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قنبلة نقم.. في مديرية آزال
صنعاء / سبأ

 نظم أبناء مديرية آزال بأمانة العاصمة، أمس فعالية 
ــتهداف  ــنوات عىل جريمة اس ــود بمرور ثالث س الصم
ــة ارتجاجية  ــل نقم بقنبلة نرتوني ــف العدوان جب تحال
راح ضحيتها أكرث من 400 شهيد وجريح تحت شعار " 

نقم .. مأساة .. وانتصار".
ــة العاصمة  ــا وكيل أمان ــذي حرضه ــة ال ويف الفعالي
ــة آزال  ــام مديري ــر ع ــايض ومدي ــن ق ــاعد أحس املس
ــي، صمود وثبات  ــعالن، حيا خالد املدان عبدالعزيز ش
ــم  ــدوان، ومواقفه ــة الع ــة آزال يف مواجه ــاء مديري أبن

الوطنية يف دعم ورفد الجبهات بالرجال والعتاد .
ــتنكر املداني جريمة نقم وعطان املروعة وكافة  واس
ــم  ــعودي األمريكي الغاش ــم تحالف العدوان الس جرائ
ــعب اليمني التي  ــق أبناء الش ــية بح ومجازره الوحش
ــمع دول  ــا تحت مرأى ومس ــدوان يف ارتكابه ــن الع أمع

العالم.

وأكد رضورة توحيد الجبهة الداخلية واالستمرار يف 
ــد إىل الجبهات حتى تحقيق النرص ..  الصمود والحش
الفتاً إىل أن العدوان سينال عقابه عىل كل جرائمه بحق 

الشعب اليمني.
ــني فضة بحضور عدد  ــتعرض يف الفعالية حس واس
ــع غفري من  ــال واملثقفني وجم ــائخ والعق ــري من املش كب
املواطنني ، وقائع جريمة نقم باعتبارها من أبشع املآيس 
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــي ارتكبها الع واملجازر الت
والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، وخلفت 

دمارا شامال يف معظم أحياء مديرية آزال.
ــة آزال يف بيان  ــاء مديري ــال وأبن ــائخ وعق ــد مش وأك
صادر عنهم استعدادهم التحرك إىل الجبهات ليمرغوا 
ــىل كل ما ارتكبه من  ــف العدو بالرتاب ويثأرون منه ع أن

جرائم.
ــعرية لطفلة من حي نقم،  تخلل الفعالية قصيدة ش

وعرض عسكري وقتايل مميز.
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أحمد الرازحي

الشهيد أبو عادل.. مرافق الرئيس الذي الزمه حتى استشهادهالشهيد أبو عادل.. مرافق الرئيس الذي الزمه حتى استشهاده
ــح الصماد يرتاح  ــهيد صال كان الرئيس الش
كثريا للشهيد عبدالباري محمد عيل مناع "ابو 
ــت احرتمه كثريا  ــه ويقدره وكن ــادل" ويحرتم ع
الحرتام الرئيس له، ولكونه نموذجاً فريداً ، كنا 

ال نتحمل فراقه أليام.
ــيايس كان أبو عادل  ــة املجلس الس ويف بداي
ــاد يف حله وترحاله وكان  مالزماً للرئيس الصم

له دور كبري يف مساعدتنا عىل القيام بأعمالنا.
ــوم تفاجأت بأن الرئيس نقل عمل  ويف ذات ي
ــرص الجمهوري  ــادل إىل التحويلة يف الق ــو ع أب
ــة  ــه برفق ــود إىل عمل ــه يع ــاً لعل ــرت أيام ، انتظ
ــبب ،  ــم يعد ولم أدرك ما هو الس ــس لكنه ل الرئي
ــي عىل أداء  ــه أثر غري ايجاب ــن ابتعاده كان ل لك

ــكلة ما  ــيس لعل هناك مش ــل ،،، قلت يف نف العم
ــع الرئيس ،،،  ــة ذلك م ــت البد من مناقش ،، وقل
ــس ملاذا نقل  ــأل الرئي ــرث من مرة أحاول اس وأك

أبو عادل إىل التحويلة ؟ ويتم تأجيل السؤال.
ــؤال ، وذات يوم  لقد كنت مرتدداً يف طرح الس
ــوري وقبل  ــس يف القرص الجمه ــن والرئي ونح
ــؤال  ــاء العمل طرحت الس ــد انته ــه بع مغادرت
بأسلوب آخر بأن انتقال أبو عادل إىل التحويلة 
ترك فجوة نظراً للدور الذي كان يقوم به عندما 

يكون برفقته
ــازال يرتدد عىل  ــواب م ــاب الرئيس بج فأج
مسامعي إىل اليوم كلما أتذكر أبو عادل أو أنظر 

إىل صورته .
وقال الرئيس وهو ينظر إىل األرض : "يا أخي 
ــتحي منه فهو تقريباً يف عمري  أبو عادل أنا اس
ــاعدتي يف  ــرياً عندما أطلب منه مس ــرج كث وأح

بعض األشياء".
لم أناقشه بعد الجواب واكتفيُت بما سمعت 
ــذا  ــالق ه ــن أدب وأخ ــار م ــا محت ــادرت وأن وغ

الرئيس .
ــد من  ــواب عىل نفيس أش ــذا الج ــع ه كان وق
امليش عىل شفرات السيوف وأسنة الرماح وأنا 

أراجع حساباتي يف التعامل مع من حويل.
ــت  ــم طلب ــًال ث ــهراً كام ــا ش ــرت تقريب وانتظ
ــادل للعمل برفقته  ــود أبو ع ــن الرئيس أن يع م
ــل  ــور يف العم ــف القص ــباب وكي ــت األس وأبدي

نتيجة غياب أبو عادل .
ــو عادل لعمله برفقة  فوافق الرئيس وعاد اب
الرئيس ولم يفارقه حتى استشهد مع الرئيس 
الصماد يف 19 ابريل فسالم الله عليهم أجمعني.

