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واالرتزاق  الدويل 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ماذا نريد كشعب يمني وكقوى وطنية مناهضة للعدوان السعودي 
األمريكي اإلماراتي عىل بالدنا بعد لنتأكد وبما ال يدع أي مجال للشك 
ــم املتحدة بكل هيئاتهما ومكوناتهما رشكاء يف  بأن مجلس األمن واألم
ــة والعمالء الذين  ــون عن املرتزق ــا وأنهم ال يختلف ــدوان عىل بالدن الع
ــودي واإلماراتي ؟!  ــل املال السع ــوف العدوان من أج ــون يف صف يقاتل
ــد عجزهم عن إيقاف العدوان وإنهاء الحصار وإيصال  ماذا ننتظر بع
ــار  ــدوان والحص ــراء الع ــرضرة ج ــألرس املت ــة ل ــدات اإلنساني املساع
ــل وفق اإلمالءات  ــن إجراء وأدوات تعم ــاذا ننتظر م ــا ؟! م وتداعياتهم
ــوال السعودية  ــراء األم ــة وتحت إغ ــو صهيوني ــات األمريك والتوجيه
ــل املجلس واألمم  ــم يف مركز القرار داخ ــة التي باتت تتحك والخليجي

املتحدة ؟! 
ــال رجال اليمن  ــدوان تقتل نساء وأطف ــان ونيف وطائرات الع عام
ــة وترتكب مجازر  ــق  الدولي ــراف والقوانني واملواثي ــك كافة األع وتنته
ــت شفاه ال األمم  ــرب ضد اإلنسانية ولم تنبس ببن ــح وجرائم ح ومذاب
ــان وال منظمات  ــس حقوق اإلنس ــس األمن وال مجل ــدة وال مجل املتح
وهيئات الدجل والنفاق واإلنحياز والعمالة واإلرتزاق وعندما يأتي الرد 
اليماني عىل كل هذه االنتهاكات بإطالق الصواريخ البالستية اليمنية 
ــدف املواقع العسكرية واملنشآت الحيوية السعودية التي  التي تسته
ــات الدولية  ــوم قائمة هذه الكيان ــىل بالدنا تق ــدم يف العدوان ع تستخ
ــأن األرواح والدماء اليمنية رخيصة عندهم أو القيمة لها  الساقطة وك
بخالف ما عليه الجانب السعودي  ؟! أمريكا وبريطانيا تزودان العدو 
ــواع األسلحة والذخائر والقنابل املحرمة التي  السعودي بمختلف أن
ــاه ذلك وكأنها  ــات ساكنا تج ــني، وال تحرك هذه الكيان ــك باليمني تفت
ــة طبيعية  ، ومجلس األمن املوقر بكل قلة حياء يدعو يف بيان له  مسأل
ــم إىل عدم توريد األسلحة لليمن ، وال أعلم بأي منطق وبأي  دول العال

عقول يتحدث ويفكر هؤالء األوغاد  ؟! 
ــدة  ــاء الحدي ــد مين ــن وبالتحدي اليم ــئ  ــة موان ــون لحماي يدع
ــة واملكال وبقية املوانئ التي تقع تحت  ويتجاهلون ميناء عدن والضب
ــب اليمني  ــدف هو محارصة الشع ــارص داعش وكأن اله ــرت عن سيط
باحتالل ميناء الحديدة  ، السعودية تقتلنا ومعها اإلمارات والبحرين 
ــة التي ماتت  ــدد تمسكه باملبادرة الخليجي ــر ومجلس األمن يج وقط
ــا ، بيان سخيف وساقط  ــن السعودية عدوانها عىل بالدن وانتهت بش
ــا يستدعي املزيد من  ــارة والوضاعة م ــه تماما فيه من الحق كأصحاب
التالحم ورص الصفوف وتوحيد الجهود الوطنية للرد عليه بطريقتنا 
ــالءات التعسفية مهما  ــر عىل نفسه هذه اإلم ــن يقبل أي يمني ح ، فل
حصل ولن نقبل بأن نستسلم للسعودية وأسيادها بعد كل ما حصل 
ــات منا أن نذل أو نهون أو نرتاجع عن الدفاع عن أرضنا وعرضنا  ، هيه
ــن الغزاة  ــر أراضينا م ــادة سيادتنا وتحري ــل إستع ــال من أج والنض

