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مقتل سليماني

وعـويل الحــوثيين

فـخ

ستوكهولم
عام من انتهاكات ميليشيا
الحوثي في الحديدة

األمم «القلقة»
عندما

يصبح «القلق» مهنة عاملية تد ّر ماليني الدوالرات عىل أصحابها
دون أن يقلقوا فعل ًّيا ،وال يتعدى قلقهم رسم أحرف بيانات
من ّمقة تتثاقل وسائل اإلعالم يف نرشها ،لكرثة تكرارها اململ ،عندها فتش عن األمم
املتحدة.
أصبح «القلق» كلمة مرادفة لألمم املتحدة ومنظامتها العاملة يف مناطق الرصاع حول العامل ،دون أن يكون
لذلك القلق أي نتائج فعلية إلحالل السالم ،وحامية املظلوم ،ومعاقبة الظامل.

قبل أشهر نُرش ترصيح للمبعوث األممي الخاص يف اليمن مارتن جريفيت ،أعرب
فيه عن قلقه من «الحجز التحفظي» عىل أصول وممتلكات  35نائ ًبا يف الربملان
اليمني ،من قبل ميليشيا الحويث ،جاء فيه أن ذلك الفعل «سيرتك صورة سلبية حول
متجاهل ما قامت به تلك امليليشيا من االستحواذ
ً
العمل املستقل ملؤسسات الدولة»،
بقوة السالح عىل مؤسسات الدولة وتحويلها إىل مزرعة خاصة لتحقيق أهدافها
الطائفية ،ومصادرة حقوق املوظفني ،واالستيالء عىل ممتلكات املعارضني بالقوة.
ً
متداول يف الوسط السيايس اليمني واإلعالمي
التشكيك يف نزاهة الربيطاين مارتن جريفيت أصبح
والحقوقي ،وهناك اتفاق لدى اليمنيني عىل أن مارتن ميارس أجندات خاصة ،ولديه ازدواجية يف التعامل
مع ميليشيا إرهابية شعارها املوت ،وتعمل عىل تدمري ممنهج للحياة ،وموقفه وبياناته تكشف ما يدور
يعب عن القلق املخادع.
يف لقاءاته التي تجعله ّ

تكمن خطورة الدور السلبي الذي ميارسه مارتن جريفيت يف «الفخ» الذي أوقع
الحكومة الرشعية فيه ،وجعلها تقبل بـ«اتفاق ستوكهومل» الذي مىض عليه أكرث من
سنة دون أن يحقق أدىن النتائج التي احتفل بها املبعوث واملنظمة الدولية وجعلها
من اإلنجازات التاريخية الخاصة ،بل الغريب جرأته يف الحديث عن «التقدم املحرز»
يف ملف الحديدة ،فالتقدم الذي حدث هو استئجار السفينة «انرتكنيك دريم إم
يف» يف عرض البحر األحمر مبئات اآلالف من الدوالرات لغرض عقد اجتامعات لجنة
االنتشار التي مل تجتمع خالل الفرتة املاضية سوى  8اجتامعات فقط مل تصل فيها
إىل نتائج ملموسة.
وبالغ القائم بأعامل لجنة االنتشار يف الحديدة الجرنال اللبناين هاين نخلة يف ترصيحه عندما أعلن «أن
األهداف األساسية التفاق ستوكهومل يف الحديدة قد تحققت ،وتبقى بعض األهداف امليدانية والسياسية
التي يجري العمل عىل تحقيقها».

أحمد الصباحي
رئيس التحرير

كل يشء تحقق ومل
عبارات ليس لها من مدلول سوى الخداع والتسويق للزيفُّ ..
يتبق سوى بعض األهداف ،أي استخفاف بالعقول بعد هذا ،وهنا العجب.
َ
املواطن اليمني املتابع لألحداث من حقّه أن يتساءل :ما الذي تحقق؟ فالحوثيون مل ينسحبوا من املوانئ
ومل يوقفوا اعتداءاتهم اليومية عىل قوات الجيش ،بل تحولت الحديدة إىل ساحة ال تجف دماؤها؛ نظ ًرا
للجرائم اليومية التي ترتكبها امليليشيا املدعومة من إيران بحق املدنيني مستغلّة صمت األمم املتحدة
والتزام الرشعية والتحالف بالتهدئة حفاظًا عىل األبرياء.

وقد تجاوزت خروقات الحوثيني التفاق ستوكهومل يف الحديدة وفقًا لإلحصائيات
الرسمية  16500خروقات إلطالق النار ،ونزيف مستمر للدم نتيجة االستهداف الذي
مل يتوقف ،فأي أهداف تحققت يا مارتن؟
كل
هنا مشهد واحد من «الوهم» الذي يس ّوقه املبعوث األممي للمجتمع الدويل ولليمنيني ،والغرض من ّ
ذلك إطالة أمد الرصاع ،ومتديد عقود العاملني يف املنظمة الدولية باليمن ،وقبل كل ذلك ابتزاز الخليج
والدول الداعمة لجلب املزيد من الدعم تحت دعاوى إنهاء الرصاع يف اليمن.

محمية حوف الساحرة -المهرة
ّ

نصيحة أخرية :ال تركنوا إىل «قلق» األمم املتحدة ،وال حيادها املشبوه ،وال
تقاريرها املضللة .احسموها بالحرب من أجل سالم دائم يف اليمن .ودمتم ساملني.
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شارك راجح لبوزة ثوار
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سبتمبر ،وأقــام
ً
ب ــي ــن ق ــب ــائ ــل ردفـ ـ ــان،
لتتمكن مــن الــذهــاب
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لــلــدفــاع عــن ث ــورة 26
سبتمبر الوليدة ،وكان
يــرى فيها ســنـ ًـدا ألي
حركة ثورية تحررية ضد
المستعمر البريطاني
في الجنوب المحتل.
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” عن

لم

تأت ثورة  14أكتوبر من فراغ أو محض صدفة ساقتها األقدار،
ذرعا في الجزء الجنوبي من
لكنّ ها ثورة شعب ضاق به الظلم ً
ليترسم خطى الثوار في البالد العربية التي سارت على درب التحرير،
اليمن،
ّ
فأشعل شــرارة ثورته في  14أكتوبر من العام 1963م ضد االستعمار
البريطاني ،من جبال ردفــان بقيادة راجــح بن غالب لبوزة ،المولود في
ردفان من العام  1917وكان من أبرز قادتها وأهم رموزها.

يتيم يف منطقة (دبسان)،
نشأ لبوزة ً
حيث تويف والده وهو يف مرحلة الطفولة،
فكفلته والدته وأخــاه األوحــد (محمد)،
لتقوم بدور األم الحنون واألب املفقود يف
تربيتهام ،وحني اشت َّد ساعده عمل يف تجارة
الحبوب وبعض املواد الغذائية ،لكنه كان
يــدرك حجم املأساة التي يعانيها وطنه
املحتل ،ويــدرك واجبه تجاه ذلك؛ فكان
يف طليعة املقاومة ،وبدأ بتشكيل خالياها
الرسيّة من أبناء بلدته ردفان ،لكن تلك
التشكيالت كان ينقصها الخربة والتنظيم،

ومع ذلك كانت بداية االنتفاضة ،وبداية
العمل املسلح ،وذلك يف العام 1942م ،حتى
انطلقت ثورة  26سبتمرب يف شامل اليمن،
ليشد رحاله ممتطيًا آماله وأمانيه عىل
درب الكفاح ،ليشارك ثوار سبتمرب ثورتهم؛
ولهذا الهدف السامي أقام صل ًحا بني قبائل
ردفان ،حتى تتمكّن من الذهاب إىل شامل
الوطن للدفاع عن الثورة الوليدة ،التي
يلمح يف خيوط فجرها وميضً ا يش ّع باألمل
لثورته ضد املستعمر الربيطاين ،ويرى فيها
سندًا ألي حركة ثورية تحررية يف الجنوب
املحتل .شارك الشهيد راجح ومن سار عىل
دربه الثورة يف الجزء الشاميل من الوطن
الذي عاىن االستبداد والحكم الساليل ،وعاد
بعد نجاح الثورة إىل مسقط رأسه ردفان،
تحدوه اآلمال يف تحرير الجنوب املحتل
الذي أشعلت رشارة ثورته صباح  14أكتوبر
من العام 1963م ،ومع مغيب شمس ذلك
اليوم املتمخض ليله الحـــالك
واملـــتدثر بالحزن ،عن
فــــجــــر
جـــد يد
متجــــد د ،
حاولت السلطات
االســـتـــعـــاريـــة أن
تئده يف املهد ،فش ّنت
حمالتها العسكرية
الغاشمة التـــــي
اســتــم ـ ّرت ستة
أشــهــر ،رضبت
خاللها القرى،
وقــــتــــلــــت

رشدت اآلالف منهم،
السكان اآلمنني ،و ّ
مستخدمة يف هجامتها سياسة «األرض
املحروقة» ،وخلّفت كارثة إنسانية أدانها
العدو قبل الصديق ،وجعلت أحد أعضاء
مجلس العموم الربيطاين يدين تلك األعامل
الال إنسانية -آنذاك.-
وكان البطل راجح غالب لبوزة شهيدها
األول ويف ساعاتها األوىل من القتال ضد
قوات املستعمر الربيطاين وعمره  46سنة،
ليتم دفن جثامنه الطاهر يف اليوم الثاين
من استشهاده بحضور حشد جامهريي
كبري ،جمعيهم وقفوا عىل قرب الشهيد
ليتعاهدوا مبواصلة الكفاح الــذي بدأه
الثوار بقيادته ،وعدّته الجبهة الوطنية يف
بيانها الصادر النطالق الثورة أول شهيد
يف ثورة الرابع عرش من أكتوبر الخالدة،
وليكون منا ًرا ألبنائها خاصة وأبناء الجنوب
واليمن عامة ،ليواصلوا مسرية الكفاح
املسلح يف الريف واملدينة حتى تم
إجالء املستعمر الربيطاين دون قيد
أو رشط يف  30نوفمرب املجيد من
العام 1967م يــوم إخــراج آخر
جندي بريطاين من جنوب اليمن
الذي خضع للحكم االستعامري مئة
وتسعة وعرشين عا ًما  ..رحم الله
الشهيد راجح غالب لبوزة
ورفــاقــه الذين قدّموا
أرواحهم رخيصة يف
محراب الحرية
واالستقالل.

كان البطل راجح
غالب لبوزة أول
شهيد في ثورة
14أكتوبر ،وعمره
 46سنة ،ووقف
حشد جماهيري
كبير على قبره
ليتعاهدوا
بمواصلة الكفاح
الذي بدأه الثوار
وعدته
بقيادته،
ّ
الجبهة الوطنية
في بيانها الصادر
النطالق الثورة
أول شهيد في
ّ
ثورة الرابع عشر
من أكتوبر الخالدة.

5
جمادى األولى 1441هـ  -يناير 2020م

لم

تقرير

يــكــن ينقص اليمنيين مــعــانــاة إضافية
فوق ما يجري في واقعهم من مآسي
وكوارث صنعتها أدوات إيرانية ساللية ،وأرادت أن
للتربع على الحكم والسلطة.
تمتطي تلك المعاناة
ّ

الجوازات..
معاناة تنتظر الحل
بلغت تكاليف
قـــــــطـــــــع جــــــــــواز
الـــس ــف ــر م ـ ــا بــيــن
 300إلـــــى 400
أل ــف ريـــال وأكــثــر،
معظمها ذهبت
ك ــلْ ــف ــة ال ــط ــري ــق
واإلقــــــامــــــة فــي
الــفــنــادق تستمر
أشـ ــهـ ــراً  ،وغــيــرهــا
من التكاليف أثناء
المعاملة

معانــاة إضافيــة يكابدهــا اليمنيــون
وصعوبــات ومتاعــب وعراقيــل ج ّمــة
حــن يرغبــون أو تقتــي الحاجــة بــرورة
حصولهــم عــى جــواز ســفر.
الحصــول عــى جــواز ســفر مشـقّة كبــرة،
ورحلــة معانــاة ال فــكاك منهــا ألي راغــب
يف الحصــول عــى جــواز ســفر تحــت
ضغــط الحاجــة ،ســواء الســفر للعــاج
أم ألغــراض أخــرى ،كظــروف النــزوح ،أو
العمــل ،أو الدراســة.
مل تقــدّم مصلحــة الجــوازات حتــى
أي حلــول ناجعــة إلنهــاء هــذه
اللحظــة ّ
املعانــاة اليوميــة للشــعب اليمنــي ،والتــي
لــكل راغــب يف
باتــت مشــكلة مؤرقــة ّ
الحصــول عــى وثيقــة ســفر.
يــأيت املواطنــون الراغبــون يف الحصــول
عــى جــواز ســفر مــن املحافظــات التــي
ال تــزال تحــت ســيطرة الحوثيــن ،بعــد
رحلــة معانــاة ومشــقة اجتيــاز النقــاط
الحوثيــة وارتفــاع تكاليــف املواصــات،
فالطريــق إىل مــأرب أو تعــز أو عــدن
تحتــاج إىل أيــام؛ نظ ـرا ً للظــروف األمنيــة
والتعســفات التــي يواجههــا املســافر يف
نقــاط الحوثيــن عــى الطــرق املؤدّيــة
إىل املحافظــات املذكــورة ،وهنــاك مــرىض
فارقــوا الحيــاة نتيجــة تك ّبدهــم عنــاء
الســفر الشــاق ،أو الوقــوف يف طوابــر

6
العدد « »19المنبر اليمني  -مجلة شهرية

لـ ــم تـ ــقـ ـ ّـدم مــصــلــحــة
الـــهـــجـــرة والـــــجـــــوازات
أي حلول
حتى اللحظة ّ
ناجعة إلنــهــاء المعاناة
اليومية للشعب اليمني
لــلــحــصــول عــلــى وثيقة
السفر
االنتظار يف فروع املصلحة.
بعــد وصــول املواطــن إىل فــرع مــن فــروع
املصلحــة يف مــأرب أو تعــز أو عــدن تبــدأ
رحلتــه مــع معانــاة جديــدة ال تســتم ّر
أســابيع يف الطوابــر والفنــادق النتظــار
إنجــاز املعاملــة ،بــل تســتم ّر أشــهرا ً كاملة،
ـدن الخدمــة ،وانعــدام الحلــول،
بســبب تـ ّ
وغيــاب املســؤولية لــدى الجهــات املعن ّيــة.
يظــل املواطــن ينتظــر ثالثــة أشــهر يف
ّ
الغالــب الســتالم جــواز ســفره ،ورمبــا
أكــر بعــد رحلــة معانــاة طويلــة يف
الطريــق ،ويف طوابــر املعامــات أمــام
فــروع مصلحــة الجــوازات ،دون أي اعتبــار
لظــروف النــاس واملعانــاة التــي ميــرون
بهــا.
كثــرون وصلــت شــكاواهم ملجلــة املنــر
اليمنــي ممــن بلغــت تكاليــف قطــع
جــواز الســفر مــا بــن  300إىل  400ألــف
ريــال وأكــر ،معظمهــا ذهبــت كلْفــة
الطريــق واإلقامــة يف الفنــادق أشــهرا ً،
وغريهــا مــن التكاليــف أثنــاء املعاملــة،
خاصــة ممــن يحتــاج جــوازات ســفر
ألفــراد العائلــة نســا ًء ورجــاالً.

