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دنبوع لبنان 
ومهفوف السعودية  

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــظ بما قام به  ــعد الحريري لم يتع ــوع لبنان س ــدو أن دنب يب
ــرر التحول إىل  ــه منصور هادي، عندما ق ــوع اليمن عبدرب دنب
ــعودي ومرتزق لدى اللجنة  ــع للديوان امللكي الس خادم مطي
ــعودية  ــت عمالة الحريري للس ــعودية، وإن كان الخاصة الس
ــذرة، فجأة ودونما  ــعود قديمة ومتج ــه العمياء آلل س وطاعت
ــة ومقبولة، ومن  ــربرات معقول ــال مقدمات وم ــابق إنذار ،وب س
ــادر بريوت  ــان بعد أن غ ــر  دنبوع لبن ــد والحجاز ظه ــالد نج ب
ــن صنعاء إىل عدن، ظهر  ــا ظهر دنبوع اليمن عقب هروبه م كم
متقزما ومهانا، وهو يجرب عىل قراءة بيان االستقالة من رئاسة 
الحكومة اللبنانية، هذا البيان السعودي الذي يبدو أن الوزير 
السعودي السبهان هو من قام بصياغته الذي تضمن إساءات 
ــة  ــاف الدول ــه باختط ــزب الل ــران وح ــارشة إلي ــات مب واتهام
ــا ورد فيه، والذي هاجم  ــة والقرار اللبناني عىل حد م اللبناني
ــالح حزب الله الذي كان له الفضل بعد الله يف التصدي  فيه س
ــكرية  ــمعته العس ــوكته وتمريغ س للكيان الصهيوني وكرس ش
ــر األرايض اللبنانية املحتلة، وتمكن  ــل ونجح يف تحري يف الوح
ــيات  ــا جاورها من دنس مليش ــال وم ــري جرود عرس ــن تطه م
ــت الذي كان  ــعودي يف الوق ــم داعش الصهيو أمريكو س تنظي
ــة ويطرق  ــني العواصم األوروبي ــل يتنقل ب ــان املدل ــوع لبن دنب
ــوالء والطاعة وتلقي  ــم قرابني ال ــواب البيت األبيض لتقدي أب
ــام به ضد إيران وحزب  ــات حول ما ينبغي عليه القي التوجيه

الله.
ــي  ــان األمريك ــة واالرته ــخ العمال ــع يف ف ــان وق ــوع لبن دنب
ــن داخل  ــتقالته م ــه تقديم اس ــث كان بإمكان ــعودي، حي الس
ــربر، دون الحاجة للهروب نحو  ــة تحت أي م األرايض اللبناني
ــة واملهينة واملذلة  ــعودية، والظهور بتلكم الصورة املخزي الس
ــلم  ــه وألنصاره، ولكن املخطط األمريكي اإلرسائييل الذي س ل
ــان والذي  ــراد تنفيذه يف لبن ــلمان وامل ــوف محمد بن س للمهف
ــماعة  ــزب الله تحت ش ــة عىل ح ــن حرب عدواني ــعى لش يس
ــالت اإليرانية، بهدف  ــة اللبنانية ومنع التدخ ــتعادة الدول اس
تخفيف الضغط عىل الجماعات اإلرهابية يف سوريا والعراق، 
والرد عىل االنتصارات التي تحققت هناك، عىل أمل أن يسهم 
ذلك يف منح تلكم الجماعات الفرصة اللتقاط أنفاسها وترتيب 
صفوفها من جديد، وتمكينها من إعادة السيطرة عىل املناطق 
التي تم دحرها منها يف سوريا والعراق، وال غرابة هنا أن يقبل 
ــيس الوضيع،  ــب هذا الدور الخس ــه لع دنبوع لبنان عىل نفس
ــو الحرب  ــان، ويدفع بها نح ــتقرار لبن ــدد أمن واس ــذي يه وال
ــم وجهات  ــا يف ظل تناغ ــامل وخصوص ــة والدمار الش األهلي
ــعودية الوهابية تجاه  ــة والس ــة واإلرسائيلي ــر األمريكي النظ
ــه، وتطابق  توجهات دنبوع لبنان مع مهفوف  إيران وحزب الل
ــعودية فيما يتعلق بالتطبيع مع الكيان اإلرسائييل وتبني  الس
ــت الذي  ــه، يف الوق ــي مع ــف والتآخ ــح والتحال ــة التصال ثقاف
يهاجمون فيه إيران ويرون فيها الخطر الذي يتهدد املنطقة .

