
ــر من رمضان   ــهد لقاء العاش بالعودة الى مش
ــة  ــس حقيق ــاع عك ــع ان االجتم ــس الجمي يلم
ــن من جميع  ــط بين أبناء الوط ــم والتراب التالح
ــية واالجتماعية..   األطياف والمكونات السياس
ــاه وحدة  ــة باتج ــة وقيمي ــائل مهم ــل رس ليحم
ــك التجاوزات  ــد لتل ــف الداخلي ووضع ح الص
ــرته،  ــاول العدوان وسماس ــات التي يح والخالف
ــمات  ــي تغلب عليه س ــاب اعالم ــا بخط تعزيزه
ــاع اباطيل  ــا دحظ االجتم ــل والنفاق.. كم الدج
العدوان وسياسة التفرقة القذرة التي يبثونها.. 
ــا تتعرض له  ــه الختامية أن م ــي وثيقت ــدا ف مؤك
بالدنا للعام الثالث على التوالي هو عدوان سافر 
ظالم غاشم من جانب تحالف دولي مجرم فاقد 
ألبسط القيم األخالقية واإلنسانية واستخدامه 
ــرات اآلالف  ــلحة المحرمة لقتل عش لكافة االس
ــاء ورجاال وأيضاً تدمر  من األبرياء أطفاال ونس
ــعب  ــاة الش ــات حي ــة وكل مقوم ــة التحتي البني
ــوا ،و كما رافق  ــرا وبحرا وج ــي وحصاره ب اليمن

ــل غطاء  ــز مث ــي مخ ــت دول ــدوان صم ــذا الع ه
ــر له دون أدنى  ــى كل جرائم العدوان والتبري عل
أخالق إنسانية وقانونية بالتستر على الجرائم 
ــق اليمنيين أطفاال و  ــح التي ارتكبها بح والمذاب

نساء ورجاال.
اذابة الحواجز

ــن رمضان  ــر م ــا تضمنته وثيقة لقاء العاش م
ــتنيرة  ــادئ تعد نتاجاً لرؤى مس من خارطة مب
ــعبنا  ــوات العملية لش ــار الخط ــي إط ــاءت ف ج
ــدة الصف  ــز اإلخاء ووح ــاه تعزي ــد باتج الصام
ــادئ وتقاليد  ــع قيم ومب ــجمة م التي تأتي منس
وأعراف الشعب اليمني بما يعزز صمود الجيش 
ــم  ــذا العدوان الغاش ــد ه ــعبية ض ــان الش واللج
ــى أرضية صلبة في  ــف جميعاً عل ــم , ولنق الظال
مواجهة هذا العدوان الهمجي الذي قاده رؤوس 

الشر والطغيان في هذا العالم . 
ــتاذ زياد الرفيق - وكيل  ــذا ما لفت اليه االس ه
ــه لجوهر اللقاء وابعاد  أمانة العاصمة في قرائت

ــر من  ــاً: أن لقاء العاش ــه الختماية مضيف وثيقت
ــدوان ومناهضته  ــي مواجهة الع ــان جاء ف رمض
ــك الترابط وخلخلة  ــماح الحد في ف ــدم الس وع
ــات  الخالف ــارة  واث ــة  الكلم ــق  وتفري ــوف  الصف
ــى العدو  ــر عل ــد يؤث ــدوره ق ــذا ب ــات وه والنزاع
ــل في  ــن فش ــه حي ــن علي ــو يراه ــا وه خصوص
المواجهة بميدان القتال في كل الجبهات ، وهنا 
ــؤولية والتحرك  ــعار المس ــا استش ــب علين يج
ــي مواجهة العدوان وأن يكون  الجاد والصادق ف
ــتقالل بلدنا  همنا هو تحقيق النصر والظفر واس

والحفاظ على عزتنا وكرامتنا.
وقال ايضا: إنها كانت دعوة للوحدة واالخاء 
ــبحانه وتعالى  ــر الله س ــيدا وامتثاال ألم وتجس
ــوا"،  ــا وال تفرق ــه جميع ــل الل ــوا بحب "واعتصم
ــم والحدث  ــف العظي ــذا الموق ــا ه ــذا كان لزام ل
ــدو بمختلف  ــم الع ــن جرائ ــد م ــي للح التاريخ
ــم التركيز  ــه، وهو ما ت ــاليبه وادوات ــكاله واس اش
ــة  ــه وإزال ــن اولويات ــاء  وكان م ــي اللق ــه ف علي
الحواجز بين كل المكونات السياسية والشرائح 
ــن خارطة  ــاط المجتمع وبي ــة في اوس المختلف
ــير عليها في كل الجوانب التي من  الطريق للس
ــاء والتعايش  ــوة الترابط واالخ ــأنها تعزيز ق ش

