
أوًال التجمع اليمني لإلصالح - االخوان المسلمون- بأجنحتهم االسالمية 
المتشددة.

ثانيًا: شركاء االخوان المسلمين ممثلين بما يسمى بفلول الجيش الوطني 
بقيادة اللواء علي محسن األحمر ومن يؤيدهم من أبناء الشيخ عبدالله بن 

حسين األحمر الذين فقدوا قاعدتهم القبلية.
ثالثًا: السلفيون الذين ينضوون في نطاق حزب الرشاد السلفي الذين ال 
يختلفون عن القاعدة وداعــش وأنصار الشريعة إال بخيط رفيع وقابل 

لالنقطاع عند أول لحظة تقاطع.
رابعًا: الحراك االنفصالي المسلح الذي ال يؤمن بالوحدة اليمنية وال يؤمن 
بالديمقراطية وال يؤمن بشرعية الرئيس هادي وحكومته ويناضل من 
أجل فك االرتباط وعودة الدولة الجنوبية بقيادة الرئيس السابق علي سالم 

البيض.
خامسًا: المليشيات التابعة للرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي 
القادمة من تجمعات أيديولوجية وسياسية مختلفة ومعظمهم من 

المنتفعين في السلطة والثروة.
سادسًا: تنظيم القاعدة ومنهم تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم داعش 
وهم خليط من اليمنيين والسعوديين واألجانب المتعددين الجنسيات 
وال يؤمنون إال باالرهاب كوسيلة وحيدة إلقامة دولتهم االسالمية السنية 

المتشددة والمتطرفة.
سابعًا: ما تبقى من شركاء التجمع اليمني لإلصالح - االخوان المسلمين- 

وهم جماعتان:
أ- االشتراكيون الذين فقدوا قاعدتهم الحزبية التي توزعت على الحراك 
السلمي والحراك المسلح ورغم تظاهرهم بالوحدة الفيدرالية وعلى أساس 
االقليمين للحفاظ على قاعدتهم إال أن قناعاتهم ال تختلف عن قناعات 

االنفصاليين الذين يلتقون على إعادة الدولة الجنوبية.
ب- الناصريون الذين أجبرتهم ظروفهم المادية وانحصار تواجدهم في 
تعز على العداء ألنصار الله، وربط حاضرهم ومستقبلهم بالتجمع اليمني 

لإلصالح -بالرئيس عبدربه منصور هادي بدون قناعة.
أعود فأقول إن هذه الجماعات المتعددة األهداف والنوايا التي تنطوي 
ة االصالح قد عجزت عن االستيالء على أجزاء من مدينة عدن  تحت عباء
ومدينة تعز ومدينة مــأرب من خالل عملية قتالية برية ما لم يتوافر 
رها في جميع  لها الغطاء الجوي والبحري المصري السعودي، بدليل تسمُّ
الجبهات القتالية في تعز وفي مأرب وغيرهما من المحافظات الشمالية 

والجنوبية تحت يافطة المقاومة الشعبية.
أقول ذلك وأقصد به أن هذه المقاومة الهزيلة تتكون من االخوان المسلمين 
وحلفائهم وشركائهم باستثناء الحراك المسلح، والتي تحاول االستيالء على 
السلطة واالنتصار على الشعب اليمني بإمكانات وسالح المملكة العربية 
السعودية والدول المتحالفة معها، ال اعتقد أنها قادرة على االستمرار 
والحفاظ على ما تحققه من انتصارات يدفع الشعب ثمنها عن طريق 
التضحية بما لديه من األرواح ومن الدماء ومن األموال غير القابلة للنسيان 
وهذه حقيقة يدركها من أجبرتهم ظروفهم على القتال في صف المعتدين 
الذين سوف يتحولون الى هدف للقوى الوطنية عند أول لحظة يتوقف فيها 
العدوان وينتهي فيها الحصار الظالم، ناهيك عما تحس به من استماتة 
في الحيلولة دون تحقيق هذا النوع من االنتصارات الزائفة مهما كتب لهذا 
العدوان والحصار أن يستمر بقوة الحديد والفوالذ تحت مظلة مجلس األمن 
الدولي الى حين، في عصر أصبح فيه هذا النوع من العدوان والحصار سالحًا 
فاسدًا ترفضه الشعوب المحبة لألمن والسالم واالستقرار، في عصٍر يقال 
عنه عصر العولمة واالتصاالت والمعلومات والقنوات الفضائية وحقوق 
اإلنسان والخصخصة وحرية التجارة وعدم جواز استعباد الشعوب نظرًا لما 
يسببه هذا العدوان الهمجي من إحراج للدول العظمى التي تزعم دعمها 
لالستقالل والحرية ورفضها العدوان من الدول الغنية على الدول الفقيرة 
من خالل تجارب فاشلة لم ينتج عنها سوى زرع االرهاب، في وقت تعاني 

