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         عبدالفتاح عيل البنوس 

الوفد الوطني  ... 
والتنصل األممي 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

كل الشواهد تحكي ذلك وتتحدث عنه ، المجال هنا للمداهنة والتدليس 
ــؤولية مع ملف  ــدة التتعاطى بمس ــم املتح ــية ، األم ــة والدبلوماس واملرون
ــنوات ،  األزمة اليمنية والعدوان والحصار عىل بالدنا منذ ما يقارب أربع س
ــتباح أرضنا ، وتنتهك أعراضنا  نقتل وتدمر مقدراتنا وتنهب ثرواتنا وتس
ــكا واألمم  ــعودية واإلمارات وأمري ــادة الس ــودة بقي ــل تحالف اليه من قب
ــدة تتفرج وليتها اكتفت بالفرجة ، بل ذهبت نحو االنحياز املفضوح  املتح

لقوى العدوان والتماهي مع مطالبهم ومخططاتهم .
اليوم، األمم املتحدة تحاول أن تظهر لنا وللعالم بأنها عاجزة عن توفري 
طائرة تقل الوفد الوطني الذي سيشارك يف مشاورات جنيف ، وأنها تقف 
ــعودي للسماح بطائرة عمانية  مكتوفة األيدي أمام التعنت والرفض الس
ــة معها عدداً من الجرحى العالقني  ــوط يف مطار صنعاء الدويل حامل بالهب
يف سلطنة عمان بعد أن تلقوا العالج يف الخارج قبل أن يغلق العدوان مطار 
صنعاء ، لتقل الوفد الوطني ومجموعة من الجرحى املحتاجني للعالج يف 
ــي مارتن غريفيت ،  ــيق واإلتفاق مع املبعوث األمم ــب التنس الخارج بحس
تريد األمم املتحدة أن تقول لنا كيمنيني بأن الحل بيد السعودية واإلمارات 
ــود لبيت الطاعة  ــالص واإلنفراج علينا أن نع ــا إذا أردنا الخ ــكا وأنن وأمري
ــلمان ومحمد بن زايد  ــلم بوالية ترامب ومحمد بن س ــعودي ، وأن نس الس
ــلمان) و( ما قرصتوا يا عيال زايد) وأن نقبل بالوصاية  ــكرا س ونهتف (ش
ــعودية اإلماراتية ، وأن نعرتف بالكيان الصهيوني  والتبعية األمريكية الس
ــن قضيتنا املركزية ، قضية كل  ــىل عن ثوابتنا ومبادئنا وأن نتخىل ع ونتخ
ــطينية)  وأن نكون أشداء عىل املؤمنني  العرب واملسلمني ( القضية الفلس
ــلمني  ــالم واملس ــار واملنافقني واألعداء املرتبصني باإلس ــاء عىل الكف رحم
الدوائر وينصبون لهم العداء ويحيكون لهم املؤامرات تلو املؤامرات بهدف 
ــم إبليس يف الجنة ،  ــم وإذاللهم والهيمنة عليهم ، وهذا بمثابة عش تركيعه
ــتحيل الذي لم ولن  وكالذي يعول عىل الرساب لريوي ظمأه ، وهذا هو املس

يكون بإذن الله وتوفيقه  .
ــاه الوفد  ــا والتزاماتها تج ــن تعهداته ــوم م ــم املتحدة الي ــل األم تتنص
ــات التي وضعتها  ــام العوائق والعراقيل والعقب ــي وتقف صامتة أم الوطن
ــاركته يف مشاورات  ــعودية يف طريق الوفد الوطني للحيلولة دون مش الس
جنيف ، ومن ثم تدعي السعودية وتحالفها الهمجي بأن الوفد الوطني هو 
ــاركة يف املشاورات ، يريدون أن يسافر الوفد عىل منت طائرة  من رفض املش
ــط بدون الجرحى  ــوى الوفد الوطني فق ــة ال يصعد عىل متنها س جيبوتي
ــبقا ، وفوق  الذين تم اإلتفاق عىل نقلهم للعالج بصحبة الوفد الوطني مس
ــؤولية األمم  ذلك يريدون أن يعمل أعضاء الوفد تعهدات كتابية بعدم مس
ــتقل الوفد ، بمعنى أن  ــارئ قد يحصل للطائرة التي س ــدة عن أي ط املتح
ــن هو املغفل  ــة املوت ، وال أعلم م ــد وصياتهم قبل رحل ــب أعضاء الوف يكت

الذي يقبل بذلك ؟! 
ــن الوفد الوطني وتمكني  ــد، األمم املتحدة تريد أن تمته باملخترص املفي
ــة  ــم عىل الهبوط يف مطار بيش ــواء بإجباره ــدوان من إذاللهم س ــوى الع ق
ــد الوطني فور االنتهاء  ــعودي ، أو من خالل الحيلولة دون عودة الوف الس
ــابقة بحجة رفض قوى  ــاورات الس ــن املفاوضات كما حصل خالل املش م
ــن عمان إىل مطار  ــتقلهم ترخيص اإلقالع م ــدوان منح الطائرة التي س الع
ــاورات  ــه عىل اإلطالق ، فال مش ــا ال يمكن القبول ب ــدويل ، وهو م ــاء ال صنع
ــد الوطني عىل الضمانات األممية الكافية بالعودة ، وال  بدون حصول الوف
مشاورات قبل أن تفي األمم املتحدة بتعهداتها والتزاماتها بما يف ذلك نقل 
ــلويل املفروض عىل  ــلطنة عمان ، أو رفض الحظر الس الجرحى من وإىل س
ــام  ــوى من أخش ــاورات وال مفاوضات س مطار صنعاء ، وبدون ذلك ال مش
ــا الذين  ــنا ولجانن ــال الرجال من جيش ــواعد رج ــات البنادق وبس وفوه