واملحتلني .
ــة الضوء  ــري هو بمثاب ــس األمن األخ ــد، بيان مجل ــرص املفي باملخت
ــل واإلجرام  ــه ملواصلة القت ــودي ومن يقف مع ــرض للكيان السع األخ
والتدمري يف حق اليمن واليمنيني وإعالن رصيح بأن العدوان عىل اليمن 
ــث واملواقف  ــرش، وكل األحادي ــة تقودها مملكة ال ــرة دولية عاملي مؤام
والترصيحات والدعوات التي تصدر عن األمم املتحدة ومجلس األمن 
ــوار واملفاوضات  ــة يكمن يف الح ــأن الحل لألزمة اليمني ــي تقول ب والت
ــه القوى  ــدف منه تتوي ــارغ اله ــاة وكالم ف ــارة عن مله ــة عب السياسي
ــات العقيمة واللعب  ــا يف دوامة الحوارات واملفاوض الوطنية وإدخاله
ــد من الفرص لتحقيق أي  ــىل عامل الوقت ملنح املرتزقة والغزاة املزي ع
ــق يف الله ونتوكل عليه  ــازات عىل األرض ، ولذا إىل هنا ويكفي، لنث إنج
ونتفرغ ملواجهة العدوان ومؤامراته املتعددة األشكال واألوجه وسيأتي 

الله بالنرص والفرج من عنده جل يف عاله  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

نسمع عن أساطري ومالحم البطولة واالنتصارات التي 
ال يخلو منها يوم والتي يمثل بحق معجزة حقيقية ، نعم 
ــاً مستبسًال  ــذي يقف صامداً مدافع ــارد اليمني ال هو امل
ــي وحيش،  ــم عدوان همج ــل صلف وضي ــاً يف ظ مضحي
ــو سبب هذه القوة  ــرى ما هو رس هذا الصمود وما ه فيا ت

العظيمة واإلرادة الجبارة. 
ــداً بيد مع  ــداء األمة ي ــة عمل أع ــني طويل ــىل مر سن ع
ــة لترشيب  ــة العميلة املسخ ــا الديني ــا ورموزه منافقيه
ــم والخضوع وسلبها ثورة السخط  األمة ثقافات التسلي
ــن إذالل واستعباد  ــه األعداء م ــد ما يمارس والغضب ض
وقهر وهيمنة، ملجومي األفواه مكتويف األيدي، مسلمني 
لهم بكل ضعف وعجز، عالوة عىل ما يقدمونه من تعظيم 

وتويل وتبجيل ألرباب الفساد والرش .
تبكي فلسطني حرقة ودماً لسنني طويلة تجرعت فيها 
ــك العرب سوى النواح  ــاف العذاب والهوان، وال يمل أصن

والعويل يف املساجد والخطب .
ــم يف أن يحققوا كل  ــع أسياده ــون م ــح املنافق ــم ينج ل
ــان الحق وأخفوا عمداً  ــذا إال حينما غيبوا صورة اإليم ه
ــل لجميع  ــدوة واملث ــون الق ــب أن تك ــان يج ــة ك شخصي
ــص اإلمام عيل كرم الله وجهه،  املؤمنني واملتمثلة يف شخ
فسارعوا ان يخفوا وحاولوا جاهدين إسكات وإخماد روح 
ــني لعلمهم اليقيني  ــي طالب يف أرواح املسلم عيل ابن أب
ــون تنفيذ مآربهم وتحقيق خططهم إن  أنهم سيستطيع
ــاط املسلمني من كان  ــن القويم من أوس غاب صوت الدي
ــاة والحصن الحصني، وهكذا  ــك به هو طوق النج التمس
ــوا ما سعوا إليه، وكرش وجه النفاق القبيح  نجحوا وحقق

العفن يف وجه األمة. 
ــدق ناقوس الخطر  ــق الشديد ينتابهم وي ــا لبث القل م
ــادت سقي بذور  ــرت فئة أع ــم حينما ظه ــل أبوابه الجل
ــن جنونهم  ــدر الكرار فج ــداء لحي ــوالء واالقت الحب وال
ــف بمؤامراتهم  ــذي سيعص ــري ال ــد الكب ــوا التهدي وعرف
ــوا الخناق عىل تلك الفئة ومارسوا ضدها  وكيدهم فضيق

أبشع املجازر واالنتهاكات، 
ــن ثورة الحق العلوية ازدادت تفجراً وتدفقاً يف أرواح  لك
ــم يف وجه آلة  ــي رس قوتهم وصموده ــني وكانت ه املسلم
ــم استيقظت الروح  ــري ألكرث من عامني، نع ــل والتدم القت
ــن تخمد إال  ــي لم ول ــة والت ــة املحمدي ــة الحيدري العلوي
بزوال العدوان العاملي عىل بلدان العرب واملسلمني، وهذا 

هو رس صمود وقوة اليمنيني يف وجه قرن الشيطان..
ــود ظلم أو  ــي تقتيض بأن ال يس ــي سنة الله الت ــم ه نع
ــون أنصار  ــه ويكون اليمني ــاد مهما طال زمن يطغى فس
الله هم من يأتي عىل أيديهم الفتح فتخرس أبواق النفاق 
ــاً ويؤول كل مكر  ــم ويموتون غيظاً وبؤس ــم أنفاسه وتكت

لهم إىل بوار.. 
ــىل ويص الرسول األمني حيدر الكرار قاتل  سالم الله ع
ــم خاتم املرسلني،  ــود خيرب وباب عل ــزاب وغالب يه األح

وسالم عىل أتباعه األنصار إىل يوم الدين.