هي من حرب على االرهاب.
أقول ذلك وأقصد به أن الطرف المستفيد من هذه الضربات العدوانية 
واالنتصارات االستعمارية يزعم في الوقت نفسه أنه في حالة مواجهة 
فورية مع ما تمثله هذه القوى المختلفة التي تلتقي جزئيًا على االرهاب 

وتختلف كليًا على بناء الدولة المدنية الحديثة، بعد أن أكدت التجربة في 
أكثر من بلد من بلدان ما سمي بالربيع العربي أن هذه القوى المتمترسة 
خلف الطائفية والمذهبية السنية االسالمية قد حولت بلدان الربيع العربي 
الى ساحات للفوضى الناتجة عن الصراعات والحروب المذهبية األهلية، كما 

حولت الشعوب الغنية الى شعوب فقيرة.
 ومعنى ذلك أن ما قد يحدث في اليمن بدعم ومساندة سعودية أمريكية 
عربية وغربية سوف يتجاوز الساحة اليمنية الى الساحة الخليجية والساحة 
الدولية نظرًا لما تمثله اليمن من أهمية استراتيجية، وقبل ذلك وبعد 
ذلك نظرًا لما تمثله األنظمة الملكية الخليجية من قبضة شمولية ترفض 
الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي 
للسلطة وحرية الصحافة وحقوق اإلنسان، وذلك ما جعل الرئيس األمريكي 
 بأن الخطر على حلفاء أمريكا في الخليج العربي ليس من 

ً
يجاهر صراحة

جمهورية إيران االسالمية بقدر ما هو خطر ناتج عن تعاملها المستبد 
مع شعوبها ومع شباب هذه الشعوب المحرومة من حقوقها السياسية 
والديمقراطية والطبيعية للمواطنة المتساوية في عالم يقال عنه عالم 
الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي 
للسلطة وحرية السياسة والصحافة والتجارة وحقوق اإلنسان والمواطنة 
المتساوية، األمر الذي يدفع هذه الشعوب المحرومة الى التطرف واالرهاب 
الباحثة عن جنة عدن اآلجلة بعد أن ضاقت بها الحياة بما رحبت وأصبحت 
الحياة بدون الحرية بمثابة عقوبة تنزل اإلنسان منزلة عبودية تعيده الى 
ما قبل التاريخ وما قبل األيديولوجية وما قبل الثورة والدولة الديمقراطية.
أعود فأقول إن دعم المجتمع الدولي ومساندته لهذا العدوان هو في 
 سافر عن الواجبات التي نص عليها ميثاق األمم المتحدة 

ٍّ
أبعاده بمثابة تخل

وما تفرع عنه من الهيئات والمنظمات  والقوانين اإلنسانية والدولية ذات 
الصلة بالحقوق والحريات العامة والخاصة للشعوب وللجماعات ولألفراد.. في 
محاولة يائسة وبائسة لفرض رئيس فقد شرعيته واستنجد بالضرب لقتل 
وتدمير شعبه ووطنه وأصبح مرفوضًا بكل المعايير والمقاييس الدولية 
والديمقراطية واإلنسانية مهما كانت المبررات التي تقتل الشعب بأسره 
باسم االنتصار للقيادة والحكومة الشرعية المستقيلة، ألن اإلعالن عن 
استبدال الجيش اليمني واللجان الشعبية الداعمة له معناه استبداله بجيش 
ة االخوان المسلمين والرئيس الفاقد  من االرهابيين الذين ينضوون تحت عباء
للشرعية، وكما يالحظ من خالل الهويات األيديولوجية والسياسية لهذه 

ه  ات والجماعات المقاومة انها تمثل  التجمع اليمني لإلصالح وشركاء النتوء
م لالستيالء على السلطة بموجب المبادرة 

