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قال  الناشط والقيادي في التحالف المدني للسالم والدفاع عن الحقوق والحريات األستاذ 
محمد عبده الشجاع: في ظل هذه الظروف االستثنائية التي يعيشها الشعب اليمني ما يقارب 
العام من العدوان والحصار السعودي اإلجرامي من الضروري تفاعل منظمات المجتمع المدني، 
من خالل العمل التطوعي، ومتابعة حاالت النازحين والفقراء، وطرق أبواب القطاع الخاص.. 
مواصاًل: أنا على يقين أن الغالبية منهم يؤمن بأهمية التكافل االجتماعي في هذه اللحظة 
الفارقة.. وألن هناك حاالت نازحين يصعب وصفها، سواء من صعدة، أو من تعز وغيرهما من 
المدن اليمنية، فإن من العيب على المنظمات اغفال هذه الحاالت وعدم الوقوف الى جانبهم، 
وإذا لم تثبت منظمات المجتمع المدني في هذه الفترة وجودها والهدف الذي أنشئت من 
أجله، فال داعي ألن نراها بعد فوات األوان.. وأضاف: ما يؤسف حقًا هو غياب آالف الناشطين 
والمنظمات التي كانت على عالقة بحكومات خارجية وسفارات دول لها باع في حقوق 
االنسان، وقد خدعنا بكثير منها.. فاتضح أنها كانت بوابات لعالقات شخصية، واسترزاق 

مقابل الترويج لمواضيع لم ولن تكون 
أكثر أهمية من مواضيع واح��داث 
اليوم، وقد سقط العديد من قيادات 
هذه المنظمات منذ اللحظة األولى 
للحرب.. أيضًا ال أنسى هنا التذكير 
بتحركات وزي��ر حقوق االنسان في 
حكومة بحاح عز الدين االصبحي، 
والذي اثبت عن جدارة أنه ال عالقة 
له باليمنيين، وال يستحق أن يؤتمن 
على مواطن واح��د، وه��و ال��ذي ظل 
يسترزق ويتاجر ب��دم��اء اليمنيين 
وصور الضحايا منذ العام 2011م 
م���ام منظمات المجتمع المدني  أ

الدولية..
 اليوم نحن أمام آلة حرب خطيرة، 
وعقلية ع��دوان��ي��ة مليئة بالحقد، 
ل���م ت��س��ت��ث��ِن ش��ي��ئ��ًا، ف��ق��د أج��ه��زت 
على اإلن��س��ان، وال��ح��ي��وان، والنبات، 
وال��م��ص��ان��ع، وك��ل م��ا يتعلق بالبنى 
التحتية، لقد تجاوزت كل قوانين 
األمم المتحدة، وقيم االنسانية.. لذا 
ال بد من أرشفة كل شاردة وواردة.. 
ال بد من النضال المستمر، واثبات ذلك 
اليوم وغدًا وبعد غد، حتى تكشف 

الحقائق.. 
أخ��ي��رًا أدع���و منظمات المجتمع 
المدني ال��ى ض��رورة التواصل الجاد 
م���ع رج����ال األع���م���ال ف���ي ال���خ���ارج، 
والمغتربين اليمنيين وخاصة في 

أمريكا، وبريطانيا، ودعوتهم للتفاعل، وشرح لهم ما يحدث لهذا الشعب العظيم، خاصة 
وأن هناك آلة اعالمية هدامة، رسمت صورة غير حقيقية لكثير من أبناء اليمن في الخارج، وال 

