
العدد:  االثنين: 
)1831(

7 / نوفمبر / 2016م  
7استطالع7 / صفر/ 1438هـ

كتب/علي الشعباني
يمارس النظام السعودي الكذب ويروج االشاعات الزائفة منذ بداية العدوان 

الذي شنته دول التحالف في 26 مارس 2015م على اليمن.
وارتكبت السعودية عشرات المجازر بحق المدنيين جلهم من النساء 
واالطفال وكبار السن دون ان يحرك العالم ساكنًا، في الوقت الذي كان يلجأ 
النظام السعودي الى بث االشاعات واختالق االكاذيب كلما ارتكب مجزرة 
بحق االبرياء من ابناء الشعب اليمني ليتوارى..فقد قام العدوان السعودي بنفي 
استهدافه المدينة السكنية لعمال ومهندسي محطة المخا البخارية والتي 
راح ضحيتها اكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى، وفورًا تحركت الماكنة 
االعالمية آلل سعود بنشر اكاذيب زعمت فيها ان ميليشيا الحوثي هي من 
استهدفت المدينة السكنية في المخا، حتى فضحت المنظمات االنسانية 
الدولية كذب آل سعود ونشرت تقارير تؤكد استخدام العدو السعودي قنابل 

محرمة دولية بقصف المدينة السكنية لعمال المحطة البخارية.
ودأب النظام السعودي ومن خلفه مرتزقته على ابتداع االكاذيب وترويج 
االشاعات منذ بداية العدوان وحتى اللحظة، ومن ضمن عشرات الكذبات التي 
حاول آل سعود تمريرها، نفيهم استهداف قاعة عزاء آل الرويشان بالعاصمة 
صنعاء في الـ8 من شهر اكتوبر الماضي، ليتم عقب ذلك فضحهم وكشف 
زيفهم وتناقض تصريحاتهم فأصدروا تقريرًا  اثبت تورطهم بما نسبوه 
للجنة تحقيقات شكلها تحالف العدوان أفادت بأن معلومات مغلوطة اسفرت 

عن مجزرة عزاء آل الرويشان التي راح ضحيتها قرابة الف شهيد وجريح
ومن المؤسف ايضًا ان المال السعودي اشترى حتى مشائخ وعلماء الدين 
ورؤساء دور االفتاء في معظم بالد المسلمين الذين لم يصدروا بيانًا واحدًا 
الدانة المجازر التي ترتكبها السعودية بحق الشعب اليمني، ولكنهم اصدروا 

ادانات حول ما ادعته ونشرته السعودية عن قيام من وصفتهم بميليشيا 
الحوثي بإطالق صاروخ باليستي صوب مكة المكرمة على الرغم من أن المدعو 
عسيري اعترف بأن صاروخ اسكود استهدف مطار عبدالعزيز بجدة، وهذه 
هي الفضيحة الجديدة التي تتجلي يومًا بعد يوم عن كذب وافتراء آل سعود 

في عدوانهم الغاشم على اليمن.
دول عربية وعلماء من اصحاب الدفع المسبق واتحادات وجمعيات ورابطات 
اسالمية وعربية واجنبية اعلنت ادانتها لما اسمته استهداف مكة، فيما 

هي تغض الطرف مقابل االموال التي تقدمها 
السعودية لهم على المجازر االرهابية التي 
يرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي بحق 
الشعب اليمني، اضافة الى الحصار والتجويع 
واالرهــاب وتدمير كل شيء في اليمن بما في 
ذلك بيوت الله حيث قصفت السعودية اكثر 
من 300 مسجد في اليمن ودور رعاية أيتام 
ومــدارس ومستشفيات ومصانع ولــم نسمع 
من أولئك بائعي ضمائرهم والمتاجرين بالدين 

كلمة منددة بتلك الجرائم الى درجة ان مفتيي القدس واالزهر وغيرهما في 
الدول االسالمية يصرخون في صف السعودية ويجارون  تضليلها وتشويهها 
للحقائق، فيما يتناسون دماء اطفال ونساء اليمن الذين ُيقتلون بالطائرات 
والصواريخ السعودية وبالحصار، بل انهم بهذه المواقف والتصريحات يثبتون 

