
بعد احرتاف السروري يف الربازيل

هددت حكومة هادي وحذرت االنتقايل من تزعمها

ــن تضامنه مع وكالة منت برس الدولية  ــن اتحاد اإلعالميني اليمنيني ع أعل
ــانية  ــعودي جراء تغطيتها اإلنس ــي تتعرض لتهديدات من التحالف الس الت
ــاع وزراء اإلعالم العرب  ــف تفاصيل اجتم للحرب عىل اليمن، وانفرادها بكش
ــوداء  ــعودية، الذي تمخض عن قائمة س ــهر املايض يف جدة باململكة الس الش
ــائل اإلعالمية اليمنية والدولية املساندة  بعدد من اإلعالميني اليمنيني والوس

ملظلومية الشعب اليمني ومنها وكالة منت برس.
ــفت عن خطة  ــخة منة الوكالة كش ــاد يف بيان تلقت الثورة نس ــال االتح وق
ــالم املوجودة  ــائل اإلع ــتهداف جميع وس ــعودي اإلماراتي الس للتحالف الس
ــك محطات  ــدة، بما يف ذل ــة يف محافظة الحدي ــي خاص ــاحل اليمن عىل الس
ــال، والعمل عىل إطالق بث إذاعي  اإلذاعة واملحطات املحلية ومحطات اإلرس
ــعودي قبالة السواحل اليمنية لبث الدعاية والحرب  من بواخر التحالف الس

النفسية للمقيمني واملقاتلني. 
ــتهدف وسائل  وجدد اتحاد اإلعالميني إدانته لعمليات التحالف التي تس
ــدة، داعيا املنظمات الدولية واإلقليمية  ــالم الوطنية وآخرها إذاعة الحدي اإلع
ــالمة  ــرتك من أجل س ــل املش ــني، والعم ــني اليمني ــع اإلعالمي ــن م إىل التضام
ــدد حياتهم، ويحد من  ــن القصف الجوي الذي يته ــني وحمايتهم م الصحفي
ــي يرتكبها التحالف بحق  ــداث وتوثيق الجرائم الت ــطتهم يف تغطية األح أنش

املدنيني يف اليمن.
ــول الصحفيني  ــهيل دخ ــم املتحدة بتس ــة األم ــاد مطالب ــا جدد االتح كم
ــىل  ــم وع ــف عليه ــا التحال ــي يفرضه ــود الت ــع القي ــن، ورف ــني إىل اليم الدولي

الناشطني الحقوقيني.

ــة  ــدة مصحوب ــة الش ــار متفاوت ــول أمط ــاد هط ــي لألرص ــز الوطن ــع املرك توق
بالعواصف الرعدية عىل عدد من املحافظات الجبلية خالل الـ24 ساعة القادمة .
ــتمرار حالة عدم  ــخة منها اس ــبأ) نس وأكد املركز يف نرشه جوية له  تلقت (س

االستقرار يف األجواء عىل املرتفعات الغربية والهضاب الداخلية والوسطى .
ــات الجبلية من صعدة  ــح أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار عىل املحافظ وأوض
شماالً وحتى لحج جنوباً ، متوقعا امتدادها رشقاً إىل أجزاء من الهضاب الداخلية 

ملحافظات البيضاء ، أبني ، شبوة وصوالً إىل هضبة حرضموت .
ــائقي املركبات يف املناطق الجلبية والطرق والهضاب  ونبه املركز املواطنني و س
ــاح والعواصف  ــن األمطار املصحوبة بالري ــذ الحيطة والحذر م ــة إىل أخ الداخلي

الرعدية .
ــان ومن التدني  ــعاب والودي ــيول يف الش وحذر املركز من التدفق املفاجي للس

امللحوظ يف مدى الرؤية األفقية .