 ال بد من ايصال الصورة كما يجب في اللحظة الراهنة.
ْ
تزال تروج لذلك، إذ

المسؤولية جماعية
قال النقابي والناشط بالل الشراعي- األمين العام المساعد لمنظمة فكر: أعتقد أن المسؤولية 
دينية وإنسانية ووطنية وأخالقية تجاه الحاالت اإلنسانية التي خلفها العدوان السعودي 
والحرب الداخلية على المجتمع اليمني، وهناك محافظات بأسرها بحاجة لمد يد العون لألسر 
النازحة منها وإليها ، وعلى سبيل المثال النازحون من تعز ومن صعدة ومن حجة وغيرها.. 
وكذلك حاالت النزوح التي حصلت من أمانة العاصمة إلى عدد كبير من المحافظات خالل 
األشهر الماضية وحاالت النزوح من وإلى تعز فكل هذه الحاالت بحاجة إلى أن يضطلع الجميع 
ه��ا، بداًل من الشعارات ومحاوالت التكسب من البعض على حساب النازحين  بأدوارهم إزاء

والحاالت اإلنسانية.
وتحدث الشراعي حول تبني حملة وطنية شاملة في هذا االتجاه قائاًل: البد من تبني 
المنظمات كل المنظمات الفاعلة -والتي تحترم نفسها ومهمتها والرسالة التي يجب عليها 
تأديتها- حملة وطنية شاملة على مستوى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات تدعم من خاللها 
ماليين اليمنيين الذين هم بأمس الحاجة للدعم ، والذين ينتظرون مد يد العون والتخفيف 
من معاناتهم وآالمهم وما يكابدونه من ظروف معيشية إنسانية وصحية صعبة جدًا، وحتى 

على مستوى توفير السكن.
إن تبني خطوة كهذه في الحقيقة أمر ض��روري وواج��ب وسيعمل على حل الكثير من 
المصاعب، كما من شأنه أن يحفز أهل الخير والجانب التجاري وأصحاب رؤوس األموال على 
تقديم الدعم والتعاون كل بحسب قدرته ، اضف إلى ذلك أنه سيحفز المنظمات الخارجية 
للتفاعل مع هذا األمر وسيوصل رسالة للعالم بحالة األسرة اليمنية النازحة جراء الحرب ، 
لكن البد من أن يكون هناك خطة حقيقية وفاعلة إعالمية واجتماعية وتوعوية شاملة 
على مستوى وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي والمنابر الدينية في المساجد وفي 

المدارس والجامعات وغيرها.
وهذه مسؤولية جماعية تهم الجميع وينبغي أن يشارك فيها الجميع من منظمات مدنية 

اب وناشطين.. وختامًا أتوجه بالشكر الجزيل لصحيفة »الميثاق«  تَّ
ُ
وإعالميين وصحفيين وك

التي بالفعل طرحت هذه القضية ودائمًا ما تتبنى طرح قضايا مهمة من هذا النوع.
الوضع اإلنساني والعدوان

وتحدث األديب والنقابي حاتم علي- عضو اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين: األوضاع في بالدنا 
صعبة جدًا وهي بحاجة لصحوة مجتمعية شاملة من كل شرائح المجتمع المختلفة ورؤوس 
األموال، وفي تقديري أن عدم التعاطي مع هذه القضية الوطنية واإلنسانية بدرجة امتياز، أو 
حتى التعاطي معها برخاوة ودون المستوى المطلوب أمر يبعث على الحزن، ويسيئ لنا كيمنيين، 

 للملهوف. 
ً
ُنعتبر أصالء وكرماء ومن أكثر شعوب العالم تسامحًا وتعاونًا وتعاضدًا ونجدة

وقال: لقد عمد العدوان السعودي الى تنحية كل الجوانب األخالقية وشرع لعدوانه من 
أجل استئصال شعب شب عن طوق عبوديته ووصايته وهو ما ال يتفق مع المشروع الوهابي 
والمشروع االخواني البائس.. من هنا 
يبرز دور المنظمات االنسانية في 
ظل هذا العبط فجميع من يعمل 
بهذا المجال البد ان يكون متصاًل 
ب��ت��ل��ك ال�����دول وع��ل��ي��ه ان وج���دت 
مساعدات ف��إن الشعب المظلوم 
ال يعنيها ب��ل ان��ص��اره��ا م��ن دع��اة 
ال��ح��روب ه��م م��ن ت��ق��دم لهم تلك 
ال��م��ع��ون��ات، لكن االم���ر المطلوب 
القيام به هو التعاون في الداخل 
فيما بيننا بجد وحرص ومصداقية 
وإي��م��ان حقيقي ب��ع��دال��ة قضيتنا 
وبنضالنا وبحاجتنا لبعضنا كي نعبر 

