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قافلة جمعية األقصى وصلت غزة

مشائخ صعدة يتعهدون بالتصدي 
للمتمردين ويطالبون بإطالق املختطفني

االمم املتحدة تجدد عضوية اتحاد نساء اليمن
¿ و�ضلت قافلة جمعية الأق�ضى الثالثاء املا�ضي قطاع 
غزة حمملة باألف طن من امل�ضاعدات الإن�ضانية لالإ�ضهام يف 

اإنهاء احل�ضار عن القطاع، حيث وزعت ما حوته القافلة 

من امل��واد الغذائية والدوائية والتعليمية ومتطلبات 

ال�ضهر الكرمي على �ضكان قطاع غزة املحا�ضرين للتخفيف 

من معاناتهم امل�ضتمرة منذ احل�ضار الذي فر�ضه عليهم 

العدو ال�ضهيوين منذ اأربعة اأعوام.

وقال رئي�س اجلمعية الدكتور حممد العديل اإن »قافلة 

اأن�ضار اليمن لإغاثة غزة« التي �ضريتها جمعية الأق�ضى 

ر�ضالة من اليمن حكومة و�ضعباً توؤكد وقوفه اإىل جانب 

الفل�ضطينيني املحا�ضرين وامل�ضطهدين يف قطاع غزة 

وا�ضتمراره يف تقدمي الدعم الإن�ضاين حتى ينالوا كافة 

حقوقهم امل�ضروعة.

واأكد باأن هدف القافلة هو تقدمي الدعم الإن�ضاين ل�ضكان 

القطاع لالإ�ضهام يف اإنهاء احل�ضار والتخفيف من معاناتهم 

الناجمة عن ممار�ضات العدو ال�ضهيوين يف الأرا�ضي 

الفل�ضطينية خ�ضو�ضاً مع �ضهر رم�ضان املبارك الذي 

يتطلب مزيدًا من الحتياجات وامل�ضتلزمات لالأ�ضر وهو 

ما ي�ضاعف من معاناة الفل�ضطينيني املحا�ضرين يف قطاع 

غزة.. داعياً ال�ضعب اليمني اإىل تقدمي ما عهده منه ال�ضعب 

الفل�ضطيني من دعم وت�ضامن وم�ضاندة.

واأ�ضار د. العديل اإىل اأن ت�ضيري القافلة ياأتي يف �ضياق 

ا�ضتمرار جمعية الأق�ضى يف تعزيز دوره��ا اخلريي 

والإن�ضاين وذلك من خالل تقدمي خمتلف اأن��واع الدعم 

الإن�ضاين لل�ضعب الفل�ضطيني انطالقاً من الر�ضالة الدينية 

والإن�ضانية التي حتملها وحر�ضاً منها على تعميق قيم 

التكافل وجت�ضيدًا لهدف من اأهدافها والتمثل يف اإعادة 

تاأهيل املجتمع الفل�ضطيني.

منوهاً اإىل اأن احتياجات ومتطلبات ومقومات �ضمود 

ال�ضعب الفل�ضطيني حتتم علينا جميعاً القيام بواجبنا 

الديني والإن�ضاين جتاه الق�ضية الفل�ضطينية الذي تتفاقم 

معاناته يومياً.

���ض��اد الدكتور حممد العديل باجلهود الر�ضمية  واأ

وال�ضعبية التي تفاعلت مع حملة قافلة الأن�ضار لن�ضرة 

اخوانهم املحا�ضرين يف قطاع غزة والتي د�ضنتها اجلمعية 

عقب العتداء ال�ضهيوين على اأ�ضطول احلرية لغزة يونيو 

املا�ضي، كما ثمن موقف القيادة ال�ضيا�ضية جتاه العتداء 

الظامل على اأ�ضطول احلرية والق�ضية الفل�ضطينية عموماً 

ودورها يف تذليل ال�ضعاب اأمام العمل اخلريي.

