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8االثنين: 
نظام آل سعود وحلفاؤه يتخلون عنهم..

هادي ومرتزقته.. مصير خونة!!
قــررت االمــارات العربية المتحدة والســعودية خلع الخائن هادي ومحســن وبن دغر والمقدشــي وطي صفحتهم الى االبــد بإعالن موقفهما  

المؤيــد للخارطــة االمميــة.. وجاء هذا الموقف مــن اكبر واهم دولتين علــى رأس تحالف العدوان ليجعل المنطقة امــام خارطة مفتوحة لكل 
االحتماالت، السيما وان هادي وجماعاته يهددون باللجوء الى الشارع لرفض القراراالمارتي السعودي، حيث سبق ان عقد الفار هادي وكبار المرتزقة 
معه اجتماعات طوال االسبوع الماضي إلحداث تغيرات في الميدان تجعل االمارات والسعودية تتراجعان عن موقفهما، لكن فشل هادي وجماعته في 
حشد الماليين لتأييده في مايسمى بالمحافظات المحررة رغم ما انفقه من ماليين لجمع المتظاهرين المؤيدين لهادي، جعلت السعودية- الخميس- 
تحــذو حذو دولة االمارات وتعلن تأييدها بشــكل صريح للتخلي عــن هادي وكبار معاونيه، بعد عامين من الفشــل والهزائم ونهب االموال الخليجية 

والمتاجرة باالسلحة التي تدعم قوات العمالء..

مصادر امنية ذكرت لـ"الميثاق" ان السعودية تقوم بفرض 
حصار أمني على المرتزقة ، بعد تسريب معلومات تفيد 
ان هادي سيعود الى اليمن لتصفية حساباته مع السعودية 
واالمارات، كما رفض المسئولون السعوديون الرد على اتصاالت 

هادي وبن دغر او السماح لهم بالتحرك الى الخارج..
الجدير بالذكر ان المبعوث األممي لقي مساندة من دولة 
ــارات ثاني أهم دولــة في التحالف السعودي التي أعلنت  اإلم

دعمها رسميًا لخطته المقدمة ألطراف الصراع.
وكتب ولد الشيخ في صفحته في تويتر: "اشكر الحكومة 
االماراتية على دعمها الــذي صدرمن معالي (وزيــر الدولة 
للشوؤن الخارجية أنور قرقاش) واجدد دعوة األطــراف إلى 

ترك منطق السالح وااللتزام بخارطة السالم".
وأعلنت دولة االمارات أنها تدعم الخطة االممية الجديدة 
التي طرحها ولد الشيخ على طرفي الصراع في اليمن، في موقف 

سبب الكثير من االزعاج للفار هادي وحكومة فنادق الرياض 
الذين يدفعون بكل الوسائل نحو رفض تلك الخطة.

وجاء على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي أنور 
قرقاش االسبوع الماضي الذي قال: إن "دولة اإلمارات تدعم 
جهود المبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ، مدركة أن مهمة 
الوسيط دائما ما تكون صعبة، خطة الطريق تمثل حًال سياسيًا 

لألزمة اليمنية.
واضــاف قرقاش في صفحته في تويتر: أن "هــدف الحل 
السياسي هــو تغليب مصلحة اليمن واســتــقــرار المنطقة، 
وجهود األمم المتحدة فرصة للعودة إلى المسار السياسي بين 

اليمنيين، الخيارات البديلة مظلمة".
وتابع قــائــًال: آن األوان لترك منطق السالح والعنف بين 
اليمنيين، وخريطة الطريق فرصة لتغليب العقل  والحوار".

