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العالم

اليمن نكث بالتعهدات ،ازدواجية معايير وابتزاز سياسي
تــرجــم بـمـحــاوالت ان ـتــزاع ت ـنــازالت مــن صنعاء مقابل
التقديمات االنسانية ...تلك هي سمات أداء منظمات
األمــم المتحدة التي لم تخفف من حجم المعاناة
ّ
المستمرين
االنسانية لليمنيين في ظل الحرب والحصار

منظمات اإلغاثة الدولية

ابتزاز لخدمة السعودية
صنعاء ــ رشيد الحداد
ف ــي ن ـظ ــرة ع ـلــى أداء األم ـ ــم املـتـحــدة
ت ـجــاه الـيـمــن خ ــال ال ـح ــرب ،يتضح
أن امل ـن ـظ ـمــة ال ــدولـ ـي ــة ل ــم ت ـق ــم ب ــدور
ّ
جدي من شأنه أن يخفف من معاناة
اليمنيني ،بل لربما هي ضاعفت هذه
املـعــانــاة بـعــدم وفــائـهــا بــااللـتــزامــات
ال ـت ــي قـطـعـتـهــا ل ـل ـحـ ّـد م ــن مــآسـيـهــم
ورفـ ــع ال ـح ـصــار وت ـقــديــم مـســاعــدات
للمحافظات اليمنية كافة.
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» اط ـل ـع ــت ع ـل ــى ع ـ ــدد مــن
الـ ــوثـ ــائـ ــق الـ ـت ــي ك ـش ـف ــت عـ ــن الـ ـ ــدور
الـسـلـبــي ال ــذي أدت ــه املـنـظـمــة .وتـبـ ّـن
هذه الوثائق أن أكثر من شحنة غذاء
حملت شعار األمــم املتحدة انطلقت
فــي البحر لكنها لــم تـصــل ،وغيرها
من التي وصلت في إطار االستجابة
العاجلة ولكنها تعرضت ملحاوالت
ال ـس ـح ــب م ــن م ـي ـن ــاء ال ـص ـل ـيــف بـعــد
بـ ــدء ال ـت ـف ــري ــغ ،م ـثــل الـسـفـيـنــة «ســي
أثينا» ،التي دخلت ميناء الصليف
بتاريخ  23من آب املاضي ،ثم طالب
ب ــرن ــام ــج ال ـ ـغـ ــذاء ال ـع ــامل ــي بـسـحـبـهــا
تحت مبررات واهية ،وغيرها العديد
من الشحنات التي ضل سبيلها إلى
مستحقيها.
ّ
الوثائق أكدت أيضًا أن األمم املتحدة
أدت دورا صوريا لم يتضح أثره في
أرض الــواقــع .فالوعود التي قطعها
وك ـي ــل األم ـ ــن ال ـع ــام ل ــأم ــم املـتـحــدة
وم ـن ـســق اإلغ ــاث ــة ال ـط ــارئ ــة ستيفن
أوبــرايــن ،أثـنــاء زيــارتــه لصنعاء ،في
ال ـعــاشــر مــن آب املــاضــي لــم تـتــرجــم،

وال سيما الوعود املتعلقة بـ«إيصال
املساعدات االنسانية للمحتاجني في
اليمن أينما كــانــوا وحيثما كــانــوا»،
واعدا حينها بالعمل على التخفيف
من معاناة اليمنيني ،التي قــال إنها
ت ـف ــوق ح ـج ــم املـ ـس ــاع ــدات امل ـت ــواف ــرة
وبالعمل على حشد الجهود الدولية
ل ــزي ــادة امل ـس ــاع ــدات .وكـشـفــت إحــدى
الوثائق أن السعودية التي التزمت
اإلسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام فـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــة االسـ ـتـ ـج ــاب ــة
االنـســانـيــة فــي ال ـعــام املــاضــي ب ــ274
مليون دوالر ،لم تسلمها بعد لألمم
املتحدة وهو ما أعاق دور األخيرة.
وت ـعــزو م ـصــادر مطلعة ه ــذا التلكؤ
م ــن ج ــان ــب األمـ ــم امل ـت ـحــدة إل ــى كــون
مـمـثـلـيـهــا يـ ـ ــؤدون دور «امل ـق ــاي ــض»
لخدمة الـسـعــوديــة .كــذلــك ،لــم يحمل
ممثلو املنظمة الدولية الذين وصلوا
إل ــى ص ـن ـعــاء خ ــال ال ـف ـتــرة املــاضـيــة
أي آم ـ ــال لـلـشـعــب ال ـي ـم ـنــي ب ــل حمل
جميعهم أهدافًا سياسية ال إنسانية،
م ـح ــاول ــن ال ـح ـص ــول ع ـلــى ت ـن ــازالت
سـيــاسـيــة م ـقــابــل ت ـقــديــم م ـســاعــدات
انسانية .ووفق الوثائق ،فإن العديد
من مملثي األمم املتحدة الذين زاروا
ص ـن ـعــاء ط ــال ـب ــوا «ال ـل ـج ـنــة ال ـثــوريــة
العليا» بتقديم املزيد من التنازالت
برغم تأكيد «اللجنة» التزامها تقديم
كــل التسهيالت لــأعـمــال االنسانية
واحترام مواثيق األمم املتحدة.
كذلك ،تؤكد أكثر من وثيقة صــادرة
من «اللجنة الثورية العليا» ومذيلة
بتوقيع رئيسها محمد علي الحوثي
إلــى املمثل املقيم لــامــم املـتـحــدة في

