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عبداهللا المغربي

إلى وفدنا الوطني 
في الكويت..

:«                             » Bكاديميون  لـ

الحوار المباشر والندي مع السعودية هو مفتاح الحل 

مــن جهته تــحــدث البروفيسور 
أحمد عقبات لصحيفة «الميثاق» 
ـــخـــراط فـــي حـــوار  عـــن أهــمــيــة االن
مباشر مع السعودية لحل مايحدث 

في اليمن..
حيث قـــال: الــوضــع الطبيعي أن 
أطراف النزاع في اليمن والمواجهات 
المسلحة تنعكس على أطراف طاولة 
المفاوضات مع الذين شــاركــوا في 
هذه الحرب ، ومن الطبيعي أن تكون 
السعودية هي أحد االطراف وبالتالي 
ينبغي أن تحضر هذه المفاوضات 
المباشرة باعتبارها طرفًا في هذه 
الحرب وهــذا سيسهل الكثير من 

الجوانب.
وتابع: ربما أن هناك بعض التفاصيل يود الجانب اآلخر طرحها 
حــول مختلف القضايا المبهمة او الظاهرة ولذلك كلما كانت 
الحوارات مباشرة مع الجانب السعودي واالطراف المختلفة التي 
شاركت في هــذه الحرب العبثية على اليمن كلما كــان أسهل 
ها والكثير من االمور التي ينبغي  لمعرفة الكثير من االسرار وراء

طرحها على طاولة الحوار..

الحوار مع المعتدي
في السياق ذاته  شدد الدكتور حسين جغمان على أن يكون 

الحوار بين اليمن والسعودية، باعتبار االخيرة طرفًا أساسيًا في 
المشكلة وهي من غذت الصراع بين القوى السياسية في البلد منذ 

عام ١٩٩٠م وحتى اليوم.
وأشار الى صعوبة الحديث عن  حوار يمني-يمني طالما والقضية 
هي عدوان وصارت دولية ولم تعد محلية وقد أخذت هذا البعد 
وهذا العدوان الغاشم الذي أتى على كل شيء في اليمن من بنية 

تحتية وانسان وطفل وكبير وصغير .
وأكد أن الحوار يجب ان يكون مع المعتدي السعودية.. مضيفًا: 
لو كانت المشكلة ماتزال في االطــار المحلي لكان باالمكان أن 

نقول حــوارًا بين االطـــراف السياسية في اليمن.. 
وأيضًا اذا لم يكن هناك تدخل من السعودية والقوى 
االمبريالية الكبيرة أمريكا وبريطانيا وغيرها الذين 
غذوا الصراع وهم اول من انسحبوا من صنعاء، وهذا 
دليل على انهم كانوا مرتبين ومنسقين لهذا العدوان 
، لذلك نحن كشعب يمني النؤمن إال بالحوار الندي 
مع السعودية التي نعتبرها  خصمنا الوحيد كونها 
الدولة المعتدية اعتداًء صارخًا دون أي اسس أو 
قواعد تسوغ لها االعتداء على شعب بأكمله وعلى 
 قانونيًا ومعترف بها من 

ً
جمهورية مستقلة استقالال

جميع دول العالم.

وتابع: كان التدخل السعودي سافرًا وكنا نأمل أن 
يكون أخويًا صادقًا وأن يقفوا على الطرف الذي يعيق 
الحل ويوجدوا الحلول وأن يجمعوا كل االطراف وأن 
اليقفوا مع طرف ضد آخر.. هم كانوا يدعمون حزب 
االصالح ويطلقون االحكام على بقية االطياف المناوئة للعدوان، 
فيما يغضون الطرف عن جماعات اخرى كداعش والقاعدة والتي 

هي أشد خطرًا على االمن القومي للسعودية ..
وأكــد أن الحل لن يتم إال بالحوار الندي المباشر مع الجانب 
ستشهد 

ُ
ل: كيف نقنع المواطن العادي الذي ا السعودي.. وتساء

رد بأن يتحاور مع طرف سياسي استعان 
ُ

أهله وُدمرت حياته وش
بالسعودية، واصفًا هذا بغير المجدي، فالمعتدي الرئيسي الذي 

فجر الحرب هو طائرات العدوان السعودي ..