وقبول اآلخر.
ــا  ــرورة ادراك أن م ــى ض ــق عل ــدد الرفي وش
ــة الداخلية  ــعى اليه العدو هو تفكيك الجبه يس
ــن صواريخهم وقصفهم  ــد علينا م التي تعد اش
ــمل ومواجهة  ــف والكلمة ولم الش فتوحيد الص
ــدوان اولى اولويات الجبهة الداخلية فنقطع  الع
ــق لتحقيق  ــي الداخل الطري ــى كل العمالء ف عل
اهداف العدو ويتم معرفتهم ومحاسبتهم واقامة 
ــذي  ــذا ال ــون وه ــرع والقان ــق الش ــد وتطبي الح
ــية  يجب ان يعيه الجميع خاصة القوى السياس
ــه يترتب على  ــع المختلفة ألن ــرائح المجتم وش
ــدوان وما  ــة هذا الع ــتيعابهم حقيق ــم واس وعيه
ــؤولية على عاتقهم  يهدف اليه هنا تصبح المس
ــن التنصل عن  ــذر الحد ع ــرة وال ع ــا كبي جميع

ذلك .
تالحم داخلي

ــي- أكاديمي أكد من  ــلطان القباط الدكتور س
ــر من رمضان  ــود وثيقة لقاء العاش ــه أن بن جانب
ــلمات للتالحم الداخلي  تعد من الثوابت والمس
التي ال يجب الخروج عليها وإال فإنه يستوجب 
ــت أهم  ــا قد المس ــبة كونه ــائلة والمحاس المس

ــة  ــز الجبه ــى تعزي ــتعمل عل ــي س ــا الت القضاي
ــا يهمنا هو  ــكها وم ــة و تالحمها و تماس الداخلي
االلتزام الصارم بها و نبذ كل من يخرج عنها بل 

ومحاسبته و عدم التهاون في ذلك مطلقاً.
ــى القوى الوطنية و مكونات  وقال: ينبغي عل
ــائل  وس و  ــة  المختلف ــرائحه  ش و  ــع  المجتم
ــطين وكل الوطنيين الصادقين  ــالم و الناش اإلع
ــن و  ــة بالوط ــار المحدق ــتحضروا األخط أن يس
ــي وأمنه  ــيجه االجتماع ــيادته ووحدته ونس س
ــتقراره وبالتالي عليهم جميعا ترجمة هذه  واس
ــع ملموس يعمل  ــررات والتوصيات إلى واق المق
ــك الجبهة  ــز الوحدة الوطنية وتماس على تعزي

الداخلية في مواجهة هذا العدوان البشع والقذر 
ــذا الوطن من  ــبر في ه وصوال إلى تحرير كل ش
دنس الغزاة والطامعين ومرتزقتهم وعمالئهم ..

انعكاس الوضع الداخلي
ــار الدكتور يوسف الحاضري- كاتب  فيما أش
ــر من  ــى ان اجتماع العاش ــي- ال ــل سياس ومحل
ــع الداخلي لليمن  ــة الوض ــان عكس حقيق رمض
ــراد  األف أو  ــات  الجماع ــتوى  مس ــى  عل ــواء  س
ــل األطياف  ــور الذي مث ــن خالل الحض وذلك م
ــا وإعالميا  ــا ومجتمعي ــيا ومذهبي ــة سياس كامل
ــس رغبة الجميع  ــعبيا، مما يعك واقتصاديا وش
الستمرار اللحمة الواحدة والتماسك بعيدا عن 
أي محاولة لشق الصف، وهذا أيضا ما برز بأكثر 
ــي تضمنتها  ــاع الت ــاط االجتم ــي نق ــا ف وضوح
ــع  ــى جمي ــات عل ــت كل التطلع ــة وعكس الوثيق
ــة  واالقتصادي ــكرية  العس ــا  أهمه ــتويات  المس
واإلعالمية بما يسد الطريق تماما أمام العدوان 
ــالً، وهنا تتجلى  ــث للتغلغل داخ ــعيه الحثي وس
ــي وصِفنا بها  ــة اليمانية الت ــرى الحكم ــرة أخ م