تقرير /خاص

تع ّنــت املصلحــة ،وعــدم العمــل عــى
تســهيل اإلجــراءات والتخفيــف مــن
معانــاة النــاس يف التســجيل ،والفحــص،
والتدقيــق ،وتســليم وثيقــة الســفر،
تســببت يف تحميــل املواطــن اليمنــي
كلّفــة مرهقــة ،وصلــت حــ ّد التســبب
بوفــاة بعــض كبــار الســن واملــرىض نتيجــة
هــذا التعامــل غــر املســؤول مــن تلــك
الجهــات التــي تتح ّمــل وزرهــا كاملــة.
وصفــت رئيســة منظمــة سواســية لحقــوق
اإلنســان املحاميــة هبــة عيدروس ،الفســاد
الحاصــل يف املصلحــة ،وأســباب تأخّــر
املعامــات ،يف تغريــدة عــى حســابها يف
تويــر يــوم  17ديســمرب املــايض بالقــول:
“عندمــا تجــد أعــدادا ً كبــرة مــن املواطنني
مــن مختلــف املحافظــات يتواجــدون أمام
إدارة الهجــرة والجــوازاتفــرع عــدن ،مــن
الســاعة الثالثــة فجـرا ً ،مــن أجــل معاملــة
الحصــول عــى جــوازات ســفر ،ويقــف
كبــار الســن وصغارهــم طيلــة النهــار يف
طابــور ،فهــذا يـ ّ
ـدل عــى أن هنــاك خل ـاً
كب ـرا ً ،مســؤولة عنــه الجهــات املختصــة،
وين ـ ّم عــن فســاد أكــر خفــي”.
تخــص مصلحــة
تغريــدة عيــدروس ال
ّ
الجــوازات يف عــدن ،فجــوازات مــأرب،
وتعــز أيضــاً تتح ّمــل املســؤولية نفســها
جــراء مــا تشــهده ســاحة املصلحــة مــن
تكــدّس للمواطنــن ،وطوابــر طويلــة،
وتأ ّخــر غــر طبيعــي وال مســؤول يف رصف
الجــوازات وإنجــاز املعامــات ،ومثــل ذلك
يــري عــى فــروع املصلحــة األخــرى.
عــى الحكومــة الرشعيــة ووزارة الداخليــة
ومصلحــة الهجــرة والجــوازات أن تتح ّمــل
مســؤوليتها إزاء مــا يعانيــه املواطنــون،
ويســارعوا لعمــل حلــول ملشــكلة التعقيــد
الحاصــل يف إصــدار الجــوازات ،واإلنهــاء
الفــوري ملــا يحصــل مــن فشــل يف مصلحــة
الهجــرة والجــوازات

تعز..

خمس سنوات..
من الحصار الحوثي

ال

تـ ــزال تــعــز تــعــانــي حــتــى الــلــحــظــة من
الحصار الهمجي الذي تفرضه ميليشيا
الحوثي على المدينة التي يبلغ عــدد سكانها
أكثر من  700ألف نسمة.
تقرير /خاص
الحصــار املفــروض عــى تعــز بــات مــن
أطــول الحصــارات يف التاريــخ ،ومل يكتــف
الحوثيــون بالحصــار العســكري ومنــع
الحركــة والتنقــل ،بــل تعــدوا ذلــك إىل
منــع وصــول الســلع الغذائيــة إىل املدنيــن
يف تعــز ،ومنعــوا دخــول األدويــة إىل
املشــايف ،ووصــل األمــر إىل منــع أســطوانات
األكســجني الخاصــة بغــرف العمليــات
وأقســام الطــــــــوارئ والحاضنـــــات يف
املستشــفيات ،يف ســلوك همجــي مل يســبق
أن حصــل يف تاريــخ الحــروب.
اضطــرت اململكــة العربيــة الســعودية يف
شــدة الحصــار إىل مبــارشة عمليــات إن ـزال
جــوي ألدويــة ومســتلزمات طبيــة إلنقــاذ
الحــاالت اإلنســانية واملرىض يف مستشــفيات
مدينــة تعــز التــي رضبــت ميليشــيا
الحــويث عليهــا حصــا ًرا منــذ 2015م ،بعــد
أن منعــت امليليشــيا وصــول شــحنات
األدويــة واملســتلزمات الطبيــة واملســاعدات
املقدمــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية،
وأوقفتهــا يف الطــرق املؤدّيــة إىل املدينــة
ومــن ثــم قامــت مبصادرتهــا لصالحهــا.
تنديد أممي بحصار
الحوثيين لتعز

يف عــام  2016قــال نائــب املديــر التنفيــذي
لقســم الــرق األوســط وشــال أفريقيــا
يف منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش“ :مينــع
الحوثيــون مــوادًا رضوريــة عــن ســكان
تعــز ملجــرد أنهــم يعيشــون يف مناطــق
تخضــع لســيطرة قــوات أخــرى .مصــادرة
املمتلــكات مــن املدنيــن أمــر غــر قانــوين،
لكــن أخــذ طعامهــم وإمداداتهــم الطبيــة
قســوة بالغــة”.
مبادرة حوثية....
وتاريخ من الكذب

يف اآلونــة األخــرة ظهــرت دعــوات لفــك

اضـ ـ ــطـ ـ ــرت ال ــم ــم ــل ــك ــة
العربية السعودية في
شدة الحصار إلى مباشرة
عــمــلــيــات إنـــــــزال ج ــوي
ألدويـ ـ ــة ومــســتــلــزمــات
طــبــيــة إلن ــق ــاذ الــحــاالت
اإلنسانية والمرضى في
مستشفيات مدينة تعز
ال ــت ــي ض ــرب ــت ميليشيا
الــحــوثــي عــلــيــهــا حــصـ ًـارا
منذ 2015م

الحصــار عــن تعــز ،كان مصدرهــا املعســكر
املــوايل للحوثيــن ،وشــخصيات اجتامعيــة
أخــرى ســعت إىل التجــاوب مــع املبــادرة
التــي ظ ّنــوا أنهــا تعكــس رغبــة حوثيــة يف
فـ ّـك الحصــار عــن مدينــة تعــز.
امليليشــيا الحوثيــة كعادتها مارســت الكذب
والخــداع ،ورفضــت فتــح املداخــل والطــرق
ورفــع القناصـــــة والثكنــات العســكرية
حــول املدينــة ،وســقطت محاولــة التلميــع
للحــويث التــي نشــطت عــى أثــر مــا تــم
تداولــه مــن مبــادرة حوثيــة لفــك الحصــار.
ورصح املتحــدّث باســم محــور تعــز
العســكري العقيــد عبدالباســط البحــر
ملجلــة املنــر اليمنــي حــول عــن مــا يشــاع

مــن مبــادرة حوثيــة لفتــح مداخــل تعــز
قائـ ًـا :مــا يُشــاع إعالميًــا حــول فــك الحصار
عــن تعــز مل يتــم ،وأضــاف البحــر :لألســف
نضطــر أن نؤكّــد املؤكــد أن قــوات الحوثيــن
هــي مــن تحــارص تعــز بطــرق انتقاميــة
وإجراميــة حاقــدة منــذ  5ســنوات ضمــن
مسلســل جرامئهــا املمنهجــة ،والالإنســانية
ضــد شــعبنا اليمنــي يف كل مــكان ،لكنهــا يف
تعــز أشــد وأخبــث ،تنــر القناصــة ،وتــزرع
األلغــام ،وتضــع الحواجــز العســكرية يف
املنافــذ.
ون ـ ّوه العقيــد البحــر إىل أن الحصــار تقــوم
بــه عصابــات وميليشــيا مجرمــة ،متج ـ ّردة
مــن كل أخــاق الحــروب وقواعد االشــتباك،
وأع ـراف وقوانيــــــن الحـــــرب اإلنســانية
املتعــارف عليهــا عامليًــا وإنســانيًا ودينيًّــا.
وأكّــد العقيــد البحــر أن الجيــش والســلطة
املحليــة يف تعــز ير ّحبــون بــأي جهــود محلّيــة
أو دوليــة لفــك الحصــار عــن تعــز ،وســيقوم
مبــا يلــزم لتســهيل أي جهــود راميــة لوقــف
معانــاة أبنــاء تعــز ج ـراء الحصــار املفــروض
عليهــم ،مبي ًنــا أن ميليشــيا الحــويث متــارس
عقابًــا جامعيًــا ضــد الســكان ،وترفــض فــك
الحصــار ،وتقــوم بعمليــة تلميــع واســتهالك
إعالمــي مفضــوح ،ومل تلتــزم مبــا تعهــدت
بــه يف سلســلة طــاوالت املفاوضــات ،وآخرهــا
اتفــاق ســتوكهومل؛ فلم تلــزم بفقراتــه املتعلقة
بالحديــدة ،وال بتلــك املتعلقــة بتعــز!.
ميليشــيا الحــويث منــذ تشــكلها تدثــرت
بالكــذب ،وتســللت تحــت خطــاب تضليــي
متمثــل بإســقاط الجرعــة وتخفيــف
املعانــاة عــن الشــعب ،وهــو مــا انكشــف
وأدرك الشــعب اليمنــي كذبهــا بعــد أن
ســيطرت عــى العاصمــة صنعــاء ،وانتهاجهــا
مامرســات ضاعفــت مــن معانــاة النــاس،
ود ّمــرت مــا بقيــا مــن الحيــاة؟

العقيد/
عبدالباسط البحر

ميليشيا الحوثي
عقابا
تمارس
ً
جماعيا ضد سكان
ً
تعز وترفض فك
الحصار ،وتقوم
بعملية تلميع
واستهالك
إعالمي مفضوح،
ولم تلتزم بما
تعهدت به في
المفاوضات،
وآخرها اتفاق
ستوكهولم
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ملف العدد

اتفاق ستوكهولم ...

فخ الستدامة االقتتال؟
معبر للسالم أم ّ
آالف الخروقات واالنتهاكات لميليشيا
الحوثي منذ توقيع اتفاق السويد
أحرقت
ميليشيا الحوثي
مخازن برنامج
األغذية العالمي
في الحديدة،
واقتحمت المخازن
نفسها عدة مرات،
واستخدمت بعض
المباني المحاذية
للمخازن ثكنات
عسكرية

8

أكثر

ـوقــع برعاية
مــن عــام مضى على اتــفــاق استوكوهم الــمـ ّ
األمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والميليشيا الحوثية،
المتضمن وقف إطالق النار في كامل محافظة الحديدة ،إال أن ميليشيا
الحوثي ومنذ اليوم التالي لبدء الهدنة المقررة في  18ديسمبر 2018م
بحق أبناء محافظة الحديدة،
وحتى اليوم تمارس خروقاتها وانتهاكاتها ّ
وسط تواطؤ وصمت ُمطبق من قبل األمم المتحدة.
المنبر اليمني -خاص -جبر صبر

امليليشــيا الحوثيــة وقــد ُعــرف عنهــا
نقــض العهــود واالتفاقيــات ،تحــرص
عــى إبقــاء الوضــع يف الحديــدة عــى
مــا هــو عليــه ملــا متتلكــه املحافظــة مــن
أهميّــة اســراتيجيّة ،واألهــم مــن ذلــك
وجــود املينــاء الــذي تحصــد امليليشــيا
مــن إيراداتــه أكــر مــن  30مليــون دوالر
شــهريًّا لتغــذي مــن خاللهــا حروبهــا يف
مختلــف مناطــق اليمــن.
“ املنــر اليمنــي” رصــدت خروقــات
وانتهــاكات ميليشــيا الحــويث يف محافظــة
الحديــدة عــى مــدار عــام منــذ بــدء
تنفيــذ اتفاقيــة ســتوكهومل يف  18ديســمرب
2018م.
ارتكبــت ميليشــيا الحــويث آالف
الخروقــات واالنتهــاكات ،توزّعــت بــن
القتــل واإلصابــة ،والخطــف ،والقصــف
العشــوايئ عــى األحيــاء اآلهلــة بالســكان،
والتهجــر القــري ،وتقويــض ســلطات
الدولــة ،وزراعــة األلغــام ،ومداهمــة

العدد « »19المنبر اليمني  -مجلة شهرية

املنــازل ،وترويــع املواطنــن ،وافتعــال
األزمــات ،واإلعدامــات امليدانيــة ،وتحويل
املنشــآت التعليميــة إىل ثكنات عســكرية،
فض ـاً عــن حصــار املواطنــن وتجويعهــم
عــن طريــق نهــب املســاعدات الغذائيــة
وإحراقهــا أو بيعهــا يف الســوق الســوداء
التــي أنشــأتها امليليشــيا.
المليشيا تقتل أكثر من
ألف مواطن

رفعــت األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل
شــعارين يف فــرض إيقــاف تحريــر
الحديــدة ،وعليهــا بُنيــت املســاعي،
وهــا:
التخفيــف مــن املعانــاة اإلنســانية،
وإيصــال املســاعدات إىل املترضريــن مــن
أبنــاء الشــعب اليمنــي.
وقــف نزيــف الــدم اليمنــي ،وحاميــة
املدنيــن يف الحديــدة مــن الحــرب.
يتبــن أن
ومــن خــال التقريــر التــايل ّ

تأخــر ووقــف تحريــر الحديــدة مل يحقــق
الهدفــن أو الشــعارين املرفوعــن اللذيــن
رفعتهــا األمــم املتحــدة واملجتمــع
الــدويل ،ومــا حــدث هــو العكــس،
حيــث تضاعفــت األرضار اإلنســانية
وزادت اعتــداءات امليليشــيا الحوثيــة
عــى املدنيــن ،وتضاعفــت أعــداد القتــى
واملصابــن واألرضار املاديــة واملعنويــة
أضعافــاً مضاعفــة ،فيــا لــو حســم
الجيــش الوطنــي املعركــة عســكرياً.
كل تلــك
والســؤال املطــروح اآلن بعــد ّ
األرضار التــي ترتّبــت عــى توقيــف
تحريــر الحديــدة :مــا األجنــدات
الحقيقيــة للمجتمــع الــدويل مــن وراء
حاميــة امليليشــيا الحوثيــة مــن رضبــات
الجيــش الوطنــي وتوقيــف معركــة
تحريــر الحديــدة؟
حتــى هــذه اللحظــة ال زالــت ميليشــيا
الحــويث اإلرهابيــة مســتمرة يف ارتــكاب
جرامئهــا يف محافظــة الحديــدة ،فلــم

يتوقــف القصــف العشــوايئ للمدنيــن يف
منازلهــم ،وكــذا عمليــات القنــص املبــارش،
فضــا عــن زرعهــا األلغــام والعبــوات
ً
الناســفة وغريهــا بطريقــة مخيفــة
وعشــوائية ،وكميــات كبــرة .وقــد نتــج
عــن تلــك العمليــات اإلجراميــة خــال
الفــرة املاضيــة مقتــل وإصابــة أكــر
مــن ( )2400مــدين ،واستشــهاد ()300
عســكرياً ،وإصابــة ( )1566جنديًّــا ضمــن
القــوات املشــركة املتواجــدة يف الســاحل
الغــريب.
حيس تتصدر جرائم
الميليشيا

مديريــة حيــس الواقعــة جنــوب الحديدة
مشــمولة باتفــاق اســتكولوهم أودت
هجــات ميليشــيا الحــويث االنقالبيــة
فيهــا بحيــاة  38مدنيــاً ،وجرحــت 96
آخريــن ،منــذ دخــول اتفــاق ســتوكهومل
ح ّيــز التنفيــذ يف  18ديســمرب ،2018
وحتــى نهايــة العــام 2019م .ومــن بــن
إجــايل املدنيــن الذيــن قُتلــوا بقذائــف
ميليشــيا الحــويث مبديريــة حيــس يف
محافظــة الحديــدة  7أطفــال و7نســاء
و26رجــاً.
ويصــف ســكان محلّيــون مديريــة حيــس
بأنهــا “الســاحة التــي ال تجـ ّـف دماؤهــا؛
نظــرا ً للجرائــم اليوميــة التــي ترتكبهــا
بحــق أبنــاء املديريــة،
ميليشــيا الحــويث ّ
مســتغلّة صمــت األمــم املتحــدة املعن ّيــة
مبتابعــة تنفيــذ اتفــاق ســتوكهومل”.
تفجير المنازل وقصفها

وكعــادة امليليشــيا الحوثيــة يف اإلجــرام
متــي يف سياســتها املعتــادة بتفجــر
املنــازل وقصفهــا ،وكــذا تفخيــخ املســاجد
واملصالــح الحكوميــة واملنشــآت الخاصــة،
واســتخدامها ثكنــات عســكرية ،وقامــت
خــال الفــرة املاضيــة بتفجــر وقصــف
وتدمــر أكــر مــن ( )446منــزالً ومنشــأة
حكوميــة تدم ـرا ً جزئي ـاً أو كلّي ـاً ،وتــرر
 27منشــأة مدنيــة وصناعيــة ،واســتهدفت
املســتودع الثالــث ملجمــع مصانــع إخــوان
ثابــت مــا أدّى إىل إحراقــه.

حاصرت ميليشيا
الحوثي مديرية
الدريهمي ومنعت
القافالت الغذائية
من الدخول إليها،
ودمرت أكبر خزانات
ّ
المياه التي يعتمد
عليها المواطنون
في المديرية.

