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نهاية الغطرسة 
السعودية

عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــة ونهاية مخزية  ــة وخيم ــة ، ولكل متكرب عاقب ــم نهاي لكل ظال
ــط أيام سوداء تنتظرهم  ــة ومهينة ، ولكل متغطرس ومتسل ومذل
ــل عن كل  ــاله ليس بغاف ــه جل يف ع ــرة ، والل ــل اآلخ ــا قب يف الدني
ــؤالء وعن كل الجرائم واملذابح التي ارتكبوها يف حق املظلومني  ه
ــي الذين طالهم الرضر من  ــني من أبناء الشعب اليمن واملستضعف
ــي والحصار  ــدوان الهمج ــود جراء الع ــاد مردخاي آل سع أحف
ــاك ضد اليمن األرض  ــرة العاملية الكربى التي تح الجائر واملؤام
ــن عمر هذا  ــل يوم يمر م ــة والحضارة، ومع ك ــان والتنمي واإلنس
ــم وبأموالهم  ــم بإجرامهم وصلفه ــود بأنه ــدوان يظن آل سع الع
ــوالءات  ــم وكسب ال ــىل رشاء الذم ــا ع ــي ينفقونه ــم الت وثرواته
ــوف أمريكا  ــم ، ووق ــف دول العال ــة من مختل ــار املرتزق واستئج
ــأن تمنحهم العلو  ــم يف عدوانهم كفيلة ب ــا ومساندتها له ودعمه
ــدول العظمى  ــة ال ــول يف قائم ــذه األرض والدخ ــىل ه ــة ع والرفع
ــن 30مليون نسمة، وتآمرهم  ــم لليمنيني وحصارهم ألكرث م بقتله
عىل الشعوب واألنظمة الحية واملمانعة ملرشوع الهيمنة والتسلط 
ــاه الواليات املتحدة األمريكية وتموله أرسة آل  الذي تقوده وترع
ــود من خزانة الشعب السعودي، متناسني بأن قوة إرادة الله  سع
ــه فوق كل قوة وإرادة ومشيئة، وأنه مهما طال أمد الظلم  ومشيئت
ومهما وصلت درجة فرعنتهم فال بد من االنتصار اإللهي والعدالة 
ــروف وتنترص للمظلومني  ــة التي ستضع النقاط عىل الح الرباني
ــون الحرمني الرشيفني  ــردة والخنازير الذين يحتل ــن أحفاد الق م
ويفرضون سطوتهم وهيمنتهم عليهما . الغطرسة السعودية كنا 
نظن بأنها سترتاجع إىل الخلف وسيعيدوا حساباتهم مع دخول 
ــوا فشال ذريعا  ــث، وخصوصا بعد أن فشل ــم عامهم الثال عدوانه
ــاز عىل أرض  ــرص أو تقدم أو إنج ــني من تحقيق أي ن ــالل العام خ
الواقع ، ولكنهم بالغوا يف غطرستهم ومضوا يف حماقتهم ، وأرصوا 
ــذ مسلسلهم التدمريي اإلرهابي تجاه اليمن واليمنيني  عىل تنفي
ــذي أعقب  ــودي ال ــي السع ــارب األمريك ــد التق ــا بع ، وخصوص
انتخاب دونالد ترامب والذي وصل إىل درجة التناغم عقب زيارة 
ــض، ولكنهم رغم كل ذلك  ــوف محمد بن سلمان للبيت األبي املهف
ــق السعودي  ــم واالنتكاسات، ففي العم ــري الهزائ لم يحصدوا غ
ــىل والجرحى من  ــرشات القت ــودي يوميا ع ــان السع ــرس الكي يخ
ــط العرشات  ــة اليمنية يسق ــات الداخلي ــني ، ويف الجبه السعودي
ــان الشعبية ،  ــش واللج ــال الجي ــدي أبط ــم عىل أي ــن مرتزقته م
ــة التي يتكبدها  ــر املادية والعسكرية الباهظ ــالوة عىل الخسائ ع
ــت منه أشبه بالبقرة الحلوب  ــدو السعودي يوميا والتي جعل الع
ــدو السعودي رضبة  ــد يوم أمس األول تلقى الع ــرص املفي . باملخت
موجعة أصابته يف مقتل ، وذلك بإسقاط األبطال لطائرة سعودية 
من طراز بالك هوك يف أجواء معسكر تداوين بمحافظة مارب مما 
أدى إىل مرصع 12من الضباط وصف ضباط وجندي واحد ، كلهم 
ــن السعوديني يف واحدة من الصفعات اليمنية التي يتلقاها هذا  م
ــزال يكابر ويعاند ويبحث عن مرتزقة  العدو املتغطرس الذي ال ي
وجيوش الستئجارها للدفاع عن همجيته وغطرسته وكأن كل ما 
ــود إىل رشده ويقر ويعرتف بكل  ــل غري كاف له كي يعترب ويع حص
ــل أمام العدالة  ــم ومذابح وينقاد للحق ويمتث ــا اقرتفه من جرائ م
ــا لم فإن الرضبات اليمانية ستتواىل تباعا ولن تتوقف ما دامت  ،م
ــدور الدوائر هذا  ــرة ، وعىل الباغي ت ــة السعودية مستم الغطرس