علي الكرار مع األنصار

زينب الشهاري

ــر  ــة وقط ــني السعودي ــالف ب ــرصاع أو الخ ان ال
ــل محاربة اإلرهاب  ــد اللحظة ،أو من اج ،ليس ولي
ــي سعود  ــي مملكة بن ــه كما تدع ــف منابع وتجفي

وإعالمها .
ــرن  ــات الق ــذ عرشيني ــم من ــو قدي ــالف ه فالخ
ــالت ومملكات الخليج  ــن عندما كانت دوي العرشي
ــا ارادت  ــي ،وذلك عندم ــالل الربيطان ــت االحت تح
السعودية ضم قطر اىل مملكتها باعتبارها جزء من 
ــاء ،ولكن بريطانيا رفضت ذلك ،وبعد  اقليم األحس
ان تم استخراج النفط يف قطر زاد من اطماع مملكة 
ــود رشكات النفط يف قطر  بني سعود وعارضت وج
ــر ،وهذا ليس  ــا وقفت اىل جانب قط ــن بريطاني ولك
ــاء النفط موزع يف  ــن اجل ابق ــاً يف قطر ،ولكن م حب
عدة دول حتى يسهل عليها السيطرة عليه ، وبعد 
ــالن استقالل قطر يف عام 1971م ظلت العالقات  اع

متوترة بني الطرفني .
ــام 1992م فيما  ــا يف ع ــت حرب بينهم ــد نشب وق
عرف بحرب الخفوس ،وقد اتهمت السعودية بدعم 

االنقالب الذي وقع يف قطر  عام 1995م.
ــام1996م يف  ــة ع ــة الخليجي ــك يف القم وكذال
ــأن امني عام  ــذي وقع بش ــالف ال ــط وهو الخ مسق
مجلس التعاون الخليجي ،عندما رشح الحجيالن 
أمني عام بدال من مرشح قطر العطية ،وهو ما جعل 

أمري قطر ينسحب من الجلسة الختامية .
ــه القمة العربية  ــك مقاطعة امللك عبدالل  وكذال
ــام 2010م  ــري قطر ع ــاء إليها أم ــي دع ــة الت الطارئ
ــىل غزة  ــة ع ــرب اإلرسائيلي ــات الح ــث تداعي لبح

2010م.
ــت  ــا استدع ــام 2014م عندم ــدث يف ع ــا ح وم
ــن  ــا م ــن سفرائه ــارات والبحري ــة واإلم السعودي
ــات بينهما ألكرث من تسعة  الدوحة وقطعت العالق

اشهر بسبب تدخل قطر يف شؤون هذه الدول.
ــاب  اإلره ــس  لي ــب  السب ان  ــدرك  ي ــع  فاملتاب
ــي اول  ــة ه ــوان ،فالسعودي ــة األخ ــواء جماع واي
ــي  ــني، فف ــوان املسلم ــم األخ ــاف ودع ــن استض م
ــددا ًمن  ــايض استضافت ع ــات القرن امل خمسيني
ــني املرصية إبان  ــوان املسلم ــاء جماعة األخ أعض
حكم جمال عبدالنارص ودعمتها ضد حكم جمال .

ــني هو من اجل  ــالف الدائر اآلن بني الدولت فالخ
ــن دول مجلس  ــة التريد احد م ــاء ،فالسعودي البق
ــراره السيايس ،أو ان يعارضها  التعاون ان ينفرد بق
احد ،وهو ما ترفضه قطر طيلة الفرتة املاضية ،وإذا 

وافقت فعىل مضض .
ــل  ــن قب ــا م ــم إنشاءه ــذ ان ت ــة من فالسعودي
ــان الهدف هو دعم العائلة  املخابرات الربيطانية ك
ــرار السيايس يف منطقة  ــة وتمكينها من الق الحاكم
الخليج والوطن العربي عموماً ،وذلك بفضل املال .
ــي سعود قام عىل  ــرف ان نظام حكم بن ــا نع فكم
ــالل رشاء األنظمة  ــاوى الدينية ،من خ ــال والفت امل
ــق سياستها  ــا وف ــا وتحريكه ــم به ــال ،والتحك بامل
ــة  ــا والحرك ــل بريطاني ــن قب ــا م ــه عليه املفروض

