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>  في البداية تحدث الدكتور احمد العجل 
 :

ً
قــــائال

- ان اإلشكالية والوضع االنساني والمأساوي في 
اليمن  قضية تؤرق كل ضمير انساني وابرازه يزيد 
من اث��ارة ال��رأي العام العالمي.. وأض��اف: ان الحرب 
ستقف في نهاية المطاف ال سيما اذا ما ادركنا ان 
ال��ح��روب ال تنتهي بغالب وال مغلوب والكل فيها 
خسران فلماذا ال تقف عبر الطرق السلمية وفق 
ال��ق��ان��ون ال��دول��ي المعمول ب��ه وب��ال��ذات ال��ق��رارات 
واالت��ف��اق��ات الدولية وم��ن خ��ال ال��ح��وار والتفاهم 
المنطقي الذي يفرض على جميع القوى استئناف 
الحوار بحيث يتجاوز اليمن فعًا االزمات والحروب 
الى السلم واالمان.. مؤكدًا على ضرورة إيقاف الحرب 
والعدوان مع تفاقم الوضع االنساني وزيادة المعاناه 
االنسانية وما تعانيه المستشفيات من نقص حاد 
في االدوي��ة وبقية المستلزمات الطبية إضافة إلى 
ما يعانيه المواطنون بسبب الحصار وعدم وصول 
 على ما سببته الحرب من 

ً
المساعدات اليهم، عاوة

تدمير المنجزات العظيمة.. 
وقال: كل ذلك رسالة ألبناء اليمن في المقام االول 
- قبل التحدث عن اآلخرين - ان يعود الجميع الى 
طاولة الحوار وان يقدموا مصلحة الوطن على  الرؤى 
الضيقة وان يضع الجميع  أمن واستقرار اليمن نصب 
أعينهم بعيدًا عن النظرات الضيقة وترك التمترس 
خلف الشروط التعجيزية وأن يسعى الكل إليقاف 
الحرب والعدوان وإع��ان المفاوضات والعمل على  
إنجازها وصواًل الى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني 
مضيفًا: بأن استمرار الحرب يؤدي الى تدخل اطراف 
من خارج المنطقة وتصبح اليمن بالتالي ملعبًا يتبارى 
فيه االقوى على حساب اليمن وحياة اليمنيين، مبينًا 
ان التصدي لذلك مسؤولية الجميع وبالذات رجال 
االعام وقادة  الرأي والفكر وأرباب االحزاب ورجال 
السياسة والحكماء.. وأشار الى  ان هناك بدائل كثيرة 
إليقاف ه��ذا ال��ع��دوان حيث يمكن إيجاد رأي عام 
قوي وناضج يقول كلمته - وهذه قضية لم يأبه لها 
أحد حتى اآلن - حيث تؤثر على البلدان العربية بل 
وستؤثر على الرأي العام العالمي وسنشاهد الشعوب 
العالمية ت��دع��م قضية اي��ق��اف ال��ح��رب وترسيخ 
السام واألم��ن في الجمهورية اليمنية، ثانيًا البد 
من تفعيل الدور السياسي الفعال الى جانب الدور 
االعامي الحكيم من خال سياسة اعامية ناجحة 
مع المجتمع الدولي وبالذات االطراف المتعاطفة مع 
اليمن والوضع االنساني..مؤكدًا أن تفعيل هذا الدور 
مع الجهات الدولية سينعكس ايجابًا على الوضع 
وضغطًا  على كل القوى إليقاف الحرب والعدوان 
ومن ثم االنخراط في العمل السياسي من خال الحوار 
اء الذي ينشد  أمن واستقرار اليمن واالبتعاد عن  البنَّ
الحروب والتمترس خلف الشروط التعجيزية، وهذا 
ما يؤلمنا جميعًا ويؤلم ابناء العالم العربي واالسامي 

بل والمجتمع الدولي.. 

