
الدماء اليمنية  بني بيع الضمري وشراء المواقف

الصمت.. شراكة املجتمع الدويل يف سفك دماء اليمنيني

تحالف الشر
ــدوان الوحيش  ــن 1250 يوماً من الع أكرث م
ــرشات اآلالف من  ــا ع ــل فيه ــن قت ــىل اليم ع
ــاء واملدنيني ومثلهم جرحى  االطفال والنس
ــة التحتية  ــن تدمري البني ــون، فضال ع ومعاق
ــزال تحالف  ــك وال ي ــن ، كل ذل ــدرات اليم ملق
ــاء االبرياء،  ــن دم ــفك املزيد م ــدوان يس الع
حيث يقول رئيس التيار الوطني الحر للسلم 
ــة عبدالغني العزي: "إن  واملصالحة الوطني
ــعب اليمني  ما تعرض ويتعرض له ابناء الش
عامة من قتل وتدمري وإزهاق لألرواح الربيئة 
من دول تحالف الرش والعدوان وعىل رأسهم 
ــاز واالمارات  ــام العائيل يف نجد والحج النظ
ــالت  وي ــوا  ذاق ــن  الذي ــال  االطف ــة  وخاص
ــة يؤكد أن  ــلحة الفتاك القصف بأحدث األس
ــم واملبادئ  ــاوز كل القي ــدوان قد تج هذا الع

السماوية والدولية.
ــرش والعدوان  ــف: "ارصار تحالف ال ويضي
عىل ارتكاب تلك املجازر البشعة ما كان لتلك 
ــناد  ــتمر لوال الدعم واالس ــية ان تس الوحش
ــاء دول العالم الذي يدعي  ــد من زعم والتأيي
ــان  ــوق االنس ــة وحق ــة والديمقراطي الحري
ــدول الدائمة  ــها ال ــا وعىل رأس زيفا وتدليس
ــت  ــي اثبت ــن والت ــس االم ــة بمجل العضوي
ــك الدول  ــي حقيقة تل ــعب اليمن ــة الش محن
ــذا العالم االجوف  ــا وجوهر ه وزيف دعواه
ــات االمريكية والصهيونية  املرتهن للسياس

واملتمادي يف بيع الوهم لشعوب العالم.
أهداف صهيونية

ــذي  ــان ال ــزي إىل أن االطمئن ــار الع وأش
ــبة  ــعر به تحالف العدوان من أي محاس يش
ــعب اليمني ناتج  ــه عىل جرائمه يف حق الش ل
ــه التي  ــبوق وتعهدات ــري املس ــن ارتهانه غ ع
ــذ االهداف الصهيونية يف  باتت عالنية بتنفي
املنطقة وأمواله الطائلة التي تغذي املصالح 
ــل  ــن عوام ــي م ــة ه ــة والصهيوني االمريكي
ــها  ــية التي يمارس ــتمرارية هذه الوحش اس

بحق الشعب اليمني..
اىل  ــود  يع ــدويل  ال ــت  الصم ان  ــاف  وأض
ــعودي ذمم وقيم  ــيل الس ــام العائ رشاء النظ
ــات والهيئات وألن  واخالقيات تلك املؤسس
تلك املؤسسات والهيئات ما وجدت أصًال إال 
ــة العاملية بزعامة  ــة اهداف الصهيوني لرعاي
الواليات املتحدة االمريكية وتنفيذ خططها 
وبالتايل فإنه ال مقياس ألي اعتبارات أخرى 
ــح تلك القوى  ــم تصب يف صال ــا تكن مال مهم

االستعمارية.
ــد بصيص أمل  ــزي فإنه ال يوج ووفقا للع
ــذا العالم لالنتقام  ــن ان يعول عليه من ه يمك
ملظلومية الشعب اليمني  وأن الخيار الوحيد 
الذي يجب السري فيه والعمل به هو املواجهة 
ــمع  ورد الصاع صاعني ومن هنا يمكن أن يس
ــيطاً من أنني الشعب اليمني  العالم جزءاً بس

العظيم.
وصمة عار

ــرم الذي يرتكبه تحالف  ورغم فداحة الج
العدوان بحق االطفال والنساء إّال ان العالم ال 
يزال أصم وأبكم باستثناء القليل جدا الذين 
ــعودي  ــتحياء تزويد النظام الس منعوا باس
ــلحة، من أجل ذلك يقول رئيس اتحاد  باألس

