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ــة  نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاس
ــة  ومنظم ــة  العام األركان  ــة  هيئ
ــل  ــة املناض ــورة اليمني ــيل الث مناض
ــم  ــد الكري ــري عب ــن بح ــواء الرك الل
ــذي وافاه األجل  ــماعيل محرم ال اس
عن عمر ناهز 73 عاماً قىض معظمه 
ــال القوات  ــن يف مج ــة الوط يف خدم

املسلحة.
ــي أن الفقيد  ــان النع ــح بي وأوض
ــورة اليمنية  ــيل الث ــد مناض يعد أح
ــن كان لهم  ــبتمرب مم ــدة 26س الخال
ــال  بمج ــاء  االرتق يف  ــري  كب ــهام  اس
ــكري يف القوات  العمل والبناء العس

ــاحيل الذي  ــاع الس ــة والدف البحري
توىل قيادتها أكرث من مرة.

ــف  املواق إىل  ــان  البي ــرق  وتط
ــد  الفقي ــدها  جس ــي  الت ــة  الوطني
ــالل فرتة عمله وخدمته يف القوات  خ
ــلحة يف مجال القوات البحرية  املس
والدفاع الساحيل الذي كان من أبرز 

مؤسسيها  .
وأشار إىل املناصب القيادية التي 
ــرم وأبرزها قائداً  ــا الفقيد مح تقلده
ــاحيل  للقوات البحرية والدفاع الس

وآخرها مستشارا لوزارة الدفاع .
وذكر البيان أن الفقيد نال أوسمة 
ــة كما  ــب و الخدم ــدة و الواج الوح

ــهادات التقديرية  منح عددا من الش
ــكرية  العس ــني  والنياش ــواط   واألن
ــألدوار الوطنية التي قدمها  تقديرا ل
ــا عن  ــه دفاع ــه وعمل ــالل خدمت خ

الوطن وأمنه واستقراره.
ــد  ــان الفقي ــيع جثم ــذا وسيش ه
ــة العاصمة  ــربة الرحمة بأمان إىل مق
ــد الصالة عليه يف جامع التوحيد  بع
ــعة من صباح  ــاعة التاس بحدة الس

اليوم االثنني.
ــع رحمته   تغمد الله الفقيد بواس
وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وألهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان
" إنا لله وإنا إليه راجعون"

الجيش واللجان يسيطرون على جبل الحمام والتباب الجيش واللجان يسيطرون على جبل الحمام والتباب 
المحيطة به في القبيطة بلحجالمحيطة به في القبيطة بلحج

 سبأ/
 تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية فجر أمس 
ــيطرة عىل عدد من املواقع يف مديرية القبيطة  من الس

بمحافظة لحج.
ــان  ــش واللج ــكري أن الجي ــدر عس ــح مص وأوض
الشعبية سيطروا عىل جبل الحمام والتباب املحيطة 

به بمديرية القبيطة.
ــعودي  ــي عدد من مرتزقة العدوان الس ويف تعز لق
ــي مرصعهم وأصيب آخرون أمس يف عمليتني  األمريك

نوعيتني وتدمري آليتني عسكريتني بمحافظة تعز.
ــم  ــري طق ــم تدم ــه ت ــكري أن ــدر عس ــح مص وأوض
ــرصع وإصابة من  ــا وم ــمال يختل باملخ ــكري ش عس

كانوا عىل متنه.
ــل باملرتزقة  ــر محم ــري طقم آخ ــدر تدم ــد املص وأك
ــا إىل أن  ــوزع.. الفت ــد بمديرية م ــكر خال ــمال معس ش

سيارات اإلسعاف هرعت إىل املكان.
ــعبية  ــدر إىل أن الجيش واللجان الش ــار املص وأش
يف  ــة  املرتزق ــع  مواق ــىل  ع ــة  هجومي ــة  عملي ــذوا  نف
ــتهداف جمع لهم يف الترشيفات  ــة ، و تم اس الجحملي

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــدد من املرتزقة  ــدر مرصع وإصابة ع ــا أكد املص كم
ــة الخرزين بمديرية  ــىل مواقعهم غرب تب يف هجوم ع

موزع.
ــعبية أمس عملية  ــش واللجان الش ــا نفذ الجي كم

ــوادي الربيعة  ــىل مواقع مرتزقة العدوان ب هجومية ع
برصواح يف مأرب.