منُذ 1400عام.
ــتثناء  ــب على الجميع وبدون اس وقال يتوج
ــتمرار  أن يقوموا بدورهم على أكمل وجه واالس
ــن أن يؤثر على  ــالق كل مجال يمك ــي ذلك وإغ ف
الوحدة المجتمعية وتحيد الجميع عن أهدافهم 
ــها  ــذه اللحظة والتي على رأس الضرورية في ه
ــدي  ــال للتص ــال والرج ــات بالم ــز الجبه تعزي

للعدوان.
البد من التنفيذ

ــي وضاح المودع القيادي  أما الكاتب السياس
باالئتالف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان 
يرى أن مخرجات لقاء العاشر من رمضان تمثل 
ــه دون جدال بين  ــن المتفق علي ــد األدنى م الح

اليمنيين الرافضين للعدوان ضد بلدهم.. 
 وقال ايضا: هي نقاط مشتركة ال تمثل وجهة 
ــر الجميع،  ــات نظ ــل تمثل وجه ــر أحادية ب نظ
ــه الثالث  ــدوان في عام ــة االدراك أن الع وألهمي
ــول الوقت  ــبب ط ــل الملل بس ــن على عام يراه
ــة الداخلية المقاومة له فإن  وعامل تفرق الجبه
ــرورة تطبيقها  ــات وتكرارها وتأكيد ض المخرج
مفيدة لشحذ العزائم وعدم االهمال أو التقصير 

من الجميع.
ــوى  الق ــى  عل ــب  يج ــه  ان ــودع  الم ــد  وأك
ــردي  ــق الف ــارك التطبي ــن ش ــية وكل م السياس

ــن الكالم  ــل اليمنيون م ــد م ــات فق أوال للمخرج
ــن القوى  ــري الذي ال يطبق يجب أن تحس النظ
ــن  ــاركين االخري ــاركة والمش ــية المش السياس
ــي التطبيق ال  ــوا أن الرغبة ف ــم وأن يقتنع نياته
ــم بأهميتها لمصلحة اليمن  تأتي إال من قناعته
ــك الجبهة الداخلية  ومصلحتهم أيضا ..فتماس
ــذ الفرقة أمور تفيد الفصائل  وتعزيز االخاء ونب

السياسية المناهضة للعدوان قبل غيرها ..
ــات اللقاء هي  ــق توصي ــى أن تطبي ــيرا إل مش
ــاركين وفائدة  ــتثبت صدق المش النقطة التي س
ــكيل  اللقاء ونجاحه من عدمه.. وحتى لو تم تش
ــرة دوما واخيرا  ــة للتنفيذ فإن العب ــة متابع لجن
ــة التنفيذ ألي  ــة بأهمي ــا والقناع ــن النواي بحس

مقررات... 
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ــكل  ــن رمضان وثيقة مبادئ تش ــر م ــالء وحكماء اليمن في لقاء العاش أقــر   عق
ــفة التي فرضها العدوان والحصار  خارطة عمل الجتياز المراحل الصعبة والمؤس
ــدة اليمن وثوابته  ــتقالل ووح ــيادة واس ــى المجتمع.. هذه الوثيقة أكدت على س عل
ــيم  ــكال الوصاية الخارجية وكل محاوالت التجزئة والتقس ــة ورفض كل أش الوطني
ــعودي على بالدنا  ــتمرار في التصدي للعدوان األمريكي الس لليمن، وضرورة االس
ــات وأجهزة  ــن قبل جميع مؤسس ــذا العدوان م ــة في مواجهة ه ــة المطلق واألولوي

الدولة وكافة أبناء ومكونات وفئات وشرائح الشعب اليمني..
ــياق وعلى ضوء هذه المحددات.. هو ما الواجب على  ــؤال األهم في هذا الس الس
القوى السياسية والشخصيات االجتماعية اليمنية وعقالء وحكماء اليمن أنفسهم 
الذين اصاغوا بنود هذه الوثيقة.. تجاه ترجمتها الى واقع ملموس.. ؟؟ وهو السؤال 
ــذه القراءة التي  ــياقات ه ــتطلعت صحيفة الثورة اجابته في س المحوري الذي اس

شملت رؤى عدد من السياسيين واالكاديميين والمهتمين... ..... الى التفاصيل

استطالع/ أمل الجندي
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..ويعزي يف

ــائال المولى العلي القدير أن يتغمد الولد نادر بواسع رحمته ويسكنه  س
فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله بالصبر والسلوان ".

