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ــيض  ــتوكهولم يم ــويدية س ــة الس ــق إىل العاصم يف الطري
ــعب اليمني ويسنده ويعزز من  الوفد الوطني ومن خلفه الش
ــعبية يف مختلف جبهات  ــه أبطال الجيش واللجان الش موقف
ــرشف الذي ال يمس  ــالم امل ــة، أياد ممدودة للس ــزة والكرام الع
بسيادة وثوابت اليمن، وال يتنكر لتضحيات الشهداء األبرار، 
ــداء الوطن من الغزاة  ــىل الزناد ترتبص بأع ــل أياد ع ويف املقاب
ــدم يف جبهة  ــون عبثا التق ــة الذين يحاول ــني واملرتزق واملحتل
الساحل الغربي طمعا يف السيطرة عىل الحديدة واحتاللها، 
ــاورات  ــات يف باقي الجبهات قبيل انعقاد مش ــق تقدم وتحقي

السويد.
ــار صنعاء الدويل  ــي بعد عرص أمس مط ــادر الوفد الوطن غ
حامال معه آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني ، الذين يتوقون 
للسالم العادل املرشف ، السالم الذي ينترص ملظلوميتهم غري 
املسبوقة ، حيث يتطلع اليمنيون أن تحمل مشاورات السالم 
ــية واالقتصادية ، وأن تتوج  انفراجا تاما، يف أوضاعهم املعيش
هذه املشاورات بإيقاف العدوان السعودي اإلماراتي األمريكي 
ــنوات ، وأن  ــارب األربع س ــه الوطن منذ ما يق ــذي يتعرض ل ال
ــروض عىل مطار  ــع الحظر املف ــات ورف ــيض إىل رصف املرتب تف
صنعاء ، وإيقاف املغامرة الهمجية اإلجرامية التي تستهدف 
ــتباح من  ــدم اليمني املس ــة لنزيف ال ــع نهاي ــدة ، وتض الحدي
ــارج أياديه  ــم ، وأن يرفع الخ ــزاة واملحتلني ومرتزقته ــل الغ قب
ــىل طاولة الحوار  ــن واليمنيني ، ويجلس اليمنيون ع عن اليم
ــي األزمة  ــة توافقية تنه ــوات التوصل لصيغ ــتكمال خط الس
ــك االنتهاء منها بإرشاف املبعوث  اليمنية التي كانوا عىل وش
ــعودي  ــبق جمال بن عمر لوال تدخل الكيان الس األممي األس
بشن عدوانه الهمجي واإلجرامي الغادر يف ال26مارس 2015 
ــو ما ذكره بن عمر يف إحاطته األخرية قبيل تغيريه نتيجة  م وه
ــب األمريكي الذي دفع  ــعودية قوية عىل الجان ــات س ضغوط
باألخري إىل ممارسة ضغوطاته داخل األمم املتحدة لتغيري بن 

عمر وهو ما تم  .
ــتوكهولم لخوض جولة مشاورات سالم  ،  يف الطريق إىل اس
ــني مرتزقتها بما يجب عليهم إثارته  تذهب قوى العدوان لتلق
من ملفات وقضايا يف هذه األيام ، ووصلت بهم الجرأة وكما هي 
ــاورات إىل طرح  ــم قبيل أي جوالت للمفاوضات أو املش عادته
بعض الرشوط التعجيزية والرتويج لها عرب أبواقهم اإلعالمية 
ــتها وإقرارها خالل  ــيتم مناقش عىل أنها من القضايا التي س
ــأن ال رشوط  ــون تماما ب ــم أنهم يدرك ــويد ، رغ ــاورات الس مش
مسبقة يمكن أن يقبل بها الوفد الوطني ، فنحن ذهبنا للسالم 
ــنا إمالءات  ــل عىل أنفس ــالم ، ولن نقب ــويد ال االستس يف الس
ــاض واإلمارات مثل  ــد جرب مرتزقة الري ــبقة ، وق ورشوطا مس
ــابقة ، ولكنهم فشلوا وأخفقوا  هذه املحاوالت يف الجوالت الس

