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5االثنين:  المشهد السياسي

بعد إدخالهم قائمة العار

الخطوة التالية.. رفع الحصار ووقف بيع األسلحة
بعد أن أعاد األمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريس 
التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن إلى قائمة العار والالئحة 
السوداء لألمم المتحدة للدول المنتهكة لحقوق األطفال، تأتي 
الخطوة التالية التي ينبغي على مجلس األمن اتخاذها بإصدار قرار 
ملزم يمنع بيع األسلحة للنظام السعودي والدول المتحالفة معه 
ستخدمت لقصف 

ُ
؛ كون تلك األسلحة على تنوعها واختالفها ا

المدنيين والبنية األساسية المدنية وفي مقدمتها تدمير المئات 
من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وزيــادة معاناة 

اليمنيين..
ومن ضمن الخطوات المطلوبة والتي تشكل اهمية وضــرورة 
ها رفع الحصار الجائر المفروض  ات فعلية إزاء وينبغي اتخاذ اجراء
على اليمن واليمنيين وعودة مطار صنعاء الدولي للعمل كون هذا 

الحصار تسبب بكارثة انسانية هي األسوأ في العالم.. 
طيلة السنوات الثالث الماضية ارتكب النظام السعودي وحلفاؤه 
ابشع الجرائم والمجازر بحق اإلنسان اليمني وقصف عشرات اآلالف 
من األحياء السكنية والمؤسسات الخدماتية التي أدت إلى استشهاد 
واصابة اكثر من ستين الف مواطن..؛ كما أدى حصاره لوفاة آالف 
االطفال والنساء نتيجة انعدام الدواء ونقص الغذاء..، ومنع أكثر من 
خمسة عشر ألفًا من السفر إلى خارج البالد للعالج ما تسبب بوفاة 

اآلالف من المرضى..!! 
ات  جرائم ال يمكن السكوت عليها أو تجاوزها دون اتخاذ إجراء

فعلية تنتصر للعدالة والقوانين الدولية واإلنسانية التي تحرم 
وتجرم استهداف المدنيين وقصف المنشآت المدنية والطبية 
والتعليمية واستخدام الدواء والغذاء كسالح في عدوانهم اإلجرامي 

واإلرهابي القذر.. 
البد ان يتبع قرار األمين العام بإعادة السعودية وحلفائها إلى 
عرف بقائمة العار، خطوات أخرى تعكس 

ُ
الالئحة السوداء أو ما ت

األمــم المتحدة من خاللها قدرتها على وضع حد لتلك الجرائم 
والمجازر واالنتهاكات المتواصلة للقانون اإلنساني الدولي وتكشف 
عن توجهها الجاد والمسئول في ايقاف هذا العدوان وتحقيق 

السالم في اليمن.. 
وهنا البد على الدول الرافضة استمرار هذه االنتهاكات وتأكيدها 
رفع المعاناة عن اليمنيين أن تضغط في اجتماعات مجلس األمن 
القادمة لترجمة هذه المطالب واقعيًا باتخاذ قرارات تدفع داعمي 
ومساندي النظام السعودي في عدوانهم وفي مقدمتها الدول 
الكبرى والمصنعة للسالح إلى ايقاف مبيعاتهم من االسلحة ودفع 

السعودية إلنهاء الصراع بأي طريقة ممكنة..
ات والضغوط التي ينبغي تفعيلها فال معنى  ودون تلك اإلجراء
وال أهمية إلدراج األمم المتحدة للسعودية وحلفائها في الالئحة 
السوداء..؛ كونه سيبقى اجراًء شكليًا ولن يكون هناك أي جدوى 

منه.. 
هذا اإلجراء ليس الهدف منه المساومة والتعامل مع العدالة بحل 
وسطي من أجل أهداف سياسية أو تحويله إلى مادة صحفية يتم 
نشرها هنا أو هناك ويدفع المستفيدين "الدول الكبرى" للمتاجرة 
من ورائه وتنمية مكاسبهم السياسية واالقتصادية على حساب 
دماء أطفال اليمن والقوانين الدولية..؛ وإنما إجراء يساعد على إيجاد 
حل حقيقي في اليمن..؛ ويرفع المعاناة الكبيرة عن اليمنيين وفي 

مقدمتهم األطفال وينتصر للعدالة بكل صورها وأوجهها..

الجامعة "السعودية" مرة أخرى
انتهاك التحالف السعودي حقوق اإلنسان واستهداف 

األطفال في اليمن مجرد ادعاءات!!