ــلطة املحلية محمد املرصي: "إن جرائم  الس
ــل وصمة عار  ــم  تمث العدوان الرببري الغاش
ــانية جراء ما يقدم  ــة عىل جبني اإلنس مضاف
ــدوان من قصف  ــف الع ــتمر عليه تحال ويس
ــواق وحافالت  ــكنية وأس ــاء س ــازل وأحي من
ــني و  ــاوزا كل القوان ــييع متج ــب تش و مواك
ــانية يف  ــراف الدولية واإلنس ــق و االع املواثي

ظل صمت أممي مزر ومشني.
ــنع  ــد أش ويضيف: "إن هذه الجرائم تجس
ممارسات االنتهاك لإلنسانية العاملية والتي 
ــاب الدويل املنظم  تصنف ضمن جرائم االره
و اإلبادة الجماعية والحرب ضد اإلنسانية.   
ــؤولية  ــىل الجميع تحمل املس مؤكدا ان ع
ــة يف مواجهة هذا الصلف  ــة التاريخي الوطني
ــة  ــىل كاف ــب ع ــا يج ــم ، كم ــي الغاش العدوان
ــات  والفعالي ــي  املدن ــع  املجتم ــات  منظم
ــؤولية  املجتمعية القيام بواجب الدور واملس
ــة والرتتيب  ــانية التاريخي ــة واإلنس الوطني
ــة وإيصال صوت  ــات احتجاجي ــذ وقف لتنفي
ــالة الشعب اليمني املعتدى عليه لكافة  ورس
ــعوب ودول العالم وفضح جرائم العدوان  ش
ــتكبار   ــوم من قوى الرش و البغي و االس املدع

العاملي أمام اإلنسانية العاملية.
المجرم الصامت

ــار  ــراز و إظه ــرصي رضورة إب ــح امل وأوض
ــهودة الفاضحة  ــة وقائع االجرام املش بربري
ــن منظمات  ــة م ــة و الرعاي ــاء الوصاي ألدعي
ــانية  وهيئات  الوهم الدويل الحقوقية واالنس
ــا املتمثل  ــة دوره ــح حقيق ــة وتوضي الزاعم
ــى بدورها  ــذي ال تعف ــت ال ــرم الصام يف املج
ــة  ــن تهم ــان م ــه واألرض واالنس الل ــام  أم
املشاركة الضمنية يف هذه الجرائم  من خالل 
ــار الجهد  ــد باقتص ــؤ املتجس ــوت التواط ثب
ــا وتنصلها عن  ــن القلق وصمته ــا ع بإعرابه
ــذي ال يربهن بكل  ــب املناط بها ال أداء الواج
ــد خيانة  ــل ولكن يؤك ــس مجرد الفش املقايي
ــؤولية  أمانة الدور والتقصري والتفريط باملس
ــة بمواقف  ــا واملذيل ــة اليه ــانية املوكل اإلنس
ــاندة  ــار والخزي املتمثلة يف الدعم واملس الع
ــلة مواقف هزلية  ــن خالل سلس الواضحة م
فاضحة للتواطؤ مع املجرم وإعالن املشاركة 

املبارشة مؤخرا .
نفسية مرتهنة

وبشأن من يربر للعدوان جرائمه ومجازره 
ــربر  ــن ي ــرصي أن م ــد امل ــيخ محم ــد الش يؤك
وحشية تحالف العدوان بحق اليمنيني نشك 
ــن وهو عبارة  ــه ووالئه الوطني لليم بانتمائ
ــية مرتهنة ارتضت ان تكون أداة بيد  عن نفس
ــريها لقتل و استباحة دماء  العدو املجرم يس
واعراض اخوانه ويطوعها لتحقيق اطماعها 

ــذ أعماله  ــهيل تنفي ــه وتس ــة مصالح وخدم
ــة  من االدوات الرخيصة التي تظل  اإلجرامي
منتقصة حتى يف نظر العدو ذاته و كيف لعدو 
ــعبه وريض  ــن من باع وطنه وأهله و ش ان يأم
ــتباحة دمائهم والتي تظل يف هذا املوقع  باس
املحتقر الرخيص مهما حاولت و اجتهدت يف 
خدمة العدو وتصنع الوفاء دون ان تملك حق 
ــرار حتى يف خصوصياتها كونها  اتخاذ أي ق
ــيايس  ــاء س ــوى غط ــة س ــل يف املعادل ال تمث
واعالمي مأجور  لقوى العدوان و االحتالل.