الحديــدة ،واحتجــزت أكــر مــن  51ألــف
طــن مــن القمــح املقــدم مــن برنامــج
األغذيــة العاملــي يكفــي أكــر مــن 3
ماليــن و 700ألــف فــرد.
احتجاز سفن وقافالت
اإلغاثة

التجويع ونهب المساعدات
وإتالف األغذية

مل تكتــف ميليشــيا الحــويث بإجرامهــا
يف قتــل املواطنــن مــن أبنــاء الحديــدة
وقصــف منازلهــم ،فعمــدت إىل حصارهــم
وتجويعهــم ،ومعهــم بقيــة أبنــاء الشــعب
اليمنــي ،مــن خــال احتجــاز ونهــب
املســاعدات الغذائيــة املقدّمــة مــن
املنظــات الدوليــة وتخزينهــا بكميــات
فضــا عــن
ً
كبــرة ،مــا أدى إىل إتالفهــا،
إحراقهــا يف مخــازن بعــض الــركات ،أو
نهبهــا واالســتيالء عليهــا لصالــح عنارصهــا.
حيــث عمــدت ميليشــيا الحــويث إىل
إحـراق مخــازن برنامــج األغذيــة العاملــي
يف الحديــدة ،واقتحمــت املخــازن نفســها
عــدة م ـرات ،واســتخدمت بعــض املبــاين
املحاذيــة للمخــازن ثكنــات عســكرية،
وأتلفــت أكــر مــن  4آالف طــن مــن
القمــح مــن محتويــات مخــازن مدينــة

مل تقتــر الخروقــات الحوثيــة وجرامئهــا
املتعــددة يف محافظــة الحديــدة عــى
مــا ســبق وحســب ،بــل يضــاف إىل
ذلــك قيامهــا باحتجــاز الســفن اإلغاثيــة
والنفطيــة يف مينــاء الحديــدة والصليــف.
وبحســب اللجنــة العليــا لإلغاثــة فــإن
ميليشــيا الحــويث منعــت دخــول أكــر مــن
 88ســفينة إغاثيــة وتجاريــة ونفطيــة إىل
مينــاءي الحديــدة والصليــف مبحافظــة
الحديــدة ،خــال الفــرة مــن مايــو 2015
إىل ديســمرب  ،2018منهــا  34ســفينة
احتجزتهــا أكــر مــن ســتة أشــهر وتســبب
ذلــك يف تلــف معظــم حموالتهــا،
وأضافــت اللجنــة أ ّن امليليشــيا نهبــت
واحتجــزت خــال الفــرة نفســها (ســتة
أشــهر)  697شــاحنة إغاثيــة يف الطــرق
الرابطــة بــن محافظــات الحديــدة
وصنعــاء وإب وتعــز وحجــة وذمــار،
ومداخــل املحافظــات اليمنيــة الخاضعــة
لســيطرتها ،وقامــت باحتجــاز شــاحنة
تــزن  32ط ًنــا يف مينــاء الحديــدة كانــت
متجه ـ ًة إىل محافظــة صنعــاء ،مشــر ًة إىل
أ ّن بعــض تلــك الشــاحنات املنهوبــة كانت
تحمــل أدويــة خاصــة بوبــاء الكولــرا
ولقاحــات األطفــال.

بنود اتفاق
نصت
السويد ّ
على إزالة الحواجز
والتحصينات بمدينة
أن
الحديدة ،إال ّ
ميليشيا الحوثي
زادت منها منذ
توقيع االتفاق
بنسبة % 57

حصار خانق لمديرية
الدريهمي

وتشــر التقاريــر أن امليليشــيا قامــت
مبنــع دخــول املســاعدات الغذائيــة إىل
الســاكنني يف مديريــات الحديــدة التــي
تحارصهــا ،وخاصــة مديريــة الدريهمــي،
ودعــا وزيــر اإلدارة املحليــة رئيــس
اللجنــة العليــا لإلغاثــة عبدالرقيــب فتــح،
منســقة الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن
يتبع .....
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حولت ميليشيا الحوثي مدينة الحديدة إلى حقول ألغام
ّ

وأنفاق وخنادق تفوق أي مدينة في العالم شهدت حرباً

احتجزت
ميليشيا
الحوثي
قمحاً مقدماً
من برنامج
األغذية
العالمي
يكفي 3
ماليين
و 700ألف
مواطن

لي ـزا غرانــدي إىل التدخــل العاجــل والضغــط
املبــارش عــى ميليشــيا الحــويث االنقالبيــة
إلدخــال املســاعدات اإلغاثيــة إىل الســكان
املحارصيــن يف مديريــة الدريهمــي مبحافظــة
الحديــدة ،دون قيــد أو رشط أو تأخــر.
واســتنكر فتــح بأشــد العبــارات قيــام ميليشــيا
الحــويث االنقالبيــة مبنــع برنامــج األغذيــة
العاملــي مــن إدخــال املســاعدات إىل الســكان
يف الدريهمــي ،وعــ َّد هــذا ترصفــاً إرهابيــاً
ينــايف القوانــن الدوليــة واإلنســانية ،مطالبــاً
الفريــق األممــي املنبثــق عــن اتفــاق الســويد
والخــاص مبراقبــة إعــادة االنتشــار مبامرســة
دوره يف إلــزام امليليشــيا بالســاح إلدخــال
املســاعدات بصــورة عاجلــة ،وتســجيل هــذه
االنتهــاكات ،ومخاطبــة املجتمــع الــدويل
بكافــة هــذه الترصفــات التــي متارســها
امليليشــيا االنقالبيــة.
ومل تقتــر ميليشــيا الحــويث عــى محــارصة
مديريــة الدريهمــي ومنــع القافــات
الغذائيــة مــن الدخــول إليهــا ،فقــد قامــت
بتدمــر أكــر خزانــات امليــاه التــي يعتمــد
عليهــا املواطنــون يف املديريــة.
ويف الوقــت نفســه اســتهدفت امليليشــيا
املركبــات الهندســية للتحالــف بشــكلٍ
دوري بأســلحة مضــادة للدبابــات ،مــا منــع
مــن إزالــة األنقــاض والعقبــات يف املناطــق
املحــررة للســاح مبــرور املــواد اإلغاثيــة.
الجرائم األكرث رعباً وخطرا ً
تعــد زراعــة األلغــام والعبــوات الناســفة مــن
أكــر وأخطــر الجرائــم اإلرهابيــة التــي تقــوم
بهــا املليشــيا الحوثيــة ضــد أبنــاء الشــعب
اليمنــي ،وقتلهــم ،وتســببت بإعاقــات دامئــة
لهــم.
ففــي محافظــة الحديــدة املشــمولة باتفــاق

مديرية حيس
تجف
ساحة ال
ّ
دماؤها بسبب
الجرائم اليومية
التي ترتكبها
ميليشيا الحوثي

مليارات موانئ الحديدة
واستماتة الحوثي

الســويد أكــر مــن  330ألــف مــدين معرضــون
للخطــر املبــارش مــن األلغــام.
وذكــر مختصــون وحقوقيــون أ َّن امليليشــيا
الحوثيــة ومنــذ اتفــاق الســويد حتــى اليــوم
قامــت بزراعــة  38حقـاً مــن األلغــام موزعــة
عــى  251منطقــة ضمــن نطــاق  16مديريــة
يف الحديــدة ،أدّت إىل تعطيــل حيــاة آالف
األرس مــن الذهــاب إىل أعاملهــم ومزارعهــم.
وتســببت هــذه األلغــام مبقتــل  56شــخصاً،
بينهــم  20طف ـاً و 7نســاء ،فيــا أصيــب31
شــخصاً بينهــم  9أطفــال.
ويف الوقــت نفســه أجــرت امليليشــيا عـرات
األرس عــى النــزوح مــن منازلهــم ،وفخختهــا
باأللغــام واملتفجـرات ،خاصــة يف حــي  7يوليو
والزهــور مبدينــة الحديــدة ،إضافــة إىل قيامهــا
بتفخيــخ  93منشــأة صناعيــة يف الحديــدة.
وقــدَّر تقريــر حقوقــي للتحالــف اليمنــي
لرصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف اليمــن
(تحالــف رصــد) أن خســائر القطــاع الزراعــي
واالقتصــادي ج ـراء حقــول األلغــام الحوثيــة
بلغــت مليــار دوالر.
الجرائم األكثر رعبا وخطراً
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نصــت عليــه اتفاقيــة اســتكهومل ،فقبــل اتفاق
الســويد كان هنــاك  157خندقــاً للحوثيــن
يف املدينــة ،لكنهــا قامــت بحفــر أكــر مــن
 126خندقــاً جديــدا ً ،ونصبــت العديــد مــن
الحواجــز داخــل املدينــة ،واســتخدمت يف
ذلــك أدوات كثــرة ،منهــا نصــب الحاويــات
والحواجــز الرتابيــة .وقبــل وقــف إطــاق النار
تــم اإلبــاغ عــن  118حاج ـ ًزا ،لكنهــا قامــت
بعــد مــرور أســبوعني عــى اتفــاق الســويد
بوضــع  109حواجــز إضافيــة ،وعملــت عــى
حاميــة هــذه الحواجــز بشــبكة حقــول ألغــام
جديــدة.

ورد ضمــن بنــود اتفــاق الســويد إزالــة
الحواجــز والتحصينــات مبدينــة الحديــدة ،إال
أ ّن ميليشــيا الحــويث زادت منهــا منــذ توقيــع
االتفــاق بنســبة .57%
واســتغل الحوثيــون فــرة وقــف إطــاق النــار
لزيــادة تحصيناتهــم العســكرية بشــكل كبــر
يف مدينــة الحديــدة ،بصــورة مخالفــة ملــا

انســحاب ميليشــيا الحــويث مــن موانــئ
الحديــدة والصليــف ورأس عيــى كان أحــد
أهــم بنــود اتفــاق الســويد ،ونــص االتفــاق
عــى توريــد إيـرادات تلــك املوانــئ إىل البنــك
املركــزي اليمنــي للمســاهمة يف دفــع رواتــب
املوظفــن.
وعــى الرغــم مــن أن ميليشــيا الحــويث
ادّعــت أنهــا انســحبت مــن مينــاء الحديــدة
يف  29ديســمرب ،وهــذا ينــدرج يف مسلســل
التضليــل الــذي دأبــت عليــه امليليشــيا ،وتبــن
يف رشيــط فيديــو بــثَّ يف وقتــه أن العنــارص
الذيــن وضعتهــم يف املينــاء هــم مــن أتباعهــا،
تخفــوا يف زي قــوات خفــر الســواحل اليمنيــة،
وهــو مــا تــم رفضــه مــن قبــل الجــرال
باتريــك كامــرت رئيــس اللجنــة املشــركة
وقتهــا.
وهــذا يعنــي أن ميليشــيا الحــويث مســتمرة يف
الســيطرة عــى املوانــئ باعتبارهــا أكــر مــورد
اقتصــادي لهــا ،تغــذي مــن خاللهــا حروبهــا
املختلفــة يف اليمــن ،حيــث تبلــغ إيــرادات
مينــاء الحديــدة  35مليــون دوالر شــهريًّا.
ونخلــص بعد هــذا الرصــد املوثــق باألرقام إىل
ســؤال مفــاده :هــل حققــت األمــم املتحــدة
الهــدف اإلنســاين وأرســت الســام مــن وقــف
عمليــة التحريــر العســكري للحديــدة؛ أو أنهــا
حققــت أهدافـاً أخــرى ال عالقــة لهــا بالســام
وال باملتطلبــات اإلنســانية للشــعب اليمنــي
وللمدنيــن يف الحديــدة؟

ستوكهولم

عام من االنتهاكات
والجرائم الحوثية

منذ التوقيع على اتفاقية ستوكهولم بالسويد

15516

في  13ديسمبر2018م

خرقا للهدنة
ً
منذ إعالنها

إطالق

90000
مقذوف

قتل وإصابة 2400
 14امرأة
طفال
ً
33
مدني

بينهم

تفجير وقصف
وتدمير كلي وجزئي

منزال
446
ً
ومنشأة حكومية

الفرار من منازلهم

 255ألف

 38حقل ألغام موزعة على

حفر 126خندقاً ونفقاً جديداً

 252منطقة

نـــزوح  30ألــــــــــف أســـــــــــرة

إحراق وتضرر منشآت

مدنية وصناعية 28

إتالف قمح

إغاثية وتجارية ونفطية
من دخول الموانئ

زراعة ألغام

نهــب  697شاحـــــــنة إغـــــاثة

 4آالف طن

منع  88سفينة

في  16مديرية

احتجاز مساعدات

معرضون لخطر األلغام

 51ألف طن

 330ألف مدني

ميليشيا الحوثي  ...تاريخ من الغدر ونكث العهود
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جمادى األولى 1441هـ  -يناير 2020م

ملف العدد

جهة أخرى تحقق رغبة املجتمع الدويل
الذي يسعى إىل إطالة الحرب مستفيدًا
من صفقات بيع األسلحة للدول العربية،
وهدفها من تلك الصفقات دعم اقتصادها
املهدد باالنهيار مع األزمــة االقتصادية
العاملية الوشيكة خــال الــعــام ٢٠٢٠
ضارب ًة بأخالقيات وقيم ومبادئ املنظامت
اإلنسانية عرض الحائط.
مصالح

ستوكهولم ..

نافذة إلطالة الحرب ووأد السالم
تفاءل

خيرا باتفاقية
اليمنيون ً
ستوكهولم الذي رعته
األمــم المتحدة ،وكــان في ظاهره إنهاء
الــحــرب وعـــودة الــســام؛ تــقــديـ ًـرا للوضع
اإلنساني الكارثي الذي شهدته اليمن خالل
ظل الحرب؛
األعوام الخمسة األخيرة في ّ
حيث شهدت اليمن أســوأ أزمــة إنسانية
في العالم بانحدار الوضع حسب التصنيف
العالمي من المرحلة الرابعة (الطوارئ)
إلــى المرحلة الخامسة (المجاعة) التي
بـــدت مــؤشــراتــهــا عــبــر جــيــوب الــمــجــاعــة
الــتــي ظــهــرت فــي عــدد مــن المحافظات
الــمــخــتــلــفــة ،وفـــي مــقــدمــتــهــا الــحــديــدة
وحجة وبعض مديريات تعز ولحج ،ولكن
لألسف الشديد ها نحن نقترب من مضي
الــعــام على توقيع اتفاقية ستوكهولم
تقدم ُيذكر على الصعيد
أي
ّ
ولم يحقق ّ
الميداني ،وال تزال
مــعــانــاة المدنيين
والــــــــــمــــــــــأســــــــــاة
مستمرة
اإلنسانية
ّ
وتــــــــزداد تــفــاقـ ًـمــا
يوما بعد يوم.
ً
محمد المقرمي
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اليمن رأينا تدهو ًرا مستم ًّرا يف الوضع اإلنساين؛
مام يكشف عــدم وصــول املساعدات إىل
مستحقيها ،والغياب التام للرقابة ،ورفض
املنظامت الدولية للرقابة التي تضمن وصول
املساعدات إىل املستحقّني.