وعادوا يجرون أذيال الخيبة والخرسان  .
ــالم الذي نؤمن به ونعشقه ، ولن نخرس  ذهبنا كيمنيني للس
ــكوا  ــىل غيهم وتمس ــدوان ع ــة الع ــال أرص مرتزق ــيئا يف ح ش
ــتحيل القبول بها بأي  ــم التعجيزية والتي من املس برشوطه
ــال يواصلون  ــكال ، األيادي عىل الزناد واألبط ــكل من األش ش
ــة ، معركة النفس الطويل التي  ــوض معركة التحرر والكرام خ
ــزاة واملحتلني واملرتزقة  ــالد من دنس الغ ــدف إىل تطهري الب ته
ــلم  ــني ، فإن جنح الغزاة واملرتزقة للس ــب الغزاة واملحتل وتأدي
والسالم جنحنا ، وإن ركبوا غرورهم وغطرستهم وأرصوا عىل 
ــدوان والقصف والتصعيد  ــتمرار يف الع امليض يف الحرب واالس
العسكري ، فنحن جاهزون ومستعدون لهم باملرصاد وعليهم 
ــد وأنكى وأكرث إيالما ، وعليهم أن يثقوا  ــتعدوا ملا هو أش أن يس

بأن القادم سيكون أعظم  .
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جمال كامل

بثينة شعبان

ــم عىل  ــعودي االماراتي الغاش ــوم األول للعدوان الس ــذ الي - من
ــعب اليمني املظلوم ، اعترب اليمنيون هذا العدوان بأنه عدوان  الش
ــيط ، وهو انه  ــبب بس ــي ”ارسائييل“ بامتياز عىل اليمن ، لس امريك
ــري ، حتى مجرد التفكري ،  ــعودية واالمارات التفك ليس بمقدور الس

بشن هذا العدوان ، لوال االوامر الصادرة من واشنطن وتل ابيب.
ــدة يف دفع  ــن العصافري بحجر واح ــت مجموعة م ــكا رضب امري
ــرب  ــن ، فالح ــىل اليم ــا ع ــن عدوانهم ــارات لش ــعودية واالم الس
ــعودية 1500 مليار دوالر  ــت الس ــنوات كلف ــتمرة منذ اربع س املس
ــكل كامل ،  ــة االمريكية بش ــايل دخل يف الخزين ــذا الرقم الخي ، وه
ــعى اىل  ومازالت هذه املليارات تتدفق كل يوم عىل أمريكا ، التي تس

حلب السعودية آلخر دوالر نفطي.
ــن، من خالل  ــو اليم ــلما ، وه ــدا عربيا مس ــت بل ــكا اضعف امري
ــتمرار الحرب ، بعد ان رأت االدارات االمريكية ، ان حركة انصار  اس
ــبب املوقف  ــذا البلد ، بس ــب ان تتجذر يف ه ــن  ، ال يج ــه يف اليم الل

املبدئي لها من القضية الفلسطينية ، ومن محور املقاومة.
ــة االرسائيلية“  ــة االمريكي ــرب العدواني ــات الح ــع ليومي املتتب
ــعب اليمني ، والتي شهدت ابشع  ــعودية االماراتية ، عىل الش الس
ــرض كل يشء يتحرك  ــانية ، حيث تع ــد االنس ــنع املجازر ض واش
ــعودية واالماراتية ، فلم  عىل االرض يف اليمن لقصف الطائرات الس
ــفيات واملدارس ورياض األطفال وحافالت املدارس  تسلم املستش
ــت االمراض واالوبئة  ــراس واملآتم والبنى التحتية ، كما تفش واألع
ــانية ، ما كان لها  ــدا ان هذه الحرب ضد االنس ــة ، يعلم جي واملجاع
ــعودية  ــي الواضح والفاضح للس ــم االمريك ــتمر، لوال الدع ان تس

واالمارات.
ــن تحولوا اىل هياكل عظمية  الصور املخيفة ألطفال اليمن الذي
ــد اآلن ، هزت  ــو مائة الف طفل لح ــف  املوت منهم نح ــث خط ، حي
وجدان العالم اجمع ، إال وجدان ترامب وادارته العنرصية املتطرفة 
ــيل“ بنيامني نتنياهو ،  ــب وجدان رئيس الوزراء ”االرسائي ، اىل جان

وويل عهد السعودية بن سلمان ، وويل عهد االمارات بن زايد.
ــة ، انتقلت  ــقجي املروع ــال الصحفي خاش ــة اغتي ــد جريم بع
ــاول التحالف  ــي الواجهة التي ح ــن إىل الواجهة ، وه ــاة اليم مأس
ــك من اموال  ــي الرجعي ، بكل ما يمل ــي العرب ــي الصهيون االمريك

