
بدأ التحالف الشيطاني عدوانه تحت حجج ومربرات 
منها مساعدة الشعب اليمني وتحسني وضعه املعييش, 
ــجن كبري حرش  ــوا اليمن إىل س ــة أن حول ــت النتيج فكان
ــعبه  ــه ماليني من البرش, تحت وطأة القصف تنهش ش في
ــه ويقولون عن  ــون علي ــة واليوم يتباك ــراض واألوبئ األم
ــوأ كارثة إنسانية, ومع  ــاوية أنه يعيش أس أوضاعه املأس
ــرم عند حده,  ــون ولم يوقفوا املج ــذا لم يمدوا له يد الع ه

وجعلوا منه وسيلة لالبتزاز ولتحقيق مصالحهم.
ــاعدات  ــة إىل مس ــمة بحاج ــون نس ــن 22 ملي ــرث م أك
ــمة إىل  ــون نس ــوايل 11 ملي ــاج ح ــا يحت ــانية بينم إنس
ــاعدات عاجلة لضمان بقائهم عىل قيد الحياة، هذه  مس
ــة أولية غري  ــم املتحدة كنتيج ــا األم ــات أعلنته إحصائي
ــه التي  ــف العدواني من حرب ــه التحال ــا حقق ــة مل مكتمل
ــن مارس  ــذ صبيحة 26م ــعبه من ــنها عىل اليمن وش يش

2015م. 
ــائر االقتصادية خرست  ــام وكنموذج عن الخس باألرق
ــة (الريال) أكرث من ثالثة أضعاف قيمتها  العملة الوطني
ــني تحولت  ــالث املاضية، يف ح ــنوات الث ــدى الس ــىل م ع
ــيس للعمالت  ــار رئي ــارب وش ــة إىل مض ــلطات الرشعي س
ــعب يف محنته يتضور جوعاً  األجنبية الصعبة تاركة الش
ويعاني األمرين جراء نهب موارده وسياسة اإلفقار التي 

اتبعتها وال زالت.
ــعب اليمني الوجوه وكشفت حقيقة  عرت مأساة الش
ــتعد للمتاجرة  عالم اليوم وبأنه عالم منافق انتهازي مس
ــانية التي يدعيها ليست  بأرفع القيم واملبادئ وأن اإلنس
ــل رمينا  ــن, ولكن ه ــا نقوله نح ــرتاء, هذا م ــض اف إال مح

وكشفنا هذه الحقيقة للعالم؟
حملة عالقات عامة مثرية للسخرية

مع انتهاء العام الثالث وبداية العام الرابع من العدوان 
ــي مني بها  ــائر الكبرية الت ــىل اليمن وتحت وقع الخس ع
ــات الجيش  ــه تحت وقع رضب ــل مرشوع ــف وفش التحال
ــعب  ــود وتحدي الش ــعبية وصم ــان الش ــي واللج اليمن
ــة  ــوال وعنجهي ــة األم ــكرية وهيمن ــة العس ــي لآلل اليمن
ــتكون لقمة  وغباء قادة التحالف الذين ظنوا أن اليمن س
ــقوط أقنعتهم  ــم, وكنتيجة حتمية لس ــائغة ألطماعه س
وخسارتهم األخالقية وانكشاف وجههم القبيح والبشع, 
ــار الذي  ــة والخزي والع ــرب النهاي ــهم بق ــع إحساس وم
ــويق بضاعتهم التي  ــرية لتس ــة أخ ــم ويف محاول ينتظره
ــه من املربرات،  ــادها, عادوا إىل ما بدأوا ب ــت للعالم فس ثب
ــة اضطرارية وأخرية  ــالحهم الوحيد (املال) يف محاول س
لتجميل صورهم، حملة إعالمية تتلوها أخرى تضليلية 

