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رغبة صهيوامريكية
ــي  اإلعالم ــط  الناش ــع  م ــت  كان ــة  البداي
والسيايس إسماعيل املحطوري الذي أكد لنا 
أن العدوان منذ الوهلة األوىل له وهو يستهدف 
ــت أول جريمة يرتكبها  ــاء وكان األطفال والنس
ــاء يف منطقة بني حوات  ــق األطفال والنس بح
بمديرية بني الحارث فصلف العدوان وتماديه 
ــازر  ــم واملج ــن الجرائ ــلة م ــكاب سلس يف ارت
ــاء برغبه  ــعب اليمني ج ــار بحق الش والحص
ــب أمريكي وصهيوني بامتياز حيث أعلن  وطل

تحالف العدوان عدوانه من واشنطن.
ــري  يش ــدويل  ال ــع  املجتم ــت  صم ــأن  وبش
ــت العالم حيال املجازر  املحطوري إىل أن صم
ــن غياب  ــج ع ــني نات ــق اليمني ــة بح الجماعي
ــاني ورشاء املنظمات  ــي اإلنس ــري العامل الضم
ــعودي حيث أصبحت تلك  الدولية باملال الس
ــاء واألطفال  ــاء األبري ــات ملطخة بدم املنظم

ومشاركة يف كل الجرائم التي ترتكب.
ــم يعد أقبح من  ــت إىل أن التربير للجرائ ولق
ــو  ــزاق وه ــيلة األوىل لالرت ــه الوس ــا وأن ارتكابه
ــتخدمها العدوان  ــطوانة مرشوخة وقد اس اس
ــعب اليمني فهو  ــل ولن تنطيل عىل الش من قب
ــل الله  ــه وبفض ــي ل ــا يرم ــرف م ــي ويع ذو وع
ــعب  ــك الجبهة الداخلية وصمود الش وتماس
ــاب وخرس  ــريت املوازين وخ ــدوان تغ ــام الع أم

العدوان وما يؤمل عليه.
تعرية العدوان

ــوري أن  ــماعيل املحط ــط إس ــد الناش وأك
ــه  ــب موقع ــع كل بحس ــىل الجمي ــب ع الواج
ــدوان  ــم الع ــم بجرائ ــرف العال ــه أن ُيّع ومكانت
ــال املظلوميات  ــاركاتهم وإيص ــالل مش من خ
ــوات او املنظمات الدولية  ــرب اإلنرتنت او القن ع
ــة التقارير  ــم وترجم ــعوب العال ــة ش ومخاطب
اإلنسانية وإيصالها او عرب حمالت التغريدات 
ــب استطاعته،  ــالت كل حس يف تويرت أو املراس
ــق  ــه بح ــدوان وجرائم ــة الع ــم تعري ــى يت حت

النساء واألطفال.
شراء الصمت

بدوره يؤكد الزميل اإلعالمي خالد الصايدي 
ــدوان من  ــف الع ــن تحال ــم مك ــت العال ان صم
االستمرار يف جرائمه باستهداف املدنيني ومن 

ــة األكرث  ــن يعتربون الفئ ــال الذي ــم األطف بينه
ترضرا من العدوان ووصل عدد الشهداء منهم 

إىل أكرث من 3 آالف شهيد ..
ــني  ــال واملدني ــتهداف األطف ــا إىل ان اس الفت
ــة الضغط  ــياق محاول ــام يأتي يف س ــكل ع بش
ــكريا  عىل اليمنيني فما عجز عنه العدوان عس
ــتهداف  ــتطاعته تحقيقه باس ــد ان باس يعتق

املدنيني األبرياء من النساء واألطفال ..
ــدويل واألمم املتحدة  ــح أن املجتمع ال وأوض
ــعودي  ــخ للمال الس ــا ترض ــح أنه ــن الواض م
ــرتى هذا الصمت منذ بدء  والذي سبق وأن اش
ــتطيع أن يتخذ أي  ــدوان وبالتايل هو اليس الع