تحرسهم وترعاهم عناية الله ويكرمهم بحفظه وتأييده  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

اعرتافات تحالف العدوان..  استمرار يف التضليل والخداع
يحيى صالح الدين

ــف العدوان بجريمة  اعرتاف تحال
أطفال ضحيان وغريها من الجرائم  
ــأ ليس  ــق الخط ــن طري ــك ع وان ذل
ــن ذلك هو  ــري الغرض م صحوة ضم
ــود يف القانون  ــدأ موج ــتغالل مب اس
ــرب  يعت ــذي  ال ــاني  اإلنس ــدويل  ال
االعرتاف واالعتذار وإجراء تحقيق 
ــزام  ــأ والت ــذا الخط ــبب ه ــن س يف م
بالتعويض يعد بنظر القانون الدويل 
ــاف أي دعوة  ــببا إليق ــاني س اإلنس
ــق دويل يف  ــراء تحقي ــب إلج أو طل

الجريمة.
ــك محاوله..  ــد قيامهم بذل ــذا يع  ل
ــن أي تحقيق  ــروب م ــص واله للتمل
ــة، ألن القانون  ــذه الجريم دويل يف ه
ــذار  ــرب االعت ــاني  يعت ــدويل اإلنس ال
ــق وتعويض الضحايا  وإجراء تحقي
سببا إليقاف أي إجراء تحقيق دويل 

ــب أحد  ــث  إذا ارتك ــة، حي يف الجريم
ــرب مثل  ــرب جريمة ح أطراف الح
قصف املدنيني واعرتف بأن ذلك عن 
ــيجري تحقيق  طريق الخطأ وانه س
ــض الضحايا  ــوم بتعوي ــك ويق يف ذل
يعترب ذلك بنظر القانون الدويل بادرة 
ــري يف إجراء تحقيق دويل  توقف الس
وتقديم مرتكب الجريمة للمحاكمة، 
ــذاره حيث   ــف باعت ــام التحال ــذا ق ل
ــق دويل يف الجريمة  ــري تحقي لو أج
ــة  ملحكم ــف  التحال ــادة  ق ــيقدم  س
ــة كمجرمي حرب  ــات الدولي الجناي
ــيما وان كل  ــلمان الس وبينهم بن س
األدلة واالعرتافات لنطاق التحالف 
ــن ارتكب  ــو م ــف ه ــد أن التحال تؤك
ــن  ــن عاي ــة وان م ــة  خاص الجريم
ــن كثب  ــع ع ــة واطل ــرسح الجريم م
ــة وقام بزيارة  ــن مجريات الجريم ع

ــا املجزرة هو ممثل املفوضية  ضحاي
السامية لحقوق اإلنسان التي زارت 
ــد الثورة  ــرا وقابلت قائ صعدة مؤخ
ــيئاً  سوى  وقال لها "النريد منكم ش

قول الحقيقة فقط".
ــدوان  ــف الع ــك تحال ــعر بذل وش
وقاموا بهذه الخطوة استباقا لدورة 
ــان القادمة يف  ــس حقوق اإلنس مجل
سبتمرب املقبل الذي بكل تأكيد سيتم 
ــق الخرباء الذي أكد  طرح تقرير فري
ــذه الجريمة  ــب ه ــف ارتك ان التحال
ــد  ــي تع الت ــم  ــن الجرائ ــا م وغريه
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
ــم قادة التحالف  ويجب ان يتم تقدي

للمحاكمة كمجرمي حرب.
ــذه  به ــدع  النخ أن  ــا  علين ــذا  ل
ــف بل  ــذار الزائ ــات واالعت االعرتاف
ــراء تحقيق  ــة بإج ــن املطالب ــد م الب

ــف  ــم تحال ــه يف كل جرائ نزي دويل 
ــي  اليمن ــعب  الش ــق  بح ــدوان  الع

الصامد .
رسالة قانونية لوفدنا الوطني :

ــف القانوني ملا يحصل يف  التوصي
ــدوان دويل وليس نزاعاً  ــن هو ع اليم

داخلياً
ــي تعليق  ــا الوطن ــذا ندعو وفدن ل
ــوم األمم  ــه اىل جنيف حتى تق ذهاب
املتحدة باعتبار التحالف األمريكي 
ــاً يف العدوان  ــعودي طرفاً رئيس الس
عىل الشعب اليمني، ومعلوم مسبقا 
ــوع وحكومة الفنادق مجرد  أن الدنب
حثالة وليس بيدهم القرار مفاوضات 
جنيف دون حضور  املجرم الحقيقي 
أو اإلشارة إليه تظهر أن الحاصل يف 
ــزاع ورصاع داخيل  ــىل انه ن اليمن ع
يقدم فرصة لتحالف العدوان لغسل 

