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         عبدالفتاح عيل البنوس 

ما يريده املواطن اليمني 

من مشاورات جنيف

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــيمثل بالدنا يف  ــذي س ــد الوطني ال ــاء الوف ــس وأعض ــمية رئي ــد تس بع
ــالم صالح فليته والذي يضم ١٢عضوا   ــاورات جنيف برئاسة عبدالس مش
ــن ومعاناة  ــائكة تمثل واقع وط ــات ومواضيع ش ــم ملف ــون يف جعبته يحمل
شعب وتعكس تطلعاتهم نحو غد أفضل وحياة كريمة وهانئة بعد الخالص 
من العدوان والحصار  ، حيث تربز العديد من األولويات التي يتطلع الشارع 
اليمني تحقيقها من خالل مشاورات جنيف والتي يؤمل أن تكون نتائجها 

مثمرة وإيجابية تضع حدا ملعاناة شعب وأوجاع وطن  .
ــعودي اإلماراتي األمريكي  يربز يف مقدمة األولويات إيقاف العدوان الس
ــذ الربية والبحرية  ــروض عىل بالدنا وفتح كافة املناف ــاء الحصار املف ، وإنه
ــماح للعالقني يف الخارج بالعودة إىل الوطن واملرىض  والجوية ، ورسعة الس
ــاء الدويل  ــارج عرب مطار صنع ــفر للعالج يف الخ ــون إىل الس ــن يحتاج الذي
ــويف األمم  ــط مماطلة وتس والذي ال يزال مغلقا من قبل قوى العدوان وس
ــي مارتن غريفيت  ــا وأن وعدت عرب مبعوثها األمم ــبق له املتحدة والتي س
ــدوى ، وكذا العمل  ــار ولكن دون ج ــوى العدوان وفتح املط ــط عىل ق بالضغ
ــحب القوات الغازية من مختلف املناطق اليمنية ، وإنهاء االحتالل  عىل س
ــعودي واإلماراتي للجزر اليمنية واملناطق التي قاموا باحتاللها ورفع  الس
ــرشوع يف رصف املرتبات املتأخرة  ــني ، ومن ثم ال ــم عن اليمن واليمني أيديه
ــكريني وفق آلية مزّمنة ، ومن  ــتحقة لكافة موظفي الدولة مدنيني وعس املس
ــاة وتعويض كل من طالهم  ــني مرحلة جرب الرضر بمواس ثم الرشوع يف تدش
ــة إلعادة  ــج وخطة مزّمن ــار وتقديم برنام ــدوان والحص ــراء الع ــرضر ج ال
اإلعمار بحيث يتمكن مئات اآلالف من اليمنيني من العودة إىل منازلهم التي 
طالها القصف والدمار وأجربتهم عىل النزوح ، وكذا العمل عىل إطالق كافة 
ــامة  ــم االبتس ــني واألرسى واملخفيني قرسيا وإنهاء معاناتهم ورس املعتقل
عىل وجوه أرسهم وذويهم كخطوة هامة عىل طريق تطبيع األوضاع وتهيئة 
ــات وحوارات يمنية  ــبة للقوى اليمنية للدخول يف مفاوض األرضية املناس
ــة أو تبعية ألي قوى خارجية ، وأعتقد جازما بأن  -يمنية جادة دون وصاي
ــاورات  ــدها املواطن اليمني من مش هذه املواضيع هي األولويات التي ينش
ــويف والنقاشات العقيمة التي دائما  ــئم من املماطلة والتس جنيف ، فقد س
ــة توافقية لحل  ــة دون التوصل لصيغ ــار للحيلول ــا تضع العقدة يف املنش م
األزمة اليمنية وإيقاف الهمجية واإلجرام السلويل الذي يمارس ضد أبناء 

شعبنا عىل مرآى ومسمع من العالم أجمع  .
يف ذكرى توشكا صافر 

ــه أبطال القوة الصاروخية اليمنية  ــل هذا اليوم من العام 2016 وج يف مث
رضبة صاروخية حيدرية مسددة ، استهدفت بصاروخ بالستي نوع توشكا 
ــكر لهم بصافر وحصد أرواح مئات  تجمعات لقوى الغزو اإلماراتي يف معس
ــادهم  ــزاة  اإلماراتيني الذين تناثرت أجس ــىل والجرحى جلهم من الغ القت
ــات الصاروخية  ــن الرضب ــدة م ــال رصواح يف واح ــت يف رم ــت ودفن وأحرق
اليمنية املظفرة والتي خلقت حالة من الذعر يف صفوف األعداء وأشعرتهم 
بمعنى الحزن الذي يكابده أهايل الشهداء الذين سقطوا بقصف طائراتهم 
ــا يف قلوب  ــم جرحا عميق ــكا العظي ــكلت رضبة توش ــم ، حيث ش وبوارجه
ــبة جديدة أطلقوا  ــتحداث مناس الغزاة اإلماراتيني األمر الذي دفعهم الس
ــهيد وذلك تخليدا لرصعاهم يف رضبة توشكا والتي  ــمى يوم الش عليها مس
ــيتذكرها  ــة التأديب والردع اليمانية التي س ــتظل محط كانت وال تزال وس

