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وثقتــه  ممــا  الثــاين  اإلصــدار  أيديكــم  بــني 
العســكرية اليمنيــة مــن إنجــازات وفعاليــات 
ــدي  ــدد التص ــي بص ــف وه ــات ومواق وترصحي
وردت  والتــي  الغاشــم  للعــدوان  املســؤول 
ــوات  ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــان املتح ــى لس ع
ــكل  ــذي ش ــع وال ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي املس
ــتثنائية  ــة اس ــة حال ــرة املاضي ــالل الف ــدوره خ ب
ضمــن املنظومــة اإلعالميــة الوطنيــة التــي يعتــرب 
اإلعــالم العســكري عمودهــا الفقــري وهــي 

بصــدد أداء مهامهــا وواجباهتــا اجلهاديــة. 

ــه  ــا صنع ــزءًا مم ــس إال ج ــم لي ــني أيديك ــا ب إن م
إال  وليــس  األبطــال  املجاهــدون  ويصنعــه 
بعضــًا ممــا حتققــه املؤسســة العســكرية بعــد 
ــنوات  ــالل الس ــإىل خ ــون اهلل تع ــت بع أن حقق
املاضيــة صمــودًا تارخييــًا اعــرف بــه العــدو قبــل 
الصديــق وهــا هــي اليــوم متــي متوكلــة عــى اهلل 
نحــو االســتمرار يف التصــدي املســؤول ملختلــف 
التحديــات واالضطــالع بكافــة الواجبــات وعــى 

املتحدث الرسمي باسم ,,
القوات املسلحة العميد 

حييى رسيع  شكل بدوره 
خالل الفرتة املاضية حالة 

استثنائية ضمن املنظومة 
اإلعالمية الوطنية التي 

يعترب اإلعالم العسكري 
عمودها الفقري

حالة استثنائية
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٢

ــة  ــة احلري ــوالً إىل مرحل ــالد وص ــر الب ــها حتري رأس
واالســتقالل. 

وتــأيت مثــل هــذه اإلصــدارات لدائــرة التوجيــه 
املعنــوي للقــوات املســلحة ضمــن االهتــامم بعمليــة 
ــطره  ــا يس ــالل م ــن خ ــواء م ــداث س ــق لألح التوثي
ــى  ــم ع ــا يرج ــريب أو م ــالم احل ــدون يف اإلع املجاه
ــف  ــة ومواق ــرات صحفي ــات ومؤمت ــكل ترصحي ش
وفعاليــات وإصــدارات منهــا هــذا اإلصــدار الــذي 
قــد ال نخاطــب فيــه اجليــل احلــايل بقــدر مــا نحــاول 
توثيــق املرحلــة ملخاطبــة األجيــال املقبلــة التــي 
ســتقف طويــاًل أمــام مــا تســطره العســكرية اليمنيــة 
مــن مالحــم بطوليــة وأمــام مــا يتحقــق عــى كافــة 
ــق  ــى حتقي ــاملة حت ــة الش ــن املعرك ــدة ضم األصع
احلريــة ونيــل االســتقالل.. يرونــه بعيــدًا ونــراه 

ــون.  ــا لصادق ــًا وإن قريب

تأيت مثل هذه اإلصدارات ,,
لدائرة التوجيه املعنوي 
للقوات املسلحة ضمن 
االهتامم بعملية التوثيق 
لألحداث سواء من خالل 
ما يسطره املجاهدون 
يف اإلعالم احلريب أو 
ما يرتجم عىل شكل 
ترصحيات ومؤمترات 
صحفية ومواقف 
وفعاليات وإصدارات

عميد / عبداهلل بن عامر *
نائب مدير دائرة التوجيه املعنوي لإلعالم 
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١٦٩إحصائية لتصعيد العدوان خالل أسبوع ..................................................................................................................................................................................
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١٨0إعالن عن إجياز صحفي ........................................................................................................................................................................................................................................  
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٢١٩ترصيح لقناة املسرية أثناء استقبال األرسى ........................................................................................................................................................................
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٢٢٢ترصيح عن استهداف مطار أهبا ................................................................................................................................................................................................................
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٢٣٥ترصيح عن إسقاط )٦( طائرات جتسسية .............................................................................................................................................................................
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٢٥٥ترصيح عن استهداف قاعدة امللك خالد اجلوية بخميس مشيط ..........................................................................................
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٢٥٦ترصيح عن استهداف مطار أهبا وقاعدة امللك خالد ....................................................................................................................................

٢٥٧ترصيح عن معاودة استهداف مطار أهبا .................................................................................................................................................................................
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٢٥٩بيان عملية »توازن الردع اخلامسة« ...................................................................................................................................................................................................
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٢٦٣ترصيح عن استهداف رشكة أرامكو يف جدة ...................................................................................................................................................................
٢٦4ترصيح عن هجوم جوي عىل قاعدة امللك خالد اجلوية ............................................................................................................................
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٢٦٦بيان عملية )توازن الردع السادسة( ...................................................................................................................................................................................................
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٢٧٥ إعالن مؤمتٌر »قادمون يف العام السابع« ....................................................................................... ........................................... .............. ..................................
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٢٨٩ بيان عملية »يوم الصمود الوطني« ....................................................................................................................................................................................................
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٢٩٨ترصيح عن معاودة استهداف قاعدة امللك خالد اجلوية بخميس مشيط ...................................................................
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٣04ترصيح عن عملية هجومية عىل مطار أهبا الدويل ....................................................................................................................................................
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٣0٧ترصيح عن معاودة قصف قاعدة امللك خالد اجلوية .......................................................................................................................................
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٣١٥ترصيح عن قصف قاعدة امللك خالد اجلوية ...................................................................................................................................................................
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٣١٩إعالن موعد بث فيلم جاسوس املوساد يف اليمن ..................................................................................................................................................
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٣٢١ترصيح عن قصف قاعدة امللك خالد اجلوية  ................................................................................................................................................................ 
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٣٢٣ترصيح عن استهداف معسكر الوديعة ........................................................................................................................................................................................
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٣٢٥اإلعالن عن بث مشاهد نوعية لعملية الوديعة .............................................................................................................................................................
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٣٣٢إعالن عن إجياز صحفي  ............................................................................................................................................................. ..........................................................................
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٣٣٣إجياز صحفي لعملية »النرص املبني ١« - البيضاء .....................................................................................................................................................

٣40بيان املرحلة الثانية من عملية »النرص املبني« ......................................................................................................................................................................
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٣4٦ترصيح خالل الزيارة إىل ناطع ونعامن - البيضاء ...................................................................................................................................................
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٣٥٥بيان عملية )توازن الردع السابعة( .......................................................................................................................................................................................................

٣٥٧إجياز صحفي لعملية النرص املبني ٣-مأرب ......................................................................................................................................................................
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٣٦٢املؤمتر الصحفي لعملية »البأس الشديد« - مأرب ................................................................................................................................................
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٣٧٧ترصيح عن إسقاط طائرة استطالع يف أجواء اجلوبة .........................................................................................................................................  

٣٧٩املؤمتر الصحفي لعملية » فجر االنتصار« - مأرب ..............................................................................................................................................
٣٨٩ترصيح عن قصف معسكر قوات الواجب يف جيزان ....................................................................................................................................  

٣٩0إجياز صحفي لعملية )ربيع النرص( شبوة ومأرب  ................................................................................................................................................

٣٩٧بياٌن عملية ربيع النرص٢ .................................................................................................................................... .....................................................................................................
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40١إعالن عن إجياز صحفي .................................................................................................................................... ......................................................................................................

40٢إجياز صحفي لعملية )ربيع النرص٢ ( ............................................................................................................................................................................................
4١0ترصيح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء اجلوبة ............................................................................................................................................  
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4١٥ ترصيح لصحيفة املسرية .................................................................................................................................... .....................................................................................................
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4٢0بياٌن عملية )السابع من ديسمرب( ............................................................................................................................................................................................................. 
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أكتوبر
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

ْث الُمَتَحدِّ
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

أكتوبر 2019م

٢



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

16

٢
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استهداف العدوان لصعدة وحجة بـ )50( غارة
  ٢0١٩/١0/٢0م

أكتوبر20 

شــن حتالــف العــدوان أكثــر مــن )٥0( غــارة جويــة خــالل الـــ 4٨ 
ســاعة املاضيــة عــىل حمافظتــي صعــدة وحجــة اســتهدفت ممتلــكات 

ومــزارع املواطنــني.

ــات  ــض جبه ــدود وبع ــات احل ــد يف جبه ــع تصعي ــك م ــن ذل وتزام
ــق أي  ــلالت دون حتقي ــات والتس ــن الزحوف ــد م ــذ العدي ــالل تنفي ــن خ ــل م الداخ

ــر. ــدم يذك تق

أكتوبر 2019م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

18

٢
العدو يصعد يف احلدود ويشن غارات جوية

٢0١٩/١0/٢١م

أكتوبر21 

ــة خــالل الـــ ١٢  ــر مــن )٣0( غــارة جوي شــن طــرين العــدوان أكث
ــىل  ــا ع ــة أغلبه ــات اليمني ــن املحافظ ــدد م ــىل ع ــة ع ــاعة املاضي س
ــن  ــى م ــهداء وجرح ــقوط ش ــة أدت إىل س ــدة وحج ــي صع حمافظت

ــني. املواطن

ــم  ــدم رغ ــراز أي تق ــدود دون إح ــري يف احل ــد كب ــدوان بتصعي كــام قامــت قــوى الع
ــف..  ــوي املكث ــاء اجل الغط

التصدي لهجمات العدو يف احلدود
٢0١٩/١0/٢4م

أكتوبر24 

ــن  ــعبية م ــان الش ــش واللج ــدو اجلي ــن جماه ــه متك ــل اهلل وكرم بفض
التصــدي لعــدد مــن الزحوفــات الواســعة يف جبهــات احلــدود رغــم 
اإلســناد اجلــوي املكثــف بأكثــر مــن )٥٢( غــارة جويــة خــالل الـ ١٢ 

ســاعة املاضيــة.

ــة بالفشــل  ــاءت زحوفــات العــدو يف جبهــات احلــدود خــالل الســاعات املاضي وب
ــا  ــم م ــرشات منه ــقط الع ــة وس ــة وموجع ــات مؤمل ــه صفع ــدو ومرتزقت ــى الع وتلق

بــني قتيــل وجريــح وأســري.
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استهداف العدوان لصعدة وحجة بـ 55 غارة
٢0١٩/١0/٢٥م

أكتوبر25 

اســتهدف طــريان العــدوان حمافظتــي صعــدة وحجــة بـــ)٥٥( غــارة 
خــالل الـــ ١٢ ســاعة املاضيــة.

والعــدوان مســتمر يف التصعيــد يف جبهــات احلــدود دون إحــراز أي 
تقــدم وســقوط عــرشات القتــىل واجلرحــى يف صفوفــه.

إفشال زحوفات العدوان يف احلدود
٢0١٩/١0/٢٦م

أكتوبر26 

متكــن أبطــال اجليــش واللجــان مــن التصــدي لعــدد مــن الزحوفــات 
الواســعة يف صعــدة وحجــة رغــم اإلســناد اجلــوي املكثــف بأكثــر من 
)٦٥( غــارة جويــة خــالل الـــ ١٢ ســاعة املاضيــة وســقط عــرشات 
القتــىل واجلرحــى بينهــم ســعوديون خــالل العمليــات العســكرية يف 

جبهــات احلــدود.

كــام أفشــل أبطــال اجليــش واللجــان زحفــًا مكثفــًا للخونــة يف جبهــة تعــز فيــام شــن 
طــريان العــدوان غــارة عــىل احلديــدة.

أكتوبر 2019م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

20

٢
شن 40 غارة وزحوفات فاشلة للعدوان

٢0١٩/١0/٢٧م

أكتوبر27 

ــى  ــة ع ــارة جوي ــن )٤٠( غ ــر م ــدوان أكث ــف الع ــران حتال ــن ط ش
ــة. ــدة وحج ــي صع ــى حمافظت ــا ع ــات أغلبه ــن املحافظ ــدد م ع

ــراز أي  ــدود دون إح ــا يف احل ــل زحوفاهت ــدوان تواص ــوى الع ــام ق في
ــل اهلل. ــدم بفض تق

تصعيد العدوان يف احلدود واحلديدة
٢0١٩/١0/٢٨م

أكتوبر28 

ــة عــىل عــدد مــن  ــر مــن )4٣( غــارة جوي شــنت دول العــدوان أكث
ــالث  ــا ث ــدة ومنه ــة صع ــىل حمافظ ــا ع ــة أغلبه ــات اليمني املحافظ
غــارات عــىل قــوارب الصياديــن يف حمافظــة احلديــدة خلفــت شــهداء 

ــى. وجرح

وتزامنــت غــارات العــدوان مــع اســتمرار التصعيــد يف أغلــب اجلبهــات دون حتقيــق 
أي نتيجــة بفضــل اهلل.
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تصعيد العدوان يف احلدود
٢0١٩/١0/٢٩م

أكتوبر29 

ــت  ــدود حت ــدوان يف احل ــتمر للع ــد مس ــة وتصعي ــات متواصل زحوف
ــق  ــىل مناط ــة ع ــارة جوي ــن )4١( غ ــر م ــف بأكث ــوي مكث ــاء ج غط

ــة.. ــدة وحج ــي صع ــة يف حمافظت متفرق

ــام  ــم في ــه مرصعه ــدوان ومرتزقت ــوف الع ــرشات يف صف ــي الع ولق
ــات ومل  ــعبية للزحوف ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــدي أبط ــالل تص ــرون خ ــرح آخ ج

ــدم. ــق أي تق ــن حتقي ــدو م ــن الع يتمك

تصعيد العدو يف جبهات احلدود ب 40 غارة
٢0١٩/١0/٣0م

أكتوبر30 

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي أكثــر مــن )40( غــارة 
عــىل عــدد مــن املحافظــات أغلبهــا عــىل حمافظــة صعــدة.

ــة  ــق أي ــدود دون أن حتق ــات احل ــدوان يف جبه ــوى الع ــدت ق وصع
نتيجــة وتلقــت صفعــات مؤملــة وخســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد.

أكتوبر 2019م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

22

٢
إعالن عن مؤمتر صحفي لكشف 

خسائر املرتزقة السودانيني
٢0١٩/١0/٣١م

أكتوبر31 

سنكشــف الســبت القــادم يف مؤمتــر صحفــي حجــم خســائر املرتزقــة 
ــم  ــن حج ــة ع ــات تفصيلي ــدوان بمعلوم ــدء الع ــذ ب ــودانيني من الس
ــن  ــا م ــنودة إليه ــام املس ــا وامله ــن تواجده ــاركة وأماك ــوات املش الق

ــدوان. ــف الع حتال

إسقاط طائرة استطالعية يف رأس عيسى
٢0١٩/١0/٣١م

أكتوبر31 

ــرة  ــعبية طائ ــان الش ــش واللج ــة للجي ــات اجلوي ــقطت الدفاع أس
اســتطالعية مقاتلــة لقــوى العــدوان الســعودي األمريكــي يف منطقــة 

ــب. ــالح مناس ــدة بس ــة احلدي ــى بمحافظ رأس عيس

وتــم إســقاط الطائــرة املعاديــة بعــد خرقهــا األجــواء اليمنية وممارســة 
أعــامل عدائيــة يف خــرق واضــح ورصيح لـــ اتفاق الســويد.
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ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

24

٢



أكتوبر
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

ْث الُمَتَحدِّ
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

٢
نوفمبر 2019م
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نوفمبر 2019م

إسقاط طائرة جتسسية قبالة عسير
٢0١٩/١١/١م

نوفمبر01 

أســقطت الدفاعــات اجلويــة اليمنيــة طائــرة جتسســية أمريكيــة الصنــع 
ــدو  ــع الع ــامس م ــوط الت ــب يف خط ــالح مناس ــل( بس ــكان إيغ )س

قبالــة عســري.

ــية يف  ــة وجتسس ــامل عدائي ــا بأع ــاء قيامه ــرة أثن ــقاط الطائ ــم إس وت
ــعودي. ــدو الس ــع الع ــدود م ــق احل مناط

تصريح عن تصعيد العدوان يف جبهات احلدود
٢0١٩/١١/١م

نوفمبر01 

ــات  ــتمرة يف جبه ــورة مس ــا وبص ــدوان تصعيده ــت دول الع واصل
احلــدود والداخــل، حيــث شــنت عــددًا مــن الزحــوف إال أهنــا كلهــا 
بــاءت بالفشــل رغــم الغطــاء اجلــوي املكثــف بأكثــر مــن )٥٢( غــارة 
ــي صعــدة وحجــة خلفــت عــددًا مــن الشــهداء  ــة عــىل حمافظت جوي

واجلرحــى يف صفــوف املدنيــني.



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

28

٢
إسقاط طائرتني استطالعية وجتسسية

٢0١٩/١١/٢م

نوفمبر02 

بفضــل مــن اهلل تعــإىل متكنــت الدفاعــات اجلويــة مــن إســقاط طائــرة 
اســتطالعية مقاتلــة يف منطقــة رأس عيســى بمحافظــة احلديدة بســالح 
ــامل  ــة أع ــة وممارس ــواء اليمني ــا األج ــد خرقه ــك بع ــب وذل مناس

عدائيــة وهــو مــا يعــد خرقــًا واضحــًا ورصحيــًا التفــاق الســويد.

ــكان  ــوع »س ــع ن ــة الصن ــرة أمريكي ــقاط طائ ــن إس ــة م ــوات اجلوي ــت الق ــام متكن ك
ــاء قيامهــا  ــة عســر أثن إيغــل« التجسســية بســالح مناســب يف خطــوط التــامس قبال

ــعودي. ــدو الس ــع الع ــدود م ــق احل ــية يف مناط ــة وجتسس ــامل عدائي بأع
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مؤمتر صحفي حول املشاركة السودانية 
وخسائر مرتزقة اجليش السوداني

٢0١٩/١١/٢م

نوفمبر02 

نرحــب بكــم يف هــذا املؤمتــر الصحفــي الــذي نكشــف فيــه تفاصيــل 
املشــاركة الســودانية يف العــدوان عــى اليمــن كاميــي:

ــف  	 ــن خمتل ــة م ــارايت باملرتزق ــه اإلم ــعودي ومع ــام الس ــتعان النظ اس
الــدول واســتخدم إمكانياتــه املاديــة لدفــع دول خمتلفــة للمشــاركة يف 

العــدوان عــىل بالدنــا. 
لدينــا معلومــات متكاملــة عــن مشــاركة كل دولــة ونــوع ومســتوى مشــاركتها  	

يف العــدوان واملقابــل عــن تلــك املشــاركة. 
مــن ضمــن األنظمــة املشــاركة النظــام الســوداين الــذي دفــع بجنــوده للقتــال يف  	

صفــوف حتالــف العــدوان كمرتزقــة وبمقابــل مــادي. 
يف حــني اكتفــت دول أخــرى باملشــاركة بالطــريان وأخــرى بالبحرية أو املشــاركة  	

نوفمبر 2019م
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٢
ــي  ــة الت ــرب الربي ــوده يف احل ــزج بجن ــوداين إىل ال ــام الس ــب النظ ــدودة ذه املح

اعتــذرت الكثــري مــن الــدول عــن املشــاركة فيهــا.
ــم  	 ــر هب ــرتزق بالتغري ــه ويس ــود جيش ــأرواح جن ــر ب ــوداين يتاج ــام الس كان النظ

ــن. ــىل اليم ــدوان ع ــاركة يف الع ــعارات املش ــربرات وش ــالل م ــن خ ــم م وخداعه
الســيد القائــد عبدامللــك بدرالديــن احلوثــي حيفظــه اهلل ســبق وأن حتــدث عــن  	

دور الشــعب الســوداين يف العمــل مــن أجــل إهنــاء املشــاركة يف العــدوان عــىل 
اليمــن وأكــد عــىل متانــة العالقــة بــني الشــعبني اليمنــي والســوداين. 

منــذ بــدء املشــاركة الســودانية يف العــدوان عــىل بالدنــا كانــت هنــاك خســائر يف  	
صفــوف املرتزقــة الســودانيني ويف خمتلــف اجلبهــات. 

يف البدايــة اقتــرصت مهمــة مرتزقــة اجليــش الســوداين عــىل التأمــني فقــط إال أن  	
ــة ووجــدت نفســها  حتالــف العــدوان دفــع هبــذه القــوات إىل اخلطــوط األمامي

وجهــًا لوجــه مــع قواتنــا. 

اخلسائر: 
ــل إىل  	 ــودانيني تص ــة الس ــوف املرتزق ــائر يف صف ــة خس ــهر املاضي ــجلت األش س

ــدود. ــات احل ــني يف جبه ــن املصاب ــرشات م ــاًل والع )١٨٥( قتي
أمــا يف ٢0١٨م فقــد تضاعفــت اخلســائر مــع اتســاع دائــرة املشــاركة بالعــدوان  	

إىل أكثــر مــن )٧١0( قتــىل واملئــات مــن املصابــني.
ومــع )4٥٩( قتيــاًل خــالل العــام اجلــاري يصــل عــدد القتــىل ممــن تــم  	

ــن  ــل ع ــا ال يق ــجيل م ــن تس ــك ع ــاًل ناهي ــن ١٣٥4 قتي ــر م ــجيلهم إىل أكث تس
مفقــود.   )400(

املفقودون وعددهم )400( مسجلون ضمن القتىل مع عدم وجود اجلثث.  	
ــف  	 ــوداين وال حتال ــام الس ــرتف النظ ــىل مل يع ــن القت ــري م ــدد كب ــة إىل ع إضاف

ــه.  ــائر قوات ــن خس ــم ضم ــدوان هب الع
ــة  	 ــات اجلنوبي ــوداين يف املحافظ ــش الس ــة اجلي ــن مرتزق ــىل م ــة القت ــا حصيل أم
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نوفمبر 2019م خسائر مرتزقة اجليش السوداني

ــت  ــد تضاعف  يف ٢٠18م فق
ــرة  ــاع دائ ــع اتس ــائر م اخلس
املشــاركة بالعــدوان إىل أكثر 
قتــى   )710( مــن 

ــني ــن املصاب ــات م واملئ

حصيلــة القتــى مــن مرتزقــة 
اجليــش الســوداين يف املحافظــات 
والســاحل  وتعــز  اجلنوبيــة 
الغــريب حتــى الشــهر املــايض 
ــن )2049(  ــر م ــت أكث بلغ

ــاًل قتي

القتــى  عــدد  بلــغ  ٢٠15و٢٠16م  يف 
قتيــاًل  )850(

مــع )459( قتيــاًل خــالل العــام اجلاري 
يصــل عــدد القتــى ممــن تــم تســجيلهم إىل 

ــاًل  ــن 1354 قتي ــر م أكث

اجليــش  مرتزقــة  خســائر  إمجــايل 
ــارب الـــ  8000  ــا يق ــوداين م الس
منهــم  ومفقــود  ومصــاب  قتيــل 

قتيــاًل  )4253(
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٢
وتعــز والســاحل الغــريب حتــى الشــهر املــايض فقــد بلغــت أكثــر مــن )٢04٩( 

ــاًل وهــذا موثــق لــدى حتالــف العــدوان. قتي
ويف ٢0١٥و٢0١٦م بلغ عدد القتىل )٨٥0( قتياًل.  	
ليبلــغ إمجــايل خســائر مرتزقــة اجليــش الســوداين مــا يقــارب الـــ ٨ آالف قتيــل  	

ــاًل.  ــم )4٢٥٣( قتي ــود منه ــاب ومفق ومص
ــن  	 ــريه م ــي كغ ــل إعالم ــة تضلي ــرض حلمل ــقيق تع ــوداين الش ــعب الس الش

ــق.  ــب احلقائ ــي حتج ــالت الت ــي احلم ــالمية وه ــة واإلس ــا العربي ــعوب أمتن ش
غــري أن هــذه احلمــالت تتبــدد يومــًا بعــد آخــر باحلقائــق املختلفــة ونتائــج هــذا  	

ــة الشــعب اليمنــي الصامــد يف وجــه  العــدوان حتــى اليــوم تؤكــد عدالــة قضي
حتالــف العــدوان. 

ــعب  	 ــة الش ــاه قضي ــدويل جت ــي وال ــن اإلقليم ــىل الصعيدي ــريات ع ــاك متغ هن
ــنوات.  ــع س ــل أرب ــه قب ــت علي ــام كان ــد ك ــف مل تع ــي فاملواق اليمن

ــر  	 ــة وتنظ ــدرك احلقيق ــت ت ــها بات ــعوب نفس ــك أن الش ــن كل ذل ــم م واأله
ــل  ــذب والتضلي ــداع والك ــارس اخل ــف م ــه حتال ــىل أن ــدوان ع ــف الع إىل حتال
ــعوب  ــتهدفت كل ش ــل اس ــب ب ــي فحس ــعب اليمن ــتهدف الش ــة مل تس كجريم

ــامل.  الع
ــدان  	 ــعوب البل ــيام ش ــة ال س ــة وأخالقي ــة وقومي ــؤولية ديني ــام مس ــعوب أم الش

ــوداين  ــعب الس ــها الش ــىل رأس ــا وع ــىل بالدن ــدوان ع ــف الع ــاركة يف حتال املش
ــري. ــاه التغي ــادة بإجت ــوات ج ــاذ خط ــن اخت ــرًا م ــن مؤخ ــذي متك ــقيق ال الش

االســتمرار يف املشــاركة بالعــدوان عــىل بالدنــا يثــري تســاؤالت عــدة حــول مــا  	
حتقــق يف الســودان الشــقيق يف ظــل انتهــاج نفــس سياســات الرئيــس املخلــوع 
التــي ال ختــدم الســودان وال تلبــي مصالــح الشــعب الســوداين بقــدر مــا كانــت 
ــىل  ــك ع ــدوان وكل ذل ــف الع ــح حتال ــلطة ومصال ــة رأس الس ــي مصلح تلب

ــود الســودانيني.  حســاب دمــاء اجلن
بالتأكيــد هــذه الرســالة للشــعب الســوداين: أنتــم مل تطلعــوا عــىل حجــم خســائر  	
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جنودكــم املخدوعــني مــن قبــل ســلطتكم والذيــن يقاتلــون أبنــاء شــعبنا اليمنــي 
يف إطــار تنفيــذ خمطــط حتالــف العــدوان. 

ــاك  	 ــاك املفقــودون، هن ــون، هن ــاك املصاب ــىل، هن ــاك القت ــاآلالف، هن اخلســائر ب
األرسى.. هــل دمــاء جنودكــم مهمــة لديكــم أم رخيصــة لدرجــة عــدم 

ــا؟!. ــات إليه االلتف
ــم كل  	 ــون لك ــن يكن ــي الذي ــعب اليمن ــاء الش ــاء أبن ــن دم ــا ع ــألكم هن ــن نس ل

ــال  ــتمرار يف إرس ــدوى االس ــن ج ــألكم ع ــا سنس ــرتام، لكنن ــر واالح التقدي
ــاري  ــوا يف الصح ــح يدفن ــوش أو باألص ــىل نع ــودوا ع ــن ليع ــم إىل اليم جنودك

ــة.  ــعاب واألودي والش
مــا جــدوى التغيــري! ومل يالمــس هــذا التغيــري قضيــة جوهريــة تتعلــق بمشــاركة  	

جيشــكم يف عــدوان عــىل شــعب يدافــع عــن نفســه، عــىل أشــقاء لكــم، مل يكونوا 
يومــًا أعــداء لكــم ولــن يكونــوا. 

ــة  	 ــم قضي ــه مل حيس ــل ألن ــري مكتم ــم غ ــرى يف بالدك ــذي ج ــري ال ــيظل التغي س
تأجــري جيشــكم للــامل اخلليجــي.. نعــم.. جيشــكم وضعتــه ســلطتكم لإلجيــار، 

ــذ  ــري، لتنفي ــن الغ ــاع ع ــري، للدف ــة الغ خلدم
خمططــات الغــري، هــل يعقــل أن يقــوم نظــام 
لدولــة  جيشــها  بتأجــري  ســلطة  تقــوم  أو 

ــرى؟.  أخ
تقولــوا  	 أن  اليــوم  الدينيــة  مســؤوليتكم 

ــاركتكم يف  ــوا مش ــى، أن توقف ــلطتكم كف لس
ــم  ــم وال يعتربك ــد مل حياربك ــىل بل ــدوان ع الع

إال أشــقاء وأخــوة. 
ــوا  	 ــوم أن متارس ــة الي ــؤوليتكم األخالقي مس

ــم، أن  ــاء جنودك ــىل دم ــاظ ع ــم يف احلف حقك
ــب أن  ــذي جي ــكم ال ــار جليش ــدوا االعتب تعي
ــن  ــم ال ع ــن بلدك ــم وع ــًا عنك ــى مدافع يبق

نوفمبر 2019م

الشعب السوداين الشقيق ,,
تعرض حلملة تضليل 

إعالمي كغره من شعوب 
أمتنا العربية واإلسالمية 

وهي احلمالت التي 
حتجب احلقائق غر أن 

هذه احلمالت تتبدد يومًا 
بعد آخر باحلقائق املختلفة 
ونتائج هذا العدوان حتى 

اليوم تؤكد عدالة قضية 
الشعب اليمني الصامد يف 

وجه حتالف العدوان. 
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٢
ــب.  ــل أبي ــنطن وت ــة لواش ــة عميل أنظم

ــار  	 ــس لإلجي ــكم لي ــامل أن جيش ــدوا للع ــوم أن تؤك ــة الي ــؤوليتكم الوطني مس
ــى  ــب أن يبق ــكم جي ــم وأن جيش ــاء جنودك ــرتزاق بدم ــون االس ــم ترفض وأنك

ــة.  ــن املرتزق ــًا م ــس جيش ــودان ولي للس
ــم  	 ــامل الغاش ــدوان الظ ــذا الع ــد ه ــوم ض ــوا الي ــة أن تقف ــؤوليتكم التارخيي مس

الــذي ارتكــب املجــازر وقتــل النســاء واألطفــال ودمــر البنيــة التحتيــة وانتهــك 
ــا  ــن أن تدركوه ــدًا.. لك ــوم أو غ ــتدركوهنا الي ــة س ــذه احلقيق ــات.. ه املحرم

اليوم أفضل من أن تصلوا إليها جمربين غدًا.  

خارطة التواجد: 
واستعرض املتحدث خارطة تواجد مرتزقة اجليش السوداين. 

يقــوم النظــام الســوداين بإرســال ألويــة مــن جيشــه كمرتزقــة لــدى الســعودي  	
واإلمــارايت. 

ــدًا حمــاور  	 ــع الســعودي وتتمركــز يف اجلبهــات الشــاملية وحتدي ــة تتب ــاك ألوي هن
ــري.  ــزان وعس ــران وجي نج

خــالل الفــرتة األخــرية تلقــى املرتزقــة مــن اجليــش الســوداين رضبات عســكرية  	
عــدة أدت إىل وقــوع العــرشات مــن القتــىل واملصابني. 

يف حمــور نجــران بلغــت خســائر اجليــش الســوداين )٥0( مــا بــني قتيــل ومصاب  	
ــالل  ــود خ ــاب ومفق ــل ومص ــني قتي ــا ب ــاملية )٣٥0( م ــاور الش ــة املح ويف بقي

األشــهر األخــرية.
يف حمور جيزان هناك تبديل مستمر لأللوية.  	
مــا يســمى اللــواء الثــاين حــزم الــذي قتــل وأصيــب املئــات مــن منتســبيه تــم  	

اســتبداله بــام يســمى اللــواء الرابــع حــزم ومــن ثــم مــا يســمى باللــواء الســادس 
حــزم.
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أكــرب خســائر تعــرض هلــا مرتزقــة اجليــش الســوداين وموثقــة بالصــوت  	
ــدي  ــكري يف مي ــدم العس ــدوان التق ــف الع ــاوالت حتال ــت يف حم ــورة كان والص

ــرض.  وح
ــاك أبيــد جــزء كبــري ممــا يســمى اللــواء الثــاين حــزم ومعظــم منتســبيه مــن  	 هن

ــود  ــاب ومفق ــل ومص ــني قتي ــا ب ــوا م ــم وقع ــات منه ــودانيني فاملئ ــة الس املرتزق
ويقــدر عددهــم بـــ)١٥00(.

ــميت  	 ــة وس ــك املنطق ــت يف تل ــودانيني ظل ــة الس ــث املرتزق ــن جث ــرشات م الع
ــوداين.  ــش الس ــربة اجلي ــة بمق ــك املنطق تل

ــن  	 ــدي م ــه ٥ اآلف جن ــزم وقوام ــس ح ــواء اخلام ــمى بالل ــا يس ــًا م ــاك أيض هن

نوفمبر 2019م

مناطق متركز املرتزقة السودانيني 
املشاركني مع حتالف العدوان
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٢
ــة. ــواء يف اخلوب ــذا الل ــز ه ــودانيني ويتمرك ــة الس املرتزق

ــدي  	 ــي إىل مي ــار تكتيك ــه انتش ــزم ول ــادس ح ــواء الس ــز الل ــة يتمرك ويف صامط
ــرض.  ــرب ح وغ

ويف منطقة جمازة هناك كتيبتان قوامهام يصل إىل ألفي جندي.  	
ويف سقام )نجران( كتيبة يصل قوامها إىل ٦00 جندي.  	
أمــا الســاحل الغــريب ففيــه ســتة ألويــة منهــا مــا يســمى اللــواء الرابــع أشــاوس  	

واللــواء الســادس وهــؤالء يتبعــون النظــام اإلمــارايت. 
املعلومات تفيد برتحيل ثالثة ألوية بقوام ٦ آالف جندي وضابط. 	
املتبقية ثالثة ألوية بقوام ٦ آالف جندي وضابط. 	
ــط متوزعــني عــىل  	 ــواء قوامــه ألــف جنــدي وضاب ويف عــدن وحلــج يتواجــد ل

النحــو اآليت: رسيــة مشــاه يف رأس عبــاس وكتيبتــني يف مطــار عــدن ومطــار بــدر 
وكتيبة بقاعدة العند اجلوية. 

ــن  	 ــة م ــا مرتزق ــاكات ارتكبه ــم وانته ــني جرائ ــني املاضي ــالل العام ــجلت خ ُس
ــدوان.  ــف الع ــوات حتال ــن ق ــوداين ضم ــش الس ــة للجي ــكرية تابع ــدات عس وح

ــال  	 ــداءات التعذيــب واالعتق ــم واالنتهــاكات واالعت  مــن ضمــن تلــك اجلرائ
ــر منظــامت  ــم يف تقاري إضافــة إىل االغتصــاب وقــد وثقــت معظــم هــذه اجلرائ

ــة.  أجنبي
أيضــًا.. الــزج باألطفــال يف القتــال ضمــن اجلرائــم واالنتهــاكات املرتكبــة مــن  	

ــادة مرتزقــة اجليــش الســوداين حيــث يتــم جتنيــد أطفــال ضمــن تلــك  قبــل قي
الوحدات.  

حتالــف العــدوان يعتمــد عــىل مرتزقــة اجليــش الســوداين يف التواجــد العســكري  	
بأكثــر مــن منطقــة يمنيــة وكذلــك يف احلــدود.

ــع  	 ــل م ــام يتعام ــوداين ك ــش الس ــة اجلي ــع مرتزق ــدوان م ــف الع ــل حتال ال يتعام
غريهــم مــن مرتزقتــه ال ســيام العاملــني يف الــرشكات األمنيــة؟ فهناك مســتويات 
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تبــدأ باملرتزقــة األجانــب الذيــن يتلقــون رواتــب جمزيــة.. ثــم أدنــى منهــم ثــم 
املرتزقــة الســودانيني وكذلــك املحليــني فلــكٍل ســعره اخلــاص وأمهيتــه اخلاصــة. 

تــرى هــل هيتــم حتالــف العــدوان بقتــىل اجليــش الســوداين.. كــم عــدد اجلثــث  	
التــي نقلــت وبشــكل الئــق إىل الســودان أم أن معظــم اجلثــث تركــت يف 

ــور؟  ــا الطي ــأكل منه ــات لت اجلبه
ــف  	 ــم كي ــوداين؟ ليعل ــعب الس ــىل إىل الش ــا إىل أرس القت ــئلة نوجهه ــذه األس ه

ــكم. ؟؟؟ ــن جيش ــة م ــع املرتزق ــدوان م ــف الع ــل حتال يتعام
ــري  	 ــاطة أن الكث ــة وببس ــات؟ اإلجاب ــل إىل املئ ــري ويص ــن كب ــدد املفقودي ــاذا ع مل

ــن.  ــل وال تدف ــث ال تنق ــن اجلث م
ــوت  	 ــة بالص ــوداين املوثق ــش الس ــائر اجلي ــض خس ــاهد لبع ــتعرض مش ونس

والصــورة.
أمــا عــن األرسى لدينــا فقــد تعاملنــا معهــم وفــق الديــن واألخــالق والعــادات  	

 . ليمنية ا
مجيع األرسى تم التعامل معهم بكل احرتام وإنسانية.  	
ــا وسنشــاهد  	 اليــوم سنكشــف عــن عــدد مــن األرسى الســودانيني لــدى قواتن

مجيعــًا حديثهــم عــن تلــك املعاملــة:
واســتعرض املتحــدث مشــاهد جلــزء بســيط مــن عمليــة عســكرية نوعيــة وواســعة 

ــة ومل  ــابيع املاضي ــالل األس ــرت خ ــا ج لقواتن
يتــم اإلعــالن عنهــا وأدت إىل وقــوع قتــىل 

ســودانيني. وأرسى 
ويف األخر تؤكد القوات املسلحة: 

ــدوان  	 ــودانية يف الع ــاركة الس ــتمرار املش اس
ويف  قواتنــا  عــىل  يفــرض  بالدنــا  عــىل 
إطــار اخليــارات الدفاعيــة املرشوعــة اختــاذ 

نوفمبر 2019م

ُسجلت خالل العامني ,,
املاضيني جرائم وانتهاكات 

ارتكبها مرتزقة من وحدات 
عسكرية تابعة للجيش 
السوداين ضمن قوات 

حتالف العدوان
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٢
خطــوات جــادة تــؤدي يف هنايــة املطــاف إىل إجبــار الســلطات الســودانية عــىل 
ــا. ــعبنا وبلدن ــىل ش ــدوان ع ــاركتها يف الع ــاء مش ــا وإهن ــة مرتزقته ــحب كاف س

ــل  	 ــدة داخ ــودانية املتواج ــوات الس ــة الق ــة كاف ــلحة اليمني ــوات املس ــرب الق تعت
ــكيالت  ــة تش ــا أي ــاف إليه ــة ويض ــًا مرشوع ــة أهداف ــة اليمني أرايض اجلمهوري
عســكرية تســاند حتالــف العــدوان ضــد شــعبنا وبلدنــا بغــض النظــر عــن مــكان 

ــا.  تواجده
هتيــب القــوات املســلحة بكافــة الرشفــاء مــن أبنــاء الســودان الشــقيق احلفــاظ  	

ــم إىل  ــحبهم وإعادهت ــك بس ــم وذل ــن جنوده ــى م ــا تبق ــاء وأرواح م ــىل دم ع
ــم.  أرضه

القــوات املســلحة اليمنيــة متتلــك القــدرة الكاملــة عىل اســتهداف أية تشــكيالت  	
عســكرية جديــدة مــن املرتزقــة.. قبــل وصوهلــا إىل األرايض اليمنيــة أو مياهنــا 

اإلقليمية.  
ــن  ــكل املجاهدي ــة ل ــد.. والتحي ــر املجاه ــز الصاب ــعبنا العزي ــاء ش ــكل أبن ــة ل التحي

ــات.  ــف اجلبه ــال يف خمتل األبط
ــة  ــم ورمح ــالم عليك ــا والس ــراه قريب ــدًا ون ــه بعي ــي.. يرون ــرص يم ــن إىل الن اليم

اهلل. 
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استهداف العدوان لصعدة وحجة بغارات جوية
٢0١٩/١١/٣م

نوفمبر03 

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي أكثــر مــن )١٥0( غــارة 
ــات  ــده يف جبه ــع تصعي ــن م ــة بالتزام ــدة وحج ــي صع ــىل حمافظت ع
ــات  ــه صفع ــدم وتلقي ــق أي تق ــرى دون حتقي ــق أخ ــدود ومناط احل

ــة. ــائر فادح ــة وخس موجع

تصعيد العدوان بغارات جوية
٢0١٩/١١/٥م

نوفمبر05 

ــنت  ــات وش ــف اجلبه ــا يف خمتل ــدوان تصعيده ــوى الع ــت ق واصل
أكثــر مــن ٥٢ غــارة أغلبهــا عــىل حمافظة صعــدة خــالل الـ 4٨ ســاعة 
املاضيــة أدت حلــدوث أرضار كبــرية يف ممتلــكات ومــزارع املواطنــني. 

نوفمبر 2019م
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٢
 تصريح عن استمرار تصعيد قوى العدوان يف عدد 

من اجلبهات
٢0١٩/١١/٧م

نوفمبر07 

قــوى العــدوان مســتمرة بعمليــات التصعيــد يف عــدد مــن اجلبهــات 
ــن  ــر م ــل بأكث ــوي متواص ــاء ج ــت غط ــل حت ــدود ويف الداخ يف احل
ــراز أي  ــة دون إح ــاعة املاضي ــالل الـــ 4٨ س ــة خ ــارة جوي )٣١( غ
تقــدم يذكــر وســقوط عــرشات القتــىل واجلرحــى يف صفــوف قــوات 

ــدوان. الع

فيــام قــوى العــدوان يف الســاحل الغــريب اســتمرت يف خروقاهتــا مــن خــالل حماوالت 
تســلل مســتمرة يف أغلــب اجلبهــات إضافــة إىل التحشــيد املتواصل.

ــدا  ــة ج ــات موجع ــت صفع ــل وتلق ــدوان بالفش ــوى الع ــاوالت ق ــاءت كل حم وب
ــل اهلل. بفض

  
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف جنران

٢0١٩/١١/٩م

نوفمبر09 

متكنــت الدفاعــات اجلويــة بفضــل اهلل مــن إســقاط طائــرة جتسســية 
ــد  ــب بع ــالح مناس ــران بس ــة نج ــوح قبال ــة الص ــة يف منطق معادي

ــة. ــل األرايض اليمني ــة داخ ــامل عدائي ــا بأع قيامه
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تصريح عن تصعيد العدوان يف معظم اجلبهات
٢0١٩/١١/١٣م

نوفمبر13 

ــة  ــات الداخلي ــف اجلبه ــا يف خمتل ــدوان تصعيده ــوى الع ــل ق تواص
ــتمر  ــوي املس ــف اجل ــل القص ــع تواص ــدود م ــات احل ــض جبه وبع
بأكثــر مــن )٧( غــارات جويــة اســتهدفت منــازل وممتلــكات 

املواطنــني.

واســتطاع اجليــش واللجــان الشــعبية مواجهــة التصعيــد واالعتــداء وتلقــى العــدو 
رضبــات موجعــة بفضــل مــن اهلل تعــإىل.

 
تصريح عن استمرار قوى العدوان يف تصعيدها 

باحلديدة واحلدود
٢0١٩/١١/١٥م

نوفمبر15 

تواصــل دول العــدوان تصعيدهــا يف جبهــات احلــدود والداخــل مــن 
خــالل التحشــيد والزحوفــات حتــت غطــاء جــوي بأكثــر مــن )١٢( 
غــارة مل تتمكــن قــوى العــدوان مــن حتقيــق أي تقــدم يذكــر وتلقــت 

صفعــات قويــة بفضــل اهلل.

كــام شــن طــريان العــدوان غــارة جويــة عــىل منطقــة اللحيــة بمحافظــة احلديــدة يف 
خــرق واضــح ورصيــح لـــ اتفــاق الســويد.

نوفمبر 2019م
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٢
تصريح عن اعتراض طائرة )F15( يف محور 

جيزان
٢0١٩/١١/٢0م

نوفمبر20 

)F15( متكنــت الدفاعــات اجلويــة بفضــل اهلل مــن اعــرتاض طائــرة
ــاروخ  ــزان بص ــور جي ــدة حم ــة صع ــدوان يف حمافظ ــدول الع ــة ل تابع

أرض جــو نــوع )ثاقــب( مــا أجربهــا عــىل املغــادرة.

ــة األجــواء  نؤكــد أن القــوات املســلحة ســتواصل العمــل عــىل محاي
اليمنيــة مهــام كلفهــا ذلــك.

 
تصريح عن إسقاط طائرة استطالع يف جنران

٢0١٩/١١/٢١م

نوفمبر21 

ــان  ــش واللج ــة للجي ــة التابع ــات اجلوي ــت الدفاع ــون اهلل متكن بع
ــدوان يف  ــدول الع ــة ل ــتطالع تابع ــرة اس ــقاط طائ ــن إس ــعبية م الش
منطقــة الصــوح قبالــة نجــران غــداة يــوم واحــد فقــط مــن اعــرتاض 

ــزان. ــة )F15( بجي ــرة حربي طائ

وتــم إســقاط طائــرة االســتطالع قبالــة نجــران بســالح مناســب أثنــاء قيامهــا بأعــامل 
ــق احلدودية. ــة يف املناط عدائي
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تفنيد إحاطة غريفيث  
٢0١٩/١١/٢٢م

نوفمبر22 

ــن  ــن مارت ــي إىل اليم ــوث األمم ــة املبع ــا ورد يف إحاط ــىل م ــًا ع تعليق
ــت يف  ــارات توقف ــن أن الغ ــس األم ــه ملجل ــالل إحاطت ــث خ غريفي
اليمــن خــالل الـــ 4٨ ســاعة املاضيــة فــإن ذلــك غــري صحيــح حيــث 

شــن الطــريان أكثــر مــن )١٢( غــارة جويــة.

 
تصريح عن كسر زحوفات يف اجلوف وتعز واحلدود
٢0١٩/١١/٢٢م

نوفمبر22 

ــدي  ــن التص ــل اهلل م ــعبية بفض ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــن أبط متك
ألكثــر مــن )٦( زحوفــات مكثفــة لقــوى العــدوان يف جبهــات 

ــدة. ــة احلدي ــلالت يف حمافظ ــع تس ــز م ــوف وتع ــدود واجل احل

وتــم تكبيــد قــوى العــدوان خســائر فادحــة يف األرواح والعتاد،حيث 
ســقط منهــم العــرشات بــني قتيــل وجريــح بينهــم ســعوديون رغــم الغطــاء اجلــوي 

بأكثــر مــن )١0( غــارات جويــة أغلبهــا عــىل حمافظــة صعــدة.

نوفمبر 2019م
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٢

بيان عملية »وإن ُعدمت ُعدنا« - املخا
  ٢0١٩/١١/٢٥م

نوفمبر25 

قــال تعــإىل: ﴿َوإِْن ُعْدُتــْم ُعْدَنــا َوَجَعْلنـَـا َجَهنَّــَم لِْلَكافِِريــَن َحِصــًرا ﴾
صــدق اهللُ العظيــم

ــِه  ــدواِن وأدوات ــِف الُع ــاكاِت حتال ــىل انته ــإىل وردًا ع ــون اهللِ تع بع
ــاِء  ــىل أبن ــدواِن ع ــتمرارِه يف الُع ــريّب واس ــاحِل الغ ــِة يف الس العميل
ــارًة  ــتني غ ــبعًا وس ــت س ــي بلغ ــِة الت ــاراِت اجلوي ــدِة بالغ ــِة احلدي ــعبِنا يف حمافظ ش

ــارًة. ــن غ ــني وعرشي ــن اثنت ــَر م ــا بأكث ــي كان آخُره والت

إضافــًة إىل اهلجــامَت والقصــِف بمخَتَلــِف أنــواِع األســلحِة مــا أدى إىل وقــوِع عــدٍد 
ــن  ــِد م ــِذ املزي ــِر وتنفي ــاِر اجلائ ــتمرار احلص ــى. واس ــهداِء واجلرح ــن الش ــرٍي م كب

ــي. ــن يمن ــاة كل مواط ــس حي ــي مت ــة والت ــراءاِت الظامل اإلج
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ردًا عــىل ذلــك.. نفــذت قواُتنــا عمليــة »وإن ُعدتــم ُعدنــا« التــي اســتهدفت 
ــِة الوطــِن يف منطقــِة املخــا  معســكراِت قــواِت الغــزاِة والعمــالِء الضالعــني يف خيان
وذلــك بـــتسعِة صواريــَخ بالســتيٍة وأكثــَر مــن عرشيــن طائــرًة مســريًة وكانــت نتائــُج 

ــو اآليت: ــىل النح ــِة ع العملي

ــن  	 ــم م ــاٍب منه ــٍل ومص ــنَي قتي ــا ب ــنَي م ــٍة ومخس ــن ثالثامئ ــَر م ــقوُط أكث س
ــازَن  ــِة خم ــرِي مخس ــًة إىل تدم ــودانية .. إضاف ــٍة وس ــعوديٍة وإماراتي ــياٍت س جنس

أســلحٍة وعــدد مــن اآلليــات واملدرعــات يف املعســكرات املســتهدفة.
تعطيُل عدد من الراداراِت وتدمرُيها إضافًة إىل بطاريات الباتريوت. 	

هــذا وتؤكــد القــواُت املســلحُة اليمنيــُة أهنــا لــن تقــَف مكتوفــَة األيــدي وأهنــا ســرتُد 
وبقــوٍة عــىل اعتــداءاِت العــدوِّ وخروقاتــِه وانتهاكاتــِه يف احلديــدة والســاحِل الغــريب 
ــِن  ــة .. يم ــامِن واحلكم ــِن اإلي ــىل يم ــراِت ع ــدِه كُل املؤام ــوِن اهلل وتأيي ــُل بع وستفش

الصــرِب والصمــوِد والنــرص..

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية .. صنعاء

  ٢8 ربيع أول 1٤٤1هـ املوافق ٢5 نوفمرب ٢٠19م

نوفمبر 2019م
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٢
إعالن التقرير الرسمي بشأن اغتيال الشهيد 

احلمدي
٢0١٩/١١/٢٥م

نوفمبر25 

ســيتم نــرش التقريــر الرســمي األول بشــأن جريمــة اغتيــال الشــهيد 
الرئيــس إبراهيــم احلمــدي.

ــبب  ــا.. س ــع عليه ــعبنا أن يطل ــق ش ــن ح ــة م ــل مهم ــىل تفاصي ــوي ع وحيت
التأخــر يف نــرش التقريــر يعــود إىل احلصــول عــىل معلومــات جديــدة ومهمــة .

نـرش التقريـر الرسـمي األول بشـأن جريمـة اغتيـال الشـهيد إبراهيـم احلمـدي يعـد 
اسـتجابة للمطالب الشـعبية الكبرية بالكشـف عن مالبسـات القضيـة والضالعني فيها.

 
تصريح عن مصدر وثيقة اغتيال الرئيس احلمدي

٢0١٩/١١/٢٧م

نوفمبر27 

ــزل  ــا يف من ــر عليه ــس عث ــوم أم ــا ي ــف عنه ــم الكش ــي ت ــة الت الوثيق
الرئيــس األســبق القديــم الكائــن يف احلصبــة ضمــن جمموعــة أوراق 
يف مــكان ال يتوقــع أحــد أن يعثــر فيــه عــىل مثــل هــذه الوثائــق املهمــة 
كــون املــكان ضــم أوراقــًا وملفــات مهملــة وغــري مرتبــة يبــدو أهنــا 

كانــت معــدة لإلتــالف قبــل عــدة ســنوات.
ــة  ــذه القضي ــدة يف ه ــق جدي ــات ووثائ ــا بمعلوم ــا لتزويدن ــل بن ــن تواص ــاك م وهن

ــن. ــتقالل الوط ــيادة واس ــة بس ــا عالق ــني وهل ــم كل اليمني ــي هت الت
ونعــرب عــن الشــكر لــكل مــن تفاعــل معنــا يف الكشــف عــام توصلــت إليــه دائــرة 
ــر ١٩٧٧م  ــة االنقــالب الدمــوي البشــع يف ١١ أكتوب ــه املعنــوي بشــأن قضي التوجي

ــم احلمــدي. ــال الرئيــس إبراهي واغتي
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تصريح عن إسقاط مروحية أباتشي يف احلدود
٢0١٩/١١/٢٩م

نوفمبر29 

ــقاط  ــن إس ــإىل م ــن اهلل تع ــل م ــة بفض ــة اليمني ــات اجلوي ــت الدفاع متكن
ــازة  ــة جم ــة يف منطق ــامل عدائي ــا بأع ــاء قيامه ــعودية أثن ــيش س ــرة أبات طائ
قبالــة عســري بصــاروخ أرض جــو بتقنيــة جديــدة سيكشــف عنهــا الحقــًا.

ــن  ــون م ــيش املك ــرة األبات ــم الطائ ــرصع طاق ــك م ــن ذل ــج ع ونت
اثنــني ســعوديني واحرتقــت بالكامــل والعمليــة موثقــة بالصــوت والصــورة بعدســة 

ــريب . ــالم احل اإلع

ــة  ــة األجــواء اليمني ــى نصــل إىل محاي نؤكــد التصــدي لــكل حمــاوالت األعــداء حت
ــإذن اهلل تعــإىل. بشــكل كامــل ب

 ونحــذر مــن أن االقــرتاب مــن األجــواء اليمنيــة حمظــور ولــن تكــون مكانــًا للنزهــة 

نوفمبر 2019م
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٢

تصريح عن إسقاط طائرة استطالع مسلحة 
»Wing Loong« يف حجة

  ٢0١٩/١١/٣0م

نوفمبر30 

ــرة  ــقاط طائ ــن إس ــل اهلل م ــة بفض ــة اليمني ــات اجلوي ــت الدفاع متكن
ــاء  ــة حــريان بمحافظــة حجــة وذلــك أثن اســتطالع مقاتلــة يف مديري

ــة.  قيامهــا بأعــامل عدائي

  »Wing Loong« ــوع ــن ن ــي م ــقاطها ه ــم إس ــي ت ــرة الت والطائ
صينيــة الصنــع وتــم اســتهدافها بصــاروخ أرض جــو ســيتم الكشــف عنــه الحقــا 

ــريب. ــالم احل ــة اإلع ــورة بعدس ــوت والص ــة بالص ــة موثق ــام أن العملي ك

ــبوا  ــداء أن حيس ــىل األع ــوم وأن ع ــد الي ــتباحة بع ــد مس ــن مل تع ــامء اليم ــد أن س نؤك
ــة. ــواء اليمني ــم األج ــد دخوهل ــاب عن ــف حس أل
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لقاء املتحدث الرسمي مع األسرى السودانيني 





أكتوبر
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

ْث الُمَتَحدِّ
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

٢
ديسمبر 2019م
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٢
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ديسمبر  2019م

تصريح عن تصعيد العدوان يف جبهات احلدود
٢0١٩/١٢/٣م

ديسمبر03 

ــة عــىل جبهــات  ــر مــن )١٨( غــارة جوي شــن حتالــف العــدوان أكث
احلــدود خــالل الســاعات املاضيــة بالتزامــن مــع تصعيــد متواصــل 
وتنفيــذ عــدد مــن الزحوفــات املكثفــة والتســلالت يف جبهــات 
احلــدود واجلبهــات الداخليــة مــن قبــل حتالــف العــدوان دون حتقيــق 

ــرية. ــائر كب ــم خس ــدم وتلقيه أي تق

تصريح عن إسقاط طائرتني جتسسيتني يف 
احلدود

٢0١٩/١٢/4م

ديسمبر04 

ــرة  ــقاط طائ ــن إس ــإىل م ــل اهلل تع ــة بفض ــات اجلوي ــت الدفاع متكن
ــب  ــالح مناس ــزان بس ــة جي ــدوان قبال ــدول الع ــة ل ــية تابع جتسس

ــة. ــامل عدائي ــا بأع ــاء قيامه ــك أثن وذل

ــة  ــة يف مديري ــية ثاني ــرة جتسس ــة طائ ــات اجلوي ــقطت الدفاع ــام أس ك
باقــم قبالــة عســري بســالح مناســب أثنــاء قيامهــا بأعــامل عدائيــة يف مناطــق احلــدود.
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٢
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف احلدود

٢0١٩/١٢/١١م

ديسمبر11 

ــرة  ــقاط طائ ــن إس ــل اهلل م ــة بفض ــة اليمني ــات اجلوي ــت الدفاع متكن
ــاء  ــب أثن ــالح مناس ــران بس ــة نج ــوح قبال ــع الص ــية يف مرب جتسس

ــة. ــامل عدائي ــا بأع قيامه

تصريح عن التصدي لزحف واسع يف اجلوف
٢0١٩/١٢/١٢م

ديسمبر12 

ــدي  ــن التص ــل اهلل م ــعبية بفض ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــن أبط متك
لزحــف واســع للعــدو يف حمافظــة اجلــوف اســتمر ١٦ ســاعة حتــت 
غطــاء جــوي مكثــف بأكثــر مــن )٣0( غــارة جويــة دون حتقيــق أي 

تقــدم وســقوط عــرشات القتــىل واجلرحــى.

وقــد ســاندت القــوة الصاروخيــة أبطــال اجليش واللجــان الشــعبية باســتهداف تعزيزات 
العــدو بصــاروخ باليســتي مــن طــراز »قاصــم« وكانــت اإلصابــة دقيقة وخلــف عرشات 

القتــىل واجلرحــى يف صفــوف العــدو وســبَّب حالــة إربــاك كبــرية هلم.

فيــام تــم التصــدي ألكثــر مــن مخســة زحوفــات وتســلالت شــنها العــدو يف جبهــات 
احلــدود والداخــل حتــت غطــاء جــوي بأكثــر مــن ٦ غــارات جويــة يف احلــدود دون 

أي نتيجــة تذكــر بفضــل اهلل تعــإىل وتوفيقــه.
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تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف احلدود
٢0١٩/١٢/١٣م

ديسمبر13 

ــزان  ــرة جتسســية رشق جبــل »األم يب يس« بجي ــة طائ أســقطت الدفاعــات اجلوي
بســالح مناســب أثنــاء قيامهــا بأعــامل عدائيــة.

نؤكــد أن القــوات املســلحة مســتمرة يف تطويــر قدراهتــا الدفاعيــة حلاميــة األجــواء 
ــكل كامل. ــة بش اليمني

ديسمبر  2019م
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٢
حتذير القوات املسلحة لقوى العدوان من أية 

خطوات تصعيدية يف الساحل الغربي
  ٢0١٩/١٢/١4م

ديسمبر14 

ــتوكهومل  ــاق اس ــذ اتف ــا بتنفي ــه قواتن ــت في ــذي التزم ــت ال يف الوق
ــار يف  ــادة االنتش ــد كإع ــرف واح ــن ط ــة م ــوات تنفيذي ــا خط وقدمن
موانــئ احلديــدة وتثبيــت وقــف إطــالق النــار واملحافظــة عــىل تدفــق 
ــوى  ــزال ق ــا ت ــرى م ــوات األخ ــن اخلط ــك م ــري ذل ــاعدات وغ املس
العــدوان ومرتزقتهــم يامطلــون يف تنفيــذ االتفــاق ويرتكبــون مزيــدًا مــن اخلروقــات 
ــالق  ــف إط ــة وق ــذ بداي ــات من ــاوزت )٣0٩0٣( خروق ــي جت ــي والت ــكل يوم بش

ــار حتــى اليــوم. الن

كــام اليــزال العــدوان ومرتزقتــه يواصلــون احلصــار عــىل مدينــة الدرهيمــي ويمنعون 
وصــول الغــذاء والــدواء للمواطنــني املحارصيــن ملــا يقــارب العــام وهــو مــا يؤكــد 

عــدم جديتهــم يف تنفيــذ االتفــاق.

وبلــغ عــدد الشــهداء يف الســاحل الغــريب جــراء خروقــات العــدوان ومرتزقتــه منــذ 
ــهيدًا  ــم )١٧٥( ش ــًا منه ــهيدًا وجرحي ــوم )٦٥٦( ش ــى الي ــار حت ــالق الن ــف إط وق
ــى )4٨١(  ــدد اجلرح ــغ ع ــام بل ــاًل في ــرأًة و)٨٥( رج ــاًل و)٢٧( ام ــم )٦٣( طف بينه

ــاًل. ــرأًة و)٢١٥( رج ــاًل و )٩٧( ام ــم )١٦٩( طف ــًا بينه جرحي

نحمــل األمــم املتحــدة وجملــس األمــن مســؤولية إقــدام قــوى العــدوان ومرتزقتهــم 
ــتكون  ــا س ــريب ألن نتائجه ــاحل الغ ــة يف الس ــوات تصعيدي ــة أو خط ــة محاق ــىل أي ع

وخيمــة عليهــم بعــون اهلل تعــإىل.

كــام نحــذر قــوى العــدوان ومرتزقتــه مــن االســتمرار يف خروقاهتــم أو اإلقــدام عــىل 
أيــة خطــوات تصعيديــة يف الســاحل الغــريب فقواتنــا جاهــزة للــرد عــىل أيــة محاقــة أو 

خطــوات تصعيديــة وســيتحمل العــدوان ومرتزقتــه مســؤولية ذلــك.
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حتذير للنظام السعودي وتأكيد أن جرائمه لن متر 
دون رد

٢0١٩/١٢/٢٥م

ديسمبر25 

يواصــل النظــام الســعودي جرائمــه ويوغــل يف ســفك الــدم اليمنــي 
ــو  ــوق الرق ــة س ــا جريم ــي كان آخره ــد والت ــارش ومتعم ــكل مب بش
بمديريــة منبــه حمافظــة صعــدة والتــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن )٣٨( 

مــا بــني شــهيد وجريــح.

ــاب  ــرام وأن العق ــرور الك ــر م ــن مت ــم ل ــذه اجلرائ ــلحة أن ه ــوات املس ــد يف الق نؤك
ــة أو  ــت رخيص ــعبنا ليس ــاء ش ــعودي فدم ــدو الس ــًا للع ــًا وموجع ــيكون مؤمل س

ــتباحة. مس

تصريح عن استهداف معسكر قيادة اللواء التاسع 
عشر يف جنران

٢0١٩/١٢/٢٧م

ديسمبر27 

أطلقــت القــوة الصاروخيــة صاروخــًا باليســتيًا نــوع »بــدرp١ «عــىل 
ــر  ــي يف بئ ــواء التاســع عــرش حــرس حــدود وطن ــادة الل معســكر قي

عســكر بنجــران.

ــن  ــرشات م ــقط الع ــث س ــة حي ــة دقيق ــت اإلصاب ــل اهلل كان وبفض
ــاط. ــم ضب ــاب بينه ــل ومص ــني قتي ــعودي ب ــش الس اجلي

ــام  ــم النظ ــىل جرائ ــي ع ــرشوع والطبيع ــرد امل ــار ال ــأيت يف إط ــتهداف ي ــذا االس ه
ــدة.  ــة صع ــو« بمحافظ ــوق الرق ــة »س ــا جريم ــي كان آخره ــعودي والت الس

ديسمبر  2019م
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٢

املؤمتر الصحفي - حصاد العام ٢0١٩م
  ٢0١٩/١٢/٢٩م

ديسمبر29 

ــه  ــتعرض في ــذي نس ــي ال ــر الصحف ــذا املؤمت ــع إىل ه ــب باجلمي نرح
آخــر تطــورات املوقــف القتــايل وكذلــك أرقــام وإحصائيــات للعــام 
ــد  ــد تؤك ــام اجلدي ــارف الع ــىل مش ــن ع ــك ونح ــل ذل ٢0١٩م وقب
القــوات املســلحة وهــي ختــوض معركــة االســتقالل والتحــرر عــىل 

مــا يــي:- 

االستمرار يف تنفيذ املهام والواجبات دفاعًا عن الوطن والشعب.  .١

ــر وتأمــني  .٢ ــة عــىل طريــق حتري ــز القــدرة الدفاعي االســتمرار يف العمــل عــىل تعزي
ــع احلصــار.  ــدوان ورف ــة ووقــف الع ــة أرايض اجلمهوري كاف
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فــرض معــادالت عســكرية جديــدة تقــوم عــىل اســرتاتيجيات الرضبــات املفاجئــة  .٣
ويف املــكان والزمــان الــذي ال يتوقعــه العــدو.

الــرد باملثــل عــىل كل العمليــات العســكرية للعــدو وبــام يتناســب مــع كل عمليــة  .4
وحجمهــا وهدفهــا ونتائجهــا. 

رضب واســتهداف كافــة التحــركات املعاديــة والتــي تشــكل خطــرًا عــىل قواتنــا  .٥
وعــىل شــعبنا وبلدنــا. 

رفـع مسـتوى وحجـم ونوعيـة الرد عـىل اجلرائـم التي تـؤدي إىل استشـهاد وجرح  .٦
مواطنـني سـواء بالغـارات أو بالقصـف البحري أو الـربي بام يف ذلك أيـة جرائم 

قـد ترتكب بحـق املواطنـني يف املناطق املحتلـة رشق وجنـوب البالد.

تعتــرب القــوات املســلحة عمليــات اســتهداف حتالــف العــدوان للمرتزقــة اليمنيني  .٧
ــا وبغــض  ــار أن الضحاي ــم حــرب تســتدعي املوقــف املناســب عــىل اعتب جرائ

النظــر عــن موقفهــم   يمنيــون. 

ــار  .٨ ــالق الن ــن إط ــف ع ــة بالتوق ــات القاضي ــل بالتوجيه ــتمرة يف العم ــا مس قواتن
عــىل كل مــن يفــر مــن املعركــة مــن قــوات العــدو ال ســيام إذا كان مــن املرتزقــة 

اليمنيــني. 

بعــد تزايــد ضحايــا املرتزقــة يف اجلبهــات الذيــن يتعرضــون إلطــالق النــار مــن  .٩
ــود العــدو يف حــال تراجعهــم وفرارهــم مــن أرض املعركــة  ــاط وجن ــل ضب قب
صــدرت التوجيهــات لقواتنــا بإتاحــة الفرصــة لــكل املرتزقــة بالفــرار مــن أرض 
املعركــة وذلــك مــن خــالل اللجــوء إىل قواتنــا وبــام يضمــن عــدم عودهتــم حتى 

ال تطاهلــم نــريان مــن أعدهــم العــدو لقتلهــم يف حــال فرارهــم باجتاهــه.

ــول  .١0 ــىل ط ــة ع ــة وحساس ــز حيوي ــمل مراك ــا ليش ــداف قواتن ــك أه ــيع بن توس
ــدوان. ــا دول الع ــرض جغرافي وع

ديسمبر  2019م
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٢
تقسيم بنك أهداف قواتنا إىل ثالثة مستويات بحسب األمهية.  .١١

ضمــن املســتوى األول )٩( أهــداف بالغــة األمهيــة منهــا ســتة أهــداف يف  .١٢
الســعودية وثالثــة يف اإلمــارات. 

االســتمرار يف اســتهداف شــعبنا وبلدنــا يعنــي اســتمرار قواتنــا يف الــرد املــرشوع  .١٣
ــادة مــن املســتويات  ــاره القي ــات موجعــة عــىل مــا ختت واملناســب وذلــك برضب

الثالثــة لبنــك األهــداف. 

ــا  .١4 ــري إذا م ــع الكب ــة الوج ــذ مرحل ــة لتنفي ــة تام ــلحة يف جهوزي ــوات املس الق
أصــدرت القيــادة توجيهاهتــا القاضيــة بتنفيــذ العمليــة. 

املنشــآت العســكرية التابعــة لقــوى االحتــالل والعــدوان يف أرايض اجلمهوريــة  .١٥
ويف مياهنــا اإلقليميــة وجزرنــا أهــداف مرشوعــة لقواتنــا وكذلــك لــكل 

ــم.  ــعبنا العظي ــاء ش ــن أبن ــرار م األح

ــكرية  .١٦ ــامالً عس ــر أع ــرب أو البح ــن ال ــة م ــروة اليمني ــب الث ــات هن ــار عملي اعتب
عدائيــة تســتوجب الــرد املناســب وعــىل اجلهــات األجنبيــة املســاعدة للعــدو يف 

ــر عــىل حممــل اجلــد. ــز أن تأخــذ هــذا التحذي ــروة شــعبنا العزي هنــب ث

التأكيــد عــىل أن العــام ٢0٢0م ســيكون عامــًا للدفــاع اجلــوي وهــو عــام النــرص  .١٧
إن شــاء اهلل مــع العمــل عــىل تطويــر الصناعــات العســكرية وتعزيــز املخــزون 
ــها  ــىل رأس ــلحة وع ــواع األس ــف أن ــن خمتل ــلحة م ــوات املس ــرتاتيجي للق االس

أســلحة الــردع االســرتاتيجي. 

ــة  .١٨ ــك اجلبه ــز متاس ــق وتعزي ــف املناط ــني خمتل ــة يف تأم ــزة األمني ــناد األجه إس
ــني.  ــة املواطن ــة لكاف ــري احلامي ــة وتوف الداخلي

هتيــب القــوات املســلحة بكافــة اليمنيــني األحــرار باملشــاركة الفاعلــة يف معركــة  .١٩
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ــة الغــزاة  ــن ومواجه ــن الوط ــاع ع ــل رشف الدف االســتقالل والتحــرر وني
ــني.  واملحتل

جهادنــا مســتمر وتضحياتنــا ال تنتهــي وكفاحنــا ليــس لــه حــدود حتــى حتقيــق  .٢0
االســتقالل. 

نحــن اليــوم أقــوى ممــا كنــا عليــه وســنكون أكثــر قــوة ممــا نحــن عليــه .. إيامننــا  .٢١
بــاهلل وثقتنــا بنــرصه جتعلنــا أكثــر قــدرة عــىل مواجهــة خمتلــف الظــروف فإرادتنــا 

الصلبــة ال يمكــن أن ترتاجــع وعزيمتنــا القويــة ال يمكــن أن تنكــرس. 

األحرار األوفياء من أبناء شعبنا الصابر الصامد 

نضعكــم اليــوم أمــام إحصائيــات العــام ٢0١٩م وتطــورات املوقــف القتــايل للعــام 
ــق  ــف املناط ــتهداف خمتل ــدوان يف اس ــف الع ــتمر حتال ــوايل يس ــىل الت ــس ع اخلام
ــة  ــز اخلدمي ــات واملراك ــرًا الطرق ــازر ومدم ــن املج ــد م ــًا العدي ــات مرتكب واملحافظ

ــني.  ــكات املواطن ــازل وممتل ومن

تسعة عرش حمافظة تعرضت لغارات الطريان خالل العام ٢0١٩م.- 

بلغ إمجايل عدد الغارات خالل العام أكثر من )٦٥٣4( غارة. - 

أكثــر مــن ٥0% مــن إمجــايل عــدد الغــارات اســتهدف حمافظــة صعــدة وذلــك بــام - 
ال يقــل عــن )٣٦١٥( غــارة. 

ــر -  ــاء ألكث ــة صنع ــارة وحمافظ ــن )١4٢٧( غ ــر م ــت ألكث ــة تعرض ــة حج حمافظ
ــارة. ــن )٢١١( غ ــر م ــت ألكث ــك تعرض ــوف كذل ــارة واجل ــن )4٢4( غ م

بقيـة الغـارات توزعت عىل أمانـة العاصمـة والضالع ومأرب وعمـران واحلديدة - 
وذمـار وتعز والبيضـاء وإب وحلج وريمـة وعدن وأبني وشـبوة واملحويت. 
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أدت هذه الغارات إلى: 

وقوع املئات من الشهداء واجلرحى.  	

تدمري املراكز اخلدمية ومنازل املواطنني وممتلكاهتم.  	

اجلهــة املختصــة برصــد جرائــم العــدوان وأرضاره وتداعياتــه ستكشــف  	
واألرضار.  واجلرائــم  اخلســائر 

ــري  	 ــوي والبح ــف اجل ــعبنا للقص ــا وش ــرض بلدن ــام ٢0١٩م تع ــالل الع خ
والــربي بمختلــف أنــواع األســلحة وكذلــك للحصــار الشــامل املســتمر للعــام 
ــدوان  ــف الع ــع حتال ــة دف ــارات اجلوي ــب الغ ــوايل وإىل جان ــىل الت ــس ع اخلام
بقواتــه ومرتزقتــه إىل اســتهداف خمتلــف املناطــق وحماولــة التقــدم عــىل األرض 
حيــث تصــدت قواتنــا بنجــاح ألكثــر مــن )١٢٢٦( عمليــة عســكرية لتحالــف 

ــو اآليت:- ــىل النح ــة ع ــه موزع ــدوان وأدوات الع

)١٦٣( عملية هجومية. 	

)٦٥٦( زحفًا.  	

)40٧( حماوالت تسلل. 	

ــاح  ــا بنج ــذت قواتن ــة نف ــاوالت اهلجومي ــك املح ــكل تل ــدي ل ــة إىل التص إضاف
ــا:-  ــة منه ــكرية خمتلف ــات عس عملي

عمليــات نوعيــة واســعة شــاركت فيهــا وحــدات عســكرية مــن خمتلــف صنوف  	
وتشــكيالت القــوات املســلحة وأدت إىل حتريــر وتأمــني مناطــق واســعة وتكبيــد 

العــدو والضالعــني بخيانــة الوطــن خســائر فادحة. 

كان مــن أبــرز العمليــات العســكرية الواســعة عمليــة حتريــر مناطــق يف حمافظــة  	
ــة  ــك عملي ــة وكذل ــا األوىل والثاني ــن اهلل بمرحلتيه ــرص م ــة ن ــع وعملي الضال
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ــا.  ــن عنه ــعة مل ُيعل ــكرية واس عس

بلــغ عــدد العمليــات العســكرية املنفــذة مــن قبــل قواتنــا )١٦٨٦( عمليــة عــىل  	
ــا )٦0٧(  ــات منه ــة املواجه ــداد خارط ــة وامت ــات القتالي ــرسح العملي ــول م ط

ــة تســلل.  ــة إغــارة و )٣٥( عملي ــة و )١044( عملي عمليــات هجومي

أكـدت عمليـات قواتنا املسـلحة الواسـعة والنوعية خـالل الــ ٢0١٩م حجم ما  	
تتمتـع بـه خمتلـف التشـكيالت القتالية والوحـدات العسـكرية من كفـاءة وخربة 

انعكسـت عىل طبيعـة املواجهـات وفرضت معـادالت عسـكرية جديدة.

العمليــات العســكرية النوعيــة لقواتنــا شــكلت نقطــة حتــول اســرتاتيجي عــىل  	
ــتوى  ــت مس ــه وأثبت ــدوان وأدوات ــوى الع ــد ق ــة ض ــة املواجه ــد معرك صعي

ــة.  ــة العالي ــروح املعنوي ــة وال ــة القتالي اجلاهزي

ــىل  	 ــز وع ــعبنا العزي ــا وش ــن بلدن ــاع ع ــي يف الدف ــب الدين ــن الواج ــا م وانطالق
طريــق حتقيــق األهــداف االســرتاتيجية ضاعفــت القــوات املســلحة مــن 
ــاء  ــادة بن ــكرية وإع ــات العس ــريب والصناع ــاج احل ــد اإلنت ــىل صعي ــا ع جهوده

ــايل. ــف القت ــز املوق ــهم يف تعزي ــام يس ــكرية وب ــكيالت العس ــف التش خمتل

شــهد العــام ٢0١٩م اإلعــالن عــن صناعــات عســكرية خمتلفــة منهــا منظومات  	
ــات  ــت نجاح ــرة وحقق ــة ألول م ــت اخلدم ــة دخل ــية وجمنح ــة باليتس صاروخي

كبــرية إضافــة إىل ســالح اجلــو املســري ومنظومــات الدفــاع اجلــوي. 

ــة  	 ــىل صناع ــة ع ــدرة الكامل ــك الق ــلحة متتل ــا املس ــت قواتن ــون اهلل أصبح بع
ــرات دون  ــن طائ ــة م ــال خمتلف ــة إىل أجي ــة إضاف ــة متكامل ــات صاروخي منظوم
ــك  ــلحة متتل ــا املس ــت قواتن ــل اهلل بات ــتطالعية وبفض ــة واالس ــار اهلجومي طي
خمزونــًا إســرتاتيجيًا مــن الصواريــخ بمختلــف أنواعهــا إضافــة إىل ســالح اجلــو 

ــرة.  ــة مدم ــكرية هجومي ــات عس ــن عملي ــا لش ــام يؤهله ــري وب املس

ــف  	 ــلحة بمختل ــوات املس ــم أن الق ــي العظي ــعبنا اليمن ــاء ش ــة أبن ــن كاف نطمئ
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تشــكيالهتا تعمــل ليــل هنــار مــن أجــل تعزيــز القــدرات الدفاعيــة وأهنــا بعــون 

ــال.  ــذا املج ــريًا يف ه ــوطًا كب ــت ش اهلل قطع

قواتنــا املســلحة قــادرة بعــون اهلل عــىل إفشــال خمططــات العــدوان التــي  	
تســتهدف بلدنــا وشــعبنا. 

ــلحة  	 ــا املس ــدة لقواتن ــكرية جدي ــكيالت عس ــامم تش ــام ٢0١٩م انض ــهد الع ش
ــني.  ــن واملتطوع ــع آالف املجندي ــة م ــة نوعي ــدات قتالي ــة إىل وح إضاف

نفــذت قواتنــا ويف ظــل ظــروف العــدوان واحلصــار العــرشات مــن املنــاورات  	
ــة  ــكرية القتالي ــدورات العس ــبي ال ــن منتس ــات م ــا املئ ــارك فيه ــة ش التدريبي
بمختلــف مســتوياهتا وكذلــك الكليــات واملعاهــد العســكرية واجلنــود والضباط 

مــن خمتلــف املناطــق العســكرية.

سالح اجلو املسير
نجحــت قواتنــا املســلحة بفضــل اهلل تعــإىل يف تطويــر ســالح اجلــو املســري خــالل  	

العــام ٢0١٩م وهــو مــا عــزز مــن حضــوره عــىل صعيــد املعركــة. 

حقق سـالح اجلو املسـري نجاحـات كبرية بتنفيـذ العرشات من العمليـات النوعية  	
اهلجومية والتي اسـتهدفت منشـآت عسـكرية للعدو داخل وخـارج اليمن. 

ــري  	 ــو املس ــالح اجل ــد س ــىل صعي ــة ع ــكرية اليمني ــة العس ــه املؤسس ــا حققت م
جعلهــا تتصــدر قائمــة املؤسســات العســكرية املســتخدمة بكفــاءة هلــذا النــوع 
مــن الســالح والــذي أثبــت فاعليتــه وجعــل اجلميــع أمــام متغــريات مهمــة يف 

ــة.  ــال احلديث ــلحة القت ــكري وأس ــم العس العل

العمليــات اهلجوميــة لســالح اجلــو املســري كبــدت العــدو خســائر فادحــة منهــا  	
عمليــات ال تــزال خســائرها االقتصاديــة مســتمرة حتــى هــذه اللحظــة. 

أمـا العمليـات االسـتطالعية فقد حققت أهدافهـا يف رصد وتتبع حتـركات العدو  	
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ورضب أيـة حتـركات معادية يف الوقت املناسـب ووفق اإلمكانيـات املتاحة. 

اليــوم نؤكــد أن ســالح اجلــو املســري ينفــذ العــرشات مــن املهــام االســتطالعية  	
ــن  ــون اهلل م ــت بع ــلحة متكن ــا املس ــد وأن قواتن ــوم الواح ــالل الي ــاح خ وبنج
خــالل ســالح اجلــو املســري مــن تغطيــة نســبة كبــرية ضمــن املســاحة اجلغرافيــة 

ــكل يومــي. ــتطالعي وبش ــد االس ــة للرص اخلاضع

تتــوىل وحــدة متخصصــة يف ســالح اجلــو املســري الرصــد االســتطالعي املســتمر  	
ألهــداف ثابتــة وأخــرى متحركــة منهــا يف دول العــدوان.  

قواتنــا املســلحة بعــون اهلل تعــإىل ومــن خــالل ســالح اجلــو املســري متتلــك القدرة  	
عــىل تنفيــذ عمليــات هجوميــة واســعة ضــد أهــداف خمتلفــة ويف وقــت واحد. 

القــدرة اهلجوميــة لســالح اجلــو املســري تضاعفــت بنســبة )400 %( عــام كانــت  	
عليــه يف العــام الســابق. 

ــة  	 ــام ٢0١٩م )٢4٢٦( عملي ــالل الع ــري خ ــو املس ــالح اجل ــات س ــت عملي بلغ
ــرتكة  ــة مش ــة نوعي ــات هجومي ــتطالعية و )٥( عملي ــة اس ــا )٢0٨٧( عملي منه
مــع القــوة الصاروخيــة أكــدت القــدرة والكفــاءة عــىل تنفيــذ رضبــات موجعــة 
للعــدو و )١٩٦( عمليــة اســتهدفت قواعــد ومنشــآت ومطــارات العــدو 
ــة العنــد واملخــا واجلــالء وكذلــك اســتهداف املطــارات واملنشــآت  منهــا عملي
ــل  ــتهداف حق ــة اس ــا عملي ــة منه ــة نوعي ــعودية و)٩٢( عملي ــكرية الس العس
الشــيبة - تــوازن الــردع األوىل  وعمليــة العــارش مــن رمضــان وتــوازن الــردع 
ــالح  ــع س ــري م ــو املس ــالح اجل ــرتكة لس ــات املش ــدد العملي ــغ ع ــة - وبل الثاني

ــة. ــة )4٦( عملي املدفعي

القوة الصاروخية 
ــث  	 ــدة حي ــات متصاع ــة نجاح ــوة الصاروخي ــت الق ــإىل حقق ــل اهلل تع بفض

ــدة إىل خــط املعركــة  ــة جدي ــات صاروخي شــهد العــام ٢0١٩م دخــول منظوم

ديسمبر  2019م
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٢
ونجحــت كافــة التجــارب للمنظومــات الصاروخيــة الباليســتية اجلديــدة 

ــة. ــك املجنح وكذل

إذا كان العــام ٢0١٨م و٢0١٧م للصواريــخ البالســتية فقــد كان العــام ٢0١٩م  	
عــام الصواريــخ املجنحــة التــي أصبحــت جــزءًا مهــاًم مــن الرتســانة الصاروخية 

اليمنيــة وأحــد أهــم أســلحة الــردع االســرتاتيجي لقواتنــا املســلحة. 

ــات  	 ــالل ٢0١٩م )١١0( عملي ــة خ ــوة الصاروخي ــات الق ــايل عملي ــغ إمج بل
منهــا )٣( عمليــات بمنظومــة »بــركان« الباليســتية واحــدة مــن تلــك العمليــات 
اســتهدفت هدفــًا عســكريًا يف منطقــة الدمــام و )4( عمليــات بمنظومــة »قدس١ 
ــة  ــتية و )١٢( عملي ــكال الباليس ــاروخ ن ــة ص ــة بمنظوم ــح« و)4٣( عملي املجن

بمنظومــة »قاصــم« و )4٧( عمليــة بمنظومــة »بــدر« بجميــع أجياهلــا.

خارطــة أهــداف القــوة الصاروخيــة خــالل ٢0١٩م شــملت مــراكًا وجتمعــات  	
ومنشــآت عســكرية للعــدو داخــل البــالد وكذلــك خارجهــا. 

شــاركت القــوة الصاروخيــة بفاعليــة يف عمليــات عســكرية واســعة منهــا عملية  	
نــرص مــن اهلل. 

قدراتنــا الصاروخيــة املتصاعــدة خــالل ٢0١٩م أدت إىل تنفيــذ رضبــات موجعة  	
للعــدو منهــا عمليــات أطلقــت فيهــا )١0( صواريــخ باليتســية دفعــة واحدة. 

دفــاع قواتنــا الصاروخيــة عــن الشــعب والوطــن واســتمرار الدعــم واإلســناد  	
ــد ردع  ــىل صعي ــات ع ــن نجاح ــه م ــا حققت ــىل م ــد ع ــوة يؤك ــذه الق ــعبي هل الش

املعتــدي ودحــر الغــازي. 

قوات الدفاع اجلوي 
ــاء  	 ــد بن ــىل صعي ــة ع ــية مهم ــة تأسيس ــتكامل مرحل ــام ٢0١٩م اس ــهد الع ش

قــوات الدفــاع اجلــوي وتفعيــل املنظومــات الدفاعيــة وأعلنــت قواتنــا املســلحة 



67

عــن دخــول منظومــات دفــاع جــوي وجــاري العمــل عــىل تطويــر منظومــات 
ــرى.  أخ

مقارنــة بــام كان فــإن مــا حتقــق يف الدفــاع اجلــوي خــالل ٢0١٩م يعــد مــن أبــرز  	
ــازات لقواتنا.  اإلنج

ــرة تابعــة  	 عمليــات الدفــاع اجلــوي خــالل ٢0١٩م أدت إىل إســقاط )٦٩( طائ
لقــوى العــدوان توزعــت كالتــايل:

)٧( طائرات مقاتلة.  	

)٩( طائرات استطالع منخفض. 	

)٥٣( طائرة جتسسية.  	

ــادرة  	 ــىل املغ ــار ع ــك اإلجب ــرتاض وكذل ــدي واالع ــات التص ــدد عملي ــغ ع بل
ــة. )٢٣٧( عملي

خــالل العــام ٢0١٩م تكبــد العــدوان وأتباعــه مــن املتورطــني بخيانــة الوطــن  	
اخلســائر الفادحــة والكثــري مــن عمليــات قواتنــا موثقــة بالصــوت والصــورة. 

وحدة القناصة
وحدة القناصة نفذت )١٦٦4٣( عملية توزعت كالتايل:

قنص )٢٢٨( جنديًا وضابطًا سعوديًا. 	

قنص )١4٢( مرتزقًا سودانيًا. 	

قنص )١٦0٥0( مرتزقًا حمليًا. 	

قنص )٢٢١( آلية وعربة وسالح. 	

إسقاط طائريت استطالع. 	

ديسمبر  2019م
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٢
وحدات ضد الدروع والهندسة واملدفعية

وحـدات ضـد الـدروع واهلندسـة واملدفعيـة كان هلـا حضـور مؤثـر يف املعركـة حيث 
بلغـت خسـائر العـدو )١١٧0( آليـة بينهـا )٦٧( دبابـة و)٢١٩( مدرعـة و)٨٣٩( 
آليـة و)44( جرافـة وعربة وسـيتم نـرش تفاصيل عمليـات تلك الوحدات يف وسـائل 

اإلعـالم ال سـيام مـا يتعلق بخسـائر العـدو مـن الدبابـات واملدرعـات واآلليات. 

ــاه  	 ــي جت ــي والوطن ــا الدين ــأداء واجبه ــا ب ــد التزامه ــلحة تؤك ــوات املس إن الق
ــن.  ــعب والوط الش

لقــد حتمــل شــعبنا الكثــري وحــان الوقــت ألن حييــا عزيــزًا كريــاًم عــىل أرضــه ويف  	
ظــالل دولتــه املســتقلة وهلــذا لــن هينــأ اآلخــرون وشــعبنا يعاين. 

لــن يســتمر العــدوان يف البنــاء والتطويــر عــىل حســاب معانــاة شــعبنا فاألمــن  	
واالســتقرار كــام قــال الســيد القائــد عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي مــن اجلميــع 

وللجميــع وهلــذا ال أمــن وال اســتقرار إال بتوقــف العــدوان ورفــع احلصــار. 

التحية كل التحية لكل رشفاء اليمن احلُر العزيز.  	

ــه  	 ــيمة ومواقف ــه اجلس ــىل تضحيات ــد ع ــد األيب الصام ــعبنا املجاه ــة لش التحي
ــن  ــكل املجاهدي ــة ل ــكرية والتحي ــة العس ــتمر للمؤسس ــه املس ــة ودعم املرشف
ــن.  ــعب والوط ــن الش ــني ع ــلحة املدافع ــا املس ــبي قواتن ــن منتس ــال م األبط

التحية لكل األحرار املنارصين لقضية اليمن وشعب اليمن.  	

ــى والعــزة والكرامــة واحلريــة  	 ــفاء للجرح ــود للشــهداء والش املجــد واخلل
والســيادة واالســتقالل ليمننــا العظيــم. 



69

تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية نوع "كاريال" 
يف الصليف

٢0١٩/١٢/٣0م

ديسمبر30 

متكنــت الدفاعــات اجلويــة اليمنيــة مــن إســقاط طائــرة جتسســية نــوع )كاريــال( 
تابعــة للنظــام الســعودي يف أجــواء منطقــة الصليــف بمحافظــة احلديــدة 
ــويد. ــاق الس ــا التف ــة وخرقه ــامل عدائي ــا بأع ــاء قيامه ــو أثن ــاروخ أرض ج بص

نؤكــد لقــوى العــدوان أن أجواءنــا مل تعــد مســتباحة وأن هــذا االســتهداف يعتــرب 
تدشــينا لعــام الدفــاع اجلــوي إن شــاء اهلل.

تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية نوع "فانتوم" 
يف حجة

٢0١٩/١٢/٣١م

ديسمبر31 

أســقطت الدفاعــات اجلويــة اليــوم طائــرة جتسســية نــوع »فانتــوم«يف 
ــاء  ــب أثن ــالح مناس ــة بس ــريان يف حج ــة ح ــة بمديري ــة الطين منطق

ــودانية. ــوات الس ــة للق ــي تابع ــة وه ــامل عدائي ــا بأع قيامه

ديسمبر  2019م
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ينــاير 2020م

تصريح عن إسقاط طائرة استطالع مسلحة نوع " 
"CH- 4يف اجلوف

٢0٢0/١/٧م

ينـــــايــر07 

 "CH-4" متكنــت الدفاعــات اجلويــة مــن إســقاط طائــرة اســتطالع مقاتلــة نــوع
يف حمافظــة اجلــوف بصــاروخ أرض جــو سيكشــف عنــه الحقــًا.

ــم  ــي ت ــا والت ــن نوعه ــة م ــي الثالث ــة ه ــتطالعية املقاتل ــرة "CH-4" االس وطائ
ــة.  ــامل عدائي ــا بأع ــاء قيامه ــقاطها أثن إس

مباركة القوات املسلحة لعملية استهداف القواعد 
األمريكية يف العراق

٢0٢0/١/٨م

ينـــــايــر08 

نبــارك عمليــة االســتهداف الصاروخــي للقواعــد العســكرية للقوات 
ــة يف العراق. األمريكي

ــا ضــد التواجــد  ــا يف موقــف واحــد مــع كل أحــرار أمتن ونؤكــد أنن
ــدوان  ــد الع ــا ض ــعبنا وبلدن ــن ش ــًا ع ــة ودفاع ــي يف املنطق األمريك

ــعودي. ــي الس األمريك
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٢
تصريح عن تناقض تصعيد العدوان مع تصريحات 

املبعوث األممي
٢0٢0/١/١٦م

ينـــــايــر16 

يواصــل العــدوان الســعودي األمريكــي تصعيــده مــن خــالل الزحوفــات 
ــارات  ــوم )٣( غ ــن الي ــث ش ــريان حي ــارات الط ــذا غ ــة وك ــلالت اليومي والتس

ــدة. ــة صع ــاف بمحافظ ــة كت ــىل مديري ع

وتصعيــد العــدوان يناقــض ترصحيــات املبعــوث األممــي مارتــن غريفيــث التــي 
أحــاط هبــا جملــس األمــن بشــأن اليمــن.

تصريح عن إحباط زحف واسع يف نهم
٢0٢0/١/١٧م

ينـــــايــر17 

ــن  ــه م ــل اهلل وكرم ــعبية بفض ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــن أبط متك
التصــدي لزحــف واســع لقــوى العــدوان عــىل مديريــة هنــم اســتمر 
ــريان  ــن الط ــاندة م ــرب بمس ــى املغ ــر األوىل حت ــاعات الفج ــن س م

ــري. ــٍح وخط ــٍد واض ــة يف تصعي ــارات اجلوي ــدوان بالغ ــريب للع احل

ــقط  ــة وس ــات موجع ــم رضب ــعبية هب ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــق أبط ــد أحل وق
ــر. ــدم يذك ــدو أي تق ــق الع ــح ومل حيق ــل وجري ــني قتي ــة ب ــن املرتزق ــرشات م الع

ــراءات  ــة اإلج ــاذ كاف ــيتم اخت ــل وس ــتبوء بالفش ــدو س ــاوالت الع ــد أن كل حم نؤك
ــد. ــذا التصعي ــبة إزاء ه املناس
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بيان عملية )البنيان املرصوص - نهم(
  ٢0٢0/١/٢٩م

ينـــــايــر29 

ــْم  ُ ــا َكَأنَّ ــبِيلِِه َصفًّ ــوَن يِف َس ــَن ُيَقاتُِل ــبُّ الَِّذي ــإىل: ﴿إِنَّ اهللََّ حُيِ ــال تع ق
ــم  ــدق اهللُ العظي ــوٌص﴾.. ص ــاٌن َمْرُص ُبنَْي

بعــوِن اهلل تعــإىل متكنــْت قواُتنــا املســلحُة مــن التصــدي ملســاٍر 
ــره  ــىل إث ــنت ع ــاَء وش ــَة صنع ــتهدُف العاصم ــرٍي كان يس ــدواينٍّ كب ع
هجومــًا معاكســًا أدى إىل حتريــِر كافــِة مناطــَق هنــم.. وتكبيــِد قــواِت العــدوِّ خســائَر 
ِمهــا وصــوالً إىل غــرِب مدينــِة مــأرَب،  فادحــة يف العتــاِد واألرواح واســتمرت يف تقدُّ
إضافــًة إىل حتريــر عــدٍد مــن ُمديريــاِت حُمافظتــي مــأرَب واجلــوف، بمســاحٍة إمجاليــٍة 

ــٍع طــوالً وعرضــًا. ــَر مــن ٢٥00كــم مرب تقــدُر بأكث

ينــاير 2020م
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٢
وقد أدت عمليُة )البنياِن املرصوص( إلى :

وقوِع اآلالِف من قواِت العدوِّ ما بني قتيٍل ومصاٍب وأسري . 	