ونفوذ وفضائيات  ، طمسها إلخفاء معالم الجريمة .
ــه امريكا ، عىل  ــم كله كان ينتظر ان يتخذ الغرب وعىل رأس العال
هامش قمة العرشين ، موقفا واضحا إزاء الحرب عىل اليمن ويدعو 
اىل انهائها ، إال ان مواقف املسؤولني االمريكيني جاءت عىل النقيض 
ــة األمريكي مايك بومبيو  ــا ، فقد تعهد وزير الخارجي ــن ذلك كلي م
ــاع مجموعة العرشين الذي عقد يف االرجنتني ،  ،عىل هامش اجتم
أن تستمر امريكا  يف دعم العدوان السعودي االماراتي عىل  اليمن.
ــىل اليمن  ــدوان ع ــة الع ــن قضي ــب م ــف إدارة ترام ــا كان موق مل
يتناقض مع ابسط القيم اإلنسانية ، كما تناقضت جريمة تصفية 
ــابيع املقبلة  ــعة مع تلك القيم ،  فإن األيام واالس ــقجي البش خاش
ستكون حبىل باألحداث الدراماتيكية ، التي ستهز البيت االبيض 
ــع  ــة ان صلف وعته وجنون وجش ــه ، يف تأكيد لحقيق ــن في ــىل م ع

ترامب واملحيطني به لن يكون بدون حدود.
*شفقنا

ــت  ــرب الفائ ــوم 29 نوفم ــادف ي ص
ــيم  ـــ 71 لصدور قرار تقس ــرى ال الذك
ــطني عن الجمعية العامة لألمم  فلس
ــم 181  ــل الرق ــذي حم ــدة وال املتح
ــه 42.3 % من  ــى بموجب والذي أعط
فلسطني للفلسطينيني، و57.7 % من 
ــطني لليهود رغم التفاوت يف نوع  فلس
ــاه لصالح "الدولة  األرايض وتّوفر املي
ــة" طبعاً. بينما نّصت الفقرة  اليهودي
ــدس وبيت  ــىل أّن الق ــه ع ــة من الثالث
لحم واألرايض املجاورة، تحت وصاية 

دولية.
ــني أصوات  ــك الح ــت يف ذل وارتفع
ــرار  ــذا الق ــف ه ــّدد بنس ــة ته عربّي
ــطني  ــطني، كّل فلس ــتعادة فلس واس
إّال  ــني،  الرشعي ــا  وأصحابه ــا  ألهله
ــت إىل  ــة دع ــادات الصهيوني أّن القي
ــرب واعتربته  ــه الع ــا يقول ــل م تجاه
ــكالم تعويضاً عن  ــة ال ــّب يف خان يص
ــبعني عاماً  ــد واحد وس ــال. وبع األفع
ــريات اإلقليمية والعربّية  من كّل املتغ
ــون  ــد يك ــة ق ــطينية والدولي والفلس
ــرضوري، ربما،  ــن ال ــد، أو م ــن املفي م
ــرق بني  ــة للف ــة رسيع ــراء مراجع إج
ــترشاف  ــوم ومحاولة اس ــس والي األم
ــار األحداث يف املستقبل القريب  مس

واملتوسط.
ــذه الذكرى  ــز ه ــا يمّي ــّم م ــّل أه لع
ــطني هو االنقسامات  ــيم فلس لتقس
ــهم  ــطينيني أنفس الحادة بني الفلس
ــة التطبيع بني  ــة ورسعة عرب من جه
ــدول  ــض ال ــي وبع ــان الصهيون الكي
ــذان  ــرى، وه ــة أخ ــن جه ــة م العربّي
ــران متقاطعان ويرتكان أثراً بالغاً  األم
عىل مستقبل الرصاع وعىل املآل الذي 
يمكن أن تؤول إليه األمور يف منطقتنا 
ــبة لالنقسامات  والعالم. فأّما بالنس
ــهدها يف صفوف  ــة التي نش والرشذم
ــذه هي أخطر  ــطينيني، فإّن ه الفلس
ــطينية يف  ــف القضية الفلس ما أضع

ــا زال العالم  ــر أهلها والعالم. إذ م نظ
ــلطات  ــم يتابع س ــق والخص الصدي
ــازع عىل رشعية  ــالل تتن تحت االحت
ــا  ــة يفقده ــركات مقاوم ــة وح وهمي
ــّوة، هذا  ــل التمويل والق ــن عوام الزم
ــبوقة  عدا عن حرب إعالمّية غري مس
ــاً عىل عقب يف أعني  تقلب األمور رأس

