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7االثنين: 

إن هذه المواقف تمثل البداية الصحيحة والعملية لالنتقال الى الخطوة 
التالية والمتمثلة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في 
جرائم العدوان السعودي، وال مفر أبدًا من هذا االستحقاق خصوصًا 
بعد أن تم في السابق عرقلة تشكيل لجنة دولية كهذه من قبل أمريكا 
وبريطانيا واسفر ذلك التدخل عن سحب المشروع الهولندي وااللتفاف 
على ذلك بتشكيل لجنة من الحكومة التابعة للرياض والتي اتضح أن 
الهدف من وراء تشكيلها هو أن تكون غطاء إلخفاء جرائم السعودية.. 
ــا وغيرها حول جرائم  غير أن المعارك المحتدمة اآلن داخــل أوروب
السعودية، وخصوصًا بعد تقرير خبراء األمم المتحدة وقرار البرلمان 
األوروبي ستقود بكل تأكيد الى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق 
في هذه الجرائم السيما بعد أن اكتشف العالم أن حكومة العميل خالد 
بحاح تعد مشاركة في تلك الجرائم من خالل تسترها على قتل آالف 
اليمنيين دون حق، خالفًا عن أنها عملت على تضليل الرأي العام طوال 
األشهر الماضية بنشر وتقديم تقارير كاذبة عن واقع االنتهاكات في 
اليمن، وسخرت عمل هذه اللجنة بغرض التستر المتعمد عن جرائم 

رتكب بحق االنسانية في اليمن وهذه جريمة بحد ذاتها.
ُ
ت

الى ذلك سخر مراقبون سياسيون ومختصون قانونيون من استجابة 
السعودية إلجراء تحقيق في مثل هذه االنتهاكات بعد احتدام المعركة 
داخل بريطانيا وعلى مستوى العديد من عواصم العالم، واعتبروا 
موافقة السعودية بهذا الشأن جاءت متأخرة جدًا، ولم تعد هناك حاجة 
ى ملف ضحايا هذه الحرب القذرة الى يد القتلة ليعبثوا بدماء 

َ
ألن يعط

األبرياء مجددًا.

وعلى ذات الصعيد سارعت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس 
ووتش وغيرها الى إصدار بيان قوي وشديد ضد دول تحالف العدوان 
حيث رفضت بشكل واضح وصريح تشكيل لجنة تحقيق صورية.. 
وشددت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.. 
وأكد بيان صادر عن المنظمتين أن تشكيل التحالف السعودي لجنة 

تحقيق في االتهامات بجرائم الحرب في اليمن غير كافية.
وأشـــارت بهذا الخصوص صحيفة الــغــارديــان البريطانية إلــى أن 
المنظمتين رفضتا التعهدات السعودية للتحقيق في سقوط الضحايا 
المدنيين جراء القصف في اليمن وتمسكتا بإجراء تحقيق مستقل عن 
جرائم حرب محتملة. ودعت المنظمتان إلى تشكيل لجنة مستقلة 
للنظر في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، مثل استهداف عيادات 

منظمة أطباء بال حدود في اليمن. 
وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: "إن على أعضاء 

التحالف التحقيق في اتهامات بانتهاكات من قبل قواتها".
وأضافتا: "ولكن يجب أن تكون هناك لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ 
ات للوقوف على الحقائق  للتحقيق في جميع االنتهاكات واالعــتــداء

لة". وتحديد هوية الجناة، بهدف ضمان تقديم المسؤولين للمساء
وقالت منظمة العفو: "يجب على المملكة المتحدة أن توقف فورًا 

تراخيص تصديرات األسلحة المتجهة الى آلة الحرب السعودية".
ولفتت "الغارديان" إلى تقرير لجنة خبراء األمم المتحدة بأن قوات 
التحالف نفذت ١١٩ غارة جوية، تنتهك القانون اإلنساني الدولي، 

ودعت إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق.
من جانبها دعت منظمة أطباء بال حدود التي تعرضت مرافقها في 
اليمن إلى ضربات جوية من التحالف السعودي، إلى إنشاء لجنة تحقيقات 

دولية مستقلة ومحايدة.
الجدير بالذكر أن القانون اإلنساني الدولي يحظر شن هجمات بشكل 
متعمد على المدنيين من غير المشاركين في األعمال العدائية، أو 
األعيان المدنية، ويحظر كذلك شن همجات عشوائية ال تميز بين 
المدنيين أو األعيان المدنية التي تلحق بالمدنيين أو األعيان المدنية، 
أضــرارًا غير متناسبة واألفضلية العسكرية المباشرة المتوخاة من 
الهجوم.. وتشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات خطيرة للقانون 
اإلنساني الدولي، وقد ترقى الى مصاف جرائم الحرب إذا تم شنها بنية 
جنائية.. وتترتب مسئولية قانونية على جميع البلدان وفق احكام 
القانون الدولي وعليها مراقبة عمليات نقل األسلحة وتقديم أو حظر 

توريدها أو نقلها في ظل ظروف معينة.

تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم السعودية باليمن.. انتظار لن يطول كثيرًا
 رفض دولي لتشكيل لجنة من تحالف العدوان  العفو الدولية وهيومن رايتس ترفضان التعهدات السعودية
يجب محاسبة الجناة وتقديم المسئولين للمساءلة

 عبداهللا المغربي

في وطٍن ُمعتدى عليه من تحالف سبعة عشرة دولة بقيادة  
السعودية يعيش ابناء اليمن غير آبهين بطائراتهم وأزيز 

صواريخهم الجبانة والغادرة الشبيهة بهم ..
عدواٌن وحشي طال البشر والحجر والبنيان والشجر، وبكل تجبر وتكبر 

غاراتهم ال تبقي وال تذر ..
حقد أعمى وعــدواٌن غاشم لكن مشكلتهم ان كل ما يفعلونه في 
شعب اليمن الجلد ، شعٌب لو أعطيت احدهم وزن جبل عطان الذي 
اهلك العدوان ذهبًا ما قبل ان ينحني او يرضخ ولن يرضى بعدوانهم 

وهمجيتهم ..
كل ما يصنعونه وينفذونه لن يوصلهم الى هدفهم الــذي يبغونه 
وحلمهم الذي ينشدونه .. لن يرضخ الشعب اليمني او ينصاع لمن اعتدى 

عليه وسفك دمه ..
، وطالبة في جامعتها   في مدرسته متحدٍّ

ٌ
مواطن بسيط يتحدى، وطفل

 في كليته ُيحذرهم، وجندٌي في واجبه لسان حاله يقول: 
ٌ
تتوعد، واستاذ

 بمكان عمله غير آبٍه بقصفهم .. 
ٌ
سننتقم منهم، ورجل أمن مرابط

وشعٌب من اقصاه الى اقصاه ومن شرقه حتى الغرب فيه ال يمكن 
ألحدهم ان يقبل باالنصياع للمعتدين او تسليم دماء الشهداء وارواح 

كل الصامدين ..
هؤالء ومثلهم وزد الضعف عليهم كانوا مدركين وأدرك من لم يكن 
يدرك أن الرئيس صالح كان وما زال وسيظل هرمًا عمالقًا ال ولن تطاله 
الكائنات االنهزامية والمخلوقات الهالمية .. ورمزًا يفتخر به ابن اليمن 
ورقمًا صعبًا يعترف األعداء به قبل األصدقاء ويدرك حجمه المبغضون 

قبل المحبين ..
مواجهات تدور في الحدود واقتتال مع جماعة ارهابية وتخريبية 
وحصاٌر مفروض وقصف جوي وبحري بجنوٍن ال محدود ووجود طاقات 
وقدراٍت هائالت وخطٍط عسكريات ومع ذلك كله وأعظم فإن الجيش 
الذي طالما وصفه من أوصلونا الى ما نحن فيه بالجيش العائلي والمناطقي 
ولكم صاح ناعقوهم ووصفوه وصانعه بأقبح االوصاف وشتموا قادته ولم 
يعترفوا بحسنة ولو صغيرة واحدة فيه.. يواجه ويقتحم ويسقط ويأسر 

ويكتسح ويكسر وما زال الجميع يرتقب مفاجآته وجديد قدراته ..
استهدفوا ضباطه وأقصوا منتسبيه ، شرذموه وفككوه وبالهيكلة 
كانوا يسعون الى ان يقتلوه.. وزعوا أسلحته ودمروا منظوماته وساعدوا 
في فعل ما يمكنهم فعله من اجل التخلص منه بذريعة صالح والن صالح 

نه .. من أوجده وأسسه ومن اجل شعبه اهتم به فكوَّ
صالح الهمام ونجله احمد الضرغام .. تحملوا الشتائم والتهم وتنازلوا 
ات وما سلموه رغم كل  عن كل شيء اال الوطن، فما باعوه رغم اإلغراء
االستهدافات.. لم يسمعوا لتلك الهتافات ولم يحقدوا بقدر حقد أولئك 
النفر من صغار موزة وعساكر حمد وخدام المملكة وحريم السلطان 