دحــِر قــواِت العــدوِّ املتمركــزِة يف هنــم املكونــِة مــن ســبعَة عــرش لــواًء عســكريًا  	
وعرشيــَن كتيبــًة واغتنــاِم عتاِدهــا بالكامــل.

ــة  	 ــزة يف مديري ــِة املتمرك ــكريِة الثالث ــِة العس ــمى باملنطق ــا ُيس ــِن مم ــِر لواءي دح
ــِة  ــكريِة السادس ــِة العس ــمى باملنطق ــا يس ــٍة مم ــِة ألوي ــأرب، وثالث رصواح بم

املتمركــزِة يف اجلــوف.

ســمحْت قواُتنــا للمئــاِت مــن قــواِت العــدوِّ بالفــراِر تنفيــذًا لتوجيهــاِت القيــادِة  	
وحفاظــًا عــىل دمــاِء مــن قــرَر تــرَك املعركــِة مــن مرتزقــِة الُعــدواِن.

ــي  ــم وحمافظت ــاِء هن ــن أبن ــنَي م ــؤوَل للمتعاون ــدوَر املس ــلحُة ال ــا املس ــُن قواُتن وُتثم
ــا  ــِة لقيِمه ــزِة الوفي ــرِة العزي ــا احل ــارِة وقبائِله ــِخ واحلض ــوِف التاري ــأرَب واجل م

ــني. ــزاِة واملحتل ــِض الغ ــا يف رف ومبادِئه

ــأداِء  ــِز ب ــا العزي ــاِء بلِدن وهتيــُب القــواُت املســلحُة بكافــِة األحــراِر الرشفــاِء مــن أبن
ــة. ــِة التارخيي ــيِّ والوطنــيِّ خــالَل هــذه املرحل ــم الدين واجبِه

ــوِّ  ــالُح اجل ــُة وس ــوُة الصاروخي ــذِت الق ــدواِن نف ــويِّ للع ــِد اجل ــىل التصعي وردًا ع
ــا  ــاراِت أهب ــزاَن ومط ــو يف جي ــَة أرامك ــتهدفْت رشك ــًة اس ــاٍت نوعي ــرُي عملي املس
وجيــزاَن وقاعــدَة مخيــس مشــيط وأهدافــًا حساســًة يف العمــِق الســعوديِّ بعــدٍد كبــرٍي 

ــرية. ــراِت املس ــِخ والطائ ــن الصواري م

القــواُت املســلحُة اليمنيــُة تؤكــُد اســتمراَرها يف العمــِل مــن أجــِل حتريِر كافــِة أرايض 
اجلمهوريــِة حتــى حتقيِق االســتقالل.

وتؤكــد أهنــا ليســت يف معركــة مــع أحــٍد مــن أبنــاِء الوطــِن الرشفــاِء وإنــام دفاعــًا عن 
بلِدنــا مــن الُعــدواِن اخلارجــيِّ وأتباعــه مــن العمــالِء واخلونــِة الذيــن ندعوهــم إىل 
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العــودِة إىل جــادِة الصــواِب فالوطــُن يتســُع جلميــِع أبنائــِه وأيدينــا ممــدودٌة للجميــع.

ــالَل  ــعِة خ ــكريِة الواس ــِة العس ــِل العملي ــن تفاصي ــاء اهللُ ع ــُف إن ش ــيتُم الكش وس
ــة. ــاِم القادم األي

ى َلُكــْم َولَِتْطَمئـِـنَّ ُقُلوُبُكــْم بـِـِه َوَمــا النَّــرْصُ إاِلَّ  قــال تعــإىل: ﴿َوَمــا َجَعَلــُه اهللَُّ إاِلَّ ُبــرْشَ
كِيــِم﴾ صــدق اهلل العظيــم.. ِمــْن ِعنْــِد اهللَِّ اْلَعِزيــِز احْلَ

وبشــأن املوقــف األمريكــي بخصــوص القضيــة الفلســطينية تؤكــد القــوات املســلحة 
ــرة  ــة املؤام ــطيني يف مواجه ــعب الفلس ــب الش ــل إىل جان ــا الكام ــة وقوفه اليمني

ــة. ــة واإلرسائيلي األمريكي

ليحيا شعُبنا وبلُدنا عزيزًا كرياًم مستقاًل والنرُص لليمِن ولكل أحراِر األمة.

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية .. صنعاء

٢9 يناير ٢٠٢٠م

ينــاير 2020م
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٢
إعالن املؤمتر الصحفي لعملية البنيان املرصوص - 

نهم
٢0٢0/١/٣0م

ينـــــايــر30 

ــر  ــاك مؤمت ــيكون هن ــد س ــاء الغ ــن مس ــابعة م ــاعة الس ــام الس يف مت
ــوص(. ــان املرص ــة )البني ــل عملي ــن تفاصي ــف ع ــي للكش صحف

وســيتم يف املؤمتــر الصحفــي الكشــف عــن تفاصيــل عمليــة البنيــان 
ــن  ــة م ــل املعرك ــق كل تفاصي ــاهد توث ــرض مش ــع ع ــوص م املرص
ــة يف  ــات النوعي ــل العملي ــة وتفاصي ــرار املرتزق ــاهد لف ــات ومش ــىل وآلي أرسى وقت

ــعودي. ــق الس العم
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املؤمتر الصحفي لعملية البنيان املرصوص- نهم
  ٢0٢0/١/٣١م

ينـــــايــر31 

ــتعرض  ــذي نس ــي ال ــر الصحف ــذا املؤمت ــم يف ه ــب بك نرح
ــي:- ــوص كامي ــان املرص ــة البني ــل عملي ــه تفاصي في

أوالً: طبيعة العملية وأهدافها

ــدوان  ــة للع ــكرية تصعيدي ــات عس ــم عملي ــة هن ــهدت منطق ش  
ومرتزقتــه األمــر الــذي فــرض عــىل قواتنــا التعامــل بجديــة مــع هــذا التهديــد وهــذا 
املســار العــدواين الــذي كان يســتهدف املنطقــة التــي تشــكل أمهيــة اســرتاتيجية لــدى 

العــدو. 

ــع  	 ــىل وق ــدواين وع ــد الع ــازم للتصعي ــدي احل ــا يف التص ــات قواتن ــدأت عملي ب
ــة  ــة هجومي ــذ عملي ــو تنفي ــا نح ــت قواتن ــدي مض ــة التص ــاح يف عملي النج

ينــاير 2020م
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٢
ــات.  ــة العملي ــتعلة يف منطق ــة املش ــول اجلبه ــىل ط ــة ع معاكس

ــدو  	 ــوات الع ــوص( كان ردع ق ــان املرص ــة )البني ــن عملي ــايس م ــدف األس اهل
ودحرهــا مــن املنطقــة وهــو مــا يعنــي تأمــني املنطقــة بشــكل كامــل، إضافــة إىل 
إفشــال املخطــط العــدواين الــذي متثــل يف اهلجــوم الواســع عــىل قواتنــا وحماولــة 

التقــدم إىل املناطــق املتامخــة للعاصمــة صنعــاء. 

ــذه  	 ــتعد هل ــدو اس ــد أن الع ــا تؤك ــدى قواتن ــتخباراتية ل ــات االس ــت املعلوم كان
ــة  ــرب نقط ــول إىل أق ــه الوص ــهر وأن هدف ــدة أش ــذ ع ــة من ــة اهلجومي العملي

ــاء.  ــة صنع ــاه العاصم ــا باجت ــول إليه ــن الوص ــن م يتمك

ثانيًا: قوات العدو

دفـع العـدو بتشـكيالت خمتلفة من قواتـه إىل منطقة هنـم خالل السـنوات املاضية  	
لدرجـة أن هـذه املنطقـة كان هبـا )١٧( لـواًء عسـكريًا وعـدد من الكتائـب ونقل 

إليهـا عتـادًا عسـكريًا خمتلفًا مـن السـالح الثقيل واملتوسـط واخلفيف. 

منطقة عسكرية بالكامل تابعة للعدو كانت تتمركز يف املنطقة. 	

ــاري  	 ــناد الن ــة اإلس ــوىل عملي ــدوان تت ــن دول الع ــة م ــوات خاص ــك ق كذل
واالســتخبارايت لوحــدات املرتزقــة. 

عمل العدو عىل إنشاء حتصينات هبدف إعاقة تقدم قواتنا.  	

ــريب  	 ــريان احل ــتند إىل الط ــرية يس ــكرية الكب ــوة العس ــذه الق ــم ه ــدو رغ كان الع
ــدوان.  للع

خالل السنوات املاضية تعرضت هنم آلالف الغارات.  	

قــدم أبنــاء هنــم العرشات مــن الشــهداء مــن الرجــال والنســاء واألطفــال إضافة  	
إىل مــا أصــاب ممتلكاهتــم مــن تدمــري متعمــد مــن قبــل العــدوان وأدواته. 
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ثالثًا: مسار العملية

ــا  	 منطقــة هنــم مــن املناطــق اجلبليــة وتضاريســها معقــدة وبالتــايل دفعــت قواتن
ــف  ــزًا للموق ــة تعزي ــدات متخصص ــات بوح ــام األوىل للمواجه ــالل األي خ

ــايل.  القت

بعــد التصــدي الناجــح هلجــوم قــوات العــدوان بــدأت قواتنــا يف تنفيــذ عمليــة  	
عســكرية هجوميــة توســعت عــىل وقــع اهنيــار اخلطــوط األماميــة للعــدو حيــث 

تقدمــت قواتنــا باجتــاه املرتفعــات االســرتاتيجية. 

نجحــت قواتنــا يف تنفيــذ املهــام العملياتيــة خــالل الســاعات األوىل مــن تنفيــذ  	
العمليــة قبــل صــدور التوجيهــات بتطويــق قــوات العــدو مــن عــدة مســارات 

رشقيــة وغربيــة. 

تبع ذلك تفعيل مسارات هجومية عىل قلب اجلبهة.  	

متكنــت قواتنــا خــالل الثالثــة األيــام األوىل للعمليــة مــن تأمــني معظــم منطقــة  	
هنــم منهــا كافــة املواقــع احلاكمــة. 

ــدة  	 ــه ع ــرع من ــاه تف ــية وكل اجت ــات رئيس ــة اجتاه ــن أربع ــا م ــوم قواتن كان هج
ــارات.  مس

وخالل تنفيذ العملية حرصت قواتنا وبموجب توجيهات القيادة عى: 

ــح  	 ــىل فت ــرص ع ــع احل ــاملة م ــق ش ــة تطوي ــالل عملي ــن خ ــار م ــاق احلص إطب
ــة.  ــوات املرتزق ــن ق ــن م ــدر ممك ــرب ق ــرار أك ــارات لف ــدة مس ع

الضغــط العســكري عــىل كافــة املواقــع واملعســكرات التابعــة للعــدو إلجبارهــا  	
ــدوا  ــن أب ــيام الذي ــا ال س ــني فيه ــىل أرواح اليمني ــرص ع ــع احل ــليم م ــىل التس ع

اســتعدادهم لــرتك املعركــة. 
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٢
نجحــت قواتنــا يف التعامــل مــع قــوات العــدو مــن خــالل االشــتباك وااللتحــام  	

املبــارش بعــد أن منحتهــا قواتنــا فرصــة املغــادرة والفــرار. 

متكنــت قواتنــا بعــون اهلل تعــإىل مــن تطهــري وتأمــني مديريــة هنــم خــالل األيــام  	
األوىل للعمليــة. 

عىل وقع اهنيار قوات العدوان استمرت قواتنا يف تقدمها إىل ما بعد هنم. 	

مــن واقــع حــرص قواتنــا عــىل أرواح املرتزقــة متكــن اآلالف منهــم مــن مغــادرة  	
ــة  ــع املرتزق ــا إال م ــل قواتن ــام األوىل ومل تتعام ــالل األي ــات خ ــة العملي منطق

ــة.  ــتمروا يف املواجه ــن اس الذي

ــا مــن قطــع خطــوط اإلمــداد عــىل قــوات العــدو مســتفيدًة مــن  	 متكنــت قواتن
ــة مــأرب.  ــة مــن مدين مواقعهــا املتقدمــة القريب

رابعًا: معادلة الردع للتصدي للطران احلريب للعدوان :

ــىل  	 ــوم ع ــة اهلج ــل يف حماول ــم متث ــة هن ــدوان يف منطق ــكري للع ــد العس التصعي
ــريب  ــدوان احل ــريان الع ــن ط ــك يف ش ــة وكذل ــع مهم ــدم إىل مواق ــا والتق قواتن

ــة.  ــارة جوي ــن )٢٥0( غ ــر م ــت أكث ــث بلغ ــا حي ــىل قواتن ــدة ع ــارات ع غ

بعد نجاح قواتنا يف التصدي للهجوم املعادي وتنفيذ هجوم معاكس. 	

ــوص( 	 ــان املرص ــة )البني ــوي بعملي ــاع اجل ــوات الدف ــن ق ــدات م ــاركت وح ش
وكان ملنظومــة )فاطــر١(دور مهــم يف إربــاك الطــريان احلــريب وإعاقتــه عــن شــن 

الغــارات. 

ــن  	 ــريب إىل ش ــدوان احل ــريان الع ــأ ط ــوي جل ــاع اجل ــة الدف ــل منظوم ــد تفعي بع
ــر(. ــة )فاط ــخ منظوم ــرض لصواري ــى ال يتع ــة حت ــات عالي ــن ارتفاع ــارات م غ

ــٍد  	 ــة تص ــن )٢٥( عملي ــر م ــذ أكث ــوي يف تنفي ــاع اجل ــة الدف ــت منظوم نجح
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ــادرة. ــىل املغ ــدوان ع ــريان الع ــار لط وإجب

اســتمرار الغــارات عــىل منطقــة العمليــات دفــع قواتنــا إىل الــرد احلاســم وكانت  	
توجيهــات القيــادة واضحــة يف رضب منشــآت وقواعد عســكرية ســعودية.

دكــت القــوات املســلحة عــرب قواهتــا الصاروخيــة وســالح اجلــو املســري عــددًا  	
مــن مطــارات العــدو املســتخدمة ألغــراض عســكرية منهــا مطــارات يف نجــران 

وجيــزان إضافــة إىل دك قاعــدة مخيــس مشــيط بعــدد مــن الصواريــخ.

ــات ســالح اجلــو  	 ــة وعملي ــات الصاروخي ــات األوىل مــن الرضب كانــت العملي
املســري عبــارة عــن عمليــات حتذيريــة فقــط.

أيضــًا أدى اســتمرار الغــارات اجلويــة إىل رضب هــدف اقتصــادي تابــع لرشكــة  	
أرامكــو مــع هدفــني حساســيني يف عمــق العــدو.

كان لقــوات الدفــاع اجلــوي والقــوات الصاروخيــة وســالح اجلــو املســري دور  	
كبــري يف ترمجــة توجيهــات القيــادة املتعلقــة باســرتاتيجية الــردع. 

عــدد عمليــات ســالح اجلــو املســري عــىل أهــداف يف الداخــل واخلــارج جتــاوز  	
ــل  ــداف يف الداخ ــىل أه ــة ع ــوة الصاروخي ــات الق ــدد عملي ــة وع )4١( عملي
واخلــارج )٢١( عمليــة ومــن ضمــن هــذه العمليــات )٢٦( عمليــة اســتهدفت 
ــو  ــة أرامك ــيط ورشك ــس مش ــدة مخي ــران وقاع ــزان ونج ــا وجي ــارات أهب مط
ــني  ــا ب ــات م ــذه الرضب ــت ه ــعودي، وكان ــق الس ــة يف العم ــًا حساس وأهداف

ــر.   ــايل يناي ــهر احل ــن الش ــني م ــى الثالث ــن وحت ــس والعرشي اخلام

ــى  ــوص( ع ــان املرص ــة )البني ــكرية النوعي ــة العس ــة للعملي ــج األولي ــت النتائ كان
النحــو اآليت: 

ــن  	 ــة الذي ــن املرتزق ــات م ــرار املئ ــدو وف ــوات الع ــوف ق ــري يف صف ــار كب اهني
ــة.  ــرك املعرك ــرار وت ــم بالف ــا هل ــامح قواتن ــن س ــتفادوا م اس
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٢
تأمــني كامــل منطقــة هنــم وكان هــذا هــو اإلنجــاز األكــرب لقواتنــا خــالل األيــام  	

األوىل للعمليــة بــام حيملــه هــذا اإلنجــاز مــن نتائــج عــىل كافــة األصعــدة. 

وصــول قواتنــا إىل مفــرق اجلــوف وتقــدم قواتنــا يف حمافظــة اجلــوف وااللتحــام  	
بالقــوات املتقدمــة إىل نفــس املنطقــة والبــدء بعمليــة هجوميــة أخــرى لتحريــر 

مناطــق يف حمافظتــي مــأرب واجلــوف. 

تكبد قوات العدو خسائر فادحة يف األرواح والعتاد. 	

اغتنام عتاد عسكري كبري.  	

حــاول العــدو إعــادة جتميــع قواتــه يف خــط دفاعــي آخــر للتصــدي لقواتنــا بعــد  	
ــا الكبري.  تقدمه

حـررت قواتنـا خـالل األيـام األوىل مـن العمليـة مسـاحة تقـدر بــ ٨00 كيلـو  	
مـرت مربـع طوالً وعرضـًا معظمهـا مواقـع اسـرتاتيجية ومرتفعات مهمـة قبل أن 
تتمكـن وبفضـل اهلل تعـإىل مـن حترير مناطـق يف حمافظتـي مأرب واجلـوف إضافة 

إىل هنـم صنعـاء تقـدر مسـاحتها بــ ٢٥00 كيلـو مرت مربـع طـوالً وعرضًا.

ــح  	 ــا توض ــدم قواتن ــد تق ــات بع ــة العملي ــة ملنطق ــدث خارط ــتعرض املتح  واس
ــق  ــة واملناط ــن العملي ــبوع األول م ــالل األس ــا خ ــا قواتن ــي حررهت ــق الت املناط
ــتوى  ــزم( ومس ــة )احل ــتباكات كمدين ــق االش ــك مناط ــا وكذل ــاري حتريره اجل

ــأرب.  ــة م ــز حمافظ ــن مرك ــا م ــرتاب قواتن اق

ــك  	 ــل ذل ــوف وقب ــل اجل ــك قبائ ــأرب وكذل ــل م ــاء قبائ ــي ألبن ــف الوطن املوق
ــش  ــا براق ــزر بمناطقه ــة جم ــر مديري ــري يف حتري ــكل كب ــاهم بش ــم س ــل هن قبائ
ــة  ــس املحافظ ــن نف ــون م ــة املت ــك مديري ــوف وكذل ــة اجل ــراء بمحافظ والصف
ــل  ــي الغي ــأرب ومديريت ــل بم ــة مدغ ــن مديري ــعة م ــزاء واس ــة إىل أج إضاف

ــوف.  ــق باجل واخلل

ــة  	 ــوف منطق ــة اجل ــة حمافظ ــن عاصم ــي تتضم ــزم الت ــة احل ــت مديري أصبح
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ــأرب. ــل بم ــل ومدغ ــي الغي ــن مديريت ــزاء م ــض أج ــك بع ــات وكذل مواجه

عززت قواتنا مواقعها املتقدمة القريبة من مدينة مأرب. 	

ــواًء  	 ــا )١٧( ل ــم قوامه ــز يف هن ــت تتمرك ــل كان ــكرية بالكام ــة عس ــر منطق دح
ــكرية.  ــب العس ــن الكتائ ــري م ــدد كب ــكريًا، وع عس

اغتنام عتاد عسكري كبري منها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.  	

 اإلحصائيـات األولية خلسـائر العـدو: أكثر من )٣٥00( قتيل ومصاب وأسـري..  	
بينهـم )١٥00( قتيـل وال زالـت معظم اجلثـث يف منطقـة العمليات وبـني القتىل 
عـدد كبري من القيـادات من خمتلف املسـتويات.. كام بلغ عـدد املصابني )١٨٣0( 

بحسـب املعلومات االسـتخباراتية، وهناك املئـات من األرسى.

ــل  	 ــان للتعام ــكيل جل ــادة بتش ــت القي ــىل وجه ــن القت ــري م ــدد الكب ــرًا للع نظ
ــات. ــة العملي ــث يف منطق ــة اجلث ــع كاف ــي م ــاين والتوثيق اإلنس

ــكرية  	 ــد العس ــري للقواع ــو املس ــالح اجل ــة وس ــوة الصاروخي ــات الق أدت رضب
ــداف.  ــك األه ــت تل ــرية أصاب ــعودية إىل أرضار كب ــة الس ــآت االقتصادي واملنش

ومــن احلديــث عــن عمليــة )البنيــان املرصــوص( يف هنــم ومــأرب واجلــوف بالكلمة 
ــريات  ــا كام ــي وثقته ــاهد الت ــتعراض للمش ــورة واالس ــا بالص ــث عنه إىل احلدي

ــايل:  اإلعــالم احلــريب وعــىل النحــو الت

املشـاهد األوىل أظهـرت جانبـًا مـن اسـتعدادات وحـدات قتالية من قواتنا إلسـناد  .١
قواتنـا يف التصـدي للتصعيـد العـدواين بنهـم وتنفيـذ هجوم عكيس عـىل إثره. 

مشــاهد أخــرى تضمنــت اقتحامــات والتحــام مبــارش بقــوات العــدو ومشــاهد  .٢
مــن املواجهــات. 

ــائر  .٣ ــاهد خلس ــض املش ــك بع ــة وكذل ــرار املرتزق ــات ف ــرت عملي ــاهد أظه مش
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٢
قــوات العــدو وكذلــك األرسى واملصابــني.

ــات خمتلفــة  .4 ــات وكمي مشــاهد أخــرى مــن خســائر العــدو منهــا مدرعــات وآلي
مــن األســلحة. 

مشــاهد ألبــرز املناطــق واملواقــع املحــررة و مــا تــم عرضــه مــن املشــاهد يعتــرب  .٥
ــة  ــوات الوطني ــاهد للقن ــة املش ــع بقي ــيتم توزي ــاهد وس ــن املش ــدودًا م ــزءًا حم ج

ــة. ــام املقبل ــالل األي ــا خ لعرضه

تؤكد القوات املسلحة عى ما يي: 

إن كل مــا حتقــق مــن نــرص خــالل عمليــة )البنيــان املرصــوص( كان بفضــل اهلل  	
وتأييــده ونــرصه ورعايتــه للمجاهديــن.

ــازًا  	 ــوص إنج ــان املرص ــة البني ــالل عملي ــن خ ــت م ــة حقق ــكرية اليمني العس
ــوالت  ــل بالبط ــة احلاف ــكرية اليمني ــخ العس ــاف إىل تاري ــاًم يض ــرتاتيجيًا مه اس

ــعب.  ــن والش ــن الوط ــًا ع ــبيل اهلل دفاع ــات يف س والتضحي

العمليــة مل ُتكشــف كافــة تفاصيلهــا ال ســيام مــا يتعلــق بالتكتيــكات العســكرية  	
وســيأيت الوقــت املناســب لكشــف تلــك التفاصيــل. 

ــة  	 ــم بعدال ــده وثقته ــرصاهلل وتأيي ــم بن ــم اهلل وإيامهن ــا حيفظه ــات جماهدين معنوي
ــق.  ــذي حتق ــرتاتيجي ال ــرص االس ــباب الن ــرز أس ــي أب ــم ه قضيته

ــرب  	 ــجاعة والص ــدام والش ــة يف اإلق ــم اهلل أروع األمثل ــدون حيفظه رضب املجاه
ــة  ــدو ونوعي ــود الع ــني بحش ــري آهب ــروف غ ــف الظ ــة خمتل ــود ومواجه والصم

ــوي.  ــه اجل ــالحه وتفوق س

ــريات  	 ــع كام ــا بالطب ــكرية وثقته ــة عس ــطروا ملحم ــزوا.. وس ــوا فأنج حترك
ــريب.  ــالم احل ــن اإلع ــن م املجاهدي
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ــأرب  	 ــل م ــرشف لقبائ ــدور امل ــل لل ــا الكام ــدد تثمينه ــلحة جت ــوات املس الق
ــا العزيــز  ــاء بلدن واجلــوف وصنعــاء وتشــد عــىل أيــدي كافــة الرشفــاء مــن أبن

ــتقالل.  ــرر واالس ــة التح ــة بمعرك ــاركة الفعلي للمش

تطمئــن قواتنــا املســلحة كافــة أبنــاء حمافظــة مــأرب بــأن معركتنــا اليــوم ليســت  	
ــرصون  ــن ي ــل مم ــه يف الداخ ــدوان وأدوات ــع الع ــل م ــني ب ــا اليمني ــع إخوانن م
اليــوم عــىل الوقــوف موقــف اخليانــة والعاملــة رافضــني االســتجابة للدعــوات 

ــزاق.  ــة واالرت ــة والعامل ــرك اخليان املســتمرة للعــودة إىل صــف الوطــن وت

ــام  	 ــه ك ــم يف صفحات ــيحفظ مواقفك ــخ.. س ــأرب التاري ــاء م ــا أبن ــخ ي التاري
ــوا  نحفــظ اليــوم مواقــف األجــداد يف مقارعــة قــوى االحتــالل والغــزو فكون
يف املوقــع الــذي يتوافــق مــع تارخيكــم والــذي يســتجيب لنخوتكــم وأصالتكــم 

ــم.  وعاداتك

تاريــخ مــأرب خــالل آالف الســنوات ويزيــد مل يرتبــط بالعمــالء واخلونــة بــل  	
ــل وكل  ــار كل عمي ــة وباحتق ــزة والكرام ــة وبالع ــة والتضحي ــط بالبطول ارتب
ــم.  ــع عاداتك ــم.. م ــع أمتك ــم.. م ــع وطنك ــعبكم.. م ــع ش ــم م ــن.. فموقعك خائ

مــأرب مل تقبــل الغــزو قبــل امليــالد وتصــدت ببســالة للحملــة الرومانيــة وهــي  	
ــىل  ــن ع ــني واملتآمري ــزاة واملحتل ــل الغ ــن تقب ــة ل ــذه املرحل ــوم ويف ه ــا الي ذاهت

ــه أن يســتمر .  ــخ الناصــع آن ل الوطــن فهــذا التاري

كذلــك هــي قبائــل اجلــوف وأبنــاء اجلــوف األحــرار الرشفــاء الــذي كان هلــم  	
موقــف تارخيــي ومســؤول خــالل هــذه املرحلــة. 

ــة  	 ــم األبي ــاء هن ــم ألبن ــدور امله ــىل ال ــلحة ع ــوات املس ــد الق ــا تأكي ــى هن ال ننس
الصامــدة التــي حتمــل أبناؤهــا الكثــري خــالل الســنوات املاضيــة وكان ملشــائخها 
وشــخصياهتا االجتامعيــة وكل أبنائهــا دور مــرشف ســيحفظ يف تاريخ مؤسســتنا 

العســكرية وســيكون موضــع التقديــر خــالل املراحــل القادمــة.  

ينــاير 2020م
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لقــد تعاطــت قواتنــا املســلحة خــالل مرحلــة تنفيــذ العمليــة بمســؤولية عاليــة  	

مــع كافــة الوســاطات تنفيــذًا لتوجيهــات القيــادة. 

وللعدوان نؤكد عى التايل: 

إن القــوات املســلحة مســتعدة خلــوض معركــة طويلــة ال تنتهــي كوننــا يف موقف  	
ــات  ــن الرضب ــد م ــوا املزي ــم أن تتوقع ــعبنا وعليك ــا وش ــن بلدن ــع ع ــق نداف احل
ــا  ــق طامل ــف املناط ــرار يف خمتل ــني األح ــا إىل كل اليمني ــذا عهدن ــات فه والعملي

اســتمر العــدوان واحلصــار.

نجــدد الدعــوة للعــدوان إىل قــراءة التاريــخ فهــذا الشــعب ال يستســلم وهــذه  	
ــزاة  ــاوم كل الغ ــد ق ــذا البل ــة وه ــرف اهلزيم ــة ال تع ــة األصيل ــل األبي القبائ

ــزاة. ــربة الغ ــم إىل مق ــاًل بك ــم.. فأه ــم ودحره ــرص عليه وانت

القـوات املسـلحة اليمنية ختوض معركـة مصريية دفاعًا عن الشـعب والوطن ولن  	
نرتدد يف االسـتخدام املكثف ألسـلحة الردع مـن الصواريخ الباليسـتية واملجنحة 

القـادرة عـىل دك أهدافها املحددة عـىل طول وعرض جغرافيـا العدوان. 

قواتنـا اسـتكملت االسـتعداد الكامـل للتعامل مع أقسـى الظـروف يف حال اجتاه  	
العـدوان نحـو التصعيـد العسـكري الـذي سـريتد عليـه وبـاالً ونؤكـد هنـا عىل 
حتذيـر قائـد الثـورة السـيد عبدامللك بـدر الديـن احلوثي حيفظـه اهلل بـأن العدوان 

سـيندم كثـريًا يف حـال ارتكابـه أيـة محاقة خـالل املرحلـة القادمة. 

يف األخــري ونظــرًا لضيــق الوقــت ســيكون لنــا لقــاء آخــر معكــم لإلجابــة عــىل أي 
تســاؤالت مــن قبلكــم.

التحيــة للمجاهديــن األبطــال الذيــن ســطروا النــرص االســرتاتيجي يف عمليــة البنيان 
املرصوص. 

اخللــود للشــهداء والشــفاء للجرحــى واحلريــة لــألرسى والنــرص بعــون اهلل لليمــن 
احلــر املســتقل ولــكل أحــرار األمــة.  
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فبراير  2020م

إعالن عن توزيع مشاهد مهمة للسيطرة على عدد 
من معسكرات العدو يف مأرب

٢0٢0/٢/٧م

فـبـرايــر07 

ــل  ــن جب ــدة م ــة وجدي ــاهد مهم ــدًا مش ــريب غ ــالم احل ــيوزع اإلع س
صلــب االســرتاتيجي والســيطرة عــىل عــدد مــن معســكرات العــدو 
ــة  ــار عملي ــرة يف إط ــرض ألول م ــأرب تع ــة م ــريب مدين ــه غ ومواقع

ــوص. ــان املرص البني

تصريح عن إسقاط طائرة حربية نوع "تورنيدو" 
يف اجلوف

٢0٢0/٢/١٥م

فـبـرايــر15 

ــة تتمكــن مــن إســقاط  ــة اليمني بفضــل اهلل وكرمــه الدفاعــات اجلوي
ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك ــدو« للع ــوع »تورني ــة ن ــرة حربي طائ
ــام  ــوم بمه ــي تق ــوف وه ــة اجل ــامء حمافظ ــم يف س ــارايت الغاش اإلم

ــة. عدائي

والعملية متت بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنولوجيا حديثة.

ــاب  ــف حس ــب أل ــدو أن حيس ــىل الع ــة وع ــت للنزه ــن ليس ــامء اليم ــد أن س نؤك
ــك.  لذل
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تصريح عن إزاحة الستار عن منظومات دفاع جوي 
متطورة

٢0٢0/٢/٢0م

فـبـرايــر20 

ســتزيح القــوات املســلحة الســتار عــن عــدد مــن منظومــات الدفــاع 
اجلــوي التــي ســتدخل اخلدمــة خــالل األيــام املقبلــة.

ــارب  ــا جت ــورة وهل ــة ومتط ــة حديث ــاز بتقني ــات متت ــذه املنظوم وه
ناجحــة يف إســقاط عــدد كبــري مــن الطائــرات االســتطالعية املقاتلــة 

ــة. ــرات احلربي والطائ
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بيان عملية "توازن الردع الثالثة"
  ٢0٢0/٢/٢١م

فـبـرايــر21 

قــال تعــإىل: ﴿َفَمــِن اْعَتــَدى َعَلْيُكــْم َفاْعَتــُدوا َعَلْيــِه بِِمْثــِل َمــا اْعَتــَدى 
َعَلْيُكــْم﴾ صــدق اهلل العظيــم

بعــوٍن مــن اهللِ تعــإىل نفــذِت القــوُة الصاروخيــُة وســالُح اجلــوِّ املســرِي 
ــِق  ــة( يف العم ــردِع الثالث ــوازِن ال ــَة ت ــرتكة )عملي ــًة مش ــًة نوعي عملي
الســعوديِّ بعــدٍد مــن الصواريــِخ الباليســتيِة واملجنحــِة والطائــراِت املســريِة كانــت 

عــىل النحــِو التــايل:

 اثنتا عرشَة طائرًة مسريًة من نوِع صامد٣ 	

 صاروخان من نوِع )قدس( املجنحة. 	

صاروُخ )ذوالفقار( الباليستي بعيُد املدى. 	

فبراير  2020م
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اســتهدفت رشكــَة أرامكــو وأهدافــًا حساســًة أخــرى يف ينبــع، وقــد أصابــت أهداَفها 

ــٍة عاليٍة بفضــل اهلل. بدق

ــِم الُعــدواِن  ويــأيت هــذا االســتهداف يف إطــاِر الــردِّ الطبيعــيِّ واملــرشوِع عــىل جرائ
والتــي كانــت آخرهــا جريمــَة اجلــوف. والتــي راح ضحيَتهــا عــرشاُت الشــهداِء مــن 

املدنيــني أغلُبهــم مــن النســاِء واألطفــال.  

نعــُد النظــاَم الســعوديَّ برضبــاٍت موجعــٍة ومؤملــٍة إذا اســتمَر يف عدوانــِه وحصــارِه 
عــىل بلِدنــا

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية .. صنعاء

  ٢٧مجاد اآلخر 1٤٤1هـ

املوافق ٢1 فرباير ٢٠٢٠م
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اإلعالن عن )4( منظومات للدفاعات اجلوية
٢0٢0/٢/٢٢م

فـبـرايــر22 

القــوات املســلحة ســتزيح الســتار عــن أربــع منظومــات صاروخيــة 
للدفاعــات اجلويــة غــدًا األحــد.

ــهيد  ــرض الش ــيتم يف مع ــدة س ــات اجلدي ــن املنظوم ــف ع والكش
عبدالعزيــز املهــرم.

تصريح عن التصدي لتشكيل قتالي من طائرات 
العدو يف سماء نهم

٢0٢0/٢/٢٢م

فـبـرايــر22 

متكنــت الدفاعــات اجلويــة بفضــل اهلل مــن التصــدي لتشــكيل قتــايل 
ــن  ــدد م ــة بع ــعودية وإماراتي ــة س ــرات حربي ــن طائ ــون م ــاٍد يتك مع

ــة هنــم بمحافظــة صنعــاء. صواريــخ »فاطــر١« يف ســامء مديري

ــادرة  ــىل مغ ــة ع ــرات املعادي ــة الطائ ــات اجلوي ــربت الدفاع ــد أج وق
ــم. ــة يف هن ــام عدائي ــة مه ــا أي ــل تنفيذه ــواء قب األج

فبراير  2020م
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تصريح عن التصدي لتشكيل قتالي من الطائرات 
احلربية املعادية يف اجلوف

٢0٢0/٣/٢م

مــــارس02 

متكنــت الدفاعــات اجلويــة بفضــل اهلل مــن التصــدي لتشــكيل قتــايل 
لعــدد مــن الطائــرات احلربيــة التابعة لــدول العــدوان يف ســامء حمافظة 
اجلــوف بعــدد مــن صواريــخ »فاطــر١« أرض جــو.. وأجربهتــا عــىل 

املغــادرة دون أن تتمكــن مــن تنفيــذ أيــة أعــامل عدائيــة.

ــى  ــداء حت ــاوالت األع ــكل حم ــدي ل ــا يف التص ــلحة مضيه ــوات املس ــد الق وتؤك
ــل. ــكل كام ــة بش ــواء اليمني ــة األج ــول إىل محاي الوص

تصريح عن التصدي لطائرات )F15(  و )F16( يف 
سماء اجلوف

٢0٢0/٣/١4م

مــــارس14 

بعــد ســاعات مــن التصــدي لطائــرة حربيــة معاديــة نــوع» F 15«يف 
ــني  ــدي لطائرت ــن التص ــة م ــات اجلوي ــت الدفاع ــوف متكن ــامء اجل س
حربيتــني أخريــني نــوع » F 16« تابعتــني لقــوى العــدوان يف ســامء 
حمافظــة اجلــوف أيضــا بمنظومــة صواريــخ »فاطــر١« الدفاعيــة 

ــة. ــامل عدائي ــة أع ــذ أي ــل تنفي ــواء قب ــادرة األج ــىل مغ ــام ع وأجربهت
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تصريح عن التصدي لتشكيل قتالي من طائرات 

)F15( يف سماء اجلوف
٢0٢0/٣/١٦م

مــــارس16 

تصــدت الدفاعــات اجلويــة لتشــكيل قتــايل تابــع للعــدو مكــون مــن 
عــدد مــن الطائــرات احلربيــة )F15( يف ســامء حمافظــة اجلــوف بعــدد 

مــن صواريــخ »فاطــر١« وأجربهتــا عــىل املغــادرة.

تصريح عن التصدي لطائرات حربية معادية يف 
سماء مأرب

٢0٢0/٣/١٧م

مــــارس17 

ــكيل  ــعبية لتش ــان الش ــش واللج ــة للجي ــات اجلوي ــدت الدفاع تص
ــامء  ــة يف س ــة املعادي ــرات احلربي ــن الطائ ــدد م ــن ع ــون م ــايل مك قت
ــر١«  ــخ »فاط ــن صواري ــدد م ــأرب بع ــة م ــة رصواح بمحافظ مديري

ــة. ــامل عدائي ــة أع ــذ أي ــادرة دون تنفي ــىل املغ ــا ع وأجربهت
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بيان عملية "فأمكن منهم" - اجلوف
  ٢0٢0/٣/١٧م

مــــارس17 

قــال تعــإىل: ﴿َوإِن ُيِريــُدوا ِخَياَنَتــَك َفَقــْد َخاُنــوا اهللََّ ِمــن َقْبــُل َفَأْمَكــَن 
ِمنُْهــْم َواهللَُّ َعلِيــٌم َحكِيــٌم﴾.. صــدَق اهللُ العظيــم

بعــوِن اهللِ تعــإىل اســتكملْت قواُتنــا املســلحُة حتريــَر كافــِة مديريــاِت 
ــعف  ــب والش ــِة خ ــِق يف مديري ــِض املناط ــدا بع ــوِف ع ــِة اجل حمافظ
ــِة  ــالَل مخس ــم﴾، وخ ــَن ِمنُْه ــعة ﴿َفأْمَك ــكريٍة واس ــٍة عس ــزِم يف عملي ــراِء احل وصح
ــِد العــدوِّ باملحافظــِة حققــْت قواُتنــا  أيــاٍم مــن املواجهــاِت العنيفــِة وردًا عــىل تصعي

املســلحُة مــا يــي:-

دحُر ما يسمى باملنطقِة العسكريِة السادسِة بجميِع ألويتِها العسكرية. 	

وقوُع املئاِت من قواِت العدوِّ بنَي قتيٍل وأسرٍي ومصاٍب بينهْم قادة. 	

مارس 2020م
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اغتناُم كمياٍت خمتلفٍة من األسلحة. 	

ــن  ــَر م ــرُي بأكث ــوِّ املس ــالُح اجل ــُة وس ــوُة الصاروخي ــِة الق ــاركْت يف العملي ــْد ش وق
مخســني عمليــًة منهــا عمليــاٌت اســتهدفت عمــَق العــدوِّ الســعوديِّ ردًا عــىل تصعيــدِه 

اجلــوي.

ــوِف يف  ــِة اجل ــِل حمافظ ــرشَف لقبائ ــارَز وامل ــدوَر الب ــلحُة ال ــواُت املس ــي الق وحُتي
حتقيــِق هــذا اإلنجــاِز الكبــرِي مؤكــدًة اســتمراَرها يف العمــِل عــىل حتريــِر كافــِة أرايض 
ــِع  ــىل تطبي ــا ع ــُل قواُتن ــذا وتعم ــل، ه ــتقالِل الكام ــِق االس ــى حتقي ــِة حت اجلمهوري

ــا. ــِة مديرياهِت ــن كاف ــِه م ــدوِّ ومرتزقتِ ــواِت الع ــِر ق ــَد دح ــِة بع ــاِع باملحافظ األوض

ويف هــذا املوقــِف نشــكُر اهللَ العزيــَز القديــَر عــىل مــا منَحــُه مــن تأييــٍد ومتكــنٍي وعــىل 
ــَه  ــنَّ اللَّ ِك ــَت َوَلٰ ــَت إِْذ َرَمْي ــا َرَمْي ــديِد ﴿َوَم ــرِص والتس ــباِب الن ــن أس ــّهَل م ــا َس م

ــني. ــُد هللِ ربِّ العامل َرَمٰى}واحلم

عاَش اليمُن ُحرًا عزيزًا مستقاًل.. النرُص لليمِن ولكِل أحراِر األمة.

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية - صنعاء1٧- مارس ٢٠٢٠م

إعالن املؤمتر الصحفي لعملية "فأمكن منهم"
  ٢0٢0/٣/١٧م

مــــارس17 

سنكشــف يف مؤمتــر صحفــي عــرص غــد األربعــاء تفاصيــل عمليــة » 
فأمكــن منهــم« مــع مشــاهد مهمــة توثــق العمليــة.

ــة يف  ــات النوعي ــل العملي ــن تفاصي ــر ع ــالل املؤمت ــف خ ــام سنكش ك
ــم«. ــن منه ــة »فأمك ــالل عملي ــعودي خ ــق الس العم
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املؤمتر الصحفي لعملية " فأمكن منهم" - اجلوف
  ٢0٢0/٣/١٨م

مــــارس18 

خــالل األيــام املاضيــة متكنــت قواتنــا بعــون اهلل وفضلــه مــن حتريــر 
كامــل ملحافظــة اجلــوف وخــالل هــذا اإلجيــاز الصحفــي ســنتحدث 
ــاهد  ــتعرض مش ــا وسنس ــكرية لقواتن ــة العس ــل العملي ــن تفاصي ع

مرئيــة ممــا وثــق يف تلــك العمليــة. 

قبل ذلك نؤكد: 

ــات يف  	 ــق نجاح ــىل حتقي ــا ع ــلحة وقدرهت ــا املس ــي لقواتن ــور النوع ــم التط حج
ــة.   ــداف املرحل ــي أه ــام يلب ــتويات وب ــة املس كاف

ــىل  	 ــا ع ــدت قدرهت ــد أك ــون ق ــوف تك ــة اجل ــر حمافظ ــلحة بتحري ــوات املس الق
ــة  ــن جبه ــر م ــف ويف أكث ــرايف خمتل ــع جغ ــدة يف واق ــادالت جدي ــرض مع ف

مارس 2020م
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ــية.  ــرتة قياس ــالل ف وخ

ــة املختلفــة بعــد أن  	 ــة املهــام العملياتي ــة كاف ــا املســلحة تنفــذ بكفــاءة عالي قواتن
متكنــت بعــون اهلل مــن االنتقــال الفعــي مــن مرحلــة الدفــاع إىل مرحلــة اهلجــوم 

ــاملة.  ــكرية الش ــرتاتيجية العس ــن االس ضم

اليــوم نعلــن نجــاح عمليــة »فأمكــن منهــم« التــي تكللــت بفضــل اهلل بتحريــر  	
حمافظــة اجلــوف وعــززت املوقــف العســكري لقواتنــا ولشــعبنا وقيادتنــا. 

ــيد  	 ــه الس ــار إلي ــا أش ــة مل ــة فعلي ــلحة ترمج ــا املس ــتمرة لقواتن ــات املس النجاح
القائــد عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي بشــأن مــا حتققــه قواتنــا مــن إنجــازات 

ــدة.  ــة األصع ــىل كاف ع

تفاصيل العملية العسكرية النوعية كام يي:-  	

مسرح العمليات العسكرية

خــالل عمليــة »فأمكــن منهــم« بمحافظــة اجلــوف شــمل مــرسح العمليــات 
العســكرية كافــة مناطــق املحــور اجلنــويب للمحافظــة وفيهــا مديريــات احلــزم مركــز 
املحافظــة وكذلــك املصلــوب والغيــل واخللــق واملتــون، كل تلــك املناطــق شــهدت 

ــعف. ــب والش ــة خ ــة يف مديري ــات العقب ــة إىل جبه ــات إضاف مواجه

الهدف العملياتي لقواتنا 

حتريــر كل تلــك املناطــق وتأمينهــا وذلــك باســتهداف قــوات العــدو وإجبارهــا  	
عــىل االستســالم أو الفــرار. 

كانــت قــوات العــدو يف حمافظــة اجلــوف تتكــون مــن منطقــة عســكرية كاملــة  	
ــال  ــن إمج ــرى ويمك ــكرية أخ ــكيالت عس ــة إىل تش ــة إضاف ــى بالسادس تدع
ــاة )١٢٧م - ٨٩ م - ١0١م - ١٢٢م -  ــة مش ــوات بـــ )٥( ألوي ــك الق كل تل
٢٢مشــاه( ولــواء حــرس حــدود )اللــواء التاســع( و)٣( كتائــب مــن املرتزقــة 
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الســلفيني )٢ للحجــوري و ١ للهاشــمي( إضافــة إىل جماميــع مــن رشطــة ريمــة 
ــرى.  ــع أخ وجمامي

بعــد رصــد اســتخبارايت دقيــق لقــوات العــدو ضمــن العمليــات االســتطالعية  	
ــات  ــة اجتاه ــات » أربع ــدة اجتاه ــن ع ــرك م ــا كان التح ــتخباراتية لقواتن واالس

رئيســية ومــن كل اجتــاه رئيــيس تفرعــت عــدة مســارات«. 

كانــت املناطــق الغربيــة للمحافظــة قاعــدة االنطــالق لقواتنــا لتحريــر مــا تبقــى  	
ــط  ــوب ووس ــدًا جن ــكان وحتدي ــة بالس ــق املأهول ــيام املناط ــة ال س ــن املحافظ م

املحافظــة.

حققــت قواتنــا تقدمــًا كبــريًا عــىل األرض بكافــة املســارات الرئيســية والفرعيــة  	
خــالل األيــام األوىل للعمليــة ونجحــت قواتنــا يف تكبيــد قــوات العــدو خســائر 

يف العتــاد واألرواح.

ــة  	 ــة إىل املعرك ــن املرتزق ــات م ــعودي باملئ ــدو الس ــع الع ــات دف ــاء املواجه أثن
معظمهــم كانــوا يف نجــران وجيــزان وعســري فيــام شــن طــريان العــدوان املئــات 
مــن الغــارات اجلويــة وبمتوســط يصــل إىل )٥0( غــارة جويــة يوميــًا، بإمجــايل 

مــا يزيــد عــن )٢٥0( غــارة جويــة. 

تلقــى العــدو الســعودي رضبــات موجعــة ردًا عــىل تصعيــده العســكري الــربي  	
واجلــوي يف معركــة حتريــر اجلــوف.

مل يقتــرص رد قواتنــا عــىل مــرسح العمليــات القتاليــة أو عــىل الداخــل بــل امتــد  	
ــإىل  ــل اهلل تع ــا بفض ــت أهدافه ــة حقق ــات مزدوج ــدو برضب ــق الع ــمل عم ليش
ــة بـــ)٦(  ــوة الصاروخي ــوف الق ــة اجل ــر حمافظ ــة حتري ــاركت يف عملي ــث ش حي
عمليــات اســتخدمت فيهــا صواريــخ )نــكال وقاصــم وبــدر( أمــا ســالح اجلــو 
املســري فقــد نفــذ بعــون اهلل تعــإىل )٥4( عمليــة منهــا )٣٣( عمليــة اســتهدفت 
عــدة أهــداف عســكرية واقتصاديــة ســعودية و)٢١( عمليــة اســتهدفت جتمعات 

ومعســكرات املرتزقــة يف الداخــل. 
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٢
كبــدت عمليــات ســالح اجلــو املســري العــدو خســائر كبــرية يف العتــاد واألرواح  	

ناهيــك عــن خســائره االقتصاديــة جــراء اســتهداف منشــآت حيويــة هلــا عالقــة 
بصناعــة النفــط والغــاز. 

لــن يســتطيع العــدو التكتــم أكثــر عــن تلــك العمليــات وعــن تداعياهتــا املبارشة  	
ــات  ــك العملي ــل تل ــب تفاصي ــت املناس ــف يف الوق ــارشة وسنكش ــري املب وغ

ــة.  ــا واالقتصادي ــكرية منه ــآت العس ــت باملنش ــي حلق واألرضار الت

ــت  	 ــرًا كان ــكرية مؤخ ــا العس ــملتها عملياتن ــي ش ــداف الت ــة األه ــد أن كاف نؤك
ضمــن بنــك األهــداف لقواتنــا التــي ســبق وأن أرشنــا إىل عددهــا يف مؤمتــرات 

ــة ســابقة.  صحفي

ــت  	 ــة ومتكن ــاركت بالعملي ــرى ش ــي األخ ــوي ه ــاع اجل ــوات الدف ــك ق كذل
ــا  ــن خالهل ــربت م ــة أج ــٍد ناجح ــات تص ــذ )١0( عملي ــن تنفي ــون اهلل م بع
ــرة  ــة لطائ ــقاط ناجح ــة إس ــة إىل عملي ــادرة إضاف ــىل املغ ــدوان ع ــريان الع ط

ــة.  ــة معادي حربي

ميدانيــًا نجحــت وحدتــا اهلندســة وضــد الــدروع يف تنفيــذ كافــة املهــام  	
العملياتيــة بالتعامــل املناســب مــع آليــات ومدرعــات العــدو عــىل طــول مــرسح 

ــة.  ــات القتالي العملي

ــام كان  	 ــه، في ــدو وجتمعات ــات الع ــت حتصين ــرى دك ــي األخ ــة ه ــدة املدفعي وح
ــطة.  ــة واملتوس ــلحتهم اخلفيف ــدو بأس ــوات الع ــون ق ــال يواجه ــدون األبط املجاه

ــل اجلــوف  	 ــاء قبائ ــة العســكرية أحــرار ورشف شــارك وســاهم يف نجــاح العملي
منهــم املشــايخ والشــخصيات والوجاهــات واألعيــان بمواقفهــم املرشفــة إضافة 

إىل املشــاركة امليدانيــة للمئــات مــن أبنــاء القبائــل يف العمليــات العســكرية. 

القــوات املســلحة حتيــي باعتــزاز املوقــف املســؤول لقبائــل اجلــوف ودورهــا يف  	
ــة وذلــك  دحــر قــوى العــدوان والغــزو ورفضهــا للمرتزقــة والعمــالء واخلون
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املوقــف ليــس غريبــًا عــىل قبائــل هلــا تاريــخ عريــق يف مقارعــة العــدوان األجنبي 
والغــزاة وهلــا مبــادئ وقيــم ترفــض االرتــزاق وال تقبــل باخلونــة والعمــالء. 

نتائج العملية

بعــون اهلل تعــإىل متكنــت خمتلــف التشــكيالت العســكرية املشــاركة مــن تنفيــذ املهــام 
العملياتيــة خــالل الوقــت املحــدد وحتقيــق النتائــج التاليــة: 

تأمــني كافــة املديريــات املأهولــة بالســكان وتطبيــع األوضــاع يف مدينــة احلــزم  	
عقــب حتريرهــا. 

ــى  	 ــة حت ــائر البرشي ــدرت اخلس ــث ق ــة حي ــائر فادح ــدو خس ــوات الع ــد ق تكبي
ــني األرسى  ــن ب ــري م ــاب وأس ــل ومص ــني قتي ــا ب ــن ١٢00م ــر م ــة بأكث اللحظ

ــعوديون.  س

اغتنام كميات كبرية من األسلحة الثقيلة واملتوسطة واخلفيفة. 	

ــى  	 ــزم حت ــة احل ــتقرار بمدين ــن واالس ــظ األم ــة بحف ــلحة ملتزم ــوات املس الق
ــة. ــوزارة الداخلي ــة ل ــة التابع ــات األمني ــليمها للجه تس

حرصـت القـوات املسـلحة عـىل مراعـاة املناطـق املأهولـة بالسـكان أثنـاء تنفيـذ  	
املهـام العملياتيـة وبـام يسـهم يف احلفـاظ عـىل أرواح وممتلـكات املواطنـني مجيعـًا. 

ــذ  	 ــاء تنفي ــار أثن ــة يف االعتب ــة التارخيي ــق األثري ــلحة املناط ــا املس ــت قواتن وضع
العمليــة العســكرية وســتظل ملتزمــة باحلفــاظ عــىل تلــك املواقــع حتــى 

ــة.  ــات املختص ــل اجله ــن قب ــتالمها م اس

ــدوان  	 ــل الع ــن قب ــج م ــري املمنه ــت للتدم ــة تعرض ــة والتارخيي ــع األثري املواق
ومرتزقتــه خــالل الســنوات املاضيــة وبإمــكان الوســائل اإلعالميــة زيــارة تلــك 
ــز.  ــا العزي ــة لبلدن ــواهد األثري ــاب الش ــا أص ــم م ــىل حج ــالع ع ــع واالط املواق
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٢
القــوات املســلحة عــىل أتــم اجلاهزيــة إلســناد اجلهــات األمنيــة يف احلفــاظ عــىل  	

مــا تبقــى مــن آثــار واحلــد مــن عمليــات التهريــب والنهــب والتدمــري. 

ــرار  	 ــة الذوا بالف ــالء واخلون ــة والعم ــن املرتزق ــدو م ــوات الع ــراد ق ــم أف معظ
ــا أن  ــث أكدن ــلحة .. حي ــوات املس ــم الق ــابقًا باس ــاه س ــا أعلن ــتفيدين مم مس
ــن  ــر م ــزق يف ــىل كل مرت ــار ع ــالق الن ــن إط ــف ع ــادة بالتوق ــات القي توجيه

ــًا. ــيام إذا كان يمني ــه ال س ــىل حيات ــًا ع ــة حفاظ املعرك

خــالل عمليــة »البنيــان املرصــوص« وعمليــة »فأمكــن منهــم« وجدنــا املئــات  	
مــن املرتزقــة يلجــؤون إىل الفــرار ضمــن تفاعلهــم اإلجيــايب مــع خطــوات قواتنا 
ــوت  ــن امل ــاة م ــم للنج ــة أمامه ــة الفرص ــم وإتاح ــل معه ــلحة يف التعام املس

ــق.  املحق

ــادة  	 ــن ق ــددًا م ــة أن ع ــاء املعرك ــا أثن ــع قواتن ــايب م ــل اإلجي ــن التفاع ــن ضم م
ــحاب  ــات واالنس ــرك املواجه ــم يف ت ــن رغبته ــوا ع ــني أفصح ــة امليداني املرتزق

ــك.   ــق ذل ــا يف حتقي ــامهت قواتن ــذا س وهل

ــة أهنــا  	 ــة املناطــق اليمني ــة يف بقي ــة املرتزق ــد لكاف جتــدد القــوات املســلحة التأكي
ــاة  ــة للنج ــة الكامل ــم الفرص ــة بمنحه ــات القاضي ــذ التوجيه ــتمرة يف تنفي مس

ــم. ــهم ودمائه ــىل أنفس ــاظ ع ــل احلف ــن أج ــعها م ــا بوس ــتعمل كل م وس

ــك أن  	 ــم كذل ــني وعليه ــة اليمني ــاء املرتزق ــىل دم ــة ع ــلحة حريص ــوات املس الق
يكونــوا أكثــر حرصــًا عــىل دمائهــم بــرتك القتــال يف صفــوف الغــزاة واملحتلــني 

ــة.  والعمــالء واخلون

تؤكــد القــوات املســلحة أن إلقــاء القبــض عــىل قــادة املرتزقــة أو عــىل أي جنــدي  	
ــة  ــالل املرحل ــا خ ــن أولوياهت ــح ضم ــة أصب ــيات أجنبي ــن جنس ــط م أو ضاب
ــة  ــادة املرتزق ــن ق ــد م ــىل أي قائ ــض ع ــاهم يف القب ــن يس ــة وأن كل م القادم
املحليــني أو أي مرتــزق أجنبــي بغــض النظــر عــن مســتواه ودرجتــه ســيحظى 
ــه.  ــيحصل علي ــذي س ــري ال ــادي الكب ــل امل ــة إىل املقاب ــامم إضاف ــة واالهت بالرعاي
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هــذا العــرض يشــمل بالدرجــة األوىل املرتزقــة كفرصة ثمينــة أمامهــم للحصول  	
عــىل مقابــل مــادي يســاوي مــا كانــوا ســيحصلون عليــه مــن العــدوان خــالل 
عــدة ســنوات قادمــة بــل أضعــاف ذلــك بكثــري، فــام كانــوا ســيحصلون عليــه 
خــالل عــدة ســنوات يمكــن اآلن أن حيصلــوا عليــه بعمليــة واحــدة فقــط فــكل 
ــد  ــي يشــارك يف صفــوف العــدوان أو أي قائ مــن يلقــي القبــض عــىل أي أجنب
ــه القــوات  ــا ســيجد مــا وعــدت ب ــاء املعركــة ويســلمه لقواتن ــة أثن مــن املرتزق

املســلحة فــور تنفيــذ املهمــة. 

ــة  	 ــات املتعلق ــذ التوجيه ــة يف تنفي ــلحة ملتزم ــوات املس ــإن الق ــأن األرسى ف بش
بــاألرسى وبــام يمليــه علينــا واجبنــا الدينــي ال ســيام جتــاه إخواننــا مــن املرتزقــة 

اليمنيــني. 

ــد  	 ــن حمم ــواء الرك ــة الل ــة األركان العام ــس هيئ ــات األخ رئي ــت توجيه قض
الغــامري بالســامح لــألرسى اليمنيــني بالكشــف عــن مصريهــم ألرسهــم مــن 
ــائل  ــة وبالوس ــن آمن ــم إىل أماك ــد نقله ــم بع ــم وذوهي ــل بأهله ــالل التواص خ
ــز.  ــا العزي ــاء بلدن ــة مــن أبن ــا املرتزق املتاحــة ضمــن التســهيالت املمنوحــة إلخوانن

ونستعرض بعضًا من مشاهد العملية العسكرية يف حمافظة اجلوف. 

القوات املسلحة تؤكد على التالي:

ــة  	 ــة أرايض اجلمهوري ــر كاف ــي لتحري ــي والوطن ــا الدين ــىل أداء واجبه ــا ع عزمه
ــع احلصــار.  ــق االســتقالل الكامــل ودحــر العــدوان اخلارجــي ورف ــى حتقي حت

إرادهتــا الصادقــة للمــي ُقدمــًا يف امتــالك أســباب القــوة للدفــاع عــن شــعبنا  	
ومحايــة بلدنــا. 

ــن  	 ــدر الدي ــك ب ــد عبداملل ــيد القائ ــاب الس ــام ورد يف خط ــت ب ــا الثاب التزامه
ــب.  ــة رج ــبة مجع ــي بمناس احلوث

ثقتها الكاملة بنرص اهلل وتأييده وعونه.  	
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٢
ــة  	 ــة واالســتقالل يمــن العدال ــري أن اليمــن القــادم هــو يمــن احلري إيامهنــا الكب

ــة. والكرام

تأييدها املطلق لكافة اجلهود املبذولة لتحقيق املصاحلة.  	

ــدوان إىل  	 ــة الع ــالء مــن مرتزق ــة والعم ــن اخلون ــى م ــن تبق ــتمرة مل ــا املس دعوهت
ــي. ــف الوطن ــال إىل الص ــة واالنتق ــم املخزي ــري مواقفه تغي

ــة  	 ــام فيهــا إســناد األجهــزة األمني ــة ب تنفيذهــا الكامــل لكافــة واجباهتــا الدفاعي
التــي حتقــق نجاحــات كبــرية هبــدف حفــظ األمــن واالســتقرار الداخــي.   

وتهيب القوات املسلحة: 

ــة  ــاركة الفعلي ــق إىل املش ــف املناط ــز يف خمتل ــا العزي ــرار بلدن ــاء وأح ــة رشف  بكاف
بمعركــة التحــرر واالســتقالل. 

وحتيــي القــوات املســلحة كافــة أحــرار شــعبنا الذيــن يقفــون اليــوم يف صــف واحــد 
مــع جماهــدي اجليــش واللجــان الشــعبية ويقدمــون كافــة وســائل الدعــم الســتمرار 
الصمــود الوطنــي يف مواجهــة العــدوان اخلارجــي وأدواتــه مــن املرتزقــة والعمــالء. 

التحيــة كل التحيــة لكافــة املشــاركني يف عمليــة »فأمكــن منهــم« مــن منتســبي قواتنــا 
املســلحة واملتطوعــني وقبائــل اجلــوف والتحيــة لــكل املجاهديــن األبطــال يف كافــة 

اجلبهــات واملواقــع حيفظهــم اهلل مجيعــًا. 

ــة لــألرسى، والنــرص لليمــن  الرمحــة واخللــود للشــهداء، الشــفاء للجرحــى، احلري
ــا. وألحــرار أمتن
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تصريح عن التصدي لتشكيل قتالي معاٍد يف 
صرواح ومجزر وبراقش

٢0٢0/٣/١٩م

مــــارس19 

ــن  ــدد م ــن ع ــون م ــايل مك ــكيل قت ــة لتش ــات اجلوي ــدت الدفاع تص
الطائــرات احلربيــة املعاديــة يف ســامء مديريتــي رصواح وجمــزر ومنطقة 
ــخ »فاطر١«وإجبارهــا  ــدد مــن صواري ــش بمحافظــة مــأرب بع براق

عــىل املغــادرة قبــل تنفيــذ أيــة أعــامل عدائيــة.

تصريح عن التصدي لتشكيل قتالي يف سماء 
مديرية صرواح

٢0٢0/٣/٢١م

مــــارس21 

ــكيل  ــعبية لتش ــان الش ــش واللج ــة للجي ــات اجلوي ــدت الدفاع تص
قتــايل مــن الطــريان احلــريب املعــادي يف ســامء مديريــة رصواح 

ــواء. ــادرة األج ــىل مغ ــه ع ــأرب وأجربت ــة م بمحافظ

ــدوان  ــوى الع ــدي لق ــتمرة يف التص ــلحة مس ــوات املس ــد أن الق نؤك
ــل. ــكل كام ــة بش ــواء اليمني ــة األج ــول إىل محاي ــى الوص حت
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٢

املؤمتر الصحفي "قادمون يف العام السادس     
حصاد خمسة أعوام من الصمود"

  ٢0٢0/٣/٢٣م

مــــارس23 

ــه  أهــاًل وســهاًل بكــم يف هــذا املؤمتــر الصحفــي الــذي سنكشــف في
حصــاد مخســة أعــوام مــن الصمــود:- 

ُــْم ُظلُِمــوا َوإِنَّ اهللََّ َعــَى  ِذيــَن ُيَقاَتُلــوَن بَِأنَّ قــال تعــإىل: ﴿ُأِذَن لِلَّ
َلَقِديــٌر﴾. ِهــْم  َنرْصِ

أبنائـه  نظـر  يف  اهلل  بعـون  أقـوى  صـار  اجلميـع  نظـر  يف  ضعيفـًا  كان  الـذي  اليمـن 
إن  أقـوى  وسـيصبح  املخلصـني.. 
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شاء اهلل برجاله األوفياء.  

ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم﴾. وا اهللََّ َينْرُصْ ا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َتنْرُصُ َ قال تعإىل: ﴿َيا َأهيُّ

اليــوم نقــف أمــام اللحظــات األوىل للعــدوان الغاشــم وحجــم الذهــول والصدمــة 
ــرة  ــة الطاه ــاء الربيئ ــفك الدم ــج وس ــري املمنه ــة والتدم ــرة العدواني ــراء املؤام ج

ــع.   ــاع والرتكي ــاوالت اإلخض وحم

ُعــوا َلُكــْم َفاْخَشــْوُهْم َفَزاَدُهْم  ُم النَّــاُس إِنَّ النَّــاَس َقــْد مَجَ قــال تعــإىل : ﴿الَِّذيــَن َقــاَل َلُ
إِياَمًنــا َوَقاُلــوا َحْســُبنَا اهللَُّ َونِْعــَم اْلَوكِيُل﴾.

ــم  ــن واجبه ــني ع ــه متخل ــازوا إلي ــدوان وانح ــري إىل الع ــه الكث ــه في ــت اجت ويف وق
الدينــي والوطنــي كانــت إرادة املواجهــة املعــربة عــن الذاتيــة اليمنيــة ُيطلقهــا الســيد 

ــدر الديــن احلوثــي حيفظــه اهلل ويرعــاه.  ــد عبدامللــك ب القائ

قــال تعــإىل : ﴿ُكتـِـَب َعَلْيُكــُم اْلِقَتــاُل َوُهــَو ُكــْرٌه َلُكــْم َوَعَســى َأْن َتْكَرُهــوا َشــْيًئا َوُهــَو 
َخــْرٌ َلُكــْم َوَعَســى َأْن حُتِبُّــوا َشــْيًئا َوُهــَو َشٌّ َلُكــْم َواهللَُّ َيْعَلــُم َوَأْنُتــْم اَل َتْعَلُمــوَن﴾.

ــعبية  ــان الش ــم اللج ــوة ومعه ــذه الدع ــلحة هل ــوات املس ــاء يف الق ــتجاب الرشف اس
وكافــة املتطوعــني مــن أبنــاء القبائــل وكل الرشفــاء مــن أبنــاء البلــد متخذيــن ســبيل 

ــتقالل.  ــق االس ــىل طري ــاد ع ــاح واجله الكف

ــبِيِل اهللَِّ  ــُكْم يِف َس ــْم َوَأْنُفِس ــُدوا بَِأْمَوالُِك ــااًل َوَجاِه ــا َوثَِق ــُروا ِخَفاًف ــإىل :﴿اْنِف ــال تع ق
ــوَن﴾. ــْم َتْعَلُم ــْم إِْن ُكنُْت ــْرٌ َلُك ــْم َخ َذلُِك

منــذ تلــك اللحظــات أكــد شــعبنا أنــه يف مواجهــة ال يمكــن أن تنتهــي إال بتحقيــق 
االســتقالل فــال خضــوع وال ركــوع إال هلل. 

ا َعَلْينَا َنرْصُ امْلُْؤِمننَِي﴾. قال تعإىل :﴿َوَكاَن َحقًّ

اليـوم وبعـد مخس سـنوات مـن املواجهـة.. أثبتـت األيام جداوئيـة الصمود كام أشـار 

مارس 2020م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

114

٢
إىل ذلـك السـيد القائـد حيفظـه اهلل يف خطابـه بيوم الصمـود الوطني العـام املايض. 

قال تعإىل: ﴿َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا َوإِنَّ اهللََّ مَلََع امْلُْحِسننِي﴾.

ــن  ــات ع ــام واملعلوم ــض األرق ــوم بع ــتعرض الي ــكري نس ــد العس ــىل الصعي ع
ــن  ــن اإلرادة وم ــة.. م ــن العزيم ــود.. م ــن الصم ــنوات م ــس س ــات مخ مواجه

ــه.   ــن وأعدائ ــني اليم ــاد ب ــدد والعت ــل يف الع ــارق اهلائ ــم الف ــدي رغ التح

ــْم  ــْن ِمنُْك ــنْيِ َوإِْن َيُك ــوا ِماَئَت ــُروَن َيْغلُِب وَن َصابِ ــرْشُ ــْم ِع ــْن ِمنُْك قــال تعــإىل : ﴿إِْن َيُك
ــْوٌم اَل َيْفَقُهــوَن﴾. ــْم َق ُ ــُروا بَِأنَّ ــَن َكَف ــَن الَِّذي ــا ِم ــوا َأْلًف ــٌة َيْغلُِب ِماَئ

مئـات اآلالف مـن القذائـف الصاروخيـة ألقيـت عـىل املـدن والقـرى والطرقـات 
واملنشـآت اخلدميـة العامة واخلاصة يف العدوان العسـكري اجلوي والـربي والبحري. 

ــبُّ  ــُدوا إِنَّ اهللََّ اَل حُيِ ــْم َواَل َتْعَت ــَن ُيَقاتُِلوَنُك ــبِيِل اهللَِّ الَِّذي ــوا يِف َس ــال تعإىل:﴿َوَقاتُِل ق
ــَن﴾. امْلُْعَتِدي

كانــت قواتنــا املســلحة خــارج اجلاهزيــة العســكرية والقتاليــة للتصــدي ألي عــدوان 
عــىل بالدنــا وتعرضــت ملؤامــرات التدمــري والتفكيــك ورغــم ذلــك نجحــت بعــون 
اهلل يف التصــدي للهجمــة العدوانيــة الرشســة واختــذت إجــراءات عملــت عــىل احلــد 

مــن فاعليــة اهلجــامت املعاديــة ضمــن اســرتاتيجية الصــرب واملرابطــة.

ــْم  ُك ــوا اهللََّ َلَعلَّ ُق ــوا َواتَّ ــُروا َوَرابُِط وا َوَصابِ ــرِبُ ــوا اْص ــَن آَمنُ ــا الَِّذي َ ــا َأهيُّ ــال تعإىل:﴿َي ق
ــوَن﴾. ُتْفلُِح

ــة  ــراءات الكفيل ــاذ اإلج ــاهم يف اخت ــل س ــري للقبائ ــدور الكب ــعبي وال ــاف الش االلتف
ــة  ــات املتاح ــدي باإلمكاني ــة التص ــاح عملي ــامن نج ــع وض ــم والتوزي ــادة التنظي بإع

ــز املوقــف العســكري.  ــق تعزي عــىل طري

خــالل أربعــني يومــًا مل تــرد قواتنــا عــىل العــدوان الســعودي األمريكــي وكان الصــرب 
ــع  ــع وض ــة م ــات املتاح ــرد باإلمكاني ــدأ ال ــم ب ــة ث ــًا للمرحل ــرتاتيجي عنوان االس



115

ــارات.  ــة يف كل املس ــاملة للمواجه ــرتاتيجية الش ــة لالس ــوط العريض اخلط

 بــدأت قواتنــا يف الثبــات والتصــدي الفاعــل للهجــامت العدوانيــة عــىل طــول مرسح 
العمليــات القتاليــة ويف أكثــر مــن )٥٦( جبهة. 

ُكــْم  ِذيــَن آَمنُــوا إَِذا َلِقيُتــْم فَِئــًة َفاْثُبُتــوا َواْذُكــُروا اهللََّ َكثِــرًيا َلَعلَّ ــا الَّ َ قــال تعإىل:﴿َيــا َأهيُّ
ُتْفِلُحــون﴾.

ــية  ــاًل ووحش ــريًا وقت ــًا وتدم ــا قصف ــىل بالدن ــة ع ــة العدواني ــتدت اهلجم ــام اش وكل
ــه يف  ــوكل املجاهــدون األبطــال عــىل اهلل تعــإىل وزاد متســكهم ب ــام ت وإرهــاب .. كل
وقــت كان العــامل أمجــع إال القليــل يتوقــع انكســار اليمــن وخضوعــه... مل ننكــرس.. 

ــع. ومل نخض

ــات  ــوذ واإلمكاني ــام والنف ــابات األرق ــق حس ــة وف ــري املادي ــري إىل املعاي ــتند الكث اس
ــرصه.  ــاهلل وبن ــة ب ــار الثق ــاده إىل معي ــوده وجه ــن يف صم ــتند اليم ــام اس في

ُكْم  ُذْلُكــْم َفَمــْن َذا الَّــِذي َينْرُصُ ُكــُم اهللَُّ َفــاَل َغالـِـَب َلُكــْم َوإِْن خَيْ قــال تعــإىل:﴿إِْن َينْرُصْ
ِل امْلُْؤِمنُوَن﴾. ِمــْن َبْعــِدِه َوَعــَى اهللَِّ َفْلَيَتــَوكَّ

أوال: غارات العدوان 
ــاوزت ٢٥0  	 ــد جت ــت ق ــدوان كان ــارات الع ــايل غ ــايض أن إمج ــام امل ــا الع أكدن

ــة يف  ــات املختص ــل اجله ــن قب ــاًل م ــده فع ــم رص ــا ت ــا إىل م ــارة وأرشن ــف غ أل
ــك.  ــل ذل ــفنا تفاصي ــلحة وكش ــوات املس الق

نؤكــد هــذا العــام أن غــارات العــدوان املعلنــة مــن قبلنــا تقتــرص عــىل مــا تــم  	
ــدوان.  ــنوات األوىل للع ــالل الس ــد ال ســيام خ ــارات مل ترص ــاك غ ــده وأن هن رص

اعرتافــات العــدوان بحجــم الطلعــات اجلويــة االســتطالعية والقتاليــة لقواتــه  	
ــد  ــن الصام ــن وأن اليم ــاع اليم ــله يف إخض ــؤرشات فش ــن م ــؤرش م ــة م اجلوي
املجاهــد مل يستســلم رغــم اهلجمــة العســكرية الرشســة والعــدد الكبــري للغارات 

التــي تتجــاوز عــدد الغــارات يف حــروب أخــرى جــرت يف املنطقــة والعــامل.
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٢
)٢٥٧٨٨٢( غــارة إمجــايل مــا رصدتــه اجلهــات املختصــة يف القــوات املســلحة  	

حتــى تاريــخ ١4 مــارس آذار اجلــاري - )٦٦٥٧( غــارة شــنها طــريان العــدو 
خــالل العــام الرابــع مــن العــدوان منهــا )١٢٢٥( غــارة خــالل الثالثــة األشــهر 

املاضيــة. 

اليمــن ضمــن البلــدان األكثــر تعرضــًا للغــارات خــالل تاريــخ احلــروب وهــو  	
األكــرب عــىل اإلطــالق خــالل القــرن احلــايل. 

ثانيًا : االعتداءات 

ــم  	 ــرشات اآلالف منه ــرح ع ــز وج ــعبنا العزي ــاء ش ــن أبن ــهد اآلالف م استش
ــم.  ــدوان الغاش ــراء الع ج

أدى العدوان إىل خسائر كبرية جدًا يف املنشآت اخلدمية العامة.  	

ــن  	 ــرضر م ــن مل يت ــارش فم ــري مب ــارش وغ ــكل مب ــني بش ــني اليمني ــرضر مالي ت
الغــارات والقصــف اهلمجــي والعشــوائي تــرضر مــن احلصــار واحلــرب 

االقتصاديــة. 

اجلهات املعنية بالتأكيد ستكشف عن آخر إحصائيات األرضار والتداعيات.  	

ــم  	 ــن فيه ــدوان بم ــذا الع ــن ه ــرضر م ــم ال ــتثناء أصاهب ــال اس ــني ب ــع اليمني مجي
ــك.  ــىل ذل ــال ع ــري مث ــوم خ ــم الي ــة وحاهل املرتزق

أخــذت القــوات املســلحة عــىل عاتقهــا مهمــة الدفــاع والتصــدي أداًء للواجــب  	
الدينــي والوطنــي جتــاه الشــعب والوطــن.

ــالل  	 ــن خ ــدوان م ــف الع ــدف األول لتحال ــكرية اهل ــة العس ــت املؤسس كان
ــا.  ــا وقادهت ــا وعتادهــا وأفراده اســتهداف كافــة مقراهتــا ووحداهت

االســتمرار يف توثيــق كل جرائــم العــدوان مهمــة وطنيــة وواجــب دينــي يقــع  	
عــىل عاتــق كل اجلهــات ال ســيام املختصــة يف ذلــك. 
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ــني  	 ــار يف جب ــة ع ــيظل وصم ــدوان س ــف الع ــي لتحال ــجل اإلجرام الس  -
اإلنســانية ودمــاء اليمنيــني ســتالحق املجرمــني مــن قــادة دول العــدوان حتــى 

ــا.  ــعبنا وأمتن ــة لش ــب اهلل العدال يكت

ــان  	 ــال ضحي ــزرة أطف ــربى وال جم ــة الك ــا الصال ــى ضحاي ــن ينس ــعبنا ل ش  -
ــدة  ــز وصع ــدوان يف تع ــية للع ــة الوحش ــازر املروع ــا املج ــى ضحاي ــن ينس ول
ــج  ــدة وحل ــت واحلدي ــران واملحوي ــأرب وعم ــوف وم ــاء واجل ــة وصنع وحج
ــق  ــازر يف كل مناط ــم واملج ــة وكل اجلرائ ــاء وريم ــار والبيض ــبوة وإب وذم وش

ــة. اجلمهوري

شــعبنا العظيــم جتــاوز الكثــري والكثــري مــن املــآيس والصعــاب خــالل اخلمــس  	
الســنوات املاضيــة ويتجــاوز بعــون اهلل تعــإىل مــا تبقــى بصــرب وعزيمــة 

ــالص.  وإخ

ننتقل اآلن إلى أبرز عمليات قواتنا املسلحة مبختلف تشكيالتها 
العسكرية:

أواًل: العمليات النوعية

ــْت  ا َوَثبِّ ــرْبً ــا َص ــِرْغ َعَلْينَ ــا َأْف نَ ــوا َربَّ ــوِدِه َقاُل ــوَت َوُجنُ اُل ــَرُزوا جِلَ ــا َب ــال تعإىل:﴿َومَلَّ ق
ــَن﴾.  ــْوِم اْلَكافِِري ــَى اْلَق ــا َع َن ــا َواْنرُصْ َأْقَداَمنَ

نجحــت قواتنــا املســلحة يف تنفيــذ عمليــات عســكرية واســعة ونوعيــة فرضــت  	
معــادالت جديــدة يف املعركــة وأدت إىل خســائر كبــرية يف صفــوف وعتــاد قوات 
ــات  ــعة يف جبه ــق واس ــر مناط ــات حتري ــك العملي ــج تل ــرز نتائ ــدو وكان أب الع
ــىل  ــوع آالف القت ــدود ووق ــات احل ــع وجبه ــأرب والضال ــوف وم ــم واجل هن

ــني.  واألرسى واملصاب

ــا عمليــات الــردع االســرتاتيجي للقــوة  	 ــة لقواتن مــن ضمــن العمليــات النوعي
ــاح  ــا بنج ــذت قواتن ــإىل نف ــون اهلل تع ــري وبع ــو املس ــالح اجل ــة وس الصاروخي
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٢
عمليــات اســتهداف عــدد مــن األهــداف املعاديــة ضمــن بنــك أهــداف قواتنــا 
التــي ســبق وأن أعلنــا عــن عددهــا وكذلــك نفــذت قواتنــا عمليــات نوعيــة مل 
ُيعلــن عنهــا ألســباب خمتلفــة وجــرى توثيقهــا وقــد يتــم اإلعــالن عنهــا حــال 

تطلــب األمــر ذلــك. 

ثانيًا:- عمليات قواتنا البرية

ــْم َوَيْشــِف  ــْم َعَلْيِه ُك ــْم َوَينْرُصْ ِزِه ــْم َوخُيْ ــُم اهللَُّ بَِأْيِديُك ْبُ ــْم ُيَعذِّ قــال تعــإىل: ﴿َقاتُِلوُه
ــْوٍم ُمْؤِمنِــنَي﴾. ُصــُدوَر َق

ــة  ــة هجومي ــر مــن )٥٢٧٨( عملي ــة العــدوان أكث ــذ بداي ــا املســلحة من نفــذت قواتن
ــة خــالل ٢0١٩م و)٢٢٧( خــالل األشــهر  ــة هجومي متنوعــة منهــا )١٦٨٦( عملي
األوىل مــن ٢0٢0م ومتكنــت قواتنــا بعــون اهلل تعــإىل مــن التصدي وإفشــال )٥4٢٦( 
ــا )١٢٢٦(  ــم منه ــدوان ومرتزقته ــوى الع ــلاًل لق ــًا وتس ــة وزحف ــة هجومي حماول

ــن ٢0٢0م. ــهر األوىل م ــالل األش ــة خ ــالل ٢0١٩م و)4٨( عملي ــة خ عملي

ثالثًا: عمليات قواتنا الصاروخية

قال تعإىل: ﴿َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم﴾.

منــذ بدايــة العــدوان أطلقــت القــوة الصاروخيــة أكثــر مــن )١0٦٧( صاروخــًا  	
باليســتيًا. 

ــني  	 ــا يف العمق ــآت وغريه ــة ومنش ــكرية حيوي ــداف عس ــىل أه ــا ع ــت منه أطلق
الســعودي واإلمــارايت أكثــر مــن )4١0( صواريــخ باليســتية وأكثــر مــن )٦٥٧( 

صاروخــًا باليســتيًا عــىل أهــداف عســكرية معاديــة يف الداخــل.

خــالل ٢0١٩م بلــغ عــدد عمليــات القــوة الصاروخيــة )١١0( عمليــات  	
ــًا  ــالق )٦4( صاروخ ــم إط ــاري ت ــام اجل ــن الع ــة م ــهر املاضي ــالل األش وخ

ــارج.  ــل واخل ــداف يف الداخ ــىل أه ــتيًا ع باليس
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مــن هــذه الصواريــخ مــا ُأطلــق بشــكل منفــرد ومنهــا مــا ُأطلــق عــىل دفعــات  	
ــة  ــالل عملي ــدة خ ــة واح ــتية دفع ــخ باليس ــالق )١0( صواري ــا إط كان أبرزه

ــن اهلل«. ــرص م »ن

ــالل  	 ــة خ ــت اخلدم ــا ودخل ــم تطويره ــي ت ــة الت ــات الصاروخي ــرز املنظوم أب
ــح  ــدس ١ املجن ــدر وق ــركان وب ــر وب ــات »قاه ــي منظوم ــوام ه ــة أع اخلمس

ــار«. ــم وذو الفق ــكال وقاص ون

نعلـن أن القوات املسـلحة اليمنية أجـرت وبنجاح جتارب جديـدة عىل منظومات  	
صاروخية سـيتم الكشـف عنها عام قريب وهنـاك منظومات صاروخية سـتدخل 

اخلدمـة عـام قريب إن شـاء اهلل بعد نجاح العمليـات التجريبية. 

رابعًا: عمليات سالح اجلو املسير

ْيــِل ُتْرِهُبــوَن بِــِه  ٍة َوِمــْن ِرَبــاِط اخْلَ ــْم َمــا اْســَتَطْعُتْم ِمــْن ُقــوَّ وا َلُ قــال تعــإىل: ﴿َوَأِعــدُّ
ُكــْم﴾. َعــُدوَّ اهللَِّ َوَعُدوَّ

نفـذ سـالح اجلو املسـري منـذ بدايـة العـدوان )4١٥٩( عمليـة عسـكرية توزعت  	
بـني )٦٦٩( عملية هجومية و)٣4٩0( عملية اسـتطالعية وبلـغ إمجايل العمليات 
املشـرتكة بني املسـري واملدفعيـة )٧٣( عملية ومـع القوة الصاروخيـة )١١( عملية 

وعمليـة واحدة مشـرتكة بني املسـري والصاروخيـة واملدفعية.

ــًا  	 ــكرية وأهداف ــآت عس ــد ومنش ــري قواع ــريان املس ــات الط ــتهدفت عملي اس
حساســة وجتمعــات ومعســكرات وحتــركات وتعزيــزات العــدو منهــا أهــداف 
يف العمقــني الســعودي واإلمــارايت ومنهــا أهــداف يف جبهــات الداخــل كــام تــم 
تنفيــذ عمليــات نوعيــة اســتخدمت خالهلــا أكثــر مــن )١0( طائــرات مســرية يف 

العمليــة الواحــدة. 

ــخها  	 ــردع بنس ــوازن ال ــات ت ــري عملي ــو املس ــالح اجل ــات س ــرز عملي ــن أب م
ــا.  ــة املخ ــان وعملي ــن رمض ــع م ــة التاس ــالث وعملي الث
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٢
شـهد سـالح اجلو املسـري يف قواتنـا املسـلحة مراحل خمتلفة مـن التطويـر وأصبح  	

هـذا السـالح املهـم ينفذ يف اليـوم الواحـد عدة عمليـات قتالية واسـتطالعية. 

ــام  	 ــالل الع ــة خ ــى اللحظ ــذ حت ــري نف ــو املس ــالح اجل ــن.. أن س ــوم نعل الي
اجلــاري أكثــر مــن )١٦0( عمليــة منهــا ٣٧عمليــة اســتطالعية ومنهــا كذلــك 
)٦٦( عمليــة يف عمــق العــدو الســعودي و٩4 عمليــة عــىل أهــداف معاديــة يف 

ــل.  الداخ

خامسَا: عمليات قوات الدفاع اجلوي

ــوُم  ــْوَم َيُق ــا َوَي ْنَي ــاِة الدُّ َي ــوا يِف احْلَ ــَن آَمنُ ــَلنَا َوالَِّذي ــرُصُ ُرُس ــا َلنَن ــإىل: ﴿إِنَّ ــال تع ق
اأْلَْشــَهاُد﴾. 

ــة  	 ــر مــن )٧٢١( عملي ــة العــدوان أكث ــذ بداي نفــذت قــوات الدفــاع اجلــوي من
ــار عــىل املغــادرة. ــرات وتصــدي وإجب تنوعــت بــني إســقاط طائ

ــة  	 ــرة مقاتل ــا )٥٣( طائ ــدوان منه ــرة للع ــن )٣٧١( طائ ــر م ــقاط أكث ــم إس ت
ومروحيــات أباتــيش و )٣١٨( طائــرة اســتطالعية وجتسســية.

بلغت عمليات اإلشغال واإلجبار عىل املغادرة حوايل )٣٥0( عملية. 	

خــالل العــام اجلــاري حققــت قــوات الدفــاع اجلــوي نجاحــات عــدة أبرزهــا  	
إســقاط طائــرة حربيــة نــوع "تورنيــدو" وكذلــك عــدد مــن عمليــات التصــدي. 

ــر  	 ــاري تطوي ــة وج ــط املعرك ــت خ ــوي دخل ــاع اجل ــدة للدف ــات جدي منظوم
منظومــات أخــرى لتصبــح أكثــر فاعليــة عــىل أرض املعركــة وخــالل األشــهر 
ــرة  ــقاط طائ ــة إس ــا عملي ــة منه ــة )٦4( عملي ــا اجلوي ــذت دفاعاتن ــة نف املاضي

ــادرة.  ــىل املغ ــار ع ــدي وإجب ــرى تص ــات أخ ــدو« وعملي »تورني

سادسًا: عمليات القوات البحرية والدفاع الساحلي
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ــاَل  ــْوا َف ــإِِن اْنَتَه ــُن هللَِِّ َف ي ــوَن الدِّ ــٌة َوَيُك ــوَن فِْتنَ ــى اَل َتُك ــْم َحتَّ ــال تعإىل:﴿َوَقاتُِلوُه ق
ــنَي﴾. ــَى الظَّاملِِ ــْدَواَن إاِلَّ َع ُع

نفــذت القــوات البحريــة والدفــاع الســاحي أكثــر مــن )٢٩( عمليــة عســكرية  	
نوعيــة اســتهدفت ســفن وبــوارج وفرقاطــات وزوارق وأرصفــة موانــئ تابعــة 
ــم  ــام ت ــدو ك ــوات الع ــرار لق ــزال وإب ــات إن ــال عملي ــب إفش ــدو إىل جان للع

ــة.   ــة اليمني ــاه اإلقليمي ــي انتهكــت املي احتجــاز عــدد مــن الســفن الت

مــن أبــرز الســفن والفرقاطــات احلربيــة التــي تــم اســتهدافها فرقاطــة  	
اإلماراتيــة  احلربيــة  والســفينة  الســعوديتني  «الدمــام«  »املدينة«وفرقاطــة 

»ســويفت« وعــدد آخــر مــن الســفن احلربيــة التابعــة للعــدوان.    

سابعًا: وحدات القناصة 

ــنَّ اهللََّ  ــَت َوَلكِ ــَت إِْذ َرَمْي ــا َرَمْي ــْم َوَم ــنَّ اهللََّ َقَتَلُه ــْم َوَلكِ ــْم َتْقُتُلوُه ــال تعإىل:﴿َفَل ق
َرَمى﴾.

نفــذت وحــدة القناصــة )40٢٩٢( عمليــة قنــص عــىل طــول خطــوط املواجهــة  	
ــة ال  ــة الربي ــري يف املعرك ــة دور كب ــدة القناص ــه وكان لوح ــدوان وأدوات ــع الع م

ســيام يف جبهــات عســري ونجــران.  

خالل العام اجلاري نفذت الوحدة أكثر من )4٢٥0( عملية.  	

تكبــدت قــوات العــدو خســائر برشيــة كبــرية جــراء عمليــات وحــدة القناصــة  	
ــائل  ــات يف وس ــع إحصائي ــدة م ــات للوح ــرز العملي ــل أب ــرش تفاصي ــيتم ن وس

اإلعــالم. 

ثامنًا: وحدات الهندسة وضد الدروع

قال تعإىل:﴿َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن َويِلٍّ َواَل َنِصٍر﴾.
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٢
بلــغ إمجــايل عمليــات الوحدتــني أكثــر مــن )١٣١٥٥( عمليــة منهــا أكثــر مــن  	

)٧4٧٢( عمليــة نفذهتــا وحــدات اهلندســة وأكثــر مــن )٥٦٨٣( عمليــة نفذهتــا 
وحــدات ضــد الــدروع إضافــة إىل ذلــك نجحــت وحــدة اهلندســة خــالل العــام 

اجلــاري يف تنفيــذ )4٥0( عمليــة. 

ــات  	 ــذ )١٣0٥( عملي ــإىل يف تنفي ــون اهلل تع ــدروع بع ــد ال ــدة ض ــت وح نجح
ــاري.  ــام اجل ــن الع ــهر األوىل م ــالل األش خ

العمليــات اســتهدفت دبابــات ومدرعــات وآليــات وأســلحة وجتمعــات  	
وحتصينــات العــدو.

ــد  	 ــة جن ــة وناقل ــة ومدرعــة وآلي ــر مــن )٨4٨٧( دباب ــم تدمــري وإعطــاب أكث ت
ــة. ــة وجراف وعرب

أكثـر مـن)٨( آالف دبابـة ومدرعـة وآليـة وناقلـة جنـد وعربـة وجرافـة أعطبت  	
وبريطانيـة  أمريكيـة  صناعـات  معظمهـا  املواجهـات  أثنـاء  وأحرقـت  ودمـرت 

وفرنسـية. 

اليمــن الشــهري بمقــربة الغــزاة .. صــار اليــوم إىل جانــب ذلــك .. مقــربة حقيقيــة  	
ــات األجنبية. ــات واآللي للمدرع

تم تدمري حتصينات وجتمعات العدو بأكثر من )44٨٩( عملية. 	

ســبق وأن أرشنــا أن معظــم عمليــات وحــدات اهلندســة وضــد الــدروع موثقــة  	
بالصــوت والصــورة. 

تاسعًا: خسائر العدو 

ُْم َيْأمَلُوَن َكاَم َتْأمَلُوَن﴾. قال تعإىل:﴿ إِْن َتُكوُنوا َتْأمَلُوَن َفإِنَّ

أدت املواجهات العسـكرية املسـتمرة منـذ ٢٦ مارس ٢0١٥م وحتـى اللحظة إىل  	
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وقـوع خسـائر برشيـة كبرية يف صفـوف قـوات العـدوان ومرتزقته من جنسـيات 
العسـكري  العتـاد  قتـىل ومصابـني وأرسى وخسـائر كبـرية يف  بـني  مـا  خمتلفـة 
إضافـة إىل خسـائر يف القطـاع االقتصادي وخسـائر امتدت إىل الـرشكات املصنعة 

 . سلحة لأل

اضطـر العدوان بطرفيه السـعودي واإلمـارايت إىل متويل رشاء كميـات إضافية من  	
األسـلحة مـن خالل صفقـات بمليـارات الـدوالرات لتعويض خسـائره الكبرية 

يف بالد مقـربة الغزاة. 