وعاشق النبي يصيل عليه وآله.

ــاً بإرسال  ــالده رفضت عرضاً مرصي ــدوان عسريي أن ب ــن ناعق الع أعل
ــن فيما نفت مصادر مرصية أن تكون مرص  ــف جندي مرصي إىل اليم 40 أل
ــال أي جندي  ــل إن مرص رفضت إرس ــال الجنود املرصيني ب ــت إرس عرض
ــرض والرفض والرفض والعرض يؤكد النظام السعودي  إىل اليمن وبني الع
ــدة الصهيونية املعروفة  ــاًال للشك أنه ينفذ األجن ــدداً وبما ال يدع مج مج
ــيل إىل االتجاه  ــاه اإلرسائي ــداء من االتج ــة الع ــل بوصل ــة يف تحوي املتمثل

العربي اإلسالمي .
ربما أراد عسريي بترصيحاته تلك حول الجنود املرصيني الذين رفضت 
ــي أعلنت مراراً  ــراج مرص الت ــىل إرسالهم لغزو اليمن إح ــالده املوافقة ع ب
ــاب أهمها أن القيادة  ــوات إىل اليمن لعدة أسب ــراراً أنها لن ترسل أي ق وتك
ــرف املخاطر الكبرية املرتتبة عىل إرسال أي جنود للمشاركة يف  املرصية تع
املعارك حيث الخسارة أكرب من الربح يف هذا الجانب كما أن مرص تعرف أن 
ــن عن طريق إرسال قوات  ــة تريد توريطها بشكل مبارش يف اليم السعودي
ــن األسباب أن  ــل كما حدث من قبل وم ــن يعود منهم إال القلي ــة ربما ل بري
ــرص تعي جيداً أن ما يجري يف اليمن ليس لها فيه ناقة وال جمل وبالتايل  م
ــل النظام السوداني وبغباء  ــال يمكنها املشاركة املبارشة بالجنود كما فع ف
ــودون يف صناديق  ــون يع ــود السوداني ــل، وهاهم الجن ــش ومستفح فاح
ــت بشكل شبه يومي إضافة إىل أن السودان خرست الشعب اليمني  وتوابي
ــري يريد الخروج من  ــداً لكن رئيس النظام البش ــذي وقف معها دوماً وأب ال
ــة الدولية عن طريق التودد إىل  ــات بالده ومن مالحقة املحاكم الجنائي أزم

دول الخليج وأمريكا وإرسائيل بهذه األفعال التي ربما تقرب من نهايته.
ــي عن حاجته  ــس النظام السودان ــام أعلن رئي ــا نعرف أنه قبل أي وكم
ــد لتحرير دمشق ولم  ــع سوريا وإمهاله أسبوع واح ــة من الحدود م لقطع
ــدس أو فلسطني وهذا يؤكد أن هذا النظام والكثري  يقل أنه يريد تحرير الق
ــة السعودية تنفذ تلك  ــت نفسها لألموال الخليجي ــن األنظمة التي باع م
األجندة بتحويل البوصلة من العداء إلرسائيل التي تغتصب أوىل القبلتني 
ــل كان هذا املعتوه يف وعيه  ــث الحرمني إىل العداء لبعضنا البعض، فه وثال
ــال السعودي وربما  ــالم أم أنه كان واقعاً تحت تأثري امل ــا قال هذا الك عندم
ــة الذين يسمون  ــه ووعيه مثله مثل بقي ــري يشء آخر أذهب عقل ــت تأث تح
أنفسهم زعماء األنظمة الذين انساقوا وراء رغباتهم الشخصية واملليارات 
التي تضخ إىل حساباتهم يف البنوك العاملية ؟ ولو كان هذا الشخص راجع 
ــال أعطونا قطعة  ــه صالح عندما ق ــس األسبق عيل عبد الل ــح الرئي ترصي
ــش اليمني أرض فلسطني  ــدود مع إرسائيل من أجل أن يحرر الجي يف الح
ــم يقل أعطونا حدودا مع سوريا أو لبنان أو العراق لتحرير هذه البلدان  ول
ــان ربما شعر بالخجل من كالمه الذي تحدث به من أنه سيحرر سوريا  لك
ــة التي تم  ــن الجماعات اإلرهابي ــن سوريا م ــد الدفاع ع ــو كان قال نري ول
ــا من كل بلدان العالم لتدمري سوريا وقتل أهلها لكنا وقفنا معه  استجالبه

