
خارطة أممية لتبرئة 
السعودية من دماء 

اليمنيين!!
      محمد أنعم

تذهب اليمن مــن جديد فــي طريق مجهول، طريق 
موحش جدًا، وستهوي داخل نفق مظلم ال نهاية له.. يبدو 
أن العالم قرر أن يلقي باليمن واليمنيين في متاهات خارطة 
طريق ستقوده لمزيد من الكوارث وليس إليجاد حلول تنقذ 
هذا الشعب والبلد التعيس من الحرب والدمار والمجاعة 
واألمراض.. فهذه الخارطة تسعى الى شرعنة احتالل اليمن 
برعاية دولية، اضافة الى انها تسعى الى تأجيج صراع طائفي 
ومناطقي ومذهبي بإصرارها على اخراج أبناء اليمن من مدن 
وقرى بالدهم بحسب االنتماء المناطقي أو القبلي أو اللهجة 
في تمزيق متعمد للهوية الوطنية الجامعة لكل ابناء اليمن..
خــارطــة الطريق األممية هــي عملية لتسليم جميع 
المحافظات اليمنية لقوات االحتالل األجنبي الذي تقوده 
السعودية بطرق وأساليب عجزت عن تحقيقها عبر خيار 
الحسم العسكري والقصف الجوي الذي لم يتوقف منذ قرابة 

عامين.
ة  ــراء ــك أن هــذه الــخــارطــة ستعطي ب واألخــطــر مــن ذل
للسعودية ودول تحالف العدوان من دماء عشرات اآلالف 
من اليمنيين، وستكون بمثابة شهادة يقر بها اليمنيون 
«قيادات األحزاب» على عدم تورط السعودية بأية جريمة 
من مئات الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني، على 
ــورط السعودية  الــرغــم مــن أن منظمات دولــيــة تؤكد ت

وتحالف العدوان بارتكابها.
واذا كانت األمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا على قناعة 
ة السعودية ودول تحالف العدوان من جرائم الحرب في  ببراء
اليمن، وتسعى الى إلصاق التهمة ببعض القيادات السياسية 
اليمنية، فاألولى بهذه الدول أن تلقي القبض أوًال على هؤالء 
السياسيين وتقدمهم الى محكمة الجنايات الدولية لينالوا 
عقابهم الرادع انتصارًا للعدالة ولدماء اآلالف من الضحايا 

المدنيين األبرياء.
واذا افترضنا أن السعودية بريئة فعًال من دماء اليمنيين، 
وأن من ارتكب تلك الجرائم البشعة وألحق هــذا الدمار 
العظيم باليمن هم هادي وأتباعه.. فهل من المعقول أن 

ة ليحكموه؟!
َ
َتل

َ
يفرض مجلس االمن على الشعب اليمني ق

وهنا نود التذكير أن الرئيس صالح ترك الحكم حفاظًا على 
دماء شعبه بعد أن دبر االخوان المسلمون مؤامرة مذبحة 
جمعة الكرامة في صنعاء ١٨ مارس ٢٠١١م وكان عدد 
الشهداء الذين سقطوا يومها غدرًا ال يتجاوزون ٣٠ شابًا، 
فكيف يمكن اليوم أن يقبل الشعب والعالم بعودة أشخاص 
قتلوا أو تسببوا بقتل أكثر من عشرة آالف شخص إضافة 
إلى عشرات اآلالف من الجرحى.. وهل دماء أولئك الضحايا 
تمنحهم الحق في العودة للحكم.. مالكم كيف تحكمون؟!

