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ــبب  ــد يف اليمن حجر عىل حجر بس لم يع
ــذ 2015، وتفاقم  ــتمرة من الحرب املدمرة املس
ــانية التي تندد بها املؤسسات  املعاناة اإلنس
ــعودية  الس ــدان  ُت ــا  فيم ــة،  العاملي ــة  الدولي
ــىل  ع ــرت  والتس ــة،  األزم ــذه  به ــبب  بالتس
ــانية  ــاعدات اإلنس ــم املس ــا بتقدي تجاوزاته

لقسم من املترضرين هناك.
ــرتدد يف إدانة  ــم ت ــم املتحدة ل ــع أن األم وم
ــا  مقاتالته ــات  هجم ــبب  بس ــعودية  الس
ــا اآلالف من  ــت وراءه ــي خلف ــكرية الت العس
ــياً  ــت انتقاداً قاس ــني، ووّجه ــا املدني الضحاي
ــمرب املايض، فإن  ــف، آخرها يف ديس إىل التحال
ــانية  ــات اإلنس ــم املنظم ــن دع ــاض تعل الري
ــاح  ــدم االرتي ــا ع ــرش فيه ــي ينت ــة الت العامل
ــث يعتقدون أن  ــني فيها، حي ــاط العامل بأوس

اململكة تقتل بيد وتداوي باليد األخرى.
ــت إن التحالف  ــت قال ــدة كان ــم املتح األم
ــن 100  ــل أكرث م ــعودية قت ــوده الس ــذي تق ال
ــّنها خالل  ــارات جوية واحدة، ش ــي يف غ مدن
ــهر، الفتة  ــام العرشة األخرية من ذلك الش األي
ــخصاً من عائلة  ــني القتىل 14 ش ــن ب إىل أن م

واحدة.
ــق األمم  ــي مكجولدريك، منّس ــد جيم وأك
ــارات التحالف قتلت  ــدة يف اليمن، أن غ املتح
ــخاص، بينهم 54 يف قصف استهدف  109 أش
سوقاً مزحمة يف مدينة تعز، واصفاً الحرب يف 
ــة"، وأنها "ال طائل  ــن بأنها "غري عقالني اليم
ــاد للحرب  ــارش غري معت ــا"، يف انتقاد مب منه

التي يخوضها التحالف منذ 2015.
 جرائم حرب

ــة األمم املتحدة،  ــر لم يتوقف عند إدان األم
ــدن يف 26 من  ــة لن ــت مظاهرات مدين ــل عم ب
ــوزراء ترييزا ماي  ــة ال ــر، مطالبني رئيس يناي
ــعودي، محمد بن  بإلغاء زيارة ويل العهد الس
ــهر  ــا، املقّررة نهاية الش ــلمان، إىل بريطاني س

الجاري.
ــالة مفتوحة  ــات رس ــو املنظم ــّلم ممثل وس
ــة الحكومة، ماي، مفادها أن وّيل العهد  لرئيس
السعودي مسؤول عن أكرب كارثة إنسانية يف 
ــىل اليمن، التي  ــارة إىل حربه ع العالم؛ يف إش
ــىل والجرحى، فضًال  ــا آالف القت راح ضحّيته
عن ماليني الجوعى، واألمراض الخطرية التي 

باتت تنهش البلد الفقري، حسب قولهم.
ووّقع عىل الرسالة كّل من املنظمة العربية 
ــة  ومؤّسس ــا،  بريطاني يف  ــان  اإلنس ــوق  لحق

ــلحة"، وتحالف  ــارة األس ــد تج ــة ض "الحمل
ــد البحريني لحقوق  "أوقفوا الحرب"، واملعه
ــا،  بريطاني يف  ــة  والديمقراطي ــان  اإلنس
ــة  ــان يف اليمن، ومؤّسس وتجّمع حقوق اإلنس
ــروب  ــد الح ــون" ض ــون العراقي "الديمقراطي
ــة  اليمني ــيبا"  "ش ــة  ومؤّسس ــات،  والعقوب
ــان، باإلضافة إىل  للديمقراطية وحقوق اإلنس
ــر العاملي"، و"العدالة  حملتي "مكافحة الفق

العاملية اآلن".
ــن  م ــة  حقوقي ــطة  ناش ــن،  كينش ــويس  ل
ــلحة  األس ــارة  تج ــد  ض ــة  الحمل ــة  مؤسس
ــن": "جئنا  ـــ "الخليج أونالي ــت ل (كات)، قال
هنا لنسّلم رسالة مفتوحة لرئيسة الحكومة، 

ــلمان  ترييزا ماي، ولنخربها بأن محمد بن س
غري مرّحب به يف اململكة املتحدة".