ــعى  يس ــذا  ل ــص،  والتمل ــه  جرائم
ــدوان إىل أن يظهر للعالم  تحالف الع
ــزاع  ــل ن ــط  لح ــن فق أن دوره يتمك

ورصاع  داخيل بني أطراف يمنية.
ــه  ــر عدوان ــب أن يدي ــدو يرغ فالع
ــن الخلف ويرتك  ــرك خيوطه م ويح
ان  ــادق  الفن ــة  وحكوم ــوع  الدنب

يتحملوا مسؤولية جرائمهم .
ــنظهر للعالم أننا أهل حوار  لذا س
ــال  ــت رج ــس الوق ــارة ويف نف وحض
ــف يف  لنق ــجاعة  الش ــن  ــا م وعندن
ــة مع العدو الحقيقي، لذا من  مواجه
ــن وجهة نظري  ــور قانوني وم منظ
أن يقوم وفدنا الوطني بتعليق قراره 
ــات جنيف مع  ــاركة يف مفاوض باملش
ــية للعدوان  أذناب األطراف الرئيس
عىل اليمن ولنواجه رأس األفعى ندا 

لند يف جنيف أو غري جنيف .

أنصار اهللا اليوم أقوى من أي وقت عسكريًا و دبلوماسيًا
التحالف السعودي يلجأ للحرب االقتصادية ويعرقل مشاورات جنيف..

زين العابدين عثمان

بعد ان ظهرت حقائق الفشل العسكري املرتامي 
ــي الذي تقوده  ــراف للعدوان التحالفي  الكون األط
السعودية عىل اليمن منذ أربعة أعوام وعدم تحقق 
ــمت يف إطار هذا  ــية التي رس أي من أهدافه األساس
ــدودة رغم توفر  العدوان والتي وصلت اىل طرق مس
ــكرية األمريكية  ــزات العس ــات والتجهي كل اإلمكان
ــف  التحال ــوات  لق ــدا  ج ــة  الحديث ــة  واألوروبي

السعودي ،، .
ــالن الحرب  ــعودية وحلفاؤها اىل إع ــت الس ذهب
ــي بغية  ــعب اليمن ــاملة عىل الش ــة الش االقتصادي
ــتويات كارثية عرب  ــه اىل مس ــتوى معانات ــع مس رف
تضييق الحصار املفروض ومنع الواردات الغذائية 
ــاء الحديدة  ــية من الدخول ملين والنفطية األساس
ولألسواق املحلية والرتكيز عىل استهداف ما تبقى 
من اقتصاد الشعب اليمني من خالل مخطط جديد 
ــة املحلية“الريال“ امام  يتمثل يف رضب قيمة العمل
ــدوالر الذي وصل  ــة وباألخص ال ــالت الصعب العم
ــل الدرالر الواحد  ــا اىل أكرث من 600 ريال مقاب حالي
ــن بـ210 رياالت  ــد ان كان قبل العدوان عىل اليم بع

للدوالر.
ــاىف مع  ــذي يتن ــري األخالقي ال ــط غ ــذا املخط ه
ــتهدف القوت  ــني واألعراف الدولية كونه يس القوان

ــي ويدفعهم نحو  ــون يمن ــش 30 ملي ــايس لعي األس
ــبوقة  ــري مس ــانية غ ــة إنس ــاملة وكارث ــة ش مجاع
ــعودي  ــف الس ــده  التحال ــدوث يعتم ــدة الح مؤك
ــدة يف يده إلركاع  ــرتاتيجية أخرية ووحي اليوم كاس
ــه ودفعهم لتقديم تنازالت ميدانية  قيادة أنصار الل
ــتطع  أي التحالف تحقيقها عسكريا  باليمن لم يس
ــازالت ملفات ارساتيجية  ،حيث من ضمن هذه التن
ــذي يعد  ــاء الحديدة ال ــف مين ــة األهمية كمل بالغ
ــذا التحالف وباألخص  ــة لدى ه ــف األكرث أهمي املل
ــيحدد  ــه س ــيل كون ــان اإلرسائي ــكان والكي األمري
ــكرية باليمن بالكامل ومآالتها  مصري الحرب العس

الجيوسياسية.
ــة  ــش ضائق ــح يعي ــوم أصب ــي الي ــعب اليمن الش
معيشية وإنسانية وصلت مستوى الكارثة عىل كل 
ــتويات وتعد هي األسوأ بالعالم حسب  تقارير  املس
ــذا نتيجة  ــرية والحالية وكل ه ــم املتحدة األخ األم
ــي يف ارتكاب  ــعودي األمريك ــف الس ــان التحال إمع
ــني ومواصلة  ــة وقصف املدني ــبه اليومي املجازر ش
ــحق ما  ــن جهة وتركيزه عىل س ــديد الحصار م تش
ــية  ــية أساس ــادر اقتصادية واعاش ــن مص تبقى م
ــة املحلية  ــرضب العمل ــري ب ــي الفق ــن اليمن للمواط
لزيادة أسعار املواد الغذائية اىل مستويات جنونية 

ــار اقتصادي  ــن اليمني امام انهي ــل من املواط تجع
كامل وأمام مجاعة محققة .

