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الحدث

اليمن

ّ
أيدي األمم المتحدة ملطخة بدماء اليمنيين
جوي سليم
قـبــل نـحــو ع ـشــرة أي ـ ــام ،رف ـضــت األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة ق ـ ـ ــرار إن ـ ـشـ ــاء ل ـج ـن ــة دول ـي ــة
ل ـل ـت ـح ـق ـيــق فـ ــي االت ـ ـهـ ــامـ ــات امل ــوج ـهــة
إل ــى الـتـحــالــف الـسـعــودي باستهداف
املدنيني في اليمن ،مقابل تبنيها قرار
ّ
تعزيز عمل لجنة التحقيق التي ألفتها
الـحـكــومــة اليمنية املــوال ـيــة لـلــريــاض.
بلغةٍ أخرى ،تبنت األمم املتحدة قرارًا
بـتــرك جــرائــم التحالف الـسـعــودي من
ّ
املضي في
دون مساءلة ،أي حثه على
قتل املــدنـيــن ،مــن دون الخشية حتى

تاريخ األمم المتحدة
الملف اليمني هو تاريخ
في
ّ
من التورط التام
من تحميله املسؤولية وإن شكليًا.
ً
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء أك ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى إنـ ـحـ ـي ــاز
امل ـن ـظ ـمــة ال ــدول ـي ــة وخ ـض ــوع ـه ــا شـبــه
الـتــام للسطوة الـسـعــوديــة (أمــوالـهــا)،
ـام وسبعة أشهر من
وهــو جــاء بعد عـ
ٍ ّ
ـرب تـنــال أق ــل نسبة تغطية
ان ــدالع ح ـ ٍ
إعــامـيــة حــول الـعــالــم ،على الــرغــم من
حجم الخسائر املدنية اليومية .فكرة
«ت ــواط ــؤ» املـجـتـمــع ال ــدول ــي ف ــي هــذه

الحرب بديهية نظرًا إلــى حجم الدعم
ال ــذي تـنــالــه الـسـعــوديــة مــن الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ،ت ـس ـل ـي ـح ـيــا
واستخباريًا ،لكن يبقى من الضروري
التذكير ،عند املحطات الدموية كالتي
شـهــدتـهــا ص ـن ـعــاء أول م ــن أمـ ــس ،مع
مجزرة «الصالة الكبرى» ،بــدور األمم
امل ـت ـح ــدة ال ـت ــي ال ن ـبــالــغ إذا ق ـل ـنــا إن
ّ
يديها ملطخة بدماء اليمنيني.
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ األم ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة فـ ـ ــي امل ـل ــف
اليمني هو تاريخ من الـتـ ّ
ـورط التام.
املـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة «مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــراة» مــن
ال ـس ـعــوديــة ،ال ـق ــادرة ب ــإش ــارة واح ــدة
م ـن ـهــا أن ت ــوق ــف م ـ ـسـ ــارات قــانــون ـيــة
وح ـقــوق ـيــة تـسـتـشــف م ـن ـهــا اح ـت ـمــال
إدان ـ ــة ألدائـ ـه ــا ف ــي الـ ـح ــرب ال ــدائ ــرة.
ال ت ـ ــزال ق ـض ـيــة نـ ــزع اسـ ــم ال ـت ـحــالــف
ال ـس ـع ــودي ع ــن «ال ــائ ـح ــة الـ ـس ــوداء»
الخاصة باستهداف األط ـفــال ،ماثلة
أم ــام ـن ــا ،ب ـعــدمــا هً ــدد دبـلــومــاسـيــون
سعوديون صراحة األمني العام لألمم
املتحدة بــان كي مــون بقطع التمويل
عـ ــن بـ ــرامـ ــج املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ،اذا لـ ــم ُيـ ـم ـ َـح
إسمها من الالئحة .حينها ،وضعت
التهديدات السعودية ،بلغة ال تشبه
الدبلوماسية بشيء ،معادلة «أطفال
ً
اليمن مقابل أطفال فلسطني» ،مهددة
بإيقاف تمويل «األونــروا» إذا أصرت
املنظمة على اتهامها بقتل األطـفــال
اليمنيني .سبقت هذه الحادثة عرقلة