َّ
الذين ركبوا ثورة الشباب كسل

الخليجية وفشلوا في إدارة الدولة فشًال ذريعًا حال دون تحقق الحد األدنى 
من الوعود التي أطلقوها للبسطاء والمحتاجين واتهموا من خالل سياسة 
االخونة بأنهم سرقوا من الشباب ثورتهم وحولوها الى اقطاعيات انشغلت 
بتدمير الدولة ممثلة بمؤسساتها الدستورية وعملوا على تمزيق ما لديها 
من المؤسسات العسكرية واألمنية بصورة قادت البلد الى حافة اإلفالس 
والضعف الذي مكن ألنصار الله أن يتحولوا من قوة متواضعة ومحصورة في 
مناطق معينة الى قوة شعبية تحتل المرتبة الثانية بعد المؤتمر الشعبي 
العام الذي حاولوا تدميره بإسناد رئاسته للرئيس هادي وإزاحة رئيسه من 
الحياة السياسية باعتباره صفحة يجب طّيها بقرارات دولية مسنودة من 
الدول الراعية للمبادرة الخليجية إال أن الشعب اليمني فطن لما يحاك له 
من مؤامرة داخلية مدعومة من الخارج ومفروضة عليه، فكانت المواقف 
المؤتمرية حاسمة ورافضة لكل المغريات حيث اكتفت بالتمسك برئاسة 
بعدت منها بتصفيات 

ُ
المؤتمر مقابل تخليها عن مؤسسات الدولة التي أ

ممنهجة ومنظمة حتى وجدت نفسها تلتقي في ساحة المعارضة مع أنصار 
الله الذين مورس بحقهم اإلقصاء والتهميش السياسي غير الديمقراطي 
وُحرموا من المشاركة في حكومة الوفاق الوطني التي أصبحت محتكرة من 
المشترك وشركائهم ومن الرئيس هادي والمؤيدين لهم، إال أن شعور 
الرئيس بعد أن فقد حزبه الذي أوصله الى الحكم وانشغاله بنفسه دون 
انشغاله بمهام الدولة جعله يدرك أن أيامه معدودة وأنه ال يمثل تلك 
القوة التي راهنت عليها المملكة العربية السعودية ودعمتها بالكثير من 
االمكانات المادية جنبًا الى جنب مع الدعم السياسي الالمحدود للواليات 
المتحدة االمريكية والدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي الذي 
وضع اليمن تحت االنتداب والوصاية حتى كانت الجرعة السعرية ورفع الدعم 
ه ال يمثلون  عن المشتقات النفطية لتكشف أن رئيس الجمهورية وحلفاء
القوة القادرة على تمرير الجرعة ألنهم يفتقدون الى الثقة ويتعاملون مع 
السلطة والثروة بعقليات العصابات التي تمارس االستعجال واالستهبال 
واالستعجان في جمع االثروة الخاصة وشرعنة الفساد واالستهبال عن طريق 
اتهام المؤتمر بأن رئيسه هو المعرقل الوحيد للتسوية السياسية ومعاقبته 
مع اثنين من قيادات أنصار الله الذين تصدروا الرفض لتلك الجرعة المجنونة 
والقاتلة، مدعومين بالمظلومين من أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين 
تعرضوا لإلقصاء واإلبعاد تحت ضربات حركة االخونة النشطة التي فرضت 

قبضتها على المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة.
حقًا لقد اعتقد الرئيس هادي أن بمقدوره شراء أنصار الله للتخلص من 
خطر االخــوان المسلمين على حكمه، الذين تعاظمت سيطرتهم على 
مفاصل الدولة المدنية والعسكرية واألمنية، فراح يقرب أنصار الله ويسهل 
لهم االستيالء على المحافظات الخاضعة للسيطرة االصالحية - االخوانية 
- بداية من محافظة عمران ومــرورًا بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء 
وذمار والحديدة وتعز وصوًال الى عدن، التي اتخذها عاصمة لدولته بعد 
استقالته وهربه من العاصمة صنعاء، حيث استهل حكمه في عدن بإقصاء 
العسكريين الشماليين وتمكين القاعدة من التنكيل بهم وقطع رؤوسهم 
بتلك الطريقة المتوحشة التي ساعدت الجيش واللجان الشعبية على دخول 
عدن وإجباره على الهروب الى عمان ومنها الى الرياض التي اتخذت من 
ضعفه ورقة للتدخل في الشأن اليمني تحت غطاء التحالف العربي الذي 
استمر يقصف الشعب اليمني أربعة أشهر متواصلة ومازال دون تحقيق أي 
مكاسب عسكرية تفتح الباب لتحقيق ما تتطلع اليه من مكاسب سياسية 
تستبدل أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام باالخوان المسلمين وحلفائهم 