ــة الجورجية تبلييس  ــويف، يف العاصم ــارس الص ــب اليمني املوهوب ي ــع الالع وق
رسمياً عقد احرتاف لينضم لصفوف الفريق الكروي لنادي تيسكينفايل الجورجي 

، املشارك ضمن دوري الدرجة الثانية الجورجي ملدة نصف موسم .
ويعترب أول العب يمني يدخل تجربة احرتافية يف املالعب الجورجية ، ولم يظهر 

النادي وال الالعب حجم الصفقة.
ــوب الذي يمثل اليمن  ــا بمثل هذا الالعب املوه ــربت جهات يمنية عن فخره وع
ــم صفوفه يف نهائيات  ــب األول لضم الالعب الصويف لتدعي ــا" ودعت املنتخ أوروبي

آسيا يف اإلمارات.
ــر ان العبا يمنيا آخر هو أحمد الرسوري نجم املنتخب الوطني ونادي أهيل  يذك

صنعاء كان قد وقع عقداً مع نادي بارانا الربازييل يف الدرجة الثانية من الدوري.

اتحاد ا�عالميين اليمنيين يتضامن مع وكالة منت اتحاد ا�عالميين اليمنيين يتضامن مع وكالة منت 
برس الدولية ويحذر من مخططات العدوانبرس الدولية ويحذر من مخططات العدوان

أمطار وعواصف رعدية على عدد من المحافظات الجبليةأمطار وعواصف رعدية على عدد من المحافظات الجبلية

الصوفي يوقع عقًدا احترافًيا في الدوري الجورجيالصوفي يوقع عقًدا احترافًيا في الدوري الجورجي

ــع  من إلقاء القبض عىل مجموعة  ــت األجهزة األمنية يف مديرية دمت بمحافظة الضال تمكن
ــم  جريمة قتل الطفلة «غانية  ــن أهايل قرية الحذذ و بيت الطويل ، بعد ارتكابه ــلحني م من املس
وضاح الشامي « (15 عاما )  بعد إصابتها بطلقة نارية يف الرأس ، من بندق آيل ، إثناء مهاجتهم 

لعيادة األمل الطبية ، وقد أصيب ثالثة مواطنني آخرين بطلقات نارية يف نفس الحادثة.
ــة الحذذ ويف نفس  ــط املتهمني كان بتعاون أهايل قري ــي باملديرية،  أن ضب ــدر أمن ورصح مص
السياق تمكنت األجهزة األمنية بدمت من إلقاء القبض عىل املتهمني بقضية قتل املجني عليه « 

محمد عارف طويل»  إثر  خالف نشب بني الجناة واملجني عليه بسب حفر برئ ماء .

القبض على مسلحين هاجموا عيادة في مديرية القبض على مسلحين هاجموا عيادة في مديرية 
دمت ، وتسببوا في قتل وإصابة أربعة مواطنيندمت ، وتسببوا في قتل وإصابة أربعة مواطنين

ــات  ــد احتجاج ــس األح ــرص أم ــت ع اندلع
ــن  ــدد م ــان وع ــيخ عثم ــة الش ــة بمديري غاضب
ــدن عىل تردي األوضاع  املديريات يف محافظة ع
ــد ضحايا االنفالت  ــية والخدمية وتصاع املعيش
ــة القاهرة  ــط جول ــع محتجون خ ــي، وقط األمن
ــعلوا  وأش ــفينة  الس ــة  وجول ــان  عثم ــيخ  بالش
ــارة, كما رفعوا  ــوا الخط بالحج ــارات وأغلق اإلط
ــة  ــاع يف املدين ــني األوض ــب بتحس ــات تطال الفت

وتطالب بمحاسبة الفاسدين.
ــت  ــة انطلق ــعبية الغاضب ــات الش االحتجاج
ــم مختلف مديريات عدن  من مديرية الربيقة لتع
ــات  ــعا جراء انعكاس ــعبيا واس ــدا ش ــت تأيي والق
ــعر  االنهيار االقتصادي بعد وصول الدوالر إىل س
ــعار  ــعار الغذاء والدواء وأس 540 رياالً وارتفاع أس
املشتقات النفطية، بالتزامن مع تدهور الخدمات 

وتفاقم االنفالت األمني وتصاعد ضحاياه .