وعقول املشاهدين واملتابعني.
ويتزامن مع هذا كّله تغيري جوهري 
ــة  اإلرسائيلي ــرتاتيجية  االس يف 
ــاً ومنذ قرار  ــت، ولو ظاهري والتي كان
ــرص عىل حّل  ــيم، تّدعي الح التقس
الرصاع العربّي اإلرسائييل من خالل 
ــذا التغيري  ــطني، ه حّل معضلة فلس
ــع  ــىل التطبي ــوم ع الي ــز  ــذي يرّك ال
ــة  ــع دول عربّي ــات م ــز العالق وتعزي
ــطيني باعتبار  وإهمال امللف الفلس
ــيوّفر حًال  ــع مع العرب "س أّن التطبي
للمشكلة الفلسطينية"، كما أسماها 
ــن االعتقاد الذي كان  نتنياهو بدًال م
ــكلة  ــا إذا قمنا بحل املش ــائداً "أّنن س
ــيفتح  س ــك  ذل ــإّن  ف ــطينية،  الفلس
ــات أفضل مع العالم  الباب أمام عالق

العربّي".
ــدو  ــس وزراء الع ــبة لرئي إذاً بالنس
هناك مشكلة فلسطينية، وقد تغّريت 
ــال  ــكلة، ف ــذه املش ــاه ه ــة تج املقارب
ــيم وال إنشاء دولة  تطبيق قرار التقس
ــطينية هو الحل بل التطبيع مع  فلس
ــن فيه نتنياهو "أّن  العرب يف زمن يعل
ــات قوية بالعالم  ــدى إرسائيل عالق ل
العربّي املعتدل، وهي عالقات تشهد 
ــا دول  ــبوق، ومنه ــري مس ــوًّال، غ تح
ــرث ما هي قيمة  ــة تدرك أكرث فأك رئيس

العالقات مع إرسائيل".
ــزداد  ــه ي ــذا التوّج ــارع ه ــع تس وم
الغرور والتعّنت اإلرسائيليان ويسود 
ــة للتطبيع  ــذه الهرول ــاد أّن ه االعتق
ــدو وانبهار  ــذا الع ــاج تمّيز ه ــي نت ه
ــني بإنجازاته وفرادته ومكامن  املطّبع

ــث  ــاً أّي حدي ــي نهائي ــه ويختف قوّت
ــوق وأصحاب  ــارة للحق ــى إش أو حت
ــم التاريخي الذي لحق  األرض والظل
ــام األجيال برفع هذا  بهم وحتمية قي
ــن كاهل اآلباء واألجداد. ويف  الظلم ع
ــذا الرصاع  ــمل عىل ه ــرة أعّم وأش نظ
ــداث يف املنطقة  ــىل مجريات األح وع
ــل  تفاع ــؤرشات  م ــس  نلم ــم  والعال
ــطني املحّقة مع الحركات  قضية فلس
ــذه  ــري ه ــم وتأث ــات يف العال واملجتمع
ــتقبل هذه  القضية املتنامي عىل مس
ــري  ــارش أو غ ــكل مب ــات بش املجتمع
ــات املوضوعية  ــارش. إذ أّن الدراس مب
تظهر حجم حركات املقاطعة للكيان 
ــي يف أوروبا والعالم وتنامي  الصهيون
ــطينية  التأييد لعدالة القضية الفلس
ــة  الغربّي ــة  األكاديمي ــاط  األوس يف 
وانكشاف املستور بالنسبة لعنرصية 
الكيان الصهيوني وخططه السوداء 
يف املنطقة والعالم، األمر الذي يعّربون 
ــه يف  ــامية، ولكّن ــي الالس ــه بتنام عن
الواقع تنامي الشعور بتأييد العدالة 

من أجل فلسطني والفلسطينيني.
ــري  تفك يف  ــة  الجوهري ــكلة  واملش
ــي أنهم  ــان الصهيوني ه ــّكام الكي ح
ــم  بتفّوقه ــدون  ويعتق ــون  عنرصي
ــارص البرشية كائنة من  عىل كّل العن
كانت، ولذلك فإّن الذي يقود مسارهم 
ــرور أبداً  ــح الغ ــم ينج ــو الغرور ول ه
ــخ أو يف أّي  ــن التاري ــة م يف أّي مرحل
ــذا الرساب  ــم. وعّل ه ــة من العال بقع
ــف لهم  ــه سينكش ــذي يبنون علي ال
ــون، ألّن  ــا يظن ــن بكثري مّم ــه أوه بأّن
ــة  ــا بالعدال ــعوب وإيمانه ــّوة الش ق
ــار التاريخ يف  ــت مس ــي التي حكم ه
ــا نحن نجد  ــورة. وه ــاء املعم كّل أنح
ــداث، والذي  ــن األح ــه اآلخر م الوج
ــوء عليه من قبل  ــليط الض ال يتّم تس
ــالم العاملي يصفع العالم  رشكات اإلع
ــة للدعايات  ــس رهين ــن أّنه لي ويربه
ــا  ــوى مّم ــع أق ــة، وأّن الواق اإلعالمي