ــا األمم املتحدة  ــاورات جنيف التي حرضته مش
ــن مارتن غريفث من  ــرب مبعوثها الخاص اىل اليم ع
ــهر الجاري والتي  ــا خالل  الـ6 من الش أجل عقده
ــبل  كان من املفرتض ان تبد قبل ثالثة أيام لبحث س
ــعودي  ــالم باليمن إال أن التحالف الس تحقيق الس
ــرة األممية اىل صنعاء  ــدم عىل  منع وصول الطائ اق
ــاورات جنيف املرتقبة  ألخذ وفد أنصار الله اىل مش
ــن  ــري م ــط كث ــا ح ــوايل  ،مم ــىل الت ــث ع ــوم الثال للي
ــتفهاميا  ــذ صعيدا اس ــدت تخ ــي ب ــاؤالت الت التس
ــادا  يتمحور حول ما قد يكون خلف هذه العرقلة  ح
ــذه املرة  ــعودي ه ــل التحالف الس ــدة من قب املتعم
ــاملة  ــن حرب اقتصادية ش خصوصا مع قيامه بش
ــتفادة  ــا جانب اس ــل له ــي وه ــعب اليمن ــىل الش ع
ــية وتمرير مخططات جديدة يف صعيد  جيوسياس

العدوان عىل اليمن?
ــكرية  ــب ويف عمق األحداث العس ــر عن كث بالنظ
ــنجد أن  ــية يف تفاصيل الحرب باليمن س والسياس
ــامل  ــله  الش ــعودي وبعد اتضاح فش التحالف الس
ــكرية،  يف الحرب القائمة ويف جميع أصعدتها العس
ــرتاتيجية  ــة كورقة واس ــرب االقتصادي ــب للح ذه

ــاورات جنيف  ــالل  مش أخرية لكن أن يقدم عىل أش
فان هذا يحدد لنا مجموعة من االحتماالت منها ان 
ــعودي  هناك مرشوعاً مخفياً جديداً للتحالف الس
يتضمن إفشال مباحثات السالم يف جنيف والثبات 
ــن ، كذلك  ــدوان عىل اليم ــتمرار الع ــىل موقف اس ع
هناك احتمال آخر يتمثل يف ان هناك مخططاً كبرياً 
ــة  يجري  ــة أمريكي ــدا بإرشاف وهندس وخطرياً ج
العمل عليه حيث قد ظهر جليا بعض من تفاصيله 

منها.
ــطى  زيارة قائد القيادة املركزية األمريكية الوس
ــادات مرتزقة  ــدن ولقائه قي ــل اىل ع ــف فوتي جوزي
ــعودي  ــادي *املظاهرات املناهضة للتحالف الس ه
ــذي  ــب وال ــري املري ــت األخ ــل صم ــي يف ظ اإلمارات
ــم املخطط  ــي ليدع ــار يأت ــوى انه مس ــس س اليعك
األمريكي املحتمل بشكل أو بآخر ال نتوقعه- ذهاب 
ــة املعالم ويف  ــكا يف زيارة غري واضح ــادي اىل أمري ه
ــتغراب املؤكد بوجود أبعاد  ظرف طارئ مثري لالس
سياسية اكرب من مستوى رشعية هادي والتحالف 

السعودي.
ــذه مجرد احتماالت وننتظر  يف النهاية ال تزال ه
ــاف  ــوح وانكش ــن الوض ــد م ــة املزي ــام املقبل األي

الضبابية الدبلوماسية املستعرة تحت الطاولة.
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ــالل  االحت ــل  تقب ال  ــرة  الح ــعوب  الش
ــو  ــذا ه ــوع، وه ــذل والخض ــتعمار وال واالس
ــم الذي يتعرض  ــعب اليمني العظي حال الش
ــة أعوام  ــذ ثالث ــة من ــة رشس ــة عدواني لهجم
ــار  ــل والدم ــف القت ــل تحال ــن قب ــف م ونص
ــعود ودويلة عيال زايد  ــادة مملكة بني س بقي
ــكا وإرسائيل وبريطانيا الداعمني  اذناب أمري
ــل  يحت ــذي  التحالف،وال ــذا  له ــيني  الرئيس
ــعيد،بدعوى  جزءاً غاليا من ارض اليمن الس
ــة لها،فمنذ ثالثة  ــادة الرشعي ــا وإع تحريره
ــا  ــو 2015م عندم ــن يولي ــدا م ــوام وتحدي أع
ــالل  باحت ــعواماراتي  الس ــالل  االحت ــام  ق
ــع وبعدها  ــج والضال ــني ولح ــا أب ــدن ومعه ع
ــارب وبعدها  ــبوه، واملخا وم ــوت وش حرضم
سقطرى وآخرها محافظة املهرة بوابة اليمن 
ــدوان وعرب إعالمه  الرشقية،وظل تحالف الع
ــنغافورة  ــل عدن اىل س ــل الوعود بتحوي يكي
ــبوة  ــور أخرى وش ــكال اىل كواالملب ــة وامل ثاني
ــود الكاذبة،  ــن الوع ــا م ــنغهاي وغريه اىل ش
ــدم االحتالل  ــنوات ماذا ق ــن بعد ثالث س ولك
ــام بتحويلها  ــات وأبنائها؟ فق ــذه املحافظ له
ــع جرائمه  ــب فيها أبش ــتعمرات يرتك اىل مس
ــا ويحتل  ــب ثرواته ــيادتها وينه ــك س وينته
سواحلها وجزرها وإقامة القواعد العسكرية 
ــا ويغتال  ــراض أبنائه ــتبيح أع ــا،  ويس عليه
علماءها وخطباءها، فمحافظة عدن حولها 
اىل سجون رسية،يعذب املساجني ويغتصبهم 
جنسيا ،وكذا اغتيال الضباط وكبار القيادات 
العسكرية واألمنية، ويحرم أبناء املحافظات 
ــط  وأبس ــن  الخدمات،واألم ــن  م ــة  املحتل
ــزج بأبنائها اىل  ــوم بال ــات الحياة، ويق مقوم
ــذا الدفاع عن  ــي وك ــاحل الغرب ــارق الس مح
ــعودية،وهذه هي مشاريع  الحد الشمايل للس