الصهيونية وأمريكا حاليا ً.
ــرثوة بفضل  ــك ال ــت قطر تمتل ــا اصبح فعندم
ــالم قوي  ــح لديها إع ــاز ،وأصب ــط والغ ــود النف وج
ــا اإلعالمي ،الذي  ــرة ومركزه ــال ًيف قناة الجزي ممث
ــذا وّلد لدى  ــة ومطورة كل ه ــك تقنيات حديث يمتل
ــن التبعية  ــروج م ــة  يف خ ــة الرغب ــادة القطري القي

والوصاية  السعودية.
ــة العديد من  ــع  قطر عىل استضاف ــو ما شج وه
ــوارات الدولية الدينية والحضارية  املؤتمرات والح
ــادة  ــج القي ــا ازع ــو م ــة واإلنسانية،وه والحقوقي

السعودية .
ويف احداث ما سمي الربيع العربي عندما قامت 
قطر بدعم حركة األخوان املسلمني يف مرص واليمن 
وليبيا وسوريا ،وتسخري إعالمها ألحداث الفوضاء 

يف الشارع العربي .
ــادة القطرية  ــن قبل القي ــذا ليس نابع م ــل ه وك
ــن قبل من خطط لهذه الثورات  ولكن بتوجيهات م

،واحداث الفوضاء الخالقة يف الوطن العربي .
وهو ما اغضب السعودية ليس من اجل الحفاظ 
ــت تريد ان  ــن ألنها كان ــدة العربية ،ولك ــىل الوح ع
ــن تختار  ــا وهي م ــورات ،وتدعمه ــذه الث ــم ه تتزع
ــة  ،بحيث تضمن ان تظل  ــام واالنظمة البديل الحك
ــن العربي  ــادة يف الوط ــرار والسي ــي صاحبة الق ه

،وكلمتها هي الكلمة املسموعة .
ــن مكانتها  ــان سيضعف م ــن دخول قطر ك ولك

ويقلل من دورها وتحكمها يف القرار السيايس.
ــب للسعودية،بدأت  ــذا واضح بعد زيارة ترام وه
ــر من جديد.  ــني السعودية وقطر تظه ــات ب الخالف
بسبب ان ترامب أتى لينصب السعودية من جديد 
ــي الوكيل  ــة القرار وه ــة ومتسلطة وصاحب حاكم
ــة ،وكان الشكوى ان  ــد للصهيونية يف املنطق الوحي
قطر بما تمتلكه من مال وإعالم ورغبة لدى األرسة 
ــؤون  ــل يف ش ــرار والتدخ ــرد بالق ــة يف التف الحاكم
ــدول هي من ستقف ضد هذا التنصيب وستكون  ال
ــداف التحالف األمريكي  ــر عرثة ضد تنفيذ أه حج
ــد اإلرهاب اإليراني  اإلرسائييل السني العربي  ،ض

كما يسمونه.
فتم التخطيط لهذه اللعبة القذرة والصاق تهمه 
ــب قطر ،والهدف هو  ــم اإلرهاب وايوائه من جان دع
ــة للمخططات  ــات املقاوم ــاس والحرك ــة حم حرك
ــة هي ام اإلرهاب  ــة يف املنطقة .فالسعودي األمريكي
ــي هو  ــا الوهاب ــه وفكره ــه وممول ــدره ومنشئ ومص
ــاب  ــت أو أوت اإلره ــر إذا دعم ــاب .وقط ــر اإلره فك
ــن اسيادها، ومن  ــني ،فهو بضوء اخرض م واإلرهابي

يتحكمون يف مصدر قرارها .
فكما هو معروف ان السعودية ودويالت الخليج 
ــري يصب كل ما فيه  ــا عبارة عن مخزون مايل كب هم
ــا جميعا ًهي  ــة ،وان من يحميه ــة األمريكي للخزان
ــك ودويالت  ــة املوجودة يف ممال ــد األمريكي القواع

الخليج .
فليس القرار بأيديهما ،وان هذا الخالف والرصاع 
الذي يدير احداثه ويرسم سياسته يتوىل اخراجه 

هي أمريكا .
فالرصاع اآلن من اجل تنصيب محمد بن سلمان 

ملكا ًللخليج والعرب ،بأسم محاربة اإلرهاب .
ــن  م ــري  الكث ــا  لن ــف  ستكش ــة  القادم ــام  واألي
ــن التحالفات،من  ــد م ــد العدي ــات، وتوج املخطط

اجل اغراق باقي املنطقة يف الفوضاء.
ــي الضحية األوىل  ــت إالّ البداية وه ــر ليس فقط
ــل الكل،وهذه نهاية طبيعية ملن  ،واملخطط سيشم

تأمر وشارك يف إراقة الدم العربي  .
ــا ً،والخزي والعار للخونة  وعاش اليمن حرا ًأبي

والعمالء .