ــا إىل ان جرائم العدوان كفى بها داعياً  الفت
لكل من ينتسب لرتاب اليمن الطاهر للوقوف 
ــعبي يف  ــرشف لتعزيز الصمود الش موقف ال
ــة واملوقف  ــرشف والكرامة بالكلم ــن ال ميادي
والقلم و البندق و املال و النفس و كل ما يمتلك 
ــن امكانيات ورفد الجبهات ملواجهة و دحر  م
ــالل وهي الدعوة لكافة  قوى العمالة واالحت
ــر األبي   ــي الصامد الح ــعب اليمن أبناء الش
ــة التاريخية يف  ــؤولية الوطني إىل تحمل املس
مواجهة هذا الصلف صلف العدوان الرببري 

الهمجي الغاشم.
ــالم ومنظمات  ــة دور اإلع ــريا إىل أهمي مش
ــات  والفعالي ــات  واملكون ــي  املدن ــع  املجتم
ــة  ــغ األهمي ــن دور بال ــا م ــا له ــة مل املجتمعي
ــل األثر يتطلب حضورها القوي إلدانة  وفاع
ــتنكار هذه الجرائم و العمل عىل تسخري  واس
ــات واالمكانيات  ــا والطاق ــف قدراته وتوظي
ــا  ــتغالل عالقاته ــن واس ــف اليم ــم موق لدع
ــالل خصوصيتها املهنية  وارتباطاتها من خ
ــاط واملهام والجد بكل ما يمكن  ونوعية النش
ــا من  ــف انطالق ــة املوق ــه لخدم ــم عمل ان يت
استشعار املسؤولية اإلنسانية التي تقتيض 
ــان يمني التحرك الجاد  و تحتم عىل كل إنس
ــالع  بواجب  ــىل االضط ــل ع ــي بالعم والواع

الدور وتحمل املسؤولية الوطنية واإلنسانية 
التاريخية العظمى حيث يرتكز أهم واجبات 

املنظمات يف  الرتتيب واإلعداد والتنفيذ.
عالم مادي

ــول وكيل أمانة العاصمة ابراهيم  بدوره يق
ــذا الصلف يف جرائمه  ــذي: "يتمادى ه املأخ
ــات وعجز عن  ــيئاً يف الجبه النه لم يحقق ش
ــاندة التي  ــل واملس ــد الهائ ــك رغم الحش ذل
ــأ اىل االنتقام من  ــل فيلج ــا مثي ــبق له لم يس
املدنيني لرتويع الشعب وتركيعه وهو اسلوب 
ــيش بامتياز الذي يتخذ من قتل االبرياء  داع
ــة فيخضعون له لكنه  ــيلة لتخويف البقي وس
يتعامل مع شعب ميلء بالكرامة وهيهات منا 

الذلة.
ــهدنا  ــد كما ش ــم يع ــت ل ــا ان الصم مضيف
ــبق  ــن دول وجهات لم يس ــات م ــرا ادان مؤخ
ــت أي جريمة من جرائم الحرب  لها وان ادان
ــل  ــا التعام ــدوان وعلين ــا الع ــي يرتكبه الت
ــبابها ، رغم  ــا كانت أس ــا بإيجابية مهم معه
ــق مصالح  ــات يتعامل وف ــم املادي ب ان العال
ــه مع اليمن  ــرث مما هي علي ــعودية أك مع الس
ــمى  ــة ما تس ــؤ حكوم ــل تواط ــيما يف ظ ال س
ــها بإدانة أي  ــدم تكليف نفس ــة وع بالرشعي

استهداف بحق املدنيني.
وأكد املاخذي قائًال: إن من يربرون للعدوان 
ــذوا منا االخذ والرد  جرائمه يجب أن ال يأخ
ــني بينما هم  ــيجعلهم يبدون مهم ألن هذا س
ــد تربيرهم ال  ــه وبالتأكي ــات الل ارذل مخلوق
ــه ومواقفهم  ــرم نفس ــن الج ــة ع ــل فداح يق