اإلماراتيون جيال بعد جيل .
ــاق الغر  ــيحكي التاريخ لألجيال اإلماراتية  كيف س باملخترص املفيد، س
ــة األمريكية وخدمة  ــالده للمهلكة نزوال عند الرغب ــد بن زايد جنود ب محم
ــالل الجزر واملوانئ اليمنية والهيمنة  ــا يف املنطقة ، وطمعا يف احت ملصالحه
ــن الداخل  ــتتواىل اللعنات م ــن ، وس ــا الوط ــر به ــي يزخ ــرثوات الت ــىل ال ع
ــاءوا للعالقات  ــن أس ــه وزبانيتهم الذي ــر وإخوان ــذا الغ ــىل ه ــي ع اإلمارات
ــدم اليمني  ــفك ال ــة ، وتورطوا يف س ــة الحميم ــة اليمني ــة اإلماراتي األخوي
ــعة يندى لها  ــيادته وانتهاك األعراض وارتكاب مجازر بش ــتباحة س واس
ــانية لن تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي يحاسبون عليها  جبني اإلنس

فردا فردا  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

    
الطفولة املذبوحة والحقوق املنتهكة .. والصمت العاملي 

مطهر يحيى رشف الدين

ــفكت  ــدة س ــالءات عدي ــاك يف كرب هن
ــة وآغتالتها دول  ــرة الربيئ ــاء الطاه الدم
ــوت من تلك الدماء  تحالف العدوان وارت
ــدم  ــزال ال ــا زل ــينبع منه ــي س األرض الت
ــركان الغضُب  ــر ب ــر ويتفج ــربيء الثائ ال
ــتكبار وأنظمتها  ــكل دول االس ــرق ل املح
يف  ــادت  وتم ــت  أوغل ــي  الت ــا  وأدواته
العصيان لإلنسانية والتكرب والتجرب عىل 
ــتضعفني ، هناك يف البقعة  ــاد الله املس عب
ــي  ــدة والدريهم ــة صع ــة محافظ املبارك
ارتكب تحالف العدوان بقيادة السعودية 
ــق الطفولة يف تاريخ  أكرب ثالث جرائم  بح
ــة كل منها العرشات  ــة ذهب ضحي البرشي
ــن  م ــرشات  والع ــىل  القت ــال  األطف ــن  م

األطفال الجرحى.
ــة  بداي ــت  كان ــم  الجرائ ــذه  ه أوىل   
ــن  وبالتحديد يف تاريخ  العدوان عىل اليم
ــف  ــتهدف التحال ــث اس 3/6/2015  حي
بالقصف آل العرم بوادي صرب م/ صعدة، 
ــدوان  ــتهدف الع ــة اس ــة ثاني ويف جريم
ــبوعني  مدينة ضحيان التاريخية قبل أس
ــادة العرشات من  ــتهدفاً بالقتل واإلب مس
ــٍد مع  ــاً عىل موع ــوا صباح ــال كان األطف
ــهداء بني يدي  ــاًء ش النزهة فأضحوا مس
ــة وقبل  ــة ثالث ــه ، ويف جريم ــه ورحمت الل
ــدوان موعد  ــرات الع ــام كان لطائ عدة أي
ــن نزحوا  ــع أطفال آخري ــادر وجبان م غ
ــم قصفهم  ــن الدريهمي ت ــم م ــع أهاليه م
ــاء إضافة إىل  ــم أربع نس ــم ومعه وإبادته
ــكاب دول العدوان لآلالف من الجرائم  ارت
ــت املجتمع  ــاء ، وصم ــق مدنيني  أبري بح

الدويل واألمم املتحدة وتغنيها بمواثيقها 
ــا ومبادئها األممية هو ما نراُه  واتفاقياته
ــمعُه ضجيجاً إعالمياً واستعراضياً  ونس
ــات التي تصدر  ــتثناء عدد من اإلدان باس
ــتحياء  ــة عىل اس ــات الدولي ــن املنظم ع
ــعى  ــاذ موقف جاد وعميل يس ودون اتخ
إىل تحرك دويل يهدف إىل تعقب ومساءلة 

