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ـبـعـوث اخلـاص لألمـ الـعام لأل السـيـد مـارتن غـريـفـيثس ا
ـتحـدة إلى الـيـمن.. تـنـعمُ كـل دولة مـن دول الـتحـالـف العـربي ا
ني حصري ولله احلمد بقدر تضامن  وغير العربي أيضاً 
ال يـحـظى الـيمن نـفـسه به حـتى بـدا كأنه وطن ال يـحـبه أبـناؤه
عدا مـواطنـ "أبريـاء" ال ناقـة لهم وال جـمل في الصـراع الدائر

واجلائر!
ن يـسـتـحـقـون التـضـامن أيـضـاً ولن أقـول: إنـني وتُـعَـدُ أنت 
ــبـعــوثـ إلى ــتـضــامن الـوحــيـد مــعك ومع كل ا أكــاد أكـون ا
ـا تــقــديـراً جلــســامـة الــيــمن دون غــرض أو غـايــة خــاصــة إ
مهـمتكم وإشـفاقاً عـليكم من حـدة االنتقـادات التي واجهـتموها
وتـواجهونـها وسـتظلـون تواجهـونهـا حتى تنـتهي حـرب اليمن..
ـا تـفــرضه عـلـيـكم وظـيــفـتـكم الـدبـلـومــاسـيـة الـدولـيـة من تـبـعـاً 
اضـطالع بجـهود جـبارة حتـقيـقاً ألهـداف منـظمـتكم ومـا تبدون
من تضـامن صادق مع كل احلـاالت اإلنسانـية وتـفاعل جاد مع
اآلراء الــســـيــاســيــة اخلالقــة وتــفــهم واعي لــظــروف األطــراف

تنازعة ومدى تأثير كل القوى على األرض. السياسية ا
ـكنكم التـنديد به من ا  وكذا تـنديدكم اإلنـساني والسـياسي 
جرائم حرب تصيب "مواطني" اجلمهـورية اليمنية واستنكاركم
ـمــلـكــة الــعـربــيـة عــلى الـدوام لــكل الــهـجــمــات عـلى مــصـالـح ا
السـعودية تكـون في مجمـلها من أسـباب عدم الـتوصل وأيضا
ـنـطـقـة مـزيـداً من الـدماء الـتـوصل إلى تـسـويـة جتـنب الـيـمن وا

والدمار واألضرار.
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ي ما وبسبـب مواقفكم وتـصريحاتـكم قيل عنكم كـمبعوثـ أ
ــا يــقــال جــهالً بــطــبــيــعــة وظــيــفـتــكم ك  جــعــلك تُــعــبِــرُ عن أ
.. وسـتظل األقاويل واالدعاءات ووساطتـكم ب األطراف جـميعاً
ـــا ال تــرضـى عــنـــكم كـل األطــراف –وأبـــواقـــهــا تــطـــالـــكم طـــا
اإلعالمية- حتى تتبـعونها جميعـاً في آن واحد. فتغضب عليكم
صـنعـاء إذا شـكـر الـريـاض والتـحـالف والـشـرعـيـة. وتـغضب
عـلــيــكم الـشــرعــيـة والــريــاض والـتــحــالف إذا تــقـاربــتم مع من
بـصـنـعـاء. وإذا بـ"رضَـا هـذا يُــهَـيِّجُ سُـخْطَ ذاك" واحلـرب تـبـقى