قطر والسعودية صراع من اجل البقاء
محمد صالح حاتم

ــأى سلمان بن  ــة ارت ــذ توليه السلط من
ــة أن  ــوك السعودي ــر مل ــز آخ عبدالعزي
ــزم" كما  ــزم، والح ــده عهد "الع ــون عه يك
ــة أن يصفوه كامتداد  يحلو لدعاة الوهابي
ــخ أسالفهم  ــئ الذكر وتاري ــم سي لتاريخه
ــه الجزيرة العربية والعاملني العربي  يف شب

واإلسالمي.
ــة  الالمحسوب ــة  االندفاع ــم  خض ويف 
ــان يف اليمن  ــدة وجد الخرف سلم والحاق
ــد ثورة  ــه بع ــذا التوج ــات ه ــة إلثب الفرص
الحادي والعرشين من سبتمرب التحررية 
ــا ضعف  ــاب من ضمنه ــدة أسب ــك لع وذل
البلد وفاقته ورصاع النفوذ بداخله وبحكم 
ــق للحكومات املتعاقبة فيه  التسليم املطل
ــود من  ــىل مدى عق ــودي ع ــام السع للنظ

الزمن.
ــارة أوحى  ــح والخس ــات الرب وبحساب
ــان أن  ــني سلم ــس لشياط ــني اإلن شياط
عملية إخضاع اليمن وإجباره عىل العودة 
ــن تتجاوز  ــودي ل ــة السع ــت الطاع إىل بي
ــع لو  ــاالت أسابي ــوأ االحتم ــام ويف أس األي

طالت. 
وخالفا لكل التوقعات والتقديرات صمد 
ــة عسكرية  ــى آل ــه أعت ــون يف وج اليماني
وأغنى دول العالم ومن مواجهات الداخل 
ــاس إىل االنكفاء  ــوان واالجن املتعددة األل
ــم  الهزائ ــن  م ــة  ــة متالحق ــب سلسل عق
ــرياس ووصوال  ــدءا بعقبة مك والخسائر ب
ــال مارب وجبال تعز الشماء وغريها  إىل رم

من جبهات القتال. 
ــآت العسكرية للجيش  ــوايل املفاج وبت
ــا  ــا وتجدده ــة وتنوعه ــان الشعبي واللج
وفقا لقواعد االشتباك تراجعت الخطوط 
ــق  ــودي إىل عم ــش السع ــة للجي الدفاعي
ــون  السعودي ــود  الجن ــد  ووج ــه  أراضي

ــاة أباة  ــني حف ــون بمقاتل ــم محاط انفسه
ــرص وشعار الفرد منهم  يحملون رايات الن

النجوت إن نجا العسكري السعودي. 
ــذا االنهيار وتغطية الثقب  ولتعويض ه
ــد اآلالف  ــذي حص ــدود ال ــود يف الح األس
ــات املدرعات  ــش السعودي ومئ من الجي
واآلليات تداعى املرتزقة من كل فج عميق 
ــد ان تسارعت  ــة بع ــة عرش اململك لحماي
ــن الخوف قلوب جيش  األحداث واستوط
ــر من  ــه نم ــق أن ــت بح ــذي أثب ــان ال سلم
ــرباء العسكريني  ــا وصفه أحد الخ ورق كم

الغربيني. 
ــت  ــذا الصي ــم ذاع ه ــار يف الهشي وكالن
ــش  الجي ــه  استحق ــذي  ال ــف  والتوصي
ــة  ــة والعمال ــة النذال ــع مرتب ــودي م السع
ــا وغطى عىل  ــم ومأل الدني ــه الحاك لنظام
ــة املضللة وكشف اململكة  املاكينة الدعائي
السعودية عىل حقيقتها ككيان آخر أوهن 

من بيت العنكبوت. 
ــه  ــري متوقع ــة الغ ــذه النتيج ــام ه وأم
ــع سعر  ــة ارتف ــاء اململك ــة لحلف والصادم
البورصة األمريكية وتجاوز معيار الحمايه 
ــة الجزية عرشات  ــن مضاعف األمريكية م
ــق  إىل االرتماء  ــت يف الساب ــرات عما كان امل
ــل والتودد  ــان إرسائي ــودي يف أحض السع
لها عىل أمل إنقاذ هذا النظام املتهالك من 