لبر األمان .
وم��ن ه��ذه المنطلقات الب��د علينا 
التأكيد هنا على حقيقة مفادها أن 
الشعب اليمني العظيم اليريد اال 
مساعدات اخالقية ممن مايزالون 
يحملون ض��م��ي��رًا ح��ي��ًا يعمل على 
وقف قتلنا وتدمير مستقبلنا ونحن 
كشعب يمني عريق ق���ادرون على 
تجاوز هذا القبح الذي وجدنا انفسنا 
فيه، وعاشت اليمن حرة ، ونتمنى 
أن نسمع في القريب العاجل أخبارًا 
وانشطة ع��ن المنظمات المدنية 
تؤكد أن الخير في هذا البلد موجود 
وأن اليمنيين قادرون على تجاوز أي 

عقبات وتحديات.
تكافل غير منظم

النقابي والشاعر يحيى اليازلي - عضو إتحاد األدباء والكتاب اليمنيين يقول: ال يتبادر في 
ذهني اآلن اسماء منظمات مدنية اال الجمعيات الخيرية الخاصة بحزب االصالح وكذلك مؤسسة 
الصالح .. األولى توقف دورها االنساني وان كان نسبيًا بمجرد سقوطها من السلطة ومؤازرتها 

للعدوان .. 
والثانية ال أدري ان كان هناك ما تقدمه للنازحين هذه االيام أم ال .. 

هذا ما يتعلق بالجمعيات .. ولكني رأيت أن هناك تكافاًل اجتماعيًا غير منظم يقوم به بعض 
الميسورين ويقدمون للناس بدرجة عالية الخدمات في األحياء السكنية كل في حيه .. مثاًل 
الماء وجدت في األحياء خزانات المياه أو ما يسمى السبيل للفقراء علي حساب بعض األغنياء .. 

وكذلك بعضهم شبك الكهرباء لجيرانه من الماطور الخاص به..
ولم أجد عماًل تكافليًا منظمًا او على شكل مؤسسي خالل فترة االشهر العشرة السابقة 

منذ بداية العدوان..
ل المؤسسات االجتماعية في هذه الظروف الصعبة ولو استدعى األمر أن  فعَّ

ُ
ويفترض ان ت

تنشأ منظمات وجمعيات محلية جديدة مدركة لقيمة التكافل االجتماعي في ظروف كهذه 
، وتعمل بجد  للحد من معاناة الناس وخاصة النازحين والفقراء والمعدمين والذين خسروا 
أعمالهم ومصادر أرزاقهم بسبب هذه الحرب العدوانية السعودية وما تضربه من حصار 

جائر على الشعب اليمني.
يبقى األمل

وتحدث الدكتور إبراهيم طلحة قائاًل: للمنظمات المدنية أدوارها بالفعل في مثل هذه 
الظروف.. وإذا لم تستطع تقديم ما يخفف معاناة الناس في مثل هذه األوقات فلن تستطيع 
تقديم شيء في أوقات الرخاء.. كثير من منظماتنا المدنية تستغل حاالت الناس ألجل تمرير 
كر، وكثير من هذه المنظمات 

ُّ
ر أو يستحق الش

ْ
ك

ِّ
مشاريعها الريعية دون تقديم ما يستحق الذ

تشتغل في الّسلم أو الحرب شغل ارت��زاق من آالم الناس ومعاناتهم وقضاياهم وتتاجر 
بإنسانيتهم دونما مراعاة لغير مصالحها المادية.. وعلى العموم يبقى األمل موجوًدا في بعض 
تلك المنظمات أن تنتشل الناس من حاالت االستجداء واإلذالل إلى ما يوازي مطالب حياتهم 

اليومية ومعيشتهم الكريمة أو إلى مستوى الكفاف كحدٍّ أدنى.

