
ــي والخبير  ــة مع المحلل السياس البداي
االقتصادي الدكتور محمد الحميري حيث 

قال : 
ــدة الملك خالد  ــتقبال قاع ــد كان الس لق
 H2 ــركان ــاروخ ب ــي الرياض لص ــة ف الجوي
ــد ان تمكن  ــة، بع ــه بدق ــاب هدف ــذي اص ال
مطلقوه من مجاهدي القوة الصاروخية من 
ــددوه بطريقة عالية الدقة مكنته من  أن يس
ــتثنائي  ــموخ يمني اس مواصلة طريقه بش
ــان وقراءات  ــاض كان لكل ذلك مع إلى الري
ــب تأثير هذا  ــي جان ــس فقط ف ــددة لي متع
ــة العدوان  ــات ومعادل ــاز على مجري اإلنج
ــث أن نجاح هذه  ــي له حي ــدي اليمن والتص
ــابات قوى العدوان  ــيجعل حس العملية س
بعدها تختلف عن حساباتهم التي قبلها .

دور مبشر :
ــيكون له أيضا  وأضاف الحميري:  كما س
ــائل الحسم اليمني  ــر ومعزز لوس دور مبش
ــوط  ضغ ــق  وخل ــر  النص ــق  تحقي وأدوات 
ــاض  ــكام الري ــر ح ــة تجب ــكرية وعملي عس
ــل والضمير  ــاع المالءات العق ــى االنصي عل
ــتناد إلى هذه  ــك واالس ــة قبل ذل والمصلح
ــتفرضه  ــكل ما س ــان ل ــي اإلذع ــق ف الحقائ
ــرب وإيقاف  ــاء الح ــتتطلبه عملية إنه وس
ــية ومالية  ــدوان من كلفة وتبعات سياس الع
ــا لوال  ــوا به ــم أن يقبل ــا كان له ــازالت م وتن
ــي العمليات القتالية  هذا التطور النوعي ف
الذي فرضه وصول هذا الصاروخ وما حمله 
ــن قدرات  ــة وما يعنيه م ــائل واضح من رس
ــي نطاقات ومديات لم تدر بخلد  تدميرية ف

سلمان وابنه وحلفائه وشعبه.
وتابع : وال شك أن آثار ذلك ستنعكس اوال 
ــية على االقتصاد السعودي  وبدرجة رئيس
ــا على عقب  ــتتبدل أولوياته رأس ــذي س ال
ــعودي يتبجح  فبعد أن كان ولي العهد الس
ــيطول ظنا منه  ــه على اليمن س بأن عدوان
ــرب  ــس أدوات الح ــب بنف ــيظل يلع ــه س ان
والعدوان السابقة وأن معادالت كلفة الحرب 
ــة األخيرة  ــي اآلون ــتقرت عليها ف ــي اس الت
ــعه  ــوف تبقى كما هي بحيث يكون بوس س
ــاريع كبرى  ــتثمارات ومش التحدث عن اس
ــادي تحقق  ــي واالقتص ــي الجانب المدن ف
ــي مقابل تراجع  ــعبي ف له بعض الرضا الش
ــوده  صع ــذ  من ــالده  لب ــادي  االقتص األداء 
ــلوب غير المألوف  لموقع القرار بذلك األس

ــتقرار  ــكوك حول اس والمثير لالرتباك والش
ــة واالقتصادية  ــية واألمني األوضاع السياس
ــي البالد، فقد كان يأمل أن توفر له ظروف  ف
ــتثمارية  العدوان من جهة وطموحاته االس
ــرى فرصة القفز على  ــة من جهة أخ المريب
صعوبات الواقع السياسي المزري الذي لم 
ــت قبل  ــعود منذ تأسس تعرفه مهلكة آل س

نحو مائة عام خلت.
ــذا  ــول ه ــة لوص ــار الكارثي ــا ان اآلث مبين
ــراض ثبات  ــى افت ــاض وعل ــاروخ للري الص
ــية  السياس ــرى  األخ ــب  الجوان ــع  جمي
ــتدفع كل  ــعودية س ــا واألمنية في الس منه
ــتثمارية  ــطة االس ــن بتنفيذ األنش المعنيي
ــة يعيدون  ــة والمخطط ــة القائم االقتصادي
ــتمرارها والبحث عن  ــألة اس النظر في مس
البدائل اآلمنة األخرى ليس فقط خوفا من 
كونها قد تصبح في مرمى القوة الصاروخية 
المتصاعدة لليمن ولكن وهو األهم التخوف 
من أن ال تفي الحكومة السعودية بتعهداتها 
ــتثمارات القائمة  التمويلية للكثير من االس
والمتوقعة، وهكذا يمكننا أن نقول وبمنتهى 
ــعود  ــة آل س ــي مملك ــيء ف ــة أن كل ش الثق
ــه بطريقة مختلفة  ــيتم إعادة التفكير في س
ــل وصول بركان  ــا كان عليه الحال قب عن م
ــاالت وليس فقط في  ــي جميع المج H2 وف