كما وصفهم خلفان ..
اليوم يعترف المتنكرون .. ها هم اليوم الى حكمة بانيه يعودون 

وللعفو عنهم طالبون .. ها هم اليوم يتندمون ولوجوههم ضاربون ..
م يقولون :ليتنا ما كّنا ولم نكن حتى نصل الى حالنا  حالهم ندٌم وتندُّ

وهذا الندم ..
متأكدون أن لعنة التاريخ ستالحقهم ولعنات ابنائهم قبل اوالد غيرهم 
 عليهم ان تالزمهم 

َّ
وسيكونون النقطة السوداء والليلة الغبراء .. وحق

لعنة الشعب الكبرى ..
 من عقل..

ٌ
كم سيتمنى من بداخله شيٌء من ضمير وقليل

عوه" لم يدمر .. لو أن "جيش الصالح والعائلة الذي ادَّ
وكــم كــان سيتمنى لو انــه احــد منتسبيه ليخدم وطنه ان كــان حقًا 
يريد خدمة وطنه ، أما أزالم مملكة العدوان والمفتونون بتوكل كرمان 
والساعون الى الكراسي والجاه والسلطان فال تنتظر من احدهم إال الشر 

وكل شرور ..
صالح لم يبِن كرسي سلطة والدليل انه تنازل عنه ..

ولم يعتِن بسكنه في دار الرئاسة وقد سلمه ..
عون بذلك .. صالح لم يكن له حسابات بنكية وقد افتضح المدَّ

صالح لم يبِن الجيش ليحمي سلطاته فقد اقتحم المرتزقة منازله 
ومقراته ..

صالح الجندي الذكي - "الُعسكور" الفطن والمحنك النبيه ادرك الخطر 
 من هذا وذاك ولسبب شيء او من دون 

ٌ
مبكرًا وتأكد أن بلده مستهدف

سبب خاصة بعد احداث المدمرة االمريكية كول ..
ه وعمل ما لم يعمله غيره ولن يستطيع  عفـاش .. بنى ما استطاع بناء
 عليه ان يعمله ، أوجد كيانًا لليمن وجعل لليمنيين شأنًا، ومن 

ٌ
متفلسف

يزايد بكلمة في حقه فليقرر ان يسافر اليوم ليعرف ان اليمني اصبح 
عوا أنهم يمانيون وارتضوا بالعدوان،  ممتهنًا بسبب شرذمة ممن ادَّ
وكبيرهم في الفجور يوقع على كل غارات المعتدين علينا، متناسيًا ان 

آخر هذه الدنيا هن قبور ..!
وبعد ان دمروا ما استطاعوا ان يدمروه في جيش اليمن واستهدفوا من 
كوادره من أخافهم وقتلوا من منتسبيه من كان يرعبهم، وعمل الجبناء 
ما بوسعهم من اجل النيل من الشرفاء، وتحالف الغرباء ليكونوا جلساء 
عى االغبياء أنهم أذكياء، وبعد ان خسروا قبل  في ساحة الجامعة، وادَّ
غيرهم وتضرر البعض اكثر من دونه وضاع الكثير منهم دون ان يذكره 
المرتزقة حتى مجرد ذكر تأكد الجميع ان الوطن باٍق وخونته زائلون ..

وبقت العائلة ورحل ابناء الساحات ورواد الشوارع ..
قتل الميليشيات ..

ُ
ِتلت وما زالت ت

ُ
بقي الجيش وق

وبقي المخلصون وفر الجبناء والخونة ..
بقي اصحاب المبادئ وانقرض المتلونون ..

ولم يعيشوا في وطنهم أحرارًا كما ولدتهم امهاتهم غير البسطاء، 
أما من كانوا يظنون أنهم عظماء فهم اليوم مشردون من بلٍد آلخر 
ومن فندٍق الى شاليه يتمنون نسمة هواٍء يمنية عليلة ويرتجون 
كوب قهوة "ُبــن" يمنٍي يحتسونها ولكنهم يصابون بخيبة أمل ، 
فهم يعلمون ان ال مكان لهم في أرض البسطاء الصامدين في وجه 

أسيادهم الحقراء ..
وأخيرًا صدق الحق وزهق الباطل .. إن الباطل كان زهوقًا..

الجيش الصالحي..