المنظمات المدنية ال تقوم بدورها تجاه المواطنين
أكد عدد من قيادات المنظمات المدنية والناشطين  على الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها وأنشطتها 
في دعم  قضية التكافل االجتماعي والتخفيف من نتائج العدوان السعودي واالحتراب الداخلي على حياة الناس ، سيما في هذه الظروف 

االستثنائية التي تمر بها بالدنا .
»الميثاق« إلى أن المس��ؤولية التي يجب  أن تضطلع بها المنظمات  المدنية في تجسيد التكافل االجتماعي  مش��يرين في تصريحات ل�
والتخفيف من معاناة النازحين  المعيش��ية كبيرة جدًا، وال تتوقف على منظمة دون أخرى ، كما أنها تكتس��ب اهميتها من حساس��ية 
وصعوبة المرحلة التي يمر بها الوطن في ظل العدوان الس��عودي، كما أن الواجب اإلنس��اني والديني والوطني واألخالقي، يحتم على كل 

المعنيين والفاعلين في المجتمع القيام بذلك.
وعاتبوا في الوقت نفسه عدم قيام آالف المنظمات في بالدنا بدورها في هذا السياق ، حيث لم تقم منذ عام تقريبًا أي حملة وطنية 

ي مشاريع ورؤى تحث الجميع على تقديم الدعم.. فإلى الحصيلة: 
ّ
حقيقية وملموسة من ِقبل المنظمات للتوعية بهذا األمر وتبن

* في البداية يقول الكاتب والباحث السياسي فيصل 
محمد جلول يقول: ان استخدام الشائعات واالكاذيب 
ج��زء م��ن ال��ح��رب النفسية التي يخوضها ط��رف ضد 
الطرف اآلخر وتهدف الى اقناع الطرف المستهدف 
بخاصة ناسه وق��واع��ده ان الج���دوى م��ن القتال وان 

االستسالم هوالخيار المتاح واالفضل.. 
وأضاف: لم يجِد هذا السالح- اي الشائعات- نفعًا حتى 
اآلن في حرب اليمن فقد واصلت وسائل اعالم العاصفة 
حمالتها الدعاوية المكثفة منذ بدء الحرب ولم تتمكن 
حتى اليوم من تعديل النتجية لصالح المعتدين بل 
العكس رفعت من تصميم المدافعين عن البلد الذي 
اظهروا صالبة وقوة وتصميمًا واستعدادًا للدفاع عن 
وطنهم حتى الموت.. موضحًا ان االشاعات حول فرضة 
نهم تستهدف صنعاء والغرض منها القول ألهاليها 
تمردوا على الجيش وانصار الله الن الهزيمة وافدة 
اليهم بدليل ان فرضة نهم قرب صنعاء.. مشيرًا الى ان 
هذا لم يثمر حتى اللحظة، ما يعني ان اهالي العاصمة 
ال يهتمون كثيرًا بدعاوى عدوهم ويصممون على 
الصمود حتى الرمق االخير في بلدهم.. واردف بقوله: 
كما اش��رت ي��راد من ه��ذه الشائعات السيطرة على 
صنعاء، وبالتالي إح��داث انقطاع بين الشعب وانصار 
الله وحزب المؤتمر.. وتابع: ال اخفيكم ان بعض الناس 
اليائسين او المتضررين من سيطرة انصار الله على 
العاصمة ستغريهم هذه الشائعات وربما يسعون الى 
إضعاف الناس الذين سيجابهون المحاوالت التي تقوم 
بها العاصفة.. مضيفًا: لكني اظن ان مقاومة الغزو هو 
التصميم الذي برهن عليه قطاع واسع من الصنعانيين 
واليمنيين باعتبار ان هذا خيارهم.. وأردف: في كل 
الحاالت من السهل التحقق من هذه الشائعات سواء عبر 
وسائل االعالم او االقارب واالهل من سكان الناحية.. 
موضحًا ان  فرضة نهم ليست ستالين غراد، بل موقع 
من المواقع القريبة من صنعاء لكنها ليست اقرب من 
ط��ائ��رات التحالف التي ت��دك المدينة يوميًا دون ان 
يتراجع ق��ادة اليمن لمجرد بوصة واح��دة.. مختتمًا 
كالمه بقوله: وربما يراد لفرضة نهم ان تغطي على 
ما يدور في جيزان وعسير ونجران حيث يتبين من 
وسائل االعالم ان انصار الله ضربوا ارقامًا قياسية في 
التوغل ومجابهة القوات السعودية.. مضيفًا: لكن دعونا 
نتفق على شيء اساسي وهو ان اهالي صنعاء ال يمكن 
استغباؤهم فلو سقطت الفرضة لكانوا أول العالمين 