اخلسائر يف صفوف جيش العدو السعودي: 

مقتـل وإصابـة أكثر مـن )١0( آالف جنـدي وضابط سـعودي واملوثق لدينا بحسـب 
املعلومـات االسـتخباراتية مقتـل )4( آالف و )٢00( ضابـط وجنـدي سـعودي أمـا 

املعـرتف بـه مـن قبل سـلطات العـدو فيزيـد عىل )ألفـي( جنـدي وضابط. 

ــوش  ــني اجلي ــن ب ــرب م ــي األك ــعودي ه ــش الس ــوف اجلي ــاد وصف ــائر يف عت اخلس
ــا.  ــىل بالدن ــدوان ع ــاركة يف الع املش

أما العدو اإلمارايت: 

أكثر من )١٢40( قتياًل ومصابًا.  	

 اعرتف العدو بمرصع )١٢0( من جنوده وضباطه. 	

أما مرتزقة السودان الشقيق:  	

أكثر من)٨( آالف قتيل ومصاب.  	

عدد القتىل: )4٢٥٣(. 	

وهنـاك قتـىل بأعـداد أقل مـن جنسـيات خليجيـة وعربية وأجنبيـة خمتلفـة.. منها دول 
شـاركت بشـكل رسـمي يف العدوان وتعرضـت قواهتا املشـاركة خلسـائر يف صفوفها. 
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٢
أيضًا مرتزقة الرشكات األمنية من جنسيات أجنبية منها من أمريكا اجلنوبية وأسرتاليا. 

مناذج من خسائر املرتزقة من أبناء بلدنا العزيز: 

تعرض املرتزقة خلسائر كبرية خالل السنوات املاضية.  	

ــة  	 ــد املرتزق ــاري تكب ــام اجل ــن الع ــة م ــهر املاضي ــام ٢0١٩م واألش ــالل الع خ
ــاب.  ــل ومص ــني قتي ــا ب ــًا م ــل إىل )٢٢( ألف ــة تص ــائر فادح خس

يف ٢0١٩م )١٦٨0٥( مــا بــني قتيــل ومصــاب .. وخــالل العــام اجلــاري  	
)٥١٨١( قتيــاًل ومصابــًا. 

املعلومــات األوليــة لدينــا تؤكــد أن خســائر املرتزقــة خــالل الســنوات املاضيــة  	
جتــاوز الـــ)١٣0( ألــف قتيــل ومصــاب. 

تعــدد تشــكيالت العــدو ووالءات قواتــه ومرتزقتــه يشــري إىل أن الرقــم املشــار  	
ــم  ــىل حج ــدًا ع ــاالً واح ــنعطيكم مث ــكيالت وس ــك التش ــمل كل تل ــه ال يش إلي
تلــك اخلســائر ولنأخــذ خســائر مــا يســمى باملنطقــة العســكرية الثالثــة للعــدو 

حيــث جتــاوزت الـــ )٢٢٥٧0( مــا بــني قتيــل ومصــاب.

ــداد  	 ــن أع ــف م ــني ضاع ــه املصاب ــدوان ملرتزقت ــال الع ــديد أن إمه ــف الش لألس
ــم.  ــني يف صفوفه املعاق

القــوات املســلحة وبموجــب توجيهــات القيــادة عــىل اســتعداد كامــل لتقديــم  	
العــون واملســاعدة لكافــة املصابــني مــن إخواننــا املرتزقــة اليمنيــني.

ومن خسائر العدوان كذلك: 

ــات  	 ــة ورضب ــات الصاروخي ــراء الرضب ــادي ج ــاع االقتص ــىل القط ــائر ع اخلس
ــري.  ــو املس ــالح اجل س

ــردع األوىل  	 ــوازن ال ــة ت ــا عملي ــا منه ــات قواتن ــض عملي ــات وأرضار بع تداعي
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ــاع.  ــة ويف ارتف ــى اللحظ ــتمرة حت ــزال مس ــا ت ــة م والثاني

عمليــات قواتنــا أدت إىل اإلرضار بالقطــاع النفطــي الســعودي عــىل وجــه  	
ــرى.  ــة أخ ــات حيوي ــك قطاع ــد وكذل التحدي

ــي  	 ــكرية والت ــات العس ــىل العملي ــي ع ــاق اليوم ــك اإلنف ــائر كذل ــن اخلس م
قــدرت بماليــني الــدوالرات كان األحــق هبــا الشــعب يف نجــد واحلجــاز أو يف 

ــني.  ــل اليمني ــخر يف قت ــن أن تس ــدالً م ــامن ب ــن وعج ــة وأم القوي رأس اخليم

العام اخلامس: 

ــدات  	 ــف الوح ــبيها يف خمتل ــا ومنتس ــوم بكوادره ــلحة الي ــوات املس ــر الق تفخ
العســكرية الذيــن صنعــوا بجهودهــم التحــول االســرتاتيجي يف معركــة التحــرر 

ــتقالل.  واالس

القــوات املســلحة تؤكــد عزمهــا الصــادق عــىل املــي يف تنفيــذ واجباهتــا الدينيــة  	
والوطنيــة بالدفــاع عــن الشــعب والوطــن وحتريــر كل أرايض اجلمهوريــة. 

القــوات املســلحة تشــيد بالــدور البــارز للقبائل وتثمــن عاليــًا االلتفاف الشــعبي  	
حــول املجاهديــن األبطــال مــن منتســبي القــوات املســلحة وتقــدر االصطفــاف 

الوطنــي لكافــة املكونــات حتــى حتقيــق النــرص. 

القــوات املســلحة مســتمرة يف تنفيــذ واجباهتــا بإســناد املؤسســة األمنيــة لتحقيــق  	
األمــن واالســتقرار يف خمتلــف املناطــق. 

ــزاز  	 ــالل واعت ــكل إج ــلحة ب ــوات املس ــي الق ــي حتي ــود الوطن ــوم الصم يف ي
ــرر  ــة التح ــب معرك ــز يف موك ــا العزي ــاء وطنن ــن أبن ــهداء م ــات الش تضحي

واالســتقالل.

ــة  	 ــة التارخيي ــذه املعرك ــز يف ه ــن العزي ــهداء اليم ــلحة أن ش ــوات املس ــد الق تؤك
ــًا يف  ــم دروس ــتكون تضحياهت ــال وس ــر األجي ــرتام وتقدي ــل اح ــيظلون حم س
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٢
ــا.  ــا وحريته ــة ورشفه ــة األم ــن كرام ــًا ع ــاء دفاع ــالص والوف اإلخ

ــًا إىل جنــب  	 تؤكــد القــوات املســلحة اهتاممهــا الكبــري بالشــهداء وأرسهــم جنب
مــع كافــة اجلهــات املعنيــة. 

الشــفاء للجرحــى يف يــوم الصمــود الوطنــي والتحيــة واحلريــة لــألرسى  	
ــهم  ــع جيش ــون م ــن خيوض ــز الذي ــعبنا العزي ــاء ش ــة ألبن ــة كل التحي والتحي

وجلاهنــم الشــعبية معركــة االســتقالل. 

أنقــل حتيــات قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة لكافــة  	
املجاهديــن األبطــال يف خمتلــف اجلبهــات يف الســاحل واجلبــل يف الســهل 

والصحــراء.  والــوادي 

سنوات من العدوان أثبت فيها شعبنا العظيم قدرته عىل املواجهة.  	

نعم إمكانياتنا حمدودة، لكن إيامننا بعدالة قضيتنا أقوى وأكرب. 	

نعم قدراتنا متواضعة، لكن ثقتنا باهلل ليس هلا حدود. 	

لدول العدوان نقول: 

اليمــن الــذي توقعتــم هزيمتــه وخضوعــه خــالل أســابيع مل خيضــع ولــن خيضــع  	
ــم  ــن عزائ ــت م ــنوات نال ــهر وال س ــابيع وال أش ــال أس ــزم ف ــن هُي ــزم ول مل هُي

ــامن، شــعب اجلهــاد والصــرب والنــرص.  اليامنيــني شــعب اإلي

كنتــم بدايــة العــدوان تقصفــون مناطقنــا ومنشــآتنا بــكل حتــٍد ومهجيــة وصلــف  	
وكربيــاء وغطرســة، اليــوم نحــن مــن نقصــف مناطقكــم ومنشــآتكم ردًا عــىل 
عدوانكــم.. بــال صلــف وال غطرســة وال كربيــاء.. فقــط لنقــول لكــم توقفــوا 

عــن عدوانكــم وارفعــوا أيديكــم عــن بالدنــا.

اليــوم تؤكــد القــوات املســلحة لــدول العــدوان، لقــادة العــدوان.. بــأن عليهــم  	



127

انتظــار املزيــد مــن الرضبــات النوعيــة التــي لــن تتوقــف إال بتوقــف العــدوان 
ورفــع احلصــار. 

إن القــوات املســلحة اليمنيــة تؤكــد للجميــع امتالكهــا خمزونــًا اســرتاتيجيًا مــن  	
أســلحة الــردع وعــىل رأســها الصواريــخ الباليســتية واملجنحــة ولــن تــرتدد يف 
ــة قادمــة للعــدوان أو ردًا عــىل  تســديد رضبــات اســتباقية أليــة عمليــة هجومي

أيــة جريمــة قــد يرتكبهــا العــدوان بحــق أبنــاء شــعبنا وبلدنــا. 

ــآته  	 ــدو ومنش ــد الع ــت قواع ــتي دك ــاروخ باليس ــف ص ــن أل ــفنا ع ــوم كش الي
ــدد  ــس الع ــع نف ــدو أن يتوق ــىل الع ــة.. ع ــن املواجه ــنوات م ــس س ــالل مخ خ
وأكثــر.. ألــف صــاروخ باليســتي لكــن ليــس خــالل مخــس ســنوات قادمــة بــل 

أقــل مــن ذلــك بكثــري. 

ــن  	 ــوة م ــر ق ــة وأكث ــورًا يف الرسع ــر تط ــدة.. أكث ــة اجلدي ــا الصاروخي منظوماتن
ناحيــة القــدرة التدمرييــة وأكثــر دقــة مــن حيــث إصابــة األهــداف وأكثــر كفــاءة 

مــن اجلانــب التقنــي. 

ــري  	 ــف والتدم ــرض للقص ــذي تع ــن ال ــوا أن اليم ــدوان أن يدرك ــادة الع ــىل ق ع
خــالل األشــهر األوىل والســنوات األوىل هلــذا العــدوان اإلجرامــي دون رد.. مل 

يعــد كــام كان عــىل صعيــد القــدرات العســكرية. 

ــالء أن  	 ــة والعم ــن اخلون ــا م ــدوان وأدواهت ــدول الع ــلحة ل ــوات املس ــد الق تؤك
ــن  ــًا م ــد إيالم ــى وأش ــيكون أقس ــي س ــود اليمن ــن الصم ــادس م ــام الس الع

ــد.  ــل اجل ــىل حمم ــر ع ــذا التحذي ــذ ه ــم أخ ــابقة وعليه ــنوات الس الس

للمرتزقة من أبناء جلدتنا نقول: 

حان الوقت ألن تكونوا يمنيني.. فقط كونوا يمنيني.  	

وللقيــادة ممثلــة بالســيد القائــد عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي حيفظــه اهلل تؤكــد  	
القــوات املســلحة: 
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٢
جاهزيتهــا املطلقــة لتنفيــذ أيــة خيــارات قــد تقــدم عليهــا القيــادة خــالل العــام  	

الســادس مــن الصمــود. 

ــة تلحــق أرضارًا بالغــة يف اقتصــاد  	 ــات نوعي ــذ عملي ــة عــىل تنفي قدرهتــا الكامل
ــد  ــن حتدي ــك م ــات لذل ــون اهلل الرتتيب ــتكملت بع ــد أن اس ــدوان بع دول الع

ــذ.  ــة للتنفي ــداف إىل اجلاهزي األه

يف األخير: 

هتيــب القــوات املســلحة بــكل الرشفــاء األحــرار مــن أبنــاء بلدنــا العزيــز يف الشــامل 
واجلنــوب إىل أداء الواجــب الدينــي والوطنــي بااللتحــاق الفعــي يف معركــة التحــرر 

واالســتقالل ونيــل رشف املشــاركة يف هــذه املرحلــة التارخييــة. 

أنقــل إليكــم حتيــات قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة ممثلــة باللــواء 
ــم  ــد عبدالكري ــن حمم ــواء الرك ــاع والل ــر الدف ــي وزي ــارص العاطف ــد ن ــن حمم الرك
الغــامري رئيــس هيئــة األركان وحتيــات كل القــادة العســكريني الرشفــاء وكل 
منتســبي املؤسســة العســكرية الذيــن صمــدوا يف وجــه العــدوان ويقفــون اليــوم مــع 

ــم.  ــعبهم ووطنه ش

عاش اليمن حرًا عزيزًا مستقاًل.. النرص لليمن ولكل أحرار األمة.
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تصريح عن التصدي لطائرات معادية يف سماء 
صرواح

٢0٢0/٣/٢٧م

مــــارس27 

متكنــت الدفاعــات اجلويــة مــن التصــدي لتشــكيل معــاد مــن 
ــة  ــواء رصواح بمحافظ ــدوان يف أج ــة للع ــة التابع ــرات احلربي الطائ
ــادرة دون  ــىل املغ ــا ع ــة وأجربهت ــر١« الدفاعي ــة »فاط ــأرب بمنظوم م

ــداء. ــة اعت ــذ أي أن تنف

نؤكــد أن القــوات املســلحة مســتمرة يف التصــدي للعــدوان حتــى الوصــول إىل محايــة 
األجــواء اليمنيــة بشــكل كامل.

تصريح عن التصدي لتشكيل قتالي من طائرات 
العدوان

٢0٢0/٣/٢٩م

مــــارس29 

ــكيل  ــعبية لتش ــان الش ــش واللج ــة باجلي ــات اجلوي ــدت الدفاع تص
قتــايل مكــون مــن عــدد مــن الطائــرات احلربيــة التابعــة للعــدوان يف 
أجــواء حميــط العاصمــة صنعــاء بمنظومــة »فاطــر١« وأجربهتــا عــىل 

املغــادرة قبــل تنفيــذ أي أعــامل عدائيــة.
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٢

بيان عن عملية عسكرية يف العمق السعودي
  ٢0٢0/٣/٢٩م

مــــارس29 

قــال تعــإىل: ﴿َفَمــِن اْعَتــَدى َعَلْيُكــْم َفاْعَتــُدوا َعَلْيــِه بِِمْثــِل َمــا اْعَتــَدى 
َعَلْيُكــْم﴾ صــدق اهلل العظيــم

تنفيــذًا لوعــِد قائــِد الثــورة، وتدشــينًا للعــاِم الســادِس مــن الصمــوِد 
وردًا عــىل تصعيــِد حتالــف العــدواِن اجلــويِّ خــالَل األيــاِم املاضيــة، 
نفــذْت قواُتنــا املســلحُة بعــوِن اهللِ تعــإىل أكــرَب عمليــٍة عســكريٍة نوعيــٍة يف بدايــِة العاِم 

الســادِس اســتهدفْت عمــَق العــدوِّ الســعودي. 

ــِة وســالِح اجلــوِّ املســري اســتهدفْت  ــُة العســكريُة املشــرتكُة للقــوِة الصاروخي العملي
ــَخ  عــددًا مــَن األهــداِف احلساســِة يف عاصمــِة العــدوِّ الســعوديِّ الريــاض بصواري

»ذوالفقــار« وعــدٍد مــن طائــراِت »صــامد«.
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واســتهدفْت كذلــك عــددًا مــن األهــداِف االقتصاديــِة والعســكريِة يف جيــزاَن 
.»2Kــف ــراِت »قاص ــدر وطائ ــِخ ب ــن صواري ــرٍي م ــدٍد كب ــري، بع ــراَن وعس ونج

نعــُد النظــاَم الســعوديَّ بعمليــاٍت موجعــٍة ومؤملــٍة اذا اســتمرَّ يف عدوانــِه وحصــارِه 
عــىل بلِدنــا. 

وستكشــُف القــواُت املســلحُة عــن تفاصيــِل العمليــِة العســكريِة الواســعِة والنوعيــِة 
خــالَل األيــاِم املقبلــة.

عــاش اليمــُن حــرًا عزيــزًا مســتقاًل.. والنــرُص لشــعبِنا األيبِّ الصامــِد املجاهــِد ولــكلِّ 
أحــراِر األمــة. 

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية .. صنعاء

٢9 مارس ٢٠٢٠م
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ابـريل 2020م

تصريح عن التصدي لطائرة معادية يف سماء 
اجلوف

٢0٢0/4/٣م

ابــريـــــل03 

ــة  ــة معادي ــرة حربي ــدي لطائ ــن التص ــة م ــات اجلوي ــت الدفاع متكن
ــادرة  ــىل مغ ــا ع ــوف وأجربهت ــة اجل ــزم بمحافظ ــة احل ــامء مديري يف س
ــدي  ــة التص ــت عملي ــة، ومت ــامل عدائي ــة أع ــذ أي ــل تنفي ــواء قب األج

ــر١«.  ــة »فاط بمنظوم

نفي خبر استهداف منشأة الضخ يف كوفل بصرواح
٢0٢0/4/٥م

ابــريـــــل05 

مايــروج لــه إعــالم العــدوان عــن اســتهداف منشــأة الضــخ يف كوفــل 
بمديريــة رصواح حمافظــة مــأرب ال أســاس لــه مــن الصحــة.

ــآت  ــب املنش ــا جتني ــىل بلدن ــدوان ع ــدء الع ــذ ب ــا من ــد التزمن فلق
الوطنيــة أي اســتهداف رغــم أن اليــد الصاروخيــة والطــريان املســري 
ــي  ــآته الت ــكرية ومنش ــه العس ــتهدفت مواقع ــدو واس ــق الع ــت عم ــل اهلل طال بفض

ــه. ــا يف عدوان ــد عليه يعتم

كــام مل نســتهدف أيــة منشــأة وطنيــة داخــل بلدنــا ســواء كانــت ختــدم كل الشــعب أو 
جــزًءا منــه.
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٢
نفي خبر استهداف سجن النساء بتعز

٢0٢0/4/٦م

ابــريـــــل06 

ــوص  ــه بخص ــدوان ومرتزقت ــائل إعــالم الع ــه بعــض وس ــا تداولت م
اســتهداف ســجن النســاء بتعــز مــن قبــل اجليــش واللجــان الشــعبية 

ال أســاس لــه مــن الصحــة.

ــي  ــع اإلجرام ــات الواق ــري يف جمري ــن تغ ــب ل ــذه األكاذي ــل ه إن مث
ــي. ــعب اليمن ــق الش ــامل بح ــه الش ــن إجرام ــه ع ــدو أو تعفي للع

تصريح عن التصعيد اجلوي للعدوان والتأكيد على 
الرد

٢0٢0/4/٧م

ابــريـــــل07 

ــارب )٣00(  ــا يق ــعودي م ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
غــارة عــىل خمتلــف املحافظــات خــالل الســبعة األيــام املاضيــة وقــد 
أدت عــدد مــن غــارات طــريان العــدوان إىل وقــوع شــهداء وجرحى.

نؤكــد أن التصعيــد اخلطــري للعــدوان لــن يمــر دون رد مناســب ومــن 
واجبنــا الدفــاع عــن شــعبنا وبلدنــا.
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تصريح عن استهداف معسكر الشاجري بأبني
٢0٢0/4/٨م

ابــريـــــل08 

ــتهدف  ــتي اس ــم الباليس ــاروخ قاص ــة ص ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
ــة  ــاجري بمحافظ ــكر الش ــدو يف معس ــراد الع ــات وأف ــات آلي جتمع

ــاء. ــة البيض ــدو يف حمافظ ــد الع ــىل تصعي ــني ردًا ع أب

حيث تم استهداف قوات العدو أثناء حتضريها لزحف باجتاه حمافظة البيضاء.

وقــد أدى القصــف إىل مــرصع وإصابــة العــرشات مــن قــوى العــدوان إثــر اإلصابــة 
الدقيقــة لصــاروخ قاصــم الباليســتي.

نؤكد أن اليد الطوىل للقوات املسلحة ستطال كل قوى العدوان ومرتزقتهم أينام كانوا.

تصريح عن إفشال زحوفات العدوان يف احلدود
٢0٢0/4/٩م

ابــريـــــل09 

ــات  ــف اجلبه ــتمر يف خمتل ــا املس ــدوان تصعيده ــوى الع ــل ق تواص
ــة  ــن مخس ــر م ــنت أكث ــث ش ــدود حي ــات احل ــا يف جبه وخصوص
زحوفــات عــىل كل مــن حــرض ورشــاحة عســري والبقــع بنجــران.

ــرات  ــف بالطائ ــوي مكث ــاء ج ــت غط ــت حت ــات مت ــذه الزحوف وه
ــة. ــارات جوي ــرش غ ــن ع ــر م ــيش بأكث ــة واألبات احلربي

وبفضــل اهلل تــم التصــدي لــكل هــذه الزحوفــات وتــم تكبيــد العــدو خســائر فادحة 
يف األرواح والعتــاد وســقط عــرشات القتــىل واجلرحــى يف صفوفهم.

نؤكــد جهوزيــة القــوات املســلحة التامــة ملواجهــة أي تصعيــد عــىل خمتلــف اجلبهــات 
وأن مصــري أي تصعيــد هــو الفشــل واهلزيمــة.

ابـريل 2020م
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٢
تصريح عن صد زحفني يف اجلوف ومأرب

٢0٢0/4/١١م

ابــريـــــل11 

متكنــت قواتنــا - بعــون اهلل وتأييــده - مــن التصــدي لزحفــني 
ــوف  ــة اجل ــعف بمحافظ ــب والش ــا يف خ ــع قواتن ــىل مواق ــا ع أحدمه

ــأرب. ــة م ــا يف رصواح بمحافظ ــع قواتن ــىل مواق ــر ع واآلخ

ــقوط  ــاد وس ــة يف األرواح والعت ــائر فادح ــدو خس ــد الع ــم تكبي وت
ــدم. ــرز أي تق ــح ومل حي ــل وجري ــني قتي ــه ب ــرشات يف صفوف الع

ــن  ــة يف كل م ــق متفرق ــىل مناط ــة ع ــارات جوي ــدوان )٧( غ ــريان الع ــن ط ــد ش وق
ــأرب. ــوف وم اجل

تصريح عن كسر زحف واسع يف احلدود
٢0٢0/4/١٢م

ابــريـــــل12 

ــعًا  ــًا واس ــوم زحف ــعبية الي ــان الش ــش واللج ــوات اجلي ــرست ق ك
للجيــش الســعودي ومرتزقتــه اســتمر لســاعات باجتــاه منطقــة 
ــق  ــة نجــران دون أن يتمكــن العــدو مــن حتقي رشــاحة يف البقــع قبال
ــائر يف  ــه خس ــعودي ومرتزقت ــش الس ــد اجلي ــم تكبي ــام ت ــدم ك أي تق

ــف. ــدي للزح ــاء التص ــاد أثن ــد والعت العدي

ــة  ــة خــالل الســاعات الســت املاضي وقــد شــن طــريان العــدوان )١٢( غــارة جوي
مخــس منهــا عــىل خــب والشــعف باجلــوف وســبع عــىل رصواح.
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تصريح عن إفشال ثالثة زحوفات يف البيضاء ومأرب
٢0٢0/4/١٢م

ابــريـــــل12 

ــات  ــة زحوف ــدي لثالث ــن التص ــده م ــون اهلل وتأيي ــا بع ــت قواتن متكن
ــر  ــف آخ ــاء وزح ــة البيض ــة بمحافظ ــة قاني ــان يف جبه ــا زحف منه

ــأرب. ــة م ــة رصواح بمحافظ بمديري

حيــث تــم تكبيــد العــدو خســائر فادحــة يف األرواح والعتاد وســقوط 
عــرشات القتــىل واجلرحــى يف صفوفــه ومل حيــرز أي تقدم.

وشــن طــريان العــدوان ســبع غــارات جويــة توزعــت عــىل مناطــق متفرقــة 
مــأرب واجلــوف. بمحافظتــي 

 
تصعيد العدو سيواجه باملثل

٢0٢0/4/١٣م

ابــريـــــل13 

يف تصعيــد مســتمر نفــذت قــوى العــدوان أربعــة زحوفــات وتســلل 
يف عــدد مــن اجلبهــات منهــا زحفــان باجتــاه املالحيــط قبالــة جيــزان 
ــف يف رصواح  ــاء وزح ــة البيض ــر بمحافظ ــة الزاه ــف يف مديري وزح

ــر بمحافظــة تعــز. ــة تســلل يف الطوي بمحافظــة مــأرب وحماول

وقــد متكنــت قواتنــا بعــون اهلل وتأييــده مــن التصــدي لــكل هــذه الزحوفــات وتكبيد 
العــدو خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد حيــث ســقط عــرشات القتــىل واجلرحــى 

يف صفوفهــم ومل حيــرزوا أي تقــدم.

ــان يف  ــام شــن طــريان العــدوان )١١( غــارة منهــا )٩( غــارات يف رصواح وغارت في
ناطــع بالبيضــاء.

نحــذر مــن أن هــذا التصعيــد ســيواجه باملثــل ولــن تبقــى قواتنــا مكتوفــة األيــدي 
أمــام مــا يقــوم بــه العــدو.

ابـريل 2020م
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٢
تصريح عن التصدي لزحف واسع يف صرواح

٢0٢0/4/١4م

ابــريـــــل14 

تـم بفضـل اهلل التصدي لزحف واسـع فجـر اليـوم يف مديرية رصواح 
بمحافظـة مأرب وتكبيـد العدو خسـائر فادحـة يف األرواح والعتاد.

ــالل  ــة خ ــوف املرتزق ــى يف صف ــىل واجلرح ــرشات القت ــقط ع وس
التصــدي للزحــف ومل حيــرزوا أي تقــدم.

ــة  ــة خــالل الســت الســاعات املاضي وقــد شــن طــريان العــدوان )٢0( غــارة جوي
منهــا: »)١4( غــارة عــىل مديريــة خــب والشــعف بمحافظــة اجلــوف و)٦( غــارات 

عــىل مديريــة رصواح«.

تصريح عن التصدي لزحف واسع يف اجلوف
٢0٢0/4/١٥م

ابــريـــــل15 

تصــدى أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية لزحــف واســع جــدًا ومــن 
عــدة مســارات نفــذه العــدو باجتــاه مواقــع قــوات اجليــش واللجــان 
ــرات  ــف للطائ ــوي مكث ــاء ج ــت غط ــعف حت ــب والش ــة خ يف مديري
ــف  ــرس الزح ــم ك ــرص وت ــى الع ــاح حت ــن الصب ــتمر م ــة اس احلربي

ــاد. ــة يف األرواح والعت ــائر فادح ــدو خس ــد الع وتكبي
كــام تــم تدمــري عــدد مــن املدرعــات وســقوط عــرشات القتــىل واجلرحــى يف صفوف 

العــدو ومل حيــرز أي تقدم.
ــة رصواح  ــىل مديري ــارة ع ــا )١٧( غ ــة منه ــارة جوي ــدوان ٢0 غ ــريان الع ــن ط وش

ــران. ــة نج ــع قبال ــة البق ــىل منطق ــارات ع ــالث غ ــأرب وث ــة م بمحافظ
ــاعة  ــالل الـــ ٢4 س ــدوان خ ــة للع ــارات اجلوي ــات والغ ــايل الزحوف ــغ إمج ــام بل في

ــة. ــارة جوي ــات و )4٦( غ ــة )4( زحوف املاضي
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تصريح عن التصدي لزحفني واسعني يف مأرب
٢0٢0/4/١٥م

ابــريـــــل15 

تكبــدت قــوى العــدوان خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد خــالل 
صــد الزحفــني اللذيــن اســتمرا مــن منتصــف الليــل وحتــى الفجــر 

يف حمافظــة مــأرب.

كــام قــام العــدو بشــن زحــف آخــر باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان 
الشــعبية يف قانيــة بمحافظــة البيضــاء ال يــزال مســتمرًا حتــى اللحظــة.

تصريح عن تصعيد العدوان يف عدة محافظات
٢0٢0/4/١٦م

ابــريـــــل16 

ــة  ــة هجومي ــر مــن )٣٢( عملي ــه أكث ــدوان ومرتزقت شــنت قــوى الع
وتســلل منــذ اخلميــس املــايض يف تصعيــد واضــح ومســتمر لتحالــف 

العــدوان. 

وتوزعــت عمليــات قــوى العــدوان اهلجوميــة عــىل حمافظــات مــأرب 
واجلــوف والبيضــاء وتعــز وجبهــات احلــدود.

ــىل  ــت ع ــارة توزع ــايض )٢٣0( غ ــس امل ــذ اخلمي ــدوان من ــريان الع ــن ط ــام ش ك
ــدة. ــدة واحلدي ــاء وصع ــأرب والبيض ــوف وم ــران واجل ــاء وعم صنع

نؤكـد أن القـوات املسـلحة سـتتخذ اإلجراءات املناسـبة يف الدفـاع عن بلدنا وشـعبنا 
لـردع العـدوان والصلـف السـعودي األمريكي وإيقافـه عن غطرسـته وغيه.

ابـريل 2020م
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٢
تصريح عن التصدي لزحف واسع قبالة جيزان

٢0٢0/4/١٦م

ابــريـــــل16 

ــاء  ــات صنع ــىل حمافظ ــة ع ــارة جوي ــدوان )٢٥( غ ــريان الع ــن ط ش
ــة. ــاعات املاضي ــت الس ــالل الس ــدة خ ــوف واحلدي ــران واجل وعم

ــىل  ــارات ع ــدان و )٣( غ ــة مه ــىل مديري ــارات ع ــن )٧( غ ــث ش حي
ــارات  ــتهدف بـــ )٨( غ ــام اس ــاء ك ــة صنع ــوالن يف حمافظ ــة خ مديري
ــة  ــة رصواح يف حمافظ ــارات مديري ــع غ ــوف وبأرب ــة اجل ــزم بمحافظ ــة احل مديري
ــني  ــران وغارت ــة عم ــفيان بمحافظ ــرف س ــة ح ــىل مديري ــارة ع ــن غ ــام ش ــأرب في م

ــدة. ــة احلدي ــة بمحافظ ــة املراوع ــىل مديري ع

ــدة  ــن ع ــعًا وم ــًا واس ــر األوىل زحف ــاعات الفج ــذ س ــدوان من ــوى الع ــن ق وتش
مســارات باجتــاه املالحيــط قبالــة جيــزان احلدوديــة وال يــزال مســتمرًا حتــى اللحظة.
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تصريح عن كسر زحوفات للعدو مبأرب واجلوف 
واحلدود

٢0٢0/4/١٧م

ابــريـــــل17 

ــوف  ــأرب واجل ــات بم ــة زحوف ــلحة خلمس ــوات املس ــدت الق تص
ــة  ــة رصواح بمحافظ ــىل مديري ــني ع ــدت لزحف ــث تص ــزان حي وجي
مــأرب األول اســتمر مــن منتصــف ليــل األمــس حتــى صبــاح اليــوم 
ــر  ــة واآلخ ــخ موجه ــات بصواري ــع مدرع ــري أرب ــرسه وتدم ــم ك وت
اســتمر مــن ظهــر اليــوم حتــى وقــت الغــروب وزحــف ثالــث عــىل مديريــة خــب 

ــوف. ــة اجل ــعف بمحافظ والش

كــام تــم التصــدي لزحفــني آخريــن عــىل منطقــة املالحيــط احلدوديــة قبالــة جيــزان، 
ــرات  ــوي لطائ ــناد ج ــروب، بإس ــت الغ ــى وق ــرية حت ــت الظه ــن وق ــتمرا م اس
ــة عســري. ــة تســلل باجتــاه مواقــع اجليــش يف جمــازة قبال ــة إىل حماول العــدوان، إضاف

وبفضــل اهلل تــم تدمــري عــدد مــن املدرعــات وســقوط عــرشات القتــىل واجلرحــى يف 
صفــوف العــدو وإجبــاره عــىل الرتاجــع واالنكســار.

وشــن طــريان العــدوان خــالل الـــ ٢4 ســاعة املاضيــة )٣٥( غــارة، منهــا )٢٧( عــىل 
مديريــات رصواح وجمــزر ومدغــل بمحافظــة مــأرب و )٨( غــارات عــىل مديريتــي 

خــب والشــعف بمحافظــة اجلــوف.

ابـريل 2020م
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٢
تصريح عن كسر زحفني مبأرب واجلوف

٢0٢0/4/١٨م

ابــريـــــل18 

ــاه  ــني، األول باجت ــعبية لزحف ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــدى أبط تص
ــر  ــاعات واآلخ ــدة س ــتمر ع ــأرب اس ــة م ــزر بمحافظ ــة جم مديري

ــوف. ــة اجل ــعف بمحافظ ــب والش ــة خ ــاه مديري باجت

وبعــون اهلل تــم كــرس الزحفــني وتدمــري عــدد مــن املدرعات وســقوط 
عــرشات القتــىل واجلرحــى يف صفــوف العــدو الــذي مل حيــرز أي تقدم.

وشــن طــريان العــدوان )٣٣(غــارة خــالل الـــ٢4 ســاعة املاضيــة، منهــا )٢١( عــىل 
مديريتــي جمــزر ورصواح بمــأرب و )٣( عــىل مديريــة خــب والشــعف باجلــوف  و 
)٦( غــارات عــىل منطقــة املالحيــط احلدوديــة بمحافظــة صعــدة قبالــة جيــزان و )٣( 

عــىل منطقــة الفــرع بصعــدة قبالــة نجــران.
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تصريح عن كسر زحوفات بالضالع واحلدود
٢0٢0/4/٢0م

ابــريـــــل20 

تــم كــرس زحــف ملرتزقــة العــدوان مــن عــدة مســارات باجتــاه مواقــع 
قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية يف بــاب غلــق يف الضالــع، اســتمر 

مــن ســاعات الفجــر األوىل حتــى ظهــر اليــوم.

ــقوط  ــاد وس ــة يف األرواح والعت ــائر فادح ــدو خس ــد الع ــم تكبي وت
ــه. ــًا يف صفوف ــاًل وجرحي ــن )٥٢( قتي ــر م أكث

كــام أفشــلت القــوات املســلحة حماولــة تســلل نفذهــا العــدو باجتــاه مواقــع اجليــش 
واللجــان الشــعبية قبالــة جبــل قيــس بجيــزان.

ــأرب  ــة يف م ــق متفرق ــىل مناط ــت ع ــارة توزع ــدوان )٢٥( غ ــريان الع ــن ط ــام ش في
واجلــوف وصعــدة، منهــا )٢١( غــارة عــىل مديريتــي جمــزر ورصواح بمــأرب 
وغارتــان عــىل مديريتــي ســحار وكتــاف بصعــدة، وغارتــان عــىل خــب والشــعف 

ــوف. باجل

ابـريل 2020م
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٢
تصريح عن التصدي لزحف يف البيضاء

٢0٢0/4/٢١م

ابــريـــــل21 

ــا يف  ــارين أحدمه ــن مس ــف م ــدي لزح ــن التص ــا م ــت قواتن متكن
ــا يف  ــع قواتن ــاه مواق ــة باجت ــن العقل ــر م ــي واآلخ ــبكة الضحاك ش

ــاء. ــة البيض ــة حمافظ ــة الصومع ــوب بمديري ــبكة العرق ش

ــرص  ــى ع ــاح حت ــذ الصب ــتمر من ــذي اس ــف ال ــدي للزح ــم التص وت
اليــوم وتكبيــد العــدو خســائر فادحــة يف العتــاد وســقوط عــرشات القتــىل واجلرحــى 

ــدم. ــق أي تق ــار دون حتقي ــع واالنكس ــىل الرتاج ــاره ع ــه وإجب يف صفوف

ــأرب  ــي م ــة بمحافظت ــق متفرق ــىل مناط ــارة ع ــدوان )٥٣( غ ــريان الع ــن ط ــام ش في
واجلــوف، منهــا )4٢( غــارة عــىل مديريتــي جمــزر ورصواح بمــأرب، و)١١( غــارة 

عــىل مديريتــي احلــزم وخــب والشــعف باجلــوف.
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تصريح عن كسر زحوفات وإفشال محاولتي تسلل  
٢0٢0/4/٢٢م

ابــريـــــل22 

ــلل  ــي تس ــال حماولت ــات وإفش ــة زحوف ــرس أربع ــل اهلل ك ــم بفض ت
ــاء. ــز والبيض ــوف وتع ــات اجل ــدود وحمافظ ــات احل ــدو يف جبه للع

حيــث نفــذ العــدو زحفــني يف ناطــع وقانيــة بالبيضــاء وزحفــًا واســعًا 
يف خــب والشــعف إضافــة إىل زحــف يف حيفــان بتعــز.

ــي  ــوف الت ــدي للزح ــاء التص ــن أثن ــرح )4٥( آخري ــًا وج ــل )٣0( مرتزق ــد قت وق
ــوم. ــاح الي ــى صب ــس وحت ــل أم ــف لي ــن منتص ــتمرت م اس

ــري  ــة بعس ــة ويف الربوع ــم احلدودي ــاه باق ــلل باجت ــي تس ــا عمليت ــلت قواتن ــام أفش ك
ــه. ــائر يف صفوف ــدو خس ــدت الع وكب

ــزر ورصواح  ــي جم ــىل مديريت ــا )٢٣( ع ــارة، منه ــدوان )٣٥( غ ــريان الع ــن ط وش
بمــأرب و)٧( غــارات عــىل مديريــة خــب والشــعف باجلــوف و)٥( غــارات عــىل 

ــة بنجــران. ــاف قبال كت

ابـريل 2020م
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٢
تصريح عن تصعيد قوى العدوان  وأن كل اخليارات 

مفتوحة ملواجهته
٢0٢0/4/٢٣م

ابــريـــــل23 

تواصــل قــوى العــدوان تصعيدهــا لألســبوع الثــاين عــىل التــوايل يف 
جبهــات الداخــل واحلــدود وحتــت غطــاء جــوي مكثــف للطائــرات 

احلربيــة.

وبلــغ عــدد عمليــات العــدو وغاراتــه اجلويــة منــذ صبــاح يــوم ١٧ 
أبريــل اجلــاري وحتــى يومنــا هــذا )٢٥( عمليــة هجوميــة وحماولــة تســلل توزعــت 
ــات  ــا )٥( عملي ــع، منه ــز والضال ــدة وتع ــوف وصع ــأرب واجل ــات م ــىل حمافظ ع
هجوميــة و)٣( حمــاوالت تســلل عــىل مواقــع قواتنــا يف احلــدود فيــام بقيــة العمليــات 

يف جبهــات الداخــل.

ــأرب  ــات م ــىل حمافظ ــا ع ــة معظمه ــارة جوي ــدوان )٢٥٣( غ ــريان الع ــن ط ــام ش في
ــالل  ــة خ ــه اجلوي ــدوان وغارات ــات الع ــايل عملي ــل إمج ــاء، ليص ــوف والبيض واجل
األســبوعني املاضيــني إىل )٥٧( عمليــة هجوميــة وقرابــة )٥00( غــارة جويــة حتــى 

ــة. اللحظ

ــارات  ــإن كل اخلي ــدوان ف ــوى الع ــل لق ــد املتواص ــذا التصعي ــام ه ــه وأم ــد أن نؤك
أمامنــا مفتوحــة ولــن نقــف مكتــويف األيــدي عــن الدفــاع عــن بلدنــا وشــعبنا وعــىل 

قــوى العــدوان حتمــل كامــل مســؤولية تصعيدهــا وعدواهنــا.
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تصريح عن كسر زحف يف رغوان مبأرب
٢0٢0/4/٢4م

ابــريـــــل24 

ــف  ــدي لزح ــن التص ــعبية م ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــن أبط متك
لقــوى العــدوان واملرتزقــة مــن مســارين باجتــاه مواقــع قــوات 
اجليــش يف مديريــة رغــوان مكبديــن العــدو ومرتزقتــه خســائر فادحــة 

ــدم. ــراز أي تق ــن إح ــدو م ــن الع ــاد ومل يتمك يف األرواح والعت

كــام نفــذت قــوى العــدوان واملرتزقــة حماولــة تســلل والتفــاف عــىل مواقــع قــوات 
اجليــش بمديريــة جمــزر دون حتقيــق أي تقــدم يذكــر.

وشــن طــريان العــدوان )٣٥( غــارة، منهــا )١٥( عــىل مديريــة جمــزر، و )٦( غــارات 
عــىل رغــوان و)٩( عــىل مديريــة رصواح بمحافظــة مــأرب، وغارتــان عــىل مديريــة 

ســحار بصعــدة، و )٣( غــارات عــىل مكــرياس بالبيضــاء.

ابـريل 2020م
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٢
تصريح عن تصعيد طيران العدوان يف غاراته على 

احملافظات
٢0٢0/4/٢٥م

ابــريـــــل25 

شــن طــريان العــدوان )٢٩( غــارة خــالل الـــ٢4 ســاعة املاضيــة منها 
)١٢( غــارة عــىل مديريــة جمــزر و )4( غــارات عــىل مديريــة رصواح 
بمحافظــة مــأرب و )٦( غــارات عــىل مديريــة خــب والشــعف 

ــة اجلــوف. بمحافظ

ــع  ــة الضال ــة بمحافظ ــة الرعس ــىل قري ــارات ع ــدوان )4( غ ــريان الع ــن ط ــام ش ك
ــة  ــىل مديري ــارة ع ــدة، وغ ــة صع ــة بمحافظ ــاف احلدودي ــة كت ــىل مديري ــان ع وغارت

ــاء. ــدان بصنع مه

تصريح عن إفشال محاولة تسلل يف رغوان مبأرب
٢0٢0/4/٢٦م

ابــريـــــل26 

أفشــل أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية حماولــة تســلل نفذهــا العدو 
باجتــاه مواقــع اجليــش يف رغــوان بمأرب.

وشــن طــريان العــدوان خــالل الـــ ٢4 ســاعة املاضيــة )١٨( غــارة، 
ــة رصواح  ــىل مديري ــا )١٣( ع ــة، منه ــق متفرق ــىل مناط ــت ع توزع
ــاف  ــة كت ــة جمــزر بمحافظــة مــأرب، وغــارة عــىل مديري و )4( غــارات عــىل مديري

ــدة.  ــة صع بمحافظ



151

تصريح عن كسر زحفني مبأرب والضالع
٢0٢0/4/٢٨م

ابــريـــــل28 

متكــن أبطــال اجليــش واللجــان مــن كــرس زحفــني لقــوى العــدوان 
ــد  ــر، وتكبَّ ــى الظه ــاح وحت ــذ الصب ــتمرا من ــع اس ــأرب والضال يف م
العــدو خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد دون أن يتمكــن مــن 

ــدم. ــراز أي تق إح

ــة  ــلحة متنوع ــام أس ــم اغتن ــدوان يف األرس وت ــوى الع ــن ق ــرشات م ــع الع ــد وق وق
ــني. ــدي للزحف ــالل التص خ

ابـريل 2020م
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٢
تصريح لقناة املسيرة حول إنتهاء عملية )فأمكن 

منهم( يف اجلوف
٢0٢0/4/٢٩م

ابــريـــــل29 

أعلــن املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد/ حييــى 
رسيــع انتهــاء عمليــة )فأمكــن منهــم( وتطهــري مــا تبقــى مــن حمافظــة 

اجلــوف بنســبة )٩٥ %(. 

وقــال يف ترصيــح خــاص لقنــاة املســرية )إن املرحلــة األخــرية 
ــع واخلســف  ــات واألقش ــكر اللبن ــة فأمكــن منهــم شــملت تطهــري معس مــن عملي
ــق واملهاشــمة باجلــوف، ســقط عــىل إثرهــا مايقــارب  واملناطــق املجــاورة يف املرازي

ــة(. ــن املرتزق ــل م )١٢00( قتي

وأضــاف )إن املســاحة املحــررة مؤخــًرا بلغــت ٣٥00 كــم مربــع أي صحــراء احلــزم 
ــًا أن صحــراء اجلــوف شــكلت  بالكامــل إضافــة ملناطــق يف خــب والشــعف .. مبين
ــعوديًا  ــًا وس ــني أمريكي ــش( املدعوم ــدة( و )داع ــمى بـ)القاع ــا يس ــر مل ــم وك أه

ــًا(. وإماراتي

ــة يف  ــل للمرتزق ــر معق ــه آخ ــل يف أن ــات تتمث ــكر اللبن ــة معس ــار إىل أن أمهي وأش
اجلــوف وهــو مفتــاح ملحافظــة مــأرب.. كاشــفًا عــن تصعيــد كبــري لقــوى العــدوان 
ــم. ــدون هل ــان يتص ــش واللج ــال اجلي ــن أبط ــة لك ــرتة املاضي ــالل الف ــأرب خ يف م

ولفــت إىل أن لــدى اجليــش واللجــان الشــعبية خيــارات اســرتاتيجية ســتجعل العدو 
ينــدم عــىل تصعيــده، وعليهــم أن يتحملــوا العواقــب.. موضحــًا أن طــريان العــدوان 
ــة  ــذ هناي ــر مــن )٢٥٦( غــارة من األمريكــي الســعودي اإلمــارايت الغاشــم شــن أكث

شــهر مــارس وحتــى أول أبريــل عــىل اجلــوف.
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تصريح عن تصعيد قوى العدوان وتأكيد أنه 
سيقابل بالرد املناسب واملوجع

٢0٢0/4/٣0م

ابــريـــــل30 

بلغــت العمليــات اهلجوميــة لقــوى العــدوان خــالل األســبوع 
ــىل  ــت ع ــلل توزع ــف وتس ــة زح ــن )١٣( عملي ــر م ــايض أكث امل

جبهــات مــأرب والبيضــاء والضالــع واجلــوف واحلــدود.

فيــام شــن طــريان العــدوان )٢00( غــارة عــىل خمتلــف املحافظــات، 
ــى  ــاري حت ــل اجل ــخ ٩ أبري ــن تاري ــه م ــدوان وغارات ــات الع ــايل زحوف ــل إمج ليص
ــة مــا بــني زحــف وتســلل ومــا يقــارب )٧00( غــارة  ــة هجومي اليــوم )٦٥( عملي
ــدة  ــع وصعــدة واحلدي توزعــت عــىل حمافظــات مــأرب وصنعــاء واجلــوف والضال

ــران. وعم

ــرد  ــيقابل بال ــدوان س ــوى الع ــل لق ــربي املتواص ــوي وال ــد اجل ــد أن التصعي نؤك
ــر. ــدور الدوائ ــي ت ــىل الباغ ــع وع ــب واملوج املناس

ابـريل 2020م
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تصريح عن مواصلة قوى العدوان تصعيدها 
العسكري

٢0٢0/٥/٧م

مــــايـــو07 

واصلـت قـوى العـدوان تصعيدهـا يف خمتلـف اجلبهـات حيث شـنت 
خـالل األسـبوع املـايض أكثـر مـن )١١( عمليـة هجوميـة وتسـلل 
توزعـت عـىل جبهات احلـدود واجلوف ومـأرب والبيضـاء والضالع.

كــام شــن طــريان العــدوان )١١0( غــارات عــىل حمافظــات صنعــاء 
ــع. ــوف والضال ــأرب واجل ــاء وم ــدة والبيض وصع

فيـام بلغ إمجايل غارات طـريان العدوان وعملياتـه العدائية من ٩ أبريـل ٢0٢0م وحتى 
اليـوم أكثر مـن )٧٦( عملية هجومية وتسـلل وأكثر مـن )٨١0( غارات جوية.

تصريح عن التصدي لزحف يف صرواح
٢0٢0/٥/٨م

مــــايـــو08 

ــوى  ــف لق ــف مكث ــعبية لزح ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــدى أبط تص
ــه  ــارات رافق ــدة مس ــن ع ــم يف رصواح م ــاه مواقعه ــدوان باجت الع
غطــاء جــوي مكثــف لطــريان العــدوان الــذي شــن أكثــر مــن )١٨( 

غــارة.

وقــد تكبــد العــدو خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد وســقوط العــرشات منهــم مــا 
بــني قتيــل وجريــح بينهــم قيــادات.

مـايـو 2020م
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٢
تصريح عن التصدي لتشكيل قتالي يف سماء 

اجلوف
٢0٢0/٥/٩م

مــــايـــو09 

متكنـت الدفاعـات اجلوية بفضل اهلل مـن التصدي لتشـكيل قتايل لعدد 
مـن الطائرات احلربيـة التابعة لقـوى العدوان يف سـامء حمافظة اجلوف.

ــا  ــر١« وأجربهت ــخ »فاط ــدوان بصواري ــرات الع ــدي لطائ ــم التص وت
ــة. ــذ أعــامل عدائي ــاء حماولتهــا تنفي عــىل املغــادرة وذلــك أثن

 
تصريح عن مواصلة قوى العدوان تصعيدها 

العسكري
٢0٢0/٥/١٥م

مــــايـــو15 

تواصــل قــوى العــدوان تصعيدهــا العســكري حيــث بلغــت عمليات 
قــوى العــدوان العســكرية أكثــر مــن )٨٦( عمليــة هجوميــة وتســلل 
توزعــت عــىل جبهــات اجلــوف ومــأرب والبيضــاء والضالــع وتعــز 

وصعــدة.

ــات  ــىل حمافظ ــايض ع ــبوع امل ــالل األس ــارة خ ــدوان )٢٥٨( غ ــريان الع ــن ط وش
صعــدة وصنعــاء وحجــة والبيضــاء ومــأرب واجلــوف والضالــع فيــام شــن طــريان 

ــارة. ــايض )١0٦٨( غ ــل امل ــذ ٩ أبري ــدوان من الع
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 إحصائية لتصعيد قوى العدوان يف جميع اجلبهات 
خالل أسبوع

٢0٢0/٥/٢١م

مــــايـــو21 

واصلـت قـوى العـدوان تصعيدهـا يف خمتلـف اجلبهـات حيث شـنت 
خـالل األسـبوع املـايض أكثـر مـن )١٣( عمليـة هجوميـة وتسـلل 

توزعـت عـىل جبهـات اجلـوف ومـأرب وتعـز وصعـدة.

ــالل  ــي خ ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارات ط ــت غ وبلغ
األســبوع املــايض )٢٢١( غــارة توزعــت عــىل حمافظــات صنعــاء وصعــدة وحجــة 

ــدود. ــات احل ــع وجبه ــوف والضال ــأرب واجل ــاء وم والبيض

ــل  ــن أبري ــع م ــذ التاس ــة من ــه العدائي ــدوان وعمليات ــارات الع ــايل غ ــغ إمج ــام بل في
ــن  ــر م ــلل وأكث ــة وتس ــة هجومي ــن )١00( عملي ــر م ــوم، أكث ــى الي ــايض حت امل

)١٣00( غــارة جويــة.

 
تصريح عن تصعيد العدوان والعواقب الوخيمة 

التي عليه حتملها
٢0٢0/٥/٢4م

مــــايـــو24 

تصعيــد العــدوان املتواصــل لــه عواقــب وخيمــة عــىل قــوى العدوان 
وعليهــا حتمــل تبعــات ذلــك.

ــن  ــر م ــة أكث ــاعات املاضي ــالل الس ــدوان خ ــريان الع ــن ط ــث ش حي
)4٨( غــارة جويــة توزعــت عــىل حمافظــات اجلــوف ومــأرب وحجــة 
وصعــدة منهــا )٩( غــارات عــىل مديريــة جمــزر بمــأرب و)٦( عــىل اجلــوف و)١٥( 
ــريت حــرض وعبــس بحجــة و )١٨( غــارة عــىل مــران واملالحيــط  غــارة عــىل مدي

وباقــم بصعــدة.

وخلَّفت الغارات عددًا من الشهداء واجلرحى يف حمافظة صعدة.

مـايـو 2020م
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٢

 إحصائية لتصعيد قوى العدوان خالل أسبوع
٢0٢0/٥/٢٩م

مــــايـــو29 

تواصـل قـوى العـدوان السـعودي األمريكـي تصعيدهـا يف خمتلـف 
 )٢0( مـن  أكثـر  املنـرصم  األسـبوع  خـالل  شـنت  حيـث  اجلبهـات 
عمليـة هجومية وتسـلل توزعـت عىل جبهـات مأرب واجلـوف وتعز 

والضالـع والبيضـاء.

وبلغــت غــارات العــدوان خــالل األســبوع )٢٨٦( غــارة توزعــت عــىل حمافظــات 
مــأرب واجلــوف وصنعــاء وصعــدة وحجــة والبيضــاء والضالــع وجبهــات احلــدود.

فيـام بلـغ إمجـايل غـارات العـدوان وعملياتـه العدائيـة مـن تاريـخ ٩ أبريـل ٢0٢0م 
وحتـى اليـوم أكثـر مـن )١٢0( عمليـة هجوميـة وتسـلل وأكثـر مـن)١٥٨٦( غـارة 

. ية جو
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تصريح عن استمرار تصعيد قوى العدوان يف 
مختلف اجلبهات

٢0٢0/٦/4م

يـونيــو04 

تواصـل قـوى العـدوان السـعودي األمريكـي تصعيدهـا يف خمتلـف 
 )١٥( مـن  أكثـر  املنـرصم  األسـبوع  خـالل  شـنت  حيـث  اجلبهـات 
عمليـة هجومية وتسـلل توزعـت عىل جبهـات اجلوف ومـأرب وتعز 

والضالـع والبيضـاء.

ــن  ــر م ــايض أكث ــبوع امل ــالل األس ــدوان خ ــوى الع ــة لق ــارات اجلوي ــت الغ وبلغ
)٢٥0( غــارة توزعــت عــىل حمافظــات مــأرب واجلــوف وصنعــاء وعمــران وصعــدة 
وحجــة والبيضــاء واحلــدود فيــام بلــغ إمجــايل غــارات العــدوان وعملياتــه العدائيــة 
ــة  ــة هجومي ــن )١٣٥( عملي ــر م ــوم أكث ــى الي ــل ٢0٢0م حت ــخ ٩ أبري ــذ تاري من

ــارة. ــن )١٨٣٦( غ ــر م ــلل وأكث وتس

 
إحصائية تصعيد وغارات العدوان خالل أسبوع

٢0٢0/٦/١١م

يـونيــو11 

تواصــل قــوى العــدوان الســعودي األمريكــي تصعيدهــا يف خمتلــف 
ــن )١0(  ــر م ــرصم أكث ــبوع املن ــالل األس ــنت خ ــث ش ــات حي اجلبه
عمليــات هجوميــة وتســلل توزعــت عــىل جبهــات مــأرب واجلــوف 

والســاحل وصعــدة.

وبلغــت غــارات طــريان العــدوان خــالل األســبوع املــايض أكثــر مــن )٢0٥(غارات 
توزعــت عــىل حمافظــات مــأرب واجلــوف وصنعــاء وصعــدة وحجــة واحلــدود  فيــام 
ــل ٢0٢0م  ــخ ٩ أبري ــذ تاري ــة من ــه العدائي ــدوان وعمليات ــارات الع ــايل غ ــغ إمج بل
حتــى اليــوم أكثــر مــن )١4٥( عمليــة هجوميــة وتســلل وأكثــر مــن )٢04١( غــارة.

يـونيــو 2020م
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٢
تصريح عن عملية واسعة للطيران املسير يف 

خميس مشيط
٢0٢0/٦/١٦م

يـونيــو16 

نفـذ سـالح اجلـو املسـري عمليـة واسـعة عـىل أهـداف عسـكرية يف 
مخيس مشـيط اسـتهدفت مرابض الطائـرات وخمازن التسـليح وأهدافًا 
عسـكرية حساسـة أخـرى يف مخيـس مشـيط بخمـس طائرات مسـرية 

نـوع "2K" وكانـت اإلصابـة دقيقة.

ــد اجلــوي الكبــري للعــدوان وعــىل جمــازره  ــأيت ردا عــىل التصعي هــذا االســتهداف ي
ــة.  ــتمرة واملتوالي املس

ــدوان يف  ــتمر الع ــا اس ــتمرة طامل ــعبية مس ــان الش ــش واللج ــات اجلي ــد أن عملي نؤك
ــا. ــىل بلدن ــه ع ــه وجرائم ــاره وعدوان حص

تصريح حول اعتداء املرتزق املدعو العواضي على 
املواطنني واجليش واللجان يف البيضاء

٢0٢0/٦/١٧م

يـونيــو17 

مــا حــدث اليــوم يف منطقــة آل عــواض بمديريــة ردمــان يف البيضــاء 
اعتــداء واضــح وســافر عــىل املواطنــني واجليــش واللجــان الشــعبية.

حيــث أقــدم املرتــزق يــارس العــوايض عــىل االعتــداء عــىل املواطنــني 
ومواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية بمســاندة حتالــف العــدوان 
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الســعودي األمريكــي بــكل أنــواع الدعــم املــايل واللوجســتي والتســليح والتدريــب 
واالنتشــار يف اجلبــال والتحريــض الطائفــي واملناطقــي ســعيًا منــه لتفجــري الوضــع 
باملنطقــة دون أي مــربر غــري االنســياق مــع دول العــدوان وتنفيــذ أجندهتــا بعــد أن 

ــاطات. ــض كل الوس ــالحًا ورف ــواالً وس ــكرية وأم ــاعدات عس ــتلم مس اس

وبعــد ظهــر اليــوم قــام بتفجــري الوضــع بدعــم مبــارش مــن دول العــدوان وهــو مــا 
حيتــم علينــا يف القــوات املســلحة التصــدي لــه والدفــاع عــن املواطنــني وحفــظ البلــد 

وأمنــه واســتقراره متوكلــني عــىل اهلل ســبحانه وتعــإىل.

ــاء الوطــن الرشفــاء خاصــة حمافظــة البيضــاء أن القــوات  ونطمئــن اجلميــع مــن أبن
املســلحة ســتظل إىل جانبهــم حلاميتهــم مــن أدوات العــدوان.

وندعــو قبائــل البيضــاء وأحــرار مديريــة ردمــان وعقــال آل عــواض إىل الوقــوف إىل 
جانــب الدولــة ضــد قطــاع الطــرق وأدوات العــدوان الســعودي األمريكــي الذيــن 

يتاجــرون بدمــاء املدنيــني، حتــى تأمــني املنطقــة وقطــع دابــر املعتديــن.

يـونيــو 2020م
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٢
تصريح عن مواصلة قوى العدوان تصعيدها 

العسكري
٢0٢0/٦/٢0م

يـونيــو20 

تواصـل قـوى العـدوان السـعودي األمريكـي تصعيدهـا يف خمتلـف 
اجلبهات حيث شـنت خالل األسـبوع املنـرصم أكثر مـن )٢٥( عملية 
هجوميـة وتسـلل توزعـت عـىل جبهـات مـأرب واجلوف والسـاحل 

وصعـدة والبيضـاء واحلدود.

ــن )4٥0(  ــر م ــايض أكث ــبوع امل ــالل األس ــدوان خ ــريان الع ــارات ط ــت غ وبلغ
غــارة توزعــت عــىل حمافظــات مــأرب واجلــوف وصنعــاء وعمــران وصعــدة وحجــة 
ــن  ــة م ــه العدائي ــدوان وعمليات ــارات الع ــايل غ ــغ إمج ــام بل ــدود في ــاء واحل والبيض
تاريــخ ٩ أبريــل ٢0٢0م وحتــى اليــوم أكثــر مــن )١٧0( عمليــة هجوميــة وتســلل 

ــة. ــارة جوي ــن )٢4٩١( غ ــر م وأكث
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بيان عملية )توازن الردع الرابعة(
٢0٢0/٦/٢٣م

يـونيــو23 

ردًا عـىل اسـتمراِر احلصـاِر الظـاملِ والعـدواِن الغاشـِم عىل أبناِء شـعبِنا 
اليمنـي العظيـِم وبلِدنا العزيـِز نفذِت القواُت املسـلحُة اليمنيـُة بتوفيق 
مـن اهللِ تعـإىل العمليـَة اهلجوميـَة األكرَب ) تـوازَن الـردِع الرابعة(والتي 
الصواريـِخ  مـن  كبـرٍي  بعـدٍد  السـعوديِّ  العـدوِّ  عاصمـَة  اسـتهدفْت 

الباليسـتيِة واملجنحـِة وطائـراِت سـالِح اجلوِّ املسـرِي.

ــار( ــدس( و )ذو الفق ــوِع )ق ــن ن ــا م ــْت صوارخُين ــد دك ــديدِه فق ــون اهللِ وتس وبع
وطائــراُت صــامد٣ املســريُة مقــراْت ومراكــَز عســكريًة يف عاصمــِة العــدوِّ الســعوديِّ 
ــكريًة يف  ــَع عس ــُة ومواق ــلامَن اجلوي ــدُة س ــتخباراُت وقاع ــاِع واالس ــا وزارُة الدف منه

ــران. ــزاَن ونج جي

يـونيــو 2020م
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٢
ــِه  ــِه وعدوان ــامدي يف بغي ــِة الت ــن مغب ــدوَّ م ــذُر الع ــَة حت ــلحَة اليمني ــواِت املس إن الق
ــذي  ــَت ال ــرشوَع والثاب ــا امل ه ــُد حقَّ ــي وتؤك ــارِه اإلجرام ــِة حص ــِه وممارس وإجرام
ــِن  ــن اليم ــاِع ع ــيُّ يف الدف ــاينُّ والوطن ــيُّ واإلنس ــيُّ واألخالق ــُب الدين ــُه الواج حيتُم

ــد. ــِد املجاه ــِر الصام ــعبِِه الصاب ــِز وش العزي

وتؤكــد القــواُت املســلحُة اليمنيــُة متوكلــًة عــىل اهللِ ومســتعينًة بــه أهنــا ســتنفُذ املزيــَد 
ــف  ــار ووق ــع احلص ــم رف ــى يت ــوى حت ــدِّ واألق ــكريِة األش ــاِت العس ــن العملي م

ــتقالل. ــِة واالس ــق احلري ــدواِن وحتقي الع

حييا اليمُن حرًا عزيزًا مستقاًل .. والنرُص لليمِن ولكلِّ أحراِر ورشفاِء األمة.

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية .. صنعاء

٢3 يونيو ٢٠٢٠م
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تصريح عن استخدام صواريخ مّجنحة جديدة 
بعملية "توازن الردع الرابعة"

٢0٢0/٦/٢٣م

يـونيــو23 

تـم اسـتخدام سـالح جديـد مـن طـراز الصواريـخ املّجنحـة طويلـة 
املـدى خـالل عملية )تـوازن الـردع الرابعة( التـي اسـتهدفت مقرات 

ومراكـز عسـكرية بدولة العـدوان السـعودية.

ــة  ــالل عملي ــتخدم خ ــد املس ــالح اجلدي ــن الس ــف ع ــيتم الكش وس
ــب. ــت املناس ــة يف الوق ــردع الرابع ــوازن ال ت

إحصائية لتصعيد العدوان خالل أسبوع
٢0٢0/٦/٢٥م

يـونيــو25 

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي أكثــر مــن )400( غــارة 
عــىل عــدد مــن املحافظــات خــالل األســبوع املــايض توزعــت عــىل 
ــة  ــدة وحج ــران وصع ــاء وعم ــوف وصنع ــأرب واجل ــات م حمافظ

ــدود. ــاء واحل والبيض

وتواصــل قــوى العــدوان تصعيدهــا يف خمتلــف اجلبهــات حيــث شــنت خــالل 
ــىل  ــت ع ــلل توزع ــوم وتس ــة هج ــن )٢٥( عملي ــر م ــرصم أكث ــبوع املن األس
ــدود. ــاء واحل ــدة والبيض ــريب وصع ــاحل الغ ــوف والس ــأرب واجل ــات م جبه

وشـن طـريان العدوان منـذ التاسـع من أبريـل املايض أكثـر مـن )٢٨٩١( غارة 
فيـام بلغ إمجـايل العمليـات اهلجومية والتسـلل أكثـر مـن )١٩٥( عملية.

يـونيــو 2020م
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٢

 إيجاز  صحفي عن عملية تطهير ردمان وقانية 
وأجزاء من العبدية 

٢0٢0/٦/٢٩م

يـونيــو29 

أهـال وسـهال بكـم إىل هـذا اإلجيـاز الـذي سـنتحدث فيـه عـن آخـر 
إنجـازات املجاهديـن األبطال من منتسـبي القوات املسـلحة واللجان 

الشـعبية يف حمافظتـي البيضـاء ومأرب.

ــنودة بالرشفــاء  	 ــون اهلل تعــإىل اســتكملت قواتنــا املســلحة مس بع
األحــرار مــن أبنــاء حمافظــة البيضــاء تطهــري مديريــة ردمــان بالكامــل إضافــة إىل 
تطهــري جبهــة قانيــة والوصــول إىل مناطــق ماهليــة وأجــزاء واســعة مــن مديريــة 

ــة بمحافظــة مــأرب.  العبدي

حتــى اللحظــة حققــت قواتنــا املســلحة تقدمــًا مهــاًم وكبــريًا بعــد أن متكنــت مــن  	
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تطهــري مســاحة تقــدر بـــ 400 كيلــو مــرت مربــع مــن املناطــق املذكورة.

كانــت العمليــات العســكرية مســتمرة باجتــاه جبهــة قانيــة ويعيــش العــدو خالل  	
تلــك الفــرتة اهنيــارات واســعة يف صفوفــه وخســائر يوميــة ماديــة وبرشية.

ــدوان  	 ــع دول الع ــيق م ــوايض بالتنس ــارس الع ــن ي ــرك اخلائ ــك حت ــالل ذل خ
ــة. ــائل خمتلف ــرق ووس ــان وبط ــة ردم ــن مديري ــا م ــىل قواتن ــاف ع لاللتف

حاولــت الســلطة املحليــة يف املديريــة نصــح اخلائــن يــارس العــوايض بالتوقــف  	
وعــدم االنجــرار مــع خمططــات دول العــدوان والتوقــف عــن التحشــيد 
والتعبئــة وإدخــال عنــارص املرتزقــة بــام فيهــم مــن عنــارص تكفرييــة وداعشــية 

ــود. ــاوالت واجله ــك املح ــض كل تل ــه رف إال أن

ــد  	 ــد رص ــان بع ــة ردم ــعبية يف مديري ــان الش ــش واللج ــات اجلي ــدأت عملي ب
ــل يف:  ــوايض متث ــارس الع ــن ي ــح للخائ ــاٍد واض ــاط مع نش

حشــد املجاميــع املســلحة مــن املرتزقــة والتمركــز يف مناطــق خمتلفــة األمــر الــذي  .١
شــكل هتديــدًا كبــريًا حليــاة املواطنــني. 

االســتعانة بــدول العــدوان حيــث قدمــت تلــك الــدول الدعــم مــن مال وســالح  .٢
ومرتزقــة للخائــن العــوايض إضافــة إىل اإلســناد اجلوي. 

رفض التجاوب مع جهود الوساطات من أبناء حمافظة البيضاء.  .٣

ــان  .4 ــراد اللج ــلحة وأف ــوات املس ــتهداف الق ــفة الس ــوات ناس ــع عب ــة مصن إقام
ــة.  ــة باملحافظ ــوات األمني ــعبية والق الش

قدمت دول العدوان دعاًم عسكريًا كبرًا للخائن العوايض متثل يف: 
لواء عسكري متكامل بقيادة املرتزق عبدالرب األصبحي. .١

لواء عسكري متكامل بقيادة املرتزق سيف الشدادي.  .٢

عدد من املدرعات واآلليات وأسلحة أخرى متنوعة. .٣

يـونيــو 2020م
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٢
عدد من املرتزقة التابعني ملا يسمى بالقاعدة وداعش.   .4

شن الغارات اجلوية عىل قواتنا حيث جتاوز عدد الغارات )٢00( غارة.  .٥

ــن  	 ــدم م ــوايض التق ــن الع ــة اخلائ ــىل فتن ــاء ع ــة للقض ــة اهلجومي ــت اخلط قض
ــارات: ــة مس أربع

نحــو مديريــة ردمــان التــي حــاول املدعــو العــوايض إســقاطها بيــد حتالــف العــدوان 
واملرتزقة.. 

املسار األول من مديرية القرشية.  .١

املسار الثاين من مديرية السوادية. .٢

املسار الثالث من مديرية املالجم.  .٣

املسار الرابع من مديرية السوادية.  .4

ُنشـيد بالتعـاون الكبـري للمواطنني الرشفـاء من أبنـاء مديرية ردمان مـع إخواهنم  	
أبنـاء القوات املسـلحة واألجهـزة األمنية يف جتنيـب املديرية الدمـار واالحتالل.

ساهم هذا التعاون يف القضاء عىل الفتنة خالل وقت قيايس. 	

تقدمت قواتنا من املسارات األربعة لتضيق اخلناق عىل اخلونة واملرتزقة.  	

ــان  	 ــش واللج ــدم اجلي ــة تق ــاوالً إعاق ــارات حم ــرشات الغ ــدوان ع ــن الع ش
ــة.  ــاء األبي ــل البيض ــاء قبائ ــن أبن ــني م ــعبية واملتعاون الش

خــالل الســاعات األوىل مــن تنفيــذ العمليــة ســقط العــرشات مــن املرتزقــة مــا  	
بــني قتيــل ومصــاب وأســري وفــر العــرشات تاركــني أســلحتهم وعتادهــم. 

نجحــت قواتنــا بعــون اهلل تعــإىل وبفضلــه ثــم بتعــاون أبنــاء املنطقــة يف الوصــول  	
ــم  ــم حس ــه وت ــر من ــد ف ــذي كان ق ــوايض ال ــن الع ــس للخائ ــل الرئي إىل املعق

املعركــة يف ردمــان خــالل ٢4 ســاعة فقــط. 
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ونستعرض مشاهد من عملية تأمني منطقة ردمان.
إثــر تأمــني منطقــة ردمــان بــارشت قواتنــا املســلحة تنفيــذ العمليــة العســكرية  	

اهلجوميــة األهــم وذلــك بالتقــدم عــىل قــوات العــدو يف جبهــات قانيــة والعبديــة. 

متكنــت قواتنــا مــن إســقاط العــرشات مــن مواقــع العــدو رغــم كثافــة الغــارات  	
اجلوية للعــدوان. 

ــد  	 ــة بع ــة قاني ــا جبه ــعة منه ــق واس ــني مناط ــن تأم ــا م ــت قواتن ــون اهلل متكن بع
ــم.  ــة وهزيمته ــرار املرتزق ف

ــق  	 ــري مناط ــاًم أدى إىل تطه ــًا مه ــا تقدم ــت قواتن ــرى حقق ــارات األخ يف املس
ــة والعمــالء خســائر فادحــة يف  ــد املرتزقــة مــن اخلون ــة وتكبي واســعة يف العبدي

ــاد.  ــد والعت العدي

استغرق تنفيذ العملية ثالثة أيام وكانت نتائجها عى النحو اآليت: 
حترير مساحة تقدر بـ )400( كيلومرت مربع من حمافظتي البيضاء ومأرب.  .١

سقوط أكثر من )٢٥0( من قوات العدو ما بني قتيل ومصاب وأسري.  .٢

تدمري ما ال يقل عن )٢0( مدرعة وآلية. .٣

ــات  .4 ــك آلي ــا وكذل ــازن بأكمله ــا خم ــلحة منه ــن األس ــرية م ــات كب ــام كمي اغتن
ــعودية.  ــة وس ــات إماراتي ومدرع

ــا  	 ــن قواتن ــة م ــدات خمتلف ــة وح ــكرية النوعي ــة العس ــذ العملي ــارك يف تنفي ش
ــة.  ــوة الصاروخي ــري والق ــو املس ــالح اجل ــا س ــلحة منه املس

نجحــت الوحــدات العســكرية املشــاركة يف العمليــة يف تنفيــذ كافــة املهــام وفــق  	
اخلطــة العملياتيــة ويف الوقــت املحــدد بعــون اهلل وبفضلــه. 

فـور حتريـر مناطـق واسـعة بالبيضـاء ومـأرب بـارشت قواتنـا إجـراءات إعـادة  	
تطبيـع األوضـاع يف تلـك املناطـق ودعـت املواطنـني إىل ممارسـة حياهتـم االعتياديـة.

يـونيــو 2020م
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٢
القـوات املسـلحة تثمـن املوقـف املـرشف لقبائـل البيضـاء احلريصـة عـىل أمـن  	

واسـتقرار البـالد وعـىل رفـض الغـزاة وأتباعهـم مـن العمـالء واخلونـة واملرتزقـة. 

قبائـل البيضـاء تؤكد باسـتمرار أن االرتـزاق واخليانة والعاملة تتناقـض مع مبادئ  	
االنتـامء للديـن والوطـن وأهنـا سـتظل حمافظـة عـىل عاداهتـا وتقاليدهـا األصيلة 
وسـتكون سـندًا لـكل األحرار مـن أبنـاء الوطن يف معركـة احلرية واالسـتقالل. 

ــأرب  	 ــايخ م ــن مش ــرار م ــاء واألح ــايخ البيض ــن مش ــرار م ــكل األح ــة ل التحي
ــة  ــم باخليان ــوا تارخيه ــوا أن يلطخ ــعبهم ورفض ــم وش ــازوا لبلده ــن انح الذي

ــالل. ــب االحت ــوف إىل جان ــزاق والوق ــة واالرت والعامل

ــوا إال أن  	 ــن أب ــات الذي ــا يف كل املحافظ ــايخ قبائلن ــكل مش ــك ل ــة كذل  التحي
ــتقبلهم.  ــع مس ــم وم ــع أبنائه ــهم م ــع أنفس ــم م ــع بلده ــوا م يكون

أبناء بلدنا العزيز، شعبنا الكريم، الصابر الصامد املجاهد: 
إن قواتكــم املســلحة قادمــة عــىل تنفيــذ خطــوات اســرتاتيجية مهمــة ضمــن أدائهــا 
ــم وكلهــا ثقــة أنكــم  ــا اليمــن وجتاهكــم أنت ــي جتــاه بلدن ــي والوطن للواجــب الدين
ســتقفون موقــف العــزة والكرامــة وســتنترصون لتارخيكــم وملبادئكــم وســتكونون 
ــل  ــر كام ــى حتري ــلحة حت ــم املس ــب قواتك ــًا إىل جان ــرارَا دوم ــاء أح ــم أوفي ــام كنت ك

ــتقالل.  ــيادة واالس ــق الس ــة وحتقي ــة اليمني أرايض اجلمهوري

وإهنا ملعركة حتى يكتب اهلل لنا النرص. 

يرونه بعيدًا ونراه قريبًا وإنا لصادقون.. 

ليحيا اليمن مجهوريًا حرًا مستقاًل..

والنرص كل النرص بإذن اهلل العزيز املعني لليمن ولكل أحرار األمة.

ــي  ــكرية يف حمافظت ــة العس ــاهد العملي ــتعرض مش ــي نس ــاز الصحف ــام اإلجي - يف خت
مــأرب والبيضــاء.
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تصريح لقناة املسيرة حول عملية "توازن الردع 
الرابعة" 

٢0٢0/٧/٢م

يـوليــــو02 

قـال املتحدث الرسـمي باسـم القـوات املسـلحة العميد حييـى رسيع: 
)إن اسـتمرار العـدوان واحلصـار يعنـي االسـتمرار يف الـرد املرشوع( 
.. مشـريا إىل أن التصعيـد العسـكري لتحالـف العدوان ليـس باجلديد 

وأن القـوات املسـلحة قـادرة عـىل الدفاع عـن اليمن.

ــن  ــد ل ــد والوعي ــة التهدي ــرية( أن لغ ــاة )املس ــع قن ــة م ــد يف مداخل ــح العمي وأوض
جتــدي نفًعــا ولــو كانــت جتــدي ملــا اســتمر العــدوان حتــى اليــوم الفتــا إىل أن العــدو 

أمــام خيــار واحــد فقــط هــو وقــف العــدوان ورفــع احلصــار.

وقال رسيع: )شعبنا لن يموت جوًعا ولدينا خيارات مل نكشف عنها بعد(.
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٢
وأردف بالقــول: ) نــامرس حقنــا املــرشوع يف الدفــاع عــن شــعبنا ولــن نقــف مكتويف 

األيــدي ونحــن نــرى شــعبنا يقتــل بالغــارات واحلصار(.

وأضاف:)إمكانــات القــوات املســلحة اليــوم أفضــل ممــا كانــت عليــه وحتــى اآلن مل 
تســتخدم كل مــا لــدى اجليــش واللجــان الشــعبية مــن قــدرات وعــىل العــدو إدراك 

هــذا األمــر جيــًدا(.

وتوعــد رسيــع العــدو الســعودي بالقول:)سنســتمر يف اســتهداف العمــق الســعودي 
ــعبنا  ــىل ش ــدوان ع ــة الع ــرب رأس حرب ــي تعت ــيادية الت ــكرية والس ــاته العس بمؤسس
ــعودي  ــعب الس ــن اإلرضار بالش ــدة ع ــا بعي ــون أهدافن ــىل أن تك ــنحرص ع وس

ــه(. ــعود ل ــم آل س ــوم بحك املظل

وعلــق رسيــع عــىل عمليــة )تــوازن الــردع الرابعــة( التــي طالــت أهدافــا حساســة يف 
عاصمــة العــدوان بالقول:)مصادرنــا أكــدت أن عمليــة تــوازن الــردع الرابعــة كانت 
دقيقــة وأصابــت أهدافهــا بدقــة عاليــة وأربكــت الســعوديني وخلفهــم األمريكيني(.

ــبق  ــد س ــًا وق ــكريًا معادي ــاًل عس ــار عم ــلحة احلص ــوات املس ــدث الق ــرب متح واعت
ــك. ــارة إىل ذل ــم اإلش وت

وأضاف:)القــوات املســلحة تعتــرب احلصــار مــن األعــامل العســكرية العدائيــة ولــن 
ــادث  ــكل ح ــك فل ــن ذل ــف ع ــن نكش ــا ول ــا خياراتن ــا ولدين ــعبنا جوع ــوت ش يم

ــث(. حدي

وجــدد التأكيــد عــىل أن املرحلــة املقبلــة حيددهــا العــدوان نفســه.. وقال:)نحــن يف 
موقــع الدفــاع عــن شــعبنا ولــن تســتطيع أيــة قــوة عــىل األرض أن تنتــزع منــا هــذا 
ــل  ــرشوع والفع ــرد امل ــتمرارنا يف ال ــي اس ــار يعن ــدوان واحلص ــتمرار الع ــق واس احل

لدينــا يســبق القــول(.

وأفــاد أن القــوات املســلحة متــارس حقهــا املــرشوع يف الدفــاع عــن الشــعب 
والبلــد.. وأضاف:)نواجــه عدوانــًا جمرمــًا ولــن نظــل مكتــويف األيــدي ونحــن نــرى 
شــعبنا ُيقتــل بالغــارات واحلصــار ومنطــق حتالــف العــدوان والتهديــد ببــرت األيــدي 
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ــال وارتــكاب املجــازر أكــرب دليــل متجــدد عــىل أن مــا  وممارســة العــدوان واالغتي
يتعــرض لــه اليمــن عــدوان وأن الــرد بــكل الوســائل املتاحــة هــو أقــل مــا يمكــن أن 

تقــوم بــه القــوات املســلحة اليمنيــة(.

واختتــم متحــدث القــوات املســلحة ترصحيــه بالقول:)ستســتمر القــوات املســلحة 
اليمنيــة يف اســتهداف العمــق الســعودي بمؤسســاته العســكرية والســيادية التــي متثل 
ــه  ــدوان أعيان ــذي دمــر الع ــي ال ــعب اليمن ــن والش ــىل اليم ــدوان ع ــة الع رأس حرب
املدنيــة عــىل مــدار مخــس ســنوات ويرتكــب طريانــه املجــازر بحــق املدنيــني وآالف 
األطفــال والنســاء الذيــن قتلهــم العــدوان الســعودي األمريكــي هبــدم بيوهتــم عــىل 

رؤوســهم واســتهداف األســواق وصــاالت العــزاء واألفــراح أمــام العــامل(.
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٢
تصريح عن عملية واسعة لسالح اجلو املسير يف 

خميس مشيط وجنران
٢0٢0/٧/٣م

يـوليــــو03 

)2K نفذ سـالح اجلو عملية واسـعة بعـدد كبري من طائـرات )قاصف
املسـرية اسـتهدفت غرفة العمليـات والتحكم يف مطار نجـران وخمازن 
األسـلحة ومرابـض الطائـرات يف قاعدة امللـك خالد اجلويـة بخميس 

مشـيط وأهدافا عسـكرية أخـرى وأصابت أهدافها بدقـة عالية.

إعالن عن إيجاز صحفي  
٢0٢0/٧/٧م

يـوليــــو07 

يف متــام الســاعة الثالثــة عــرًصا سنكشــف يف إجيــاز صحفــي هــام عــن 
آخــر التطــورات العســكرية وتفاصيــل أخــرى أكثــر أمهيــة.
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إيجاز صحفي حول النشاط املعادي لبعض 
املنظمات األجنبية" الوكالة األمريكية" 

٢0٢0/٧/٧م

يـوليــــو07 

شعبنا العزيز.. أحرار أمتنا..

أهاًل بكم مجيعًا إىل هذا اإلجياز..

هناك حماور أساسية سنتحدث عنها باختصار شديد: 

أوالً: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

ســنعرض جــزءًا مــن املســامهة األمريكيــة يف تنميــة اليمــن ويف مســاعدة الشــعب  	
اليمنــي وفقــًا ملــا تســميها الواليــات املتحــدة األمريكيــة.. ونســتعرض مشــاهد 
جمموعــة كبــرية مــن األســلحة عليهــا شــعار الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة. 
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٢
عثــرت قواتنــا عــىل كميــات كبــرية مــن هــذه األســلحة وعليهــا شــعار الوكالــة  	

يف حمافظــة البيضــاء خــالل العمليــات العســكرية األخــرية وســبق وأن عثــرت 
قواتنــا ضمــن الغنائــم أيضــًا عــىل كميــات خمتلفــة مــن األســلحة عليهــا شــعار 

الوكالــة يف مناطــق وجبهــات أخــرى. 

ــذه  	 ــة ه ــي حقيق ــذه ه ــي وه ــعب اليمن ــة للش ــاعدات األمريكي ــي املس ــذه ه ه
ــبوهة.  ــارس أدواراً مش ــني ومت ــىل اليمني ــا ع ــرض قراره ــاول ف ــي حت ــة الت املنظم

نكرر املشاهد.. نالحظ شعار الوكالة عىل األسلحة.  	

قذائف مدفع )هاوزر( عيار ١0٥ وقذائف مدفعية عيار ٥٧ . 	

هــذه املشــاهد ليســت لليمنيــني فقــط بــل ولــكل أبنــاء األمــة ولــكل األحــرار يف  	
هــذا العــامل ليعرفــوا حقيقــة الــدور األمريكــي.

ــكري  	 ــا العس ــِف بدعمه ــي مل تكت ــة الت ــدة األمريكي ــات املتح ــي الوالي ــذه ه ه
واللوجســتي واالســتخبارايت لتحالــف العــدوان يف حربــه وعدوانــه عــىل 
ــة  ــل التنمي ــن أج ــل م ــا تعم ــي أهن ــامت تدع ــى منظ ــت حت ــل جعل ــن.. ب اليم
ــا يف  ــة هل ــالت املمنوح ــتخدم التموي ــانية أن تس ــاعدات اإلنس ــل املس ــن أج وم

ــة. ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــكرية كالوكال ــطة عس ــذ أنش تنفي

هــذه الوكالــة تدعــم ومتــول منظــامت أجنبيــة تعمــل يف اليمــن لتنفيذ أنشــطتها يف  	
املجتمعــات املحليــة بعــدد مــن املحافظــات وكانــت متــارس أدوارًا اســتخباراتية 
بشــعارات إنســانية وعــىل اجلهــات األمنيــة املختصــة وكذلــك األخــوة يف 
املجلــس األعــىل إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية والتعــاون الــدويل كشــف 

ذلــك وفضــح هــذا الــدور. 

هــذه الوكالــة تتبــع وزارة اخلارجيــة األمريكيــة مبــارشة وتعمــل لصالــح أعــداء  	
البلــد.

تقتل اليمنيني وتدعي مساعدهتم. 	
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أكــرر ليســت املــرة األوىل التــي تتمكــن فيهــا قواتنــا مــن اغتنــام أســلحة عليهــا  	
شــعارات الوكالــة املذكــورة. 

النظــام األمريكــي يقــف خلــف العــدوان، فهــو مــن ُيســلح، وحيــدد األهــداف،  	
ــق  ــة بح ــه الفظيع ــىل جرائم ــًا وع ــيًا وأخالقي ــدوان سياس ــىل الع ــي ع ويغط

ــي. ــعب اليمن الش

املوقـف األمريكـي يقـف خلف اسـتمرار العـدوان واحلصـار.. القـرار واملوقف  	
األمريكـي يقـف خلف احلصـار عىل بالدنـا.. شـعبنا ُيقتـل بأسـلحة أمريكية. 

ــة..  	 ــا باملنطق ــم أدواهت ــة تدع ــدة األمريكي ــات املتح ــاين ألن الوالي ــعبنا ُيع ش
النظامــني الســعودي واإلمــارايت وتدفعهــام إىل تنفيــذ أجندهتــا وسياســاهتا وملــا 

ــة.  ــوين يف املنطق ــان الصهي ــدم الكي خي

ــن  	 ــا م ــة ولغريه ــة األمريكي ــمحت للمنظم ــا س ــمية يف بالدن ــات الرس اجله
املنظــامت بالعمــل يف بالدنــا ضمــن نشــاطها املعلــن املتعلــق باجلوانــب 
اإلنســانية.. غــري أن نشــاط بعــض املنظــامت خيدم العــدو عســكريًا واســتخباراتيًا 

ــك. ــن ذل ــط م ــد فق ــل واح ــاه دلي ــا عرضن وم

ــة يف  	 ــذه املنظم ــة دور ه ــن طبيع ــف ع ــة الكش ــات املختص ــن اجله ــوب م مطل
ــرى.  ــن دول أخ ــيا وم ــن روس ــردت م ــبق وأن ط ــي س ــا والت بالدن

ثانيًا: العمليات العسكرية لقواتنا 

ــآت  ــرات واملنش ــتهدف املق ــي تس ــا الت ــكرية لقواتن ــات العس ــق بالعملي ــام يتعل في
ــىل:  ــد ع ــعودي نؤك ــدو الس ــق الع ــكرية يف عم العس

ــا  	 ــداف هل ــكرية أو أه ــة عس ــكرية أو ذات طبيع ــا عس ــداف قواتن ــع أه إن مجي
ــا بشــكل مبــارش  عالقــة باجلانــب العســكري وهلــا دور يف العــدوان عــىل بالدن

ــارش.  ــري مب أو غ

ــه  	 ــا نجحــت بعــون اهلل بتنفيــذ عمليــات عســكرية نوعيــة متثلــت يف توجي قواتن
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٢
رضبــات مركــزة عــىل أهــداف حساســة مــن ضمــن بنــك األهــداف املعلــن هلــا. 

ــعب  	 ــع ش ــًا م ــدي نفع ــن جت ــد ل ــد والوعي ــة التهدي ــىل أن لغ ــد ع ــدد التأكي نج
اليمــن ومــع قواتــه املســلحة ومــع جماهديــه مــن قــادة وضبــاط وأفــراد ومقاتلني 
ــن  ــع يؤم ــتقالل واجلمي ــة واالس ــة احلري ــه ملعرك ــذر نفس ــع ن ــني فاجلمي ومواطن
أننــا يف موقــف احلــق ندافــع عــن بلدنــا وشــعبنا ونقــف بــكل عــزة أمــام أقبــح 
عــدوان يشــهده العــامل خــالل هــذه املرحلة﴿َوَســَيْعَلُم الَِّذيــَن َظَلُمــوا َأيَّ ُمنَْقَلٍب 

ــوَن﴾. َينَْقلُِب

لــن نــرد عــىل التهديــد بتهديــد بــل ســنؤكد أن فعلنــا يســبق القــول إن شــاء اهلل  	
وبتوفيــق مــن اهلل والعــربة أهيــا العــدو املتغطــرس يف خواتيمهــا وشــعب اليمــن 

ال ولــن يستســلم وال يعــرف اهلزيمــة واأليــام ســتؤكد ذلــك. 

ــة  	 ــس بعملي ــدو لي ــرش الع ــامد نب ــح الص ــس صال ــهيد الرئي ــا الش ــأن قائدن بش
واحــدة انتقاميــة هلــذا القائــد اليــامين الشــجاع بــل بسلســلة عمليــات ســتقض 

ــن. ــرب اخلارسي ــاء اهلل أك ــك إن ش ــك وجتعل ــز عرش ــك وهت مضجع

ــني أن  	 ــاج اليمني ــق احلج ــة بح ــزرة املروع ــرى املج ــن يف ذك ــدو ونح ــر الع نّذك
ــني  ــج اليمني ــن احلجي ــة.. اآلالف م ــزرة تنوم ــهداء جم ــد ش ــس بع ــعبنا مل ين ش
مــن كل املناطــق قتلــوا بــدم بــارد قبــل مائــة عــام يف مثــل هــذه األيــام عــىل يــد 

ــني.  ــني التكفريي ــن الوهابي ــني م ــالء الربيطاني عم

اليــوم دماؤهــم تســتنهض الكرامــة اليمنيــة وتســتنهض املشــاعر الوطنيــة  	
اليمنيــة.. 

أمــا حديــث العــدوان عــن اســتهدافنا إلخواننــا يف نجــد واحلجــاز أو يف عســري  	
أو أي مناطــق أخــرى.. فنحــن أحــرص منــك عليهــم.. هــم كــام قــال الســيد 
القائــد حيفظــه اهلل أخــوان لنــا.. لــن نســتهدفهم ومــن يســتهدفهم.. هــو أنــت.. 
مــن خــالل بطاريــات الباتريــوت التــي تســقط عــىل املنــازل والشــوارع فتصيــب 
مــن تصيــب مــن املواطنــني.. ومــن خــالل القصــف اجلــوي بالطائــرات احلربيــة 

التــي حتــاول إســقاط املســريات أثنــاء حتليقهــا وتوجههــا نحــو اهلــدف. 
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املســريات اليمنيــة وكذلــك الصواريــخ تتجــه إىل أهدافهــا وفــق مســار مرســوم  	
مســبقًا وعندمــا حيــاول العــدو مــن خــالل الطائــرات احلربيــة تعقــب املســريات 
ــذه  ــني.. ه ــازل املواطن ــىل من ــقط ع ــخ تس ــخ وإذا بالصواري ــا بالصواري يقصفه
هــي احلقيقــة التــي حيــاول العــدو الســعودي إخفاءهــا عــن مواطنيــه ورعايــاه 

وهــذا دليــل عــىل اإلربــاك.. عــىل العجــز.. عــىل الفشــل. 

تقــوم طائــرات حربيــة بمالحقــة املســريات فتقصــف وتقــع الصواريــخ بشــكل  	
مبــارش أو مــن خــالل الشــظايا عــىل األبريــاء وهــذه هــي احلقيقــة.

إذا كان هنــاك مــن خطــر عــىل الســكان أو املقيمــني يف مناطــق العــدو فهــو مــن  	
دفاعاتــه اجلويــة الفاشــلة ومــن طريانــه احلــريب، وقــد شــاهد اجلميــع صواريــخ 

الباتريــوت وهــي تســقط عــىل األحيــاء الســكنية.

ــكرية  	 ــرات العس ــن املق ــدوا ع ــني: ابتع ــني ومقيم ــن مواطن ــا م ــول إلخوانن نق
ــني  ــور الظامل ــن قص ــدوا ع ــكرية، ابتع ــراض عس ــتخدمة ألغ ــرات املس أو املق
ــن  ــا م ــد، إن ــا يري ــل م ــداف.. واهلل يفع ــن األه ــت ضم ــد أصبح ــني فق املجرم

ــم. ــز احلكي ــىل اهلل العزي ــون ع ــون ومتوكل ــني منتقم املجرم

ــة،  	 ــألدوات األمريكي ــدوان، ل ــذة للع ــة املنف ــة العميل ــدو، لألنظم ــول للع نق
للســعودي واإلمــارايت: 

ــا املــرشوع يف الدفــاع  	 ــة قــوة عــىل وجــه األرض أن تنتــزع حقن لــن تســتطيع أي
ــا العزيــز وشــعبنا العظيــم. عــن بلدن

ــكرية  	 ــا العس ــف عملياتن ــه األرض أن توق ــىل وج ــوة ع ــة ق ــتطيع أي ــن تس ل
املرشوعــة. 