ثم لماذا لم تنص خارطة الطريق األممية بشكل واضح 
على تحرير اليمن من قبضة التمدد الفارسي وتشدد على 
طرد اإليرانيين بدًال من التركيز اليوم على انسحاب أتباع 
صالح والحوثي.. فتجاهل اإلشارة الى التواجد اإليراني يعني 
أن األمم المتحدة تقود مؤامرة من وراء التستر على الحرب 
العدوانية التي تشنها السعودية على اليمن منذ قرابة 
عامين بذريعة محاربة التمدد اإليراني، وأن هذه الذريعة 
ال تختلف عن أكذوبة أسلحة الدمار الشامل التي استخدمتها 
األمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا مبررًا الحتالل العراق 

وتدمير مكتسباته؟!
وهــل يمكن اعتبار تجاهل الخارطة االشــارة 

للجماعات اإلرهابية رسالة تطمين أممية 
موجهة للقاعدة وداعـــش تــحــديــدًا تؤكد 

على استعداد دولي لتوطينهم في اليمن 
وانشاء وطن قومي لهم برعاية سعودية 
بريطانية على غــرار تجربة توطين 

يهود العالم في فلسطين؟!
األخطر من ذلك أن هذه الخارطة تشرعن من جديد 
الستمرار العدوان، حيث لم تنص ال من قريب وال من بعيد 

إلى وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن..
ـــارات في أن  وهــي بذلك تعطي الحق للسعودية واإلم
تتحكما باليمن وتفرضا وصايتهما على رقــاب الشعب 

اليمني بالقوة..
والمثير للسخرية ان الورقة األممية تعفي السعودية 
من التعويضات إعفاًء نهائيًا، رغم أن دول الخليج والبنك 
والصندوق الدوليين سبق أن ناقشوا إعادة إعمار اليمن 
وحــددوا خمسة عشر مليار دوالر كتكلفة أولية إلعادة 
اإلعمار.. بينما اقتصاديون يمنيون -وفي مقدمتهم الشهيد 
الدكتور عبدالله المخالفي- قدروا خمسمائة مليار دوالر 

إلعادة إعمار ما دمره العدوان السعودي في اليمن..
أخيرًا:

إن الحصار.. وعدم صرف المرتبات.. ومنع السفر واشتداد 
ستخدم إلنهاك الشعب للقبول 

ُ
المعارك، كلها أوراق ضغط ت

باتفاق تضمن من خالله السعودية اإلفالت من العقاب.

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

مــا مــن متصدر حكومي أو برلماني أو 
عسكري أو حتى رئاسي إال وأقسم بالله 
على خدمة البالد ورعاية مصالح عباد الله 

اليمنيين .
وعلى ما في قسم اليمين من المفردات 
المختارة بعناية بحيث يكون أداؤها حجة 
على هؤالء وأولئك أمام الله ثم أمام خلقه 
فقد صعب على هــذا الشعب رؤيــة من 
يراعون الله في معنى اليمين التي ال تصح 

أبرز الوظائف وأخطرها إال بأدائها .
Þ ما سبق من استدعاء طغيان الحنث 
باليمين يقود إلى قضية مشابهة أو هي 
الــوجــه اآلخــر لما يطلق عليه شعبيًا " 
المفجارة " .. فأي عقل وأي قلب يحرك 
المشاركين في الذي أصاب هذا الشعب 
من األوجاع والمعاناة .. ال أقصد هنا رأس 
العدوان الخارجي، على أساس أن توضيح 
الواضحات من الفاضحات .. لكن المقصود 
هنا هو أبناء الجلدة ممن أعطاهم اليمن 
كل شيء فلم يعطوه غير ما يندرج تحت 

عنوان الشقاء والبالء .
Þ بذمتكم وبما تحفظونه من القرآن 
الكريم .. هل في الحاجة ما يدفع جحافل 
القيادات الجهوية والحزبية والرسمية 
إلى استدعاء العدوان الغادر الفاجر تحت 
وهم الشرعية أو اشعال االقتتال الداخلي 
والمواجهات الدموية من أجل األطماع .. 
متنقلين بين سلسلة من المواقف والقيم 
المتدنية الهابطة، فيما ال يجد الشعب 
من الخيارات سوى التنقل بين "حسبنا 
الله ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال بالله 
" دونما استغناء حتى عن ســؤال مغّني 
الطرفة " أين اليمين وأين ما عاهدتني ".
Þ أعرف.. لست في مكان الواقف على 
منبر خطبة الجمعة ولــكــن .. هــل من 
تفسير لما يحدث من استهانة قيادات 
ووجـــاهـــات يــمــنــيــة رســمــيــة وحــزبــيــة 
وعسكرية ومشائخية بكل ما يغضب الله 
من شتى صور الظلم والفساد واالستهانة 