واأو�ضح الدكتور العديل باأن اجلمعية نفذت خالل 

الن�ضف الأول من ه��ذا العام م�ضاريعها يف فل�ضطني 

وخميمات الالجئني باأكرث من مليوين دولر يف خمتلف 

املجالت التنموية والتعليمية وال�ضحية والإغاثية 

اإ�ضافة اإىل م�ضاريع امل�ضجد الأق�ضى والكفالت ال�ضاملة 

لالأ�ضر والأيتام.۹

¿ جدد م�ضائخ واأعيان وعقال اأبناء حمافظة �ضعدة 
املن�ضويني يف التحالف القبلي التعهد مبوا�ضلة 

الت�ضدي للمتمردين احلوثة الذين ا�ضتباحوا الدماء 

ويوا�ضلون الف�ضاد يف الأر���س  من خالل ا�ضتمرار 

نهب اأم��وال اأبناء املحافظة وقطع الطرق وت�ضريد 

املواطنني وتفجري منازلهم واإحراق مزارعهم.

وجاء بيان �ضادر عن التحالف: اإن اأبناء حمافظة 

�ضعدة ال�ضرفاء قد اأ�ض�ضوا التحالف من اأجل الدفاع 

عن املواطنني وحقوقهم وفقاً للمقا�ضد ال�ضرعية.

م�ضريين اإىل اأنه يف ظل مراوغة احلوثي ومماطلته 

وما يقوم به كل مرة من اإعالن التزامه باتفاقات ل 

حتقق لأبناء املحافظة اأدنى م�ضتويات الأمن واحلرية 

بل على العك�س اأ�ضبح املتمردون ويف ظل ال�ضماح لهم 

بال�ضفر والتواجد يف �ضعدة ي�ضكلون خطرًا على حياة 

املواطنني الذين �ضردوهم وهجروهم.

واأكدوا اأن موقف التحالف �ضيبقى ثابتاً ول يقبل 

باأي تنازلت للمتمردين ال بعد اأن تتحقق املطالب 

التالية:

- اأن يقوم احلوثي باإطالق �ضراح كافة املختطفني 

لديه من اأبناء قبائل حمافظة �ضعدة.

- عدم اعرتا�س اأي مواطن اأو تهديده 

اأو م�ضايقته اأو ابتزازه.

- رف���ع ال��ن��ق��اط ال��ت��ي ا�ستحدثها 

احلوثيون على الطرق و�ضمان �ضالمة 

املواطنني يف �ضفرهم وتنقلهم.

- اأن يعود النا�س اىل بيوتهم وقراهم 

ومي��ار���ض��وا حياتهم بكامل احلرية 

وعدم قيام املتمردين باأية ممار�ضات 

اإرهابية �ضدهم.

- اأن يقوم احلوثي بت�ضليم كافة 

املنهوبات التي لديه واإع��ادت��ه��ا اإىل 

اأ�ضحابها.۹

¿ج����دد امل��ج��ل�����س الق��ت�����ض��ادي 
والجتماعي بالمم املتحدة ع�ضوية 

احت��اد ن�ضاء اليمن كم�ضت�ضار يف 

املجل�س القت�ضادي والجتماعي 

لالمم املتحدة بدرجة امتياز وذلك 

ملا يقدمه الحتاد من خدمة يف كافة 

املجالت وامل�ضاريع التي ينفذها يف 

جم��ال احلماية القانونية وحماية 

الن�ضاء ومنا�ضرة املعنفات والعمل 

على تعديل القوانني التمييزية �ضد 

الن�ضاء ودعمهن للو�ضول ملواقع 

�ضنع القرار.