دعوة «إصالحية» لدعم
«القاعدة» في عدن
دعا حزب «االصالح»
إلى التظاهر في عدن
ضد الحملة األمنية
التي أطلقها «التحالف»
برغبة إماراتية ضد
«القاعدة» و«داعش»،
ما قد يفهم أنه رسالة
سعودية لالمارات في
الجنوب

إبراهيم السراجي
ب ـع ــد أسـ ـب ــوع م ــن إطـ ـ ــاق ال ـت ـحــالــف
السعودي حملة مسلحة ضد عناصر
«القاعدة» في مديرية املنصورة في
عدن ،حيث انسحب أولئك العناصر
إث ــر ات ـف ــاق ب ــن ال ـجــان ـبــن ،ي ـبــدو أن
الـتـبــايــن ب ــن االمـ ـ ــارات والـسـعــوديــة
يحتدم على خلفية هذه القضية .فقد
لجأت السعودية لحزب «اإلصــاح»
ل ـل ــوق ــوف ف ــي وجـ ــه ت ـل ــك الـعـمـلـيــات
«ال ـت ـح ــال ــف» ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ب ـ ــإرادة
إماراتية للحد من انتشار «القاعدة»
وتوسعه في املنصورة.
وقـ ــد ف ــوج ــئ امل ـص ـل ــون ف ــي مـســاجــد
عــدن ،أمــس ،بدعوات أطلقها خطباء
الجمعة للخروج في تظاهرة مناوئة
ل ـل ـع ـم ـل ـيــات األمـ ـنـ ـي ــة ضـ ــد مـسـلـحــي
«الـ ـق ــاع ــدة» ،وع ـلــى أث ــر ذل ــك وجـهــت
اتهامات لحزب «اإلصالح» بالوقوف
وراء تـلــك ال ــدع ــوات مــن جــانــب قــادة
مـحـســوبــن عـلــى ال ـح ــراك الـجـنــوبــي،
الذين أشاروا إلى أن الدعوات أطلقها

االلتزامات التي وعدت بها المنظمة في أيار أيار الماضي لم تنفذ حتى االن (أ ف ب)

ص ـن ـع ــاء ،إح ــداه ــا صـ ـ ــادرة ب ـتــاريــخ
 21أيـ ـ ـل ـ ــول وأخـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي م ـن ـت ـصــف
الشهر املاضي ،يبدي فيها الحوثي
استغراب «اللجنة» من عدم التفاعل
الـ ـ ـج ـ ــاد ف ـ ــي ت ـغ ـط ـي ــة االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
ال ـط ــارئ ــة ل ـل ـمــواط ـنــن الـيـمـنـيــن من