رئيس مركز الدراسات
واإلعالم اإلنساني اليمني

العدد « »19المنبر اليمني  -مجلة شهرية

ثغرات مقصودة في اتفاق ستوكهولم

وكــل األطــراف
ُّ
تجاوبت الحكومة الرشعية
املساندة لنجاح ستوكهومل مع االتفاق حرصاً عىل
حقن الدماء ،وحفظ ما تبقّى من بنية تحتية يف
مدينة الحديدة بعد أن مترتس الحوثيون فيها،
وحفروا الخنادق ،وزرعــوا األلغام ملنع تقدّم
الرشعية ،وتضافرت جهود املجتمع الــدويل يف
تحقيق السالم ،بَ ْيد أن األمم املتحدة وضعت يف
بنود االتفاقية ثغرات قانونية هي التي مكّنت
الحويث من إعادة متوضعه ،ومنحته فرصة العودة
إىل األماكن التي يفرتض أن ينسحب منها ،ومن
ذلك خطّة إعادة االنتشار التي يفرتض أن تكون
وفق لجنة مشرتكة من الطرفني ترشف عليها
كل املنافذ
األمــم املتحدة ليتمكّنوا من فتح ّ
لعبور املساعدات اإلنسانية من املوانئ الثالثة
الرئيسية يف الحديدة ،ونزع األلغام ،وتثبيت األمن
نصه تض ّمن جملة
واالستقرار ،لكن االتفاق يف ّ
عارضة ،وهي مخصصة بتشكيل لجنة مشرتكة،
جاء فيها (عىل سبيل املثال ال الحرص أعضاء من
الطرفني) وهذا ما خ ّول الحوثيني للقيام بإعادة
االنتشار األحــادي ،ور ّحبت به األمم املتحدة،
ورفضته الحكومة الرشعية -ومن حقها رفض
ذلك -ألن لجنة إعادة االنتشار يحب أن تكون
مشرتكة من الطرفني .وظلّت األطراف تراوح حول
هذا البند ،ومل تتقدم االتفاقية خطوة واحدة
إىل األمام ،بل كانت هذه الثغرة كفيلة بإيقاف
الحرب والسالم يف آن ،لتستمر املعاناة اإلنسانية،
وتتوسع شبكات األمم املتحدة مستفيد ًة من دعم
ّ
كل عام ،والتي
خطط االستجابة اإلنسانية مطلع ّ
وصلت يف العام  ٢٠١٨إىل  ٢.٩مليارين وتسعامئة
مليون دوالر ،جاء ما يقارب نصفها من السعودية
واإلمــارات والكويت ،حيث بلغت مساعداتهم
مليار ومائتني وخمسني مليون دوالر ،تلتها ٥٠٠

وضــعــت األمـ ــم المتحدة
ف ـ ـ ــي بـ ـ ــنـ ـ ــود اتـ ــفـ ــاقـ ــيـ ــة
ستوكهولم ثغرات قانونية
هــي التي مكّ نت الحوثي
م ـ ــن إعـــــــــادة ت ــم ــوض ــع ــه،
ومنحته فرصة العودة إلى
األمــاكــن الــتــي يفترض أن
ينسحب منها ،ومــن ذلك
خطة إعادة االنتشار.
ّ

هناك مصالح مشرتكة بني قيادات مرشفة
عىل اإلغاثة من ميليشيا الحويث برئاسة
مدير مكتب ما يس ّمى باملجلس السيايس
بصنعاء ،وبني قيادات املنظامت اإلغاثية
والتي كُشفت مؤخرا ً عرب الوكاالت الدولية،
وأبرزها إداريون يف منظمة الصحة العاملية
التي ظلّت تهادن الحوثيني بالتقارير
املضللة ،وتصادر ماليني الــدوالرات تحت
مسميات أجــور ونفقات وبــدل مخاطر،
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد كشفت
عن إجراء األمم املتحدة تحقيقات داخلية
يف فساد منظمة الصحة العاملية ،مشرية
إىل قيام ميليشيا الحويث مبصادرة حواسيب
تحتوي عىل أدلّــة فساد واحتيال كانت
بحوزة املحققني وهم عىل وشك مغادرة
مطار صنعاء الدويل ،جاء ذلك بعد صدور
عدد من التقارير من املنظامت الدولية
تدين الحوثيني مبصادرة اإلغاثة من أفواه
الجوعى.
بيد أن هذه املنظامت مل ت ُِدن ما قام به ما
يُس ّمى باملجلس السيايس من فرض التعامل
مع الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة
بصنعاء كجهة وحيدة لتلقي املعلومات
الخاصة باملسح امليداين ملعرفة الوضع
اإلنساين ،واالستقصاء ،واستطالع الرأي ،بل
استم ّرت يف التعامل معهم ،وتعذّرت بعدم
ظل
كل املناطق يف ّ
قدرتها عىل الوصول إىل ّ
الحرب.

نــقــتــرب م ــن مضي
الـــــــــــعـــــــــــام عـ ــلـ ــى
ت ــوق ــي ــع اتــفــاقــيــة
ســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم،
أي
ولــــــم ي ــح ــق ــق ّ
ت ــق ـ ّـدم ُي ــذك ــر على
الصعيد الميداني،
وال تـــــزال مــعــانــاة
المدنيين والمأساة
مستمرة
اإلنسانية
ّ
يوما
وتزداد
تفاقما ً
ً
بعد يوم

وكــان إرصار منظامت األمــم املتّحدة عىل
اإلرشاف املبارش عىل ميناء الحديدة وإدارته
منذ وقــت مبكّر لتُو ِقف عملية الحسم،
وتتحكّم باملشهد اإلنساين عرب تقاريرها التي
متاهت مع الحوثيني من جهة ،ومع الدول
املص ّنعة لألسلحة من جهة أخرى ،سعيًا منها
الستمرار الحرب وإبرام العديد من الصفقات،
ومامرسة ابتزاز التحالف العريب بحجة معالجة
الوضع اإلنساين.
جهود التحالف للعودة إلى
المسار السياسي

كان دور التحالف العريب يف الضغط عىل
الحوثيني من أجل العودة إىل مسار السالم
كبريا ً ،وبــذل جهودا ً مشكورة ألجل ذلك،
وهذا ما رأيناه وملسناه خالل مبادرة الحوثيني
األخـــرة يف إطــاق مجموعة مــن األرسى،
واملبادرة األخرية التي تشهد ملساتها األخرية
ّ
لفك الحصار عن تعز ،ونزع األلغام ،آملني أن
يصدق الحوثيون هذه امل ّرة يف ّ
فك الحصار عن
تعز التي رزحت خمسة أعوام تحت حصارهم
الجائر.
ماسة إىل العودة إىل
اليمنيون اليوم بحاجة ّ
املسار السيايس ،وتحكيم العقل ،وعودة
الحوار إليقاف هذه الحرب ،آملني أن يحرز
ضغط التحالف عىل الحوثيني نجا ًحا لعودة
الحوثيني إىل املسار السيايس ،واالبتعاد عن
األجندة اإليرانية التي تسعى إىل زعزعة
األمن واالستقرار عرب وكالئها الذين زرعتهم
يف الوطن العريب ،مستغل ًة الجهل والفقر؛
وليعيدوا النظر يف التاريخ ،حيث مل يسجل
التاريخ موقفًا واحدًا إيجابيًّا إليران مع العرب.

المبالغ التي
تسلّ متها
المنظمات ،والتي
تجاوزت العشرة
مليارات دوالر خالل
الخمس السنوات
األخيرة كانت
بحل األزمة
كفيلة ّ
اإلنسانية في
اليمن ،والنهوض
باالقتصاد الوطني
لو أنها قامت
بإيصال هذه المبالغ
إلى مستحقيها،
ووافقت على وضع
المبالغ في البنك
المركزي لحفظ
العملة اليمنية من
التدهور المستمر

مليارات ذهبت أدراج الفساد

مليون دوالر من السعودية واإلمــارات ملعالجة
مشكلة األمن الغذايئ ،وكذلك العام  ،٢٠١٩حيث
بلغت مساعدات دول التحالف مليار ومائتني
وخمسني مليون دوالر ،ومؤخ ًرا قدّمت اململكة
أيضً ا  ٥٠٠مليون دوالر لدعم خطط االستجابة.
الحوثيون والمنظمات..مصالح
مشتركة

هذه املبالغ الكبرية التي تجاوزت خالل سنوات
الحرب الخمسة عرش مليار دوالر ،هي التي
جعلت األمم املتحدة متسك العصا من املنتصف
إلطالة أمد الحرب ،واستفادة شبكاتها من التوسع
يف اليمن ومختلف دول العامل من جهة ،ومن

يتجل فساد منظامت األمــم املتحدة
ّ
وتعاونهم مع الحوثيني ومتاجرتهم بالوضع
اإلنساين يف اليمن يف مقدار املبالغ التي
تسلّمتها املنظامت ،والتي تجاوزت العرشة
مليارات دوالر خالل الخمس السنوات
بحل األزمة
األخــرة ،والتي كانت كفيلة ّ
اإلنسانية والنهضة باالقتصاد الوطني لو
أنها قامت بإيصال هذه املبالغ ملستحقيها،
ووافقت عىل وضع املبالغ يف البنك املركزي
لحفظ العملة اليمنية من التدهور املستمر
والــراء من الداخل لتشجيع املصانع،
ومعالجة البطالة التي فاقمتها الحرب،
لكنهم رفضوا وضــع املبالغ يف البنوك
اليمنية ،وبــدالً من أن يتعاىف الوضع يف
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األمم المتّ حدة  ...لماذا؟

بها يف األمــم املتحدة ومجلس األمــن،
وترشعن لالنقالبات والــحــروب وليس
للتداول السلمي عرب السلوك الدميقراطي
الشعار الذي ترفعه األمم املتحدة كخيار
أوحد للتداول السلمي للسلطة.
يف 26يناير 2019م قصفت ميليشيا الحويث
مخيامً للنازحني يف محافظة حجة وقتلت
مثانية مواطنني ،وجرحت أكرث من ثالثني
آخرين.

يصاب

محمد العمدة

رئيس الشبكة اليمنية
للحقوق والحريات

حظيت ميليشيا
الحوثي بتسامح
تاريخي عجيب من
األمم المتحدة حين
استهدفت مراراً
مواكب مبعوثيها
بالقصف أحياناً
وبالهجوم المسلح
أحياناً أخرى..

يدعي
الــمــرء بالحيرة حين يستعرض مــواقــف األم ــم المتحدة الــتــي ّ
مسؤولوها رعايتهم للمبادئ التي أنشئت على أساسها هذه المنظمة
تخولها القيام بدور يحقق تنفيذ
الدولية ،ولم يعد لألمم المتحدة في اليمن سمعة طيبة ّ
القرارات األممية وينحاز إلى مواثيقها ومبادئها وقوانينها األساسية ،فمجلس األمن أصدر
القرار ،2216ومساعي األمم المتحدة تتجاهل القرار وتنحاز إلى ميليشيا إرهابية مسلحة،
وتتجاهل كـ َّـل االنتهاكات والجرائم التي اقترفتها الميليشيا الحوثية بحق المدنيين ،بل
وتسامحت مع الحوثيين حين طالت انتهاكاتهم طواقم العمل اإلغاثي واإلنساني التابع
لألمم المتحدة نفسها ،بل تعدى األمر إلى تسامح تاريخي عجيب مع الميليشيا الحوثية حين
استهدفت مراراً مواكب مبعوثيها بالقصف أحياناً وبالهجوم المسلح أحياناً أخرى..

غريفيت صديق ميليشيا
إرهابية مسلحة

يف تعميق الحالة اإلنسانية يف اليمن بسبب
سلوكها الذي يشعل األزمات ويعقّد الحلول.

بلغت ذروة العالقة الحميمية بني امليليشيا
ْ
الحوثية املدعومة من إيران واألمم املتحدة
بتعيني مارتن غريفيت مبعوثاً أممياً إىل
اليمن؛ فكان تعيينه أشبه باملكافأة للحوثيني
عىل مت ّردهم املتواصل عىل ق ـرارات األمم
املتحدة وعىل الدولة والرشعية اليمنية قبل
ذلك ،وعىل اإلجامع الوطني والشعبي قبلهام.

اعتداءات حوثية على األمم
المتحدة بال عتاب!

إن تجربة األمم املتحدة التي تكرر اإلسهام
بصناعة األزمــات وإطالة آمــاد الرصاعات
يف العامل بتدخالتها السلبية باتت عىل شفا
الفشل الذريع ،وبات عىل الشعوب البحث
عن صيغة دولية بديلة ،تسهم يف الحلول
وال تسهم يف تعقيد اإلشكاالت ،وهنا نؤكد
أن عىل األمم املتحدة أن تراجع سياستها يف
اليمن قبل فوات األوان ،فلم تزد أن ضاعفت
املعاناة يف اليمن ،وأسهمت بشكل جذري
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ما ييل جانباً من وقائع مشهودة العتداءات
ميليشيا الحويث املتكررة عىل األمم املتحدة
ذاتها ،وهــي اعــتــداءات طالت مبعوثيها
وطواقمها العاملة يف اليمن ،ومقرات
املساعدات اإلغاثية واإلنسانية ،ومستشفيات
ومخيامت نزوح ،فيام ظلت ردود األفعال
الدولية إزاء هذه البلطجة الحوثية مزيدا ً
من الضغط املتزايد عىل الحكومة الرشعية
لرشعنة ما تسميه ترصيحات وتقارير ممثيل
املؤسسة الدولية «سلطة األمــر الواقع»
الحوثية!
يف 17يناير 2019تع ّرض مقر اجتامعات لجنة
تنسيق إعادة االنتشار مبحافظة الحديدة
لقصف مبارش من قبل ميليشيا
الحويث ،وأصدرت املقاومة الوطنية
حينها بياناً ذكرت فيه أن ميليشيا
الحويث قصفت بقذائف الهاون
املق َّر الخاص بعقد اجتامعات
لجنة إعادة االنتشار ،التي يرأسها
الجرنال الدمناريك مايكل لوسيجارد
يف مجمع «إخـــوان ثــابــت» يف
املناطق املحررة داخــل مدينة
الحديدة ،وهو قصف متع ّمد مل
ينل اهتامماً من األمم املتحدة،
ومل تترصف حياله بأي ترصف!

يف 2019 /29/1م أطلقت ميليشيا الحويث النار
عىل املراقبني الدوليني التابعني لألمم املتحدة
وأعضاء لجنة إعادة االنتشار اليمنيني ،وهو
خرق لالتفاقيات ،حصل بالتزامن مع وصول
مارتن غريفيث إىل الحديدة ،وم ّرت الجرمية
دون أي ردة فعل حيالها ،ورسد راجح بادي
متحدث الحكومة -قصة االعتداء بهذهالصيغة العجيبة« :فجأة هطلت عىل الفريق
النريان بكثافة من قبل امليليشيا الحوثية،
علم بأن التنسيق قد حصل مسبقًا مع
ً
مندوب األمم املتحدة (يف إشارة إىل قائد
فريق املراقبني األمميني الجرنال باتريك
كامريت) ،والــذي بــدوره أخرب الفريق أن
الحوثيني وعدوه بوقف إطالق النار ونزع
األلغام».
هذه الحوادث ليست جديدة ،فلقد سبقت
اعتداءات عىل مبعوثني سابقني ،بد ًءا من
إسامعيل ولد الشيخ يف  22مايو ،2017
حني اعرتضت مجاميع مسلحة من ميليشيا
الحويث يتقدمهم القيادي صادق أبو شوارب
موكب ولــد الشيخ مبعوث األمــن العام
لألمم املتحدة إىل اليمن عقب خروجه من
صالة مطار صنعاء ،وأطلق أحد الحوثيني
النار باتجاه موكبه ،وم ّرت الحادثة دون أي
إجراء عقايب من األمم املتحدة ضد الحوثيني،
ورغم أن وزارة الخارجية اليمنية يف الحكومة
الرشعية وصفت االعتداء عىل ولد الشيخ
بكونه محاولة اغتيال ،إال أن ذلك مل يفد
شيئاً ،وابتلعت األمم املتحدة هذه الجرمية
كغريها دون ردّ.

ويف أكتوبر مـــــن العام  2018قصــــفت
ميليشيات الحـــويث مخيامً للنازحني فــي
مدينة الخوخة الساحلية يف محافظة
الحديدة ،وأودت بحياة امرأتني وأصابت
العرشات.

يف  2أغسطس  2018وصفت األمــم
املتحدة القصف الذي تعرض له مستشفى
الثورة العام يف محافظة الحديدة غرب
اليمن باألمر املروع ،وجاء ذلك عىل لسان
منسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن ،ليزا
غراندي التي أكدت أن «املستشفيات
محمية مبوجب القانون الدويل اإلنساين .ال
يشء ميكن أن يربر خسارة األرواح هذه».
مل يكن ترصيح ليزا غراندي -الذي يبدو
إيجابياً -خالياً من االستدراك املقصود،
وخلط الحابل بالنابل ،فقد عــادت
واستدركت قائلة« :لقد قلنا ذلك من
قبل ،ونقوله م ـ ّرة أخــرى :يتعني عىل
كل جهد ممكن لحامية
أطراف النزاع بذل ّ
املدنيني والبنية التحتية املدنية .هذا ليس
التزا ًما طوع ًّيا ،إنه إلزامي عىل جميع
املتحاربني».
هكذا صــورت ليزا غراندي املشهد يف
هذه الجرمية اإلنسانية ومن خلفها األمم
املتحدة ،وجسدت يف مخيلتها أطرافًا
يؤججون ال ـراع ،دون تحديد ملرتكب
الجرمية ،وهكذا تنظر األمم املتحدة إىل
الوضع يف اليمن ،وتؤكد ذلك يف بياناتها،
والجميع يف نظرها أطراف رصاع ،يحق
لها استخدام القوة برشط أال تستهدف
املستشفيات واملدنيني ،ويف مضمونه
اعرتاف بامليليشيا الحوثية أنها يحق لها
أن تحارب وتقاتل الحكومة الرشعية
والشعب اليمني ،ويف مضمونه أن القرار
األممي  2216ال قيمة له ،وأنها تدعم
االنــقــاب عــى مــبــادئ األمــم املتحدة
والرشعية الدولية ورشعية الدول املعرتف

هــــــكــــــذا تـــشـــرعـــن
األمـــــــم الــمــتــحــدة
ل ـ ــل ـ ــف ـ ــوض ـ ــى ف ــي
الــيــمــن؛ فــالــجــمــيــع
في نظرها أطــراف
صــــــراع ،يــحــق لهم
استخدام القوة.