املحتلني  والغزاة .
ــته  ــه وغطرس ــدو يف غي ــاد الع ــع ازدي وم
وارتكابه للمزيد من الجرائم واالنتهاكات،وكل 
ــة  ــات الجنوبي ــاء املحافظ ــدث ألبن ــذا يح ه
املحتلة يف ظل صمت وسكوت حكومة الفنادق 
ورشعية الفار هادي، ومع ازدياد معاناة أبناء 
ــال واملحافظات الجنوبية واملحتلة  اليمن كام
ــبب الحرب العسكرية والحرب  خصوصا بس
ــدو عيل اليمن  ــة التي يفرضها الع االقتصادي
ومنها انهيار العملة اليمنية وارتفاع األسعار 
ــكل  ــل املواطن اليمني بش ــي أثقلت كاه والت
ــدوان واالحتالل هو  ــرب الع ــذي يعت ــام، وال ع
ــرتدي األوضاع  ــيس واملبارش ل ــبب الرئي الس
ــاة اليمنيني، والتي  ــة وزيادة معان االقتصادي

ــعب  ــاع وإركاع الش ــا اىل إخض ــدف منه يه
ــدو ،والتي  ــاريع الع ــالمه ملش اليمني واستس
ــا بالحرب،وكذا يهدف اىل  ــل عن تحقيقه فش
ــروج املواطنني  ــك الجبهة الداخلية وخ تفكي
ــة يف املحافظات املحررة والتي  بثورة وخاص
ــة  ــيايس وحكوم ــس الس ــم املجل ــت حك تح
اإلنقاذ الوطني والتي تقاوم تحالف العدوان 
ــا لم يكن  ــن حدث م ــن الوطن ،ولك ــع ع وتداف
ــات  ــاء املحافظ ــرج أبن ــد خ ــبان فق يف الحس
ــاء واألحرار يف عدن  الجنوبية املحتلة الرشف
ولحج والضالع وحرضموت  مطالبني بخروج 
املحتل السعودي واإلماراتي من ارض اليمن، 
ــب بخروجهم  ــعارات التي تطال ــني الش رافع
ــلمان  ــذا قيامهم بحرق صور املعتوه بن س وك
ــرر وهذا هو  ــي رشارة التح ــن زايد،فهذه ه وب
ــالل  ــض لالحت ــم  الراف ــن العظي ــعب اليم ش
ــتعمار وهؤالء هم أحفاد وأبناء لبوزة  واالس
وفيصل الشعبي وباذيب، وبقية الثوار الذين 
ــم جبال  ــر من قم ــورة اكتوب ــعلوا رشارة ث اش
ــزي،  ــتعمر االنجلي ــد املس ــة ض ــان األبي ردف
اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس فما 
بالك ببعران الخليج أذناب أمريكا وإرسائيل 
ــا والتي لن  ــرر انطلقت رشارته ــورة التح ،فث
ــعب  ــا النها ثورة ش ــد إطفاءه ــتطيع اح يس
ــالل  ــل واالحت ــالت القت ــرض لوي ــوم تع مظل
ــجن  واالغتيال  واالنتهاك واالغتصاب والس
ــن اجل  ــورة م ــي ث ــوع ،يعن ــب والج والتعذي

الحياة والعيش الكريم.
ــات الجنوبية  ــاء املحافظ ــا أبن ــم ي فعليك
ــتمرار يف ثورتكم وحمل السالح  املحتلة االس
ومواجهة املحتل بكل ما أوتيتم من قوة، وكذا 
ــم الذين يدافعون  ــودة كل أبنائكم املغرر به ع
ــمالية،  ــعودي الش ــل الس ــدود املحت ــن ح ع
ــد  ــي ض ــاحل الغرب ــه يف الس ــون مع ويقاتل
ــي واللجان  ــن الجيش اليمن ــعبهم م أبناء ش

الشعبية.
ــات الجنوبية املحتلة  وان تحرير املحافظ
ــا قد ازدادت  ــه وان معاناة أبنائه قد حان وقت
ــررة والتي  ــات املح ــا يف املحافظ ــذا علين وله
ــىل  ــيايس األع ــس الس ــيطرة املجل ــت س تح
ــرك الجاد  ــي  التح ــاذ الوطن ــة اإلنق وحكوم
ــالح   والس ــال  بامل ــوار  الث ــم  ودع ــل  والفاع
والوقوف معهم فتحرير املحافظات الجنوبية 
ــؤولية أبنائها فقط بل مسؤولية  ــت مس ليس
ــه  ــه ورشق ــماله وجنوب ــن ش ــاء اليم كل أبن
ــا  ــاق كل أبنائه ــة يف اعن ــن أمان وغربه،فاليم

األحرار والرشفاء.