مرتكبي الجرائم.
ــرباء الدوليني األخري  ــل تقرير الخ  ولع
ــان  ــة حقوق اإلنس ــن مفوضي ــادر ع الص
ــم  ــاكات وجرائ ــه انته ــل يف صفحات يحم
ــه زعامات وقادة  دول التحالف ويتهم في
ــكاب جرائم  ــكريني لتلك القوى بارت عس
ــي ، وبالتأكيد  ــعب اليمن ــرب بحق الش ح
ــن يعول عىل  ــر ل ــي الح ــعب اليمن أن الش
ــزاز دول  ــا ابت ــه إم ــون هدف ــد يك ــر ق تقري
ــتعراضا  اس ــا  وإم ــي  الخليج ــط  النف
ــعوب الحرة التي  المتصاص غضب الش
تشكل ضغطاً عىل األمم املتحدة املطالبة 
ــكيل لجنة تحقيق  ــاف العدوان وتش بإيق
ــن مخرجاتها عدم  ــتقلة تضم دولية مس
ــبة  إفالت املجرمني من العقاب ، وباملناس
ــة  الدولي ــات  واالتفاقي ــق  املواثي ــام  وأم
ــدويل  ال ــون  والقان ــة  األممي ــادئ  واملب
ــوق  لحق ــدويل  ال ــون  والقان ــاني  اإلنس
ــي ورقة عمل  ــد لفتت انتباه ــان فق اإلنس
ــة  ــدى العماد رئيس ــورة ه ــا الدكت قدمته
منظمة رائدات العدالة للحقوق والتنمية 
ــة املذبوحة أمام صمت  ــة الطفول يف فعالي
ــت  ــي أقيم ــيش والت ــدوان وح ــي وع عامل
ــع ورقتها  ــدت يف مطل ــام أك ــدة أي ــل ع قب

استنكار عدم وجود تطبيق تلك القوانني 
ــىل  ــة ع ــوك الدولي ــات والصك واالتفاقي
ــرية إىل أن أول من أعلن  ــع مش أرض الواق
ــو نبي هذه  ــان وحرياته ه ــوق اإلنس حق
ــه  ــه وآل ــه علي ــوات الل ــد صل ــة محم األم
ــوداع حني قال:  ــالل خطبته يف حجة ال خ
ــم وأعراضكم عليكم  ــم وأموالك إن دماءك
ــهركم  ــذا يف ش ــم ه ــة يومك ــرام كحرم ح
ــدة  ــذا ، فدل ذلك عىل ش ــم ه ــذا يف بلدك ه
تحريم هتك العرض وحرمة التعدي عىل 
ــك الترشيع وتلك  ــال فكان ذل ــس وامل النف
ــانية يجب احرتامها  ــر حقوقا إنس األوام
ــاس بها وعامل ردع وزجر ملن  وعدم املس
ــال العدائية  ــلوكيات واألفع ــارس الس يم
ــم ، وتعزيزاً لذلك  عىل  اآلخرين وحقوقه
وإقامًة للُحجة عىل املجتمع الدويل وعىل 
ــل ألقيت  ــدة وميثاقها العلي ــم املتح األم
ــال اليمن إىل  ــالة أطف يف ذات الفعالية رس
ــالة أسئلة  املجتمع الدويل تضمنت الرس
ــتنكاراً لعدم تطبيق القوانني  عديدة واس
ــة بحقوق  ــة الخاص ــات الدولي و االتفاقي
ــي تخدم  ــة  الت ــادئ األممي ــل واملب الطف
ضحايا العدوان ودورها يف حماية حقوق 
اإلنسان ، وقد وجهت الرسالة عدة أسئلة 
للمنظمات الدولية الحقوقية واإلنسانية 
ــس  ــدة ومجل ــم املتح ــها األم ــىل رأس وع
ــس، األمن إن  ــان و إىل مجل ــوق اإلنس حق
ــاك أمن يف هذا العالم، وإىل  كان ال يزال هن
ــانية  ــات الدولية اإلنس ــؤويل املنظم مس
ــزال هناك ذرة من  ــة إن كان ال ي والحقوقي
ــلون  ــن حقوق ، يرس ــة م ــانية أو بقي إنس

ــم املتحدة إن  ــام األم ــالة إىل أمني ع الرس
ــدى هذه األمم  ــزال هناك ضمري ل كان ال ي

ويف الرسالة يسأل األطفال:
أين أنتم من اتفاقية حقوق الطفل وأين 
أنتم من جرائم العدوان بقيادة السعودية 
ــذه املنظمات  ــا موقف ه ــن ، وم ــىل اليم ع
ــازر املرتكبة بحق  ــاكات واملج ــن االنته م
ــا هو دورها  ــتفعل وم ــانية ، ماذا س اإلنس
ــىل املجزرة التي حصلت مؤخرا  وردها ع
ــان وبحق  ــال الطالب بضحي بحق األطف
ــي  وقد  ــن الدريهم ــني م ــال النازح األطف
ــن  ــرشات م ــا الع ــة كل منه ــب ضحي ذه
ــلون هذه  ــىل وجرحى ، يرس ــال قت األطف
الرسالة ولسان حالهم يتحدث عن الحق 
ــن وكرامة وحرية والحق يف  يف العيش بأم
الحياة بعيداً عن أزيز الطائرات الحربية 
التي تجوب فضاء اليمن ليل نهار ، والحق 
ــة الخالية  ــة النظيف ــروج إىل البيئ يف الخ
ــخ وقنابل  ــوادم صواري ــات وع من مخلف
ــول عىل الغذاء  ــدوان والحق يف الحص الع
دون بحث و عناء ، وحق التسلية والرتفيه 
ــن  ــب م ــوف والرع ــاس بالخ دون اإلحس