وكعادتها دانــت ليز غراندي منسقة
الشؤون اإلنسانية يف اليمن القصف
الذي ش َّنته ميليشيا الحــويث عىل مخيَّم
للنازحني مبديرية الخوخة التابعة ملحافظة
الحديدة ،لكنها كاملعتاد مل ترش إىل الحويث
رصاحــة ،فلقد أدانــت الحادثة دون أي
إشــارة إىل الجاين ،ما يعني أن مواقف
هؤالء مل تعد مثارا ً للشكوك فحسب؛ بل
صارت مواقف مكشوفة ال لبس فيها،
حيث قالت غراندي يف بيان بثه موقع
أخبار األمم املتحدة« :ندين الهجوم بشكل
ال لبس فيه ،ونقدِّم تعازيَنا العميقة ألرس
الضحايا» ،مضيف ًة أن ما يحدث يف اليمن
صادم وال توجد طريقة أخرى لوصف
ذلك ،وأشارت إىل أن معظم الضحايا هم
من النساء واألطفال.
ليزا غراندي نفسها هي التي أصدرت
بياناً واضح االنحياز للمليشيا الحوثية أثار
حفيظة الحكومة اليمنية نفسها ،حيث
تجاهلت يف بيانها الرسمي إدانة قصف
الحوثيني ملخازن األغذية يف الحديدة يف
2019 / 01 / 27م ،واستغرب وزير اإلدارة
املحلية يف الحكومة اليمنية عبدالرقيب
فتح بيان املنسقة األممية ،الذي قال «إنه
مل ِيد ْن امليليشيا االنقالبية بوضوح ،رغم
كل األدلة تشري إىل قيامها بقصف تلك
أن ّ
املخازن» .فتح يف ترصيحه رصخ بوجه ليزا
غراندي قائالً :إن قصف مخازن صوامع
الغالل يف الوقت الذي يعانيه الشعب
اليمني من وضع إنساين مرير جرمي ٌة
ضد املبادئ والقوانني الدولية واإلنسانية،
ويستدعي إدانة دولية واضحة ،وتدخُّل
رسيع ملنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ورغم احتجاج الحكومة اليمنية وصمت
األمم املتحدة إزاء هذه الجرمية املشهودة
عاودت ميليشيا الحويث يف  13فرباير 2019
استهداف صوامع الغالل يف مطاحن البحر
األحمر ومستودعات الحبوب التابعة

اعتداءات
الميليشيا الحوثية
طالت مبعوثي
األمم المتحدة
وطواقمها العاملة
في اليمن ،ومقرات
المساعدات
اإلغاثية
واإلنسانية،
ومستشفيات
ومخيمات نزوح،
وكان رد المجتمع
الدولي مزيداً
من الضغط على
الحكومة الشرعية
لصالح الحوثي!

لربنامج األغذية العاملي يف مدينة الحديدة
غرب اليمن للمرة الثالثة خالل أسابيع.
خاتمة

نحن يف اليمن مل نعد نستغرب املوقف
األممي املتخاذل إزاء ما متارسه ميليشيا
الــحــويث بحق الشعب اليمني ،لكن
املستغ َرب هو سكوت األمم املتحدة إزاء
جرائم الحويث بحق طواقمها وعاملها
ومخازنها ومبعوثيها ومخيامت النزوح.
ونستغرب كذلك تجاهل األمم املتحدة
ومبعوثيها إىل اليمن بل وتع ّمدها الدوس
عىل قـرارات مؤسساتها كالقرار ،2216
ومحاولة االلتفاف عليه ،والضغط املستمر
عىل الحكومة اليمنية ألجل انتزاع موقف
ينقض القرار األممي املذكور ،ويجعل من
مبادئ الرشعية الدولية لعبة بيد امليليشيا
املسلحة التي تستمد وجودها من القتل
والسالح والتمرد عىل األنظمة والقوانني
واملرشوعيات األممية واملحلية.
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كثيرة هي االتفاقات التي جرت مع ميليشيا الحوثي ،سواء كانت
داخــل اليمن أثناء دخــول الميليشيا صنعاء ،أم كانت خــارج اليمن؛ في
تقدم إيجابي؛ بسبب تعنّ ت ميليشيا
الكويت ،واألردن ،وجنيف ،لكن دون ّ
الحوثي ومراوغاتها وخروقاتها المستمرة.

األمم

المتحدة ومساعيها في رأب الصدع والــوصــول إلــى حلول
التمرد وتستعيد الدولة ومؤسساتها ،ال تعدو كونها
تنهي
ّ
مساعي تخديرية للشعب اليمني وحكومته الشرعية ،وهي في الحقيقة تستثمر
عدة ،منها على سبيل المثال ال الحصر:
هذه المعاناة وتؤججها ألسباب ّ

اتفاق ستوكهولم

عبدالناصر بن حماد العوذلي
األمين العام المساعد لحزب
جبهة التحرير

غرقا في الحديدة
مات ً

ظلت األمم
المتحدة وعبر
كافة المحطات
تمهد
التفاوضية ّ
لطرح الميليشيا
الحوثية كمكون
أصيل ،تحاول
إسقاط الدولة
في أيديهم حتى
أوصلتهم إلى
اتفاق ستوكهولم
تم
الجديد الذي ّ
إبرامه في 13
ديسمبر 2018م.
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إن األمم املتحدة تقوم بجباية الدعم
من الدول املانحة ورصفه عىل رحالتها
ومبعوثيها ومكاتبها العاملة يف اليمن،
وال يصل إىل اليمن حتى عرشة يف املائة
وظل الشعب يرزح
من تلك األمــوالّ ،
تحت وطأة الفقر والجوع واملرض.
واألمر اآلخر أن األمم املتحدة تسعى إىل متكني
امليليشيا الحوثية تحت مربرات واهية ملفهوم
األقلّيات ،وهذه واحدة من املغالطات األممية.

ومنذ أن وطئت أقدامهم العاصمة
صنعاء يف انقالبهم املشؤوم وإسقاطهم
الدولة والجمهورية ومؤسساتها دأبت
األمم املتحدة عرب مبعوثيها إىل التهيئة
والتمكني لهم بطرق متعددة ،بد ًءا
باتفاق السلم والرشاكة الذي كان النواة
األوىل لفرض هذه امليليشيا االنقالبية
عىل الخارطة السياسية اليمنية ،وجعلهم
من أهم أركان السياسة اليمنية ،وإفساح
املجال لهم عرب تسويقات مبعوث األمم
املتحدة آنذاك جامل بن عمر مهندس
اتفاق السلم والرشاكة.
وظلّت األمم املتحدة وعرب كافّة املحطات
التشاورية التفاوضية التي كانت ترعاها بني
الحكومة الرشعية وقوى االنقالب مت ّهد لطرح
امليليشيا الحوثية كمكون أصيل ،تحاول إسقاط
الدولة يف أيديهم حتى أوصلتهم إىل اتفاق
تم إبرامه يف  13ديسمرب
ستوكهومل الجديد الذي ّ
 ،2018والــذي كان مبثابة طوق النجاة لقوى
االنقالب ،حيث منع استعادة الحديدة إىل يد
الرشعية ،وهذا االتفاق جرى بهندسة بريطانية
عرب مارتن جريفيت الذي يرتاءى للناظر إليه أنه
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كــان اتفاق ستوكهولم
بــمــثــابــة طــــوق الــنــجــاة
لــقــوى االنــقــاب ،حيث
منع استعادة الحديدة
إلى سلطة الشرعية

ينتمي إىل أرسة بدر الدين الحويث.

كــان اتفاق ستوكهومل غري واضح
املعامل ،وقد نص عىل انسحاب قوى
االنقالب من املوانئ الثالثة يف الحديدة،
وتسليم إدارتها لقوى األمــن املحلية
عرب األمم املتحدة ،ومنذ وصول رئيس
بعثة التنسيق لتنفيذ اتفاق ستوكهومل
الــجـرال باتريك كامريت والحوثيني
ميارسون الكذب يف إعادة االنتشار ،وقد
قاموا بعملية هزلية يف هذا الصدد ،وتم
رفضها من منسق األمم املتحدة كامريت،
وظلّت األمــم املتحدة تغض الطرف
عنهم ،ومل يتم إدانتهم من قبل املبعوث
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة مارتن
جريفيت ،وهم يُس ِّوفون يف إجراءات
التنفيذ حتى تم تغيري الجرنال باتريك
كــامــرت بــالــدمنــاريك الفريق مايكل

فخ (ستوكهولم)

لويسغارد الــذي متاهى مع امليليشيا
الحوثية ،وتعاطى مــع مرسحيتهم
يف إعــادة االنتشار أحــادي الجانب،
وأعطاهم مساحة واسعة للحركة يف
الساحل الغريب ،وض ّمن بنود مرسحيتهم
الهزلية يف إعادة االنتشار تقريره األممي
ٍ
وتعاط
يف مايو 2019م يف انحياز كامل،
رصحــت
واضــح مع قــوى االنــقــاب ،و ّ
الحكومة الرشعية آنذاك بهذا الخرق
الواضح لالتفاق ،وح ّملت األمم املتحدة
كامل املسؤولية يف هذا اإلخفاق لتنفيذ
االتفاق ،وأدانت ما قام به لويسغارد.
يف اعتقادي أن اتفاق ستوكهومل كان محاولة
واضحة من األمم املتحدة إلنقاذ الحوثيني يف
الساحل الغريب ،بعد أن وصلوا إىل عنق الزجاجة،
وكــادت أن تنفرط عراهم ،وتتفكك جبهاتهم
وتنهزم تحت رضبات الجيش الوطني واملقاومة
الشعبية ،يف دليل واضح عىل أن األمم املتحدة
حريصة كـ ّـل الحرص عىل بقاء الحوثيني عىل
ّ
ويتجل
الخارطة السياسية والعسكرية يف اليمن،
ذلك يف محاوالتها يف عدّ ة محطات إنقاذهم كلام
وصلوا إىل الهزمية الساحقة يف جبهات القتال؛
ولذلك بات هذا االتفاق يف حكم امليت بعد أن
عجزت األمم املتحدة عجزاً كامالً عن إلزام قوى
االنقالب بتنفيذ بنوده ،بدءاً من إطالق األرسى،
ً
وصول إىل االنسحاب من موانئ الحديدة ،وأصبح
لزا ًما عىل الرشعية أال تتعاطى مع املبعوث الخاص
لألمني العام لألمم املتحدة مارتن جريفيت حتى
يتم تنفيذ اتفاق ستوكهومل ،وإلزام الحوثيني بتنفيذ
بنوده.

جاء اتفاق السويد أثناء تحرير الرشعية
ملدينة الحديدة ،وكان الجيش الوطني عىل
ُبعد خمسة كيلو من ميناء الحديدة ،والذي
يعدُّ الرئة التي يتنفّس منها الحوثيون؛ فمن
هذا املنفذ يدخل السالح ،والخرباء اإليرانيون،
وأنواع املتفجرات ،ومنها أيضً ا تدخل  ٪ 80من
املساعدات اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة،
التي تتحكم فيها امليليشيا ،فتذهب إىل صنعاء،
ومنها توزّع اإلغاثة الغذائية إىل جبهات القتال
الحوثية ،ويباع كثري منها يف السوق السوداء،
كام تذهب املساعدات الط ّبية إىل املراكز
تخص جرحي الحوثيني ،وتباع
واملستشفيات التي ّ
البقية لرشكات أدوية متلكها قيادات حوثية.

كــان موقف الرشعية من اتفاق
ستوكهومل موقفًا إيجابيًا ،وقد تلخّصت
بنود اتفاقية السويد يف عدة نقاط
مهمة:
 تبادل األرسى مقابل املختطفني فك الحصار عن أبناء تعز -تنفيذ اتفاق الحديدة

ورغم رفضنا لعملية تبادل األرسى
بشكله الذي تم فرضه ،وتحفظنا عليه
كمنظامت حقوقيه مدنية؛ إ ْذ كيف
يبادَل مختطف رأي ال ميلك إال قلمه
مبقاتل حويث؟!
املختطف ال يستطيع العودة إىل ديــاره
وأرستــه املوجودة يف أماكن سيطرة الحويث،
فيتوجه مضط ًرا إىل محافظة بعيدة ،وتظل
معاناته ومعاناة أرسته قامئة .أما األسري الحويث
فسيعود إىل جبهات القتال ملامرسة القتل

الــمــعــطــيــات ت ــؤكّ ــد أن
اتــفــاق الــســويــد مــا كان
إال رغبة في إيقاف تحرير
الحديدة برعاية أممية،
وتــــــواطــــــؤ الــمــجــتــمــع
ال ـ ــدول ـ ــي ،الـ ـ ــذي يــبــدو
أنــه ال يــرغــب فــي إنهاء
الحرب في اليمن.

والتنكيل باملدنيني ،وهذه مقارنة غري عادلة ،وال
تق ّرها القوانني الخاصة باألرسى ،أو املختطفني،
إال أن الحكومة الرشعية عللت قبولها ذلك بأنها
تريد إنهاء معاناة املختطفني وأرسهم حتى لو
تم التبادل مع أرسى حرب.

وبكل األحـــوال فقد كــان اتفاق
السويد فخًّا ليس أكرث ،رغم تفاؤل
املبعوث األممي إال أن املستفيد من
هذ االتفاق هم الحوثيون ال غري،
وبالرجوع إىل آلية تنفيذ االتفاق كان
املفرتض أن يتم اآليت:
ً
أول :يتم إطالق رساح األربعة الذين شملهم

عرفات ُح ْمران

عضو تحالف رصد
للحقوق والحريات

القرار األممي  ٢٢١٦وهم :الصبيحي ،ومنصور،
وقحطان ،ورجب ،يف أول اجتامع لهم يف السويد،
وهذا مل يحصل وتم تجاوزه ،وكان ينبغي كذلك
التوقيع عىل أسامء التبادل ،لكن الحوثيني رفضوا
التوقيع يف الجلسة الثانية ،إضافة إىل أن حصار
تعز مل يتم فكّه ،وقفز املبعوث األممي إىل اتفاق
الحديدة ،وهنا بدأ الحويث يتفاعل شكل ًّيا مع
االتفاق ،ويستغلّه الستعادة أنفاسه من جديد.

كان املنتظر من اتفاق الحديدة أن
يفيض إىل إيقاف زرع األلغام ،وفتح
معابر لوصول اإلغاثة ،واالنسحاب
من املوانئ التي يسيطر عليها مسلحو
ميليشيا الحويث ،لكن الذي حصل أن
الحويث زرع ألغا ًما مضاعفة ،وزاد من
حفر الخنادق ،وأصبحت الحديدة
تعيش ف ــوق شبكة مــن األلــغــام
واملتفجرات ،ومل تستطع قافالت
اإلغاثة التحرك فوق حقول من األلغام.
وواصل الحويث إدخال آليات عسكرية
وسط املنازل املكتظة بالسكان ،وه ّجر
كث ًريا من األهايل ،ومنع نزوح كثري من
األرس التي تسكن جوار هذه اآلليات
العسكرية ،وجعلهم درو ًعــا برشية،
وبدأ باستهداف املدنيني ،وقام مبطاردة
الناشطني بشكل مفرط بعد هذا
االتفاق.
أ ّما انسحابه من املوانئ فهي مرسحية هزلية
قام بها وباركتها لجنة املراقبني الدوليني؛ فبدل
من انسحاب مسلحيه قام بتغري مالبسهم مبالبس
عسكرية ،وأعلن من جانبه انسحاب عنارصه،
وزعم كاذبًا تسليم امليناء للضباط واملوظفني
الذي كانوا فيها قبل االنقالب.

كل هذه املعطيات تؤكّد أن اتفاق
ّ
السويد ما كان إال رغبة يف إيقاف
تحرير الحديدة برعاية أممية ،وتواطؤ
املجتمع الــدويل ،الــذي يبدو أنه ال
يرغب يف إنهاء الحرب يف اليمن.

كان المنتظر من
اتفاق الحديدة أن
يفضي إلى إيقاف
زرع األلغام ،وفتح
معابر لوصول
اإلغاثة ،واالنسحاب
من الموانئ ،لكن
الذي حصل أن
ألغاما
الحوثي زرع
ً
مضاعفة ،وزاد
من حفر الخنادق،
وأصبحت الحديدة
تعيش فوق
شبكة من األلغام
والمتفجرات ،ولم
تستطع قافالت
اإلغاثة التحرك،
وواصل الحوثي
إدخال آليات عسكرية
وسط المنازل
المكتظة بالسكان.

إننا ال نريد أكرث من احرتام قيم األمم املتحدة
وقراراتها الخاصة بالشأن اليمني ،واحرتام حقوق
اإلنسان اليمني ،الذي يتع ّرض النتهاكات وجرائم
ميليشيا الحويث تحت سمع وبرص العامل.
جمادى األولى 1441هـ  -يناير 2020م
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ملف العدد

” عن

نخب يمنية تحدثت لــ”

اتفاق ستوكهولم ...