ــار  الف ــب  تطال ــات  الفت ــون  املحتج ــع  ورف
ــني  ــادي وحكومته باحرتام حق الحياة وتحس ه
ــادة  ــتقرار وإع ــن واالس ــط األم ــات وضب الخدم
السكينة العامة التي سلبت من عدن منذ عامني 
ــان، وإقالة حكومة بن دغر  واحرتام حقوق اإلنس
ــني  ــدة والعمل عىل تحس باعتبارها حكومة فاس

األوضاع االقتصادية واملعيشية.
ــايل  االنتق ــس  املجل ــون  املحتج ــذر  وح

ــتغالل   ــن محاولة اس ــارات م ــة اإلم ــع لدول التاب
االحتجاجات الشعبية يف مديريات مدينة عدن 

منذ يوم الخميس الفائت.
ــزرق يف تغريده  ــي فتحي بن ل ــال الصحف وق
ــاء عدن أن  ــرت" حذار يا أبن ــابه بـ"توي عىل حس
ــلق عىل ظهوركم املجلس االنتقايل لتحقيق  يتس
ــوص  لص ــذروا  اح ــاً:  مضيف ــة،  مادي ــب  مكاس

الثورات.

ــة عـــارمـــة ــي ــب ــعــل بـــاحـــتـــجـــاجـــات شــع ــت ــش ــة عـــارمـــةعـــــدن ت ــي ــب ــعــل بـــاحـــتـــجـــاجـــات شــع ــت ــش عـــــدن ت

محاولة  في  األلف  للمرة  والهزيمة  الفشل  مرارة  أمريكا  تذوقت 
االغتيال واالنقالب األخيرة في فنزويال وعبر أدواتها المعتقة في نظام 
كولومبيا العميل الذي لم يكن يوما سوى البلد األكبر إلنتاج وتهريب 
المخدرات وإيواء وعسكرة عناصر التخريب وتصدير الجرائم لمعظم 
أمريكا الالتينية  .  وكولومبيا هي أكبر قالع الثورة المضادة في عموم 

البلدان  الالتينية  ...
فشلت  محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي امادورو وهو يلقي خطابا 
المسيرة  الطائرات  في عرض عسكري ورسمي وذلك عبر استخدام 
في  مشاركة  عناصر  على  والقبض  الفورية  التحقيقات  كشفت  التي 
لتصفية  مخطط  ضمن  بل  االغتيال  محاولة  عند  اليتوقف  مخطط 
الرئيس جسديا وتفجير الفوضى من خالل عملية واسعة تسترت وراء 

إضراب سائقي الشاحنات ..
قبل  الوطني  الحرس  قناصة  قبل  من  المسيرتين  إسقاط  وتم 
جنود  سبعة  وأصيب  امادورو  نيكوالس  الرئيس  منصة  وصولهما  

بجروح ..
وأعلن وزير اإلعالم في فنزويال خورخي  أن الهجوم هو محاولة 
اغتيال الرئيس مادورو أثناء إلقائه كلمة بمناسبة الذكرى الـ81 إلنشاء 
انفجرت  بالمتفجرات،  محملة  مسيرة  طائرات  عبر  الوطني،  الحرس 
إحداها قرب المنصة الرئاسية. وأسفر الحادث عن إصابة 7 أفراد من 

الحرس الوطني بجروح طفيفة، ولم يصب الرئيس الفنزويلي بأذى.
أكد وزير اإلعالم الفنزويلي خورخي بعد االعتداء الذي تعرض له 
مادورو وهو يلقي كلمته خالل العرض، أن األخير «خرج دون أن يصاب 
بأي مكروه، وهو في هذه اللحظة يمارس مهامه العادية وعلى اتصال 

مستمر مع مسؤولين سياسيين ووزراء وقادة عسكريين».
لسبعة  الجروح  «ببعض  تسببت  االنفجارات  أن  رودريغيز  وذكر 

جنود» في الحرس الوطني، وهم اآلن يتلقون العالج.
و في اليوم التالي عبر كلمة متلفزة حيا مادورو الشعب والجيش 
السياسية  مواقفه  ثبات  تأكيد   على  وشدد  اليقظة  على  وأثنى 

واالقتصادية ضّداً من اإلرادة األمريكية ..
أن  مادورو،  أعلن   مسيرة  طائرات  بعدة  اغتياله  محاولة  فور  و 
والرئيس  المعارضة  اتهم  العملية،و  وراء  تقف  كولومبيا  سلطات 
الكولومبي، خوان سانتوس، بالوقوف وراء الهجوم، مضيفا أنه يتوقع 
من الرئيس األمريكي دونالد ترامب المساعدة في التحقيق في محاولة 

االغتيال،
... (... نظرا إلى أن بعض مدبري الهجوم عليه يقيمون في الواليات 

المتحدة، وتحديدا في والية فلوريدا ) !