قصف طائرات العدوان..
 أسئلة فعًال تتحدث عن بحث للحقوق 
ــوداً أو تطبيقاً عىل  ــا وج ــي لم نجد له الت
ــة مكتوبة ليس  ــع إال يف صكوك دولي الواق
إال ، ولذلك فإن الحقوق التي يفتقد إليها 
ــا تم اإلعالن  ــك م أطفال اليمن هي بال ش
ــل بموجب  ــة حقوق الطف ــا يف اتفاقي عنه
ــدة  ــم املتح ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ق
واملوقع عليها يف نوفمرب 1989م ، وبالتايل 

ــاؤل: هل تلك  ــم علينا القول والتس يتحت
ــا  ــة وم ــق الطفول ــة بح ــم املروع الجرائ
ــي ضمانة األمم  ــه من آثار كارثية ه خلفت
املتحدة للطفل بالحماية والرعاية ! وهل 
ــازر ترتجم  ــك الجرائم واملج أصبحت تل
إعالن جنيف لحقوق الطفل لعام 1924م 
ــذي اعتمدته  ــل ال ــوق الطف ــالن حق و إع
ــة لألمم املتحدة يف نوفمرب  الجمعية العام

1959م.
 أيتها املنظمات الدولية جميعنا يعرف 
ــه بعد كل  ــتطيعون قول ــا تس ــىص م أن أق
ــكيل لجنة  تلك الجرائم هو املطالبة بتش
ــة  ــم املرتكب ــة إزاء الجرائ ــق دولي تحقي
ــو املطالبة  ــتطيعون قوله ه ــا تس ــل م وأق
بوقف الحرب واالستنكار والشجب عىل 
ــة ،  ــاح وجدي ــى إلح ــتحياء ودون أدن اس
ــم  إىل أن يتم  خنق  ــتمر ديدنك ــذا يس وهك
ــه ، وعىل كل حال  ــعب اليمني وإبادت الش
ــم يكن ملنظماتكم الدولية موقف جاد  إذا ل
ــة  ــراءات عملي ــم إج ــذ إزاء الجرائ وتتخ
ــدوان وفتح  ــاف الع ــي بإيق ــة تنته رسيع
ــيض إىل تعقب  ــة تف ــق دولي ــات تحقي ملف
ــب  ــم فلتذه ــي الجرائ ــاءلة مرتكب ومس
ــم واتفاقياتكم وإعالناتكم أدراج  مواثيقك
ــم واتفاقياتكم  ــت مواثيقك ــاح فليس الري
ــائنا  ــاء أطفالنا ونس ــن دم ــىل وأعز م أغ
ــال  ــد  والقت ــيبقى الحش ــا ، وس ورجالن
ــتظل  ــد وس ــبيلنا الوحي ــو س ــاع ه والدف
ــاً  ــد بأس ــة يف أوجها وأش ــة قائم املواجه
ــه إىل أن يتحقق نرص  ــداء الل وتنكيًال بأع

الله لعباده املؤمنني ولو بعد حني.

    
آيات اهللا تتجلى مع رجال اهللا

نوال أحمد

يف كل يوم ومنذ أربعة أعوام من الثبات والصمود 
ــجله رجال الله املؤمنون يف  األسطوري الذي يس
ــم آية من آيات الله  ــات التاريخ ؛ تظهر للعال صفح
ــق عىل  ــي ُتحَق ــارات الت ــىل يف االنتص ــي تتج ؛ الت
ــال من الجيش اليمني ولجانه  أيادي رجال الرج
ــعبية ؛ الذين بهروا العالم بعظيم إنجازاتهم ،   الش
ــطرونه من مالحم بطولية  وقوة إيمانهم ؛ وما يس
ــكرية يف  ــرب اإلمرباطوريات العس يمانية هزمت أك

هذا العالم...
ــة يتواجد  ــال وميدان مواجه ــاحة قت من كل س
فيها رجال الله ؛ وجنوده املؤمنون وهم يف مواجهة 
ــم ومرتزقتهم  ــاة األرض ومواليه ــى طغ ــع أطغ م
ــك  ــىل تل ــة ؛ وتتج ــات الرباني ــك اآلي ــاهد تل ؛ نش
املعجزات اإللهية التي تعجز الكلمات عن وصفها 
ــول البرشية.. وقائع  واحتارت عن تصديقها العق

ــاهد  حية وحقيقية توثق بالصوت والصورة وتش
ــوح الوغى؛   ــل س ــن داخ ــدان ؛ وم ــط املي ــن وس م
ــتعلة ؛  ــة والجبهات املش ــارك الطاحن ــث املع حي
ــم وثباتهم  ــود؛ الذين بصربه ــث يتواجد األس حي
ــل  ــازي واملحت ــون الغ ــم  يلقن ــم العظي ، وجهاده
ــن كأس الهزيمة ما  ــقونهم م أقوى الدروس؛  ويس

يستحقون..
ــاء من  ــل العظم ــكرية يرس ــة عس ــن كل جبه م
ــعبية ، إىل كل  ــان الش ــنا واللج ــه جيش ــال الل رج
العالم رسائل العزة والثبات ؛ رسائل اإليمان التي 
ــدوا  من خاللها صنعوا أعظم االنتصارات؛  وجس
ــوان مكللة  ــموخ والعنف ــي العظمة والش كل معان

بكل عوامل النرص والثبات..
فمن كل أرض ومن جبهة ميدان؛  تطأها أقدامهم 
ــوي  ــرص معن ــا ن ــع منه ــرة،  يش ــة والطاه الرشيف

ــكري لكل يمني ولكل إنسان عربي ُحٍر أبي؛   وعس
يرفض الضيم ويأبى االنكسار ...

