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من الطبيعي أن يتفاعل اإلعالم العربي   
واالقليمي والدولي مع األحداث الجارية 
اآلن في اليمن ويهتم بها ويتابعها 
كما يحدث مع بقية ال��دول خاصة تلك التي 
تشهد احداثًا ساخنة ومؤثرة على الخارج.. 
لكن من غير الطبيعي أن نجد بعض الكتابات 
والتقارير واألخبار في بعض الصحف والمواقع 
االلكترونية ليس في الداخل فحسب بل وفي 
عدد من الفضائيات لتوظيف وسائلهم تلك إلى 
ما يسيئ لليمن وما من شأنه أن يؤجج األحداث 
ويسعرها، فضاًل عن محاوالتهم المتعمدة 
الصيد في الماء العكر، والدس القذر بمحاوالت 
بائسة لدق أسفين بين العالقات اليمنية- 
الخليجية وكيل اإلس��اءة لها، بغرض افشال 
المبادرة واحباط الجهود الخليجية الصادقة 
للمساهمة في حل وتجاوز األزم��ة اليمنية 
الراهنة وذلك لتحقيق أهدافهم الخاصة وتنفيذ 

أجندتهم الخارجية المشبوهة.
ونقولها ص��راح��ًة لتلك األق��الم واألب��واق 
خاصة العربية منها: إننا في اليمن- كما يعرف 
العالم- لسنا ضد الرأي والرأي اآلخر أو النقد 
البناء من أي طرف أو وسيلة إعالمية كانت، كما 
يؤكد ذلك وجود المساحة الكاملة من الحرية 
والديمقراطية وتعدد اآلراء والوسائل، على 
األقل بما هو أكثر مما هو موجود ومتاح في 
الكثير من دول العالم الثالث خاصة المحيط 

االقليمي بما فيه دول المنطقة.
إن المحزن والمؤسف في األمر أن يُنتهك 
شرف مهنة الصحافة واإلع��الم وأن توظف 
عند هؤالء سالحًا وتصفية للحسابات باختالق 
األكاذيب والفبركة والتضليل من خالل أجهزتها 
تلك التي هي أصاًل وسائل لنشر الخير والعدل 
و السالم بصدق وأم��ان��ة الكلمة، واشاعة 
المحبة والوئام بين الشعوب وبين الدول، ال أن 
تكون كما أراد لها أولئك االقزام معواًل للهدم 
والتخريب والدمار وإث��ارة الفتن والبغضاء 

واشعال الحروب هنا أو هناك..
نقولها لهذه الفئة الضالة من حملة أقالم 
الحقد وأبواق الضالل، سيخيب مسعاكم ألن 
العالقات اليمنية- الخليجية أكبر من أن ينال 

منها األقزام.
ويبقى التأكيد على األه��م ال��ذي يجب أن 
يدركه أولئك الذين سلموا ضمائرهم ومهنتهم 
الشريفة للشيطان والعمالة والخزي والعار.. أن 
األشقاء في دول الخليج قبل اليمن ال يلتفتون 
أو يتوقفون أم��ام تلك الصغائر والنكرات 
ألن الجانبين ال يراهنان على أزلية العالقة 
والعقيدة الواحدة والجوار االستراتيجي فقط 
ولكن رهانهما على استشراف المستقبل وكتابة 
تاريخ جديد لهم وللمنطقة بأيديهم وليس 

بأيدي غيرهم كما يتوهم العمالء.

 أحمد عبدالعزيز

إبليس لن ينال من العالقات 
اليمنية- الخليجية
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هستيريا الكذباالخوان يجهزون المئات من مليشياتهم لمقاتلة الحوثيين بالجوف

ك��ش��ف��ت م��ص��ادر محلية  
بمحافظة مأرب عن تحركات 
مشبوهة لمليشيات حزب 
»االخوان« بالمحافظة لجمع عناصرها 
والمعركة  ل��ق��ت��ال  ا للمشاركة ف��ي 
الجارية بينهم وجماعة التمرد الحوثية 
بمحافظة الجوف التي اسفرت عن قتل 

واصابة العشرات من الطرفين منذ 
بدايتها.