وبحسب مااعلنت  الداخلية الفنزويلية عن  احتجاز ستة  أشخاص 
متورطين في محاولة اغتيال الرئيس مادورو أمس السبت. فإن الحقائق 
تزداد جالء لتكشف التورط الكولمبي وخلفه أمريكا التي تاوي عناصر 

ضالعة  في مخطط ينفذ ويدار  من داخل  أمريكا ..
وتمثل كولومبيا أحد أعنف الخصوم للحكومة الفنزويلية الحالية 
خالل  البلدين  بين  حادة  دبلوماسية  أزمة  واندلعت  مادورو،  بقيادة 
والية مادورو األولى حينما أعلنت الحكومة الكولومبية والرئيس خوان  
سانتوس دعمهما العلني للحركة االحتجاجية المناهضة للسلطات 
في كاراكاس، ما دفع خليفة  تشافيز التهام بوغوتا بنشر قواتها سرا 

في فنزويال. 
سيناريوهات متكررة لكولمبيا  بعد تولي مادورو واليته الرئاسية 

الثانية .
.. لكن هذه المرة مع ضغوط دولية مشددة على نظامه، وخاصة 
من قبل الواليات المتحدة، التي بادرت بفرض عقوبات على كاراكاس،  
تمركز  نقطة  أصبحت  المجاورة،  فكولومبيا   .. نطاقا  اكبر  وبتصعيد 

للقوى المعارضة للرئيس مادورو.
وعلى مدار الثالثة األشهر الماضية  تحدث مادورو مرارا عن إعداد 
حكومة كولومبيا  سلسلة عمليات استفزازية تحمل طابعا عسكريا في 
كل من كولومبيا وفنزويال والغرض منها إثارة نزاع مسلح بين البلدين، 
فيما انتقدته كولومبيا بشدة على ما وصفته بقمع المعارضة واتباع 

سياسات اجتماعية فاشلة.
الالتينية  أمريكا  في  المضادة  الثورة  قوى  قالع  آخر  فكولومبيا 
ومصدرة لكل مخططات المخابرات األمريكية في معظم دول أمريكا 

الالتينية التي خرجت من تحت هيمنة أمريكا ..
 وتمثل في الفترة الحالية حليفا ثابتا وموثوقا به بالنسبة للواليات 
في  للناتو  أساسيا  حليفا  تعد  قرن   نصف  منذ  هي   كما  المتحدة، 
المنطقة، وتستضيف على أراضيها تدريبات عسكرية تشمل القوات 

الخاصة التابعة للحلف 
ومحطة  ومادورو  لفنزويال  المناهضة  للقوى  مركز  كولومبيا 
ومعسكرات تخريب تنطلق نحو فنزويال ، على غرار واليتي فلوريدا 
للجهات  مركزين  معين  وقت  منذ  كانتا  اللتين  األمريكيتين،  وميامي 

المناهضة لكوبا وزعيمها فيدل كاسترو».
 وتنفذ كولومبيا  سياسات قمعية عنيفة وتبعية أمريكية ولدت رفضا 
وطنيا واسعا  ما نتج عنه  تشكل حركة تمرد عمرها ستة عقود لتعيش 
أطول ثورة وصراعا دمويا يعود إلى ماقبل أكثر من نصف قرن  وتعرف 
حكومة بوغاتو جيدا أن فنزويال رفضت إيواء أو مجرد دعم هذه الحركة 

التي صعدت قبل مجيء شافيز بأربعين عاماً تقريبا ...
محاولة  على  الدولية  الفعل  ردود  الجريمة  جراء  وتصاعدت 
االغتيال واالنقالب الفاشلة ضد الرئيس والنظام الفنزويلي المعادي 
وقعت  التي  اإلجرامية   العملية  وهي  األمريكية  للهيمنة  والرافض 
وبحسب  مصادر  عدة : اتهم رئيس بوليفيا  موراليس الواليات المتحدة 
و»أعوانها»، بالوقوف وراء محاولة االغتيال التي تعرض لها الرئيس 

