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إبراهيم درويش
ــه  ــوان كتب ــون”، عن ــل المجن ــم القات ــي عهده ــن ول ــعودية ع ــي الس ــاس ف ــألت الن  “س
المعلــق المعــروف فــي صحيفــة  “نيويــورك تايمــز” نيكــوالس كريســتوف، وذلــك أثنــاء زيارتــه 

إلــى المملكــة.
وبــدأ كريســتوف مقالــه قائــال: “ليــس مريحــا أن تجــد نفســك في دولة بوليســية وتســأل 

النــاس عــن ولــع قائدهــم بتجويــع األطفــال وتعذيــب النــاس أو تقطيع أجســاد النقاد”.
والحــظ الكاتــب أن أجوبــة النــاس علــى أســئلته غيــر المريحــة “ابتســامات واســعة 
وتوقــف طويــل فــي أثنــاء الحــوارات”. وعبّــر كريســتوف عــن حزنــه لهــذا الواقــع، ألنــه وجــد 
الســعودية تتغيــر فــي ظــل ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان. و”تشــعر بالديناميــة 

ــد جــريء يحــاول تحديــث اإلقتصــاد”. ــرح الشــباب بوجــود قائ ــى األرض وف عل
وقالــت لــه ســيدة أعمــال اســمها نهــا ســعيد القطــان، أنهــا ممتنــة لألميــر بســبب ســماحه 
لهــا بقيــادة الســيارة بنفســها إلجــراء المقابلــة، وأضــاف: “قلــت لهــا أنــا ســعيد لــك ومــن الصعب 
اإلحتفــال فــي الوقــت الــذي ســجن فيــه األميــر القياديــات فــي حقــوق اإلنســان وتقاريــر عــن 
ــة اإلنتحــار” وكان جــواب ســيدة  ــة قيادي ــة ومحاول ــب والتحــرش جنســيا بأربع ــد وتعذي جل

األعمــال “صمــت غيــر مريــح”.
ويقــول إنــه كان ناقــدا شــديدا “لألميــر المجنــون” ولهــذا اندهــش عندمــا منــح تأشــيرة 
ــن”،  ــن اليم ــد م ــم المتحــدة العائ ــن األم ــد م ــن وف ــت مســافرا ضم ــي كن ــا ألنن ســفر، “ربم

ــي مناطــق  ــي ف ــى أمن ــوا عل ــم يقلق ــن ل ــي األمريكيي ــإن “أصدقائ ــوم  ف ــزاج الي ــر للم وبالنظ
ــاض”. ــي الري ــى وجــودي ف ــم عل ــدر قلقه ــة بق المعارضــة اليمني

ويعتــرف الكاتــب أنــه شــعر باألمــن فــي الســعودية واحتــرام المســؤولين الســعوديين 
ومجاملتهــم لــه حتــى عندمــا تحــدث بصراحــة. ولكنــه رصــد خــوف الســكان مــن التحــدث 
ــذر،  ــموا بالح ــم اتس ــوا معه ــة اختلط ــى. وحال ــت مض ــن أي وق ــر م ــن أكث ــع الصحافيي م
فهنــاك نــوع مــن القوميــة الســاخطة فــي الهــواء. ورغــم صعوبــة رصــد الــرأي العــام فــي 
الســعودية، إال أنــه يعتقــد أن الدعــم لبــن ســلمان حقيقــي حيــث يحتفــي الناس بشــبابه، 
وعــادة مــا يشــيرون إليــه باســمه المختصــر “م ب س”، لكــن الكاتــب يشــير إلــى أن “م 
ــال خاشــقجي  ــي جم ــل الصحاف ــد مقت ــدا بع ــى جدي ــة اكتســبت معن ب س” باإلنكليزي

“الســيد منشــار”.
ــراره األســبوع  ــي  ق ــل ف ــذي حمّ ــس الشــيوخ ال ــب مجل ــا الكات ــي هــذا الســياق حيّ وف
ــه  ــال خاشــقجي  وتصويت ــل جم ــة قت ــي جريم ــن ســلمان المســؤولية ف ــد ب الماضــي محم
ــي اليمــن. ــا الســعودية ف ــي تخوضه ــى قطــع كل أشــكال الدعــم العســكري للحــرب الت عل
ويشــير كريســتوف إلــى أن المســؤولين الســعوديين البارزيــن يعترفــون فــي أحاديثهــم 
ــى ان  ــدون عل ــم يؤك ــال خاشــقجي، ولكنه ــل جم ــر بقت ــن أم ــو م الخــاص أن “م ب س” ه
ــات  ــى الوالي ــون إن عل ــاة رجــل واحــد. ويقول ــة أهــم مــن حي ــات الســعودية- األمريكي العالق