استشاط هادي غضبًا لموقف االمارات ودفع برجاله إلعالن 
رفضهم 

خطة االمم المتحدة للحل في اليمن فعقد اجتماعًا مع نائبه 
االحمر ورئيس حكومته بن دغر وأعلنوا تمسكهم بما اسموها 
المرجعيات من أجل الحل السياسي في اليمن في عملية حشد 
رافضًا للمبادرة االممية الجديدة التي لم تلّب طموحات هادي 
ونائبه في البقاء بالسلطة.. واصدرت ما تسمى بوزارة الدفاع 
التابعة لهادي بيانًا هــددت فيه دول الخليج من التورط 
بالمؤامرة عليهم حيث جاء فيه نصًا: (ان أي سالم ال يتحقق إال 
وفق المرجعيات االساسية وهي المبادرة الخليجية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس األمن ٢٢١٦ وان القوات 
المسلحة والمقاومة الشعبية لن تسمح بذهاب دماء ابنائها 
هــدرًا والتي ضحت بخيرتهم في سبيل التصدي لالنقالب 

واعادة الشرعية).
الى ذلك عزت مصادر دبلوماسية اعالن النظام السعودي غير 
المباشر الموافقة على الخطة األممية إلى خالفات في صفوف 
العائلة السعودية الحاكمة بعدما حظيت الخطة بموافقة أكثر 
األطــراف السعوديين ، غير أن المصادر ذاتها وصفت هذا 
اإلعــالن بأنه تطور ايجابي يعزز فرص الحل السياسي 
خصوصًا وأنه انطوى على اعتراف رسمي هو األول من 
نوعه بأن السعودية صارت جزءًا من معادلة األزمة والحل 

بعدما ظلت متوارية طوال الفترة الماضية.
واعلنت الرياض بشكل غير مباشر موافقتها على 
المبادرة األممية الجديدة التي رفضها هادي في وقت 
سابق في خبر بثته الخميس وكالة رويترز" المدعومة 
من النظام السعودي والتي نسبت إلى دبلوماسيين القول: 
إن "المملكة التي تقود تحالفًا عسكريًا شن آالف الضربات 
الجوية على اليمن" قبلت مبادرة الحل السياسي المقدمة 
من المبعوث األممي ولد الشيخ وشجعت هادي على 

التعامل معها ".
وطبقًا لمصادر موقع "المستقبل" فقد جاء االعالن 
السعودي استجابة لنصائح من واشنطن ولندن تلت 
تحذيرات جدية للرياض من مخاطر وشيكة خارجة عن 
السيطرة جراء التداعيات في الجبهات العسكرية الحدودية 
والداخلية زاد منها تصاعد وتيرة الخالفات بين اقطاب العائلة 
الحاكمة بشأن ملف الحرب في اليمن وتنامي االضطرابات 
الداخلية في مناطقها الحدودية بعد حملة االعتقاالت الواسعة 

التي طالت ناشطين في نجران.
واشــارت إلى أن واشنطن ولندن مارستا ضغوطًا من اجل 
حمل السعودية على القبول بالخطة األممية وتسهيل مهمة 
ولد الشيخ بعدما كانت ضغوط سعودية كبيرة على المنظمة 
الدولية افلحت في حمل ولد الشيخ على االنحياز للسعودية 

في احاطته األخيرة إلى مجلس األمن.
وطبقًا للمصادر فإن الموقف الدولية هذه جاءت استنادًا 
على معطيات ابرزها فشل هادي وفريقه في فرض حلول 
افضل سواء بالقوة أو االتفاق وانعدام االسناد الشعبي له 
ولحكومته وخصوصًا بعد ضلوعهم في تعقيد المشهد 

السياسي واالقتصادي بقرار نقل البنك المركزي.

خارطة سعودية إلعادة رسم 
حدودها مع دول المنطقة

محمد شرف الدين

تبدو الورقة التي قدمها المبعوث الدولي لحل األزمة 
السياسية في اليمن، بأنها تدشن لمرحلة جديدة إلعادة 
رسم خارطة سياسية في المنطقة، حيث يالحظ أن 
خارطة الطريق األممية تشرعن للسعودية لالنقالب على 
اتفاقيات الحدود التي وقعتها مع دول الجوار وتحديدًا 
مع اليمن، وتكمن خطورة هذه الخارطة كونها تقدم 
باسم األمــم المتحدة وليس باسم السعودية أو دولة 
أخرى، وهذا يعني أن اتفاقية جدة إلنهاء قضية الحدود 
بين اليمن والسعودية والتي تم التوقيع عليها عام 
٢٠٠٠م وأودعت نسخ منها في األمم المتحدة سيتم 
تعديلها لتصبح عقب ذلك قاعدة تعمم على بقية دول 
المنطقة التي لها حدود مع السعودية بدعوى تأمين 
أمنها القومي من خطر مزعوم كما هو الحال بالنسبة 