وشركائهم الذين سبق وأن أدرجتهم في قائمة االرهاب.
أقول ذلك وأقصد به أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها سوف تشعر 
بالندم ولكن بعد فوات األوان، التي ما برحت تبذل كل ما لديها من القدرات 
العسكرية واالقتصادية واإلعالمية لتمكين عمالئها من االنفراد بالسلطة 
رغم ما لديها من المخاوف.. والشيء المؤسف أن االخوان المسلمين الذين 
تعاونت السعودية مع الجيش المصري على اإلطاحة بحكمهم في جمهورية 
مصر العربية يقبلون القيام بدور يؤكد أنهم ال يقيمون وزنًا لما تحتمه 
الوطنية من المبادئ والمثل غير القابلة لدعم الغزاة والعمل تحت رايتهم 

لتمكينهم من السيطرة االستعمارية على بالدهم.
مؤكدين بذلك أنهم عبارة عن حفنة من العمالء والخونة الباحثين عن 
السلطة والثروة بأي ثمن مهما كان حقيرًا ومخزيًا ألنهم بال قضية وبال 
موقف يتخذون االسالم وسيلة لتحقيق ما لديهم من االطماع، ربما ألنهم لم 
يكونوا يعتقدون أن القوى الرافضة للعدوان سوف يكون بمقدورها الصمود 

والتصدي لهذا العدوان الذي استطاع شراء العالم بأسره.
صحيح أنها تتظاهر بأن ما يدفعها الى التمسك بشرعية الرئيس هادي 
وحكومته في المنفى هو الخوف من تمكن أنصار الله الموالي لجمهورية 
إيران االسالمية ذات االيديولوجية الشيعية االثنا عشرية، لكن الصحيح 
قبل ذلك وبعد ذلك أن أنصار الله يمثلون المذهب الزيدي المستنير الذي 
يطلق عليه الباحثون المحايدون أنه «سنة الشيعة وشيعة السنة»، وانه 
الخالص من القوى الرافضة للعدوان هو في أبعاده األيديولوجية خالص 
من القوى الوسطية المعتدلة ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وزعيمه 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أقام مع الدول الخليجية أفضل 
ع معها أهم االتفاقات الحدودية على قاعدة ال ضرر وال 

َّ
العالقات ووق

ه مع أنصار الله بدافع الحرص على عدم تركهم يشعرون  ضرار، وان لقاء
بأنهم المستهدفون من جميع القوى والتنظيمات االسالمية المتطرفة 
التي تتخذ من الطائفية مبررات لزج اليمن والخليج في حروب طائفية 
ومذهبية ال يستفيد منها سوى االرهابيين الذين يتخذون من البكاء على 
الدولة االسالمية مشروعية للقضاء على جميع األنظمة السياسية والتيارات 
الوطنية والقومية المؤمنة بالديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية 
والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق اإلنسان 

وحرية التجارة..
ألن ظهور القيادات العسكرية لما يسمى بالجيش الوطني بمثابة رسالة 
اطمئنان لكل الجماعات االسالمية المتطرفة والمتهمة باالرهاب ودعم 
ومساندة االرهابيين الذين يلتقون على الرغبة في إعادة الحياة للخالفة 
االسالمية واتخاذ شرعية عبدربه منصور شماعة للحصول على ما هم 
بحاجة اليه من شرعية وطنية وإقليمية ودولية وما هم بحاجة اليه من 
المال والسالح والدعم الجوي والبحري من أجــل مستقبل تتموضع به 
الدولة والقيادة بين القيادة العسكرية الباحثة عن حياة سياسية جديدة 
تمكنها من االنتصار لهدف إقامة الدولة االسالمية في الوطن اليمني وفي 
العالم العربي واالسالمي باعتبارها أحد أهم المطلوبين لإلدارة االمريكية 
التي تعتبر االرهاب في اليمن يمثل دعمًا لالرهاب في الواليات المتحدة 