المتحــدة الوقــوف إلــى جانــب الســعودية مــن أجــل اســتقرار المنطقــة.
وأجــاب الكاتــب أن “م ب س” )الســيد منشــار( ليــس قاتــال فحســب، بــل وقــوة تقويــض 
ــات المتحــدة  ــح الســعودية والوالي الســتقرار المنطقــة، وجــوّع أطفــال اليمــن وقــوّض مصال
“كل شــيء يمســه ينكســر”.  ويقــول الكاتــب إن الرئيــس دونالــد ترامــب وجاريــد كوشــنر، 
زوج ابنتــه إيفانــكا قــد راهنــا علــى ولــي العهــد، وهمــا محقــان فــي المعنــى الضيــق. فقــد أطــاح 
األميــر فيصــل بســلفه الملــك ســعود عــام 1964  ولكــن ال توجــد أيــة إشــارة مــن أن “م ب س” 
يواجــه مخاطــر خســارته الســلطة. ويشــير الكاتــب إلــى لقائــه مــع مجموعــة مــن الشــباب 

المهنييــن الذيــن قالــوا لــه إنــه مخطــئ فــي تقديراتــه.
ــى  ــالم عل ــز اإلع ــاذا يرك ــرف لم ــاض: “ال أع ــي الري ــار ف ــة المستش ــارق بوحليق ــال ط وق
ــع االقتصــاد  ــث وتنوي ــو التحدي ــم ه ــن المه ــاء، لك ــود أخط ــرف بوج ــب الســيء”، واعت الجان
ــرف ســبب  ــا ال تع ــى رخصــة الســياقة إنه ــول أخــرى تحضــر للحصــول عل الســعودي.  وتق
ســجن الناشــطات المطالبــات بحقــوق المــرأة لكــن “الصــورة التــي أراهــا هــي أن المــرأة 

ــة”. ــرات االجتماعي ــن التغي ــل م ــتفيد الرج ــيارة ويس ــادة الس ــن قي ــتفيد م تس
ــل  ــون” ب ــات “آيف ــاول الكابوتشــينو وتطبيق ــة ليســت عــن تن ــب أن الحداث ــق الكات ويعل
عــن “الكرامــة اإلنســانية وحكــم القانــون”. ففــي الوقــت الــذي يحــدث “م ب س” تغييــرات 
اجتماعيــة، إال أنــه متهــور ووحشــي “وأشــك بقدراتــه اإلقتصاديــة فلــم يكــن قــادرا حتــى 
ــاع  ــي”. ويعتقــد الكاتــب أن دف ــى تنظيــم عطــاء لوضــع أســهم أرامكــو فــي الســوق المال عل
الرئيــس ترامــب الغريــب عــن األميــر يعكــس الخلــل الــذي تعانــي منــه العالقــات األمريكيــة- 
الســعودية، فقــد أصبحــت مجــرد عقــود “عامَلنــا الســعوديون كحــراس أمــن وعاملناهــم 

ــود”. كمحطــة وق
ويضيــف كريســتوف قائــال: “أعتقــد أن الســبب الحقيقــي لتبنــي ترامــب وكوشــنر )م ب 
س(، بعيــدا عــن أملهــم فــي دعمــه لخطــة الســالم فــي الشــرق األوســط، هــو اعتقادهمــا أن 

الســعوديين سيســتثمرون فــي مشــاريعهما العقاريــة فــي العقــود المقبلــة”.
ويقــول إن أهميــة الســعودية كمنتــج للنفــط تقــل ولــم تعــد تحتاجهــا أمريــكا كمــا 
فــي الماضــي. و”ظــل الســعوديون يؤكــدون لــي أن حظــر بيــع الســالح للريــاض ســيجبر 
المملكــة للتحــول إلــى روســيا، وهــذا كالم عجيــب، فهــم بحاجــة لقطــع الغيــار ويشــترون 
منــا األســلحة ألنهــا تأتــي بضمــان واضــح وهــي أننــا سنســاعدهم لــو وجــدوا أنفســهم فــي 

مشــكلة مــع إيــران”.
ويعقــب قائــال: “ال تســتطيع القــوات الســعودية المســلحة حتــى هزيمــة ميليشــيا فــي 
ــي الســعودية وليــس  ــوذا ف ــك نف ــذا الســبب نمل ــران؟ وله ــام إي ــف ســيقفون أم اليمــن فكي
العكــس”. والخطــوة األولــى هــي وقــف بيــع الســالح إلــى الســعودية حتــى تنهــي الحــرب فــي 

اليمــن ألنهــا جعلــت األمريكييــن متواطئيــن فــي تجويــع جماعــي لليمنييــن.