 يقول الدكتور .عبدالرحمن معزب- عضو مجلس النواب:
ً
º بداية

- نتمنى ان تستمر المشاورات الجارية في الكويت للوصول الى حل سياسي 
يجنب اليمن مزيدًا من الدمار والقتل الن الفشل سيزيد من معاناة الشعب 
اليمني بكل فئاته وشرائحه.. الفتًا الى ان فشل مشاورات الكويت سيجعل 
المجتمع الدولي  يتخلى عن اهتمامه بحل األزمة اليمنية وستصل الى حد 
النسيان.. واكــد معزب ان هناك اطرافًا تسعى لعمل الكوابح واالعاقات 
المختلفة الضاعة اي فرصة للحل السلمي لألزمة اليمنية.. واضاف عضو مجلس 
النواب: ان على االطراف المعرقلة لنجاح المشاورات الحفاظ على ماتبقى من 
 ونساًء وشيوخًا، ناهيكم عن معاناة 

ً
البنى التحتية وحقن دماء اليمنيين اطفاال

الشعب التي فاقت كل التوقعات، وبالتالي على المتمترسين خلف الشروط 
التعجيزية االحتكام لصوت العقل والمنطق الن فشل المشاورات معناه 
اضاعة الفرصة االمتاحة االخيرة لتجنيب اليمن مزيدًا من التدمير الممنهج 
والقتل.. ويرى الدكتور عبدالرحمن معزب ان االخذ بخيار الرفض والتعنت 
في الشروط سيفقد الطرف المتعنت الرافض الميزات التي فيها بما في ذلك 
فرصة حق العودة، أما بالنسبة للدول الداعمة في المحيط العربي او االقليمي   
َعّرض امنها وسلمها الى مخاطر كبيرة لم 

ُ
الستمرار الحرب على اليمن فقد ت

تكن في حسبانها وستدفع أثمانًا باهظة ولذا البد من مراعاة مصلحة اليمن 
 ثم مصالح الدول في الجزيرة العربية  مقابل تحقيق رغبات اشخاص..

ً
أوال

ويضيف: الحوار افضل الخيارات المتاحة وبالتالي فهو مخرج للجميع بما فيه 
الدول الداعمة الستمرار الحرب بغباء سياسي او بدوافع غير منطقية وغير 
صحيحة..  وناشد عضو مجلس النواب الدكتور عبدالرحمن معزب المجتمع 
الدولي تحمل مسؤوليته التاريخية واالخالقية واالنسانية في وقف العدوان 
على اليمن وتحقيق السالم وحقن الدماء في اليمن وإال فإن النتيجة الحتمية 
لذلك هي ان العالم سيفقد ماتبقى من ثقته بمجلس االمن واالمم المتحدة 
ومبرر وجودهما  كمؤسستين دوليتين يفترض بهما ان تراعيا مصالح الدول 
والشعوب االعضاء، ناهيك عن أن اليمن دولة محورية ومهمتها التقتصر على 
المنطقة بل على مستوى العالم وليست دولة جانبية مثل افغانستان او ليبيا او 
غيرهما من دول العالم.. ولكي يستعيد مجلس االمن جزءًا من ثقة المجتمع 
الدولي عليه ان يعمل بكل الوسائل الممكنة في حماية الدول االعضاء خاصة 
بعد سلسلة من المواقف السلبية في تعامله مع حق الدول االعضاء ومنها اليمن 
وفلسطين التي يرى المراقب ان   مجلس االمن قد تخلى عن اهم مبررات 
بقائه كمؤسسة دولية محايدة ُوجدت من اجل تحقيق أمن الدول االعضاء..

: البد ان يغلب اليمنيون مصلحة الوطن ويبتعدوا عن 
ً
 وختم معزب قائال

المكايدات السياسية التي تهدم والتبني وتجعل اليمن عرضة لمزيد من 
التدمير.