إنا لله وإنا إليه راجعون .
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ــي إب والبيضاء  ــة بمحافظت ــزة األمني ألقت األجه
ــة كانوا يف  ــني واملرتزق ــن املخدوع ــتة م ــض عىل س القب
ــع  ــدوان يف الضال ــكرات الع ــاق بمعس ــم لاللتح طريقه

ومارب .
ــة إب بمديرية  ــن يف محافظ ــث ضبط رجال األم حي
ــاء محاولتهم  ــدوان أثن ــن مرتزقة الع ــة ثالثة م الرضم
ــام  ــع لالنضم ــدوان بالضال ــكرات الع ــه إىل معس التوج

والقتال يف صفوف العدوان .
ــاء  ــن البيض ــط أم ــة ضب ــة منفصل ــة أمني ويف عملي
ــك بعد عملية  ــة من املرتزقة، وذل ــة املالجم ثالث بمديري
ــران إىل  ــن محافظة عم ــن م ــرك املذكوري ــر عن تح تح

معسكرات العدوان يف مارب . 
ــىل  ع ــظ  بالتحف ــة  األمني ــزة  األجه ــت  قام ــد  وق
ــدا إلحالتهم  ــتكمال التحقيقات تمهي ــني الس املضبوط

للجهات املختصة.
ــة القبض  ــت األجهزة األمني ــد متصل ألق عىل صعي

ــوث  محافظة  ــة ح ــا بمديري ــد املطلوبني أمني ــىل أح ع
ــب عملية رصد  ــذا االنجاز األمني عق ــران ، وجاء ه عم
ــة أمنية  ــرم يف عملي ــط ذلك املج ــت بضب ــة تكلل ومتابع
ــع  ــد مواق ــد وتحدي ــوم برص ــث كان يق ــة     ، حي ناجح
ــعبية والرفع باإلحداثيات للعدو  الجيش واللجان الش
ــات األولية  ــي ، ومن خالل التحقيق ــعودي األمريك الس

اعرتف بجريمته إليه من قبل العدو .
ــىل املضبوط  ــزة األمنية ع ــت األجه ــك تحفظ إىل ذل
ــات  للجه ــه  إلحالت ــدا  تمهي ــات  التحقيق ــتكمال  الس

املختصة.
ــن  ــوس م ــاف النف ــة ضع ــزة األمني ــذرت األجه وح
ــوى  ــي لن يجنوا منها س ــن الخيانة الت ــوع يف براث الوق
ــم ، مؤكدة  ــم ودينهم ودنياه ــة والخرسان لوطنه الخيب
ــه  ــول له نفس ــن حديد كل من تس ــترضب بيد م ــا س أنه
ــن ومرتزقتهم ،  ــزاة واملحتلني واملعتدي ــل مع الغ التعام
وستخرجهم من أوكارهم أينما كانوا حتى يتم تقديمهم 

للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع .

ــن الــــدول الــمــســانــدة لــلــعــدوان ــول عـــدد م ــدخ ـــروط مــعــقــدة تــفــرض عــلــى اليمنيني ل ¶ ش

يتحدث املواطن زيد قائد عن شهر رمضان املبارك 
ــية  ــول وحرشجة قاس ــذا العام فيق ــيكون ه وكيف س
تخنق كلماته ومرارة مؤملة تحكي تفاصيل لم تستطع 
ــن  ــن االفصاح بها : قبل ان تش ــات ع ــروف والكلم الح
ــا كحياة بقية  ــم كانت حياتن ــعودية عدوانها اآلث الس
ــش متوفرة وكذا  ــا ولقمة العي ــني يف منازلن ــاس أمن الن
مطالب األطفال واألرسة ككل وكان رمضان ال يأتي اال 
ــتقبال والرتحاب  ــد منحناه الكثري من طقوس االس وق
ــا نعيش لحظاته بكل  ــه كل ما يمكن ان يجعلن فنوفر ل
ــتلزمات  ــة أو املس ــواد الغذائي ــن امل ــواء م ــعادة س س
ــعائر الله و كنت  ــهل علينا أحياء ش ــرى  مما يس األخ
ــعر  ــعاد جميع افراد االرسة ولم نش أعمل جاهدا إلس
ــة يوما رغم بعض االزمات املالية التي كنت أمر  باملهان
بها.. اما اآلن فقد ساءت احوالنا وقست علينا الحياة 
ــهر  بعد ما احدثه العدوان يف كل نواحي حياتنا فإن ش
ــا فنحن غري  ــية لن ــوى ذكرى قاس ــم يعد س ــان ل رمض
ــيطة فضال عن  ــة العيش البس ــن عىل تأمني لقم قادري
توفري متطلباته الكبرية والباهظة و لم نعد نحلم بيشء 