بالدماء واألرواح ؟
Þ السؤال- كما تالحظون- استنكاري.. 
غير أنه لو كان هؤالء وأولئك يخافون الله 
فــإن كل طامع وظالم جهول سيكتفي 
بما اكتسبه ويــســارع إلــى الــقــول: "إنني 
أبرأ إلى الله من هذه الدماء" .. إما أعمل 
ألبناء وطني بما يرضي الضمير أو أغادر 
المشهد طالًبا العفو والمغفرة من القاهر 

فوق عباده .

فجور تحت 
اليمين ..!!

تأسست عام ١٩٨٢م
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يؤسفني أن أقول إن المسار الذي تتحرك فيه السعودية 
ومن ورائها مجموعة الدول الخليجية التي تتزعمها في 
مجلس التعاون الخليجي, تجاه الصراعات واألزمات التي 
تسحق المنطقة العربية سحقًا، وتفكك كياناتها, وتغير 
معالمها لألسوأ، وتدفع بها على طريق الدمار الشامل، 
إن عاجًال أم آجًال، هو مسار غير واقعي وخاطئ تمامًا, 
وهو وبال جدال أحد أهم أسباب الكارثة التي تحيق بهذه 

المنطقة اآلن وتقذف بها الى المجهول.
وفي رأيي المتواضع أن المأزق العربي الراهن, أصبح أكبر 
من أن يحتمل العبث أو التهور أو االندفاع الى مجازفات 
غير محسوبة بدقة وواقعية. فالنتيجة كما نراها بأعيننا 
هي أن اليمن يدمر, وسوريا دمــرت وانتهت وضاعت, 
والحبل على الجرار, ورغم ذلك, فإن السعودية ودول 
الخليج مصممون وبكل اصــرار على مواصلة ما بــدأوه, 
والمضي في هذا الطريق المحفوف بالمخاطر والكوارث 
حتى نهايته ما دام أنه بعيد عنهم على نحو ما يتصورون 

ألنفسهم.
وأقول إن النتائج تنطق وتصرخ بأن األخطاء فادحة, 
والــحــســابــات كــارثــيــة, والـــقـــرارات تــؤخــذ خـــارج أطرها 

الصحيحة, والتنفيذ أحدث من األضرار ما يفوق الحصر.
وأقول لهم: لتكن ايران هي كل شياطين العالم مجتمعة 
اذا كانت هــذه هي كل مشكلتكم معها, لكنها كدولة 
وكقوة اقليمية, لها دوافعها وسياساتها اتفقنا أو اختلفنا 

معها, قبلناها منها أو تحفظنا عليها, فهذا كله طبيعي 
ووارد وله مداخله في التعامل معه, وأضيف الى ذلك أن 
ايران هي في البداية وفي النهاية دولة واحدة, تتصرف 
بإمكانات دولة واحدة, تحدها حدود وتقيدها قيود ذاتية 
واقليمية ودولية, ال يمكنها أن تذهب أبعد منها مهما 
حاولت, أما أنتم بثرواتكم المهولة, ونفوذكم الكبير 
في الدول التي ربطتم مصيركم بها, وأعني بها أساسًا 
الــواليــات المتحدة األمريكية, وأسلمتم زمامكم لها, 
وأصبحتم تتحركون وفق ما تسمح لكم به وتعتمدون 
عليها كليًا في حمايتها ألمنكم مما جعلكم تسايرون 
سياساتها وتجارونها باستمرار أيًا كانت مؤاخذاتنا عليها 
أو عدم رضانا عنها، وترون الضرر في معارضتها أو في 