من عىل تراب هذه األرض ، سيصنع مجد تاريخ 
ــا وبنادق  ــادي رجاله ــد ؛ وعىل أي ــن جدي األمة م
ــجل التاريخ  ــودها سيس ــا ؛ وعنفوان أس أحراره

نرصا يعز الله به كل املؤمنني.
كيف ال وكل يوم ومن ارض اليمن تصنع ملحمة 
؛ وتسطر بطوالت وترسم معجزات؛  كيف ال ولنا يف 
اليمن كل يوم آية ومعلم نرص جديد يكتبه األحرار 
ــأن  ــدا صادقا يعيل من ش ــدا ووع ــداد ؛ عه ــدم امل ب
ــة ، انتصارات  ــىل أياديهم املبارك ــة ؛ ويفتح ع األم

ترس املؤمنني..
ــت اليمنيون  ــرثى،  اثب ــن عىل هذا ال ــن هنا وم م
أحقية دفاعهم عن أنفسهم؛  وأثبتوا للعالم عدالة 
ــه الذي هو  ــون بمعية الل ــم ، وبأنهم يقاتل قضيته

نارص هم ومؤيدهم.
ــن؛  ومقاتليها األحرار  ــموخ أبطال اليم ومن ش
ــعبية وجيش،  فليتعلم الرجال صدق  من لجان ش
ــول  ــرف مصاديق الوالء لله وللرس ــاد وليع الجه
ــني،  من صدق هؤالء الرجال يعرف املعنى  واملؤمن
ــون االنتماء الحقيقي للدين  الحقيقي يف كيف يك

والوطن ..
وكل  ــالء  والعم ــاة  الطغ كل  ــوم  بمعل ــن  وليك
املستكربين،  أن اليمن ستنترص لطاملا فيها أحرار 

ألن الشعوب الحية ال يمكن أن تموت،
ــي ال  ــك اإلرادة الت ــي ويمتل ــعب ح ــذا الش وه
ــر والتي هزم  ــي ال تقه ــوة اإليمان الت ــرس؛  وق تنك
ــتنترص القضية  ــا كل طواغيت األرض ، وس أمامه
ــان؛  وعزة الله  ــع راية الحق عاليا بقوة اإليم وترف

للمؤمنني

ترامب الهائج يدخل النمور الغاضبة يف حديقة بوتني!
سالم مسافر

ــة  ــل حمل ــرض تحلي ــون يف مع ــون غربي ــد باحث ــذا يعتق هك
ــس األمريكي، ويعتزم املزيد منها،  العقوبات التي فرضها الرئي

عىل روسيا وإيران وتركيا، وشن حرب تجارية عىل الصني.
ــؤون الرشق األوسط إىل االعتقاد  ويذهب خرباء أمريكان بش
ــكل طهران خطرا  ــأن ترامب يخلق من إيران عدوا، فيما ال تش ب

عىل املصالح األمريكية.
ــية، طلقت منذ  ــية الروس واقع الحال، فإن األدبيات السياس
ــالف، ويكتفي الكرملني  ــوفيتي، األح ــراط عقد االتحاد الس انف
ــيا القوية مع بعض  يف العقدين األخريين؛ بوصف عالقات روس
الدول بأنها «رشاكة» ويف أحيان نادرة يعتربها «اسرتاتيجية».

ــرده إىل أن  ــات األحالف م ــن سياس ــذر الرويس م ــل الح ولع
ــعى  ــوفيتية، س ــنوات ما بعد الحقبة الس ــالل س ــني، وخ الكرمل
ــع الواليات املتحدة، والغرب عموما. ولطاملا  لتعزيز العالقات م
ــاع القرار الدخول يف رشاكة حقيقية مع أوروبا العجوز  راود صن

ومع واشنطن.
ــيا  ــة روس ــدا حادا؛ يف سياس ــذي ب ــول، ال ــد التح ــى بع وحت
الخارجية، عىل يد فالديمري بوتني، حرص الكرملني، عىل وصف 
ــريغي الفروف  ــية س ــرشكاء، وواصلت دبلوماس ــوم بال الخص
ــة  ــق األمني ــعيا وراء تحقي ــي، س ــد الغرب ــدار الص ــر يف ج الحف
الروسية القوية يف التعاون. بيد أن الجفاء األوروبي، الذي اتسم 
بنظرة متعالية؛ والدعاية املضادة، لروسيا، وفتح ملفات حقوق 
ــكري يف سوريا، باعد بني  ــان، وضم القرم، والتدخل العس اإلنس
ــتغني عن الغاز  ــرار األوروبي؛ التي ال تس ــكو وعواصم الق موس
ــوق الروسية املستهلكة ملنتجات  الرويس، وال تريد أن تفقد الس
ــوف، وسياسات  ــرتويكا غورباتش الغرب بعد أن أجهزت برييس
فريق بوريس يلتسني، عىل الصناعات الروسية، وحولت الدولة 