لليمن.
لقد نصت اتفاقية الــحــدود بين اليمن والسعودية 
والمعروفة باتفاقية جدة والتي تم التوقيع عليها عام 
٢٠٠٠م (الملحق ٤): على أنه (ال يجوز ألي من الطرفين 
المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن 
عشرين كيلومترًا على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود 
المشار اليه في هذه المعاهدة ويقتصر نشاط أي طرف 
في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها 

االعتيادية).
هذا فيما نجد الكاتب عبدالرحمن الراشد يذكر في 
مقال له تحت عنوان (أفكار السالم لليمن معقولة) والذي 
نشر في ٣١ أكتوبر قال: (أفكار المبعوث الدولي تلزم 
الحوثيين بخلق منطقة عازلة مع السعودية من خالل 
سحب كل المسلحين داخل األراضــي اليمنية المحاذية 
للحدود السعودية الى ما وراء مسافة ثالثين كيلومترًا، 
التي تمنع مبررات االشتباك والعدوان)، وهذا يكشف 
أن السعودية بدأت تتنصل عن اتفاقية جدة واصبحت 
تريد من اليمن أن تسحب قواتها خالفًا لما جاء في اتفاقية 

جدة..

واألسوأ من ذلك ها هو االستاذ أحمد الحبيشي يكشف 
عــن حقائق مجتمعة عــن هــذه الخارطة فــي منشور 
نشره بصفحته على الفيس بوك فيقول: (أرسلت- ٣١ 
أكتوبر- ورقة ولد الشيخ مع بيان الوفد الوطني، الى فقيه 
دستوري محترم في مصر، وطلبت منه رأيه في الورقة 
والبيان.. وأنه تلقى ردًا موجزًا من الفقيه القانوني في مصر 

معلقًا على ورقة ولد الشيخ، جاء فيه:
١/ انها ليست ورقة عمل يصلح البناء عليها، بل محاولة 
لجس النبض ومعرفة مدى قابليتكم لقبول أي حل يلوح 

باألفق.
٢/ تنطوي الورقة على مخالفات صريحة للقانون الدولي 
وميثاق األمم المتحدة والدستور اليمني النافذ، واتفاقية 

الحدود بين اليمن والسعودية.
٣/ ال يحتاج القارئ الى جهد الكتشاف األفخاخ التي 
وضعتها الورقة بهدف االنقضاض عليكم ، وتوظيف 
المفاوضات لتحقيق االهداف السياسية والعسكرية التي 
عجزت الحرب على اليمن عن تحقيقها منذ ما يقارب 

عامين.
٤/ الورقة تتعامل معكم كميليشيات تابعة لمن 
أسمتهم (الحوثيين وصالح)، ويجب عليكم إعادتها الى 
مبعوث االمم المتحدة الذي وجه لكم دعوة للمشاركة 
في الجولة األولى من المفاوضات باسم المؤتمر الشعبي 
العام وأنصار الله، وليس باسم (جموع الحوثيين وصالح).

٥/ بيان الوفد الوطني ضعيف جدًا في المبنى والمعنى، 
ومن شأنه إضعاف موقفكم التفاوضي وإرباك جبهتكم 
الداخلية.. وإشعار المجتمع الدولي بأنكم تتسولون حًال، 
بينما أدى صمودكم الى إدخال السعودية وداعميها في 
مستنقع خطير بعد ان تفكك تحالف الحرب بشكل ينذر 

بمأزق حاد للمعتدين عليكم.
 ورقة ولد الشيخ احتالل اليمن ويرعى 

ْ
ِجز

ُ
هذا فيما لم ت

ذلك مبعوث أممي في سابقة هي األولى من نوعها على 
مستوى العالم، وتهدد سيادة واستقالل دول المنطقة، 
وخاصة التي ال تسير في ركب المخطط السعودي الوهابي 

المتطرف.

