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77االثنين: 
اإلعالمي اللبناني محمد قليط:

 السعودية تحاول كسب شرعية عدوانها على اليمن بتصويرها المعركة مع إيران 

,  يسأل المواطن اليمني الذي عانى من قصف تحالف العدوان 
لبيته ومدرسته وطريقه وحول حياته إلى  جحيم وكابوس يومي 
مرعب من المعاناة والخوف: لماذا تخلى أشقاؤنا العرب عنا ، ورضوا 

بقتلنا ؟ .
-معظم الــدول العربية مرهونة للسياسة الخارجية ومصالحها 
الخاصة، فقد تجد دولــة عربية تساند العدوان على اليمن ولكن 
القاعدة الشعبية لتلك الدولة ترفض ، كما هو الحال في مصر . ودول 
أخرى تساند العدوان ولكنها ال تريد الغوص في المستنقع اليمني الذي 
غرقت فيه السعودية ، ولكنها تسعى لمراضاة األخيرة بسبب دعم 
النظام السعودي لهذا النظام أو ذاك . وتسخر هذه األنظمة إعالمها 
ابها لشرعنة العدوان على اليمن . فمن جهتي كصحافي عربي 

ّ
وكت

أجد معاناة لدى الصحفيين حين يتعلق األمر بين ضميره وبين البقاء 
في عمله ومعظمهم تغريهم المظاهر والمناصب

ولكن الشارع الشعبي يختلف فهناك من يتبع مايروج له اإلعالم 
المؤيد للعدوان ، وآخرون يعرفون حقيقة معاناة الشعب اليمني ، 
وهو الشعب الذي يحارب من أجل حريته وقضايا األمة العربية . فترى 
تظاهرات في عدة مناطق عربية وإسالمية كلبنان وسوريا والعراق 
وتونس ومصر وإيران وباكستان وتركيا باإلضافة إلى دول   أوروبية .
,  تصف كثير من وسائل اإلعالم العربية ما يحصل في اليمن 
من حرب بأنه من أجل استعادة الشرعية  ، هل تجد موضوعية في 

تغطية اإلعالم العربي للحرب في اليمن ، ولماذا ؟ .
- ليس هناك أي تغطية إعالمية محايدة وموضوعية للشأن اليمني 
باألخص من طــرف االعــالم المؤيد والمدعوم من قــوى العدوان 
السعودي ، فترى القنوات الخليجية جمعاء تهاجم الجيش اليمني 
واللجان الشعبية ، وتختلق األخــبــار المفبركة، وأخــرى مأخوذة 
من معارك في دول أخــرى كالعراق وسوريا وفلسطين. والجدير 
بالمالحظة أن تلك القنوات ليس لديها أي مراسل في المناطق التي 
تسيطر عليها قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية ، ولكنها تنشر 
أخبارًا عن معارك " تحرير" و" تقدم " لقوات هادي في تلك المناطق 

ذاتها ، دون وجود أي دليل حسي أو ميداني .
أما فيما يتعلق بوسائل االعالم الدولية فالمشكلة تكمن في أن نفوذ 
قوى العدوان تصل إلى وسائل اعالمية دولية فتحاول فرض وجهة 
نظرها من الحرب في مقاالت وتقارير ، وتغلق قنوات معارضة لها، 
كما حصل مع قناتّي المسيرة والمنار. باإلضافة إلى منعها بث أي برنامج 

تلفزيوني يتم فيه استضافة أحد أعضاء المؤتمر أو أنصار الله .
,  برأيك لماذا طغى الطابع السياسي على الطابع االنساني في 

تغطية العدوان على اليمن؟
- الحرب على اليمن إقليمية متكاملة ، فالسعودية تحاول كسب 
شرعية حربها على اليمنيين عبر تصوير المعركة وكأنها مع إيران 
وعناصرها في اليمن بحسب توصيفهم وليس مع اليمنيين . فهي 
"تحارب إيران" في سوريا والعراق وفلسطين ولبنان ومصر وباكستان 
، ولكنها تعتمد اسلوبًا تكتيكيًا ال استراتيجيًا في معالجة مشاكلها 
 من الحوار مع إيران تشن الحروب 

ً
المختلقة مع إيران ، حيث إنها بدال

العشوائية على كافة دول المنطقة وتحاول فرض هيمنتها السياسية 
بالقوة ، وهذا أكسبها حقد الشعوب عليها ، وجعلها تغرق في مشاكل 
اقتصادية نظرًا للكم الهائل من األمــوال التي تنفقها على تمويل 
جماعات مسلحة وإرهابية في سوريا والعراق  واليمن وكان األولى بها 