التحفظ عليها أو في مجرد التجرؤ على نقدها.
اذًا، لماذا تخافون من ايران أو من غير ايران اذا كنتم 

محميين الى هذا الحد بالقوة األمريكية ولديكم وعود 
من أمريكا بموجب المعاهدات الرسمية الموقعة بينكم 
وبينها بالتدخل الى جانبكم اذا تعرضتم للخطر؟ لماذا 
أقحمتم أنفسكم وتورطتم في ما لم يكن يجب عليكم 
أن تتورطوا فيه؟ لماذا تحاربون بالنيابة عن الغرب على 
األرض العربية لتضيع شعوبنا وتخرب دولنا ولنصبح 
بال مستقبل حتى تهدأ مخاوف اسرائيل ويتعزز أمنها 
وتأخذ لنفسها هدنة طويلة من صراعها المسلح مع 
ــزداد نحن تراجعًا وتخلفًا  العرب لتزيد هي تقدمًا ون

وتدهورًا؟
وأؤكد لكم كأشقاء أعزاء علينا, ونحن في معسكر 
واحد ولسنا في معسكرين, أن ما نحن فيه من صراعات 
وأزمـــات ال يــحــل, وال يمكن أن يــحــل, بالمواجهات 
والتدخالت والعنف المسلح الذي ال يخدم اال مصالحهم 

هناك في أمريكا والغرب واسرائيل ويستخدمونكم 
كمجرد أداة تنفيذ مسلوبة االرادة, فاقدة القدرة على 
اتخاذ القرار المستقل, وال يهمكم أن تغرقوا بعد 
ذلــك في مشاكل أكبر منكم وســوف تبحثون عنهم 
وقتها ولن تجدوهم كما وعدوكم, والحل الذي ال حل 
غيره, هو أن ترجعوا فورًا عن هذا المسار االنتحاري, 
وأن تخرجوا من الهاجس المسيطر عليكم وهو أنكم 
تخوضون حربًا دينية مقدسة ضد ايران, حرب سنة 
وشيعة , حرب مذاهب وطوائف ,وكأننا رجعنا أربعة 
عشر قرنًا الى الــوراء, فهذا خبل وجنون منكم، ومن 

ايران اذا كانت تفكر بالعقلية نفسها.
ــام مصائر شعوب وأقـــدار دول ومجتمعات  نحن ام
انسانية مــهــددة فــي وجــودهــا وبقائها وفــي حاضرها 
ومستقبلها وأمام مشكالت طاحنة تحتاج منا الى الحكمة 
العالية والبصيرة النافذة والرؤيةالصائبة، وثقوا أنه بغير 
التوافق مع جيرانكم بالحسنى والعالقات االيجابية الطيبة 
وبقدر كبير من حسن النوايا, فلن يتحقق لكم شيء 

وسوف تخسرون كل شيء.
قد تغضبكم صراحتي التي تعودت أن أتكلم بها بال لف أو 
دوران, ولكنكم ستعرفون معنى ما أقول وان كنت أخشى 

أن يكون ذلك بعد فوات األوان.

٭ أكاديمي مصري- أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط

     د. إسماعيل صبري ٭

المأزق العربي الراهن !

قوى الظالم تجهض حرية الصحافة في اليمن
استطاعت قوى الظالم واالستبداد خالل ست سنوات 
أن تطفئ مشاعل اإلعــالم الحر الذي أشرق الى الوجود 

بقيام الجمهورية اليمنية عام ١٩٩٠م.
فخالل أكثر من عقدين عاش 

الشعب اليمني تجربة رائعة 
في مسيرة حرية الصحافة 
والتعبير عن الرأي وتعددت 

ــوعــت وســـائـــل اإلعــــالم،  ــن وت
ة ومــســمــوعــة ومــرئــيــة  مـــقـــروء