عبدالكريم ثعيل

وكيل أمانة العاصمة

محطة إلنقاذ الحوثيين
اتفاق ستوكهومل مل يتحقق منه يشء ،غري أنه محطة من محطات إنقاذ الحوثيني،
وهو تدخّل أممي واضح من قبل املبعوث الدويل إلنقاذ ميليشيا الحويث من
تقدم الجيش الوطني واملقاومة وكافة الفصائل املوالية للرشعية باتجاه تحرير
الحديدة ،وإنقاذ أبنائها من البطش والتنكيل واالحتالل والنهب الحويث املنظّم،
نأسف أن نقول هذه الحقيقة بهذا الوضع وبعد هذه الفرتة الكبرية من اتفاق
ستوكهومل ،فلم يتحقق من بنوده يشء ،ال يف الجانب اإلنساين ،وال يف جانب
املعتقلني ،وال يف امللف العسكري أو األمني ،وال يف أي خطوة من الخطوات
وهم وحربٌ عىل ورق من البداية.
املنصوص عليها ،فهو ٌ

محمد بن محمد المهدي

جمال المعمري

مستشار وزارة الثقافة

ناشط سياسي

تضاعفت معاناة المختطفين
لدى الحوثي بعد ستوكهولم

مضت شهور طويلة عىل توقيع اتفاق
استوكلهوم ،ومل نجد أي تغيري إيجايب
يف املشهد اليمني ،بل املزيد ِمن َم ْنح
الوقت مليليشيا الحويث التي متادت
يف عملياتها العدائية بعرشات اآلالف
من القذائف والصواريخ التي تنهال
عىل رؤوس املواطنني وقوات الرشعية،
وعرشات اآلالف من األلغام التي زرعتها
لحصد أرواح املدنيني يف الطرقات العامة
واملزارع واملرافق الحكومية ،ومل يسلم
من رشها اإلنسان والحيوان خالل املدة
الطويلة التي مضت عىل اتفاق ستوكهومل،
مــات فيها كثري من املواطنني؛ سواء
بالقذائف أم بالقناصة أم باأللغام ،ومات
مع ذلك األمل لدى املختطفني يف سجون
امليليشيا الحوثية ،بل وتسبب التعذيب
الوحيش الذي تقوم به ميليشيا الحويث يف
إزهاق أرواح كثريين ممن يقبعون داخل
املعتقالت ،واستمرت معاناة آالف األرس
ممن كانوا بانتظار إطالق رساح أبنائهم.
ولألسف ،بعد آالف الخروقات الحوثية
مل نجد من البعثة األممية أو املبعوث
األممي أي توضيح للعامل بــأن اتفاق
السويد قد وأدته امليليشيا مام أدى إىل
وفاته بعد والدته مبارشة.
هذا الصمت األممي يحتم عىل قوات
الجيش الوطني الرشعي وقوات التحالف
الحسم العسكري إليقاف شالالت الدماء
اليومية التي يتعرض لها املواطنون ليالً
ونهاراً ،واإلعالن عن موت هذا االتفاق
(املنحة) الذي كان الغرض منه إعطاء
مزيد من الوقت مليليشيا الحويث لتلتقط
أنفاسها وترتيب صفوفها ،لتعود إىل نهجها
يف القتل وارتكاب الجرائم الوحشية.
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مجرد فخ
ّ

حبر على ورق

ما أخد بالقوة ال يعود إال بالقوة

“ربنا ال تكلنا إىل أنفسنا وال إىل أحد من
خلقك طرفة عني ،وأصلح لنا شأننا كله”،
هذا الدعاء الذي يجب أن يتسلح به
املؤمن دامئًا حتى ال يفقد معية الله ،وال
يوكل إىل من ال يزيده إال خبالً  ،لعل الله
أن يغري حالنا يف اليمن ،فقد وكِّلنا إىل
منظمة األمم املتحدة التي تكيل بعدة
مكاييل ،وتتعامل بالهوى ،وتتامهى مع
الظامل ،وتدين الضحية ،وتذرف دموع
التامسيح للتغرير بنا؛ ليكسب خصمنا
الوقت ،ويضاعف إمكانياته العسكرية
واملالية جراء التم ّرد عىل االتفاق الذي
رعته تلك املنظمة وشهدت عليه ،وصار
من مسؤوليتها الكاملة العمل عىل

في مهب
الريح

فياض النعمان

وكيل مساعد وزارة اإلعالم

تنفيذه؛ لكنها الزالــت تعطي ربيبها
املدلل املهلة تلو املهلة ،وتتغاىض عن
خروقاته التي بلغت اآلالف ،ومازالت
مستمرة يف ارتكاب الجرائم املخالفة
ملا نص عليه االتفاق الذي رعته األمم
املتحدة.
فالساذج هو من ال يزال يعول عليها،
والخارس من ال يزال يطلب الربح من
طرفها.
والحقيقة التي يجب إدراكها هي أن ما
أخذ بالقوة ال ميكن اسرتداده إال بالقوة،
وأن رشيان حياة الحوثيني يف الحديدة
وموانئها ال ميكن قطعه إال بالقوة ،فعىل
لألسف الشديد ،حققت األمم املتحدة
انتصارا ً إعالميًّا لها وملبعوثها األممي
من اتفاق ستوكهومل فقط ،وذلك عىل
حساب القضية اإلنسانية التي كانت
وال تزال تستخدمها شامعة الستمرار
املرسحية الهزلية يف الحديدة بشأن
تحقيق تقدّم بتنفيذ بنود االتفاق،
وأيضً ا عىل حساب قضية اليمنيني الذين
يحلمون ببناء دولتهم ،وتحقيق السالم
املنشود وفــق املرجعيات األساسية
الثالث املتفق عبيها دول ًّيا.
واستمرار متاهي األمم املتحدة وانحراف
مسار دور املبعوث األممي يف اليمن
مارتن غريفيث يكشف عن حقيقية

الشيخ أحمد المعلم

نائب رئيس هيئة علماء اليمن

التحالف الداعم للرشعية وعىل الرشعية
نفسها أن يعقلوا هذه الحقيقة ،وعليهم
أن يستمدوا العون من الله ،ويقوموا
وعقل من اسرتداد الحق
مبا يجب رش ًعا ً
بالقوة ،ويَدَعوا الوعود الكاذبة ،واألماين
املضللة.

األجندة واملشاريع الدخيلة التي يعمل
بها املبعوث األممي يف اليمن ،والتي
كانت أحد األسباب الرئيسة الستمرار
عرقلة تنفيذ اتفاق بنود ستوكهومل
وبقائه كام هو اآلن غري فعال.
وال خيار أمام الرشعية اليمنية والتحالف
العريب إال اتخاذ قرارات حازمة وواقعية
حيال ذلك االتفاق الذي أصبح يف مهب
الريح ،والسعي الجاد إىل الخروج من
املطب املشؤوم الــذي تحاول األمم
ّ
املتحدة واملبعوث األممي االستمرار
به والوقوف كحجر عرثة أمام مرشوع
استعادة الدولة ،وإنهاء االنقالب من
بوابة الحديدة واتفاق ستوكهومل.

د أنور الشرعبي

عضو الهيئة العليا التحاد الرشاد اليمني

• اتفاق ستكهومل يف الواقع حرب عىل
ورق ال أكرث ،واألسوأ أنه مثّل طوق نجاة
للحوثيني بعد أن كادت األمور تستتب يف

املحافظة وتتجه نحو تأمني حياة الناس
ومعايشهم.
وحتى نكون أكرث واقعية ،فالذي تحقق
من االتفاق هو املرسحية الهزلية باستالم
وتسليم ميناء الحديدة من وإىل الحويث،
والتي مل تفلح يف إقناع األمم املتحدة ذاتها
بأن ما حدث هو تطبيق حقيقي لالتفاق.
• األمل الذي تعقده األمم املتحدة عىل
الحوثيني يف أن يلتزموا باالتفاق ينبئ
عن أنها تتجاهل تاريخ الحوثيني بأنهم
يوقعون اتفاقات وال يلتزمون بها ،وأن
نتيجة ذلك لألسف سيكون انعدام األمن

يف اليمن ،واستمرار معاناة املواطن
اليمني ،وزعزعة األمن اإلقليمي والسلم
املحيل والدويل.
• الخيار الحقيقي لــدى الرشعية هو
استكامل ما بدأته من عملية تحرير
الحديدة من ربقة ميليشيا الحويث،
والضغط عىل املجتمع الــدويل يف هذا
االتجاه ،وإخراج هذه امليليشيا طو ًعا أو
كر ًها.
• يحق للمواطن اليمني أن يسأل :إذا مل
تفعل ذلك الرشعية اآلن ،فمتى إذا؟!!

تحول إلى هدنة قابلة للتجديد

أراد مارتن جريفث منذ اللحظات
األوىل تغيري اسرتاتيجية ولد الشيخ
امللف اليمني ،فقرر
يف التعامل مع ّ
تجزئته إىل ع ـدّة ملفات مصغّرة،
تكون األولــويــة يف هــذا التقسيم
ملحافظة الحديدة التي كانت ُمقبلة
عىل آخر جــوالت معركة تحريرها،
وانضاممها إىل املناطق املحررة ،وبَلْ َو َر
ذلك بشكل عاجل وغري مدروس عرب
اتفاق ستوكهومل الذي كان واض ًحا أنه
أىت إليقاف معركة الحديدة الواضحة
النتائج مسبقاً.
نجح مارتن يف صنع مراوحة سياسية
وعسكرية ،كــان ضحيتها املواطن
اليمني وال ُحديدي بشكل خاص،
انفجرت املعارك العسكرية يف مناطق

الرشعية بني رفقاء السالح كنتيجة
طبيعية لتوقف عجلة معارك التحرير
ضد امليليشيا يف صنعاء والحديدة
وتعز كأكرب املحافظات الرافضة
لتواجد الحويث شعبياً ،وأكرثهن قدرة
عىل التخلص منه يف حــال انطالق
معارك حقيقية ضدّه.
مارتن يخطط اآلن لتحويل االتفاق
كل ستة
إىل هدنة قابلة للتجديد ّ
أشهر بقرار دويل من مجلس األمن،
واالنــتــقــال إىل حـــوارات أخــرى قد
تــدخــل فيه أطـــراف جــديــدة غري
الرشعية املعرتف بها دولياً ،وامليليشيا
الحوثية ،قد متثل فيه األوىل الحلقة
األضعف عىل الطاولة؛ لغيابها عن
التواجد الفعيل كحكومة ممثلة للبالد

محمد المخالفي
صحفي

دبلوماسياً يف الخارج ،وإداريًا وتنمويًا
يف املناطق املحررة ،واملناطق املحتلّة
من قبل ذراع إيران العسكري ،وبالتايل
يقف املراقب للمشهد اليمني أمام
تعقيدات كثرية يف الصورة قد يكون
جريفث أكربها ،واتفاق ستوكهومل
أكرثها مثارة للضحك..

أوالً :أو ّد القول والتذكري بأين كنت
أعترب اتفاق ستوكهومل مجرد فخّ
هدفه إيقاف العملية العسكرية
الــتــي كــانــت عــى وشــك تحرير
محافظة الحديدة.
ثانياً :مل يحقق اتفاق السويد إال
زيــادة ال ـراعــات وسفك مزيد
مــن الــدمــاء ،والضغط النفيس
واالقــتــصــادي والــعــســكــري عىل
املواطنني ،ومل يحصل أي تقدم
حقيقي لتحقيق االتــفــاق الذي
محصلته ذهب لصالح امليليشيا،
ّ
ومع ذلك ال تَقدّ م يذكر ،وال اخرتاق
ميكن أن يتم اإلشارة إليه ،إال أن
اخرتاقات الحوثيني لالتفاق ماضية
فالحل
ّ
والحسابة بتحسب .وعليه،
الوحيد والناجع هو إعادة تنشيط
العملية العسكرية بزخمها األول
لفرض أمر واقع وتحقيق انتصار
يُخضع الجامعة الحوثية للتفاوض.
أمــا بالنسبة للخيارات البديلة
للرشعية والتحالف فكثرية؛ أبرزها
البدء بإعالن فشل االتفاق ،وامليض
قدماً يف استكامل املهمة العسكرية
التي كانت قد بــدأت ،غري هذا
ال خيارات لــدى الرشعية ،وهي
كل طموحاتها إذا استم ّرت
تقتل ّ
بالتامهي مع األالعيب الدولية،
واملامطالت املقصودة واالستنزاف
املستمر.
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استطالع

الشيخ/
محمد الحزمي

السعودية تنجز اتفاقاً تاريخياً

علماء اليمن :شكراً للمملكة ...
الكل ربح واليمن يتسع للجميع
نجاح

المملكة العربية السعودية في إنجاز االتفاق التاريخي
في الرياض بين اليمنيين كان ثمرة لجهود كبيرة بذلتها
المملكة ،بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،
وولي عهده سمو األمير محمد بن سلمان ،ومساعي حثيثة بذلها نائب
وزير الدفاع األمير خالد بن سلمان ،وسفير المملكة في اليمن محمد آل
بدءا بوقف االقتتال بين اإلخوة ،والدعوة
جابر ،طوال األشهر الماضيةً ،
الكريمة إلجراء الحوار بين الحكومة واالنتقالي في مدينة جدة.
الشيخ/
عمار بن ناشر العريقي

نــتــمــنــى أن يــصــبــح

االتــفــاق ال ــذي أنجزته
الــســعــوديــة مــشــكــورة
طريقاً لتوحيد الصف،

والـ ــتـ ــفـ ـ ّـرغ لــمــواجــهــة
الـــــخـــــطـــــر ال ـ ــح ـ ــوث ـ ــي
عــلــى الــيــمــن وعــمــوم

المنطقة.
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ويُعـ ّد االتفــاق تأسيسـاً ملرحلــة جديــدة
يف توحيــد الصــف اليمنــي ،واالنطــاق
نحــو األهــداف الســامية يف اســتعادة
اليمــن مــن املــروع اإليــراين ،وبنــاء
الدولــة االتحاديــة التــي توافــق عليهــا
اليمنيــون يف مؤمتــر الحــوار الوطنــي.
حرص سعودي ..رغبة يمنية

وألن السعودية كانت حريصة عىل
اليمن وتوحيد مكوناته يف إطار الدولة،
فقد جاء اتفاق الرياض تتويجاً لهذا
الحرص الذي مل يكن وليد اليوم ،فقد
كانت السعودية حريصة عىل أمن
واستقرار ووحدة اليمن ،وتجىل ذلك يف
قيادتها الرائدة للتحالف العريب الستعادة

العدد « »19المنبر اليمني  -مجلة شهرية

الرشعية ودحر االنقالب ،وصوالً إىل هذا
االتفاق الذي يعيد ترتيب األولويات من
أجل اليمن وشعبها.
االتفاق مثّل رضبة موجعة للمرشوع
الحويث الذي وجد يف خالفات القوى
الوطنية اليمنية فرصة إلطالة أمد بقائه،
ما يعني أن االتفاق طوى صفحة الفرقة
والرصاع ،لصالح توحيد الرؤى والجهود
الستئصال شأفة الخطر اإليراين ومخالبه
التي نشبت يف اليمن.
ويف حني كانت أعني اليمنيني تراقب
مراسيم توقيع االتفاق يف قرص الياممة
بعاصمة القرار العريب “الرياض” فإن
قلوبهم يحدوها األمــل يف أن يطوي
االتــفــاق سنني مــن املــعــانــاة تحت

السعودية مشكورة
ه ــي ال ــط ــرف الــفــاعــل
في االتــفــاق وإنجاحه،
وفشل االتفاق -ال قدر
الــلــه -سينعكس على
القضية اليمنية بشكل
عام ،والمملكة تسعى
بــكــل ثــقــلــهــا إلنــجــاحــه،
وع ــل ــى كـــل األطـــــراف
مساعدتها في ذلك.