> من جانبها ترى الدكتورة سعاد سالم 
السبع:

 ان مسألة اي��ق��اف ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي وال��ح��رب 
الداخلية في اليمن يحتاج الى القوة والضغط الحقيقي 
على السعودية من قبل المجتمع الدولي وخاصة 

مجلس االمن.
مؤكدة أن وقف العدوان لن يكون إال بأحد أمرين  
األول  أن يصدر مجلس األم��ن ق��رارًا بوقف الحرب 
الخارجية والداخلية في وقت واحد ويطبق القرار 
بقوة مجلس األم��ن..  واألمر اآلخر ان يحدث حسم 
عسكري ألحد طرفي الصراع، وه��ذا لن يكون، أما 
فيما يخص البدائل المتاحة فهي أن يرجع اليمنيون 
إل��ى حكمتهم وي��ت��ف��اوض��وا داخ���ل ال��ب��اد على حل 
مشكاتهم، فالتفاوض خ��ارج الباد ال فائدة منه 
ولن يثمر ألنه تفاوض خارج نطاق الواقع، واذا أراد 
الخارج أن تستقر األوضاع  في شبه الجزيرة العربية 
فليكن جادًا في وقف الحرب وفك الحصار ومساعدة 

اليمنيين على االستقرار في بادهم. 
> امــا  المعيد بقسم العلوم السياسية 

جامعة صنعاء االستاذ علي يحيى األسد:
 فيرى ان استمرار التعنت السعودي في عدوانه 
على اليمن يطرح اسئلة ملحة ع��ن كيفية وقف 

ال��ع��دوان، باالضافة ال��ى  ط��رح العديد من األفكار 
والطروحات حول ذلك،  فمع توقف المفاوضات وفي 
ظل الصمت الدولي لانتهاكات الحاصلة في اليمن 
وتفاقم الوضع االنساني المتردي للمواطن اليمني، 
ندعو كافة اطراف الصراع في اليمن أواًل الى ضرورة 
تقديم تنازالت وطنية فيما بينها في سبيل الوصول 
الى تفاهمات معينة تدفع باتجاه تقارب وجهات 
النظر حول مجمل قضايا الصراع الدائر بين أطراف 
العمل السياسي في الداخل والتي ستمهد بدورها لبناء 
الثقة وتطبيع األوضاع للدخول في مفاوضات جادة 
ومسئولة توقف على إثرها الحرب الدائرة في الداخل 
وتأخذ على عاتقها إزال��ة ماخلفته الحرب من آثار 
نفسية وانسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية 
وت��خ��م��د بموجبها ش��ب��ح المناطقية والطائفية 
والعصبوية، الى جانب اع��ادة  بناء جسور التواصل 

بين األخوة وأبناء الوطن الواحد.
 باالضافة ال��ى اع��ادة اللحمة الوطنية ال��ى سابق 
ع��ه��ده��ا، ون��ب��ذ ك��اف��ة أش��ك��ال ال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف 
واالره��اب، على قاعدة الغالب والمغلوب، فالوطن 
يتسع للجميع،  ذل��ك كله من شأنه سد أي حجج 
أو ذرائ���ع لقوى ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي  ف��ي عدوانها 
على اليمن، وبخاصة بعد انكشاف ذرائعها الواهية 
والمضللة ألسباب تدخلها في اليمن،  بتصريحات 

ه��ادي وبحاح األخيرة، وبذلك نسقط أي عدوان 
أو تدخل سافر جديد تجاه الوطن، ونضع الجميع 
ف��وق الطاولة لمواجهة حقائق تلك التدخات 

ات التي تطال اليمن أرضًا وانسانًا.. واالعتداء
 هذا أواًل أما ثانيًا: فعلى المجتمع الدولي وخاصة 
مجموعة ال��دول دائمة العضوية بمجلس األمن 
ومنها روسيا والصين على وجه التحديد مسئولية 
أخاقية وقانونية في ممارسة مزيٍد من الضغوط 
تجاه دول العدوان على اليمن، وذلك للسعي لتبني 
واستصدار قرار أممي ملزم للجميع بوقف الحرب 
على اليمن وإيقاف شامل ودائم إلطاق النار من 
أجل تمكين استئناف سريع لمحادثات السام في 

الباد.. 
مضيفًا : وفي حالة لم يوقف التعنت السعودي  
عدوانه على اليمن فهناك بدائل كثيرة ومتنوعة 
ابتداًء بساح الردع العسكري ومواجهة المعتدين 
أينما ُوجدوا على تراب الوطن بحزم وصمود ويقظة 
عالية وتكبيدهم الخسائر في العدد والُعدة، وهذا 
واج��ب وطني مقدس على عاتق كل غيور على 
بلده، ايمانًا بقول الله تعالى " ومن اعتدى عليكم 

فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ".
 ب��االض��اف��ة  ال��ى س��اح اإلع���ام وفضح أكاذيب 
ات دول العدوان تجاه سياساتها وعدوانها  وادعاء
على اليمن، وهذا ساح مهم وفعال خاصة اذا ما 
ستغل بالشكل الصحيح وتعاظم دوره خارج 

ُ
ا

ح��دود ال��وط��ن، بتبني سياسة اعامية صادقة 
وهادفة تستهدف شعوب العالم الحية وتنشر 
أخبار قصف واستهداف المدنيين وتدمير البنى 
التحتية للبلد م��ن مؤسسات حكومية خدمية 
ومصانع أغذية وموانئ ومطارات مدنية وطرق 
وجسور، وقتل لألبرياء وترويع لألطفال والنساء 
وتشريد للمواطنين م��ن ال��ق��رى وال��م��دن بفعل 
القصف العشوائي والهيستيري لكل ما هو نابض 

بالحياة على أرض الوطن.
 مؤكدًا في ختام حديثه أن كل ذلك سيكون له 
تأثيره العاجل أو اآلجل على دول العالم ومنظماته 
االقليمية والدولية الحية، وسيأتي اليوم الذي 
تخرج عن صمتها المخيف ازاء ما يقترفه العدوان 
من جرائم، والمهم هو مضاعفة الجهود في هذا 
المضمار، ومن ضمن البدائل أيضًا الساح السياسي 
والدبلوماسي، من خال الدخول مع دول العدوان في 
حوار مباشر وشفاف بكل الطرق والوسائل، بهدف 
وضع النقاط على الحروف وازالة عامات االستفهام 
والغموض في مجمل نقاط االختاف والنزاع، سواء 
بالتواصل المباشر بين الطرفين الوطني والخارجي 
أو عبر وسيط محايد ومؤثر، بهدف جمع األطراف 
على طاولة ح��وار وت��ف��اوض واح��دة بشكل ندي 
وقوي، وخلق أجواء مناسبة للخروج بنتائج ترضي 
الجميع وت��زي��ل مسببات وآث���ار ال��ح��رب وتعالج 

تداعياتها على الوطن والمواطن.

ما البدائل المتاحة لوقف العدوان؟! 

د. العجل: إبراز الوضع اإلنساني المأساوي 
في اليمن إلثارة الرأي العام العالمي

د. السبع: على اليمنيين العودة إلى
الحكمة والتفاوض  إليقاف الحرب

أ. األسد: على الدول دائمة العضوية  الضغط
 على السعودية لوقف العدوان 

شهور عشرة ونيف هي بداية العدوان السعودي على اليمن وصل خاللها الوضع االنساني في اليمن لدرجة مأساوية كبيرة وخاصة مع تواصل التعنت السعودي الرافض 
لكل الجهود الســلمية الســاعية لوقف هذا العدوان او رفع الحصار عن الشــعب اليمني في ظل اســتمرار التجاهل الدولي لكل ما يحصل في حق اليمن أرضًا وإنسانًا... حول 
امكانية وقف العدوان الســعودي او رفع الحصار والبدائل المتاحة في ظل التعنت الســعودي الرافض له  كان لصحيفة »الميثاق« هذا االستطالع مع عدد من االكاديميين 

السياسيين.. فإلى الحصيلة.. 

  استطالع / محمد احمد الكامل

تحالف العدوان السعودي على اليمن واليمنيين، شن طوال عشرة 
أشهر أكثر من  مائة وخمسين الف غارة جوية، ولكم أن تحسبوا كم 
ستخدمت في هذه الغارات، بالتأكيد 

ُ
عدد الصواريخ والقنابل التي ا

سيكون الرقم مهواًل جدًا تعجز مخيلة اإلنسان الحر والعاقل عن أن 
تتصوره، خاصة عندما تكون األسباب حقيرة وتافهة أو باألحرى ال 
يوجد لهذا العدوان الهمجي أسباب منطقية ومقبولة وال يستند ألي 
شرعية دولية وانما انتهاك سافر لكل قوانين ومواثيق األمم المتحدة 
واإلعان العالمي لحقوق اإلنسان.. ومثلما هذا الكم الهائل من الغارات 
والصواريخ والقنابل وما نتج عنها من دمار وجرائم بشعة بحق اإلنسانية 
في اليمن، تتوارى خلف أسباب حقيرة، هي أيضًا تتوارى خلف صمت 
وانحطاط مجتمع دولي ضميره االنساني والروحي مات بحقنات مسمومة 
من رشاوى النفط وصفقات الساح وتدفقات المال الخليجي المدنس، الى 
خزائن الحقراء من القادة والرؤساء ومجرمي الحروب وتجار المخدرات  
وصواًل الى أعلى المستويات حتى الى بان كي مون ذاته، والمكلف بمهمة 
واحدة وهي ترديد جملة واحدة واكبت الجريمة من أول صاروخ وهي 