ــا ال يدركه  ــقوط األقنعة، وم ــق وس ــف الحقائ ــه زمن كش إن
ــوات تصعيدية  ــن خط ــدم عليه م ــا أق ــو أن م ــان ه ــوع لبن دنب
لألوضاع يف لبنان لن يؤتي الثمار التي يؤمل جنيها، ولن تمكنه 
ــعى لتحقيقها، فخيانته لوطنه  ــن تحقيق األهداف التي يس م
ــف الكثري من اللبنانيني معه، ومن الصعب أن  حرمته من تعاط
يؤثر سقوطه يف وحل العمالة واالرتهان للكيان السعودي عىل 
وحدة الصف اللبناني والتفاهمات القائمة التي شكلت مصدر 
ــرر القرار  ــت إعالن تح ــا أنها مثل ــعود، وخصوص ــق آلل س قل
اللبناني من الوصاية السعودية التي ظلت مهيمنة عىل سلطة 
ــل واإلعاقة ألي  ــدر التعطي ــان، وظلت مص ــل لبن ــرار داخ الق
ــني القوى والفصائل  ــات أو توافقات لبنانية - لبنانية ب تفاهم

والتيارات اللبنانية .
ــريا عن دنبوع  ــوع لبنان ال يختلف كث ــرص املفيد، دنب باملخت
ــعودية ،وكالهما  اليمن ، فكالهما غارقان يف وحل العمالة للس
ــعبيهما، ومثلما أفشل اليمنيون  ــخط واستهجان ش محط س
ــط دنبوع  ــل اللبنانيون مخط ــن، سيفش ــط دنبوع اليم مخط
ــعود والصهاينة  ــه وتوفيقه، ولن يحصد آل س ــان، بإذن الل لبن
ــار والهزيمة  ــرش غري الخزي والع ــكان وبقية محور ال واألمري
ــرة التي تتحطم  ــة اللبنانية الصخ ــتظل املقاوم واملهانة ، وس
ــة  ــة البطول ــتظل ملهم ــداء، وس ــرات األع ــة مؤام ــا كاف عليه
ــيئ  والتضحية والفداء لكل أحرار العالم، ولن يحيق املكر الس

إال بأهله .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

عىل الصعيد اليمني أعلن عن قائمة أربعني 
شخصية وطنية يمنية ووصفهم باإلرهابيني 
وهم قادة وطنيون يدافعون عن سيادة وطنهم 
ــات ويف  ــف الجبه ــعبهم يف مختل ــة ش وكرام
ــة الصفوف، أما اإلرهابيون من القاعدة  مقدم
ــم يقفون يف مقدمة صفوف الغزاة  وداعش  فه
ــيم اليمن ونهب  واملحتلني  الطامعني إىل تقس

ثرواته.
ــذ الربية والبحرية  ــرار إقفال جميع املناف ق
والجوية عىل الشعب اليمني بأرسه هذا القرار 
لم يسبق أن اتخذه أحد من قبله يف هذا العالم 
ــماوية  ألنه قرار تحرمه األديان والرشائع الس
ــاني  ــدة والقانون اإلنس ــاق األمم املتح وميث
ــربى جرائم  ــن ك ــرب م ــدويل ويعت ــون ال والقان
ــاً يف اإلبادة  ــانية ورشوع ــد اإلنس ــرب ض الح

ــه يعاني من أمراض  ــعب بأكمل الجماعية لش
ــلحة  ــبب األس ــريا وغريها  بس ــة كالكول فتاك
ــتخدمها  دول العدوان عىل  املحرمة التي تس

اليمن بهدف االستسالم ملشيئته.
ــرار أن يعرف بأن  ــن اتخذ هذا الق ــىل م إن ع
ــرب مراحل  ــلم ع ــم يستس ــي ل ــعب اليمن الش
ــي وتقاليده  ــعب اليمن ــادات الش التاريخ وع
ــني للغزاة  ــاء اليمني ــمح باملتاجرة بدم ال تس

واملحتلني.
واملثل اليمني يقول أنا عدو ابن عمي وعدو 
ــأن الحديدة لن  ــم ب ــه أن يعل ــاداه وعلي من ع
ــال لن تزداد  ــع جبهات القت ــقط وأن جمي تس
ــوف يميض أبناء شعبنا  إال قوة وصالبة بل س
اليمني نحو تحرير كل شرب من أرضه املحتلة 

وماخفي كان أعظم.

ــل تهم  ــعودي، لقد حم ــد الس ــىل الصعي ع
ــيه بشكل  ــاد كل أبناء عمومته ومنافس الفس
ــتند إىل أي مؤسسة أو هيئة  فردي دون ما يس
ــدث رشوخا  ــة وبهذا اح ــتورية أو قانوني دس
ــن  ــة م ــوف األرسة الحاكم ــا يف صف وجروح
الصعب تضميدها وإعادة لحمتها واستنزف 
ــوى  يق ال  ــتنزافا  اس ــعودية  الس ــة  الخزين
ــعودي عىل معافاته إال بعد أمد  االقتصاد الس

طويل.
ــي  واإليران ــري  القط ــد  الصعي ــىل  ع ــا  أم
ــع الجميع من  ــوري فقد وض واللبناني والس
ــارات حرب إقليمية  ــلمني أمام خي عرب ومس