وأكدت المصادر ان مجاميع من حزب 
االصالح بمأرب قد تم اعدادها بصورة 
عسكرية وتم اجراء تدريبات ادت الى 
اصابة نجل النائب علي عبدربه القاضي 
باصابة بليغة في بطنه على اثر اطالق 

قذيفة هاون من قبل أبناء رئيس فرع 
االصالح بالمحافظة مبخوت بن عبود.

واضافت المصادر بأنه تم نقل نجل 
القاضي الى مستشفى الرئيسي العام 
بالمحافظة لتلقي العالج فيما تواصل 
االجهزة االمنية التحقيقات لمعرفة 

تفاصيل الحادثة.

محمد غالب أحمد مسئول الدائرة السياسية في الحزب   
االشتراكي أنموذج لهستيريا الكذب والدجل والتلفيق التي 
استوطنت عقول قيادات المشترك فصاروا يحسبون كل لعنة عليهم..
باألمس فسر غالب بذكائه الملعون أسباب مقتل مواطن صيني 
يعمل بمصنع البالستيك بالحديدة بأنها ردة فعل من السلطة على 
موقف الحكومة الصينية المؤيدة للمبادرة الخليجية الذي أعلن قبل 

يوم واحد من مقتل مواطنها.
غالب استبق بتفسيره السياسي التفسير الجنائي وتحقيقات النيابة 

التي كشفت عن تعرض )قوشن( 40 عامًا ويعمل نائبًا لمدير مصنع 
البالستيك لمحاولة سرقة باالكراه حدث تبادل الطالق النار مع 
المهاجمين ونتج عنها مقتل قوشن وإصابة اثنين من المهاجمين، 
يرقدون اآلن بإحدى مستشفيات الحديدة حسب تصريح مدير البحث 

الجنائي بالحديدة العقيد أحمد علي الجيد.
وال أقل من الشعور بالشفقة على الحالة المتدهورة التي وصل إليها 
غالب وأشباهه، كعقاب إلهي نظير ما اقترفوه حتى اآلن من الجرائم 

والفتن بحق هذا الشعب، فهل يعتبرون؟

المبادرة الخليجية 

وبحسب مصادر  صحفية، سيتم التوقيع على 
مشروع االتفاق في صنعاء وليس الرياض، ومن 
قبل الدكتور عبدالكريم االري��ان��ي المستشار 
السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام وقادة أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي، وعلى أن يوقعها كذلك األمناء 
العامون في أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وعلى 
أن يجري التصديق عليها عقب ذلك من قبل فخامة 
االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية، وأخيه 
سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بصفته رئيس ال��دورة الحالية 

لمجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا االتجاه أكد مصدر في المؤتمر الشعبي 
العام أن نجاح المبادرة يقتضي أن تلتزم االطراف 
المعنية بإزالة عناصر التوتر سياسيًا وأمنيًا حسب 

ما ورد في مشروع االتفاق.
 موضحًا أن ذلك يتضمن بالضرورة التزام اللقاء 
المشترك وشركائه بإزالة أسباب االحتقان من 
خالل إنهاء االعتصامات ووقف التظاهرات وكل 
أعمال التخريب وقطع الطرقات واقتحام المباني 
الحكومية، فضاًل عن إنهاء التمرد في بعض وحدات 
القوات المسلحة وخروج بعض العناصر المسببة 

لألزمة من البالد حتى إجراء االنتخابات الرئاسية.
مؤكدًا أن تحقيق ذلك يعد ضروريًا إلنهاء األزمة 
وإزال��ة مظاهرها ومعالجة تداعياتها وتهيئة 
األجواء لتحقيق الوفاق الوطني والحفاظ على أمن 

واستقرار البالد.
وكان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قد سلموا 

أمين عام مجلس التعاون أسماء ممثليهم الذين 
سيوقعون على مشروع االتفاق، مؤكدًا أنه ومن 
أجل ضمان نجاح المبادرة الخليجية البد من التعامل 
معها كمنظومة متكاملة بدون تجزئة أو انتقاء، 
وتنفيذ ما ورد في مشروع االتفاق بندًا بندًا ووفقًا 