سوى األمن ولقمة العيش.
بؤس ومعاناة

لم ترحم الحياة ضعفهم وال قلة حيلتهم وال هوانهم 
ــاقته لهم  ــا لم تكتِف أقدارهم بما س ــىل األعداء  أيض ع
ــنوات مضت من مآٍس غري قابلة  خالل أكرث من ثالث س
ــيان, فعالوة عىل ذلك أرسلت إليهم أهم لحظات  للنس
ــىل غري ما كانوا يتوقعون إذ  الزمن فرحة يف حياتهم ع
ــماته لينقلب من  ــؤس وكدر العيش واملهانة أبرز س الب
ــاس و تلك الحالة  ــهر ق ــان الفرح والرسور إىل ش رمض
ــها ارسة إبراهيم محمد عيل وان كان  ــاوية  تعيش املأس
ــاك فرق ما من أرسة ألخرى ومن مدينة ملدينة  ومن  هن
رشيحة اجتماعية لرشيحة, فإن ارسة إبراهيم من أكرث 
ــد ذهبوا مجربين  ــاة  فيكفي انهم ق ــا ومعان األرس بؤس
إىل الفقر واملجاعة واملهانة و بعد أن تبخرت أحالمهم 
املرشوعة ولم يتبق منها سوى حلم ضمان بقائهم عىل 
قيد الحياة منذ ان جاء طغيان آل سعود يجتث ويقتلع 
ــش الكريم عىل تراب الوطن  كل مقومات الحياة والعي

الجريح..
ــن اآلن كان  ــنوات م ــي إبراهيم :قبل ثالث س ويحك
ــعادة التي  ــري لحظات الس ــغف كب الجميع ينتظر بش
ستحملها إليهم أيام شهر رمضان  املبارك فهذا ينوي 
ــر ينوي االرتماء يف أحضان املناطق  زيارة اقاربه وآخ
ــث االجواء  ــة وجمالها وحي ــث الطبيع ــة  حي الجبلي
ــه برنامجا يضمن  ــة  فيما ثالث يصنع لنفس الروحاني
له الفوز بأكرب قدر ممكن من الصالة والدعاء واالبتهال 
ــاش كٌل لحظته املنتظرة,   ــه وإذا ما حرض رمضان ع لل
ــاة أصبحت من  ــك الحي ــه حقا أن تل ــف ل لكن ما يؤس
ــعيد فقط بقي منها يف حارضنا الذكرى ال  ماضينا الس
ــري اما اآلن فقد أصبح كل مواطن يمني غارقا بهموم  غ
ــتلزمات ومصاريف تغرقه من رأسه حتى أخمص  مس
قدمية بعد ان جاء طغيان العدوان السعودي وتحالفه 

ليدمر كل مقومات الحياة.
واقع الحال 

ــن محافظة تعز, يعمل  جميل الرشعبي, مواطن م
ــن األوالد,  ــتة م ــة وأب لس ــة خاص ــا يف رشك مهندس

ــيمر عليه  ــة وكيف س ــع حياته اليومي ــا واق ــور لن يص
ــت أعمل يف رشكة  ــارك,  فيقول : كن ــهر رمضان املب ش
ــذي كان  ــكايف ال ــيل الدخل ال ــدر ع ــيل ي ــة وعم خاص
ــدت نفيس  ــة لكنني وج ــش بكرام ــن العي ــي م يمكنن
ــدوري اإليفاء  ــد بمق ــاس إذ لم يع ــن أفقر الن ــأة م فج
ــدوان دمر  ــة  فالع ــات األرسة الرضوري ــل متطلب بكام
ــد أن نزحت  ــة و بع ــارات يف املدين ــدى الغ ــزيل بإح من
ــار املنزل لم يخطر ببايل  ــه إىل محافظة إب وألن دم من
ــة داخله عىل أمل أن  ــياء الثمين فقد تركت أغلب األش
نعود إليه يف القريب العاجل, لكن ما حدث هو العكس 
تماما إذ تبددت آمال العودة بعد تدمريه, أما بالنسبة 
ــينا أمرها  ــان فقد نس ــف رمض ــتلزمات ومصاري ملس
ــرص حينما  ــوى أبنائي الق ــي بها س ــا وال يذكرن تمام
ــنعاني فيه كرمضان  ــألونني برباءة عما إذا كنا س يس
ــنوات فالعدوان  ــذ 3 س ــاد من ــا هو املعت ــابق و كم الس
ــل ويدمر كل سبل الحياة  اليزال يهلك الحرث والنس

ويقطع ارزاق الناس..
انقطاع باب الرزق

ــيم   وإذا كان الرشعبي قد نيس أمر رمضان فإن وس
ــتعجل  ــالق بل يكاد يس ــه عىل اإلط ــف لم ينس الحش
وصوله , لكن ثمة أمراً مختلف فحنينه لرمضان ليس 
ــة بل لهدف  ــاء االجواء الروحاني ــغفه بقض ملجرد ش
ــتمرار يف  ــو ليس ببعيد عن ضمان االس آخر ايضا وه
ــل يف العاصمة صنعاء  ــيم الذي كان يعم الحياة فوس
ــداه انقطع عنه ذلك  ــبت ي بناء ويعول أرسته مما كس
الباب للرتزق فلم يبق أمامه سوى الرحيل إىل الجبال 
ــيقوم بعد  ــة الحصول عىل أعواد الحطب التي  س بغي
ذلك  بحملها عىل ظهره قبل أن يبيعها عىل املحتاجني 
ــم  ــهر رمضان املبارك خري موس له يف املدينة وقدوم ش
ــنوات عّل   ــيم:  انتظرنا 3 س ــارة  يقول وس ــذه التج له
ــد ما كنا قد  ــم ينته قبل أن ينف ــي  لكنه ل ــدوان ينته الع
ادخرناه من أعمالنا الحرة يف املواسم السابقة  وملا لم 