"إننا ننظر بقلق لما يحدث في اليمن".
وعلى الرغم من كل هذا اإلجرام الذي يرتكبه تحالف العدوان بحق 
اإلنسان اليمني وهذا التدمير الممنهج للبنى التحتية والتراث الحضاري 
والهوية التاريخية واستجاب مرتزقة من كل بقاع األرض، ماتزال 
هناك شريحة واسعة في المجتمع اليمني با موقف مشرف وبا تحرك 
وتفاعل في مواجهة العدوان، طوال عشرة أشهر يفرزون أنفسهم 
كفئة محايدة ويفاخرون بصمتهم وحيادهم ويرّوجون بأنه موقف 
ى لهذا الحياد من أخاق وإيجابية؟.. دائمًا العدو 

َّ
أخاقي، فهل تبق

المتغطرس ال��ذي يحمل أهدافًا وأجندة تآمرية، ال يكتفي بتجنيد 
مرتزقة وال يكتفي بشراء صمت المجتمع الدولي، كي يمرر عدوانه على 
شعٍب ما دون ضجيج، وإنما يبحث عن حياد صنٍف من الناس من ذوي 
المكانة االجتماعية والسياسية والثقافية، ال يرجو منهم سوى الصمت 
وامساك العصا من المنتصف، ويهدف العدو من صمت وحياد هؤالء الى 
إحداث فجوة وتصدع في الجبهة الداخلية وإظهار االصطفاف المواجه 
للعدوان وكأنه طرف وحيد ومعزول وال يتمثل إال في فئة معينة، حتى 
يسهل محاصرته والتحريض عليه واستهدافه على جميع المستويات 
وبمختلف الوسائل واالمكانات ومنها إثارة النزعات الطائفية والمذهبية 
والمناطقية، والصورة المعبرة عن هذا التوجه ظهور حراك تحت 
مسمى »أنا برغلي« والتي تعتبر إحدى الصور المشوهة وصور االفاس 
في زمن العدوان.. ماحظ أنه طوال هذه الفترة من العدوان الهمجي 
على اليمن، عمل العدو السعودي وتحالفه المرتزق ومايزال يعمل، على 
قتل الروح الثورية والتحررية لدى أبناء المجتمع اليمني المستهدف 
بعدوانه، ومن أدواته في ذلك توظيف المال المدنس في شراء المرتزقة 
وتحشيدهم في مواجهة القوى اليمنية المواجهة للعدوان والمعيقة 
لتنفيذ أهدافه ومخططاته التآمرية في اليمن، وأيضًا ترسيخ وتكريس 
ثقافة الخنوع واالستاب واالنتظار للقدر المحتوم أو للحلول التي تأتي 

من السماء.. 
من يقف في وجه العدوان والغزاة الجدد، فهو يدافع عن وطنه 
وكرامته وسيادة بلده، وليس بالضرورة أن يكون حوثيًا أو عفاشيًا، 
وإنما يمني وفي وطنه وشعبه، يمني حر يقف في وجه عدوان سافر 
تجرد من كل القيم واألخاق، يستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا وتاريخًا 
وامكانات ومقدرات، إال أن تحالف العدوان ومرتزقته وبما يمتلكونه 
من ماكينة إعامية كبيرة، يعملون جاهدين على ترسيخ فكرة أن 
العدوان اليستهدف إال ميليشيات الحوثي وصالح وليس اليمن أرضًا 
وإنسانًا، ويسوقون عدوانهم السافر ليس فقط تحت عنوان الشرعية، 
وإنما أيضًا تحت عناوين طائفية ومناطقية ومذهبية، والهدف من ذلك 
تحريك األمراض والهويات القاتلة والمشاريع المأزومة، في مواجهة 
االصطفاف المدافع عن الوطن وسيادته ضد ع��دوان سافر وغزاة 
يتدافعون الحتال أجزاء من البلد اليمني الواحد وتقسيمه الى مربعات 
بخلفيات مريضة، كما يهدف من وراء ذلك الى االستقطاب والتحشيد 
الى صف العدوان ومرتزقته وخلق مناخ من الفتور واالستاب العام في 
مواجهة العدوان وإعاقة مخططاته وتآمراته، الصامتون أوالمحايدون 