كل شــئ فــي طريقــه الــى التغيــر فــي اوروبــا بشــكل خطيــر ودراماتيكــي  وبشــكل متســارع ، 
هــذا مــا تؤكــده التقاريــر الميدانيــة الــواردة مــن هنــاك ...!

فالمانيــا مثــال كمــا تفيــد االخبــار فــان دخــول الحــزب اليمينــي األلمانــي المتطــرف ، ذو الجوهر 
ــازي ، والمســمى حــزب البديــل Alternative Fuer Deutschland واســمه المختصــر هــو  الن

AfD ، الــى البرلمــان األلمانــي ، لــم يكــن اال 
اذن الجمــل ، او مــا يعــرف بقمــة جبــل الجليــد ، 
اذا جــاز التعبيــر . وذلــك الن الوضــع فــي المانيــا 
قــد وصــل الــى درجــة اعلــى خطــورة مــن الوضــع 
الســائد فــي فرنســا حاليــًا ، مــع فــارق االســباب 
ليســت  المانيــا  فــي  انهــا  اذ   . والمســببات 
اقتصاديــه او اجتماعيــه وانمــا عنصريــة سياســية 
محضــه ، منطلقــة مــن قاعــدة معــاداة المهاجريــن 
تغييــر  الــى  وداعيــة  عــام  بشــكل  واألجانــب 
ــس  ــوه ولي ــا بالق ــي الماني ــي ف ــام السياس النظ

بالوســائل الديموقراطيــه .
العســكريه  باالســتخبارات  دفــع  مــا  وهــو 
األلمانيــة ، المســؤوله عــن امــن البــالد ، الــى 
فتــح تحقيــق واســع النطــاق وغايــة فــي الســرية 
ــة ، حيــث  ــي كل االراضــي األلماني والتعمــق وفِ
فــي  وجنــودا  ضباطــا  التحقيــق  هــذا  يشــمل 

ــاط  ــى ضب ــة ال ــاط ، باالضاف ــي االحتي ــن ف ــود اخري ــاط وجن ــب ضب ــى جان ــي ، ال ــش األلمان الجي
وجنــود شــرطه وحــرس حــدود وغيرهــم الكثيريــن مــن المســؤولين االمنييــن والعســكريين 

ورجــال االعمــال ، الــى جانــب موظفيــن كبــار فــي اإلدارات المحليــه وغيرهــا .
ــوم  ــالد يق ــي الب ــة واســعة ف ــة نازي ــد اكتشــفت شــبكة يميني َاي ان االســتخبارات العســكريه ق
أعضائهــا بشــراء وتخزيــن االســلحه ، فــي أماكــن آمنــه تــم اســتئجارها او تملكهــا مــن قبلهــم ، 
كمــا يقومــون بتخزيــن المــواد الغذلئيــه والذخيــرة والمحروقــات ويعــدون الخطــط الســتخدام آليــات 
عســكريه فــي الســيطره علــى نقــاط اســتراتيجيه فــي البــالد . وذلــك بانتظــار ســاعة الصفــر التــي 
يســمونها Day X ، َاي اليــوم X ، حيــث ســيقومون بحملــة اعتقــاالت واســعه ترافقهــا حملــة إعدامــات

ميدانيــه فــي كل انحــاء البــالد ، وذلــك حســب مــا لدى االســتخبارات العســكريه مــن معلومات 
 ،Hannibal  حــول هــذه الشــبكه ، التــي يرأســها ضابــط فــي الجيــش األلمانــي اســمه هانيبــال

حســبما أكــدت صحيفــة دي تاغيــت تســايتونغ taz األلمانيــة بتاريــخ 2018/11/18.
ــي   ــدث ف ــا يح ــة لم ــة الحاضن ــي البيئ ــة ه ــمالية المتوحش ــل ان الرأس ــول قائ ــد يق ــم  ق نع
المانيــا و كذلــك فرنســا وســاحات اوروبــا المرشــحة  االن  وان الســبب هــو فشــل االحــزاب 