ــدد من  ــرصع وإصابة ع ــكري م ــدر عس ــد مص وأك
ــتهدف مواقعهم  ــوم مباغت اس ــة العدوان بهج مرتزق

بوادي الربيعة.
ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  مرتزق ــن  م ــدد  ع ــي  ولق  
ــتهدفت مواقعهم  ــة نوعية اس ــس بعملي مرصعهم أم

بمنطقة الحول يف نهم.
ــن الجيش  ــدات م ــكري أن وح ــدر عس ــد مص وأك
ــىل مواقع  ــذت عملية نوعية ع ــعبية نف ــان الش واللج
ــائر يف  ــم خس ــول وكبدته ــة الح ــة يف منطق للمرتزق

األرواح والعتاد.

عمليتان نوعيتان بتعز تكبدان المرتزقة خسائر يف األرواح والعتاد  واصابة العشرات يف نهم 

رئيس الوزراء : السالم خيار الشعب اليمني وليس االستسالم ورفع الراية البيضاء رئيس الوزراء : السالم خيار الشعب اليمني وليس االستسالم ورفع الراية البيضاء 
صنعاء-سبأ

ــز صالح بن  ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــتقبل رئي اس
ــن حاليا  ــذي يزور اليم ــم املتحدة ال ــاء وفد األم ــس بصنع ــور، ام حبت
ــدة إىل اليمن  ــني العام لألمم املتح ــب املبعوث الخاص لألم ــة نائ برئاس

معني رشيم.
ــية والجوانب  ــاع السياس ــتعراض األوض ــاء اس ــالل اللق ــرى خ ج
املختلفة جراء املأساة اإلنسانية الكبرية التي يواجهها الشعب اليمني 
ــن ألف يوم،  ــتمر منذ أكرث م ــعودي والحصار املس ــل العدوان الس يف ظ
ــانية الكبرية ملنظومة العمل اإلنساني التابعة  فضال عن الجهود اإلنس
ــي يعاني منها أغلبية أبناء  ــاة الت لألمم املتحدة يف الحد من تلك املأس

اليمن والتخفيف من حدتها.

التقى نائب المبعوث الدويل والوفد المرافق له 

رئيس مجلس النواب يجدد المطالبة بوقف العدوان ورفع رئيس مجلس النواب يجدد المطالبة بوقف العدوان ورفع 
الحصار والسماح بدخول المساعدات ا?نسانيةالحصار والسماح بدخول المساعدات ا?نسانية

ــى الراعي رضورة  ــد رئيس مجلس النواب يحي أك
ــف بقيادة  ــنه دول التحال ــدوان الذي تش ــاء الع إنه

السعودية والذي طال كل مقدرات الشعب اليمني.
ــوث الدويل  ــس نائب املبع ــالل لقائه أم ــار خ وأش
ــن معني رشيم  ــدة إىل اليم ــام لألمم املتح ــني الع لألم
ــاء  ــتهدف األطفال والنس إىل أن تحالف العدوان اس
ــواق  واألس ــفيات  واملستش ــدارس  وامل ــيوخ  والش
ــاجد  واملس ــازل  واملن ــراح  واألف ــزاء  الع ــبات  ومناس
ــور واملنشآت العامة  واملدن واألرياف والطرق والجس

والخاصة عىل مدى ثالث سنوات .
ــف موقف  ــم يق ــدد إىل أن العال ــذا الص ــت به ولف
ــم واملجازر  ــاه الجرائ ــاكنا تج ــرج وال يحرك س املتف
ــعب  ــف العدوان يوميا بحق الش ــي يرتكبها تحال الت
ــمع للمجتمع الدويل أي إدانة  اليمني.. وقال" لم نس
ــتنكار فيما قامت قيامة العالم إلطالق صاروخ  أو اس

إىل الرياض".
ــتنكر رئيس مجلس النواب املعايري املزدوجة  واس
ــوق  الحق ــاة  ــني دون مراع بمكيال ــل  الكي ــة  وسياس

ــعب اليمني جراء ما يحدث  ــانية ومعاناة الش اإلنس
ــة من دول تحالف  ــل من جرائم ومجازر يومي ويعتم

العدوان عىل مرأى ومسمع من العالم.
ــوري للعدوان  ــاف الف ــل عىل اإليق ــب بالعم وطال
ورفع الحصار الربي والبحري والجوي وإعادة البنك 
ــاعدات  ــول املس ــهيل دخ ــاء وتس ــزي إىل صنع املرك
ــانية واألدوية إىل البالد وفتح املطارات واملنافذ  اإلنس

أمام املسافرين والعائدين واملرىض.