ــني الذين  ــن ب ــي م ــن، وه ــت كينش وأضاف
سّلموا الرسالة للحكومة: "محمد بن سلمان 
ــو مهندس الحرب ضد اليمن، وليس مرّحباً  ه
ــن بتقارب ترييزا  ــنا مرسوري به هنا. نحن لس
ــان توفري  ــعودي لضم ــم الس ــع الحك ــاي م م
ــعودية مع استمرار  ــلحة للس املزيد من األس
ــربة أن ما  ــن"، معت ــرة عىل اليم ــرب املدّم الح
ــدت أن "دعوة  ــن "مرّوع"، وأك ــدث يف اليم يح
ــالة  ــل رس ــا يرس ــلمان إىل هن ــن س ــد ب محم
ــن حياة  ــم بكثري م ــلحة أه ــار باألس أن االّتج

اليمنيني يف نظر الحكومة الربيطانية".

استخفاف
ــي يرتكبها التحالف يف اليمن  الحوادث الت
ــتخفاف التام بالحياة اإلنسانية،  تثبت االس
ــفر إال عن  خاصة أن هذه الحرب التي لم تس
دمار البلد ومعاناة هائلة لشعبه الذي يعاقب 
يف إطار حملة عسكرية ال طائل منها ينّفذها 

الطرفان.
ــانية  ــوأ كارثة إنس ــهد أس وبات اليمن يش
ــر الصليب  ــق تقاري ــش- وف ــم؛ إذ يعي يف العال
ــفا  ــخص عىل ش ــني ش ــو 8 مالي ــر- نح األحم
ــخص بالكولريا،  ــب مليون ش ــة، وأصي املجاع
ــد الذي  ــاد يف البل ــار االقتص ــن انهي فضًال ع
ــف حتى قبل الحرب بأنه أحد أفقر  كان يوص

البلدان العربية.
ــة "لوتون"  ــت صحيف ــدد، نقل ــذا الص يف ه
ــويرسية، يف 31 من يناير، عن أحد عمال  الس
ــاد مؤخراً من مهمة يف اليمن،  اإلغاثة الذي ع
ــمه، أن "األمم املتحدة قد  وطلب عدم ذكر اس
ال يكون لديها الخيار يف قبول تلقي أموال من 
ــكلة أخالقية  طرف حكومة ما، لكن هناك مش

حقيقية".
ــات  املنظم ــن  ُتعاي ــوم  ي ــاف: "يف كل  وأض
ــانية العاملة يف اليمن النتائج الكارثية  اإلنس
ــعودي؛ فالرياض  ــن التدخل الس الناجمة ع
ُتحاول إعادة تلميع صورتها، ولكن هل يجب 

االنخراط يف هذه اللعبة؟".

-الدمار أعىل من اإلعمار
ــعودية،  ــالن اململكة العربية الس ويأتي إع
ــط  ــم قس ــن تقدي ــر، ع ــني 22 يناي ــوم االثن ي
جديد من املساعدات اإلنسانية بقيمة مليار 
ــة اململكة، عن  ــراب اإلمارات، حليف دوالر وإع
ــة 500  ــم مماثل بقيم ــع دع ــتعدادها لدف اس
مليون دوالر، بعد أن باتت املجاعة التي تهدد 
ــدة إىل إطالق  ــدا باألمم املتح ــني، ما ح اليمني
ــذا البلد العربي الذي يمر  جرس اإلنذار يف ه

بـ "أسوأ أزمة إنسانية يف العالم".
ــعودية  ــد أن الس ــيطة نج ــة بس وبمراجع
ــة  املاضي ــالث  الث ــنوات  الس ــالل  خ ــت  أنفق
ــاعدات  املس أو  ــة  اإلغاث ــال  أعم ــل  لتموي
ــت إىل وكاالت أممية  ــانية أو التي ُمنح اإلنس
ــة باألوضاع  ــانية دولية معني ــات إنس ومنظم
ــب  ــن أكرث من 10 مليارات دوالر، بحس يف اليم
ــز الربيعة،  ــن عبد العزي ــد الله ب ــا أعلن عب م
ــة واألعمال  ــلمان لإلغاث ــر مركز امللك س مدي
ــر، مقابل مبالغ أضخم  ــانية خالل يناي اإلنس

عىل تدمري البلد نفسه.
ــعودية  ــام 2017، فقد منحت الس ــا يف ع أم
ــوكاالت األممية تم  ــغ 294 مليون دوالر لل مبل
ــه لفائدة اليمن وحده،  تخصيص ثالثة أرباع
ــة الدولية  ــع اللجن ــاض م ــت الري ــا أبرم فيم
ــص 10 ماليني  ــا يخ ــر اتفاق ــب األحم للصلي