لفتاً اإىل ما حققه الحت��اد خالل 

ال�����ض��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة م��ن حت�ضني 

اأو�ضاع عدد من ال�ضر الفقرية عرب 

م�ضاريع القرو�س املي�ضرة والدورات 

هذا بال�ضافة اىل ما يقدمه الحتاد 

لأبناء �ضعدة املت�ضررين من اأعمال 

التمرد ا�ضافة اىل دورالحت����اد يف 

جمال ال�ضحة والأوبئة ومايقدمه 

من خدمات يف كافة املجالت.

اجل���دي���د ب��ال��ذك��ر اأن املجل�س 

الق��ت�����ض��ادي والج��ت��م��اع��ي ل��الأمم 

املتحدة يناق�س جتديد الع�ضوية 

ملنظمات املجتمع امل��دين ك��ل اأرب��ع 

�ضنوات.۹

مناشدة أمام محافظ حضرموت 
إلنصاف ورثة باكندي

¿ نا�ضد امل��واط��ن حممد م��ب��ارك باجمعان الخ حمافظ 
ح�ضرموت ال�ضتاذ �ضامل اخلنب�ضي ويحيى دويد رئي�س الهيئة 

العامة للم�ضاحة بتعوي�س ورثة املواطنة رقية باكندي عن 

اأر�ضهم الواقعة بجانب بنك اند�ضوي�س يف مدينة املكال والقريبة 

من حي باجمعان والتي مت حتويلها اىل م�ضلحة عامة ومل يتم 

تعوي�س املالك حتى الآن رغم توجيهات املحافظ ال�ضريحة 

والوا�ضحة ب�ضرف تعوي�س لهم مبوجب الوثائق الثبوتية 

ح�ضب ال�ضكوى.

وطالب ال�ضاكون ال�ضتاذ �ضامل اخلنب�ضي حمافظ ح�ضرموت 

ويحيى دويد رئي�س الهيئة العامة للم�ضاحة بالتدخل، خا�ضة 

واأن مدير الهيئة باملكال يتجاهل تنفيذ توجيهات الخ املحافظ 

فيما يتعلق بتعوي�س املالك املت�ضررين.۹

فيما معاناة النازحني يف تزايد

منظمات حاضرة يف الصورة.. غائبة يف امليدان

�ضحيفة »امليثاق« ويف اإطار اهتماماتها 

باجلانب الن�ضاين يف هذا ال�ضهر الكرمي واإمياناً 

منها باأهمية ودور الر�ضالة العالمية يف ك�ضف 

واإبراز اأو�ضاع وحال �ضرائح جمتمعية فقرية 

ت�ضتحق اأن يلتفت اليها وتعطي ن�ضيبها من 

الفعاليات والأن�ضطة الن�ضانية اخلريية 

الرم�ضانية.. زارت خميمات النازحني 

يف حمافظة عمران ل�ضتطالع اأو�ضاعهم 

واأح��وال��ه��م املعي�ضية داخ���ل املخيمات 

وم�ضتوى اخلدمات املقدمة اليهم من اجلهات 

املعنية..»�ضلطة حملية ومنظمات مدنية 

وحملية ودولية وم�ضاريع رم�ضانية«.. 

املفاجاأة كانت كبرية حينما اكت�ضفنا غياب 

داخ��ل  الن�ضانية  الرم�ضانية  ن�ضطة  الأ

خميمات النازحني وزادنا الأمر حزناً وكمدًا 

حينما وجدنا هذه املخيمات اأي�ضاً حمرومة 

من اأب�ضط اخلدمات كالإنارة مثاًل وال�ضرف 

ال�ضحي وتوافر املياه النقية لتنك�ضف بذلك 

عورات اجلهات العاملة يف اجلانب الإن�ضاين 

وع��ل��ى وج��ه اخل�ضو�س جلنة الإغ��اث��ة 

باملحافظة واملنظمات املدنية والأجنبية 

التي لطاملا ظهرت اأن�ضطتها يف و�ضائل العالم 

اكرث مما حققت وقدمت للنازحني من خدمات 

با�ضتثناء اليون�ضيف والهالل الأحمر اليمني.