استعرض خالل لقائه نائب المبعوث الدويل صمت المجتمع الدويل إزاء ما يحصل يف اليمن

اسقاط طائرة للعدوان من طراز تورنيدو في سماء صعدة اسقاط طائرة للعدوان من طراز تورنيدو في سماء صعدة 
 / ماجد الكحالين

 أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان 
ــة للعدوان  ــة تابع ــرة حربي ــس طائ ــعبية أم الش

السعودي األمريكي بمحافظة صعدة.
ــكري أن  الطائرة من طراز  وأوضح مصدر عس

تورنيدو بريطانية الصنع. 
ــش  العميد عزيز  ــق الجي ــاعد ناط وقال مس
ــا  ــاء تحليقه ــم أثن ــرة ت ــقاط الطائ ــد أن اس راش
ــاركتها يف العمليات القتالية للتحالف بعد  ومش

ــني مخلفة  ــتهدف مدني ــا وهي تس ــم رصده أن ت
ضحايا يف عدد من مناطق املحافظة.

ــرة الحربية  ــورة" أن الطائ ــد لـ"الث ــد راش وأك
ــدو بريطانية  ــن طراز تورني ــقاطها م التي تم اس
ــة طويلة املدى  ــوىل العمليات القتالي الصنع ،تت

ومتعددة املهام .
ــة  اليمني ــة  الجوي ــات  الدفاع أن  إىل  ــار  واش
عملت – ومازالت – عىل تحييد الطريان املعادي ، 

وقد تطورت يف هذا املجال بصورة كبرية.

ــقاط طائرة التوريندو نرصاً  ــد اس وأعترب راش
اسرتاتيجياً وعسكرياً خاصة بعد مزاعم تحالف 

العدوان باالنتصارات يف عدة أماكن .
ــوة هامة  ــاز يعد خط ــذا اإلنج ــت إىل أن ه ولف
ــن الطائرات الحربية  ــقاط عدد م خاصة بعد اس
ــد خطوة متقدمة  ــية.. ويع واألباتيش والتجسس
ــواً وبراً  ــىل اليمن ج ــق ع ــار املطب ــل الحص يف ظ

وبحراً.

الدفاعات الجوية تسقط طائرة سعودية في سماء صعدة
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التفاصيل صفحة 03 البقية صفحة 02

مواصفات 
الطائرة

تقاصيل 
صـ ١٢

مقاتلة ذات تصميم متطور جدا و هي 
ذات اجنحة متحركة قابلة للميل

تم تجهيز كابينة الطائرة بأجهزة 
رؤية ليلية وشاشات عرض متطورة

السرعة القصوى:٢٫٣٤ ماخ المدى:١٣٩٠ 
كم بخزانات الطائرة و ٣٩٠٠ كم

ــالم التأكيد عىل موقف  ــدد ناطق أنصار الله محمد عبد الس ج
الشعب اليمني املؤيد للسالم الذي يوقف العدوان ويرفع الحصار 

الشامل والكامل ويحفظ سيادة الجمهورية اليمنية.
ــه يف "فيس بوك"  ــور له عىل صفحت ــالم يف منش وقال عبد الس
ــالم العادل  ــعي نحو الس ــتعد للتقدم والس ــع مس ــس : "الجمي ام
ــتقرار  ــظ االس ــا يحف ــة بم ــة اليمني ــل الجمهوري ــف يف ظ واملنص
ــيادته  ــعب وس الش ــدة  ــىل وح ــظ ع ــة ويحاف الوطني ــيادة  والس

واستقالله".
وأضاف" الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته وأحزابه ومشائخه 
ــيل يعربون بكل وضوح  ــعبي والقب ومعظم طيفه اإلجتماعي والش
ــم والحصار الظالم واملجازر الوحشية  عن رفضهم للعدوان الغاش

بحق أبناء الشعب".
ــعب اليمني يف توحيد الجهود لدعم الجيش  كما أكد توجه الش

واألمن واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان وغطرسة املعتدين.