لألولويات الواردة فيه.
 إلى ذلك استنكرت أوس��اط سياسية وطنية 
وخليجية ودولية استمرار أحزاب اللقاء المشترك 
في رف��ض المبادرة ووض��ع العراقيل أمامها 
والشروط التعجيزية وكذا من خالل تصريحات 
قياداتها غير المتوازنة وغير المبشرة بنوايا 
حسنة للعمل مع بقية االط��راف لتجاوز األزمة 
الراهنة، والتي كان آخرها تصريحات القيادي 
محمد الصبري لقناة الجزيرة والتي اتهم فيها 
االشقاء في دول مجلس التعاون صراحة بأنهم 

منحازون لفخامة رئيس الجمهورية وإطالة الوقت 
لخدمة الطرف المقابل.. وكذلك عبر التصريحات 
واألخبار التي ينسبونها لما يسمى بشباب الثورة 
في وسائل اعالمهم التي تطالب قادة الخليج 
بالتوقف عن تقديم أية مبادرات يترتب عليها 
استعداء شعبيًا، األم��ر ال��ذي قوبل باستنكار 
واستهجان شديدين في الداخل والخارج كونه 
يسيئ أواًل لالخوة االشقاء في دول الخليج الذين 
تقدموا بمبادراتهم للمساهمة في حل أزمة 
اليمن حرصًا عليه، فضاًل عن اعتبارات اإلخاء 
والدين والجوار التي تجمعهم باليمن وشعبه، كما 
اعتبر المراقبون ذلك يدخل في باب نهج أحزاب 
المشترك برفض كل المبادرات الداعية للحوار 
وإصرارها على مشروعها االنقالبي على إرادة 

الشعب والديمقراطية والشرعية الدستورية.

إلى ذلك أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي 
عبداللطيف الزياني مجددًا في تصريحات لوكالة 
األنباء البحرينية السبت على أن دول مجلس 
التعاون الخليجي متمسكة بمبادرتها باعتبارها 
الحل األمثل المتاح لحل األزم��ة اليمنية ووقف 
نزيف دم أبنائه.. مضيفًا: أن الخالفات حول إجراءات 
التوقيع على االتفاق سيتم حلها بالتشاور بين 
المجلس الوزاري لمجلس التعاون واألمانة العامة 

للمجلس وبين االطراف اليمنية.
 هذا ومن المقرر أن يعقد غدًا الثالثاء بالعاصمة 
السعودية الرياض اللقاء التشاوري ال�13 لقادة 
دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيبحث بالطبع 
مسيرة العمل الخليجي، لكنه بالضرورة- وبحسب 
مصادر خليجية- سيبحث الملف اليمني والمبادرة 

الخليجية إلنهاء األزمة الراهنة.

أوساط سياسية 
يمنية وخليجية 
تستنكر رفض 
المشترك للمبادرة

تشير الشواهد الجارية على المسرح السياسي اليمني وفق المعطيات األخيرة  
إلى تواصل الجهود إلعداد مشروع اتفاق لحل األزمة الراهنة المقدم من قبل 
األشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ضوء المالحظات التي أبداها 
المؤتمر الشعبي العام أمام مجلس التعاون الممثل في أمينه العام الدكتور عبداللطيف 
الزياني والوفد المرافق له من أعضاء المجلس الوزاري لمجلس التعاون الى صنعاء 

األسبوع الماضي.

»الصحوة نت« مع بان كي مون.. 

ال تقربوا الصالة!!
»ال تقربوا الصالة« عبارة ناقصة من آية قرآنية يستخدمها البعض لتوظيف   

مصالحه على قاعدة »باطل أريد به حق«.. تمامًا كما فعل موقع »الصحوة نت« 
يوم الجمعة الماضية، عندما نشر خبرًا تحت عنوان »بان كي مون يأسف لرفض 
صالح التوقيع على المبادرة الخليجية«، لكن الحقيقة كما جاء في تصريح المسؤول 
األممي الذي نُشر في مئات المواقع والصحف العالمية وعلى رأسها موقع األمم المتحدة، 
أنه عبر عن أسفه حقيقة لعدم اتفاق األطراف السياسية اليمنية على المبادرة الخليجية.