ــا يحلمون. لقد  ــون، وأصدق مّم يّدع
ــكل غري  ــام األخرية وبش ــفت األي كش
ــود أّن دوًال غربّية كثرية تعتاش  مقص
ــّي - اإلرسائييل،  ــرصاع العرب ــىل ال ع
ــدول الغربّية  ــدد ال ــه مدهش ع إذ أّن
ــعودية  للس ــالح  الس ــّدر  تص ــي  الت
ــكرية من  ــا العس ــذي صناعاته وتغ
أموال النفط، وإذا ما اقرتن هذا الخرب 
ــن أعضاء  ــدات ترامب وعدد م بتأكي
ــية  أساس ــعودية  الس ــأّن  ب ــه  إدارت
"إلرسائيل"، فإّننا ندرك حجم الدور 
ــط وتصنيع  ــال النف ــه م ــذي يؤدي ال
ــات الرصاع  ــق مجري ــالح يف عم الس

العربّي- اإلرسائييل.
وإذا ما تأملنا قمة العرشين واللغة 
ــذه  ه يف  ــات  والترصيح ــاءات  واللق
القمة، واملستوى الذي نضح من هذه 
ــاً أّن العالم برّمته  ــدرك تمام القمة، ن
ــة قيادات  ــالق وأزم ــة أخ ــش أزم يعي
ــطينية هي  ــون القضية الفلس قد تك
ــي  ــذي يعط ــه، وال ــز من ــة املرك بمثاب
ــن املقبل.  ــدالالت للزم ــؤرشات وال امل
ــون  ــادة يتحدث ــمع ق ــد نس ــم نع إذ ل
ــم أو إحقاق  ــع الظل ــة أو رف ــن عدال ع
ــس هيبة قيم  ــم نعد نلم ــوق، ول الحق
أخالقية لدى العديد من هؤالء القادة، 
ــذا الرتّدي يظهر من  ولكّن الرّد عىل ه
ــغب شهدتها باريس  خالل أعمال ش
لم يكن أحد ليتصّور وقوعها وشكلها 
ــي الترصيحات  ــذ أيام خلت. وتأت من
ــبب لهذه األعمال  التي ال ترى أّي س
ــن يعتقدون  ــن االنفصام بني م لتربه
ــخ وبني  ــود التاري ــون مق ــم يحرّك أّنه
الواقع امليداني عىل األرض ونبضات 
ــىل مدى  ــت وع ــي كان ــعوب والت الش
دهور هي الصانعة الوحيدة للتاريخ 

واملتحكمة بتوجهاته املستقبلية.
ــّر بعرص  ــم اليوم يم ــم، إّن العال نع
ــتويات  عّز فيه الحياء حتى عىل مس
ــرب مرموقة،  ــت إىل وقت قريب تعت كان

ــن  ــذ م ــوم يّتخ ــم الي ــم إّن العال ونع
ــم  يقي ــاء ال  ــل غط التواص ــائل  وس
ــاً،  ــة وزن ــانية التقليدي ــم اإلنس للقي
ــد ابتعد أيما  ــم اليوم ق ــم إّن العال ونع
ــارة والقرية  ــق "الح ــاد عن منط ابتع
ــمعة الطيبة  ــق الس ــة" ومنط واملدين
ــة بني البرش، ونعم إّن  وأهمية الوجاه
ــن أزمة قيادات  ــم اليوم يعاني م العال
ــة أخالق، ولكّن كّل هذا وذاك هي  وأزم
ــي تمر بها  ــر األزمة الدولية الت مظاه
ــل الظلم  ــي تقب ــوم والت ــة الي البرشي
ــوة  ــي للق ــرام وتنحن ــل واإلج والقت

واملال.
والسؤال هو كم سوف تستمر هذه 
ــة بقضية  ــي مرتبط ــرة، وكم ه الظاه
ــّكلتها  ش ــي  الت ــة  واللعن ــطني  فلس
ــىل األحداث  ــة ع ــذه الديار املقدس ه
ــوف  ــي س ــة والت ــة والدولي اإلقليمي
ــتمّر بالتدّخل يف ظالل األحداث  تس
ــتعاد  ــغ الظلم منتهاه، وُتس إىل أن يبل