على ما تشهده عيناك!
ز "سر نشـور بصـحيـفة نيـويورك تـا بعـوث: مقـالك ا الـسيـد ا
ـكـنـنـا إنـهـاؤه" تـزامـنـاً وتقـد إحـاطـتك جملـلس حـرب الـيـمن 
األمن الدولي  16سبـتمـبر  –أيلول 2019م يسـتحق الـتقـدير
ــا تــضــمــنه من عــنــاصــر أو "وصــايــا ســبع" تــقــابل بــعــددهـا
"اخلطايا السبع" التي تصبغ أطراف الصراع اليمني "اليمننة".
غايـة مـقالك وغـايـتنـا فـعالً الوصـول إلى تـسويـة شـاملـة تـترجم
وصايـاك إلى واقع عمـلي ملـموس من حـيث "احتكـار السـلطات
ـيـليـشـيـات لـلـسالح تَـشـارُك القـوى الـسـيـاسـيـة في خـدمة ال ا
اجملـتـمـع ال خـدمـة أحـزابـهـم تـأمـ اجلـيــران حـمـايـة احلـدود
ــشـتــركــة الـقــضــاء عــلى اإلرهـاب ضــمــان عـون ــصــالح ا وا
ــسـتـقـبل بـيــد كـوادر وطـنـيـة اجلــيـران إلعـمـار الـيــمن تـقـريـر ا
وكفايات مـقتدرة متحـررة من النزاع وأحقاده" حتـترم الدستور
فقودة قراطية ا والقوان وتلتـزم االتفاقيات وتعيد رونق الـد
كن توصـيفهم بـاليمنـي اجلدد الـذين يبنون بسـبب احلرب و
الــيــمن اجلـديــد.. إن لم يــشـغـل اجلـمــيع عن بــنـاء هــذا "الــيـمن
ــر" انــفــجــار حــرب شــرق أوســطــيــة يــنــتــظــرهــا بــعض ُــنــتَــظَ ا
تـحمسـ وأنذرتـنا منـها مقـالتك عنـدما أعربت عن مـخافتك ا
ــصـالـح دولـيــة مـشــتـركــة قـد تــغض قـيــمـة ــسـاس  عـواقب ا
األطـراف الـوكـيـلـة نـظـراً حلـضور األطـراف األصـيـلـة فـي حرب

إقليمية اتخذت اليمن مؤقتاً ميدان حرب بالوكالة.
ـنيـاً متـضرراً من احلرب بـعوث: باعـتبـاري مواطـناً  الـسيـد ا
ـوظـف إذ أعرب عـن تقـديـري جلـهـودك وجـهـود سـابـقـيك من ا
الـدولـي فـي سبـيل إحالل الـسالم الـيمن فـإنـني بـذات الوقت
أعلن رفضاً جماعياً الستمرار هذه احلرب واتساع نطاقها ب
ـنـطـقــة إذ يـكـفي آثــار مـا حل بـالـيــمن وغـيـره من دول أقـطــار ا
الــعـســكــريـتــاريــا أعــلـنه مــوقــنــاً بـأنه لـن يـؤثــر عــلى األطـراف
ستفيدة منها ذوي السر الصغير  Little secretمن يُعلون ا
ـنـطـقـة فال يـكـتـرثون مـصـاحلـهم عـلى مـصـلـحـة الـيـمن وأمن ا
ـفجعة عن حـاالت اجملاعة واألمراض هـولة والصور ا لألرقام ا
تـكررة عـبر واألوبـئة والـدمار وال اسـتجـابوا لـنداءات الـسالم ا

قام أو ذاك. كل إحاطة وتصريح ومقال ال يعجب هذا ا
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ونــؤيــد كل خـطــوات الــسالم ومــشــاوراته ومـا ذهــبتَ إلــيه في
مــقــالـتك ووصــايــاك وإن كـان الــتــأيـيــد كـالــرفض واإلحــاطـات
ــسـئــولــ اخملـتــصــ بـالــشـؤون الــرسـمــيــة أيـضــاً وإحـاطــة ا
ـوقف لـصـالح الـذهـاب فوراً إلى اإلنـسانـيـة ال يُـغـيـر أو يُـعـدل ا

إجناز التسوية السياسية:
الشبرُ في عُرفِ السياسة فرسخ

واليوم في فلكِ السياسة جيلُ
وعهدُك قـريب جداً بعدم تـنفيذ اتـفاقيات وتـفاهمات اسـتوكهولم
منذ  9شـهور لم تـلـد بعـد ما يـرضي اجلمـيع لـتفـاوت تقـديرات