ان تتحاور مع إيران مباشرة .
وطغيان العامل السياسي على حساب االنساني هو وسيلة إلخفاء 
األخير ، ألن ظهوره سوف يسلط الضوء على جرائم الحرب التي 
ترتكبها طائرات العدوان ومرتزقتهم على األرض ، األمر الذي سينتج 
ضغطًا دوليًا ضد السعودية لوقف العدوان ، وهذا ما نراه اآلن من قبل 
االتحاد األوروبي ، الذي يفرض حظرًا على بيع األسلحة للسعودية، 

باإلضافة الى توتر العالقات السياسية واالقتصادية بين الطرفين.
> ما المصادر التي يجب أن يستند عليها اإلعالم العربي في 

تغطية العدوان على اليمن من وجهة نظركم ؟ .
- لألسف يعتمد االعالم العربي بشكل كبير على المواقع الرسمية 
للسعودية التي تنشر ما تريده وتوجهه بحسبما تريد ، وبنسبة 
أقل على المواطنين الذين ينشرون القصص على مواقع التواصل 
االجتماعي ، وهــذا أمر غير مهني بتاتًا، نظرًا الى أن المواطن هو 
شخص موجه سياسيًا وال ُيعتبر مصدرًا موثوقًا بالتعبير المهني 

للصحافة .
الحافز األول لإلعالمي العربي هو سياسة الوسيلة التي يعمل معها ، 
فربما تأتي مادة ال تحمل أدنى معايير المصداقية ، ولكنه سيتعامل 
معها كأنها حقيقة إن كانت تخدم توجهاته وقناعاته وسياسات 
الوسيلة التي يعمل فيها . ولعل الطرف اآلخــر يعتمد على هذا 

األسلوب لسبب وجيه ، وهو كما ذكرت سابقًا أنه ال يمتلك مراسلين 
في كافة المناطق اليمنية ، باألخص تلك التي تحدث فيها الغارات 
والمعارك ، بيد أن االعالم المعارض لها ، تجد مراسليهم في الخطوط 
األمامية من المعارك وفي األحياء التي تقصف . وأذكر هنا مراسل 
إحــدى القنوات الــذي كان يجري بعض المقابالت في شــارع يمني 
فسقطت قذيفة على بعد أمتار منه ، ومن ثم نفض الغبار عنه 

وأكمل مقابالته وتقريره .
,  بعد غياب المرجعيات العربية ممثلة في الجامعة العربية 
تدخلت دولة الكويت في حل النزاع اليمني.. ما تقييمكم للرعاية 
الكريمة لدولة الكويت للمفاوضات اليمنية- اليمنية إليقاف الحرب 

واالحتكام للحل السياسي ؟
- هناك وجهان لدور الكويت فيما يخص األزمة اليمنية ، فهناك 
الوجه الذي يريد إخراج السعودية من مستنقع اليمن نظرًا للخسائر 
االقتصادية والعسكرية  الكبيرة التي تكبدتها المملكة في عدوانها 
. والوجه اآلخر هو رؤية الكويت ألهمية حل مشاكل دول الخليج 
باألساليب الدبلوماسية، وتفادي الوقوع في خطأ المواجهة العسكرية 
 الدول 

ّ
كما يحصل اليوم. وأرى موقع الكويت المحايد والقريب من جل

العربية يتيح لها الفرصة ألخذ دور الريادة بحل المشاكل العربية 
جمعاء، وليس فقط اليمن، وإن أخذ هذا األمر منها أشهر وسنوات . 
ورغم الصعوبات التي تواجهها على المستوى اللوجيستي ، ولكنها 

أظهرت حسن التعامل والمساواة بين الطرفين .
ال يجب أخذ الكويت كدولة ذات دور رمــزي في العدوان ، فكما 
ذكرت سابقًا، هناك دول التريد أن تكون جزءًا من العدوان على اليمن 

، ولكن لديها حساباتها السياسية ومصالحها أيضًا.
> من خالل متابعتكم لسير المفاوضات بالكويت ، هل تتوقعون 
توصل األطــراف اليمنية الى حل سياسي يجنب اليمن ويالت 

الحروب والصراعات ؟ .
- ال أفق للحل السياسي في ظل عناد وفد الرياض وإصراره على عدم 
وقف إطالق النار ، فكيف تستطيع أن تتفاوض مع شخص يصوب 
مسدسًا إلى رأسك؟ الوفد الوطني يعمل بأسلوب صحيح إلى حد اآلن . 
فالسبيل المنطقي والفعلي للمفاوضات الفعالة هو وضع األسلحة على 
جنب والجلوس على طاولة الحوار ثم النقاش في الشؤون السياسية 