معاناة بال حدود
۹ ماهر حممد اللموت �ضاب يف الثالثني 
من العمر بدا حزيناً وم�ضتاًء من العي�س يف 

املخيم وو�ضفه بجهنم احلمراء عن و�ضع 

م��اأ���ض��اوي تعر�س ل��ه دومن��ا التفاتة من 

اأحد..اأنا اأعي�س مع زوجتي منذ اأن نزحنا 

من حمافظة �ضعدة يف هذا املخيم حياة 

خماطرة وخ��وف وحرمان ب�ضبب احلال 

ال��ذي و�ضلنا اليه داخ��ل املخيم و�ضع 

�ضحي متدهور واأمرا�س منت�ضرة وبيئة 

ملوثة.. ل حمامات موجودة ول كهرباء، 

ول خدمات �ضحية ت�ضدق، والقول مازال - 

ملاهر ال�ضاب الثالثيني- ت�ضدق اأن زوجتي 

كادت اأن متوت لع�ضر الولدة داخل املخيم 

وحينما ا�ضعفتها اىل اأحد امل�ضت�ضفيات قرروا 

اإجراء عملية ولدة قي�ضرية لتبقى على قيد 

احلياة وبلغ اإجمايل ما �ضرفته يف العملية 

والعالجات اأكرث من 125 األف ريال، مازلت 

مهددًا ب�ضببها بال�ضجن لأنني اقرت�ضت من 

النا�س معظم هذا املبلغ واأن��ا عاجز حتى 

اليوم عن ت�ضديدها ول يوجد معي عمل.. 

اأين جلنة الإغاثة واأين منظمة اأطباء بال 

حدود.. هل زرمت واأطلعتهم على ما حدث؟ 

�ضاألناه لريد بحرقة واأمل ن�ضمع بهم ولكننا 

ال نراهم وال�سكوى من فرط املعاناة التي 

يعي�ضها هو وغريه من النازحني.. �ضاح 

غا�ضباً: يا اأخي اأمانة قلي هذه امل�ضيبة التي 

وقعت علينا وت�ضردنا ب�ضببها هل �ضنعناها 

لأنف�ضنا حتى نعاقب بهذا الإهمال؟ ويجيب 

على نف�ضه: كال واهلل وما ح�ضل لنا ميكن 

يح�ضل لغرينا يف مناطق اأخ��رى وعندها 

يت�ضح للنا�س حجم املعاناة التي نعي�ضها 

م�ضردين وفقراء ل منلك اإل اأنف�ضنا حتى 

ليها  املالب�س التي على اأج�ضامنا انظر اإ

ممزقة وغري نظيفة.. مهددين بالأمرا�س 

والأوبئة وكاأننا ل ن�ضتحق احلياة.. ما 

فائدة ه��ذه املنظمات التي ت�ضرف على 

العاملني فيها اآلف الدولرات وتبخل علينا 

باأب�ضط الحتياجات مثاًل بناء حمامات، 

توفري اأدوات الطبخ والنظافة والفرا�س 

واملالب�س حتى الأغ��ن��ي��اء واملي�ضورين 

واجلمعيات والتجار ن�ضونا يف هذا ال�ضهر 

الكرمي، ين�ضبون اخليام لإفطار ال�ضائم 

جوار امل�ضاجد غافلني عن اأطفال ون�ضاء 

وكهول يت�ضورون جوعاً يف املخيمات.. هذه 

مهمتكم يا �ضحفيني؟ خمتتماً حديثه وعيناه 

تنهمر بالدموع.