كل طرف على حدة!
جتــارة احلـرب يــا سـيــد غـريــفـيــثس أكــثـر جــدوى من جتـارة

السالم.. تطول أيامه وتنكشف أسراره وخطاياه.
واخلـطـايا الـسـبع وقد تـمـلكت اخلـطائـ غـير الـتـواب بـعد لن
تقلل عددها وصاياك السبع بشكل سريع وراهن وفوري يجلب
تضـامن ُنتَـظَر "قـبل أن يرتد إلـيك طرفك".. لـكن ا لنـا اليـمن ا
معك من نساء ورجـال وشيب وشبان من أجـل السالم لليمن
يـرحــبـون بـهـذي الـوصـايــا ال لـصـدورهـا عـنـك كـمـبـعـوث دولي
بريـطـاني اجلنـسـيـة حتظى بـدعم غـيـر مسـبـوق يشـكك أنـصار
ـؤامـرة في نوايـاك ونـوايا بـلـدك الصـديق (...) ونـوايا نـظـرية ا
ـفرط.. ـأخـوذ عـلـيـهـا سـلبـيـتـهـا مع الـقـلق ا ـية ا مـنـظـمـتك األ
ـبتـغى احلـقـيـقي وهو يـرحبـون بـهـا كـونهـا خـارطـة طـريق إلى ا

ُنتَظَر. السالم لليمن ا
وكُن مطمئناً إلى أن اليمني "األبرياء" بوسعهم الصبر وانتظار
ـا أتـاهم ما ـر من خيـرات الـسالم اآلتي في أوانه طـا كل مُـنـتَـظَ

. نتهي زمانه.. حتماً كان غير مُنتَظَر من شرور احلرب ا

ÀuF³LK  l³ « U¹U u «

w2_«

Issue 6461 Monday 23/9/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6461 االثن 24 من محرم  1441 هـ 23 من ايلول (سبتمبر) 2019م

©œu¼d  ‰¬ »UB ®

بسم الله الرحمن الرحيم
طمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي) (يا أيتها النفس ا
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عادن ان تـعلن عن فرصة اسـتثمارية يـسر الشركـة العامة لالنـظمة االلكتـرونية احدى شـركات وزارة الصنـاعة وا
ـنـتـسـبي الـشركـة وتـدعـو الـشركـات ذات االخـتـصـاص االجنـبـيـة والـشركـات الـعـراقـية ذات لبـنـاء مـجـمع سـكني 
كن االطالع عـلى الشروط الـتصـنيف االول والـتي لها خـبرة في هـذا اجملال للـمشـاركة في الفـرصة اعاله والـتي 
شروع وفـقا لشروط مـقاوالت االعمال الـهندسية ـواصفات الفـنية وجداول الـكميات واخملـصصات اخلاصـة با وا
ـراجـعـة مـقـر الـشـركـة الـعـامـة لالنـظـمـة ـدنـيـة الـصـادرة من وزارة الـتـخـطـيط  ـيـكـانـيـكـيـة والـكـهـربـائـيــة وا وا
االلكـترونـية/ الـقسم الـتجـاري/ للحـصول عـلى الشـروط اخلاصـة باالعالن لـقاء مـبلغ قدره (500000 دينـار) غير

وافق 2019/10/13. قابل للرد علما ان اخر موعد الستالم العطاءات سيكون الساعة  12من يوم االحد ا
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فـقــدت مـني الـبـاج
الـصـادر من وزارة
الــــــدفــــــاع بــــــأسم
(عـــــيــــاش عـــــايــــد
جــــاسم) الــــرجـــاء
ن يــعــثــر عــلــيه

صدره. تسليمه 
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ببالغ احلزن واالسى تنعى 
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رحوم فقيدهم ا
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ملكة االردنية الهاشمية اجلمعة 2019/9/20  الذي وافاه األجل في ا

وسوف ينقل جثمان الفقيد الى العراق خالل يوم
إنا لله وإنا إليه راجعون
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