انهم مجرد ابواق وعمائم تحرك لخدمة االموال.
وإذ نجد ان من صاروا ينددون ويدينون استهداف مكة المكرمة كما يزعم 
ويروج حكام النظام السعودي لهذه االكذوبة الضالة والتي صدقها الضالون 
مثلهم والذين اليعرفون الطريق المستقيم االقرب وال يوصل للحقيقة.. وهنا 

ــســاؤاًل:  نــطــرح ت
ــركــان1«  هــل وصــل الــصــاروخ الباليستي »ب
المطور يمنيًا الى مكة المكرمة بالفعل وانفجر 
فيها، اذا صــار هــذا االمـــر بالفعل كحقيقة 
واقعية وامر وحدث واقع عندها نقول ان من 
خرجوا ينددون ويدينون ويجرمون استهداف 
مكة المكرمة على حق فعاًل.. أما ان الموضوع 
لم يحدث بالمرة وصارت التنديدات واالدانات 
مجرد اكذوبة روج لها واختلقها حكام النظام 
السعودي في افتراء واضح.. كما أن َمْن انجروا وراء هذه الكذبة يمثلون الحماقة 
بعينها وأغبى االغبياء في العالم كونهم باعوا ضمائرهم وانفسهم للنظام 
السعودي الوهابي االرهابي..ووسط عاصفة األكاذيب التي يروجها النظام 
السعودي للرأي العام الداخلي والخارجي ال ننسى هذه األخيرة من توظيف 

قبلة المسلمين في عدوانها غير المشروع على اليمن.
الجدير بالذكر أنه ومنذ الوهلة األولى للتحضير للعدوان كانت السعودية 
تفتح عنوانًا عريضًا لمحاولة تأليب الشارع العربي واإلسالمي بادعاء أن مكة 
مستهدفة لكن األحداث كشفت زيفها، وأن الخطر الحقيقي على مكة وعلى 

مقدسات المسلمين وحرماتهم يأتي من عدوانها وتحشيدها وارتكابها أفظع 
الجرائم بحق اليمنيين والسوريين والعراقيين والليبيين.

ومع كل ذلك االنكشاف والسخرية التي لم تنطِل على أحد فيما يتعلق 
باستهداف مكة المكرمة استمرت السعودية في محاولة صبغ العدوان بغالف 
مذهبي طائفي وصلت روائحه إلى استخدام منبر مكة المكرمة للدعوة للتفرقة 
وتبرير جرائم العدوان في صورة تكشف الخطر الحقيقي على المقدسات 
االسالمية في نجد والحجاز..واليوم وبعد تسعة عشر شهرًا على عدوانها 
وجرائمها ومجازرها بحق األطفال والنساء ووسط ضجيج المجتمع الدولي بعد 
ثبوت تورطها في ارتكاب جرائم حرب، تلجأ مملكة الشر إلى العودة مجددًا 

واستخدام مكة المكرمة لتغطية جرائمها.
وفي محاولة لتضليل الرأي العام عن جريمة القاعة الكبري التي ال تختلف عن 
الجرائم شبه اليومية، التي يرتكبها الطيران السعودي ضد المدنيين االبرياء 
وهي تسعى من وراء ذلك التضليل الى االمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم 
بدعوى الدفاع عن المقدسات، ولذلك قامت بقصف سجن ادارة أمن الزيدية 
بالحديدة ومنازل االبرياء المدنيين في الصلو بتعز وغيرها من المذابح التي 

ترتكبها بشكل شبه يومي بحق ابناء الشعب اليمني..

»الميثاق«:  ناشطون لـ

أكد عدد من السياسيين والمثقفين أن الخطة الجديدة التي 
قدمها إسماعيل ولد الشيخ أحمد مندوب األمين العام لحل األزمة 
اليمنية، يعتورها الكثير من الخلل، وفيها تجاهل لحقائق وثوابت، 
ما كان ينبغي تجاهلها، ومنها ما يتعلق بالسيادة الوطنية، إلى 
جانب تغاضيها عن أطراف العدوان واعتبارها أطرافًا محايدة، 
بينما هي من اشعلت الحرب واعتدت على اليمن ودمرته وقتلت 

أبنائه.
»الميثاق« إلى أن الخطة اهتمت بقضايا  مشيرين في تصريحات لـ
معينة وطالبت باتخاذ إجراءات معينة من أطراف معينة ولم يتم 
فيها في المقابل مطالبة األطراف األخرى القيام بإجراءات مماثلة 
،سيما وهي التي تحتضن الجماعات اإلرهابية والميليشيات 