 خدمات صرف صحي مفقودة
۹ احل��اج حممد �ضريان ذو ال���7 عقود 
مبالب�ضه الرثة وجتاعيده املتدلية اأ�ضار 

بع�ضاه اىل جوانب خمتلفة من م�ضاحات 

خميم النازحني مبدينة عمران قائاًل:

- انظر اأكرث من 41 خيمة تعج بالرجال 

والن�ضاء والطفال هل جتد حماماً واحدًا؟ 

وي�ضتطرد قائاًل: قبل اأ�ضابيع اأغرقت الأمطار 

ه��ذا املخيم وت��ويف طفل واأ�ضيب اأطفال 

اآخ��رون.. هل من اأح��د اأ�ضرع الينا ليخفف 

معاناتنا غري الهالل الأحمر ومرا�ضل �ضحيفة 

»امليثاق« ل اأحد!!

هل ت�ضدق - والقول مازال للحاج �ضريان- 

اأننا ن�ضوم بال �ضحور.. ويق�ضم باهلل باللهجة 

العامية » حرام علّي ما اأملك خم�ضة بجيبي« 

اأنا وولدي نعيل اأ�ضرة مكونة من 25 ن�ضمة 

وحم�ضورين يف خيمتني ، وحينما �ضاألناه 

عن معونات تقدمها جلنة الإغاثة باملحافظة 

واملنظمات الإن�ضانية العاملة فيها اأجاب 

متاأوهاً: يا ولدي هوؤلء حق �ضور واأخبار 

فقط والنازحون لهم اهلل!! كنا ن�ضمع عن 

قوافل الإغ��اث��ة ج��اءت من كل املحافظات 

للنازحني ا���ض��األ��ه��م اأي���ن ذه��ب��ت؟ اأكلوها 

ووزعوها لغري امل�ضتحقني ون�ضونا واأطفالنا 

نعاين اجلوع والربد والأمرا�س داخل هذه 

اخليام!!

إبراهيم ونمرود حرمان النازحني
۹ ويبدو امل�ضهد اأكرث ماأ�ضاوية حينما تعلم 
اأن ام��راأة و�ضعت حملها داخل املخيم ول 

يجد زوجها ما ينفقه عليها حتى تتعافى وتدر 

حليباً لر�ضيعها.. حال ينطبق على حممد علي 

ربيع وزوجته ومولودها اإبراهيم.. وحينما 

�ضاألناه عن حاله وكيف يتدبر الأمر.. اأجاب 

ب�ضوت خافت ومنك�ضر وبتندر: احلمد هلل اأنا 

فرحان باإبراهيم اإن �ضاء اهلل �ضنكون جميعاً 

بربكة ه��ذا املولود قادرين على مواجهة 

من��رود الفقر واحل��رم��ان ال��ذي يحتل هذا 

املخيم.. ماب�س اأمامنا غري ال�ضرب.. احنا يف 

و�ضع لنح�ضد عليه واإذا طالبنا فال جند من 

يجيب.. ن�ضاأل اهلل يف هذا ال�ضهر العظيم اأن 

يفرجها علينا هو وحده القادر على كل �ضيء.

يا اأخي مازلنا متفائلني يف هذا ال�ضهر الكرمي 

�ضهر رم�ضان بتح�ضني اأحوالنا وتخفيف 

معاناتنا، فاأهل اخلري كثري ونرجو اأن ينظروا 

اإىل النازحني بعني الرحمة والإن�ضانية .. اأما 

الرئي�س - حفظه اهلل - فرنجو منه اأن يوجه 

امل�ضوؤولني باإعادة اإعمار منازلنا حتى نعود 

اليها، كما نطالب بتعيني م�ضوؤولني �ضاحلني 

يف جلنة الغاثة يهتمون بنا م�س باأنف�ضهم 

وب�س!!