ال تبقي والتذر.
ــي  ــس ه ــذا , ألي ــن كل ه ــتفيد م ــن املس وم
ــارص  ــعى إىل رضب عن ــي تس ــونية الت املاس

ــن العربي  ــكرية واملالية يف الوط ــوة العس الق
واإلسالمي تمهيدا  لقيام دولتها الكربى ,هذا 

هو السؤال الذي يطرح نفسه.
ــو إىل  ــرأس أدع ــأس يف ال ــع الف ــل أن يق وقب
إعادة النظر يف كل الحسابات بحكمة وحنكة 
ــة  ــاج إىل ثقاف ــوم يحت ــع الي ــة فالجمي وروي
التعايش والسلم االجتماعي وليس إىل تعمري 
املدافع واستعراض القوة عىل بعضنا البعض 
ــاىل (وتعاونوا عىل  ــكام إىل قوله تع وإىل االحت
الرب والتقوى والتعاونوا عىل اإلثم  والعدوان) 

صدق الله العظيم.
وما تنشده  أمتنا العربية واإلسالمية اليوم 
ــة وحياة العزة  ــالم العادل واملصالح هو الس
والكرامة وليس العكس، والله من وراء القصد.
* رئيس تنظيم التصحيح الشعبي النارصي

مجاهد القهايل

كيف نقرأ قرارات ويل العهد السعودي التصعيدية؟

                                      
 السعودية تواصل انتهاك القرار "٢٢١٦"

ــراً، رصح  ــن مؤخ ــر ”نيوم“ الذي دش يف مؤتم
ويل العهد السعودي محمد بن سلمان بأن حرب 
اليمن ستطول حتى تمنع اململكة قيام حزب الله 
ــواًء كان هذا  ــر عىل حدودها - حد زعمه – وس آخ
ــية أم  ــح يؤخذ من باب الواقعية السياس الترصي
ــيايس إال أن هذا الترصيح يف  من باب الغباء الس
ــف حقيقة وجوهر العدوان الذي  املحصلة يكش
يشنه هذا التحالف بقيادة آل سعود ضد اليمن، 
ــني، وتدمري بنيته  ــج للمدني ــتهداف املمنه واالس
ــادة الجماعية،  ــم اإلب ــة جرائ التحتية ،وممارس
ــاء، طوال ما  ــم الحرب ضد األطفال والنس وجرائ
ــنوات وما يقابل ذلك من صمت  يقارب الثالث س
ــوص  ــه الخص ــىل وجه ــة وع ــات الدولي املنظم
منظمة األمم املتحدة، كما يؤكد أن ما يقوم به هذا 
ــأي صلة إىل تنفيذ  ــف من عدوان اليمت ب التحال
ــه الخصوص  ــىل وج ــم املتحدة وع ــرارات األم ق

القرار ( ٢٢١٦) لعام ٢٠١٥.
وقبل الخوض يف ذلك نود أن ُنَذكر يف هذا املقام 
ــورة كاملة  ــى تتجىل الص ــني مهمتني حت بنقطت
ــوى العظمى وعىل  ــتخدام الق ــة اس ــول كيفي ح
رأسها الواليات املتحدة للمنظمة األممية(األمم 
ــة والتي ال  ــاريعها الخاص ــر مش املتحدة)لتمري
ترتبط يف جوهرها بتطبيق مبادئ ميثاق املنظمة 

بقدر ما يتوافق مع مصالحها.
أوىل تلك النقاط: الحرب العراقية اإليرانية أو 

باألحرى العدوان العراقي عىل إيران.
ــف  الحلي ــاه-  الش ــم  حك ــقوط  س ــد  فبع
ــدة األمريكية- يف  ــات املتح ــرتاتيجي للوالي اإلس
ــني بدعم  ــام صدام حس ــن نظ ــام ١٩٧٩م ، ش ع
ــها  من الواليات املتحدة ودول الخليج وعىل رأس
ــعود حرباً عىل إيران بحجج ظاهرها  نظام آل س
ــالن نظام صدام إلغاء اتفاقية  نزاع حدودي  بإع
ــن ، والقيام بعمليات  ــر املوقعة بني البلدي الجزائ
ــماه  ــا أس ــة بم ــاه األرايض اإليراني ــكرية تج عس
ــط العرب —لكن جوهرها هو  استعادة أرايض ش
ــران إلعادة  ــالمية يف إي ــاء عىل الثورة اإلس القض
ــابق ومنع نجاح الثورة ذات التوجه  الحليف الس

اإلسالمي املغاير للسياسة األمريكية...
وفقاً للظرف الراهن آنذاك — برصاع القطبني 
أو ما يطلق عليه الحرب الباردة. لم يسطع عدوان 
النظام العراقي من تحقيق أهدافه بفضل صمود 
ــعب اإليراني والتفافه حول ثورته ما انعكس  الش
ــلبا عىل الحليف املنفذ —نظام صدام حسني  س