وساندناه .
ــة وإسالمية لقتل  ــات تسميها عربي ــة تحالف ــا تشكل السعودي عندم
ــل العرب واملسلمني بدًال من  ــني والسوريني والعراقيني والليبيني وك اليمني
ــة واإلسالمية  ــدس واألرايض العربي ــات لتحرير الق ــل هذه التحالف تشكي
ــن يتعرضون  ــا والذي ــار وغريه ــني يف ميانم ــن املسلم ــاع ع ــة والدف املحتل
لالضطهاد والقتل دون أن يهتز أي جفن لهذا النظام فإنها بذلك ال تخرج 
ــة العاملية التي كان لها اليد الطوىل يف  ــن كونها أداة طيعة بيد الصهيوني ع
ــة والسياسية عىل  ــه الدينية والعسكري ــام بكافة مكونات ــاء هذا النظ إنش
ــر وما يجري  ــري املسرت همف ــي الصهيوني الشه ــوس الربيطان ــد الجاس ي
ــن هذا النظام يؤكد ذلك فقد أصبحت بوصلة العرب واملسلمني يف  حالياً م
تحالفاتهم هذه هي نحو بعضهم البعض وليس نحو العدو الرئييس لألمة 
ــاد يمر يوم إال ويرتكب جريمة  ــة واإلسالمية " إرسائيل" الذي ال يك العربي
ــىص وهم يرسلون  ــب الفلسطيني وبحق املسجد األق ــدة بحق الشع جدي

آالف الجنود لقتل العرب واملسلمني.  

٤٠ ألف جندي 
من يرفض من ؟؟؟

حسن الوريث

ــا " أن ننقذ  ــا عىل أنفسن ــم املتحدة وقد آلين ــن شعوب األم نح
األجيال املقبلة من ويالت الحرب التي يف خالل جيل واحد جلبت 
ــف، وأن نؤكد من  ــني أحزاناً يعجز عنها الوص ــىل اإلنسانية مرت ع
ــة لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره  جديد إيماننا بالحقوق األساسي
وبما للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية 
... إلخ "  هكذا بدأت شعوب العالم ديباجة قرارها األممي يف إنشاء 
منظمة دولية تعني بحفظ األمن وتحقيق السالم الدوليني , وكافة 
ــاء , وإعادة  ــة األساسية بال استثن ــوق والحريات اإلنساني الحق
ــة يف صورتها الودية يف  ــم العالقات الدولي ــة وترتيب وتنظي صياغ

ضل تفعيل مبدأ التعاون الدويل بني شعوب العالم املختلفة .
ــا و ميثاقها  ــم املتحدة مبادئه ــة " بنت األم ــذه " الديباج من ه
ــة لكل شعوب  ــام وثيقة عهد أممي ــرب يف مضمونها الع األممي لتع
ــت ظالها , كحل وحيد  ــم تلزمها العمل يف إطارها وتح ودول العال
ــا املستديمني ,  ــا واستقراره ــم أمنه ــوب ودول العال ــظ لشع يحف
قاطعة بذلك ُسبل وأسباب تدهور األوضاع وتفاقم األزمات بشتى 

صورها و أنواعها .
ــادس والعرشين  ــة الخالدة يف الس ــورة اليمني ــد جسدت الث لق
ــور االلتزام  ــى صورة من ص ــام 1962م  , أسم ــن سبتمرب من الع م
ــل املبادئ واملواثيق والقوانني التي  الشعبي والرسمي اليمني  لك
ــت صورة األمم املتحدة ونظمت كيانها وعالقاتها فيما بينها  رسم
ــة , وبينكافة أعضاءها مع بعضهم  ــني كافة أعضائها , من ناحي وب