قوبلت كسابقاتها باالستهجان والسخرية.
ــف بتاريخ  ــت دول التحال ــوط أعلن ــت هذه الضغ تح
ــاملة لدعم  ــانية ش 22 يناير 2018م عن إطالق خطة إنس
ــدة إيداع  ــاء اليمن، مؤك ــة يف مختلف أنح ــال اإلغاث أعم
ملياري دوالر يف البنك املركزي اليمني لتعزيز االستقرار 
ــار دوالر  ــف امللي ــار ونص ــاهمة بملي ــادي، واملس االقتص
ــم الريال  ــانية ودع ــم املتحدة اإلنس ــل خطة األم لتموي
ــاً وميناء برياً  ــي وأنها جهزت 17 ممرا وجرساً جوي اليمن

يف مارب إليصال املساعدات اإلغاثية.
ــموه بـ  ــة إعالمية ضخمة ملا س ــف حمل ــل التحال عم
ــني دول التحالف ومارب  ــوي لإلغاثة) يربط ب (جرس ج
ــيكون  ــوا إنه س ــة وقال ــالت يومي ــت رح ــن س ــوا ع وأعلن

ــانية إليصال  (الجرس الجوي) متاحا للمنظمات اإلنس
ــة  ــق الكثاف ــة إىل مناط ــة والعاجل ــاعدات الرضوري املس

السكانية مثل صعدة وصنعاء وحجة وعمران.
ــح مطار صنعاء لطائرات  ــماح بفت كما أعلنوا عن الس
ــن العمليات  ــانية، كجزء م ــة واإلنس ــاعدات اإلغاث املس
اإلنسانية الشاملة للمنظمات اإلنسانية الدولية التابعة 
ــتجابة  ــدة، يف إطار خطة األمم املتحدة لالس لألمم املتح

اإلنسانية لعام 2018م.
ــر النور  ــا لم ت ــي أعلن عنه ــرس والخطة الت ــذا الج ه
ــت وال  ــة فتح ــق الحدودي ــة يف املناط ــرات اآلمن ــال املم ف
ــق التي تقع تحت  ــاعدات وصلت وخاصة إىل املناط املس
ــلطات صنعاء .. بل إن التحالف عمد إىل قطع خطوط  س
النقل بني الحديدة – امليناء األهم والوحيد ألغلب سكان 
ــاء وأغلب محافظات الجمهورية  اليمن والعاصمة صنع
ــكانية األعىل واألكرث ترضراً من  اليمنية ذات الكثافة الس
ــاء فتح, وما حدث هو  ــار والقصف, وال مطار صنع الحص
ــر إىل منع  ــل بهم األم ــار أكرث ووص ــتد الحص ــس اش العك
ــاء لنقل  ــول إىل صنع ــدة من الوص ــم املتح ــرات األم طائ
ــه االنتقال إىل جنيف  ــذي كان مقررا ل ــق التفاوض ال فري

برعاية أممية.
ــذه الحملة  ــن فيه عن ه ــي الذي أعل ــر الصحف املؤتم
ــاريع التي ال وجود  ــم يخل من أرقام املبالغ املالية واملش ل

ــام منها 175  ــا .. حيث ذكرت أرق ــرف طبيعته ــا ولم يع له
مرشوعا يف اليمن بمبلغ 821.8 مليون دوالر أمريكي وذلك 
ــاون مع 77 رشيكا من األمم املتحدة واملنظمات غري  بالتع

الحكومية الدولية واملحلية لم يسميهم.
أصداء الحملة

"تمرين العالقات العامة الساخر"، إنه الوصف الذي 
أطلق عىل الربنامج السعودي الرامي إىل تخفيف املعاناة 
ــل إىل 3.5  ــج بغالف مايل يص ــن. برنام ــانية يف اليم اإلنس
ــدوه أن من أوصل اليمن إىل ما هو  ــار دوالر، يؤكد منتق ملي
ــاعدات إىل 8 ماليني يمني  ــمح بوصول املس ــه لن يس علي
يعانون من املجاعة بسبب الحصار الذي فرضته الحرب 
العدوانية الظاملة وغري املربرة التي تقودها السعودية منذ 