الفنزويلي نيكوالس مادورو أمس السبت....
بشدة  «ندين  «تويتر»:  على  موراليس  البوليفي  الرئيس  وكتب  
هذا العدوان الجديد والهجوم الجبان على الرئيس نيكوالس مادورو 

والشعب البوليفاري».
بالوسائل  بمادورو  لإلطاحة  محاوالتهم  فشل  «بعد  وتابع: 
الديمقراطية واالقتصادية والسياسية والعسكرية، ها هي اإلمبريالية 
اغتيال  محاولة  أن  معتبرا  حياته»،  على  تعتدي  وأعوانها  األمريكية 

الزعيم الفنزويلي تعد بمثابة جريمة ضد اإلنسانية.)
وقالت  االغتيال  محاولة  نيكاراغوا  سلطات  دانت  جهتها  من 
خارجيتها في بيان عن الرئيس دانيال أورتيغا: «لقد علمنا للتو عن 
الهجوم اإلرهابي على رئيس فنزويال، األخ والرفيق نيكوالس مادورو، 
الذي نفذته قوى اليمين الخفية، المليئة بالكراهية والخاسرة في كل 

مكان، والعازمة على مواصلة تخريب أمريكيتنا».
واتهمت حكومة نيكارغوا «اإلرهابيين الجبناء والمجرمين» بتنفيذ 
يمروا  ولن  يهزمونا،  ولن  يستطيعوا  «لم  أنهم  إلى  مشيرة  الهجوم، 

بفعلتهم».
أما السلطات الكوبية فقد استنكرت محاولة اغتيال مادورو، وقالت 
الخارجية الكوبية إن «الجنرال العام، السكرتير األول للجنة المركزية 
ميغيل  الكوبي  والرئيس   ، كاسترو  راؤول  الكوبي  الشيوعي  للحزب 
كانيل  يدينان بشدة محاولة اغتيال الرئيس نيكوالس مادورو، ويعربان 

عن تضامنهما ودعمهما الالمحدود له وللشعب البوليفاري العظيم».
كما دانت الخارجية التركية محاولة االغتيال الفاشلة، وقالت إنها 
تلقت نبأ محاولة االغتيال بحزن، وأعربت عن ارتياحها لعدم إلحاق أي 
أذى بالرئيس مادورو، وتمنت الشفاء العاجل للعسكريين الـ7 الذين 

أصيبوا في التفجيرات.
وأكدت وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي ورئيسه مادورو 
وأعضاء حكومته في هذه الفترة العصيبة، مشيرة إلى أن إحالل األمن 
واالستقرار والرخاء في فنزويال يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للسالم 

اإلقليمي والعالمي.
وفي إيران ندد المتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي 
االستقرار  زعزعة  إلى  «تهدف  أنها  واعتبر  بشدة  االغتيال  بمحاولة 

واألمن في فنزويال ويخدم مصالح أعدائها حكومة وشعبا».
إن دائرة التنديد بالجريمة واتساع نبرة وحدة الخطاب  المتضامن 
لسياسات  الرفض  مساحة  تعاظم  عن  يكشف  ورئيسها  فنزويال  مع 
الفشل  في  أمريكا  تغرق  ومفضوحة  مجنونة  سياسات  وعن  أمريكا 

والعزلة يوما بعد أخر.. 
امتد التضامن مع امادوروا ليقوم الالعب الالتيني  الشهير مارادونا  

بتقديم التهنئة شخصيا للرئيس الفنزويلي  ...  
كلما نجحنا في إفشال أمريكا في جزء من العالم خسرت أمريكا 
أجزاء من قوتها نحو االنهيار المحتوم  والذي تصنعه اإلرادات الشعبية 

والقادة الشرفاء عبر العالم ...