ــار،  	 ــو باألحج ــن ول ــن اليم ــندافع ع ــة، س ــائل املتاح ــكل الوس ــنكافح ب س
ــه،  ــا كان علي ــري مم ــل بكث ــوم أفض ــكري الي ــا العس ــدًا، وضعن ــلم أب ــن نستس ل

ــف.  ــن تتوق ــي ل ــش اليمن ــآت اجلي ومفاج

ــر  	 ــا إىل عق ــد نرياهن ــد متت ــة وق ــا وخيم ــتكون عواقبه ــة س ــم االقتصادي حربك
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داركــم عــام قريــب، فهــذا الشــعب لــن يمــوت جوعــًا وعليكــم اســتيعاب هــذه 

ــدًا. الرســالة جي

ــاء الشــيطان ونحــن نراهــن عــىل اهلل  	 تراهنــون عــىل اجلبــت والطاغــوت وأولي
ــا  الــذي وعــد بنــرص املســتضعفني وردع الظاملــني واملعتديــن ﴿َوَكَفــى بِــاهللَِّ َولِيًّ

َوَكَفــى بِــاهللَِّ َنِصــًرا﴾.

لكل اليمنيني الذين ال يزالون يف شك من أمرهم نقول لم: 

قفـوا مـع شـعبكم يف معركتـه املصرييـة، سـجلوا حضوركـم ضمن هـذا الرصيد  	
الوطنـي، ال تغيبـوا عـن هـذه اللحظـة التارخييـة، أال يكفـي مخـس سـنوات ألن 
تعرفـوا املسـار الصحيـح وأن تتعرفـوا عـىل املوقـف الصحيـح الـذي جيـب أن 

تكونـوا عليـه وحـان الوقـت ألن تكونـوا يمنيـني.. كونـوا يمنيـني.

ألبناء مأرب التاريخ واملجد واحلضارة نقول: 

أعيــدوا قــراءة ماضيكــم، مبادئكــم، أعرافكــم، نخوتكــم.. مل تكونــوا يومــًا إال  	
مــع احلــق.. يف صــف الشــعب والوطــن. 

مــأرب ليســت للخونــة مــن عمــالء امللكيــة الســعودية ومرتزقــة فنــادق  	
الريــاض وأبوظبــي.. بــل للرشفــاء األحــرار مــن أبنــاء اليمــن العظيــم، مــأرب 
للجمهوريــة، مجهوريــة األحــرار وليــس مجهوريــة املرتزقــة، مــأرب للجمهورية، 
ــعودي  ــدو الس ــة للع ــة عميل ــة خاضع ــس مجهوري ــرة ولي ــتقلة ح ــة مس مجهوري

ــارايت.  واإلم

اليمــن اجلمهــوري هــو الــذي يقــف أمــام امللكيــة الســعودية واليمــن اجلمهوري  	
ــة..  ــة والتبعي ــن الوصاي ــع، يم ــن التاب ــس اليم ــتقل ولي ــر املس ــن احل ــو اليم ه

كونــوا مجهوريــني مــع بلدكــم وشــعبكم. 

ــن  	 ــرص لليم ــتقاًل.. والن ــرًا مس ــًا ح ــن مجهوري ــا اليم ــأن حيي ــعبنا ب ــا لش عهدن
ــة.  ــرار األم ــكل أح ول
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تصريح عن استهداف العدو لزوارق مدنية يف 
الصليف 

٢0٢0/٧/٩م

يـوليــــو09 

مـا أقـدم عليـه العـدوان السـعودي األمريكـي اليـوم مـن اسـتهداف 
فاضـح  وخـرق  كبـري  عـدوان  الصليـف  منطقـة  يف  مدنيـة  لـزوارق 
التفاق السـويد يـأيت للتغطية عـىل جرائمه من خالل احلصـار البحري 

وتعطيـل مينـاء احلديـدة والصليـف.

نؤكـد أن القـوات البحريـة والدفـاع السـاحي لـن تظـل مكتوفـة األيدي أمـام هكذا 
وخروقات. وتصعيـد  إجـرام 

كـام ندعـوا األمـم املتحـدة التـي حتولـت إىل مدافع عـن العـدوان واحلصـار إىل حتمل 
مسـؤولياهتا جتـاه مـا حيدث مـن عـدوان وخروق مسـتمرة.

يـوليــو 2020م
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٢

بيان عن عملية عسكرية واسعة يف جيزان وجنران 
وعسير

٢0٢0/٧/١٣م

يـوليــــو13 

دفاعــًا عــن بلدنــا العزيز وشــعبنا العظيــم الكريــم.. وردًا عــىل جرائم 
العــدوان املســتمرة والتــي كان آخرهــا جمــزرُة أمــس بمحافظــة حجــة 
ــة  ــرى املئوي ــع الذك ــًا م ــتمر وتزامن ــامل واملس ــاره الظ ــىل حص وردًا ع
ــريُة يف  ــا املس ــتيُة وطائراُتن ــا الباليس ــت صوارخُين ــة.. دك ــزرة تنوم ملج
عمليــة عســكرية واســعة عــددًا مــن قواعــد ومنشــآت العــدو الســعودي العســكرية 

واحليويــة يف جيــزاَن ونجــراَن وعســري منهــا املطــارات والقواعــد العســكرية.

وبصواريـخ باليسـتية عاليـة الدقـة مل ُيعلن عنها بعد وبعـدد كبري من الطائرات املسـرية 
اسـتهدفت قواتنا املسـلحة مرابـض الطائـرات احلربية وسـكن الطياريـن ومنظومات 
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الباتريـوت بخميـس مشـيط وأهدافـًا عسـكرية أخـرى يف مطـارات أهبـا وجيـزان 
ونجـران.. إضافـة إىل منشـأة النفـط العمالقـة باملنطقـة الصناعيـة بجيـزان وكانـت 

اإلصابـة دقيقة بفضـل اهلل.

وبعونـه تعـإىل... نجحـت قواتنا يف اسـتهداف معسـكر تداويـن بمأرب أثنـاء اجتامع 
ضم قادة عسـكريني سـعوديني مـع أتباعهم من املرتزقـة واخلونة والعمـالء اليمنيني.. 

وأدت العمليـة إىل مرصع وإصابـة العرشات.

وتؤكـد القـوات املسـلحة اسـتمرارها يف الدفـاع املـرشوع عن اليمـن العظيم وشـعبه 
العزيـز الكريـم حتـى حتقيـق احلرية واالسـتقالل.

ولـن تـرتدد يف تنفيـذ املزيـد مـن الرضبـات املؤملـة خـالل الفـرتة القادمة حتـى وقف 
العـدوان ورفـع احلصار.

عاش اليمن حرًا عزيزًا مستقاًل.. والنرص لليمن ولكل أحرار األمة..

صادر عن القوات املسلحة اليمنية.. صنعاء

الثاين والعرشون من ذي القعدة ١44١ هجرية 

املوافق الثالث عرش من يوليو ٢0٢0م
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تصريح عن إسقاط طائرة استطالع أمريكية قبالة 
جيزان

٢0٢0/٨/٢م

أغسطس02 

أسـقطت الدفاعـات اجلويـة طائـرة اسـتطالع أمريكيـة نـوع )آر كيـو 
٢0( يف أجـواء مديريـة حرض قبالة جيزان بسـالح مناسـب والعملية 

موثقـة بعدسـة اإلعـالم احلريب.

أغسطس 2020م
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٢

بيان عملية تطهير "ولد ربيع" ومحيطها بالبيضاء 
من التكفيريني

٢0٢0/٨/١٨م

أغسطس18 

َوُيَثبِّـْت  ُكـْم  َينْرُصْ اهللََّ  وا  َتنْـرُصُ إِْن  آَمنُـوا  الَِّذيـَن  َـا  َأهيُّ قـال تعإىل:﴿َيـا 
َأْقَداَمُكـْم﴾..

بعـوِن اهللِ وفضلـِه حققـْت قواُتنـا املسـلحُة يف إطـاِر مواجهـِة العدواِن 
الغاشـِم عـىل بلِدنـا إنجـازًا عسـكريًا مهـاًم متثـَل بالقضـاِء عـىل إحدى 
البيضـاَء  بمحافظـِة  ربيـع(  )ولـْد  مديريـِة  يف  للعـدواِن  اهلامـِة  العسـكريِة  اجلبهـاِت 
واملناطـِق املجـاورِة هلـا، التي كانْت خاضعـًة ملرتزقِة الُعـدواِن من اجلامعـاِت التكفرييِة 
واألدواِت االسـتخباريِة األجنبيـِة مـا يسـمى بالقاعـدِة وداعـش، وقـد أدِت العمليـُة 

العسـكريُة النوعيـُة إىل:
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سقوِط أكثَر من )٢٥0( من العنارِص التكفرييِة ما بني قتيٍل وأسرٍي ومصاب. 	

تدمرِي أكثر من )١٢( معسكرًا وجتمعًا لتلك العنارِص يف نفِس املنطقة. 	

حتريِر )١000( كيلومرٍت مربع. 	

اغتنـام كميـاٍت كبـريٍة مـن األسـلحِة، والعثوِر عـىل املئاِت مـن األحزمِة الناسـفِة  	
والعبـواِت املتفجـرة.. هـذا وقـد سـانَد العـدوان مرتزقَتـُه مـن عنارِص ما يسـمى 

داعـَش والقاعـدِة بعـرشاِت الغـاراِت إىل جانِب الدعـِم باملاِل والسـالح.

إن القـواِت املسـلحَة وهـي تعلـن عن هـذا اإلنجاِز الكبـرِي يف إطـاِر معركتِهـا الوطنيِة 
َلتؤكـُد لشـعبِنا اليمنـيِّ العظيـِم اسـتمراَرها يف تنفيـِذ عملياهِتا العسـكريِة حتـى حتريِر 
أرايض اجلمهوريـِة اليمنيـِة وحتقيق االسـتقالل وسـيتّم الكشـف عن تفاصيـِل العمليِة 

العسـكرية النوعيـة خالَل األيـام القادمة إن شـاَء اهلل.

عاَش اليمن ُحرًا عزيزًا مستقاًل.. والنرص لليمِن ولكل أحراِر األمة..

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية .. صنعاء

٢8 ذي احلجة 1٤٤1هجرية-

املوافق الثامن َعرَش من أغسطس ٢٠٢٠م

أغسطس 2020م
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٢

إيجاز عملية تطهير قيفة يف البيضاء
٢0٢0/٨/٢١م

أغسطس21 

ــة  ــلحة عملي ــوات املس ــن الق ــدات م ــذت وح ــإىل نف ــون اهلل تع بع
ــق  ــية( ومناط ــع والقرش ــد ربي ــة )ول ــق قيف ــة يف مناط ــكرية نوعي عس

ــاح.  ــإىل بالنج ــل اهلل تع ــت بفض ــاء تكلل ــة البيض ــاورة بمحافظ جم

اســتهدفت العمليــة أكــرب وكــر مــن أوكار العنــارص التكفرييــة  	
ــدول العــدوان )مــا يســمى بالقاعــدة وداعــش( عــىل  االســتخباراتية التابعــة ل
ــيًا  ــرًا رئيس ــرب مق ــت تعت ــي كان ــة والت ــة قيف ــة يف منطق ــرة العربي ــتوى اجلزي مس

ــاطها.  لنش

ال خيفــى عــىل أحــد نشــاط تلــك اجلامعــات وتلــك العنــارص خــالل الســنوات  	
املاضيــة واســتهدافها لألبريــاء مــن أبنــاء شــعبنا مــن منتســبي املؤسســتني األمنية 
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والعســكرية وغريهــم وكان ذلــك االســتهداف بتواطــؤ واضــح ومعــروف مــن 
قبــل الســلطات الســابقة ودول العــدوان حاليــا.

ــا  	 ــت إليه ــه وأوكل ــذه األدوات ب ــت ه ــدوان انخرط ــة األوىل للع ــذ اللحظ من
مهــام عــدة خــالل الســنوات املاضيــة وذلــك باعــرتاف قادهتــم أهنــم مشــاركون 
يف إحــدى عــرشة جبهــة منهــا اســتهداف املواطنــني األبريــاء وتنفيــذ عمليــات 

ــق. ــض املناط ــتقرار يف بع ــن واالس ــتهدف األم تس

منطقــة العمليــات تشــمل األطــراف الشــاملية الغربيــة ملحافظــة البيضــاء وحتديدًا  	
يف مديريتــي )ولــد ربيع والقرشــية(. 

ــومة  	 ــة املرس ــق اخلط ــدد وف ــت املح ــإىل يف الوق ــون اهلل تع ــا بع ــت قواتن تقدم
ــة  ــارص التابع ــك العن ــع تل ــدة م ــات ع ــت مواجه ــارات وخاض ــدة مس ــن ع م

ــة.  ــتخباراتية املعادي ــزة االس ــة باألجه ــدوان واملرتبط للع

ــة مبــارشة مــن قبــل العــدوان واملرتزقــة خــالل  	 حظيــت تلــك العنــارص برعاي
ــة  ــال ( احلامي ــة منهــا الدعــم باألســلحة املختلفــة )الدعــم بامل الســنوات املاضي
اجلويــة - التنســيق املشــرتك - الرعايــة الطبيــة - التســهيالت املتعلقــة بالتحــرك 
مــن وإىل تلــك املناطــق - إنشــاء معســكرات إضافيــة والدفــع باملزيــد مــن املغرر 

هبــم لالنخــراط يف صفــوف تلــك العنــارص-.

بالقاعـدة  	 القـوات املسـلحة متتلـك وثائـق تؤكـد مشـاركة عنـارص مـا يسـمى 
وداعـش يف العـدوان وحتديـداً يف صفـوف املرتزقـة وقـد حصلنـا عليهـا مـن امليدان.

ــزة  	 ــع األجه ــاون م ــع بالتع ــتخبارايت واس ــل اس ــكرية عم ــة العس ــبق العملي س
ــة. ــاح العملي ــىل نج ــري ع ــكل كب ــاعد بش ــا س ــة مم األمني

خــالل مرحلــة تنفيــذ العمليــة شــن طــريان العــدوان عــرشات الغــارات اجلويــة  	
يف حماولــة ملنــع تقــدم قواتنــا.

نفــذت العمليــة خــالل أســبوع وقــد متكنــت قواتنا بعــون اهلل مــن حســم املعركة  	

أغسطس 2020م
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٢
ــه  ــذ خمططات ــدوان يف تنفي ــا الع ــول عليه ــي ع ــة الت ــك اجلبه ــىل تل ــاء ع والقض
اإلجراميــة ضــد أبنــاء شــعبنا وعــىل رأســهم أبنــاء حمافظــة البيضــاء الــذي كان 

هلــم دور مهــم وحمــوري يف هــذه العمليــة النوعيــة. 

من أبرز نتائج العملية 

حتريــر مســاحة تقــدر بألــف كيلــو مــرت مربــع كانــت خاضعــة لعنــارص مــا يســمى  .١
بالقاعــدة وداعــش وأقيمــت فيهــا معســكرات عــدة لتلــك العنــارص حيــث بلــغ 
ــكرًا  ــا )١4( معس ــتولت عليه ــا واس ــا قواتن ــي اقتحمته ــكرات الت ــدد املعس ع
ــمى  ــا يس ــة مل ــرى تابع ــش وأخ ــمى داع ــا يس ــة مل ــكرات تابع ــا )٦( معس منه
بالقاعــدة والتــي اســتخدمت للتدريــب وكذلــك كان جــزء منهــا حيتــوي عــىل 

ــوات متفجــرة.  ــع أحزمــة ناســفة وعب ورش تصني

ــل  .٢ ــري وقتي ــني أس ــا ب ــارص م ــك العن ــن تل ــن )٢٥0( م ــل ع ــا ال يق ــقوط م س
ــك  ــة وكذل ــة وأجنبي ــيات عربي ــن جنس ــارص م ــىل عن ــني القت ــن ب ــاب وم ومص
قيــادات متورطــة يف التخطيــط لعمليــات باليمــن وكذلــك بــدول عربيــة 
ــم  ــم التنظي ــم زعي ــش أبرزه ــادات داع ــن قي ــىل )٥( م ــني القت ــن ب ــة، م وأجنبي

ــايل. ــؤول امل ــي واملس ــؤول األمن واملس

ــيطرة  .٣ ــة لس ــة اخلاضع ــق املحتل ــارص إىل املناط ــك العن ــن تل ــرشات م ــال الع  انتق
ــي  ــكري وأمن ــرك عس ــاك حت ــوب وهن ــق اجلن ــض مناط ــأرب وبع ــدوان كم الع

ــارص. ــك العن ــة تل ملالحق

اغتنام كميات كبرية من األسلحة واألجهزة. .4

لقــد كانــت تلــك املناطــق تضــم أكــرب معســكرات ملــا يســمى داعــش والقاعــدة  	
ــك  ــد أن تل ــا يؤك ــه قواتن ــرت علي ــا عث ــة وم ــرة العربي ــتوى اجلزي ــىل مس ع
ــا  ــة منه ــارص أجنبي ــواء عن ــق يف إي ــك املناط ــىل تل ــد ع ــت تعتم ــارص كان العن
ــة. ــة وعربي ــرات دولي ــزة خماب ــل أجه ــن قب ــارش م ــيق مب ــة وبتنس ــعودية وغربي س
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ومما عثرت عليه قواتنا ما يي:

العثور والتحريز عىل ورش التصنيع لألحزمة الناسفة والعبوات املتفجرة.  .١

املئات من األحزمة الناسفة عثرت عليها قواتنا خالل العملية. .٢

كانــت تلــك املناطــق نقطــة انطــالق لتلــك العنــارص لتنفيــذ عمليــات تســتهدف  .٣
أبنــاء شــعبنا وتســتهدف األمــن والســكينة العامــة )كتفجــريات املســاجد 
واألســواق والطــرق العامــة واالغتيــاالت( وقــد عثــرت قواتنــا عــىل معلومــات 
متكاملــة وأدلــة عــىل تنفيــذ تلــك العنــارص عمليــات خمتلفــة خــالل الســنوات 

املاضيــة يف أكثــر مــن منطقــة يمنيــة منهــا كشــوفات وكذلــك مــواد مرئيــة. 

أصبحــت تلــك املناطــق يف ظــل العــدوان مناطــق اســتقطاب للعنــارص التكفرييــة  .4
األجنبيــة وقــد حصلــت القــوات املســلحة واألجهــزة األمنيــة عــىل أدلــة تثبــت 
التنســيق بــني تلــك العنــارص وعنــارص أخــرى يف دوٍل عربيــة وأجنبيــة مســتفيدة 

مــن الدعــم الكبــري مــن دول العــدوان. 

ســتعلن األجهــزة األمنيــة عــن أســامء قيــادات تلــك التنظيــامت واجلامعــات التــي  .٥
متكنــت مــن الفــرار باعتبارهــا مطلوبــة للعدالــة.

ــاط الفعــي بــني تلــك اجلامعــات  	 ــة املهمــة تؤكــد حجــم االرتب إن هــذه العملي
التكفرييــة وبــني قــوى العــدوان عــىل بالدنــا وعــىل رأس تلــك القــوى الواليات 
املتحــدة األمريكيــة والســعودية واإلمــارات ومــا شــن عــرشات الغــارات عــىل 
ــم  ــىل حج ــة ع ــن األدل ــط م ــد فق ــل واح ــة إال دلي ــذ العملي ــالل تنفي ــا خ قواتن

الدعــم الــذي حتظــى بــه عنــارص مــا يســمى بالقاعــدة وداعــش. 

نقـول ألهـايل كل ضحايـا عمليـات تلك العنـارص التكفرييـة االسـتخباراتية: إن  	
القـوات املسـلحة واألجهـزة األمنيـة قـد وجهـت رضبة قاصمـة لتلـك العنارص 

وحـررت بعـون اهلل تعـإىل كافـة املناطـق التـي اختذهتـا تلـك العنارص وكـرًا هلا.

أغسطس 2020م
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نقـول لـكل أبنـاء شـعبنا اليمنـي العظيـم: إن هـذه العملية وهـذا اإلنجـاز يؤكد  	

حقيقـة تلـك اجلامعـات وحقيقـة منشـأها وهدفهـا وكيـف أن العدو يسـتخدمها 
ضـد األمـة بأكملها فالعدو نفسـه هو الـذي دعمها وهـو من يعمل عـىل تضخيم 

حجمهـا عـرب اإلعـالم ضمن مـا يعـرف باحلرب النفسـية. 

نشـري هنـا إىل أن قيـادات تلـك اجلامعات تعتمـد عىل املغـرر هبم من الشـباب من  	
أبنـاء بلدنـا العزيـز وحتـاول أن تسـتقطب املزيد منهـم لتنفيذ املزيد مـن العمليات 

العدوان. لـدول  خدمة 

إن القـوات املسـلحة تثمـن الدور الكبري ملشـايخ وأعيـان حمافظة البيضـاء ولكافة  	
أبنـاء املحافظـة ال سـيام مديريـات ولـد ربيـع والقرشـية وغريهـا مـن املديريـات 

واملناطق. 

لقـد أثبتت البيضـاء برجاهلا األوفياء وشـباهبا األحـرار وأعياهنا ومشـاخيها وكافة  	
قبائلهـا األبيـة الصامـدة انحيازهـا الكامـل للقضيـة الوطنيـة وأكـدت موقفهـا 
الثابـت الداعـم ملعركـة احلريـة واالسـتقالل وهـذا املوقـف بالتأكيـد سـيحفظ 
يف أنصـع صفحـات تاريـخ شـعبنا العزيـز وهـو يدافـع عـن بلـده ويسـطر أروع 

املالحـم ضـد الغـزاة واملحتلـني وأذناهبـم مـن اخلونـة والعمـالء واملرتزقـة. 

تؤكـد القـوات املسـلحة أن العمليـة العسـكرية األخـرية شـارك فيهـا املئـات من  	
أبنـاء حمافظـة البيضـاء سـواء مـن منتسـبي القـوات املسـلحة واللجـان الشـعبية 
أو مـن أبنـاء القبائـل املتطوعـني واملشـاركني يف العمليـات العسـكرية وأن هـذه 

املشـاركة ستسـتمر حتـى حتريـر كافـة أرايض اجلمهوريـة. 

ونسـتعرض بعضـًا مـن املشـاهد املوثقـة للعمليـة وسـيتم توزيـع مشـاهد أخرى  	
عـىل القنـوات لعرضهـا إن شـاء اهلل خـالل األيـام املقبلة. 
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 تصريح عن هجوم واسع على مطار أبها الدولي
٢0٢0/٩/٦م

سبتمبـر06 

نفـذ سـالح اجلو املسـري هجومـًا واسـعًا عـىل مطار أهبـا الـدويل بعدد 
مـن الطائـرات املسـرية اسـتهدفت مواقـع عسـكرية وأهدافًا حساسـة 

وكانـت اإلصابـات دقيقة.

هـذا االسـتهداف يـأيت ردًا عـىل التصعيد اجلـوي املتواصل واسـتمرار 
العـدوان واحلصـار عـىل اليمن.

تصريح عن استهداف مطار أبها الدولي
٢0٢0/٩/٨م

سبتمبـر08 

اســتهدف ســالح اجلــو املســري فجــر اليــوم مطــار أهبــا الــدويل بعــدد 
مــن طائــرات )صــامد٣( امُلســرية وكانــت اإلصابــة دقيقــة.

هــذا االســتهداف يــأيت يف إطــار الــرد الطبيعــي عــىل التصعيــد 
ــي. ــعب اليمن ــتمر للش ــا املس ــدوان وحصاره ــوى الع ــل لق املتواص

نؤكــد أن عمليــات اجليــش واللجــان الشــعبية مســتمرة طاملــا اســتمر العــدوان 
واحلصــار.

سبتمبـر 2020م
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تصريح عن معاودة سالح اجلو املسير استهداف 
مطار أبها

٢0٢0/٩/٩م

سبتمبـر09 

اسـتهدف سـالح اجلو املسـري فجـر اليوم بعـدد من طائـرات )قاصف
الـدويل  امُلسـرية مواقـع عسـكرية حساسـة داخـل مطـار أهبـا    )k2

دقيقة. اإلصابـة  وكانـت 

كـام متكن سـالح اجلو املسـري أيضًا مـن رضب أهداف حساسـة باملطار 
بدفعة مـن طائرات )صامد٣( املسـرية أصابـت أهدافها بدقة.

ويـأيت اسـتهداف املطار يف إطار الـرد الطبيعي عـىل التصعيد املتواصل لقـوى العدوان 
وحصارها املستمر للشـعب اليمني.

نؤكـد أن القـوات املسـلحة مسـتمرة يف تنفيـذ عملياهتـا باجتـاه مطـار أهبا الـدويل طاملا 
اسـتمر العـدوان واحلصار.
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تصريح عن عملية مشتركة ضد هدف مهم يف 
الرياض 

٢0٢0/٩/١0م

سبتمبـر10 

نفـذ سـالح اجلـو املسـري والقـوة الصاروخيـة اليـوم عمليـة عسـكرية 
مشـرتكة اسـتهدفت هدفًا مهاًم يف عاصمة العدو السعودي )الرياض(.

وُنفـذت العمليـة بصـاروخ باليسـتي نـوع )ذوالفقار( وأربـع طائرات 
من نـوع )صامد٣( املسـرية.

هـذا االسـتهداف جـاء ردًا عـىل التصعيد املسـتمر من قبـل العدو وحصـاره املتواصل 
عـىل اليمن.

نعـد النظـام السـعودي املجـرم واملعتـدي بعمليـات مؤملـة وموجعـة إذا ما اسـتمر يف 
عدوانـه وحصـاره عـىل بلدنا وشـعبنا.

سبتمبـر 2020م
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إعالن الكشف عن عالقة النظام السابق بالكيان 
الصهيوني

٢0٢0/١0/٣م

أكتــوبــر03 

سنكشـف يوم غـد يف إجياز صحفي عـن عالقة النظام السـابق بالكيان 
الصهيوين والتدخـالت اإلرسائيلية يف اليمن.

واإلجيـاز الصحفـي يـأيت تأكيـدًا ملـا حتـدث بـه قائـد الثـورة السـيد 
عبدامللـك بـدر الديـن احلوثـي عـن عالقـة النظـام السـابق بالكيـان 

الصهيـوين.

أكتـوبـر 2020م
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إيجاز صحفي عن عالقات النظام السابق بالكيان 
الصهيوني

٢0٢0/١0/4م

أكتــوبــر04 

منــذ عــدة ســنوات كان اليمــن وال يــزال هدفــًا مــن أهــداف 
السياســات اإلرسائيليــة وميدانــًا مــن مياديــن األنشــطة والتحــركات 
الصهيونيــة وظــل وال يــزال حــارضًا يف العقليــة االســرتاتيجية 
األدلــة  آخــر  إال  احلــايل  العــدوان  ومــا  األمريكيــة  الصهيونيــة 

الواضحــة اجلليــة عــن تلــك املخططــات واملؤامــرات. 

تأكيــدًا ملــا حتــدث بــه قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بدرالديــن احلوثــي حيفظــه  	
ــبتمرب  ــن س ــن م ــادي والعرشي ــورة احل ــة لث ــرى السادس ــه يف الذك اهلل يف خطاب
عــن عالقــات النظــام الســابق بالكيــان الصهيــوين؛ تكشــف القــوات املســلحة 
جلامهــري شــعبنا اليمنــي العزيــز معلومــات تكشــف ألول مــرة عن خمطط تســليم 
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اليمــن للعــدو اإلرسائيــي وهــذه املعلومــات تؤكــد أننــا اليــوم نواجــه عدوانــًا 
ــي  ــا والت ــة يف بالدن ــداف اإلرسائيلي ــق األه ــائل إىل حتقي ــتى الوس ــعى بش يس
ســنقف وللمــرة األوىل أمــام بعضــًا منهــا كــام وردت يف الوثائــق واملعلومــات.

ــي  	 ــن الوع ــد م ــي باملزي ــعب اليمن ــاء الش ــكل أبن ــب ب ــلحة هتي ــوات املس إن الق
بحقيقــة األطــامع األجنبيــة واملؤامــرات اخلارجيــة التــي تســتهدف اليمــن شــعبًا 
وأرضــًا، ثقافــة وتارخيــًا وكل ذلــك يؤكــد أن معركتنــا اليــوم ليســت إال معركــة 

مصرييــة مــن أجــل التحــرر واالســتقالل. 

إن الواجــب األخالقــي والوطنــي يفــرض علينــا وضــع شــعبنا العزيــز الصابــر  	
ــا  ــي يف بالدن ــل اإلرسائي ــأن التدخ ــق بش ــة احلقائ ــام كاف ــد أم ــد املجاه الصام
وعالقــة ذلــك بالســلطات الســابقة ومســتوى مــا وصلــت إليــه العاملــة واخليانــة 
ــة  ــادئ األخوي ــالمية واملب ــم اإلس ــن القي ــي ع ــالد والتخ ــيادة الب ــط بس والتفري
التضامنيــة مــع الشــعب الفلســطيني وقبــل ذلــك خيانــة الشــعب اليمنــي املســلم 

األكثــر التزامــًا هبويتــه ومبادئــه وأصالتــه وتارخيــه. 

ولعــل أبــرز احلقائــق التــي ينبغــي كشــفها اليــوم وتســليط الضــوء عليهــا هــي  	
ــة  ــق كاف ــن حتقي ــي م ــدو اإلرسائي ــني الع ــا ومتك ــىل بالدن ــري ع ــط التآم املخط

ــالل:  ــن خ ــه م ــه وخمططات أهداف

ــان  	 ــح والكي ــداهلل صال ــي عب ــبق ع ــس األس ــلطة الرئي ــني س ــة ب ــة الرسي العالق
ــاءات. ــك اللق ــني وكذل ــني اجلانب ــة ب ــارات املتبادل ــوين والزي الصهي

أبــرز امللفــات املطروحــة عــىل طاولــة اللقــاءات واملباحثــات واملراســالت إمــا  	
بشــكل مبــارش أو عــن طريــق وســطاء. 

تكشـف بعـض الوثائـق جـزءًا مـن األطـامع اإلرسائيليـة يف بالدنا وتعتـرب بعض  	
املطالـب اإلرسائيليـة لتحقيقهـا يف اليمـن بمثابـة خمطـط تآمـري عـدواين جيعـل 

اليمـن حتـت السـيطرة اإلرسائيليـة مـن خـالل أدوات عميلـة. 

أكتـوبـر 2020م
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االهتــامم اإلرسائيــي باليمــن ال يقتــرص عــىل بــاب املنــدب أو البحــر األمحــر أو  	

باجلــزر اليمنيــة أو بالســاحل الغــريب فقــط بــل يمتــد إىل اجلوانــب االقتصاديــة 
والثقافيــة والزراعيــة واألمنيــة والعســكرية. 

وكل ذلك يؤكد ما يي: 

تنامــي العالقــة بــني ســلطة الرئيــس األســبق عــي عبــداهلل صالــح وبــني الكيــان  	
اإلرسائيــي وصــوالً إىل تبــادل الزيــارات عــىل مســتويات خمتلفــة. 

وجود اتصاالت مستمرة مبارشة وغري مبارشة بني اجلانبني.  	

اســتمرار العالقــة حتــى مرحلــة مــا بعــد املبــادرة اخلليجيــة وانتقاهلــا إىل الســلطة  	
القائمــة بتلــك الفــرتة وصــوالً إىل تاريــخ بــدء العــدوان ٢٦مــارس ٢0١٥م.

ــاه  	 ــة باجت ــوات متقدم ــذ خط ــة إىل تنفي ــة العميل ــت احلكوم ــدوان اجته ــد الع بع
ــي. ــدو اإلرسائي ــع الع ــع م ــة التطبي علني

شعبنا اليمني العزيز:

لقــد بلغــت العالقــة بــني ســلطة صالــح والكيــان الصهيــوين يف العــام ٢00٧م  	
مســتوى عــال مــن التواصــل والتنســيق وتبــادل الزيــارات عــىل مســتويات عــدة 
ففــي ١4يوليــو مــن نفــس العــام وصــل إىل صنعــاء مستشــار وزيــر اخلارجيــة 
اإلرسائيــي )بــروس كاشــدان( وبحســب الوثائــق لــدى اجلهــات املختصــة فــإن 
ــي  ــؤول اإلرسائي ــا املس ــى فيه ــاعة التق ــتمرت 4٨ س ــة اس ــري املعلن ــارة غ الزي
بقيــادات عســكرية وأمنيــة مــن أقربــاء الرئيــس األســبق عــي عبــداهلل صالــح. 

ــم  	 ــو ٢00٧م وت ــدويل يف ١٦ يولي ــي مطــار صنعــاء ال غــادر املســؤول اإلرسائي
الرتتيــب للزيــارة مــن قبــل مســؤولني يمنيــني إضافــة إىل دور دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة يف ذلــك وتعتــرب هــذه الزيــارة هــي الثانيــة للمســؤول 
ــر ٢00٥م.  ــن فرباي ــاين م ــابقة يف الث ــارة س ــرت زي ــبق وأن ج ــد س ــي فق اإلرسائي
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شعبنا اليمني احلر األيب الصامد الصابر املجاهد: 

ــن  ــات مل تك ــع عالق ــارة أو لتطبي ــرد الزي ــن ملج ــاء مل تك ــارة إىل صنع ــك الزي تل
قــد أعلنــت أو لتأكيــد حجــم التعــاون الــذي كان موجــودًا بــني الســلطة بتلــك 
الفــرتة والعــدو اإلرسائيــي بــل جــرى خــالل الزيــارة بحــث ملفــات غايــة يف 
األمهيــة وتعتــرب مــن قضايــا األمــن القومــي اليمنــي ومنهــا عــىل ســبيل املثــال:

ــك  	 ــة بتل ــلطة القائم ــني الس ــح ب ــي أو باألص ــي اإلرسائي ــاون اليمن ــث التع بح
الفــرتة وبــني الكيــان اإلرسائيــي يف املجــال األمنــي وأمــن البحــر األمحــر وبــاب 

املنــدب. 

التعاون يف املجال العسكري.  	

التعاون يف املجاالت الزراعية والسياحية.  	

ــوق  	 ــة يف الس ــات إرسائيلي ــج ملنتج ــل والرتوي ــامح ب ــاري والس ــاون التج التع
ــة.  ــن خمتلف ــت عناوي ــرتكة حت ــاريع مش ــذ مش ــة تنفي ــة ومناقش اليمني

وكان مــن أهــم مــا تــم بحثــه جمــال الطــريان املــدين والتهيئــة للوصــول إىل توقيع 
ــرص  ــن وح ــواء اليم ــور أج ــي بعب ــدين اإلرسائي ــريان امل ــمح للط ــة تس اتفاقي
ــة للســلطة القائمــة  املســؤول اإلرسائيــي عــىل نقــل شــكر احلكومــة اإلرسائيلي

بتلــك الفــرتة عــىل تعاوهنــا املســتمر مــع الكيــان اإلرسائيــي.

أمــا بشــأن املســؤول اإلرسائيــي ومســتوى أمهيتــه يف املنطقــة فقــد أكــدت املعلومــات 
والوثائــق مــا يــي:- 

يعتــرب مــن أبــرز املســؤولني اإلرسائيليــني املتخصصــني يف جمــال تطبيــع العالقات  	
مــع الــدول العربية. 

تــوىل الرتتيــب والتنســيق إلقامــة عالقــات بــني الكيــان اإلرسائيــي وعــدد مــن  	
دول اخلليــج واجلزيــرة العربيــة. 

أكتـوبـر 2020م
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٢
له مكتب دائم يف مدينة ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة.  	

الســعودية  	 واإلرسائيليــة  اإلماراتيــة  اإلرسائيليــة  العالقــات  إدارة  تــوىل 
الســابقة.  اليمنيــة  الســلطة  مــع  واإلرسائيليــة 

يتخــذ مــن اإلمــارات منطلقــًا لنشــاطه مــع عــدد كبــري مــن املعاونــني واملكاتــب  	
واألجهزة.

إن العالقــات بــني ســلطة صالــح وبــني الكيــان اإلرسائيــي تعــود إىل مــا قبــل  	
ــا أمــام بعــض املحطــات لتلــك العالقــة:  ذلــك التاريــخ بكثــري ونتوقــف هن

مطلــع مــارس ١٩٩٦م زيــارة قــام هبــا وفــد الكنيســت اإلرسائيــي إىل صنعــاء  	
ــادات عــدة عــىل  وحظــي ذلــك الوفــد بحفــاوة واســتقبال ملفــت والتقــى بقي
رأســها الرئيــس األســبق بتلــك الفــرتة عــي عبــداهلل صالــح إضافة إىل مســؤولني 

أمنيــني ومدنيــني. 

ــاء  	 ــت غط ــن حت ــة إىل اليم ــارات إرسائيلي ــود وزي ــني ١٩٩٥- ٢000م وف ــا ب م
ــرى.  ــارة أخ ــادي ت ــاري واالقتص ــتثامر التج ــارة واالس ــياحة ت الس

ــبق  	 ــه س ــح أن ــداهلل صال ــي عب ــبق ع ــس األس ــد الرئي ــارس ٢000م أك يف ٣0م
وأن التقــى بالرئيــس اإلرسائيــي فايتســامن وأن إذاعــة اخلــرب مــن قبــل اإلذاعــة 

ــة بعــد اللقــاء بعــرش دقائــق فقــط تســبب لــه باإلحــراج الشــديد.  اإلرسائيلي

قبــل ذلــك وحتديــدًا يف ٣١ينايــر ١٩٩٧م أكــد الرئيــس األســبق ملســؤول عــريب  	
أن هنــاك زيــارات ملســؤولني إرسائيليــني إىل اليمــن.

ومــن جانــب ســلطة صالــح فقــد قــام وزيــر ســابق بزيــارة تــل أبيــب بتنســيق 
مســبق بــني اجلانبــني. 
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مشروع التجنيس 

ــن  ــرية ال يمك ــداف خط ــق أه ــًا لتحقي ــًا مكثف ــركًا إرسائيلي ــام ٢004م حت ــهد الع ش
ــًا  ــا خمطط ــكل يف جممله ــي تش ــة وه ــا احلقيقي ــا وأهدافه ــراءة أبعاده ــا إال بق معرفته
ــادة  ــاوالت اجل ــدأت املح ــث ب ــه حي ــم ب ــن والتحك ــىل اليم ــيطرة ع ــريًا للس خط

ــالل:- ــن خ ــام م ــك الع ــذ ذل ــذه من لتنفي

العمــل عــىل جتنيــس مــا يقــارب )٦0( ألــف إرسائيــي باجلنســية اليمنيــة منهــم  	
)١٥( ألفــًا حيملــون اجلنســية األمريكيــة .

اختــاذ وجــود طائفــة هيوديــة يمنيــة ذريعــة للعمــل عــىل إنشــاء مشــاريع ثقافيــة  	
هتــدف إىل مــا يســمى احلفــاظ عــىل الــرتاث اليهــودي باليمــن. 

حماوالت لرشاء مناطق واسعة حتت ذريعة االستثامر.  	

املجال التجاري 

متكــن الكيــان اإلرسائيــي مــن احلصــول عــىل موافقــة مــن قبــل ســلطة الرئيــس  	
األســبق عــىل تطبيــع جزئــي للعالقــات التجاريــة بــني البلديــن وفــق إجــراءات 
ــول  ــة بدخ ــع اإلرسائيلي ــض البضائ ــن لبع ــا اليم ــن خالهل ــمح م ــددة تس حم

ــة.  الســوق اليمني

يف ١٩ مايــو ١٩٩٧م أشــاد الســفري األمريكــي بصنعــاء بقــرار الرئيــس األســبق  	
عــي عبــداهلل صالــح القــايض بإلغــاء املقاطعــة مــن الدرجتــني الثانيــة والثالثــة. 

كافــأت اإلدارة األمريكيــة ســلطة الرئيــس األســبق عــىل قــرار إلغــاء املقاطعــة  	
ــة  ــوات اجلوي ــح الق ــة بمن ــة والثالث ــني الثاني ــن الدرجت ــة م ــع اإلرسائيلي للبضائ
قطــع غيــار طائــرات) F5 (رشط أن ال تســهم  قطــع الغيــار يف حتســني القــدرة 

ــرات.  ــة للطائ اهلجومي

أكتـوبـر 2020م
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٢
بعــد بــروز دعــوات الشــهيد القائــد الســيد حســني بــدر الديــن احلوثــي رضــوان اهلل 
عليــه ومواقفــه املناهضــة للسياســتني األمريكيــة واإلرسائيليــة ورفــع شــعار املقاطعــة 

تــم مايــي:-

ضغوطـات أمريكيـة وإرسائيليـة إللغاء ما يسـمى بمكافحـة التمييـز االقتصادي  	
وإلغـاء املقاطعـة التجاريـة للبضائـع اإلرسائيلية مـن الدرجة األوىل. 

تقديم الدعم واملساعدة للسلطة السابقة لشن احلروب عىل صعدة.   	

ويف األخر نتطرق إىل أبرز األهداف اإلرسائيلية يف اليمن: 

ضــامن الســيطرة عــىل بــاب املنــدب والســاحل الغــريب وصــوالً إىل احلديــدة مــن  	
خــالل أدوات عميلــة. 

اإلرشاف عــىل منطقــة الســاحل الغــريب وبــاب املنــدب مــن خــالل عــدة وســائل  	
ــة  ــزر اليمني ــض اجل ــدب ويف بع ــاب املن ــة يف ب ــاريع اقتصادي ــذ مش ــا تنفي منه
ــة.  ــة والعمــالء واخلون وإخضــاع تلــك املناطــق لتشــكيالت عســكرية مــن املرتزق

حماربــة كافــة األنشــطة الثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة الداعمــة  	
للقضيــة الفلســطينية أو املعاديــة للمــرشوع اإلرسائيــي يف اليمــن أو يف املنطقــة أو 

يف فلســطني والقضــاء عــىل تلــك األنشــطة واملشــاريع الداعيــة هلــا. 

ــام  	 ــتقالل وب ــرر واالس ــدف إىل التح ــي هي ــد يمن ــال أي جه ــىل إفش ــل ع العم
ــاه  ــواء واملي ــىل األرايض واألج ــة ع ــة الكامل ــيادة اليمني ــق الس ــي إىل حتقي يف
ــة  ــه البحري ــرتاتيجي وثروات ــن االس ــع اليم ــن موق ــتفادة م ــة واالس اإلقليمي

ــرى.  ــه األخ وثروات

ــح  	 ــم جتنيدهــم للعمــل لصال ــي مــن خــالل مــن ت الســيطرة عــىل القــرار اليمن
ــرشوع  ــالل م ــن خ ــك م ــم وكذل ــؤولني وغريه ــن مس ــي م ــان اإلرسائي الكي
جتنيــس اآلالف مــن اليهــود اإلرسائيليــني واليهــود األمريكيــني باجلنســية 

ــة.  اليمني
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وخالل مرحلة العدوان تم ما يي:-

التدخــل اإلرسائيــي يف الشــأن اليمنــي مــن خــالل املشــاركة يف العــدوان وقبــل  	
ذلــك بالتحريــض عــىل شــن العــدوان ثــم املشــاركة فيــه بشــكل مبارش وبشــكل 

غــري مبــارش. 

ــني  	 ــاالت ب ــدوان واتص ــدول الع ــؤولني ب ــركات ملس ــاءات وحت ــات ولق ترصحي
تلــك الــدول والكيــان اإلرسائيــي مجيعهــا أدلــة عــىل حجــم التنســيق واملشــاركة 

يف العــدوان. 

متتلــك القــوات املســلحة أدلــة أخــرى عــىل املشــاركة العســكرية اإلرسائيليــة يف  	
العــدوان وســيتم الكشــف عنهــا يف الوقــت املناســب. 

إن القــوات املســلحة وهــي تكشــف عــن هــذه املعلومــات لكافــة أبنــاء شــعبنا  	
اليمنــي تؤكــد: 

ــو  	 ــدوان ه ــه الع ــوف يف وج ــة وأن الوق ــة مصريي ــي معرك ــوم ه ــة الي أن املعرك
ــان  ــالء الكي ــه عم ــوف يف وج ــة ووق ــات اإلرسائيلي ــه املخطط ــوف يف وج وق

ــه.  ــي ومرتزقت اإلرسائي

ــم  	 ــذه معظ ــذه ويتخ ــذي اخت ــح ال ــف الصحي ــو املوق ــدوان ه ــدي للع أن التص
ــىل  ــًا ع ــأيت حفاظ ــة ي ــرة اإلرسائيلي ــه املؤام ــوف يف وج ــعبنا وأن الوق ــاء ش أبن

ــة.  ــة والثقاف ــخ واهلوي ــان التاري ــن األرض واإلنس اليم

أن تطبيـع العالقـات بـني أنظمة وسـلطات دول العدوان وبني الكيـان اإلرسائيي  	
املشـارك يف العـدوان عىل بالدنـا يؤكد أننا بالفعـل يف املوقف الصحيـح وأن خيار 

املواجهـة والصمـود هو اخليـار الذي ال يمكـن الرتاجع عنه.

هتيــب القــوات املســلحة بكافــة اليمنيــني بمواجهــة املخطــط اإلرسائيــي القايض  	

أكتـوبـر 2020م
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٢
بتجنيــس عــرشات اآلالف مــن اليهــود باجلنســية اليمنيــة ملــا هلــذا املــرشوع مــن 

خطــورة عــىل األمــن القومــي اليمنــي.  

ــة  	 ــىل أي ــدام ع ــن اإلق ــة م ــالء واملرتزق ــة العم ــلحة حكوم ــوات املس ــذر الق حت
خطــوات أو أيــة إجــراءات تعمــل عــىل حتقيــق تلــك األهــداف ال ســيام مــرشوع 
جتنيــس اليهــود بــام يف ذلــك اليهــود مــن أصــول يمنيــة ألهنــم أصبحــوا حيملــون 

جنســية كيــان معــاٍد ووالؤهــم مل يعــد لليمــن بــل للكيــان اإلرسائيــي. 

ــيام  	 ــارج ال س ــل واخل ــعبنا يف الداخ ــاء ش ــة أبن ــلحة كاف ــوات املس ــو الق تدع
العاملــني يف الســفارات أو يف أيــة جهــة خمتصــة تابعــة للعــدوان بالوقــوف أمــام 

ــطينية. ــة الفلس ــارًا للقضي ــن وانتص ــىل اليم ــًا ع ــرشوع حفاظ ــذا امل ه

ــة  	 ــوى األجنبي ــح الق ــون لصال ــن يعمل ــني مم ــلحة باليمني ــوات املس ــب الق هتي
بالعــودة إىل جــادة الصــواب وتغيــري مواقفهــم والتوقــف عــن اإلســهام يف حتقيق 

ــة.  ــة املعادي ــوى األجنبي ــن للق ــاع اليم ــة إىل إخض ــة اهلادف ــاريع األجنبي املش

ــذي  	 ــط ال ــذا املخط ــال ه ــع يف إفش ــىل دور املجتم ــلحة ع ــوات املس ــد الق تؤك
ــات  ــاع سياس ــالل اتب ــن خ ــن م ــني اليم ــىل حتص ــل ع ــن والعم ــتهدف اليم يس
ــكرية.  ــة وعس ــة وأمني ــراءات قانوني ــاذ إج ــك اخت ــة وكذل ــة توعوي ــة وإعالمي ثقافي

ليحيا اليمن عزيزًا كرياًم حرًا مستقاًل.. الرمحة للشهداء.. الشفاء للجرحى.. والنرص 
لألحرار من أبناء شعبنا العزيز.
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أكتـوبـر 2020م

تصريح لقناة املسيرة أثناء استقبال األسرى
٢0٢0/١0/١٥م

أكتــوبــر15 

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن إنجــاز املرحلــة األوىل مــن تبــادل األرسى مــع قــوى 

ــكريًا. ــيًا وعس ــانيًا وسياس ــري إنس ــاح كب ــدوان نج الع

وأوضـح العميـد حييـى رسيـع ملراسـل )املسـرية( يف مطـار صنعـاء أن 
اإلنجـاز اليـوم أتـى نتيجـة حتـرك كبـري مـن قائـد الثـورة السـيد عبدامللـك بدرالدين 

احلوثـي رغـم التعنـت الكبـري من قـوى العـدوان.

وأشـار إىل أن بعـض األرسى املحرريـن ظلـوا قرابـة ٥ سـنوات يف األرس لـدى قـوى 
العـدوان مؤكـدا أننـا هنتـم بـأرسى العـدو ونقـدم هلـم اخلدمـات بعكـس ما يقـوم به 

اآلخر. الطـرف 

وبـارك ألرُس األبطـال املحرريـن.. مؤكدًا بذل كل ما بوسـعنا إلخـراج كل أرسانا من 
املحتلني. سجون 

كـام أشـار العميد حييـى رسيـع إىل أن العدوان قلق مـن االقرتاب العسـكري من مدينة 
مـأرب وهذا األمـر أدى للضغط عليهم يف مسـار التفاوض.

وأكـد متحـدث القـوات املسـلحة أن لدينـا اجلهوزيـة الكاملـة يف كل املياديـن ونحـن 
حـارضون لعمليـات كبـرية إن مل يتجـاوب العـدوان مـع دعـوات السـالم وحقـن 

الدماء.
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٢
تصريح عن مطالبة العدو بـ)70( أسيرًا من تنظيم 

القاعدة
٢0٢0/١0/١٦م

أكتــوبــر16 

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
رسيــع: أن العــدو طالــب بــأرسى مــن تنظيــم القاعــدة وهلــم جرائــم 

كبــرية.

وأكـد العميد رسيـع لقناة املسـرية أن أرسى العـدو معظمهم أرسوا يف 
اجلبهـات و)٧0( أسـريًا كانوا من تنظيـم القاعدة إضافة ملتورطـني يف رفع اإلحداثيات 

املدنيني. وقتل 

ولفـت إىل أن أخالقنـا وديننـا يفرضـان علينا أن نعامـل األرسى باحـرتام وإكرام لكن 
العديـد مـن أرسانا استشـهدوا يف سـجون العـدو.. مشـريًا إىل أن العديـد من األرسى 
املحرريـن عليهـم عالمـات تعذيـب حتـى البعـض منهـم عذبوهـم قبـل خروجهـم 

بأيام.

وأكـد العميد رسيـع أننا نكـرم األرسى لدينا ونحميهـم من غارات الطـريان وننقلهم 
إىل أماكـن آمنة ونسـمح هلم بالتواصل مـع أهلهم.
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 تصريح عن استهداف مطاري جيزان وأبها وقاعدة 
خميس مشيط

٢0٢0/١0/٢4م

أكتــوبــر24 

نفـذ سـالح اجلـو املسـري ثـالث هجامت بثـالث طائـرات مسـرية نوع 
)قاصـفk2( اسـتهدفت مطـاري جيـزان وأهبا وقاعدة مخيس مشـيط 
جرائـم  عـىل  ردًا  يـأيت  االسـتهداف  هـذا  بدقـة،  أهدافهـا  وأصابـت 

العـدوان وحصـاره املسـتمر عـىل الشـعب اليمني.

تصريح عن استهداف قاعدة امللك خالد وموقع 
عسكري يف مطار أبها

٢0٢0/١0/٢٥م

أكتــوبــر25 

نفذ سـالح اجلو املسـري عملية هجومية عـىل قاعدة امللـك خالد اجلوية 
بخميـس مشـيط بطائرتـني مسـريتني نـوع )قاصـف2k( اسـتهدفت 
مرابـض الطائـرات احلربيـة يف القاعدة وكانـت اإلصابـة دقيقة بفضل 

اهلل.

كــام شــن ســالح اجلــو املســري هجومــًا جويــًا جديــدًا عــىل مطــار أهبــا الــدويل 
ــت  ــار وكان ــل املط ــًا داخ ــًا حساس ــتهدفا هدف ــامد٣( مس ــوع )ص ــرة ن بطائ
ــدو  ــوي للع ــد اجل ــىل التصعي ــأيت ردًا ع ــتهداف ي ــذا االس ــة، ه ــة دقيق اإلصاب

ــعبنا. ــىل ش ــتمر ع ــاره املس وحص

أكتـوبـر 2020م
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٢
تصريح عن استهداف مطار أبها    

٢0٢0/١0/٢٦م

أكتــوبــر26 

الـدويل  أهبـا  املسـري عمليـة هجوميـة عـىل مطـار  اجلـو  نفـذ سـالح 
اسـتهدفت هدفـًا عسـكريًا مهـاًم داخـل مطـار أهبا الـدويل بطائـرة من 
نوع)قاصفk2(وكانـت اإلصابـة دقيقـة.. هذا االسـتهداف يـأيت ردًا 

عـىل جرائـم العـدوان وحصـاره املسـتمر عـىل الشـعب اليمني.

تصريح عن معاودة استهداف مطار أبها
٢0٢0/١0/٢٧م

أكتــوبــر27 

الـدويل  أهبـا  املسـري عمليـة هجوميـة عـىل مطـار  اجلـو  نفـذ سـالح 
اسـتهدفت هدفـًا مهـاًم يف مطـار أهبا الـدويل بطائـرة من نـوع )قاصف

k2( وكانـت اإلصابـة مبـارشة.

نؤكــد أن عمليــات اجليــش واللجــان الشــعبية مســتمرة طاملــا اســتمر 
العــدوان واحلصــار عــىل الوطــن.



أكتوبر
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ْث الُمَتَحدِّ
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٢
نوفمبر 2020م
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٢
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نوفمبر 2020م

تصريح للتأكيد أن املنشآت العسكرية بالسعودية 
هدف مشروع للقوات اليمنية

٢0٢0/١١/١١م

نوفمبر11 

ــع  ــة ذات الطاب ــة احليوي ــكرية واالقتصادي ــآت العس ــد أن املنش نؤك
العســكري يف الســعودية ســتكون هدفــًا مرشوعــًا للقوات العســكرية 

اليمنيــة.

ــاء  ــعودية وأبن ــة يف الس ــة العامل ــرشكات األجنبي ــا لل ــدد حتذيرن ونج
احلجــاز ونجــد واملقيمــني يف أنحــاء اململكــة باالبتعــاد عــن املنشــآت احليويــة ذات 

ــكري. ــع العس الطاب

وهــذا التحذيــر ردًا عــىل اســتمرار العــدوان واحلصــار والتصعيــد العســكري 
ــة. ــئ اليمني ــارات واملوان ــالق املط ــدوان يف إغ ــتمرار دول الع ــىل اس واإلرصار ع

كــام نؤكــد أن القــوات املســلحة اليمنيــة لــن تــرتدد يف اختــاذ خطــوات مماثلــة خــالل 
األيــام املقبلــة.
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٢

تصريح عن استهداف القوة الصاروخية حملطة 
توزيع أرامكو يف جدة

٢0٢0/١١/٢٣م

نوفمبر23 

ــوع  ــًا ن ــًا جمنح ــوم صاروخ ــر الي ــة فج ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
)قــدس2( اســتهدف حمطــة توزيــع أرامكــو يف مدينــة جدة الســعودية 
ــق  ــة يف العم ــارب ناجح ــد جت ــرا بع ــة مؤخ ــل اخلدم ــذي دخ وال

ــد. ــا بع ــن عنه ــعودي مل يعل الس

وبفضــل اهلل كانــت اإلصابــة دقيقــة جــدا وهرعــت ســيارات اإلســعاف واإلطفــاء 
إىل املــكان املســتهدف.

ــا  ــياق م ــدوان ويف س ــار والع ــتمرار احلص ــىل اس ــأيت ردا ع ــة ت ــة النوعي ــذه العملي ه
ــق  ــعة يف العم ــات واس ــذ عملي ــن تنفي ــام م ــل أي ــلحة قب ــوات املس ــه الق ــدت ب وع

ــعودي. الس

نؤكــد أن عمليــات القــوات املســلحة مســتمرة ونجــدد النصــح للمواطنــني 
والــرشكات األجنبيــة العاملــة يف الســعودية باالبتعــاد عــن املنشــآت احليويــة اهلامــة 

ــة. ــلحة اليمني ــوات املس ــداف الق ــك أه ــن بن ــا ضم كوهن
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تصريح عن استهداف غرفة العمليات املشتركة يف 
معسكر تداوين مبأرب

٢0٢0/١١/٢٩م

نوفمبر29 

اســتهدفت القــوة الصاروخيــة مســاء أمــس غرفــة العمليــات 
)pــدر ــوع )ب ــتي ن ــاروخ باليس ــن بص ــكر تداوي ــرتكة يف معس املش

ــكان  ــعاف إىل امل ــيارات اإلس ــت س ــة وهرع ــة دقيق ــت اإلصاب وكان
ــداء. ــوف األع ــن يف صف ــاك كبريي ــب وإرب ــة رع ــط حال وس

وأســفرت عمليــة االســتهداف عــن مــرصع وجــرح )١٥( مــن قــادة وجنــود العــدو 
الســعودي منهــم ثامنيــة قتــىل بينهــم قــادة وجــرح ســبعة آخريــن.  

تؤكــد القــوات املســلحة أهنــا مســتمرة يف عملياهتــا طاملــا اســتمر العــدوان واحلصــار 
وأن كل حتــركات األعــداء مرصــودة وســتطاهلا قواتنــا أينــام كانــت وحيثــام وجــدت 

بقــوة اهلل وعونــه وال عــدوان إال عــىل الظاملــني.

نوفمبر 2020م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

228

٢
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٢
ديسمبر 2020م
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ديسمبر 2020م

تصريح عن إسقاط طائرة استطالعية مسلحة 
مبأرب

٢0٢0/١٢/٢١م

ديسمبر21 

أســقطت الدفاعــات اجلويــة اليمنيــة طائــرة اســتطالعية مقاتلــة نــوع 
)CH4( تابعــة لســالح اجلــو الســعودي أثنــاء قيامهــا بمهــام عدائيــة 
ــات  ــتهدفت الدفاع ــث اس ــأرب.. حي ــل بم ــة مدغ ــواء مديري يف أج
اجلويــة الطائــرة )CH4( بصــاروخ مناســب مل يكشــف عنــه بعــد.





أكتوبر
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

ْث الُمَتَحدِّ
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

٢
يناير 2021م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

234

٢



235

ينــايـر 2021م

املؤمتر الصحفي.. حصاد العام 2020م
٢0٢١/١/4م

ينـــايــــر04 

ــن  ــه ع ــنتحدث في ــذي س ــر ال ــذا املؤمت ــم إىل ه ــهاًل بك ــاًل وس أه
إحصائيــات العــام ٢0٢0م والبدايــة بإحصائيــات الغــارات اجلويــة: 

ــالل  	 ــدوان خ ــف الع ــيس لتحال ــريب والتجس ــريان احل ــن الط ش  -
العــام ٢0٢0م أكثــر مــن )٨٨٨٨( غــارة جويــة منهــا )٨4٧٨( شــنها 

ــري.  ــريان املس ــنها الط ــارات ش ــريب، و)4١0( غ ــريان احل الط

هذه الغارات استهدفت ثالث عرشة حمافظة يمنية.  	
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٢
ــوف  	 ــة اجل ــا حمافظ ــارة تليه ــن )٣٦٢١( غ ــر م ــأرب ألكث ــة م ــت حمافظ تعرض

ــارة.  ــن )٧٢٦( غ ــر م ــدة بأكث ــم صع ــارة ث ــن )١٩٨١( غ ــر م بأكث

أيضــًا بقيــة املحافظــات تعرضــت لغــارات مــن قبــل طــريان حتالــف العــدوان  	
كــام هــو واضــح يف اجلــدول: 

غارات طران العدوان عى املحافظات اليمنية خالل ٢٠٢٠م

عدد الغاراتاملحافظة / املنطقة
٣٦٢١مأرب
١٩٨١اجلوف
٧٢٦صعدة
٦١١البيضاء
4٩٦حجة

4٥٩صنعاء
٣٢4احلدود
١٢٢عمران

٦٢أمانة العاصمة
4٦احلديدة
٢4الضالع

٢تعز
٢أبني

٢شبوة
4١0غارات طائرات مسرية

 8888 غارةإمجايل

أيضــًا مــن ضمــن اعتــداءات وغــارات العــدوان خروقاتــه املســتمرة يف حمافظــة  	
ــرضب  ــي وال ــي والصاروخ ــف املدفع ــني القص ــا ب ــت م ــي تنوع ــدة والت احلدي
والتحصينــات  االســتحداثات  وكذلــك  واملتوســطة  اخلفيفــة  باألســلحة 
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والتعزيــزات والتحــركات واملحــاوالت اهلجوميــة وكذلــك الغــارات والتحليــق 
ــاء  ــق النس ــة بح ــالء واملرتزق ــن العم ــدوان م ــة أدوات الع ــع جريم ــا تاب ومجيعن
واألطفــال يف مدينــة احلديــدة قبــل أيــام.. هــذه اجلريمــة وغريهــا مــن اجلرائــم 

ــة والعمــالء.  تؤكــد حقيقــة هــذا العــدوان وحقيقــة أتباعــه مــن اخلون

لقـد أدت غـارات العـدوان خـالل العـام ٢0٢0م إىل استشـهاد وجـرح املئـات  	
مـن أبنـاء شـعبنا يف خمتلـف املناطـق إضافـة إىل األرضار يف ممتلـكات املواطنـني 
وأرضار  جرائـم  توثيـق  يف  مسـتمرة  املختصـة  واجلهـات  العامـة  واملمتلـكات 
العـدوان وهـي جرائـم لـن تسـقط بالتقـادم وشـعبنا لـن ينسـى املجرمـني والقتلـة. 

ــة  	 ــة والوطني ــا الديني ــىل رأس واجباهت ــًا أن ع ــدرك متام ــلحة ت ــوات املس إن الق
واألخالقيــة واجــب الدفــاع عــن هــذا الشــعب والــرد عــىل كل جريمــة يرتكبها 
ــباب  ــرز أس ــد أب ــم أح ــكاب اجلرائ ــتمرار ارت ــام أن اس ــالؤه ك ــدوان وعم الع
ــك  ــدو وكذل ــق الع ــة يف عم ــات نوعي ــذ رضب ــلحة إىل تنفي ــوات املس ــه الق توج

ــل. ــه يف الداخ ــتهداف أدوات اس

ــف  ــكرية ملختل ــازات العس ــكرية واإلنج ــات العس ــاد العملي ــل اآلن إىل حص وننتق
ــام ٢٠٢٠م: ــالل الع ــلحة خ ــا املس ــدات قواتن وح

ــات  	 ــا )٣0٩( عملي ــكرية منه ــة عس ــن )٩٧4( عملي ــر م ــا أكث ــذت قواتن نف
هجوميــة يف خمتلــف اجلبهــات واملحــاور القتاليــة و)٦٢٣( عمليــة إغــارة و)4٢( 

ــة تســلل.  عملي

ــان  	 ــة البني ــام ٢0٢0م عملي ــالل الع ــا خ ــة لقواتن ــات اهلجومي ــرز العملي ــن أب م
املرصــوص وعمليــة فأمكــن منهــم، وتطهــري قيفــة حيــث أدت هــذه العمليــات 
إىل حتريــر مناطــق واســعة يف عــدة حمافظــات وأوقعــت يف العــدو خســائر كبــرية 
كــام ســارع املئــات مــن مرتزقــة العــدوان إىل تســليم أنفســهم خــالل العمليــات 
العســكرية الواســعة لقواتنــا وقــد اغتنمــت قواتنــا خــالل العمليــات اهلجوميــة 

وعمليــات اإلغــارة كميــات خمتلفــة مــن األســلحة الثقيلــة واملتوســطة.

ينــايـر 2021م
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٢
تصــدت قواتنــا بفضــل اهلل ألكثــر مــن )٦٨٣( حماولــة هجوميــة وإغــارة وتســلل  	

ــدت  ــل وتكب ــاءت بالفش ــاوالت ب ــذه املح ــع ه ــدو ومجي ــوات الع ــل ق ــن قب م
ــاد. ــد والعت ــرية يف العدي قــوات العــدو خســائر كب

العمليات الجومية لقواتنا خالل ٢٠٢٠م

3٠9 عمليات هجومية
6٢3 عملية إغارة
٤٢ عملية تسلل

683 عملية تصدي

خسائر العدو

ــر  	 ــدو أكث ــة للع ــائر برشي ــن خس ــة م ــات املختص ــه اجله ــا رصدت ــايل م ــغ إمج بل
ــن  ــر م ــاًل، وأكث ــم )٦4٦٧( قتي ــاب، منه ــل ومص ــني قتي ــا ب ــن )١٥٣٦٦( م م

ــًا. )٨٨٩٩( مصاب

ــت  	 ــة ووثق ــات املختص ــدت اجله ــاد ورص ــائر يف العت ــًا خس ــدو أيض ــد الع تكب
ــة  ــة ودباب ــة ومدرع ــني آلي ــا ب ــن )١0٩0( م ــر م ــاد بأكث ــدو يف العت ــائر الع خس
ــا  ــكرية يف قواتن ــدات العس ــل الوح ــن قب ــا م ــا وإعطاهب ــم تدمريه ــة ت وجراف

ــلحة.   املس

خسائر العدو خالل العام ٢0٢0م

6٤6٧ قتياًل
8899 مصابًا

15366 إمجايل اخلسائر البرشية
1٠9٠ تدمر آليات ومدرعات
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عمليات القوة الصاروخية 

كان للقوة الصاروخية حضور مهم يف املعركة خالل العام ٢0٢0م.  	

ــت  	 ــة أطلق ــات الناجح ــرشات العملي ــل اهلل ع ــة بفض ــوة الصاروخي ــذت الق نف
ــًا. ــتيًا وجمنح ــًا باليس ــا )٢٥٣( صاروخ خالهل

منهــا )١٧٨( صاروخــًا باليســتيًا اســتهدفت مواقــع ومعســكرات الغــزاة  	
واخلونــة املرتزقــة يف جبهــات الداخــل. 

ــة )٧٥( صاروخــًا باليســتيًا وجمنحــًا اســتهدفت  	 كــام أطلقــت القــوة الصاروخي
العمــق الســعودي منهــا: )٢0( صاروخــًا )بــدر يب(، و)٣0( صاروخــًا )بدر١(، 
و)١٢( صاروخــًا مل يتــم الكشــف عنهــا، و)٧( صواريــخ نــوع )قــدس(، و)٦( 

صواريــخ نــوع )ذو الفقــار(. 

الصواريخ التي استهدفت عمق العدو السعودي خالل ٢0٢0م

٢٠ بدر يب
3٠ بدر 1
1٢ مل يتم الكشف عنها
٧ قدس
6 ذو الفقار

٧5 اإلمجايل

ــت  	 ــوب وأحلق ــردع املطل ــق ال ــىل حتقي ــا ع ــة قدرهت ــوة الصاروخي ــت الق أثبت
ــك  ــن بن ــت ضم ــي كان ــة الت ــآت احليوي ــيام يف املنش ــرية الس ــدو أرضارًا كب بالع

ــا.  ــداف قواتن أه

متتلـك قواتنـا صواريخ باليسـتية وجمنحة قادرة عىل اسـتهداف املزيد من املنشـآت  	
احليوية للعدو وإحلاق خسـائر كبرية يف منشـآته العسـكرية واالقتصادية. 
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٢
ــن  	 ــعودي ضم ــدو الس ــق الع ــة يف عم ــة وحساس ــداف حيوي ــرشة أه ــاك ع هن

ــة.  ــة حلظ ــرضب يف أي ــرض لل ــد تتع ــا ق ــداف قواتن ــك أه بن

القــوات املســلحة عــىل أتــم االســتعداد لتنفيــذ رضبــات نوعيــة وخــالل مــدة ال  	
تزيــد عــن ٢4 ســاعة وذلــك الســتهداف أبــرز عــرشة أهــداف حيوية وحساســة 

ضمــن بنــك أهــداف قواتنــا إذا مــا قــررت القيــادة ذلــك. 

ــر  	 ــن مفاخ ــرة م ــا مفخ ــة جعله ــة اليمني ــوة الصاروخي ــي يف الق ــور النوع التط
ــة.  ــة التارخيي ــذه املرحل ــالل ه ــي خ ــعب اليمن الش

إنجــازات القــوات املســلحة بشــكل عــام والقــوة الصاروخيــة بشــكل خــاص  	
عــززت املوقــف الدفاعــي لقواتنــا وســامهت يف ردع املعتديــن. 

عمليات سالح اجلو املسير

ــرات املســرية املصنوعــة  	 نفــذت وحــدة ســالح اجلــو املســري مــن خــالل الطائ
يمنيــًا أكثــر مــن )٥٦١٣( عمليــة، توزعــت مــا بــني عمليــات هجوميــة 
واســتطالعية منهــا )٥١٦٦( عمليــة اســتطالعية يف الداخــل واخلــارج و )٢٦٧( 
ــة  ــة هجومي ــعودي و )١٨0( عملي ــق الس ــتهدفت العم ــة اس ــة هجومي عملي

ــل.   ــات الداخ ــة يف جبه ــزاة واخلون ــكرات الغ ــع ومعس ــتهدفت مواق اس

أثبتــت تلــك العمليــات مســتوى مــا وصلــت إليــه القــوات املســلحة مــن تقــدم  	
وتطــور عــىل صعيــد ســالح اجلــو املســري. 

اليــوم وبعــون اهلل تعــإىل نؤكــد أن معظــم عمليــات ســالح اجلــو املســري نجحــت  	
ــي  ــات الت ــك العملي ــيام تل ــل إىل )٩٩%( الس ــبة تص ــا وبنس ــق أهدافه يف حتقي

اســتهدفت منشــآت العــدو. 

ــات  	 ــذ عملي ــه يف تنفي ــل اهلل وعون ــي بفض ــري اليمن ــو املس ــالح اجل ــاهم س س
ــة.  ــك املدفعي ــة وكذل ــوة الصاروخي ــات الق ــب عملي ــرتكة إىل جان مش
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التطــور الكبــري الــذي حيققــه ســالح اجلــو املســري يؤكــد مســتوى اهتــامم القيــادة  	
ــر  ــوث والتطوي ــب البح ــامم بجان ــا واالهت ــكرية لقواتن ــدرات العس ــز الق بتعزي

والصناعــات املتعلقــة بســالح اجلــو املســري. 

نؤكــد أن القــوات املســلحة مــن خــالل ســالح اجلــو املســري متتلــك العــرشات  	
ــه  ــدو بتحصينات ــل بالع ــىل التنكي ــادرة ع ــة والق ــة اهلجومي ــريات اليامني ــن املس م

ــآته.  ــه ومنش ــه وتعزيزات وجتمعات

األجيــال اجلديــدة مــن املســريات اهلجوميــة والتــي مل نكشــف عنهــا بعــد تتمتــع  	
ــى القــوة  ــدف أو حت ــة اهل ــة أو إصاب ــة ســواء عــىل مســتوى الرسع بقــدرة عالي

التدمرييــة. 

عمليات قوات الدفاع اجلوي  

ــة  	 ــاع اجلــوي إال أن اجلهــود املبذول ــوات الدف ــات يف ق ــة اإلمكاني ــم حمدودي رغ
ــريب  ــريان احل ــدي للط ــد التص ــىل صعي ــوظ ع ــدم ملح ــق تق ــرت يف حتقي أثم
املعــادي، حيــث نفــذت خــالل العــام ٢0٢0 أكثــر مــن )٧٣0( عمليــة مــا بــني 

ــادرة.  ــىل املغ ــار ع ــدي وإجب ــقاط وتص إس

ــني  	 ــا ب ــرة م ــوي بفضــل اهلل مــن إســقاط )٦٧( طائ ــاع اجل ــوات الدف ــت ق متكن
ــوع  ــة ن ــرة حربي ــقاط طائ ــا إس ــية.. أبرزه ــة وجتسس ــتطالعية مقاتل ــة واس حربي
)تورنيــدو( يف حمافظــة اجلــوف، وإســقاط طائرتــني اســتطالعيتني مقاتلــة نــوع 

ــي هنــم وجمــزر. )يس اتــش فــور( يف منطقت

ــوي يف  	 ــاع اجل ــات الدف ــالل منظوم ــن خ ــوي م ــاع اجل ــوات الدف ــت ق نجح
ــًا. ــًا معادي ــكياًل حربي ــن )٦٦٣( تش ــر م ــدي ألكث التص

ــار  	 ــات إجب ــة عملي ــوي مضاعف ــاع اجل ــوات الدف ــه ق ــا حققت ــرز م ــن أب كان م
الطــريان احلــريب املعــادي عــىل املغــادرة وكذلــك إصابــة طائــرات حربيــة معادية 

بأعطــال فنيــة خمتلفــة. 
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٢
عــززت قــوات الدفــاع اجلــوي مــن خــالل منظوماهتــا الدفاعيــة مــن حضورهــا  	

يف اجلبهــات وخمتلــف املناطــق. 

بعـون اهلل تعـإىل متكنـت قـوات الدفاع اجلوي مـن إعاقـة الطريان احلـريب املعادي  	
مـن تنفيـذ املهـام العدائيـة يف اجلبهـات وأدت فاعليـة املنظومات الدفاعيـة اجلوية 

إىل عـدم قـدرة طـريان العدو عـىل الدخـول يف أجواء بعـض املناطق.

اجلهــود املبذولــة يف قــوات الدفــاع اجلــوي تؤكــد اإلرادة اليمنيــة الصلبــة  	
لتحقيــق إنجــازات عســكرية ملموســة يف هــذا اجلانــب. 

قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة تــويل قــوات الدفــاع اجلــوي  	
اهتاممــا خاصــًا تنفيــذًا لتوجيهــات القائــد األعــىل للقــوات املســلحة. 

عمليات ضد الدروع 

نفـذت وحـدة ضد الـدروع أكثر مـن )٦٧٨( عملية اسـتهداف أكثر مـن )١0١(  	
آليـات عسـكرية حمملـة باألفـراد والعتـاد العسـكري وأكثـر مـن)٣٥( مدرعـة 
و)٢0( دبابـة و)٢١( جرافـة وعربة عسـكرية و)٨٨( عملية اسـتهداف ألسـلحة 

ثقيلـة ورشاشـات و )4١٣( عمليـة اسـتهداف للتحصينـات والتجمعات.

عمليات وحدة ضد الدروع خالل ٢٠٢٠م

1٠1 عملية استهداف آليات عسكرية 
35 عملية استهداف مدرعة 
٢٠ عملية استهداف دبابة 
٢1 عملية استهداف عربات عسكرية 
88 عملية استهداف أسلحة ثقيلة ومتوسطة 

٤13 عملية استهداف حتصينات وجتمعات 
6٧8 اإلمجايل
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عمليات وحدة املدفعية   

نفـذت وحـدة املدفعيـة أكثـر مـن )١٣٨٨١( عمليـة إسـناد واسـتهداف وصـد  	
كـام  املسـري  الطـريان  مـع  مشـرتكة  عمليـة   )٢٣١( مـن  أكثـر  منهـا  زحوفـات 

)زلـزال١(. صـاروخ    )١٣٨٣( مـن  أكثـر  املدفعيـة  وحـدة  اسـتخدمت 

عمليات وحدة الهندسة 

بلـغ إمجـايل عمليـات الوحـدة أكثـر مـن )٣0٣0( عمليـة منهـا )٢٢٩٨( عمليـة  	
اسـتهداف لتجمعـات يف خمتلـف املناطـق وأكثـر مـن )٩٧( عمليـة اسـتهداف 

حتصينـات وثكنـات للعـدو وأكثـر مـن )٦٣٥( عمليـة اسـتهداف آليـات.

عمليات وحدة الهندسة خالل ٢0٢0م

٢٢98 عملية استهداف جتمعات
9٧ عملية استهداف حتصينات

635 عملية استهداف آليات
3٠3٠ اإلمجايل

ــاح  	 ــة يف نج ــدروع واهلندس ــد ال ــة وض ــدات املدفعي ــات وح ــامهت عملي س
ــات  ــدي لزحوف ــك التص ــا وكذل ــة لقواتن ــات اهلجومي ــن العملي ــرشات م الع

ــات.  ــف اجلبه ــدو يف خمتل الع

كـوادر وحـدات املدفعيـة وضـد الدروع واهلندسـة مـن أكفأ الكـوادر يف صفوف  	
قواتنـا املسـلحة فيام يتعلق بالـدروع واهلندسـة واملدفعية وحققت هـذه الوحدات 

إنجـازات مهمـة عىل صعيـد املعركة مع قـوى العـدوان وأدواته. 

هـذه الوحدات أوقعت خسـائر كبرية يف عتاد العدو السـيام املدرعـات والدبابات  	
واآلليات.  والعربات 
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٢
عمليات وحدة القناصة

بلـغ إمجـايل عمليات وحـدة القناصة خـالل العـام ٢0٢0م أكثر مـن  )١٥4٨١(  	
عمليـة وأدت تلـك العمليـات إىل قنـص )٨١( ضابطًا وجنديًا سـعوديًا. 

معظم عمليات قنص الضباط واجلنود السعوديني كانت يف جبهات عسري ونجران.  	

ــة  	 ــن املرتزق ــص )٣٢4( م ــة قن ــدة القناص ــات وح ــن عملي ــن ضم ــًا م أيض
الســودانيني و)١4٢٢0( مــن املرتزقــة اليمنيــني الذيــن خانــوا بلدهــم وشــعبهم 

ــدوان.  ــوف الع ــوا يف صف وأصبح

مــن أبــرز عمليــات وحــدة القناصــة خــالل العــام ٢0٢0م اســتهداف وقنــص  	
)٦٩( قياديــًا مــن قيــادات املرتزقــة يف خمتلــف اجلبهــات ولعــل اإلنجــاز األبــرز 
ــاب  ــتطالعية وإعط ــرات اس ــبع طائ ــقاط س ــا يف إس ــة نجاحه ــدة القناص لوح
)٢١٣( آليــة وكذلــك )4٨٥( ســالحًا متوســطًا وخفيفــًا وقنــص )4٦( قناصــًا 

وأكثــر مــن )٣٦( عمليــة قنــص اســتهدفت وســائل مراقبــة وحتصينــات. 

إحصائيات عمليات وحدة القناصة ٢0٢0م

81 عملية قنص ضابط وجندي سعودي 
3٢٤ عملية قنص ضابط وجندي مرتزق سوداين 
69 عملية قنص قيادي من قادة املرتزقة 

1٤٢٢٠ من املرتزقة 
٧ طائرات استطالعية 

٢13 آلية 
٤6 عملية قنص قناص معادي 
36 عملية قنص وسيلة مراقبة وحتصينات 

٤85 عملية قنص سالح متوسط وخفيف
خيضع كوادر وحدة القناصة لعمليات تدريبية مكثفة.   -
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اليـوم نؤكـد أن القـوة البرشية لوحـدة القناصة بلغت مسـتوى القـدرة عىل تغطية  	
مجيـع اجلبهـات بالكوادر املناسـبة من قـوام القوة البرشيـة للوحدة. 

القناصـني  	 بالعـرشات مـن  عـززت قواتنـا بعـون اهلل جبهـات عسـري ونجـران 
املحرتفـني الذيـن يتولـون مهـام الدفـاع عـن البلـد والشـعب جنبـًا إىل جنب مع 

إخواهنـم مـن منتسـبي بقيـة الوحـدات العسـكرية. 

ونحن نستعرض إحصائيات وإجنازات العام ٢0٢0م نؤكد: 

القـوات املسـلحة اليمنيـة ماضيـة بـكل عـزم وإخـالص نحـو اسـتكامل تنفيـذ  	
مهامهـا وأداء واجباهتـا ضمـن معركـة احلريـة واالسـتقالل وذلـك بتحريـر كافة 

أرايض اجلمهوريـة وبسـط السـيادة الوطنيـة عـىل كامـل الـرتاب اليمنـي. 

تشـكيالت عسـكرية جديـدة سـتنضم إىل معركة مواجهـة العدوان خـالل الفرتة  	
املقبلـة بعـد أن خضعـت قوهتـا البرشيـة لعمليـة متكاملة مـن التدريـب والتأهيل 
وسـتتوىل بعـض هذه التشـكيالت العسـكرية تنفيذ مهـام نوعية منها دحـر الغزاة 

واملحتلـني وأتباعهـم من بعـض املناطق. 

تؤكـد القـوات املسـلحة لـكل أبناء الشـعب اليمنـي أهنا مسـتمرة يف عمليـة البناء  	
والتطويـر عـىل كافة األصعدة وعىل رأسـها الصناعـات احلربية والعسـكرية وأهنا 
بعـون اهلل قـد حققـت نجاحات عـدة وأثبتت هـذه الصناعـات قدرهتـا وكفاءهتا 
يف املعركـة وهنـاك صناعـات عسـكرية جديـدة سـوف يتـم اإلعـالن عنها خالل 

الفـرتة املقبلة. 

الصناعـات العسـكرية من أجـل الدفاع عـن شـعبنا وبلدنا وليسـت موجهة ضد  	
أحـد بل موجهـة ضد أعـداء اليمن وأعـداء الشـعب اليمني. 

سـت سـنوات أكـدت للجميـع أن أبناء هذا الشـعب ال يمكـن أن يركعـوا إال هلل  	
تعـإىل وأن العـدوان مصـريه احلتمـي اهلزيمة ومصري أتباعـه الذل واهلـوان والعار 

السـيام املرتزقـة واخلونـة من أبنـاء بلدنا. 

ينــايـر 2021م
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٢
القـوات املسـلحة وهـي تـؤدي واجبها املـرشوع واملقـدس يف التصـدي للعدوان  	

السـعودي اإلمـارايت فإهنـا لـن تـرتدد يف التصـدي ألي عـدوان أجنبـي حتت أي 
شـعار أو مسـمى كان مـادام يـامرس العـدوان عـىل بلدنا وشـعبنا. 

اليـوم حيـق لكافـة أبناء شـعبنا العزيـز أن يفخـروا بقواهتم املسـلحة وهـي تطوي  	
عامـًا مـن أعـوام الصمـود بعـد إنجـازات عسـكرية أكـدت للجميـع أن مسـار 

املعركـة الشـاملة مـع قـوى العـدوان يتجـه نحـو النـرص بـإذن اهلل تعإىل. 

أننـا  	 نؤكـد  واليـوم  بإمكانيـات حمـدودة  املاضيـة  لقـد صمدنـا طـوال األعـوام 
سـنصمد خـالل األعـوام املقبلـة وإمكانياتنـا بعـون اهلل أصبحت أقـوى مما كانت 

عليـه يف السـابق. 

نؤكـد لإلمـارايت والسـعودي أن هـذا الشـعب األيب ال يمكـن له أن يقبـل بمحتل  	
أو غـاٍز وسـيواجه بـكل الوسـائل حمـاوالت اإلخضـاع واإلركاع وأن الرشفـاء 
واألحـرار مـن أبنـاء املناطـق اجلنوبيـة والرشقيـة وإىل جانبهـم كل أبنـاء شـعبنا 
العزيـز سـيواجهون املعتديـن واملحتلـني بالتـوكل عـىل اهلل واالعتـامد عليـه حتى 

تطهـري البلـد بأكملـه منهـم ومـن أذناهبـم مـن اخلونـة والعمالء. 

عـىل السـعودي واإلمـارايت اسـتيعاب دروس التاريخ جيـدًا فهذا الشـعب مقاوم  	
عنيـد لـكل مـن حيـاول إخضاعـه وتركيعـه وحتـاًم لـن يطـول تواجـد العـدوان 

وأدواتـه يف املناطـق اجلنوبيـة والرشقيـة وستفشـل كل خمططاتـه. 

لـن تظـل موانـئ اليمـن مغلقة فيـام موانئ حـكام اإلمـارات وحـكام السـعودية  	
مفتوحـة وهـذه الرسـالة عـىل العـدو أن يسـتوعبها جيدًا. 

وبشـأن أيـة مغامرة قـد ُيقدم عليهـا العدوان وأدواته يف السـاحل الغـريب وحتديدًا  	
يف احلديـدة فـإن القـوات املسـلحة تؤكـد يف هـذا الصدد بـأن أية حماولـة هجومية 
تسـتهدف احلديـدة سـيكون ثمنهـا باهضـًا جـدًا وسـتمتد تبعاهتـا إىل عواصـم 

العـدوان وموانئه ومنشـآته.
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وألدوات العـدوان مـن اخلونـة واملرتزقـة والعمالء نقـول: أنتم لسـتم إال أدوات  	
وأتبـاع ومصريكـم اخلـزي والعـار وكام واجهكم شـعبنا طـوال اخلمس سـنوات 
املاضيـة سـيواجهكم خـالل السـنوات املقبلـة حتـى تلقـوا اجلـزاء العـادل جراء 

خيانتكـم وعاملتكـم وارتزاقكم. 

القـوات املسـلحة تقف حتية إجـالل وإكبار لكافـة امللتحقني يف صفوفهـا من أبناء  	
شـعبنا العظيـم الصامد وكذلك لكافـة املتطوعني من أبنـاء قبائلنا األبيـة العزيزة. 

التحيــة لــكل أحــرار شــعبنا الذيــن يقفــون اليــوم يف وجــه املعتديــن ويســاندون  	
بمختلــف الوســائل املجهــود احلــريب وكذلــك نوجــه كل التحيــة لكافــة منتســبي 
ــن  ــة م ــم يف كل جبه ــم اهلل ويرعاه ــن حيفظه ــن املجاهدي ــلحة م ــوات املس الق

جبهــات املواجهــة. 

لقد قدمت القوات املسـلحة اآلالف من الشـهداء يف سـبيل اهلل دفاعًا عن الشـعب  	
والبلـد فتحيـة إىل كل أرسة قدمت شـهيدًا وإىل كل قبيلة وكل قرية كان هلا إسـهام 
مـرشف يف هـذه املعركـة املصرييـة التي ال يقـف فيهـا إال األوفيـاء املخلصون من 

رشفاء وأحـرار هذا البلـد العزيز. 

ُكُم اهللَُّ َفاَل َغالَِب َلُكْم(  صدق اهلل العظيم.  قال تعإىل: )إِْن َينْرُصْ

عاش اليمن حرًا عزيزًا مستقاًل والنرص لليمن ولكل أحرار األمة. 

ينــايـر 2021م
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٢

 karayel تصريح عن إسقاط طائرة مسلحة نوع
يف سماء اجلوف

٢0٢١/١/٦م

ينـــايــــر06 

متكنــت الدفاعــات اجلويــة بفضــل اهلل مــن إســقاط طائــرة جتسســية 
مقاتلــة نــوع  "karayel" تابعــة لســالح اجلــو الســعودي يف ســامء 

منطقــة املهاشــمة باجلــوف.

ــامل  ــا بأع ــاء قيامه ــب أثن ــاروخ مناس ــرة بص ــتهداف الطائ ــم اس وت
ــريب. ــالم احل ــة اإلع ــة بعدس ــة موثق ــة والعملي ــواء اليمني ــة يف األج عدائي
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ينــايـر 2021م

نفي مزاعم العدوان حول تنفيذ القوات املسلحة 
لعملية هجومية يف الرياض

٢0٢١/١/٢٣م

ينـــايــــر23 

ــد دول  ــة ض ــة هجومي ــة عملي ــذ أي ــة مل تنف ــلحة اليمني ــوات املس الق
العــدوان خــالل الـــ٢4 ســاعة املاضيــة.

ــكل  ــا ب ــة تنفذه ــة عملي ــن أي ــن ع ــة تعل ــلحة اليمني ــوات املس والق
فخــر ورشف واعتــزاز.

ــتمر  ــا اس ــدوان طامل ــىل دول الع ــرد ع ــرشوع ال ــي وامل ــا الطبيع ــن حقن وم
العــدوان واحلصــار.
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تصريح عن إسقاط )6( طائرات جتسسية
٢0٢١/٢/٥م

فبــــرايــر05 

متكنـت القـوات املسـلحة خالل شـهر ينايـر املـايض من إسـقاط )٦( 
طائـرات جتسسـية وقتـل وجـرح )١٢٨٣( مـن قـوى العـدوان بينهم 
)٧4( جنديـًا سـعوديًا و )٧٥( عنـرصًا مـن مرتزقة اجليش السـوداين.

كــام متكنــت القــوات املســلحة مــن تدمــري وإعطــاب )٩٢( مدرعــة 
ــة عســكرية. وآلي
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 تصريح عن استهداف مرابض الطائرات احلربية 
يف مطار أبها

٢0٢١/٢/١0م

فبــــرايــر10 

سـالح اجلـو املسـري يسـتهدف مرابـض الطائـرات احلربيـة يف مطـار 
أهبـا الدويل والذي يسـتخدم ألغراض عسـكرية السـتهداف الشـعب 
اليمنـي وذلـك بأربـع طائرات مسـرية نوع صامد 3 وقاصـف 2k ظهر 

يومنـا هـذا األربعـاء وكانـت اإلصابة دقيقـه بفضـل اهلل تعإىل.

ــررة  ــابقة واملتك ــا الس ــل كل حتذيراتن ــدي يتجاه ــعودي املعت ــام الس ــه أن النظ وننب
ــكرية. ــراض عس ــة ألغ ــارات املدني ــتخدام املط باس

ــار  ــتمرار احلص ــوي واس ــف اجل ــتمرار القص ــىل اس ــتهداف ردًا ع ــذا االس ــأيت ه ي
ــا. ــىل بلدن ــم ع الغاش

ــِن  ــل ﴿َفَم ــدق اهلل القائ ــار وص ــدوان واحلص ــتمر الع ــا اس ــتمرة طامل ــا مس عملياتن
ــْم}. ــَدٰى َعَلْيُك ــا اْعَت ــِل َم ــِه بِِمْث ــُدوا َعَلْي ــْم َفاْعَت ــَدٰى َعَلْيُك اْعَت
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فبـراير 2021م

تصريح عن استهداف قاعدة امللك خالد اجلوية 
بخميس مشيط

٢0٢١/٢/١١م

فبــــرايــر11  

بفضـل اهلل وتأييـده أطلقت القـوة الصاروخية صاروخًا باليسـتيًا مناسـبًا 
مل ُيكشـف عنـه بعـد باجتـاه مخيـس مشـيط مسـتهدفا قاعـدة امللـك خالد 

اجلويـة وكانـت اإلصابـة دقيقة. 

يــأيت هــذا االســتهداف ردًا عــىل اســتمرار التصعيــد اجلوي والعســكري 
لقــوى العــدوان واســتمرار احلصــار عــىل بلدنا.

تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية مسلحة نوع 
"CH4" صينية الصنع

٢0٢١/٢/١٢م

فبــــرايــر12 

الدفاعـات اجلويـة بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية  متكنـت 
العـدوان. تابعـة لقـوى  الصنـع  نـوع)CH4( صينيـة  مقاتلـة 

ــه بعــد يف  حيــث تــم اســتهدافها بصــاروخ أرض جــو مل يكشــف عن
أجــواء منطقــة مدغــل بمحافظــة مــأرب أثنــاء قيامهــا بأعــامل عدائيــة 

يف األجــواء اليمنيــة.
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٢
تصريح عن استهداف مطار أبها وقاعدة امللك خالد
٢0٢١/٢/١٢م

فبــــرايــر12 

سـالح اجلـو املسـري يسـتهدف مواقع عسـكرية حساسـة يف مطـار أهبا 
الـدويل وقاعـدة امللك خالـد بخميس مشـيط بـ٣ طائرات مسـرية نوع 

.)2Kقاصف(

وتوزعـت عمليـات االسـتهداف خـالل سـاعات متفرقـة مـن اليـوم 
اجلمعـة وكانـت اإلصابـة دقيقـة بفضـل اهلل.

يـأيت هـذا االسـتهداف يف إطـار الـرد عـىل تصعيـد العـدوان وحصـاره الشـامل عـىل 
. نا بلد

تصريح عن تنفيذ عملية هجومية على هدف هام 
مبطار أبها

٢0٢١/٢/١٣م

فبــــرايــر13 

ردًا عـىل غـارات العـدوان وتصعيـده العسـكري وحصـاره املتواصل 
عىل شـعبنا اليمني نفذ سـالح اجلو املسـري ظهـر اليوم عمليـة هجومية 
عـىل هـدف هـام بمطار أهبا الـدويل بطائرة مـن نوع )صـامد٣ ( وكانت 

اإلصابة دقيقـة بفضل اهلل.
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تصريح عن معاودة استهداف مطار أبها
٢0٢١/٢/١4م

فبــــرايــر14 

سـالح اجلو املسـري يتمكـن بفضل اهلل من اسـتهداف مطار أهبـا الدويل 
بعـد ظهـر اليـوم بطائرتـني نـوع )صـامد٣( و )قاصـف2k( وكانـت 

اإلصابـة دقيقـة.