وبمستويات حكومية وحزبية 
وأهلية، يمكننا القول إن عشرين 
سنة مضت تبدأ منذ ١٩٩٠م وحتى 
٢٠١١م شكلت ربــيــع الصحافة 
وحرية الــرأي والتعبير في اليمن، 
ومــن بعدها حــل الــخــريــف وصــار 
للعملية اإلعالمية وجه آخر غير 
الذي كنا نعرفه.. اليوم تتجلى لنا 

حكمة القيادة السياسية 
فــي عــهــد الــزعــيــم علي 

عبدالله صالح الذي حرص على توفير األجــواء وتهيئة 
المناخات المالئمة لوسائل اإلعــالم في تأدية مهامها 
بحرية وموضوعية دون أي عوائق وهو ما مكن لها التواجد 
في كل ما هو جميل وإيجابي في الوطن من 
تنمية وتثقيف وإنباء وتعرية للفساد 
والفاسدين وتسليط للضوء على 

مشاكل وهموم المجتمع.
ــب وســائــل  الـــيـــوم نــجــد أغــل
ــــــالم ال تـــتـــواجـــد ســوى  االع
ــادق الفتنة  ــات وخــن فــي خــان

والتحريض والتضليل!!
ـــل  ـــوســـائ عـــــشـــــرات ال
اإلعالمية طالتها قرارات 
اإلغالق والمصادرة، وعشرات 
الصحفيين طالتهم أيــادي القتل 
والسجن والتهديد بالتصفية، وما لم 
يقدر عليه الظالميون أنجزته 
أيادي العدوان السعودي على 

اليمن.

اليمن.. فضيحة منظمة التعاون اإلسالمي لإلرهابيين
< فضيحة مجلجلة أن تعقد منظمة التعاون «االسالمي» اجتماعًا طارئًا على 
مستوى وزراء الخارجية لمناقشة كذبة يروجها النظام السعودي يزعم فيها أن 

صاروخًا يمنيًا استهدف مكة المكرمة..
هذا االجتماع يمثل فضيحة تاريخية تكشف مدى االنحطاط والسقوط القيمي 
واألخالقي لمسؤولين كبار في عالمنا اإلسالمي.. وهم يعيشون في زمن أحدث 
التقنيات العلمية ورغم ذلك يمارسون أقبح صور الغباء والالمسئولية تجاه األمة، 
وال يكترثون بإشعال نيران الفتنة بين أبنائها.. وال يبالون بدماء اخوانهم أبناء 

الشعب اليمني المسلم.
االجتماع سيسجل في التاريخ وصمة عار لزمن األنذال.. رغم أن الجميع 
يدركون أن الصاروخ اليمني ضرب مطار جدة.. واضح أن هذه المنظمة 

تضم كل الدول التي تدعم وتساند اإلرهاب.

برج إيفل
 «الوهابي»!

دخول فرنسا ضمن جوقة المتاجرين 
بدماء الشعب اليمني يعكس السقوط 
المدوي للقيم اإلنسانية العظيمة التي 
جسدتها فرنسا في تاريخ البشرية بعد 

انتصار ثورتها التي غيرت وجه 
التاريخ واسقطت عهود 

ــيــل  ــتــضــل ــــدجــــل وال ال
ومحاكم التفتيش.
فرنسا تعد من 
الدول المتقدمة 
وتمتلك تقنيات 
حديثة وتدرك 
ـــــصـــــاروخ  ل أن ا
ـــيـــمـــنـــي ضـــرب  ال
ــم  مــطــار جــــدة ول
يــســتــهــدف مكة 

ــى  ــــمــــكــــرمــــة عــل ال
اإلطالق، لكن فرنسا هي 

أيضًا سقطت بهذا الشكل 
المهين من أجل إتمام صفقة 

األسلحة مع السعودية والتي كانت 
مخصصة للجيش واألمن اللبناني.. 
وبهذا السقوط يمكن أن تبيع 
فرنسا كل شيء للسعودية حتى 

برج «ايفل» يمكن أن يصبح 
منارة لخدمة (الوهابية) أو 
مقصلة لشنق معارضي آل 

سعود أو لقتل أطفال 
اليمن.