السقوط املحتوم.
ــن   ــاق يف اليم ــه لالخف ــة متوقع وكنتيج
ــودي  السع ــام  النظ ــة يف  الثق ــت   انعدم
ــع يف  املطي ــا  ــا وخادمه ــي ألمريك كرشط
املنطقة وفقد هذا النظام هيبته وأصبحت 
ــل  ــة مح ــه العنرتي ــه وترصيحات تهديدات
ــه يف  ــه وحلفائ ــدر لخصوم ــة وتن سخري

البيت الخليجي.
ــن املواقف املسجلة  بهذا الخصوص  وم

ــد املعلم  ــة السوري ولي ــر الخارجي رد وزي
ــودي بتدخل  ــدات نظريه السع عىل تهدي
ــول إن من بيته  ــا يف سوريا بالق ــالده بري ب
ــوت اآلخرين ومن لم  ــن زجاج ال يرمي بي م

يفلح يف اليمن لن يفلح يف سوريا. 
ــد ما جاء عىل لسان  وأكرث من ذلك وأبع
ــد الشعبي العراقي أبو مهدي  قائد الحش
املهندس والذي عرف السعودية بحجمها 
ــة يف  ــات العسكري ــه أن العملي يف تأكيدات
العراق مستمرة حتى تطهريها من مقاتيل 
ــش ومالحقتهم يف كل مكان  ما يسمى داع
ــا يف الوقت ذاته  وصوال إىل الرياض موجه
ــني يف اليمن، والذي  ــة خاصة للمقاتل تحي
ــال إنه يأمل يف أن ينضموا يف املعركة ضد  ق
ــة قرن الشيطان  داعش وصوال إىل عاصم

أو كما قال الرياض.
ــي أصبحت أشد  ــران الت ــا إي ــن فوبي وم
وأنكى عىل النظام الوهابي السعودي من 
ــك الدويلة التي  ــل إىل تنمر قطر تل ذي قب

لم تكد أن ترى بالعني املجردة السعودية.
ــراف  ــل انح ــك ويف ظ ــوء ذل ــىل ض وع
ــة  ــة االساسي ــب القضي ــة وتغيي البوصل
ــة  ــداء اململك ــني واستع ــة بفلسط املتمثل
ــوب  ــرة والشع ــب الجزي ــا وشع لفصائله
العربية القريبة منها كالبحرين والبعيدة 
ــي ترزح  ــدان الت ــن البل ــا م ــرص وغريه كم
ــب الفكر  ــرصاع بسب ــوىض وال ــون الف يف أت
ــودي  السع ــام  النظ ــد  سيج ــي  الوهاب
ــا  ضائع ــدا  رشي ــا  غريب ــدا  وحي ــه  نفس
ــة يمنة ويرسة  ــه املجاميع التكفريي تتقاذف
ــة مخزية ومذلة  ــل التاريخ نهاي وسيسج
لهذا النظام قبل أن يحقق أحالمه وأوهامه 

التوسعية يف املنطقة.

ــي تؤخذ حول  ــن املثالب الت ــاك كثريم هن
ــوم به األمم  ــك واملشبوه التي تق الدور الركي
املتحدة يف رشعنة الرصاعات وتاجيجها بما 
ــي قامت من  ــدف الرئييس الت ــاىف مع اله يتن
أجله املتمثل يف حفظ األمن والسلم الدوليني 
ابتداًء بخلق الرصاع العربي الفلسطيني يف 
ــع يف جوهره  ــة - والذي يرج ــة العربي املنطق
ــا  ــي اصدرته ــم (181) الت ــة رق إىل التوصي
ــة لألمم املتحدة يف 29نوفمرب  الجمعية العام
ــرشوع  م ــرت  أق ــا  بموجبه ــي  والت 1947م 
التقسيم لألرايض العربية الفلسطينية ، وما 
ــان عنرصي يهودي  ــب عليه من خلق كي ترت
ــي واإلسالمي ورشعنة  ــب العالم العرب يف قل
لالحتالل اإلرسائييل لإلرايض العربية ماحدا 
ــا ، وهذه  ــذاك إىل رفضه ــة آن ــدول العربي بال
ــت األساس الدويل  التوصية يف جوهوها كان
ــان اإلرسائييل  ــة" الكي ــالن "دول ــد إلع املمه
ــوم واحد  ــا بي ــىل إثره ــو 1948م ، ع يف 14ماي
ــا -لبنان- ــوش العربية(سوري أعلنت الجي
ــا  وماتاله ــني  فلسط ــر  مرص-األردن)تحري
ــة اىل يومنا  ــات مقاوم ــات وحرك ــن انتفض م
ــي واملتواطئ لها  ــذا يف مقابل الدور السلب ه
ــة . مرورا بدورها  حيال القضية الفلسطيني
ــات املتحدة لفتنام  ــت الحتالل الوالي الصام
ــات  ــت الوالي ــد أن تقدم ــل إالبع ــم تتدخ ول
ــب إىل مجلس األمن  ــدة يف 1966م بطل املتح
ــب إلنقاذ  ــان هذا الطل ــل وك ــدويل بالتدخ ال
ــدة نفسها من الخسائر التي  الواليات املتح