بحاح يدعو لالعتذار لنظام  الرئيس صالح ويطالب هادي بالتنّحي
دعا خالد بحاح رئيس حكومة الوفاق الوطني ، إلى االعتذار لنظام الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، الذي قال إنه تعرض للشيطنة خالل ٢٠١١م، في اشارة 
واضحة لشيطنة  جماعة االخوان المسلمين والناصريين واالشتراكيين الذين 

خرجوا للساحات وطالبوا (باسقاط النظام) .
وتتداول وسائل اعالمية عن  نشطاء حضروا لقاًء جمع خالد بحاح بمجموعة من 
اليمنيين المقيمين في برلين -األربعاء- حديثًا  لخالد بحاح تأسف  فيه على ما 

تعرض له نظام علي عبدالله صالح. 
ُيذكر ان خالد بحاح رئيس حكومة الوفاق   اطاح به هادي  واالخوان المسلمون 
والناصريون واالشتراكيون في انقالب دبروه ونفذوه في العاصمة السعودية  

الرياض ، في سياق مخطط يستهدف دولة االمارات العربية المتحدة ،كما تم 
االطاحة بعد ذلك  ببحاح  من نائب الرئيس بعد ان اصبح المرشح القوي لخالفة 
ها لإلطاحة به إلفشال   هادي ويحظي بإجماع ،االمر الذي دفع السعودية وعمالء

تقدم  مشاورات  الكويت بهذا الشأن.
وقال بحاح في اللقاء: إنه ليس لديه رؤية مستقلة لحل األزمة في اليمن 

وإنما جاء لحشد الدعم لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث 
األممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.

ونقل عن بحاح القول: إن هادي بات غير مقبول ويجب 
أن يتنحى بهدوء "ونبدأ بداية جديدة".

قوات الغزاة تطرد مدير أمن لحج من المعاشيق
طــردت حــراســة المعاشيق فــي عدن 
-ظهر الخميس- عــادل الحالمي مدير 
أمن محافظة لحج المعين من الفار هادي   
من المعاشيق ، حيث قام جنود  من الغزاة 
ومن أبين وشبوة يتمركزون بالقرب من 
الــبــوابــة الرئيسية بــإشــهــار أسلحتهم 
صوب الحالمي وأفــراد حراسته بالتزامن 
مع اعطاء توجيهات لمدرعة عسكرية 
لتصويب رشاشاتها نحو مدير أمن لحج 

وحراسته .
جــبــر على 

ُ
وافـــادت مــصــادر اعالمية، ان الحالمي أ

العودة إلى منزله والتواصل مع ما يسمى 
بوزير الداخلية  الذي طالبه بالعودة إلى 
المعاشيق والدخول من البوابة لحضور 
ماسماه باالجتماع االمــنــي، اال انــه لدى 
وصوله إلى بوابة المعاشيق فوجئ بأن 
جنود الغزاة وملثمين من ابين وشبوة  
قد أخراجوا دبابة عسكرية  الى جانب 
الــمــدرعــة ووضــعــوهــا فــي حــالــة تأهب 
قصوى وانتشار كثيف للجنود الذين 
أخبروا العميد الحالمي بأنهم لن يسمحوا له بالدخول 

من البوابة ،فعاد الحالمي الى منزله مطأطئ الرأس .

قضى العشرات في اليمن بالقصف المباشر..

 األمم المتحدة تدعو إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين
دعت األمم المتحدة، في "اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين"، 
ات فورية إلنهاء اإلفالت من العقاب، وفي صنعاء قال  الذي يصادف الثاني من نوفمبر، إلى اتخاذ إجراء
تلوا 

ُ
بيان صادر عن وقفة احتجاجية نظمها اتحاد اإلعالميين اليمنيين: إن أكثر من ٣٠ صحفيًا ق

وأصيب ١٦ آخرين جراء الغارات والقصف المباشر الذي تشنه قوات التحالف بقيادة السعودية على 
اليمن منذ نحو ١٩ شهرًا.