االمريكية والعالم العربي بشكل عام.
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< االصطفاف العجيب الذي تعتقد المملكة العربية السعودية أنها تقوده للخالص من أنصار الله بقيادة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والزعيم علي عبدالله صالح   
الرئيس الســابق رئيس المؤتمر الشــعبي العام، هو في حقيقته اصطفاف مركب من مكونات متطرفة تلتقي على االرهاب وتختلف على كل شــيء، وتلتقي على حاجتها 

الملحة للسالح والمال السعودي وتختلف عما لديها من االجندة والقناعات األيديولوجية والسياسية الى حد التضاد.
وسنحاول فيما يلي اإلشارة من بعيد الى ما تمثله من التكوينات والقناعات المتموضعة خلف التظاهر بالحرص على شرعية الرئيس هادي وحكومته واتخاذه ستارًا لتمرير 

ما لديها من باطن يتنافى مع ما يريده المجتمع الدولي الداعم والمساند بقوة لهذه الشرعية.

موقف العدد:  
(١٧٧٠)

 3 / اغسطس / 2015م  
18 / شوال / 1436هـ 4االثنين: 

 بقلم/ عبده محمد الجندي

مخاطر إرهابية تهدد اليمن والعالم

٢٧ يوليو ٢٠١٥م

ــوات الجيش تسيطر على منطقة مشرعة  - ق
وحدنان بالكامل بتعز.

- الحراك المسلح ولجان هادي يقصفون بالمدفعية 
االحياء السكنية بمدينة قعطبة بالضالع.

- ثــالث غــارات لطيران الــعــدوان السعودي على 
مديرية المسيمير بلحج.

- مقاتالت سعودية تقصف مقاتلي القاعدة ولجان 
هادي في منطقة "بلة".

- قصف مدفعي ســعــودي مكثف على امــتــداد 
الشريط الحدودي بين حجة وصعدة.

- طيران العدوان السعودي يشن غارات على أحياء 
سكنية بمديرية المطمة.

- كمائن محكمة كبدت القاعدة ولــجــان هــادي 
خسائر كبيرة في صبر لحج وجعولة عدن.

- تقدم لقوات الجيش في االحياء المحيطة بمطار 
عدن الدولي.

- قوات الجيش واللجان تستعيد عددًا من المواقع 
في محيط وداخل مدينة عدن.

ــوات الجيش واللجان تحكم السيطرة على  - ق
مديرية دار سعد وتؤمن جولة الكراع بعدن.

- غــارات جوية مكثفة شنتها مقاتالت العدوان 
ــســعــودي عــلــى مــنــاطــق مختلفة بــمــديــنــة تعز  ال

ومحيطها.
- قــصــف ســعــودي صـــاروخـــي ومــدفــعــي عنيف 

ومتواصل على المناطق الحدودية.

٢٨  يوليو ٢٠١٥م

- غــارات مكثفة وقصف جوي عنيف استهدف 
عددًا من الجزر اليمنية في البحر األحمر.

- اندالع اشتباكات باألسلحة النارية عقب حدوث 
انفجار وسط مدينة إب.

- غارات سعودية مكثفة على قاعدة العند ومدينة 
الحوطة بلحج.

- الدفاعات الجوية تتصدى لتحليق طيران العدوان 
السعودي بصنعاء.

- الطيران السعودي يشن غــارات على منطقة 
أمعين - أبين.

٢٩  يوليو ٢٠١٥م

- االجهزة االمنية تفكك عبوة ناسفة قرب مبنى 
المحافظة القديم وسط المدينة بعمران.

- استشهاد ٤ وإصابة ٦ آخرين في انفجار سيارة 
مفخخة بجامع للطائفة اإلسماعيلية بحي الرماح 

بالعاصمة.
- غــارات لطيران العدوان السعودي على سناح 

ومدينة قعطبة بالضالع.
- طيران العدوان يشن غارة على ناقلة تحمل موادًا 
غذائية لنازحين على طريق مديرية ساقين بصعدة.
ــعــدوان الــســعــودي يستهدف مبنى  - طــيــران ال

الجمارك بحرض.