وراءها أمريكا وكولومبيا .. نجاة فنزويال 
وامادورو  ومرارة أمريكية بطعم العلقم
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محمد ناجي أحمد
يوميات الثورة

ــه في كتابه  ــاب الفردي ،لكن ــن يرفض اإلره كان ليني
ــالح  ــتخدام س (من أين نبدأ ) يرى أن خلق  الرعب واس
ــايكولوجية  من أدوات العنف الثوري وجه  الحرب الس
من وجوه الحرب ،ومرحلة من مراحل المعركة وال يمكن 
ــوغ العنف  ــروف ،بل س ــي بعض الظ ــتغناء عنه ف االس
ــالزم االنهيار  ــي 8آذار 1918م : إن العنف ي ــال ف ــن ق حي

الكامل للرأسمالية ووالدة المجتمع االشتراكي " .
تأثر لينين بمذبحة األحد الدامي التي راح ضحيتها 
ــي  ــون الثان ــي 22كان ــى ف ــال وآالف الجرح ــات العم مئ
ــل له الرفاق بتصوراتهم وخططهم  1905م ،وحين أرس
ــم " ...في  ــمة ،قائال له ــالة حاس ــة أجابهم برس الثوري
ــات والجدال  ــات والمناقش ــذه إن المخطط ــروف كه ظ
ــور في  ــال كلها أم ــة القت ــوق لجن ــف وحق ــول وظائ ح
ــم تتكلمون  ــوف ينتابني أنك ــا ...أرى والخ ــر أوانه غي
ــهر دون أن تصنعوا  ــنة أش ــن القنابل منذ أكثر من س ع
ــى الفور  ــكلوا عل ــباب ،ش ــم الش ــدة ...دونك ــا واح منه
ــكلوا منها بين  ــة ،ش ــات قتالي ــكان مجموع ــي كل م وف
ــكل فورا فصائل  صفوف الطالب وخاصة العمال ،فلنش
ــهم ،منهم  ــلحوا فورا بأنفس ــال وليتس ــن 30،10،3رج م
ــى جماعة  ــب عل ــكين ...يج ــم بالس ــدس ومنه بالمس
ــن  ــات ع ــة تعليم ــاء كل فصيل ــوا إعط ــالم أن يتول اإلع
ــة عن نوع  ــع ،وإيضاحات أولي ــهلة الصن ــل الس القناب

العمل ،وأن يطلقوا بعدئذ أيديهم للعمل . 
ــورا تدريباتها  ــدأ ف ــل أن تب ــى الفصائ ــب عل ــم يج ث
ــوء الذي نعانيه  ــات قتالية ...إن الس ــكرية بعملي العس
ــدي ،في  ــا العقائ ــي تصلبن ــا ،ف ــي خمولن ــوم هو ف الي
ــادرة " لينين – ــن المب ــا م ــي خوفن ــل وف ــا العاق جمودن

المجلد التاسع .
/ ــي  األمريك ــزو  والغ ــدوان  الع ــم  جرائ ــم  تتراك

ــعودي بإصرار على تدمير المدن والقرى ،األسواق  الس
ــزاء واألعراس  ــاالت الع ــئ وص ــفيات والموان والمستش
ــالت العمال  ــزارع ، والمدارس وحاف ــاه والم ــار المي ،وآب
ــا  ــم م ــك الجرائ ــر تل ــور.وليس آخ ــع والجس والمصان
ــفى الثورة والميناء  حدث من جريمة قصف في مستش
ــن  ــة م ــذه المذبح ــه ه ــا خلفت ــن .وم ــوق الصيادي وس
عشرات القتلى ومئات الجرحى ،فلقد سبق أن قصفت 
بصواريخها سوق مستبأ في حجة وآبار مياه في نجد 
ــان تعز ومحطة  ــة عمال في حوب ــيم بتعز ، وحافل قس
كهرباء المخا وصالة عزاء قتل فيها مئات المعزين في 

مدينة صنعاء ، وصاالت أعراس الخ .
ــرودة العالم  ــالل وب ــدوان واالحت ــة جرائم  الع لكثاف
ــى اليمنيين األحرار  ــا أصبح واجبا عل الغربي تجاهه
ــا هو أعنف  ــوة والعنف بم ــوة بالقس ــوا القس أن يواجه
ــة ) فالعدوان لن  ــن بال رحم ــم بال رحمة فلنك ــه (إنه من
يرعوي إالَّ إن واجهنا إرهابه بعنف ثوري فثورة روسيا 
ــرع العمل  ــض عام 1918م لوا أن لينين ش كادت أن تجه
ــف الثوري أن ينطلق من لجامه فكان نجاح الثورة  للعن
ــم تنتصر  ــي ل ــالل الفرنس ــد االحت ــر ض ــورة الجزائ . وث
ــوري  ــف الث ــات والعن ــرب العصاب ــتخدامها لح إال باس