موت «الدستور» في اليمن!
ـــشـــيء الـــمـــحـــرم في  أصـــبـــح ال
طول البالد وعرضها هو العمل 
بالدستور والقوانين النافذة.. 
والمطالب باحترامها يعد زنديقًا 
وكافرًا وعدوًا لالسالم وعميًال، هذا 
اذا لم تطح برأسه رصاصة مثلما كان 

يفعل ذلك سيف «الوشاح».
الكل انقلبوا على الدستور من الفار هادي 

وبن دغر وشالل وحتى المشرفين الى ورقة 
ولد الشيخ.. وهكذا أصبح كل شيء في البالد 
مباحًا من القتل واستدعاء االجنبي الى نهب 
المال العام وبيع الجزر وسرقة السيارات 
ــصــادرة  ــطــاف وم ونــهــب األراضـــــي واالخــت

االيرادات.. الخ.
الشيء الوحيد المحرم في البالد هو الدستور 

والقوانين..

ورقة أممية بمعايير سعودية 
تجاه ضرب «الزوجة»!

اليوم تقف أمام الشعب 
ــاء تبّرئ  اليمني خــارطــة دم
السعودية وتحالف العدوان من 
كل جرائم الحرب التي ارتكبوها طوال 
عامين من العدوان والحصار بحق 

اآلالف من أبناء الشعب اليمني.
حصار.. تجويع.. احتالل.. وفرض 
وصاية.. المنع من السفر أو الدخول 
أو الخروج.. و.. و.. الخ، إّال بإذن 
السعودية.. واآلن ثمة ورقة 
أممية ستجبر اليمنيين على 
ــّرئ السعودية  ــب اتــفــاق ي
وتــحــالــف الـــعـــدوان من 
الــدمــاء الطاهرة التي 
ســفــكــتــهــا بــاطــًال 

وظلمًا وعدوانًا.
ليست المشكلة في تقاسم السلطة 
م.. فلم يعد أحــد يكترث 

َّ
سل

ُ
ولمن ت

بذلك.. الشعب اليمني يريد أن يعرف 
من قتل فلذات أكباده بتلك الوحشية، 
على األقل ولو بإشارة في هذه الورقة.. 
لن تستطيع األمم المتحدة وخارطتها 

أن تقنعنا أن القتلة هم يمنيون.
ك الدنيا ال يساوي قطرة دم 

ْ
إن ُمل

طفل أو شيخ أو صياد.. أو فالح أو امرأة 
أو شاب، ُسفك بدون حق..

إن السالم غاية كل يمني.. والعفو 
ـــصـــفـــح مــــن أخــــالق  ـــتـــســـامـــح وال وال
اليمنيين.. لكن أن يعيش على دماء 

أهلنا.. فالموت أفضل.

من التحيتا.. تحية للصالح

نجاحات شعبية واسعة تحققها جمعية الصالح التنموية منذ 
تأسست والى اليوم.. نجدها تتكبد المشاق وتبذل التضحيات في 
سبيل الوصول الى مواطن بحاجة للعون والمساعدة العاجلة انقاذًا 
لحياته وأسرته من الجوع والمرض أو التخفيف من همومه جراء 

الظــــروف المعيشيـــــــة الصعبــــــة التي يعيشها وانعدام السبل 
أمامه بسبب العدوان والحصار المفروض على بالدنا للشهر التاسع 

عشر.
جمعية الصالح كانت أول المبادرين إلغاثة تهامة المنكوبة.. وها 

هي اليوم مع ابناء التحتيا تؤدي دورها اإلنساني بالنيابة عن كل يمني 
حر وشريف أرقته صور الهياكل العظمية، وما يفعله الجوع بأبنائنا 
واخواننا وأطفالنا هناك، وسعى الى اثبات أننا قادرون على إغاثة كل 

جائع وشريد وتأمين كل خائف مهما كانت الظروف.