البعض من ناحية أخرى .
ــا كانت مقاصد ومبادئ قيام األمم املتحدة قد تبلورت يف  فمثلم
وجوب تحقيق " حفظ السلم واألمن الدويل ... ، وفقاً ملبادئ العدل 
والقانون الدويل، لحل املنازعات الدولية التي قد تؤدي إىل اإلخالل 
ــاء العالقات الودية بني  ــم أو لتسويتها " باإلضافة إىل " إنم بالسل
ــرتام املبدأ الذي يقيض بالتسوية يف الحقوق  األمم عىل أساس اح
ــر مصريها، وكذلك اتخاذ  ــني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقري ب
ــام " يف ظل "  تحقيق  ــرى املالئمة لتعزيز السلم الع ــري األخ التداب
التعاون الدويل عىل حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية 
ــز احرتام حقوق  ــة واإلنسانية وعىل تعزي ــة والثقافي واالجتماعي
ــاً والتشجيع عىل  ــاس جميع ــات األساسية للن ــان والحري اإلنس
ــال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق  ذلك إطالقاً ب
ــدة لتعلن مدى  ــت الثورة اليمنية الخال ــني الرجال والنساء"  أت ب
ــة وتفصيال , فكان  ــادئ األممية جمل ــد وااللتزام بتلك املب تجسي
بندها السادس من بنود أهداف ثورتها الصورة الكاملة والواحدة 
للمبادئ و املواثيق األممية , والتي أكدت فيه عىل وجوب  " احرتام 
ــق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد  مواثي

ــالم العاملي  ــرار الس ــاز والعمل عىل إق ــدم االنحي ــي , وع اإليجاب
وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم " .

لقد استطاع الجانب الشعبي و الرسمي اليمني طيلة الخمسة 
ــورة اليمنية الخالدة أن يرضب أروع  ــود املاضية التي تلت الث العق
صور الثقافات املنظمة للعالقات البينية فيما بينها و بني شعوب 
و دول العالم , انطالقاً من مبدأ حسن نيتها يف احرتام مواثيق األمم 
ــني املنظمات الدولية التابعة لها بحيادية  املتحدة وااللتزام بقوان
ــة , يف إطار سعيها الحثيث نحو تحقيق السالم واالستقرار  مطلق
ــات  ــن مستوي ــاًل م ــوى ع ــول اىل مست ــدف الوص ــني , به العاملي
ــل لها الوصول اىل تحقيق  ــش السلمي بني األمم , وبما يكف التعاي
ــوق واملزايا املرتتبة عىل صفة العضوية يف  الحصول عىل كل الحق

هذا املنظمة .
ــزام اليمني تجاه ما تضمنته  ــىل الرغم من مستوى ذلك االلت ع
تلك املبادئ األممية , نجد بأن األمم املتحدة لم تستطع اإليفاء يف 
ــاط مبادئها تجاه اليمن خاصة يف ظل ما  تحقيق أي نقطة من نق
ــن انتهاكات دولية صارخة  ــن مؤخراً أرضاً وإنساناً م تعانيه اليم
ــاة اإلنسانية  ــل يشء فيها من مقومات الحي ــربرة , طالت ك غري م

والثقافية .
ــت مدى  ــارشة , رسم ــري مب ــارشة وغ ــريات مب ــدة متغ ــاك ع هن
ــق الشكلية التي أنشأت من أجلها  ــض بني املبادئ و املواثي التناق
ــادئ , والتي يمكن  ــك املب ــع التطبيق الفعيل لتل ــم املتحدة م األم
إسقاطها عىل األزمة اليمنية األخرية والتي رسمت مالمحها دول 
العدوان ومن ورائها األمم املتحدة والتي يمكن إيجازها يف ما ييل:-

* الصورة غري املبارشة 
ــادئ ومواثيق إنشاءها  ــم املتحدة يف معرض مب ــد أكدت األم  لق
ــرتام املبدأ الذي يقيض بالتسوية يف الحقوق بني  عىل رضورة " اح
الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها" إال أننا رأيناها فعلياً 
قد وقفت حائط صد أمام إرادة وحرية وتطلعات الشعب اليمني, 
ــد والعرشون من  ــة يف الواح ــت هذه الحري ــي تكللت وأرتسم والت
سبتمرب ألفان وأربعة عرش ميالدية , والتي أكدت عظمه سعيه  بكل 
ــوة يف رسم شكل مصريه ومستقبله املنشود كحالة منه مناهضة  ق
ــن االضطهاد  ــود من الزمن م ــرث من خمسة عق ــاه طيلة أك ــا عان مل
والحرمان الذي مارسته ضده السلطات املتعاقبة املستبدة , وإىل 
ــا التدخالت األجنبية املختلفة , حيث فرضت عىل األحرار  جانبه
ــي كانت قد  ــرة لتلك التطلعات الت ــة جديدة مغاي ــني صيغ اليمني
ــا سمي باتفاق السلم والرشاكة الذي  بدأت تتحقق , عرب تبنيها مل
ــا يف منع قوى العدوان من التدخل يف  ــم يدم طويًال نتيجة عجزه ل
ــة , والتي قد كان  ــذه االتفاقي ــيل اليمني و تحييد ه ــأن الداخ الش