نجد حال فكرت باالحتطاب ولم أكن أنا الوحيد الذي 
ــن جاَر عليهم  ــذا العمل فهناك الكثري مم ــدم عىل ه يق
ــدوان الظالم وأصبحوا بني ليلة وضحاها فقراء ال  الع

يمتلكون شيئا.
ذكريات وفراق

ــيكون له مع  ــر س ــو اآلخ ــح .. ه ــن راج  عبدالرحم
شهر رمضان الحايل ذكريات مؤملة بالطبع ستختلف 
ــهر الفضيل  ــار وليل أيام الش ــابقيه ..فنه كليا عن س
ــرب اللذين  ــقيقه االك ــن يجمعه  بوالده وش ــذه املرة ل ه
ــهر رمضان  ــس والعرشين من ش ــهدا يف الخام استش
املايض بغارة جوية لطائرات العدوان السعودي عىل 
ــران بالصدفة  ــة حجه وهما يم ــد املنازل بمحافظ اح
ــا اىل املنزل  ــق عودتهم ــدف وهما يف طري ــب اله بجان
ــي  ــف حكوم ــل كموظ ــن  يعم ــد عبدالرحم ..كان وال
ــقيقه االكرب البالغ من العمر  متوسط الدخل ومثله ش
ــالن ..يقول  ــزوج وله طف ــا وهو مت ــة وثالثني عام ثالث
ــهر رمضان املبارك  ــن معلقا عىل حلول ش عبدالرحم
ــد بإمكاني  ــدا فلم يع ــا ج ــيكون مختلف ــد س : بالتأكي
ــاء االرسة وتوفري  ــل اعب ــؤولية تحم ــرب من مس الته
ــد رحل من كنت القي  ــا والقيام بأمرها فق احتياجاته
ــن رؤية اخي  ــن اتمكن م ــه أيضا ل ــىل كاهل ــة ع باملهم
ــهر  ــدي و لن اصيل معهما وال خلفهما يف هذا الش ووال

ــبة يل  ــهر بالنس ــيكون هذا الش ــم, باختصار  س الكري
وللعائلة  ذكرى رحيل مؤلم لروح الحياة الجميلة.

العدوان أو واخريًا
ــن جزء  ــي, تحدث ع ــط حقوق ــح ناش ــام راج هش
ــه العدوان  ــبب ب ــع اليمني الذي تس ــع املجتم ــن واق م
وحصاره الرببري عىل بالدنا  خالل السنوات املاضية  
وقال :يف السنوات السابقة كنت قد قمت برصد للحالة 
ــن محافظة يف  ــرث م ــق يف اك ــض املناط ــة, لبع املجتمعي
ــورة كارثية, فعرشات  ــوب وكانت الص ــمال والجن الش
ــرت  ــدوان, إذ دم ــن الع ــرضرت م ــن األرس ت اآلالف م
ــرى فقدت بعض افرادها يف  ــازل ارس كثرية وارس اخ من
ــرات العدوان يف  ــارات الطاحنة التي تقوم بها طائ الغ
كل محافظات اليمن, كما أن أرس أخرى فقدت مصادر 
ــد آخر  ــىل صعي ــواه, وع ــون س ــذي ال يملك ــا ال دخله
ــم والصحة  ــن قطاع كالتعلي ــت الحياة يف اكرث م تعطل
ــفيات  ــا كارثية فعرشات املستش ــذي يعيش اوضاع ال
ــبب وبالتايل يفقد الكثري  توقفت عن العمل ألكرث من س
ــب  ــم وعىل صعيد آخر ارتفعت نس ــن املرىض حياته م
ــب البطالة  ــة وكذا نس ــاط األرس اليمني ــر يف أوس الفق
ــعب وهذا فضال عن مئات من الشباب  ــاط الش يف اوس
ــد ترسيحهم  ــاص بع ــاع الخ ــم يف القط ــدوا اعماله فق
ــبب استهداف املنشآت الحيوية  بسبب الحصار وبس

وآخرون فقدوا اعمالهم التي كانت تعترب كأعمال حرة 
وذلك بسبب العدوان  عالوة عىل قطع رواتب املوظفني 
ــاع الحكومي واحتكارها من قبل حكومة الفار  يف القط
ــهر رمضان   هادي ..ومن هنا فإن معاناة اليمنيني يف ش
ــتكون كبرية والسبب األول واألخري لذلك  هذا العام س
هو العدوان السعودي الذي دمر اليمن أرضا وانساناً.