ناطق أنصار اK : اليمنيون مع السالم العادل ناطق أنصار اK : اليمنيون مع السالم العادل 
والمنصف بما يحفظ السيادة الوطنيةوالمنصف بما يحفظ السيادة الوطنية

البقية صفحة 02

اللجنة العامة للمؤتمر تقر تكليف صادق أبو راس برئاسة المؤتمر الشعبي العاماللجنة العامة للمؤتمر تقر تكليف صادق أبو راس برئاسة المؤتمر الشعبي العام
صنعاء / سبأ

ــعبي العام  أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الش
ــيخ  ــاء، تكليف الش ــس بصنع ــا أم يف اجتماعه
ــادة املؤتمر  ــة وقي ــوراس برئاس ــني أب ــادق أم ص
الشعبي العام خالل الفرتة القادمة حتى انعقاد 

املؤتمر العام.
كما وافقت اللجنة عىل مقرتح تكليف األمناء 
ــاعدين الشيخ يحيى عيل الراعي,  العامني املس
ــيد ونجيب  ــيخ يارس العوايض وفائقة الس والش
ــة، أن  ــة التنظيمي ــة الرقاب ــس هيئ ــي رئي العج
ــعبي  ــة املؤتمر الش ــف برئاس ــكلوا مع املكل يش
ــرا  ــك نظ ــة، وذل ــة جماعي ــادة تنفيذي ــام قي الع
ــاد  انعق ــة  ــدم إمكاني ــة وع ــات الحالي للصعوب
ــا للنظام  ــام وفق ــني ع ــار أم ــام الختي ــر ع مؤتم

الداخيل للمؤتمر.

أكدت موقف الحزب  الرافض للعدوان والتأييد المطلق  لبطوالت الجيش واللجان الشعبية 

التفاصيل صفحة 03

االعتداءات الممنهجة طالت البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصةاالعتداءات الممنهجة طالت البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة
ــرتك  ــر صحفي مش ــس مؤتم ــاء  أم ــد بصنع عق
للمكتب السيايس ألنصار الله واللقاء املشرتك حول 

مجازر دول العدوان يف ظل الصمت الدويل.
ــدوان  الع ــف  تحال ــم  جرائ ــر  املؤتم ــتعرض  اس
ــاً من العدوان  ــة خالل ألف و18 يوم ومجازره املروع
ــيمة يف  ومار ارتكبت من جرائم حرب وانتهاكات جس

ظل تجاهل دويل مريب.
ــه واللقاء  ــي ألنصار الل ــر الصحف ــرق املؤتم وتط
ــدوان بقيادة  ــف الع ــه تحال ــا يقوم ب ــرتك إىل م املش
ــى اليوم من  ــارس 2015م حت ــذ 26 م ــعودية من الس
ــتهداف غارات  ــة عىل اليمن باس ــداءات ممنهج اعت
ــة  ــري البني ــني وتدم ــارشة املدني ــورة مب ــه بص طريان
التحتية واملمتلكات العامة والخاصة بشكل متعمد .

ــف العدوان طال  ــت إىل أن تدمري طريان تحال ولف
ــدارس واملعاهد  ــز الصحية وامل ــفيات واملراك املستش
ــة، والحقول  ــالت األغذي ــازن وناق ــات ومخ والجامع
ــية واملناحل  ــة وصوامع الغالل ومزارع املاش الزراعي
ــتقات  ــالت املش ــات وناق ــاد ومحط ــوارب االصطي وق
ــز  ــور والحواج ــرق والجس ــبكات الط ــة وش النفطي
والسدود وآبار املياه وشبكات الكهرباء واالتصاالت.

ــتعراض ما  ــر الصحفي اس ــالل املؤتم ــا تم خ كم
ــكل  ــل طريان العدوان يف اليمن بش ــم تدمريه من قب ت
ــدن  ــم وامل ــاني واملعال ــرتاث اإلنس ــي أو كيل لل جزئ
ــاالت  ــة وص ــئ املدني ــارات واملوان ــة، واملط التاريخي
ــني  املواطن ــازل  ومن ــراح  واألت ــراح  األف ــبات  مناس
ــكل االعتداء  ــمولة بالحماية الدولية والتي يش املش

عليها انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساني.
ــات اعتربت  ــن الكلم ــدد م ــت ع ــر ألقي ويف املؤتم
ــدوان  الع ــف  لتحال ــي  اإلجرام ــوي  الدم ــد  الرصي
ومجازره املروعة التي يندى جبني اإلنسانية تندرج 
ــار جرائم الحرب التي يندر أن يوجد لها مثيل  يف إط
يف التاريخ املعارص، لتعكس الوجه الحقيقي لصلف 

العدوان عىل اليمن.
وأكدت الكلمات أن الجرائم التي يرتكبها العدوان 
ــقط بالتقادم ..  بحق أبناء اليمن جرائم إبادة لن تس
مشرية إىل أن الصمت الدويل أعطى تحالف العدوان 
غطاء لتكرار جرائمه بحق املدنيني ومقدرات الشعب 

وبنيته التحتية.