موقف حيال هذه الجرائم ..
ــو ذلك التربير  ــز يف النفس ه ــد أن ما يح وأك
الذي يالزم كل مجزرة يرتكبها تحالف العدوان 
ــو ولكن تربير  ــد هنا تربيره ه ــن وال أقص يف اليم
ــن ; وما  ــذا الوط ــىل االنتماء له ــوبني ع املحس
ــري من األحيان يعرتف  ــخرية انه يف كث يثري الس
ــكل  التحالف بارتكاب مجزرة ويعلن أنه سيش
ــارة بالخطأ يف  ــق يف ما يصفه غ ــة للتحقي لجن
ــذه الغارة بل  ــم يربرون له ــني املرتزقة تجده ح
ويرمون التهمة عىل الجيش واللجان الشعبية 
ــذه االدعاءات فهم  ــني أن الصور تكذب ه يف ح
ــواء وسيأتي  ومن ارتكب هذه املجازر عىل الس

اليوم الذين يحاسبون فيه جميعهم ..
ويجدد الصايدي التأكيد عىل  الدور املنوط 
بكافة رشائح املجتمع من إعالميني وسياسيني  
ورجال فكر ودين والذي يعد حسب قوله كبريا 
ــه العدوان  ــا يجري وما يفعل ــدا يف إيصال م ج
باليمنيني من خالل االستمرار يف كشف وفضح 
ــاك من تحركات  ــم .. وإن كانت هن ــذه الجرائ ه
دولية سواء كانت باإلدانة من قبل املنظمات أو 
ــلحة للتحالف فهي  باملطالبة بوقف بيع األس

ثمرة هذه الجهود ..
الهيمنة الغربية

الناشط اإلعالمي منري الخطيب من جانبه 
يقول: "يتمادى هذا الصلف يف جرائمه تزامنا 
ــبب الهيمنة الغربية عىل  مع صمت العالم بس
ــاليب  ــائل اإلعالم وكذا اتخاذ الصلف ألس وس
ــتغًال نفوذ  رشاء الذمم والرتغيب والرتهيب مس
ــا وإرسائيل للتحكم  حلفائه أمريكا وبريطاني
ــة  الحقوقي ــات  املنظم ــرارات  ق ــات  بمخرج
ــن الدويل  ــس األم ــة ومجل ــانية الدولي واإلنس
ــق وإظهار ما  ــس الحقائ ــه اإلعالم لعك وتوجي
ــا أهداف  ــن جرائم عىل أنه ــف م ــه الصل يرتكب

مرشوعة.
ــوم  ــا يق ــم أن م ــب : "رغ ــف الخطي ويضي

ــىل  ــه ع ــرب وعدوان الح ــن  ــف بش ــه الصل ب
ــؤون الداخلية  ــل يف الش ــداء وتدخ اليمنإاعت
ــراف الدولية  ــني واالع ــن ومخالف للقوان لليم
ــالمية من  وانتهاك ملبادئ وقيم الرشيعة اإلس
ــه وعرضه،  ــلم ومال ــتباحة دم املس ــالل اس خ
ــل  ــن أنه قد أهلك الحرث والنس وعىل الرغم م
ــاء واملدنيني وهدم املنازل  وقتل األطفال والنس
ــتمراً يف  ــه ما يزال مس ــنوات إّال ان ــذ أربع س من
ــري العالم  ــرك ضم ــن دون أن يتح ــيته م وحش
ــف من الدماء الربيئة، مؤكدا  ويوقف هذا النزي
ــك العرض  ــب األرض وينته ــه عندما ُتغتص أن
ــاد أصبح فرض عني وال عذر ألحد يف  فإن الجه

االستنفار والدفاع عن األرض والعرض.
ويؤكد الخطيب أن من يربر للعدوان جرائمه 
ال يقل جرماً عمن يرتكب هذه الجريمة وتعترب 

خيانة عظمى للوطن والدين".
ــي تقع  ــة الت ــؤولية الوطني ــري  إىل املس ويش
عىل وسائل االعالم الوطني وكادرها يف إيصال 
ــائل  ــتى الوس ــن اىل العالم بش ــة اليم مظلومي

املمكنة كل يف مجال عمله وقدراته وبذل الكثري 
ــائل إعالم العدو  ــن الجهود للتغلب عىل وس م
ــع إنحاء  ــة إىل جمي ــل املظلومي ــة لتص املضلل