هم أدواته في خلق هذا المناخ الموبوء والملوث.
إن الحياد تجاه العدوان السعودي بماحمله من همجية وبربرية 
وماحمله من مخططات باتت مكشوفة، ال يعبر عن موقف آخر يحمل 
في طياته أبعادًا أخاقية أوعقانية وال يمكن أن يعبر عن وجهة 
نظر مقبولة وال يمكن أن يكون في إطار الحريات الشخصية، وانما 
ل وانتهازية المحايد، والعدوان  هو حياد ال أخاقي وهو استاب وتنصُّ
لم يستمر إال ألن هناك مرتزقة ومحايدين.. المحايد ليس بريئًا وانما 
يخفي خلف حياده أمراضًا وأهدافًا نفعية ومشاريع مأزومة، المحايد 
يتربص بالنتائج فإن كانت انتصارًا على العدوان قال إن صمته كان 
رفضًا للعدوان، وإن كانت في صالح المرتزقة قال إن صمته كان رفضًا 
للميليشيات االنقابية..تمعنوا جيدًا في المحايدين ستجدون أنهم 
يحملون أمراضًا ومشاريع مأزومة صامتة ويمتلكون عقلية نفعية 

وضمائر ميتة كالخونة تمامًا.

 محمد علي عناش

الحياد 
الالأخالقي

ت السعودية
ُّ
بعد تعن

منذ بداية العدوان وانا أتابع االعام ودوره في تسليط الضوء على 
الجرائم واالنتهاكات التي يرتكبها تحالف الشر ضد يمن الحكمة 
وااليمان، فوجدت ثقافة غريبة ممزوجة بالجهل والنفاق واالستهتار 

بمقدرات االوطان. 
إن الثقافة تصقل صاحبها وتجعله يقّيم االحداث من منظار راٍق ليس 
ّتاب ومثقفي اليوم، 

ُ
بسطحية كما هو واضح في مقاالت البعض من ك

ة وال االرتقاء يمكن ان يكتسب  فالعبرة ليست بعدد الكتب المقروء
عي البعض، ولكن بمدى االستيعاب  بمجرد تفتيت "العصبية" كما يدَّ

لاحداث وانعكاس ذلك على السلوك.
الحيادية وعدم التعصب ليست دليًا قطعيًا على الثقافة، فالتعصب 
لقضايا الحق والوطن أمر مشروع، ودور الثقافة انها تصقل القدرات 

 اقوى الوسائل.   
ً
لكي ترتقي بدفاعها الى اعلى المراتب مستخدمة

ال شك ان اّدعاء الحيادية من خال التطبيل والتهليل لعدو يسفك 
اتهم ويدمر مقدرات البلدان، ال  دماء االبرياء بغض النظر عن انتماء
يعد ثقافة بل سفافة.. إن ثقافة االنسان تتبين من خال تعامله مع 

القضايا وفقًا ألهميتها، فالدعوة للتظاهر واالعتصام ألجل شخص 
معتقل وعدم فعل ذلك لرفض عدوان يسفك دماء االبرياء ال يدل فقط 
على نقص الثقافة بل على االستخفاف واالنتقاص من حقوق الشهداء 

والجرحى والمشردين.

إن الفساد الثقافي يظهر من خال االيحاء بالتزام الحياد في قضايا 
مصيرية وتصنيفها كأنها خاف بين شخصين وليست عدوانًا على 
وطن.. أال يعلم هؤالء ان التعصب لقضايا الوطن ليس محبذًا فقط 

ولكنه واجب على كل مواطن سواًء أكان مثقفًا أم ال.
ة  عون قراء وهنا ال بد ان ندرك أن مشكلة أنصاف المثقفين الذين يدَّ
آالف الكتب هي ما يعانيه وطننا حاليًا حيث إن همهم البحث عن 

الشهرة والظهور حتى ولو كان على حساب اوطانهم.
إن رفع شعار صناعة السام في وقت يستوجب رفع شعار مقاومة 
العدوان يعتبر قمة االنحطاط الثقافي ودليًا على ان صاحبه من أنصاف 

المثقفين.. »والذي على رأسه بطحة يحسس عليها«.

   منير الديلمي

أنصاف المثقفين بين الحيادية وصناعة السالم