ــىل  ــرشوع ع ــي وامل ــرد الطبيع ــار ال ــتهداف يف إط ــذا االس ــأيت ه ي
تصعيــد العــدوان اجلــوي وحصــاره الشــامل عــىل بلدنــا وننبــه جمــددا مجيــع املواطنني 

ــكرية. ــراض عس ــتخدم ألغ ــي تس ــع الت ــارات واملواق ــن املط ــاد ع باالبتع

تصريح عن استهداف مطاري جدة وأبها
٢0٢١/٢/١٥م

فبــــرايــر15 

بفضـل اهلل وكرمه سـالح اجلو املسـري ينفـذ هجومًا جويًا عـىل مطاري 
)2kجـدة وأهبـا الدوليني صبـاح اليوم بطائـريت )صـامد٣( و )قاصف
وكانـت اإلصابـة دقيقة نتـج عنها توقـف املطارين لسـاعتني متتاليتني.

تــأيت هــذه العمليــات يف إطــار الــرد املــرشوع عــىل تصعيــد العــدوان 
العســكري وحصــاره املتواصــل عــىل شــعبنا اليمنــي.
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٢

اإلعالن عن عملية كبرى يف العمق السعودي
٢0٢١/٢/٢٨م

فبــــرايــر28 

سيتم اإلعالن يف وقت الحق عن عملية كربى يف العمق السعودي.

ــان مهــم للقــوات املســلحة  وســيصدر خــالل الســاعات القادمــة بي
ــة كــربى يف العمــق الســعودي. لإلعــالن عــن عملي
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بيان عملية "توازن الردع اخلامسة"
٢0٢١/٢/٢٨م

فبــــرايــر28 

قـال تعـإىل: ﴿َفَمـِن اْعَتـَدى َعَلْيُكـْم َفاْعَتـُدوا َعَلْيـِه بِِمْثـِل َمـا اْعَتـَدى 
َعَلْيُكـْم﴾ صـدق اهلل العظيـم

ــارِه  ــِد وحص ــتمِر واملتصاع ــدواِن املس ــِف الُع ــِد حتال ــىل تصعي ردًا ع
ــوُة  ــرُي والق ــوِّ املس ــالُح اجل ــَذ س ــِز نف ــعبنِا العزي ــىل ش ــِل ع املتواص
ــِق  ــاِه العم ــرتكًة باجت ــريًة ومش ــًة كب ــًة هجومي ــإىل عملي ــوِن اهللِ تع ــُة بع الصاروخي

ــة(. ــردِع اخلامس ــوازُن ال ــة ) ت ــعودي، عملي الس

ــرًة  ــرشَة طائ ــَس ع ــار( ومخ ــوع )ذو الفق ــتٍي ن ــاروٍخ بالس ــِة بص ــُذ العملي ــم تنفي ت
ــًة يف  ــَع حساس ــتهدفت مواق ــامد ٣ اس ــوع ص ــريٍة ن ــراٍت مس ــُع طائ ــا تس ــريًة منه مس

ــاض. ــعودي الري ــدوِّ الس ــِة الع عاصم

فبـراير 2021م
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٢
وسـتَّ طائـراٍت مسـريٍة نوع قاصف"2k" اسـتهدفت مواقـَع عسـكريًة يف مناطِق أهبا 

ومخيِس مشـيط وكانـت اإلصابُة دقيقـًة بفضل اهلل.

استمرِت العمليُة النوعيُة من مساِء أمِس السبت وحتى صباِح اليوم.

هــذا وتؤكــُد القــواُت املســلحُة اليمنيــُة أن عملياهِتــا مســتمرٌة وستتوســُع أكثــَر فأكثــَر 
طاملــا اســتمر العــدواُن واحلصــاُر عــىل بلِدنــا.

كــام ننــوُه جمــددا لــكل ســكاِن تلــك املناطــِق باالبتعــاَد عــن كافــِة املواقــِع واملطــاراِت 
العســكريِة أو التــي قــد ُتســتخدُم ألغــراٍض عســكرية.

صادر عن القوات املسلحة اليمنية .. صنعاء

16 رجب 1٤٤٢هجرية

املوافق ٢8 فرباير ٢٠٢1م



أكتوبر
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٢
مارس 2021م
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تصريح عن استهداف قاعدة امللك خالد اجلوية 
بخميس مشيط

٢0٢١/٣/4م

مــــارس04 

اسـتهدف سـالح اجلو املسـري بطائرة نـوع )قاصفK2 (هدفـًا مهاًم يف 
قاعـدة امللـك خالد بخميس مشـيط وحقق إصابـة دقيقة.

ــتمرار  ــداء واس ــد األع ــىل تصعي ــأيت ردًا ع ــتهداف ي ــذا االس إن ه
ــي. ــعب اليمن ــىل الش ــدوان ع ــار والع احلص

تصريح عن استهداف شركة أرامكو يف جدة
٢0٢١/٣/4م

مــــارس04 

القـوة الصاروخيـة تتمكـن بفضـل اهلل مـن اسـتهداف رشكـة أرامكو 
السـعودية يف جـدة فجر اليـوم بصاروخ جمنـح نوع )قـدس٢( وكانت 

اإلصابـة دقيقـة بفضل اهلل. 

ــىل  ــرشوع ع ــي وامل ــرد الطبيع ــار ال ــتهداف يف إط ــذا االس ــأيت ه ي
ــز. ــعبنا العزي ــىل ش ــدوان ع ــم والع ــار الغاش ــتمرار احلص اس

مـارس 2021م
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٢
تصريح عن استهداف قاعدة امللك خالد اجلوية 

ومطار أبها
٢0٢١/٣/٥م

مــــارس05 

جمـددًا سـالح اجلـو املسـري يتمكـن بفضـل اهلل مـن اسـتهداف مواقـع 
هامـة يف قاعـدة امللـك خالـد اجلويـة ومطـار أهبـا الـدويل فجـر اليـوم 
وكانـت   )2k و)قاصـف  نوع)صـامد٣(  مسـرية  طائـرات  بثـالث 

اإلصابـة دقيقـة بفضـل اهلل..

يــأيت هــذا االســتهداف ردًا عــىل تصعيــد العــدوان وحصــاره املتواصــل عــىل شــعبنا 
العظيــم.

تصريح عن هجوم جوي على قاعدة امللك خالد 
اجلوية

٢0٢١/٣/٥م

مــــارس05 

نفـذ سـالح اجلـو املسـري ظهـر اليـوم هجومـًا جويـًا كبـريًا عـىل عـدد 
مـن األهـداف اهلامة واحلساسـة بقاعـدة امللـك خالد اجلويـة بخميس 
مشـيط بخمـس طائـرات مسـرية نـوع )قاصـف 2k( حمققـًا إصابـة 

 . قيقة د

هــذا االســتهداف يــأيت يف إطــار الــرد املــرشوع عــىل التصعيــد اجلــوي الكبــري لقــوى 
العــدوان وحصــاره الشــامل عــىل اليمــن.



265

مـارس 2021م

تصريح عن استهداف قاعدة امللك خالد اجلوية 
مجددًا

٢0٢١/٣/٦م

مــــارس06 

ــددًا  ــة جم ــد اجلوي ــك خال ــدة املل ــتهدف قاع ــري يس ــو املس ــالح اجل س
ــة  ــًا إصاب ــا وحمقق ــة فيه ــع هام ــتهدفًا مواق ــامد ٣( مس ــريت )ص بطائ

ــل اهلل.. ــة بفض دقيق

ــأيت هــذا االســتهداف ردًا عــىل اســتمرار احلصــار والعــدوان عــىل  ي
ــا العزيــز. بلدن

تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية مسلحة نوع 
"كاريال" يف اجلوف

٢0٢١/٣/٧م

مــــارس07 

الدفاعـات اجلويـة تتمكـن بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية 
مقاتلـة نـوع )كاريـال( تركيـة الصنـع تابعـة لسـالح اجلـو السـعودي 
أثنـاء قيامهـا بمهـام عدائية يف أجـواء منطقة املرازيـق يف حمافظة اجلوف 

عـرص يومنـا هذا.

متت عملية االستهداف بصاروخ مناسب مل يكشف عنه بعد.



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

266

٢

بيان عملية )توازن الردع السادسة(
٢0٢١/٣/٧م

مــــارس07 

لَُمـوَن فَإَِنُّهْم 
ْ
قـال تعـإىل: ﴿َوَل تَِهُنـواْ ِف ٱبْتَِغآءِ ٱلَْقـوِْمۖ  إِن تَُكونُواْ تَأ

ِ َمـا َل يَرُْجـوَنۗ  َوَكَن ٱلَلّ  لَُمـوَنۖ  َوتَرُْجـوَن ِمـَن ٱلَلّ
ْ
لَُمـوَن َكَمـا تَأ

ْ
يَأ

َعلِيًمـا َحِكيًما﴾ صـدق اهلل العظيم.
بعــوِن اهللِ تعــإىل متكنـَـت القــوُة الصاروخيــُة وســالُح اجلــِو املســرُي من 
تنفيــِذ عمليــٍة هجوميــٍة واســعٍة ومشــرتكة يف العمــِق الســعوديِّ بأربــَع عــرشَة طائــرًة 
ــامد٣(  ــوع )ص ــريٍة ن ــراٍت مس ــرُش طائ ــا ع ــتيٍة.. منه ــَخ بالس ــَة صواري ــريًة وثامني مس

وصــاروخ )ذو الفقــار(.

اســتهدفت رشكــَة أرامكــو يف مينــاِء رأِس التنــورِة وأهدافــًا عســكريًة أخــرى بمنطقــِة 
الدمــاِم يف )عمليــِة تــواُزن الــردِع السادســة(.
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ــِع  ــزاَن بأرب ــرَي وجي ــَق عس ــرى يف مناط ــكريًة أخ ــَع عس ــتهداف مواق ــم اس ــام ت في
طائــراٍت مســريٍة نــوع )قاصــف 2k( وســبعة صواريخ نــوع )بــدر( وكانــِت اإلصابُة 

ــًة بفضــل اهلل. دقيق

ــِد  ــىل تصعي ــردِّ ع ــرشوِع يف ال ــيِّ وامل ــا الطبيع ن ــاِر حقِّ ــتهداف يف إط ــذا االس ــأيت ه ي
ــز. ــا العزي ــىل بلِدن ــامِل ع ــارِه الش ــدواِن وحص الُع

ونِعــُد النظــاَم الســعوديَّ بعمليــاٍت موجعــٍة ومؤملــٍة طاملــا اســتمرَّ يف ُعدوانــِه 
ــا. ــىل بلِدن ــارِه ع وحص

صادر عن القوات املسلحة اليمنية .. صنعاء   

 ٢3 رجب 1٤٤٢ هجرية

املوافق ٧ مارس ٢٠٢1م
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٢

تصريح عن قصف هدٍف عسكري مبطار أبها
٢0٢١/٣/٨م

مــــارس08 

بفضـل اهلل تعـإىل متكنـت القـوة الصاروخيـة مـن اسـتهداف هـدٍف 
عسـكري حسـاس بمطار أهبا الـدويل بصـاروخ باليسـتي جديد دخل 

اخلدمـة مؤخـرًا ومل يكشـف عنـه بعـد وأصاب هدفـه بدقـة عالية. 

ــىل  ــرشوع ع ــي وامل ــرد الطبيع ــار ال ــتهداف يف إط ــذا االس ــأيت ه ي
ــا. ــىل بلِدن ــار ع ــدوان واحلص ــتمرار الع اس
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إعالن عن إزاحة الستار عن معرض الشهيد القائد 
٢0٢١/٣/٩م

مــــارس09 

ــن  ــدر الدي ــني ب ــيد حس ــد الس ــهيد القائ ــنوية للش ــرى الس يف الذك
ــتزيح  ــة س ــلحة اليمني ــوات املس ــه( الق ــوان اهلل علي ــي )رض احلوث
الســتار خــالل اليومــني القادمــني - إن شــاء اهلل عــن معــرض الشــهيد 
ــردع  ــة الصناعــات العســكرية وعــىل رأســها أســلحة ال ــد لكاف القائ
االســرتاتيجية وحجــم مــا وصلــت إليــه الصناعــات اليمنيــة مــن تطــور وتقــدم كبــري 

ــوة اهلل. ــابع بق ــام الس بفضــل اهلل.قادمــون يف الع

معرض الشهيد القائد - زخم تصنيعي جديد
٢0٢١/٣/١١م

مــــارس11 

معرض الشـهيد القائد شـهدت أجنحتـه املتعددة زمخـًا تصنيعيًا جديدًا 
يف خمتلـف املجـاالت واالختصاصـات العسـكرية والتـي وصـل إليها 
اليمنيـون اليـوم بفضـل صمودهـم وتضحياهتـم وتوجيهـات القيـادة 

الثورية.
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٢
تصريح عن قصف أهداٍف عسكريٍة يف مطار أبها 

وقاعدة امللك خالد 
٢0٢١/٣/١٥م

مــــارس15 

ــٍة  ــٍة هجومي ــذ عملي ــن تنفي ــل اهلل م ــري بفض ــو املس ــالح اجل ــن س  متك
عــىل أهــداٍف عســكريٍة يف مطــار أهبــا الــدويل وقاعــدة امللــك خالــد 
ــف  ــوع )قاص ــرية ن ــرات مس ــالث طائ ــيط بث ــس مش ــة بخمي اجلوي

ــة. ــة دقيق ــت اإلصاب 2K( وكان

ــم  ــىل جرائ ــرد ع ــرشوع يف ال ــي وامل ــا الطبيع ــار حقن ــأيت يف إط ــتهداف ي ــذا االس ه
ــا. ــىل بلدن ــل ع ــاره املتواص ــدوان وحص الع

تصريح عن استهداف قاعدة امللك خالد اجلوية 
بخميس مشيط

٢0٢١/٣/١٦م

مــــارس16 

سـالح اجلـو املسـري يسـتهدف قاعـدة امللـك خالـد اجلويـة بخميـس 
مشـيط بطائـرة )قاصـف 2K( فجـر اليـوم وكانـت اإلصابـة دقيقـًة 

اهلل. بفضـل 

يــأيت هــذا االســتهداف يف إطــار الــرد عــىل تصعيــد العــدوان 
وحصــاره الشــامل عــىل بلدنــا.
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تصريح عن عملية هجومية على مطار أبها الدولي
٢0٢١/٣/١٨م

مــــارس18 

ــىل  ــٍة ع ــٍة هجومي ــري عملي ــو املس ــالح اجل ــذ س ــإىل نف ــون اهلل تع بع
مطــار أهبــا الــدويل اســتهدفت هدفــًا عســكريًا مهــاًم بطائــرة مســرية 

ــة. ــة دقيق ــت اإلصاب ــف 2K(وكان ــوع )قاص ن

يــأيت هــذا االســتهداف يف إطــار الــرد املــرشوع عــىل تصعيــد العدوان 
وحصــاره الشــامل عــىل بلدنــا العزيز.

إعالن عن عملية عسكرية واسعة يف العمق 
السعودي

٢0٢١/٣/١٩م

مــــارس19 

العمـق  يف  واسـعة  عسـكرية  عمليـة  عـن  املسـلحة  للقـوات  بيـاٌن 
الفضائيـة. القنـوات  مجيـع  يف  عـرصًا  الثالثـة  بثـه  سـيتم  السـعودي 
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٢

 بيان عملية )السادس من شعبان(
٢0٢١/٣/١٩م

مــــارس19 

قـال تعـإىل: ﴿َفَمـِن اْعَتـَدٰى َعَلْيُكـْم َفاْعَتـُدوْا َعَلْيـِه بِِمْثـِل َمـا اْعَتـَدٰى 
َعَلْيُكـْم﴾ صـدق اهلل العظيـم. 

ــا  ــىل بلِدن ــاملِ ع ــارِه الظ ــِم وحص ــدواِن الغاش ــِد الُع ــىل تصعي ردًا ع
ــعبان  ــن ش ــادس م ــَة الس ــوم عملي ــر الي ــلحُة فج ــا املس ــذْت قواُتن نف
ــعوديِّ  ــدوِّ الس ــِة الع ــو يف عاصم ــَة أرامك ــتهدفْت رشك ــريٍة اس ــراٍت مس ــتِّ طائ بس

ــل اهلل.. ــٍة بفض ــٍة عالي ــا بدق ــْت أهداَفه ــد أصاب ــاض وق الري

ــدٌة  ــتمرٌة ومتصاع ــا مس ــلحِة أن عملياهِت ــواِت املس ــُة للق ــادُة العام ــُد القي ــذا وتؤك ه
ــار. ــدواُن واحلص ــتمرَّ الُع ــا اس طامل
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ــن  ــِل ع ــاِد الكام ــنَي باالبتع ــِة واملواطن ــرشكاِت األجنبي ــِة ال ــا لكاف ــدُد دعوهَت ــام جت ك
ــد  ــا وق ــًة لقواتِن ــًا مرشوع ــت أهداف ــا أصبح ــِة كوهَن ــكريِة واحليوي ــداِف العس األه

ــة.   ــِة حلظ ــتهداف يف أي ــا االس يطاهُل

عاش اليمن حرًا عزيزًا مستقاًل.. والنرص لليمن ولكل أحرار األمة. 

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية .. صنعاء

6 شعبان 1٤٤٢للهجرة

املوافق 19 مارس ٢٠٢1م 
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٢
تصريح عن قصف قاعدة امللك خالد اجلوية 

بخميس مشيط
٢0٢١/٣/١٩م

مــــارس19 

 ردًا عــىل تصعيــد العــدوان وحصــاره الشــامل عــىل بلدنــا نفــذ ســالح 
اجلــو املســري مســاء اليــوم عمليــًة هجوميــًة عــىل قاعــدة امللــك خالــد 
)2K ــف ــوع )قاص ــريتني ن ــني مس ــيط بطائرت ــس مش ــة بخمي اجلوي

وكانــت اإلصابــة دقيقــة بفضــل اهلل..

هــذا االســتهداف يــأيت ردًا عــىل تصعيــد العــدوان وحصــاره الشــامل عــىل الشــعب 
اليمنــي.

تصريح عن استهداف موقع عسكري يف مطار أبها 
الدولي

٢0٢١/٣/٢0م

مــــارس20 

جمــددًا ســالح اجلــو املســري يســتهدف موقعــًا عســكريًا يف مطــار أهبــا 
ــة  ــة دقيق ــًا إصاب ــف 2K( حمقق ــرة )قاص ــوم بطائ ــاح الي ــدويل صب ال

ــل اهلل.  بفض

ــىل  ــي ع ــرشوع والطبيع ــرد امل ــار ال ــأيت يف إط ــتهداف ي ــذا االس ه
ــا. ــىل بلدن ــل ع ــاره املتواص ــدوان وحص ــد الع تصعي
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 إعالن مؤمتٌر "قادمون يف العام السابع"
٢0٢١/٣/٢0م

مــــارس20 

ــرصًا  ــة ع ــام الرابع ــاء اهلل- يف مت ــٍد -إن ش ــوم غ ــي ي ــر صحف مؤمت
نكشــف فيــه حصــاد ســت ســنوات مــن الصمــود يف وجــه العــدوان.

ــة  ــوة الصاروخي ــرتاتيجي للق ــردع االس ــوة ال ــات ق ــل عملي وتفاصي
ــة  ــائل مهم ــع رس ــا م ــة وغريه ــوة البحري ــري والق ــالح املس والس

ــارج. ــل واخل للداخ

مـارس 2021م
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٢

املؤمتر الصحفي "قادمون يف العام السابع" - حصاد 
ست سنوات من الصمود

٢0٢١/٣/٢١م

مــــارس21 

ُذْلُكـْم َفَمـْن َذا  ُكـُم اهللَُّ َفـاَل َغالِـَب َلُكـْم َوإِْن خَيْ قـال تعـإىل: ﴿إِْن َينْرُصْ
ِل امْلُْؤِمنُـوَن﴾ صـدق اهلل  ُكـْم ِمـْن َبْعـِدِه َوَعـَى اهللَِّ َفْلَيَتـَوكَّ الَّـِذي َينْرُصُ

. لعظيم ا

أيــام ويدشــن شــعبنا اليمنــي العظيــم العــام الســابع مــن الصمــود يف  	
وجــه حتالــف العــدوان وبعــد أن متكــن بعــون اهلل تعــإىل مــن الصمــود لســت 
ــه املحــدودة كل هــذا اإلجــرام  ــة وقدرات ــه الذاتي ســنوات واجــه فيهــا بإمكانات
وحمــاوالت االحتــالل والغــزو فــكان بعــون اهلل يشــق طريقــه نحــو االنتصــار.

اليــوم سنســتعرض ســويًا وبشــكل خمتــرص إحصائيــات وأرقــام تتعلــق باملواجهة  	
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العســكرية خــالل ســت ســنوات مــن الصمود. 

ويف البدايــة ترفــع القــوات املســلحة بكافــة منتســبيها مــن املجاهديــن األبطــال  	
التحيــات إىل قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي وإىل الرئيــس 
ــواب  ــيس الن ــة وجمل ــيايس واحلكوم ــس الس ــاء املجل ــاط وكل أعض ــدي املش مه
والشــورى وإىل كل أبنــاء شــعبنا اليمنــي بمناســبة يــوم الصمــود الوطنــي الــذي 
ــم  ــد التالح ــنويًة لتأكي ــًة س ــلحة حمط ــوات املس ــعب وللق ــبة للش ــح بالنس أصب

ــات:-  ــدوان وإىل اإلحصائي ــه الع ــود يف وج ــعبي والصم الش

أواًل: الغارات التي نفذها العدوان: 

بلــغ إمجــايل مــا تعــرض لــه اليمــن مــن غــارات جويــة مــن قبــل حتالــف العــدوان  .١
أكثــر مــن )٢٦٦٥١0( غــارات منهــا مــا يقــارب ألــف غــارة منــذ بدايــة العــام 

احلــايل ٢0٢١م. 

إمجــايل عــدد الغــارات منــذ اليــوم األول للعــدوان هــو مــا تــم رصــده مــن قبــل  .٢
ــد  ــارات مل ترص ــن الغ ــات م ــاك املئ ــا إىل أن هن ــوه هن ــة ونن ــات املختص اجله

ــنة ٢0١٦م.  ــك س ــنة ٢0١٥م وكذل ــالل س ــيام خ الس

معظــم هــذه الغــارات اســتهدفت املواطنــني اليمنيــني والقــرى واملنــازل واملــدن  .٣
والطرقــات واملســاجد واملنشــآت اخلاصــة والعامــة وأدت إىل استشــهاد وإصابــة 

عــرشات اآلالف مــن املدنيــني. 

ــا  ــم والضحاي ــة باجلرائ ــات املتعلق ــة اإلحصائي ــات املختص ــف اجله وستكش
واألرضار.  والتداعيــات 

مـارس 2021م
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٢
ثانيًا: استهداف القوات املسلحة 

اليوم وبعد ست سنوات من املواجهة نؤكد: 

ــن  .١ ــة ش ــرشة دول ــبع ع ــن س ــر م ــه أكث ــاركت في ــذي ش ــدوان ال ــف الع أن حتال
عدوانــه عــىل اليمــن وهجومــه العســكري البحــري والــربي واجلــوي يف 
الوقــت الــذي مل تكــن فيــه القــوات املســلحة اليمنيــة يف حالــة جاهزيــة عســكرية 

ــي.  ــوٍم خارج ــدي ألي هج للتص

كانــت اجلاهزيــة يف معظــم الوحــدات العســكرية ال تزيــد عــن )٢٥%( وبفضــل  .٢
اهلل تعــإىل وعونــه متكنــا مــن التصــدي للعــدوان 

يف الوقــت الــذي كان فيــه اجلميــع يراهــن عــىل احتــالل اليمــن خــالل أيــام كان  .٣
الســيد القائــد حفظــه اهلل يؤكــد أننــا نراهــن عــىل اهلل ونتــوكل عليــه 

يف الوقــت الــذي توقــع فيــه اجلميــع استســالم اليمــن خــالل أيــام وباحلــد األقىص  .4
أســابيع هــا نحــن اليــوم عــىل أعتــاب العــام الســابع مــن الصمــود ندافــع عــن 

بلدنــا وعــن شــعبنا ونؤكــد مضينــا يف طريــق احلريــة واالســتقالل. 

ثالثًا: إحصائية العمليات العسكرية للقوات املسلحة خالل ست 
سنوات من الصمود 

ــنوات  	 ــت الس ــالل الس ــا خ ــكرية لقواتن ــات العس ــدد العملي ــايل ع ــغ إمج بل
)١٢٣٦٦( عمليــة موزعــة عــىل النحــو التــايل : 

أكثــر مــن )٦١٩٢( عمليــة هجوميــة منهــا )١٦٧( عمليــة نفذهتــا قواتنــا خــالل  .١
الشــهرين املاضيــني. 

ــا  .٢ ــة منه ــن )٦١٧4( عملي ــر م ــت أكث ــي بلغ ــدي والت ــات التص ــة إىل عملي إضاف
إفشــال حمــاوالت هجوميــة للعــدو وإفشــال تســلل منهــا )١١٣( عمليــة خــالل 

الشــهرين املاضيــني. 
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من أبرز العمليات العسكرية الجومية لقواتنا: 

عملية نرص من اهلل بمراحلها الثالث. .١

عملية عسكرية واسعة مل يعلن عنها. .٢

عملية البنيان املرصوص. .٣

عملية فأمكن منهم. .4

عملية تطهري مناطق يف البيضاء من العنارص التكفريية. .٥

عملية عسكرية يف حمافظة الضالع. .٦

عمليات توازن الردع.  .٧

إضافة إىل ما يقارب )١0( عمليات عسكرية مل تعلن. .٨

لقد أدت هذه العمليات إىل: 

حترير أراٍض واسعة كان العدو قد توغل فيها  .١

تكبيد العدو خسائر برشية كبرية .٢

تدمري املئات من املدرعات واآلليات وخمازن األسلحة  .٣

اغتنام كميات كبرية من األسلحة .4

وننتقــل اآلن إىل عمليــات الوحــدات العســكرية يف خمتلــف اجلبهــات القتاليــة والبداية 
ــدة القناصة:  بوح

نفذت الوحدة ما يزيد عىل ٥40٢٥ عملية قنص يف خمتلف اجلبهات القتالية  .١
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٢
منها )٢٥0٢( عملية خالل الشهرين املاضيني.  .٢

ــك  .٣ ــام يف ذل ــة ب ــن املرتزق ــة اآلالف م ــرصع وإصاب ــص إىل م ــات القن أدت عملي
ــعودي.  ــدو الس ــش الع ــن جي ــاط م ــود وضب ــة إىل جن ــودانية إضاف ــيات س جنس

عمليات وحدة الندسة: 

نفذت وحدة اهلندسة أكثر من )١0٥٦0( عملية.  .١

توزعــت مــا بــني اســتهداف حتصينــات وثكنــات واســتهداف آليــات ومدرعــات  .٢
وجتمعــات.

عمليات وحدة ضد الدروع: 

نفذت أكثر من )٦٣٨٥( عملية.  .١

استهدفت آليات العدو ومدرعاته وناقالت اجلند واجلرافات وغريه.  .٢

عمليات وحدة املدفعية: 

نفذت الوحدة بعون اهلل أكثر من )٥٩٨٥٢( عملية إسناد واستهداف وصد زحوفات. .١

منها )٦٣٨( عملية مشرتكة مع سالح اجلو املسري.  .٢

اســتخدمت الوحــدة يف عملياهتــا املدافــع بأنواعهــا املختلفــة إضافــة إىل صواريــخ  .٣
مــن نــوع )زلــزال( حيــث بلــغ عــدد الصواريــخ التــي اســتخدمتها الوحــدة مــن 

هــذا النــوع أكثــر مــن )١0( آالف صــاروخ. 

عمليات قوات الدفاع اجلوي: 

ــة  .١ ــرات حربي ــقاط طائ ــني إس ــا ب ــت م ــة تنوع ــن )١٥٣4( عملي ــر م ــذت أكث نف
ــادرة.  ــىل املغ ــار ع ــٍد وإجب وتص
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ــة  .٢ ــرة تابع ــن )4٥4( طائ ــر م ــقاط أكث ــوي يف إس ــاع اجل ــوات الدف ــت ق نجح
ــتطالعية  ــرات اس ــك طائ ــة وكذل ــة ومروحي ــني مقاتل ــا ب ــدوان م ــف الع لتحال

ــية.  وجتسس

بلغت عمليات التصدي واإلجبار عىل املغادرة  )١0٨0( عملية.  .٣

عمليات القوات البحرية والدفاع الساحي: 

نفذت أكثر من )٣4( عملية عسكرية نوعية.  .١

اســتهدفت ســفنًا وبــوارج وفرقاطــات وزوارق العــدو إضافــة إىل أرصفــة موانــئ  .٢
ومنشــآت تابعــة للعــدو. 

أفشــلت القــوات البحريــة والدفــاع الســاحي بعــون اهلل عمليــات إنــزال وإبــرار  .٣
لقــوات العــدو. 

نجحت يف احتجاز عدد من السفن التي انتهكت املياه اإلقليمية اليمنية.  .4

ــة  .٥ ــتهداف فرقاط ــاحي اس ــاع الس ــة والدف ــوات البحري ــات الق ــرز عملي ــن أب م
املدينــة وفرقاطــة الدمــام التابعتــني للعــدو الســعودي والســفينة احلربية ســويفت 

ــارايت.  ــدو اإلم ــة للع التابع

اآلن ننتقل إىل أسلحة الردع والبداية بعمليات القوة الصاروخية: 

نفــذت القــوة الصاروخيــة بعــون اهلل تعــإىل أكثــر مــن )١٣4٨( عمليــة أطلقــت  .١
فيهــا )١٣4٨( صاروخــًا باليســتيًا . 

ــة  .٢ ــة تابع ــكرية وحيوي ــآت عس ــتهدفت منش ــتيًا اس ــًا باليس ــا )4٩٩( صاروخ منه
ــارايت.  ــدو اإلم ــة للع ــرى تابع ــعودي وأخ ــدو الس للع

ومنهــا )٨4٩( صاروخــًا باليســتيًا اســتهدف جتمعــات ومنشــآت ومقــار ومراكــز  .٣
العــدو ومرتزقتــه داخــل األرايض اليمنيــة. 
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٢
ــة بفضــل اهلل تعــإىل )٥4(  .4 خــالل الشــهرين املاضيــني أطلقــت القــوة الصاروخي

صاروخــًا باليســتيًا أطلقــت عــىل أهــداف عســكرية ســعودية. 

عمليات سالح اجلو املسر: 

نفذ سالح اجلو املسري بعون اهلل أكثر من )١٢٦٢٣( عملية.  .١

منها  )١١٥0( عملية هجومية.  .٢

حيــث بلــغ عــدد العمليــات اهلجوميــة لســالح اجلــو املســري عــىل أهــداف تابعــة  .٣
للعــدو خــارج اليمــن أكثــر مــن )٥٧٢( عمليــة فيــام )٥٧٨( عمليــة اســتهدفت 

العــدو داخــل األرايض اليمنيــة. 

وبلغ عدد العمليات االستطالعية أكثر من )١١4٧٣( عملية.  .4

ــري )١4٦4(  .٥ ــو املس ــالح اجل ــات س ــايل عملي ــغ إمج ــايل بل ــام احل ــع الع ــذ مطل من
ــة.  ــة هجومي ــتطالعية و )١٢4( عملي ــة اس ــا )١٣40( عملي ــة منه عملي

العمليات املشركة بني القوة الصاروخية وسالح اجلو املسر: 

)وإن عدتــم عدنــا( بتاريــخ ٢٥ نوفمــرب ٢0١٩م واســتخدمت فيهــا تســعة  .١
ــرية.  ــرة مس ــن طائ ــن عرشي ــر م ــتية وأكث ــخ باليس صواري

ــة  .٢ ــكرية اهلجومي ــة العس ــن العملي ــذت ضم ــرتكة نف ــات املش ــن العملي ــدد م ع
)البنيــان املرصــوص( منهــا اســتهدفت منشــآت حيويــة تابعــة للعــدو الســعودي 

إضافــة إىل قواعــد عســكرية تابعــة لــه يف أكثــر مــن منطقــة. 

خــالل العمليــة العســكرية اهلجوميــة )فأمكــن منهــم( نفــذت القــوة الصاروخيــة  .٣
مــع ســالح اجلــو املســري أكثــر مــن مخســني عمليــه معظمهــا مل يتــم اإلعــالن عنها 

وقــد اســتهدفت قواعــد عســكرية ومنشــآت حيويــة تابعــة للعدو الســعودي. 

ــري  .4 ــو املس ــالح اجل ــة وس ــوة الصاروخي ــني الق ــرتكة ب ــات املش ــرز العملي ــن أب م
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ــارس ٢0٢0م  ــخ ١٩ م ــذت بتاري ــل ونف ــكل كام ــا بش ــف عنه ــة مل يكش عملي
ــدو  ــة الع ــة يف عاصم ــكرية احلساس ــداف العس ــن األه ــددًا م ــتهدفت ع واس

ــرية.  ــرات مس ــتية وطائ ــخ باليس ــعودي بصواري الس

وكانــت عمليــات »تــوازن الــردع الثالثــة« يف ٢١ فربايــر ٢0٢0م و»تــوازن الــردع  .٥
ــة يف  ــايض والسادس ــر امل ــة يف ٢٨ فرباي ــو ٢0٢0م واخلامس ــة« يف ٢٣ يوني الرابع
ــات املشــرتكة بــني ســالح اجلــو املســري والقــوة  ٧ مــارس اجلــاري مــن العملي

الصاروخيــة. 

ما مت رصده من خسائر للعدو والبداية باخلسائر البشرية : 

أوالً: العدو السعودي:

بلغــت اخلســائر يف صفــوف جيــش العــدو الســعودي منــذ بدايــة العــدوان وحتــى  .١
يومنــا هــذا أكثــر مــن )١040٣( مــا بــني قتيــل ومصــاب.

ــا  .٢ ــذت قواتن ــث نف ــايل حي ــام احل ــع الع ــذ مطل ــني من ــىل ومصاب ــم )40٣( قت منه
ــائر  ــعودي خس ــدو الس ــد الع ــا وأدت إىل تكبي ــن عنه ــكرية مل نعل ــات عس عملي

ــب.  ــت املناس ــك يف الوق ــل ذل ــن تفاصي ــنعلن ع ــرية وس كب

ثانيًا: العدو اإلمارايت:

ــر  ــة أكث ــارايت البرشي ــدو اإلم ــائر الع ــت خس ــارس ٢0٢0م بلغ ــخ ٢٣ م ــى تاري حت
ــل ومصــاب. مــن )١٢40( مــا بــني قتي

ثالثًا: املرتزقة من اجليش السوداين: 

ــر مــن )٨٦٣4( . ١ ــة الســودانيني أكث ــة يف صفــوف املرتزق بلغــت اخلســائر البرشي
ــًا.  قتيــاًل ومصاب

منهم )44١٦( قتياًل و)4٢١٨( مصابًا.. ٢
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٢
رابعًا: جنسيات أخرى: 

ُسجلت خسائر برشية يف صفوف جيوش دول شاركت يف حتالف العدوان. .١

منها دول انسحبت.  .٢

إضافة إىل خسائر تلقتها الرشكات األمنية. .٣

خامسًا: خسائر برشية يف صفوف املرتزقة واخلونة والعمالء: 

ــن  .١ ــر م ــالء أكث ــة والعم ــة واخلون ــوف املرتزق ــة يف صف ــائر البرشي ــاوزت اخلس جت
ــاب. ــل ومص ــني قتي ــا ب )٢٢٦٦١٥( م

اعــرتف العــدو خــالل األيــام املاضيــة بمــرصع )١٨( ألفــًا مــن املرتزقــة و)٥0(  .٢
ألــف مصــاب خــالل العــام ٢0٢0م ويف جبهــات مــأرب فقــط. 

وخــالل األشــهر املاضيــة كان عــدد القتــىل واملصابــني يف صفــوف املرتزقــة  .٣
ــاب.  ــل ومص ــغ )4٧00( قتي ــد بل ــالء ق ــة والعم واخلون

اخلسائر املادية: 

ــه نجــح املجاهــدون األبطــال حيفظهــم اهلل ويرعاهــم يف تدمــري  .١ بعــون اهلل وفضل
ــد  ــة جن ــة وناقل ــة ومدرعــة ودباب ــر مــن )١4٥٢٧( آلي وإعطــاب وإحــراق أكث

ــة وجرافــة وســالح متنــوع مــن خــالل عمليــات قنــص نوعيــة.  وعرب

منها )٩٨٥٩( عملية موثقة بالصوت والصورة.   .٢

شــهدت القــوات املســلحة خــالل الســنوات املاضيــة ويف ظــل العــدوان  	
ــز  ــاهم يف تعزي ــك س ــدة وكل ذل ــة األصع ــىل كاف ــدة ع ــازات ع ــار إنج واحلص

ــىل األرض.  ــة ع ــري املعادل ــكري وتغي ــود العس الصم

ــي  	 ــكرية الت ــات العس ــو الصناع ــي ه ــه كل يمن ــر ب ــن أن يفخ ــا يمك ــرز م أب
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شــهدت تطــورًا كبــريًا وباتــت قواتنــا املســلحة قــادرة عــىل صناعــة املزيــد مــن 
ــة.  ــطة واخلفيف ــة واملتوس ــة الثقيل ــلحة اهلجومي األس

اليــوم نؤكــد أن هنــاك صواريــخ جديــدة مل يكشــف عنهــا بعــد وكذلــك أجيــال  	
خمتلفــة مــن ســالح اجلــو املســري وأن هــذه األســلحة ستشــارك يف املعركــة بعــد 

نجاحهــا يف العمليــات التجريبيــة.

خــالل ســنوات احلصــار والعــدوان متكنــت القــوات املســلحة بعــون اهلل  	
وفضلــه أن تؤســس لصناعــات عســكرية متطــورة ونجحــت يف تطويــر الصناعة 
ــة إىل  ــة إضاف ــتية واملجنح ــا الباليس ــخ منه ــال الصواري ــيام يف جم ــكرية الس العس

ــري.  ــو املس ــالح اجل ــال س ــكرية يف جم ــة العس ــهده الصناع ــذي تش ــور ال التط

ــام  	 ــالل الع ــلحة خ ــوات املس ــت الق ــد نجح ــة فق ــوة البرشي ــد الق ــىل صعي وع
الســادس وبعــون اهلل تعــإىل يف ضــم املزيــد مــن التشــكيالت العســكرية اجلديــدة 

إىل اجلبهــات القتاليــة بعــد اخلضــوع لــدورات تدريبيــة مكثفــة. 

ــاق  	 ــا يف األنس ــذ موقعه ــق أخ ــىل طري ــدة ع ــكرية جدي ــكيالت عس ــاك تش وهن
ــابع.  ــام الس ــالل الع ــات خ ــف اجلبه ــة بمختل األمامي

ــن  	 ــد م ــهد املزي ــود سيش ــن الصم ــابع م ــام الس ــدرك أن الع ــدو أن ي ــىل الع ع
ــار.  ــع احلص ــدوان ورف ــف الع ــف إال بوق ــن تتوق ــي ل ــكرية والت ــات العس العملي

ــد يتخذهــا الســيد  	 ــة خطــوات ق ــذ أي القــوات املســلحة تؤكــد جاهزيتهــا لتنفي
القائــد حيفظــه اهلل فيــام يتعلــق بالــرد املــرشوع عــىل اســتمرار احلصــار عــىل أبنــاء 
ــأرًا  ــة ث ــكرية موجع ــات عس ــذ عملي ــة لتنفي ــك اجلاهزي ــن ذل ــن ضم ــعبنا م ش
ــكل  ــن بش ــى واملترضري ــهداء واجلرح ــن الش ــدوان م ــار والع ــا احلص لضحاي

ــارش.  ــري مب ــارش أو غ مب

ــالل  	 ــكرية خ ــات العس ــن الرضب ــد م ــع املزي ــعودي أن يتوق ــدو الس ــىل الع ع
ــم.  ــعبه العظي ــن وش ــىل اليم ــه ع ــن عدوان ــف ع ــة إذا مل يتوق ــرتة املقبل الف

مـارس 2021م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

286

٢
ــعب  	 ــاه الش ــؤولياهتا جت ــا ومس ــذ واجباهت ــتمرة يف تنفي ــلحة مس ــوات املس الق

ــة  ــراءات الكفيل ــوات واإلج ــن اخلط ــد م ــاذ املزي ــرتدد يف اخت ــن ت ــن ول والوط
ــتقالل.  ــة واالس ــق احلري ــى حتقي ــة حت ــر أرايض اجلمهوري بتحري

ــة يف كل  	 ــل اليمني ــة للقبائ ــف املرشف ــكل املواق ــيد ب ــلحة تش ــوات املس إن الق
ــتقالل ــة واالس ــة احلري ــرار يف معرك ــا األح ــتثناء ودور أبنائه ــال اس ــق ب املناط

ــي  	 ــل ه ــن ب ــل اليم ــن قبائ ــزأ م ــزء ال يتج ــي ج ــأرب ه ــل م ــد أن قبائ وبالتأكي
ــزاق  ــض االرت ــالل ورف ــدوان واالحت ــض الع ــف رف ــدر موق ــدر أن تتص األج

ــعب.  ــد والش ــاب البل ــىل حس ع

وكــام رفــض أبنــاء مــأرب الغــزاة األجانــب عــرب التاريــخ هاهــم اليــوم يؤكــدون  	
رفضهــم للغــزاة والعمــالء واخلونة. 

إن القـوات املسـلحة تؤكـد لـكل أبنـاء الشـعب اليمني العظيـم الصامـد املجاهد  	
أن رفـع معاناته جـراء العدوان واحلصار عىل رأس أولويات املؤسسـة العسـكرية 
وأن العـدوان لـن هينـأ أبـدًا بعـد اليوم وشـعبنا ال يـزال يعـاين وأننا نعـد العدة ملا 

هـو أقسـى وأقوى وأشـد وأعظـم واهلل عـىل كل يشء قدير. 

إن صمـود اليمـن بشـعبه وقواتـه املسـلحة طـوال سـت سـنوات مـن القصـف  	
والتدمـري والقتـل واإلجرام واحلصـار والظلم ملرحلة تسـتحق منا مجيعـًا أن نقف 
أمامهـا بـكل مسـؤولية فهذا الشـعب ال يمكـن أن خيضـع لقوى الـرش والعدوان 

وهـذا الشـعب يسـتحق وبـكل جـدارة أن ينترص هبـذه املعركـة املصريية. 

ــم أن  	 ــأن عليه ــة ب ــالء واملرتزق ــة والعم ــن اخلون ــم م ــرر هب ــوة للمغ ــي دع وه
يكونــوا يف املوقــف الصحيــح مــع شــعبهم وبلدهــم وأن االســتمرار يف موقــف 
اخليانــة ســتكون عواقبــه وخيمــة عاجــاًل أم آجــاًل فاغتنمــوا الفرصــة وعــودوا 

ــعبكم.  ــم وش إىل بلدك

ــام  	 ــالل الع ــة خ ــم املعرك ــىل حس ــإىل ع ــون اهلل تع ــادر بع ــي ق ــعب اليمن إن الش
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الســابع وقــد أثبتــت الســنوات املاضيــة كيــف أن حتــرك جــزء مــن هــذا الشــعب 
صنــع كل هــذا الصمــود فكيــف إذا حتــرك اجلميــع. 

ــاء القبائــل واملتطوعــني  	 إن القــوات املســلحة بكافــة منتســبيها وإىل جانبهــم أبن
ــأة  ــكل مفاج ــرية ستش ــكرية كب ــوات عس ــاذ خط ــىل اخت ــزم ع ــدت الع ــد عق ق
ــال تعــإىل:  ــق االســتقالل.. ق ــر البــالد وحتقي ــق حتري بالنســبة للعــدو عــىل طري

ــنَي(. ِل ــبُّ امْلَُتَوكِّ ــىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِ ْل َع ــَوكَّ ــَت َفَت ــإَِذا َعَزْم )َف

أنقــل إىل كافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي حتيــات القيــادة العســكرية وعــىل رأســهم  	
ــة األركان  ــس هيئ ــي ورئي ــارص العاطف ــد ن ــن حمم ــواء الرك ــاع الل ــر الدف وزي
ــاط  ــادة والضب ــة الق ــامري وكاف ــم الغ ــد عبدالكري ــن حمم ــواء الرك ــة الل العام
ــري  ــاور ومدي ــق واملح ــات واملناط ــف اجلبه ــود يف خمتل ــاط واجلن ــف الضب وص

ــلحة . ــوات املس ــبي الق ــة منتس ــر وكاف الدوائ

التحيــة للشــعب يف يومــه الوطنــي للصمــود والتحيــة كل التحيــة لــكل  	
العــز واملجــد واجلهــاد.  املجاهديــن األبطــال حيفظهــم اهلل يف كل جبهــات 

اليــوم ال ننســى أن نوجــه حتيــة ألرس الشــهداء واجلرحــى واألرسى .. حتيــة لــكل  	
ــق  ــعب وحتقي ــة الش ــزة وكرام ــل ع ــن أج ــبيل اهلل م ــهيدًا يف س ــت ش أرسة قدم
احلريــة واالســتقالل فــإىل عــام النــرص بــإذن اهلل تعــإىل وإىل عــام احلســم إن شــاء 

اهلل.. قــال تعــإىل: )َوَمــا النَّــرْصُ إاِلَّ ِمــْن ِعنْــِد اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َعِزيــٌز َحكِيــٌم(.
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٢
تصريح عن عملية هجومية على مطار أبها الدولي
٢0٢١/٣/٢٣م

مــــارس23 

يف إطــار الــرد املــرشوع والطبيعــي عــىل تصعيــد العــدوان واحلصــار 
الشــامل عــىل بلدنــا.

ــة عــىل مطــار  ــة هجومي ــوم عملي نفــذ ســالح اجلــو املســري ظهــر الي
ــة  ــت اإلصاب ــف 2K(وكان ــوع )قاص ــرية ن ــرة مس ــدويل بطائ ــا ال أهب
ــار. ــدوان واحلص ــتمر الع ــا اس ــتمرة طامل ــا مس ــد أن عملياتن ــل اهلل. نؤك ــة بفض دقيق

تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية مسلحة نوع 
"MQ9" يف أجواء مأرب

٢0٢١/٣/٢٣م

مــــارس23 

متكنــت الدفاعــات اجلويــة مــن إســقاط طائــرة جتسســية مقاتلــة نــوع 
ــة  ــواء حمافظ ــة يف أج ــام عدائي ــا بمه ــاء قيامه ــة أثن "MQ9" أمريكي

مــأرب.

ونفــذت عمليــة إســقاط طائــرة  "MQ9 األمريكيــة بصــاروخ 
ــد. ــه بع ــف عن ــب مل يكش مناس
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 بيان عملية "يوم الصمود الوطني"
٢0٢١/٣/٢٦م

مــــارس26 

ِهـْم  ُـْم ُظلُِمـوا َوإِنَّ اهللََّ َعـَى َنرْصِ ِذيـَن ُيَقاَتُلـوَن بَِأنَّ قـال تعـإىل: )ُأِذَن لِلَّ
َلَقِديـٌر( صـدق اهلل العظيم. 

ــنْت  ــعٍة دش ــٍة وواس ــكريٍة نوعي ــٍة عس ــم.. بعملي ــعبِنا العظي ــاَء ش أبن
ــود.  ــن الصم ــابَع م ــاَم الس ــلحُة الع ــا املس قواُتن

فبعــوِن اهللِ تعــإىل اســتهدفِت القــواُت املســلحُة مقــراَت ومنشــآٍت عســكريًة وحيويــًة 
تابعــًة للعــدِو الســعوديِّ وذلــك بعمليــٍة عســكريٍة مشــرتكٍة )عمليــُة يــوِم الصمــوِد 

الوطنــي( بثــامن عــرشَة طائــرًة مســريًة وثامنيــَة صواريــَخ باليســتية.

وعىل النحِو اآليت: 
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٢
ــزاَن -  ــَع وجي ــَغ وينب ــورة وراب ــو يف رأِس التن ــِة أرامك ــراِت رشك ــتهداف مق اس

وقاعــدِة امللــِك عبدالعزيــز بالدمــام باثنتــي عــرْشَة طائــرًة مســريًة نــوع صــامد٣ 
ــعري. ــدر وس ــاِر وب ــوع ذو الفق ــتيٍة ن ــَخ باليس ــَة صواري وثامني

اســتهداف مواقــَع عســكريٍة أخــرى يف نجــراَن وعســرَي بســتِّ طائــراٍت مســريٍة - 
نــوع )قاصــف 2K( وبعــون اهلل تعــإىل حققــِت العمليــُة أهداَفهــا بنجــاح.

إن القــواِت املســلحَة اليمنيــَة حتــذُر قــوى العــدواِن الغــادِر املجــرِم اآلثــِم مــن - 
عواقــِب اســتمراره يف عدوانـِـه وحصــاِره عــىل شــعِب اإليــامِن واحلكمــة وتؤكــُد 
ــة..  ــرتِة املقبل ــالَل الف ــى خ ــَد وأقس ــكريٍة أش ــاٍت عس ــِذ عملي ــا لتنفي جاهزيَته

قادمــوَن ومتقدمــوَن يف العــاِم الســابِع إن شــاء اهلل. 

حييا اليمُن حرًا عزيزًا مستقاًل والنرُص لليمن ولكِل أحراِر األمة.

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية .. صنعاء

 13 شعبان 1٤٤٢للهجرة 

املوافق ٢6 مارس ٢٠٢1م
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تصريح لقناة املسيرة 
٢0٢١/٣/٢٧م

مــــارس27 

أكـد متحـدث القـوات املسـلحة اليمنيـة العميد حييـى رسيـع أن العام 
وأن  جديـدة  صاروخيـة  منظومـات  عـن  اإلعـالن  سيشـهد  السـابع 
عمليـة )اليـوم الوطنـي للصمـود( لـن تكـون سـوى تدشـنٍي للعـام 

السـابع يف حـال مل يتوقـف العـدوان وُيرفـع احلصـار.

وقـال يف مداخلـة له عىل )قناة املسـرية(:  لوال ثورة ٢١ سـبتمرب لكانـت أمريكا متكنت 
مـن تدمـري ما تبقـى من صواريـخ اليمن الباليسـتية(.. كاشـفًا أن أمريـكا كانت ختطط 

لنزع بطاريـات الصواريخ الباليسـتية لتنقلها إىل اجلنـوب وتدمرها هناك.

ولفــت إىل أن اليمــن اليــوم حيتــل املرتبــة األوىل عــىل مســتوى اجلزيــرة العربيــة مــن 
ــه ال  ــدًا أن ــي يمتلكهــا.. مؤك ــع الت ــة الصن ــخ حملي ــات الصواري ــة ومدي ــث نوعي حي

مـارس 2021م
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٢
توجــد مقارنــة بــني القــوة الصاروخيــة اليمنيــة قبــل العــدوان واليــوم.

وأوضــح العميــد رسيــع أن العــدوان اســتهدف خمــازن الصواريخ الباليســتية حســب 
املعلومــات املتوفــرة لديــه الفتــًا بقوله:)لكنــه فوجــئ بعــدم اعتــامد اليمــن عــىل مــا 

كان لديــه مــن خمــزون وانتقالــه إىل مرحلــة التصنيــع(.

وأكــد أن )القــوة الصاروخيــة اليمنيــة باتــت متلــك خــربات كبــرية ومتطــورة وهــي 
ــابع  ــام الس ــريًا إىل أن الع ــدة(.. مش ــىل ح ــة ع ــر كل منظوم ــىل تطوي ــف ع اآلن تعك
ــات  ــذه املنظوم ــض ه ــدة وبع ــة جدي ــات صاروخي ــن منظوم ــالن ع ــهد اإلع سيش

ــه يف الداخــل ويف عمــق دول العــدوان. ــم جتريب غــري املعلــن عنهــا ت

وحــول احلصــار ومزاعــم العــدوان قــال العميــد رسيع:)احلصار وســيلة من وســائل 
ــلحة  ــذه األس ــلحة ألن ه ــول األس ــع وص ــم من ــره بمزاع ــن تربي ــدوان وال يمك الع
تصنــع يف الداخــل(.. موضحــًا أن احلصــار ال عالقــة لــه مطلقــا باســتهداف القــوات 

املســلحة بــل اســتهداف الشــعب إلخضاعــه كــام هــو حــال اهلجــوم العســكري.

وشــدد عــىل )أن احلصــار عمــل عســكري عدائــي تتعامــل معــه القــوات املســلحة 
عــىل هــذا األســاس ونحــن يف انتظــار توجيهــات القيــادة هبــذا الشــأن(.

وفيــام خيــص ســالح اجلــو املســري أوضــح العميــد رسيــع أنــه ُبنــي مــن الصفــر وكان 
تعويضــا لليمــن بعــد تدمــري العــدوان للقــوات اجلويــة والدفــاع اجلــوي ومتكــن مــن 
كــرس احتــكار العــدوان للجــو .. مؤكــدًا أنــه حقــق للقــوات املســلحة الكثــري عــىل 

صعيــد ردع العــدو ودك قواعــده ومراكــز حكمــه.

ــدي واآلن  ــى التقلي ــرية باملعن ــرات مس ــة طائ ــد صناع ــف عن ــه )مل نتوق ــت بقول ولف
لدينــا عــدة منظومــات ويف كل منظومــة عــدة أجيــال(.. كاشــفًا أن القــوات املســلحة 
تعمــل عــىل زيــادة املخــزون االســرتاتيجي مــن ســالح اجلــو املســري وبمديــات باتت 

قــادرة عــىل تنفيــذ عمليــات عــىل طــول وعــرض جغرافيــة العــدو ومــا بعدهــا.

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن ســالح اجلــو املســري بــات يشــكل إحراجــًا ليــس لــدول 
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ــًا  ــا.. مضيف ــدة وغريه ــات املتح ــا كالوالي ــف خلفه ــن يق ــل مل ــا ب ــدوان وحده الع
ــري  ــو املس ــالح اجل ــني س ــرتكة ب ــات املش ــذ العملي ــرع يف تنفي ــي ب ــش اليمن أن )اجلي

والصواريــخ الباليســتية وهــذا يقــوم عــىل جانــب فنــي وتقنــي دقيــق(.

وأفــاد أنــه عنــد تنفيــذ العمليــات املشــرتكة يتعــرض العــدو حلالــة إربــاك ويســتنفر 
كل إمكاناتــه .. موضحــًا أن العــدو يضطــر لتحريــك منظومــات الدفــاع إىل جانــب 

املقاتــالت احلربيــة ملالحقــة املســريات ويرتتــب عــىل ذلــك أخطــاء كبــرية.

وتابــع: )أكدنــا مــرارًا أن عملياتنــا تســتهدف العــدوان فقــط ســواًء يف الــرب أو البحــر 
ومل نســتهدف أي أهــداف أخــرى .. موضحــًا أن عمليــات قواتنــا تــأيت يف إطــار الــرد 
املــرشوع ومــا نســمعه مــن ضجيــج للعــدوان لــن جيــدي إال بتوقــف العــدوان ورفــع 

. ر حلصا ا

ــة وموجعــة مل  ــات قوي ــع قائاًل:)قــد نلجــأ لتوجيــه رضب ــد حييــى رسي وحــّذر العمي
يعهدهــا النظــام الســعودي مــن قبــل مــا مل يوقــف عدوانــه وحصــاره( .. الفتــًا إىل 
أن الكــرة اآلن يف ملعــب النظــام الســعودي والعــام الســابع ســيكون عــام املفاجــآت 

بالنســبة للعمليــات العســكرية.

وخاطــب حتالــف العــدوان بقولــه: )يكفي قــوى العــدوان درس ٦ ســنوات وإن كان 
لدهيــم أمــوال فليرتكوهــا ألبنــاء بلدهــم نحــن ال نشــكل هتديــدًا عليهــم بل اســتمرار 

العــدوان هــو مــا يشــكل اخلطــر عليهــم(.

وأضاف:)نقــول للعــدوان إن مــا صنعنــاه خــالل ســت ســنوات ســيتضاعف خــالل 
عــام واحــد بــإذن اهلل( .. الفتــًا إىل أن مــا تلقتــه قــوى العــدوان مــن عمليــات خــالل 

٦ ســنوات قــد يتفاجــأون بمثلهــا وأكثــر خــالل عــام واحــد.

ــوا  ــدوان وارفع ــوا الع ــه بقوله:)أوقف ــلحة مداخلت ــوات املس ــدث الق ــم متح واختت
ــة اليــوم  ــا بشــكل فــوري ومبــارش(.. حمــذرًا أن )عملي احلصــار وســتتوقف عملياتن
ــف  ــال مل يتوق ــابع يف ح ــام الس ــنٍي للع ــوى تدش ــون س ــن تك ــود ل ــي للصم الوطن

ــار(. ــع احلص ــدوان وُيرف الع
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ابـريـــل 2021م

تصريح عن قصف عاصمة العدو السعودي الرياض  
٢0٢١/4/١م

ابـــريـــــل01 

 متكـن سـالح اجلـو املسـري فجـر اليـوم مـن تنفيـذ عمليـة هجوميـة يف 
عاصمـة العدو السـعودي الريـاض بأربع طائرات مسـرية اسـتهدفت 

مواقـع حساسـة ومهمـة، وكانـت اإلصابـة دقيقـة بفضل اهلل.

ــرد  ــا الطبيعــي واملــرشوع يف ال ــأيت هــذا االســتهداف يف إطــار حقن ي
ــا. عــىل العــدوان واحلصــار املتواصــل عــىل بلدن

عملياتنا مستمرة طاملا استمر العدوان واحلصار.

  تصريح عن استهداف قاعدة امللك خالد اجلوية 
بخميس مشيط

٢0٢١/4/١م

ابـــريـــــل01 

 ســالح اجلــو املســري يتمكــن بفضــل اهلل مــن اســتهداف قاعــدة امللــك 
ــف  ــوع )قاص ــريتني ن ــني مس ــيط بطائرت ــس مش ــة بخمي ــد اجلوي خال

2K(وكانــت اإلصابــة دقيقــة.. 

العــدوان وحصــاره  يــأيت هــذا االســتهداف ردا عــىل تصعيــد 
املتواصــل عــىل بلدنــا.
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٢
تصريح عن معاودة استهداف قاعدة امللك خالد 

اجلوية بخميس مشيط
٢0٢١/4/٧م

ابـــريـــــل07 

  سـالح اجلو املسـري يتمكن بفضل اهلل من اسـتهداف مواقع حساسة يف 
قاعـدة امللـك خالد اجلويـة بخميس مشـيط بطائرتني مسـرية )قاصف 

2K(وكانـت اإلصابة دقيقة. 

يــأيت هــذا االســتهداف ردا عــىل اســتمرار العــدوان واحلصار الغاشــم 
ــا العزيز. عــىل بلِدن

تصريح عن استهداف قاعدة امللك خالد اجلوية 
بخميس مشيط مجددًا

٢0٢١/4/٨م

ابـــريـــــل08 

   ســالح اجلــو املســري يســتهدف قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس 
مشــيط بطائــرة مســرية نــوع )قاصــف 2K( وكانــت اإلصابــة دقيقــة 

بحمــد اهلل..

ــىل  ــي ع ــرشوع والطبيع ــرد امل ــار ال ــأيت يف إط ــتهداف ي ــذا االس ه
ــا. ــىل بلدن ــار ع ــدوان واحلص ــتمرار الع اس
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ابـريـــل 2021م

تصريح عن استهداف مرابض الطائرات احلربية 
مبطار جيزان

٢0٢١/4/٨م

ابـــريـــــل08 

   متكن سـالح اجلو املسـري بفضل اهلل من اسـتهداف مرابـض الطائرات 
احلربيـة بمطـار جيـزان بطائـرة نـوع )قاصـف 2K( وكانـت اإلصابة 

 . قيقة د

ــأيت هــذا االســتهداف ردا عــىل اســتمرار العــدوان واحلصــار عــىل  ي
ــا العزيــز. بلدن

تصريح عن قصف موقع عسكري مبطار أبها 
الدولي

٢0٢١/4/٩م

ابـــريـــــل09 

ــاس  ــع حس ــىل موق ــة ع ــة هجومي ــري عملي ــو املس ــالح اجل ــذ س     نف
بمطــار أهبــا الــدويل بطائــرة مســرية نــوع )قاصــف 2K( عــرص اليــوم 

وقــد أصابــت هدفهــا بدقــة بفضــل اهلل.

يــأيت هــذا االســتهداف يف إطــار الــرد املــرشوع عــىل تصعيــد العدوان 
واحلصــار الشــامل عــىل بلدنــا العزيز
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٢
تصريح عن استهداف مطار جيزان وقاعدة امللك 

خالد 
٢0٢١/4/١١م

ابـــريـــــل11 

   سـالح اجلو املسـري يتمكن بفضل اهلل من اسـتهداف مرابض الطائرات 
احلربيـة يف مطـار جيـزان وقاعـدة امللك خالـد اجلوية بخميس مشـيط 

صبـاح اليوم األحـد بطائرتني )قاصـف 2K(وكانـت اإلصابة دقيقة.

ــأيت ردا عــىل اســتمرار العــدوان واحلصــار عــىل  هــذا االســتهداف ي
ــا العزيــز. بلِدن
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ابـريـــل 2021م

بيان عملية "الثالثني من شعبان"
٢0٢١/4/١٢م

ابـــريـــــل12 

ن َسـبِيٍل ﴾.  قـال تعإىل : ﴿َومَلَـِن انَترَصَ َبْعـَد ُظْلِمِه َفُأْوَلٰٓئِـَك َما َعَلْيِهم مِّ
صـدق اهلل العظيم 

ردًا عــىل تصعيــِد العــدواِن وحصــاِره الظــاملِ عــىل بلِدنــا نفــذْت قواُتنا 
املســلحُة مــن خــالل القــوِة الصاروخيــِة وســالِح اجلــِو املســرِي عمليــًة 
ــريًة  ــرًة مس ــرشَة طائ ــبَع ع ــعبان(  بس ــن ش ــني م ــة الثالث ــرتكًة ) عملي ــًة مش هجومي
وصاروخــا باليســتيا اســتهدفت عمــَق العــدوِّ الســعوديِّ وكانــت عــىل النحــو اآليت:

اســتهداف مصــايْف رشكــِة أرامكــْو يف منطقتــي جــدَة واجلبيــِل بعــرِش طائراٍت مســريٍة 
ــامد٣. نوع ص
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٢
اســتهداف مواقــَع عســكريٍة حساســٍة يف منطقتــي مخيــِس مشــيْط وجيــزاَن بخمــِس 

طائــراٍت مســريٍة نوع)قاصــف 2K(وصاروخــنِي بالســتينِي نــوع بــدر١.

اســتمرِت العمليــُة مــن مســاِء أمــِس وحتــى فجــِر يوِمنــا هــذا اإلثنــني، وقــد حققــْت 
أهداَفهــا بنجــاٍح بفضــِل اهلل.

ــتمرَّ  ــا اس ــدٌة طامل ــتمرٌة ومتصاع ــا مس ــلحُة أن عملياهِت ــواُت املس ــُد الق ــذا وتؤك ه
ــا. ــىل بلِدن ــاُر ع ــدواُن واحلص الُع

عاش اليمُن حرا عزيزا مستقال .. والنرُص لليمِن ولكِل أحراِر األمة 

صادر عن القوات املسلحة اليمنية -صنعاء

 3٠ شعبان 1٤٤٢للهجرة 

املوافق 1٢ أبريل ٢٠٢1م
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ابـريـــل 2021م

تصريح عن عملية هجومية مشتركة يف العمق 
السعودي

٢0٢١/4/١٥م

ابـــريـــــل15 

القـوة الصاروخيـة وسـالح اجلـو املسـري عمليـة هجوميـة      نفـذت 
مشـرتكة ب ١١ صاروخـا وطائـرة مسـرية اسـتهدفت رشكـة أرامكو 

ومنصـات الباتريـوت وأهدافـا حساسـة يف جيـزان. 

حيــث تــم اســتهداف رشكــة أرامكــو وأهدافــا أخــرى بســبعة 
ــا  ــج عنه ــل اهلل ونت ــة بفض ــة دقيق ــت اإلصاب ــدر وكان ــعري وب ــوع س ــخ ن صواري

اشــتعال حرائــق كبــرية يف رشكــة أرامكــو.

فيــام تــم اســتهداف خمــازن وقواعــد الباتريــوت بأربــع طائــرات مســرية نــوع صــامد٣ 
وقاصــف 2K وكانــت اإلصابــة دقيقــة.

ــه  ــار وجرائم ــتمرار احلص ــدوان واس ــد الع ــىل تصعي ــتهداف ردا ع ــذا االس ــأيت ه ي
ــدة. ــس بصع ــة األم ــا جريم ــي كان آخره ــة والت املتواصل

كــام نعــد النظــام الســعودي بعمليــات أوســع وأكــرب إذا اســتمر يف عدوانــه وحصــاره 
عــىل بلدنا.
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٢
 تصريح عن قصف قاعدة امللك خالد اجلوية  

٢0٢١/4/١٧م

ابـــريـــــل17 

  نفـذ سـالح اجلـو املسـري عمليـة هجوميـة عـىل قاعـدة امللـك خالـد 
اجلويـة بخميـس مشـيط بطائرة مسـرية نـوع قاصـف 2K اسـتهدفت 

هدفـا عسـكريا حساسـا وكانـت اإلصابـة دقيقـة بفضـل اهلل.

العــدوان واحلصــار  يــأيت هــذا االســتهداف ردا عــىل تصعيــد 
املتواصــل عــىل بلدنــا.

تصريح عن عملية هجومية على مطار أبها الدولي
٢0٢١/4/٢0م

ابـــريـــــل20 

     نفــذ ســالح اجلــو املســري عمليــة هجوميــة عــىل مطــار أهبــا الــدويل 
بطائــرة مســرية نــوع قاصــف 2K اســتهدفت موقعــا عســكريا مهــام 

وكانــت اإلصابــة دقيقــة بفضــل اهلل.

العــدوان واحلصــار  يــأيت هــذا االســتهداف ردا عــىل تصعيــد 
املتواصــل عــىل بلدنــا العزيــز.
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تصريح عن قصف قاعدة امللك خالد اجلوية  
٢0٢١/4/٢٢م

ابـــريـــــل22 

   نفـذ سـالح اجلـو املسـري عمليـة هجوميـة عـىل قاعـدة امللـك خالـد 
اجلويـة بخميس مشـيط بطائرة مسـرية نـوع قاصف 2K يف السـاعات 
األوىل مـن صبـاح اليـوم اخلميـس اسـتهدفت موقعـا عسـكريا مهـام 

وكانـت اإلصابـة دقيقـة بفضـل اهلل.

ــدوان  ــد الع ــىل تصعي ــرشوع ع ــي وامل ــرد الطبيع ــار ال ــتهداف يف إط ــذا االس ــأيت ه ي
ــا. ــىل بلدن ــامل ع ــار الش واحلص

تصريح عن استهداف قاعدة امللك خالد اجلوية 
وشركة أرامكو  

٢0٢١/4/٢٣م

ابـــريـــــل23 

      متكــن ســالح اجلــو املســري بفضــل اهلل مــن تنفيــذ عمليــة هجوميــة 
بثــالث طائــرات مســرية منهــا طائرتــان نــوع قاصــف 2K اســتهدفت 
ــس  ــة بخمي ــد اجلوي ــك خال ــدة املل ــة يف قاع ــة وحساس ــع مهم مواق
مشــيط، وطائــرة صــامد٣ اســتهدفت رشكــة أرامكــو يف جيــزان 

ــة. ــة دقيق ــت اإلصاب وكان

يأيت هذا االستهداف ردا عىل استمرار العدوان واحلصار عىل بلِدنا العزيز.

ابـريـــل 2021م
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٢
تصريح عن معاودة قصف قاعدة امللك خالد 

اجلوية  
٢0٢١/4/٢٣م

ابـــريـــــل23 

   سـالح اجلـو املسـري يعـاود اسـتهداف قاعـدة امللـك خالـد اجلويـة 
بخميـس مشـيط بطائرة مسـرية نـوع قاصـف 2K يف متام التاسـعة من 
صبـاح اليـوم مسـتهدفًا موقعـًا عسـكريًا مهاًم وكانـت اإلصابـة دقيقة 

بفضـل اهلل.

ــار  ــدوان واحلص ــد الع ــىل تصعي ــرشوع ع ــرد امل ــار ال ــتهداف يف إط ــذا االس ــأيت ه ي
ــا. ــىل بلدن ــل ع املتواص

تصريح عن عملية هجومية على قاعدة امللك 
خالد اجلوية  

٢0٢١/4/٢٥م

ابـــريـــــل25 

ــك  ــدة املل ــىل قاع ــة ع ــة هجومي ــري عملي ــو املس ــالح اجل ــذ س       نف
 2K ــف ــوع قاص ــرية ن ــرة مس ــيط بطائ ــس مش ــة بخمي ــد اجلوي خال

ــة دقيقــة بفضــل اهلل. وكانــت اإلصاب

يــأيت هــذا االســتهداف يف إطــار الــرد املــرشوع عــىل تصعيــد العدوان 
واحلصــار املتواصــل عــىل بلدنــا العزيز
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تصريح عن قصف قاعدة امللك خالد اجلوية  
٢0٢١/4/٢٦م

ابـــريـــــل26 

     نفـذ سـالح اجلـو املسـري عمليـة هجوميـة عـىل قاعـدة امللـك خالـد 
اجلويـة بخميـس مشـيط يف السـاعات األوىل مـن فجـر اليـوم بطائـرة 

مسـرية نـوع قاصـف 2K حمققـة إصابـة دقيقـة بفضـل اهلل.

ــىل  ــرشوع ع ــي وامل ــا الطبيع ــار ردن ــتهداف يف إط ــذا االس ــأيت ه ي
ــا. ــىل بلدن ــل ع ــار املتواص ــدوان واحلص ــد الع تصعي

تصريح عن معاودة قصف قاعدة امللك خالد 
اجلوية  

٢0٢١/4/٢٨م

ابـــريـــــل28 

ــدة  ــىل قاع ــة ع ــة هجومي ــوم عملي ــري الي ــو املس ــالح اجل ــذ س        نف
امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط بطائــرة مســرية نــوع قاصــف 

2K وكانــت اإلصابــة دقيقــة بفضــل اهلل..

يــأيت هــذا االســتهداف يف إطــار الــرد املــرشوع عــىل تصعيــد العدوان 
واحلصــار املتواصــل عــىل بلدنــا العزيز.

ابـريـــل 2021م
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تصريح عن قصف قاعدة امللك خالد اجلوية
٢0٢١/٥/١م

مـــــايـو01 

    نفـذ سـالح اجلـو املسـري عمليـة هجوميـة عـىل قاعـدة امللـك خالـد 
اجلويـة بخميـس مشـيط بطائرة مسـرية نـوع )قاصف 2K( قبـل قليل 

حمققـة إصابـة دقيقة بفضـل اهلل.

يــأيت االســتهداف هــذا يف إطــار الــرد املــرشوع عــىل تصعيــد العدوان 
واحلصــار املتواصــل عــىل بلدنــا العزيز.

تصريح عن عملية مشتركة على مطار جنران 
وقاعدة امللك خالد اجلوية

٢0٢١/٥/٣م

مـــــايـو03 

 بفضــل اهلل وكرمــه نفــذت القــوة الصاروخيــة وســالح اجلــو املســري 
ــف  ــوع )قاص ــرية ن ــرات مس ــع طائ ــرتكة بأرب ــة مش ــة هجومي عملي

ــدر. ــوع ب ــتيني ن ــني باليس 2K( وصاروخ

العمليــة اســتهدفت مواقــع عســكرية يف مطــار نجــران وقاعــدة امللك 
خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط، وكانــت اإلصابــات دقيقة بحمــد اهلل.

ــا  ــىل بلِدن ــامل ع ــار الش ــدوان واحلص ــد الع ــىل تصعي ــتهداف ردا ع ــذا االس ــأيت ه ي
ــز. العزي

مـــــايـو 2021م
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٢
تصريح عن قصف قاعدة امللك خالد اجلوية  

٢0٢١/٥/٨م

مـــــايـو08 

     نفـذ سـالح اجلـو املسـري عمليـة هجوميـة عـىل قاعـدة امللـك خالـد 
اجلويـة بخميـس مشـيط بطائـرة مسـرية نـوع قاصـف 2K فجـر اليوم 

وكانـت اإلصابـة دقيقة بفضـل اهلل.

ــىل  ــرشوع ع ــي وامل ــا الطبيع ــار ردن ــتهداف يف إط ــذا اإلس ــأيت ه ي
ــز. ــا العزي ــىل بلدن ــل ع ــار املتواص ــدوان واحلص ــد الع تصعي

تصريح عن استهداف هدف عسكري مبطار أبها 
الدولي

٢0٢١/٥/١0م

مـــــايـو10 

ــكري  ــدف عس ــىل ه ــة ع ــة هجومي ــري عملي ــو املس ــالح اجل ــن س  ش
ــة  ــة إصاب ــف 2K حمقق ــوع قاص ــرية ن ــرة مس ــا بطائ ــار أهب ــم بمط مه

ــة. دقيق

ــىل  ــرشوع ع ــي وامل ــرد الطبيع ــار ال ــأيت يف إط ــتهداف ي ــذا االس ه
ــي. ــعب اليمن ــىل الش ــار ع ــدوان واحلص ــد الع تصعي
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تصريح عن قصف شركة أرامكو ومطار جنران 
وأهداف أخرى

٢0٢١/٥/١٣م

مـــــايـو13 

    متكنـت القـوة الصاروخيـة وسـالح اجلـو املسـري فجـر اليـوم مـن 
تنفيـذ عمليـة هجوميـة واسـعة ومشـرتكة باثني عـرش ما بـني صاروٍخ 
باليسـتٍي وطائـرة مسـرية اسـتهدفت رشكـة أرامكـو ومطـار نجـران 

وأهدافـًا حساسـًة يف مدينـة نجـران 
ــت  ــف 2K وكان ــرات قاص ــعري وطائ ــدر وس ــخ ب ــتهداف بصواري ــم االس ــد ت وق

ــل اهلل. ــة بفض ــات دقيق اإلصاب
ــد  ــىل تصعي ــرد ع ــرشوع يف ال ــي وامل ــا الطبيع ــار حقن ــتهداف يف إط ــذا االس ــأيت ه ي

ــا. ــىل بلدن ــتمر ع ــار املس ــدوان واحلص الع
العمليــة اهلجوميــة التــي اســتهدفت رشكــة أرامكــو ومطــار نجــران وأهدافا حساســة 
يف مدينــة نجــران تــم تنفيذهــا بســبعة صواريــخ باليســتية نــوع بــدر وســعري ومخــس 

.2K طائــرات مســرية نــوع قاصــف

مـــــايـو 2021م
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٢
تصريح عن إسقاط طائرة استطالع مقاتلة يف 

أجواء جبهة جنران
٢0٢١/٥/٢0م

مـــــايـو20 

متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضل اهلل من إسـقاط طائرة اسـتطالع مقاتلة 
صبـاح اليوم أثنـاء قيامها بتنفيذ أعـامل عدائية يف أجـواء جبهة نجران.

ــم  ــو مل يت ــاروخ أرض ج ــرة بص ــقاط الطائ ــة إس ــذ عملي ــم تنفي ت
ــل  ــرة وتفاصي ــات الطائ ــرش مواصف ــيتم ن ــد، وس ــه بع ــف عن الكش

ــاء اهلل. ــا إن ش ــة الحق العملي

اإلعالن عن نوع الطائرة التي مت إسقاطها 
٢0٢١/٥/٢١م

مـــــايـو21 

 Wing طائــرة االســتطالع املقاتلــة التــي تــم إســقاطها هــي مــن نــوع
Loong2 صينيــة الصنــع تابعــة لســالح اجلــو الســعودي، اشــرتاها 

مطلــع العــام اجلــاري.

العمليــة موثقــة بعدســة اإلعــالم احلــريب وســوف يتــم بث مشــاهدها 
. حقا ال
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تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية مسلحة يف 
اجلوف

٢0٢١/٥/٢٢م

مـــــايـو22 

متكنـت الدفاعـات اجلوية بفضل اهلل من إسـقاط طائرة جتسسـية مقاتلة 
مـن نـوع CH4 صينية الصنع تابعـة لقوى العـدوان يف اجلوف.

وتــم تنفيــذ عمليــة إســقاط الطائــرة بصــاروخ أرض جــو مل ُيكشــف 
ــة  ــواء منطق ــة يف أج ــامل عدائي ــا بأع ــاء قيامه ــك أثن ــد، وذل ــه بع عن

ــوف. ــة اجل ــق بمحافظ املرازي

نجدد التأكيد أن أجواء اليمن ليست للنزهة.

 
تصريح عن قصف قاعدة امللك خالد اجلوية 

٢0٢١/٥/٢٩م

مـــــايـو29 

ــة  ــة هجومي ــذ عملي ــن تنفي ــل اهلل م ــري بفض ــو املس ــالح اجل ــن س متك
ــة بخميــس مشــيط بطائرتــني  ــد اجلوي اســتهدفت قاعــدة امللــك خال

ــة. ــة دقيق ــت اإلصاب ــف 2K وكان قاص

ــرد  ــا املــرشوع والطبيعــي يف ال ــأيت هــذا االســتهداف يف إطــار حقن ي
ــز. عــىل العــدوان وحصــاره املتواصــل عــىل شــعبنا العزي

مـــــايـو 2021م
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٢
تصريح عن استهداف قاعدة امللك خالد اجلوية  

٢0٢١/٥/٣0م

مـــــايـو30 

متكـن سـالح اجلـو املسـري بفضـل اهلل فجـر يومنـا هـذا األحـد مـن 
اسـتهداف قاعـدة امللـك خالـد اجلويـة بخميـس مشـيط بطائـرة نـوع 

قاصـف 2K حمققـا إصابـة دقيقـة.

ــأيت هــذا االســتهداف ردا عــىل اســتمرار احلصــار والعــدوان عــىل  ي
ــا العزيــز. بلدن

تصريح عن معاودة قصف قاعدة امللك خالد 
اجلوية 

٢0٢١/٥/٣١م

مـــــايـو31 

نفــذ ســالح اجلــو املســري بفضــل اهلل عمليــة هجوميــة بطائــرة قاصــف 
2K عــىل قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط صبــاح اليــوم 

وكانــت اإلصابــة دقيقــة. 

هــذا االســتهداف يــأيت يف إطــار الــرد عــىل تصعيــد العــدوان 
وحصــاره الشــامل عــىل اليمــن.

 



أكتوبر
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

ْث الُمَتَحدِّ
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يونيو 2021م

٢
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٢
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يـونيــو 2021م

تصريح عن قصف قاعدة امللك خالد اجلوية 
٢0٢١/٦/٦م

يـونيــو06 

 متكـن سـالح اجلـو املسـري بعـون اهلل مـن تنفيـذ عمليـة هجوميـة فجر 
اجلويـة  امللـك خالـد  قاعـدة  اسـتهدفت   2K قاصـف  بطائـرة  اليـوم 

بخميـس مشـيط وكانـت اإلصابـة دقيقـة. 

هــذا االســتهداف يــأيت يف إطــار حقنــا املــرشوع يف الــرد عىل اســتمرار 
العــدوان وحصــاره املتواصــل عىل شــعبنا.

 
إعالن موعد بث فيلم جاسوس املوساد يف اليمن

٢0٢١/٦/٨م

يـونيــو08 

ــوس  ــي جاس ــم الوثائق ــيبث الفيل ــة س ــة املقبل ــام القليل ــالل األي خ
ــل  ــن التدخ ــزءا م ــق ج ــف بالوثائ ــذي يكش ــن وال ــاد يف اليم املوس
ــكريا وأرسار  ــن عس ــتهداف اليم ــط اس ــا وخمط ــي يف بالدن اإلرسائي

ــرة. ــف ألول م ــرى تكش أخ
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٢
نفي لتصريحات العدو بخصوص شبكة ألغام يف 

باب املندب
٢0٢١/٦/١0م

يـونيــو10 

مـا يـروج لـه إعـالم العـدوان مـن نـزع شـبكة ألغـام يف بـاب املندب 
منهـا  اهلـدف  واهيـة،  فـربكات  إال  ليسـت  وزقـر  حنيـش  وجزيـريت 
التضليـل عـىل الـرأي العـام الـدويل بـأن اجليـش واللجـان الشـعبية 

يشـكلون خطـرا عـىل املالحـة البحريـة.

ــات  ــربكات واملرسحي ــذه الف ــل ه ــد أن مث ــلحة نؤك ــوات املس ــا يف الق ــك فإنن ولذل
قــد انكشــفت وال تنطــي عــىل أحــد وأن عملياتنــا ال حتتــاج إىل إخفــاء فنحــن نعلــن 

عنهــا بــكل فخــر واعتــزاز.

 
تصريح عن قصف موقع عسكري مبطار أبها 

الدولي
٢0٢١/٦/١4م

يـونيــو14 

ــة عــىل مطــار أهبــا الــدويل  نفــذ ســالح اجلــو املســري عمليــة هجومي
ــرة مســرية نــوع قاصــف 2K اســتهدفت موقعــا عســكريا مهــام  بطائ

ــة دقيقــة بفضــل اهلل. وكانــت اإلصاب

يــأيت هــذا االســتهداف يف إطــار الــرد املــرشوع عــىل تصعيــد العدوان 
واحلصــار املتواصــل عــىل بلدنــا العزيز.
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تصريح عن قصف مواقع عسكرية يف مطار أبها 
الدولي

٢0٢١/٦/١٧م

يـونيــو17 

متكـن سـالح اجلو املسـري بفضـل اهلل مـن تنفيذ عمليـة هجوميـة ظهر 
 2K اليـوم عـىل مواقع عسـكرية يف مطار أهبـا الدويل بطائرتـني قاصف

دقيقة. اإلصابـة  وكانت 

يــأيت هــذا االســتهداف يف إطــار الــرد الطبيعــي عــىل جرائــم العــدوان 
وحصــاره املســتمر عــىل بلدنــا العزيــز.

 
تصريح عن قصف قاعدة امللك خالد اجلوية  

٢0٢١/٦/١٩م

يـونيــو19 

ــرة  ــة بطائ ــة هجومي ــوم عملي ــر الي ــري فج ــو املس ــالح اجل ــذ س  نف
ــيط  ــس مش ــة بخمي ــد اجلوي ــك خال ــدة املل ــىل قاع ــف 2K ع قاص

وكانــت اإلصابــة دقيقــة بفضــل اهلل.

العــدوان وحصــاره  يــأيت هــذا االســتهداف ردا عــىل تصعيــد 
املتواصــل عــىل بلدنــا العزيــز.

يـونيــو 2021ميـونيــو 2021م
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٢
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف املشجح 

بصرواح
٢0٢١/٦/٢0م

يـونيــو20 

الدفاعـات اجلويـة بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية  متكنـت 
أمريكيـة نـوع )سـكان إيغـل Scan Eagle( بصـاروخ أرض جـو 
وذلـك أثنـاء قيامهـا بأعامل عدائيـة يف أجـواء منطقة املشـجح بمديرية 

رصواح بمحافظـة مـأرب.

ــاهد  ــث مش ــم ب ــوف يت ــريب وس ــالم احل ــة اإلع ــة بعدس ــتهداف موثق ــة االس عملي
ــاء اهلل. ــا إن ش ــرة الحق ــام الطائ ــة وحط العملي

ــة  ــؤولياهتا يف محاي ــام بمس ــدا يف القي ــو جه ــن تأل ــا ل ــلحة أهن ــوات املس ــد الق وتؤك
ــة. ــات العدائي ــكل العملي ــدي ل ــة والتص ــواء اليمني األج
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يـونيــو 2021م

تصريح عن استهداف معسكر الوديعة
٢0٢١/٦/٢4م

يـونيــو24 

متكــن ســالح اجلو املســري مــن تنفيــذ عمليــة عســكرية واســعة ونوعية 
ــعودي  ــدوان الس ــف الع ــا لتحال ــا تابع ــكرا تدريبي ــتهدفت معس اس
األمريكــي يف منطقــة الوديعــة بعــرش طائــرات مســرية نــوع قاصــف 
2K اســتهدفت مركــز القيــادة ومواقــع التدريــب وقطاعــات احلشــد 

ومواقــع أخــرى داخــل املعســكر وكانــت اإلصابــات دقيقــة بفضــل اهلل.

العمليــة أســفرت عــن مــرصع وإصابــة أكثــر مــن ٦0 مــن مرتزقــة العــدوان بينهــم 
قــادة، باإلضافــة إىل مــرصع عــدد مــن الضبــاط الســعوديني.

ــوت  ــة بالص ــي موثق ــني وه ــني املاضي ــالل اليوم ــة خ ــذت العملي ــد نف ــذا وق ه
والصــورة وســيتم بــث مشــاهدها الحقــا إن شــاء اهلل.
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٢
تصريح عن قصف قاعدة امللك خالد اجلوية  

٢0٢١/٦/٢٥م

يـونيــو25 

 ســالح اجلــو املســري يســتهدف قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس 
ــة  ــة دقيق ــت اإلصاب ــوم وكان ــر الي ــف 2K فج ــرة قاص ــيط بطائ مش

ــل اهلل  بفض

ــىل  ــي ع ــرشوع والطبيع ــرد امل ــار ال ــتهداف يف إط ــذا االس ــأيت ه ي
ــز. ــا العزي ــىل بلدن ــار ع ــتمرار احلص ــدوان واس ــد الع تصعي

 
تصريح عن استهداف مواقع عسكرية يف جنران 

وأبها وخميس مشيط
٢0٢١/٦/٢٨م

يـونيــو28 

متكنــت القــوة الصاروخيــة وســالح اجلــو املســري مــن تنفيــذ عمليــة 
عســكرية مشــرتكة عــىل مواقــع عســكرية حساســة يف مناطــق نجــران 
وأهبــا ومخيــس مشــيط بخمســة صواريــخ باليســتية ومخــس طائــرات 

مســرية. 

العمليــة اســتهدفت معســكر احلــرس الوطنــي يف نجــران، ومواقــع عســكرية 
ــت  ــيط وكان ــس مش ــة بخمي ــد اجلوي ــك خال ــدة املل ــدويل، وقاع ــا ال ــار أهب يف مط

اإلصابــات دقيقــة بفضــل اهلل.

تم تنفيذ العملية خالل ال ٢4 ساعة املاضية. 

ــدوان  ــتمرار الع ــىل اس ــرد ع ــرشوع يف ال ــا امل ــار حقن ــة يف إط ــذه العملي ــأيت ه ت
ــا. ــىل بلدن ــار ع واحلص
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تصريح عن استهداف معسكر صحن اجلن ومعسكر 
املنطقة العسكرية الثالثة

٢0٢١/٦/٣0م

يـونيــو30 

معسـكر  اسـتهداف  مـن  اهلل  بفضـل  الصاروخيـة  القـوة  متكنـت      
صحـن اجلـن ومعسـكر املنطقـة العسـكرية الثالثـة بمأرب ظهـر اليوم 

بصاروخـني باليسـتيني نـوع بـدر١ وكانـت اإلصابـة دقيقـة.

ــة العــرشات مــن  ــة االســتهداف أســفرت عــن مــرصع وإصاب عملي
مرتزقــة العــدوان بينهــم قــادة. 

ومـا يـروج لـه إعـالم العدوان مـن اسـتهداف ملواقـع مدنية إنـام هو زيف وال أسـاس 
لـه من الصحـة، فرضباتنـا الصاروخيـة واملسـرية تسـتهدف مواقع عسـكرية واضحة 
ومعروفـة، ونتخـذ مجيـع اإلجـراءات العملياتيـة الالزمـة حلاميـة املدنيـني واألعيـان 

املدنيـة ومجيـع عملياتنـا تتوافـق مع القانـون الـدويل اإلنسـاين وقواعـده العرفية.

 
اإلعالن عن بث مشاهد نوعية لعملية الوديعة

٢0٢١/٦/٣0م

يـونيــو30  

ــث  ــيتم ب ــاء اهلل - س ــد - إن ش ــرص الغ ــن ع ــة م ــاعة الثالث ــام الس يف مت
ــاهد  ــث مش ــا ب ــيتم خالهل ــي س ــة والت ــة الوديع ــة لعملي ــاهد نوعي مش

ــرة. ــول( وألول م ــالق والوص ــد واإلط ــل )الرص مراح

يـونيــو 2021م
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٢
يوليو 2021م
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إعالن عن بث فيديو جديد من داخل معسكر 
الوديعة 

٢0٢١/٧/٢م

يـوليــو02 

داخـل معسـكر  لعمليـة االسـتطالع مـن  فيديـو جديـد  بـث   سـيتم 
الوديعـة قبـل عمليـة اسـتهداف املعسـكر يظهـر فيـه احلجـم الكبـري 

للعـدو. واإلعـداد  التحشـيد  وحجـم  العسـكري  للتواجـد 

يـوليــو 2021م
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٢

 بيان عملية "النصر املبني" )1( - البيضاء
٢0٢١/٧/١٣م

يـوليــو13 

 قـال تعـإىل: ﴿َفَمـِن اْعَتـَدٰى َعَلْيُكـْم َفاْعَتـُدوا َعَلْيـِه بِِمْثـِل َمـا اْعَتـَدٰى 
َعَلْيُكـْم﴾. صـدق اهلل العظيـم 

ــزاِق  ــارُص االرت ــه عن ــْت ب ــذي قام ــِم ال ــداِء الغاش ــىل االعت ردًا ع
ــدواِن  ــناِد دوِل الع ــدِة وبإس ــَش والقاع ــارِص داع ــن عن ــرام م واإلج

ــني. ــرص املب ــَة الن ــلحُة عملي ــا املس ــذْت قواُتن نف

ــدوُّ  ــا الع ــد احتله ــي كان ق ــِق الت ــَل املناط ــتعادة كام ــن اس ــِل اهللِ م ــت بفض ومتكن
وكذلــك حتريــَر مناطــَق واســعًة يف مديريــاِت )الزاهــَر والصومعــَة( بمحافظــِة 

ــاء.  البيض
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إضافــًة إىل اغتنــام كميــاٍت كبــريٍة مــن األســلحِة والعتــاِد ومــرصِع وإصابــِة املئــاِت 
مــن العصابــاِت التكفرييــِة مــا يســمى بالقاعــدِة وداعــش. 

استمَر تنفيُذ العمليِة اثنني وسبعنَي ساعًة فقط. 

إن القــواِت املســلحَة وهــي تعلــُن عــن هــذا اإلنجــاِز الكبــرِي َلتؤكــُد ألبنــاِء شــعبِنا 
اليمنــيِّ العزيــِز مســتوى االرتبــاِط بــنَي تلــك اجلامعــاِت التكفرييــِة املنفــذِة لألجنــدِة 
االمريكيــِة وحتالــِف العــدواِن الــذي قــاَم بإســناِدها بعــرشاِت مــن الغــاراِت اجلويــة. 

إن القواِت املسلحَة تثمُن الدوَر الكبرَي ألبناِء حمافظِة البيضاِء وقبائِلها األبية.

ــاِر  ــِع احلص ــدواِن ورف ــِف الع ــى وق ــكريِة حت ــاِت العس ــتمراَر العملي ــُد اس وتؤك
وحتريــِر كافــِة أرايض اجلمهوريــة. 

هذا وسيتُم نرُش تفاصيَل العمليِة وبُث مشاهَدها خالَل األياِم املقبلِة إن شاَء اهلل. 

عاش اليمُن حرًا عزيزًا مستقاًل .. والنرُص لليمِن ولكِل أحراِر األمة 

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية - صنعاء

 3 ذي احلجة 1٤٤٢ للهجرة

املوافق 13 يوليو ٢٠٢1 م

يـوليــو 2021م
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٢
إعالن عن إيجاز صحفي 

٢0٢١/٧/١4م

يـوليــو14 

غـدًا ويف متـام الثالثـة عـرصا- إن شـاء اهلل - إجيـاز صحفـي نكشـف 
فيـه تفاصيـل عمليـة النرص املبـني مع تفاصيـل الرضبـات الصاروخية 
والطـريان املسـري وحجم اخلسـائر املاديـة والبرشيـة يف صفوف عنارص 
مـا يسـمى بالقاعدة وداعـش ومشـاهد توثيـق العملية بشـكل كامل.
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إيجاز صحفي لعملية "النصر املبني 1" - البيضاء
٢0٢١/٧/١٥م

يـوليــو15 

ــَه َينُصْرُكــْم َوُيَثبِّــْت َأْقَداَمُكــْم}..  قــال تعــإىل :﴿إِن َتنُصــُروا اللَّ
ــم  ــدق اهلل العظي ص

ــض  	 ــك بع ــية وكذل ــل الرئيس ــاز التفاصي ــذا اإلجي ــم يف ه ــدم لك نق
ــني.  ــرص املب ــة الن ــن عملي ــًا م ــت جانب ــي وثق ــاهد الت املش

بعــد أن متكنــت قواتنــا املســلحة بعــون اهلل تعــإىل مــن حتقيــق إنجــازات ميدانيــة  	
عــدة خــالل املرحلــة املاضيــة وتكبيــد العــدو خســائر كبــرية يف خمتلــف املحــاور 

واجلبهــات القتاليــة. 