مدفوعة الثمن.
كسر التعتيم

ــني واملثقفني  ــب االعالمي ــا إىل أن واج الفت
ــني  واالكاديمي ــطاء  والنش ــني  والحقوقي
ــو نرش جرائم  ــخصيات االجتماعية ه والش

ــاق  نط ــع  أوس ــىل  ع ــه  وانتهاكات ــدوان  الع
ــن والتوضيح  ــرش خارج اليم واالهتمام بالن
ــرب واهدافها  ــباب الح لغري اليمنيني عن أس
ــمع العالم  ــة، يجب ان يس ــا الكارثي ونتائجه
ــرس التعتيم  ــرف مظلوميتنا ونك صوتنا ويع

االعالمي الذي يستخدمه العدوان.
انعدام القيم

ــن  الدي ــني رشف  ــد حس ــي محم اإلعالم
ــبق قائًال: إن سبب تمادي  يتفق مع كل من س
ــدوان يف ارتكاب جرائم اإلبادة بحق أبناء  الع
ــني  ــول اليمني ــدم قب ــو ع ــي ه ــعب اليمن الش
ــع لهذه  ــوا مجرد تاب ــي يكون ــم لك ورضوخه
ــا األخالق والقيم  األنظمة التي انعدمت فيه

اإلنسانية واملبادئ.
مشريا إىل أن من يربر للعدوان جرائمه التي 
ــاركوا  يرتكبها ال يختلف عن أولئك الذين ش
يف العدوان ضد بلدهم بل وعملوا عىل تجميل 
قبح من شهد عىل نفسه بالقباحة والدناءة.

ــب الوطني الذي يقع عىل  مؤكدا ان الواج
ــو تغليب مصلحة الوطن  عاتق اإلعالميني ه

واملواطن عىل ما سواها من مصالح ضيقة.
رعاة االنسانية

ــل االعالمي  ــاً الزمي ــده أيض ــا يؤك ــو م وه
ــه: ان تمادي العدوان يف  ابراهيم هارون بقول
ــازره يأتي نتيجة الصمت املخزي للدول  مج
التي تدعي رعاية وحماية املبادئ االنسانية 
ــدول أمريكا وبريطانيا..... وعىل رأس تلك ال
ــم أنهم رعاة  ــدقون يف اعالمه ــخ، ممن يتش إل
ــانية التي تجرم  ــك املبادئ  االنس وحماة تل
ــق االبرياء من  ــذه الجرائم بح وتدين مثل ه

املدنيني.
ــوم من جرائم  ــهده الي ــريا إىل أن ما نش مش
ــف حقائق  ترقى لجرائم حرب تفضح وتكش
ــاءات التي تجلت يف جرائم  وزيف تلك االدع

ــعودي  ــف دول العدوان األمريكي الس تحال
ــة من خالل  ــقط كل االقنع ــا، لتس عىل بالدن
ــا من خالل تزويد دويالت  هذا الصمت وأيض
ــتخدم  ــلحة التي تس تحالف العدوان باألس
ــاء  ــيوخ والنس لقتل االبرياء واالطفال والش

يف بالدنا.
شعارات زائفة

ــك الصمت يأتي  ــارون قائًال: إن ذل ــد ه وأك
ــك الدول  ــه تل ــا تدعي ــف زيف م ــاً لكش أيض
ــة  ــن رعاي ــة م ــات الدولي ــات والهيئ واملنظم
ــن  ــا م ــانية وغريه ــادئ االنس ــة املب وحماي
ــم  ــادة رس ــا إلع ــة، وأيض ــعارات الزائف الش
ــط من خالل استهداف  خارطة الرشق االوس
وتدمري الدول العربية املؤهلة لقيادة املنطقة 
ــا عرب تمزيقها وتجزئتها وإغراقها  وإضعافه
ــل من التنوع  ــون رصاعات داخلية تجع يف أت
ــك الرصاعات،  ــية لتل ــي ركيزة أساس املذهب
ــدول الخليج  ــايل ل ــزاز امل ــة إىل االبت باالضاف
العربي وهذا بات واضحا بشكل ال يخفى عىل 
أحد حني قام الرئيس األمريكي ترامب بزيارة 
ــعودية يف أول زيارة خارجية له  ــمية للس رس
ــه من تلك  ــكا وعودت ــة أمري ــد توليه رئاس بع
الزيارة بمليارات الدوالرات 450مليار دوالر 
ــكري لحماية السعودية  كصفقة تعاون عس