والحروب المنظمة . 
ــن إالَّ  ــاء اليمنيي ــدوان لدم ــأ الع ــح وظم ــم قب ــن يلج ل
ــعودي  ــوري في عمق الكيان الس ــف الث ــق العن إذا انطل
ــر ،دون ذلك  ــكل مباش ــي وتضررت أمريكا بش واإلمارات
ــاء ،آملين أن  ــيل الدم ــان الموتى وس ــدم أكف ــنظل نق س
ــي الحقيقة  ــن ،لكنها ف ــل اليم ــعودية بوح ــرق الس نغ
ــن وركام من  ــيل من دماء اليمنيي ــت وحال وإنما س ليس

أشالئهم . 
ــو قانون  ــة . هذا ه ــال رحم ــة فلنكن ب ــال رحم ــم ب إنه
ــة والكرامة  ــات وبوصلة الحري ــورات وميزان الديان الث
ــاب باإلرهاب والعنف  ــب بالرعب واإلره . فلنواجه الرع
ــان الثوري الحر في  ــا هو أعنف ،هذه هي لغة اإلنس بم

األرض ،ولغة السماء في العدل . 
الشك أن ضبط النفس ومواجهة العدوان باستنزاف 
طويل المدى سيتحول في النهاية إلى نصر ،لكن كلفة 
ذلك باهظة ،فالعدوان واالحتالل لم يترك للعقل متسعا 
ــوى أن نبادله وفق منطق السن بالسن  ،وكأنه ال يريد س

والبادئ أظلم. 
ــن  ــي م ــراء تكتيك ــوري كإج ــف الث ــتخدام العن اس
ــاملة في مواجهة  ــكرية وسياسية ش ضمن خطط عس
ــة يحتوي على  ــي وقفازاته بالمنطق ــدوان األمريك الع
ــي ،فالعنف  ــال الوطن ــتراتيجية في النض ــر اس عناص
ــيرغم العدو على الدفاع وتحمل العواقب على أرضه  س
ــتراتيجية واالقتصادية ،وسيجبره على  ومواقعه االس
ــات مفتوحة  ــتنزاف على جبه ــي حرب اس ــول ف الدخ
ــراءات احترازية  ــريا بإج ــا وبش ــتهلكه مادي ــا يس ،مم

عديدة وكثيرة .
ــي حالة  ــل العدو ف ــوري على جع ــف الث ــل العن يعم
ــعر أنه سيكون هدفا  ــتقرار أمني ،ويجعله يش عدم اس
ــالح  ــد على الس ــوري يعتم ــف الث ــت ،فالعن ــي أي وق ف
السايكولوجي الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من أساليبه .

ــا العنف  ــل فيه ــي أن يتكام ــاملة ينبغ ــرب ش هي ح
ــى عاتق  ــذي يقع عل ــات ال ــرب العصاب ــع ح ــوري م الث
ــي  ــة الت ــرب النظامي ــع الح ــل م ــن ،ويتكام المتطوعي
ــود الثورية في  ــل الجه ــذا تتكام ــا الجيش ،به يقوده

استنزاف العدو في كل مكان يتواجد فيه .
ــد تطورت ويمكن  ــائل العنف الثوري ق ــك أن وس ال ش
ــرب االليكترونية  ــيرة والح ــرات المس ــأن الطائ القول ب
ــي خلق الرعب  ــذه الممكنات الثورية ف ــل ضمن ه تدخ

النفسي بين أوساط العدو .

 (إنهم بال رحمة فلنكن بال رحمة) (إنهم بال رحمة فلنكن بال رحمة)
عن أمريكا وقفازاتها أتحدثعن أمريكا وقفازاتها أتحدث

مشهدمشهد
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