الحاكمــة فــي تحقيــق العدالــة والمســاواة واالخــوة الحريــات...!
وانهــا هــي مــن افــرزت الفــوارق الطبقيــة الكبيــرة والهــوة العميقــة بيــن فئــات الشــعب المختلفة    
وان الضنــك االقتصــادي مثــال فــي فرنســا لوحدهــا افــرز اكثــر مــن 6 مليــون عاطــل عــن العمــل و10 
مليــون فقيــر، وان اســباب مــا يحصــل فــي المانيــا هــي غيرهــا اســباب مــا يحصــل فــي فرنســا اذ 
ان الوضــع االقتصــادي هنــاك جيــد وان االســباب عنصريــة وليســت اقتصاديــة كمــا هــي الحــال فــي 
فرنســا  لكــن مــع ذلــك ابحثــوا عــن •ســتيف بانــون• لتعرفــوا بعــض اهــم اســباب مــا يحصــل او 

فــي طريقــه للحصــول مــن   »ثــورات ملونــة« هنــاك ...! 
فمن هو ستيف بانون..!؟ 

ستيف بانون   مواطن اميركي من اصل أيرلندي ، ولد بتاريخ 19٥3/11/23 .
•حاصــل علــى بكالوريــوس هندســة عمــاره / تخصــص تخطيــط عمرانــي / مــن جامعــة 
فرجينيــا وشــهادة ماجســتير هندســة عمــاره / نفــس التخصــص اعــاله / مــن جامعــة جــورج تــاون 

وشــهادة ماجســتير ثانيــه فــي ادارة االعمــال مــن جامعــة هارفــارد .
•خــدم فــي البحريــة االميركيــه ، علــى متــن المدمــره  Paul F. Foster USS ، فــي المحيــط 

الهــاديء منــذ ســنة 1976 لبضــع ســنوات. 
• اصبــح بعــد ذلــك مديــرا للعمليــات البحريــه  Chief of Naval Operations   فــي البنتاغون 

حتى ســنك 1983.
•بعد انتهاء الخدمه العسكريه عمل مديرا لالستثمارات في بنك غولد مان ساكس الشهير .

*عمــل خــالل الحملــه االنتخابيــه لدونالــد ترامــب مســاعدا لترامب في شــؤون االســتراتيجيه 
وتنظيــم الحملــه االنتخابيــه . طبعــا هــو عضــو فــي الحــزب الجمهوري .

*عينــه الرئيــس ترامــب فــي منصــب كبيــر المستشــارين االســتراتيجيين فــي البيــت 
2017/1/20 وحتــى 2018/8/18. تاريــخ  مــن  االبيــض 

فــي  االميركــي  للتدخــل  معــارض  هــو 
. وفنزويــال  وســوريا  افغانســتان 

البيــت  فــي  خدمتــه  إنهــاء  بعــد   ، توجــه 
االبيــض ، للعمــل فــي أوروبــا لتحقيــق مشــروع 

اســتراتيجي يتمثــل فــي :
، مــن  الواقــع السياســي االوروبــي  تغييــر 
الــدول  فــي  الحكــم  أنظمــة  تغييــر  خــالل 
االوروبيــه ، خاصــة دول االتحــاد االوروبــي ، حيــث 

يدعــو بانــون والمتعاونــون معــه الــى:
ــي  +رفــض االتحــاد االوروبــي بشــكله الحال
) خــروج بريطانيــا ينــدرج فــي هــذه السياســه(.
ــدول  ــه بيــن ال +اعــادة الحــدود ونقــاط المراقب
االوروبيــه األعضــاء فــي االتحــاد االوروبــي وهــو مــا 
يعنــي انهــاًء لالتحــاد وحريــة التنقــل بيــن دولــه .

+الكفــاح ضــد االســالم المتطــرف وهــذا هــو 
بيــت القصيــد .