دوالر لتمويل عملياتها اإلنسانية يف اليمن.
ــذا  ــاف ه ــكرياً أضع ــت عس ــني أنفق يف ح
ــة الحرب  ــات دولية تكلف ــغ، إذ تقدر جه املبل
ــعودية ضد "الحوثيني" يف اليمن بما بني  الس
85 ملياراً و760 مليون دوالر، و87 ملياراً و560 
ــات  ــة الرضب ــمل تكلف ــا يش ــون دوالر، بم ملي
ــة لليمن، وقيمة  ــاعدات املقّدم الجوية واملس

إعادة اإلعمار.
ــس" األمريكية، بعد 6  ــت مجلة "فورب وقال
ــرب يف 2015، إن تكلفة  ــدالع الح ــهر من ان أش
ــتة بلغت نحو 725 مليار دوالر،  ــهر الس األش
ــهرية تصل إىل 120 مليار  أي إن التكلفة الش

دوالر.
ــة نرشتها مؤخراً  ــر جاء يف دراس تقدير آخ
جامعة هارفارد األمريكية، أشارت فيها إىل أن 
ــون دوالر يف  ــرب تصل إىل 200 ملي تكلفة الح

اليوم الواحد.
الخليج اونالين

النظام السعودي يفتك باليمنيين ويدعي مساعدتهمالنظام السعودي يفتك باليمنيين ويدعي مساعدتهم

طهران/وكاالت
ــس الخميس إن قيادة  ــد آية الله عيل خامنئي أم أك
ــط رغم  البالد ال تعتزم تقليص نفوذها يف الرشق األوس
ــة فارس  ــا نقلت وكال ــب م ــوط األمريكية، بحس الضغ

لألنباء.
ــد الرئيس األمريكي دونالد ترامب، الذي يعترب  وتعه
ــط،  ــتقرار يف الرشق األوس ــدا متزايدا لالس ــران تهدي إي
ــل مع دول خليجية عربية ومع إرسائيل لكبح ما  بالعم

أسماه بمساعي طهران لتوسيع نفوذها يف املنطقة.
ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن املستشار عيل أكرب 
واليتي قوله “نفوذ إيران يف املنطقة حتمي، ولكي تظل 

العبا رئيسيا يف املنطقة سيستمر هذا النفوذ”.
ــن الدول  ــزم التخيل ع ــران ال تعت ــي “إي ــال واليت وق
ــراق  ــوريا والع ــا يف س ــة... وجودن ــدة باملنطق املضطه
ــات هذه  ــع حكوم ــيق م ــو للتنس ــان ه ــطني ولبن وفلس

الدول”.
وأضاف “إيران هي قلب التطورات الدولية... أمريكا 

تريد تمزيق الرشق األوسط... وإيران تعارض ذلك”.
ــي “ال يقلقنكم ما حرض عليه أعداؤنا يف  وقال واليت
ــزة وال لبنان’ تظهر عدم  ــعارات مثل ’ال غ الخارج... ش
ــعنا أال نكرتث  ــؤون الخارجية... ليس بوس فهمهم للش

بحريق مشتعل يف منزل الجريان”.

بريوت/ وكاالت
ــال  ــس اللبناني ميش ــال الرئي ق
ــتخدم  ــريوت تس ــس إن ب ــون أم ع
ــة  ملواجه ــية  الدبلوماس ــرق  الط
ــأن  بش ــة  اإلرسائيلي ــاءات  االدع
منطقة نفط وغاز يف منطقة متنازع 
ــدود البحرية بني  ــىل الح ــا ع عليه

البلدين.
ــال عون  اللبناني ميش ــس  الرئي
ــدا يوم 7 نوفمرب ترشين  يف قرص بعب
ــد  محم ــر:  تصوي  .2017 ــي  الثان

عزاقري - رويرتز.
ــت  وصف ــد  ق ــل  إرسائي ــت  وكان
ــا  يطرحه ــة  مناقص أول  ــاء  األربع
ــان للتنقيب عن النفط والغاز يف  لبن
ــتفزازية  املنطقة البحرية بأنها “اس
للغاية” وقالت إن مشاركة الرشكات 

الدولية ستكون من قبيل الخطأ.
ــىل  ع ــح  الترصي ــون  ع ــرش  ون
حسابه عىل تويرت وقال فيه “لبنان 
ــاءات  ــذه االدع ــة ه ــرك ملواجه تح
ــية  ــة بالطرق الدبلوماس اإلرسائيلي
ــاع  ــه يف الدف ــىل حق ــده ع ــع تأكي م
ــالمة أراضيه بكل  ــيادته وس عن س

السبل املتاحة”.
ــزب الله أن  ــرب ح ــه اعت ــن جهت م
ترصيحات وزير الحرب يف الحكومة 
اإلرسائيلية، أفيغدور ليربمان تعبري 
ــة  ــاع اإلرسائيلي ــن األطم ــد ع جدي
ــان وأرضه  ــروات لبن ــة يف ث املتواصل

ومياهه.