بسقوطها. 
* من جانبه تحدث نائب مدير تحرير »اليمن اليوم« 
االستاذ احمد الحسني قائاًل: االشاعة امر اعتيادي في 
الحروب منذ القدم هدفها هو التأثيرالنفسي سلبًا على  
الخصم، وايجابًا على الذات للتأثير على اداء الطرفين 

في المعركة متابعا بقوله:
ونجاح االشاعة مرهون بمدى االتقان في الباسها ثوب 
ت النتيجة عكسية  الحقيقة والتشابه معها وإال جاء
وصبت في مصلحة الخصم واصبح الضرر على مطلقها.. 
مضيفًا: وقد رافق العدوان منذ بدايته ترسانة اعالمية 
مهولة تبث الشائعات واالخبار المضللة وتزيف الحقائق 

بصور متعددة بدءًا من اصطناع المبررات وتسويق 
وهم االحتالل االيراني لليمن وحتى ابسط تفاصيل 
المواجهات في الجبهات وعلى مختلف الصعد اصطناع 
االنتصارات وترويج المظلوميات الداخلية وافتعال 
االنشقاقات والصراعات في الصف المواجه للعدوان.. 
الخ، موضحًا أن هناك ثالث محددات لحرب الشائعات 
التي اطلقها العدوان اولها  تبرير العدوان وتبرير 
استمراره والتغطية على جرائمه استهدف منها خلخلة 
الداخل اليمني واصطفاف الداخل السعودي.. والمحدد 
الثاني هو وراء قرار الحرب االرعن الذي اتخذته قيادة 
المملكة والتعمية على خسائر العدوان اليومية.. أما 
الثالث فيتمثل في تضليل الخارج وتعميته عن جرائم 
العدوان في اليمن.. وقال االستاذ احمد: واذا كنا - بسبب  
الطبيعة االستبدادية لنظام الحكم في المملكة ال 
نستطيع الجزم بمدى نجاح الشائعات في اقناع الداخل 
السعودي اال اننا نستطيع القول ان تاثيرات شائعات 
العدو على الخارج قد بدأت تنحسر وبدأت االصوات 
تعلو مؤخرًا ضد العدوان وتتنامى كل يوم.. مضيفًا: أما 
على الداخل اليمني فإن االثر السلبي محدود جدًا وزادته 
االشاعات تماسكًا أكثر وال نبالغ بالقول انها اسهمت في 
تعزيز جبهة الصمود في وجه العدوان والتصدي له 
وتناقص مستوى التأثر بشائعات العدوان من الداخل 
السعودي الى الخارج والى الداخل اليمني.. واوضح ان 
سبب ذل��ك يرجع ال��ى ك��ون المواطن اليمني في قلب 
الحدث ويعرف اكثر من غيره كذب الشائعات، فيما 
المواطن الخليجي لعوامل عدة اكثر من يصدق شائعات 
اعالم العدو.. خاتمًا حديثه قائاًل: لكن الكذب الفج الذي 
ينتهجه العدو في بث الشائعات والطريقة الغبية التي 
يدير بها حربه االعالمية تؤكد تنامي ادراك زيف تلك 
الشائعات في االوساط المستهدفة وتحولها الى سيف 
مساند لنا وتعزيز لجبهتنا في معركتنا ضده وبالتالي 