ممكن لها أن ترى النور لو لم يأتي ذلك التدخل األرعن .
* الصورة املبارشة 

ــة  " مبدأ  ــرض صيغ ــدة قد أكدت ف ــم املتح ــن أن األم ــم م بالرغ
املساواة يف السيادة بني جميع أعضائها " وبأنه يف حالة و جود أن 
ــه  " بالوسائل السلمية عىل  ــزاع بني أعضاء الهيئة فأنه يتم فض ن
وجه ال يجعل السلم واألمن والعدل الدويل عرضة للخطر" مع عدم 
ــة عند رسم عالقاتهم  ــو من  أعضاء الهيئة األممي أحقية أيه عض
ــد باستعمال القوة أو استخدامها ضد  الدولية من فرض " التهدي
ــة األرايض أو االستقالل السيايس ألية دولة أو عىل أي وجه  سالم
آخر " , إال أننا وجدناها قد وقفت عاجزة و مشلولة كلياً إن لم تكن 
ميتة منذ والدتها يف أن تلتزم يف تحقيق و إنفاذ أي نقطة من نقاط 
مبادئها ومواثيقها تلك , فهي لم تستطع منع التدخالت األجنبية 
ــوا به من شن عدوان  ــي , بصورته املبارشة وما قام ــأن اليمن يف الش
عسكري واقتصادي وثقايف واجتماعي طال أمده اىل حد اآلن أكرث 
من عامني , كما أنها عجزت من تحقيق أي إنجاز سيايس تفاويض 
ــراف اليمنية خالل فرتة العدوان يمكن أن يفيض اىل  رعته بني األط

وقف نزيف الدم و إيقاف الحرب و االقتتال .
ــم عظمة  ــم املتحدة للعال ــه األم ــرى أكدت في ــاك صورة أخ هن
ــا، وهو  ــام واألدوار املناطة به ــات امله ــى مستوي ــن أدن ــا ع عجزه
ــم من تعدد تقارير  ــدور اإلنساني واإلغاثي , فعىل الرغ القيام بال
ــي تواكب سري  ــة والحقوقية , الت ــة والغذائي ــا اإلنساني منظماته
ــد يف مجملها  ــذ انطالقتها , والتي تؤك ــة اليمنية من ــداث األزم أح
ــة , وتحديدها ملستوى  ــه االجرامي ــدوان وأساليب ــن فداحة الع ع
ومؤرشات املخاطر الكارثية التي ستدمر العنرص البرشي والبيئي 
ــل أن تتفاقم وتشتد  ــدويل حلها رسيعاً قب ــالزم عىل املجتمع ال وال
وطأتها  يف حالة استمرار العدوان وتغاضيهم عنها , إال أنها وقفت 
ــاة املتفاقمة , عرب فك  ــف وطأة هذه املعان ــزة تماماً من تخفي عاج
ــاء والبحري عن ميناء الحديدة  الحصار الجوي عن مطار صنع
ــدات الغذائية والطبية  ــت نطاق رفدها لهذا الشعب باملساع , تح

وغريها , والذي بلغ حده املستمر اىل حد اآلن أكرث من عام .
ــد القول....  بأن الجانب الشعبي والرسمي  إيجازاً ملا سبق نؤك
ــت للعالم بأرسه مدى  ــد استطاع أن يثب ــي الوطني الحر , ق اليمن
قدرته يف االلتزام بمبادئ وقيم وأخالقيات النظم والقوانني الدولية 
ــم واألمن  ــة اىل فرض السل ــة والساعي ــات الدولي ــة للعالق املنظم
ــه املجيدة , رغم  ــن خمسة عقود تلت ثورت ــني , طيلة أكرث م الدولي
ــا تخللتها الكثري من التدخالت الدولية املبارشة وغري املبارشة يف  م
ــه الداخيل , يف الوقت الذي لم يسمح لنفسه التدخل يف شأن  شأن
ــد لنا فيه األمم املتحدة  ــدول األخرى , يف الوقت الذي أيضاً تؤك ال
ــوى عجزها القوي نتيجة تناقضها التطبيقي بني ما تحمله  مست
ــا تطبقه عىل أرض الواقع  ــن مبادئ وقيم ومواثيق فكرية وبني م م
ــل القضايا ذات الشأن الدويل منذ انطالقتها يف  عند معالجتها لك
العام 1945م , مؤكدة لنا أيضاً وبما ال يدع لنا مجاًال للشك مستوى 
ــة الذاتية املطلقة التي وضعت نفسها تحت مظلة الهيمنة   التبعي

الصهيوأمريكية , التي أفقدتها قيمتها املعنوية واألخالقية.