الجانب االقتصادي.
ــب الحقوق  ــول مدير مكت ــه يق ــن جانب م
ــس النواب كهالن صوفان:  والحريات بمجل
ــل  طوي ــتي  البالس ــاروخ  الص ــالق  إط ان  
ــيطان الرياض  المدى إلى عاصمة قرن الش
ــد الكبير الذي  ــب على التصعي الرد المناس
ــا كان اجتماع  ــدوان.. وم ــه دول الع ــوم ب تق
ــدول الذي عقد  ــاع تلك ال ــاء أركان دف رؤس
ــة جديدة  ــيناً لمرحل ــاض إال تدش ــي الري ف
ــكاب عدد من  ــد والذي بدأ بارت من التصعي
ــعبنا  ــازر الجماعية الجديدة بحق ش المج
اليمني في عدد من محافظات الجمهورية، 
وبمحاولته فرض واقع جديد في محافظتي 
حضرموت وعدن وفي بعض الجزر اليمنية، 
ــاع المجتمع الدولي بأهمية  وبمحاولته إقن
ــن  ــي لليم ــاحل الغرب ــى الس ــيطرة عل الس

المطل على البحر األحمر .
رسالة صنعاء :

ــالة صنعاء  ومضى صوفان يقول : إذاً رس
ــت واضحة وجلية  ــتية للرياض كان البالس

ــا امتلكتم من  ــم لم ترهبونا مهم مفادها إنك
ــزون ألي تصعيد،  ــا جاه ــوذ، وانن ــوة ونف ق
ــد يتخذها العدو  ــارات حمقاء ق وأن أي خي
ــزم دون أي اعتبار  ــوة وح ــا بق ــيرد عليه س
لردات الفعل اإلقليمية والدولية. وهنا يجب 
ــي  ــعودي واالمارات ــان الس ــم النظام ان يعل
ــرت وأن  ــة قد تغي ــا أن المعادل ــن ورائهم وم
ــتمرت  ــس التي اس ــن النف ــاع ع ــة الدف حال
ــتتحول  ــنوات الثالث الماضية س طيلة الس
ــاح لمساحات واسعة  إلى الهجوم واالكتس
ــة األهداف  ــا أن قائم ــي العدو كم ــن أراض م
الصاروخية ستشمل قريبا منشآت ومرافق 
ــل  ش ــى  عل ــا  قصفه ــيعمل  س ــة  اقتصادي

االقتصاد السعودي بشكل كامل.
ــى أن لعب دول  ــتطرد بالقول : بمعن واس
ــة وعدم صرف  ــدوان بالورقة االقتصادي الع
ــل  ــعار الصرف وش المرتبات والتالعب بأس
ــر دون رد موجع  ــن يم ــاد الوطني ل االقتص
ــي.. ولتعلم  ــعودي واالمارات ــاد الس لالقتص
ــن أبناء  ــاء م ــاء األبري ــدوان أن  دم دول الع
ــن تلك  ــت أرخص م ــي ليس ــعب اليمن الش
ــم بدم بارد  ــق الحيوية لكي يتم قتله المراف
ــزل.  وليفهم العدو أنه لم  دون رد مفزع ومزل
يعد لدينا ما نخشى عليه، فما قبل صاروخ 

الرياض األخير ليس كما بعده.
ابعاد قاسية :

ــح ان أبعاد  ــض أوض ــد عاي ــب احم الكات

ــكرية  عس ــت  ليس ــة  الصاروخي ــة  الضرب
ــية  قاس ــة  صاروخي ــة  ضرب ــل  ب ــب   فحس
استهدفت البناء النفسي والمعنوي بشكل 
ــت األركان  ــذه المرة حطم ــزاة وه ــل للغ كام
ــيا ومعنويا من  ــار الغزاة نفس ــة فانه األربع
ــى  ــكري حت ــي والعس ــرم السياس ــة اله قم
ــع وواضح وصريح وال  ــاه وباعتراف واس أدن
ــاٍل من التبرير تماما..فمنهم  غبار عليه وخ
ــة بالعمل  ــة الصاروخي ــف الضرب ــن وص م
ــمية   ــت التصريحات الرس ــي وتتال اإلجرام
والبعض وصف الضربة الصاروخية بإعالن 
ــدوان والبعض  ــرب والبعض وصفها بالع ح
ــى المدنيين وجميع  ــداء عل وصفها باالعت
ــت  تتابع ــورة  المذع ــات  التصريح ــذه  ه
بساعات إضافة إلى تخبط اإلعالم الغازي 
ــخرية والزال  ــر للس ــتوى المثي ــى المس إل
ــل من الضربة  ــن االعتراف والتقلي غارقاً بي