ثورة تحرير املحافظات 
سبتمرب شهر السالم.. هل تتحقق االحالم؟الجنوبية انطلقت  شرارتها

عبدالرحمن عيل عيل الزبيب

سبتمرب شهر السالم تنطفئ الحروب فيه وتتالىش 
رائحة البارود وتتوقف جلجلة وطواحني الحرب التي 

تقتلع وتدمر كل جميل يف عاملنا الجميل .
ــان  ــرادف التنمية وحقوق االنس ــة ت ــالم عملي الس
ــها الحرب التي تدمر االوطان وتنتهك حقوق  وتعاكس

االنسان .
ــي الحروب النها  ــان ه أكرب انتهاكات حقوق االنس
ــان,  ــماء واالنس ــم األرض والس ــر وتحط ــل تدم تقت

والسالم أهم وسائل حماية حقوق االنسان .
ــالم  ــالم ليس معناه الخضوع واالستس نداؤنا للس
ــرص للجميع بال  ــوة والن ــو الق ــالم ه ــل بالعكس الس ب

استثناء .
ــبتمرب موعد  ــهر س ــتغرب أن يكون ش ليس من املس
ــان  ــوق االنس ــس حق ــة ملجل ــدورة العادي ــاد ال انعق
ــاف انتهاكها  ــان يف العالم إليق ــة حقوق االنس ملناقش
ــتدام وايقاف مسببات الحروب  بتحقيق السالم املس
والدمار وهو انتهاك حقوق االنسان بتوقيف انتهاكها 
سيتحقق السالم الن انتهاكات حقوق االنسان هي من 
ــتعالها  ــب النار عىل زيت الحروب لرتفع لهيب اش تص
ــل التي تطحن  ــات وردات الفع ــريان االنتقام ــد ن وتوق
ــان ومجلس حقوق االنسان هو  االوطان وتمزق االنس
ــان يف العالم  ــاكات حقوق االنس ــاف انته املعني بإيق
والذي إذا تحقق فان الحروب ستتوقف وسيعم العالم 
ــان وإيقاف انتهاكها  ــالم الن حماية حقوق اإلنس الس
ــالم الحقيقي  محطة هامة توقف الحروب وتمهد للس

والعادل واملستدام .
ــهر سبتمرب 2018م  عيوننا وأرواحنا متوجهة يف ش
ــف ليقوم بعمله  ــان يف جني نحو مجلس حقوق االنس
ــان يف العالم  وواجباته إليقاف انتهاكات حقوق االنس
ــان املتخصص يف  ــة حماية حقوق اإلنس باعتباره آلي
ــة حقوق  ــذي يعترب حماي ــدة ال ــم املتح ــة االم منظوم
اإلنسان وتحقيق السالم جوهر ومربر إنشاء منظومة 

االمم املتحدة وأهم عنارص ميثاق تأسيسها .
ــأن تقوم االمم املتحدة بتوقيف  نحن نأمل ونحلم ب

الحرب وتحقيق السالم وتتوقف إخفاقاتها .
ــانية استمرارية الحروب والدمار  لن تتحمل االنس
ــالم  ــبتمرب لعامنا 2018 دون تحقيق الس إذا انقىض س
لننتظر دورة عنف جديدة حتى حلول سبتمرب القادم 
لعام 2019م لنعود لنحلم من جديد بحلمنا يف السالم 

.
ــبة إليقاف الحروب  ــروف حالياً مواتيه ومناس الظ
ــالم  ــة اىل إرادة عاملية لتحقيق الس ــن بحاج فقط نح
ــة الجميع هو  ــروب مصلح ــن الح ــة م ــه ال مصلح الن
ــه أن الحروب ستحقق  ــالم من يوهم نفس فقط يف الس
ــه يف  ــيجد نفس ــم ومخدوع وس ــو وأه ــه مصلحة فه ل
ــط نريان الحرب لتبتلعه كما ابتلعت امرباطوريات  وس
وحضارات اندثرت يف تاريخ االنسانية بسبب سعيها 

ــار فتآكلت تلك  ــروب والدم ــق مصالحها بالح لتحقي
ــخ  ــف التاري ــارة يف متح ــت حج ــارات وأصبح الحض
وعربة ملن مازال يتوهم أن الحروب قد تحقق مصالحه 
ــرف ان  ــوذه وال يع ــطوته ونف ــتمرارية س ــن اس وتضم
ــتحرقه وتجرفه اىل تابوت  ــمار يف نعشه س الحرب مس
يدفن يف أعماق االرض مع اوهامه بان الحروب ستحقق 
مصلحة فقط مصلحة ديدان القرب ستحققها الحروب 
ــث من أوهم  ــا ويف مقدمتها جث ــث الضحاي لتآكل جث
نفسه بان الحرب ستحقق مصلحته وستؤجل إطعام 
ــا يف الحقيقة الحرب ارسعت  ــه لديدان القرب بينم جثت

به نحو الديدان .
/21 ــخ  بتاري ــة   الجمع ــوم  ي ــم  العال ــهد  يش
ــب احتفاالت  ــه وطننا الحبي ــبتمرب/2018م بما في س