خ ـط ـب ــاء م ـح ـس ــوب ــون ع ـل ــى ال ـح ــزب
اإلخواني الذي يسيطر على مساجد
عدن الى جانب السلفيني.
ً
وأث ـ ــارت تـلــك ال ــدع ــوات جـ ــدال كـبـيـرًا
برغم أنها لم تشهد استجابة ،حيث
يـصــر ق ـيــادي فــي ال ـح ــراك الجنوبي
على أن «اإلصالح» يقف وراء دعوات
التظاهر تلك ،مشيرًا إلــى أن الحزب
لم يكن يأمل خروج الناس للتظاهر
إال أنه أراد أن يوصل رسالة سعودية
لـلـبــدء بعرقلة الحملة األمـنـيــة ضد
«القاعدة» و«داعش».
وأك ــد الـقـيــادي أن األوراق مكشوفة
ف ــي ال ـج ـن ــوب ع ــام ــة وعـ ــدن ب ـصــورة
خ ــاص ــة ،ح ـي ــث أصـ ـب ــح م ـع ــروف ــا أن
«ال ـقــاعــدة» و»داع ـ ــش» و«اإلصـ ــاح»
يـعـمـلــون بــأج ـنــدة س ـعــوديــة تسعى
للقضاء على «املقاومة الجنوبية».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ح ـ ـ ـ ـ ــاول «اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح»
الـتـنـصــل م ــن ال ــدع ــوة ال ـتــي أطـلـقـهــا
خ ـط ـب ــاء امل ـس ــاج ــد ل ـل ـت ـظــاهــر ودف ــع
بــرئـيــس دائ ــرت ــه اإلعــام ـيــة فــي عــدن
خالد حيدان ،إلى نفي عالقة الحزب
ب ــال ــدع ــوة ل ـل ـت ـظــاهــر ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ـهــا
دعــوات مجهولة وهــو ما علق عليه
القيادي بالحراك الجنوبي بالقول
«يسعى اإلص ــاح للتنصل مــن ذلك
لـكـنــه لــم يـنــف تـلــك ال ــدع ــوات ويــريــد
أن يـقــول إن هـنــاك رفـضــا للعمليات
األم ـن ـيــة ح ـتــى ل ــو ل ــم ي ـكــن ل ــه عــاقــة
ّ
ب ـ ـهـ ــا» .وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ال ـج ـن ــوب ــي
بــالـحـمـلــة اإلع ــام ـيــة ال ـشــرســة الـتــي

ج ــان ــب االم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،ال ـ ـ ــذي يـعــد
ب ـم ـثــابــة إن ـ ـقـ ــاذًا ل ـل ـح ـي ــاة .وأشـ ـ ــارت
ال ــرس ــال ــة إلـ ــى أن عـ ــدم إيـ ـف ــاء األم ــم
امل ـت ـح ــدة ب ــاالل ـت ــزم ــات ال ـت ــي وع ــدت
ب ـهــا س ـي ـف ـقــدهــا ال ـصــدق ـيــة ويـعـطــي
انطباعًا سلبيًا عن الدور الذي تقوم

«التحالف» قتل من
المدنيين «أكثر بمرتين»
من القوات األخرى

تـ ـبـ ـن ــاه ــا إع ـ ـ ـ ــام «اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ضــد
الجيش اليمني فــي عــام  2014على
خ ـل ـف ـيــة ال ـ ـحـ ــرب الـ ـت ــي ش ـن ـه ــا عـلــى
تنظيم «ال ـق ــاع ــدة» فــي أب ــن مــا أدى
إلـ ــى إي ـق ــاف ـه ــا .ولـ ــم ت ـس ـلــم الـعـمـلـيــة
التي شنها طـيــران «التحالف» ضد
«الـقــاعــدة» و«داع ــش» فــي املنصورة
ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدن م ـ ـ ــن ات ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات وجـ ـه ــت
لـ ــأطـ ــراف ال ـس ـع ــودي ــن بــاس ـت ـغــال
ال ـح ـم ـلــة الس ـت ـه ــداف م ــواق ــع وم ـقــار
الحراك الجنوبي.
ومع انطالق تلك الحملة صدر بيان
عن أحد فصائل الحراك الجنوبي في
 12من آذار الجاري اتهم فيه طيران
ال ـت ـح ــال ــف الـ ـسـ ـع ــودي ب ــاس ـت ـه ــداف
مقارهم واألطقم العسكرية التابعة
لهم.
واتـ ـه ــم ال ـب ـي ــان ال ـت ـحــالــف بــالـسـعــي
إلبـ ــادة ال ـح ــراك ال ـج ـنــوبــي ،مستغال
ال ـح ـم ـل ــة ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى «الـ ـق ــاع ــدة»

به مع منظماتها .ولفتت إلى أن كل
االلتزامات التي وعــدت بها املنظمة
االمـمـيــة عبر املــديــر االقليمي ملكتب
تنسيق ال ـش ــؤون االنـســانـيــة لليمن
عامر داودي في  27من أيار املاضي
وستيفن أوبراين للشعب اليمني ،لم

بـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ــوجـ ـ ــة االغ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي
طــاولــت العشرات مــن ك ــوادر الحراك
ال ـج ـن ــوب ــي ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ك ــل ذلــك
يأتي في سياق واحد بحسب البيان
نفسه.
وشـهــدت املـنـصــورة ه ـ ً
ـدوء ا مفاجئًا
فــي الـيــومــن املــاضـيــن ،وهــو مــا ُعـ ّـد
نجاحًا سعوديًا فــي إيـقــاف الحملة
ضــد «ال ـقــاعــدة» و«داعـ ــش» ،الـتــي لم
حاول «اإلصالح» التنصل من الدعوة التي
أطلقها خطباء المساجد (أ ف ب)