والعصابات المسلحة.
مشددين على  نقطة جوهرية وهي أن الخطة لم تتضمن وقفًا 
 إلطالق النار والحرب برًا وبحرًا وجوًا ، وكذا رفع 

ً
 وشامال

ً
كامال

الحصار .
مطالبين بضرورة بلورتها وتعديلها بما يتوافق والواقع 
وضرورات السالم وحق اليمنيين في األمن وامتالك القرار السيادي 

وكذا تحت سقف الوحدة. فإلى التفاصيل :

استطالع/ عبدالكريم محمد 

الخارطة األممية يعتورها الكثير من الخلل وتحتاج إلى بلورة

قال الكاتب محمد عبده 
الشجاع: 

- أواًل القوى السياسية الموجودة 
ــول بـــأن المعني  ــق عــلــى االرض ت
والمخول بالرد على كل المقترحات 
ليمنية  ا لمشكلة  ا لحل  لمقدمة  ا
هو المجلس السياسي الــذي حظي 
بتأييد شعبي واســع منذ اللحظة 
ــد الشيخ  األولـــى لتشكيله، لكن ول
حتى اللحظة يرفض مقابلة أعضاء 
ــصــورة غير  ــهــدد ب الــمــجــلــس، وي
مــبــاشــرة بفشل الــمــفــاوضــات إذا 
تــم تشكيل حكومة، مــا يعني أن 
هناك غموضًا وتخبطًا في مسار 

المفاوضات.
المهم فــي تــصــوري أن الخطة 
ــــورة ودراســــــة  ــــل ـــــى ب تـــحـــتـــاج إل

وتعديالت كثيرة، فهي لم تنص على وقف العدوان برًا وبحرًا وجوًا 
 الجانب االقتصادي الصعب والوضع 

ً
ورفع الحصار، اضافة لتجاهلها صراحة

اإلنساني.
وأضــاف الشجاع: أرجو أن ال ُيترك أي مجال لولد الشيخ في التالعب 
بالمفردات واأللفاظ المطاطية، وأال يقرر هو من يقابل ومن ال يقابل، 
عليه أن يخضع لألمر الواقع ويسمع من الجميع، أما أن نسمع انتقادات 
له بسبب تصريحاته المنحازة كليًا في المساء، وعند الصباح ُيستقبل 

باألحضان فهذا ال يليق.
الفتًا إلى أن اليمنيين يبحثون عن حل جذري منذ اليوم األول، لكن 
بالمقابل لم يعد لديهم ما يخسرون بعد كل الذي تعرضنا له.. واستطرد 
قائاًل: المخزي أن آخر خبر نشرته صحيفة نيويورك تايمز يقول بأن األمم 
المتحدة ال تعرف شيئًا عن مجزرة الحديدة- سجن الزيدية، ولنا أن نقارن 
بين الضجة االعالمية حول الصاروخ ومكة، وبين مجزرة سجن الزيدية 
ومجزرة الصلو وصعدة، خالل ثالثة أيام، والمبعوث األممي لم يتطرق 

ص.
ِّ
لهذه المجازر على االطالق وفي نهاية المطاف ُيستقبل كأنه مخل

أعتقد أن ما يقوم به المبعوث السعودي واضح جدًا، ال يحتاج للتوقف 
عنده كثيرًا فهو في كل مرة يقدم أوراقًا ومقترحات للحل ال تتضمن 
أي بند لوقف العدوان واحترام سيادة البلد، وهذه المصيبة، وورقته 

بصيغتها الراهنة تريد ابتزاز اليمنيين، وتجريدهم من سالحهم.
وعن بيان الوفد الوطني بشأن الورقة األممية قال الشجاع: رد الوفد 

الوطني على ورقة ولد الشيخ، كان ردًا 
دبلوماسيًا بأنه سيعمل على مناقشة 
تفاصيل ما ورد في الورقة،معتبرًا أن 
الورقة أغفلت نقاطًا رئيسية كثيرة.
فقط نتمنى اتخاذ موقف موحد 
ــورقــة، وقبل  ومناقشة تفاصيل ال
االعـــــالن عـــن أي شــــيء الــمــطــالــبــة 
بتشكيل لجنة تحقيق دولية نزيهة 
في الجرائم المرتكبة والتي سُترتكب 
في ظل استمرار العدوان وايقاف 
سخرية نقل البنك المركزي الذي 
ــق فــوق  ــب عــلــيــه حــصــار خــان ــرت ت
رض قبل عام ونصف.