دعوة للجمعيات والتجار
۹ مالطف ال�ضباري عاقل املخيم مبدينة 
عمران وخالل جتوالنا داخل املخيم اأكد 

لنا ده�ضته الكبرية من اإغفال النازحني 

وح��رم��ان��ه��م م��ن م�����ض��اري��ع امل�����ض��اع��دات 

الرم�ضانية ومنها م�ضروع الإفطار الذي 

تقيمه عدد من اجلهات احلكومية واملدنية 

�ض�ضة القت�ضادية وجمعية  املوؤ ومنها 

ال�ضالح وجمعية ال�ضالح ورج��ال املال 

والع��م��ال.. ولفت اىل اأن 281 ن�ضمة هم 

اإجمايل نزلء املخيم م�ضتحقون اأكرث من 

غريهم خ�ضو�ضاً مع تناق�س حجم الدعم 

ال��غ��ذائ��ي ال��ت��ي ك��ان��ت تقدمه املنظمات 

الإن�ضانية الجنبية الدولية، ال�ضباري 

الذي دعا كافة اجلهات اخلريية والتجار 

اىل اللتفات اىل النازحني وتخفيف معاناتهم 

�ضكر مدير ع��ام م�ضنع ا�ضمنت عمران 

املهند�س خالد املقدمي نظري دوره الكبري يف 

جتهيز �ضاحة املخيم وردمها بالرمل لإنقاذ 

اخليام و�سكانها من الغرق اأثناء �سقوط 

الأمطار، كما اأثنى على دور الهالل الأحمر 

باملحافظة ملا يقدمه من دعم نف�ضي و�ضحي 

وتوعوي لنزلء املخيم.

كما طالب ال�ضباري با�ضم النازحني يف 

عمران وريدة وخيوان وغريها من املناطق 

واجلمعيات اخلريية والتجار وامل�ضئولني 

جعل �ضهر رم�ضان على النازحني �ضهر كرم 

وف��رح واإغ��ن��اء من خ��الل توزيع مواد 

غذائية ووجبات جاهزة ومتور 

وم��الب�����س وب��ن��اء حمامات 

وتوفري املاء والكهرباء.۹

الفقر والجوع 
واملرض ثالثية 
قاتلة تطارد 
النازحني يف 

رمضان

¿ في الوقت الذي طفحت فيه الهواتف المحمولة برسائل قصيرة ودعوات إنسانية تحث على الصدقات 
والتبرعات والمساهمات الخيرية في دعم مشاريع اإلفطار الرمضانية الى جانب اإلعالنات التي أخذت أشكااًل 
مختلفة واحتلت واجهات األماكن العامة ومداخل الشوارع في المدن ولذات الغرض.. نجد غياب الفعاليات 
الخيرية الرمضانية حتى الساعة إذا استثنينا خيمة نصبت هناك جوار مسجد وأخرى يجري نصبها عند مسجد 

آخر ضمن أنشطة مشاريع إفطار الصائم بتمويل من فاعل خير محلي أو من الدول المجاورة.
األمر يبدو أكثر هواًل ومأساة حينما يتعلق باألسر النازحة جراء فتنة التمرد الحوثي.. مئات األسر مازالت حبيسة 
الخيام والمخيمات في محافظة عمران .. وضعها اإلنساني في أكثر من مأساوي تعيش حالة من البؤس والفقر 

والظالم والنسيان حتى في شهر الرحمة والغفران رمضان شهر الصدقات واإلحسان.

عمران - محمد عثمان الشامي 

أسلموا صعدة من سالم 
تجار البندقية!