ال غرابة أن تذهب ماتسمى "الجامعة العربية" أو 
بعبارة أصح الجامعة "السعودية" إلى التشكيك بقرار 
األمين العام حول انتهاكات التحالف بقيادة السعودية 

لــلــقــانــون اإلنــســانــي 
ــقــانــون  الـــدولـــي وال

الدولي لحقوق اإلنسان واستهداف 
درج التحالف 

ُ
وتشويه األطــفــال..؛ وعلى ضوئه أ

السعودي في الالئحة السوداء أو قائمة العار..
المتحدث باسم هذه الجامعة التي فقدت 
مصداقيتها وانحرفت عن مهامها وتحولت 
إلى مسّعر حرب في خدمة النظام السعودي 

ـــــــام وحلفائه، وتعليقًا على التقرير السنوي لألمين  ـــــــع ال
لألمم المتحدة حول حالة األطفال في النزاعات المسلحة، قال 
إنه كان يستلزم تبّني نهج أكثر دقة في رصد وتسجيل وتوثيق 
ات حول ارتكاب التحالف العربي  ثار بشأنها ادعاء

ُ
االنتهاكات التي ت
لها في اليمن..!! 

ــه أمين عــام هــذه الجامعة متحدثه للتعليق على  هكذا وجَّ
التقرير.. مطالبًا بتبّني نهج أكثر دقة في رصد وتسجيل وتوثيق 
ات حول ارتكاب التحالف  ثار بشأنها ادعــاء

ُ
االنتهاكات التي "ت

العربي لها في اليمن"..!! 
هذا النهج الذي يطالب به هذا المتحدث هو نفسه النهج الذي 
على ضوئه دان أمين عام الجامعة "السعودية" خادم آل سعود 
قصف من اسماهم "االنقالبيين" مكة المكرمة و"جامع كوفل" 
واستهداف السفن الحربية "اإلنسانية" التي قصف بها تحالف 

العدوان المدن اليمنية واليمنيين..!! 
هذا هو النهج الذي كان ينبغي على األمم المتحدة وأمينها العام 
تبّنيه لبناء تقريره قبل أن يظهر انحيازه "لالنقالبيين" ويذهب 
ات  صوب إدراج التحالف السعودي في الالئحة السوداء وفقا الدعاء

ال أساس وال وجود لها..!!
تقارير المنظمات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة والمنظمات 
الحقوقية الدولية التي بنت معلوماتها وتقصيها للحقائق من 
أرض الواقع ال يمكن االستناد اليها لبناء تقرير األمين العام لألمم 
المتحدة.. وبحسب متحدث "ابو الغيط" كان ينبغي الرجوع لقادة 

النظام العدواني السعودي ألخذ المعلومات ومجمل 
الحقائق المعتملة في اليمن والبناء عليها بدًال من 
التسرع واتهام "الضحية" وادراجه في الالئحة السوداء 
ظلمًا وعدوانًا.."!!..

ــــمــــاذا تــتــســرع  ل
يــاغــوتــيــريــس وتـــــدرج الــتــحــالــف 
ــحــة الــــســــوداء بــنــاء على  ــالئ الـــســـعـــودي فـــي ال
ات كــاذبــة ومضللة زودك بها  ات وادعــــاء افــتــراء

"االنقالبيون"..؟!!! 
كان يتعين عليك الرجوع للخبير اإلنساني 
الدولي الــذي ال شبيه وال قرين له االستاذ 

ــدكــتــور  البروفيسور العالم بخوافي األمور والُحجة التي ال
ال قبلها وال بعدها ُحجة «أحمد أبو الغيط» الستقاء الحقائق 
والمعلومات منه قبل أن تصدر قرارك الظالم بادراج التحالف 
السعودي في قائمة العار!!! لو كان هذا الخبير والُحجة والعالم 
أحمد أبو الغيط يعي حقًا مسئولياته كأمين عام للجامعة العربية 
لما بقي يــردد كالببغاء ماتردده قيادات العدوان من اكاذيب 
ومغالطات حول مايقومون به في اليمن وما يمارسونه ويرتكبونه 
من جرائم ومجازر بحق اليمنيين وفي مقدمتهم األطفال..؛ 
ولما ذهب ينتقد تقرير األمين العام لألمم المتحدة ويشكك 
بمعلوماته وهــو من تعمل تحت إدارتـــه عشرات المنظمات 
الحقوقية واإلغاثية واإلنسانية وتصل إلى مختلف أنحاء العالم..!! 
فمن هو أبو الغيط هذا عندما يأتي ويشكك ببيانات ومعلومات 
األمم المتحدة ويطالبها بأن تستقي معلوماتها ممن اسماها 
"الحكومة اليمنية" المعترف بها دوليًا كمصدر رئيس للحصول 

على المعلومات والبيانات إلعداد هذه التقارير..!! 
على األمم المتحدة وفقا لنهج "أبو الغيط" أن تعود لـ"الحكومة 
المنتهية" التي استدعت العدوان لتدمير اليمن وقتل اليمنيين 
وفي مقدمتهم األطفال، وغير المعترف بها شعبيًا للحصول على 

المعلومات والبيانات..!! 
هــذا هــو منهج ابــو الغيط القبيح والوضيع خــادم الــعــدوان 
والمتحدث عنه بديًال عن العسيري..فهل مثل هذا يمكن أن 

يكون أمينًا على مسئولياته التي يتحملها اليوم؟!