والترويج ان الضربة استهدفت المدنيين .
وتابع عايض: والشك ان معالجة االنهيار 
ــاب تحالف  ــي الذي أص ــوي والنفس المعن
الغزاة صعب جدا  حيث هز تماسكها وثقتها 
خاصة بعد أن تحملت العاصمة السعودية 
ــتراتيجية التي  وحدها، عبء الهزيمة االس
ــم أن  ــعودي رغ ــام الس ــل النظ ــر معق تعتب
ــعودي هو أول ضحايا الحرب  الجيش الس
ــى عنقه في  ــات غارقا ال ــذي ب ــرة وال المدم
ــي باتت اليوم  ــا وراء الحدود  الت ــات م جبه
ــه.  ــله وهزيمت ــس فش ــدة تعك ــكلة معق مش

ــعودي كيف تتم  ــوس الس ــات الكاب حيث ب
ــادة تنظيم وبناء الجيش المنهار  عملية إع

نفسيا ومعنويا وعملياتيا.
مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف 
ــا  ــي حربه ــدوان ف ــت دول الع ــول : قام يق
ــا الحبيب بتدمير البنى  الظالمة على يمنن
ــآت العسكرية  التحتية بما في ذلك المنش
ــة وتدمير الطائرات ومنصات إطالق  واألمني
ــوا بذلك انهم قد قضوا على  الصواريخ وظن
القوة العسكرية اليمنية متناسين شجاعة 
وبسالة وقوة المقاتل اليمني الذي ال يقهر 
ــه  اجتياح  ــه اصبح بإمكان ــن العدوان ان وظ
ــدودة ولكن  ــام مع ــد خالل أي ــالل البل واحت
بفضل الله تعالى وعزيمة الرجال البواسل 
ــعبية لم  ــش واللجان الش ــال الجي ــن أبط م
ــتطع العدوان أن يحقق أي انتصار رغم  يس
استخدامه أحدث األسلحة المحرمة دوليا.
ــع  التصني إن  ــل  ب  : ــايف  الش ــاف  وأض
ــوي  ــار الج ــم الحص ــي رغ ــي اليمن الحرب
ــف الجوي  ــم القص ــري ورغ ــري والبح والب
ــدوان  الع ــران  لطي ــتمر  المس ــق  والتحلي
واستخدام األقمار الصناعية في التجسس 
ــئ  ــتطاع ان يفاج ــاعة  اس ــدار الس ــى م عل
ــدة وتطوير  ــة صواريخ جدي ــم بصناع العال
ــة بحيث  ــة بحت ــرات يمني ــخ بخب الصواري
ــادرة على  ــة ق ــخ اليمني ــت الصواري أصبح
ــي  ــدوان ف ــكرية للع ــد العس ــر القواع تدمي
ــاهد على ذلك هو إطالق  عقر داره وخير ش
ــعودية الرياض  صاروخ على العاصمة الس
ــالة  ــة عالية وهذه رس ــه بدق ــق هدف وتحقي
ــكرية اليمنية ال  ــدرات العس واضحة أن الق
ــب موازين  ــا قل ــا وان بمقدوره ــتهان به يس

الحرب وتحقيق النصر إن شاء الله .
الدمار الكبير :

أما اإلعالمي مجاهد راجح فقد أوضح أن 
ــكرية  ــالق الصاروخ  قلب المعادلة العس إط
وفاجأ  تحالف قوى العدوان السعوأمريكي 
ــرب  الح وأن  ــد  بع ــدأ  تب ــم  ل ــرب  الح ــأن  ب

ــة مراحلها بعد  ــت في بداي ــة مازال الحقيقي
ــتنزاف لميزانية  ــن االس ــف م ــنتين ونص س
ــاقط قواه   قوى العدوان وعتاده وعدته وتس

البشرية.
ــاض  ــه للري ــا أن اطالق ــح : كم ــال راج وق
ــالة واضحة للعالم أجمع  بهذا التوقيت رس
ــون  ــعبية يمتلك ــان الش ــش واللج أن الجي
خطط  ومهارات قتالية عالية حيث أنهم لم 
ــة منذ البداية  ــائلهم القتالي يظهروا كل وس
ــرة  ــات المتوف ــتخدموا كل اإلمكاني ــم يس ول
لديهم كما هو حاصل من قبل قوى تحالف 
ــتخدموا كل  ــعودي الذين اس ــدوان الس الع
ــذ الوهلة  ــم القتالية من ــم وإمكانياته قواته
األولى بعدوانهم على يمننا الغالي فكشفوا 