ُ
الحصار الذي ف

داعيًا القوى السياسية الوطنية، 
والوفد المفاوض إلى استغالل تخبط 
هادي وحكومته، وسقوط التحالف 
السعودي في أزمة عالقات واسعة، 
وايجاد أرضية صلبة للمناورة السياسية، واالسراع في تشكيل الحكومة في 
حال أنهم غير قادرين على التعاطي مع المبعوث األممي، وبعض األطراف 

المتورطة في العدوان.
وتحدث الكاتب والناشط السياسي/ خالد مطهر جبرة:

-  بالنسبة للورقة المقدمة من ولد الشيخ ثمة جوانب إيجابية فيها ولو أنها 
أغفلت مرتكزات أساسية للحل لكن إن نوقشت وطرح بعض المالحظات 
وعدلت يمكن لها أن تكون أرضية مواتية وجيدة لحوار قادم.. وشخصيًا أشك 
في ولد الشيخ إلى حد ما، سيما أنه بعد كل مرة نسمع له تصريحات تحمل طابع 
م ونستبعد التوصل لحل  االنحياز لطرف الرياض، ال الحياد وهذا يجعلنا نتشاء
ألن أي وسيط  يبدي انحيازًا ال يمكنه أن يحل أي إشكالية داخل قرية صغيرة أو 
بين شخصين، فما بالنا أن تكون تتعلق بعدوان خارجي وبين فرقاء سياسيين 

فيها من التعقيدات والحروب والدماء ما فيها..
 وأضاف: ما نستشفه من هكذا مبادرات مدعومة بتصريحات منحازة لطرف 
والتي كان آخرها االتهامات المباشرة لنا نحن اليمنيين من قبل ولد الشيخ في 
األمم المتحدة بأننا استهدفنا الكعبة المشرفة كل تلك المؤشرات تنذر بأن 
المفاوضات ليست إال لكسب الوقت وشرعنة الستمرار قتل اليمنيين ولمزيد 

من تجويع الشعب ومعاناته وتركيعه وإذالله .
لكن ما يجب علينا هو التعاطي الجاد والمسؤول مع أي مبادرة بمنأى عن 
التشاؤم وانحياز الوسيط لطرف وعدم حياديته والتشكيك به وبجهوده على 
األقل إلثبات حسن النية أمام الرأي العام وبأنا تواقون للسالم واألمن والعمل 

على إيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر 
والظالم على بلدنا وشعبنا..

مختتمًا بالقول: إن الخطة يجب أن 
يعاد النقاش حولها من نقاط عدة أهمها 
فترة التزمين وتشكيل الحكومة ومن 
سيمنحها الثقة ،وما هو وضع الجماعات 
ات  اإلرهــابــيــة ، وكــيــف ستكون إجـــراء
الترتيبات األمنية ، وكذا رفع اليمن من 
تحت ساطور الفصل السابع وكذا رفع 
العقوبات ، وكيف يمكن التعاطي مع 
الجانبين اإلنساني والوضع االقتصادي 
ومن سيعوض اليمنيين ومن سيعيد 
اإلعمار، ومعظم هذه النقاط أعتقد 
أن رد المجلس السياسي االعلى ووفدنا 

الوطني قد تضمنها.
ـــدكـــتـــور فتحي  ــــال ال ق

السقاف: 
- ولد الشيخ يجعلنا دائمًا متخوفين 

وعليه أن يثبت عكس ذلك، ومن استمع إلحاطته األخيرة في مجلس األمن 
 يجعله غير محايد.. ونرجو أن تكون 

ً
سيقول إنه سعودي، وهذا األمر حقيقة

مساعيه جادة من أجل السالم وماليين اليمنيين ، وليس من  أجل السعودية. 
أنا أنظر للخطة التي قدمها- ورغم أن هناك إيجابية وتقدمًا في بعض 
فقراتها- ان معظمها منحازة للسعودية وحلفائها ولم تتحدث عن قضايا 
مهمة ومنها سيادة القرار الوطني وانسحاب القوات األجنبية من اليمن ، 
ومحاربة اإلرهاب وتسليم الجماعات والميليشيات اإلرهابية أسلحتها، إلى 
جانب قضية األسرى والمعتقلين وإنهاء العدوان وتعويض اليمنيين وإعادة 