الحقوق ألصحابها الرشعيني.
وعىل من يعتقد أّنه يعيش يف واحة 
ــاباته ليدرك  ــّوة أن يعيد حس من الق
ــرية وأّن  ــل قرية صغ ــم بالفع أّن العال
ــتوى اإلقليمي  ــىل املس ــداث ع األح
ــة، وال  ــة ومتفاعل ــي متداخل والكون
ــك أو إيقافه،  ــع ذل ــتطيع من أحد يس
ــده وينتهي  فمتى يعود العالم إىل رش
ــطحّية  والس ــرور  الغ ــة  مرحل ــن  م
ــتعادة  اس ــىل  ع ــل  ويعم ــّرب  والتج
ــني،  الرشعي ــا  ألصحابه ــوق  الحق
وتنتفي نظريات العنرصية والفرادة 
واالستعالء والهيمنة، حينذاك فقط 
تحّل عن العالم لعنة فلسطني ويبدأ 
ــار جديد حقيقي للسالم واألمن  مس

واالستقرار يف العالم برّمته.
*كاتبة ومفكرة 
عربية 

اسماعيل املحاقري

لوال السعودية.. لهلكت 
‘إسرائيل‘ 

ــج ثانيا... هذا ما بدت  ــن "إرسائيل" أوال وثروات اململكة ودول الخلي أم
ــة يف منطقتنا العربية  ــة القائم ــرتاتيجية األمريكي ــة واالس عليه السياس
ــي األكرث  ــب الرئيس األمريك ــالت ترام ــن يف تعام ــود من الزم ــة عق لثماني
ــعودية وانتهاكاتها أحيانا  ــارة للجدل بمواقفه املدافعة عن جرائم الس إث

وسخريته الدائمة من حكامها وأمرائها يف كثري من األحيان.
ــي وحائط صد  ــن القومي األمريك ــزءا ال يتجزأ من األم ــا ج وباعتباره
دفاعي عن وجود كيان العدو الصهيوني، تستميت إدارة ترامب يف الدفاع 
ــكريا يف عدوانها  ــاعي الكونجرس إلنهاء دعمها عس عن اململكة أمام مس
عىل اليمن وفرض عقوبات أكرث رصامة عليها عىل خلفية مقتل الصحفي 
ــطنبول، بأوامر من ويل العهد محمد بن  ــقجي يف قنصيلة بالده باس خاش

سلمان بحسب وما توصلت إليه وكالة االستخبارات األمريكية.
وباألغلبية صوت مجلس الشيوخ لصالح إنهاء ملف الدعم العسكري 
ــعودية بإحالته إىل اللجنة االقتصادية ملناقشته عىل طريق تخلص  للس
أمريكا من تبعات وتداعيات أسوا كارثة إنسانية يف العالم فيما لو تم إقراره 
ــر خارجية ترامب  ــم ماتيس ووزي ــر الحرب األمريكي جي ــم وقوف وزي رغ
ــعودي، وإرصارهما عىل إبقاء الحال عىل  كمحاميي دفاع عن النظام الس
ما هو عيل ه من عدوان وحصار بحجة أن واشنطن ال تريد تلقي حلفائها 
هزيمة ماحقة يف اليمن ملا ذلك من تداعيات عىل املصالح األمريكية وأمن 

الكيان االرسائييل يف املنطقة.
ــكري  ــداث وأظهرته املواجهة عىل صعيدها العس ــذا ما أفرزته األح وه
ــنطن األمر الذي يؤكد  ــيايس منذ إعالن العدوان عىل اليمن من واش والس
ــي بات مطلبا  ــعب اليمن ــديد الحصار عىل الش ــتمرار الحرب وتش ان اس
ــارات رأس الحربة فيه ال أقل وال  ــعودية واإلم إرسائيليا أمريكيا تمثل الس

أكرث.
ــبة ألمريكا، بحسب ترامب، فالسعودية إىل جانب ما تنفقه من  وبالنس
مليارات الدوالرت لرفد االقتصاد األمريكي، مقابل بقائها وكثمن صفقات 
ــتواجه  ــم لبالده، وبدونهم س ــية، هي حليف مه ــلحة ومواقف سياس أس
"إرسائيل" الكثري من املتاعب، ولذلك فإدارته ليست يف وارد التخيل عنها.

ــف دور واشنطن يف  ــعودية وحكامها ال تكش املواقف األمريكية من الس
قتل وتجويع الشعب اليمني، وهي التي تملك كل وسائل الضغط إلنهاء 
ــانية يف اليمن، وإنما تلخص كل ما جرى يف املنطقة العربية  األزمة اإلنس
طوال العقود املاضية وأدوار الجميع فيها من دويالت وممالك خاصة فيما 

يتعلق بمراحل املواجهة والرصاع مع كيان العدو الصهيوني.
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الوضع االنساين ومشاورات السويد 
محمد صالح حاتم 