بدأت قضية جرائم الســعودية بحق الشــعب اليمني تأخذ مسارها الصحيح وتعبر عنها بشكل واضح مواقف قوى الخير والسالم في  
العديد من دول العالم وتحديدًا في أوروبا وبعض المنظمات الحقوقية واإلنسانية.. وتكتسب هذه المواقف أهمية كبيرة من كونها 
تشــكل انطالقة حراك دولي يســتند الى أدلة واضحة لوقائع جرائم حرب تم فيها تحديد أســماء الضحايا وزمان ومكان الجرائم ومرتكبيها 
وكذلك نوع أدوات القتل ومكان تصنيعها وغيرها.. وهذه المهمة انجزتها منظمات مشهود لها عالميًا بالحيادية واالستقاللية والمهنية.. 
هذا خالفًا عن المواقف الواضحة والشجاعة التي أعلن عنها االتحاد البرلماني األوروبي والمعارضة البريطانية واأللمانية اضافة الى ما تضمنه 

تقرير خبراء األمم المتحدة بهذا الشأن.

خبراء األمم المتحدة:

 التحالف نفذ ١١٩ غارة 
جوية تنتهك القانون 

اإلنساني الدولي

نبيل الصوفي ينقل الحقيقة من نهم
ــــب   ــــكــــات دحـــــــــض ال

لمعروف  والصحفي ا
االستاذ نبيل الصوفي األكاذيب 
واالشاعات التي تروج لها أبواق 
ــي تــزعــم أنـــه تم  ــت الـــعـــدوان وال

احتالل مديرية نهم.
ــذي زار  وأكــد نبيل الصوفي ال
مديرية نهم الجمعة أنــه رغم 
شن العدوان السعودي أكثر من 
٥٠٠ غارة جوية في ثالثة أيام 

إّال أنه فشل في اختراق نهم.
ونظرًا ألهمية ما نشر الزميل 
نبيل الصوفي على صفحته عقب 

زيارته لمديرية نهم ننشره كما جاء بالتفصيل:
(الكاتب والصحفي الزميل نبيل الصوفي، في مواقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك، نهار الجمعة ٥ فبراير/ 

شباط ٢٠١٦م).
طائرات الفجور السعودي، التبقي والتذر..

إن قلنا إنه في ثالثة أيام وحدها شهدت نهم ٥٠٠ 
غارة فلن نكون مبالغين.

وكــل هــذه الــغــارات ليس الختراق نهم، لقطع ما 
اليقل عن ٧٠ كيلو إلى العاصمة صنعاء، بل فقط 
لمزيد من الضغط على تجار الحرب، لفتح دكاكين 

حرب داخل عمران وصنعاء..

إلى اآلن، لم يستطيعوا فتح أي جبهة إضافية لما 
هم فيها..

اليمكن القول إن فرضة نهم، أو نهم بكلها، ولو 
كانت المساحة بين حدها وبين العاصمة كالمسافة من 
عدن إلى الضالع، عصية على الحرب، للحرب قوانينها. 
وتوغل الحرب في نهم، ستفتح بابًا للضغط على 
القبائل السبع المحيطة بالعاصمة، ليعاد تقسيم تركة 

الحرب والسالم بين هذه القبائل..
أما الشرعية التي يتحدثون عنها، فهي أصًال كانت 
عدوة هذه القبائل من أول يوم تولت فيها السلطة 

وإلى اليوم..

- "التحالف" يصّعد استهداف الطرقات شرق اليمن
- الجيش اليمني يجبر "التحالف" على التراجع في 

نهم وسقوط العشرات
الشيء المهم من هذا كله، وقد قضيت جمعتي في 

هذه المناطق، هو لماذا يكذبون؟
لو قالوا إنهم فتحوا جبهة في نهم على حدود مأرب، 
فإن هذا إنجاز لهم تحقق.. فلماذا ضيعوه بالحديث 

عن السيطرة على نهم؟
مالحظة: في هذه النقطة تصورت المرة السابقة، 

ولم يقبلوا مني التوضيح..
ليس ألجلهم أعيد الــزيــارة.. فهي حرب وليست 

مـــكـــارحـــة جـــهـــال مخبئين 
فــي جحورهم وراء شاشات 
يكتبون عليها ما ال يتحملون 
مــســئــولــيــتــه.. ولكنها ألجــل 
تعقيل من يصدقون األكاذيب 
داخل العاصمة، وقد يودفون 
بأنفسهم بعد عام كامل من 

ادعاء العقل والرزانة..
- مــصــادر: أكثر من ٤٠٠ 
غارة تزامنت مع زحوف شرق 

صنعاء
- حصري - حقيقة تقدم 
"الـــتـــحـــالـــف" شــــرق صــنــعــاء 

ومناطق االشتباك
قال لي جندي: المرة األولى، ما طلعنا إال في القرنة، 
قصده في طرف الصورة، وجلس قدامنا ذي المرة 

مبتمسًا، الصورة يسارًا..
روحت أدور صور الزيارة السابقة، ولقيته فعًال في 

طرف الصورة القديمة.
يالله المرة الثالثة باسأله عن اسمه..