وطأة االنقالب الحويث الدموي ،وآثاره
التدمريية ،ويتطلعون ألن يرى االتفاق
النور؛ ليتفرغ الجميع ملرحلة جدية
عنوانها تحرير اليمن وإزاحة الكابوس
الحويث الجاثم عىل صدور قطاع كبري من
اليمنيني يف بقية املحافظة الواقعة تحت
جحيم امليليشيا الحوثية اإليرانية.
آمال كبيرة

وعرب ناشطون مينيون من مختلف القوى
عن شكرهم وتقديرهم ملا بذلته اململكة
وقيادتها من جهود دؤوبة أفضت إىل
هذا االتفاق ،استمرارا ً لجهودها يف دعم

اليمن حكومة وشعباً.
ولفت املغ ّردون اليمنيون إىل أن اململكة
قياد ًة وشعباً أثبتت أنها تقف عىل
الدوام مع الشعب اليمني ،وتقدّم له
الدعم واملساندة يف مختلف املواقف
والظروف ،تأكيدا ً عىل روابــط اإلخاء
واملصري املشرتك والعالقات الوطيدة
بني البلدين والشعبني ،اللذين التحام
يف معركة التصدي للمرشوع اإليـراين،
وتحرير اليمن من أداوته.
ال أحد خاسر

ويف هذا الصدد أكد الشيخ عامر بن
نارش العريقي ،عضو برنامج التواصل مع
علامء اليمن ،ورئيس رابطة علامء ودعاة
عدن عن أمله الكبري يف أن يسهم (اتفاق
الرياض) املبارك الذي أرسته اململكة
مشكورة -يف إعادة الدولة ومؤسساتها،وإيقاف حالة النزاع والترشذم والفوىض
ونزيف الدماء يف املحافظات الجنوبية
املحررة.
وأعرب العريقي عن تطلعه إىل أن يصبح
االتفاق طريقاً لتوحيد الصف ،والتف ّرغ
ملواجهة الخطر الحويث عىل اليمن
وعموم املنطقة ،معتربا ً أن “أول الغيث
قطر ثم ينهم ُر”.
من جانبه قال عضو مجلس النواب
اليمني واملتحدث باسم هيئة علامء
اليمن الشيخ محمد الــحــزمــي إن
السعودية مشكورة هي الطرف الفاعل
يف االتفاق وإنجاحه.
وأشار الحزمي إىل أن فشل االتفاق -ال
قدر الله -سينعكس عىل القضية اليمنية

بشكل عام ،ولهذا فإن اململكة تسعى
بكل ثقلها إلنجاحه ،متمنياً عىل كل
األطراف مساعدتها يف ذلك.
ودعا إىل النظر إىل االتفاق بواقعية،
مؤكدا ً أن كالً من الحكومة الرشعية
واالنتقايل مل يخرسا يف هذا االتفاق،
مضيفاً“ :االنتقايل ربح باالتفاق اليمن
بأكمله بدال من مساحة أرض بالجنوب،
والرشعية ربحت بإعادة مساحة من
أرض الجنوب إىل ظل العلم اليمني”.
واعترب النائب الحزمي أن تحقيق اتفاق
الرياض يف الواقع سيثبت جدية كل
األطراف ،محذرا ً من تص ّيد الترصيحات
بني األطــراف واعتبارها انقالباً عىل
االتفاق.
من جهته أشاد الشيخ جامل أبو بكر
السقاف عضو برنامج التواصل مع
علامء اليمن ونائب رئيس رابطة علامء
عدن إىل ما أبداه إعالميو طريف اتفاق
الرياض من رىض مبا آل إليه الحوار من
التوصل إىل اتفاق ،وكيف أن كل طرف
ص ّور ألتباعه أن االتفاق لصالحه واعتربه
نرصا له.
وقال السقاف إن االتفاق ليس نرصا ً
لطرف عىل طرف ،داعياً إىل اعتباره نرصا ً
للشعب ،مردفاً بالقول “ :باالتفاق تُحقن
الدماء ،ومييض الوطن يف طريق التنمية
والبناء.
وأكد أن األوىل والواجب عىل إعالميي
الطرفني -طاملا ارتضيا االتــفــاق -هو
تعزيز ذلــك ،والدعوة إىل االلتزام به
وتطبيقه عىل الواقع بعيدا عن املناكفات
واالستقطابات فضال عن التشفي باآلخر.

الشيخ/
جمال السقاف

االتفاق ليس نصراً
لــطــرف عــلــى ط ــرف،
بــل هونصر للشعب،
وبـ ــه تُ ــحــقــن ال ــدم ــاء،
ويمضي الــوطــن في
طريق التنمية والبناء.
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تقرير

اتفاق الرياض ..الثقة
والمصداقية

إنجاز سعودي

اتفاق الرياض  ..المستفيد والخاسر

يتفاءل اليمنيون
كثيراً حين يلتقي
الفرقاء تحت
سقف واحد
للتباحث حول
تنفيذ المرحلة
الثانية التفاق
الرياض

لم يكن

اتفاق الــريــاض الــذي طـ ّـوق الفتنة بين األشــقــاء وأبــنــاء البلد
الواحد سوى حلقة في سلسلة الجهود السعودية ومساعيها
للحفاظ على اليمن من التصدعات ،فكلما أطلت عوامل الفتنة وكشرت عن أنيابها
بين فرقاء العمل السياسي والقوى المختلفة داخل الدولة اليمنية ،كانت المملكة
دوما إلطفائها ووأدئها ،فإبان أحداث  2011سعت
العربية السعودية هي الحاضرة
ً
إلــى الحفاظ على اليمن ،وعملت على جمع رمــوز القوى السياسية في الرياض،
وأطلقت المبادرة الخليجية التي ارتضاها الجميع حينها ،ثم دعمت المملكة خيارات
اليمنيين حين اتفقوا على مخرجات الحوار الوطني الشامل ،وحين انقلبت الميليشيا
الحوثية المدعومة من إيــران على تلك المخرجات وانقلبت على الشرعية بــادرت
المملكة العربية السعودية إلى االستجابة الفورية لنداء الرئيس الشرعي للبالد
ولبت طلبه بالتدخل العسكري إلنقاذ اليمن من
المشير عبد ربــه منصور هــاديّ ،
براثن النفوذ والهيمنة اإليرانية فكانت عاصفة الحزم ،ولوال التدخل السعودي لدعم
الشرعية لكانت اليمن ميداناً لفساد إيران وعبثها الدموي الطائفي.
المنبر اليمني /خاص
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ويــأيت اتفــاق الريــاض معــززا ً لذلــك
الــدور اإليجــايب والجهــود الســعودية
املســتمرة يف اليمــن ،ومســتوى الثقــة
التــي تحظــى بهــا لــدى أغلــب الفرقــاء
يف القضيــة اليمنيــة.
يتفــق العقــاء واملنصفــون يف كل زمــان
ومــكان عــى أن أبنــاء الوطــن الواحــد
هــم املعنيــون بإصــاح وطنهــم إن
أصابــه رضر مــن أي نــوع ،ويتح ّمــل
أبنــاء البلــد املســؤولية الكاملــة عــن
مصــر وطنهــم ،وبنــاء عــى ذلــك فــإن
املبــادرات الخارجيــة واالتفاقيــات مــا
مل تجــد تجاوب ـاً مــن أبنــاء البلــد فلــن
يكتــب لهــا النجــاح.
ومــن هنــا فــإن الجانــب األكــر
واملســؤولية الكاملــة يتحملهــا
املوقعــون عــى اتفاقيــة الريــاض،
التحــي باملســؤولية،
ّ
واملنتظــر منهــم
والحــرص عــى وطنهــم ،واستشــعار
املســؤولية والعمــل عــى إنهــاء
املعانــاة التــي يكابدهــا اليمنيــون كل
يــوم جــراء تــردي األوضــاع وانهيــار
االقتصــاد وانعــدام الخدمــات ،وليــس
مثــة مخــرج مــن الحــال التــي أوصلــوا
الشــعب اليمنــي إليهــا ســوى املــي
قدم ـاً مــع الســعودية يف إنجــاز كامــل
لتنفيــذ بنــود اتفــاق الريــاض الــذي
يصــب يف إعــادة االســتقرار واألمــن إىل
املناطــق املحــررة ،وتفعيــل مؤسســات
الدولــة وتوفــر الخدمــات للمواطنــن.
تدشين المرحلة الثانية

يتفــاءل اليمنيــون كثــرا ً حــن يلتقــي
الفرقــاء تحــت ســقف واحــد للتباحــث
حــول تنفيــذ املرحلــة الثانيــة التفــاق
الريــاض ،يجمعهــم حبهــم وطنهــم،
وحرصهــم عــى تجنيــب شــعبهم
مزيــدا ً مــن ســفك الدمــاء ،ومراكمــة
املــآيس ،وإثقــال كاهلــه باألزمــات.
يــأيت هــذا يف ســياق تنفيــذ املرحلــة
الثانيــة مــن اتفــاق الريــاض التــي
تتضمــن مصفوفــة مــن اإلجــراءات،
وهــي :عــودة جميــع القــوات التــي
تحركــت مــن مواقعهــا ومعســكراتها
األساســية باتجــاه محافظــات عــدن
وأبــن وشــبوة منــذ بدايــة أغســطس
(آب)  2019إىل مواقعهــا الســابقة
وتحــل
ّ
بكامــل أفرادهــا وأســلحتها،
محلهــا قــوات األمــن التابعــة للســلطة
كل محافظة
املحليــة خــال  15يومـاً يف ّ
من تاريــخ التوقيع ،إضافــة إىل «تجميع
ونقــل األســلحة املتوســطة والثقيلــة

ال ــت ــط ــب ــي ــق ال ــك ــام ــل
ب ــإخ ــاص ومــصــداقــيــة
التفاق الرياض سيكون
له نتائج إيجابية كبيرة
على معيشة المواطن
اليمني

بأنواعهــا املختلفــة مــن جميــع القــوات
العســكرية واألمنيــة يف عــدن خــال
 15يومــاً مــن تاريــخ توقيــع االتفــاق
إىل معســكرات داخــل عــدن ،تحددهــا
وتــرف عليهــا قيــادة تحالــف دعــم
الرشعيــة يف اليمــن» ،عــى أن يعــن
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي
بنــاء عــى معايــر الكفــاءة والنزاهــة
وبالتشــاور« ،محافظــاً ومديــرا ً ألمــن
محافظــة عــدن خــال  15يومــاً مــن
تاريــخ التوقيــع عــى االتفــاق».
من المستفيد من نجاح اتفاق
الرياض؟

التطبيــق الكامــل بإخــاص ومصداقيــة
التفــاق الريــاض ســيكون لــه نتائــج
إيجابيــة كبــرة عــى معيشــة املواطــن
اليمنــي ،وهــو مــا أشــارت إليــه نصوص
اتفــاق الريــاض ،وهــذا يعكــس حــرص
اململكــة العربيــة الســعودية الجــار
الــويف لليمــن عــى أن ينعكــس االتفــاق
عــى حيــاة النــاس ،ويخفــف عــن
املواطــن األعبــاء التــي تحملهــا جــراء
األزمــات الخانقــة التــي يعــاين منهــا
اليمــن منــذ االنقــاب الحــويث ،ومــا
نتــج مــن معانــاة عقــب أحــداث عــدن
يف أغســطس .2019
وقــد نــص االتفــاق عــى ذلــك بوضــوح
حــن تحــدث عــن رفــع كفــاءة إدارة
املــوارد ،وخفــض اإلنفــاق الحكومــي؛
لتقليــل العجــز املــايل املســتدام ،مــع
إعطــاء أهميــة لإلنفــاق الحكومــي
االســتثامري.
نصــت االتفاقيــة عــى إعــادة
كــا ّ
تكويــن املجلــس االقتصــادي ،ل ُينــاط
بــه مهــام التخطيــط االس ـراتيجي ومــا

يف حكمــه مــن األنشــطة اإلنتاجيــة
واالســتثامرية يف قطاعــات االقتصــاد
الوطنــي املختلفــة ،وشــددت االتفاقيــة
عــى رضورة إعــادة بنــاء الجهــاز
املركــزي للرقابــة واملحاســبة ،مــع
تفعيــل نشــاط هيئــة مكافحــة الفســاد،
مبــا يضمــن عــدم اســتغالل املناصــب يف
العبــث باملــال العــام ،وإدارة شــؤون
املؤسســات االقتصاديــة الحكوميــة
وفــق ضوابــط القانــون ،ومحاســبة
العابثــن واملخلــن بوظائفهــم.
ومــن هنــا يتبــن أن اتفــاق الريــاض
لــه أهــداف أكــر مــن عمليــة فــض
االشــتباك وإنهــاء املواجهــات التــي
نشــبت يف عــدن ،فهنــاك أهــداف
اقتصاديــة وتنمويــة ،وأخــرى تعليميــة
وإنســانية ،هيمنــت عــى االتفــاق
وتجســدت يف الجهــود الســعودية،
وأكــدت عليهــا بجــاء يف ثنايــا نصــوص
االتفــاق ،وهــو أمــر يوجــب عــى
املوقعــن عــى االتفــاق التعاطــي
بإنســانية ووطنيــة؛ يك تكــون تلــك
كل
األهــداف قائــدة ومهيمنــة عــى ّ
جلســة مباحثــات وحــوار يتنــاول ســبل
تنفيــذ االتفــاق.
ليــس هنــاك خــارس إذا نجــح الفريقــان
يف إنجــاز املراحــل التنفيذيــة لالتفــاق
ســوى إيــران وميليشــياتها يف اليمــن
(الحوثيــون) ،وليــس هنــاك مــن رابــح
إذا مــا تــم إفشــال االتفــاق ســوى
إيــران والحــويث.
فاملســتفيد األكــر مــن فشــل االتفــاق
وعــودة الفتنــة هــو مــروع إيــران
وأدواتــه يف اليمــن ،ويف املقابل ســيخرس
الجميــع ،ســيخرس التاريــخ والجغرافيــا؛
ألنهــم سيتســببون عــى وطنهــم بأكــر
نكبــة عــى مــدى تاريخــه العريــق.

المستفيد األكبر
من فشل االتفاق
وعودة الفتنة
هو مشروع إيران
وأدواته في اليمن،
وفي المقابل
سيخسر الجميع
التاريخ والجغرافيا
واإلنسان
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مقال

حصاد العمالة

لماذا ينوح الحوثيون على مقتل اإلرهابي قاسم سليماني؟

لم

يكن مقتل الهالك قاسم سليماني
وبكاء وعويل الحوثيين عليه بتلك
الصورة الفاضحة سوى إعالن صريح لما أخفوه
م ــن تبعيتهم ووالئ ــه ــم إلي ـ ــران ومــشــروعــهــا
التدميري في المنطقة.

بغداد

عاصمة الرشيد ،ولؤلؤة العراق الضخم ،تلك
الفاتنة التي كانت محط أنظار العالم ،مهيبة
حدب وصوب،
جليلة ،يلجأ إليها طالب الدراسات العليا من ّ
كل َ
حامل شهادته من جامعة عراقية كأنما حيزت له
ً
ومــن يعود
الدنيا ،وكم من مريض أعيا األطباء داوته بغداد ،ناهيك عن آالف
العلماء في أندر التخصصات ،عباقرة أذهلوا العالم.

هل يغيب ألق صنعاء وعبقها
جبة الولي الفقيه؟
التاريخي في ّ
لكن! أين بغداد اليوم؟
مهل؛ هل ً
ً
فعل كانت هكذا بغداد؟ هل حقًّا
كان العراق هكذا؟
نعم ،ولكن!

الحالة واحدة،
والتفاصيل
متطابقة ،اللهم إال
مسميات البلدان،
فبغداد صنعاء،
والعراق اليمن،
وأجندة الميليشيا
واحدة

قبل أن تــأيت جحافل التتار يف
غزوها الثاين «بصوت شيخ تكريتي
طاعن يف السن» يا بني ،لقد كانت
العراق أعظم من هذا بكثري ،لكنها
اليوم سوق من الفوىض السياسية
والطائفية ،ال اقتصاد ،وال تعليم ،وال
أمن ،وال بُنى تحتية ،مل يبق يشء يا
ولدي.

ولكن ،ما هذا البناء الضخم ،املزخرف
بأفخم أنواع املعامر العريب؟

آه يا بني ،هذا فقط ما بقي لدينا،
حسينيات؛ الحتفاالت اللطميات التي
ال تنتهي عىل مدار العام« ،يضحكون
بيها علينا ،وهم يبوقون البالد كلها»،
قالها والحرسة قد بلغت منه مبلغًا.
هل هناك خطأ مطبعي؟ ما عالقة هذا
املحتوى بالعنوان؟
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أي خطأ
ال يا عزيزي ،ليس هناك ّ
فيام تقرأ ،فالحالة واحدة ،والتفاصيل
متطابقة ،اللهم إال مس ّميات البلدان،
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تقرير /خاص

أبو بكر الدوسي

رئيس الدائرة اإلعالمية
في حزب الرشاد اليمني

فبغداد صنعاء ،والــعـراق اليمن،
وأجندة امليليشيا واحدة.
هذا هو التاريخ ال يظلم أحدً ا ،وال يحايب
أحدً ا ،فلم نر أي ميليشيا يف أي بلد بنت دولة،
أو أقامت قانونًا ،أو أنتجت استقرا ًرا ،بل حالة
كل مناحي
كل يشء ،يف ّ
من الفوىض املقننة يف ّ
الحياة ،وشعوب يطحنها الفقر والتخلّف،
وتفتك بها األمراض ،ويستغلّها رؤوس اإلجرام،
الذين يعدّ ون الشعوب مجرد أرقام ،يقيمون
بها حسابات الجدوى التجارية.