تكبدتها جراء املقاومة الفيتنامية..
ــة  ــرصاع بمنطق ــي يف ال ــا السلب ــم دوره ث
ــاد السوفيتي. وثم  ــر تفكك االتح البلقان أث
ــزو الواليات املتحدة  موقفها املتواطئ من غ
ــالك العراق ألسلحة دمار  للعراق بحجة امت
ــري ملقدرات  ــب عليه من تدم ــل- وما ترت شام
ــد اعرتاف  ــني فيما بع ــد -  والتي تب ــذا البل ه
ــة امتالكه لهذه  ــات املتحدة عدم صح الوالي
ــىل معلومات  ــت بناء ع ــا كان ــة وأنه األسلح
ــن املواقف  ــك م ــري ذل ــة ... وغ ــري صحيح غ
ــدة والتي تعرضنا لها  املتخاذلة لألمم املتح
يف كتابنا (دور األمم املتحدة يف تحقيق األمن 
ــدويل ،ط1،النارش املركز القومي  الجماعي ال
ــدارات القانونية ،القاهرة،2017م ، وهو  لإلص
ــة الدكتوراة من  ــره نسخة لنيل درج يف جوه
ــس ، كلية الحقوق 2016م)  جامعة عني شم
ــىل وجه العموم لن أتعرض هنا لدوراألمم  وع
املتحدة املتواطئ والسلبي لرشعنة العدوان 
ــي عىل اليمن وياتي عىل  السعودي االمريك
ــدويل رقم  ــن ال ــس األم ــرار مجل ــك ق رأس ذل
ــة 2105.والذي بني  ــل لسن (2216)14ابري

ــن مندوبة قطر أقل ما  عىل رسالتني قدمتا م
يقال فيهما شابهما التظليل واملغالطة- وهو 
ما سنفرد له بحثاً خاصاً - وما تاله من بيانات 
ــورع  ــوط امل ــن السق ــس ،  لك ــة للمجل رئاسي
الذي لم تعهده األمم املتحدة تمثل يف البيان 
ــادر مؤخراً من املجلس بتاريخ  الرئايس الص
2017/6/16 م ، والذي تضمن فقرات تتناىف 
ــط املعايري للرشعية الدولية املتمثلة  مع أبس
ــدة واإلعالنات العاملية  يف ميثاق األمم املتح
ــل قواعد  ــة و التي تمث ــن املنظم ــادرة م الص
ــث تأكيده  ــدويل ، من حي ــم ال ــون التنظي قان
عىل دعم املبعوث الدويل لليمن والذي أظهر 
ــازاً تاماً لطرف العدوان وأصبح يتحرك  انحي
ــاق  ــه ميث ــاىف ومارسم ــدات تتن ــن اجن ضم
ــد  ــادة (33) كأح ــة يف امل ــة للوساط املنظم
ــرق السلمية  ــات بالط ــل النزاع ــل ح وسائ
ــا طرأ عىل  ــث األصل أو م ــني الدول من حي ب
ــات وسعت من  ــد ذلك من تحدي املجلس بع
ــات الداخلية داخل  ــر النزاع مهمامه يف نظ
ــذا  ــع أن ه ــة " م ــروب األهلي ــدول "كالح ال
ــع الزال يلقى كثري من االعرتاض لدى  التوس
ــون الدويل  ــاء القان ــن فقه ــور واسع م جمه
ــس بمبدأ أصيل تقرره الفقرة  باعتبار أنه يم
ــادة الثانية من امليثاق والتي  السابعة من امل
ــؤون  ــل يف الش ــة أن تتدخ ــز للمنظم ال تجي
ــات الداخلية  ــون من صميم السلط التي تك
ــة واضحة  ــذا فإن املسأل ــة ما...وعىل ه لدول
ــدى وسائل  ــا أن الوساطة كإح ــس فيه ال لب
ــات وفقا لنصوص امليثاق والذي  حل املنازع
ــة للمنظمة "  ــة دستوري ــة "وثيق ــد بمثاب يع
ــدى الوسائل لحل  ــن حيث االصل هي إح م
الخالفات بني الدول األعضاء ، وهذا االجراء 
ــادي وصول  ــه واضعو امليثاق لتف افرتض في
ــة ، وهو  ــدام القوة املسلح ــدول إىل استخ ال
ــه من حيث  ــوم ب ــة - يق ــراء - أي الوساط إج
ــرف ثالث له ثقة بني الطرفني  األصل العام ط
ــوة من  ــد استخدام الق ــن بع ــني، لك املتنازع
ــإن امليثاق  ــد دولة أخرى ف ــدى الدول ض إح
ــي عىل مجلس  ــراءات التي ينبغ حدد اإلج
ــن والسلم  ــدف حفظ األم ــاذه به األمن اتخ
ــع  ــم بالتوس ــرض التسلي ــع ف ــني. وم الدولي
ــرأ عىل عمل املجلس بتعيني وسيط  الذي ط
ــات الداخلية فإن هذا ال يخل  دويل يف املنازع
برضورة احرتام املبعوث الدويل ملهامه املقررة 
ــا دور الوساطة يف التقريب بني  والتي تمليه
وجهات نظر األطراف املتنازعة للوصول إىل 
ــل ينبغي عىل املجلس  حل سلمي للنزاع .ب
ــع األطراف للسري  ــاء نفسه أن يشج من تلق
ــوث الدويل من  ــة مع املبع ــد جسور الثق يف م