نحن ال نتبلَّى على أحزاب اللقاء المشترك وإعالمها ولكن وللحقيقة نضع الخبر نفسه 
الذي نشرته »الصحوة نت« كما هو، وندرك أن الجميع- عكس ما تعتقد الصحوة 
وإعالم المشترك- بإمكانهم االطالع على الحقيقة في كل الوسائل اإلعالمية 
األخرى، ونترك األمر برمته ونتائجه للقارئ العزيز، الذي سيتأكد مجددًا أن أحزاب 
اللقاء المشترك وإعالمه ال يكذبون على الشعب وحده وال على الخليجيين والعرب 
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والجامعة العربية وحدهم، بل يصل الحال بهم دون أدنى 
خجل إلى الكذب على لسان المتربع على هرم أكبر قمة في العالم التي تضم كافة 

شعوب وأمم الكرة األرضية.. فماذا بعد يا تُ�رى؟!!

المشترك والخليج.. 
»يا لطيف الطف«!!

أح��زاب »اللقاء المشترك«   
في توجهاتها وتصريحاتها 

تخرج عن العقل والمنطق 
وال��ف��ك��ر.. ذل��ك أم��ر طبيعي ال 
غضاضة فيه.. لكن المثير الذي 

يتجاوز حدود العقل والمنطق أن يفاجئنا 
»المشترك« على لسان محمد 
ة  قنا عبر  ليتهم  ي  لصبر ا
»الجزيرة« وبكل صفاقة قادة 

دول الخليج- هكذا- بالتواطؤ 
مع الرئيس صالح إلطالة 
أم��د األزم��ة واالنحياز له 

وتوظيف المبادرات 
 ) كلها ( لخليجية  ا

لخدمة الطرف اآلخر المقابل 
ألحزاب المشترك.

يا لسخرية القدر أن يختزل 
»ال��م��ش��ت��رك« ال��ع��الق��ات 
األزلية  لخليجية  ا ليمنية  ا
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ح��ض��اري��ة 
السياسية االجتماعية الثقافية 
االقتصادية األمنية في عدد من 
ت  بصو  » لمنحطة ا « ت  لكلما ا

الصبري.
يا للهول ماذا ستفعلون 
إذا م��ا ش��اءت األق��دار 
وارتقيتم سدة الحكم.. 

يا لطيف الطف!!

اإلعالم الخارجي في مسألة المبادرة الخليجية

 إيجابية اليمنيين هي الحل!

في صحيفة »الوطن« السعودية 
كتب أحمد السيد عطيف مقااًل قال 
فيه: »اختيارات اليمنيين هي شأن 
داخلي، أما ما يحدث في اليمن، فهو 

شأن داخلي لنا أيضًا، اليمن يهمنا نحن 
السعوديين بالدرجة األولى قبل الخليج وقبل 

العرب اآلخرين وقبل الفرس«..
ومضى الكاتب بالقول: )في ظل 
يمكن  ال قبلي  و سي  سيا م  نقسا ا
»لشباب الثورة« في اليمن »نصفهم 
من عمر الشيخ الزنداني« استنساخ 
الثورة المصرية، فالنظام في اليمن 
م��ازال قويًا بجماهيريته الواسعة 
التي يستعرضها كل جمعة وبأجهزته 
ال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة، اليمكن 
للمطالبين بإسقاط الرئيس والنظام 
ان ينجحوا في مسعاهم، وان حدث 

ذلك فإن الثورة ستكون قد نجحت في دفع اليمن لفوضى 
طويلة ال تنتهي..«.