عـاد العدو جمـددًا ملحاولة تفعيـل األدوات التكفريية من عنـارص داعش والقاعدة  	
واسـتخدامهام كورقة الستهداف املواطنني السـيام يف حمافظة البيضاء. 

يـوليــو 2021م
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جاءت هذه املحاولة ضمن تنفيذ املخططات األمريكية يف بالدنا.  	

ــن  	 ــني م ــة والتكفريي ــن للمرتزق ــليم اليم ــىل تس ــات ع ــك املخطط ــل تل تعم
خــالل إعاقــة جهــود القــوات املســلحة يف حتريــر أرايض اجلمهوريــة واســتهداف 

ــلحة.  ــوات املس ــة والق ــزة األمني ــني واألجه املواطن

اجلامعــات التكفريــة بنشــاطها وحتركاهتــا لتنفيــذ تلــك املخططــات بــدأت يف حماولــة 
التســلل إىل بعــض املناطــق مــن مديريــات حمافظــة البيضــاء وتلقــت الدعم واإلســناد 

مــن قبــل حتالــف العــدوان فقــد تضمــن ذلــك الدعــم مــا يــي : 

تزويد تلك اجلامعات باألسلحة منها اخلفيفة وكذلك املتوسطة والثقيلة.  	

تقديــم الدعــم اللوجيســتي والــذي بــدأ بالتســهيالت املقدمــة لنقــل العــرشات  	
مــن العنــارص التكفرييــة للوصــول إىل املناطــق املســتهدفة منهــا عنــارص حتمــل 

جنســيات أجنبيــة. 

شــملت إجــراءات العــدو ضمــن احلشــد للمعركــة الســامح لعــدد مــن العنــارص  	
التكفرييــة األجنبيــة بدخــول اليمــن والوصــول إىل املناطــق املســتهدفة. 

أثنــاء تنفيــذ العمليــة نفــذ طــريان العــدوان أكثــر مــن ١٦١ غــارة جويــة يف إطــار  	
دعمــه لتلــك اجلامعــات أثنــاء املعركة. 

ارتكبــت األدوات التكفرييــة بحــق املواطنــني يف بعــض مناطــق البيضــاء جرائــم  	
ــوات  ــة والق ــزة األمني ــىل األجه ــرض ع ــا ف ــك م ــات وذل ــا اإلعدام ــدة منه ع

ــرك.  ــلحة رضورة التح املس

لقــد اضطلعــت القــوات املســلحة بمســؤولياهتا وبــارشت تنفيــذ واجباهتــا جتــاه  	
الوطــن والشــعب مــن خــالل إطــالق عمليــة النــرص املبــني وبعــون اهلل تعــإىل 
نجحــت قواتنــا املســلحة يف تنفيــذ العمليــة خــالل ٧٢ ســاعة فقــط وفــق اخلطــة 

املرســومة.  
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ــاء  	 ــنودة بأبن ــة مس ــذ العملي ــلحة تنفي ــا املس ــن قواتن ــة م ــدات خمتلف ــت وح تول
ــرة.  ــة احل ــا األبي ــاء وقبائله ــة البيض حمافظ

مــن ضمــن تلــك الوحــدات املدفعيــة وضــد الــدروع واهلندســة وكذلك ســالح  	
اجلــو املســري والقــوة الصاروخيــة إضافــة إىل وحــدات أخرى. 

ــة ٦٦  	 ــوات الصاروخي ــك الق ــري وكذل ــو املس ــالح اجل ــات س ــدد عملي ــغ ع بل
عمليــة منهــا ٩ عمليــات نفذهتــا القــوة الصاروخيــة بصواريــخ »بــدر وســعري« 
ومــا تبقــى مــن عمليــات نفذهــا ســالح اجلــو املســري منهــا 40 عملية اســتهداف 

و١٧ عمليــة اســتطالع ورصــد. 

بفضـل اهلل تعـإىل نجحـت قواتنا يف اسـتهداف مواقع جتمعات العنـارص التكفريية  	
ووثقـت تلـك العمليات بالصـوت والصورة وسـنعرضها لكم الحقًا. 

هناك دور بارز لالستطالع واالستخبارات يف رصد مواقع وجتمعات العدو.  	

وقد أدت العملية إىل: 	

ــة تبلــغ  	 حتريــر مناطــق واســعة بمديريتــي الصومعــة والزاهــر وبمســاحة إمجالي
١00 كــم مربــع. 

وقوع املئات من العنارص التكفريية ما بني قتيل ومصاب وأسري بينهم قيادات.  	

بلغ عدد القتىل من تلك العنارص ٣٥0 وجتاوز عدد املصابني ٥٦0.  	

بعــون اهلل نجــح جماهدونــا حيفظهــم اهلل خــالل العمليــة يف تدمــري وإعطــاب ٢٩  	
مدرعــة وآليــة. 

الذ مــن تبقــى مــن العنــارص التكفرييــة بالفــرار مــع آلياهتــم ومدرعاهتــم باجتــاه  	
املناطــق املحتلــة.  

خــالل تنفيــذ العمليــة قــدم حتالــف العــدوان اإلجرامــي كل الدعــم واإلســناد  	

يـوليــو 2021م
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٢
هلــذه العنــارص 

إىل جانــب عــدد الغــارات التــي بلغــت ١٦١ غــارة وكذلــك الدعــم باألســلحة  	
رصــدت اجلهــات املعنيــة التغطيــة اإلعالميــة لوســائل إعــالم حتالــف العــدوان 

واملرتزقــة املســاندة لتلــك اجلامعــات والعنــارص وتــم توثيــق ذلــك.

لقــد أثبتــت هــذه املعركــة جمــددًا ألبنــاء شــعبنا العزيــز حقيقــة تلــك العنــارص  	
ــن  ــي ضم ــرشوع األمريك ــام بامل ــدة وارتباطه ــش والقاع ــن داع ــة م التكفريي

ــدوان. ــف الع حتال

ــتخدمون  	 ــة يس ــدة األمريكي ــات املتح ــه الوالي ــن خلف ــدوان وم ــف الع إن حتال
ــني.  ــتهداف املواطن ــراب واس ــوىض واخل ــرش الف ــات يف ن ــك اجلامع تل

ــة  	 ــالل العملي ــات خ ــذه اجلامع ــايل هل ــي وامل ــكري واإلعالم ــم العس إن الدع
األخــرية يكشــف بــام ال يــدع جماالً للشــك أن تلــك اجلامعــات ليســت إال أدوات 
بيــد األجنبــي ضــد بلدنــا وشــعبنا وأن شــعار حماربــة مــا يســمى بـ)اإلرهــاب( 
ليــس إال أكذوبــة ترفعهــا واشــنطن وعواصــم التبعيــة والعاملــة مــن الريــاض إىل 

أبوظبــي ومــن األدلــة عــىل ذلــك مــا يــي:- 

ــة . ١ ــزة األمني ــاح األجه ــد نج ــي وبع ــإرشاف أمريك ــدوان ب ــف الع ــام حتال قي
والقــوات املســلحة يف تطهــري مناطــق واســعة مــن حمافظــة البيضــاء يف عمليــات 
ســابقة أدت إىل دحــر تلــك العنــارص وتكبيدهــا اخلســائر الكبــرية بإعــادة جتميــع 
ــس  ــود إىل نف ــى تع ــنادها حت ــددًا وإس ــا جم ــم هل ــم الدع ــارص وتقدي ــك العن تل

املناطــق التــي كانــت فيهــا. 

مــا تــم العثــور عليــه مــن أســلحة يف خمتلــف عمليــات اجليــش واللجان الشــعبية . ٢
وكذلــك األجهــزة األمنيــة ضــد هــذه العنــارص يؤكــد حجــم الدعــم واإلســناد 

مــن قبــل حتالــف العــدوان ملــا يســمى بالقاعــدة وداعــش. 

متتلــك اجلهــات املعنيــة املزيــد مــن األدلــة التــي تؤكــد مســتوى الدعــم املــادي . ٣



337

ــل  ــن قب ــة م ــهيالت خمتلف ــن تس ــه م ــل علي ــا حتص ــك م ــات وكذل ــذه اجلامع هل
ــدهم. ــا وحش ــع عنارصه ــادة جتمي ــة إلع ــدوان واملرتزق ــف الع حتال

متتلــك اجلهــات املختصــة معلومــات عــن حتــركات تلــك العنــارص يف املناطــق . 4
ــق  ــك يف مناط ــأرب وكذل ــة م ــطة يف مدين ــركات واألنش ــا التح ــة منه املحتل

ــرى. أخ

الشرفاء األوفياء من أبناء بلدنا الصابر: 

إن القــوات املســلحة وهــي تؤكــد اســتمرارها يف تأديــة واجبهــا الدينــي والوطني  	
واألخالقــي تثمــن عاليــًا الــدور الكبــري للمواطنــني يف تلــك املناطق.

ــتمر  	 ــم املس ــىل تعاوهن ــة ع ــرة األبي ــا احل ــاء وقبائله ــة البيض ــاء حمافظ ــة أبن ولكاف
ــم  ــم ودينه ــم ألخالقه ــم الدائ ــعبهم وانتصاره ــم وش ــع بلده ــم م ووقوفه

ــم.  وأصالته

ــا  	 ــة ودفعه ــارص التكفريي ــد العن ــادة حش ــررة إع ــدوان املتك ــاوالت الع بمح
الســتهداف البيضــاء وأبنــاء البيضــاء يؤكــد مســتوى أمهيــة هــذه املحافظــة ومــا 

ــتقالل.  ــة واالس ــة احلري ــور يف معرك ــن حض ــا م ــف أبنائه ــه بمواق متثل

يرفــض أبنــاء البيضــاء األحــرار أن تكــون بعــض مناطقهــم ســاحة الحتضــان  	
عنــارص داعــش والقاعــدة يعبــث هبــا العمــالء واخلونــة ومنطلقــًا الســتهداف 

املواطنــني وتنفيــذ األجنــدة األجنبيــة. 

ــاء  	 ــاه أبن ــا جت ــة يف أداء واجبه ــزم وإرصار ماضي ــكل ع ــلحة وب ــوات املس إن الق
املحافظــة إلحبــاط املخططــات اهلادفــة إىل إعــادة حتويــل البيضــاء لتكــون وكــرًا 

لتلــك العصابــات اإلجراميــة. 

إن القــوات املســلحة تشــيد باملوقــف الوطنــي املــرشف ملختلــف القبائــل اليمنيــة  	
ــة  ــا األبي ــاء وقبائله ــة البيض ــا يف حمافظ ــرصة إخواهن ــتعدادها لن ــدت اس ــي أب الت

ملواجهــة تلــك املخططــات. 

يـوليــو 2021م
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٢
أبناء بلدنا العزيز أحرار شعبنا املجاهد الصامد:  	

ــف  	 ــد حتال ــدًا ض ــارًا جدي ــجل انتص ــل اهلل تس ــلحة بفض ــم املس ــي قواتك ــا ه ه
ــة.  ــه التكفريي ــه وأدوات ــدوان ومرتزقت الع

وســتواصل بعــون اهلل مســريهتا اجلهاديــة حتــى وقــف العــدوان ورفــع احلصــار  	
وحتريــر كافــة أرايض اجلمهوريــة.

 ولتحالف العدوان ومرتزقته من اخلونة والعمالء: 

ــة  	 ــكرية واألمني ــارات العس ــا كل اخلي ــتخدمتم فيه ــنوات اس ــبع س ــالل س خ
ــدي.  ــود وكل التح ــعب إال كل الصم ــذا الش ــن ه ــدوا م ــة ومل جت واالقتصادي

حتالفــت ســبع عــرشة دولــة إلخضــاع اليمــن واحتاللــه وغــزوه فشــنت  	
العــدوان عليــه وســخرت كل مــا لدهيــا مــن إمكانيــات لرتكيــع هــذا الشــعب 
وقهــره وإذاللــه وحشــدت عــرشات اآلالف مــن املرتزقــة ودفعــت بجامعاهتــا 
ــل. ــلت وستفش ــك.. فش ــع ذل ــة وم ــة إىل املعرك ــا التخريبي ــة وعنارصه التكفريي

ــري  	 ــون مص ــن يك ــد ل ــد املجاه ــر الصام ــن الصاب ــعب املؤم ــذا الش ــع ه فم
عدوانكــم بعــون اهلل إال الفشــل واهلزيمــة. 

ــد  	 ــيد القائ ــادة الس ــل, وبقي ــز وج ــرصه ع ــق بن ــاهلل الواث ــن ب ــعبنا املؤم إن ش
عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي حيفظــه اهلل مســتمر يف خــوض معركتــه املصرييــة 
لدحــر مــا تبقــى مــن الغــزاة واملحتلــني وتطهــري البــالد وحتريرهــا حتــى حتقيــق 

ــتقالل. ــيادة واالس الس

 )وما النرص إال من عند اهلل(.. صدق اهلل العظيم.  	

ــة التــي تضمنــت حمــاور اهلجــوم  	 ــة بعــد إقــرار اخلطــة العملياتي جــاءت العملي
وكذلــك اعتمــدت عــىل التكتيــكات املناســبة ملحــارصة العــدو وتكبيــده 

ــا.  ــًا منه ــنعرض بعض ــي س ــائر الت اخلس
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ــذ  	 ــاء تنفي ــريب أثن ــالم احل ــة اإلع ــا عدس ــاهد وثقته ــدث مش ــتعرض املتح واس
العمليــة وأشــار إىل أن مــا تــم اســتعراضه مــن مشــاهد كان جــزءًا ممــا تــم توثيقــه, 

وســتوزع مشــاهد أخــرى عــىل وســائل اإلعــالم.

عاش اليمن حرًا عزيزًا مستقاًل.. التحية للجميع والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 

إعالن عن بيان عسكري
٢0٢١/٧/٢٩م

يـوليــو29 

غـدًا »وعنـد الثالثـة عـرصا «إن شـاء اهلل بيان عسـكري مهـم للقوات 
املسـلحة لإلعالن عـن عملية عسـكرية واسـعة.

يـوليــو 2021م
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٢

بيان املرحلة الثانية من عملية "النصر املبني"
٢0٢١/٧/٣0م

يـوليــو30 

ّــْت 
ََّ يَنُصْرُكــْم َويُثَبِ  ٱلل

ْ
 إِن تَنُصــُروا

ْ
ِذيــَن َءاَمُنــوٓا

َّ
َهــا ٱل ُيّ

َ
ٓأ
قــال تعإىل﴿يَٰ

َداَمُكــْم ﴾ صــدق اهلل العظيــم 
ْ
ق
َ
أ

ــن  ــَة م ــَة الثاني ــلحُة املرحل ــا املس ــتكملت قواُتن ــإىل اس ــوِن اهللِ تع بع
ــي أدت إىل اآليت:  ــاء والت ــِة البيض ــنِي يف حمافظ ــرِص املب ــِة الن عملي

حتريِر مديريتي نعامن وناطع.

دحِر عنارِص العصاباِت التكفرييِة املرتبطِة بتحالِف العدواِن وتكبيِدها خسائَر فادحة.

ــٍل ومصــاٍب  ــني قتي ــِة ب ــاِت التكفريي ــِة العــدواِن والعصاب ــاِت مــن مرتزق ــوِع املئ وق
وأســري.
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اغتناِم كمياٍت خمتلفٍة من األسلحة. 

وهبــذا تكــوُن القــواُت املســلحُة بصــدِد تطهــرِي مــا تبقــى مــن جيــوٍب لتلــك العنارٍص 
يف حمافظــِة البيضــاَء بعــد حتريــِر معظــِم مناطِقها 

إن القــواِت املســلحَة مســتمرٌة بعــوِن اهللِ تعــإىل يف عملياهِتــا العســكريِة حتــى وقــِف 
الُعــدواِن ورفــِع احلصــاِر وحتريــِر كافــِة أرايض اجلمهوريــِة وفــرِض الســيادِة وحتقيــِق 

االســتقالِل 

عاش اليمُن حرًا عزيزًا مستقاًل .. والنرُص لليمن ولكِل أحراِر األمة 

صادٌر عن القوات املسلحة - صنعاء

 ٢٠ ذي احلجة 1٤٤٢هجرية

املوافق 3٠ يوليو ٢٠٢1م

إعالن عن إيجاز صحفي
٢0٢١/٧/٣0م

يـوليــو30 

غـدًا وعنـد الثالثـة عـرصًا - إن شـاء اهلل -.. إجيـاز صحفـي للكشـف 
عـن تفاصيـل عمليـة النـرص املبـني يف مرحلتهـا الثانيـة، ونعـرض فيه 

مشـاهد االقتحامـات والغنائـم واألرسى.

ونوضــح كذلــك املســاحة اجلغرافيــة املحــررة مــع تفاصيــل عمليــات 
القــوة الصاروخيــة وســالح اجلــو املســري وتفاصيــل أخــرى.

يـوليــو 2021م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

342

٢

إيجاز صحفي لعملية )النصر املبني 2(
٢0٢١/٧/٣١م

يـوليــو31 

ــل  ــأن تفاصي ــي بش ــاز الصحف ــذا اإلجي ــم إىل ه ــهاًل بك ــاًل وس أه
ــني.  ــرص املب ــة الن ــن عملي ــة م ــة الثاني املرحل

ــة  ــذ املرحل ــإىل يف تنفي ــل اهلل تع ــلحة بفض ــا املس ــاح قواتن ــد نج - بع
ــاء  ــة البيض ــن حمافظ ــة م ــق خمتلف ــر مناط ــي أدت إىل حتري األوىل والت
وتكبيــد العصابــات التكفرييــة املرتبطــة بتحالــف العــدوان اخلســائر الفادحــة 

ــة.  ــن العملي ــة م ــة الثاني ــذ املرحل ــه تنفي ــون اهلل وفضل ــارشت بع ب

ــى  ــام حت ــدة أي ــتمرت لع ــو واس ــخ ٢0 يولي ــة يف تاري ــة الثاني ــذ املرحل ــدأ تنفي - ب
حتققــت كافــة األهــداف وعــىل رأســها حتريــر مناطــق أخــرى مــن مناطــق حمافظــة 
البيضــاء وهــي املناطــق التــي حاولــت العنــارص التكفرييــة التمركــز فيهــا وحتويلهــا 
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إىل قاعــدة انطــالٍق لتنفيــذ عمليــات ضــد اجليــش واللجــان الشــعبية وكذلــك ضــد 
ــني.  املواطن

وقد أدت عملية النرص املبني يف مرحلتها الثانية إىل: 

حترير مديريتي نعامن وناطع بمحافظة البيضاء.  	

بلغ إمجايل املساحة املحررة ٣٨0 كم مربع.  	

تكبيد العصابات التكفريية مما يسمى داعش والقاعدة خسائر فادحة.  	

بلغ عدد القتىل من تلك العنارص ١٦0 قتياًل وأكثر من ٢00 مصاب.  	

نجحت قواتنا بعون اهلل يف أرس العرشات.  	

أمــا عــىل مســتوى العتــاد فقــد تــم إعطــاب وإحــراق العــرشات مــن اآلليــات  	
ــات.  واملدرع

إضافة إىل اغتنام كميات خمتلفة من األسلحة.  	

ــة  ــا األوىل والثاني ــني بمرحلتيه ــرص املب ــة الن ــج عملي ــإن نتائ ــك ف ــالل ذل ــن خ وم
ــايل: ــو الت ــى النح ــت ع كان

حترير مديريات الصومعة والزاهر وكذلك نعامن وناطع.  	

إمجايل املساحة املحررة خالل املرحلتني يصل إىل ٥00 كم مربع.  	

خســائر العصابــات التكفرييــة خــالل املرحلتــني مــرصع مــا ال يقــل عــن ٥١0  	
وإصابــة ٧٦0. 

ــا  	 ــة )املرحلــة الثانيــة( وحــدات خمتلفــة مــن قواتن وقــد شــارك يف تنفيــذ العملي
املســلحة. 

يـوليــو 2021م
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٢
نفــذ ســالح اجلــو املســري ١٩ عمليــة منهــا عمليــات اســتطالعية وأخــرى قتاليــة  	

اســتهدفت مواقــع تلــك العنــارص. 

ــة اســتخدمت فيهــا صواريــخ مــن طــراز  	 ــة ١٣ عملي نفــذت القــوة الصاروخي
»بــدر« وكذلــك طــراز »ســعري«. 

بــارشت القــوات املســلحة بالتعــاون مــع األجهــزة األمنيــة والســلطات املحليــة  	
إعــادة تطبيــع احليــاة يف كافــة املناطــق املحــررة. 

تولــت اجلهــات املختصــة توثيــق جرائــم العصابــات التكفرييــة التــي اســتهدفت  	
ــني وممتلكاهتم.  املواطن

ــة وعنارصهــا ممــا يســمى  ــات التكفري وعــن دور حتالــف العــدوان املســاند للعصاب
بالقاعــدة وداعــش نؤكــد:-

حصــول تلــك العنــارص عــىل الدعــم واإلســناد مــن قبــل حتالــف العــدوان قبــل  	
وأثنــاء وبعــد العمليــة. 

زود حتالــف العــدوان تلــك العنــارص بكميــات خمتلفــة مــن األســلحة املتوســطة  	
والثقيلــة إضافــة إىل كميــات خمتلفــة مــن الذخائــر. 

قــدم حتالــف العــدوان التســهيالت الكاملــة لعنــارص مــا يســمى داعــش  	
والقاعــدة للوصــول إىل تلــك املناطــق والتمركــز فيهــا. 

شن حتالف العدوان أثناء تنفيذ العملية ٦٧ غارة.  	

إضافة إىل تقديم املزيد من األسلحة لتلك العنارص أثناء تنفيذ العملية.  	

ــك  	 ــن تل ــا م ــن نج ــم مل ــدوان الدع ــف الع ــدم حتال ــة ق ــاح العملي ــد نج وبع
العنــارص وذلــك للوصــول إىل املناطــق املحتلــة. 

تضــع القــوات املســلحة كل مــا بحوزهتــا مــن أدلــة موثقة أمــام اجلهــات املختلفة  	
ــات  ــني العصاب ــدوان وب ــف الع ــني حتال ــاط ب ــة واالرتب ــىل العالق ــد ع للتأكي
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ــن  ــا وم ــا ويتخذه ــي حماربته ــف اإلجرام ــذا التحال ــي ه ــي يدع ــة الت التكفريي
ــه.  خلفــه األمريكــي ذريعــًة لتحركــه وعدوان

إن شــعبنا احلــر األيب يــدرك متامــًا حقيقــة املخططــات األمريكيــة التــي ُينفذهــا  	
ــة  ــدث يف حمافظ ــا ح ــة وم ــالء واملرتزق ــن العم ــه م ــدوان وأذناب ــف الع حتال
ــانًا.  ــًا وإنس ــن أرض ــتهدف اليم ــذي يس ــط ال ــك املخط ــن ذل ــزء م ــاء ج البيض

 إن القـوات املسـلحة وبدعم مـن أبناء حمافظة البيضـاء وقبائلها األبية مسـتمرة يف  	
تطهـري مـا تبقى من جيـوب لتلك العنـارص يف بعض مناطـق املحافظة. 

إن القــوات املســلحة تثمــن الــدور الكبــري لقبائــل البيضــاء وأبنائهــا الرشفــاء يف  	
هــذه املعركــة وكذلــك الــدور الكبــري للســلطة املحليــة يف املحافظــة. 

ــة  	 ــه يف مواجه ــم إرادت ــي العظي ــعبنا اليمن ــد ش ــكرية يؤك ــة العس ــذه العملي هب
ــة. ــالء واملرتزق ــن العم ــم م ــني وأذناهب ــزاة واملحتل الغ

ــة  	 ــالء واملرتزق ــل بالعم ــن يقب ــه ل ــد أن ــر الصام ــد الصاب ــعبنا املجاه ــد ش يؤك
ــن  ــدر الدي ــك ب ــد عبداملل ــيد القائ ــادة الس ــة بقي ــريته اجلهادي ــيواصل مس وس
احلوثــي حيفظــه اهلل حتــى يتحقــق النــرص بتحقيــق الســيادة واالســتقالل وحتريــر 

ــة.  ــري أرايض اجلمهوري وتطه

أهيا الشعب العظيم.. 
 إن قواتكــم املســلحة وهــي تضطلــع بواجبهــا الدينــي ومســؤوليتها الوطنيــة لــن  	

تــرتدد يف اختــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز قدراهتــا الدفاعيــة التــي 
تســهم يف تعزيــز املوقــف العســكري وردع العــدوان ومرتزقتــه. 

قواتكــم املســلحة أهيــا األحــرار مــن أبنــاء اليمــن العزيــز ماضيــة بــكل إرصار  	
ــدوان  ــف الع ــى وق ــة حت ــكرية النوعي ــات العس ــن العملي ــد م ــذ املزي ــىل تنفي ع

ورفــع احلصــار.

ــا  	 ــاء تغطيته ــريب أثن ــالم احل ــة اإلع ــا عدس ــورة وثقته ــاهد مص ــنعرض مش وس

يـوليــو 2021م
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٢
للعمليــة العســكرية ومرافقتهــا ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية وهــم ينفذون 

اخلطــة العملياتيــة بــكل شــجاعة.

ويف األخر نؤكد عى ما يي:-

ــة لــن يدفــع الشــعب  	 ــه التكفريي اســتمرار حتالــف العــدوان يف اســتخدام أدوات
ــم  ــن الدع ــد م ــد واملزي ــن التوح ــد م ــود واملزي ــن الصم ــد م ــي إال للمزي اليمن

ــلحة.  ــوات املس ــناد للق واإلس

أثبتــت العمليــات األخــرية للقــوات املســلحة مســتوى كفــاءة وخــربة منتســبي  	
ــن  ــر م ــد آخ ــًا بع ــف يوم ــي تتضاع ــربة الت ــي اخل ــة وه ــة الوطني ــذه املؤسس ه
الواقــع اجلهــادي امليــداين ومــن التجربــة النضاليــة العمليــة يف مواجهــة الغــزاة 

ــالء.   والعم

ــن  	 ــكرية م ــة العس ــبي املؤسس ــن منتس ــال م ــن األبط ــة املجاهدي ــة لكاف التحي
اجليــش واللجــان الشــعبية ولكافــة املجاهديــن مــن أبنــاء القبائــل األبيــة ومــن 

ــر األيب  ــعبنا احل ــاء ش أبن

ــزاة  	 ــة الغ ــًا يف مواجه ــون صف ــن يقف ــز الذي ــا العزي ــاء بلدن ــكل أبن ــة ل التحي
واملعتديــن ويســهمون يف صناعــة االنتصــار اليــامين ويشــاركون مــع املجاهديــن 

ــعب.  ــد والش ــن البل ــًا ع ــبيل اهلل دفاع ــة يف س ــال يف التضحي األبط

نتجــه بفضــل اهلل إىل املزيــد مــن الصمــود.. ويتجــه العــدو بعمالئــه ومرتزقتــه  	
إىل املزيــد مــن اخليبــة واالنتكاســة  

ــدو إىل  	 ــه الع ــتقالل.. ويتج ــة واالس ــق احلري ــرص بتحقي ــون اهلل إىل الن ــه بع نتج
ــل.  ــة والفش اهلزيم

عمليات القوات املسـلحة ومسـريهتا اجلهادية مسـتمرة حتى وقف العدوان ورفع  	
احلصار وحترير كافة أرايض اجلمهورية وفرض السـيادة وحتقيق االسـتقالل. 

قال تعإىل:)َوَما النَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِد اهللَِّ ( صدق اهلل العظيم.
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أكتوبر
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تصريح خالل الزيارة إلى ناطع ونعمان - البيضاء
٢0٢١/٨/٣م

أغسطس03 

ــم  ــمي باس ــدث الرس ــوي -املتح ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــد مدي تفق
القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع اليــوم أحــوال املقاتلــني مــن 
أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية املرابطــني يف جبهتــي ناطــع ونعــامن 
ــات اإلرهــاب  بمحافظــة البيضــاء بعــد تطهريمهــا مــن دنــس عصاب

واملرتزقــة خــالل عمليــة النــرص املبــني يف مرحلتهــا الثانيــة.

وخــالل الزيــارة اســتمع العميــد رسيــع إىل إيضاحــات عــن طبيعــة وســري 
العمليــات القتاليــة وخارطــة االنتشــار العمليــايت لقواتنــا .. مشــيدًا باملواقــف 
الوطنيــة واالنتصــارات البطوليــة املرشفــة التــي حققهــا املرابطــون مــن أبنــاء اجليــش 
واللجــان الشــعبية يف جبهــات البيضــاء والتــي تكللــت بالنــرص املــؤزر ضــد مرتزقــة 
العــدوان وعنــارص تنظيــم القاعــدة وداعــش يف مديريتــي نعــامن وناطــع يف العمليــة 
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ــني. ــرص املب ــة الن ــن عملي ــة م الثاني

وأشــاد املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة باملواقــف الشــعبية املســاندة للجيــش 
واللجــان الشــعبية والتــي أســهمت يف حتريــر مناطــق واســعة خــالل عمليــة النــرص 
ــد  ــة تؤك ــات النوعي ــذه العملي ــا أن ه ــة .. موضح ــني األوىل والثاني ــني يف العمليت املب
املقــدرة العاليــة ألبطــال قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية يف تنفيــذ وإدارة املعــارك 

اخلاطفــة والعمليــات النوعيــة يف خمتلــف الظــروف.

ــة الذيــن  ــة ملشــايخ وقبائــل البيضــاء األبي ــا العميــد رسيــع املواقــف الوطني كــام حي
يقفــون إىل جانــب وطنهــم ويســاندون أبطــال القــوات املســلحة واألمــن واللجــان 

ــن.  ــزاة واملعتدي ــة الغ ــعبية يف مواجه الش

ــه أن  ــع بترصيــح أكــد في ــة القنــذع املطلــة عــي بيحــان أدىل العميــد رسي ومــن عقب
عمليــات قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية مســتمرة حتــى تطهــري كامــل األرايض 

ــة مــن دنــس الغــزاة واملعتديــن.  اليمني

ــون  ــوا يقف ــن الزال ــم مم ــرر هب ــن املغ ــى م ــن تبق ــوة مل ــع الدع ــد رسي ــدد العمي وج
ــو  ــرار العف ــن ق ــتفادة م ــي واالس ــف الوطن ــودة إىل الص ــدوان إىل الع ــف الع يف ص
العــام وتــرك الغــزاة واملحتلــني يواجهــون مصريهــم املحتــوم عــىل أيــدي املرابطــني 
ــق  ــف املناط ــن خمتل ــل م ــرار القبائ ــنودين بأح ــعبية املس ــان الش ــش واللج ــن اجلي م

ــة. ــة اليمني ــة اجلمهوري ــداد خارط ــىل امت ــات ع واملحافظ

ــة  ــدع املطل ــع املقاتلــني األبطــال يف شــبكة القن ــع مواق ــد رسي ــك تفقــد العمي إىل ذل
عــىل العبديــة ومــراد .. مؤكــدًا أن املعركــة مســتمرة طاملــا اســتمر العــدوان واحلصــار 

وأن أمــام قواتنــا املســلحة خيــارات مفتوحــة ومفاجــآت مل يتوقعهــا العــدو.

كــام ثمــن العميــد رسيــع األدوار الوطنيــة ملشــايخ وقبائــل مــراد والعبديــة األحــرار 
الرافضــني للعــدوان والذيــن يقفــون إىل جانــب وطنهــم وشــعبهم .. داعيــًا مشــايخ 
وقبائــل العبديــة ومــراد إىل اإلبــالغ عــن تواجــد العنــارص اإلرهابيــة الفاريــن مــن 

جبهــات املواجهــة.  
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تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 
مدغل 

٢0٢١/٨/١4م

أغسطس14 

 متكنــت الدفاعــات اجلويــة -بفضــل اهلل- مــن إســقاط طائــرة 
ــالح  ــل Scan Eagle( بس ــكان إيغ ــوع )س ــة ن ــية أمريكي جتسس
ــة  ــواء مديري ــة يف أج ــامل عدائي ــا بأع ــاء قيامه ــك أثن ــب وذل مناس

ــأرب. ــة م ــل بمحافظ مدغ

ــاهد  ــث مش ــم ب ــوف يت ــريب وس ــالم احل ــة اإلع ــة بعدس ــتهداف موثق ــة االس عملي
ــاء اهلل ــا إن ش ــرة الحق ــام الطائ حط

اغسطس 2021م
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بيان عملية )توازن الردع السابعة(
٢0٢١/٩/٥م

سبتمبــر05 

ــا  ــذت قواُتن ــا، نف ــىل بلِدن ــدواِن ع ــِم الع ــدي جلرائ ــاِر التص يف إط
ــابعة. ــردِع الس ــوازِن ال ــَة ت ــإىل عملي ــوِن اهللِ تع ــلحُة بع املس

وذلــك باســتهداِف منشــآٍت حيويــٍة وقواعــَد عســكريٍة تابعــٍة للعــدوِّ 
الســعوديِّ وذلــك عــىل النحــِو التــايل:

ــاِم  ــِة الدم ــورة( بِمنطق ــو يف )رأِس التن ــِة أرامك ــٍة لرشك ــآٍت تابع ــتهداُف منش اس
رشقــيَّ الســعوديِة بثــامِن طائــراٍت مســريٍة نــوع صــامد٣ وصــاروٍخ باليســتيٍّ نــوع )ذو 

ــار(. الفق

ــَخ  ــِة صواري ــراَن بخمس ــزاَن ونج ــدَة وجي ــَق ج ــو يف مناط ــآِت أرامك ــُف منش قص
ــامد٣. ــوع ص ــريتنِي ن ــنِي مس ــدر وطائرت ــوع ب ــتيٍة ن باليس

سبتمبر 2021م
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٢
وقد حققِت العمليُة أهداَفها بنجاح بفضل اهلل.

ــتمرارِه يف  ــِب اس ــن عواق ــعوديَّ م ــدوَّ الس ــذُر الع ــَة حت ــلحَة اليمني ــواِت املس إن الق
ــد. ــد املجاه ــعبِنا الصام ــِز وش ــا العزي ــىل بلِدن ــدواِن ع الع

هــا املــرشوَع يف تنفيــِذ املزيــِد مــن العمليــاِت العســكريِة النوعيــِة دفاعــًا  وتؤكــُد حقَّ
عــن بلِدنــا العزيــز وشــعبِنا العظيــم حتــى وقــِف العــدواِن ورفــِع احلصــار.

ــِر  ــى حتري ــِة حت ــا اجلهادي ــٌة بعــوِن اهللِ يف معركتِه ــة ماضي إن القــواِت املســلحَة اليمني
ــتقالل. ــِة واالس ــِق احلري ــِة وحتقي ــِة أرايض اجلمهوري كاف

حييا شعُبنا العظيُم حرًا عزيزًا مستقاًل
والنرُص لليمِن ولكِل أحراِر األمة.
صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية.

صنعاء ٢8 حمرم 1٤٤3للهجرة
املوافق 5 سبتمرب ٢٠٢1م

إعالن عن إيجاز صحفي 
٢0٢١/٩/١0م

سبتمبــر10 

ــل  ــن تفاصي ــف ع ــلحة للكش ــوات املس ــًا للق ــازًا صحفي ــوا إجي ترقب
ــرصًا. ــة ع ــام الثالث ــدًا ويف مت ــعة، غ ــكرية واس ــة عس عملي
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إيجاز صحفي لعملية »النصر املبني« ٣-مأرب
٢0٢١/٩/١١م

سبتمبــر11 

تواصــل قواتنــا املســلحة عملياهتــا العســكرية يف التصــدي لتحالــف 
العــدوان ومرتزقتــه والدفــاع عــن البلــد والشــعب. 

نجحــت وحــدات مــن قواتنــا املســلحة وبعــون اهلل يف حتريــر مديريتي 
ماهليــة والرحبــة ضمــن املرحلــة الثالثــة مــن عمليــة النرصاملبني. 

اليــوم ســنتحدث عــن تطهــري وحتريــر مديريــة الرحبــة وذلــك يف عمليــة - 
عســكرية كان مــن ضمــن تفاصيلهــا : 

مــن عــدة مســارات وبمشــاركة مــن أبنــاء مــأرب األحــرار والرشفــاء ..  شــنت - 
قواتنــا العمليــة العســكرية لتحريــر وتطهــري مديريــات رحبــة، وماهليــة. 

وفــق اخلطــة العملياتيــة كانــت قواتنــا وبعــد ســاعات فقــط مــن بــدء العمليــة - 
قــد حققــت تقدمــًا كبــريًا بإجتــاه مركــز املديريــة. 

ــة حمــاوالً إعاقــة -  ــة شــن طــريان حتالــف العــدوان ٣٧غــارة جوي خــالل العملي
ــر والتطهــري.  ــا عــن اســتكامل مهمــة التحري قواتن

متكنت قواتنا بفضل اهلل من حترير املديرية خالل فرتة وجيزة.- 

تعاملــت قواتنــا مــع األرسى وكذلــك جثــث قتــىل املرتزقــة بــام يتفــق وأخــالق - 
ومبــادئ الديــن اإلســالمي. 

وكان من ضمن نتائج العملية :  - 

وقوع ١٥١ من مرتزقة حتالف العدوان ما بني قتيل ومصاب. - 

إضافة إىل وقوع عدد آخر من األرسى - 

سبتمبر 2021م
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٢
حترير مساحة إمجالية من املديريتني تقدر بحوايل ١٢00 كم مربع.

بتوجيهــات القيــادة فقــد عملــت قواتنــا عــىل إعــادة تطبيــع احليــاة بمشــاركة األخــوة 
يف الســلطة املحليــة بمحافظــة مــأرب.  

إن القــوات املســلحة تثمــن الــدور الكبــري لقبائــل مــأرب األبيــة يف معركــة التحريــر 
واالســتقالل بشــكل عــام وحتريــر حمافظــة مــأرب بشــكل خــاص.

أبنــاء حمافظــة مــأرب لــن يكونــوا إال مــع بلدهــم وشــعبهم ضــد الغــزاة واملحتلــني 
... فهــذا املوقــف هــو مــا يتفــق مــع مبــادئ وأعــراف القبيلــة اليمنيــة عــرب التاريــخ. 

أبنــاء مــأرب - قبائلهــا احلــرة األبيــة لــن تــرتدد يف مواجهــة املعتديــن وأذناهبــم مــن 
ــزو  ــوا الغ ــن قاوم ــاد م ــم أحف ــوم ه ــأرب الي ــاء م ــة فأبن ــالء واملرتزق ــة والعم اخلون

الرومــاين وشــاركوا يف مقاومــة الغــزاة عــرب خمتلــف املراحــل التارخييــة.  

اجلمهوريــون احلقيقيــون يف مــأرب هــم مــن يعملــون اليــوم عــىل حتريــر كافــة أرايض 
اجلمهوريــة مــن الغــزاة واملحتلــني ومــن يقاتــل يف صفــوف املحتلــني والغــزاة مــن 

مرتزقــة امللكيــة الســعودية. 

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم : 

إن القــوات املســلحة وبعــد التــوكل عــىل اهلل قــد عقــدت العــزم عــىل اســتكامل حترير 
كافــة أرايض اجلمهوريــة حتــى يتحقــق لشــعبنا احلريــة والكرامة واالســتقالل. 

وعــىل ضــوء ذلــك فــإن كل جماهــد مــن جماهدينــا األبطــال حيفظهــم اهلل كل ضابــط 
وجنــدي وقائــد يف مياديــن العــزة والكرامــة ومعهــم كل أحــرار الشــعب يعاهــدون 
ــاء يف  ــا ج ــذ م ــىل تنفي ــه اهلل ع ــي حيفظ ــن احلوث ــدر الدي ــك ب ــد عبداملل ــيد القائ الس

ــه األخــري :  خطاب

نعم سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل املناطق التي احتلها حتالف العدوان .. 

نعــم .. ســنضمن لبلدنــا أن يكــون حــرًا مســتقاًل ال خيضــع ألي احتــالل وال خيضــع 
ألي وصايــة. 
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ــا يف  ــرصة أمتن ــا ويف ن ــىل بلدن ــدوان ع ــدي للع ــوارنا يف التص ــنواصل مش ــم س نع
ــزًا.  ــاًم عزي ــرًا كري ــعبنا ح ــيكون ش ــربى وس ــا الك قضاياه

ــي  ــل ه ــون ب ــة أو مك ــق جه ــىل عات ــع ع ــؤولية ال تق ــذه املس ــزام وه ــذا االلت إن ه
ــرار .  ــني األح ــق كل اليمني ــىل عات ــع ع ــب يق ــو واج ــؤولية وه مس

وعليــه فــإن القــوات املســلحة وهــي جتــدد تأكيدهــا عزمهــا عــىل حتريــر كافــة أرايض 
اجلمهوريــة هتيــب بكافــة أبنــاء شــعبنا احلــر األيب الصامــد املجاهــد عــىل االســتمرار 

يف الصمــود واملســامهة الفاعلــة يف معركــة احلريــة واالســتقالل. 

وللمرتزقة من أبناء بلدنا ... نقول : 

ــاعدة  ــم املس ــون هل ــن .. تقدم ــداء الوط ــع أع ــون م ــم تعمل ــنوات وأنت ــت س س
ومتارســون دورًا إجراميــًا وخيانــة وطنيــة فــامذا جنيتــم؟ ســوى عــار اخليانــة والعاملــة 

ــا.  ــب ثرواهت ــد وهن ــالل البل ــاول احت ــن حي ــي ومل لألجنب

ــع  ــني م ــتكونون يمني ــى س ــة .. فمت ــة وخون ــالء ومرتزق ــم عم ــنوات وأنت ــت س س
ــم.  ــعبكم وبلدك ش

ست سنوات وأنتم يف صف العدو .. فمتى تكونون يف صف الوطن.

أمل تستوعبوا دروس التاريخ وكيف كان مصري املرتزقة والعمالء يف كل بلد 

مـن مرتزقـة اجلزائر الـذي ختىل عنهم االحتـالل الفرنـيس وكان عار اخليانـة يالحقهم 
ليـس يف اجلزائـر فقط بل ويف فرنسـا رغـم خدمتهم هلـا ضد شـعبهم وبلدهم... 

ــالل  ــم االحت ــىل عنه ــف خت ــتان؟ .. كي ــام وأفغانس ــة فيتن ــري مرتزق ــاذا كان مص وم
ــم! ــات عليه ــل احليوان ــه فض ــة أن ــي لدرج األمريك

ــخ  ــرأوا تاري ــدت فاق ــررت وصم ــف حت ــدان وكي ــك البل ــخ تل ــرؤوا تاري إذا مل تق
بلدكــم وكيــف كانــت هنايــة كل غــاٍز وكيــف كان مصــري كل عميــل وكل مرتــزق. 

هل تعتقدون أن مصريكم سيكون أفضل. 

سبتمبر 2021م
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٢
هل تظنون أن اليمن احلر األيب الصامد املجاهد سيقبل بالعمالء واخلونة 

الفرصة أمامكم قائمة لو كنتم تعقلون. 

ونبقى اآلن مع مشاهد العملية األخرية ... 

ويف األخــري ومــع قــدوم عيــد ثــورة احلريــة واالســتقالل ثــورة احلــادي والعرشيــن 
مــن ســبتمرب نكــرر مــا جــاء يف اخلطــاب األخــري للســيد القائــد حيفظــه اهلل:

سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل املناطق التي احتلها حتالف العدوان .. 

سنضمن لبلدنا أن يكون حرًا مستقاًل ال خيضع ألي احتالل وال خيضع ألي وصاية. 

سنواصل مشوارنا يف التصدي للعدوان عىل بلدنا ويف نرصة أمتنا يف قضاياها الكربى 

وسيكون شعبنا حرًا كرياًم عزيزًا. 

ــاًم  ــزًا كري ــرًا عزي ــل اهلل ح ــم بفض ــعبه الكري ــون اهلل وش ــم بع ــن العظي ــا اليم ليحي
ــة.  ــرار األم ــكل أح ــن ول ــرص لليم والن

وإن شــاء اهلل ســنلتقي يف انتصــارات قادمــة ويف نــرص جديــد .. يرونــه بعيــدًا ونــراه 
قريبــًا وإنــا لصادقــون.
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تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 
كتاف

٢0٢١/٩/١٣م

سبتمبــر13 

الدفاعـات اجلويـة تتمكـن بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية 
مقاتلـة نـوع )WING LOONG 2 ( صينيـة الصنع تابعة لسـالح 
اجلـو السـعودي أثنـاء قيامهـا بمهـام عدائيـة يف أجـواء منطقـة كتـاف 

صعدة. بمحافظـة 

متـت عمليـة إسـقاط الطائرة بسـالح مناسـب مغـرب يومنا هـذا، وتم توثيـق العملية 
بعدسـةاإلعالم احلريب.

 
إعالن عن إيجاز صحفي 

٢0٢١/٩/١٦م

سبتمبــر16 

ــوات  ــي للق ــر صحف ــاء اهلل ( مؤمت ــرصًا )إن ش ــة ع ــد الثالث ــدًا وعن غ
املســلحة تكشــف فيــه عــن تفاصيــل إحــدى أكــرب العمليــات 
ــل  ــة وتفاصي ــل املعرك ــل تفاصي ــق كام ــاهد توث ــع مش ــكرية م العس
الرضبــات الصاروخيــة والطــريان املســري يف العمــق الســعودي 

ــة. ــر أمهي ــرى أكث ــل أخ ــي وتفاصي ــل اليمن والداخ
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٢

املؤمتر الصحفي لعملية "البأس الشديد" - مأرب
٢0٢١/٩/١٧م

سبتمبــر17 

ِض  ــرِّ ــَك َوَح ــُف إاِلَّ َنْفَس ــبِيِل اهللَِّ اَل ُتَكلَّ ــْل يِف َس ــإىل : ﴿ َفَقاتِ ــال تع ق
ــا  ــدُّ َبْأًس ــُروا َواهللَُّ َأَش ــَن َكَف ــْأَس الَِّذي ــفَّ َب ــى اهللَُّ َأْن َيُك ــنَي  َعَس امْلُْؤِمنِ

ــم  ــدق اهلل العظي ــاًل﴾  ص ــدُّ َتنْكِي َوَأَش

تكشف القوات املسلحة اليمنية عن تفاصيل عملية البأس الشديد 

العمليــة العســكرية النوعيــة والواســعة يف حمافظــة مــأرب والتــي أدت إىل حتريــر  	
مناطــق واســعة يف املحافظــة وأدت كذلــك إىل خســائر كبــرية يف صفــوف حتالــف 

العــدوان ومرتزقتــه مــن اخلونــة والعمــالء. 

اليــوم نضــع شــعبنا العزيــز الكريــم أمــام تفاصيــل تلــك العمليــة والتــي اســتمر  	
تنفيذهــا عــدة أشــهر وحققــت أهدافهــا بنجــاح.  
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ــا إال أن  	 ــت تنفيذه ــديد يف وق ــأس الش ــة الب ــن عملي ــالن ع ــدم اإلع ــم ع رغ
شــعبنا كان يتابــع تفاصيلهــا أوالً بــأول مــن خــالل تفاعلــه اليومــي مــع أحداث 

وتطــورات جبهــات العــزة والكرامــة. 

فهـذا الشـعب وبفضـل اهلل تعـإىل يقـدم املزيـد مـن الدعـم واإلسـناد للقـوات  	
املسـلحة وهـي تـؤدي واجبهـا اجلهـادي يف سـبيل اهلل دفاعـاً عـن البلـد والشـعب. 

اليــوم وبعــد مــرور عــدة أشــهر علــى تنفيــذ العمليــة نضــع اجلميع 
أمــام تفاصيلهــا بالصــوت والصورة : 

أوالً : اجلغرافيا 

أدت العمليــة إىل حتريــر مناطــق واســعة يف حمافظــة مــأرب ودحــر املرتزقــة مــن  	
تلــك املناطــق. 

ثانيًا : تفاصيل العملية 

ــذ  	 ــايت بــارشت الوحــدات العســكرية املختلفــة تنفي بعــد صــدور األمــر العملي
ــة  مهامهــا امليداني

ومــن خــالل شــن اهلجــوم مــن عــدة مســارات دشــنت قواتنــا املســلحة مرحلــة  	
جديــدة مــن مراحــل حتريــر اليمــن مــن الغــزاة واملحتلــني. 

عــززت القــوات املســلحة مــن العمليــة اهلجوميــة مــن خــالل فتــح مســارات  	
ــة العســكرية.  ــا العملي ــكات تتناســب وجغرافي ــاع تكتي ــدة واتب جدي

ضاعفــت القــوات املســلحة مــن ضغطهــا عــىل العــدو الــذي دفــع باملزيــد مــن  	
املرتزقــة مدججــني بمختلــف أنــواع األســلحة إىل املعركــة. 

كان مــن ضمــن اخلطــة العملياتيــة تنفيــذ عمليــات عســكرية نوعيــة اســتهدفت  	
أبــرز مراكــز جتمعــات العــدو وكذلــك تعزيزاتــه ومنشــآته العســكرية. 
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٢
لقــد نجحــت وبعــون اهلل قواتكــم املســلحة يف تنفيــذ العمليــة العســكرية  	

املطلوبــة وكانــت مســتعدة ملواجهــة كل االحتــامالت 

ويف إطــار التكامــل بــني خمتلــف الوحــدات العســكرية فقــد نفــذت بعــون اهلل  	
ــات  ــن العملي ــرشات م ــري الع ــو املس ــالح اجل ــك س ــة وكذل ــوة الصاروخي الق

ــة  ــكرية الناجح العس

منهــا عمليــات اســتهدفت جتمعــات ومواقــع املرتزقــة وحتالــف العــدوان داخــل  	
اليمــن وحتديــدًا يف املناطــق املحتلــة. 

ــة  	 ــكرية تابع ــات عس ــآت وجتمع ــرات ومنش ــتهدفت مق ــات اس ــا عملي ومنه
ــعودي  ــدو الس ــدًا الع ــدوان وحتدي ــف الع لتحال

بلغ إمجايل عدد عمليات القوة الصاروخية ١٦١ عملية منها: 	

١٢٨ عملية داخليا  	

٣٣ عملية يف العمق السعودي  	

ــار  	 ــم وذو الفق ــعري وقاص ــكال وس ــدر ون ــخ ب ــتهداف بصواري ــم االس ــث ت حي
ــدس.٢ وق

عمليــات ســالح اجلــو املســري ٣١٩عمليــة منهــا ١٣٦عمليــة اســتهدفت العــدو  	
يف أراضيــه و١٨٣ عمليــة اســتهدفت العــدو يف أراضينــا املحتلــة.

اإلمجايلعمليات يف جغرافيا العدوعمليات يف املناطق املحتلة
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شعبنا الصامد املجاهد: 

إن تفاصيــل عمليــة البــأس الشــديد ال يمكــن حرصهــا يف مؤمتــر صحفــي واحد  	
وهلــذا ســنرتك لوســائل إعالمنــا الوطنيــة احلديــث عــن املزيــد مــن التفاصيــل 

وســنوافيها باملزيــد مــن املعلومــات. 

شـاركت خمتلـف وحـدات قواتنـا املسـلحة يف عملية البأس الشـديد منهـا وحدة  	
املدفعيـة التـي نجحـت بفضـل اهلل يف دك جتمعـات العدو بـكل كفـاءة واقتدار 

ــة  	 ــة املؤمن ــة حقيقــة الشــخصية اليمني لقــد أثبــت املجاهــدون يف وحــدة املدفعي
بــاهلل عــز وجــل الواثقــة بنــرصه وبتأييــده.  

كذلــك وحــدة القناصــة التــي متكــن رجاهلــا البواســل مــن قنــص مرتزقــة العدو  	
وإثــارة الرعــب يف صفوفهم. 

ــا دور  	 ــد كان هل ــات فق ــالح املدرع ــدروع وس ــد ال ــة وض ــدات اهلندس ــا وح أم
ــدو.  ــاد الع ــوف وعت ــائر يف صف ــن اخلس ــد م ــاع املزي ــاهم يف إيق ــري س كب

لقــد نجــح املجاهــدون األبطــال يف وحــدات اهلندســة وضــد الــدروع وســالح  	
املدرعــات يف تنفيــذ مــا يقــع عــىل عاتقهــم مــن واجبــات جهاديــة يف إطــار تنفيذ 
األوامــر العملياتيــة يف الزمــان واملــكان فــكان دورهــم رئيســيًا يف هــذه املعركــة. 

ــتطالع  	 ــاة إىل االس ــن املش ــدات م ــة الوح ــرى لبقي ــية أخ ــاك أدوار رئيس كان هن
ــوي.  ــاع اجل ــك الدف وكذل

إن قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان حتيــي كافــة املجاهديــن األبطــال  	
ــم الدعــم  ــأس الشــديد وكل مــن ســاهم يف تقدي ــة الب ــن شــاركوا يف عملي الذي
ــعبنا  ــاء ش ــف أبن ــن خمتل ــة م ــك العملي ــذ تل ــاء تنفي ــكرية أثن ــة العس للمؤسس
ــرى.  ــدن والق ــرار يف امل ــاء األح ــة إىل الرشف ــل الوفي ــن القبائ ــم م ــز الكري العزي
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٢
شعبنا الكريم .. 

لقــد شــن حتالــف العــدوان خــالل مراحــل تنفيــذ عمليــة البــأس الشــديد ليــس  	
العــرشات مــن الغــارات بــل املئــات 

ــىل  	 ــد ع ــا يزي ــد م ــن رص ــلحة م ــوات املس ــة يف الق ــات املختص ــت اجله متكن
٣٢٩0غــارة. 

مجيــع تلــك الغــارات حاولــت إعاقــة تقــدم قواتنــا إضافــة إىل اســتهداف املدنيني  	
ــق املحررة.  يف املناط

ثالثًا : نتائج عملية البأس الشديد :  

عىل مستوى خسائر العدو فقد تكبد خسائر فادحة يف العديد والعتاد  	

متكنــت قواتنــا مــن إحصــاء تدمــري وإعطــاب وإحــراق مــا يقــارب ١٥00آليــة  	
ومدرعــة وعربــة عســكرية وناقلــة جنــد إضافــة إىل تدمــري عــدة خمــازن أســلحة 

مــن أبــرز نتائــج عمليــة البــأس الشــديد اغتنــام كميــات كبــرية مــن األســلحة  	
الثقيلــة واملتوســط واخلفيفــة وهــي األســلحة التــي أصبحــت اليــوم حــارضة يف 

املعركــة ضــد العــدو ومرتزقتــه. 

أما اخلسائر يف صفوف املرتزقة من اخلونة والعمالء فهي عى النحو اآليت : 

ــك 	  ــري وذل ــاب وأس ــل ومص ــني قتي ــا ب ــًا  م ــرش ألف ــة ع ــن مخس ــر م ــوع أكث وق
ــني مــارس ٢0٢0م  ــة أي مــا ب ــي نفــذت فيهــا العملي خــالل كامــل الفــرتة الت

ــايل: ــدول الت ــح اجل ــام يوض ــرب ٢0٢0م وك ونوفم

أرسىمصابونقتى
3٠٠٠1٢٤٠٠55٠
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لقد تعرض املرتزقة خلسائر كبرية خالل هذه العملية  	

كان حتالــف العــدوان يدفــع باملئــات مــن املرتزقــة إىل اجلبهــات ليالقــوا مصريهم  	
عــىل يــد املجاهديــن األبطــال مــن منتســبي قواتنــا املســلحة وجلاننا الشــعبية. 

مثلــت هــذه العمليــة النوعيــة صفعــة مدويــة لتحالــف العــدوان وملرتزقتــه عــىل  	
ــعب  ــداء الش ــوف أع ــون يف صف ــن يقاتل ــة الذي ــالء واخلون ــم العم األرض وه

وأعــداء الوطــن. 

سنعرض جزءًا مما وثقته عدسة اإلعالم احلريب السيام اخلسائر البرشية.  	

شعبنا اليمني املجاهد .. 

ــا 	  ــر م ــن حتري ــديد م ــأس الش ــة الب ــالل عملي ــلحة خ ــا املس ــت قواتن ــد متكن لق
ــع كــام هــو واضــح يف اخلريطــة ونجحــت يف اســتعادة  يقــارب ١٦00كــم مرب
مــا كان يف هــذه املســاحة مــن معســكرات ومقــرات للقــوات املســلحة بعــد أن 

ــة.  ــزاة وأذناهبــم مــن العمــالء واخلون ــد اســتوىل عليهــا الغ كان ق

كان من أبرز نتائج العملية حترير وتطهري مديريتي مدغل وجمزر بمحافظة مأرب. 	 

خــالل هــذه العمليــة النوعيــة تــم حتريــر وتطهــري معســكر مــاس والــذي كان 	 
يعتــرب مــن أكــرب املعســكرات التــي اســتخدمها العــدو خــالل الســنوات املاضيــة 
ــش  ــدة وداع ــمى القاع ــا يس ــارص م ــك عن ــة وكذل ــه آالف املرتزق ــد إلي وحش

إضافــة إىل ضبــاط مــن جيــش العــدو الســعودي. 

أبناء يمننا العظيم .. أبناء شعبنا العزيز .. أحرار اليمن األيب الصامد 

لقــد خاضــت قواتكــم املســلحة خــالل هــذه املعركــة مالحــم بطوليــة متكنــت  	
ــلحة  ــوات املس ــت الق ــا ورضب ــزء منه ــق ج ــن توثي ــريب م ــالم احل ــة اإلع عدس

ــود  ــة والصم ــىل يف التضحي ــل األع املث

سبتمبر 2021م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

368

٢
كانــت عمليــة البــأس الشــديد درســًا آخــر يقدمــه املجاهــدون األبطــال حيفظهم  	

اهلل ويرعاهــم للجميــع وهــو ما يؤكــد أن العســكرية اليمنيــة مســتمرة يف فدائيتها 
املجيــدة حتــى يتحقــق االســتقالل لبلدنــا واحلريــة لشــعبنا. 

إن القـوات املسـلحة تثمـن الـدور اجلهـادي ألبنـاء مـأرب يف هـذه العمليـة ويف  	
العمليـات األخـرى التي شـهدهتا وتشـهدها حمافظة مأرب فقـد كان ألبناء مأرب 
دوُر مهـٌم يف عمليـة البـأس الشـديد كام سـيكون هلـم الـدور املهم يف حتريـر باقي 

أراضينـا املحتلـة وتطهريهـا حتـى يتحقق لشـعبنا احلريـة ولبلدنا االسـتقالل. 

ــن  	 ــا مل ــمحت قواتن ــف س ــنرى كي ــة .. وس ــاهد العملي ــنتابع مش ــي س ــام ي وفي
ــا األبطــال  يقــرر الفــرار مــن املعركــة بالفــرار وســنرى كيــف تعامــل جماهدون
مــع أرسى العــدو وســنرى كيــف أن جماهدينــا قاتلــوا بــكل شــجاعة يف جغرافيــا 
متنوعــة مــا بــني اجلبــل والســهل والصحــراء ويف كل ذلــك كان املرتزقــة يفــرون 

وكان جماهدونــا أكثــر ثباتــًا وصمــودًا وتضحيــة .. 

ألننــا نقاتــل دفاعــًا عــن بلدنــا وعــن شــعبنا ... نقاتــل يف ســبيل اهلل ولنــا قضيــة  	
هــي حتريــر اليمــن أمــا أنتــم أهيــا املرتزقــة فتقاتلــون دفاعــًا عــن أعــداء اليمــن 
ــا للعــار أن تنســبوا إىل اليمــن  ــا للخــزي وي الســعودي اإلمــارايت األمريكــي في
ــاب وخناجــر غــدر  ــم جمــرد أدوات وأذن ــة وأنت ــة وعمــالء ومرتزق ــم خون وأنت

ضــد شــعبكم وبلدكــم.  

ــرار  	 ــن وأح ــعب اليم ــن وش ــدي اليم ــف جماه ــيكون حلي ــون اهلل س ــرص بع الن
اليمــن ولــن يكــون مصــري خونــة اليمــن وشــعب اليمــن مــن عمــالء العمــالء 
ــون.  ــوا يعقل ــو كان ــار ل ــذل والع ــة وال ــوين إال اهلزيم ــي والصهي ــالء األمريك عم

يف اخلتام تؤكد القوات املسلحة:  

أن هــذا النــرص الــذي حتقــق بفضــل اهلل وبعونــه .. تزفــه القــوات املســلحة إىل  	
ــورة  ــدة ث ــورة املجي ــد الث ــة مــن عي ــم ونحــن عــىل مقرب ــاء شــعبنا العظي كل أبن

ــن مــن ســبتمرب  ــورة احلــادي والعرشي ــة واالســتقالل ث احلري
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ــوم  	 ــة ويؤكــد الي ــة واهليمن ــورة التــي أكــد فيهــا شــعبنا رفضــه الوصاي هــذه الث
رفضــه االحتــالل والغــزو ورفضــه عــودة الوصايــة واهليمنــة ورفضــه االرتــزاق 

والعاملــة 

إن القــوات املســلحة ومعهــا كل أحــرار الشــعب ماضيــة بعــون اهلل نحــو حتريــر  	
كافــة أرايض اجلمهوريــة حتــى حتقيــق احلريــة واالســتقالل. 

وهــو عهدنــا للســيد القائــد عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي الــذي نؤكــد اليــوم  	
مــا جــاء يف خطابــه األخــري : 

سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل املناطق التي احتلها حتالف العدوان ..  	

ــع  	 ــالل وال خيض ــع ألي احت ــتقاًل ال خيض ــرًا مس ــون ح ــا أن يك ــنضمن لبلدن س
ــة.  ألي وصاي

ــا يف  	 ــرصة أمتن ــا ويف ن ــىل بلدن ــدوان ع ــدي للع ــوارنا يف التص ــنواصل مش س
ــزًا.  ــاًم عزي ــرًا كري ــعبنا ح ــيكون ش ــربى وس ــا الك قضاياه

إعالن عن إيجاز صحفي 
٢0٢١/٩/٢٢م

سبتمبــر22 

ــة عــرصا )إن شــاء اهلل( إجيــاز صحفــي  غــدًا ويف متــام الســاعة الثالث
للقــوات املســلحة للكشــف عــن تفاصيــل عمليــة عســكرية واســعة، 

مــع مشــاهد للعمليــة وتفاصيــل أخــرى أكثــر أمهيــة.
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٢

اإليجاز الصحفي لعملية "فجر احلرية" - البيضاء
٢0٢١/٩/٢٣م

سبتمبــر23 

ا َعَلْينَا َنْصُر اْلُمْؤِمنِيَن ﴾ صدق اهلل العظيم  قال تعإىل ﴿َوَكاَن َحقًّ

يف البدايــة نبــارك ألبنــاء شــعبِنا العزيــز عيَد ثــورة احلرية واالســتقالل 
ثــورة احلــادي والعرشيــن مــن ســبتمرب وهــي الثــورة املســتمرة حتــى 

ــق احلرية واالســتقالل.  حتقي

بعــون اهلل تعــإىل نجحــت قواُتنــا املســلحة يف اســتكامل حتريــر مــا تبقــى مــن مناطــَق 
يف حمافظــة البيضــاء وذلــك خــالل عمليــة )فجــر احلريــة(. 

العمليــة العســكرية )فجــُر احلريــة( اســتهدفت بالدرجــة األوىل مــا تبقــى مــن أوكار 
لعنــارص مــا يســمى بالقاعــدة وداعــش املرتبطــة بتحالــف العــدوان.
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ــت  ــٍة كان ــق خمتلف ــري مناط ــة يف تطه ــرتة املاضي ــالل الف ــا خ ــت قواُتن ــد أن نجح فبع
تتخذهــا تلــك العنــارُص كمناطــق للتدريــب وكذلــك للنهــب والســلب واالعتــداء 
ــاء  ــل البيض ــن قبائ ــناٍد م ــٍم وإس ــلحة وبدع ــواُت املس ــي الق ــا ه ــني، ه ــىل املواطن ع

ــاح.  ــكل نج ــة ب ــتكمل املهم ــرار تس ــاِء األح ــا األوفي ورجاهل

فخــالل 4٨ســاعة فقــط .. نعــم 4٨ ســاعة فقــط نجحــت قواُتنــا يف حتريــر مديريتــي 
ــدر بـــ  ــة تق ــاحٍة إمجالي ــرياس بمس ــة مك ــن مديري ــزاء م ــورة وأج ــة ومس الصومع

ــع.  ــم مرب ٢٧00ك

خالَل اليومني هامجت قواتنا بعد التوكل عىل اهلل أوكار العدو يف هذه املناطق.  	

ــري  	 ــر وتطه ــه وحتري ــة يف صفوف ــائر الفادح ــاِع اخلس ــن إيق ــون اهلل م ــت بع متكن
ــا.  ــة بأكمله املنطق

خــالل تقــدم قواتنــا للقضــاء عــىل تلــك العنــارص املجرمــة قــام حتالــف العدوان  	
بشــن أكثــَر مــن ٣0غــارًة جويــة حمــاوالً بذلــك دعــم تلــك العنــارص وإيقــاف 

تقــدم قواتنــا.

ــات  	 ــرش عملي ــارز بع ــوٌر ب ــري حض ــو املس ــالح اجل ــة وس ــوة الصاروخي كان للق
اســتهدفت مواقــع ومعســكرات األدوات التكفرييــة ممــا يســمى بداعــش 

ــدة. والقاع

وكانت أبرز نتائج عملية فجر احلرية كام يي: 

ــة  	 ــاحة إمجالي ــرياس بمس ــة مك ــن مديري ــزاء م ــورة وأج ــة ومس ــُر الصومع حتري
تقــدر بـــ ٢٧00كــم مربــع كــام أرشنــا إىل ذلــك ســابقًا. 

وهبذه العملية النوعية تكون حمافظة البيضاء قد حتررت بشكل كامل واحلمد هلل.  	

ــل  	 ــة العــدوان مــا بــني قتي ــة ومرتزق ــة ٢٢٥ مــن العنــارص التكفريي وقــوع قراب
ــري.  ــاب وأس ومص
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٢
فعدد القتىل بلغ ٧0 قتياًل واملصابون ١٢0 مصابا واألرسى 40 أسريا. 	

تم تدمري وإعطاب ١0 مدرعات وآليات خمتلفة.  	

نجحــت قواُتنــا يف اغتنــام عتــاد عســكري كبــري بــني ذلــك مدرعــات وكذلــك  	
أســلحة متوســطة وخفيفــة والســيطرة عــىل ســبعة معســكرات تابعــة للعنــارص 

التكفرييــة. 

ــوا حتــت  	 ــر عــدد مــن املواطنــني الذيــن كان ــا يف حتري وبعــون اهلل نجحــت قواتن
ــة ومعتقلــون لدهيــا.  قبضــة تلــك العنــارص التكفريي

أبناَء شعبِنا الصامد املجاهد : 

ــارشت اجلهــاُت املختصــة وعــىل رأســها  	 ــر وتطهــري تلــك املناطــق ب فــور حتري
ــاع. ــع األوض ــاَم تطبي ــلحة مه ــوات املس ــب الق ــة إىل جان ــلطة املحلي الس

اليــوَم أبنــاُء البيضــاء جنبــًا إىل جنــب مــع إخواهنــم يف اجليــش واللجــان الشــعبية  	
ــن  ــا م ــم ومحايته ــتقرار مناطقه ــن واس ــىل أم ــاظ ع ــل احلف ــن أج ــن م ويف األم

خمططــات العــدوان ومرتزقتــه وأذنابــه. 

شعَبنا اليمني العظيم .. أحراَر اليمِن العزيز 

هـا هـي قواُتكم املسـلحة بفضـل اهلل وبعونـه تنجح يف حتريـر ما تبقى مـن حمافظة  	
البيضـاء .. هـذه املحافظـة التي عانـت كثريًا مـن املؤامـرات األجنبيـة والداخلية 

والتـي كانت هتـدف إىل حتويلهـا إىل مناطَق للعنـارص التكفرييـة وللمرتزقة. 

ــم  	 ــددون مواقفه ــة جي ــذه العملي ــاركوا يف ه ــد أن ش ــاء بع ــاُء البيض ــوَم أبن الي
ــم.  ــم وكرامته ــم وعزهت ــم ملبادئه ــة وانتصاره الوفي

ــي  	 ــم والنوع ــار امله ــذا االنتص ــوم ه ــجل الي ــي تس ــلحَة وه ــواِت املس إن الق
َلتؤكــُد عــىل دور قبائــل البيضــاء مــن مشــايخ وشــخصيات اجتامعيــة ومواطنــني 



373

ــة.  ــة املصريي ــة الوطني ــذه املعرك يف ه

ــم  	 ــىل مواقفه ــاء ع ــال البيض ــاء ولرج ــل البيض ــاء ولقبائ ــاء البيض ــة ألبن فالتحي
املعــربة عــن أصالتهــم ونخوهتــم وذلــك بانحيازهــم الدائــم واملســتمر للحــق .. 
للشــعب .. للوطــن ورفضهــم للعــدوان وخمططاتــه وأجندتــه .. فأبنــاء البيضــاء 

مــع وطنهــم وشــعبهم أوفيــاء أعــزاء. 

شعَبنا اليمني العزيز .. 

ــتمرة يف  	 ــي .. مس ــي والوطن ــا الدين ــتمرة يف أداء واجبه ــلحة مس ــم املس قواُتك
ــَة  ــزَة والكرام ــا الع ــرَص ولبلدن ــعبنا الن ــب اهلل لش ــى يكت ــة حت ــريهتا اجلهادي مس

ونحــن اليــوَم نعيــش ذكــرى الثــورة املجيــدة ثــورة التحــرر واالســتقالل تؤكــد  	
القــوات املســلحة عــىل العمــل بــام جــاء يف خطــاب الســيد القائــد عبدامللــك بدر 

الديــن احلوثــي .. مردديــن ومؤكديــن : 

سنحرر كل بلدنا، ونستعيد كل املناطق التي احتلها حتالف العدوان،   	

ســنضمن لبلدنــا أن يكــون حــرًا مســتقاًل، ال خيضــع ألي احتــالل مــن أي عــدٍو  	
خارجــي، وال خيضــع ألي وصايــة

ســنكون شــعبًا حــرًا، كريــاًم، عزيــزًا، وســنواصل مشــوارنا يف التصــدي للعدوان  	
عــىل بلدنــا، ويف نــرصة أمتنــا يف قضاياهــا الكــربى، ال نرتاجــع أبدًا

حييا شعبنا وبلدنا حرًا عزيزًا مستقاًل .. والنرص لليمن ولكل أحرار األمة
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٢
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 

مدغل  
٢0٢١/٩/٢٧م

سبتمبــر27 

ــوم بفضــل اهلل- مــن إســقاط  ــاح الي ــة صب ــت الدفاعــات اجلوي متكن
 )Scan Eagle ــل ــكان إيغ ــوع )س ــة ن ــية أمريكي ــرة جتسس طائ
ــواء  ــة يف أج ــامل عدائي ــا بأع ــاء قيامه ــك أثن ــب وذل ــالح مناس بس

ــأرب. ــة م ــل بمحافظ ــة مدغ مديري
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أكتـوبـر 2021م

تصريح عن إسقاط طائرة استطالع يف أجواء 
اجلوبة 

٢0٢١/١0/٦م

أكتـــوبــر06 

 متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضل اهلل من إسـقاط طائرة اسـتطالع مقاتلة 
CH4 تابعـة لسـالح اجلـو السـعودي يف السـاعات  صينيـة الصنـع 
األوىل مـن صبـاح اليـوم بصـاروخ أرض جـو، وذلـك أثنـاء قيامهـا 

بأعـامل عدائيـة يف أجـواء مديريـة اجلوبـة بمحافظـة مأرب.

 
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 

جبهة جيزان
٢0٢١/١0/٧م

أكتـــوبــر07 

 متكنــت الدفاعــات اجلويــة بفضــل اهلل مــن إســقاط طائــرة جتسســية 
ــعودي  ــو الس ــالح اجل ــة لس ــوع RQ-20 تابع ــع ن ــة الصن أمريكي

ــزان. ــة يف أجــواء جبهــة جي ــاء قيامهــا بمهــام عدائي أثن

ــث  ــم ب ــوف يت ــب وس ــالح مناس ــت بس ــرة مت ــقاط الطائ ــة إس عملي
ــاء اهلل. ــة إن ش ــاعات القادم ــالل الس ــرة خ ــام الطائ ــاهد حط مش
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٢
إعالن عن مؤمتر صحفي 

٢0٢١/١0/١١م

أكتـــوبــر11 

  غـدًا ويف متـام السـاعة الثالثـة عـرصا )إن شـاء اهلل( مؤمتـر صحفـي 
للقـوات املسـلحة للكشـف عـن تفاصيـل عملية عسـكرية واسـعة يف 
حمافظـة مـأرب مع مشـاهد نوعية توثـق العمليـة، وتفاصيـل عمليات 
القـوة الصاروخيـة وسـالح اجلو املسـري والدفاعات اجلويـة وتفاصيل 

أخـرى أكثـر أمهية.
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أكتـوبـر 2021م

املؤمتر الصحفي لعملية " فجر االنتصار" - مأرب
٢0٢١/١0/١٢م

أكتـــوبــر12 

ــب يف  ــن يرغ ــالم وم ــد الس ــن يري ــالم وم ــل الس ــىل أه ــالم ع الس
ــالم  الس

أما بعد .. 

ــتمرة يف  ــل مس ــز وج ــون اهلل ع ــة وبع ــلحة اليمني ــوات املس ــإن الق ف
أداء واجبهــا اجلهــادي الدينــي والوطنــي دفاعــًا عــن الشــعب والبلــد حتــى حتقيــق 

ــتقالل.  ــة واالس احلري

ــن  ــد م ــه املزي ــل اهلل وتوفيق ــق بفض ــدس حتق ــدور املق ــذا ال ــؤدي ه ــي ت ــام ه وبين
ــر  ــة فج ــل عملي ــام تفاصي ــز أم ــعبنا العزي ــع ش ــي نض ــة والت ــازات امليداني اإلنج

ــأرب.  ــة م ــار يف حمافظ االنتص
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٢
بعــد النجــاح الكبــري الــذي حققتــه عمليــة البــأس الشــديد يف حتريــر عــدد مــن  	

املديريــات بمســاحة إمجاليــة تقــدر بـــ ١٦00 كــم مربــع مــن بلدنــا وأرضنــا 

دشـنت القـوات املسـلحة عملية فجـر االنتصـار والتي اسـتهدفت حتريـر مناطق  	
أخـرى يف حمافظـة مـأرب ودحر الغـزاة وأذناهبم مـن اخلونـة والعمـالء واملرتزقة. 

ــدأ  	 ــكرية ب ــدات العس ــف الوح ــاركة خمتل ــة وبمش ــة العملياتي ــرار اخلط ــد إق بع
ــوم  ــت اهلج ــي اقتض ــة الت ــذ اخلط ــم يف تنفي ــم اهلل ويرعاه ــدون حيفظه املجاه
ــدة  ــية إىل ع ــارات الرئيس ــرع املس ــل أن تتف ــارات قب ــدة مس ــن ع ــدو م ــىل الع ع

ــرى.  ــة أخ ــارات فرعي مس

كان العــدو قــد حشــد املزيــد مــن مرتزقتــه باملــال الســعودي وإإلمــارايت ودفــع  	
ــري  ــو املص ــم وه ــي ينتظره ــري حتم ــام مص ــوا أم ــاك كان ــات وهن ــم إىل اجلبه هب

الــذي ينتظــر كل مرتــزق وكل خائــن لليمــن وكل عميــل ألعــداء اليمــن. 

ــن  	 ــرشات م ــاقطت الع ــم اهلل تس ــدون حيفظه ــددها املجاه ــة س ــات يامني برضب
ــة.  ــن املعرك ــوا م ــن نج ــه مم ــر مرتزقت ــدو وف ــا الع ــي اختذه ــع الت املواق

ــرار  	 ــة بالف ــابقة للمرتزق ــات الس ــب التوجيه ــا وبموج ــمحت قواتن ــا .. س وهن
مــن املعركــة حيــث اقتضــت التوجيهــات بعــدم إطــالق النــار عــىل كل مرتــزق 

وخائــن وعميــل بعــد أن يبــادر إىل تــرك القتــال ويفــر تــاركًا موقعــه .. 

إذًا .. كل مرتــزق وكل عميــل وكل خائــن بمجــرد أن يبــادر بــرتك موقعــه فــإن  	
ــاة ...  ــة للنج ــه فرص ــه ومتنح ــار علي ــالق الن ــن إط ــف ع ــلحة تتوق ــا املس قواتن

ــا هــذا. ــى يومن ــه مســتمر حت وهــذا التوجي

ــه  	 ــه أن حيافــظ عــىل حيات نكــرر ... كل مرتــزق وكل عميــل وكل خائــن بإمكان
وأن يــرتك موقعــه مــع اقــرتاب قواتنــا وستســمح لــه قواتنــا بالفــرار واملغــادرة 

حتــى لــو كان حيمــل ســالحه الشــخيص. 

ــدوان  	 ــف الع ــف حتال ــون يف ص ــن يقاتل ــالء مم ــة والعم ــة واخلون إذًا .. فاملرتزق
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ــخصية  ــلحتهم الش ــة بأس ــن املعرك ــرار م ــم الف ــم بإمكاهن ــعبهم وبلده ــد ش ض
فقــط .. ســتمنحهم قواتنــا فرصــة إضافيــة للنجــاة كــام فعلــت مــن قبــل وتفعــل 

ذلــك اليــوم. 

نعود إلى تفاصيل عملية فجر االنتصار :

استمرت قواتنا يف التقدم وتكبيد العدو خسائر كبرية  	

ومتكنــت بفضــل اهلل مــع انتهــاء العمليــة مــن حتريــر مســاحة إمجاليــة تصــل إىل  	
٦00 كــم مربــع كــام هــو واضــح أمامكــم يف اخلارطــة.

ولعــل أبــرز نتائــج عمليــة فجــر االنتصــار هــو حتريــر املســاحة اجلغرافيــة بــني  	
املنطقــة املحــررة يف عمليــة البــأس الشــديد وصــوالً إىل مشــارف مدينــة مــأرب 

عاصمــة حمافظــة مــأرب. 

شعبنا اليمني العزيز .. 

ــة مــأرب مــن عــدة  	 ــوم عــىل مشــارف مدين إن قواتكــم املســلحة أصبحــت الي
جهــات بعــد أن دحــرت بفضــل اهلل تعــإىل اخلونــة واملرتزقــة مــن أذنــاب حتالــف 
العــدوان وأتباعــه مــن عــدة مديريــات مــن مديريــات مــأرب ومتكنــت بعــون 

اهلل مــن حتريرهــا بشــكل كامــل. 

بعــون اهلل أصبحــت طالئــع قواتكــم الباســلة تتواجــد حاليــًا يف ســد مــأرب مــن  	
ــاملية.  جهته الش

ــة  	 ــة أرايض اجلمهوري ــر كاف ــىل حتري ــزم ع ــدت الع ــد عق ــلحة ق ــم املس إن قواتك
وفــرض الســيادة الوطنيــة وحتقيــق احلريــة واالســتقالل وذلــك لــن حيــدث إال 
بطــرد قــوات االحتــالل األجنبــي وتطهــري أراضينــا مــن دنــس الغــزاة وأتباعهم 

مــن اخلونــة والعمــالء واملرتزقــة. 
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٢
أبناء شعبنا األيب الصابر الصامد املجاهد املنترص بعون اهلل: 

ــل  	 ــدم يف ظ ــذا التق ــق كل ه ــن حتقي ــل اهلل م ــلحة بفض ــا املس ــت قواتن ــد متكن لق
ــدوان.  ــارات الع ــتمرار غ اس

فقــد شــن حتالــف العــدوان ٩4٨ غــارة جويــة منهــا غــارات اســتهدفت منــازل  	
املواطنــني والطرقــات العامــة

تكثيــف الغــارات اجلويــة مــن قبــل قــوى العــدوان الســعودي األمريكــي مل يثــِن  	
ــام  ــذ امله ــتمرار يف تنفي ــن االس ــم ع ــم اهلل ويرعاه ــن حيفظه ــال املجاهدي األبط

ــة وفــق اخلطــة حتــى حتقيــق كافــة أهدافهــا.  العملياتي

فخــالل املعركــة نجــح املجاهــدون مــن الدفــاع اجلــوي يف إســقاط ٦ طائــرات  	
جتسســية مقاتلــة منهــا أمريكيــة الصنــع. 

ومتكنت قوات الدفاع اجلوي كذلك من إسقاط ١١ طائرة جتسسية. 	

ــن  	 ــري م ــاط الكث ــدو وإحب ــاك الع ــوي يف إرب ــاع اجل ــات الدف ــامهت عملي وس
ــة.  ــه اجلوي عمليات

وســجلت قــوات الدفــاع اجلــوي بعــون اهلل نجاحــات أخــرى منهــا تنفيــذ أكثــر  	
مــن ٥١٨ عمليــة تصــٍد وإجبــار عــىل املغــادرة. 

ــف  ــران حتال ــى ط ــم ع ــن اعتامده ــة ع ــض املرتزق ــث بع ــإن حدي ــبة .. ف وباملناس
ــم :  ــول ل ــدوان نق الع

لن يستمر هذا الطريان يف انتهاك األجواء والسيادة 	

وإذا كنتــم تعتمــدون عــىل أعــداء اليمــن فنحــن نعتمــد عــىل اهلل ونثــق كل الثقــة  	
بالشــعب اليمنــي وتطلعــه نحــو االســتقالل 

وستكون العاقبة للمتقني من أبناء هذا الشعب املظلوم.. 	
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فــال يوجــد معركــة واحــدة يف التاريــخ انتــرص فيهــا املرتزقــة وال يوجــد معركــة  	
متكــن فيهــا األجنبــي مــن إعــادة مرتزقتــه ليحكمــوا باســمه شــعبًا حــرًا عزيــزًا 
مســتقاًل فكيــف إذا كان هــذا الشــعب هــو شــعب اليمــن احلــر العزيــز الصابــر 
الصامــد املنتــرص وكيــف إذا كان قائــد هــذا الشــعب هــو الســيد القائــد عبدامللك 

بــدر الديــن احلوثــي. 

ــلحة  	 ــا املس ــدات قواتن ــف وح ــجلت خمتل ــار س ــر االنتص ــة فج ــالل عملي خ
ــاع  ــة والدف ــدروع واملدفعي ــز مــن املشــاة إىل ضــد ال حضورهــا النوعــي واملتمي
اجلــوي والقــوة الصاروخيــة وســالح اجلــو املســري واالســتطالع واإلمــداد وكل 

ــال اســتثناء  الوحــدات ب

إمجايل عمليات القوات الصاروخية وكذلك سالح اجلو املسر :

نفــذت القــوة الصاروخيــة بعــون اهلل ٦٨ عمليــة اســتهدفت جتمعــات ومراكــز  	
ــن  ــك ضم ــة وكذل ــا الوطني ــن جغرافيتن ــدو ضم ــكرات الع ــد ومعس وقواع
جغرافيــا العــدو توزعــت كالتــايل: )4٩( عمليــة منفــذة داخليــًا و)١٩( عمليــة 

ــًا. ــذة خارجي منف

العـدو يف  	 اسـتهدفت  نفـذ ٢4٥ عمليـة كذلـك  فقـد  املسـري  أمـا سـالح اجلـو 
جغرافيتـه وكذلـك يف املناطـق املحتلـة التـي سـتحرر بعـون اهلل وتوزعـت كالتـايل:

)١٧0( عملية منفذة خارجيًا و)٧٥( عملية منفذة داخليًا.  	

وكان من ضمن نتائج عملية فجر االنتصار :

تدمــري وإعطــاب وإحــراق مــا يقــارب ٣00 مدرعــة وآليــة وناقلــة جنــد إضافــة  	
إىل ٨٥0 أســلحة و4 خمــازن أســلحة. 

وقوع ما يقارب ٥٦٥0 من مرتزقة العدو ما بني قتيل ومصاب وأسري.  	

بلغ عدد القتىل ١٣00 واملصابون 4٣٢0 واألرسى ثالثون.  	
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٢
ألبناء مأرب .. لقبائلها من أحفاد سبأ نقول : 

هــذا نــداء الوطــن .. نــداء الشــعب .. نــداء املاليــني مــن األحــرار ممــن ضاقــوا  	
مــن ويــالت احلصــار وحتملــوا القصــف والتدمــري وقدمــوا التضحيــات 
ــم .. وأن  ــعبكم وبلدك ــع ش ــوا م ــأن تكون ــع ب ــداء اجلمي ــذا ن ــيمة .. ه اجلس
تنتــرصوا ملبادئكــم وأعرافكــم التــي ترفــض اخلونــة وترفــض العمــالء .. فــال 
ــن ..  ــداء اليم ــة أع ــي معرك ــارايت .. ه ــعودي واإلم ــة الس ــروا إىل معرك تنج
ــع  ــعبكم م ــع ش ــم م ــع بلدك ــوا م ــالء .. فكون ــة والعم ــة واملرتزق ــة اخلون معرك

ــكم ...  ــع أنفس ــم م وطنك

ــعب ..  	 ــة الش ــة .. مجهوري ــم احلقيقي ــع مجهوريتك ــوا م ــأرب كون ــاء م ــا أبن ي
مجهوريــة االســتقالل .. مجهوريــة احلريــة وليســت مجهوريــة العبوديــة للعــدوان 
ــتبداد ..  ــاد واالس ــة الفس ــت مجهوري ــارايت .. وليس ــعودي اإلم ــي الس األمريك
ندعوكــم إىل مجهوريــة اليمــن احلــر العزيــز الشــامخ .. مجهوريــة األحــرار الذيــن 
رفضــوا الظلــم واخلضــوع ووقفــوا بعــون اهلل أمــام حتالــف الشــيطان والعــدوان 

مــن أجــل هــذا الشــعب ومــن أجــل هــذا البلــد .. 

ــم  	 ــي قواتك ــا ه ــن .. وه ــن اليم ــه إال م ــتمد قوت ــن يس ــن فل ــع اليم ــن كان م م
املســلحة تســتمد العــون مــن اهلل ومــن اليمــن ومــن شــعب اليمــن بقبائلــه احلــرة 
ــى  ــن حت ــر اليم ــون اهلل لتحري ــة بع ــلحة ماضي ــم املس ــي قواتك ــا ه ــة .. ه األبي
يتحقــق االســتقالل .. فمــن أراد االســتقالل لليمــن فســيكون يف معركــة احلريــة 

واالســتقالل

 ومن أراد التبعية والوصاية واالحتالل فسيبقى مع العدو وبئس املصري.  	

أبنــاء شــعبنا الكريــم .. أبنــاء اليمــن العظيــم يمــن املجــد واحلضــارة والتاريــخ  	
.. يمــن العروبــة واإلســالم .. يمــن اإليــامن 

من أراد العزة لليمن فعليه أن يقف مع اليمن  	
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ــاًم دون  	 ــزًا كري ــا عزي ــتحق أن حيي ــذي يس ــعبه ال ــن ولش ــة لليم ــن أراد الكرام م
ــة  ــود التبعي ــن قي ــرر م ــن ويتح ــع اليم ــد م ــه أن يصم ــة فعلي ــة أو تبعي وصاي

والوصايــة .. 

يــا أبنــاء اليمــن العظيــم .. لقــد وىل زمــن الوصايــة وزمــن التبعيــة إىل غــري رجعة   	
وأصبحنــا اآلن عــىل مشــارف زمــن اليمن احلــر املســتقل بكامــل جغرافيته .. 

وللمرتزقة واخلونة والعمالء نقول : 

هذا الشعب يستحق أن حييا يف ظل دولة حرة مستقلة.  	

مرشوعكم مرشوع عاملة وارتزاق وخيانة ..  	

ــدون أن  	 ــادكم .. تري ــس فس ــب .. ألي ــس األجان ــم .. ألي ــم مناطقك ــن حيك م
ــم؟  ــو مرشوعك ــا ه ــن .. م ــة إىل كل اليم ــذه التجرب ــوا ه تنقل

ــة .. ســوى  	 ــذل واإلهان ــة ســوى ال ــم لليمــن خــالل العقــود املاضي مــاذا قدمت
ــزاق؟  ــوى االرت ــاد س ــوى الفس ــي .. س ــعودي واألمريك ــوع للس اخلض

تتحدثــون اليــوم عــن اجلمهوريــة وأنتــم مــن ذبحتــم اجلمهوريــة وأهنتــم البلــد  	
واســتحقرتم الشــعب بفســادكم .. بعاملتكــم .. بخيانتكــم 

أال ختجلون .. تتحدثون عن اجلمهورية وأنتم عمالء آلل سعود  	

أال تستحون .. تتشدقون باسم اليمن وأنتم يف صف أعداء اليمن  	

هل تدركون ماذا يعني أن تكون عمياًل .. مرتزقًا .. خائنًا لبلدك وشعبك ؟  	

ماذا سترتكون ألبنائكم ؟  	

انظروا إىل مرتزقة إجلزائر الذين قاتلوا مع االحتالل الفرنيس؟  	

أكتـوبـر 2021م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

386

٢
ــأي  	 ــل وب ــأي عمي ــوم ب ــد الي ــل بع ــن يقب ــعب ل ــذا الش ــتوعبون أن ه ــل تس ه

ــزق ؟ ــأي مرت ــن وب خائ

هــل تعلمــون أن هــذا الشــعب وبعــد كل هــذه التضحيــات اجلســيمة لــن يقبــل  	
ــن  ــفراء ومم ــم الس ــفارات ويديره ــم الس ــم هب ــن تتحك ــة مم ــه اخلون أن حيكم
يأمتــرون مــن اخلــارج ... ممــن ألفــوا العاملــة فــال يتخيلــون حياهتــم إال عمــالء 

ــرارًا؟..  ــًا أح ــوا يوم ــم مل يكون ــة .. ألهن وخون

متــى كنتــم مــع هــذا الشــعب .. وأنتــم خونــة يف األمــس وعمــالء اليــوم فــامذا  	
ســيكون مصريكــم غــدًا ؟ 

تتحدثــون عــن احلريــة .. وأنتــم عبيــد للســعودي واإلمــارايت ومجيعكــم عبيــد  	
لألمريكــي 

ــم  	 ــو أنت ــة ه ــن احلري ــن وع ــن اليم ــة وع ــن اجلمهوري ــدث ع ــن يتح ــر م إن آخ
ــه ..  ــيشء ال يعطي ــد ال ففاق

إن القــوات املســلحة ومــن واقــع املســؤولية امللقــاة عــىل عاتقهــا وهــي بصــدد  	
ــة  ــؤولية أخالقي ــل بمس ــرضورة التعام ــع ب ــب باجلمي ــري هتي ــر والتطه التحري

ــة . ــورات القادم ــع التط ــة م ووطني

ولكافــة املواطنــني يف مدينــة مــأرب بــأن عليهــم املســامهة يف احلفــاظ عــىل األمن  	
واالســتقرار وعــدم االنجــرار إىل مــا يــروج لــه إعــالم العــدوان واملرتزقــة فأبناء 
اجليــش واللجــان الشــعبية هــم إخوانكــم ولــن يكونــوا إال معكــم وبــام حيفــظ 

أمنكــم ويعــزز اســتقراركم 

ــأرب  	 ــاء م ــم وأبن ــم أنت ــوا بك ــدون أن يدفع ــه يري ــه ومرتزقت ــدوان وأذناب إن الع
ــوا  ــم .. فاحفظ ــني وعاداهت ــالق اليمني ــع أخ ــق م ــف ال يتف ــرار إىل موق األح
ــم  ــيكون إخوانك ــروه وس ــا أي مك ــن يصيبه ــم فل ــوا أموالك ــكم واحفظ أنفس

ــن.  ــكل خائ ــث ول ــكل عاب ــاد ل ــم اهلل باملرص ــم وحيفظك ــدون حيفظه املجاه



387

ــي رفضــت  	 ــة الت ــل مــأرب األبي جيــب أن يكــون موقفكــم متامــًا كموقــف قبائ
أن تكــون مناطقهــا ســاحة للحــرب ورفضــت أن تتحــول إىل أداة بيــد األجنبــي 
ــوم  ــي الي ــا ه ــد .. وه ــر البل ــدر يف ظه ــر غ ــون خنج ــت أن تك ــل ورفض املحت
ــأرب  ــن م ــى م ــا تبق ــري م ــر وتطه ــة لتحري ــوف املعرك ــدر صف ــل اهلل تتص بفض

ومــا تبقــى مــن اليمــن العزيــز. 