ــراف املتنازعة  ــات األط ــذ مالحظ خالل أخ
ــة املبعوث الدويل بعني اإلعتبار  حول حيادي
ــر إذا وجد أن أحد  ــه بمبعوث آخ ، واستبدال
ــت انحيازه  ــب بوساطته وثب األطراف اليرغ
ــه ملهنيته  ــدم ممارست ــرف ضد آخر أو ع لط
بنزاهة . لكن ما حصل بشأن املبعوث الدويل 
ــن سابقة لم يشهد لها املجلس مثيًال إذ  لليم
ــة املبعوث  ــد األطراف لوساط ــد رفض أح بع
ــل  ــخ - بشك ــد الشي ــل ول ــدويل - اسماعي ال
رسمي وطلب تغيريه كان من املقرر عىل األمم 
املتحدة تعيني وسيط آخر مداً لجسور الثقة 
ــل هو العكس دعم  ــني األطراف لكن ماحص ب
البيان الرئايس للمجلس املبعوث الدويل بل 
ويطالب من السلطة يف صنعاء فتح تحقيق 
ــخ إىل إطالق  ــة تعرض ولد الشي ــول حادث ح
ــار وتأمني سالمته ، وكأنه تحول إىل مندوب  ن

سامي وليس وسيطاً دولياً !
ــذي احتواها البيان  ــا الطامة الكربى ال  أم
ــه وأنصار  ــم أنصار الل ــن أسماه ــو طلب م ه
ــح  ــه صال ــد الل ــيل عب ــق ع ــس الساب الرئي
ــة العربية  ــىل اململك ــات ع ــف الهجم من وق
ــي  املجازرالت ــال آالف  ! متجاه ــة  السعودي
ــودي بحق  ــدوان السع ــا تحالف الع ارتكبه
املدنيني واستهدافها البنية التحتية املدنية 
ــة  واملوثق ــة  اليمني ــات  املحافظ ــم  معظ يف 
معظمها من خالل التقارير الدولية للهيئات 
ــا بما تمارسه  ــاالت التابعة له الدولية والوك
ــادة السعودية من ارتكاب  قوى العدوان بقي
لجرائم حرب ، وهو األمر الذي وصل باألمني 
ــة  ــدرج اململك ــا أن ي ــة سابق ــام للمنظم الع
السعودية يف القائمة السوداء للمنظمة ، وما 
ــا من القائمة بعد ذلك نتيجة  شكل اخراجه
الضغوط من فضيحة مدوية. واملجلس بهذا 
ــام امليثاق يف  ــع أحك ــم م ــرصف ال يستقي الت
ــىل شعب بأكمله  ــف العدوان والحصار ع وق
ــدى عليه من  ــدام املعت ــه يحرم استخ بل أن
ــاً  ــرب حق ــذي يعت ــي وال ــاع الرشع ــق الدف ح
ــي آخر هو  ــدأ طبيع ــن مب ــًال يستمد م أصي
ــق أن تعمل  ــؤدى هذا الح ــق البقاء) وم (ح
الدولة كل ما يلزم من الوسائل لدفع ما يهدد 
ــار داخلية وخارجية .  ــذا الوجود من أخط ه
خالصة القول أن ماتمارسه املنظمة إىل اآلن 
فيما يتعلق بالعدوان عىل اليمن ، سيكون له 
تداعيات حول مصري املنظمة نفسها، ونذكر 
هنا أن من األسباب الرئيسة املتعارف عليها 
ــدويل  يف فشل  ــم فقهاء القانون ال عند معظ
ــي للعصبة يف  ــم هو الدور السلب عصبة األم

منع غزو إيطاليا واحتاللها للحبشة.  
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