–انشــأ مــن اجــل ذلــك منظمــة اطلــق عليهــا اســم : الحركــه The Movement وافتتــح لهــا مقــرا 
دائمــا فــي بروكســل / بلجيــكا ، بالتعــاون مــع زعيــم حــزب اليميــن هنــاك ، ميخائيــل مادريكامــن 
ــا  Michael Madrikamen ، وأنشــأ لهــا عشــرة افــرع اخــرى فــي عــدة دول أوروبيــه ، بينهــا الماني
حيــث يتعــاون مــع حــزب اليميــن المتطــرف AfD َاي Alternative fur Deutschland او البديــل 

مــن احــل المانيــا والــذي نجــح فــي دخــول لبرلمــان ألول مــره فــي االنتخابــات االخيــره .
–هــدف المنظمــه توحيــد اليميــن االوروبــي وإيصالــه للحكــم فــي عــدة دول أوروبيــه خــالل 

االنتخابــات القادمــه ســنة 2019 فــي اكثــر مــن دولــه .
ــذا  ــرح ه ــراء تط ــترات الصف ــي ) الس ــان االوروب ــى البرلم ــيطره عل ــو الس ــي ه ــدف الثان –اله

ــا (. ــب علن الطل
ــي  ــه ) يعن ــى روح الحضــاره الغربي ــى المحافظــه عل ــدأ المنظمــه األيديولوجــي ينــص عل مب

ــه (. ــة صافي عنصري
والهــدف السياســي انشــاء تحالــف بيــن اليميــن المتطــرف والشــعبويين فــي أوروبــا وهــذا 
ــة خمــس نجــوم  ــن حرك ــف بي ــن انشــأ تحال ــام الماضــي حي ــا الع ــي إيطالي ــه ف ــم تطبيق ــا ت م
الشــعبويه وحــزب رابطــة الشــمال اليمينــي المتطــرف وهــم الذيــن يحكمــون إيطاليــا حاليــا...!

هــذا يجعلنــا نعتقــد  أن الجنــرال ســتيف بانـــون لــم ) يُقــال ( مــن عملــه فــي البيــت األبيــض 
، إنمــا فرّغتــه مؤسســة الدولــة العميقــة لمهمــة أكبــر وهــي أوروبـــــا !!!

األسبـــوع الماضــي وفِــي مؤتمــر لشــبونة بالبرتغـــال حــّذر رئيــس الــوزراء اإلســباني االشــتراكي 
سانشــيز مــن خطــورة صعـــود اليميــن المتطــرف وإجتياحــه أوروبـــــا بحلــول 2020 فــي أكثــر مــن دولــة .
هــذه هــي حــــرب اإلمريكــي ضــد أوروبــا ، بــدأت بخطــة تفكيكهــا عبــر إنسحـــاب بريطانيــا ، 

بعــد فشــلهم فــي تفكيــك االتحــاد عبــر إغــراق اليونــان بالديــون !!
والقادم اعظم

هــذا جانــب مــن المشــهد العاصــف الــذي يحصــل فــي اوروبــا االن والــذي يفتــرض ان يتعاظــم 
اكثــر فاكثــر فــي الفتــرة القادمــة...!

ــات  ــن صــورة الصراع ــر م ــم وخطي ــزء مه ــه ج ــد ، لكن ــس كل المشــهد بالتأكي ــو لي ــم  ه نع
ــي  ــي االســتكباري العالم ــي احــدى ســاحات المشــروع االمبريال ــوم ف ــي تنفجــر الي ــة الت الدولي
الــذي خســر وهــزم هزيمــة مدويــة علــى ارض بالدنــا الطيبــة والمقدســة علــى ايــدي رجــال اهلل 

فــي محــور المقاومــة.
يقول المثل االيراني الشهير :

اذا ما اصطدمت محاريثهم بالصخور تناطحت ابقارهم بالقرون ....
بعدنا طيبين قولوا اهلل

ريســيرش«  »غلوبــال  موقــع  نشــر 
مقــااًل جــاء فيــه: علــى الرغــم مــن الضغــوط 

الكونغــرس  مارســها  التــي  الظاهريــة 
األمريكــي واالتحــاد األوروبــي خــالل األشــهر 
األخيــرة إلنهــاء الحــرب علــى اليمــن، فــإن 
ترامــب  دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  إدارة 
ــذي  ــف« ال ــل لـ»التحال ــا الكام تواصــل دعمه
وتحــث  اليمــن،  ضــد  الســعودية  تقــوده 
حملتــه  مواصلــة  علــى  الســعودي  النظــام 
العســكرية لالســتيالء علــى مينــاء الحديــدة، 

ــأن ذلــك ســيدفع الحوثييــن  ــا ب ــادًا منه اعتق
لالستســالم.