º من جانبه يؤكد الشيخ عبدالولي الجابري- عضو مجلس النواب:
- أن المشاورات الجارية حاليًا في دولة الكويت لم تكن اال كذبة كبيرة 
من قبل العدوان السعودي وعمالئه لتمرير مخطط تدمير البنى التحتية 
في اليمن وقتل االطفال والنساء امام العالم الذي صدق كذبة المشاورات او 
«الميثاق» كيف يمكن  الحوارات في جنيف (١و٢).. وقال الشيخ الجابري لـ
تصديق ان هادي ومن يقف خلفه يرغبون بشيء اسمه حوارات او حل سلمي 
لألزمة في الوقت الذي يمعنون في قتل الشعب اليمني على هذا النحو االجرامي 
الذي لم يشهده العالم على مر التاريخ  وبالتالي فإن من الخطأ تصديق 
مسرحية المشاورات او الحوار طالما والقصف مستمر والمعارك محتدمة 
في معظم جبهات القتال لم تتوقف منذ عام ونصف تقريبًا.. مشيرًا الى ان 
بوادر فشل مشاورات الكويت بائنة منذ البداية طالما والسعودية مصرة على 
عدوانها على اليمن في ظل تواطؤ العالم بما فيه االمم المتحدة ومجلس االمن 
الدولي.. ودعا عضو مجلس النواب عبدالولي الجابري الى ملء الفراغ الحاصل 
في السلطة واقامة محاكم مستعجلة للخونة والعمالء وكل من اعتدى على 
اليمن طبقًا للقانون اليمني والبدء بإعالن الجهاد واستعادة االراضي اليمنية 

المحتلة من قبل السعودية ومن يقف خلفهم من عرب وعجم .
º من جانبه يقول المناضل عبدالله ابو غانم- أمين عام التنظيم 

السبتمبري: 
- ان مشاورات الكويت قد حملت اسباب فشلها معها منذ الوهلة االولى 
النعقادها في الكويت وذلك الن وفد الرياض ليس لديهم اي مسوغ قانوني 
للقيام باي مشاورات او مباحثات او اي شكل من اشكال العمل السياسي كما أن 
الفار هادي ووفد الرياض غير مخولين باتخاذ اي قرارات في مشاورات الكويت 
اوغيرها وذلك الن القرار بيد االسرة الحاكمة في السعودية، وبالتالي فإن 
االستمرار في مشاورات محكوم عليها بالفشل مسبقًا يعد مضيعة للوقت، 
ناهيك عن تعنت وفد الرياض في اطروحاته واشتراطاته التعجيزية التي 
اليمكن القبول بها النها تتنافى مع ابسط مقومات المشاورات الرامية  الى لم 
«الميثاق» أن الفار  الشمل والبحث عن مخارج حقيقية  تحقن الدماء.. وأكد لـ
هادي ليس إال ارجوازًا وضعته دول العدوان لتدمير اليمن تحت شعار كاذب 
بدعوى الشرعية التي تأكد للعالم زيفها وبطالنها.. ويرى اللواء عبدالله ابو 
غانم ان الحل الوحيد الذي ينبغي القيام به هو تشكيل حكومة انقاذ وطني من 
ه وجماعة انصار الله وكل القوى السياسية  في  المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
الساحة الوطنية  ومن ثم  الدعوة للنفير العام لمواجهة العدوان الذي تقودة 

السعودية على اليمن منذ مايقارب العام والنصف حتى اآلن..
 وقال نحن شعب أولو قوة وأولو بأس شديد ولدينا القدرة على الوصول الى 

عقر دار دولة العدوان ولو بالسالح االبيض.. واضاف: على كل القوى الوطنية 
والقيادات السياسية الدفاع عن الوطن وفي المقدمة القائد الشاب السيد 
عبدالملك الحوثي الذي اثبت قدرة كبيرة على خوض المعارك ضد العدوان 
السعودي وادواته وعمالئه وكذلك الزعيم القائد علي عبدالله صالح الذي 
خبر القتال وخاض اشرس المعارك دفاعًا عن الوطن ومقدراته ووحدته 
منذ فجر ثورة السادس من سبتمبر الخالدة وفي كل المنعطفات التاريخية 
المهمة التي مرت بها بالدنا والبد ايضًا من مشاركة كل ابناء الشعب اليمني في 
الدفاع عن العرض واالرض خاصة بعد ان تأكد للجميع ان العدوان وادواته 