العالم.
الرد القاسي

الكاتب والسيايس عبدالجبار الحاج كان له 
ــأن استمرار العدوان يف جرائمه  رأي مغاير بش
ومجازره بحق اليمنيني حيث يقول إن العدوان 
ــه العدوانية يف حق  ــادى يف ارتكاب فظائع يتم
ــمر، ولكن  ــاء وأطفال وسيتس ــني من نس املدني
ــا كيمنيني يف  ــن جانبن ــيا م ــيكون قاس الرد س

وضع خارطة أهداف داخل أرض العدو.
ــىل املرتزقة  ــة ع ــز املعرك ــار  إىل أن تركي وأش
ــم دون إلحاق الرضبات املوجعة بالعدو  وحده
ــدوان الذي  ــانه أن ال يؤثر يف تمادي الع ــن ش م
ــرب أي مادامت املعركة  ــن عىل يمننة الح يراه
باتت مع املرتزقة من جهتنا فهو ما يريح العدو.
ــان يف املعركة  ــددا أن الره ــد الحاج مج ويؤك
ــب عطف املجتمع الدويل ومؤسساته  عىل كس
ــن يجعل العدو  ــه األممية ومجلس األم وهيئت
ــن همجيته  ــذا يضاعف م ــعر بضعفنا وه يش
ــأن املجتمع  ــة ، معلال ذلك ب ــه الفظيع وجرائم
الدويل واقع تحت سطوة املال والقوة ما يجعل 
ــتكبار هي الصانعة لقرار املؤسسات  دول االس

االممية الدولية.
ــة  ــع مذبح ــب وض ــال: "يتوج ــف قائ ويضي
ــال التحيتا يف  ــة أطف ــال ضحيان ومذبح أطف
ــازر الجماعية  ــات املج ــع مئ ــياق متصل م س
ــيظل  ــن وكان وس ــق اليم ــة يف كل مناط املرتكب
ــاء هدفا  ــال ونس ــن أطف ــون م ــكان املدني الس
ــد  ــف عن ــايل التوق ــي .. وبالت ــدوان الهمج للع
ــة إعالمية  ــبك معرك ــة األطفال قد يكس مذبح
ــه  ــية العدو نفس ــا للطفل من تأثري عىل نفس مل
ــن حذار من الذهاب فيها بغية نرص إعالمي  لك
وسيايس إىل النقطة التي ننىس فيها بالتدريج 
ــاب يف طلب  ــن الذه ــم وحذار م ــات الجرائ مئ
ــزل  آالف الجرائم وتتناىس  لجنة تحقيق تخت
عرشات اآلالف من الضحايا يف ان نغرق يف هذه 

الجريمة  مع اعرتاف العدو قبال وبعدا .
ــادي يف ارتكاب  ــبب التم ــاج أن س ــد الح وأك
ــو أننا لم  ــد آخر ه ــازر يوما بع ــدوان للمج الع

ــاوض  التف او  ــاورات  املش ــالح  س ــتخدم  نس
فاالنسحاب قوة لم نلجأ اليها وهو ما يضعفنا 

امام العالم والخصم.
انحطاط حقويق

ــال  ق ــدوان  الع ــم  لجرائ ــر  التربي ــأن  وبش
ــار الحاج أنه ال أحط  الكاتب واملفكر عبدالجب
ــة الحرب  ــج بال ــة املدج ــب الجريم ــن مرتك م
ــة يف  ــريان والبحري ــة كالط ــكرية املتفوق العس
ــتهداف املدنيني اال تلك األصوات املنحطة  اس
ــمى بامليدان  ــني يف ما يس ــن اليمنيني العامل م
ــمى حقوقية  ــات تس ــن منظم ــي ضم الحقوق
لكنها تابعة ملن يمولها وبالتايل ال تنفذ إال إرادة 

العدو املمول ملشاريعها .
ــار  إىل أن هناك لونا آخر من املربرين يف  وأش
ــة هم أيضا يف ميدان  املجال اإلعالمي للجريم
ــق الذي  ــن الفري ــكل او بأخر ضم ــل بش العم
ــات املانحة الخاضعة  يتمول من ذات املؤسس