اإلعمار وغيرها .
وكضرورة كان يجب أن تتضمن الخطة بندًا ونقطة خاصة بالوقف الفوري 
إلطالق النار والحرب والغارات الجوية والحصار، ويصدر بذلك قرار من مجلس 

األمن .
مشيرًا إلى أن اليمنيين مثخنون بالجراح وحالتهم اإلنسانية متدهورة 
ووضعهم االقتصادي منهار والحصار عمل عمله وكذا قصف بنيته التحتية 
بما فيها المصانع ، اضافة لخروج رأس المال وسحب االستثمارات وغيره، 
وهذا يتطلب من القيادة السياسية والوفد الوطني العمل بجدية والتعاطي 
مع كل ما من شأنه اخراج اليمن وشعبها من هذه الكارثة ولكن بسالم مشرف 

ال استسالم..
وتحدث الشاعر والكاتب زياد السالمي- عضو اتحاد األدباء 

:
ً
والكتاب اليمنيين قائال

ختصر 
ُ
 ورقة المبعوث األممي ت

فــي عــدم البحث عــن حــل لليمن 
وإنما محاولة كسب وقت ال أكثر 
الستكمال جريمة جماعية بحق 
الشعب اليمني ، وإن كانت تضمنت 
نقطة إيــجــابــيــة متمثلة بوضع 
الجانب السياسي فيها، ونتمنى 
ان تمثل أرضية مناسبة للنقاش 
والوصول إلى توافقات وحل مرٍض 

ووقف للعدوان .
نــحــن نــقــف فــي معضلة فعاًل 
هــي أن نقبل بموتنا ونحاورهم 
على كيف الطريقة التي ينبغي 
ممارستها وهو ما يجعلنا نشكك 
في جدية هذا المبعوث الذي لم 
 

َّ
ينظر للمآسي اإلنسانية ولم يتحل

في مناسبات عدة بالحيادية.. بما 
يحفظ ماء الوجه للمتصارعين حتى تكون مستساغًا النظر فيها والنقاش 

حول السير وفقها كخارطة طريق . 
وأضاف: أن ما قام به الوفد الوطني حيالها اغضب اإلرادة الشعبية، على 
تقديم هذه التنازالت واعتبارها أرضية للنقاس.. في حين يعد موقفهم  
سياسيًا إيجابيًا الستقراء بعض منافذ األمل لتفاهم يجبر خاطر الوطن 
قد يمهد لحل شامل يدفع عنه  استمرار العبث الدولي في قتل اليمن، 
وبغض النظر عن هذا وذاك نتمنى أن ُيبنى عليها ويتم تعديلها، والمضي 

نحو السالم، إذا كان الطرف أو األطراف األخرى تريد سالمًا .
وتابع السالمي قائاًل: ننتظر بالمقابل الجدية من المبعوث األممي 
وكذلك من وفد الرياض، حتى ال نسقط أكثر في صراع يرضي ويشبع نهم 

السعودية وأتباعها في قتل شعب حر أبي. 
نتمنى حدوث تطور إيجابي ينتصر لليمنيين، وإغالق كافة السبل التي 
يتعلل بها العدوان إذا لم يكن مواجهته بطرق قانونية يفهمها العالم 
كتشكيل حكومة بتأييد مجلس النواب  أو عرض ورقة ولد الشيخ على 

مجلس النواب ليظهر للعالم أن من يتم استهدافه هو الوطن بكامله .
بشكل عام الخطة أرضية للنقاش وتحتاج بلورة ليتعاطى معها العالم، 
وبغير ذلك فهي تمكين القاتل من جسد مسلوب الدفاع عن نفسه ليقوم 

بقتله ليس على الطريقة اإلسالمية فحسب بل أيضًا على مهله..

جبرة: مواقف المبعوث تشكك بخطته

 لليمن
ً
السالمي: لم تبحث حال

الشجاع: يجب أن ال ُيترك المجال لولد الشيخ 

السقاف: الخطة معظمها منحاز للطرف اآلخر

الطيران السعودي دمر أكثر من 300 مسجد في اليمن ولم يقل العلماء كلمة حق في ذلك 
آالف اليمنيين ُيقتلون قصفًا وجوعًا بصواريخ وطائرات آل سعود وحصارهم لليمن 

المال السعودي يسيل لعاب رجال الدين ويحول األكاذيب إلى قضايا رأي عام