اإذ اأنهم �ضخروا كل اإمكانياتهم يف �ضبيل منع اأي �ضالم يقوم يف هذه 

املحافظة، فعملوا على اإحباط اأية حماولة تتخذها الدولة لتحقيق 

الأمن وال�ضتقرار وعدم جتدد املواجهات مع التمرد احلوثي، فكانوا 

كلما اجتهت الدولة اإىل احلل ال�ضلمي للم�ضكلة واإعادة ال�ضالم جند مع 

الأ�ضف اأن ال�ضبب الرئي�ضي يف  بلوتها  وم�ضائبها تكمن يف البع�س من 

اأبنائها-  الذين ظلوا حجر عرثة يف طريق ال�ضالم، فكلما بدت بوادر لل�ضالم 

اأحبطوه قبل ولدته، بل اأن الأفظع من ذلك اأنهم  عندما انك�ضف للراأي 

العام دورهم يف اإ�ضعال احلروب، وحقيقة وقفوهم ورائها بعد اأن اأكلت 

الأخ�ضر والياب�س جندهم، ل يزالون ميار�ضون لغة الت�ضليل ويتبعون 

اأ�ضلوب اخلداع للراأي العام.. لكن بطريقة خمتلفة، حيث عادوا من الباب 

اخللفي ل�ضعدة، فجاأة حتول  جتار البارود ودعاة احلروب اإىل ق�ضاو�ضة 

لل�ضالم.. 

اغلب املدافع والبوازيك والألغام التي انفجرت بالأطفال والن�ضاء 

وال�ضيوخ من �ضكان �ضعدة ومن اأبناء اليمن عامة، كانت من ماركة بال 

مناف�س.. وكذلك دوي النفجاريات التي حولت الأج�ضاد يف ح�ضر وريف 

�ضعدة اإىل اأ�ضالء، واملنازل اإىل ركام، وواحات املزارع اإىل خراب وار�س 

قاحلة، كانت حتمل العالمة التجارية نف�ضها.

اإن احلرب ل ميكن اأن جتتمع مع  ال�ضالم، الذي ين�ضده اأبناء �ضعدة 

اليوم، فكيف ميكن اجلمع بينهما، ول ميكن امل�ضي بني جتارة ال�ضالح 

ورعاية ال�ضالم فذلك ال�ضالح هو الدافع الرئي�ضي لن�ضوب احلروب بني 

املجتمعات، وحيثما ح�ضرت اآلة القتل والدمار، غاب ال�ضالم ورف�س 

رجاله، بل اأن جرائم القتل  والتدمري تطال اأوًل راية ال�ضالم وحامليه  

من اأية جهة كانت.

يحدث للغة ال�ضالم تنافر كلما ح�ضرت اآلة واأدوات  اإزهاق الروح  املحرمة، 

وهو ما يحمل على م�ضداقية دعوة ال�ضالم ل�ضعدة، ولو كان دعاة ال�ضالم 

اليوم هم كذلك لكانوا منعوا املتمردين من تبني مواجهة الدولة من الأ�ضا�س، 

وكان مبقدورهم فعل ذلك، لعدة اعتبارات، اأهمها اأنهم كانوا حينها يتبواأو 

منا�ضب تعينهم على حتقيق ال�ضالم خ�ضو�ضاً واأنها حتمل بيدها تفوي�س 

من قبل موؤ�ض�ضات الدولة ومركز �ضناعة القرار يف البلد.

لكن الذي كان بادياً وقتها، هو التاأجيج حلرب جديدة، وذلك من 

خ��الل رف�س الل��ت��زام 

بالتفاقات املوقع 

عليها اأو املتفق 

عليها من قبل 

اجل���ان���ب���ني 

وب��اإ���ض��راف 

ال����ل����ج����ن����ة  

املعنية بال�ضالم 

 ، ة �����ض����ع����د يف 

وا�ضتمر الأم��ر هكذا 

ح��ت��ى ب��ات��ت احلقيقة 

وا�ضحة للمالأ.

اأن���ه���ا م��ف��ارق��ة عجيبة 

وغ��ري��ب��ة  بكل املقايي�س 

للمرء ت�ضديقها،  ل ميكن 

ع��ن��دم��ا ينقلب ح���ال ق��ارع��ني 

طبول احل��روب يف �ضعدة اإىل رعاة 

�ضالم اليوم..اأم اأنها جمرد مارثون 

�ضباق يف م�ضمار يخ�ضع للمزيد 

من ال��رثاء، اأم هي التوبة وتكفري 

عما ارتكبوه من جرائم بحق اأبناء 

�ضعدة..؟!!