ــتمرار  ــه ألنه ال يمكن اس ــرضورة اإلطاحة ب — ب
ــم املخالفة  ــل بالجرائ ــف مثق ــه كحلي ــوق ب الوث
للقانون الدويل وفشله يف أداء مهمته رغم اإلسناد 
ــىل  ــة ع ــة الدولي ــتي والتغطي ــادي واللوجس امل
ــن التخلص منه،  خصوصا  ــة فكان البد م جرائم
ــك  ــىل وش ــت ع ــاردة بات ــرب الب ــواء  الح وأن أج
ــح القطب األمريكي فكان مخطط  االنتهاء لصال
إغراق نظام صدام يف غزو الكويت ومن ثم التذرع 
ــدة برضورة  ــاق األمم املتح ــكام ميث ــق أح بتطبي
ــزاءات دولية  ــرض ج ــع الدويل وف ــوف املجتم وق
ــابع إعماًال  ــاً للفصل  الس ــدام وفق ــد نظام ص ض
ــة العدوان  ــدول يف مواجه ــن بني ال ــدأ التضام ملب
ــرب الخليج الثانية،أفىض ذلك  وهو ما يعرف بح
ــاطيلها عىل مياه الخليج وبناء  ــتيالء أس إىل اس
ــد عدة يف تلك الدول لينتهي األمر باحتالل  قواع
أمريكا للعراق بحجة امتالك نظام صدام حسني 
ــا يخالف الرشعية  ــلحة محرمة دوليا وهو م ألس
ــتخدام  الدولية ويحتم عىل الواليات املتحدة اس
ــكل تحديا  ــقاط هذا النظام الذي يش قواتها إلس
وتهديداً لألمن والسلم الدوليني  والتي ثبت فيما 

بعد إنها حجج واهية وغري صحيحة.
ــىل  ــيل ع ــدوان اإلرسائي ــة : الع ــة الثاني النقط

لبنان ٢٠٠٦.
ــدوان هو  ــن هذا الع ــي م ــدف الحقيق كان اله
ــكرية والحد من  ــه العس ــدرات حزب الل ــري ق تدم
تعاظم قدراته ملا يشكله من خطورة عىل حدوده 
ــذا  ــن ه ــي ش ــان الصهيون ــن الكي ــمالية ،لك الش
ــتعادة الجنديني االرسائيلني  العدوان بذريعة اس
ــدود. ارتكب  ــزب الله عند الح ــن أرسهما ح اللذي
ــدوان مجازر  ــذا الع ــي خالل ه ــان الصهيون الكي
كثرية وشن تدمري ممنهج للبنية التحتية املدنية 
ــة خالل (٣٣ )  ــاً يف الضاحية الجنوبي خصوص
ــاً دون أي تحرك من املنظمات الدولية وحني  يوم
ــري املعركة ال  ــي يدرك أن س ــدأ الكيان الصهيون ب
ــري لصالحه تم تحريك امللف اللبناني داخل  تس
أروقة مجلس األمن ليولد القرار (١٧٠١) بوقف 
ــن  إطالق النار،أما عن الهدف الظاهري الذي ش
ــم  ــريين- فت ــتعادة األس ــه العدوان-اس ــن أجل م
ــادل أرسى بني الطرفني  ــد ذلك وفقاً لصفقة تب بع
ــبب الجوهري  ليتضح أن هذا الهدف لم يكن الس
ــكان عقد مثل هذه  ــدوان وأنه كان باإلم ــن الع لش

الصفقة دون شن هذا العدوان.
ــأن العدوان  ــر يف جوهره ينطبق بش ــكاد األم ي

ــاً عىل  ــعودي حالي ــف الس ــنه التحال ــذي يش ال
اليمن منذ ما يقارب الثالث سنوات بحجة واهية 
ــد ربه منصور هادي.  مزعومها إعادة رشعية عب
ارتكب خاللها هذا التحالف مئات املجازر وأنفقت 
ــارات بحيث وقفت  ــعودية امللي ــة الس فيه اململك
املنظمات الدولية وعىل رأسها األمم املتحدة  أمام 
ــدوان وانتهاكاته للرشعية الدولية موقف  هذا الع
ــد التواطؤ حيناً  ــاً والعاجز إىل ح ــاذل حين املتخ
ــض العنارص  ــا لبع ــاح نعرض هن ــر . ولإليض آخ
الواردة يف قرار مجلس األمن رقم (٢٢١٦) لسنة 
ــدوان  ــف الع ــاك تحال ــد انته ــا يؤك ٢٠١٥م، بم
ــة ما  ــة —مع إرجائنا إىل مناقش للرشعية الدولي
ــاب هذا القرار من  ورد يف هذا القرار تفصيًال وماش
ــقة  لبس لعدم مراعاته للضوابط القانونية املتس
ــم املتحدة،وعىل  ــد وأهداف ميثاق األم مع مقاص
وجه الخصوص ما يتعلق بالرسالة املنسوبة إىل 
ــكوك القانونية التي  عبدربه منصور هادي والش
تثار حولها ومدى اعتبارها وثيقة يستند إليها يف 
دراسة منفصلة— ونناقش ذلك إجماًال كاآلتي:

ــن  ــرث م ــد أك ــل) أي بع ــخ (١٤إبري يف تاري
ــا أطلق  ــف العدوان م ــن تحال ــن  ش ــبوعني م أس
ــس األمن  ــد مجل ــزم ” عق ــة الح ــا ”عاصف عليه
ــالتني  رس ــس  املجل ــا  فيه ــاط  أح ــاً  اجتماع
ــخ(  ــر بتاري ــة قط ــا مندوب ــني قدمتهم متطابقت
دول  ــة  موافق ــا  مفادهم ٢٠١٥م)  ــارس  ٢٦م
ــري  ــام بالتداب ــي القي ــاون الخليج ــس التع مجل
ــكري  ــام بعمليات العس ــا القي ــا فيه ــة بم الالزم
ــالة املوجهة من عبد ربه منصور  استجابة للرس
هادي بتاريخ (٢٤مارس) لحماية اليمن وشعبه 
ــوى القرار  ــر إىل فح ــم— . وبالنظ ــد زعمه —ح
ــم يؤيد بتاتاً أو يعطي  ــد أن القرار ل (٢٢١٦) نج
ــه أكد يف  ــكرية بل أن ــك العمليات العس ــاً لتل إذن
ــن جديد التزامه القوي بوحدة  فحواه ”تأكيده م
اليمن وسيادته واستقالله وسالمته اإلقليمية ... 
ــدول األعضاء أن  ــه كل األطراف وال ــرر دعوت ويك
تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض 

وحدة اليمن وسيادته واستقالله ...“
ــول إن الجديد يف قرار مجلس األمن  يمكن الق
ــرارات يمكن  ــبقه من ق ــه أعاله عما س ــار إلي املش

حرصها يف ثالث فقرات:
ــمية عبد  ــودة مجلس األمن بتس ــو ع أوًال :  ه
ــد أن كان  ــادي (رئيس اليمن) بع ــه منصور ه رب
ــنة ٢٠١٥م  ــابق القرار (٢٢٠٤ لس ــراره  الس يف ق

ــكل  بش ــه  إلي ــرش  ي ــم  ل ــر)  بتاريخ(٢٤فرباي  (
ــراف اليمنية  ــع األط ــا طالب جمي ــق وإنم ملطل
ــزام باملرجعيات  ــوء إىل العنف وااللت ــدم اللج بع
ــاون  الخليجي  ــس التع ــادرة مجل ــررة — مب املق
ــلم  ــاق الس ــي ،  واتف ــوار الوطن ــات الح ،ومخرج
ــات  ــن ،وتطلع ــس األم ــرارات مجل ــة، وق والرشاك

الشعب اليمني —.
ــلم والرشاكة  ثانيا: عدم ذكر القرار التفاق الس
واعتماد املرجعيات سابقة الذكر دون اإلشارة إىل 

هذا األخري (اتفاق السلم والرشاكة).
ــادات  لقي ــلحة  األس ــد  توري ــر  حظ  : ــا  ثاني
ــيل عبد الله  ــابق ع ”حوثية“ ونجل الرئيس الس

صالح أو أي جهات ترتبط بهم.
ــدول الجوار بجواز  ثالثا: إذن مجلس األمن ل
ــتباه   ــرات يف حالة االش ــفن والطائ ــش الس تفتي
ــلحة لألطراف  بوجود بضائع يمكن أن تحمل أس

املذكورة أعاله.
ــع  ــزام جمي ــوب الت ــرار بوج ــك الق ــع تمس م
األطراف بتقديم وتسهيل املساعدات اإلنسانية 
للشعب اليمني“ وأن حرمان املدنيني تعسفاً من 
ــانية إليهم ومن املواد  ــاعدات اإلنس وصول املس
ــي الغنى لبقائهم عىل قيد الحياة بما يف ذلك  الت
ــد عرقلة إمدادات اإلغاثة ووصولها يمكن إن  تعم