عشرات الجرحى والقتلى
ــودانيين  ــرع آخرين من المرتزقة الس ــت مصادر أخرى عن مص وتحدث
ــنها طيران تحالف العدوان السعودي اإلماراتي أمس  في غارات صديقة ش

استهدفت احد تجمعاتهم في صحراء ميدي.
ــرع أحد جنوده  ــعودي أمس بمص ــن جانب آخر اعترف الجيش الس وم
ــعبية في  ــي واللجان الش ــوات الجيش اليمن ــات عنيفة مع ق ــالل مواجه خ

قطاع جيزان.
ــي،  ــم بن يحيى معش ــعودية أن  الجندي باس وأفادت وكالة األنباء الس
ــي مصرعه ينيران  ــة جيزان لق ــلحة في منطق ــوبي القوات المس أحد منس

الجيش واللجان  الشعبية المتوغلين في مناطق العمق السعودي.
ــي العتاد  ــرة ف ــائر كبي ــه خس ــدو ومرتزقت ــد الع ــدر تكب ــح المص وأوض
ــتمرت  ــد محاولتهم الزحف التي اس ــي اندلعت لدى ص ــالل المعارك الت خ
ــوي من طيران  ــى بغطاء ج ــاء األول ــاعات المس ــن صباح أمس وحتى س م
ــن عمليات القصف المدفعي  ــعودي األمريكي فضال ع تحالف العدوان الس

والصاروخي من عمق األراضي السعودية.
ــارة على  ــدوان أكثر من 26 غ ــران الع ــن  طي ــادر فقد ش ــب المص وبحس
ــة قبل أن  ــف المرتزق ــناد زح ــة إلس ــدي في محاول ــرض ومي ــي ح مديريت

تجبرهم نيران الجيش واللجان على الفرار باتجاه العمق السعودي.
وجاء ذلك فيما شنت القوة الصاروخية والمدفعية عمليات قصف على 
ــفر عن مصرع  ــمالي صحراء ميدي ما أس تجمعات ومعاقل المرتزقة في ش
ــط  ــائر في العتاد وس ــن تكبدهم خس ــة فضال ع ــن المرتزق ــة عدد م وإصاب
تحليق كثيف من طيران العدو فوق المحافظة استمر طوال ساعات النهار.

حمزة الحوثي
ــعودي اإلماراتي على  ــي األمريكي الس ــه التحالف العدوان  مما يمارس
ــل وتدمير  ــهر متتالية من قت ــة أش ــدى عامين وثالث ــعبه على م ــن وش اليم
ــخير وتوجيه للقاعدة  ــلحة المحرمة دوليا وتس ــف بالطائرات واألس وقص
ــن أرضا  ــالل اليم ــزو واحت ــي غ ــة ف ــة األمريكي ــركات األمني ــش والش وداع
ــيادة دولة  ــتقالل وس ــال أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا الس ــانا، متجاه وإنس

ــس فيه والريب للقيم  ــي األمم المتحدة، وانتهاكا واضحا ال لب ــرة عضو ف ح
ــم المتحدة، وبالتالي  ــانية والقوانين الدولية ومواثيق األم واألعراف اإلنس
ــر المبرر وليس  ــدوان الظالم وغي ــو المطالبة بوقف هذا الع ــإن األحرى ه ف
ــعب باعتباره  ــيادة دولة وش المطالبة باالمتناع عن مقاومته والدفاع عن س
ــانية بل ووفق قوانين ومواثيق األمم  حقا مكفوال وفق القيم واألعراف اإلنس
ــعبية  ــياق أن الجيش واللجان الش ــا في هذا الس ــها، موضح المتحدة نفس
ــدء العدوان  ــن يوما منذ ب ــن أربعي ــى الحدود ألكثر م ــن أي رد عل ــع ع امتن
ــة للحجة وتأكيدا  ــوى العدوان إلى صوابها، وإقام ــال في إيقافه وعودة ق أم
للرأي العام العالمي ومنظمات المجتمع الدولي أن ما يتعرض له اليمن هو 
ــم وغير مبرر وانتهاك سافر لسيادة دولة وشعب دون أي مبرر  عدوان غاش
أو وجه حق إنساني أو قانوني أو دولي، مضيفا بأنه وبكل تأكيد متى توقف 
ــاك أي حاجة دون أدنى  ــدوان والحصار والقصف الجوي فلن تكون هن الع