أكرث من ثالث سنوات.
ــعودية خاصة وأّن  انتقادات كثرية وجهت للخطة الس
ــن الذي يصل عددهم إىل 29  ــكان اليم حوايل 75 % من س
ــرية بحاجة إىل  ــاءات األخ ــب اإلحص ــمة حس مليون نس
املعونة بسبب تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية.
ــعودية حيلة جديدة  ــربوا املحاولة الس املتابعون اعت
ــائر البرشية  ــة عن الخس ــار الدولي ــة لرصف األنظ قديم
ــة والحصار املطبق  ــة التحتي ــار الذي لحق بالبني والدم
ــعب  ــه تحول ش ــج عن ــع, ونت ــه الراب ــل عام ــذي يدخ ال
ــجن كبري يعيش فيه قرابة 29  ــاجني يف س بأكمله إىل مس

ــم وحارضهم  ــرت بأرواحهم وأقواته ــان، تاج مليون إنس
ــانية  ــة وهيئات ومنظمات إنس ــتقبلهم دول وأنظم ومس
ــها كطليعية يف صون الحقوق  وعاملية لطاملا قدمت نفس
والحريات واحرتام الثقافات والحريات ومدافعة عن حق 

البرش يف تحديد خياراتهم وتحديد مصريهم.
التحالف يطلق حملته الثانية

ــهر يونيو  ــاءت يف ش ــة ج ــة الثاني ــة التضليلي الحمل
ــن التقارير التي  ــة ع ــوط دولية ناتج ــت ضغ 2018م تح
ــة يف املجال  ــة العامل ــات العاملي ــن قبل املنظم ــرت م توات
ــة ضحيان بحق  ــاني ونتيجة لجريم ــي واإلنس الحقوق
األطفال الذين سقطوا قتىل بصواريخ طائرات التحالف، 
أعلن األخري عن إطالق مبادرة إنسانية جديدة للتحالف 
ــذه املنظمات  ــدة ومن ه ــاعدات إىل الحدي ــال املس إليص
ــدد حاالت  ــي أعلنت أن ع ــيلدرن"، الت ــايف ذي تش "س
ــرات تقريبا يف  ــريا ازداد ثالث م ــة املحتملة بالكول اإلصاب
ــتئناف  ــا يف اليمن منذ اس ــة التي تدعمه ــز الصحي املراك

القتال يف محافظة الحديدة.
ــة)، إن  ــري الحكومي ــة (غ ــة الربيطاني ــت املنظم وقال
ــجلت زيادة  ــا يف اليمن س ــي تدعمه ــة الت ــق الطبي املراف
ــا  ــتبه بإصابته ــاالت املش ــداد الح ــبة 170 % يف أع بنس
ــطس، مقابل 497 يف  ــريا، بواقع 1342 حالة يف أغس بالكول

يونيو.

ــذوا  "أنق ــة  الربيطاني ــانية  اإلنس ــة  املنظم ــت  وكان
ــدد مليون طفل  ــن أن املجاعة ته ــال" قد حذرت م األطف
ــواد الغذائية،  ــعار امل ــبب ارتفاع أس ــن بس ــايف يف اليم إض
وسط استئناف هجوم قوات الحكومة والتحالف العربي 

عىل مدينة الحديدة الساحلية.
أوراق األشجار والقانون الدول اإلنساين

ــي وصفتها األمم  ــتثنائية الت ــة االس ــام هذه الحال أم
ــخ, ومع  ــوأ يف التاري ــانية األس ــة اإلنس ــدة بالكارث املتح
اتساع دائرة الفقر ووصولها إىل حالة تنذر باملجاعة بعد 
أن بثت عدد من القنوات ونرشت بعض الوكاالت العاملية 
ــاراً عن تفيش حالة املجاعة يف اليمن وأن العديد من  أخب
ــد اللجوء ألكل  ــكان املناطق اليمنية قد وصلوا إىل ح س
ــد جوعهم وجوع أطفالهم, خرج عىل  ــجار لس ورق األش
ــائل اإلعالم بتاريخ 17 سبتمرب 2018م الناطق باسم  وس
تحالف العدوان - تركي املالكي-، ليديل بتصاريح مضللة 
ــل بكامل  ــة لليمن تعم ــذ اإلغاث ــًال إن املناف ــدة قائ جدي
طاقتها االستيعابية، مشدداً عىل أن العمليات يف اليمن 