يشكل إنتهاكاً للقانون اإلنساني الدويل ”
ــابق لم  ــد أن القرار الس ــك نج ــىل ضوء ذل وع
يخول هذه الدول أي إذن رصيح أو ضمني بشن 
ــا هو الحال يف  ــكرية عىل اليمن،كم هجمات عس
إذنه للتحالف الدويل بالقيام بعمليات عسكرية 
ــزاع يف  ــذايف ،والن ــام الق ــقاط نظ ــا إلس يف ليبي
يوغسالفيا،والعراق يف تسعينيات القرن املايض. 
ــماح  وأن اإلذن الوحيد الذي ورد يف القرار هو الس
ــفن والطائرات عىل أراضيها  للدول بتفتيش الس
يف حال وجد سبب معقول لالشتباه بأنها تحمل 
بضائع بداخلها أسلحة لقوات الحوثي والرئيس 
السابق عيل عبد الله صالح بمعنى أن هذا اإلذن 
االستثنائي مرتبط بالحد من تعاظم قدرات هذا 
ــاعدة وتسهيل الحوار  ــأنه املس الطرف ملا من ش
ــب  ــة... وإن كان ذلك حس ــراف اليمني ــني األط ب
ــرار لم  ــاً وأن الق ــور كبري خصوص ــه قص ــا في رأين
يحظر األسلحة عىل جميع األطراف كما فعل يف 
ــهل نقل األسلحة  حاالت أخرى... األمر الذي س
ــات وتنظيمات إرهابية تقاتل جنباً إىل  إىل جماع

جنب مع قوات هادي!

ــية حول القرار(  هذه بعض العنارص األساس
ــه دول العدوان ذريعة  ٢٢١٦) والتي اتخذت من
ــارب الثالث  ــا يق ــوال م ــرب تدمريية ط ــن ح بش

سنوات— 
ــؤولة  األمر الذي ما يجعل من هذه الدول مس
بشكل مبارش عن خرقه املبادئ وقواعد الرشعية 
الدولية ويجعلها مسؤولة مسؤولية دولية لعدم 
ــم مبدأ من مبادئ  ــاء بالتزاماتها وخرقها أه الوف
ــو التزام أعضاء املنظمة  ميثاق األمم املتحدة وه
ــد أي دولة  ــتخدام القوة ض ــدم اس ــدول) بع (ال
ــة املخولة لها  ــن الجه ــبق م ــرى إال بإذن مس أخ
ــاز امللقى  ــن ) باعتباره الجه ــك (مجلس األم ذل
ــني.  ــلم الدولي ــن والس ــظ األم ــه حف ــىل عاتق ع
ــىل اليمن،  ــاد العدوان ع ــف أبع األمر الذي يكش
ــدوان هو ما  ــن هذا الع ــي م ــر الحقيق وأن الجوه
ــأن الحرب  ــعودي ب ــه ويل العهد الس ــح عن أفص
ــرر تجربة  ــتمر حتى ال تك ــوف تس عىل اليمن س
ــة —كما أرشنا  ــدوده الجنوبي ــزب الله عىل ح ح
ــوات األحادية  ــك الخط ــف إىل ذل ــابقا— أض س
ــن إعالنها  ــعودية مؤخرا م ــا الس ــي اتخذته الت
ــة والربية والجوية يف  ــالق كافة املنافذ البحري إغ
ــة وقرارات  ــح للرشعية الدولي ــد واضح ورصي تح
مجلس األمن بما فيها القرار محل بحثنا وما أكد 
ــكل انتهاكاً  ــن اعتبار مثل هذا العمل يش عليه م
ــاكات  ــذا االنته ــاني. وك ــدويل اإلنس ــون ال للقان
ــدوان  ــف الع ــا دول تحال ــي ارتكبه ــرية الت الخط
ــآت  ــف املنش ــني وقص ــتهدافها للمدن ــراء اس ج
ــفيات حتى  ــدارس واملستش ــة بما فيها امل املدني
ــوداء بعد أن  ــا يف القائمة الس ــد أن تم إدراجه بع
ــر موثقة انتهاك  ــة وبموجب تقاري ثبت للمنظم
ــد األطفال إال  ــة لجرائم قتل ض ــا الجوي رضباته
ــتمرارها بارتكاب  أن هذا اإلجراء لم يحل دون اس
ــراءات أحادية  ــام بإج ــازر والقي ــد من املج املزي
ــام  والنظ ــة  الدولي ــة  الرشعي ــادئ  ملب ــة  مخالف
األسايس ملعاهدة روما الخاصة بإنشاء املحكمة 
الجنائية الدولية،  وذلك باعتمادها عىل الغطاء 
ــدول الكربى  ــا بعض ال ــذي تمنحه له ــدويل ال ال
ــة وبريطانيا. لنعود  كالواليات املتحدة األمريكي
ــذا الغطاء  ــلفنا إليه أعاله أن ه ــر إىل ما أس ونذك
ــبه بالغطاء املمنوح  ــعود أش الدويل لنظام آل س
ــه تحالف  ــا يقوم ب ــني، وأن م ــام صدام حس لنظ
ــة الدولية لن يمر  ــدوان من انتهاكات للرشعي الع

طال الزمان أم قرص.