 للمهام االنسانية واإلغاثية
ً
أكد أن «التحالف» أكثر الجهات تسهيال

المخالفي.. ذيل الكلب عمره ما ينعدل!!

«اللي على راسه بطحة يحسسها»..!! 

بقي أمام المرتزق عبدالملك المخالفي وزير خارجية الفار هادي أن يظهر عبر 
فضائيات العدوان شاكيًا باكيًا ذارفًا الدموع من الظلم الذي تمارسه األمم المتحدة 
ضد شرعية رئيسه المنتهية وحكومته وضد النظام السعودي وحلفائه..؛ وحينها ربما 
تنظر له المنظمة األممية وأمينها العام والمنظمات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة 
بعين الرحمة ويعترفون حينها بالظلم الذي يمارسه ضد "شرعيته" وضد النظام 

السعودي ويعملون على إيقاف هذا الظلم وإرضائهم..!! 
المرتزق المخالفي بمغالطاته التي ال يمل وال يتعب من ترديدها قال األسبوع 

الماضي دون حياء "إن «التحالف» أكثر الجهات تسهيًال لمهام الجهود 
اإلنسانية واإلغاثية"..!!

هل تعتقدون أن هذا المرتزق سيصدق يومًا فيما يقوله في 
اته وفي كل مكان يذهب اليه..؟!! تصريحاته ولقاء

مثل هذا المرتزق الذي باع وطنه ورمى بوجهه في مزابل آل 
سعود ونراه يتباهى باستهداف المدنيين وفي مقدمتهم 

األطفال والنساء وبحصار اليمن واليمنيين - مثل هذا ال 
يمكن أن يكون يمنيًا وال صاحب شرف وكرامة وانما خائن 
قبيح ووقح يتحايل بأقواله ومواقفه إرضاء لشهوة الخيانة 
التي تسيطر عليه وتسيره يمينًا ويسارًا وحتى يضمن 
لنفسه أن يبقى بتلك الحظوة لدى أسياده وأولياء نعمته 

أعداء الوطن والشعب..!!
المرتزق ال يمكن أن يكون صاحب مبدأ ولو كان كذلك 
لما رمى بنفسه في احضان العدوان وذهب يتحدث 
بلسان قاداته ممجدًا جرائمه ومجازره وطالبًا ارتكاب 

المزيد منها.. ولما استمر يــردد 
األكاذيب والمغالطات ال لشيء إال 

خدمة ألسياده وتنفيذًا لتوجهاتهم 
العدوانية على بلده وأبناء بلده.. 

ــرد على مــا قــالــه هــذا السفيه: "إن  لــن ن
«التحالف» أكثر الجهات تسهيًال لمهام 

الجهود اإلنسانية واإلغــاثــيــة"، وإنما 
ســنــتــرك هــنــا الــــرد لــبــعــض مسئولي 

المنظمات اإلغاثية الذين كشفوا وعروا حقيقة تلك التسهيالت..!! 
المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي قال مطلع الشهر الماضي: "السعوديون 
خلقوا تعقيدات خطيرة بالنسبة لنا بسبب قيود أشبه بالحصار على الميناء وتدمير 

الروافع في ميناء الحديدة وقلل ذلك قدرتنا على إدخال الغذاء بشكل كبير"..
واتهم ديفيد بيسلي تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي بإعاقة عمليات تقديم 
المساعدات، مطالبًا بإنهاء الحملة العسكرية للتحالف التي تسببت بخلق إحدى أسوأ 
الكوارث اإلنسانية في العالم.. اضافة إلى مطالبته السعودية بمفردها "تمويل 

ات معالجة األمراض والجوع الذي يعصف باليمن". إجراء
من جهته اوضح مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
أن نحو ثالثة ماليين شخص اضطروا بسبب القصف والقتال 
للفرار من ديارهم..؛ بينما قتلت الكوليرا ألفي شخص وأصابت 

٦٠٠ ألف شخص آخرين.
وكانت منظمات االغاثة الدولية وصفت الوضع في اليمن بأنه 
إحدى أسوأ الكوارث اإلنسانية في العالم..؛ وأكدت أكثر من 
مرة ان القيود المفروضة من قبل التحالف قد عمقت معاناة 