تجري وفق القانون الدويل واإلنساني.
الطرف املبارش الثاني يف التحالف العدواني املدعوم 
ــار إليها يف  ــا اإلمارات العربية املتحدة, والتي يش أمريكي
ما يخص ما تتعرض له منطقة الساحل الغربي ومدينة 
ــس املنحى  ــت نف ــرى وتح ــي األخ ــت ه ــدة ذهب الحدي
ــني صورتها,  ــىل العيون لتحس ــذر الرماد ع ــيل ب التضلي
ــادات بعض املنظمات الدولية العاملة  ــرتت إش حيث اش
ــة يف اليمن كي تتحدث عن دورها التنموي وعما  واملحلي
يقدمه الهالل األحمر اإلماراتي من مشاريع دعم تهدف 
ــني بحمى الضنك  ــاة اليمنيني املصاب ــف معان إىل تخفي
ــر اإلماراتي لـ(3  ــز وعن افتتاح هيئة الهالل األحم يف تع
ــدة، بهدف تخفيف  ــة التحيتا بالحدي ــز) يف مدين مخاب
ــي وعملت حملة يف  ــاحل الغرب ــاة اليمنيني يف الس معان

هذا الخصوص يف شهر أكتوبر الجاري.
ــدد حياة املاليني  ــع الكارثي والخطري الذي يته الوض
ــات غري  ــدوان واملمارس ــي نتيجة الع ــعب اليمن من الش
ــس حكراً عىل  ــل مرتزقته لي ــن قبله ومن قب ــة م األخالقي
ــلطات األمر  ــيطرة (س ــاء املناطق التي تقع تحت س أبن
ــر توصيف لألمم املتحدة,  ــب آخ الواقع يف صنعاء) حس
ــيطرة التحالف  ــلطات وس ــق التي تقع تحت س فاملناط
وحكومة السلطات املعرتف بها من قبل املجتمع الدويل.. 
ــذه املناطق  ــول إن أبناء ه ــر تق ــار والتقاري ــل إن األخب ب
ــن أبناء  ــد م ــكل اش ــلع بش ــون من ارتفاع قيمة الس يعان

املناطق التي تقع تحت سيطرة سلطات صنعاء.
ــدالع  الن ــة  ونتيج ــرية  الكب ــوط  الضغ ــذه  ه ــت  تح
ــة يف  ــلطات املرتزق ــالل وبس ــددة باالحت ــرات املن املظاه

ــت اململكة  ــررة)  أعلن ــمونها بـ(املح ــي يس ــق الت املناط
ــار دوالر  ــغ 2.2 ملي ــن تقديم مبل ــعودية ع ــة الس العربي
ــي، غري أن املواطنني لم  ــي إىل البنك املركزي اليمن أمريك
ــوا لهذا أي اثر وال يرون أي تحسينات ولم يتوقف  يلمس

تدهور سعر الرصف للريال.
ــاد التدهور يف الوضع  ــتمرار هذا الحال وازدي ومع اس
االقتصادي واملعييش عىل وجه الخصوص قالت وكاالت 
اإلغاثة إنها تخىش من أن انهياراً اقتصادياً خطرياً يؤدي 
ــن اليمنيني بدرجة أكرب حتى من العنف  إىل قتل املزيد م