العظمى إىل سوق للبضائع من كل حدب وصوب.
ــيا؛ وتعامل الغرب الحذر مع  إن تفاقم العداء األمريكي لروس
سياسات بوتني الخارجية؛ دفع الكرملني، إىل البحث عن رشكاء 
ــيا مع جاراتها  ــان أو عالقة روس ال تعنيهم ملفات حقوق اإلنس
ــكري  ــل العس ــم التدخ ــابقات، وال يقلقه ــوفييتيات الس الس

الرويس يف سوريا. 
ــم  ــية لديه ــون، ال رشوط سياس ــون واقتصادي رشكاء تجاري
ــالح برشوط  ــون إلبرام عقود س ــيا. يتطلع ــل مع روس يف التعام
ــة، تضاهي؛  ــية حديث ــكرية روس ــبة، واقتناء تقنيات عس مناس
ــة املكبلة  ــة والغربي ــلحة األمريكي ــىل األس ــوق ع ــا، تتف وأحيان

باالشرتاطات.
ــإلرادة األمريكية،  ــنطن األكرث انصياعا ل ــى حلفاء واش وحت
أخذوا يبتزون من طرف خفي البيت األبيض، ويلوحون بشعار 
ــكو ولو من  ــدون صفقات مع موس ــّلح، ويعق ــدد مصادر التس تع

بعيد.
 (S-400) بل إن تركيا أردوغان؛ أبرمت صفقة لرشاء منظومة
الصاروخية، رغم التحذيرات األمريكية التي تحولت إىل وعيد، 
تجىل مؤخرا بفرض عقوبات عىل أنقرة بذريعة القس األمريكي 

املحتجز لدى السلطات الرتكية.
ــدة االقتصادية التي تمنحها  ــح أن قوة الواليات املتح صحي
ــاوف األصدقاء من  ــوم، وتثري مخ ــك الخص ــة عاملية، ترب هيمن
ــا ورفضا  ــة، إال أن أرصارا تركي ــت الطاع ــن بي ــة الخروج م مغب
ــني إىل  ــع باملراقب ــات، تدف ــية بالعقوب ــتهانة روس ــا، واس إيراني
ــوء تحالف الرضورة بني دول، ليست عىل  االعتقاد بإمكانية نش
ــجام تام يف املواقف، من املمكن أن تنضم إليه الدول الناقمة  انس

عىل سياسات البيت األبيض السوداء يف مختلف بقاع العالم.
ــعى لكسب الود األمريكي بإزاء  أليس ملفتا أن قطر التي تس
ــد من عام؛ تهرع  ــقيقاتها الخليجيات املقاطعات لها منذ أزي ش

لنجدة اللرية الرتكية التي يعمل ترامب عىل انهيارها؟!
ــروس إمكانية رشاء  ــع ال ــر، تبحث م ــا أن قط ــروف أيض ومع

منظومة (S-400)؟
وقبل ذلك، نهجت الدوحة، مسارا مغايرا للسياسة األمريكية 
ــة االنفتاح عىل حلفاء طهران  املعادية إليران. وأخذت بسياس

يف املنطقة، دون إذن من واشنطن.
ــي، توصل  ــج األمريك ــادة للنه ــراءات املض ــياق، اإلج وِيف س
املختلفون عىل تقاسم بحر قزوين، روسيا وإيران وكازاخستان 
ــع  ــىل الوض ــي ع ــاق تاريخ ــتان إىل اتف ــان وتركمانس وأذربيج
ــر الخارجية  ــا وزي ــات وصفه ــوج مباحث ــر، يت ــي للبح القانون

الرويس سريغي الفروف بانها كانت شاقة استمرت 20 عاما.
ا؛ شاقة!  وحًقّ

ــطور مرافقة الوزير الفروف أكرث من  فقد تهيأ لكاتب هذه الس
ــث ملف بحر  ــي يف زياراته إليران لبح ــق الصحف ــرة مع الفري م

قزوين.
ــات  ــارة «مباحث ــر، عب ــن الوزي ــمع م ــا نس ــارة ، كّن وِيف كل زي
ــىل منت  ــكو ع ــران إىل موس ــن طه ــودة م ــق الع ــة»، يف طري صعب

الطائرة الخاصة.