انعدام االمن الغذايئ 
فيما قالت منظمة اليونيسف يف بيان لها ان "انعدام 
ــخص  األمن الغذائي الحاد يهدد أكرث من 22 مليون ش
ــل 22 يف اليمن  ــي 20 محافظة من أص ــن وتعان يف اليم
ــل انعدام  ــة من مراح ــوارئ أو األزم ــة الط ــن مرحل م
ــكان اليمن  ــه أكرث من ثلثي س ــن الغذائي، ويواج األم
خطر الجوع ويحتاجون بشكل عاجل إىل مساعدات 
ــتهم".. ــبل معيش ــم والحفاظ عىل س ــاذ أرواحه إلنق

ــاني  ــان من انه "إذا لم يتم تقديم دعم إنس وحذر البي
ــتواجه الكثري من  ــش، فس ــبل العي ــم لس ــايف ودع إض
ــزالق إىل املجاعة"ومع وصول  املحافظات ، خطر االن
ــخاص الذين يواجهون مرحلة "الطوارئ"  عدد األش
ــن الغذائي إىل 22  ــة" من مراحل انعدام األم أو "األزم
ــوأ  ــن حالياً إحدى أس ــه اليم ــخص، يواج ــون ش ملي

أزمات الجوع يف العالم".
ــاراً مدمرة عىل األمن  ــدوان عىل اليمن آث وترك الع
ــبل كسب العيش، حيث وان 80 % تقريباً  الغذائي وس
ــوءاً  من األرس يف اليمن تواجه وضعاً اقتصادياً أكرث س
ــع االقتصادي قبل العدوان..ونقل  باملقارنة مع الوض
ــة منظمة األمم  ــو، ممثل ــل ريالن ــان عن مرييتكس البي
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) يف اليمن، "نعاني من 
ــوء التغذية الحاد يف تاريخ اليمن  أعىل مستويات لس
ــوء  ــني 2,2 مليون طفل يعانون من س ــث ومن ب الحدي
ــوء  التغذية الحاد، هناك 462 ألف طفل يعانون من س
ــديد والحاد"، مشرية اىل ان الطفل الذي  التغذية الش
يعاني من سوء التغذية الشديد والحاد "معّرض أكرث 
ــرش مرات لخطر الوفاة إذا لم يتلق العالج يف الوقت  بع
ــع بصحة جيدة  ــع الطفل املتمت ــب باملقارنة م املناس
ــم املتحدة  ــان ان "األم ــاف البي ــس عمره"..واض وبنف
ــهيل وصول املنظمات  ــدتها لتس يف اليمن تكرر مناش
ــرشوط لتتمكن من رفع  ــتدام وغري امل ــانية املس اإلنس
مستوى املساعدة بحيث تلبي الطلب املتزايد للناس 

الذين هم يف أشد الحاجة لتلقي املساعدات".
جرائم ضد اإلنسانية 

ــي  ــع الت ــار والتجوي ــة الحص ــد سياس ــذا و تع  ه
ــم املتعمدة  ــعودي من الجرائ ــا العدوان الس يقوم به
ــادة (7) من  ــا يف امل ــانية املنصوص عليه ــد االنس ض

ــة  ــات الدولي ــة الجناي ــايس ملحكم ــا األس ــام روم نظ
ــال التي تعد جرائم  ــاب الثاني والتي حددت االفع الب
ــد واالبادة  ــها القتل العم ــىل رأس ــانية وع ضد االنس
ــبب عمدا  ــرى التي تتس ــانية االخ واالفعال الالإنس
ــم او  ــديدة أو يف أذى خطري يلحق بالجس يف معاناة ش
ــا جرائم حرب  ــة أو البدنية, كما انه ــة العقلي بالصح
ــد  ــادة 8 (2) (أ) ’3‘: تعم ــف ورشوط امل ــاً لتوصي وفق
ــديدة او الحاق اذى خطري بالجسم  احداث معاناة ش

او بالصحة:
ــي أو  ــم بدن ــة يف أل ــب الجريم ــبب مرتك   1 - أن يتس
ــة  ــديدة أو أرضار بليغ ــاة ش ــديد أو معان ــوي ش معن

بجسد أو  بصحة شخص واحد أو أكرث. 
ــخاص  ــخص أو أولئك األش ــون ذلك الش  2 - أن يك
ــة أو أكرث من اتفاقيات  ــملهم بالحماية اتفاقي ممن تش

جنيف  لعام 1949. 
ــىل علم بالظروف  ــب الجريمة ع ــون مرتك  3 - أن يك

الواقعية التي تثبت ذلك الوضع املحمي. 
 4 - أن يصدر هذا السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل 