ما يخ�ضاه امل��رء اأن يتحول مثل 

هذا ال�ضباق على ال�ضالم يف �ضعدة 

اإىل ح��رب واىل مواجهة م�ضلحة 

لالعبني اجلدد، فحذار مما يخبئه 

ال�ضباق املحموم على موؤمترات 

ال�����ض��الم ه��ن��اك ب��ني امل��ح��ارب��ني 

القدماء ودعاة احلرب!!

¿ ليس خافيًا على أحد، حتى المواطن العادي، أن مأساة 
وأعمال التمرد التي تعاني منها محافظة صعدة، وتضرر 
منها الوطن وكل مواطن، يقف وراءها قوى إقليمية تحرك 
تجار الحروب والمتمصلحين، الذين تولوا دق طبول الفتنة 
وجعلوا منها مصدر رزق ومدخاًل لتحقيق مصالحهم.. ولو 
حول أبناء صعدة إلى مشردين، وأرضها إلى سوق بورصة 
مضاربة ألسهم ونمو ثرواتهم غير المشروعة ، فالحروب 
كانت بالنسبة الؤلئك مغنمًا ال مغرمًا، جنوا من ورائها الفوائد 
واألرباح غير المشروعة على حساب دم المواطن اليمني، فال 
يأتي ذكر مآسي حروب صعدة، إال وذكر تجارها وقرعو طبول 

تلك الحروب الملعونة.

منصور الغدره

أمني محلي صعدة: االنتهاء من صرف تعويضات)360( 
منزاَل .. والحوثيون يعتدون على موارد الدولة 

�ضعدة - »امليثاق«

قال اأمني عام املجل�س املحلي ملحافظة �ضعدة الخ حممد العماد انه مت 

النتهاء من �ضرف املرحلة الأوىل من التعوي�ضات للمت�ضررين من احلرب 

الأخرية مبحافظة �ضعدة لعدد 360 منزًل تقريباً يف مدينتي �ضعدة واآل 

عقاب.

واأ�ضار العماد اإىل هدوء املنطقة من التوتر ، لكنه قال اأن هناك خروقات 

من قبل احلوثيني متثلت باعتدائهم على موارد الدولة ، وفر�س الزكاة 

على املواطنني وابتزازهم يف بع�س مديريات حمافظة �ضعدة.. ياأتي ذلك 

يف حني اأكدت م�ضادر اأمنية مبحافظة �ضعدة اأن اأحد العنا�ضر احلوثية 

مبديرية �ضحار ا�ضمه)�س،زمان( يبلغ من العمر30 عاماً اأقدم على  طعن 

�ضاب يف ال�20 من عمره يدعى)ذ،�س،ع،اأ( لرف�ضه ت�ضليم الزكاة للحوثيني 

يف املديرية.  وقالت ال�ضرطة يف �ضحار اإن ال�ضاب اأ�ضيب بطعنتني يف اجلبهة 

والأنف نقل على اإثرها اإىل امل�ضت�ضفى لتلقي العالج. 

واو�ضح مركز الإعالم الأمني باأن العنا�ضر احلوثية يف مديرية �ضحار تقوم بجمع الزكاة من املواطنني 

،ويقومون بالعتداء وتهديد اأي مواطن من اأبناء املديرية ميتنع عن دفعها اإليهم.

م�ضريا اإىل ا�ضتمرار اعتداء احلوثيني على املواطنني، وكذا حماولة ن�ضب اأنف�ضهم بدياًل عن ال�ضلطة 

املحلية يف مديرية �ضحار،ويف عدد من مديريات حمافظة �ضعدة..

 اىل ذلك قالت م�ضادر حملية ب�ضعدة ان احلوثيني عينوا ا�ضخا�ضا يف خمتلف مديريات �ضعدة جلباية 

زكاة الموال و كذا ا�ضتالم ايرادات عقارات الوقف يف املديريات يف ظل غياب كامل لل�ضلطة املحلية.۹