د.حبيب الرميمة

تداعيات الربكان الساحق

ــركان h2 مجاال  ــاروخ ب لم يرتك ص
هذه املرة  ململكة آل سعود للتضليل أو 
ــذب أو اختالق املربرات الواهية بل  الك
ــدوا بدا أمام  ــم يف زاوية لم يج حرصه
ــة  ــوا صف ــة إال أن ينتهج ــذه الصدم ه
ــن صفاتهم  ــت من طباعهم وال م ليس
ــدق  الص ــو  ــا وه ــة أساس الالأخالقي
ــة بل  ــذه الكلم ــى له ــس باملعن ــو لي ول
االعرتاف بوصول الصاروخ إىل هدفه 

البعيد جدا بكل دقة .
ــائر  ــم يعرتفوا بالخس ــى وإن ل حت
ــاروخ اليمني  ــذا الص ــي أحدثها ه الت
ــم وحلفاءهم أو بمعنى  املبارك ولكنه
ــدا ماذا  ــون جي ــاداتهم يدرك ــح س أص
ــف اليمني  ــذا الضي ــول ه ــي وص يعن
ــن  ــل م ــم أثق ــل عليه ــل والثقي األصي
ــد أكرث من  ــاهقة بع ــال اليمن الش جب
ــقاء والعمل  ــن الش ــني ونصف م عام
ــة واألموال  ــلحة الفتاك الحاقد واألس
الطائلة والقصف املتواصل بالصوايخ 
ــة  املحرم ــري  وغ ــة  املحرم ــل  والقناب
ــط والحروب الناعمة إعالمية  والخط

ــة  وإقليمي ــة  عاملي ــتخباراتية  واس
وحتى محلية ناهيك عن اإلحداثيات 
ــدث وكيف  ــاذا ح ــن م ــابه ولك ــا ش وم
ــف وصل  ــدث وكي ــن أين ح ــدث وم ح
ــن  م ــة  الطويل ــات  املئ ــذه  ه ــع  وقط
ودون  ــالم  بس ــط  ليهب ــرتات  الكيلوم
ــوت أو الدروع  ــن الباتري ــب ال م ترحي
الصاروخية التي ربما كانت يف سبات 
ــذا الهول  ــا خافت من ه ــق أو أنه عمي

الكارس والعاصفة العاتية .
ــل  ــم بالفع ــرسة عليه ــي ح ــم ه ك
ــار وهزيمة البد أنها أشعرتهم  وانكس
باإلحباط واليأس إن لم تكن أرعبتهم 
ــد  عبي ــم  وه ــون  يصنع ــاذا  م ــن  ولك
ــوا  ــا حاول ــيادهم مهم ــون ألس مطيع
ــك  أولئ ــدى  ل ــل  التوس أو  ــي  الرتج
األسياد الذين ال يهمهم إال مصالحهم 
ــالم مهما ضحوا  وتدمري شعوب اإلس

بعبيدهم يف سبيل ذلك .
ــارات  االنكس ــواىل  تت ــل  وباملقاب
يف  ــد  العبي ــة  ملرتزق ــارات  واالنحس
ــائر والتقدمات  الداخل  فهاهي البش

ــعبية تتصدر  ــان الش ــش واللج للجي
ــاروخ  ــد ص ــث بع ــار واألحادي األخب
ــم يتواصل  ــي نه ــم فف ــربكان العظي ال
ــد  ــة العبي ــاد مرتزق ــل واصطي التنكي
وصوال إىل التقدمات واالنتصارات يف 
ــذا تلك املالحم  طور الباحة بلحج وك
ــطرها  ــي يس الت ــة  ــة واملرشف املرشق
ــان يف  ــش واللج ــن الجي ــال م األبط

جبهات جيزان وعسري ونجران .
ــذا الصمود  ــعب اليمن ه هنيئا للش
وهذه القوة الضاربة والنفس الطويل 
جدا يف هذه الحرب الظاملة وهذا ليس 
ــعب  ــل كش ــعب أصي ــىل ش ــب ع بغري
اليمن العظيم وهو يتعرض ملظلومية 
ــتكبار واالستعمار  تقودها قوى االس
العاملي وواجه وال زال وسيظل يواجه 

حتى يعجز أعداءه .
ــرص الذي  ــعبنا نحو الن ــا يا ش قدم
ــد صربتم  ــوح يف األفق فق ــريه تل تباش
ــم  وواجهت ــم  وضحيت ــم  وصمدت
ــجاعة وإقدام أذهل قوى العدوان  بش

بل والعالم اجمع..