الكامن وراءه.
المرتزقة وتضييق الخناق

ــع  ــورة وإرضاراً بالوض ــرث خط ــوات األك ــدأت الخط ب
ــعب اليمني بإيعاز من قبل قادة التحالف  املعييش للش
ــار  ــب الحص ــة إىل جان ــا املضاف ــت أوىل خطواته وكان
ــمى بالرشعية, منذ  ــق بأن قررت حكومة ما يس والتضيي
قرابة العامني نقل البنك املركزي من العاصمة صنعاء إىل 
ــم الريال، الذي كان  ــدن, وتال ذلك أن اتخذ قرار بتعوي ع
ــي الواحد، ونتيجة  ــا عند 250 رياًال للدوالر األمريك ثابًت
ــال اليمني إىل  ــة العملة ووصل الري ــك تدهورت قيم لذل
ــتوياته التاريخية ليصل إىل 800 ريال للدوالر  أدنى مس

الواحد.
ــة إىل جانب الحصار  ــم العمل ــرار نقل البنك وتعوي ق
ــربر أن لها  ــف تحت م ــارب 500 صن ــول ما يق ــع دخ ومن
ــفن  ــة إىل عرقلة وصول الس ــاً إضاف ــتخداماً مزدوج اس
ــول عىل تصاريح  ــاوات مقابل الحص ــة وأخذ إت التجاري
ــف زادت من  ــادي والتحال ــل حكومة ه ــول من قب الدخ
ــتلزمات  ــة, حيث أن املس ــلع الغذائية والطبي ــة الس كلف
األساسية - مثل الخبز - أصبحت باهظة الكلفة، بحيث 
ــر الذي زاد  ــرث من الضعف، األم ــعر الطحني ألك ازداد س
ــعب  ــانية والبؤس عىل أبناء الش ــن تفاقم األزمة اإلنس م

اليمني.
ــف عند هذا  ــة ومفاعيلها لم تتوق ــرب االقتصادي الح
ــتورد التي  ــط املس ــحنات النف ــت ش ــث هبط ــد حي الح
ــبب طباعة  ــبب الحصار وبس ــن بس ــرد إىل اليم ــت ت كان
ــعرية للريال  ــدة التي رضبت القيمة الس ــة الجدي العمل
ــم رشاء العمالت  ــار حيث يت ــالح إفق ــتخدامها كس والس
ــتورد  ــادي ما يعني أن املس ــل حكومة ه ــة من قب الصعب
ــتوردة من  ــلع املس ــح غري قادر عىل توفري قيمة الس أصب
ــوق  ــيكون مضطراً للرشاء من الس النقد األجنبي وأنه س
السوداء بسعر أعىل من السعر الرسمي ومن ثم يضيف 

الفارق عىل قيمة السلع التي ال غنى للمستهلك عنها.
ــة  الوديع ــا  ــي منه ــراءات والت ــك اإلج ــع كل تل وم
ــة, وما تتلقاه حكومة  ــعودية وطباعة األوراق النقدي الس
ــعر  ــتقر س ــاعدات إال أنه لم يس هادي من معونات ومس
ــن مليون عامل  ــم يتم دفع رواتب أكرث م ــة ول رصف العمل

وموظف يف القطاع العام لعامني متتاليني.
محطات هامة

ــعة  ــازر البش ــدى املج ــت إح ــان كان ــة ضحي جريم
ــت إحدى  ــن ولكنها كان ــاء اليم ــا أبن ــرض له ــي يتع الت
ــدة يف ما يخص  ــاه الراك ــي حركت املي ــم املحطات الت أه
ــربت املجتمع الدويل  ــن, فقد أج ــف العدوان عىل اليم مل
واملنظمات الحقوقية عىل رفع أصواتهم ولو قليًال, حيث 
طالبت تحالف العدوان بكف يده عن استهداف املدنيني 
ــاء واألطفال, وألول مرة دعت لجنة األمم  بما فيهم النس
ــعودية إىل وقف الرضبات  ــوق الطفل، الس املتحدة لحق
الجوية عىل أهداف مدنية يف اليمن ومحاكمة املسؤولني 