المشتركة .
منذ بدء المفاوضات الشهر الماضي لم نر أية بوادر في تغيير مسير 
المفاوضات الى األمام . وال ألوم المبعوث األممي ولد الشيخ إن لم يجد 
، فهو قال جملة مهمة ومنطقية في أحد مؤتمراته الصحفية 

ً
حلوال

: "الحل يجب أن يكون يمنيا ". ويبدأ ذلك الحل بوقف إطالق النار ، 
الحديث عن تشكيل حكومة جامعة لكل األطراف ومن بعدها يدخلون 

في الشأن السيادي واالقتصادي .
,  تتنازع المنطقة العربية مشاريع إقليمية كاألطماع اإليرانية 
والتركية ومشاريع دولية كالمشروع اإلسرائيلي واألمريكي 
والروسي ، كيف نستطيع تجنيب منطقتنا الصراعات وتقاطع 

المشاريع في ظل غياب المشروع العربي ؟ 
- المشكلة تكمن في تشتتنا كعرب أمام المخططات االسرائيلية 
في المنطقة من المغرب إلى الخليج ، ألن االسرائيلي يعلم قوة الشعب 
العربي ان توحد ، لذا دعم بأساليبه وجود أنظمة تعمل على قمع 
الشعوب واغراقها في الديون والهموم اليومية ، وإبعادها قدر 
المستطاع عن القضية الفلسطينية واألمة العربية الواحدة . فهذه 
األمة إن توحدت ستمتلك أقوى قدرة عسكرية واقتصادية في العالم 
، ولكن ارتهان عدد كبير من الدول العربية ألجندة أجنبية جعل من 
تلك األمة أممًا وقبائل تتناحر فيما بينها. وبعض القوميين ينتقدون 
فكرة الوحدة نظرًا لصعوبة تحقيقها ، ولكنا نرى في االتحاد األوروبي 
 جيدًا ، فهم اعتمدوا على قدراتهم ومصلحتهم العليا في إنشاء 

ً
مثاال

اتحادهم ، على الرغم من تعدد حضاراتهم ولغاتهم ودياناتهم . أما 
نحن لدينا لغة واحدة وحضارات متقاربة ومصير واحد، لكن يؤسفني 

أننا لم نع أهمية ذلك إلى اآلن.
, ماتعليقك على ما أسمي بالربيع العربي، هل هو ثورة أم فوضى 
أم انقالب أو انتفاضات ، وهل هذا ينطبق على اليمن في أحداث 

١١ فبراير ٢٠١١م ؟
- الموضوع نسبي ، فتونس كانت ثورتها ناجحة جدًا، غّيروا النظام 
الحاكم بشكل كلي ، أما في مصر فكانت نصف ناجحة ، ألن مبارك رحل 
ولكن نظامه بقي إلى أن تم استغالل الحركات الثورية من قبل األطراف 

الخارجية للمجيئ برؤوس الهرم المؤيدة لهم .
أما في سوريا فالمؤامرة واضحة وجلية ، نعم النظام يجب أن يتغير 
، ولكن الثورة ليست نظيفة بتاتًا ، باألخص بتورط جزء كبير جدًا من 
المعارضة السورية في أعمال إرهابية وتعاونها مع تنظيمات ارهابية 

كالقاعدة وداعش وأحرار الشام في عدة مناطق .
وليبيا هي الشوكة العربية المكسورة ، فالقذافي لم ُيسقطه شعبه 
، بل التدخل الغربي الالشرعي ودون موافقة أممية ما أوصل الدولة 
التي تحتوي على أحد أكبر آبار نفط ومياه جوفية واحتياطي ذهب 

في أفريقيا إلى الحضيض .
أمــا البحرين، فهي الجوهرة التي يتم إخفات وميضها باإلعالم 

والميدان من قبل األنظمة الخليجية ، باألخص السعودية.
أما اليمن فصالح انتهى دوره بتسليم الحكم بعد انتخابات فبراير، 
ولكن لم ترد السعودية أن تخسر موطئ قدمها في اليمن ، فجاءت 
بهادي . بمعنى آخر تم ركوبها من قبل رجاالت السعودية في 
اليمن ضد صالح ، وحتى يومنا هذا تتم مجاراة األمور وإن تطورت 
إلى أن أصبحت مواجهات عسكرية بين اليمنيين والسعودية 

ومرتزقتها.

قال الكاتب  واإلعالمي اللبناني محمد قليط إنه ال أفق للحل السياســي في ظل عناد وفد الرياض وإصراره على  
عدم وقف إطالق النار.