للمانحني واملمولني الكبار وهكذا ..
ــذه األصوات  ــكلة يف ه ــح أن جذر املش وأوض
ــات  ــم الحري ــن مفاهي ــا م ــيظل قائم ــل وس ظ
ــول  ــق املم ــان إىل ح ــق اإلنس ــن ح ــة م املفرغ
وترشيعات قانونية خضعت وقوننت الحريات 
ــة أخرى  ــارة ومن جه ــون من التج ــذا الل إىل ه
ــان  ــوع للمال وإلغاء حق اإلنس قوننت الخض
الحقيقي يف التعليم والصحة والسكن وعموما 
ــر القوانني النافذة  ــس هنا مجال تناول خط لي
ــول والفعل  ــالء حريات الق ــا إع ــا منه يف بالدن

ــاني وإسقاط حق اإلنسان  املنايف للحق اإلنس
ــكلة إىل  يف الحياة الكريمة  من هنا تحتاج املش
ــذر القانوني  ــتئصال من الج ــودة وإىل اس الع

والترشيعي. 
ــي  ــوت الوطن ــإن الص ــاج ف ــب الح وبحس
ــعب ضد عدو محتل هو من يؤدي  املنحاز للش
دورا حقيقيا يف كشف العدو ويف إعالء الصوت 
ــان والوطن ، تلك األصوات التي  املنحاز لإلنس
ــن  ــن الوط ــاع ع ــة الدف ــرشوع ومعرك ــت م غلب
ــة  ــاريع املصلح ــن مش ــت ع ــان وتخل واإلنس
ــرح يتقوى ويتصلب  ــة وهذا اللون ما ب الخاص
ــه يف املعركة  ــن علي ــب أن نراه ــذي يج ــو ال وه
ــة وتعميق الوعي  ــف الجريم اإلعالمية يف كش
ــيادة  ــر والس ــة والتحري ــود والتضحي بالصم

والوحدة والعدالة  
عمل دؤوب

ــىل أن  الدور  ــألناهم ع ــن س ــق 99 % مم يتف
ــة  ــي ملواجه ــالم الوطن ــائل اإلع ــوط بوس املن
ــانة إعالم العدو وفضح افرتاءاتها وزيفها  ترس
ــرك الدؤوب  ــد من الجهود والتح هو بذل املزي
ألعضاء الجبهة اإلعالمية وتوثيق كل الجرائم 
ــع التواصل االجتماعي  واملجازر وتفعيل مواق
بمختلف لغات العالم، حتى وإن كانت جهودا 

فردية.
المصداقية

ــن  م ــة  الجزئي ــذه  ه يف  ــول  الق ــة  خالص
ــع أكرث من  ــه الثورة م ــذي أجرت ــتطالع ال االس
ــا، هو  ــطا حقوقي ــيا وناش ــا وسياس 80 إعالمي
ــة االنباء  ــس إدارة وكال ــس مجل ــا يؤكده رئي م
ــامي  ــف الله الش ــتاذ ضي ــبا األس ــة س اليمني
ــس مقصورا  ــب الوطني لي ــال: "إن الواج إذ ق
ــاوت األهمية  ــرى وإنما تتف ــة دون أخ ــىل فئ ع
ــب الدور الذي تتحمله كل  ــؤولية بحس واملس
فئة وبحسب الخطاب واألسلوب الذي يوصل 

الرسالة ويحقق الهدف املراد من ذلك.
ــح أن ما يميز العمل يف هذا املجال هو  ويوض
املصداقية التي تعد أبرز أسباب النجاح لدينا 
ــنا بحاجة اىل التصنع للقضايا واألحداث  ولس
ــل الحقائق كماهي فما  ــن أقل الواجبات نق فم
ــذا املجال لم يصل  ــوم به الجميع اليوم يف ه يق