ومرة، الحظنا كيف كان الفروف، يخرج كل ربع ساعة تقريبا 
ــي، للتدخني يف  ــريه اإليران ــة مع نظ ــاع املغلق ــن قاعة االجتم م

الباحة والضيق باد عليه.
ــم نفوت الفرصة  ــد بضع مرات. ول ــم انقطع عن الخروج بع ث

لنسأل. ماذا جرى؟ 
ــكا : قلت لهم إما أن  ــه، أجاب الفروف بأريحية، ضاح وكعادت

ننقل املباحثات إىل الهواء الطلق أو أن أدخن يف القاعة! 
ــراس، فضل حبس  ــي صعب امل ــاوض اإليران ــح أن املف وواض
دخان الجدل الصعب يف القاعة املغلقة عىل أن يظهر إىل العلن.

كانت إيران تطالب بتقاسم البحر عىل أساس املناصفة ،ألنها 
ــاطئان قزوين،  ــابق فقط، تتش ــوفيتي الس ــت واالتحاد الس كان
وفق اتفاقيات قديمة وقبل ظهور ثالث دول جديدة، متشاطئة، 
ــت يف عداد  ــتان، كان ــان وتركمانس ــتان وأذربيج ــي كازاخس ه

االمرباطورية السوفيتية.
ــتهلك الفروف، حني كان يدخن برشاهة، مئات السجائر  واس
يف مفاوضات مع تجار الفستق اإليرانيني الذين يعرفون التقشري 
وحياكة السجاد والبيع والرشاء. وبعد عقدين، توصلت روسيا 
ــابقات إىل اتفاق يؤسس لقسمة  ــوفييتيات الس ورشيكاتها الس

تلبي مصالح املتشاطئني عىل قزوين دون بخس لحق أحد.
ــعي ملنع  ــة، والس ــية اإليراني ــح الروس ــق املصال ــل، تواف ولع
ــي باملوارد،  ــر املغلق الغن ــي يف البح ــوذ األمريك ــل والنف التدخ

ساهم إىل حد بعيد يف انضاج االتفاق.
ــة، مرة يف  ــرويس اإليراني ثاني ــاب التفاهم ال ــرت أني لقد ظه
ــوريا، والحقا يف قزوين. وقد تظهر مع تركيا والصني يف أماكن  س

أخرى.
صحيح أن موسكو ال تعول كثريا عىل بكني املعروف أنها تجيد 
اللعب عىل الحبال، لكن الرباغماتية الصينية، ستالقي، الحاجة 
الروسية الرتكية اإليرانية املشرتكة لتأسيس مصد يواجه الثور 

األمريكي الهائج.
ــا رشاكات الرضورة التي قد تتحول إىل تحالف دائم، وفق  إنه

القاعدة الرباغماتية الغربية الشهرية.
ال عداوات دائمة وال صداقات دائمة بل مصالح دائمة.

ــية بحكم  ــة الروس ــو الحديق ــز نح ــة تقف ــور االقتصادي النم
الرضورة وليس إدمانا عىل عشبها!

(روسيا اليوم)

ما يه العالقة بني مشاورات جنيف     
وتقرير الخرباء األمميني وانهيار العملة ؟

محمد صالح حاتم

ــع ،والكل يقول إن  ــالم يف اليمن أصبح مطلب الجمي الس
الحل يف اليمن لن يكون إال سياسيا وعرب الحوار والجلوس 
ــاع  ــرا لألوض ــد، ونظ ــوار دون رشط أو قي ــة الح ــىل طاول ع
ــانية هي  ــيئة التي تنذر بحدوث كارثة إنس ــانية الس اإلنس
األكرب يف العالم،بسبب الحرب والعدوان الذي يشنه تحالف 
ــبب الحصار  ــرب من أربعة أعوام وكذا بس ــل منذ ما يق القت
ــىل اليمن،الكل  ــه هذا التحالف ع ــادي الذي يفرض االقتص
ــاورات جنيف املزمع انعقادها  ــفر عنه مش يرتقب ما ستس
ــبتمرب الحايل بني وفد حكومة الفار هادي وبني الوفد  يف6س
الوطني ممثًال يف أنصار الله واملؤتمر الشعبي العام، فعلينا 
ــالم  ــاورات بوابة للس ان نتفاءل ونتمنى ان تكون هذه املش
ــعب  ــع الحصار، وإنقاذ الش ــدوان والحرب ورف ــف الع ووق
ــرب والقتل والدمار وحقن دم أبنائه  اليمني من ويالت الح
ــفك يوميا، وكذا إنقاذ املواطن اليمني الذي يموت  التي تس
جوعا بسبب الحصار وارتفاع األسعار وانتشار األمراض  

وانعدام األدوية.
ولكن الواقع يقول إن السالم يف اليمن، لن يتحقق مادامت 
ــوا إىل قناعة أنه  ــدويل لم يصل ــدول العظمى واملجتمع ال ال
ــىل اليمن وتحقيق  ــرب والعدوان ع ــان الوقت لوقف الح ح
ــة لينال جزاءه  ــالم، وتقديم الجالد واملجرم إىل العدال الس
العادل وإنصاف الضحية،  وكذا تسمية األمور بمسمياتها 
ــن ليس  ــدث يف اليم ــأن ما يح ــرتاف ب ــو االع ــة وه الحقيقي
ــدوان خارجي  ــل هي حرب وع ــني طرفني يمنيني ب ــا ب حرب
ــعود ودويلة  ــة بني س ــادة مملك ــف القتل بقي ــنه تحال يش
ــكا وبريطانيا  ــية من قبل أمري ــاركة أساس عيال زايد ومش
ــي ومخالف  ــدون تفويض أمم ــدوان ب ــذا الع وإرسائيل،وه