ــرب  الح ــن  م ــوام  أع ــة  أربع ــد  بع
ــار  والحص ــن   اليم ــىل  ع ــدوان  والع
ــف العدوان  ــن قبل تحال ــادي م االقتص
ــف  ــذي خل ــعوصهيواماريكي، وال الس
ــىل والجرحى،  ــرشات اآلالف من القت ع
ــعب اليمني بسبب  وزاد من معاناة الش
ــذي  ــر وال ــادي الجائ ــار االقتص الحص
ــانية يف اليمن  ــت األوضاع االنس أصبح
ــا  عليه ــكوت  الس ــب  يصع ــة  مرحل يف 
ــانية يف  ــرب كارثة انس ــذر بحدوث اك وين
ــني اليمنيني  ــح مالي ــم، حيث أصب العال
ــوت جوعا ًوالبعض يعيش  مهددين بامل
ــوم، والبعض  ــدة يف الي ــة واح عىل وجب
يموت عىل رسير املرض النعدام االدوية 
ــدرة عىل  ــدم الق ــة وع ــل الطبي واملحالي
ــفر اىل الخارج للعالج بسبب اغالق  الس

مطار صنعاء من قبل تحالف العدوان.
ــاوية  املأس ــاع  االوض ــذه  ه ــام  وأم  
ــي، فقد  ــعب اليمن ــها الش ــي يعيش الت
ــة  دولي ــات  ومطالب ــداءات  ن ــمعنا  س
ــف الحرب والعدوان  وعاملية برضورة وق
ــالم يف اليمن، وهنا  ــوب إحالل الس ووج
ــوث االممي مارتن  ــركات املبع كانت تح
ــدة  ــة يف ع ــه املكوكي ــث وجوالت غريفي
عواصم عربية وعاملية ولقاءاته مع عدة 
ــية يمنية من جميع  ــخصيات سياس ش
ــودة يف الداخل  ــراف اليمنية املوج األط
واملوجودة يف خارج اليمن، وكذا لقاءاته 
ــني  واماراتي ــعوديني  ــؤولني س ــع مس م
ــؤويل الدول  قادة تحالف العدوان، ومس
ــا تنادي  ــف اليمني، وكله ــة باملل املعني
ــدوان، وبعد  ــف الحرب والع برضورة وق
ــد الوطني  ــي يف نقل الوف ــل االمم الفش
ــاء اىل جنيف يف بداية  ــي من صنع اليمن
ــت تحالف  ــبب تعن ــبتمرب بس ــهر س ش
العدوان وهو ما افشل انعقاد املشاورات 
يف حينه، واليوم بعد التوافق عىل انعقاد 
ــراف  ــني االط ــويد ب ــاورات يف الس املش
ــا النجاح وان  ــة ،والتي نتمنى له اليمني
ــالم لليمن الذي عجزت عنه  تحقق الس

جنيف والكويت ومسقط.
ــرص نجاح  ــوم: ماهي ف ــؤال الي والس

مشاورات السويد؟
املتابع يعلم أن ما يحصل يف اليمن هو 
عدوان عسكري خارجي قام به تحالف 
ــادة امريكا  ــكري عربي وعاملي بقي عس

ــعود ودويلة  ــا ومملكة بني س وبريطاني
ــم، بدون مربر  ــد وبقيت اذنابه عيال زاي
وبدون قرار أممي يسمح بشن العدوان، 
ــن اراد  ــىل اليمن، فم ــرب ع ــرشع الح وي
السالم يف اليمن فعليه ان يسمي األمور 
ــرض  ــن يتع ــو ان اليم ــمياتها، وه بمس
ــت  ــدوان خارجي، وانها ليس لحرب وع
ــة أو حرباً اهلية  ــني أطراف يمني حرباً ب
ــا تحالف العدوان،  ــا يريد ان يصوره كم
ــاورات يجب  وعليه فأن أي حوار أو مش

ان تكون: 
ــني دول العدوان ومعهم حكومة  أوًال: ب
هادي وبني املجلس السيايس وحكومة 
ــي ممثالً يف الوفد الوطني  االنقاذ الوطن
ــاورات أو  ــأن أي مش ــم ف ــوار، مال للح
حوارات محكوم عليها بالفشل ألن وفد 
ــق القبول أو  ــادي  ال يملك ح حكومة ه
ــض، وليس عنده رؤية للحل وليس  الرف
أّال وكيًال فقط ،وان السعودية واالمارات 
هي من بيدهما القبول او الرفض بنتائج 