ميشال السكاف يف الذكرى االوىل
لغياب رئيس الكتلة الشعبية:
الستكامل املسرية واملشاركة الفعالة
يف كافة االستحقاقات
تطل علينا الذكرى االوىل لغياب رئيس الكتلة الشعبية الزعيم الوطني
الراحل الياس السكاف ،وهو الذي كان مبحبته وتواضعه وتضحياته االقرب
اىل قلوب الناس ،والحد الجامع ال الفاصل بني البقاعيني عموماً والزحليني
خصوصاً ،وخري ممثل لصوتهم املستقل يف الندوة الربملانية والحكم.
وللمناسبة ،ال بد من التأكيد عىل الثوابت التاريخية التي نهل من نبعها
الراحل الكبري وهي :التجذر يف االرض واعالء شأن الزحليني والبقاعيني واتباع
اصول املشورة يف ما بينهم واالنفتاح عىل كافة مكونات الوطن وتجسيد
امليثاقية مبضمونها العميل ال النظري.
ويف ظل غيابه والفراغ الكبري الذي تركه عىل صعيد اسلوب العمل السيايس
يف الساحات الزحلية والبقاعية واللبنانية ،تتأكد أكرث فأكرث رضورة استكامل
املسرية عرب تكافل جهود كل الزحليني الخ ّلص ونبذ الخالفات الضيقة
من اجل االرتقاء اىل مستوى املرحلة املصريية واملشاركة الفعالة يف كافة
االستحقاقات واالستعداد لها عرب العمل املستدام ملواجهة الظروف الصعبة
املحيطة بنا عىل الصعد كافة.
ميشال طعمه السكاف

سجل التحالف السعودي مجازر تلوَ األخرى ولم تنل إال عبارات التنديد (أ ف ب)

بدعم من الواليات املتحدة
السعودية
ٍ
وبــريـطــانـيــا ألك ـثــر م ــن م ـش ــروع ق ــرار
أوروبـ ـ ـ ــي ن ــص ع ـل ــى بـ ــدء تـحـقـيـقــات
فــي انتهاكات الـقــانــون االنـســانــي في
اليمن.
ال ت ـخ ـت ـل ــف امل ـ ـ ـجـ ـ ــزرة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة عــن
ع ـشــرات امل ـج ــازر الـسـعــوديــة فــي هــذا
ال ـب ـلــد ،إال م ــن نــاح ـيــة ع ــدد ال ـش ـهــداء
ً
ال ــذي يــزيــد قليال عــن «م ـعـ ّـدل» العدد
«املعتاد» .من مجزرة ّ
مخيم املزرق في
صعدة ،أولى املجازر السعودية خالل
حرب «عاصفة الحزم» في نيسان عام

 ،2015م ـ ــرورًا ب ـم ـجــازر ن ـهــم وخـيـمــة
الـ ـ ــزفـ ـ ــاف ف ـ ــي امل ـ ـخـ ــا (تـ ـ ـع ـ ــز) وس ـ ــوق
ً
مـسـتـبــأ (ح ـج ــة) وال ـ ُـح ــدي ــدة ،وص ــوال
إل ـ ــى اسـ ـتـ ـه ــداف ع ـ ـ ــزاء فـ ــي ص ـن ـع ــاء،
سجل التحالف السعودي مجازر َ
تلو
األخ ــرى ،لــم ينل جميعها ،فــي أفضل
األحــوال ،إال عبارات التنديد من دون
أمل بأي محاسبة ّ
جدية ،تضع نصب
ّ
بالحد األدنــى إيقاف الحرب
عينيها
التي باتت تبدو بال أي هدف.
ي ــوم أمـ ــس ،دع ــا األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم
املـ ـتـ ـح ــدة ب ـ ــان كـ ــي م ـ ــون إل ـ ــى إج ـ ــراء