باليوم العاملي للسالم .
حيث خصصت الجمعية العامة لألمم املتحدة هذا 
التاريخ لتعزيز املثل العليا للسالم يف األمم والشعوب 

ويف ما بينها.
ــالم  وكل عام يتم تحديد موضوع لليوم العاملي للس

وموضوع هذا العام2018م  هو الحق يف السالم .
ــان هو الحق يف السالم  باعتبار أن أهم حقوق االنس
كونه حقا إنسانيا وركيزة هامة لتحقيق جميع حقوق 
ــلط الضوء  ــالم , كما انه يس ــق الس ــان اذا تحق االنس
ــداف االنمائية  ــن األه ــادس عرش م ــىل الهدف الس ع

املستدامة وهو هدف  السالم والعدل واملؤسسات. 
ــالم ألنه ال يمكن  ــية يف بناء الس كونها لبنات أساس
ــق  ــتحيل تحقي ــة ويس ــالم دون التنمي ــق الس تحقي
ــالم والهدف السادس عرش من أهداف  التنمية دون س
ــجيع  ــص لتش ــدة مخص ــتدامة الجدي ــة املس التنمي
ــلمية الشاملة للجميع تحقيقا  وجود املجتمعات الس
للتنمية املستدامة، وتوفري إمكانية اللجوء إىل القضاء 
ــتويات ببناء  ــىل جميع املس ــام الجميع، والقيام ع أم

مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.
ــم املتحدة بالغايات  ــة اىل تأكيد التزام األم باالضاف
ــادئ التي قامت  ــة واملب ــئت ألجلها املنظم ــي أنش الت

عليها.
ــدة  ــم املتح ــة لألم ــة العام ــت الجمعي ــث  صوت حي
ــىل القرار رقم  55/8282 الذي يعنِيّ تاريخ  باإلجماع ع
ــف ووقف إطالق  ــاع عن العن ــا لالمتن ــبتمرب يوم 21 س

النار وان يكون يوماً عاملياً للسالم .
ــعوب  ــدة كافة األمم والش ــو األمم املتح ــث تدع حي
ــال العدائية خالل هذا اليوم،  إىل االلتزام بوقف لألعم
ــدى الجمهور  ــف ونرش الوعي ل ــه بالتثقي وإىل إحيائ

باملسائل املتصلة بالسالم.
وهي فرصة جيدة لرياجع الجميع يف العالم الجهود 
ــث األمل بتحقيق  ــالم والعادة ب املبذولة لتحقيق الس
ــتوجب عىل منظومات االمم  ــالم خطوة هامة يس الس
ــالم  ــة مرحلة الس ــذه املرحل ــول اىل ه ــدة الوص املتح

ــائل  ــرق ووس ــار بط ــرب والدم ــل الح ــاوز مراح وتج
ــع األطراف لتوقف الضغط عىل  ابداعية مقنعة لجمي

زناد البندق وتتلقف غصن الزيتون والسالم .
ونحن يف وطننا الحبيب نتساءل هل سنحتفل مع 
ــتمر الحرب و اآلمال  ــالم أم ستس العالم بتحقيق الس

متعلقة برساب بعيد املنال ؟؟
ــاؤل الكبري هل تتحقق األحالم بسالم عادل  والتس

مستدام ؟
ــتعلت  من العجيب أن معظم الثورات يف التاريخ اش

يف شهر سبتمرب فكيف يكون شهر السالم ؟
ألن الثورة تشتعل ليس من أجل الحرب والدمار بل 
ــان وتحقيق  ــتعادة وحماية حقوق االنس من أجل اس
السالم العادل واملنصف للجميع بال تميز وال استثناء 
ــورة عن هدفها وجوهرها يف حماية  فاذا إنحرفت أي ث
ــوم ذكرى تلك  ــتوجب أن يكون ي ــان يس حقوق االنس
ــل حققت أهم  ــارها ه ــورة فرصة إلعادة تقييم مس الث
ــاكات  ــف انته ــو توقي ــتعالها وه ــا ورشارة اش أهدافه
ــعوب واالوطان  ــة وتطوير الش ــان وتنمي حقوق اإلنس

بالسالم ال بالحرب والدمار.
ــالم ال بالحرب  ــورة بالس ــض كيف ث ــاءل البع يتس
ــورة معناها فقط  ــان الث ــا ب ــا خاطئ ــاك مفهوم الن هن
ــي من تصنع  ــورة الحقيقية ه ــار.. الث ــروب والدم الح
السالم وتستبدل الظلم واالستبداد وانتهاكات حقوق 
ــان بالعدل واالنصاف وحماية حقوق االنسان  اإلنس

بال تمييز وال استثناء .
ــقط ضحايا  ــم الثورات بالحرب ويس ــد تبدأ معظ ق
ــتمرت الحرب بمربر  ــبب تلك الحروب ولكن اذا اس بس
ــم أهدافها  ــق الثورة اله ــاك خطأ يف تحقي ــورة فهن الث
وهو السالم وحماية حقوق االنسان يستوجب تقييم 
ــالم هل هناك اخفاق  ــار الثورة ملاذا لم تحقق الس مس
ــورة ام خطأ يف تنفيذها أم أنها انحرفت عن  يف إدارة الث
مسارها بسبب فساد أو سوء إدارة ملاذا ابتعدت الثورة 
ــالم وغرقت يف مستنقع الحرب والدمار  عن طريق الس
ــهم لتقييم  ــأل جميع الثوار انفس ــؤال يجب ان يس س
ــالم بعيداً  ــارها نحو طريق الس ثورتهم وتصحيح مس