إىل 50 % من الحقيقة والواقع.
محاولة يائسة

ــتمرار العدو يف ارتكاب املزيد من  وبشأن اس
ــامي إن  ــتاذ ضيف الله الش املجازر يقول االس
إرصار تحالف العدوان عىل اليمن عىل ارتكاب 
ــعب  ــة لرتكيع الش ــة يائس ــو محاول ــازر ه املج
ــة يف كل  ــه املتتالي ــكاس لهزائم ــي وانع اليمن
الجبهات فهو يعمل متعمدا عىل تغطية عقدة 
ــاء  ــتهداف االطفال والنس ــة لديه باس الهزيم
ــذي أصبح ينظر اليه  ــالة للعالم ال ليوصل رس
بعني الهزيمة واالنكسار ليقول لهم ..ال.. أنا ال 

زلت قويا وقادرا عىل الرضب بكل قوتي..
ــامي فإن املجتمع الدويل غري  وبحسب الش
ــوع، خصوصا  ــتغرب عليه الصمت والخن مس
ــانية وذبحوا  ــوا القيم واملبادئ واإلنس من باع
الطفولة عىل مقاصع املنظمات الدولية واألمم 
ــوا للمرشوع  ــع الدويل وارتهن ــدة واملجتم املتح
ــال يرجى منهم  ــعودي ف ــي واملال الس األمريك

خري عىل اإلطالق. 
ــرم جرائمه هو مجرم  ــد أن من يربر للمج وأك
ــايس يف الجريمة ،  ــك أس ــه وهو رشي ــد ذات بح
ــد انتماؤه  ــربر للجريمة فلم يع ــه ما يزال ي وألن
ــوالء  ــي ال ــار أمريك ــد ص ــما فق ــن اال اس للوط

صهيوني الهوى.

الشامي :
من يربر مجازر العدوان 

لم يعد انتماؤه للوطن اال 
اسما فقد صار أمريكي 
الوالء صهيوين الهوى.

الحاج :
نراهن يف املعركة 

اإلعالمية على فضح جرائم 
العدوان وتعميق الوعي 

بالصمود والتضحية. 

املحطوري :
املنظمات الدولية باتت 
ملطخة بدماء أطفال 

اليمن  ومشاركة يف كل 
جرائم العدوان.

الخطيب :
علينا بذل الجهود لكشف 

ادعاءات وسائل إعالم 
العدو وإيصال مظلوميتنا 

إىل جميع أنحاء العالم.

الصايدي :
املال السعودي اشرتى 

الصمت الدويل منذ بدء 
العدوان ، والعالم يعجز عن 
اتخاذ موقف إليقاف املجازر.

ــام الرابع تواليا، يرتكب  ــاء اليمن للع ــية بحق أطفال ونس ــع املجازر الوحش ــعودي األمريكي أبش العدوان الس
بمختلف األسلحة املحرمة دوليا يف ظل صمت العالم الحقوقي واملجتمع الدويل، ومع كل تلك الوحشية 
ــاء اليمن يربرون للعدوان جرمه ومجازره ومذابحه  ــكاب الجرم ، يوجد يف عاملنا اليوم ومن هم ايضا من أبن ــاعة يف ارت والبش
ــة " ارتزاق "، ولكن األفظع من ذلك  ــمى يف علم السياس ويختلقون األعذار التي لم يفكر فيها العدوان بحد ذاته، ذلك ما يس

ان يكون االرتزاق عىل حساب دماء وأرواح األطفال والنساء وعىل حساب الوطن اجمع.
"الثورة" سلطت الضوء عىل نقاط كثرية منها سياسة املؤسسات الدولية يف الكيل بمكيالني، وصمتها املخزي يف ما يتعرض 
ــطني  ــائل اإلعالم والناش ــاءلت "الثورة" الصحيفة عن الدور الرئييس الذي يجب عىل وس ــعب اليمني، باملقابل تس له الش
والسياسيني القيام به ملواجهة كل ترسانات العدوان اإلعالمية وإيصال مظلومية اليمن إىل العالم ؟، وملاذا ال يزال املجتمع 

الدويل يتخذ الصمت سبيال لتجاهل مجازر العدوان بحق اليمنيني؟.
 إعالميون وسياسيون أجابوا عىل هذه األسئلة وكشفوا جملة من الحقائق.. فإىل التفاصيل:

استطالع: محمد الفائق

0707 تحقيقات

"مرتزقة يمنيون" في مهمة البحث عن تبريرات لتبرئة العدو من 
مجازره بحق األطفال والنساء 
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