ويكون مقرتنا به. 
ــىل علم بالظروف  ــب الجريمة ع ــون مرتك  5 - أن يك

الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. 
أخريًا

ــعب اليمني  ــرب الفجائية الش ــل أن تداهم الح قب
ــكل  ال كان  ــري  الكب االذى  ــم  وبحياته ــم  به ــق  وتلح
ــم املعاناة التي  ــه الخاصة رغ ــه بطريقت يعيش حيات
ــح  ــي ال تخرج عن دائرة ش ــري والت ــها الكث كان يعيش
ــدأ العدوان  ــب ..لكن بعد ان ب ــل اليومي يف الغال الدخ
ــد بإمكان  ــم يع ــات ل ــىل  كل املحافظ ــه ع ــن غارات بش
ــه الخاصة  ــش حياته بطرق ــي ان يعي ــن اليمن املواط
ــة تفاصيلها  ــدة اجباري ــىل حياة جدي ــكل ارغم ع فال
ــا ..معاناة  ــاة بقضها وقضيضه ــآيس واملعان تظهر امل
ــد  ــض فق ــا, فالبع ــاة وأوجاعه ــكل آالم الحي ــرية ب كب
ــعودي  ــتهدفهم طريان العدوان الس اقاربه بعد ان اس
ــه بالتدمري عرب  ــد منزل ــض اآلخر فق ــه  والبع وتحالف
ــدوا مصادر دخلهم  ــرات العدوانية وآخرون فق الطائ
ــراء يتكففون أيدي  ــات االغلب إما نازحني وإما فق وب
ــة لكنها اقل  ــم يعيش حياة صعب ــاس والقليل منه الن
ــاوة الحرب تلك ستزيد وذلك  ــاوة من غريهم، قس قس
ــبة  ــارك الذي يعترب بالنس ــهر رمضان املب ــول ش بحل
ــتثنائيا من  ــلمني وباألخص اليمنيني شهرا اس للمس
ــاج اىل امن  ــهر  يحت ــي فرمضان هو ش ــع النواح جمي
ــى يتمكن الناس  ــتقرار وحالة مادية متيرسة حت واس
من ان يعيشوا أيام وليايل الشهر الفضيل كما يجب ان 

يكون حيث روحانية الشهر وهباته الربانية .

": تعرضنا  لالذالل  مسافرون يمنيون لـ"مسافرون يمنيون لـ"
والتعسف والتوقيف في مطار القاهرة الدوليوالتعسف والتوقيف في مطار القاهرة الدولي

ــعودي  ــدوان الس ــف الع ــرض تحال ــذ أن ف من
/26 يف  ــا  بالدن ــىل  ع ــار  الحص ــي  االمريك
ــرض قيود  ــارات وف ــري املط ــارس/2015م، وتدم م
ــافرين اليمنيني تمارس  ــل للمس ــىل حرية التنق ع
ــيطاني الذي تقوده  ــف العدواني الش دول التحال
ــدات إضافية  ــف معها تعقي ــعودية ومن تحال الس
ــني،  ــني اليمني ــل آلالف املواطن ــة التنق ــىل حري ع
تضاف إىل مآس ومعاناة  أخرى يواجهها اليمنيون 
ــدوان لتتفاقم ظروف اليمنيني وتزيد من  جراء الع
ــؤولة اىل  ــات املس ــرتث الجه ــم دون أن تك أوجاعه
معاناة املرىض وكبار السن الذين يذهبون للعالج .

افرتاش ساحة المطار
ـــ" الثورة "   ــرزاق القزحي ل ــول االخت أمة ال تق
ــادت من القاهرة  ــافرات والتي ع وهي إحدى املس
ــفر اىل خارج  ــال والس ــة االنتق ــرا" إن تجرب مؤخ
ــع رضيبتها  ــية يدف ــت صعبة وقاس ــن أصبح اليم

املسافرون اليمنيون ".
ــبوع  ــس االس ــن تون ــادت م ــا ع ــف : انه وتضي
ــة  وفوجئت  ــرة عرب طريان اليمني ــايض اىل القاه امل
ــيئ  ــاء عودتها اىل مطار القاهرة بالتعامل الس اثن
ــت عىل  ــفات التي مورس ــاني والتعس وغري اإلنس
ــار القاهرة  ــل امن مط ــني من قب ــافرين اليمني املس

ــوط الجوية اليمنية  حيث فرضوا  وموظفي الخط
ــس الرحلة البقاء  ــىل من كان معها يف نف عليها وع
ــاعة ومنعوهم من  ــرث من ١٥ س ــار القاهرة أك يف مط
ــألكل والرشب  ــار ل ــارج املط ــروج خ ــل والخ التنق
ــالة ممن  ــدم حصولهم عىل "فيزا" او رس بحجة ع
ــب التعمد يف  ــر إىل جان ــن دغ ــة اب ــموها حكوم اس
ــع  ــرر ان تقل ــن املق ــي كان م ــم والت ــري رحلته تأخ
ــم اجربوهم عىل  ــة  فجرا" إال انه ــاعة الخامس الس
ــعة  صباحا" من دون اي  ــفر الساعة الـ التاس الس
ــم يرحموا رصخات وبكاء  مباالة بمعاناتهم بل ول
ــاحات  ــوا س ــال وآهات املرىض الذين افرتش األطف

املطار للنوم واالنتظار ؛.
ــت  ــني أصبح ــل لليمني ــة التنق ــدة أن حري  مؤك
ــب واملضايقات، واإلذالل،  ــل الكثري من املتاع تحم
ــني الكثري من  ــافرين اليمني حيث يفرض عىل املس
القيود والتعسفات التي ال داعي منها سوى ابتزاز 
ــا  ــه تفتيش ــه وتفتيش ــي و تطفيش ــن اليمن املواط
دقيقا" دون غريه من املسافرين من الدول األخرى 
..وتقول القزحي إن معاناة املسافرين اليمنيني لم 
ــف عند هذا الحد فقط بل تجاوزت ذلك فمجرد  تق
ــفر للخارج  ــفر إىل عدن من أجل الس ــري للس التفك
ــة باملخاطر فإن  ــرة املحفوف ــة املغام ــح بمثاب أصب
استطعت ان تجتاز ٤٠ نقطة امنية تابعة ملا يسمى 
ــي فأنت محظوظ  ــزام األمني االمارات بقوات الح
ــة اىل أنها  ــوة الوالدين  ؛ الفت ــة وتحظى بدع للغاي
ــائك وطويل، خالل  ــلوك طريق ش اضطرت إىل س
ــني العاصمة صنعاء  ــفرها عرب الطريق الرابط ب س
ومحافظة عدن املحتلة، الذي يمر من وسط البالد 
ــار وإب والضالع  ــات ذم ــرب محافظ ــوب ع إىل الجن