شك في وجود أي ردة فعل.
ــعى جاهدة اليوم إلى االنقالب على  ــار إلى أن قوى العدوان تس كما أش
ــار التفاوضي وحرفه عن مساره الذي وصل إليه إلى مسارات أخرى  المس
ــارات  ــاملة بقدر كونها مس ــارات تفاوضية ش ــي في الحقيقة ال تمثل مس ه
ــعب اليمني أهداف العدوان كاشتراطات  ــكرية وأمنية تفرض على الش عس
جزئية تسبق أي حلول سياسية وأي حلول شاملة، وهو األمر الذي طالما 
ــابقة وآخرها جولة  ــعى العدوان لتمريره طوال جوالت المفاوضات الس س
ــى أن األطراف  ــار إل ــتمرت حوالي مائة يوم، وأش ــت األخيرة التي اس الكوي
ــم المتحدة أكدت  ــة األم ــها مؤسس ــة في األخير وعلى رأس ــة الفاعل الدولي
ــول الجزئية  ــة وواقعية الحل ــدم موضوعي ــامل وع ــى ضرورة الحل الش عل
ــروع مقترح من قبلها لحل  ــها في األخير بمش وتقدمت األمم المتحدة نفس
ــامل كبوابة للعودة إلى  ــامل يتمثل في خارطة طريق مقترحة للحل الش ش
ــع يعلم مدى  ــاش عليها، مؤكدا أن الجمي ــات وأرضية للنق ــة المفاوض طاول
ــاورات  ــد الوطني خالل مش ــي قدمها الوف ــة العالية الت ــة واإليجابي المرون
ــض وتعنت قوى  ــقط مقابل رف ــى اتفاق مس ــا وصوال إل ــا بعده ــت وم الكوي
ــى ذلك تماما والعودة  ــدوان ومرتزقته؛ والتي تعمل اليوم على القفز عل الع
ــبقة،  ــكرية مس ــتراطات أمنية وعس ــور إلى المربع األول في فرض اش باألم
غير أنها هذه المرة تحاول بصورة بائسة الولوج من بوابة توظيف المعاناة 
ــا الظالم في  ــراء عدوانها وحصاره ــن ج ــة لليمنيي ــانية واالقتصادي اإلنس

سبيل تحقيق ذلك في محاولة مكشوفة ومفضوحة.
كما أكد أن من المفترض على المجتمع الدولي اليوم أن يكون أكثر جدية 

ــانية واالقتصادية في اليمن من  ــن المعاناة اإلنس ــة في حديثه ع ومصداقي
ــتراطات أو أجندات ألي طرف بدال  ــالل تأكيده على تحييدها عن أي اش خ
ــة أجندات العدوان  ــتغاللها وتوظيفها لخدم ــدة بها ومحاولة اس من المزاي
ــى أن ذلك  ــيرا إل ــك األهداف واألجندات، مش ــا بتحقيق تل ــه ورهنه وأهداف
ــك أن قوى العدوان  ــعبنا اليمني بما ال يدع مجاال للش ــلوك يكشف لش الس
ــة ومنع ورفض صرف  ــل اليوم تتعمد إعاق ــم في الداخ ــم وأدواته ومرتزقته
ــاني واالقتصادي  ــة الوضع اإلنس ــعي لمفاقم ــات الموظفين بل والس مرتب
ــب سياسية وعسكرية وأمنية خاصة غير آبهة بالشعب  بغية تحقيق مكاس
ومعاناته الذي تدعي الوصاية والحرص عليه وهي في الحقيقة تعمل على 
االعتداء عليه وحصاره على مدى أكثر من عامين متتاليين غير أنه أسقط 
ــامخا كشموخ جبال  كل رهاناتهم وفضح كل ادعاءاتهم وظل صامدا أبيا ش
اليمن الشماء التي رفضت على مدى التاريخ أن تخنع أو تخضع لمستعمر 

أو غاز أو عميل.
سيناتور أمريكي

ــن ايران وحلفاء  ــت ازداد فيه التوتر بي ــروعا كهذا في وق ــال: إن مش  وق
امريكا في المنطقة، خصوصا السعودية، هو خطوة خطيرة.