األمم املتحدة و البند " السادس " من أهداف 
الثورة اليمنية الخالدة ..!

محمد أحمد الحاكم 

ــات األحداث يف  ــدا، يف مجري ــن يتأمل جي م
ــرات دنيئة  ــام 2011م، من مؤام ــذ ع ــن من اليم
ــن  ــة األم ــت إىل زعزع ــي سع ــة، والت ومكشوف
واالستقرار يف هذا البلد العريق واملوحد، وذلك 
ــك النسيج االجتماعي األصيل  من أجل تفكي
ــم من أي  ــا عليه، وبالرغ ــا ونشأن ــذي تربين ال
ــل ذلك العام  ــالالت وسلبيات حصلت قب اخت

املشؤوم..
ــورة  ما  ــاوزت اليمن خط ــذ ان تج ــم فمن نع
يمكن تسميته بالربيع العربي والذي كان عام 
ــة فعال، والذي لم نشاهد بعده إال التفرق  النكب

والشتات.
ــد سارعت  ــرات عىل البل ــم من املؤام فبالرغ
ــم السلطة والسري  ــة لتسلي ــادة السياسي القي
ــوى اليمنية،  ــني الق ــي ب ــوار الوطن ــو الح نح
ــق بأن من  ــس الجمهورية األسب ــدرك رئي لم ي
ــك أي أمانة  ــة"، أنه ال يمتل ــا "أياد أمين سماه
تذكر وتاريخه ميلء بالخيانات والقتل وسبق 
ــدام يف جنوب  ــده أحكام باإلع ــدرت ض وأن ص

اليمن.
ــة وتم  ــة واألزم ــذه املحن ــن ه ــاوزت اليم تج

التوافق عىل املبادرة خليجية.
ــل الصالحيات  ــرية وتم نق ــت املؤامرة كب كان
ــم  ــوان وت ــه االخ ــه ومع ــادي وعبث ــن ه للخائ
التمديد سنتني له بموجب املبادرة الخليجية، 
ــال السيناريو التدمريي املمنهج  ألجل استكم
الذي تم من خلف الكواليس وهو تقسيم اليمن 
ــل األمريكي  ــب مخطط الرج ــم حس إىل أقالي
ــن واألمني العام  ــر مكتب الخائ ــذي كان مدي ال

للحوار العميل أحمد عوض بن مبارك.
ــش اليمني  ــن إىل تفكيك الجي ــارع الخائ س
العظيم الذي بني ملدة ثالثة وثالثني عاماً بكل 
عتاده ومعداته القتالية املتطورة وأتى بخرباء 
ــال هيكلة الجيش وتصوير  من األردن الستكم

املواقع والسالح املوجود.
ــع العربي  ــأزق الربي ــن م ــن م ــت اليم خرج
ــوار وتسليم السلطة طواعية،  وتجاوزته بالح
ــدم إراقة  ــن آنذاك عىل ع ــادة اليم حرصت قي

الدماء، وحسدنا العالم وتحدثوا عن تجربتنا 
ــرى وعرب وعجم،  ــم ودول عظمى وصغ العال
ــان اليمنيون مستبرشين بخري. هذه النكبة  فك
التي مرت عىل جميع الدول العربية وبمخطط 

إرسائييل أمريكي مبيت له.
ــا عاملياً  ــاً والعدوان أيض ــط كان عاملي املخط
ــا الذي يتمتع  ــالد اليمن بالذات وشعبه عىل ب
بالقوة والبأس الشديد وكذا بالحكمة، سارعوا 
ــم األقاليم ورضورة  ــات يف رس لتنفيذ املخطط
ــالت ملصلحة  ــم ودوي ــن اىل أقالي ــم اليم تقسي
ــا ودول أخرى  ــج وإرسائيل وأمريك دول الخلي
ــة التي تمتلكها  ــب الرثوات الهائل وتسهيل نه
ــاب املندب  ــق ب ــىل مضي ــرة ع ــن والسيط اليم

االسرتاتيجي.
ــت رقعة الخالف بعد  شاءت األقدار وتوسع
ــم مسألة  ــه صنعاء ورفضه ــول أنصار الل دخ
ــد  ــه، بع ــر وحلفائ ــب واملؤتم ــم إىل جان االقالي
ــار ملحاولة بث الرصاع  فشل الحوار، سارع الف
بني القوى عىل األرض ومعاونة جهة عىل جهة 