عن مستنقع الحرب والدمار .
ــوق  ــة حق ــىل حماي ــة ع ــة القائم ــورة الحقيقي الث
ــني  ــاف للمظلوم ــة واإلنص ــق العدال ــان وتحقي اإلنس
ــع الظاملني  ــانية وردع وقم ــم االنس ــة حقوقه واملنتهك
ــا لتحقيق  ــخص أمامه ــن يقف أي ش ــتكربين ل واملس
ــينتحر  ــا النبيلة ألن من يقف يف مواجهتها س أهدافه
وستجرفه ثورة العدل والسالم وسيقف الجميع ضده 
ــورة خطأ وخطيئة غري  ــه يف مواجهة هذه الث الن وقوف
ــعب عن  ــاغة مالم تتلوث الثورة ويرتاجع الش مستس

دعمها .
ــض صورة وطن  ــط صورتني جوار بع ــو وضعنا فق ل
ــور النورس  ــوات طي ــه اص ــمع في ــالم  تس ــم بالس ينع

ــرى لوطن يطحنه  ــرد وصورة أخ ــالم تغ وحمامة الس
الحرب والدمار ويمأله رصاخ ضحايا الحرب وأصوات 

غربان املوت التي تنهش أجساد ضحايا الحرب .
من سنختار صورة الحرب والدمار ام السالم ؟

ويف األخري :
ــون دورته  ــان أن تك ــوق االنس ــس حق ــد مجل نناش
ــبتمرب  ــالم س ــهر الس العادية لعامنا هذا 2018م يف ش
ــتعلة يف العالم اذا ما قام  ــة اليقاف الحروب املش محط
ــان  ــاف انتهاكات حقوق االنس ــه يف ايق ــدوره وواجب ب
ــاءلة  ــار الحرب وبمس ــىل ن ــب الزيت ع ــيتوقف ص س
مرتكبي انتهاكات حقوق االنسان وانصاف ضحاياها 
ستصب بذلك ماء باردا تطفئ نريان الحرب املشتعلة .

ــات األمم  ــروب إال اخفاق ــتمرارية الح ــربر الس ال م
ــالم وتلهمنا  ــة س ــا منظوم ــا نظنه ــي كن ــدة الت املتح
لنحلم بتحقيق السالم ونخىش ان تتحول اىل كابوس 
ــار ومنظومة حرب خاطئة وهل هناك حرب  حرب ودم

صحيحة يف هذا الكون .
ــا تلهم  ــا بمبادئه ــدة بميثاقه ــم املتح ــت االم مازال
ــا  ــن عيونن ــالم ولك ــم الس ــا بحل ــان يف أرواحن اإلنس
ــم الن الواقع  ــك الحل ــق ذل ــض تصدي ــادنا ترف وأجس
مؤلم وطواحني الحرب تزمجر لتطحن االوطان وتدمر 
ــن قلقها ونحن  ــان واألمم املتحدة تعرب ع أرواح االنس
ــق يف تحقيق  ــن منظومة اممية تخف ــن قلقنا م نعرب ع
ــاء الحروب  ــو إطف ــائها وه ــربر انش ــا وم ــم أهدافه أه
ــوال ومواجع نريان الحرب التي ترضم نريان  وايقاف أه
ــان وتدخل أوطانا يف مستنقع  انتهاكات حقوق االنس
حرب مدمرة ال تخرج منها بسبب تأخر االمم املتحدة 
ــالم  ــدار قرار صارم بإيقاف الحرب وتحقيق الس يف اص
ــدة  ــم أعم ــة وتحط ــري البرشي ــدد مص ــرب ته ألن الح
ــع الحرب  ــتمرارية هذا العالم يف هذا الكون الشاس اس
ــان وتدمرها بال  ــتبتلع جميع االوط ــود س هي ثقب أس
ــتثناء نريان الحرب ستتوسع  رحمة وبال تمييز وال اس
ــبب عدم  ــروب كونية مدمرة بس ــقط العالم يف ح ليس
ــدان وصمت االمم  ــض البل ــريان الحرب يف بع ــاء ن إطف
ــف انتهاكات  ــا عىل توقي ــا وعدم قدرته ــدة عنه املتح

حقوق االنسان .
ــبتمرب شهر  ــهر س ــالم يف ش ــيتم تحقيق الس هل س
ــار وهل  ــالق الن ــوات اط ــتتوقف أص ــل س ــالم  وه الس
ــقط يف طاحونة حرب  ــتتوقف رصخات ضحايا تس س
ــروب  ــاك ح ــت هن ــان.. ليس ــوق االنس ــة لحق منتهك

انسانية تطحن فيها أرواح االنسان وتدمر اوطانه .
مازلنا نحلم بان السالم سيتحقق وستنطفئ نريان 
ــهر السالم  ــبتمرب ش ــهر س الحرب امللعونة ألننا يف ش

فهل تتحقق األحالم ؟؟
عضو الهيئة االستشارية لوزارة حقوق االنسان + 
النيابة العامة