عن سقوط أطفال بسبب هجمات غري مرشوعة.
ــانية  ــؤون اإلنس كما دعت اللجنة األمم املتحدة للش
ــه  ــذي يفرض ــري ال ــوي والبح ــار الج ــع الحص إىل رف
ــني اليمنيني من  ــرم مالي ــذي قالت إنه يح ــف وال التحال
ــة، وبخاصة عرب  ــدادات الحيوي ــن اإلم ــام وغريه م الطع
ــانية تقارير  ــاء الحديدة, كما أصدرت منظمات إنس مين
عن تفاقم سوء التغذية بني أطفال اليمن التي تقرتب من 
ــكري  ــة لألطفال بما فيها الس ــة واألمراض املزمن املجاع

وارتفاع ضغط الدم والرصع.
ــدة إن عدد  ــام األمم املتح ــول أرق ــذا الصدد تق ويف ه
ــاعدات نتيجة العدوان املدمر  األطفال املحتاجني للمس
ــف طفل,  ــاً و300 أل ــام 2015م ، 11مليون ــارس ع ــذ م من
ــر اإلصابة  ــل من خط ــف طف ــني و100 أل ــي 8 مالي ويعان
ــا يعاني  380 ألف  ــط فيم ــوء التغذية الحاد واملتوس بس
ــوأ حاالت الجوع,  ــوء التغذية الحاد وهو أس طفل من س
ــاٍن لها إن اليمن ال  ــا األمم املتحدة فتقول يف أحدث بي أم
يزال يعيش أسوأ أزمة إنسانية يف العالم مع احتياج 22.2 

مليون شخص للمساعدة.

خسر التحالف مربرات العدوان فلجأ للكذب والتضليل اإلعالميخسر التحالف مربرات العدوان فلجأ للكذب والتضليل اإلعالمي

ــويق مربرات كاذبة لتدخلها يف الشأن اليمني نعم  ــتطاعت أن تضلل الرأي العاملي بحمالت إعالمية وتس ــتطاعت باألموال رشاء املواقف الدولية, واس ــعودية (قائد التحالف العدواني) عىل اليمن, واس لقد نجحت الس
ــتطيع أن تلجم توحشها وتسرت وجهها القبيح وما هي عليه إىل ما ال  ــتطاعت أن تداري وجهها القبيح إىل حد كبري ولكنها لم ولن تس ــعب اليمني تحت غطاء دويل وأممي, كما اس ــنت عدوانها الرببري عىل الش وش

نهاية.
ــكل املطلوب لصالحنا لتأتي جريمة اغتيال الصحفي  ــتثمار كل تلك الجرائم بالش ــتطع توظيف واس ــاعة عدوانها, تصدح بالحقيقة مع كل مجزرة يرتكبها تحالف الرش بحق أبناء اليمن ولكننا لم نس كانت حقيقتها وبش
السعودي جمال خاشقجي لتكشف النقاب وتعري املجرم وتكشف األقنعة الذي كانت دول العدوان تغطي بها وجوهها أإلجرامية القبيحة, فكانت النتيجة إيجابية وبدأ العالم يعيد حساباته ويقيم مواقفه من جديد وبدأ 

يتحدث عن السلوك العدواني للسعودية وخطرها عىل السلم واألمن الدوليني.
جريمة وضحية واحدة وجدت من يكشفها ويطلع العالم عىل بشاعة وقبح املجرم قلبت كل املوازين وعرت املجرم فرتك وحيدا بعد أن تخىل عنه الصديق والحليف والقريب, وهذا هو ما افتقرنا إليه كشعب يمني لم يستطع 
أن يكرس حاجز العزلة والتعتيم ويخرج إىل العالم رغم هول املأساة وفداحة الخطب، فهل فهمنا الدرس وهل عندنا االستعداد للتعامل مع العالم كما هو وليس كما نريد نحن حتى نستطيع أن نحدث الفارق ونقلب املعادلة 

وننترص ملظلوميتنا؟!
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