وتساءل قليط في حديث مع "الميثاق": "كيف تستطيع أن تتفاوض مع شخص يصّوب مسدسًا إلى رأسك؟ 
وأضاف أن السعودية تحاول إكساب عدوانها على اليمن الشرعية عبر تصويرها المعركة كأنها مع إيران.. 

الى التفاصيل..

الشارع العربي يرفض العدوان والمساومة على حريته وكرامته

 ليس هناك أي تغطية إعالمية  ليس هناك أي تغطية إعالمية 
محايدة للشأن اليمني محايدة للشأن اليمني 

 الكويت-  لقاء/فائز سالم بن عمرو

خدعة أممية اسمها "مفاوضات الكويت" !!

تابعوا ماقاله واليــزال مبعوث األمين العام لالمم 
ــدأت هذه  المتحدة اسماعيل ولــد الشيخ منذ أن ب
"المفاوضات" الخدعة وحتى اليوم ..، وتابعوا ايضًا 
التحركات المريبة للسعودية وحلفائها، الذين لم 
يلتزموا بتثبيت وقــف اطــالق النار ووقــف التحليق 
ــغــارات العدوانية على الــمــدن اليمنية ،  الــجــوي وال
وعوضًا عن هذا الرفض اتجهت السعودية نحو تعزيز 
مرتزقتها باألسلحة والمعدات الحربية وتحريضهم 
على االستمرار في االعمال العسكرية واالستفزازية 
في اكثر من جبهة من جبهات القتال السيما في تعز 

ونهم !!
ال مفاوضات في الكويت وانما لعبة حقيرة هندست 
ــم المتحدة بلعبها عبر  لها السعودية وتــقــوم االم
ممثلها اسماعيل ولد الشيخ الذي تفضحه تصريحاته 
وتحركاته وممارساته، وليس عنا ببعيد ماقاله عما 
أسماه بـ "الوفد النسوي" الذي ينبغي اضافته لطاولة 

"المفاوضات" للدفع بها قدمًا !!!

منذ أن بدأت هذه "المفاوضات" ورغم تأكيد األمم 
المتحدة على الهدنة وضــرورة االلــتــزام بها وبعض 
المحددات األخرى التي وضعتها كشريطة لبدء "اللعبة" 
اال انه لم يتحقق أيٌّ منها على الواقع ..، فالهدنة لم 
يتم االلتزام بها من السعودية ومرتزقتها واستمرت 
االعــمــال العسكرية واالســتــفــزازيــة على مسار كل 

الجبهات وخاصة في جبهة نهم وجبهة تعز ..!
السعودية ال تعترف بالمفاوضات واليعنيها سوى 
الوصول الى العاصمة صنعاء مهما كانت النتائج، وما 
يسمى بوفد الرياض كطرف في هذه "المفاوضات" ال 
رأي له ويمضي وفقًا ألجندة سادته من آل سعود "وما 

ريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد" ..!!
ُ
أ

النظام الــســعــودي دعــا لهذه اللعبة ظنًا منه أنه 
قادر على اعادة ترتيب اوراقه وان الهدنة المزعومة 
ستفَرض على الجيش اليمني كطرف اضعف وستؤدي 
به الى االذعان لها وعدم الرد على الخروقات المرتكبة 
ولن يحرك ساكنًا وسيترك الباب مفتوحًا للسعودية 

ومرتزقتها لممارسة وارتكاب مايريدونه من اعمال 
عسكرية تؤدي بهم الى تحقيق ولو قليل مما عجزوا 

عن تحقيقه طيلة عام ونيف ..!!
السعودية وحلفاؤها وفي المقدمة الواليات المتحدة 
االمريكية التي اعلنت بوضوح عن دعمها ومساندتها 
للسعودية من خالل ارسال جنودها وآالياتها ومعداتها 
العسكرية الى قاعدة العند بعد أن كان الدعم سابقًا 

كما يقولون لوجيستيًا..
قوة عسكرية امريكية كبيرة وصلت الى "العند" قالت 
عنها االدارة االمريكية بأنها لمحاربة االرهاب "القاعدة 
وداعــش" وال عالقة لها بصراع االطــراف اليمنية من 
جانب والسعودية من جانب آخر ..، وكأنهم يريدون 

من اليمنيين تصديق هذه الترهات .!