ــبب مخالفة ايران  وحول اإلّدعاء األمريكي بأن تمديد العقوبات هو بس
ــيوخ أن الواليات المتحدة  ــر العضو في مجلس الش ــان، اعتب لحقوق االنس
ــامل لمواجهة االرهاب  بدال من محاربة ايران عليها وضع برنامج كامل وش

في الشرق األوسط، وايجاد طرق إليقاف الدعم السعودي للمتطرفين.
ــات المتحدة في  ــة الوالي ــيناتور راند باول سياس ــن جهته خالف الس م
ــبوع  ــت االس ــيونال انترس الضغط على ايران، وفي مقال له على موقع ناش
ــؤدي الى أي  ــرا أنها لن ت ــوة بالحمقاء، معتب ــف باول الخط ــي، وص الماض

نتيجة.
ــال: إن الواليات  ــهر الماضي قائ ــيوخ الش وكان قد صرح في مجلس الش
المتحدة ركّزت في عملها على ايران بطريقة أنستها الخطر الوهابي، ودور 
الدول المتشددة في تأجيج الصراعات في المنطقة، ونسيت اإلرهاب أيضا 
ــي من تدعم التطرف وليس  ــعودية ه في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن الس

إيران.
ــمي  ــم وزارة الخارجة بهرام قاس ــد متصل أد المتحدث باس ــى صعي عل
ــارض قرار 2231 والمن ألي  ــروع والتع عل أن برنامج إران الصاروخي مش

مشروع أن منع إران من حقها القانوني.
وتابع قاسمي إن قام لجنة العالقات الخارجة ف مجلس الشوخ األمري 

بالمصادقة عل العقوبات الجددة ضد طهران لم ن غر متوقعا وهذه الخطوة 
تأتي ف إطار إستمرار العداء االمري ضد الجمهورة اإلسالمة اإلرانة.

ــا الت نص علها اإلتفاق  ــه عل االدارة االمرة التزام بتعهداته وصرح بأن
ــط بالقوانن  ــذا الملف الرتب ــورة املة وه ــة دولة بص ــاره وثق ــووي باعتب الن
ــرا إل أن لجنة الرقابة عل  الداخلة للدول مثلما قامت به إران حت اآلن، مش
ــة ردا عل القرار األمري  ــاق النووي ف إران تتخذ خطوات مماثل تنفذ اإلتف

لتحقق المصالح الوطنة للبالد.
ــرة اإلرانة والقدرات الصاروخة  ــاف إنه ما طرح حول القوات العس وأض
ــأن القوات  ــن ب ــر مبرر ونعل ــون وغ ــر قان ــر غ ــروع عتب ــذا المش إلران ف ه
ــجاعة ونظر  ــة بقوة وبش ــالمة اإلران ــع عن الجمهورة اإلس ــلحة تداف المس
ــل أن برنامج إران  ــا ع ــار ونجدد تادن ــل هذا المس ــوات لن تعرق ــذه الخط ه
ــأن أي مشروع أن منع  ــروع والتعارض قرار 2231 والمن ش الصاروخي مش

إران من حقها القانوني.
ــاكل الشرق األوسط  الجدير ذكره أن ايران دعت مرارا وتكرارا لحل مش
ــدة رغبة منها  ــنوات عدي ــت إلى طاولة الحوار س ــلميا، وحتى أنها جلس س
ــاق النووي  ــى أن تم إمضاء األتف ــلمية إل ــكلة النووي بطرق س في حل مش
ــتمرت  ــدة اس ــات المتح ــن الوالي ــتقرار. ولك ــى االس ــة إل ــت المنطق واتجه
ــن انتهاك هذا  ــدول الغربية األوربية م ــاق رغم تحذير ال ــاك هذا األتف بانته