مليثاق األمم املتحدة والقوانني واالتفاقيات الدولية. 
ــرب انعقاد  ــورات حصلت مؤخرا مع ق ــن هنالك تط ولك
ــاورات جنيف،ومنها تقرير لجنة خرباء األمم املتحدة  مش
ــعار  ــن، وكذا انهيار أس ــانية يف اليم ــاع اإلنس ــول األوض ح
ــة املحلية امام العمالت العاملية ومنها الدوالر والذي  العمل
ــية والتي  ــواد الغذائية األساس ــعار امل ــاع أس أدى إىل ارتف

زادت من معاناة املواطن اليمني .
ــعودية  ــذي حّمل تحالف الس ــر لجنة الخرباء  ال فتقري
ــي ارتكبت  ــازر الت ــارشة عن املج ــؤولية مب ــارات مس واإلم
بحق املدنيني والتسبب يف تجويع املدنيني عن طريق إغالق 
املرافق الجوية والبحرية والربية وأن رضبات طريانه قتلت 

اآلالف، وأنه قصف تجمعات مدنية وصاالت أعراس وعزاء 
ــواقاً، وقصف صيادين والجئني صوماليني وإثيوبيني،  وأس
ــعودي واإلماراتي من  ــذا ما ارتكبه جنود االحتالل الس وك
ــني واغتصاب  ــد مواطنني يمني ــاب جنيس ض ــة اغتص حال
ــة والتعذيب الذي  ــجون اإلماراتية الرسي ــني يف الس املعتقل
ــذا التقرير ذكر  ــجون، وه ــذه الس ــاجني يف ه ــدث للمس يح
ــخاص املسؤولني مسؤولية مبارشة ومنهم بن سلمان  األش
ــعودية  وبن زايد وقيادة تحالف العدوان املبارشين من الس
ــف وحكومة هادي  ــاج قيادة التحال ــارات ، رغم انزع واإلم
ــم يذكر كل املجازر  ــر إّال أنه يف نفس الوقت ل ــن هذا التقري م
ــم يذكر إّال  ــف ،فهو ل ــذا التحال ــا ه ــي ارتكبه ــم الت والجرائ
ــة لصحوة  ــون بداي ــى أن يك ــا نتمن ــري ولكنن ــزاء اليس الج

الضمري اإلنساني العاملي.
ــون ورقة ضغط  ــدو أن يك ــر اليع ــذا التقري ــع أن ه والواق
ــلمان وبن زيد  ــدول الكربى ضد بن س ــها  ال وابتزاز تمارس
ــتقبال ملالحقتهم  ــع املزيد من األموال وورقة ضغط مس لدف
ــة أمريكا  ــذا تربئ ــي حرب، وك ــة كمجرم ــم الدولي يف املحاك
ــم،  ــذه الجرائ ــكاب ه ــن ارت ــؤولية ع ــن املس ــا م وبريطاني
ــني صورتيهما امام املجتمع الدويل وأمام  ــتقبال وتحس مس
ــن املجتمع الدويل  ــا، فلو كان هنالك صدق نية م مواطنيهم
ــرب عىل  ــدوان والح ــف الع ــوا بوق ــرباء لطالب ــة الخ ولجن
ــببني يف حدوث هذه الجرائم  اليمن وكذا رسعة تقديم املتس
ــادة إعمار ما  ــض الضحية وإع ــة وتعوي ــة الدولي للمحاكم

دمره العدوان والحرب.
ــهدته األوضاع االقتصادية من تدهور وانهيار  وإن ما ش
ــذي تجاوز حاجز  ــعر الدوالر ال للعملة املحلية وارتفاع س
ــعار املواد الغذائية  ــال وألقى بظالله عىل ارتفاع أس 600 ري
ــن رشائها،فهذه  ــية، التي أصبح املواطن عاجزا ع األساس
ــعبنا اليمني تعترب  الحرب االقتصادية التي تفرض عىل ش
ورقة ضغط وابتزاز عىل وفدنا الوطني وفد حكومة اإلنقاذ 
ــاورات  ــول برشوط العدوان يف مش ــادم من صنعاء للقب الق
جنيف إذا أراد وقف العدوان وإحالل السالم يف اليمن وفقا 
ــزوا عن تحقيقها  ــاريعهم التي عج ملخططهم وتنفيذا ملش
ــنوات ونصف  ــكرية والحصار طيلة ثالث س بالحرب العس

مضت من الحرب والعدوان عىل اليمن.
فهذه املشاورات ليست اال إسقاط واجب ال أكرث.

ا أبيا والخزي والعار للخونة والعمالء. وعاش اليمن حرًّ
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