المديــر  عــن  نقــاًل  المقــال،  وأكــد 
التنفيــذي لـ»مشــروع الســالم فــي اليمــن« 
أن  تدّعــي  ترامــب  إدارة  أن  بيــكار،  ويــل 
إيــران تدعــم الحوثييــن وذلــك لتســويغ 
دعــم واشــنطن لـ»التحالــف« الســعودي، 
إذ قــال بيــكار: اإلدارة لــم تنســق بصــورة 
عميــاء وراء مزاعــم الريــاض حــول »التهديــد 
اإليرانــي فــي اليمــن«، بــل ســاعدت علــى 

هنــاك  مضيفــًا:  المزاعــم،  هــذه  صناعــة 
ــة  ــوي داخــل المؤسســة األمريكي ــل ق فصي
تــم تعيينــه بغــرض الدفــع لبــدء حــرب مــع 
ــون أن  ــل يدرك ــذا الفصي ــران، وأعضــاء ه إي
االســتمرار فــي دعــم »التحالــف« هــو أحــد 

الســبل لتحقيــق ذلــك.
يضــم،  الفصيــل  هــذا  المقــال:  وتابــع 
القومــي جــون بولتــون،  مستشــار األمــن 
درجــات  »أقصــى  بممارســة  تعهــد  الــذي 
الخارجيــة  ووزيــر  إيــران«،  علــى  الضغــط 
رئيــس وكالــة المخابــرات المركزيــة الســابق 
مايــك بومبيــو، الــذي حــث ترامــب، بعــد 
فتــرة وجيــزة مــن توليــه منصبــه علــى تنفيــذ 
تعهــده للناخبيــن باالنســحاب مــن االتفــاق 
النــووي مــع إيــران لعــام 201٥، كمــا أنــه عــرض 
ــا  ــران، ومعظمه ــى إي ــب عل ــرات المطال عش
االنســحاب  إلثــارة  للتطبيــق،  قابــل  غيــر 

األمريكــي مــن االتفــاق.
العصابــة  وتضــم  المقــال:  وأضــاف 
المناهضــة إليــران أيضــًا المبعــوث األمريكــي 
الخــاص إلــى إيــران برايــان هــوك، الــذي 
خطــًا  إيــران  ملــف  توليــه  منــذ  تبنــى 
يمــارس  وكان  طهــران،  تجــاه  متشــددًا 
ــيوية  ــة واآلس ــوى األوروبي ــى الق ــًا عل ضغوط
وقطــع  طهــران  مــن  النفــط  شــراء  إلنهــاء 

الصفقــات التجاريــة معهــا، وعمــل مــع بولتون 
علــى فــرض عقوبــات علــى إيــران خــالل 

االبــن. بــوش  جــورج  إدارة 
ودعــا المقــال إلــى ضــرورة إنهــاء الحــرب 
اليمــن بأســرع وقــت ممكــن، فمــع  علــى 
كل شــهر يمــر، ينضــم عشــرات اآلالف مــن 
الذيــن يعانــون  المالييــن  إلــى  اليمنييــن 
أساســيات  مــن  الحرمــان  مــن  بالفعــل 
مقومــات الحيــاة، وقــد ارتفــع هــذا الرقــم، 
ــى  ــًا إل ــرة، مــن 13 مليون ــي األســابيع األخي ف
20 مليونــًا مــن ســكان اليمــن البالــغ عددهــم 
28 مليــون نســمة، وتقــدر األمــم المتحــدة 
أن 8٥ ألــف طفــل قــد ماتــوا بالفعــل بســبب 

الجــوع والمــرض.
األمــم  وكاالت  أن  إلــى  المقــال  ولفــت 
المتحــدة تطالــب بتوفيــر الغــذاء والمســاعدات 
ــه  ــغ قيمت ــا تبل ــى بم ــن الجوع ــة لليمنيي الطبي
نحــو خمســة مليــارات دوالر، علمــًا أنــه مــع كل 
عــام يمــر، ترتفــع قيمــة المســاعدات اإلنســانية 
بمقــدار مليــار دوالر، إذ لــم يكــن هنــاك أي تقدم 
ملمــوس لعكــس واقــع اعتمــاد الشــعب اليمني 
ــداًل  ــة، وب ــى المســاعدات الخارجي ــد عل المتزاي
ــتوى  ــى المس ــاع عل ــتمر األوض ــك، تس ــن ذل م

ــور. ــاني بالتده اإلنس
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