٣٠ يوليو ٢٠١٥
- اصابة قائد لجان هادي "الشاجري"  في المواجهات 

بمدينة لودر بأبين.
- مسلحو القاعدة والرياض  يسيطرون على حي 

الحيمة شمال شارع الستين بتعز.
- طيران العدوان السعودي يقصف مكتب منظمة 

الهجرة الدولية وفندق سبأ بمدينة حرض.
- قــصــف مــدفــعــي ســعــودي يستهدف مناطق 

متفرقة في مديرية رازح بصعدة.
- قصف مدفعي متبادل بحي الجمهوري بين 

الجيش ومقاتلي االصالح بتعز.
- قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة بأمعين ولودر 

بأبين وسط قصف سعودي مكثف.
- ضبط سيارة كانت تحمل أمواًال سعودية، تقدر 
بعشرين مليون ريال في نقطة أمنية بمدخل عاصمة 

البيضاء رداع مرسلة لمقاتلي االصالح.
- تفكيك سيارة مفخخة ثانية كانت تستهدف 

جامع البهرة بعد انفجار األولى بالعاصمة.

٣١ يوليو ٢٠١٥م
- غـــارات سعودية استهدفت مقاتلي الحراك 
الجنوبي في منطقة "الوبح" بالضالع وسقوط ضحايا.

- مقاتلي االصالح يستهدفون منازل المواطنين 
بحي الجحملية بالقذائف من حي الجمهوري بتعز.

- ٧ شهداء و٣٠ جريحًا جراء الهجوم االرهابي في 
"وادي سر" بسيارتين مفخختين استهدف موقعًا 

عسكريًا تابعًا للواء ١٣٥ مشاه.

١ أغسطس ٢٠١٥م
- اصــابــة ٦ جــنــود وامــراتــيــن جـــراء قصف مبنى 
المطافي بقذيفة من حي الجمهوري الذي يسيطر 

عليه مسلحو المخالفي بتعز.
- مواجهات متفرقة في أحياء بمدينة تعز وجبل 

صبر بين الجيش ومسلحي االصالح.
- الــقــاعــدة يــذبــح الــقــيــادي فــي الــحــراك الجنوبي 
"الزامكي" في عدن، غداة مواجهات ليلية عنيفة 

بين مسلحي القاعده والحراك.
- مواجهات عدن تفجرت بعد احتقانات واتهام 
الحراك لهادي بتحديد أهداف الطائرات السعودية 

لقصف تجمعاته.

- المواجهات بين حلفاء السعودية والحراك بعدن، 
تعقب غارات سعودية على مقاتلي الحراك في الضالع 

أوقعت العشرات.
- قوات الجيش تقصف بالصواريخ مركز الميسال 
ومــوقــع العلب العسكريين فــي ظــهــران الجنوب 

بعسير.

٢  أغسطس ٢٠١٥م

- مواجهات متقطعة بعدة أحياء بمدينة تعز بين 
الجيش ومسلحي االصالح.

- انفجار عبوة ناسفة بالقرب من قسم شرطة 
بمنطقة خمر بعمران.. والضحايا.

- قوات الجيش تقصف بالصواريخ تباب الفخيذة 
ــن اآللـــيـــات العسكرية  ــر عـــددًا م ــدم بــجــيــزان وت

السعودية.
- انفجار سيارة مفخخة على مدخل مدينة البيضاء.
- قصف مدفعي سعودي يستهدف مزارع شمال 

حرض والمنفذ الجمركي.
- الطيران السعودي يشن عدة غارات على مأرب 

القديمة.
- شهداء وجرحى مدنيون جراء غــارات العدوان 

السعودي على مديرية تبن بلحج.
- وحــدات من الجيش تؤّمن عــددًا من المرافق 

والمباني بحي الجمهوري بتعز.

سياسة السعودية المستبدة دفعت 
شبابها إلى التطرف واإلرهاب

السعودية وحلفاؤها سيندمون 
ولكن بعد فوات األوان

الزعيم صالح أقام أفضل 
ع 

ّ
العالقات مع الخليج ووق

أهم االتفاقات

زّج المنطقة في حروب مذهبية وطائفية مخطط 
اخواني لتسليم دول المنطقة للجماعات اإلرهابية