ولحج.
ــوء  ــافر قبل أن تس ــف القزحي : كنت أس  وتضي
ــدة زمنية ال  ــدن يف م ــاء إىل ع ــن صنع ــاع م األوض
ــاعات، بينما أُجربت مؤخراً مع نحو  تزيد عن 7 س

ــرىض والطالب، عىل أن نعرب  ــاً جلهم من امل 50 راكب
ــش خاللها  ــة نعي ــاعة كامل ــالل 14 س ــق خ الطري
ــوف كإنزالنا من  ــوف الرعب والخ ــاً من صن انواع

فوق الباص لغرض التفتيش يف كل نقطة.
ــافر عرب  ــن املمكن أن أس ــابقاً؛ كان م وقالت "س
ــاعات،  ــرف 4 س ــرة يف ظ ــاء إىل القاه ــار صنع مط
ــع بمزايا الركاب  ــاً يل يف أي يوم التمت ويكون متاح
ــول العاصمة املرصية بدون "فيزا"،  العابرين ودخ
ــوم من  ــل الي ــو حاص ــا ه ــاً مل ــبق، خالف أو إذن مس

تعسف واذالل ال يتصوره أحد .
شروط معقدة وتعجزيية

منذ اندالع العدوان الغاشم عىل بالدنا، فرضت 
ــني، رشوطاً معقدة  ــلطات املرصية عىل اليمني الس
ــني إىل األرايض املرصية برشط  ــول اليمني عىل دخ

ــفى  ــىل تقرير طبي معمد من مستش ــل ع ان تحص
الثورة ووزارة الخارجية اليمنية وأن يكون عمرك 
ــموحاً لهم الدخول  مابني ٤٥ أو أكرث بعد أن كان مس

دون أي رشوط أو قيود .
ــة  ــة املكوكي ــا بالرحل ــي وصفته ــا الت يف رحلته
ــمني  ــمس وياس ــرزاق ورفاقها ش ــة ال ــرت ام اضط
ــوا يف رحلة  ــات وزمالؤهم الذين كان ــهام وعرف وس
إىل تونس لحضور دورة تدريبية، للبقاء يف حجرة 
ــرية بمطار القاهرة، ومعها انتظروا يوماً كامًال  صغ
ــذا حصل  ــار عدن وهك ــة إىل مط ــم املتجه لرحلته

معهم عند ذهابهم لتونس والعودة .
ــىل النوم  ــرزاق ورفاقها ع ــربت امة ال ومعها أج
ــة  ــركاب، يف صال ــار ال ــد انتظ ــت مقاع ــذر تح بح
ــا يف حياتها كما  ــر عليه ــوأ يوم م ــت يف أس الرتانزي

تصف ذلك .

وبعينني تحيط بهما هالة من السواد، تقول "كان 
ــارشة إىل القاهرة،  ــول مب ــمح يل بالدخ ــابقاً ُيس س
ــد الفنادق القريبة من  ــاء فرتة االنتظار يف أح وقض
املطار، لكنني هذه املرة اجربت عىل البقاء يف املطار 

حتى حان موعد رحلتي إىل تونس".
استمرار المعاناة 

ــاة اليمنيني املتنقلني  ــدو يف األفق إن معان وال يب
ــاً، مع  ــتنتهي قريب ــا، س ــالد أو خارجه ــل الب داخ
ــة املضطربة  ــيايس لألزم ــداد آفاق الحل الس انس
ــدوان ورفضهم ألي  ــت املرتزقة وتحالف الع وتعن
بوادر سالم، أضف إىل ذلك استمرار إغالق املرافئ 
ــية والثانوية وفرض الحصار عىل  الجوية الرئيس
ابناء الشعب اليمني من قبل دول العدوان لتستمر 

معاناة اليمنيني اىل أجل" غري مسمى .

ــعب اليمني, للعام  ــىل الش ــارك  ع ــهر رمضان املب ــل ش ــوايل يقب ــىل الت ــع ع الراب
ــن الضيف العزيز عىل  ــغل الناس ع ــعودي قد اش وكالعادة  فالعدوان الس
قلوبهم بعد ان نرش املوت واملجاعة والدمار يف ربوع اليمن السعيد وبعد أن  أنهك الشعب 
اليمني بمختلف رشائحه وطبقاته حتى ارتسمت صورة مأساوية يف ذاكرة الناس السيما 
ــن قطع العدوان  ــر املدقع ومن تبعهم مم ــوا من قبل تحت خط الفق ــون الذين كان املواطن

السعودي وتحالفه سبل عيشهم ومصادر دخلهم .. 
ــارك .. فإىل  ــهر رمضان املب ــاع اليمنيني قبيل ش ــلط الضوء عىل اوض ــق  يس ــذا التحقي  ه