إن القــوات املســلحة وتنفيــذًا لتوجيهــات القيــادة ســتعمل عــىل تأمــني اجلميــع  	
بــام يف ذلــك املرتزقــة الذيــن تركــوا القتــال يف صفــوف العــدو والتزمــوا منازهلــم 

بغــض النظــر عــن دورهــم خــالل املرحلــة الســابقة .. 

ــن يف  	 ــاء اليم ــرط كل أبن ــا ألن ينخ ــع فيه ــدة نتطل ــة جدي ــام مرحل ــن أم فنح
معركــة حتريــر بلدهــم وصناعــة مســتقبلهم باالســتقالل باحلريــة وليــس 

بالوصايــة والتبعيــة 

ــن  	 ــيتخلون ع ــن س ــوا وم ــن ختل ــاع م ــة أوض ــة ملعاجل ــك مقدم ــيكون ذل وس
ــدو.  ــوف الع ــال يف صف القت

إن القــوات املســلحة حتــذر كافــة قــادة املرتزقــة يف مدينــة مــأرب ويف غريهــا مــن  	
أيــة حمــاوالت عبثيــة للتحريــض والتخريــب .. وســيكون أبنــاء مــأرب هــم أول 

مــن ســيقفون إلفشــال أيــة حمــاوالت. 

وألعداء اليمن وشعب اليمن نقول :  

هذه أرضنا نحيا عليها أعزاء أحرار مستقلني ..  	

ــا  	 ــروج منه ــم إال اخل ــس أمامك ــا ولي ــن فيه ــهادة ندف ــا اهلل للش ــا خيتارن وعندم
فهــذه األرض مل تقبــل يومــًا أي حمتــل فهــي مقــربة الغــزاة وهــي أرض الرجــال 

ــال  واألبط

ــة ...  	 ــة أمريكي ــة أو والي ــة بريطاني ــعودية أو مقاطع ــة س ــت حمافظ ــأرب ليس م
ــرار.  ــا األح ــة وأبنائه ــا األصيل ــة بقبائله ــة يمني ــأرب يامني م

أكتـوبـر 2021م
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٢
ونؤكــد لتحالــف العــدوان : معركتنــا ضدكــم مســتمرة مــا دمتــم حتتلــون أجــزاء  	

عزيــزة مــن بلدنــا ومعركتنــا مســتمرة بــل ومتصاعــدة مــا دمتــم حتــارصون هــذا 
الشــعب وتعتــدون عليــه فالســالم للجميــع ومــن اجلميــع. 

واستعرض املتحدث مشاهد من معركة فجر االنتصار . 	

شعبنا العزيز .. شعبنا املجاهد 

إن القــوات املســلحة ومعهــا كل أحــرار الشــعب ماضيــة بعــون اهلل نحــو حتريــر  	
كافــة أرايض اجلمهوريــة حتــى حتقيــق احلريــة واالســتقالل. 

وهــو عهدنــا للســيد القائــد عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي الــذي نؤكــد اليــوم  	
مــا جــاء يف خطابــه األخــري : 

سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل املناطق التي احتلها حتالف العدوان ..  	

ــع  	 ــالل وال خيض ــع ألي احت ــتقاًل ال خيض ــرًا مس ــون ح ــا أن يك ــنضمن لبلدن س
ــة.  ــة وصاي ألي

ــا يف  	 ــرصة أمتن ــا ويف ن ــىل بلدن ــدوان ع ــدي للع ــوارنا يف التص ــنواصل مش س
ــزًا.  ــاًم عزي ــرًا كري ــعبنا ح ــيكون ش ــربى وس ــا الك قضاياه
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تصريح عن قصف معسكر قوات الواجب يف جيزان 
٢0٢١/١0/٢١م

أكتـــوبــر21 

ــة  ــة نوعي ــذ عملي ــن تنفي ــل اهلل م ــة بفض ــوة الصاروخي ــت الق متكن
ــة  ــس بخمس ــوم أم ــزان ي ــب بجي ــوات الواج ــكر ق ــتهدفت معس اس
صواريــخ باليســتية اســتهدفت مقــر القيــادة وخمــازن األســلحة 

ــة.  ــات دقيق ــت اإلصاب ــيش وكان ــرات األبات ــض طائ ومراب

أســفرت هــذه العمليــة عــن مــرصع وإصابــة أكثــر مــن ٣٥ ســعوديا بينهــم ضبــاط 
وطيــارن للطائــرات األباتــيش بحســب املعلومــات االســتخباراتية. 

يــأيت هــذا يف ســياق الــرد عــىل جرائــم العــدوان وغاراتــه املتواصلــة وحصــاره الظــامل 
ــىل بلدنا.  ع

ــج  ــإن النتائ ــاره ف ــه وحص ــه وبغي ــادى يف غي ــوي ومت ــده اجل ــتمر يف تصعي ــام اس وكل
ــاء اهلل. ــعة إن ش ــة وواس ــة وموجع ــتكون مؤمل ــا س ــة ورضباتن ــه وخيم علي

أكتـوبـر 2021م

إعالن عن إيجاز صحفي 
٢0٢١/١0/٢٣م

أكتـــوبــر23 

   غـدًا ويف متـام السـاعة الثالثـة عـرصًا )إن شـاء اهلل( إجيـاز صحفـي 
للقوات املسـلحة للكشـف عـن تفاصيل العملية العسـكرية الواسـعة 
)عمليـة ربيـع النـرص( التـي تـم خالهلـا تطهري عـدد مـن املديريات يف 

حمافظتـي مأرب وشـبوة.  

مــع مشــاهد نوعيــة ملجريــات أحــداث العمليــة، وتفاصيــل عمليــات ســالح اجلــو 
املســري والقــوة الصاروخيــة وقــوات الدفــاع اجلــوي وتفاصيــل أخــرى أكثــر أمهيــة.
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٢

إيجاز صحفي لعملية )ربيع النصر( - شبوة ومأرب 
٢0٢١/١0/٢4م

أكتـــوبــر24 

احلمــد هلل رب العاملــني  والصــالة والســالم عــىل رســول اهلل وآلــه ... 
نقــدم يف هــذا اإلجيــاز تفاصيــل عمليــة ربيــع النــرص. 

بعــون اهلل تعــإىل تواصــل قواتنــا املســلحة حتقيــق اإلنجــازات 
امليدانيــة وهــي بصــدد حتريــر البــالد بدحــر قــوى العــدوان والعمــالء 

ــة.  واملرتزق

ــك  	 ــات ناهي ــدة حمافظ ــن ع ــعة م ــق واس ــر مناط ــات أدت إىل حتري ــذه العملي ه
ــرية.  ــائر كب ــدو خس ــد الع ــن تكبي ع

أما عملية ربيع النرص فقد كانت عى النحو التايل:- 
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أواًل: تفاصيل العملية 

بمشــاركة أبنــاء املناطــق املحــررة يف هــذه العمليــة بــارشت الوحدات العســكرية  	
املكلفــة بمهمــة التحريــر تنفيــذ العمليــة وفــق اخلطــة العملياتية. 

حققــت وحداتنــا العســكرية خــالل األيــام األوىل للعمليــة تقدمــًا ميدانيــًا كبــريًا  	
وذلــك بفضــل اهلل تعــإىل ثــم بتعــاون أبنــاء تلــك املناطــق وموقفهــم املســؤول 
جتــاه أنفســهم وجتــاه قواهتــم املســلحة التــي ســارعت إىل تأمــني مناطقهــم قبــل 
ــة توفــري األمــن واالســتقرار  ــوىل اجلهــات املختصــة مــن األجهــزة األمني أن تت

لتلــك املناطــق. 

ــر  	 ــري بأكث ــو املس ــالح اجل ــا س ــدة منه ــدات ع ــة وح ــذ العملي ــارك يف تنفي ش
ــدو يف  ــات الع ــع وجتمع ــتهدفت مواق ــة اس ــا: ١٦١عملي ــة منه ــن ٢٧٨ عملي م

األرايض املحتلــة وكذلــك ١١٧ عمليــة يف أرايض العــدو الســعودي.

أيضــًا كان هنــاك حضــور للقــوة الصاروخيــة بـــ ١٣0 عمليــة منهــا ٩٥ عملية يف  	
األرايض املحتلــة، و٣٥ عمليــة يف العمــق الســعودي. 

ــع  	 ــة يف إســقاط أرب ــذ هــذه العملي نجحــت قــوات الدفــاع اجلــوي خــالل تنفي
طائــرات اســتطالعية وهــي طائــرة يس إتــش فــور وطائــرة وينــق لونــق 
ــريب  ــريان احل ــدي للط ــات التص ــة إىل أن عملي ــل إضاف ــكان إيق ــني س وطائرت

ــة.  ــت ٢٩٦ عملي ــة بلغ الناجح

اســتمرت قواتنــا يف تنفيــذ العمليــة رغــم تكثيــف العــدوان الســعودي األمريكي  	
ــه اجلوية  غارات

فعىل طول الفرتة الزمنية لتنفيذ العملية بلغت غارات طريان العدو ٧0٥ غارة  	

إذا كان العــدو يعتقــد أن طريانــه احلــريب ســيحد مــن تقــدم قواتنــا أو يكــرس مــن  	
عزائــم جنودنــا وجماهدينــا حيفظهــم اهلل فهــو يتوهــم .. فهــذه أرضنــا وحتريرهــا 
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٢
ــعب  ــذا الش ــخ إال أن ه ــب التاري ــن يكت ــي ول ــي وأخالق ــي ووطن ــب دين واج
الصامــد مل يتخــل عــن واجباتــه بــل اســتمر يف مســريته التحرريــة رافضــًا للغــزاة 

واالحتــالل وللوصايــة والتبعيــة.

وهلذا فإن حترير اليمن بربه وبحره معركة مصريية هدفها احلرية واالستقالل.  	

 ثانيًا : نتائج العملية 

عى مستوى اجلغرافيا 

نجحــت قواتنــا بعــون اهلل تعــإىل يف حتريــر مديريــات عســيالن وبيحــان وعــني  	
مــن حمافظــة شــبوة 

وحتريــر مديريتــي حريــب والعبديــة وأجــزاء مــن مديريــات جبــل مــراد واجلوبة  	
ــة مأرب.  بمحافظ

ليصبح إمجايل ما تم حتريره خالل عملية ربيع النرص ٣٢00 كيلومرت مربع 	

لقــد ظلــت بعــض املناطــق يف حمافظــة مــأرب والتــي حتــررت مؤخــرًا وكــرًا مــن  	
أوكار العصابــات التكفرييــة التــي متــارس فيهــا نشــاطها وعــىل مــرأى ومســمع 

مــن حتالــف العــدوان الــذي كان يقــدم الدعــم هلــا.

وتنفيــذًا للتوجيهــات فقــد بــارشت القــوات املســلحة فــور حتريــر تلــك املناطــق  	
ــة  ــا األمني ــرب أجهزهت ــة ع ــت وزارة الداخلي ــاة ... وتول ــع احلي ــادة تطبي يف إع

ــة. ــلطة املحلي ــا الس ــام فيه ــؤولياهتا ب ــة مس ــات املعني ــك اجله وكذل

عى مستوى خسائر العدو 

مقتل وإصابة وأرس ١٨40 منهم ٥٥0 قتىل و ١٢00مصاب و٩0 أسريًا.  	

ــن  	 ــذ م ــت تتخ ــي كان ــدة والت ــش والقاع ــمى داع ــا يس ــادات مم ــىل قي ــني القت ب
العبديــة وكــرًا مــن أوكارهــا وهنــاك تتلقــى الدعــم واإلســناد مــن قبــل حتالــف 
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ــادات املرتزقــة يف حمافظــة مــأرب.  العــدوان وقي

إعطاب واحراق وتدمري ما يقارب ١٦0 آلية ومدرعة وعربة وناقلة جند  	

إضافة إىل تدمري ١٨0 نوعًا من االسلحة املختلفة  	

نجحت قواتنا يف تدمري ٥ خمازن أسلحة.  	

إسقاط أربع طائرات استطالعية منها يس إتش فور. 	

اغتنام عرشات املدرعات واآلليات.  	

شعبنا العزيز : 

إن اخلســائر الكبــرية يف صفــوف املرتزقــة تفــرض عــىل القــوات املســلحة  	
وضمــن مســؤولياهتا جتــاه كافــة أبنــاء الشــعب بــام يف ذلــك املرتزقــة أنفســهم .. 

ــدو .. ــوف الع ــال يف صف ــن القت ــف ع ــم إىل التوق أن تدعوه

إن القــوات املســلحة تعتــرب اخليانــة والعاملــة واالرتــزاق حالــة انحــراف خطــري  	
ــة  ــة املرضي ــذه احلال ــتقالل وه ــة واالس ــة احلري ــبعوا بثقاف ــن مل يتش ــب م يصي
تفــرض عــىل املنظومــة الثقافيــة واإلعالميــة وضمــن اســرتاتيجية شــاملة 
ــال عمــالء  ــا ب ــى يكــون شــعبنا وجمتمعن رضورة التعامــل معهــا بمســؤولية حت

ــة.  ــال خون ــة وب ــال مرتزق وب

فهــذا الشــعب احلــر العزيــز الــذي عــرب عــن نفســه يف فعاليــات املولــد النبــوي  	
ــوم  ــه الي ــة تواج ــة قليل ــوا إال قل ــه ليس ــة في ــامل أن اخلون ــد للع ــف ليؤك الرشي

ــي ..  ــا احلتم مصريه

شعبنا احلر العزيز الصامد املؤمن املجاهد 

إن القــوات املســلحة وهــي تكشــف تفاصيــل عمليــة ربيــع النــرص تؤكــد عــىل  	
الــدور املــرشف والبــارز لقبائــل حمافظــات البيضــاء وشــبوة ومــأرب يف العمليــة. 
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٢
ــا  	 ــة بانتصاره ــا اإليامني ــن أصالته ــة ع ــل األبي ــذه القبائ ــف ه ــربت مواق ــد ع لق

ــا . ــا وعزهت ــن نخوهت ــربة ع ــا املع ــة ومبادئه ــا الوطني لكرامته

إن القــوات املســلحة تســجل فخرهــا واعتزازهــا بمواقــف قبائل اليمــن ودورها  	
يف معركــة احلريــة واالســتقالل وهــو الــدور املــرشف والتارخيــي الــذي ســيظل 

حــارضًا يف الذاكــرة الشــعبية جيــاًل بعــد جيــل .

فتحيــة القــوات املســلحة للمشــايخ والشــخصيات االجتامعيــة وكل أبنــاء  	
القبائــل الذيــن اختــاروا أن يكونــوا مــع بلدهــم .. مــع شــعبهم .. مــع وطنهــم 
.. مــع كرامتهــم .. مــع حريتهــم ورفضــوا ان يكونــوا عمــالء لألجنبــي وخونــة 

ــوا أحــرارًا وســيكونون كذلــك. ــل كان لبالدهــم .. ب

إن القــوات املســلحة وهــي بصــدد تنفيــذ خطــوات مهمــة خــالل الفــرتة القادمة  	
هتيــب بكافــة أبنــاء الشــعب باملشــاركة الفاعلــة يف معركــة احلرية واالســتقالل 

فهــذه املعركــة هــي معركــة كل اليمنيــني .. كل األحــرار .. كل مــن يتطلــع ألن  	
يكــون اليمــن عزيــزًا حــرًا مســتقاًل . 

إن مـن أبـرز نتائـج عمليـة ربيـع النـرص هـو تعزيـز املوقـف العسـكري لقواتنـا  	
املسـلحة وهـي تطـارد املرتزقـة والعمـالء واخلونـة الذيـن يقاتلـون يف صفـوف 

األجنبـي.

إن القــوات املســلحة وهــي عــىل مشــارف مدينــة مــأرب جتــدد حتذيرهــا لقــادة  	
املرتزقــة مــن مغبــة االســتمرار يف موقفهــم موقــف العاملــة واخليانــة واالرتــزاق.

ــادات  	 ــك القي ــع تل ــب م ــل املناس ــرتدد يف التعام ــن ت ــلحة ل ــوات املس إن الق
ــا  ــدون حتركاهت ــة يرص ــق املحتل ــعبنا يف املناط ــاء ش ــن أبن ــرار م ــة  فاألح العميل
ــا مل  ــزق م ــل وكل مرت ــن وكل عمي ــري كل خائ ــو مص ــا وه ــتالقي مصريه وس

ــزاق.  ــة وارت ــة وعامل ــن خيان ــه م ــي في ــام ه ــوري ع ــف الف ــادر إىل التوق تب

إن القــوات املســلحة تدعــو املواطنــني يف مدينــة مــأرب إىل االبتعــاد عــن املقرات  	
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التــي يتخذهــا املرتزقــة ألغــراض عســكرية بام يف ذلــك مقــرات قيــادات املرتزقة 
مــن الذيــن هنبــوا أمــوال الشــعب ولدهيــم األرصــدة يف بنــوك اخلــارج  فمثــل 

هــؤالء لــن يفلتــوا مــن عقــاب هــذا الشــعب عاجــاًل أم آجــاًل. 

وألبنـاء شـعبنا يف املناطـق املحتلـة وعىل رأسـها مدينة مـأرب نؤكـد : وكام أوفت  	
قواتنـا املسـلحة بعهدهـا وهي تـؤدي مسـؤولياهتا وتنفـذ واجباهتا جتـاه املواطنني 
يف املناطـق التـي حتـررت بفضل اهلل فسـتكون عـىل ذات العهد  وهي بصـدد تأدية 

واجباهتـا جتـاه املواطنـني يف املناطق التي سـيجري حتريرهـا بعون اهلل. 

أبناء يمننا احلر الصامد املجاهد:

معركتكـم احلقيقيـة .. هي هـذه املعركة .. معركـة التحرر واالسـتقالل .. فال بناء  	
وال عزة وال كرامة وال أمن وال اسـتقرار إال باسـتقالل كامل وشـامل .. 

ال يمكن ألي شعب أن حيقق أهدافه يف ظل الوصاية ويف ظل االحتالل ..  	

ال يمكـن ألي شـعب أن حيقق طموحاتـه إال أن يكون بلده مسـتقاًل يمتلك قراره  	
الوطني ويفرض سـيادته عىل أرضـه ومياهه ... 

أبناء بلدنا الصامد أبناء شعبنا الصابر املجاهد : 

سـجلوا بـكل فخـر حضوركـم يف هـذه املعركـة .. فـال عمـالء وال مرتزقـة وال  	
وصايـة وال احتـالل .. 

إن واجـب االنتـامء هلـذا الوطـن يفـرض عـىل كل يمنـي أن يكون مع الشـعب يف  	
معركتـه املصرييـة .. معركـة التحرر واالسـتقالل. 

وسنعرض مشاهد نوعية من العملية. 	
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٢
شعبنا العزيز .. شعبنا املجاهد 

إن القــوات املســلحة ومعهــا كل أحــرار الشــعب ماضيــة بعــون اهلل نحــو حتريــر  	
كافــة أرايض اجلمهوريــة حتــى حتقيــق احلريــة واالســتقالل. 

وهــو عهدنــا للســيد القائــد عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي الــذي نؤكــد اليــوم مــا 
جــاء يف خطابــه األخــر : 

سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل املناطق التي احتلها حتالف العدوان ..  	

ــع  	 ــالل وال خيض ــع ألي احت ــتقاًل ال خيض ــرًا مس ــون ح ــا أن يك ــنضمن لبلدن س
ــة.  ألي وصاي

ــا يف  	 ــرصة أمتن ــا ويف ن ــىل بلدن ــدوان ع ــدي للع ــوارنا يف التص ــنواصل مش س
ــزًا.  ــاًم عزي ــرًا كري ــعبنا ح ــيكون ش ــربى وس ــا الك قضاياه

بياٌن عملية ربيع النصر2 
٢0٢١/١0/٢٧م

أكتـــوبــر27 

بسِم اهللِ الرمحِن الرحيِم

ــمٱ  ََّ يَنرُصٱُك واٱ ٱلل ــرُصُ ــوٱاٱ إِن تَن ــَن َءاَمُن ِي
َّ

ــا ٱل َه يُّ
َ
ٱأ ـٰ ــإىل: ﴿يَ ــال تع ق

ــم  ــدق اهلل العظي ــمٱ﴾ ص قَداَمُك
َ
ــتٱ أ َويُثَبِّ

ــِة  ــِة الثاني ــِذ املرحل ــلحُة يف تنفي ــا املس ــْت قواُتن ــإىل نجح ــوِن اهللِ تع بع
ــراد  ــِل م ــَة وجب ــي اجلوب ــِل مديريت ــِر كام ــك بتحري ــرِص وذل ــِع الن ــِة ربي ــن عملي م

ــأرب.  ــِة م بمحافظ

ــائَر  ــيِّ خس ــدواِن األجنب ــالِء الع ــن عم ــِة م ــِد املرتزق ــُة إىل تكبي ــد أدِت العملي وق
ــة. فادح
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إن القــواِت املســلحَة تثمــُن الــدوَر الكبــرَي لقبائــَل حمافظــِة مــأرب يف نجــاِح العمليــِة 
وإســهاَمهم الكبــرَي يف دحــِر املرتزقــِة واخلونــِة والعمــالء. 

ــن  ــورًا ع ــِف ف ــأرَب إىل التوق ــِة م ــنَي يف مدين ــو املخدوع ــلحَة تدع ــواِت املس إن الق
ــاًل  ــتمرَّ طوي ــن تس ــي ل ــم والت ــِة هل ــِة املمنوح ــتغالِل الفرص ــِة واس ــامِل القتالي األع

ــم.  ــِة أوضاِعه ــٍة ملعاجل كمقدم

ــىل  ــتعمُل ع ــا س ــأرَب بأهن ــِة م ــنَي يف مدين ــَة املواطن ــلحُة كاف ــواُت املس ــُن الق وُتطمئ
تأمينِهــم وتأمــنِي ممتلكاهِتــم ضمــَن واجباهِتــا ومســؤولياهِتا خــالَل املرحلــِة القادمــة.

ــِد  ــامِخ األيبِّ الصام ــِز الش ــِن العزي ــراِر اليم ــِة أح ــلحُة بكاف ــواُت املس ــُب الق وهتي
ــِق  ــا حتــى حتقي ــا وبلِدن ــِر مــا تبقــى مــن أرِضن املجاهــِد باالســتعداِد الكامــِل لتحري

ــتقالل. ــِة واالس احلري

وسيتمُّ نرُش تفاصيِل العمليِة إن شاء اهللُ خالَل األياِم القادمة. 
عاش اليمُن حرًا عزيزًا مستقاًل والنرُص لليمِن ولكِل أحراِر األمة 

صادٌر عِن القواِت املسلحِة اليمنية - صنعاء
 ٢1 ربيٍع األول 1٤٤3 للهجرة 
املوافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢1 للميالد
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إعالن عن إيجاز صحفي
٢0٢١/١١/١م

نـوفمبـر01 

ــة عــرصًا )إن شــاء اهلل( إجيــاز صحفــي  غــدا ويف متــام الســاعة الثالث
ــن  ــة م ــة الثاني ــل املرحل ــن تفاصي ــه ع ــف في ــلحة تكش ــوات املس للق
ــة  ــي اجلوب ــري مديريت ــا تطه ــم خالهل ــي ت ــرص الت ــع الن ــة ربي عملي
وجبــل مــراد، والتطــورات األخــرية يف حمافظــة مــأرب، مــع الكشــف 
ــات  ــري والدفاع ــو املس ــالح اجل ــة وس ــوة الصاروخي ــات الق ــل عملي ــن تفاصي ع

ــة. ــالل العملي ــريب خ ــالم احل ــة اإلع ــه عدس ــا وثقت ــة مم ــاهد نوعي ــة ومش اجلوي
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إيجاز صحفي لعملية )ربيع النصر2 (
٢0٢١/١١/٢م

نـوفمبـر02 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــدًا يف  ــكري وحتدي ــف العس ــتجدات املوق ــام مس ــوم أم ــم الي نضعك
حمافظــة مــأرب مــن خــالل إعــالن تفاصيــل نتائــج املرحلــة الثانيــة 

ــع النــرص  ــة ربي مــن عملي

ــل  	 ــن القبائ ــناد م ــم وإس ــلحة وبدع ــوات املس ــل الق ــإىل تواص ــون اهلل تع بع
ــتقالل.  ــة واالس ــق احلري ــى حتقي ــالد حت ــر الب ــكرية لتحري ــا العس ــة عملياهت األصيل

خــالل األســابيع املاضيــة نفــذت قواتنــا املســلحة بفضــل اهلل عمليــات عســكرية  	
ناجحــة يف حمافظــات البيضــاء وشــبوة ومــأرب. 
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ــم  	 ــإىل وبدع ــون اهلل تع ــاء بع ــة البيض ــل حمافظ ــر كام ــا يف حتري ــت قواتن نجح
ــاء . ــة الرشف ــاء املحافظ ــن أبن ــناد م وإس

كذلــك نجحــت بعــون اهلل يف حتريــر مديريــات مــن حمافظــة شــبوة وكان ذلــك  	
أيضــًا بدعــم وإســناد مــن قبائــل املحافظــة األحــرار .

ــاح  	 ــت بالنج ــإىل تكلل ــل اهلل تع ــأرب بفض ــة م ــكرية يف حمافظ ــات العس العملي
ــرار.  ــة األح ــل املحافظ ــن قبائ ــتمر م ــناد مس ــم وإس وبدع

اليــوم .. تؤكــد القــوات املســلحة اســتمرارها يف تأديــة واجباهتــا الدينيــة  	
والوطنيــة جتــاه الشــعب والوطــن حتــى حتقيــق احلريــة واالســتقالل. 

خالل األيام املاضية نفذت قواتنا املسلحة املرحلة الثانية من عملية ربيع النرص.  	

اســتكملت قواتنــا املســلحة عمليــة التقــدم لتحريــر املزيــد مــن املناطــق التابعــة  	
ملحافظــة مــأرب .

مــن خــالل مســارات عــدة اســتمرت قواتنــا يف التقــدم باجتــاه مديريتــي اجلوبــة  	
وجبــل مــراد. 

ــي  	 ــدوان األجنب ــالء الع ــة عم ــا املرتزق ــدت قواتن ــة كب ــذ العملي ــالل تنفي وخ
خســائر كبــرية الســيام أولئــك الذيــن أرصوا عــىل القتــال أمــا مــن تركــوا القتــال 

ــا باملغــادرة.  فقــد ســمحت هلــم قواتن

ــة مل  	 ــارات اجلوي ــة الغ ــم كثاف ــدوان ورغ ــع للع ــريب التاب ــريان احل ــل الط تدخ
ــم.  ــم اهلل ويرعاه ــا حيفظه ــدم جماهدين ــف تق يوق

بلغ عدد غارات طريان العدوان ١٥٩ غارة.  	

ــة  	 ــي رحب ــة إىل مديريت ــة إضاف ــة اجلوب ــتهدف مديري ــارات اس ــذه الغ ــم ه معظ
ــب.  وحري
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نجحت دفاعاتنا اجلوية وبعون اهلل تعإىل يف تنفيذ ٨٦ عملية تصٍد . 	

نؤكــد أن اســتمرار العــدوان األجنبــي عــىل بلدنــا مــن خــالل الغــارات اجلويــة  	
لــن يثنينــا عــن اســتكامل حتريــر بلدنــا ودحــر العــدوان واالحتــالل.

خــالل املرحلــة الثانيــة مــن عمليــة ربيــع النــرص نفــذت القــوة الصاروخيــة 4٧  	
عمليــة اســتهداف للعــدو منهــا ٣١ عمليــة اســتهدفت مواقــع العــدو يف املناطــق 

املحتلــة يف الداخــل اليمنــي، و١٦ عمليــة اســتهدفت عمــق العــدو الســعودي.

ــة  	 ــة اســتهداف للعــدو منهــا ١٢٨ عملي ونفــذ ســالح اجلــو املســري ١4١ عملي
اســتهدفت العــدو يف املناطــق املحتلــة، و١٣ عمليــة اســتهدفت العــدو يف العمــق 

الســعودي.

اســتهدفت عمليــات القــوة الصاروخيــة وكذلــك ســالح اجلــو املســري جتمعــات  	
ــكرية  ــد عس ــآت وقواع ــك منش ــة وكذل ــق املحتل ــدو يف املناط ــكرات الع ومعس

تابعــة للعــدو الســعودي. 

منها عمليات مل يتم اإلعالن عنها.  	

خــالل املــدة املحــددة ووفــق اخلطــة العملياتيــة كانــت قواتنــا قــد حققــت تقدمًا  	
كبــريًا يف مديريــة اجلوبــة وصــوالً إىل مركزهــا .

اختــذت قواتنــا كافــة التدابــري الالزمــة للحفــاظ عــىل أرواح املواطنــني يف مركــز  	
املديريــة ويف غريهــا مــن القــرى واملناطــق. 

شعبنا العزيز .. أبناء اليمن الصامد املجاهد : 

ــح املســارات  	 ــادة مســتمرة يف من ــذًا لتوجيهــات القي إن القــوات املســلحة وتنفي
ــر  ــداف يف حتري ــق األه ــىل حتقي ــل ع ــة للعم ــة فرص ــا االجتامعي ــرى منه األخ
ــة.  ــة واخلون ــن املرتزق ــي م ــدوان األجنب ــالء الع ــا عم ــحب منه ــي ينس ــق الت املناط
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ــة  	 ــق يف حمافظ ــن املناط ــد م ــر املزي ــري يف حتري ــه دور كب ــي كان ل ــار االجتامع املس
ــأرب.  م

ــأرب  	 ــايخ م ــارز ملش ــدور الب ــر ال ــكل فخ ــجل ب ــلحة تس ــوات املس ــوم الق الي
وأحرارهــا األبطــال عــىل دورهــم الكبــري يف حتريــر مناطقهــم وتأمينهــا وتســجل 
ــن  ــرار م ــني األح ــة ودور كل املواطن ــلطة املحلي ــزاز دور الس ــكل اعت ــك ب كذل

ــاء املحافظــة. أبن

ــم إىل  	 ــرشف بانحيازه ــف م ــراد موق ــل م ــة جب ــاء مديري ــن أبن ــرار م كان لألح
ــب.   ــل أبي ــنطن وت ــالء واش ــن عم ــني م ــزاة واملحتل ــد الغ ــعبهم ض ــم وش بلده

نتائج املرحلة الثانية من عملية ربيع النرص : 

حتريــر مديريتــي اجلوبــة وجبــل مــراد بمحافظــة مــأرب بمســاحة إمجاليــة تقــدر  	
ب ١١00 كم٢. 

بتحريــر هــذه املناطــق تكــون القــوات املســلحة وبعــون اهلل تعــإىل قــد حــررت  	
مجيــع مديريــات حمافظــة مــأرب عــدا الــوادي ومدينــة مــأرب. 

ــر  	 ــون اهلل يف حتري ــت بع ــة نجح ــرتة املاضي ــالل الف ــلحة وخ ــا املس إذًا .. قواتن
ــاه  ــادي جت ــا اجله ــتمرة يف أداء واجبه ــا مس ــأرب وأهن ــة م ــق حمافظ ــم مناط معظ

ــد.  ــعب والبل الش

ولن ترتدد يف املي قدمًا نحو حترير ما تبقى من املحافظة.  	

ــة واألجهــزة  	 ــت الســلطة املحلي ــل مــراد كان ــة وجب ــر وتطهــري اجلوب ــور حتري ف
ــتقرار  ــن واالس ــق األم ــاة وحتقي ــع احلي ــا يف تطبي ــارشت مهامه ــد ب ــة ق األمني

ــني.  للمواطن

ــارعت إىل  	 ــادرة س ــات الص ــذًا للتوجيه ــة وتنفي ــات املختص ــة اجله ــًا بقي أيض
ــررة. ــق املح ــا يف املناط ــة مهامه تأدي
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ــة  	 ــن مرتزق ــات م ــوع املئ ــة إىل وق ــا الثاني ــرص بمرحلته ــع الن ــة ربي أدت عملي

ــاب. ــل ومص ــني قتي ــا ب ــدوان م الع

أكثر من ٢00 قتيل وأكثر من ٥٥0 مصابًا  	

اغتنمت قواتنا أيضًا كميات من األسلحة املتوسطة واخلفيفة.  	

شعبنا املجاهد : 

ــد  	 ــم تؤك ــعبنا الكري ــارات لش ــذه االنتص ــن ه ــي تعل ــلحة وه ــوات املس إن الق
ــالء ..  ــة العم ــة اخلون ــم املرتزق ــام فيه ــني ب ــاء اليمني ــىل دم ــتمر ع ــا املس حرصه

ــة  	 ــأرب إىل رسع ــة م ــم يف مديري ــى منه ــن تبق ــا مل ــدد حتذيره ــي جت ــايل فه وبالت
ــال. ــن القت ــوري ع ــف الف ــابقة بالتوق ــا الس ــا ورد يف بياناهت ــتجابة مل االس

إن اســتمرار املرتزقــة واخلونــة والعمــالء يف مواقفهــم ســيدفع القــوات املســلحة  	
إىل اختــاذ إجراءاهتــا املناســبة يف إطــار الدفــاع عــن الشــعب والبلــد. 

ــات،  	 ــدة جه ــن ع ــأرب م ــة م ــارف مدين ــىل مش ــي ع ــلحة وه ــوات املس إن الق
ــة واجباهتــا  ــة مــأرب بأهنــا مســتمرة يف تأدي جتــدد تأكيدهــا للمواطنــني يف مدين
جتاههــم وجتــاه كل أبنــاء اليمــن بلدنــا مجيعــًا الــذي نحــرره اليــوم ووطننــا مجيعــًا 
ــزاء  ــرارًا أع ــه أح ــىل أرض ــًا ع ــا مجيع ــتقالل لنحي ــوم االس ــه الي ــق ل ــذي نحق ال

فــكل أحــرار اليمــن مــع اســتقالل اليمــن ومــع حريــة اليمــن. 

ــذل واخلضــوع والعيــش حتــت  	 ــة فقــد ألفــوا ال ــة والعمــالء واخلون أمــا املرتزق
أقــدام الغــزاة وبالتــايل فلــن يكــون مصريهــم أفضــل مــن مصــري كل املرتزقــة يف 

ــخ.  ــل التاري ــدان ويف كل مراح كل البل

مــن يصنــع مســتقبل اليمــن هــم مــن يصنعــون اليــوم مالحــم احلريــة والكرامــة  	
.. مــن يســطرون بتضحياهتــم هــذه االنتصــارات ..
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ــة لــكل أرسة قدمــت شــهيدًا يف ســبيل هلل  	 ــة كل التحي فاملجــد للشــهداء والتحي
ــة  ــذه املعرك ــهداء يف ه ــت ش ــة قدم ــكل قبيل ــد .. ل ــعب والبل ــن الش ــًا ع دفاع

ــدس ..  ــاد املق ــذا اجله ــة ويف ه املصريي

ــد حتققــه القــوات املســلحة بفضــل اهلل تعــإىل هــو انتصــار  	 إن كل انتصــار جدي
ــة .. شــهداء يمــن اإليــامن.  لدمــاء الشــهداء الزكي

الشــفاء للجرحــى الســائرون يف موكــب الفدائيــة املجيــدة مــن دفعهــم إيامهنــم  	
بــاهلل عــز وجــل إىل حيــث جيــب أن يكــون كل مؤمــن .. كل حــر .. إىل اجلبهــات.  

ــة يف  	 ــات القتالي ــرسح العملي ــول م ــىل ط ــة ع ــد يف كل جبه ــكل جماه ــة ل التحي
كل جبــل مــن جبــال اليمــن الشــامخ ويف كل واد مــن أوديــة اليمــن العزيــزويف 
ــوا مــع اهلل فــكان اهلل  ــة هلــم  مــن كان ــا .. التحي ــا يف بحرن كل صحــراء .. يف برن
ــة   ــة بالعطــاء والتضحي ــة حافل ــوا للعــامل أن العســكرية اليمني معهــم .. مــن أثبت
باجلــد واالجتهــاد - بالعــزم -  باإلخــالص - باإليــامن -  بالشــجاعة والبطولــة 

واإلقــدام. 

ــاهلل  	 ــون ب ــدون الواثق ــرون الصام ــدان .. الصاب ــد يف كل مي ــكل صام ــة ل التحي
ــي  ــم التارخي ــم يف موقفه ــعبنا الكري ــاء ش ــم أبن ــك ه ــه .. أولئ ــون علي املتوكل

ــلحة. ــوات املس ــم للق الداع

وللنظــام الســعودي  أدوات األمريكــي يف املنطقــة نقــول : إن حربكــم )ال نقــول  	
العبثيــة( بــل اإلجراميــة العدوانيــة ســرتتد عليكــم ُذالً وعــارًا وهزيمــة .. 

ــاء  	 ــرط يف دم ــن يف ــيادته ل ــه وس ــوم لكرامت ــرص الي ــذي ينت ــعب ال ــذا الش فه
ــه.  ــات أبنائ ــرط يف تضحي ــن يف ــهدائه.. ل ش

ــالم  	 ــن اإلع ــال م ــدون األبط ــه املجاه ــا وثق ــة وم ــاهد العملي ــتعرض مش ونس
ــريب :  احل

نوفمبر 2021م
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٢
شعبنا العزيز .. أحرار األمة : 

شنوا عدواهنم إلخضاعنا .. مل خيضع اليمن ولن خيضع.  	

حارَصونا إلركاعنا .. مل يركع اليمن ولن يركع.  	

الدمــار والقصــف  	 رغــم احلصــار اجلــوي والــربي والبحــري  - رغــم 
واالســتهداف - رغــم العــدوان الشــامل العســكري والســيايس واالقتصــادي 

واإلعالمــي. 

ــاخمًا  	 ــه ش ــىل قدمي ــف ع ــض  يق ــن ينه ــو اليم ــا ه ــقوطنا .. ه ــىل س ــوا ع راهن
ــه.  ــوكاًل علي ــاهلل ومت ــًا ب ــًا مؤمن ــزًا أبي عزي

راهنوا عىل استسالمنا .. مل ولن نستسلم ..  	

ــوا مــن يكــون  	 ــة قال ــة  يف البداي مارســوا اإلرهــاب النفــيس واحلــرب اإلعالمي
اليمــن بمقدراتــه وقدراتــه وإمكانياتــه أمــام حتالــف عــدواين رأســه يف واشــنطن 

وأذنابــه يف الريــاض وأبوظبــي. 

هــا هــو اليمــن يكــون وســيكون .. بعــون اهلل .. بفضــل اهلل .. ســنحرر مــا تبقــى  	
مــن بالدنــا .. ســنحيا أعــزاء عــىل تــراب هــذا البلــد األيب الشــامخ .. 

سنحقق .. سنفرض سيادتنا عىل أرضنا برًا وبحرًا وسنحافظ عليها مهام كلفنا  	
ذلك من ثمن .. لن نقبل بالوصاية ... لن نقبل باهليمنة ... ونحن باهلل أقوى .. 

وإىل من يتعرضون اليوم لعدوان بني سعود وتدخالهتم السافرة نقول لم : 

اليمــن الــذي ظــل حتــت الوصايــة لعقــود ، هــا هــو اليــوم وبــكل قــوة يرفــض  	
الوصايــة .. يرفــض التبعيــة .. 

ــو  	 ــا ه ــفارات ه ــراره يف الس ــل ق ــفراء وظ ــه الس ــم ب ــل يتحك ــذي ظ ــن ال اليم
ــة  ــل احلري ــق كام ــه لتحقي ــتكامل معركت ــو اس ــموخ نح ــكل ش ــه ب ــوم يتج الي

ــتقالل.  ــل االس وكام

هــي معركتنــا املصرييــة .. هــو جهادنــا املقــدس .. هــو واجبنــا الدينــي  	
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واألخالقــي واإلنســاين والوطنــي واملبدئــي جتــاه أنفســنا .. جتــاه شــعبنا .. جتــاه 
ــتقبله.  ــارضه ومس ــه وح ــا بامضي ــاه تارخين ــا .. جت أمتن

معركــة االســتقالل واحلريــة معركــة الشــعوب احلــرة حتــى تنــال اســتقالهلا ..  	
معركــة حتميــة النتــزاع احلريــة .. معركــة مصرييــة لفــرض الســيادة .. 

معركة ال تؤجل وال ُتبدل  ال ترتبط بمصلحة إال مصلحة البلد ومصلحة الشعب.  	

ال ختضع حلسابات الساسة وأجندات السياسة..  	

ال تتوقف عند موازين القوة وال تعرتف بتوازنات القوى.   	

بل ختضع ملبدأ واحد - الكرامة - السيادة - احلرية واالستقالل.  	

شعبنا العزيز .. شعبنا املجاهد :

إن القــوات املســلحة ومعهــا كل أحــرار الشــعب ماضيــة بعــون اهلل نحــو حتريــر  	
كافــة أرايض اجلمهوريــة حتــى حتقيــق احلريــة واالســتقالل. 

وهو عهدنا للشعب عهدنا لليمن ...  	

هــو عهدنــا للســيد القائــد عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي الــذي نؤكــد اليــوم مــا  	
جــاء يف خطابــه األخــري : 

سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل املناطق التي احتلها حتالف العدوان ..  	

ــع  	 ــالل وال خيض ــع ألي احت ــتقاًل ال خيض ــرًا مس ــون ح ــا أن يك ــنضمن لبلدن س
ــة.  ــة وصاي ألي

ــا يف  	 ــرصة أمتن ــا ويف ن ــىل بلدن ــدوان ع ــدي للع ــوارنا يف التص ــنواصل مش س
ــربى  ــا الك قضاياه

وسيكون شعبنا حرًا كرياًم عزيزًا. 

نوفمبر 2021م
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٢

تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 
اجلوبة  

٢0٢١/١١/٩م

نـوفمبـر09 

ــية  ــرة جتسس ــقاط طائ ــن إس ــل اهلل م ــن بفض ــة تتمك ــا اجلوي دفاعاتن
ــع  ــة الصن ــل Scan Eagle( أمريكي ــكان إيغ ــوع )س ــلحة ن مس
ــة  ــواء منطق ــذا يف أج ــا ه ــاح يومن ــة صب ــامل عدائي ــا بأع ــاء قيامه أثن

ــأرب.  ــة م ــة بمحافظ اجلوب

متــت عمليــة إســقاط الطائــرة بســالح مناســب وســيتم بــث مشــاهد حطــام الطائــرة 
الحقــا إن شــاء اهلل.

ــت  ــي متكن ــوع الت ــس الن ــن نف ــة م ــي اخلامس ــرة ه ــذه الطائ ــر أن ه ــر بالذك اجلدي
ــام. ــذا الع ــالل ه ــقاطها خ ــن إس ــة م ــا اجلوي دفاعاتن
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نوفمبر 2021م

تصريح عن قصف معسكرات يف ظهران اجلنوب 
مبنطقة عسير السعودية ومأرب وغربي تعز

٢0٢١/١١/١0م

نـوفمبـر10 

ــة  ــة نوعي ــذ عملي ــن تنفي ــل اهلل م ــن بفض ــة تتمك ــوة الصاروخي الق
اســتهدفت معســكرات يف ظهــران اجلنــوب بمنطقة عســري الســعودية 
ومــأرب وغــريب تعــز، وكانــت اإلصابــات دقيقــة بفضــل اهلل حيــث 

توزعــت كالتــايل:

ثالثــة صواريــخ باليســتية اســتهدفت معســكر الفــوج األول يف ظهــران اجلنــوب - 
بمنطقــة عســري ونتــج عــن العمليــة ســقوط أعــداد كبــرية مــن ضبــاط وجنــود 

العــدو الســعودي بــني قتيــل وجريــح.

صاروخان باليستيان استهدفا معسكرًا تدريبيًا للعدو غريب تعز.- 

صاروخــان باليســتيان اســتهدفا جتمعــات املرتزقــة يف البلــق األوســط ومعســكر - 
آخــر بمــأرب.

ــني -  ــة املحلي ــن املرتزق ــرشات م ــة الع ــرصع وإصاب ــن م ــفرت ع ــة أس العملي
ــران  ــوج األول يف ظه ــد الف ــهم قائ ــىل رأس ــعوديني وع ــاط الس ــود والضب واجلن

ــوب. اجلن
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٢
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 

اجلوبة  
٢0٢١/١١/١٣م

نـوفمبـر13 

متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية نوع 
)سـكان إيغـل Scan Eagle( أمريكيـة الصنع أثنـاء قيامها بأعامل 
عدائيـة صبـاح يومنا هـذا يف أجـواء منطقـة اجلوبة بمحافظـة مأرب. 

متــت عمليــة إســقاط الطائــرة بســالح مناســب وســيتم بــث مشــاهد 
حطــام الطائــرة الحقــا إن شــاء اهلل.

وتعتــرب هــذه الطائــرة هــي السادســة مــن نفــس النــوع التــي متكنــت دفاعاتنــا اجلويــة 
مــن إســقاطها خــالل هــذا العــام.

 
تصعيد كبير لقوى العدوان السعودي األمريكي 

٢0٢١/١١/١٨م

نـوفمبـر18 

 يف تصعيــد كبــري قــوى العــدوان الســعودي األمريكــي تشــن خــالل 
ــة توزعــت عــىل عــدد  ــر مــن ٦٥ غــارة جوي ــة أكث ٢4 ســاعة املاضي

مــن حمافظــات اجلمهوريــة.  

ــه عواقــب وخيمــة عــىل قــوى العــدوان،  ــد ســيكون ل هــذا التصعي
وعليهــا حتمــل نتائجــه.
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نوفمبر 2021م

بياٌن عملية )توازن الردع الثامنة(
٢0٢١/١١/٢0م

نـوفمبـر20 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــا  ــِل َم ــِه بِِمْث ْي
َ
ــُدوا َعل اْعَت

َ
ــْم ف ْيُك

َ
ــَدٰى َعل ــِن اْعَت ــال تعإىل:﴿َفَم ق

ــم  ــدق اهلل العظي ــْم ٱ﴾ ص ْيُك
َ
ــَدٰى َعل اْعَت

ــِه  ــتمراِر جرائم ــدواِن واس ــِد الع ــىل تصعي ــإىل، وردًا ع ــوِن اهللِ تع بع
ــِة ــردِع الثامن ــوازِن ال ــَة ت ــلحُة عملي ــا املس ــذت قواُتن ــارِه نف وحص

وذلــك بقصــف عــدٍد مــن األهــداِف العســكريِة واحليويــِة التابعــِة للعــدوِّ الســعوديِّ 
وعــىل النحــو التــايل: 

قصُف قاعدِة امللك خالد يف الرياِض بأربِع طائراٍت مسريٍة نوع صامد٣  	



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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٢
 قصُف أهداٍف عسكريٍة يف مطاِر امللك عبداهلل الدويل بجدة 	

 قصُف مصايف أرامكو جدة بأربِع طائراٍت مسريٍة نوع صامد٢ 	

 قصُف هدٍف عسكرٍي مهٍم بمطاِر أهبا الدويل بطائرة صامد٣ 	

ــِس  	 ــراَن بخم ــزاَن ونج ــا وجي ــَق أهب ــٍة يف مناط ــكريٍة خمتلف ــداٍف عس ــُف أه قص
 2K ــف ــوع قاص ــريٍة ن ــراٍت مس طائ

بلَغ عدُد الطائراِت املسريِة املشاركِة يف العمليِة أربَع عرشَة طائرة.

إن القــواِت املســلحَة تؤكــُد قدرهَتــا عــىل تنفيــِذ املزيــِد مــن العمليــاِت اهلجوميــِة 
ــعِب  ــن الش ــرشوِع ع ــاِع امل ــاِر الدف ــارايت يف إط ــعودي واإلم ــدّو الس ــد الع ض

والوطــن. 

إن القــواِت املســلحَة وبعــوِن اهللِ تعــإىل ســوف تواجــُه التصعيــَد بالتصعيــِد حتــى 
يتوقــَف العــدواُن وُيرفــَع احلصــاُر واهلل عــىل مــا نقــوُل شــهيد.

عاش اليمُن حرًا عزيزًا مستقال والنرُص لليمِن ولكِل أحرار األمة

صادر عن القوات املسلحة اليمنية 

صنعاء ٢٠ نوفمرب ٢٠٢1م



415

نوفمبر 2021م

 تصريح لصحيفة املسيرة
٢0٢١/١١/٢٩م

نـوفمبـر29 

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح توع
ــة  ــىل قائم ــي ع ــع أبوظب ــدًا وض ــارات، مؤك ــتهداف اإلم ــع باس رسي

ــة. ــة املقبل ــالل املرحل ــكرية خ ــا العس أهدافه

وأكــد يف ترصيــح نرشتــه صحيفــة ) املســرية ( أن الــرد عــىل التصعيــد 
األخــري للتحالــف ســيتضمن توســيع بنــك أهــداف صنعــاء لتشــمل اإلمــارات.

وأوضــح العميــد رسيــع أن اإلمــارات مســتمرة يف دعــم عمليــات الفصائــل املواليــة 
هلــا يف الســاحل الغــريب، واملشــاركة يف غــارات التحالــف عــىل اليمــن.





أكتوبر
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

ْث الُمَتَحدِّ
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

٢
ديسمبر 2021م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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٢
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تصريح عن إسقاط طائرة استطالع يف أجواء 
العمشية  

٢0٢١/١٢/١م

ديسمبر01 

متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضل اهلل من إسـقاط طائرة اسـتطالع مقاتلة 
CH4 تابعـة لسـالح اجلـو السـعودي يف السـاعات  صينيـة الصنـع 
األوىل مـن صبـاح اليـوم بصـاروخ أرض جـو مل يتـم اإلعـالن عنـه 
بعـد، وذلـك أثناء قيامهـا بأعامل عدائيـة يف أجواء منطقة العمشـية بني 

حمافظتـي صعـدة وعمران.

 
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 

اجلوبة  
٢0٢١/١٢/4م

ديسمبر04 

متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية نوع 
)سـكان إيغـل Scan Eagle( أمريكيـة الصنع أثنـاء قيامها بأعامل 
عدائيـة صبـاح يومنا هـذا يف أجـواء منطقـة اجلوبة بمحافظـة مأرب. 

متــت عمليــة إســقاط الطائــرة بســالح مناســب وتعتــرب هــي الســابعة 
مــن نفــس النــوع التــي متكنــت دفاعاتنــا اجلويــة مــن إســقاطها خــالل هــذا العــام.

تؤكــد القــوات املســلحة أهنــا لــن تألــوا جهــدا يف القيــام بواجبهــا يف محايــة األجــواء 
اليمنيــة بــكل الوســائل املتاحــة واملمكنــة.

ديسمبر 2021م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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٢

بياٌن عملية )السابع من ديسمبر( 
٢0٢١/١٢/٧م

ديسمبر07 

بسِم اهللِ الرمحِن الرحيم

 ﴿َفَمــِن اْعَتــَدٰى َعَلْيُكــْم َفاْعَتــُدوا َعَلْيــِه بِِمْثــِل َمــا اْعَتــَدٰى َعَلْيُكــْم ﴾
صــدق اهلل العظيــم 

ردًا عــىل جرائــِم العــدواِن الســعوديِّ األمريكــيِّ بحــِق شــعبِنا 
ــًة  ــإىل عملي ــوِن اهللِ تع ــلحُة بع ــواُت املس ــذِت الق ــدواِن نف ــاِر والع ــتمراِر احلص واس
ــداِف  ــن األه ــددًا م ــتهدفْت ع ــمرب( اس ــن ديس ــابع م ــْة الس ــًة )عملي ــكريًة نوعي عس
العســكريِة التابعــِة للعــدِو يف الريــاِض وجــدَة والطائــِف وجيــزاْن ونجــراَن وعســري. 

نفــذِت العمليــُة بعــدٍد مــن الصواريــِخ الباليســتيِة ومخــٍس وعرشيــن طائــرًة مســريًة 
وعــىل النحــو اآليت: 
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ــِخ ذي الفقــاِر اســتهدفْت  ــراٍت مســريٍة نــوع صــامد٣ وعــدٌد مــن صواري ســُت طائ
ــدوِّ  ــِة الع ــرى يف عاصم ــكريًة أخ ــًا عس ــد وأهداف ــك خال ــاَر املل ــاِع ومط وزارَة الدف

ــاض.  ــعوديِّ الري الس

ــَة  ــد اجلوي ــِك فه ــدَة املل ــتهدفْت قاع ــامد٢ و ٣ اس ــوع ص ــريٍة ن ــراٍت مس ــتُّ طائ س
ــدة. ــو بج ــَة أرامك ــِف ورشك بالطائ

مخــُس طائــراٍت مســريٍة نــوع صــامد١و٢ اســتهدفْت مواقــَع عســكريًة يف مناطــَق أهبــا 
وجيــزاَن وعســري. 

ــتيِة  ــِخ الباليس ــن الصواري ــرٌي م ــدٌد كب ــف 2K وع ــوع قاص ــريٍة ن ــراٍت مس ــامِن طائ ث
ــران. ــزاَن ونج ــا وجي ــَق أهب ــًة يف مناط ــًة وهام ــع حساس ــتهدفْت مواق اس

إن القـواِت املسـلحَة اليمنيَة هتيـُب بكافِة املواطنـنَي واملقيمنَي يف املناطِق املسـتهدفِة إىل 
االبتعـاِد عـن املناطِق واملواقـِع العسـكريِة كوهَنا أصبحـْت أهدافًا مرشوعـًة لقواتِنا.

ــاَء اهللُ  ــتنفُذ إن ش ــِد وس ــَد بالتصعي ــتواجُه التصعي ــَة س ــلحَة اليمني ــواِت املس إن الق
املزيــَد مــن العمليــاِت العســكريِة ضمــَن دفاِعهــا املــرشوِع عــن الشــعِب والوطــِن.. 

)َوَما النَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِد اهللَِّ (.. صدق اهلل العظيم 

عاش اليمُن حرًا عزيزًا مستقاًل .. والنرُص لليمِن ولكل أحرار األمة 

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية - صنعاء

 الثالث من مجادى األوىل 1٤٤3 هجرية

املوافق السابِع من ديسمرب ٢٠٢1 ميالدية

ديسمبر 2021م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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٢
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 

اجلوبة  
٢0٢١/١٢/٨م

ديسمبر08 

متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية نوع 
)سـكان إيغـل Scan Eagle( أمريكيـة الصنع أثنـاء قيامها بأعامل 

عدائيـة قبـل قليـل يف أجـواء منطقـة اجلوبة بمحافظـة مأرب.

متت عملية إسقاط الطائرة بسالح مناسب.

 
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 

الوادي مبأرب
٢0٢١/١٢/٨م

ديسمبر08 

 متكنـت دفاعاتنـا اجلوية قبل قليل من إسـقاط طائرة جتسسـية مسـلحة 
صينيـة الصنـع CH4 تابعـة لسـالح اجلو السـعودي بصـاروخ أرض 
جـو مل يتـم اإلعـالن عنه بعـد، وذلـك أثنـاء قيامهـا بأعـامل عدائية يف 

أجـواء مديرية الـوادي بمحافظـة مأرب.



423

ديسمبر 2021م

تصريح عن اعتراض وتصٍدٍ لطائرة حربية F15 يف 
أجواء اجلوبة 

٢0٢١/١٢/٩م

ديسمبر09 

اعـرتاض  تنفيـذ عمليـة  اهلل( مـن  )بفضـل  تتمكـن  اجلويـة  دفاعاتنـا 
F15 تابعـة لسـالح اجلـو السـعودي عـرص  وتصـٍد لطائـرة حربيـة 
اليـوم أثنـاء قيامهـا بأعـامل عدائيـة يف أجـواء منطقـة اجلوبـة بمحافظة 

مـأرب وجتربهـا عـىل مغـادرة األجـواء.

 نفذت عملية التصدي بصاروخ أرض جو نوع فاطر١ حمي الصنع. 

وتــم توثيــق العمليــة بعدســة اإلعــالم احلــريب وســيتم بــث املشــاهد الحقــا إن شــاء 
اهلل.

 
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 

صرواح
٢0٢١/١٢/١0م

ديسمبر10 

دفاعاتنـا اجلويـة تتمكـن بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية نوع 
)سـكان إيغـل Scan Eagle( أمريكيـة الصنع أثنـاء قيامها بأعامل 

عدائيـة قبـل قليل يف أجـواء مديريـة رصواح بمحافظـة مأرب.

متت عملية إسقاط الطائرة بسالح مناسب.



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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٢
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 

عسيالن 
٢0٢١/١٢/١٣م

ديسمبر13 

متكنـت دفاعاتنـا اجلوية قبل قليل من إسـقاط طائرة جتسسـية مسـلحة 
صينيـة الصنـع CH4 تابعـة لسـالح اجلو السـعودي بصـاروخ أرض 
جـو حمي الصنـع، وذلك أثنـاء قيامها بأعـامل عدائية يف أجـواء مديرية 

بمحافظة شبوة. عسـيالن 

 
تصريح عن قصف قاعدة امللك خالد وأهداف 

حيوية يف جيزان
٢0٢١/١٢/١٥م

ديسمبر15 

الطائـرات  مرابـض  مـن دك  اهلل  بفضـل  تتمكـن  الصاروخيـة  القـوة 
احلربيـة يف قاعـدة امللك خالد اجلوية بخميس مشـيط وأهـداف حيوية 

يف جيـزان بخمسـة صواريـخ باليسـتية وكانـت اإلصابـات دقيقة.

يــأيت هــذا االســتهداف ردا عــىل التصعيــد اجلــوي واجلرائــم املرتكبــة 
بحــق شــعبنا العزيــز. 

القــوات املســلحة تؤكــد جاهزيتهــا لعمليــات أكــرب وأوســع طاملــا اســتمر العــدوان 
واحلصــار عــىل بلدنــا.
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ديسمبر 2021م

تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 
وادي عبيدة 

٢0٢١/١٢/١٦م

ديسمبر16 

متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية نوع 
)سـكان إيغـل Scan Eagle( أمريكيـة الصنـع، بسـالح مناسـب 
وذلـك أثنـاء قيامهـا بأعـامل عدائيـة يف أجـواء وادي عبيـدة بمحافظة 

مأرب.

قواتنــا املســلحة لــن تألــوا جهــدا يف محايــة األجــواء اليمنيــة طاملــا اســتمر العــدوان 
واحلصــار.

 
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 

منطقة اليتمة 
٢0٢١/١٢/٢٥م

ديسمبر25 

متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية نوع 
)سـكان إيغـل Scan Eagle( أمريكيـة الصنـع، بسـالح مناسـب 
وذلـك أثنـاء قيامهـا بأعـامل عدائيـة مسـاء أمـس اجلمعـة يف أجـواء 

منطقـة اليتمـة بمديريـة خـب والشـعف بمحافظـة اجلـوف.
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٢
تصريح عن قصف مواقع هامة يف جيزان

٢0٢١/١٢/٢٥م

ديسمبر25 

متكنـت القـوة الصاروخيـة بفضـل اهلل مـن دك مواقع هامة وحساسـة 
جـدا للعـدو السـعودي يف جيزان بثالثـة صواريـخ باليسـتية ذات دقة 

عاليـة وتقنية متطـورة وأصابـت أهدافهـا بحمد اهلل.

هــذا االســتهداف يــأيت يف إطــار الــرد املــرشوع عــىل جرائــم وتصعيــد 
العــدوان الســعودي األمريكــي وحصــاره عــىل بلدنــا. 

ــه  ــتمر يف غي ــادى واس ــا مت ــة طامل ــة ومؤمل ــات موجع ــعودي بعملي ــام الس ــد النظ نع
ــه. ــه وجرائم وعدوان
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بيان عملية "فجر الصحراء" -اجلوف
٢0٢١/١٢/٢٦م

ديسمبر26 

بسِم اهلل الرمحن الرحيم

ــِة  ــِة اليتم ــِر منطق ــإىل يف حتري ــوِن اهللِ تع ــلحُة بع ــا املس ــْت قواُتن نجح
ومــا جاوَرهــا بمحافظــِة اجلــوِف ودحــِر قــواِت العــدوِّ وأتباِعــه مــن 
ــة  ــعة )عملي ــكرية واس ــة عس ــالِء يف عملي ــِة والعم ــِة واخلون املرتزق

ــُة إىل:-  ــْد أدِت العملي ــراء( وق ــر الصح فج

ــر مــن   ــٍة تقــدُر بأكث ــا جاوَرهــا وبمســاحٍة إمجالي ــِة اليتمــِة وم ــَل منطق ــِر كام - حتري
كم٢   ١٢00

- تكبيِد قواِت العدو خسائَر فادحة واغتناِم كمياٍت كبريٍة من األسلحِة 
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٢
وهبذا تكوُن حمافظُة اجلوِف حمررًة بالكامِل عدا بعُض املناطِق الصحراوية.

إن القــواِت املســلحَة بعــوِن اهللِ تعــإىل وهــي اليــوَم تواجــُه التصعيــَد بالتصعيــِد لــن 
ــِة  ــرتِة املقبل ــالَل الف ــِة خ ــكريِة النوعي ــاِت العس ــن العملي ــَد م ــِذ املزي ــرتدَد يف تنفي ت

ــن. ــعِب والوط ــن الش ــرشوِع ع ــا امل ــن دفاِعه ضم

ــدي  ــن التص ــدٍة م ــٍة جدي ــاِل إىل مرحل ــدِد االنتق ــي بص ــلحَة وه ــواِت املس إن الق
املــرشوِع للعــدواِن، هتيــُب بكافــِة اليمنيــنَي األحــراِر إىل املشــاركِة الفاعلــِة يف معركــِة 

ــتقالل.  ــِة واالس احلري

ــُك  ــا متتل ــِد بأهن ــِر املجاه ــِد الصاب ــعبِنا الصام ــاَء ش ــلحُة أبن ــواُت املس ــُن الق وتطمئ
ــه  ــِه واعتداءتِ ــىل كل جرائم ــرِد ع ــرِم وال ــدوِّ املج ــدي للع ــبَة للتص ــاراِت املناس اخلي
وســوَف يتــمُّ إعــالُن تفاصيــَل العمليــِة يف إجيــاٍز صحفــٍي خــالَل األيــاِم القادمــِة إن 

ــاَء اهلل. ش

عاش اليمُن حرًا عزيزًا مستقال والنرُص لليمِن ولكِل أحراِر األمة
صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية - صنعاء

الثاين والعرشين من مجاد األول 1٤٤3هجرية
املوافق السادس والعرشين من ديسمرب ٢٠٢1 ميالدية 
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اإليجاز الصحفي لعملية "فجر الصحراء"
٢0٢١/١٢/٢٩م

ديسمبر29 

بعــون اهلل تعــإىل نفــذت القــوات املســلحة عمليــة عســكرية نوعيــة يف 
حمافظــة اجلــوف .

عمليـة فجـر الصحـراء كان هدفهـا األول حتريـر مـا تبقى مـن حمافظة 
اجلـوف وحتديـدًا منطقـة اليتمـة عـىل احلدود مـع منطقة نجـران .

اليتمــة جــزء مــن خــب والشــعف األكــرب مســاحة مــن بــني مديريــات املحافظــة  	
واجلــزء األكــرب مــن هــذه املديريــة عبــارة عــن صحــراء الســيام اجلهــات الرشقية 

وكذلــك الشــاملية عــىل حــدود نجران. 

تـم حتديـد املهـام العملياتية للقـوات املسـلحة يف اجلوف وبعـد اإلعـداد للعملية  	
بـدأت الوحـدات العسـكرية يف تنفيـذ اهلجـوم عىل قـوات العـدو من عـدة حماور. 

ديسمبر 2021م
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٢
خــالل الســاعات األوىل نجحــت قواتنــا يف إربــاك العــدو الــذي حــاول الدفــع  	

باملزيــد مــن املرتزقــة إىل اخلطــوط األماميــة.

شــن طــريان العــدوان أكثــر مــن ســتني غــارة يف حماولــة إلعاقــة تقــدم املجاهدين  	
ــم اهلل ويرعاهم  حيفظه

وكانت أبرز نتائج العملية على النحو اآلتي : 

أوالً : املساحة اجلغرافية 

حترير مساحة إمجالية تقدر بـ ١٢00كيلو مرت  	

ــق  	 ــض املناط ــدا بع ــررة ... ع ــوف حم ــة اجل ــزاء حمافظ ــم أج ــون معظ ــذا تك هب
ــة  الصحراوي

ثانيًا : خسائر العدو 

العرشات ما بني قتيل ومصاب وأسري  	

بلغ عدد القتىل ٣٥ من املرتزقة واخلونة والعمالء  	

املصابون ٣٧  	

أما األرسى فقد بلغ عددهم 4٥ أسريًا  	

أما اخلسائر يف العتاد فقد نجحت قواتنا يف : 

إعطاب وإحراق ١٥ آلية ومدرعة  	

اغتنام كميات كبرية من األسلحة املتوسطة واخلفيفة  	

خــالل العمليــة متكنــت وحــدات الدفــاع اجلــوي مــن إســقاط طائــرة أمريكيــة  	
الصنــع نــوع ســكان إجيــل .
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شعبنا الصامد املجاهد : 

ــث  	 ــة حي ــة اليتم ــر منطق ــتكامل حتري ــإىل يف اس ــل اهلل تع ــا بفض ــت قواتن نجح
ــة  ــة النوعي ــذه العملي ــدات يف ه ــف الوح ــاركت خمتل ش

منهــا القــوة الصاروخيــة التــي نفــذت بعــون اهلل عــرش عمليــات ضــد أهــداف  	
عســكرية لتحالــف العــدوان داخــل البلــد وخارجــه. 

ــذه  	 ــتهدفت ه ــًا اس ــة ايض ــارك بـــ ٣0 عملي ــد ش ــري فق ــو املس ــالح اجل ــا س أم
العمليــات أهدافــًا عســكرية لتحالــف العــدوان ومرتزقتــه مــن اخلونــة والعمالء 

ــارج.  ــل واخل يف الداخ

ــاركت  	 ــعبية ش ــان الش ــش واللج ــدي اجلي ــلحة وجماه ــوات املس ــب الق إىل جان
ــة . ــذه املعرك ــة يف ه ــوف بفاعلي ــل اجل قبائ

ــكل  	 ــارضة بش ــة ح ــة الوفي ــا األبي ــوف وقبائله ــة اجل ــاء حمافظ ــرار ورشف أح
مســتمر يف معركــة احلريــة واالســتقالل .

أبنــاء اجلــوف يرفضــون أن تظــل مناطقهــم حتــت االحتــالل األجنبــي ويؤكدون  	
عــىل موقفهــم الثابــت مــع الشــعب والوطن. 

أبنــاء اجلــوف عانــوا كثــريًا مــن التدخــالت الســعودية الســافرة يف اجلــوف ويف  	
اليمــن عمومــًا .

كان السعودي يمنع أبناء اجلوف وحتديدًا يف اليتمة من حفر آبار املياه ..  	

ــل اجلــوف  	 ــع قبائ جــزء مــن التدخــل الســعودي يف هــذه املحافظــة متثــل يف من
ــاه الــرشب  ــاه الــرشب... نعــم مي ــة .. مي ــاه اجلوفي مــن االســتفادة مــن املي

ــني  	 ــع اليمني ــعودي ملن ــل الس ــد تدخ ــا تؤك ــف عنه ــيتم الكش ــق س ــاك وثائ هن
ــاه.  ــار املي ــر آب ــى حف ــل وحت ــط ب ــط فق ــار النف ــر آب ــن حف ــس م لي
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٢
اليــوم أبنــاء اجلــوف مــع شــعبهم وبلدهــم .. مــع أنفســهم .. مــع مســتقبلهم ..  	

ــل اجلــوف .. أحــرار اجلــوف.. هلــم دور كبــري يف معركــة  ــاء اجلــوف .. قبائ أبن
احلريــة واالســتقالل .. دور مــرشف يســتحق اإلشــادة ويســتحق التقديــر.. 

شعبنا العزيز : 

ــاء  	 ــة صنع ــا العاصم ــدو منه ــريان الع ــارات ط ــق لغ ــدة مناط ــت ع ــد تعرض لق
ــرى . ــق أخ ــدة ومناط ــدة واحلدي ــوف وصع ــأرب واجل وم

جتاوز عدد الغارات خالل األسبوعني املاضيني الـ ٥00 غارة.  	

ــوات  	 ــىل الق ــرض ع ــكري يف ــد العس ــذا التصعي ــة وه ــارات اجلوي ــذه الغ ه
ــة . ــم املرتكب ــىل اجلرائ ــرد ع ــتثنائية لل ــام اس ــات ومه ــلحة واجب املس

ــذا  	 ــىل ه ــب ع ــرد املناس ــارات ال ــىل خي ــد ع ــلحة التأكي ــوات املس ــدد الق جت
ــه . ــرز نتائج ــل أب ــيكون الفش ــذي س ــد ال التصعي

بعــد ســبع ســنوات مــن العــدوان ســبع ســنوات مــن الفشــل ال يمكــن لتحالف  	
العــدوان كــرس عزيمــة اليمنيــني أو النيــل مــن إرادهتم .

حــرب حتالــف العــدوان العســكرية والنفســية مل ولــن تؤثــر عــىل معنويــات هــذا  	
ــد املجاهد.  ــعب الصام الش

هــذا الشــعب الــذي قــرر الدفــاع عــن نفســه وعــن أرضــه .. قــرر أن يتحــرر  	
ــة.  ــان والعامل ــن االرهت ــوي زم ــتقالل وأن يط ــق االس ــرر أن حيق ــة .. ق ــن الوصاي م

الشــعب اليمنــي ليــس أولئــك املرتزقــة اخلونــة العمــالء .. الشــعب اليمنــي هــو  	
الــذي يقــف اليــوم يف مواجهــة العــدوان ، الذي يؤكــد اليــوم حريته واســتقالله، 

الــذي يــدرك جيــدًا أن اليمــن مل ولــن يكــون إال باالســتقالل الكامــل باحلرية .

لــن يكــون اليمــن بالوصايــة والعاملــة واخليانــة ، لــن يكــون باهليمنــة األجنبيــة ،  	
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بــل ســيكون باحلريــة واالســتقالل. 

ــن  	 ــار .. م ــذا املس ــن ه ــه ، م ــذا التوج ــن ه ــج م ــدوان منزع ــف الع ــوم حتال الي
هــذا النهــج ؛ ألنــه يريــد أن يكــون اليمــن خاضعــًا حتــت وصايتــه فعمــل عــىل 
ــود ..  ــذا الصم ــعب .. هب ــذا الش ــدم هب ــه اصط ــه لكن ــه وعمالئ ــادة مرتزقت إع
هبــذه اإلرادة.. هبــذا اإليــامن.. هبــذه القيــادة التــي تــدرك أن اليمــن لــن يكــون 

ــدرك هــذه احلقيقــة.  إال حــرًا مســتقاًل ومــا عــىل العــدو إال أن ي

هــذا الصمــود مــن أجــل مــاذا؟ . .. هــذه التضحيــات مــن أجــل مــاذا؟ هــل من  	
أجــل أن يعــود اليمــن إىل زمــن الوصايــة؟ أم مــن أجــل اســتكامل مســرية التحرر 

واالســتقالل .. فاليمــن لــن يكــون لــه مســتقبل إال باحلرية واالســتقالل. 

اليمنيــون يدركــون اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مــى .. أن مســتقبلهم مرهــون  	
باســتقالل بلدهــم .. مرتبــط بحريتهــم .. وإن كان العــدو يراهــن عــىل عمالئــه 

ومرتزقتــه فهــو يراهــن عــىل املزيــد مــن الفشــل واخليبــة .

شعبنا األيب .. شعبنا العزيز : 

بعــد فشــل العــدوان طــوال الســنوات املاضيــة هــا هــو يعيــد التســويق  	
لألكاذيــب .. هبــدف تفرقــة اليمنيــني حتــت شــعارات طائفيــة أو مذهبيــة .. هــا 
هــو يكــرر االدعــاءات واألباطيــل بعــد أن أثبــت الشــعب اليمنــي قدرتــه عــىل 

ــل . ــز وج ــاهلل ع ــه ب ــه .. بثقت ــه بتضامن ــه بتكاتف ــود بوحدت الصم

ــن  	 ــال اليم ــن ورج ــباب اليم ــد أن ش ــتوعب بع ــرم مل يس ــدو املج ــذا الع إن ه
ــة  ــود يف كاف ــىل الصم ــن ع ــم قادري ــا جيعله ــزم م ــن اإلرادة والع ــون م يمتلك

ــاالت  املج

ــن  	 ــخ ول ــرب التاري ــزو ع ــوى الغ ــزم كل ق ــة ه ــه املختلف ــعب بأجيال ــذا الش فه
يقــف اليــوم مكتــوف األيــدي وهــو يــرى بــالده تتعــرض للغــزو مــن جديــد 
بــل اجتــه بــكل بســالة نحــو التصــدي وهــا هــو اليــوم يصنــع ملحمــة تارخييــة 
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ســتضاف إىل تارخيــه املــرشف فهــذه األرض ســتظل مقــربة للغــزاة وعــىل جباهلــا 
ــزق.  ــن وكل مرت ــل وكل خائ ــُيقرب كل عمي ــا س ــهوهلا وأوديته ــواحلها وس وس

ومن مل يدرك هذه احلقائق فعليه أن يقرأ التاريخ جيدًا.  	

ــىل  	 ــائرون وع ــم س ــىل درهب ــني وع ــاء وخملص ــون أوفي ــهداء أن نك ــد الش نعاه
ــون ..  ــم ماض طريقه

يف أســبوع الشــهيد التحيــة كل التحيــة ألرس الشــهداء يف كل املناطــق .. التحيــة  	
ــن  ــة مل ــهداء .. التحي ــارب الش ــهداء .. ألق ــات الش ــهداء .. ألمه ــاء الش ألبن

ــد...  ــعب والبل ــن الش ــًا ع ــبيل اهلل دفاع ــهم يف س ــوا أنفس قدم

أبناء شعبنا العظيم .. أبناء اليمن الصامد يمن اإليامن ..

القــوات املســلحة ومعهــا أنتــم .. يــا أحــرار اليمــن ورشفــاء اليمــن .. مســتمرة  	
يف التصــدي هلــذا العــدوان الغاشــم. 

القــوات املســلحة لدهيــا اخليــارات املناســبة للــرد عــىل اجلرائــم املرتكبــة بحــق  	
أبنــاء شــعبنا.

مســتمرون يف دفاعنــا املــرشوع عــىل بلدنــا وشــعبنا .. فــام دام العــدوان مســتمر  	
ــا مســتمرة لــن تتوقــف حتــى يتوقــف العــدو عــن  واحلصــار مســتمر فعملياتن

عدوانــه..

القــوات املســلحة تراهــن بعــد اهلل عــز وجــل عــىل وعيكــم أهيــا األحــرار يف كل  	
اليمــن .. عــىل صمودكــم .. عــىل موقفكــم املــرشف .. عــىل ارتباطكــم باملعركــة 

املصرييــة .. فالتحيــة لــكل مــن يشــارك اليــوم يف هــذه املعركــة. 

إن القــوات املســلحة ومعهــا كل أحــرار الشــعب ماضيــة بعــون اهلل نحــو حتريــر  	
كافــة أرايض اجلمهوريــة حتــى حتقيــق احلريــة واالســتقالل. 
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وهو عهدنا للشعب عهدنا لليمن.   	

ــا للســيد القائــد عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي الــذي نؤكــد اليــوم  	 هــو عهدن
مــا حتــدث بــه  : 

سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل املناطق التي احتلها حتالف العدوان ..  	

ــع  	 ــالل وال خيض ــع ألي احت ــتقاًل ال خيض ــرًا مس ــون ح ــا أن يك ــنضمن لبلدن س
ــة.  ــة وصاي ألي

ــا يف  	 ــرصة أمتن ــا ويف ن ــىل بلدن ــدوان ع ــدي للع ــوارنا يف التص ــنواصل مش س
ــزًا.  ــاًم عزي ــرًا كري ــعبنا ح ــيكون ش ــربى وس ــا الك قضاياه
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املؤمتر الصحفي »حصاد العام 2021م«  
٢0٢٢/١/٢م

ينــــايــر02 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــادًا  ــه حص ــاول في ــذي نتن ــر ال ــذا املؤمت ــم .. إىل ه ــهاًل بك ــاًل وس أه
للعمليــات العســكرية للقــوات املســلحة خــالل العــام ٢0٢١م 

ــا. ــرز نتائجه وأب

اســتمرار العــدوان عــىل بالدنــا وكذلــك احلصــار فــرض عــىل القــوات املســلحة  	
ومعهــا كل األحــرار مــن أبنــاء شــعبنا العزيــز رضورة التصــدي لذلــك العــدوان 

وتســخري كافــة اإلمكانيــات يف معركــة احلريــة واالســتقالل. 

القــوات املســلحة عــززت مــن موقفهــا العســكري امليــداين ضمــن اســرتاتيجية  	
شــاملة تقــوم عــىل مســارات عــدة عــىل رأســها حتريــر املزيــد مــن املناطــق ودحر 
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العــدوان واملرتزقــة .

ــة  	 ــة النوعي ــات اهلجومي ــل العــام ٢0٢0و العــام ٢0٢١م التحــول إىل العملي مث
التــي أدت إىل حتريــر مناطــق واســعة مــن بالدنــا وتكبيــد العــدو خســائر عــدة. 

ــدي  	 ــىل التص ــرية ع ــا الكب ــح قدرهت ــكل واض ــدت بش ــة أك ــكرية اليمني إن العس
ــدرات  ــة والق ــات املادي ــري يف اإلمكان ــارق الكب ــم الف ــدوان رغ ــف الع لتحال

ــليحية . التس

املحاوالت الجومية للعدو والتسلل والغارات:

اســتمر العــدوان خــالل العــام ٢0٢١م يف شــن الغــارات عــىل بالدنــا وكذلــك  	
يف فــرض احلصــار .

إضافــة إىل حماولتــه مــن خــالل تشــكيالته العســكرية املختلفــة فــرض ســيطرته  	
واحتاللــه ملناطــق عــدة مــن بالدنــا .

ومل تتوقــف املحــاوالت اهلجوميــة للعــدو مــن خــالل مرتزقتــه اليمنيــني  	
واألجانــب وكذلــك قواتــه فقــد تصــدت قواتنــا خــالل العــام ٢0٢١م لـــ ٢٢٣ 

ــة . ــة هجومي حماول

وأفشلت بعون اهلل ١٦٦ حماولة تسلل . 	

لقــد شــن حتالــف العــدوان خــالل العــام ٢0٢١م ٧١00 غــارة جويــة  	
ــج  ــة إىل نتائ ــى إضاف ــهداء وجرح ــق وأدت إىل وقــوع ش ــدة مناط ــتهدفت ع اس

ــني . ــكات املواطن ــة وممتل ــة التحتي ــىل البني ــارات ع ــك الغ تل

كان اجلـزء األكـرب مـن هـذه الغـارات قـد اسـتهدف مناطـق خمتلفـة مـن حمافظـة  	
مـأرب. 
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عمليات قواتنا الجومية: 

ــون اهلل  	 ــا بع ــذت قواتن ــكري نف ــده العس ــدوان وتصعي ــتمرار الع ــىل اس وردًا ع
ــام ٢0٢١م  ــالل الع ــة خ ــة نوعي ــة هجومي ــإىل ١٩4 عملي تع

ونفذت كذلك ٣٨٢ عملية إغارة . 	

ــة  ــات النوعي ــن  العملي ــددًا م ــا ع ــذت قواتن ــام ٢٠٢1م نف ــالل الع وخ
ــا: منه

عملية النرص املبني بمراحلها الثالث- 

عملية البأس الشديد- 

عملية فجر احلرية- 

عملية فجر االنتصار- 

عملية ربيع النرص بمرحلتيها- 

عملية فجر الصحراء- 

ــر مناطــق واســعة مــن  	 ــات اجليــش واللجــان الشــعبية إىل حتري لقــد أدت عملي
بالدنــا تقــدر بـــ ١٢ ألــف كيلــو مــرت كــام هــو واضــح يف اخلريطــة.

هذه املناطق يف حمافظات مأرب واجلوف والبيضاء واحلديدة وشبوة  	

عمليات الوحدات الربية )الندسة ثم املدفعية ثم القناصة(:

لقــد كان لوحــدات قواتنــا الربيــة دور كبــري يف معركــة احلريــة واالســتقالل خــالل 
العــام ٢0٢١م 

حيــث نفــذت خمتلــف الوحــدات يف القــوات الربيــة عــددًا كبــريًا مــن العمليــات  	

يناير 2022م
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ضمــن مهامهــا العملياتيــة اليوميــة ويف خمتلــف املحــاور واملناطــق .

بلغت عمليات القوات الربية 40١٢٦ عملية مفصلة عىل النحو التايل: 	

عمليــات وحــدة اهلندســة خــالل ٢0٢١م ٥0١0 عمليــات منهــا ٣٣٧٥  	
اســتهداف أفــراد و ١٣٩0 اســتهداف آليــات بأنواعهــا و ٢4٥ عملية اســتهداف 

ــات. ــات وثكن حتصين

وبلــغ إمجــايل عمليــات وحــدة املدفعيــة ٢١٩٢٥ عمليــة اســتهدفت حتصينــات  	
وجتمعــات العــدو وآلياتــه منهــا ٢٨٣ عمليــة مشــرتكة مــع ســالح اجلــو املســري 

و٢٢٩٨ عمليــة اســتخدمت فيهــا الوحــدة صواريــخ زلــزال ١ 

بحســب اجلهــات املختصــة فقــد أدت هــذه العمليــات إىل مقتــل وإصابــة أكثــر  	
ــة ومدرعــة وجرافــة  مــن ١٥٢٧ مــن قــوات العــدو وتدمــري ٢٧٦ مــا بــني آلي
ــة و ٥  ــريات حراري ــع و٣ كام ــة ومداف ــارات خمتلف ــة  و٣٢ عي ــكرية ودباب عس

ــه  ــع معدات خمــازن و ٣ شــبكات اتصــاالت ومرصــد للعــدو بجمي

وأمــا وحــدة القناصــة فقــد بلــغ عــدد عمليــات الوحــدة خــالل العــام ٢0٢١م  	
١٣١٩١ عمليــة. 

عمليات الدفاع اجلوي: 

خــالل العــام ٢0٢١م نفــذت قــوات الدفــاع اجلــوي بعــون اهلل عمليــات  	
عســكرية منهــا ١0٢٥ عمليــة تصــٍد وإجبــار عــىل املغــادرة و٢٢ عمليــة 
إســقاط منهــا ٦ طائــرات نــوع يس إتــش 4 صينيــة الصنــع تابعــة لســالح اجلــو 
ــج  ــج لون ــان وين ــعودية وطائرت ــل س ــكان إجي ــوع س ــرة ن ــعودي و ١٢ طائ الس
ــل  ــن قب ــتخدم م ــرات تس ــذه الطائ ــة )وه ــو٩ أمريكي ــرة إم كي ــة و طائ إماراتي
ــعودية  ــة للس ــع تابع ــة الصن ــال تركي ــرة كاري ــه( و طائ ــي نفس ــش األمريك اجلي
وطائرتــان آر كيــو ٢0 أمريكيــة لــدى العــدو الســعودي وبلــغ عــدد الطائــرات 

ــرة.  ــقطت ٦4 طائ ــي أس ــرية الت ــتطالعية الصغ ــية االس التجسس
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أما عمليات القوة الصاروخية:  

فقد بلغ إمجايل عملياهتا خالل العام ٢0٢١م 440 عملية.  	

اســتهدفت مــن خالهلــا الوحــدة أهدافــًا تابعــة للعــدو داخــل اليمــن وحتديــدًا يف  	
املناطــق املحتلــة وكذلــك خــارج اليمن. 

بلــغ إمجــايل العمليــات التــي اســتهدفت مواقــع وجتمعــات ومعســكرات العــدو  	
داخــل اليمــن ٣40 عمليــة 

و١00 عملية استهدفت جتمعات ومنشآت العدو خارج اليمن.  	

إن القــوة الصاروخيــة اليمنيــة متــي بعــون اهلل عــىل تطويــر قدراهتــا وإمكانياهتــا  	
وبــام يســهم يف تعزيــز دورهــا يف معركــة احلريــة واالســتقالل. 

عملية سالح اجلو املسر : 

نفــذ ســالح اجلــو املســري بعــون اهلل 44٩٧ عمليــة منهــا 4١١٦ عمليــة  	
اســتطالعية 

ــدو  	 ــداف الع ــد أه ــة ض ــتطالعية واهلجومي ــات االس ــدد العملي ــغ ع ــد بل وق
ــارج  ــدو خ ــة للع ــداف تابع ــة أله ــة و4٨0 عملي ــن 40١٧ عملي ــل اليم داخ

ــن.  اليم

إن ســالح اجلــو املســري جــاء اســتجابة واقعيــة ملتطلبــات املرحلــة وحقــق خــالل  	
فــرتة وجيــزة إنجــازات عــدة عــىل صعيــد معركــة احلريــة واالســتقالل. 

العمليات املشركة بني الصاروخية وسالح اجلو املسر:

أربع عمليات توازن الردع )من اخلامسة حتى الثامنة( . 	
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٢
وعمليات أخرى منها عملية يوم الصمود الوطني . 	

والسادس من شعبان وكذلك الثالثني من شعبان والسابع من ديسمرب  	

وعملية استهداف رشكة أرامكو ومطار نجران وأهدافًا حساسة يف نجران  	

استهداف معسكر تدريبي يف الوديعة 	

استهداف معسكر قوات الواجب بجيزان.  	

خسائر العدو :
لقــد متكنــت اجلهــات املختصــة يف القــوات املســلحة مــن توثيــق خســائر العــدو  	

البرشيــة خــالل العــام ٢0٢١م عــىل النحــو التــايل: 

مقتل وإصابة ٣٩4 جنديًا وضابطًا سعوديًا .. منهم ١٦0 قتياًل و٢٣4 مصابًا.  	

ــى  	 ــا تبق ــاًل وم ــم ٢٣٣ قتي ــودانيني منه ــة الس ــن املرتزق ــة ٧4٥ م ــل وإصاب مقت
ــني.  مصاب

إن اســتمرار قتــال مرتزقــة الســودان إىل جانــب العــدو ســيؤدي إىل إحلــاق املزيــد  	
مــن اخلســائر يف صفــوف املرتزقة الســودانيني 

ــع مــن قواهتــا يف العــدوان عــىل  	 إن الســلطات الســودانية التــي زجــت بمجامي
الشــعب اليمنــي واســتلمت الثمــن ال تلقــي بــاالً أو اعتبــارا لدمــاء جنودهــا بــل 

تقــدم جيشــها لإلجيــار وبثمــن بخــس. 

وكــام تــزج الســلطات الســودانية بجــزء مــن جيشــها يف العــدوان عــىل اليمــن  	
ــى  ــة حت ــوط األمامي ــوات إىل اخلط ــك الق ــع بتل ــعودي يدف ــدو الس ــد الع نج

ــائر  ــع اخلس ــا تق ــات ويف صفوفه ــى الرضب تتلق

أمــا اخلســائر يف صفــوف املرتزقــة املحليــني فقــد وصــل الرقــم إىل أكثــر مــن ٢4  	
الفــًا مــا بــني مصــاب وقتيــل 

بلغ عدد القتىل ٩٨٩٢ قتياًل و ١4٩٦٨مصابًا.  	
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ــدو  	 ــائر الع ــن خس ــات م ــذه اإلحصائي ــن ه ــن ع ــي تعل ــلحة وه ــوات املس الق
ــاء اليمــن  تعــرب عــن أســفها الشــديد أن معظــم القتــىل واملصابــني هــم مــن أبن
ــن.  ــداء اليم ــع أع ــة م ــة ومرتزق ــالء وخون ــوا عم ــهم أن يكون ــوا ألنفس ــن ارتض مم

القـوات املسـلحة وحفاظـًا عـىل دمـاء اليمنيـني جتـدد الدعوة لـكل مـن يقاتل يف  	
صفـوف العـدو أو يعمـل معـه بالعـودة إىل جـادة الصـواب قبل فـوات األوان. 

إن العــدو يــزج بمرتزقتــه مــن اليمنيــني يف معركــة خــارسة ضــد بلدهــم  	
ــن  ــالل اليم ــه يف احت ــق أهداف ــني لتحقي ــه اليمني ــتخدم مرتزقت ــعبهم .. يس وش

ــه.  ــب ثروات ــه وهن ومتزيق

ــة  	 ــد والعامل ــة للبل ــع اخليان ــوا يف موق ــون أن يكون ــة اليمني ــاء املرتزق ــد ش لق
لألجنبــي وبأيدهيــم قــرار االنتقــال إىل حيــث جيــب أن يكونــوا .. مــع بلدهــم .. 
مــع شــعبهم .. فمســتقبلهم لــن يكــون مــع األجنبــي .. مــع أعــداء اليمــن بــل 

مــع اليمــن وشــعب اليمــن املقــاوم للعــدوان الصامــد يف وجــه الغــزاة. 

ــن  	 ــن .. ونح ــالل اليم ــدو احت ــتكمل الع ــل أن يس ــن أج ــون م ــة يقاتل املرتزق
ــاء اهلل  ــرص إن ش ــيكون الن ــتقالله وس ــن واس ــر اليم ــل حتري ــن أج ــل م نقات

ــن.  ــعب اليم ــن ولش ــرار اليم ألح

أما اخلسائر املادية : 
فقد نجحت قواتنا بعون اهلل يف تدمري وإعطاب ١٧4٩آلية ومدرعة وناقلة جند  	

وكذلك ٢٥٣ عيارات وإحراق ٣٩ خمزنًا.  	

ــات  	 ــراء عملي ــعودي ج ــدو الس ــا الع ــب هب ــي أصي ــائر الت ــن اخلس ــك ع ناهي
ــي اســتهدفت مراكــز ومنشــآت  ــة وســالح اجلــو املســري والت القــوة الصاروخي

ــة.  ــكرية وحيوي عس

ــت  	 ــدوان ونجح ــف الع ــدي لتحال ــلحةيف التص ــوات املس ــت الق ــد نجح لق
كذلــك بعــون اهلل يف املــي قدمــًا يف عمليــة البنــاء النوعــي مــن خــالل التدريــب 

ــد اجلبهــات باملقاتلــني . املســتمر لرف

يناير 2022م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

446

٢
ــل  	 ــق ونق ــاًم يف توثي ــريب دورا مه ــالم احل ــازات كان لإلع ــذه اإلنج ــة هل ومواكب

الصــورة احليــة مــن مياديــن اجلهــاد فكانــت الصــورة خــري معــرب عــن حقيقــة 
اإلنجــاز اليــامين مــن بطولــة وتضحيــة وإقــدام وشــجاعة وكان للتوجيــه 
ــف  ــز املوق ــلحة وتعزي ــوات املس ــائل الق ــم رس ــك يف تقدي ــوي دورًا كذل املعن

ــدو . ــب الع ــل وأكاذي ــف أباطي ــوي وكش املعن

ويكتمــل دور املؤسســة العســكرية بالــدور املنــوط بمختلــف الدوائــر واهليئــات  	
ــق  ــهم يف حتقي ــذي يس ــدور ال ــو ال ــة األركان وه ــة هيئ ــاع ورئاس يف وزارة الدف

النــرص عــىل الصعيــد العمليــايت بمختلــف املحــاور واجلبهــات. 

إن القــوات املســلحة حتيــي دور كافــة املؤسســات واجلهــات الرســمية والشــعبية  	
املســامهة يف معركــة احلريــة واالســتقالل .

ــا  	 ــكة بعاداهت ــا املتمس ــة ملبادئه ــل الوفي ــة للقبائ ــة خملص ــة وطني ــة جهادي حتي
الرافضــة لالحتــالل املســاندة للقــوات املســلحة يف هــذه املعركــة املصرييــة. 

ــا  	 ــربات م ــاءات واخل ــدرات والكف ــن الق ــوم م ــك الي ــلحة متتل ــوات املس الق
ــة . ــات املختلف ــة التحدي ــىل مواجه ــإىل ع ــون اهلل تع ــادرة بع ــا ق جيعله

إن الصمــود يف وجــه حتالــف العــدوان أكســب العســكرية اليمنيــة جتربــة فريــدة  	
ســتضاف إىل صفحــات تارخينــا العســكري واحلــريب يف مقاومــة الغــزاة والدفــاع 

عــن البلــد والشــعب. 