فإنها بالنسبة لنا مبعث تفاؤل اكثر منها مدعاة قلق.
* فيما يتحدث االعالمي والمذيع بقناة »اليمن اليوم« 
االستاذ احمد الكبسي مختصرًا ان إصرار قوى العدوان 
على مثل هذه االشاعات واالكاذيب والتي ال تجدي نفعًا 
سوى ايهام المواطن اليمني المقاوم بحتمية االستسالم  
والهزيمة التي ال مفر منها.. حيث يقول: بال شك أن 
تحالف العدوان السعودي يمتلك ترسانة إعالمية هائلة 
سخرها لحربه على اليمن بل واستهدف وسائل اإلعالم 
المناهضة للعدوان.. مضيفًا: كما لجأ الى مطبخ الشائعات 
لإلرجاف كجزء مهم لتهيئة المجتمع للتسليم بالهيمنة 
السعودية ولتوفير غطاء ومبرر للعدوان بعد ان طال 
أمده وفشل فشاًل ذريعًا في تحقيق اي مكسب حقيقي 
على االرض.. مؤكدًا ان نظرية اكذب ثم اكذب ثم اكذب 
حتى يصدقك الناس والتي يعتمد ويصر عليها العدوان  
في نقل صورة وهمية لمجريات المعارك واالح��داث 
وكذلك االهداف على الميدان ال تجدي نفعًا في المعارك 
طويلة األم��د، بل ستنعكس سلبًا على صاحبها حيث 
تتكشف يوميًا امام العالم رغم التعتيم حجم التدمير 
والجرائم والضحايا التي ترتكبها طائرات العدوان 

السعودي االمريكي بحق الشعب اليمني..

شائعات العدوان تفشل في السيطرة على صنعاء

مع إصرار العدوان العدوان الس��عودي وتحالفه الغاش��م على الترويج لالشاعات 
واالكاذي��ب بحملة اعالمية هي االكبر - منذ بداية هذا العدوان على اليمن- وحرب 
عاءات كاذبة ف��ي وصول المرتزقة  نفس��ية مكش��وفة وصنع انتصارات وهمية وادَّ
وتحالفهم المشئوم الى منطقة نهم القريبة من العاصمة صنعاء وكذلك قرب دخول 
تعز.. قامت صحيفة »الميثاق« بتس��ليط الضوء على هذا الموضوع وكشف حقيقة 
ما تروج له وسائل اعالم العدون وجدوى هذه االشاعات في هذه المرحلة من عمر 
العدوان على اليمن وذلك على لسان حال عدد من االعالميين واالكاديميين.. فإلى 

التفاصيل..

استطالع/محمد احمد الكامل  

»الميثاق«: قيادات مدنية ل�

رغم استناده لترسانة إعالمية هائلة

جلول: حرب الشائعات لم تجِد نفعًا في اليمن حتى اآلن
الحسني: ادعاءات العدوان أسهمت في تعزيز جبهة الصمود اليمني

الكبسي: العالم يدرك أن السعودية تنقل صورة وهمية لألحداث

ْم المنظمات بدورها في ظروف العدوان فال حاجة لها
ُ

ق
َ

الشجاع:  إذا لم ت
الشراعي: مسؤولية الوضع اإلنساني جماعية وعلى 

المنظمات االنتقال إلى األفعال
حاتم: المأساة كارثية وبحاجة لصحوة مجتمعية شاملة

 تكافليًا مؤسسيًا
ً
البازلي:  لم أجد في ظل العدوان عمال

طلحة: بعض الجمعيات تستغل معاناة المواطنين
 لصالح مشاريعها االسترزاقية


