
 بــمــوجــب دعـــوة مــن أحـــد وجــهــاء الــجــالــيــة العربية 

واليمنية في نيويورك جمعنا مجلسه بإخوة من 

الــعــرب املــقــيــمــني فــي تــلــك املــديــنــة الــهــامــة مــن املــدن 

اللقاء جــرت حــوارات متعددة  األمريكية ، في ذلــك 

ــة الــعــربــيــة  ــ ــــوه مــتــعــددة حــــول قــضــايــا األمـ مـــع وجـ

واإلسالمية .

 لــم يــكــن فــي حــواراتــنــا مــأســاة جــمــال خاشقجي 

ومصيره الذي واجهه، ألن تلك الحوارات كانت قبل 

إغرائه ثم تصفيته في إسطنبول .



 شــــارك الــحــضــور زمـــيـــالن عـــزيـــزان مـــن جــامــعــة 

العربي واألعاصير  الخليج  قطر، في حديث حول 

ابتزاز  بــه،  التي تعصف  السياسية واالقتصادية 

أمريكي لحكام الخليج العربي بدواعي الحماية من 

أي قوة خارجية أو داخلية تهدف إلى النيل من تلك 

األنظمة .

ــوال خــلــيــجــيــة طــائــلــة عــلــى ( لـــوبـــيـــات )  ــ تــبــذيــر أمــ

ــرب لــلــنــيــل مـــن بــعــضــهــم بعضا  ــغـ فـــي أمــريــكــا والـ

ــات األمــريــكــيــة  ــركـ ــذا كـــلـــه الـــشـ ــ واملــســتــفــيــد مــــن هـ

وإسرائيل وبعض املتاجرين بمواقفهم السياسية 

األمــريــكــيــة  فـــي اإلدارات  إلــــى مــاضــيــهــم  اســـتـــنـــادا 

تــيــارات اإلســالم  العربي ومــآالتــه،  الربيع  السابقة، 

السياسة ونتائج أعمالها، الحرب اليمنية السعودية 

اإلماراتية، السلطة الشرعية اليمنية « املعتكفة في 

أنه مفروض  أم  الرياض « راضية بذلك االعتكاف 

ــة قــطــر، والـــحـــق أنــهــا  ــ عــلــيــهــا، والــحــصــار عــلــى دول

حوارات مفيدة ومجدية أتمنى استمرارها وتطوير 

العربي  تــعــود بالنفع على وطننا  فعالياتها لكي 

الــعــربــي بالوطن  املــهــاجــر  أن ربــط  الكبير، خــاصــة 

يعتبر ضرورة قومية ملحة ووطنية صادقة .

ã

العربية واليمنية على  الجالية  أن  الحظت ورفاقي 

ــتــحــديــد مــتــابــعــون شـــغـــوفـــون « لــلــجــزيــرة  ــه ال وجــ

الفضائية « اإلخــبــاريــة واملباشر والناطقة باللغة 

ــــحــــوارات آنــفــة  اإلنــجــلــيــزيــة والــوثــائــقــيــة، فـــي تــلــك ال

الــذكــر راح الــبــعــض يلقي بــالــالئــمــة عــلــى الــجــزيــرة 

بكل قنواتها قائلني إن هذه املحطة العمالقة مالت 

اليمن بني  الحوثيني فــي مــعــارك  املــيــل لصالح  كــل 

الشرعية من طرف والحوثيني  التحالف والسلطة 

من طرف آخر . 

ســأل أحــد رفــاقــي هــل يمكن أن تعطي أمثلة على 

مــا تــقــولــون فــي هـــذا الــشــأن ؟ رد الــبــعــض بالقول 

إن الــجــزيــرة تــبــرز أعـــمـــال الــحــوثــيــني، والــخــســائــر 

التي يتعرضون لها، بهدف تشويه أعمال السلطة 

ــرب مــثــال بجنائز  ــوى الــتــحــالــف وضـ الــشــرعــيــة وقـ

ضحايا الحافلة ( الباص ) التي كانت تنقل طلبة 

املدارس وتعرضت لغارة جوية من قوات التحالف 

وراح ضــحــيــتــهــا أكـــثـــر مـــن أربـــعـــني طــفــال وكــذلــك 

الــتــركــيــز عــلــى أعــمــال قـــوى الــتــحــالــف فــي الــحــديــدة 

وتخومها لتشويه دورها.

 تعقيب أحــد رفــاقــي كــان قــولــه: « الجزيرة محطة 

إخــبــاريــة تنقل الــحــدث أيـــا كـــان فــاعــلــه، وفـــي هــذه 

الــحــالــة فــاعــل الـــحـــدث قــــوات الــتــحــالــف الــســعــوديــة 

ــــالب فــــي صـــعـــدة،  ــان طـ ــ ــة والـــضـــحـــيـــة كـ ــيــ ــاراتــ اإلمــ

والجزيرة ووكاالت األنباء العاملية نقلت الحدث .

ــه ( الـــتـــحـــالـــف )  ــــر اســـمـ ــــحــــدث ذكـ وبــــهــــذا فـــاعـــل ال

واملفعول به طالب في منطقة صعدة الحوثية، فما 

هو العيب في ذلك . 