عن خططهم الحربية وكافة اإلمكانيات. 
ــا يفاجئون  ــم يتبق لهم م ــع :اليوم ل وتاب
ــم الدعم  ــعبية رغ ــه الجيش واللجان الش ب
ــتكبار بمدهم بالخبراء  الكبير من دول االس
ــة  ــم الحربي ــر صناعاته ــكريين  وفخ العس
وأرتال من فيالقهم العسكرية ذات التدريب 
ــك بأن  ــاال للش ــل مج ــا ال يجع ــي مم العال
ــش واللجان  ــم المعركة بيد الجي زمام حس

الشعبية.
ــد أن لدى الجيش  ــم بالقول : المؤك وخت
ــى  ــوة عل ــدرة والق ــعبية  الق ــان الش واللج
ــا يجعل  ــس طويل م ــارك بنف ــوض المع خ
ــة  ومتخبط ــة  محبط ــدوان  الع ــوى  ق ــن  م
ــدوان  الع كان  ــي  الت ــة  فاللحظ ــة..  ومنهزم
ــته حسب  ينتهزها لالنقضاض على فريس
ــه يلهث وراء  ــه تتعثر ووجد نفس مخططات
ــراب  وأنه عاد إلى نقطة البدء، فالجيش  س
ــعبية قد تمكنوا خالل مرحلة  واللجان الش
حرب فرضت عليهم لم يكونوا على علم بها  
ــتية بعيدة المدى  من تطوير صواريخ بالس
ــدوان مهما  ــال جغرافية تمركز قوى الع تط

بعدت وتالشت أطرافها .

05الثــــورة اجاطقع

دك دك مطار خالد الدويل يف الرياض بباليستي يمني مطار خالد الدويل يف الرياض بباليستي يمني 
ضربة عسكرية واقتصادية ضربة عسكرية واقتصادية موجعة للعدوموجعة للعدو

مراقبون يقرأون أبعاد ودالالت الضربة الصاروخية اليمنية لعاصمة العدوان  

ــيون ومراقبون بالنصر العسكري الذي حققه الصاروخ البالستي أشاد  سياس
ــه  هدف ــا  مصيب ــاض  بالري ــد  خال ــك  المل ــار  مط ــتهدف  اس ــذي  ال
بدقةمعتبرين    ذلك ردا على جرائم العدوان التي تجاوزت كل الحدود  ، ومشيدين 
ــري والبحري  ــار الجوي والب ــي اليمني رغم الحص ــور  التصنيع الحرب ــوة وتط بق
ــتخدام األقمار  ــدوان واس ــتمر لطيران الع ــوي والتحليق المس ــم القصف الج ورغ
الصناعية في التجسس على مدار الساعة إال أن التصنيع الحربي اليمني استطاع 
أن يفاجئ العالم بصناعة صواريخ جديدة وتطوير الصواريخ بخبرات يمنية بحتة  
ــب على جرائم  ــكرية للعدو في عقر داره  كرد مناس قادرة على تدمير القواعد العس
ــتمرة في حق الشعب اليمني ..لكن في الزاوية األهم كيف  العدوان السعودي المس
ــن تراجع مخيف  ــعودي الذي يعاني م ــك على االقتصاد الس ــيكون تأثير كل ذل س

جراء العدوان على اليمن واستمرار حربه التي تكاد تكمل عامها الثالث.

استطالع / إدارة التحقيقات 

ـــني ـــي ـــدن امل بـــحـــق  ــــــدوان  ــــــع ال ـــــم  جـــــرائ عـــلـــى  ردًا  ـــرب  ـــت ـــع ي ـــني  ـــي ـــدن امل بـــحـــق  ــــــدوان  ــــــع ال ـــــم  جـــــرائ عـــلـــى  ردًا  ـــرب  ـــت ـــع ي  H٢H٢ ـــــركـــــان  ـــــركـــــان ب ب

املعنيون بتنفيذ املشاريع االقتصادية القائمة واملخططة املعنيون بتنفيذ املشاريع االقتصادية القائمة واملخططة 
ستدفعهم الضربة الصاروخية ألن يعيدوا النظر يف ستدفعهم الضربة الصاروخية ألن يعيدوا النظر يف 

مسألة استمرار نشاطهم االستثماريمسألة استمرار نشاطهم االستثماري
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