من أي اعتداءات خارجية حسب زعمهم!!!
ــكك يف ارتكاب  ــريا إىل ان من يربر أو يش مش
ــي يرتكبها  ــازر الت ــم واملج ــدوان الجرائ الع
ــة أعوام هو  ــذا العدوان قبل ثالث منذ بداية ه
مشارك يف تلك الجرائم وهو ال يقل خساسة 
ــة قليلة من  ــا، هناك قل ــن ارتكبه ــاءة مم ودن
ــيطان  ــهم للش ابناء الوطن ممن باعوا أنفس
ــات  ــاد وخالف ــة أحق ــغ أو نتيج ــل مبال مقاب
دينية أو سياسية وهذا ليس مربرا ألن يبيعوا 
ــفك دماء األبرياء من أبناء  ــاركوا يف س ويش
وطنهم ونقول لهم أن من يتوىل املعتدين عىل 
ــمائنا فهو منهم وال يقل  ــعبنا وأرضنا وس ش
إجراماً عمن من قام باالعتداء بشكل مبارش.

واجب وطني
واختتم هارون قوله أن عىل كل اإلعالميني 
ــاً وطنياً يتمثل  ــني والحقوقيني واجب واملثقف
ــدوان  ــذا الع ــن وراء ه ــق م ــف الحقائ يف كش
ــائل املتاحة  ــىل بالدنا من خالل كافة الوس ع
ــرب اللقاءات  ــل، أو الخارج ع ــواء يف الداخ س
ــات ملن هم  ــات والحكوم ــارشة مع املنظم املب
خارج الوطن أو من خالل تنظيم وقفات تدين 
ــعبنا  تلك الجرائم وتتضامن مع مظلومية ش
ــائل اإلعالم  الصامد العظيم أو من خالل وس
ــائل  ــن خالل وس ــموعة أو م ــة أو املس املرئي
ــة  ــاد بالكلم ــي. فالجه ــل االجتماع التواص
ــن العدوان ال  ــورة الحقيقية ع ــال الص وإيص
ــأناً ممن هم متواجدون يف  ــجاعة وش يقل ش
ــة يواجهون هذا  ــزة والكرام ــات الع كل جبه

العدوان الجائر والغاشم.
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استطالع / محمد الفائق

ــيد يظل  ــتحياء- س ــرا على صورة االس ــه ظاه ــي - وان كان قليل ــت الدول الصم
ــعودي االمريكي المزيد  ــيرة دخول في ارتكاب العدوان الس الموقف وتأش
ــرض له أطفال ضحيان  ــاء اليمن، آخرها ما تع ــازر والمذابح بحق أطفال ونس ــن المج م

بصعدة وأطفال التحيتا بالحديدة من مذبحة جماعية بصواريخ طائرات العدوان.
ــتطالع على دور  ــة الثانية من هذا االس ــلط الضوء في الحلق ــن جديد تس ــورة" م "الث
ــطاء والحقوقيين في ايصال مظلومية اليمن إلى العالم، في ظل التواطؤ  اإلعالم والنش

الدولي تجاه اليمن ... إلى التفاصيل:

العزي:

استمرار العدوان يف  ارتكاب 
المجازر نتيجة الدعم والتأييد 

من زعماء دول االستكبار

المأخذي:

يجب أن يسمع العالم صوتنا 
ويعرف مظلوميتنا ونكسر التعتيم 
اإلعالمي الذي يستخدمه العدوان

المصري:

جرائم العدوان الرببري 
الغاشم  تمثل وصمة عار يف 

جبني اإلنسانية

شرف الدين:

هذه األنظمة انعدمت فيها 
األخالق والقيم اإلنسانية 

والمبادئ

هارون:

من يربر مجازر العدوان يعد 
مشاركًا يف الجرم وال يقل 

خساسة ودناءة عمن ارتكبها

"الحلقة ٢"
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