قد تناسوا قوله تعالى:
 «وان جنحوا للسلم فاجنح لها- واستمرأوا في عدوانهم المشين على بالدنا.. 
وشكر امين عام التنظيم السبتمبري- في ختام تصريحه- الوفد الوطني في 
مشاورات الكويت والذي تحمل الكثير وهو ينافح عن الوطن ومصالحه العليا 

رغم تعنت وفد الرياض ومحاولتهم افشال المشاورات منذ انطالقتها..
º الى ذلك يقول األستاذ عبدالمجيد الحنش- نائب االمين العام للحزب 

الناصري الديمقراطي:
-  من المالحظ ان السعودية وادواتها يسعون الى افشال المشاورات الجارية 
في الكويت وبالتالي علينا ان نبحث عن بدائل اخرى نكون من خاللها قادرين 
«الميثاق» ان أهم تلك البدائل  على مواجهة العدوان.. موضحًا في تصريح لـ
هو ملء الفراغ السياسي الحاصل في السلطة والمؤسسات العامة  من كل فئات 
الشعب واالحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية في الساحة الوطنية، 
والتكاتف ورص الصفوف والتوحد في مواجهة العدوان ومساندة الجيش 
واللجان الشعبية واالستعداد لخوض حرب طويلة حتى يتحقق النصر المبين 

على العدوان السعودي ومرتزقتهم..
واكد الحنش ان من اهم الخطوات لوقف العدوان السعودي على بالدنا، 
التوغل في العمق السعودي وتوجيه ضربات موجعة لهم  حتى نستعيد 
اراضينا المحتلة من السعودية والممتدة حتى الركن اليماني كما تؤكده 
فصول التاريخ عبر العصور.. ودعا الى ضبط ايقاع الجبهة الداخلية في اطار 
عنوان موحد هو مواجهة العدوان السعودي الغاشم.. ولفت الى ضرورة 
تحديد موقف واضح من العدوان من قبل كل االحزاب والمكونات السياسية 
والشخصيات واالجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع 
إما ضد العدوان او معه النه ال توجد منطقة وسط  في مثل هذا الظرف 
العصيب في ظل استمرار العدوان، ثم بعد ذلك سنجد العدوان السعودي 
يطلب الجلوس الــى طاولة المفاوضات بنفسه وليس عبر وكــالء عنه او 

شخصيات كرتونية مثل الفار هادي او بن دغر او غيرهما .

º الخبير االقتصادي البروفيسور عبدالعزيز الترب- رئيس حركة 
«انا الشعب»:

-  المشارك بمشاورات الكويت حريص على تحقيق تقدم في المشاورات 
رغم الصعاب وعدم جدية وفد الرياض كونه ال يملك حق اتخاذ القرار 
والسير إلى سالم.. ومع ان هناك متسعًا من الوقت ان صدقت النوايا.. مالم 
يمنع الضغط اإلقليمي والدولي، مع أنني على يقين أن أمريكا تريد التصعيد 

الستنزاف المال السعودي وارهاق اليمن..
منا الكثير ويمكن الخروج إلى التأسيس لدولة مدنية 

َّ
وأضاف: العدوان عل

بنظام وقانون وعدل ومساواة من خالل االهتمام باإلنسان ورفع قدراته 
والبدء الجاد في تصحيح المفاهيم األساسية للتنمية واإلعمار، طالما 
وأمريكا ال تريد الحل السلمي في اليمن والعدوان والغارات مستمرة  علينا 

احترام إرادة الشعب من خالل السير إلى األمام من خالل:
ظ والعودة من الكويت الذي يعتبر االستمرار فيها 

ُّ
- تسجيل تحف

مضيعة للوقت ليس إال خاصة وأن المشاورات عادت إلى ماقبل الصفر كما 
جاء في آخر تصريح لألستاذ محمد عبدالسالم الناطق الرسمي ألنصار الله. 