مؤتمر صحفي ألنصار اهللا واللقاء المشرتك يستعرض مجازر العدوان خالل ألف و١٨ يومًا

التفاصيل صفحة 03

صنعاء -سبأ
عقد بأمانة العاصمة أمس اللقاء التشاوري لرجال املال واألعمال والغرف التجارية 
ــعار" التهريب والغش  الصناعية بأمانة العاصمة والجهات الحكومية املعنية تحت ش

والتقليد التجاري وأرضارها عىل االقتصاد الوطني واقتصاد وصحة املستهلك".
ــة والجمعية اليمنية لحماية  ــه االتحاد العام للغرف التجاري ــاء الذي نظم ويف اللق
ــيبان إىل جهود الوزارة  ــة والتجارة عبداالله ش ــار وكيل وزارة الصناع ــتهلك .. أش املس
ــذا مكافحة الغش والتهريب من خالل تقديم  ــلع واملواد الغذائية وك يف الرقابة عىل الس

املعلومات والبيانات الالزمة لذلك.
ــىل االقتصاد الوطني..  ــببها التهريب ع ــيبان إىل األرضار الكبرية الذي يس ولفت ش

مؤكدا أن الوزارة تقوم بدور كبري وفعال يف مكافحة التهريب والغش.
ــب تكون وزارة  ــة تنفذ يف مكافحة التهري ــل وزارة الصناعة أن أي حمل ــح وكي وأوض
ــات واملعلومات  ــالل التزويد بالبيان ــواء من خ ــاس فيها س ــة هي العضو األس الصناع
ــاون والرشاكة مع  ــاالت التع ــىل تعزيز مج ــدا حرص الوزارة ع ــا.. مؤك ــة أو غريه الكامل

القطاع الخاص يف كافة املجاالت.

لقاء تشاوري بأمانة العاصمة يناقش لقاء تشاوري بأمانة العاصمة يناقش 
السبل الكفيلة بمكافحة التهريبالسبل الكفيلة بمكافحة التهريب
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صنعاء - سبأ
ــز الكميم، بمبادرة األمم  ــاد وزير التخطيط والتعاون الدويل عبد العزي اش
ــانية العاجلة  ــتجابة اإلنس املتحدة بتخصيص 50 مليون دوالر لتعزيز االس

يف اليمن.
ــهام األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية  وأكد الوزير الكميم عيل أهمية إس
ــاني بدور أكرث فاعلية يف تعزيز  ــطة يف املجال االغاثي واإلنس والدولية الناش

االستجابة االنسانية يف اليمن.
ــق اإلغاثة  ــانية ومنس ــؤون اإلنس ــل أمني عام االمم املتحدة للش وكان وكي
ــتجابة  ــة مارك لوكوك قد أعلن تخصيص 50 مليون دوالر لتعزيز االس الطارئ

اإلنسانية العاجلة يف اليمن.
ــذا املبلغ هو األكرب  ــاني أن ه ــان صادر عنه حول الوضع اإلنس ــد يف بي وأك
ــتجابة الطارئة واملخصص  ــدم من الصندوق املركزي لالس عىل اإلطالق واملق

لتعزيز الجهود اإلنسانية يف اليمن بصورة عاجلة.
ــاني  ــق إزاء تدهور الوضع اإلنس ــن قلقه العمي ــوك يف بيانه ع ــرب لوك وأع
الكارثي يف اليمن الذي يزداد سوءا جراء التصعيد األخري والرضبات الجوية.

وزير التخطيط يشيد بتخصيص ا�مم المتحدة وزير التخطيط يشيد بتخصيص ا�مم المتحدة ٥٠٥٠  
مليون دوالر لتعزيز االستجابة ا?نسانية باليمنمليون دوالر لتعزيز االستجابة ا?نسانية باليمن
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ــرضم،  ــيس املخ ــفري الفرن ــر الس ــرضم، فج ــيس املخ ــفري الفرن ــر الس فج
ــل  عم ــذي  ال ــرييار،  ميس ــان  أوب ــف  ــل إي عم ــذي  ال ــرييار،  ميس ــان  أوب ــف  إي
ــا يف العراق وتونس، قنبلة  ــا يف العراق وتونس، قنبلة سفرياً لفرنس سفرياً لفرنس
ــاب  النق ــف  كش ــا  حينم ــية،  ــاب ديبلوماس النق ــف  كش ــا  حينم ــية،  ديبلوماس
ــيناريو  ــط أمريكي لنقل الس ــن مخط ــيناريو ع ــط أمريكي لنقل الس ــن مخط ع