ــم  مزاع ــىل  ع رده  ــرض  مع ويف 
ــول الغاز يف  ــان بخصوص حق ليربم
ــزب الله يف  ــط، أكد ح البحر املتوس
ــري تندرج  ــان أن ترصيحات األخ بي
ــة ضد  ــة العدواني ــار السياس يف إط
ــيادته وحقوقه املرشوعة،  لبنان وس
ــّرب عن  ــا إذ نع ــان "إنن ــاف البي وأض
ــة  ــاء الثالث ــف الرؤس ــا ملواق تأييدن
ــد  ــني ض ــؤولني اللبناني ــة املس وبقي
هذا العدوان الجديد، نجدد تأكيدنا 
ــح يف  ــت والرصي ــا الثاب ــىل موقفن ع
ــازم ألي اعتداء عىل  ــدي الح التص

ــة والغازية والدفاع  حقوقنا النفطي
عن منشآت لبنان وحماية ثرواته".

ــة  ــرب يف الحكوم ــر الح وکان وزي
ــدور ليربمان قال  أفيغ ــة  اإلرسائيلي
ــنوي  الس ــر  املؤتم ــاح  افتت ــالل  خ
ــات األمن  الحادي عرش ملعهد دراس
ــب، أن  ــل أبي ــة ت ــي يف جامع القوم
ــاز رقم 9 يف البحر األبيض  بلوك الغ
ــط هو لـ"إرسائيل" ومع ذلك  املتوس

أعلن لبنان مناقصة بشأنه.
إىل ذلك أكد رئيس حزب "القوات 
ــه  ــع دعم ــمري جعج ــة" س اللبناني

ــوق لبنان  ــة عن حق ــاع الحكوم لدف
ــع  م ــه  ــازع علي متن ــاز  ــل غ يف حق
ــذرا يف ذات الوقت من  إرسائيل، مح
تحويل املسألة إىل جزء من الرصاع 

اإلقليمي.
ــر  ــات وزي ــىل ترصيح  ويف رده ع
ــيل أفيغدور ليربمان  الدفاع اإلرسائي
ــن الغاز يف  ــب ع ــوص التنقي بخص
ــم 9 يف البحر  ــرف بالحقل رق ــا يع م
ــان  بي يف  ــع  جعج ــال  ق ــط،  املتوس
ــس: "إذا كان  ــوم الخمي ــدره الي أص
ــيل يعترب أن  ــاع اإلرسائي ــر الدف وزي
الحقل رقم 9 عىل الحدود اللبنانية 
ــإن الحكومة  ــه ف ــك ل ــة مل الجنوبي
ــعب  الش ــا  ورائه ــن  وم ــة  اللبناني
اللبناني بأكمله يعتربون أن الحقل 

ملكا لنا"
وأطلق جعجع تحذيرا لتل أبيب 
ــلوب  ــري يف اعتماد أي أس من التفك
ــائل  "الوس ــارج  خ ــالف  الخ ــل  لح
ــريا  ــة املعتمدة دوليا"، مش القانوني
إىل استعداد حكومة لبنان وجيشه 
ــرارات  الق كل  ــاذ  "التخ ــعبه  وش
ــن مصالحنا"،  ــة... للدفاع ع الالزم
ــدد  ــألة ع ــت " مس ــة ليس فالقضي
ــألة حق  دبابات وطائرات وإنما مس
ــة وعربية  ــة دولي ــي ومصداقي وطن
ــي،  اللبنان ــعب  الش ــا  به ــع  يتمت
ــف كبري مع  ــة كبرية وتعاط مصداقي

الجيش اللبناني عربيا ودوليا".

واليتي: إيران ال تعتزم التخلي عن واليتي: إيران ال تعتزم التخلي عن 
الدول المضطهدة الدول المضطهدة 

لبنان يتحد في مواجهة التهديدات الصهيونية على حقول النفط والغازلبنان يتحد في مواجهة التهديدات الصهيونية على حقول النفط والغاز تعتبر وجودها حتميا في الشرق األوسطتعتبر وجودها حتميا في الشرق األوسط