ــا لصالحه،  ــان يتوقع أنه ــرى لحسابات ك أخ
ــه اىل عدن  ــه والحقت ــا انقلبت علي ــان م ورسع
ــه العظمى  ــل الخائن خيانت ــا استكم ومن هن
ــم السافر  ــارج لتنفيذ عدوانه ــاء الخ باستدع
ــة ألجل  ــرب قاطب ــالد الع ــري ب ــط لتدم واملنح

شخص.
دخلت الدول املتحالفة مع السعودية، منها 
ــا أمريكا وإرسائيل  عربية وأجنبية عىل رأسه
ــدوان الذي عاث خالل  ــم ومباركة هذا الع لدع
ــاً وسفكاً  ــني بالوطن دماراً وخراب ــرث من عام أك
ــني اليمنيني  ــرب ب ــل الح ــل فتي ــاء واشع للدم
ــات  ــوان والتنظيم ــة االخ ــرب تقوي ــم ع أنفسه
ــة إيران وتواجدها يف  اإلرهابية، بحجة مواجه
ــن دول الخليج بعد عذر  ــن وتهديدها ألم اليم

إعادة الرشعية للفار.
ــارك يف  ــدوان دويل ش ــى وع ــم دول عظم نع
ــه وثرواته  ــري بمقدرات ــد الفق ــذا البل ــري ه تدم
ــىل تدمريه  ــدول املتحالفة ع ــذه ال ــة له املنهوب
ــدة  عدي ــاً  فتن ــت  وزرع ــم،  مرتزقته ــرب  وع
ــالح واملال  ــددة تم دعمها بالس ــات متع وجبه
ــة إيران  ــاب والتطرف ملحارب ــات اإلره لجماع
ــه، لكنهم يف الحقيقة  والحوثي وصالح وجيش

يستهدفون الشعب اليمني قاطبة.

meenhanash@gmail.com

خفايا وأطماع العدوان العاملي على اليمن!
معني محمد حنش

لقد اخذ األمر الكثري من الجهد والوقت ومن 
ــة واملنظمة أيضاً, يف حني  االجتهادات الفردي
أن األمر ليس أكرث من تحصيل حاصل, ملاذا؟
ــني يف  ــرد انفجاري ــب وملج ــس القري باألم
ــس السييس وحكومته حالة  مرص أعلن الرئي

الطوارئ يف كافة أنحاء البالد.
ــا الجنوبية وبناء عىل مؤرشات عن  يف كوري

نوايا للعدوان أعلنت التعبئة العامة. 
ــاذا عن اليمن منذ أكرث من عامني والبالد  فم
ــل يشء, حتى أن  ــرب شاملة أتت عىل ك يف ح
ــت االحتالل,  ــا تح ــن أراضيه ــرياً م ــزءاً كب ج
ــم كشفها والقبض عىل  ــا اإلرهابية يت والخالي
ــني تفلت من قبضة  ــري منها كل يوم, يف ح الكث

العدالة جرائم ومجرمني آخرين.
ثانيا جميعنا يعلم علم اليقني أن للمعتدي 
السعودي بالتحديد أيادي كثرية منها النافذة 
والقادرة عىل ارتكاب أبشع الجرائم عىل طول 
ــن وعرضها.. بل ان شخوص هؤالء وصل  اليم
ــم األمر يف السنوات األخرية إىل اإلعالن عن  به

ارتباطهم وتقاضيهم أجور من السعودية.
ــات  الشخصي ــذه  ه ــن  م ــري  الكث ــاط  نش
ــة التي  ــوم أو الحال ــس وليد الي ــارص لي والعن
ــخ إجرامي  ــوم, بل له تاري ــا اليمن الي تعيشه

ــر وصل بهم إىل  ــدم حتى أن األم ــل يف الق موغ
ــم بقرارات البالد يف حقب زمنية ليست  التحك

بالبعيدة.
ــوع االستكشافات  ــك، موض ــىل ذل مثال ع
ــع املساعدات  ــا قط ــي نتج عنه ــة الت النفطي
ــاذ تدابري تعسفية تجاه املغرتبني  لليمن واتخ
ــي كانوا  ــن التحويالت الت ــد م ــا بما يح لديه

يرسلونها إىل الوطن.
ــالن  وإع ــط  النف ــوع  موض إىل  ــودة  وبالع
ــة  ــف سعودي ــن مواق ــه م ــا عقب ــه وم اكتشاف
ــاء اليمن,  ــريون من أبن ــا الكث ــوط عرفه وضغ
حيث أن السعودية وأمام األمر الواقع فرضت 
ــاء املتعاقبة  ــات صنع ــات وحكوم عىل الرشك
عدداً محدوداً من اآلبار املسموح باستغاللها.