عبدالباسط محمد

مملكة اإلرهاب – ٤٥

موت أمرية 

ــرض التلفزيون الربيطاني   يف العام 1980م ع
ــعود،   ــه تي يف) فيلما اجج غضب أرسة آل س (اي
ــفري اململكة يف  ــحب س مما جعل امللك خالد يس
ــي يف الرياض،   ــفري الربيطان ــرد الس ــدن ويط لن

الذي اعيد بعد أربعة أشهر. 
ــوت أمرية ) الذي  ــذي عرض هو ( م الفيلم ال
ــن بالتعاون  ــيتيد تيليفج ــه رشكة اسوس انتجت
ــم وثائقي يتناول  ــعwgbh, tv يف أمريكا.  الفيل م
ــت فهد بن  ــاعل بن ــعودية مش قصة األمرية الس
ــعود،  وقامت بدور  ــد العزيز آل س ــد بن عب محم
مشاعل الفنانة املرصية سوزان ابو طالب وعدد 

من الفنانني املرصيني،  واالنجليز. 
ــة بحظر عرض الفيلم يف اململكة،   قامت اململك
وحظر كل أفالم الفنانني الذين اشرتكوا يف تمثيل 
هذا الفيلم،  إىل درجة أن سوزان أبو طالب غريت 
ــن بدر خوفا من مالحقتها من  ــمها إىل سوس اس

قبل عمالء النظام السعودي.
ــن  ــري م ــىل كث ــرص، ووزع ع ــور يف م ــم ص الفيل

البلدان. ، وشاهده املاليني من الناس. 
ــد ( 1958 -  ــت فه ــاعل بن ــرية مش ــة األم قص
ــلتها أرستها  ــان حني أرس ــدأت يف لبن 1977م) ب
ــة هناك،  فأقامت عالقة حب  ــة يف مدرس للدراس

ــة يف لبنان حينها  ــفري اململك ــاب قريب لس مع ش
ــذه العالقة  ــن اخته ) انتهت ه ــاعر ( اب عيل الش
بالخطيئة،  وعندما عادت إىل مدينة جدة طلبت 
من اهلها الزواج من حبيبها،  فرفضت األرسة ألن 
الحبيب لم يكن من األرسة املالكة. األرسة يف هذا 
الجانب تسمح بممارسة الجنس مع من يرغنب،  
ــواق  ــوارع والفنادق،  واألس ــن ينزلن اىل الش فه
ــس معه،   ــة الجن ــن يرغنب ملمارس ــتئجار م الس
ــاط. كانت األمرية قد زوجت  رشيطة عدم االرتب
ــن األرسة،  لم يهتم  ــن م ــر مبكر لرجل مس يف عم
ــت بعالقة مع خالد مهلهل انزعجت  بها،  وتمتع

منها األرسة. 
ــث تركت  ــا،  حي ــت قصة لغرقه ــرية فربك األم
ــت مالبس  ــىل البحر األحمر،  ولبس ــها ع مالبس
ــاه املطار  ــا باتج ــت مع حبيبه ــة وتوجه رجالي
ــا،   ــكت به ــار أمس ــة املط ــن رشط ــرب،  ولك لله

وأعادتها إىل أهلها. 
ــكاب فعل  ــرتاف بارت ــىل االع ــاة ع أرصت الفت
ــوز باالرتباط  ــوف تف ــا س ــا منها أنه ــا، ظن الزن
ــد بن عبد  ــا القاتل محم ــب،  ولكن جده بالحبي
ــعود الذي يسمونه ابو رشين لكرثة  العزيز آل س
ــىل حبيبها  ــم عليها وع ــم،  حك ــه الجرائ ارتكاب

ــن العام 1977م  ــك يف  يوليو م ــدام،  كان ذل باالع
ــيارات بجانب  ــرآب س ــده يف م ــم بي ــذ الحك ونف
ــة يف جدة. وتقول الروايات إن األمري  عمارة امللك
ابو رشين ارغمها عىل تنكيس رأسها عىل الرمل،  
ــها،  وكان  ــق عليها عرش رصاصات يف رأس وأطل
ــاهد موت  ــد اليدين إىل الخلف يش ــا مقي حبيبه
ــىل األمرية،   ــالق الرصاص ع ــه،  وبعد اط حبيبت
أخذ األمري الرشير السيف وفصل رأس الحبيب 
ــه. العملية  ــاب خالدمهلهل ليلحق بحبيبت الش
ــم القبض عىل  ــة أيام،  إذ ت ــت يف غضون أربع تم
ــوم  ــا ي ــم إعدامهم ــني،  وت ــوم االثن ــني ي الحبيب

الجمعة. 
ــاهد هذه  كان أحد الصحفيني الربيطانيني يش
ــاهدها  الدراما القاتلة،  وقام بتصوير بعض مش
ــينما  ــاهد اىل صناع الس خفية،  ورسب تلك املش

االمريكية.
بعد هذه الحادثة فرضت سلطة آل سعود منع 

السفر عىل النساء إال بمحرم. 
هذه القصة أحدثت دويا، وصداعا آلل سعود 
ــريا  ــا كب ــم اهتمام ــهم،  بايالئه ــوه بأنفس صنع
ــوا الناس يجيلون  ــوع فيلم عادي، فجعل بموض

النظر حول مشاهدته. 

عبدالله االحمدي
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