السوري إىل دول مغاربية.السوري إىل دول مغاربية.
ــة  صحيف ــه  أوردت ــا  م ــب  ــة وحس صحيف ــه  أوردت ــا  م ــب  وحس
ــف، إيف  ــة، فقد كش ــاح" املغربي ــف، إيف "الصب ــة، فقد كش ــاح" املغربي "الصب
ــط أمريكي  ــرييار، عن مخط ــط أمريكي أوبان ميس ــرييار، عن مخط أوبان ميس
ــر  توت ــؤر  ب ــعال  بإش ــنطن  واش ــه  ــر بدأت توت ــؤر  ب ــعال  بإش ــنطن  واش ــه  بدأت
ــرب، والجزائر،  ــي يف املغ ــي، وعرق ــرب، والجزائر، طائف ــي يف املغ ــي، وعرق طائف
ــات الدولية التي تحرك  ــات الدولية التي تحرك قائالً: "إن الجه قائالً: "إن الجه

ــيكة  وش ــكرية  عس ــات  مواجه ــوط  ــيكة خي وش ــكرية  عس ــات  مواجه ــوط  خي
ــرك  تتح ــدأت  ب ــط،  األوس ــرشق  ال ــرك يف  تتح ــدأت  ب ــط،  األوس ــرشق  ال يف 
ــني  ــرب دولت ــة يف أك ــدود داخلي ــم ح ــني لرس ــرب دولت ــة يف أك ــدود داخلي ــم ح لرس

مغاربيتني".مغاربيتني".
ــن الدبلومايس  ــت الصحيفة ع ــن الدبلومايس ونقل ــت الصحيفة ع ونقل
ــمال  ــط وش ــمال املتخصص يف الرشق األوس ــط وش املتخصص يف الرشق األوس
إفريقيا وصاحب كتاب "العالم العربي.. إفريقيا وصاحب كتاب "العالم العربي.. 
ــط  "املخط إن  ــه  قول ــري"،  الكب ــري  ــط التغي "املخط إن  ــه  قول ــري"،  الكب ــري  التغي
ــة أوىل، إىل  ــدف يف مرحل ــي يه ــة أوىل، إىل الجهنم ــدف يف مرحل ــي يه الجهنم
نقل النموذجني املرصي والسعودي إىل نقل النموذجني املرصي والسعودي إىل 
ــاء  ــة، وذلك بالدفع يف اتجاه إرس ــاء املنطق ــة، وذلك بالدفع يف اتجاه إرس املنطق
أنظمة ديكتاتورية عسكرية يف الجزائر، أنظمة ديكتاتورية عسكرية يف الجزائر، 

ــم  ــف كل معال لنس ــرب  املغ ــة يف  ــم وديني ــف كل معال لنس ــرب  املغ ــة يف  وديني
االنتقال الديمقراطي".االنتقال الديمقراطي".

وتوقع ميسرييار، فشل هذا املخطط وتوقع ميسرييار، فشل هذا املخطط 
ــي، ألن  ــاد املغارب ــت دول االتح ــي، ألن يف تفتي ــاد املغارب ــت دول االتح يف تفتي
ــرتفض تكرار ما وقع  ــعوب املنطقة س ــرتفض تكرار ما وقع ش ــعوب املنطقة س ش
ــدول  ال ــة  بني وأن  ــراق،  والع ــوريا  س ــدول يف  ال ــة  بني وأن  ــراق،  والع ــوريا  س يف 
ــد ذلك،  ــا مناعة ض ــتهدفة تمنحه ــد ذلك، املس ــا مناعة ض ــتهدفة تمنحه املس
ــاح  ري ــتبق  اس ــذي  ال ــرب  املغ ــة  ــاح خاص ري ــتبق  اس ــذي  ال ــرب  املغ ــة  خاص
ــام  نظ ــرار  بإق ــة  االنفصالي ــات  ــام النزع نظ ــرار  بإق ــة  االنفصالي ــات  النزع
ــعة تمنح صالحيات كبرية  ــعة تمنح صالحيات كبرية جهوية موس جهوية موس

ملجالس منتخبة يف ملجالس منتخبة يف 1212 جهة. جهة.
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