جوهر المبادرة
صحيفة »البيان« االماراتية 
تؤكد بدورها في افتتاحيتها 
)األرب��ع��اء الماضي( على أن 
المبادرة الخليجية اليمكن أن 
تكون فاعلة وبادرة لالنفراج 
وحل األزمة اليمنية إاّل بموافقة 
ومشاركة كافة األطراف السياسية في 
الحاكم  الحزب  مقدمتها  ليمن في  ا

وتكتل المعارضة »اللقاء المشترك«.
وأضافت: »ان جوهر الوساطة الخليجية 
يكمن في مبدأ الحفاظ على وحدة اليمن 
وتلبية رغبة الشعب في التغيير واإلصالح، 
لكن ذلك لن يتم إاّل بانتقال السلطة 
بطريقة سلسة وآمنة..«، وتضيف: »حري 
بالتيارات السياسية أن تعمل على إزالة 
عناصر التوتر السياسي واألمني، كما 
يتوجب على االطراف كافة العمل بروح الفريق الواحد الذي سيقود 
دفة سفينة اليمن إلى بر األمان والنمو االقتصادي الذي سينعكس 

ايجابيًا على حياة اليمنيين، لكي يعود اليمن سعيدًا كما كان«.
القوى العتيقة

وفي صحيفة »القدس العربي« اللندنية تساءل الكاتب عبدالواسع 
السقاف في مقال له بالقول: »هل ستنتهي هذه األزمة على خير؟ 

ثم ماذا بعد رحيل النظام؟ خاصة في ظل وجود كتل سياسية 
معارضة لديها تعارضات وتجاذبات وتحديات واطراف تلعب على 

المكشوف أو من وراء حجاب..«.
ويتساءل الكاتب من جديد: »هل سيكون للشباب الذي ينادي 
في الساحات بسقوط النظام دور سياسي حقيقي مستقبلي؟ أم 
أن القوى السياسية العتيقة ستخطف الضوء منه لتعود لممارسة 
برامجها السياسية العتيقة أيضًا وبنفس الفكر المتآكل الذي أثبت 
خالل عقود عدم جدواه؟.. ثم ماذا عن التخوف من أن يتحول اليمن 
إلى دولة إسالمية متشددة تضيق الخناق على كل الحريات بما فيها 
حقوق المرأة التي ايقظها النظام الحالي في مخيلتها االجتماعية 

والسياسية..؟«.
الثابت والمتغير

من جانبها قالت صحيفة »المدينة« السعودية في افتتاحيتها 
)السبت(: »إن االهتمام الخليجي بنزع فتيل األزمة الراهنة في 
اليمن والوصول بهذا البلد الشقيق إلى بر األمان ال يأتي من فراغ 
ألن جوار الجغرافيا يحتم ذلك وما يتداخل معها أيضًا من منظومة 
أمن ومصير واحد ومصالح مشتركة والعمل معًا على قطع طريق 
األعداء الذين يتربصون بالخليج أرضًا وشعوبًا، كل هذه األسباب 
تمثل أولوية قصوى يجب التعامل معها وفق استراتيجية تضع وفق 

حساباتها الثابت والمتغير..«.
وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول: »لقد آن األوان لألخوة في 
اليمن الشقيق أن يتجاوزوا الصراعات والخالفات ويترفعوا عن المصالح 
الشخصية والجهوية والمناطقية ألن ذلك سيقود بالدهم إلى ما ال تُحمد 
عقباه وعندها سيعضون على بنان الندم على الفرصة الذهبية التي 
وفرتها لهم المبادرات الخليجية المخلصة وأضاعوها.. فهل يستمعون 

إلى النصح قبل فوات األوان..«.

إذا نجح التغيير في ظل وجود المشترك فإن 
البالد فستدخل في فوضى ال نهاية لها

ما يحدث في اليمن شأن داخلي

جوهر الوساطة الخليجية يكمن في مبدأ 
الحفاظ على وحدة اليمن وأمن المنطقة
التخوف من تحوُّل اليمن إلى 

دولة إسالمية متشددة..

بذات االجماع الكامل والتوجه القوي لقيادات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، واصلت النخبة الخليجية  
من مفكرين وكتاب وصحافة وإعالم بمختلف أجهزتها ومعها الوسائل العربية األخرى دعمها ومساندتها 
للمبادرة الخليجية من أجل حل وتجاوز األزمة اليمنية الراهنة عبر الحوار والتقاء كافة األطراف على طاولة واحدة 
تحت ظل الشرعية الدستورية واإلرادة الشعبية اليمنية، وتنفيذ كامل المبادرة دون تجزئة أو إمالءات أو اشتراطات 

من أي طرف كان..

عبدالواسع السقافأحمد السيد عطيف
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