بهذه القوة العسكرية الكبيرة ستحارب االدارة 
االمريكية القاعدة وداعــش ، فيما كانت حربها ضد 
االرهاب والتنظيمات االرهابية تقتصر على الضربات 

الجوية .. فعلى من يضحك هؤالء !!
جاءت القوات االمريكية الى اليمن لترفد سوق التحالف 
السعودي بالخبرات العسكرية التي يفتقر التحالف 
السعودي اليها ، السيما في مجال الضربات الجوية 
التي تسبب طيارو السعودية وحلفائها في قتل آالف  
المدنيين في اكثر من منطقة ومكان على الخارطة 

اليمنية ..
وصول القوات العسكرية االمريكية لقاعدة العند 
الجوية هو ترجمة فعلية لما قاله الرئيس االمريكي 
اوباما في وقت سابق " السعودية تريدنا ان نحارب 

 عنها"ـ  الشك أنكم تذكرونها جيدًاـ  وحينها قيل 
ً
بدال

بأن اوباما قال هذه العبارة في سياق انتقاده للنظام 
السعودي ..!

 عن السعودية، وهذه 
ً
وا ليحاربوا بدال االمريكيون جاء

الحشود المدعومة بآليات عسكرية ضخمة تفضح 
عونه من محاربة القاعدة وداعش..   مايبررونه وما يدَّ
وهي اليوم ترسل رسالة الى "الوفد الوطني" في الكويت 
مفادها أن "اللعبة" والمقصود بها "المفاوضات" اقتربت 

نهايتها وعليكم اعالن االستسالم سريعًا..
لقد كشف الصمود الكبير للجيش اليمني في جبهات 
القتال المختلفة منذ اكثر من عام عن اصابة السعودية 
وحلفائها بالجنون ..، مادفعها اليوم لالستعانة بالخبرات 
العسكرية االمريكية واحضارها لليمن لتتولى استكمال 
المهمة التي عجزت عنها السعودية وآلتها العسكرية 

العدوانية من جانب واالعالمية من جانب آخر ..!!
نعم .. هناك عملية عسكرية ضخمة يجرى االعداد 
لتنفيذها، فهل يثبت الجيش اليمني أنه اقوى من كل 
أدوات العدوان، ويرسل رسالة قوية لالمريكيين بالذات 
وا الى المكان الخطأ وأن مآل الغزاة والمرتزقة  بأنهم جاء

الخزي والعار ..
نحن نــواجــه عـــدوًا ال يــريــد لليمن الخير وال بريد 

لليمنيين ان يعيشوا احرارًا بعيدًا عن اي وصاية ..
نواجه عدوًا يريد لليمن ان تتحول الى صورة اخرى 
شبيهة بليبيا والعراق ، تنهشها الصراعات الطائفية 
والمذهبية القذرة، ويكون مصير جيشها نفس مصير 
ضي على بعضه وتم تسريح 

ُ
الجيش العراقي الذي ق

بعضه اآلخر .!!
معركة اليمن واليمنيين اليوم هي معركة وجود 

ومصير وال يمكن النظر اليها من أي زاوية أخرى .

لم أســتطع أن أقتنع بأن ما يســمونها مفاوضات الكويت منذ انطالقتها  
فــي الـ٢١ من ابريل والتي دعت اليها األمــم المتحدة وتنعقد برعايتها 
واشــرافها، تهدف باألســاس الى انهاء الحرب العدوانية التي تشــنها السعودية 
وحلفاؤهــا منذ اكثر من عام على اليمن واليمنيين ووقف االقتتال الداخلي واعادة 
اجواء التوافق السياســي الى ســابق عهدها واســتكمال الفترة االنتقالية والتوجه 

نحو المستقبل ..
كل المؤشــرات الماثلة والواقعة تكشــف أن تلك المفاوضات ليســت سوى لعبة 
وخدعــة اممية تهــدف الى تحقيق ماعجزت الســعودية عن تحقيقــه طيلة عام 

وشهر منذ بدء عدوانها االجرامي البربري الغاشم .
 رجاء الفضلي

على 

فائز سالم بن عممرروو

 رؤية الكويت تقوم على الدبلوماسية  وتفادي الوقوع في المواجهة العسكرية 

 السعودية ستغرق في مشاكل  السعودية ستغرق في مشاكل 
اقتصادية إلنفاقها الباهظ على اقتصادية إلنفاقها الباهظ على 

اإلرهابيين في سوريا والعراق واليمن اإلرهابيين في سوريا والعراق واليمن 

 يعتمد اإلعالم العربي في  يعتمد اإلعالم العربي في 
تغطيته للعدوان على اليمن تغطيته للعدوان على اليمن 

على مصادر سعوديةعلى مصادر سعودية

 ال أفق للحل السياسي في ظل إصرار وفد الرياض على عدم وقف إطالق النار 

معظم الدول العربية  مرتهنة للسياسة معظم الدول العربية  مرتهنة للسياسة 
الخارجية ومصالحها الخاصةالخارجية ومصالحها الخاصة
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