تحقيق «حيادي وفوري» في الهجوم
الـ ــذي وص ـفــه بــأنــه «جــري ـمــة ح ــرب».
تصريح بان إذا صدق ،يكون خطوة
متقدمة في تعاطي املنظمة الدولية
مع هذه الحرب ،إال أن التجربة أثبتت
أن الـتـصــريـحــات املـمــاثـلــة آن ـيــة جـدًا
ومـهـمـتـهــا «ت ـط ـ ّـه ــري ــة» أك ـث ــر م ــن أي
ش ــيء آخ ــر ،بمعنى أنـهــا تعمل على
«تنفيس» الغضب العاملي إلــى حني
مـ ـ ــرور ال ــوق ــت وركـ ـ ــن امل ـ ـجـ ــزرة ال ـتــي
أزهـ ـق ــت مـ ـئ ــات األرواح إل ـ ــى جــانــب
الجرائم األخرى.

«حلفاء الداخل» للسعودية :أحرجتـــ
أحدثت املجزرة التي نفذها العدوان
اخـ ـت ــراق ــا الفـ ـت ــا ض ـم ــن االص ـط ـف ــاف
الـحـ ّ
ـاد بــن الـتـيــارات السياسية في
ال ـي ـمــن ،فـلــم يـسـتـطــع الـبـعــض القفز
فوقها أمام الرأي العام الشعبي.
ّ
«التجمع
من بني هذه املواقف بيان
ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي لـ ـ ـ ــإصـ ـ ـ ــاح» (اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
املسلمون) ،الذي أعلن أنه «يستنكر
ّ
بأشد
الحادثة اإلجــرامـيــة ويدينها
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــارات» ،داع ـ ـيـ ــا إل ـ ــى «ت ـح ـق ـيــق
شفاف وعاجل للكشف عن الجريمة
وإعــان ذلك للرأي العام ،ومحاكمة
مرتكبيها».

وكــانــت شـخـصـيــات مـحـســوبــة على
الـتـيــار اإلخــوانــي أكـثــر وضــوحــا في
التعبير عــن «خيبتها» مــن جريمة
ّ
التحالف السعودي ،فوصفت توكل
ك ــرم ــان الـقـصــف عـلــى صـنـعــاء بــأنــه
«جريمة ّ
ضد اإلنسانية ...وال تسقط
بـ ــال ـ ـت ـ ـقـ ــادم» ،ف ـي ـم ــا ذهـ ـ ــب ال ـن ــاش ــط
املؤيد لـ»اإلصالح» ،عصام القيسي،
على سبيل املثال ،إلى التهديد بأنه
«إذا لم يخرج مسؤول سعودي على
شــاشــة ال ـت ـل ـفــزيــون الس ـت ـن ـكــار هــذه
الـجــريـمــة ومـثـيــاتـهــا واإلع ـ ــان عن
موقف مبدئي منها ،فعلينا جميعًا

إعالن البراء ة من السعودية».
ّأمـ ـ ـ ــا الـ ـشـ ـي ــخ حـ ـس ــن ب ـ ــن ع ـب ــدال ـل ــه
األحمر ،مستشار الرئيس املستقيل،
عبد ربــه منصور ه ــادي ،فاستنكر
«استهداف املدنيني األبــريــاء ،مهما
كـ ــان امل ـ ـبـ ـ ّـرر»ّ ،وق ـ ــال إن «مـ ــا حـصــل
يتنافى مع كافة القيم اإلنسانية»،
ب ـي ـن ـمــا اك ـت ـف ــى ن ــائ ــب ه ـ ـ ــادي ،عـلــي
م ـح ـســن األحـ ـم ــر ،ب ـت ـعــزيــة «أن ـص ــار
الشرعية» الذين قضى بعضهم في
ما اعتبرها «حادثة صالة صنعاء».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،رفـ ـ ـ ـ ـ ــض نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس
الـ ــوزراء (فــي حـكــومــة ه ــادي) ،وزيــر