التفاصيل :
الثورة  /حاشد مزقر 

ــني يف مطار القاهرة أكرث  ــافرين اليمني ــف قضاها عدد من املس ــاعة من االذالل والتوقيف والتعس ــن ١٥ س م
ــقة يف اروقة  ــم اىل اليمن بعد طول عناء ومش ــول الطائرة لنقله ــار وص ــدويل دون اكل أو رشب يف انتظ ال
ــيطرة  ــفر مضنية إىل عدن التي تخضع لس ــذاب واالنتظار  والقهر ، يف رحلة س ــوا فيها صنوف من الع ــار ذاق املط

االحتالل  اإلماراتي.
الثورة/ غمدان أبوعلي 

ــدة أن العدوان  ــة الحدي ــني بمحافظ ــن الحقوقي ــدد م ــد ع أك
ــانية وغري  ــع الجرائم اإلنس ــي يمارس أبش ــعودي األمريك الس
ــتهدافهم يف  ــن اليمنيني من خالل اس ــق الصيادي ــة بح األخالقي

عرض البحر أثناء خروجهم للصيد .
ــية التي خصصت إلعداد  ــاركون يف الحلقة النقاش وقال املش
ــادون من قبل  ــي يتعرض لها الصي ــر حول االنتهاكات الت تقاري
بوارج تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ونفذتها مؤسسة 
ــاة للتدريب  ــام الحي ــة وس ــان التنموية بالرشاكة مع مؤسس بني
ــل ١٤٧ صيادا“  ــبب يف قت ــدوان تس ــانية: إن الع ــة اإلنس والتنمي

بصورة مبارشة يف عرض البحر   .
ــي  ــم الت ــية أن الجرائ ــة النقاش ــاركون يف الحلق ــرب املش واعت
ــقط  ــي إىل جرائم الحرب ولن تس ــدوان ترتق ــوى الع ــا ق ترتكبه

بالتقادم .
ــطني  ــن الناش ــدد م ــا ع ــارك فيه ــي ش ــة الت ــت الحلق وناقش
الحقوقني واإلعالميني عدداً من املحاور املتعلقة بقضايا وهموم 
الصيادين وما يتعرض له الصيادون من ممارسات ال إنسانية يف 
عرض البحر خالل قيامهم بعملية الصيد يف البحر والتي وصلت 
ــني يف رصد  ــني والحقوقي ــم ودور اإلعالمي ــتهداف قواربه إىل اس
وإعداد تقارير حول االنتهاكات التي يتعرض لها الصيادين من 

قبل العدوان  .
من جانبة أكد رئيس مؤسسة وسام الحياة للتدريب والتنمية 
ــليط الضوء  ــة تهدف إىل تس ــانية محمود باري أن الورش اإلنس
حول قضايا الصيادين وما يتعرضون له من استهداف مبارش يف 
ــاركني بأهمية رصد وإعداد  عرض البحر ورفع الوعي لدى املش
تقارير ومنارصة القضايا املجتمعية خصوصا قضايا الصيادين 
ــع ، وكذلك كيفية  ــة األضعف يف املجتم ــم يعتربون الرشيح كونه

خلق منارصة مجتمعية لقضايا الصيادين .

ــتهداف وتدمري نحو ١١ مركز  ــار باري إىل انه تم رصد اس وأش
ــمكي من قبل طريان العدوان إىل جانب قتل ١٤٧ صيادا“  انزال س
وجرح نحو ٥٧ صيادا“ وتوقيف أكرث من ٣٠ رشكة تصدير أسماك 
ــتهداف الصيادين املتكرر يف عرض البحر دفع  ــا“ إىل أن اس ؛ الفت
ــتهدافهم  ــن إىل البحث عن مهن أخرى خوفا“ من اس بالصيادي

من قبل طريان العدوان ..
وأكد عىل أهمية دور اإلعالميني والحقوقيني يف املنارصة لكافة 
ــالم يف منارصة قضايا  ــائل اإلع قضايا املجتمع وتفعيل دور وس
ــاكات التي تمارس  ــهم يف إيقاف تلك االنته ــن وبما يس الصيادي
بحق الصيادين بعرض البحر والذين العالقة لهم بالرصاعات .

وخرج املشاركون يف الحلقة النقاشية بالعديد من التوصيات 
ــات الدولية واملحلية وعرض  ــة أبرزها التواصل مع املنظم الهام
ــريان العدوان  ــي يرتكبها ط ــن والجرائم الت ــة الصيادي مظلومي
ــول ما تم  ــة ح ــام الصحيح ــات واألرق ــد البيان ــم  وتحدي بحقه

استهدافه وتدمريه .

أسر فقدت عائلها وأخرى  دمر العدوان منازلها أسر فقدت عائلها وأخرى  دمر العدوان منازلها 
وعمال وموظفون توقف مصدر رزقهم

لم يرحموا صرخات وبكاء االطفال وآهات المرضى وكبار السن وهم يفرتشون أرض المطارهكذا يستقبل اليمنيون شهر رمضان 

Sunday: 27 Sha'aban 1439 - 13 May 2018 - Issue No. 19533
ــو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٣٣ ــعبان ١٤٣٩ه - ١٣ ماي األحد: ٢٧ ش

الحديدة / الثورة

Sunday: 27 Sha'aban 1439 - 13 May 2018 - Issue No. 19533
ــو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٣٣ ــعبان ١٤٣٩ه - ١٣ ماي األحد: ٢٧ ش