األتفاق وخطورته على السلم واألمن الدوليين.
حقوق اإلنسان

ــن امتعاضها البالغ  ــان تعبر ع ــان " إن وزارة حقوق اإلنس ــاف البي وأض
ــذه الكارثة  ــع الدولي له ــة المجتم ــلبي لمنظوم ــي الدولي الس ــن التعاط م
ــة إلنهيار  ــة طبيعي ــي كانت نتيج ــي والت ــي التنام ــارعة ف ــة المتس الصحي
ــف العدوان  ــن قبل طيران تحال ــتهدافها م ــة التي تم اس ــة الصحي المنظوم
بقيادة السعودية والتي أصبحت عاجزة عن التعاطي اإليجابي مع حاالت 
ــبة للمصابين بسبب توقف معظم المرافق  اإلصابة وتقديم الرعاية المناس

الصحية عن العمل والنقص الحاد في المستلزمات الطبية والمحاليل".
ــد أن المجتمع الدولي لم يقم بأي خطوات إجرائية إليقاف العدوان  وأك
ــماح بدخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، كما  ورفع الحصار والس
ــأنها أن  ــاعدات الطبية العاجلة والمحاليل التي من ش لم يقم بتقديم المس

تخفف من موت المصابين بوباء الكوليرا.
ــا العاملون  ــرة التي يبذله ــان الجهود الكبي ــت وزارة حقوق اإلنس وثمن
ــحة اإلمكانات  ــاذه حياة المصابين بالكوليرا رغم ش ــاع الصحي إلنق بالقط

ــود التي  ــة إلى الجه ــة، باإلضاف ــتلزمات الطبي ــل والمس ــدام المحالي وانع
ــة للصليب األحمر الدولي  ــة العالمية واللجنة الدولي ــا منظمة الصح تبذله

واليونيسف في هذا الخصوص.
ــي مضاعفة الجهود  ــتمر هذه المنظمات ف ــرت عن أملها في أن تس وعب
ــي مختلف المحافظات والضغط على المجتمع الدولي لتقديم المزيد من  ف
ــاة ماليين اليمنيين  ــة لضمان إنقاذ حي ــاعدات الطبية الالزم ــم والمس الدع
ــة اإلصابة بالكوليرا  ــم مهدده بالموت جراء احتمالي ــذي أصبحت حياته ال

وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية الكافية.
ــال  ــي ممث ــع الدول ــا للمجتم ــان مطالبته ــوق اإلنس ــددت وزارة حق وج
ــي صون  ــؤولية ف ــي بتحمل المس ــن الدول ــس األم ــدة ومجل ــم المتح باألم
ــوري بإيقاف العدوان ورفع الحصار  ــاة اليمنيين من خالل اتخاذ قرار ف حي
ــتقات  ــة والمش ــتلزمات الطبي ــة والمس ــواد الغذائي ــول الم ــماح بدخ والس
ــتقلة ومحايده  ــكيل لجنة دولية مس ــاعدات اإلغاثية، وتش ــة والمس النفطي
ــي ارتكبها  ــاكات والجرائم الت ــق في كافة االنته ــي الحقائق والتحقي لتقص

العدوان في اليمن.
١٥ مدنيا شهداء

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لـ(سبأ) أن طيران العدوان شن غارة 
ــائق ناقلة  ــهاد س ــة موزع ما أدى إلى استش ــق العام في مديري ــى الطري عل

خضروات.
ــدة استمرار طيران العدوان في استهداف المواطنين  وأدان المصدر بش

في الطرق واألحياء السكنية في ظل صمت دولي مخجل.
ــعودي األمريكي أمس ثمان غارات على عدد  ــن طيران العدوان الس وش

من المناطق المتفرقة بمحافظة صعدة .
ــتهدف بأربع غارات  ــح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان اس وأوض
ــل مران  ــفل جب ــق العام أس ــن الطري ــة ، وبغارتي ــر الحدودي ــة الظاه مديري

بمديرية حيدان خلفت أضراراً مادية كبيرة .
ــتهدف  ــعودي األمريكي اس ــار المصدر إلى أن طيران العدوان الس وأش

بغارتين وادي شعير بمديرية باقم الحدودية في ظل تحليق مستمر .
ــارة على مديرية  ــعودي األمريكي أمس غ ــن طيران العدوان الس كما ش

نهم بمحافظة صنعاء.
ــتهدف بغارة  ــدر أمني بالمحافظة أن الطيران المعادي اس وأوضح مص

منطقة المدفون مخلفا أضراراً بمزارع المواطنين وممتلكاتهم.