للعلم، تصورنا المرة الماضية في ظرف أقل توترًا.. 
هذه المرة، كل شوية وقــال لي مشرفهم: بتسمع 
الطائرات.. عيبسروا سيارتك واقفة ويقولوا مدري ما 

به.. اتحرك أنت والصور..

مؤسف ومؤلم جدًا أن تحتشد أكثر من ١٧ دولة عربية وأجنبية للعدوان على بالدنا   
تساندها سياسيًا وإعالميًا ومعنويًا أكثر من ٣٠ دولة ونحن عالقون عند جدلية 

ورة أُيهما يقتل الشعب اليمني «أمريكا أو السعودية»!!
ِّ
«البيضة والدجاجة» وفز

> إن هذا االحتشاد والعدوان العسكري األول من نوعه والحصار الجائر المفروض على بالدنا 
والذي يوشك أن يكمل سنته األولى سبب كاٍف لتشكيل وإنشاء هيئة (شعبية- رسمية) تتجاوز 

عناصر األزمة السياسية وتستوي لمواجهة العدوان ومقاومة االحتالل متعدد الجنسيات..!
يجب أن تسمى األشياء بمسمياتها، وليس منطقيًا الحديث عن مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني ومسميات «الشرعية، االنقالب» وقد نسف العدوان السعودي واالحتالل متعدد 
الجنسيات المبادرة الخليجية برمتها.. كما ليس طبيعيًا أن نحتفي بما سيقوله البرلمان األوروبي 

ومجلس نوابنا «ممثلي األمة» مغلقة أبوابه..!!
> تحتاج هذه المرحلة لتشكيل هيئة وطنية عليا وما يمكن تسميته «مجلس وطني للثورة 
عنى بالشأن العسكري والتعبئة الجماهيرية والشأن 

ُ
ومقاومة االحتالل» يتكون من عدة دوائر ت

االقتصادي والعالقات الخارجية وقطاعي الشباب والمرأة.

> الكيان الرسمي- الشعبي الجديد يجب أن يضم في هيئاته العليا الكتل البرلمانية- نواب 
الوزراء، محافظين، وقيادات األحزاب والمجالس «الحراك الجنوبي- المجلس السياسي ألنصار 
الله» والمكونات السياسية بما فيها تلك األحزاب التي يؤيد بعض قاداتها العدوان من داخل 
عاصمة العدوان، ذلك ان العدوان السعودي يستهدف باألساس النظام السياسي في اليمن، 
وبالتالي فإن األحزاب السياسية معنية بالدرجة األولى بالدفاع عن نفسها والدفاع عن حقوق 

أعضائها في الحرية واالستقالل ومقاومة االحتالل كحق مشروع كفلته القوانين واالتفاقيات 
الدولية.

> إبطال مفعول «الشرعية المزعومة» و«الحكومة المتعاونة مع العدوان» يتطلب االنتقال 
إلى مرحلة جديدة فرضها العدوان السعودي ودماء وجراح أكثر من ٣٠ ألف يمني وحصار 
بحري وجوي وبري جائر ودمار شامل للُبنى التحتية واستهداف ممنهج لكل مظاهر الحياة..
هذه المرحلة الجديدة ُولدت من رحم االحتالل وسوف تبقى حية حتى رحيل آخر جندي 
أجنبي في آخر شبر من التراب اليمني، وال فرق هنا بين احتالل عدن أو غزو صنعاء، وعلى أن 
تدشن الدائرة المتخصصة بالتعبئة الجماهيرية في التشكيل الثوري الجديد مهامها بتنظيم 
مسيرات جماهيرية كبرى في عموم المحافظات تطالب برحيل االستعمار واالحتالل متعدد 
الجنسيات من أراضي الجمهورية اليمنية.. وما لم ُنَسمِّ األشياء بمسمياتها ونتعامل مع الواقع 

كما هو.. فسنبقى عالقين عند فزورة «أمريكا، السعودية» فيما العالم يضحك علينا..!!

jemyyemen@gmail.com

مجلس وطني للثورة ومقاومة االحتالل..!!
 جميل الجعدبي