الــجــزيــرة تنقل أحـــداث تعز كلما تيسر  أمــر آخـــر، 

لها ذلك وهناك تداخل في هذا املوضوع اإلمــارات 

الــســلــطــة والــتــحــالــف وحــزب  ومليشياتها وقــــوات 

اإلصـــالح وهــنــاك تصنع األحـــداث والــجــزيــرة تنقل 

تلك األحداث . قيل إن الجزيرة تستضيف أنصار 

السلطة  الحوثي وأتباعهم وال تستضيف رجــال 

الــشــرعــيــة أو أيــــا مـــن قــــادة الــتــحــالــف، وكــــان الـــرد 

الظهور  أتباعها ال يستطيعون  السلطة وكــل  أن 

اليمنية قطعت  السلطة  الــجــزيــرة ألن  على شاشة 

الدبلوماسية مع قطر تضامنا وتأييدا  عالقاتها 

لــدول الحصار ضد قطر، وعلى ذلــك فرجالها لن 

يسمح لهم من قبل قيادة التحالف والسلطة اليمنية 

باملشاركة في أي برنامج إعالمي من قطر .

 لكن والحق يقال إن ضيوف الجزيرة من اليمنيني 

املوالني للشرعية في الخارج هم معظم املشاركني 

في برامج الجزيرة عن الشأن اليمني .

الجزيرة مقابلة عبد ربه  لــو طلبت  والــســؤال هنا، 

أو رئيس وزرائـــه فــي برنامج محدد هل  منصور 

يقبالن املشاركة، أجزم بأنهما لن يوافقا، الجزيرة 

تــنــقــل أخـــبـــار دعــــاة االنـــفـــصـــال فـــي الــجــنــوب ومــا 

الجنوبي  الحراك  يفعلون، تنقل مسيرات ومعارك 

أبو ظبي، فأين االنحياز  التابع لحكومة  اليمن  في 

للحوثيني في هذا السياق ؟

ä

 أثار البعض من الحاضرين أن قطر ال تمد اليمن 

بـــأي مــســاعــدات أيـــا كـــان نــوعــهــا والــحــق أن هناك 

معلومات لديهم ناقصة . 

الــيــمــنــيــة  الــخــارجــيــة  قــطــر قـــدمـــت ملــيــزانــيــة وزارة 

أربــعــني مليون دوالر  عندما جفت مــواردهــا مبلغ 

عــام 2016 ودفــعــت كــامــلــة، وتــعــهــدت باستضافة 

بعض الدبلوماسيني اليمنيني لدورات تدريبية في 

القطرية  الخارجية  الدبلوماسي وتتحمل  املعهد 

تكاليف إقامتهم ودراستهم طــوال مــدة تواجدهم 

في قطر، ولم يتم ذلك املشروع نظرا لقطع العالقات 

الدبلوماسية مع قطر .

كــمــا أن قــطــر اشــتــرت مــن شــركــة تــركــيــة مــولــدات 

كــهــربــاء ملــديــنــة عـــدن تــنــتــج 80 مــيــغــاوط كــهــربــاء 

ــيــمــنــيــة وطـــلـــبـــت الــحــكــومــة  ــلــحــكــومــة ال وســـلـــمـــت ل

الشرعية رفعها إلى 150 أو 200 ميغاوط ووافقت 

قطر ولكن ذلك لم يتم لقطع العالقات مع قطر. 

في املجال اإلنساني قدمت قطر مساعدات إغاثة 

وتــبــرعــات مختلفة فــي مــجــال خــطــط االســتــجــابــة 

اإلنسانية وعقد مؤتمر الدوحة إلغاثة اليمن ولكن 

تصرف حكومة عبد ربه منصور هادي آثر قطع 

العالقات مع قطر .

الخيرية  قــطــر  قــدمــت جمعية  ــر  الــجــانــب اآلخــ فــي 

للطلبة  اليمن مساعدات  القطيعة مع حكومة  رغم 

الذين تقطعت بهم األســبــاب في  اليمنيني واألســر 

السودان بلغ عدد املستفيدين من تلك املساعدات 

3500 شخص خالل العام الحالي 2018م . 

إن دعم الطلبة اليمنيني في السودان اتسع ليشمل 

دفـــع الـــرســـوم الــدراســيــة وضــمــان عـــدم انقطاعها 

حتى يكمل الطالب دراسته ( الشرق 10/2 ) .

تــأســس فــي دولـــة قــطــر «مــؤســســة صــلــتــك» تعنى 

اليمن ودول  الفقيرة ومنها  العربية  الــدول  بهموم 

أخرى من العالم الثالث .

 إنها تعمل في اليمن من خــالل ( صندوق األمل 

) وهـــو عــبــارة عــن صــنــدوق مــنــح مــالــيــة بالتعاون 

مع االتحاد األوروبــي وهذا املشروع يقوم بتمويل 

أكثر من 5000 مشروع شبابي في اليمن راجع ( 

لم  www.silatech.org) بكلمة واحــدة دولــة قطر 

الدبلوماسية  العالقات  اليمن رغم قطع  تتخل عن 

مع قطر مرضاة «لثنائي الحصار» على قطر .

◄ آخر القول
النزاع  أطــراف  قطر ليست منحازة ألي طــرف من 

ـــ الــيــمــنــي، إنـــهـــا مـــع الــيــمــن كــلــه بــأحــزابــه  الــيــمــنــي ــ

الشرعية  اليمن ومــع  إنها مع وحــدة  ومؤسساته، 

السترداد سلطتها، ليس لها أحــزاب أو مليشيات 

التحالف «  لثنائي  اليمن وليست منافسة «  فــي 

الرياض وأبو ظبي هناك . اللهم اشهد .

قطر واليمن والحوثيون

د . محمد صالح المسفرمن القلب

كاتب قطري

◄◄ 24الثالثاء 14 صفر 1440 هـ 23 أكتوبر 2018م العدد 11086 مقاالت