- سرعة إعالن بدء محاكمة هادي وزمرته بالخيانة العظمى. 
- تشكيل مجلس لقيادة الثورة طالما والعدوان واالحتالل مستمر. 

- تشكيل حكومة دفاع وإعمار وطني شريطة عدم مشاركة من ثبت 
تورطه بقضايا واعمال فساد خالل الحكومات السابقة من عمر دولة 

الوحدة 

- تشكيل المجالس النوعية ومنها:
 أ) مجلس للنقد واالئتمان 

ب) المجلس االقتصادي والتنموي- متفرع 
ج) العودة للعمل بنظام الخزانة العامة 

د) تشكيل جهاز المفتش العام للدولة  وربط كل األجهزة اإليرادية 
وأجهزة الضبط 

ه) تشكيل لجنة االنتخابات واالستفتاء  وتشكيل لجنة إلعادة كتابة 
الدستور. 

و) تحديد الفترة االنتقالية وموعد االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
القادمة.

ز) فتح باب التعبئة والتطوع لتحرير االراضي اليمنية المحتلة.

الناطق باسم أحزاب التحالف: أهم الخطوات ملء الفراغ السياسي ونقل المعركة إلى عمق العدو السعودي

أمين عام التنظيم السبتمبري: إعالن النفير لمواجهة العدوان

النائب معزب: أمن دول 
المنطقة في خطر إذا فشلت 

المشاورات

الخبير الترب: على الوفد 
ظ والعودة 

ُّ
الوطني تسجيل تحف
من الكويت

النائب الجابري: ندعو  إلى 
محاكمة مستعجلة للخونة 

والعمالء

ل االنخراط في حوار مباشر لليمن مع العدوان السعودي بوابة العبور نحو الحل وفقًا إلعالميين تحدثوا لصحيفة «الميثاق»، مؤكدين على ضرورة اجراء 
ّ
يمث

مفاوضات ثنائية مع الجانب السعودي كونه أساس المشكلة والطرف المعتدي ويقود تحالفًا دوليًا لعدوانه على اليمن كما يغذي الصراع والمواجهات المسلحة 
الدائرة في مختلف الجبهات. وأشاروا الى أن الوضع  ليس صراعًا داخليًا وانما عدوان اهلك الحرث والنسل واتخذ طابعًا دوليًا يصبح معه الحوار بين االطراف 
السياسية اليمنية غير ُمْجٍد..وذكروا أن الحوار الندي والمباشر مع السعودية سيسهل الكثير من الجوانب وسيكشف الكثير من االمور المبهمة الى جانب تساؤلهم 

عمن سيقنع المتضررين من العدوان بالقبول بالتفاوض مع طرف سياسي مدعوم من السعودية؟
كما تطرقوا الى الكثير من التفاصيل التي أوردها االستطالع التالي:

استطالع هشام سرحان

عقبات : عقبات : 

الحوارات المباشرة مع 
الجانب السعودي تسهل 
معرفة الكثير من األسرار

ستشهد أهله ودمرت 
ُ
جغمان: كيف نقنع المواطن العادي الذي ا

حياته وشرد بأن يتحاور مع طرف استعان بالسعودية ؟!

مضت اشهر عدة منذ أن ابتدأتم المشاورات في دولة الكويت، سعيًا منكم الى إيقاف 
العدوان البربري والغاشم وإيقاف نزيف الدم اليمني وفك الحصار الجائر على ابناء الشعب 

اليمني..

توقفتم وعدتم وبعدها أخذتم استراحتكم واليوم انتم تمضون وبجلٍد صابرين على 
ضغوط مرتزقة األعداء وتوسطات األصدقاء ومحاولة البؤساء تركيعكم  ومازلتم صامدين 

وأمامهم واقفين.

كل يوم يترقب الشعب اليمني نشرات االخبار ويتصفحون المواقع االلكترونية والصحف 
هم يجدون ما يفرحهم والعيش بأماٍن في وطنهم ُيضمن لهم، والحصار ُيفك 

َّ
اليومية عل

عنهم، والقتل ينتهي فيهم .