لذا فإن الطوارئ أمر مفروغ منه واستحقاق 
ــوى  ــىل املست ــيض ع ــع املتش الواق ــه  يفرض
ــر  ــذي اظه ــي ال ــدوان الخارج ــيل والع الداخ
وجها قبيحاً تجاه اليمن وأبناءها الذين قالوا 

أخرياً كفى.
ــة الطوارئ  ــرض حال ــت يف ف ــة ليس املشكل
ــر ايجابي  ــات أم ــذه املناسب ــل ه ــا يف مث ألنه
ــىل توجيه  ــادرة ع ــات ق ــاك سلط ــان هن إن ك
ــاذا هذا الجنان  ــذه الحالة, فإذاً مل معطيات ه

وهذا الشطط وأين تكمن املشكلة؟
ــاك مشكلة حقيقية  ــم القول إن هن أصدقك
بالفعل وتتمثل يف فقدان الثقة بني طيف كبري 
ــب وبني سلطات الدولة, غذى  من أبناء الشع
ــردي الحالة  ــدان الثقة وت ــذه الحالة من فق ه
ــدوره ألقى  ــة الذي ب ــف الدول ــة ملوظ املعيشي
ــاء الشعب  ــات كبرية من أبن ــه عىل فئ بدظالل
ــم ودخلهم عىل رشيحة  الذي يعتمد نشاطه

املوظفني.
ــي طرح به  ــن يف اآللية الت ــر اآلخر يكم األم
ــوب  ــوارئ واألسل ــة الط ــرض حال ــوع ف موض

الجاف الذي قدم به.
ــي إعالن حالة  ــاً: وهذا هو األهم أن تبن ثالث
ــم صفة  ــراف ليس له ــن أط ــى م ــوارئ أت الط
ــارع أفراداً ال  ــوا به للش ــة يف الدولة ونزل رسمي
ــة للدولة وإن كان  ــون السلطات الرسمي يمثل

بينهم الكثري لهم صفة رسمية.
ــون السلطات  ــرتض أن تك ــاً: كان يف خامس
ــل  ولك ــات  املكون ــل  لك ــة  سباق ــة  الرسمي
ــت فكرة  ــي طرح ــع الت ــاص واملجامي األشخ

ورضورة إعالن حالة الطوارئ.
ــالل  ــا وخ ــرتف بأنن ــب أن نع ــرياً.. يج وأخ
السنتني املاضيتني نعيش حالة طوارئ, ولذا 

حدثت بعض املمارسات التي ما كانت لتحدث 
ــوارئ مفروضة ومن ينفذونها  لو ان حالة الط
ــا االستفادة من  ــون الكيفية التي يتم به يعرف
ــي بما يفيض  ــع القانوني واإلجرائ ــذا الوض ه
إىل تحقيق النتيجة املرجوة من فرض الحالة 

االستثنائية يف األوضاع االستثنائية.
ــر دولة أو  ــون آخ ــا أول ولن نك ــرياً: لسن أخ
مجتمع يفرض أو يفرض عليه قوانني أو حالة 
ــب الجهات  ــت نطال ــس الوق ــوارئ, ويف نف ط
ــذا الهرج واملرج,  ــع تكرار مثل ه الرسمية بمن
ــان ليحدث كل هذا  ــا أن تعرف أنه ما ك وعليه
ــت األمر بما  ــا وواجه ــت بواجبه ــو أنها قام ل
ــب أن يسبقها الشارع  ــه, وأنه من املعي يناسب
ــة بإنفاذ ما كان يجب عليها إنفاذه  إىل املطالب

أصًال.
ــا ستتالىش  ــة القلق فإنه ــة لحال وبالنسب
بمجرد أن تعلن الدولة رؤيتها املتكاملة لفرض 
حالة الطوارئ, وإىل أن يحدث ذلك نحمد الله 
ونشكره أن شعبنا اليمني لم يكن يوماً سلبياً 
أو متواكال وينتظر الحكومة للقيام بكل يشء, 
ــدوان ويطبق ما  ــذ بداية الع ــو مستنفر من فه
ــالن حالة  ــا سيفرضه إع ــن م ــارب %90 م يق

الطوارئ.

الطوارئ.. ضرورة أم ترف
جمال الظاهري
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