الماليين من المدنيين..
ودعت وكاالت ومنظمات االغاثة الى مزيد من الوصول 
للمناطق الشمالية، واتهمت االمم المتحدة التحالف بتقييد 
دخول السفن الى ميناء الحديدة الرئيسي على البحر االحمر، 
الذي يدخل من خالله حوالي ٨٠ في المائة من واردات اليمن 

الغذائية.
ات الكاذبة  كل هذه الحقائق تفضح وتعري كل االدعاء
التي دأب المرتزق المخالفي على الترويج لها..؛ ومايزال 

دون خجل أو وجل..!! 
ال نــريــد مــن الــمــرتــزق المخالفي أن يــقــول أو يضيف 
شيئًا فقد أدى مهمته على اكمل وجه منذ بدء العدوان 
واستطاع أن يعزز حقارته وقبحه وقذارته لدى أبناء 
الشعب اليمني وكل من يتابعه خارجبًا.. وأثبت أن ذيل 
الكلب عمره ما ينعدل وسيبقى مهرجًا حقيرًا مهما قال 

أو فعل..!!

اب المحسوبين على طرف من اطراف  تَّ
ُ
بعض الك

التحالف الــوطــنــي يبحثون عــن قضايا هامشية ال 
عالقة لها بمواجهة الــعــدوان وال بقضايا داخلية 
أخرى تسهم في وضع الحلول والمعالجات للكثير من 
القضايا الشائكة التي يمثل حلها مطلبا شعبيا كقضية 
المعلمين والمعلمات التي أدى تقاعس الجهات 
المعنية في حلها إلى تأخير بدء العام الدراسي ، ما أثر 

على معنويات الطالب والطالبات وأولياء أمورهم 
الذين يشاهدون طــالب الــمــدارس الخاصة 
وبقية الــطــالب فــي المحافظات التي تقع 
تحت سيطرة الحكومة المنتهية الصالحية 
يدرسون ويتوجهون كل صباح إلى مدارسهم، 
فيما هم ينتظرون المجلس السياسي وحكومة 

اإلنقاذ لحل هذه المشكلة..!!
هؤالء يلجأون للمزايدة والبحث عما يسمونها 
"الــخــســائــر" الــتــي قدمها انــصــار الــلــه مــن جهة 
والمؤتمر الشعبي العام من جهة ثانية خالل 
السنوات الثالث الماضية من عمر العدوان وترديد 
تساؤالت تحريضية سخيفة لعدم استهداف هذا 
الطرف في بعض المحافظات كما يتعرض له أحد 
احزاب الخيانة والعمالة واالرتــزاق ال لشيئ سوى 
جــر هــذا الــطــرف للرد على ترهاتهم والــعــودة 

ة كل  إلى المهاترات اإلعالمية وإســاء

طرف لآلخر ..؛ وهو ما يسعى إليه العدوان وقادته 
ومرتزقته..!!

إن كــان هـــؤالء  ينتمون ألنــصــار الــلــه أو يحاولون 
ة للمؤتمر وقياداته  التقرب منهم من خالل اإلســاء
فنقول لهم ابحثوا  عن قضايا اخرى تكتبون حولها 
تنفع بها اليمنيين وتخفف معاناتهم وأوجاعهم 
المتزايدة وتساعد المجلس السياسي والحكومة 
على وضــع الــحــلــول والمعالجات لمجمل 
اإلشــكــاالت القائمة بــدال من 

التحدث عن المؤتمر وكيل االتهامات السخيفة عليه 
وتوجيهها يمنة ويسرة دون دراية أو علم بما يقولون 

ويرددون..!!
وإن كــان الهدف خدمة المتضررين من الشراكة 
القائمة بين المؤتمر وإنصار الله وبذل كل ما بوسعهم 
ة للمؤتمر وقياداته والتغطية  لفضها من جهة واإلساء
على الفساد الموجود في بعض المؤسسات الحكومية 
وعلى اربابه وممارسيه من جهة أخرى، فعليهم أن 
يتحدثوا بشجاعة ويسموا األشياء بمسمياتها بدال من 
اللف والدوران ..و "اللي على راسه بطحة يحسسها"..!! 
ــهــؤالء وغــيــرهــم مــن هـــواة اشــعــال الــصــراعــات  ول
ــحــروب على حــســاب اوجـــاع الشعب وآالمــهــم  وال
ومعاناتهم نــقــول.. المؤتمر وقياداته أكبر من 
ترهاتكم الــتــي تــرددونــهــا 
صباح مساء ، وإن أردتــم أن 
تضحكوا اآلخرين 
بكتاباتكم فهناك 
كثير قــضــايــا من 
هذا الصنف وفيها 
ــفــكــاهــة ما  مـــن ال
ـــن  ـــدفـــع اآلخـــري ي
لــلــضــحــك أو حتى 

البكاء..!!


