مرحبا بكم جميعا .سأختصر مشاركتي في النقاط الخمس التالية:
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أوال ،نAAحن كAAيمنيني فAAي هAAذه الAAتظاهAAرة ال نAAمثل أي طAAرف مAAن األطAAراف الAAيمنية املنخAAرطAAة فAAي الAAصراع،
ول AAيس ه AAدف AAنا تح AAميل ط AAرف واح AAد م AAنها امل AAسئول AAية دون األط AAراف األخ AAرى .ك AAل ط AAرف م AAن ه AAذه األط AAراف
م AAسئول ف AAي ن AAظرن AAا ع AAن امل AAأس AAاة ال AAتي ت AAعيشها ال AAيمن ب AAقدر م AAشارك AAته ف AAي ال AAقتال داخ AAل امل AAدن وح AAصار
األح AAياء ال AAسكنية وق AAصفها ب AAال AAدب AAاب AAات وت AAجنيد األط AAفال واس AAتخدام امل AAدارس واملس AAتشفيات ك AAمنشئات
عسكرية.
اخ AAتيارن AAا ل AAلسفارة ال AAسعودي AAة ل AAالح AAتجاج أم AAام AAها ال ي AAعني أن AAنا ن AAعفي ب AAقية ال AAحكوم AAات امل AAشارك AAة ف AAي
الAتحالAف والAداعAمة لAه مAن مAسئولAيتها عAن الAكارثAة اإلنAسانAية فAي الAيمن .حAكومAة املAملكة الAعربAية الAسعوديAة
تتح AAمل ف AAي ال AAواق AAع امل AAسئول AAية ال AAكبرى ألن AAها ه AAي ال AAتي ت AAقود ع AAمليات ال AAتحال AAف ،ول AAكننا أي AAضا نح AAمل
املAAسئولAAية حAAكومAAتي الAAواليAAات املتحAAدة األمAAريAAكية واملAAملكة املتحAAدة الAAلتني تAAشاركAAان فAAي الAAحصار الAAجائAAر
عAAلى الAAشعب الAAيمني مAAن الAAجو والAAبر والبحAAر ،وكAAذلAAك حAAكومAAة اإلمAAارات الAAعربAAية املتحAAدة وحAAكومAAات بAAقية
دول التحالف العربي.
لAألسAف الشAديAد لAم ي ِ
Aول الAعالAم حAتى اآلن املAعانAاة اإلنAسانAية فAي الAيمن مAا تسAتحقه مAن االهAتمام .يAعود
الس AAبب ف AAي ذل AAك إل AAى تخ AAلي ال AAوالي AAات املتح AAدة األم AAري AAكية وب AAري AAطان AAيا ع AAن دور ال AAوس AAيط ال AAنزي AAه ف AAي ح AAل
الAAصراع الAAقائAAم ،وتAAحولAAهما إلAAى طAAرف مAAن أطAAرافAAه بAAإعAAطائAAهما لAAلسعوديAAة كAAامAAل الحAAريAAة فAAي الAAتعامAAل مAAع
امل AAلف ال AAيمني .ل AAذل AAك ن AAطال AAب االت AAحاد األوروب AAي وع AAلى رأس AAه أمل AAان AAيا وف AAرن AAسا ب AAأخ AAذ زم AAام امل AAبادرة ومل~
ال AAفراغ ال AAذي أح AAدث AAه ان AAحياز أم AAري AAكا وب AAري AAطان AAيا ل AAلمصال AAح ال AAسعودي AAة ،وال AAعمل ع AAلى إي AAقاف الح AAرب ف AAي
اليمن ورعاية عملية للسالم واملصالحة بني أطراف الصراع اليمنية وغير اليمنية.
لAألسAف الشAديAد أيAضا ال يهAتم اإلعAالم فAي أملAانAيا وأوروبAا بAشكل عAام ملAا يحAدث فAي الAيمن ،ربAما بسAبب
بAعد الAيمن جAغرافAيا ً عAن أوروبAا ،وبAالAتالAي ال يجAد اإلعAالم هAنا أثAرا مAباشAرا لهAذه الحAرب عAلى أوروبAا كAما
هAAو الAAحال مAAع الحAAرب الAAسوريAAة .لAAذلAAك نAAطالAAب اإلعAAالم األملAAانAAي بAAدق نAAواقAAيس الخAAطر ألن األمAAر فAAي حAAرب
ال AAيمن ي AAتعلق ب AAمرح AAلة ج AAدي AAدة م AAن ال AAسياس AAات امل AAتهورة ال AAتي ت AAسعى لج AAر امل AAنطقة لح AAرب ش AAام AAلة س AAتمتد
آثارها إلى العالم كله في ظل غياب سياسة راشدة للواليات املتحدة في الشرق األوسط.
أخAيرا ،جAزء كAبير مAن مAأسAاة الAيمن سAببه االنAقسام بAني الAيمنيني أنAفسهم .ولAذلAك فAاملAسئولAية الAكبرى فAي
الخAAروج مAAن هAAذه الحAAرب الAAطاحAAنة تAAقع عAAلى أعAAتاقAAهم هAAم .الAAسعوديAAة وإيAAران وكAAذلAAك اإلمAAارات وأمAAريAAكا
وب AAري AAطان AAيا ل AAعبوا ح AAتى اآلن أدوارا غ AAير ن AAزي AAهة ف AAي ح AAل ال AAصراع ع AAلى الس AAلطة ف AAي ال AAيمن ،ل AAذل AAك ح AAان
الAوقAت أن يخAلع الAسياسAيون الAيمنيون الAوالء لهAذه الAدول مAن أعAناقAهم وأن يAقومAوا بAعقد لAقاءات مAصالAحة
وتقريب لوجهات النظر في دول أخرى وبوساطة دول عربية وعاملية أخرى.

الAAيمن أصAAبحت حAAقل ألAAغام كAAبير ،بAAاملAAعنيني املAAجازي والحAAرفAAي لAAلكلمة ،وقAAد حAAان الAAوقAAت لAAنزع هAAذه األلAAغام
قبل أن تنفجر فتودي ببلدنا وباملنطقة إلى الهاوية.
شكرا لحضوركم وشكرا ملنظمي هذه التظاهرة.