الحوار، 
ــب  ــا يج ــدة دوره ــم املتح ــاً : االم ثاني
ــني  ــر ب ــات النظ ــب وجه ــون تقري أن يك
ــول  ــرتاح حل ــيني واق ــاء السياس الفرق
ــا يتوافق  ــراف بم ــع االط ــة لجمي مرضي
ــس االمن ومنها التأكيد  مع قرارات مجل
ــن وأمنه  ــىل وحدة اليم ــىل الحفاظ ع ع
واستقراره وسيادته واستقالله، فتسليم 
ــاء الدويل  ــدة ومطار صنع ميناء الحدي
ــاً لقرارات  ــدة يعترب مناقض ــم املتح لألم
مجلس االمن وانتهاكاً للسيادة اليمنية 
ــاص من  ــط وانتق ــل تفري ــس حال ًب ولي
ــيادة اليمن، فاألمم املتحدة هي وجه  س
ــن يتحكم  ــتعمار، ألن م ــه االس من اوج
ــتكبار العاملي امريكا  ــا هي دول االس به
ــت منظمة  ــل وبريطانيا، وليس وارسائي
عاملية تعمل عىل إحالل السالم العاملي 

كما كان الهدف  عند إنشائها .
ــبقها  ــاورات لم يس ــا ً: أن أي مش ثالث
ــن  ــىل اليم ــرب ع ــدوان والح ــف الع وق
ــع الجبهات  ــف اطالق النار يف جمي ووق
ــدود وكذا وقف  ــة وجبهات الح الداخلي
ــري عىل  اطالق الصواريخ والطريان املس
ــار  ــك الحص ــارات، وف ــعودية واالم الس
االقتصادي فهي مشاورات فاشلة  وهي 
دليل عىل عدم الجدية يف احالل السالم 

يف اليمن. 
ــاورات  ــدة تريد من مش ــم املتح فاألم
ــراج  االح ــن  م ــروج  الخ ــويد  الس
ــا، وخاصة  ــي تواجهه ــادات الت واالنتق
يف  ــادي  واالقتص ــاني  االنس ــع  الوض
ــمعه من  ــمعناه ونس ــو ما س ــن، وه اليم
ــني  ــؤولني االمم ــي واملس ــوث االمم املبع
ــن، وما  ــزورون اليم ــن ي ــني الذي والدولي
ــاد  ــد االقتص ــرضورة تحيي ــة ب املطالب
اليمني   والسماح للمساعدات االممية 
ــذي طرأ عىل  ــن ال ــرور وكذا التحس بامل
ــام الدوالر إال  ــال اليمني أم ــعار الري أس
ــدة تتخذ من  ــم املتح ــل، فاألم خري دلي
الوضع االنساني اليمني ذريعة لسلب 
ــا يجب علينا  ــيادة اليمنية وهذا م الس
ــا باإلرشاف  ــا مطالبته ــه ،وم الحذر من
ــار صنعاء  ــدة ومط ــاء الحدي ــىل مين ع
ــكل عام  وكذا ادارة االقتصاد اليمني بش
ــذا يعترب الخطر القادم الذي ينتظره  وه
ــا  ــح اقتصادن ــث يصب ــون، بحي اليمني
ــا  ــا وصادراتن ــنا ومرتباتن ــة عيش ولقم
ــد االمم املتحدة،  ــا ومنافذنا بي واجواءن
ــا أو  ــالف بينن ــح أي خ ــا يصب وعنده
ــيايس يمني يتم  ــرف س ــب ألي ط مطال
ــدة وفقا  ــم املتح ــن طريق االم ــا ع حله
ــا ومواثيقها، ومنها حق تقرير  ًلقوانينه
ــبة للجنوب أو االنفصال  املصري بالنس
ــي ألي محافظة او اقليم  ــم الذات ،والحك
ــادرة ما تيس ،وكذا  ــا نصت عليها مب كم
ان تقوم االمم املتحدة وعرب قوات اممية 
ــواحل  ــىل الس ــة واالرشاف ع بالحماي
والشواطئ اليمنية ،وغري بعيد ان تكون 
ــعواماراتي املوجودة  قوات العدوان الس
ــة  ــوت وبقي ــدن وحرضم ــل ع اآلن وتحت
ــوات  ــن الق ــة ضم ــات الجنوبي املحافظ
ــدو مخططاته  ــا يحقق الع االممية، هن
ــق االمم  ــن طري ــاريعه ع ــه ومش واهداف
ــز عن تحقيقها  املتحدة وهي التي عج

بالحرب والعدوان .
ــل  بالح ــك  والتمس ــذر  الح ــا  فعلين
ــظ لليمن   ــادل الذي يحف ــامل والع الش
ــالمة  ــتقالله  ووحدته وس ــيادته واس س
ــعينا  ــد س ــون  ق ــا نك ــه، وعنده اراضي

إلفشال مخططات االعداء. 
وعاش اليمن حراً ابياً، والخزي والعار 

للخونة والعمالء.