ولعلك عزيزي القارئ رأيت تلك
املشاهد التي بثّتها القنوات الحوثية
ملا يس ّمى احتفاالت يوم الغدير،
ويوم الوالية ،ويوم الشهيد ،وغريها
من النسخ املستوردة عراقيًّا ولبنانيًّا،
فالفكرة واحـــدة واملــرجــع واحــد
«إيران».
تلك الجهود الحثيثة ،التي ال تتوقف لتغيري
وجه صنعاء خاصة ،واليمن عامة؛ لتصبح نسخة
مشوهة متا ًما كام يريد الويل الفقيه ،يريدون
تحويل الشعوب إىل قطعان تتنقل من احتفالية
لطمية إىل أخرى ،ومتأل جيوب أصحاب العامئم
بأموال الفيد والجبايات ،أو يشتتونهم يف
الرباري والقفار ليخوضوا حروبًا ال تنتهي ،ال
يعلمون ملاذا دخلوها ،وال ألجل َمنْ!

واملشهد الــذي ظهر فيه أحد
قائل إنهم أصبحوا يف
خطباء إيران ً
صنعاء ،خري دليل عىل تلك الخطوات
التي تهدف إىل تحويل صنعاء التاريخ
والحضارة إىل واليــة تابعة للويل
الفقيه ،ورمبا يظهر زعيم الحوثيني
غدًا ليقول كام قال َمثلُه األعىل حسن
نرص الله ،إنهم يدينون بالوالء الكامل
للويل الفقيه يف طهران.
لكن رمبا هذه املرة األمر مختلف ،فرجال
اليمن الرشفاء لن يسمحوا بتكرار التجربة
اإليرانية يف العراق ،فبالرغم من هذه السنوات
العجاف التي جثا فيها الحويث عىل صدور
الناس يف املناطق الواقعة تحت سيطرته إال
أن السخط يتنامى بصورة متسارعة جدًّ ا ،بل
إن تَ ُّسك الناس بثقافتهم تضاعف ،وتضاعف
أيضً ا وعيهم الجمهوري بشكل واسع ،يؤكّد هذا
مشاهد الناس وهم يغادرون املساجد رفضً ا
للخطباء الحوثيني يف أكرث من محفل ومناسبة،
يعربون عن سخطهم البالغ عىل امليليشيا ،بل
إن الحويث نفسه يدرك أن الناس يف مناطق
سيطرته ينتظرون التحرير بفارغ الصرب ،ولو
وجدوا رشارة صادقة النتفض الجميع يف وجهه،
ولتالىش املــروع اإلمامي اإليــراين يف أيام،
وذهب أدراج الرياح.

مــا كان ذلــك الضجيــج وال ـراخ واالســتنفار
اإلعالمــي والجامهــري والســيايس الــذي
أعلنــه الحوثيــون ملقتــل املجــرم ســليامين
ينطلــق مــن ف ـراغ؛ إنــه حصــاد عقــود مــن
التبعيــة والــوالء العقــدي والدينــي لــويل
الفقيــه.
إن الوالء املبني عىل أسس عقائدية
دينية -كالذي بني أدوات إي ـران يف
املنطقة (الحوثيون وجزب الله والحشد
الشعبي) وبني ماليل إيران -ليس من
قبيل الوالءات السياسية املبنية عىل
الربح والخسارة واملصالح املشرتكة،
بل هو والء مطلق ينبني عليه إميان
وكفر وجودا ً وعدماً ،وهو والء ال ميكن
تعديله أو اخرتاقه ،وما يهمنا يف هذه
العقيدة هو بناؤها السيايس وقواعدها
السياسية التدمريية التي تنطوي عىل
وتحي
الكمون والرتبص لألنظمة،
ّ
الفرص لالنقضاض عليها بدافع ديني
يقوم عىل أحقيتهم يف السلطة والرثوة
بتفويض إلهي مطلق حسب زعمهم.
تاريخ من الوالء والتبعية

بــدأت العالقــة مبكــرة بــن الحوثيــن
وإيــران ،فاملرجــع األعــى مليليشــيا الحــويث
بــدر الديــن الحــويث كان يعتنــق الجاروديــة
كمذهــب ،وهــي متقاربــة كثــرا ً مــع
الجعفريــة مذهــب إيـران الرســمي ،وتنصدم
يف كثــر مــن جوانبهــا مــع املذهــب الهــادوي
فض ـاً عــن املذهــب الزيــدي الــذي طوعــه
الحــويث وحــرف مســاره ،حيــث وجــد بــدر
الديــن الحــويث يف إيـران والخمينــي مبتغــاه،
فشــد رحالــه إليهــا يف عــام 1985م وأقــام يف
مدينــة قــم اإليرانيــة ،ويف هــذه الفــرة مل
تكــن الســلطات وال القــوى اليمنيــة منتبهــة

للخطــر الكامــن يف جعبــة هــذا الرجــل،
وبــدوره ظــل يســتقطب كثـرا ً مــن الشــباب
إىل قــم وطهــران  ،وعــى رأســهم ابنــه
الهالــك حســن بــدر الديــن الحــويث مؤســس
مــا يســ ّمى بأنصــار اللــه ،صحبــة أخيــه
عبدامللــك الزعيــم الحــايل مليليشــيا الحــويث.
أصدر بدر الدين الحويث -مرجع
الحوثية املــعــروف -كتابًا بعنوان
“الزيدية يف اليمن” ،أراد أن يقنع
الزيدية من خالل هذا الكتاب بصوابية
املذهب الجعفري ومدى تقاربه مع
الزيدية ،ليمثل مرجعاً ومدخالً زلقاً؛
انــزلــق مــن خالله كثري مــن شباب
محافظة صعدة وغريها نحو اعتناق
املذهب الجعفري ،وتأسيس مراكز
دعوية طائفية للدعوة إليه ،ونرشه رسا ً
وعالنية.
الحوثي إيراني الهوى والهوية

أســس بــدر الديــن الحــويث غطــا ًء لتحركاتهــم
باســم منتــدى الشــباب املؤمــن الــذي
اهتــم بتنفيــذ أنشــطة مكثفــة كاملنتديــات،
واملعســكرات الصيفيــة ،للصغــار والكبــار،
يعرضــون عليهــم فيهــا أفالمــاً وثائقيــة
ومتثيليــات تعكــس املظلوميــات املزعومــة
لفاطمــة وعــي وغريهــا مــن آل عــي ريض
اللــه عنــه وأفالم ـاً مت ّجــد الثــورة الخمينيــة،
وهكــذا تــم تأســيس اللبنــات األوىل
مليليشــيا الحــويث برعايــة وإرشاف ودعــم
إيــراين ســخي ،وانتــر الفكــر الخمينــي يف
غفلــة مــن اليمنيــن يف محافظــة صعــدة
وبعــض املحافظــات القريبــة ومنهــا
صنعــاء .وترافقــت عمليــة غســل األدمغــة
مــع عمليــات تدريــب وتســليح وتعبئــة
عســكرية متواصلــة ،حتــى انفجــر الوضــع
بــن الدولــة وبــن العصابــة التــي تش ـكّلت

رسا ً ،وتســلّحت وتدّربــت يف إيــران ولبنــان،
وخاضــت امليليشــيا ســتة حــروب ضــد
الجيــش اليمنــي حتــى عــام 2011م ،حيــث
اســتغلت إيــران الــراع الســيايس القائــم،
ودفعــت بامليليشــيا الحوثيــة إىل التحالــف
مــع القــوة األكــر لتتمكــن بواســطتها مــن
الســيطرة عــى مؤسســات الدولــة واختطــاف
ـر لنــا بجــاء ملــاذا ســارع
صنعــاء ،وهــذا يفـ ّ
مســؤولون يف إيــران إىل إعــان ســقوط
صنعــاء العاصمــة العربيــة الرابعــة بيــد
إيــران.
جاء مقتل سليامين وما ظهر عىل
الحوثيني من غضب ورصاخ وعويل
ملقتله مبثابة التأكيد عىل تلك الصلة
واللحمة الوطيدة بني األصل والفرع،
وبني التابع واملتبوع ،أو بني العبد
والسيد ،فمسرية الحويث وتاريخه ال
يحتاجان إال إىل اطالع بسيط لنعود
بيقني أن ميليشيا الحويث إيرانية
العقيدة والهوى والهوية.
كــا أن هــذا ال ـراخ والتهديــد واالســتعداد
للمغامــرة بالبــاد يف ســبيل الدفــاع عــن
إيــران ،قــدّم صــورة جليّــة عــن زيــف
الشــعارات التــي ترددهــا شــبكات اإلعــام
الحوثيــة حــول اتّهــام القــوى السياســية
املؤيّــدة للرشعيــة باالرتــزاق والعاملــة
للمملكــة العربيــة الســعودية الدولــة الجــارة
التــي ســاندت اليمــن يف مختلــف أزماتــه،
فيــا ظهــر جليًّــا االرتـزاق الحــويث والعاملــة
الحقيقــة للنظــام اإليــراين الــذي مل يجلــب
لليمــن ســوى الخــراب والدمــار ،ومل يقــدّم
عــر تاريخــه للبــاد ســوى شــحنة ميــاه
منتهيــة الصالحيــة ،وأطنــان مــن الســاح
وأدوات املــوت ،وزراعــة الطائفيــة ،وميليشــيا
املــوت التــي أفســدت عــى اليمنيــن
حياتهــم.

الوالء المبني على
أسس عقائدية
دينية كالذي بين
الحوثيين وبين
ماللي إيران ليس
من قبيل الوالءات
السياسية
المبنية على
الربح والخسارة
والمصالح
المشتركة ،بل هو
والء مطلق ينبني
عليه إيمان وكفر
وجودا وعدماً
ً
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العيب
األسود

حتى نلتقي

مقتل سليماني..

وعويل عمالء إيران في اليمن
بكاء

ً
مفاجئا لليمنيين،
وعويل الحوثيين على قاسم سليماني لم يكن
جيدا -منذ وقت مبكر -أن هذه الميليشيا الدموية
فهم يعرفون ً
عبارة عن مجموعة من العمالء للحرس الثوري اإليراني ،وجزء من منظومة
إقليمية تعمل من أجــل السيطرة على المنطقة برمتها في إطــار مشروع
طائفي/ساللي يصطدم بقيم التعايش والمساواة بين البشر.
كانت البداية يف عام  1979عندما
استغل الخميني الثورة اإليرانية ليؤسس
أيديولوجيا شعوبية تـــؤ ّول الدين
للهيمنة عىل الشعب اإليراين ،والعمل
عىل تصدير هذه األيديولوجيا إىل بقية
الدول العربية واإلسالمية ،عن طريق
مد أذرع لها يف سياق ما يس ّمى «تصدير
الثورة».

أكّ دت األحداث
األخيرة في
اليمن أن
ميليشيا
الحوثي عمالء
ومرتزقة للنظام
اإليراني ،وأدوات
تستخدمها
إيران الستكمال
مشروعها
الفكري
والعسكري في
شبه الجزيرة
العربية..
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تم التأصيل للعدوان الخميني عىل املنطقة يف
الدستور اإليراين يف عدد من املواد ،أبرزها املادة
( )154التي أكدت أن جمهورية إيـران تعترب
«سعادة اإلنسان يف املجتمع البرشي كلّه قضية
مقدّ سة لها ،وتعترب االستقالل والحرية وإقامة
حكومة الحق والعدل حقًا لجميع الناس يف أرجاء
العامل كافة ،وعليه فإن جمهورية إيران اإلسالمية
تقوم بدعم النضال املرشوع للمستضعفني ضد
املستكربين يف أي نقطة من العامل».

وجعلت إيران من هذه اآلية الكرمية:
«إن هذه أمتكم أم ٌة واحدة وأنا ربكم
فاعبدون» مرب ًرا لتصدير فكرها املتطرف
من خالل دعم جامعات مسلحة يف دول
مختلفة .ومبا أن املسلمني أمة واحدة،
فإن «عىل الحكومة اإلسالمية اإليرانية
أن تقيم كل سياستها العامة عىل
أساس تضامن الشعوب اإلسالمية ،وأن
تواصل سعيها من أجل تحقيق الوحدة
السياسية ،واالقتصادية ،والثقافية،
يف العامل اإلسالمي» ،بناء عىل ما جاء
يف (املــادة  .)11إضافة إىل أن تنظيم
السياسة الخارجية اإليرانية قائم «عىل
أساس املعايري اإلسالمية وااللتزامات
األخوية تجاه جميع املسلمني ،والحامية
الكاملة ملستضعفي األرض» (املــادة
الثالثة) ،وهي مضامني جوفاء مضللة

العدد « »19المنبر اليمني  -مجلة شهرية

وضعتها للمتاجرة والضحك عىل
البسطاء ،والواقع يؤكد هذا ،فهي يف
حقيقتها تعمل عىل تنفيذ مرشوعها
التوسعي واســتــعــادة اإلمـراطــوريــة
املزعومة ،وتتخذ من الشعارات مركبًا
للوصول إىل أهدافها.
واملالحظ أن إيران جعلت من مبدأي «الوحدة
السياسية واالقتصادية والثقافية للعامل اإلسالمي»،
و»نــرة املستضعفني يف أنحاء العامل» ،مربرا
لعدوانها العسكري والعقائدي عىل عدد من الدول
العربية واإلسالمية عرب أدواتها ،مثل :ميليشيا
الحويث يف اليمن ،وحزب الله وحركة أمل يف لبنان،
وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة
بدر وحركة النجباء يف العراق ،ولواء «أبو الفضل
العباس» يف سوريا ،والجبهة اإلسالمية للتحرير
يف البحرين ،وحــزب الله يف الحجاز ،ومنظمة
السالم والتوحيد يف تركيا ،ولواء «الفاطميون» يف
أفغانستان ،وجامعة إبراهيم الزكزايك يف نيجرييا،
وتيارات متطرفة أيضً ا يف باكستان.

وأكّـــدت األحـــداث األخـــرة يف
اليمـــن -ملـــن كان يف قلبـــه شـــك -أن
ميليشـــيا الحـــويث ليســـت ســـوى

جناية الحوثي على
همدان العليي
كاتب صحفي

مجموعـــة مـــن العمـــاء واملرتزقـــة
للنظـــام اإليـــراين ،وأنهـــا عبـــارة عـــن
أدوات تســـتخدمها إيـــران الســـتكامل
مرشوعهـــا الفكـــري والعســـكري يف
شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ..فالعالقـــة
بـــن إيـــران والحوثيـــن ليســـت
«رشاكـــة سياســـية» مؤقتـــة ،بـــل
م ــروع فك ــري وعرق ــي واح ــد ،وإن
تظاهـــر كل طـــرف أن لـــكل واحـــد
منه ــا هويت ــه وق ـراره الخ ــاص ،وم ــن
هـــذا املنطلـــق يجـــب التعامـــل مـــع
الحوثيـــن باعتبارهـــم أدوات إيرانيـــة
يرتبط ــون مبرشوعه ــا ويعمل ــون ع ــى
تحقيقـــه بـــأي وســـيلة..
اليوم ،تستغل أدوات إيران يف اليمن حالة
الصمت وحرص العامل عىل تحقيق السالم ،وتنفّذ
واحدة من أبشع الجرائم التاريخية يف حق اليمن
خاصة والعرب عمو ًما ،وهي تجريف الهوية
اليمنية ،ونرش الفكر اإليـراين يف شبه الجزيرة
العربية ،واستنساخ التجربة اإليرانية لزرعها يف
اليمن  ..فهل هناك دليل أوضح من هذا عىل
عاملة وارتزاق الحوثيني إليران؟!

المرأة اليمنية

20

ألف
انتهاك

 41امرأة

350

حالة إجهاض

تجنيد ميليشيا نسائية

4500

حاالت عنف ضد المرأة

 45000فتاة
حرمان من التعليم

675

قتل امرأة

في محافظة الجوف

30

320

إعاقة دائمة بسبب
األلغام الحوثية

اختطاف وتعذيب

 3230امرأة

اإلصابة بحاالت نفسية

 5000انتهاك

عن منظمة رايتس رادار هولندا
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جمادى األولى 1441هـ  -يناير 2020م

اتفاق الرياض..

أمل جديد لليمنيين