تفيد بيانات األمم المتحدة بمقتل أكثر من ٨٠٠ صحفي على مدى السنوات العشر الماضية، 
بسبب قيامهم بأداء مهمتهم المتمثلة في نشر األخبار والمعلومات بين أفراد المجتمع، فيما لم تتم 

لة سوى ٨٪ فقط من الجناة. مساء
ات على الصحفيين تشكل انتهاكًا لحقوق  وقال أمين عام األمم المتحدة بان كي مون: إن االعتداء
اإلنسان لألفراد وتقوض حرية اإلعالم والتعبير في المجتمعات، وما يجعل هذا الوضع الرهيب أسوأ 

مما هو عليه، هو استشراء اإلفالت من العقاب.
وفي رسالة بمناسبة "اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين" أشاد 
بان بشجاعة جميع اإلعالميين الذين وضعوا حياتهم على المحك من أجل الحقيقة، داعيًا إلى اتخاذ 
ات فورية لضمان العدالة في الحاالت التي تعرض فيها الصحفيون للهجوم أو التحرش أو القتل. إجراء
صيب ١٦ آخرين 

ُ
تلوا وأ

ُ
وذكر بيان صادر عن اتحاد اإلعالميين اليمنيين أن أكثر من ٣٠ صحفيًا ق

جراء الغارات والقصف المباشر من قبل العدوان السعودي على اليمن منذ نحو ١٩ شهرًا.
مشيرًا إلى أن ٦ إعالميين تعرضوا لإلصابة جراء الغارات التي استهدفت قاعة عزاء آل الرويشان 
في صنعاء في الثامن من أكتوبر المنصرم، وبعضهم ال يزال عاجزًا عن العالج في الخارج؛ نتيجة 

الحصار وحظر الطيران.
وأوضح البيان أن الغارات التي يشنها طيران العدوان استهدفت أكثر من ٧ مؤسسات إعالمية 

وتدمير مبانيها، وتوقف عدد من الوسائل اإلعالمية بسبب الحصار وأزمة المشتقات النفطية.
وتحتفي األمم المتحدة في الثاني من نوفمبر من كل عام بهذا اليوم، بعد أن اعتمدته الدورة 
الثامنة والستون للجمعية العامة عام ٢٠١٣م، إحياء لذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي 

في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٣م.
عدم ما ال يقل عن ١٧ صحفيًا 

ُ
ففي العام الماضي وحده، على سبيل المثال ووفقًا لألمم المتحدة، أ

عراقيًا، كما يعاني الكثير من الصحفيين واإلعالميين في جميع أنحاء العالم من التخويف والتهديد 
بالقتل والعنف، ال لشيء إال لقيامهم بواجبهم المهني.

ات وأعمال العنف المرتكبة ضد  ويدين قرار الجمعية العامة رقم «٦٨/١٦٣» جميع االعتداء
الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم، ويدعو الدول األعضاء الى بذل قصارى جهودها لمنع أعمال 

لة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. العنف هذه، وضمان مساء

كما يهيب القرار بالدول تشجيع بيئة آمنة ومالئمة للصحفيين لكي يقوموا بعملهم باستقاللية 
وبدون تدخل ال مبرر له.

ومن جانبها، تعمل منظمة اليونيسكو على حشد كافة الشركاء لتنفيذ "خطة عمل األمم المتحدة 
بشأن سالمة الصحفيين في مسألة اإلفالت من العقاب"، وتقول المنظمة: إن نجاح هذه الخطة 
يتوقف على التعاون من أجل خلق ثقافة حرية التعبير، حيث تتم معاقبة أولئك الذين يقيدون عمل 

الصحفيين وجميع الذين يعتدون عليهم ومعاقبتهم.