ــن  	 ــع ع ــن يرتاج ــة وإرادة .... مل ول ــة وعزيم ــعب حكم ــي ش ــعب اليمن الش
ــتقالل . ــة واالس ــه يف احلري ــق أهداف ــى تتحق ــة حت ــه املصريي معركت

إن قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان حتيــي كافــة املجاهديــن األبطــال  	
ــي  ــؤدون واجبهــم الدين يف خمتلــف اجلبهــات عــىل ثباهتــم وانتصارهــم وهــم ي

واألخالقــي والوطنــي جتــاه أنفســهم وجتــاه شــعبهم وجتــاه بلدهــم وأمتهــم. 

ــه  	 ــهوله وصحاري ــه وس ــن وأوديت ــال اليم ــم يف جب ــام كنت ــم أين ــة اليك التحي
وســواحله .. التحيــة إليكــم حيفظكــم ويرعاكــم اهلل .. التحية إليكــم يف كل وقت 
وأنتــم تدافعــون عــن بلــد اإليــامن واحلكمــة .. وأنتــم تقفــون بــكل صالبــة أمام 
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حتالــف الــرش والعــدوان وأذنابــه مــن اخلونــة واملرتزقــة والعمــالء .. 

التحية إليكم وأنتم تسطرون بتضحياتكم بصمودكم بطوالت النرص اليامين  	

ــم  	 ــدون ال ترهبك ــون جماه ــون مؤمن ــبيل اهلل ثابت ــم يف س ــم وأنت ــة إليك التحي
طائراهتــم وال ختيفكــم حشــودهم وال تنــال منكــم أراجيفهــم وأكاذيبهــم .. 

التحيــة إليكــم مــن شــعبكم املظلــوم الــذي يفخــر اليــوم بكــم .. التحيــة إليكــم  	
مــن كل رجــل وامــراة .. مــن كل طفــل وشــاب .. مــن كل يمنــي ويمنيــة .. مــن 

كل حــر مــن أبنــاء أمتنــا .. 

التحيــة إليكــم مــن كل قريــة تعرضــت للعــدوان .. مــن كل مدينــة طاهلــا قصف  	
األرشار .. مــن كل منطقــة تــرضرت .. ومــن كل أرسة ضحــت وحتملــت .. مــن 

كل الشــعب إليكــم يــا بيــارق العــز ورايــات االنتصار.  

متوكلــة عــىل اهلل عقــدت القــوات املســلحة العــزم عــىل تدشــني مرحلــة  	
جديــدة مــن الصمــود والتصــدي مســتفيدًة مــن جتربــة الســنوات الســابقة ومــن 

ــتقالل.  ــة واالس ــة احلري ــاند ملعرك ــري املس ــعبي الكب ــاف الش االلتف

بــكل إيــامن وبــكل ثقــة بــاهلل عــز وجــل متــي القــوات املســلحة بمجاهدهيــا  	
ــدة ال يتوقعهــا العــدو  األبطــال نحــو فــرض معــادالت جدي

إن القــوات املســلحة ومعهــا الشــعب املؤمــن املجاهــد شــعب اإليــامن واحلكمــة  	
ماضيــة يف أداء مهامهــا وواجباهتــا اجلهاديــة حتــى حتقيــق احلريــة واالســتقالل 

وحتريــر كافــة أرايض اجلمهوريــة.  

ولتحالف العدوان نقول : 

ــن  	 ــت م ــه أو نال ــوة أن هزمت ــبق ألي ق ــد مل يس ــن الصام ــعب املؤم ــذا الش إن ه
إرادتــه وعزيمتــه بــل انتــرص عــىل كل قــوى الغــزو عــرب التاريــخ رغــم فــارق 
اإلمكانيــات ... فأبــرشوا باهلزيمــة وانتظروهــا عاجــاًل أم آجــاًل فمصريكــم هــو 
مصــري كل الغــزاة عــىل أرض مقــربة الغــزاة والنــرص ســيكون بعــون اهلل حليــف 

الشــعب اليمنــي شــعب اجلهــاد واالستشــهاد. 
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٢
وإذا كان لكــم نفــس طويــل فنفســنا أطــول ألننــا ندافــع عــن أنفســنا عــن شــعبنا  	

عــن بلدنــا فهــذه األرض هــي أرضنــا عليهــا نحيــا أعــزاء كرمــاء وعليهــا نموت 
ــارك بخواتيمها. ... واملع

ال تنتظــروا يف اليمــن إال اهلزيمــة .. وال تنتظــروا مــن اليمــن إال اخليبــة والفشــل  	
ــع ومل  ــرس ومل يرتاج ــن ومل ينك ــن الزم ــود م ــزاة لعق ــل الغ ــعب قات ــذا الش .. فه

يتوقــف .. اســتوعبوا دروس ســابقيكم أنتــم واملرتزقــة واخلونــة والعمــالء. 

ــا خــالل األعــوام الســابقة أمــام ســنوات مــن الصمــود والثبــات فــإن  	 وإذا كن
ــر واالنتصــار.  األعــوام القادمــة ســتكون بعــون اهلل تعــإىل أعــوام التحري

إن القــوات املســلحة ومعهــا كل أحــرار الشــعب ماضيــة بعــون اهلل نحــو حتريــر  	
كافــة أرايض اجلمهوريــة حتــى حتقيــق احلريــة واالســتقالل. 

وهو عهدنا للشعب عهدنا لليمن...  	

ــا للســيد القائــد عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي الــذي نؤكــد اليــوم  	 هــو عهدن
مــا حتــدث بــه  : 

سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل املناطق التي احتلها حتالف العدوان ..  	

ــع  	 ــالل وال خيض ــع ألي احت ــتقاًل ال خيض ــرًا مس ــون ح ــا أن يك ــنضمن لبلدن س
ــة.  ــة وصاي ألي

ــا يف  	 ــرصة أمتن ــا ويف ن ــىل بلدن ــدوان ع ــدي للع ــوارنا يف التص ــنواصل مش س
ــربى  ــا الك قضاياه

وسيكون شعبنا حرًا كرياًم عزيزًا.  	

ُكُم اهللَُّ َفاَل َغالَِب َلُكْم( ... صدق اهلل العظيم قال تعاىل: )إِن َينرُصْ

عاش اليمن حرًا عزيزًا مستقاًل والنرص لليمن ولكل أحرار األمة
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تصريح عن ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية 
٢0٢٢/١/٣م

ينــــايــر03 

متكنــت القــوات املســلحة اليمنيــة بعــون مــن اهلل وتوفيقــه مــن ضبــط 
ــكرية  ــدات عس ــا مع ــىل متنه ــة ع ــكرية إماراتي ــحن عس ــفينة ش س
ــة  ــدون أي ترخيــص ومتــارس أعــامال عدائي ــة ب ــاه اليمني دخلــت املي
ــل  ــنوضح التفاصي ــي وس ــعب اليمن ــتقرار الش ــن واس ــتهدف أم تس

ــة. ــاعات القادم ــالل الس ــي خ ــر صحف ــة يف مؤمت الكامل

ونحــذر حتالــف العــدوان مــن أي محاقــة يقــوم هبــا ضــد ســفينة الشــحن العســكرية 
ــة خمتلفــة،  ــة والتــي يتواجــد بداخلهــا طاقــم الســفينة مــن جنســيات دولي اإلماراتي
والتــي تــم االســتيالء عليهــا وهــي متــارس عدوانــا صارخــا ضــد الشــعب اليمنــي.
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املؤمتر الصحفي حول سفينة الشحن العسكرية 
اإلماراتية

٢0٢٢/١/٣م

ينــــايــر03 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اليــوم وبعــون اهلل تعــإىل نجحــت القــوات البحريــة اليمنيــة يف تنفيــذ 
عمليــة عســكرية نوعيــة تــم خالهلــا ضبــط ســفينة شــحن عســكرية 
ــة اليمنيــة يف البحــر األمحــر وحتديــدًا قبالــة حمافظــة  ــاه اإلقليمي يف املي

احلديــدة أثنــاء قيامهــا بأنشــطة عدائيــة.

هــذه الســفينة املعاديــة حتمــل معــدات عســكرية مــن آليــات وأجهــزة وغــري ذلــك 
مــن املعــدات التــي تســتخدم يف العــدوان ضــد الشــعب اليمنــي. 

ــد  ــا وق ــل قواتن ــن قب ــة م ــة للرقاب ــة خاضع ــفينة اإلماراتي ــذه الس ــابيع وه ــذ أس من
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نفــذت أعــامال عدائيــة عــدة ومارســت أنشــطة معاديــة يف امليــاه اإلقليميــة اليمنيــة. 

ــل  ــوىل نق ــي تت ــفينة وه ــذه الس ــب ه ــا تراق ــت قواتن ــة كان ــابيع املاضي ــالل األس خ
ــي. ــعب اليمن ــتهداف الش ــتخدم يف اس ــي تس ــلحة الت ــن األس ــة م ــات خمتلف كمي

ــن  ــة ع ــا الدفاعي ــار مهامه ــة ويف إط ــوات البحري ــدًا الق ــلحة وحتدي ــوات املس إن الق
ــة للســفن  ــع األنشــطة العدائي ــزال ترصــد مجي ــة كانــت وال ت ــة اليمني ــاه اإلقليمي املي

ــة التابعــة للعــدوان. احلربي

وبعــد عمليــة الرصــد الدقيــق لنشــاط هــذه الســفينة ووجهتهــا ومحولتهــا صــدرت 
التوجيهــات باالســتيالء عليهــا ضمــن الدفــاع املــرشوع عــن بلدنــا وشــعبنا، ونقلهــا 

إىل مينــاء الصليــف.

إن القــوات املســلحة وهــي تعلــن تنفيــذ هــذه العمليــة العســكرية يف عــرض البحــر 
وألول مــرة، فإهنــا بــام قامــت بــه إنــام متــارس مهامهــا وواجباهتــا الدينيــة والوطنيــة 
جتــاه الشــعب اليمنــي، وهــذه العمليــة ضمــن تلــك املهــام والواجبــات كمســؤولية 
مــن مســؤوليات القــوات املســلحة التــي منهــا محايــة امليــاه اإلقليميــة اليمنيــة والــرد 
ــتخدم أو  ــي تس ــلحة الت ــفن األس ــىل س ــتيالء ع ــك االس ــام يف ذل ــدوان ب ــىل الع ع

ســوف تســتخدم ضــد الشــعب اليمنــي.

وستعرض لكم صورًا تؤكد محولة السفينة.

ــذه  ــع ه ــات ومجي ــكرية واآللي ــدات العس ــور املع ــذه الص ــالل ه ــن خ ــح م واض
ــي. ــعب اليمن ــد الش ــتخدامها ض ــة الس ــت متجه ــدات كان املع

ومنــذ ســاعات وإعــالم العــدو وأبواقــه مــن اخلونــة والعمــالء واملرتزقــة يتحدثــون 
أن الســفينة حتمــل معــدات غــري عســكرية .. انظــروا إىل هــذه الصــور واملشــاهد .. 

هــذه الصــور تؤكــد زيــف إعــالم العــدو.

وإذ نعلــن اليــوم نجــاح القــوات البحريــة يف تنفيــذ هــذه العمليــة العســكرية النوعيــة 
بفضــل اهلل تعــإىل، فــإن القــوات املســلحة ســبق وأن حــذرت حتالــف العــدوان بأهنــا 
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٢
ــوم ويف  ــد، والي ــد بالتصعي ــتواجه التصعي ــة وس ــات نوعي ــذ عملي ــرتدد يف تنفي ــن ت ل
ظــل التنفيــذ العمــي للتحذيــر الســابق فــإن القــوات املســلحة جتــدد حتذيرهــا بأهنــا 

متتلــك اخليــارات املناســبة للــرد عــىل تصعيــد العــدوان.

ونقــول للعــدو االمــارايت حتديــدًا .. نحــن نملــك اخليــارات املناســبة .. نعــم القوات 
ــا  ــوة واإلرادة م ــن الق ــد هلل م ــا واحلم ــددة لدهي ــكيالهتا املتع ــة بتش ــلحة اليمني املس

ــد عــدواين. ــرد عــىل أي تصعي جيعلهــا حــارضًة لل

ــا  ــًا وكل م ــح واقع ــا لتصب ــبة يف طريقه ــا املناس ــك خياراتن ــعودي كذل ــول للس ونق
ســتتخذه القــوات املســلحة يف إطــار الدفــاع املــرشوع عــن شــعب اإليــامن واحلكمــة 

ــهاد. ــود واالستش ــاد والصم ــعب اجله ش

إن القــوات املســلحة اليمنيــة نفــذت عمليتهــا يف امليــاه اإلقليميــة اليمنيــة ال اإلقليميــة 
الســعودية وال اإلماراتيــة، وعــىل حتالــف العــدوان التوقــف عــن محاقاتــه، وليــدرك 
أن التــامدي يف عدوانــه ســيدفع بالقــوات البحريــة اليمنيــة للذهــاب إىل مــكان أبعــد، 

وســُيفاجأ العــدو بعمليــات عســكرية دفاعيــة نوعيــة يف الــرب والبحــر إن شــاء اهلل.

عدوانكــم عــىل اليمــن لــن يســتمر وحربكــم عــىل شــعبنا العزيــز الصامــد املجاهــد 
لــن يســتمر .. وعاجــاًل أم آجــاًل ســتكون اهلزيمــة مصريكــم .. 

إن القـوات املسـلحة حتـذر قوى العـدوان من عواقب أي حماولة السـتهداف السـفينة 
املحملـة باألسـلحة، فطاقم السـفينة مـن جنسـيات خمتلفة ال يزال عـىل متنها.

إن القــوات املســلحة مســتمرة بعــون اهلل يف الدفــاع عــن اليمــن وشــعب اليمــن حتــى 
حتقيــق احلريــة واالســتقالل حتــى يتوقــف العــدوان ويرفــع احلصار 

ولــن تــرتدد القــوات املســلحة يف اختــاذ كل اخليــارات املناســبة لــردع املعتديــن واهلل 
عــىل مــا نقــول شــهيد.

عاش اليمن حرًا عزيزًا مستقاًل والنرص لليمن ولكل أحرار األمة 
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تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية مسلحة يف 
أجواء عسيالن  

٢0٢٢/١/٥م

ينــــايــر05 

متكنـت دفاعاتنا اجلوية بفضل اهلل من إسـقاط طائرة جتسسـية مسـلحة 
نـوع ) وينـق لونـق٢( صينيـة الصنـع تابعـة لسـالح اجلـو اإلمـارايت، 
وذلـك أثنـاء قيامها بأعـامل عدائية يف أجواء مديرية عسـيالن بمحافظة 

شبوة.

متت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو حمي الصنع.

 
تصريح عن موعد بث مشاهد وصور لسفينة 

الشحن العسكرية اإلماراتية
٢0٢٢/١/٨م

ينــــايــر08 

الوطنيـة  القنـوات  عـرب  اليـوم  عـرص  ستكشـف  املسـلحة  القـوات 
مشـاهد وصـور توثـق عمليـة نقل األسـلحة واملعـدات العسـكرية يف 
سـفينة الشـحن العسـكرية اإلماراتية روايب خالل الفـرتات املاضية مع 

تفاصيـل الرحـالت العسـكرية مـن موانـئ العـدوان إىل اليمن.
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٢

تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية مسلحة يف 
أجواء عني بشبوة

٢0٢٢/١/١١م

ينــــايــر11 

أسـقطت الدفاعـات اجلويـة، اليـوم، طائـرة جتسسـية مسـلحة نـوع ) 
وينـغ لونـغ٢( صينية الصنع تابعة لسـالح اجلـو اإلمارايت أثنـاء قيامها 

بأعـامل عدائيـة يف أجـواء مديرية عـني بمحافظة شـبوة.

وتم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو حمي الصنع.
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 تصريح عن إحلاق خسائر كبيرة يف صفوف 
مرتزقة ودواعش اإلمارات بشبوة

٢0٢٢/١/١٢م

ينــــايــر12 

متكنــت قواتنــا بفضــل اهلل مــن إحلــاق خســائر كبــرية جــدا يف 
ــالل  ــبوة خ ــة ش ــارات يف حمافظ ــش اإلم ــة ودواع ــوف مرتزق صف
األيــام املاضيــة حيــث بلــغ عــدد القتــىل أكثــر مــن ٥١٥ قتيــاًل بينهــم 
قــادة وعــدد اجلرحــى جتــاوز ٨٥0 جرحيــًا وأكثــر مــن ٢00 مفقــود 

ــتخباراتية.  ــادر اس ــب مص بحس

فيــام بلغــت اخلســائر املاديــة أكثــر مــن ١0٢ آليــة ومدرعــة باإلضافــة إىل تدمــري عــدد 
مــن املدافــع الكبــرية واملتطورة.

فيــام تلقــى مرتزقــة ودواعــش اإلمــارات العــرشات مــن الرضبــات الصاروخيــة التي 
ــىل واجلرحــى يف صفوفهــم  ــرية مــن القت اســتهدفت جتمعاهتــم وخلفــت أعــدادا كب

وســوف نــوزع تفاصيلهــا الحقــا إن شــاء اهلل.

ــة  ــاد والبطول ــن اجله ــم م ــعبية مالح ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــطر أبط ــام يس في
والتضحيــة وهــم يتصــدون لعنــارص داعــش ومرتزقــة اإلمــارات.

وتؤكــد القــوات املســلحة جهوزيتهــا الكاملــة للدفــاع عن البلــد والشــعب ومواجهة 
التصعيــد الكبــري للعــدو اإلمــارايت حتــى يتحقــق النــرص املبــني لشــعبنا وأن عواقــب 

هــذا التصعيــد اإلمــارايت ســتكون كبــرية وعليهــم حتمــل نتائــج تصعيدهم.
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٢
تصريح عن كسر زحف ملرتزقة ودواعش اإلمارات 

باجتاه مديريات عني بشبوة وحريب مبأرب
٢0٢٢/١/١٢م

ينــــايــر12 

ــة  ــري ملرتزق ــف كب ــدي لزح ــن التص ــل اهلل م ــا بفض ــت قواتن متكن
ودواعــش اإلمــارات باجتــاه مديريــات عــني بشــبوة وحريــب بمأرب 
اســتمر لعــدة ســاعات دون إحــراز أي تقــدم رغــم الغطــاء اجلــوي 
املكثــف وتــم تكبيــد مرتزقــة ودواعــش اإلمــارات خســائر كبــرية يف 

ــاد حيــث ســقط منهــم العــرشات بــني قتيــل ومصــاب. األرواح والعت

فيــام تــم اســتهداف جتمعــات العــدو بصاروخــني باليســتيني وكانــت اإلصابــة دقيقــة 
وخلفــت أعــدادا كبــرية مــن القتــىل واجلرحــى وتــم مشــاهدة ســيارات اإلســعاف 

وهــي هتــرع لنقلهــم بعــد االســتهداف.

 
تصريح عن عملية مشتركة على جتمعات كبيرة 

لدواعش ومرتزقة اإلمارات بشبوة
٢0٢٢/١/١٣م

ينــــايــر13 

متكنـت القـوة الصاروخيـة وسـالح اجلو املسـري بفضـل اهلل مـن تنفيذ 
عمليـة هجوميـة ظهـر اليـوم اخلميس عـىل جتمعـات كبـرية لدواعش 
ومرتزقـة اإلمـارات يف شـبوة أثنـاء جتمعهـم هبـدف حماولـة الزحـف 

باجتـاه مواقـع قواتنـا يف مديريـة عـني وكانـت اإلصابـة دقيقة.

ــة  ــارت حال ــى وأث ــىل واجلرح ــن القت ــرية م ــداد كب ــا أع ــىل إثره ــقط ع ــة س العملي
ــم. ــن يف صفوفه ــاك كبريي ــب وإرب رع

فيــام شــن طــريان العــدوان اإلمــارايت الســعودي األمريكــي 4٣ غــارة جويــة حتــى 
اللحظــة أغلبهــا عــىل مــأرب وشــبوة.
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تصريح عن التصدي لزحف واسع ملرتزقة ودواعش 
اإلمارات باجتاه مديريات حريب وعني

٢0٢٢/١/١4م

ينــــايــر14 

ــة  ــع ملرتزق ــف واس ــدي لزح ــن التص ــل اهلل م ــا بفض ــت قواتن متكن
ــراز  ــني دون إح ــب وع ــات حري ــاه مديري ــارات باجت ــش اإلم ودواع
أي تقــدم رغــم الغطــاء اجلــوي املكثــف بأكثــر مــن ٢4 غــارة جويــة 
ــت  ــاب س ــري وإعط ــم تدم ــث ت ــة حي ــائر فادح ــم خس ــم تكبيده وت

ــب. ــة وكتائ ــادة ألوي ــم ق ــن 40 بينه ــر م ــة أكث ــات وإصاب مدرع

ــرية  ــرة مس ــتية وطائ ــخ باليس ــة صواري ــدو بأربع ــات الع ــتهداف جتمع ــم اس ــام ت في
ــرشات.  ــة الع ــرصع وإصاب ــن م ــفرت ع ــة أس ــة دقيق ــت اإلصاب وكان

وقد سببت الرضبات حالة رعب واهنيار كبري يف صفوف العدو .

القــوات املســلحة تدعــو أبنــاء وأهــايل مرتزقــة اإلمــارات لســحب أبنائهــم وعــدم 
ــدت  ــد عق ــة فق ــا يف املنطق ــكا وأذناهب ــوى أمري ــدم س ــارك ال خت ــم يف مع ــزج هب ال
القــوات املســلحة العــزم متوكلــة عــىل اهلل للدفــاع عــن الشــعب والبلــد بــكل الســبل 

ــإذن اهلل. املتاحــة وإن مناطــق القتــال ســتكون حمرقــة هلــم ب
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٢

بياٌن عملية ) إعصار اليمن 1(
٢0٢٢/١/١٧م

ينــــايــر17 

سِم اهللِ الرمحِن الرحيم

قــال تعــإىل :﴿َفَمــِن ٱْعَتــَدٰى َعلَيُْكــْم فَٱْعَتــُدواْ َعلَيـْـهِ بِِمثـْـِل َمــا 
ٱْعَتــَدٰى َعلَيُْكــْم ٱ﴾. صــدق اهلل العظيــم

ــذِت  ــارايتِّ نف ــعوديِّ اإلم ــيِّ الس ــدواِن األمريك ــِد الع ــىل تصعي ردًا ع
ــُة  ــًة )عملي ــًة وناجح ــكريًة نوعي ــًة عس ــإىل عملي ــوِن اهللِ تع ــلحُة بع ــواُت املس الق
إعصــاِر اليمــن( اســتهدفْت مــن خالهِلــا مطــاري ديب وأبوظبــي ومصفــاَة النفــِط يف 

ــِة. ــِة واحلساس ــِة اهلام ــآِت اإلماراتي ــِع واملنش ــن املواق ــددا م ــِح وع املصف

ــن  ــري ٍم ــدٍد كب ــٍة وع ــتيٍة وجمنح ــَخ باليس ــِة صواري ــُة بخمس ــُة املوفق ــِت العملي ومت
ــرية. ــرات املس الطائ



459

يناير 2022م

وقد حققِت العمليُة أهداَفها بنجاح.

إن القــواِت املســلحَة اليمنيــَة وهــي تنفــُذ اليــوَم مــا وعــدْت بــه جتــدُد حتذيَرهــا لدوِل 
العــدواِن بأهّنــا ســتتلقى املزيــَد مــن الرضبــاِت املوجعــِة واملؤملة.

وحتــذُر القــواُت املســلحُة الــرشكاِت األجنبيــَة واملواطنــنَي واملقيمــنَي يف دولــِة العــدوِّ 
اإلمــارايتِّ بأهّنــا لــن تــرتدَد يف توســيِع بنــِك األهــداِف ليشــمَل مواقــَع ومنشــآٍت أكثَر 
أمهيــًة خــالَل الفــرتِة املقبلــِة وبــأّن عليِهــم االبتعــاَد عــن املواقــِع واملنشــآِت احليويــِة 

حفاظــًا عــىل ســالمتِهم.

واعتبار اإلماراِت دويلًة غرَي آمنٍة طاملا استمرَّ تصعيُدها العدواينُّ ضدَّ اليمن.

عاَش اليمُن حرًا عزيزًا مستقال والنرُص لليمِن ولكلِّ أحراِر األمة

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية

صنعاء 1٤ مجاد اآلخر 1٤٤3 هجرية

املوافق 1٧ يناير ٢٠٢٢ ميالدية
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٢
 تصريح عن الصواريخ التي مت استخدامها يف 

عملية إعصار اليمن
٢0٢٢/١/١٨م

ينــــايــر18 

ــي  ــن ه ــار اليم ــة إعص ــتخدامها يف عملي ــم اس ــي ت ــخ الت الصواري
النفــط يف  صواريــخ جمنحــة نــوع قــدس٢ اســتهدفت مصفــاة 
املصفــح ومطــار أبوظبــي بأربعــة صواريــخ. فيــام صــاروخ ذو الفقــار 

ــار ديب. ــتهدف مط ــتي اس الباليس

أمــا الطــريان املســري فقــد اســتهدف عــددا مــن األهــداف احلساســة واهلامــة إضافــة 
إىل األهــداف الســابقة بطائــرات صــامد٣ املســرية.

تصريح عن كسر زحف باجتاه مديريتي حريب 
وعني

٢0٢٢/١/١٩م

ينــــايــر19 

ــع  ــف واس ــدي لزح ــن التص ــل اهلل م ــلحة بفض ــا املس ــت قواتن متكن
ــي  ــا يف مديريت ــع قواتن ــاه مواق ــارات باجت ــة اإلم ــش ومرتزق لدواع
حريــب وعــني رغــم الغطــاء اجلــوي املكثــف دون إحــراز أي تقــدم 

وتــم التنكيــل بالعــدو يف عديــده وعتــاده حيــث ســقط أكثــر مــن ٥0 
مــا بــني قتيــل ومصــاب وتــم تدمــري عــدد مــن املدرعــات واآلليــات. 

ــتيني  ــني باليس ــدو بصاروخ ــرية للع ــات كب ــة جتمع ــوة الصاروخي ــت الق ــام دك في
ــى. ــىل واجلرح ــن القت ــري م ــدد كب ــا ع ــىل إثره ــقط ع ــة س ــات دقيق ــت اإلصاب وكان
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ننصح الشركات األجنبية يف دويلة اإلمارات 
باملغادرة

٢0٢٢/١/٢١م

ينــــايــر21 

بعــد املجــازر التــي ارتكبهــا طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي 
ــة  ــرشكات األجنبي ــح ال ــز، ننص ــعبنا العزي ــق ش ــوم بح ــارايت الي اإلم
يف دويلــة اإلمــارات باملغــادرة كوهنــم يســتثمرون يف دويلــة غــري آمنــة 

طاملــا وحــكام هــذه الدويلــة مســتمرون يف العــدوان عــىل بلدنــا.

تصريح عن التصدي لزحوفات كبيرة يف مديرية 
عني مبحافظة شبوة

٢0٢٢/١/٢٢م

ينــــايــر22 

متكنــت قواتنــا املســلحة بفضــل اهلل مــن التصــدي لعــدد مــن 
الزحوفــات الكبــرية املســنودة بغطــاء جــوي مكثــف خــالل األربــع 
ــني  ــة ع ــا يف مديري ــع قواتن ــاه مواق ــة باجت ــاعة املاضي ــن س والعرشي
ــث  ــاده حي ــده وعت ــدو يف عدي ــل بالع ــم التنكي ــبوة وت ــة ش بمحافظ
ــة. ــة ومدرع ــن ١٢ آلي ــر م ــري أكث ــح وتدم ــل وجري ــني قتي ــن ١٢0 ب ــر م ــقط أكث س
فيــام تــم اســتهداف عــدد مــن جتمعــات العــدو بأربعــة صواريــخ باليســتية ســقط عىل 

ــى. ــىل واجلرح ــن القت ــري م ــدد كب ــا ع إثره



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
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٢

بيان عملية ) إعصار اليمن 2(
٢0٢٢/١/٢4م

ينــــايــر24 

ــن  ــم مِّ ــا َعَلْيِه ــَك َم ــِه َفُأوَلٰئِ ــَد ُظْلِم ــرَصَ َبْع ــِن انَت ــإىل ﴿ َومَلَ ــال تع ق
ــم. ــدق اهلل العظي ــبِيٍل﴾  ص َس

ردًا عــىل تصعيــد العــدوان األمريكــي الســعودي اإلمــارايت وجرائمــِه 
بحــِق شــعبنا العزيــز.

نفذِت القوُة الصاروخيُة وسالُح اجلو املسري عمليًة عسكريًة واسعًة 

ــة ( اســتهدفِت العمقــني الســعودي واإلمــارايت عــىل  ــُة إعصــار اليمــن الثاني )عملي
النحــو التــايل:

اســتهداُف قاعــدِة الظفــرِة اجلويــِة وأهــداٍف حساســٍة أخــرى يف عاصمــِة العــدِو  	
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اإلمــارايت )أبوظبــي( بعــدٍد كبــرٍي مــن الصواريــِخ الباليســتيِة نــوع )ذو الفقــار(.

ــريِة  	 ــراِت املس ــن الطائ ــرٍي م ــدٍد كب ــٍة يف ديب بع ــٍة وهام ــَع حيوي ــتهداُف مواق اس
ــامد ٣(. ــوع ص )ن

دُك عدٍد من القواعِد العسكريِة يف العمِق السعودي يف منطقِة رشورة ومناطَق  	
سعوديٍة أخرى بعدٍد كبرٍي من الطائراِت املسريِة نوع )صامد ١ وقاصف ٢ كي(.

اســتهداُف مواقــَع حيويــٍة وحساســٍة يف جيــزاَن وعســرَي بعــدٍد كبــرٍي مــن  	
الباليســتية. الصواريــِخ 

 وقد حققِت العمليُة أهدافها  بدقٍة عاليٍة بفضل اهلل.

ــا  ــُد جهوزيته ــِة تؤك ــذه العملي ــن ه ــُن ع ــي تعل ــِة وه ــلحة اليمني ــواِت املس  إن الق
الكاملــة يف توســيِع عملياهتــا خــالَل املرحلــِة القادمــِة ومواجهــَة التصعيــَد بالتصعيد. 

ــِة اإلمــاراِت بمغادرهتــا  ــِة واملســتثمريَن يف دويل وجتــدُد نصحهــا للــرشكاِت األجنبي
كوهنــا أصبحــت دولــًة غــرَي آمنــة 

وأهنــا معرضــٌة لالســتهداِف بشــكٍل مســتمٍر طاملــا اســتمرت يف عدواهنــا وحصارهــا 
للشــعِب اليمنــي.

عاش اليمن حرا عزيزا مستقال والنرص لليمن وكل أحرار األمة 

صادر عن القوات املسلحة اليمنية - صنعاء 

احلادي والعرشين من مجاد الثاين 1٤٤3 للهجرة

املوافق للرابع والعرشين من يناير٢٠٢٢ للميالد.



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
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٢
تصريح عن استهداف جتمع للمرتزقة يف املنطقة 

العسكرية الثالثة مبأرب
٢0٢٢/١/٢٦م

ينــــايــر26 

 القـوة الصاروخيـة تتمكن بفضل اهلل من إسـتهداف جتمـع كبري ملرتزقة 
العـدوان السـعودي األمريكـي يف املنطقة العسـكرية الثالثـة يف حمافظة 

مأرب بصـاروخ باليسـتي وكانت اإلصابـة دقيقة. 

نتج عن االستهداف مرصع وإصابة العرشات.

 
تصريح عن استهداف جتمع للمرتزقة يف عسيالن 

بشبوة  
٢0٢٢/١/٢٩م

ينــــايــر29 

 متكنـت القـوة الصاروخية بفضل اهلل من إسـتهداف جتمـع كبري ملرتزقة 
ودواعـش اإلمـارات يف مديريـة عسـيالن بمحافظـة شـبوة بصـاروخ 

باليسـتي وكانت اإلصابـة دقيقة 

نتــج عــن االســتهداف مــرصع وإصابــة أكثــر مــن 40 مرتزقــا بينهــم 
قــادة وتدمــري عــدد مــن اآلليــات.
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 تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 
اجلوبة 

٢0٢٢/١/٣0م

ينــــايــر30 

 متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية نوع 
)سـكان إيغـل Scan Eagle( أمريكيـة الصنـع، بسـالح مناسـب 
وذلـك أثنـاء قيامهـا بأعـامل عدائيـة مسـاء أمـس السـبت يف أجـواء 

مديريـة اجلوبـة بمحافظـة مـأرب.

 
تصريح عن استهداف جتمع للمرتزقة يف النقوب 

بعسيالن  
٢0٢٢/١/٣0م

ينــــايــر30 

  متكنـت القـوة الصاروخية بفضل اهلل من إسـتهداف جتمـع كبري ملرتزقة 
عسـيالن  بمديريـة  النقـوب  منطقـة  يف  داعـش  وعنـارص  اإلمـارات 
بمحافظـة شـبوة بصاروخ باليسـتي ظهر اليوم األحـد وكانت اإلصابة 

قيقة  د

نتــج عــن االســتهداف مــرصع وإصابــة أعــداد كبــرية منهــم وتدمــري وإحــراق مخــس 
 . ت ليا آ

يناير 2022م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
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٢

بيان عملية ) إعصار اليمن 3(
٢0٢٢/١/٣١م

ينــــايــر31 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

قــال تعــإىل:﴿أذن للذيــن يقاتلــون بأنــم ظلمــوا وإن اهلل عــى نرصهم 
لقديــر﴾ صــدق اهلل العظيم

بعــون اهلل تعــإىل نفــذت القــواُت املســلحُة اليمنيــُة عمليــًة عســكريًة 
ــىل  ــارايت وع ــدِو اإلم ــِة الع ــَق دويل ــتهدفت عم ــة( اس ــن الثالث ــار اليم ــًة )إعص نوعي

ــايل:- النحــو الت

رضُب أهــداٍف نوعيــة وهامــة يف إمــارِة أبوظبــي بعــدٍد مــن صواريــخ ذو الفقــار  	
. ليستية لبا ا
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رضُب أهداٍف حساسٍة يف إمارِة ديب بعدٍد من الطائراِت املسريِة نوع صامد ٣ 	

وقد حققِت العمليُة بعون اهلل أهداَفها بنجاح ...

إن القــواِت املســلحَة تؤكــُد أن دويلــَة العــدِو اإلمــارايت ســتظُل غــرَي آمنــٍة طاملــا  	
ــىل  ــدواِن ع ــِن الع ــي وديب يف ش ــي يف أبوظب ــدِو اإلرسائي ــتمرت أدواُت الع اس

شــعبنا وبلدنــا.

وعليــِه فإهنــا جتــدُد حتذيَرهــا للمواطنــنَي واملقيمــنَي والــرشكاِت باالبتعــاِد عــن  	
املقــراِت واملنشــآِت احليويــِة كوهَنــا عرضــًة لالســتهداِف خــالَل الفــرتةِ املقبلــِة.

ــِن  	 ــعَب اليم ــرى ش ــي ت ــدي وه ــَة األي ــَف مكتوف ــن تق ــلحَة ل ــواِت املس إن الق
ــن  ــُد م ــِه املزي ــُب يف حّق ــِق وترتك ــاِر اخلان ــالِت احلص ــن وي ــاين م ــِم يع العظي

ــِة ــِم العدواني اجلرائ

ــِز  	 ــِن العزي ــن اليم ــرشوِع ع ــاِع امل ــتمرٌة يف الدف ــل مس ــز وج ــوِن اهللِ ع ــا بع وأهن
ــهيد ــول ش ــا نق ــىل م ــاَر واهللُ ع ــَع احلص ــدواُن ويرف ــَف الع ــى يتوق حت

ــْوِم  ــى اْلَق ــا َعَل ــا َوانُصْرَن ــْت َأْقَداَمنَ ــًرا َوَثبِّ ــا َصْب ــِرْغ َعَلْينَ ــا َأْف نَ ــإىل ﴿ َربَّ ــال تع ق
اْلَكافِِريــَن﴾ صــدق اهلل العظيــم

عاش اليمن حرًا عزيزًا مستقاًل والنرص لليمن ولكل أحرار األمة

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية - صنعاء 

الثامن والعرشين من مجادى اآلخرة 1٤٤3هجرية

املوافق للحادي والثالثني من يناير ٢٠٢٢للميالد 

يناير 2022م





أكتوبر
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

ْث الُمَتَحدِّ
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

٢
فبراير 2022م
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٢
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تصريح عن استهداف غرفة عمليات ميدانية يف 
عسيالن  

٢0٢٢/٢/١م

فبــرايـــر01 

 متكنـت القوة الصاروخية بفضل اهلل مسـاء أمس اإلثنني من اسـتهداف 
غرفـة عمليـات ميدانيـة تابعـة للعـدو اإلمـارايت ومرتزقتـه يف مديريـة 
عسـيالن بمحافظة شـبوة بصـاروخ باليسـتي أصاب هدفـه بدقة ونتج 
عـن االسـتهداف مـرصع وإصابـة عـدد كبـري بينهـم إماراتيـون وهذه 

الغرفـة هي غرفـة العمليـات التي تديـر املعارك يف شـبوة

نكرر النصح للعدو اإلماراتي
٢0٢٢/٢/١م

فبــرايـــر01 

لكي تكون آمنًا...نكرر النصح ؟؟

مباركة العملية اجلهادية أللوية الوعد احلق
٢0٢٢/٢/٣م

فبــرايـــر03 

   نبـارك العمليـة اجلهاديـة التي نفذهتـا ألوية الوعـد احلق أبنـاء اجلزيرة 
العربيـة ضـد العدو اإلمـارايت يوم أمـس األربعاء.

ونشـكر هلـم هـذا املوقـف املـرّشف واملسـؤول واملتضامـن مع شـعبنا 
العزيـز ضـد العـدو اإلمـارايت العميل.

فبراير 2022م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
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٢

تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 
حرض  

٢0٢٢/٢/٩م

فبــرايـــر09 

متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضـل اهلل تعـإىل من إسـقاط طائرة جتسسـية 
مسـلحة صينيـة الصنع نوع يس إتش فـور)CH4( تابعة لسـالح اجلو 
السـعودي بصـاروخ أرض جـو مل يتـم اإلعـالن عنه بعد، وذلـك أثناء 

قيامهـا بأعـامل عدائيـة يف أجواء مديريـة حـرض بمحافظة حجة.
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تصريح عن قصف موقع عسكري يف مطار أبها 
الدولي

٢0٢٢/٢/١0م

فبــرايـــر10 

سـالح اجلـو املسـري يتمكـن بفضـل اهلل تعـإىل مـن اسـتهداف موقـع 
عسـكري هـام يف مطـار أهبـا بطائرة مسـرية نـوع قاصـف 2K وكانت 
تسـتخدم  التـي  املطـارات  مـن  أهبـا  مطـار  ويعتـرب  دقيقـه،  اإلصابـة 

لألعـامل العسـكرية ضـد اليمـن.

نجدد حتذيرنا للمواطنني باالبتعاد عن املواقع العسكرية.

 
تصريح عن استهداف العدوان للمنشآت املدنية 

والوزارات
٢0٢٢/٢/١4م

فبــرايـــر14 

مـن  األمريكـي  اإلمـارايت  السـعودي  العـدوان  حتالـف  يدعيـه   مـا 
عسـكرية  ألغـراض  املدنيـة  لألماكـن  املسـلحة  القـوات  اسـتخدام 
عـار عـن الصحة وجمـرد تربيـر مفضـوح السـتهداف املنشـآت املدنية 

واملدنيـني.

ــدو يف  ــداف الع ــق أه ــن حيق ــوزارات ل ــة وال ــآت املدني ــتهداف املنش ــد أن اس ونؤك
ــاب. ــر دون رد وعق ــن يم ــعب ول ــرس إرادة الش ك

فبراير 2022م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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٢
إعالن عن بث مشاهد إلطالق الطائرات املسيرة 

٢0٢٢/٢/١٥م

فبــرايـــر15 

اإلعـالم احلريب سـيقوم بتوزيع مشـاهد إلطـالق الطائرات املسـرية يف 
عمليـات سـابقة عـىل العمقـني السـعودي واإلمـارايت، عـىل القنوات 

الفضائيـة الوطنيـة عـرص اليوم إن شـاء اهلل.

 إعالن عن بث مشاهد نوعية لإلعالم احلربي 
تدحض مزاعم العدوان بالسيطرة على حرض 

٢0٢٢/٢/١٩م

فبــرايـــر19 

القـوات املسـلحة سـتبث عـرص غـٍد) إن شـاء اهلل ( مشـاهد نوعيـة 
لإلعـالم احلـريب تفضـح وتدحـض مزاعم قـوى العـدوان بالسـيطرة 

عـىل مدينـة حـرض االسـرتاتيجية.

مــع مشــاهد أخــرى لقتــىل وجرحــى العــدو والتنكيــل الــذي حلــق 
بــه.
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تصريح عن إسقاط طائرة استطالع يف أجواء 
اجلوف

٢0٢٢/٢/٢٥م

فبــرايـــر25 

متكنـت  دفاعاتنـا اجلويـة بفضل اهلل من إسـقاط طائرة اسـتطالع مقاتلة 
نـوع MQ1 أمريكيـة الصنع تابعة لسـالح اجلو اإلمارايت أثنـاء قيامها 

بمهـام عدائية فجـر اليوم يف أجـواء حمافظة اجلوف.

 عمليــة االســتهداف تــم تنفيذهــا بصــاروخ أرض جــو حمــي الصنــع 
مل يكشــف عنــه بعــد.

 
تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 

اجلوبة 
٢0٢٢/٢/٢٦م

فبــرايـــر26 

متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية نوع 
)سـكان إيغـل Scan Eagle( أمريكيـة الصنـع، بسـالح مناسـب 
وذلـك أثنـاء قيامهـا بأعـامل عدائيـة صبـاح اليـوم يف أجـواء مديريـة 

مأرب. بمحافظـة  اجلوبـة 

فبراير 2022م





أكتوبر
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

ْث الُمَتَحدِّ
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

٢
مارس 2022م



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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٢
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مـارس 2022م

تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 
حرض بحجة

٢0٢٢/٣/١م

مـــــارس01 

متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضـل اهلل مـن إسـقاط طائـرة جتسسـية نوع 
)سـكان إيغـل Scan Eagle( أمريكيـة الصنـع، بسـالح مناسـب 
وذلـك أثنـاء قيامهـا بأعـامل عدائيـة صبـاح اليـوم يف أجـواء مديريـة 

حـرض بمحافظـة حجـة.

 



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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٢

بيان عمليَة )كسر احلصار األولى(
٢0٢٢/٣/١١م

مـــــارس11 

قـال تعإىل:)وملـِن انتـرَص بعـد ظلمـِه فأولئـَك مـا عليهـم مـن سـبيل( 
صـدق اهللُ العظيـم

ــِد العــدواِن مــن خــالل احلصــاِر الظــامل عــىل شــعبنِا  ردًا عــىل تصعي
ــِة. ــِع دخــول املشــتقاِت النفطي ومن

ــار األوىل(  ــرس احلص ــَة ك ــعًة )عملي ــكرية واس ــًة عس ــلحُة عملي ــا املس ــذت قواُتن نف
ــايل: ــِو الت ــىل النح ــرية وع ــرات مس ــع طائ بتس

اســتهداُف ِمصفــاِة أرامكــو يف عاصمــِة العــدوِّ الســعودٍيِ الريــاِض بثــالِث طائــراٍت 
مســريٍة نــوع صــامد٣ .

ــرى  ــٍة أخ ــَع حساس ــا ومواق ــزان وأهب ــي جي ــو يف منطقت ــآِت أرامك ــتهداُف منش اس



481

ــامد١ . ــوع ص ــريٍة ن ــراٍت مس ــِت طائ بس

ــُد  ــاِر تعاه ــدواِن واحلص ــىل الع ــرشوِع ع ــردِّ امل ــار ال ــلحَة ويف إط ــواِت املس إن الق
ــرِد املــرشوِع عــىل احلصــاِر  ــا لــن تــرتدَد يف ال شــعَب اإليــامِن والصــرِب واجلهــاِد بأهّن
ــِع  ــىل من ــكريٍة ردا ع ــاٍت عس ــِذ عملي ــوى لتنفي ــٍب قص ــِة تأه ــا يف حال ــاملِ وأهن الظ

ــة. ــتقاِت النفطي ــوِل املش دخ

إن القــواِت املســلحَة قــادرٌة بعــوِن اهللِ تعــإىل عــىل حتمــِل مســؤولياهِتا جتــاه الشــعِب 
والبلــِد يف هــذه املرحلــِة املهمــِة حتــى وقــِف العــدواِن ورفــِع احلصــاِر واهللُ عــىل مــا 

نقــول شــهيد.

عاش اليمُن حرًا عزيزًا مستقاًل والنرُص لليمِن ولكِل أحراِر األمة.

صادٌر عِن القواِت املسلحِة اليمنية

صنعاء 8 شعبان 1٤٤3 للهجرة

املوافق 11 مارس ٢٠٢٢ للميالد 

مـارس 2022م

إعالن إيجاز صحفي عن حصاد سبع سنوات من 
الصمود

٢0٢٢/٣/١٩م

مـــــارس19 

غـدًا ويف متـام السـاعة الثالثة عرصًا إن شـاء اهلل إجياز صحفـي للقوات 
املسـلحة نسـتعرض فيـه حصـاد سـبع سـنوات مـن الصمـود يف وجه 
العـدوان األمريكـي السـعودي ملختلـف تشـكيالت القوات املسـلحة 
املسـري والعمليـات  الصاروخيـة وسـالح اجلـو  القـوة  ويف مقدمتهـا 

النوعيـة لقواتنـا وتفاصيـل أخـرى مهمة.



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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٢
إعالن عن عملية عسكرية يف العمق السعودي

٢0٢٢/٣/٢0م

مـــــارس20 

بيـان مهـم للقـوات املسـلحة خـالل السـاعات القادمة لإلعـالن عن 
عمليـة عسـكرية واسـعة وكبـرية يف العمق السـعودي. 

إعالن عن تأجيل موعد اإليجاز الصحفي
٢0٢٢/٣/٢0م

مـــــارس20 

اإلجيـاز  موعـد  تأجيـل  تـم  الطارئـة  العسـكرية  للتطـورات  نظـرا 
الصحفـي بخصوص سـبعة أعـوام من الصمـود يف وجه العـدوان إىل 

يـوم الغـد إن شـاء اهلل.
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مـارس 2022م

بيان عملية )كسِر احلصاِر الثانية(
٢0٢٢/٣/٢0م

مـــــارس20 

بسِم اهللِ الرمحِن الرحيم

ُــم ُظلُِمــوا َوإِنَّ اهللََّ َعــَى  ِذيــَن ُيَقـــاَتُلوَن بَِأنَّ ــال تعــإىل: ﴿ ُأِذَن لِلَّ ق
َنرِصِهــم َلَقِديــٌر ﴾ صــدق اهلل العظيــم

ــتمراِر  ــىل اس ــرشوِع ع ــا امل ه ــاِر ردِّ ــلحُة ويف إط ــواُت املس ــذِت الق نف
ــرِس  ــَة ك ــعة ) عملي ــكريًة واس ــًة عس ــعبِنا عملي ــىل ش ــاملِ ع ــاِر الظ ــدواِن واحلص الع
ــآِت  ــن منش ــدٍد م ــَف ع ــا قص ــُة األوىل منه ــملِت املرحل ــي ش ــَة( والت ــاِر الثاني احلص
ــدوِّ  ــِة الع ــو يف عاصم ــة أرامك ــة لرشك ــِة التابع ــِة واحلساس ــعوديِّ احليوي ــدوِّ الس الع
ــِخ  ــن الصواري ــاٍت م ــرى بدفع ــَق أخ ــَع ومناط ــِة ينب ــاض ومنطق ــعوديِّ الري الس

ــرية.  ــراِت املس ــتيِة والطائ ــِة والباليس املجنح

ــرِس  ــن ك ــَة م ــَة الثاني ــلحُة املرحل ــواُت املس ــذِت الق ــِة األوىل نف ــاِح املرحل ــوَر نج وف
ــا  ــَق أهب ــِة يف مناط ــِة واهلام ــداِف احليوي ــن األه ــدٍد م ــِف ع ــك بقص ــاِر وذل احلص
ــِخ  ــن الصواري ــٍة م ــوِب بدفع ــراَن اجلن ــامطَة وظه ــزاَن وس ــيط وجي ــِس مش ومخي

ــرية. ــراِت املس ــِة والطائ ــتيِة واملجنح الباليس

إن القـواِت املسـلحَة اليمنيـَة قادمٌة بعوِن اهللِ تعإىل عـىل تنفيِذ عملياٍت عسـكريٍة نوعيٍة 
لكـرِس احلصاِر الظاملِ ستشـمُل أهدافًا حساسـًة مل تكن يف حسـباِن العدوِّ املجرم.

إن القـواِت املسـلحَة تعلـُن امتالَكهـا إحداثيـاٍت متكاملٍة ضمـَن بنِك أهـداٍف خاٍص 
يضـمُّ  عـددًا كبـريًا من األهـداِف احليويـِة قد ُتسـتهدف يف أي حلظـة.. وعليه 

حتــذُر القــواُت املســلحُة العــدوَّ املجــرَم مــن تبعــاِت اســتمراِر احلصــاِر الغاشــِم عــىل 
منشــآتِه ومشــاريعِه االقتصاديــِة واهللُ عــىل مــا نقــوُل شــهيد.

عاش اليمُن حرًا عزيزًا مستقاًل والنرُص لليمِن ولكلِّ أحراِر األمة.

صادر عن القوات املسلحة اليمنية

صنعاء 1٧ شعبان 1٤٤3هجرية. املوافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ ميالدية. 



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
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٢
إعالن عن عملية عسكرية واسعة يف العمق 

السعودي
٢0٢٢/٣/٢0م

مـــــارس20 

بيـان رقم ٢ للقوات املسـلحة لإلعالن عن عملية عسـكرية واسـعة يف 
العمق السـعودي خالل السـاعات القادمة.

بيان املرحلة الثالثة من عملية »كسر احلصار 2«
٢0٢٢/٣/٢0م

مـــــارس20 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــْت  ُكــْم َوُيَثبِّ وا اهللََّ َينرُصْ ــوا إِن َتنــرُصُ ــا الَِّذيــَن آَمنُ َ ــا َأهيُّ قــال تعــإىل ﴿َي
َأْقَداَمُكــْم ﴾. صــدق اهلل العظيــم 

ردا عــىل احلصــار والعــدوان واســتمرارا للعمليــة العســكرية النوعيــة 
ــة  ــة الثالث ــة أطلقــت القــوات املســلحة املرحل ــة كــرس احلصــار الثاني الواســعة عملي
مــن العمليــة والتــي اســتهدفت رشكــة أرامكــو يف جــدة وأهدافــا حيويــة يف جيــزان 
بدفعــة مــن الصواريــخ الباليســتية واملجنحــة طــراز قــدس٢ وقــد حققــت العمليــة 

أهدافهــا بنجــاح.

ــل يف  ــدأت بالفع ــا ب ــعودي بأهن ــدو الس ــا للع ــدد حتذيره ــلحة جت ــوات املس إن الق
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توجيــه رضبــات مركــزة وفــق بنــك األهــداف اخلــاص بعمليــات كــرس احلصــار كــام 
ــان الســابق. وعــدت بذلــك يف البي

وأهنــا بالتــوكل عــىل اهلل لــن تــرتدد يف توســيع بنــك األهــداف خــالل املرحلــة املقبلــة 
وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون.

عاش اليمُن حرًا عزيزًا مستقاًل والنرُص لليمِن ولكلِّ أحراِر األمة.

صادر عن القوات املسلحة اليمنية

صنعاء 1٧ شعبان 1٤٤3هجرية.

املوافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ ميالدية. 
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املؤمتر الصحفي )قادمون يف العام الثامن(
٢0٢٢/٣/٢١م

مـــــارس21 

ُذْلُكـْم َفَمـن َذا  ُكـُم اهللَُّ َفـاَل َغالِـَب َلُكـْم َوإِن خَيْ قـال تعـإىل ﴿ إِن َينرُصْ
ِل امْلُْؤِمنُـوَن} . ـن َبْعـِدِه َوَعـَى اهللَِّ َفْلَيَتـَوكَّ ُكـم مِّ الَّـِذي َينرُصُ

صدق اهلل العظيم 

شعبنا العزيز .. أبناء بلدنا .. أحرار اليمن: 

ــدد  	 ــي بص ــلحة وه ــوات املس ــه الق ــا حققت ــض م ــام بع ــويًا أم ــف س ــوم نق الي
التصــدي للعــدوان األجنبــي والغــزاة واملحتلــني وأذناهبــم مــن العمــالء 
واخلونــة مــن املنافقــني خــالل ســبع ســنوات مــن املواجهــة العســكرية 

األســطوري. والصمــود 

شعب اليمن العظيم .. شعبنا احلر األيب الصابر الصامد املجاهد : 	
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ــبع  	 ــد س ــود وبع ــن الصم ــن م ــام الثام ــاب الع ــىل أعت ــن ع ــوم ونح ــف الي نق
ســنوات مــن الصمــود وهــذا بعــون اهلل ُيعــد إنجــازًا تارخييــًا صنعــه أبنــاء اليمــن 
ــم  ــن بلده ــاع ع ــرروا الدف ــن ق ــن .. م ــاء اليم ــن .. رشف ــرار اليم ــر .. أح احل

ــة.  ــة األجنبي ــة واليمن ــوع والوصاي ــوا اخلض ورفض

شعبنا املجاهد: 
يومــك الوطنــي للصمــود ليــس إال حمطــة مــن حمطــات مســريتك اجلهاديــة وبــه  	

ــا  ــا وكرامتن ــا وعزتن ــا قــادرون وبعــون اهلل ان ندافــع عــن بلدن نؤكــد للعــامل أنن
وأن نمــي ســويًا نحــو حتقيــق حريتنــا وكرامتنــا واســتقاللنا. 

شعب اإليامن واحلكمة :
املنزعجــون مــن صمــودك هــم مــن أرادوا قهــرك وإذاللــك واســتعبادك عندمــا  	

شــنوا عدواهنــم الغاشــم عليــك وأرادوا احتــالل ارضــك خــالل ثالثة أشــهر .. 
لكــن اثبــت هلــم أهيــا الشــعب العظيــم أنــك وبإمكانياتــك املتواضعــة ســتصمد 

وهــا أنــت تصمــد وســوف تصمــد 

شعبنا الكريم :
ــوت  	 ــاء ... وال ص ــرار والرشف ــا إال لألح ــكان فيه ــة ال م ــة كرام ــة معرك املعرك

ــتقالل.  ــة واالس ــوت احلري ــا إال لص فيه

شعبنا الصامد :

ــني  	 ــى واملالي ــهداء واجلرح ــن الش ــرشات اآلالف م ــة ع ــذه املعرك ــت يف ه قدم
مــن املترضريــن مــن العــدوان واحلصــار وال يمكــن أن تذهــب هــذه التضحيات 
ــا  ــىل م ــنحافظ ع ــى ... س ــهداء واجلرح ــا للش ــا ووعدن ــىل عهدن ــنحافظ ع وس

حتقــق مــن إنجــاز وســنبني عليــه وال يمكــن أن يكــون هنــاك أي تراجــع. 

لُِكــْم َوَأنُفِســُكْم ِف َســبِيِل اهللَِّ  	 ِهــُدوْا بَِأْمَوٰ قــال تعــإىل :﴿انِفــُروْا ِخَفاًفــا َوثَِقــااًل َوَجٰ
لُِكــْم َخــْرٌ لَُّكــْم إِن ُكنُتــْم َتْعَلُمــوَن﴾ َذٰ

ــرية  	 ــام مس ــم أم ــر األيب تضعك ــن احل ــاء اليم ــا أبن ــلحة ي ــم املس ــوم قواتك الي
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٢
ــرص  ــق الن ــى حتق ــإذن اهلل حت ــتمرة ب ــي مس ــنوات وه ــبع س ــتمرت س ــة اس جهادي

ــا  	 ــم أهي ــاندتكم فأنت ــم - مس ــم - دعمك ــن صمودك ــلحة تثم ــوات املس إن الق
ــوم  ــس والي ــم يف األم ــن العظي ــود اليم ــة رس صم ــد كلم ــعب األيب الصام الش

ــدًا.  وغ

ــتهداف  	 ــدك  الس ــداء ض ــرات األع ــتمر مؤام ــز  تس ــعب العزي ــا الش ــوم أهي الي
صمــودك التارخيــي ؛ ألن العــدو اليــوم ال يريــد أن يســمع أننــا صمدنــا ألســابيع 
، ألشــهر ،لســنوات .. مل يكــن يتوقــع أحــد ان يصمــد هــذا الشــعب األيب كل 
هــذا الصمــود وهلــذا نجــد العــدو ال يريــد أن يســمع أنــه يعــاين الفشــل واهلزيمة 

ونحــن اليــوم أمــام العــامل نؤكــد أننــا عــىل مشــارف العــام الثامــن.

نعــم نقوهلــا للســيد القائــد حيفظــه اهلل قادمــون معــك يف العــام الثامــن .. قادمون  	
ومعنــا الشــعب األيب الصامــد الصابــر املجاهــد ... الشــعب الــذي مل يستســلم 
ــة ..  ــه املتواضع ــتحيل بإمكانيات ــع املس ــذي يصن ــعب ال ــلم .. الش ــن يستس ول
ــرص  ــه بن ــاهلل وإيامن ــه ب ــوى ثقت ــه س ــن علي ــا يراه ــك م ــذي ال يمتل ــعب ال الش
اهلل وعونــه ... الشــعب الــذي يرفــض رغــم كل هــذا اإلجــرام أن يتخــىل عــن 

ــاًل . ــه .. يرفــض أن يكــون عمي هويت

فمــن صمــد ســبع ســنوات كاملــة ســيصمد املزيــد مــن الســنوات حتــى حتقيــق  	
احلريــة واالســتقالل. 

اليــوم سنســتعرض ســويًا وبشــكل خمتــرص إحصائيــات وأرقامــًا تتعلــق  	
باملواجهــة العســكرية خــالل ســبع ســنوات مــن الصمــود. 

والبداية بالغارات اجلوية :  	

تعــرض اليمــن ويتعــرض ألبشــع عــدوان مهجــي مــن قبــل الواليــات املتحــدة  	
األمريكيــة بأدواهتــا يف املنطقــة التــي ســخرت أمواهلــا مــن أجــل قتــل اليمنيــني 
وإركاعهــم واحتــالل أرضهــم وهنــب ثرواهتــم وإبعادهــم عــن مســؤولياهتم يف 

بنــاء بلدهــم وصناعــة مســتقبلهم. 



489

تفاجــأ اليمنيــون يف ٢٦مــارس ٢0١٥م هبجــوم عســكري شــامل بــري وبحــري  	
وجــوي - قصــف مــن الرب والبحــر واجلــو - تقييــد الوصــول إىل املنافــذ البحرية 
ــات  ــباب أو مقدم ــة أس ــار ... دون أي ــة احلص ــدء عملي ــواء وب ــالق األج وإغ

ســوى الرغبــة يف قتــل اليمــن الثائــر .. يمــن الثــورة واحلريــة واالســتقالل. 

اســتمر العــدوان بوتــرية غــري مســبوقة خــالل العــام األول ويف ذلــك العــام مل  	
تكــن القــوات املســلحة قــادرة عــىل رصــد خمتلــف االعتــداءات لكثرهتــا ففــي 
اليــوم الواحــد كنــا أمــام مائــة إىل 400 غــارة جويــة إضافــةإىل القصــف البحري 

وغــارات باملروحيــات يف بعــض املناطــق احلدوديــة ... 

ــل املختلفــة وســقط  	 ــا عــرشات اآلالف مــن القناب ــا ومدنن تســاقطت عــىل قران
منــا عــرشات اآلالف مــن الشــهداء واملصابــني ودمــرت منــازل اليمنيــني عــىل 

ــراع أي حرمــة.  رؤوســهم يف عــدوان غــادر مل ي

ــا  	 ــن رصده ــلحة م ــوات املس ــت الق ــي متكن ــارات الت ــدد الغ ــايل ع ــغ إمج بل
ــل ســاعات  ــى قب ــف غــارة .. حت ٢٧4٢4٣أل

ــىل  	 ــنت ع ــارات ش ــن الغ ــاك اآلالف م ــده فهن ــن رص ــا م ــا متكن ــذا م ــوه ه نن
مناطــق خمتلفــة خــالل األشــهر األوىل مــن العــدوان ومل ترصــد وهــذا مــا جيعــل 

هــذا الرقــم أقــل ممــا كان عــىل أرض الواقــع. 

ــن  	 ــرشات اآلالف م ــرح ع ــهاد وج ــة إىل استش ــارات اإلجرامي ــذه الغ أدت ه
ــم  ــذه اجلرائ ــم ه ــة ومعظ ــة والعام ــان اخلاص ــري األعي ــة إىل تدم ــني إضاف اليمني

ــورة.  ــوت والص ــة بالص موثق

اَل حُيِـبُّ  	 اهللََّ  إِنَّ  َتْعَتـُدٓوْا  َواَل  تُِلوَنُكـْم  ُيَقٰ الَِّذيـَن  اهللَِّ  َسـبِيِل  ِف  تُِلـوْا  ﴿َوَقٰ قـال تعـإىل 
﴾ ْاُمْعَتِديـَن 

ــم  	 ــني يت ــا ح ــاهد أطفالن ــى مش ــن ننس ــعة ، ل ــازر البش ــاهد املج ــى مش ــن ننس ل
انتشــاهلم مــن حتــت األنقــاض ،لــن ننســى مشــاهد نســائنا ، لــن ننســى اجلرائــم 

املروعــة ... 

مـارس 2022م
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٢
لــن ننســى مــا حــدث لنــا وحيــدث لنــا ، لــن ننســى أبــدًا اجلرائــم البشــعة بحــق  	

ــز  ــم األيب العزي ــا الكري القــرى واملــدن ، بحــق األطفــال والنســاء، بحــق وطنن
الشــامخ ، بحــق اليمــن ، نعــم اليمــن ، بحــق تارخينــا وهويتنــا وثقافتنــا .. بحــق 

اقتصادنــا ، بحــق بنيتنــا التحتيــة ... 

ــر  	 ــاء اليمــن الصاب لــن ننســى أبــدًا دمــوع أمهــات الشــهداء - لــن ننســى كربي
الصامــد ... فنحــن مل نبــِك أو نصيــح أو نــرصخ رغــم أوجاعنــا ورغــم هــول مــا 
حصــل لــه مــن العــدوان األمريكــي بأدواتــه اإلجراميــة يف املنطقــة وعــىل رأس 
ــن واألدوات  ــي األرع ــرم الغب ــد املج ــعودي احلاق ــدو الس ــك األدوات الع تل

ــي ويف عواصــم أخــرى ..  كذلــك يف أبوظب

نعـم نحـن مل نبـِك بل اجتهنـا بعون اهلل لـرد املعتدي مـن منطلق التوجيـه اإلهلي ..  	
قـال تعـإىل)  َفَمِن اْعَتـَدٰى َعَلْيُكْم َفاْعَتـُدوا َعَلْيـِه بِِمْثِل َما اْعَتـَدٰى َعَلْيُكْم( 

لـن ننسـى إرهابكـم .. حقدكـم عىل يمـن اإليـامن .. يمـن احلضـارة والتاريخ ..  	
يمـن املجـد والكرامة .. يمـن الرجال األوفياء ... لن ننسـى من استشـهدوا وهم 
يدافعـون عـن هـذا البلد الـذي ال يسـتحق منـا إال كل الوفاء فلن نتخـىل عن هذا 
البلـد وكـام ندافـع عنه اليـوم فلن نمـوت إال عـىل أرضه أوفيـاء أعزاء شـهداء إن 

اهلل.  شاء 

لقـد اسـتخدم العـدوان املجـرم خـالل السـبع السـنوات املاضيـة أسـلحة حمرمة  	
دوليـًا وقـد قامت اجلهـات املختصـة بتوثيقها فهنـاك اآلالف من القنابـل املحرمة 
تسـاقطت عـىل رؤوس اليمنيـني ومنازهلـم ومدهنـم وقراهـم وال تـزال آثارهـا 

ونتائجهـا مسـتمرة حتـى اليـوم إن جرائـم احلـرب لن تسـقط بالتقـادم .. 

شعبنا العزيز 
لقــد ســخر العــدو الســعودي ومعــه اإلمــارايت مئــات املليــارات من الــدوالرات  	

لقتلــك .. لصالــح العــدو األمريكي 

هــذا العــدو الــذي يتحــدث اليــوم عــن احلــرص عــىل اليمــن ويدعــو للســالم  	
وهــو يعمــل منــذ ســبع ســنوات وأكثــر عــىل تفكيــك اليمــن ومتزيقــه وتدمــريه 
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وقتــل أبنائــه .. 

مــن كان حريصــًا عــىل شــعب اليمــن فعليــه أن يرفــع يــده عــن هــذا الشــعب ..  	
أن يتوقــف عــن التدخــل يف الشــؤون الداخليــة لليمــن ومــن كان يريــد منــا أن 

نحقــق لــه األمــن فاألمــن مــن اجلميــع وللجميــع. 

 مل نــًر يف اليمــن إال القنابــل األمريكيــة والصواريــخ املحرمــة دوليــًا ... مل نــًر إال  	
الدمــار والقتــال وعــىل ضــوء ذلــك فــامذا تتوقعــون مــن هــذا الشــعب ســوى 

ــة.  الصمــود يف هــذه املعركــة املصريي

ــن  	 ــون ع ــام يدافع ــون إن ــا يدافع ــعب عندم ــا الش ــلحة ومعه ــوات املس إن الق
أنفســهم مــن آلــة القتــل اإلجراميــة ويامرســون حقــًا مــن حقوقهــم املرشوعــة 

ــم.  ــن بلده ــاع ع للدف

شعبنا العظيم  
نفــذت القــوات املســلحة بعــون اهلل تعــإىل خــالل معركــة التصــدي للعــدوان  	

ــة عســكرية  ــد عــىل ١٣٢0٨ عملي الغاشــم مــا يزي

منه ٦٦٨١ عملية هجومية  	

و٦٥٢٧ عملية تصٍد وإفشال حماوالت هجومية للعدو وزحوفات  	

ــة  	 ــالل متابع ــع خ ــهدها اجلمي ــة ش ــازات نوعي ــلحة إنج ــوات املس ــت الق حقق
ــدان ..  ــة يف املي ــريتنا اجلهادي مس

يف الوقــت الــذي كان فيــه أعداؤنــا يســتمدون الدعــم مــن األمريكــي والربيطاين  	
والعــامل املتآمــر كان قائدنــا وكان املجاهــدون حيفظهــم اهلل يســتمدون العــون مــن 
اهلل عــز وجــل .. ثقتنــا بــه عاليــة ال تتزعــزع وكــام تصدينــا للمؤامــرات الســابقة 
مــن زحوفــات وهجــامت وتصعيــد عســكري شــامل ســنتصدى بإيــامن وعزيمــة 

وقــوة وثقــة بــاهلل ألي تصعيــد جديــد.
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٢
ومن أبرز العمليات العسكرية الجومية لقواتنا 

عملية نرص من اهلل بمراحلها الثالث.1 

عملية عسكرية واسعة مل يعلن عنها. .1 

عملية البنيان املرصوص .1 

عملية فأمكن منهم .1 

عمليات البأس الشديد .1 

عملية ربيع االنتصار .1 

عمليات عسكرية واسعة يف البيضاء والضالع وشبوة ومأرب. .1 

عمليات توازن الردع .1 

إضافة إىل ما يقارب 10 عمليات عسكرية مل تعلن. .1 

عمليات إعصار اليمن الثالث.1  

عملية واحدة من عمليات كرس احلصار. .1  

لقد أدت هذه العمليات إىل : 
حترير أراٍض واسعة كان العدو قد توغل فيها 1.

تكبيد العدو خسائر برشية كبرية. 1.

تدمري املئات من املدرعات واآلليات وخمازن األسلحة 1.

اغتنام كميات كبرية من األسلحة. 1.

اخلسائر التي تم رصدها يف صفوف العدو 
أدت عمليــات القــوات املســلحة إىل مــرصع عــرشات اآلالف مــن قــوات العدو 1	
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ــني اخلونة  واملنافق

ــدو 1	 ــش الع ــوف جي ــائر يف صف ــن خس ــده م ــن رص ــا م ــا متكن ــغ م ــط بل فق
ــاً  ــالً ومصاب ــن ١0٧٥٩ قتي ــر م ــة أكث ــنوات املاضي ــبع الس ــالل الس ــعودي خ الس

وكذلك مقتل وإصابة ١٢٥١ من جيش العدو اإلمارايت 1	

و٩440 من مرتزقة السودان 1	

وبلــغ عــدد مــا تــم رصــده مــن خســائر يف صفــوف املنافقــني واخلونــة والعمالء 1	
أكثــر مــن ٢٥٣٦٩٣ مــا بــني قتيــل ومصاب. 

وعى صعيد اخلسائر املادية : 
فبعــون اهلل نجحــت قواتنــا املســلحة مــن تدمــري وإعطــاب وإحــراق مــا يتجــاوز 1	

)١٧٣٩٧( آليــة ومدرعــة وناقلــة جنــد ودبابــة وعربــة وجرافــة وســالح متنــوع 

من هذه العمليات )١0٥١٨( موثقة بالصوت والصورة. 1	

لقــد باتــت بعــض املناطــق التــي شــهدت مواجهــات عســكرية مقابــر متكاملــة 1	
ألفخــر املدرعــات الغربيــة األمريكيــة والربيطانيــة والفرنســية وغريهــا .. 

ســتظل مقابــر املدرعــات واآلليــات الغربيــة شــاهدة عــىل قــوة اإلنســان اليمنــي 1	
وإرصاره وإرادتــه يف الدفــاع عــن بلــده

لقـد اغتنمـت قواتنـا املسـلحة خـالل العمليـات العسـكرية النوعيـة املئـات من 1	
املدرعـات واآلليـات وكميـات خمتلفـة مـن األسـلحة الثقيلـة واملتوسـطة واخلفيفـة 

باتــت نتائــج هــذه العمليــات العســكرية أحــد أبــرز مصــادر التســليح لقواتنــا 1	
املســلحة إضافــة إىل الصناعــات العســكرية.  

شعبنا الكريم 
تعــد القــوة الصاروخيــة أحــد أبــرز أســلحة القــوات املســلحة وهــي القــوات  	

التــي خضعــت لعمليــة بنــاء متكامــل خــالل فــرتة العــدوان واحلصــار 
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٢
وكانــت حــارضة يف املعركــة ومتكنــت القــوات املســلحة مــن خــالل هــذه اليــد  	

الضاربــة مــن توجيــه رضبــات موجعــه للعــدو وأحلقــت بــه خســائر كبــرية. 

اعتمــدت هــذه القــوة عــىل تراكــم اخلــربة يف املؤسســة العســكرية وكذلــك عــىل  	
االســتفادة مــن التجــارب يف التطويــر 

باتت القوة الصاروخية تعتمد بنسبة 100 % عىل خربات يمنية  	

خــالل معركــة احلريــة واالســتقالل املســتمرة حتــى يومنــا هــذا نفــذت القــوة  	
ــكرية  ــة عس ــون اهلل 1826 عملي ــة بع الصاروخي

منهــا 1237 عمليــة اســتهدفت جتمعــات العــدو وحتشــيداته ومعســكراته  	
ــة  ــا الوطني ــل أراضين ــه داخ ومقرات

ــات  	 ــا عملي ــة منه ــا الوطني ــارج جغرافيتن ــدو خ ــتهدفت الع ــة اس و589 عملي
ــارايت.  ــعودي واإلم ــن الس ــق العدوي ــتهدفت عم اس

متتلـك القـوة الصاروخيـة خمزونـًا اسـرتاتيجيًا تعمـل عـىل تعزيـزه يومـًا بعد آخر  	
ليشـكل ضامنـة دفاعيـة هلذا الشـعب ضـد كل املتآمريـن والغـزاة وأذناهبم. 

سالح اجلو املسر
ــوة  	 ــد بق ــز األيب الصام ــن العزي ــرض اليم ــة حي ــوة الصاروخي ــب الق وإىل جان

ــكرية  ــارك العس ــد املع ــىل صعي ــة ع ــه أمهي ــح ل ــالح أصب بس

سالح اجلو املسري ... الذي نفذ بعون اهلل تعإىل 11562 عملية 	

منها 2176 عملية داخلية و  953عملية خارجية  	

بلغ عدد عمليات االستطالع 8433  	

شكلت عمليات االستطالع أمهية استخباراتية يف املعركة العسكرية.  	

ــات  	 ــرة العملي ــيع دائ ــري بتوس ــام األخ ــالل الع ــام خ ــري ق ــو املس ــالح اجل س
االســتطالعية لتشــمل كافــة أرايض العــدوان الســعودي واإلمــارايت إضافــة إىل 
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ــاب  ــدن وب ــج ع ــك خلي ــر وكذل ــريب واألمح ــن الع ــة يف البحري ــا اإلقليمي مياهن
ــك.  ــن ذل ــد م ــو ابع ــا ه ــب إىل م ــام قري ــيصل ع ــدب وس املن

تابعــت القــوات املســلحة بــكل اعتــزاز أصــداء عمليــات ســالح اجلــو املســري  	
ومســتوى مــا وصلــت إليــه اخلــربات اليمنيــة يف هــذا املجــال. 

القــوات املســلحة لــن تنســى مــن قــدم لنــا يــد املســاعدة يف التأســيس لســالح  	
اجلــو املســري الــذي أصبــح مــن أبــرز األســلحة الفاعلــة يف القــوات املســلحة. 

الدفاع اجلوي
بلغ إمجايل عمليات الدفاع اجلوي 4٢٢١ عملية  	

ــار عــىل املغــادرة  	 ــني التصــدي واإلجب ــا ب ــاع اجلــوي م ــات الدف تنوعــت عملي
ــقاط  ــرتاض واإلس ــك االع وكذل

نجحت وحدات الدفاع اجلوي يف تنفيذ ١٩٧١ عملية إسقاط وإصابة  	

و٢٢٥0 عملية تصٍد واعرتاض  	

أمامكم جدول إحصائيات عمليات اإلسقاط  	
منها ١٥٨ عملية إسقاط طائرات استطالعية مقاتلة  	
 إسقاط ١٣ حربية  و١0 أباتيش  	
 وإسقاط وسقوط ٦ طائرات مروحية نقل منها بالك هوك  	
إسقاط ٣4 طائرة مسلحة بدون طيار تابعة لسالح اجلو األمريكي العدوان  	
اسقاط ٩٥ طائرة استطالع جتسيس  	

القوات البحرية والدفاع الساحي
ــة  ــنوات ٣٥ عملي ــبع الس ــالل الس ــاحي خ ــاع الس ــة والدف ــوات البحري ــذت الق نف

نوعيــة مــن أبرزهــا مــا يــي:
استهداف فرقاطة » املدينة« وفرقاطة »الدمام« التابعتني للعدو السعودي. 	
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٢
استهداف السفينة احلربية » سويفت« التابعة للعدو اإلمارايت. 	

ضبط سفينة الشحن العسكرية اإلماراتية »روايب« بعد دخوهلا املياه اليمنية. 	

الوحدات الربية للقوات املسلحة
ــكرية-  ــة العس ــة ) اهلندس ــدات الربي ــا الوح ــي نفذهت ــات الت ــايل العملي ــغ إمج بل

القناصــة - الــدروع - املدفعيــة( ٢١١١٣٦ عمليــة توزعــت كالتــايل:

الندسة العسكرية
بلغ إمجايل العمليات ٥٢١٧٥ عملية   	
منها ٢٢٨٥4 استهداف جتمعات العدو 	
و٢4٩0٧ عملية هجومية ودفاعية واستهداف حتصينات  	

عمليات وحدة ضد الدروع 
بلغ إمجايل عمليات الوحدة ٧4١٢ عملية  	
منها ٢٦٨٩عملية استهدفت حتصينات وجتمعات العدو وثكناته  	
و4٧٢٣ عملية استهدفت آليات ومدرعات  	

عمليات وحدة املدفعية 
بلغ إمجايل العمليات التي نفذهتا وحدة املدفعية ٨٥٦٣4 عملية 	
منها: ١١٥0 عملية مشرتكة مع الطريان املسري. 	
١٥٢٦٩ عملية بصاروخ زلزال ١. 	
نتـج عنهـا إحـراق وإعطاب وتدمـري أكثر من  ١0٧٨ مـا بني آليـة ومدرعة ودبابة  	

ومدافـع ورامجات صواريخ وخمازن أسـلحة

عمليات وحدة القناصة 
بلـغ إمجـايل عـدد عمليـات سـالح القناصـة منـذ دخولـه عىل خـط املعركـة حتى  	

اليـوم ٦٥٩١٥ عمليـة 
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تنوعـت عمليـات االسـتهداف بسـالح القناصة ما بني اسـتهداف أفراد ووسـائل  	
وجتمعـات وحتـركات العدو يف خمتلـف اجلبهات. 

خـالل العامني املاضيـني متكنت وحدة القناصـة من تعزيز حضورهـا يف اجلبهات  	
الشـاملية والرشقية وحققت بعـون اهلل إنجازات مهمة. 

فقد نجحت الوحدة منذ تفعيلها من قنص ٩4١ ما بني ضابط وجندي سعودي  	

وكذلك ١١٢٧ سودانيًا  	

 و٥44١٧ منافقًا وخائنًا  	

واسـتهدفت الوحـدة كذلك بـ ٩٢٩٨ عملية اسـتهداف آليـات ومدرعات وعتاد  	
للعدو  وأسلحة 

 و١٢4قناصًا  	

 و٨ طائرات استطالعية تابعة للعدو  	

شعبنا العظيم 

شـهدت قواتكـم املسـلحة ويف ظل العـدوان واحلصـار قفزات نوعيـة عىل صعيد  	
البنـاء الداخـي وهي بعـون اهلل تتجـه نحو املزيد مـن اخلطوات املهمـة عىل صعيد 

التأهيـل والتدريب. 

إن اليمـن يـامرس مـن خـالل قواتـه املسـلحة حقـه املـرشوع يف الدفاع عن نفسـه  	
بالتصـدي للعـدوان األجنبـي وحمـاوالت االحتـالل والتدخـل يف شـؤونه الداخلية. 

إن أبنـاء اليمن سـيواصلون الدفاع عن أرضهم وسـيادهتم واسـتقالهلم مهام كلفهم  	
ذلـك مـن ثمن فـال يمكن هلذا الشـعب إال أن حييا عزيـزًا كرياًم حرًا مسـتقاًل . 

إن القـوات املسـلحة تفخر اليـوم بكافة منتسـبيها يف خمتلف الوحدات العسـكرية  	
واملتطوعـني مـن بقيـة أبنـاء الشـعب الذين أبـوا إال أن يكـون هلم الـدور املرشف 

يف صناعـة االنتصار. 

مـارس 2022م
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٢
إن القـوات املسـلحة تقـف بـكل إجالل واعتـزاز أمـام التضحيات اجلسـيمة هلذا  	

الشـعب العظيـم وهـو يواجـه العـدوان األجنبـي ويسـطر البطـوالت بعزيمة ال 
تلـني وإيـامن ال يتزعـزع وإرادة ال تقهر. 

إن القـوات املسـلحة بعـون اهلل بصـدد إجـراء عمليـات جتريبيـة ألسـلحة نوعيـة  	
جديـدة سـتدخل عـىل خـط املعركـة خـالل املرحلـة املقبلة. 

وكـام وعـدت قواتنا املسـلحة شـعبنا املظلـوم قبل عام من أن يشـهد العام السـابع  	
عمليـات عسـكرية نوعيـة وناجحـة بفضـل اهلل نجـدد العهـد والوعـد لشـعبنا 
العزيـز املظلـوم واملنتـرص بـإذن اهلل بـأن العـام الثامن سيشـهد عمليات عسـكرية 
نوعيـة سـتؤدي بعـون اهلل إىل التنكيـل بالعـدو وحتريـر املزيد مـن أراضينـا املحتلة.

وعـىل العـدو أن يتوقـع منـا املزيـد مـن العمليـات العسـكرية النوعيـة التـي قـد  	
تشـمل أهدافـًا حساسـة ضمـن بنـك أهـداف جديـد يشـمل عواصـم العـدوان 

وأبـرز منشـآته احليويـة. 

إن القـوات املسـلحة لـن تقـف مكتوفـة األيـدي وهـي تتابـع تداعيـات جريمـة  	
احلصـار عـىل معيشـة أبنـاء الشـعب اليمنـي فاحلصـار عمل مـن أعـامل العدوان 

العسـكري وسـيجري التعامـل معـه وفـق هذا األسـاس. 

تؤكـد القـوات املسـلحة أهنـا قد أعـدت العـدة لعمليـات عسـكرية نوعية ضمن  	
مـا يتعلق بمسـار كـرس احلصـار وهي بانتظـار صـدور التوجيهـات بشـأن تنفيذها 

إن عمليـات كـرس احلصـار ضمن املهـام الدفاعيـة املرشوعة ألي شـعب يتعرض  	
هلـذا العـدوان واإلجـرام وسـيتفاجأ العـدو بالتحـرك الشـعبي املسـاند للقـوات 

املسـلحة لكـرس احلصـار الظامل. 

ا َوَثبِّْت  	 نَـا َأْفـِرْغ َعَلْينَـا َصـرْبً اُلـوَت َوُجنُـوِدِه َقاُلـوا َربَّ قـال تعـإىل ﴿َومَلَّـا َبـَرُزوا جِلَ
َنـا َعـَى اْلَقـْوِم اْلَكافِِريـَن} َأْقَداَمنَـا َوانرُصْ

إن القـوات املسـلحة هتيب بكافـة أبناء الشـعب اليمني احلر باحلفـاظ الكامل عىل  	
مـا حتقـق من إنجـاز خالل السـنوات املاضيـة والبناء عليـه من خالل االسـتمرار 
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يف عمليـة الصمـود حتى حتقيق احلرية واالسـتقالل. 

سـيواصل العـدو العمـل بـكل الطـرق وشـتى الوسـائل عـىل اسـتهداف اجلبهـة  	
الداخليـة مـن خـالل حربـه النفسـية اليوميـة وهلـذا فـإن القـوات املسـلحة تنظر 
بعـني االعتبـار إىل أمهيـة املعركـة اإلعالميـة النفسـية لدحـض أكاذيـب العـدو 

التخريبيـة.  وحماوالتـه 

لتلـك  	 واملسـؤول  اجلـاد  التصـدي  يف  األخـرى  اجلهـات  جانـب  إىل  وسـتقف 
املحـاوالت وفـاءًا ألرواح الشـهداء والدمـاء الطاهـرة مـن أبنـاء شـعبنا العزيـز 
يمـن  وليـس  واالسـتقالل  احلريـة  يمـن  أجـل  مـن  أرواحهـم  قدمـوا  والذيـن 

واهليمنـة.  والـذل  اخلضـوع 

إن القـوات املسـلحة تشـيد بـكل املواقف املرشفـة للقبائـل اليمنيـة يف كل املناطق  	
بـال اسـتثناء ودور أبنائهـا األحـرار يف معركة احلرية واالسـتقالل

التحيـة لشـعب اليمـن العظيم يف يومـه الوطني للصمـود وهي حتيـة للمجاهدين  	
األبطـال حيفظهـم اهلل يف كل اجلبهات .

اليـوم ال ننسـى أن نوجـه حتيـة ألرس الشـهداء واجلرحـى واألرسى .. حتيـة لـكل  	
أرسة قدمـت شـهيدًا يف سـبيل اهلل مـن أجـل عـزة وكرامـة الشـعب وحتقيـق احلريـة 

واالسـتقالل 

فإىل املزيد من االنتصارات بعون اهلل يف خمتلف املجاالت 

ِه اْلَعِزيِز اْلَحكِيِم }  قال تعإىل : ﴿َوَما النَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِْد اللَّ

عاش اليمن حرًا عزيزًا مستقاًل .. النرص لليمن ولكل أحرار األمة. 

مـارس 2022م
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بيان عملية » كسر احلصار 3«
٢0٢٢/٣/٢٥م

مـــــارس25 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

قــال تعــإىل : ﴿ يــا أهيــا الذيــن آمنــوا إن تنــرصوا اهلل ينرصكــم ويثبــت 
أقدامكــم﴾ صــدق اهلل العظيــم

ردا عــىل اســتمراِر احلصــاِر الظــاملِ عــىل بلِدنــا وشــعبنا وتدشــينا للعام 
الثامــن مــن الصمــود نفــذت القــواُت املســلحُة اليمنيــُة بعــون اهلل تعــإىل عمليــَة كــرس 
ــالح  ــة وس ــتية واملجنح ــخ الباليس ــن الصواري ــات م ــك بدفع ــة وذل ــار الثالث احلص

اجلــو املســري وذلــك عــىل النحــو التــايل:- 

ــدو  	 ــة الع ــة يف عاصم ــآت حيوي ــدة ومنش ــو يف ج ــآت أرامك ــتهداُف منش اس
ــة ــخ املجنح ــن الصواري ــة م ــاض بدفع ــعودي الري الس

ــن  	 ــريٍة م ــداٍد كب ــة بأع ــغ النفطي ــاة راب ــورة ومصف ــاة رأس التن ــتهداف مصف اس
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ــرية  ــرات املس الطائ

استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداٍد كبريٍة من الطائرات املسرية 	

اســتهداف أهــداٍف حيويــٍة وهامــٍة يف مناطــق جيــزان وظهــران اجلنــوب وأهبــا  	
ومخيــس مشــيط بإعــداٍد كبــريٍة مــن الصواريــخ الباليســتية

ــداِف  ــك أه ــِة ضمــَن بن ــاِت النوعي ــَد مــن الرضب ــتنفذ املزي ــوات املســلحة س إن الق
كــرِس احلصــار وإهنــا لــن تــرتدَد يف توســيِع عملياهتــا العســكرية حتــى وقــف العدوان 

ورفــع احلصــار واهلل عــىل مــا نقــول شــهيد

عاش اليمن حرا عزيزا مستقال والنرص لليمن ولكل أحرار األمة

صادر عن القوات املسلحة اليمنية -صنعاء
الثاين والعرشين من شعبان 1٤٤3 للهجرة

املوافق للخامس والعرشين من مارس ٢٠٢٢م 

تصريح عن إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 
الوادي مبأرب

٢0٢٢/٣/٢٩م

مـــــارس29 

بفضـل اهلل تعـايل متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة من إسـقاط طائرة جتسسـية 
بسـالح  الصنـع،  أمريكيـة   )Scan Eagle إيغـل  )سـكان  نـوع 
مناسـب وذلـك أثنـاء قيامهـا بأعـامل عدائيـة عـرص اليـوم يف أجـواء 

مديريـة الـوادي بمحافظـة مـأرب.

مـارس 2022م
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ابـريــل 2022م

تصريح حول دخول الهدنة اإلنسانية والعسكرية 
حيز التنفيذ

٢0٢٢/4/٢م

ابــريــــــل02 

وفقـا ملـا تـم االتفـاق عليه مـع الوفـد الوطني يف مسـقط نعلـن دخول 
اهلدنـة اإلنسـانية والعسـكرية حيـز التنفيـذ والتزامنا بالوقف الشـامل 

للعمليـات العسـكرية طاملـا التـزم الطرف اآلخـر بذلك.

تصريح حول إنشاء حساب جديد ملواصلة مشوار 
التصدي لقوى العدوان

٢0٢٢/4/١١م

ابــريــــــل11  

 بعـد قيـام إدارة منصـة تويرت بتوقيف احلسـاب السـابق متاهيا مع سياسـة 
قـوى العـدوان ونـزوال عنـد رغبتهـا بتكميـم األفـواه التـي تفضحهـم 

جرائمهم.  وتكشـف 

ــوى  ــدي لق ــوار التص ــة مش ــد ملواصل ــاب جدي ــذا حس ــاء ه ــم إنش ت
العــدوان الســعودي األمريكــي عــىل كل األصعــدة ويف كل املجــاالت.





507

أكتوبر
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

ْث الُمَتَحدِّ
والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

مايو 2022م

٢
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تصريح حول إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 
حرض بحجة

٢0٢٢/٥/4م

مــايـــــو04 

متكنـت دفاعاتنا اجلوية بفضل اهلل من إسـقاط طائرة جتسسـية مسـلحة 
صينيـة الصنـع CH4 تابعـة لسـالح اجلو السـعودي بصـاروخ أرض 
جـو حمـي الصنـع يف السـاعات األوىل مـن صباح اليـوم، وذلـك أثناء 
قيامهـا بخـرق اهلدنـة والقيـام بأعامل عدائيـة يف أجـواء مديرية حرض 

بمحافظـة حجة.

تصريح حول إسقاط طائرة جتسسية يف أجواء 
حيران بحجة

٢0٢٢/٥/٢١م

مــايـــــو21 

 دفاعاتنـا اجلوية تتمكن بفضل اهلل من إسـقاط طائرة جتسسـية مسـلحة 
نـوع كاريـال تركيـة الصنـع تابعة لسـالح اجلو السـعودي أثنـاء قيامها 
بخـرق اهلدنـة وتنفيـذ مهام عدائيـة يف أجـواء منطقة حـريان يف حمافظة 

حجـة صباح يومنـا هذا.

متت عملية االستهداف بصاروخ أرض جو حمي الصنع مل يكشف عنه بعد.

وتؤكــد قواتنــا املســلحة أهنــا حــارضة وجاهــزة للــرد عــىل أي خــرق أو اعتــداء مــن 
قبــل قــوى العــدوان وأن مثــل هــذه االعتــداءات تؤكــد عــدم التــزام وجديــة قــوى 

العــدوان باهلدنــة وإحــالل عمليــة الســالم.



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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تصريح حول إسقاط طائرة جتسسية مسلحة يف 
أجواء العاصمة صنعاء

٢0٢٢/٥/٢٣م

مــايـــــو23 

 دفاعاتنـا اجلويـة تتمكـن -بفضـل اهلل- قبـل قليـل مـن إسـقاط طائرة 
اجلـو  لسـالح  تابعـة   CH4 نـوع  الصنـع  صينيـة  مسـلحة  جتسسـية 
السـعودي بصـاروخ أرض جـو حمـي الصنـع، وذلـك أثنـاء خرقهـا 

للهدنـة وقيامهـا بأعـامل عدائيـة يف أجـواء العاصمـة صنعـاء.

تصريح حول إسقاط طائرة جتسسية مسلحة يف 
جبهة احلدود قبالة جنران

٢0٢٢/٥/٢4م

مــايـــــو24 

متكنـت دفاعاتنـا اجلويـة بفضـل اهلل تعـإىل من إسـقاط طائرة جتسسـية 
مسـلحة تابعـة لسـالح اجلـو السـعودي فجـر يومنـا هـذا يف جبهـة 
احلـدود قبالـة نجـران، وذلك أثنـاء قيامها بخـرق اهلدنـة وتنفيذ أعامل 

ئية.  عدا

تــم تنفيــذ العمليــة بصــاروخ أرض جــو حمــي الصنــع وســوف يتــم نــرش تفاصيــل 
ونــوع الطائــرة الحقــًا إن شــاء اهلل.



511

 تصريح حول تفاصيل ونوع الطائرة التجسسية 
املسلحة 

٢0٢٢/٥/٢4م

مــايـــــو24 

 الطائرة التجسسـية املسـلحة التي أسـقطتها دفاعاتنا اجلويـة فجر اليوم 
يف جبهـة احلـدود كانت مـن طـراز Wing Loong2 صينية الصنع 
وتـم اسـتهدافها أثنـاء قيامهـا بخـرق اهلدنـة وتنفيـذ أعـامل عدائية يف 

أجـواء مديرية كتـاف احلدودية.

موعد إزاحة الستار عن فيلم وثائقي من خمسة 
أجزاء حول صمود الدريهمي 

٢0٢٢/٥/٢٦م

مــايـــــو26 

 قريبـا سـيزيح اإلعـالم احلـريب السـتار عـن فيلـم وثائقـي مـن مخسـة 
أجـزاء يكشـف فيـه رس ملحمـة مـن مالحـم الصمـود اليـامين رغـم 
املتواصـل عـىل مـدى عامـني كاملـني يف مدينـة  احلصـار والقصـف 
سـاحلية مكشـوفة لنـريان العدو برا وبحـرا وجوا )صمـود األبطال يف 
مدينـة الدرهيمي(، حتـى جـاء الفـرج اإلهلـي وتم فـك احلصـار بعملية عسـكرية وتم 
يـن مـن أهلها الذيـن عجزت حتى األمـم املتحدة عـن إمدادهم أو فك  إنقـاذ املحارَصِ

عنهم. احلصـار 



تم بحمد اهلل



ْث٢ الُمَتَحدِّ
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