أملهم بعد ربهم فيكم.. يقرؤونكم السالم ويشدون على سواعدكم ان ال تهنوا وال 
خضعوا للضغوط وال تلتفتوا إلى تهديدات الصبية 

ُ
تضعفوا، ولدماء الشهداء ال تخونوا.. ال ت

الصغار وال الى الخونة لبالد اليمانيين الكبار..

أنتم الذين صمدوا حين هرب الفارون.. والواقفون بشموخ حين خضع الفارون لرغبات 
 للوفاء 

ً
م مثاال

ُ
نت

ُ
المتآمرين الكثار.. انتم ابناء اليمانيين الكرام وهم احفاد ابو لؤلؤة.. ك

ورمزًا للبذل والعطاء فظلوا كذلك وال تغيركم الضغوط او تبدل البعض فيكم العروض ..

الـيمانيون ينتظرونكم لتنهوا العدوان على بلدكم لكنهم يرفضون ان تستسلموا 
ويوصونكم بأن اجنحوا للسلم.. ارفضوا ما يرفضه كل يماني واطلبوا حق كل مواطٍن يمني.. 

طالبوا بحقوقنا وأمالكنا وكل متوجٌب على العدوان لنا..

قّصروا في مطالب 
ُ
تكلموا بألسنتنا وتحدثوا بأفواهنا وطالبوا بحقنا ودافعوا عنا وال ت

روا فزع اطفالنا وبطوالت 
َّ
روا دماء الشهداء وجراح جرحانا ودمار بنيتنا.. تذك

َّ
شعبنا.. تذك

روا كل شيء وال تنسوا شيئًا..
َّ
جيشنا وذعر نسائنا واغتيال قياداتنا وقتل مواطنينا.. تذك

ال وصية لوطنيين.. أنتم َمْن عشتم مع ابناء وطنكم كل لحظة .. ذقتم معهم العناء 
وبقيتم فيهم االوفياء والمخلصين مع كل الشرفاء الوطنيين .. نثق بأنكم ستقولون ما 
دافعون عن الوطن كأبنائه وستذودون عنه بكل 

ُ
نود قوله وستطالبون ما نود طلبه وست

ما يمكنكم به ان تذودرا .. 

كان الله معكم .. نصر الله اليمن .. وصانها من كل شر وشرور.. وال نامت أعين الجبناء 
والخونة وكل المرتزقة ..

:«                    » قيادات حزبية وسياسية لـ

مشــاورات الكويـت كـذبة كبــــرىمشــاورات الكويـت كـذبة كبــــرى
أكد عدد من امناء عموم االحزاب والتنظيمات السياسية والسياسيين ان دول تحالف 
العدوان على بالدنا بقيادة السعودية التريد نجاح المشاورات الجارية حاليًا في الكويت.. 
وقالوا في أحاديث لصحيفة «الميثاق»: ان وفد الرياض يعمل بكل السبل الفشال المشاورات 
كونهم يراهنون على العمل العسكري في الميدان رغم هزائمهم المتتالية في كل جبهات 
المواجهة.. موضحين ان الحل العملي في حال فشلت مشاورات كما يلوح في االفق  هو اتخاذ 
كافة االستعدادات السياسية والعسكرية للتصدي لكل مخططاتهم التآمرية التي تحاول 

النيل من اليمن ارضًا وانسانًا..
وطالبوا المؤتمر وأنصار الله وبقية القوى المتصدية للعدوان بسرعة تشكيل حكومة 
وطنية من مختلف االحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية  تتولى مهمة التصدي 
للعدوان ومرتزقته وتغطي الفراغ.. مشددين على ضرورة مشاركة كل القوى الوطنية في 
الدفاع عن الوطن والدعوة الى النفير العام ومواجهة  العدوان السعودي بكل قوة وحزم، 
 في حال تم الضرب في عمق االراضي السعودية.. الى 

ّ
مشيرين الى ان العدوان لن يتوقف إال

التفاصيل:

عارف الشرجبي
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