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 عباس غالب

في تداعيات مشهد 
الهرولة إلى الخلف..!؟

< نسمعهم يتحدثون عن مفاوضات الكويت، وقد طال األمد 
بهذه المفاوضات كما لم يطل بما يشبه هذه المفاوضات في كل 
حقب التأريخ، ويبدو أن الكويت ومفاوضاتها ال تخرج عن الدائرة 
االستهالكية لإلعالم وتشكل متنفسًا لألمم المتحدة من خالل تصريحات 
المبعوث األممي وتصريحات األمين العام، ومن محامد هذا العدوان على 
اليمن أنه أوضح حقائق المنظومة األممية وكشف عن دواخلها وسرائرها، 
وآخر ذلك تصريحات األمين العام لألمم المتحدة بشأن الضغوط التي 
واجهتها األمم المتحدة بشأن رفع اسم المملكة ودول التحالف من القائمة 
 عن حقوق اإلنسان 

ً
السوداء لمنتهكي حقوق األطفال في العالم، هذا فضال

 ربما الى زمن قريب سيأتي، فالدم اليمني 
ً
التي مايزال الحديث عنها مؤجال

أصبح مــادة سياسية يتم توظيفها لمصالح الكثير من الــدول وهو لم 
يبلغ من ذاته وقيمته مصلحته التي يرجوها كما يبدو لنا من طول األمد 

لمفاوضات الكويت.
 أنا شخصيًا أتوقع أن يتم توظيف البعد اإلنساني المسفوك على تراب 
العزة والكرامة في اليمن الى أقصى مدى، فالملف اإلنساني الذي تمادى 
العدوان في انتهاكه طوال عام ونيف من العدوان سيكون هو مطرقة 
المجتمع الدولي التي يصمت إزاءها صرصر العاصفة العدوانية السعودية، 
وهو النقطة التي تبدأ منها حالة االنحدار والتزحلق الى قاع الوادي بعد أن 
كانت القمة فاضحة إلشرافها على خفايا ظل المجتمع الدولي يواريها طوال 
عقود كثيرة عن الناس وعن المراقبين وعن الرؤى التحليلية السياسية الى 
درجة اليقين عند الكثير بحيادية هذه المنظومة الدولية التي بدأت اآلن 
تتكشف أسرارها وتسلم قيادها الى حالة جديدة تسعى أمريكا الى اإلعالن 
عنها كنظام دولي جديد تتحكم هي في موجهاته وفي إدارته وفي صناعته 
بعيدًا عن الدول الدائمة العضوية التي فرضتها ظروف تأريخية وشروط 
تأريخية بعينها وقد تجاوز الواقع تلك الظروف والشروط وأصبحت حركة 
الواقع على نقيض القيم التأريخية ويتحدث عن قيم جديدة قد ال تحضر 
فيها الدول الدائمة العضوية كلها بل يكاد بعضها أن يغيب كليًا واآلخر 
جزئيًا، وهذا العالم الذي أصبح يعرف بعالم ما بعد الحداثي من أهم سماته 

الفكرية القول:

 «إن الفكرة كانت تقوم على استخدام تراكم المعرفة الذي وفره أفراد 
كثر عملوا على نحو حر من أجل تحرير البشرية وإغناء حياتها اليومية 
في آن، إذ جلبت السيطرة العلمية على الطبيعة الوعد بالتخلص من 
الندرة والحاجة، وجلب التخطيط العقالني للتنظيم االجتماعي وألنماط 
التفكير، الوعد بالتحرر من  العقالنية الخرافة، والدين، واالسطورة، 
ومن االستخدام المتعسف للسلطة واالنعتاق من تسلط الجانب المظلم 
داخل طبيعتنا البشرية، ومثل تلك السمات أصبحت من الظواهر البارزة 
لالشتغال األمريكي في السنوات األخيرة وخاصة في العقدين األخيرين 
من الزمن، فالتخطيط العقالني للتنظيم االجتماعي وأنماط التفكير كان 
تيار االخوان من أكثر الجماعات في المنطقة العربية وفي اليمن استغراقًا 
فيه، إذ كان االشتغال المكثف على موضوع التنمية البشرية ورواج الكتب 
وتكثيف الدورات والمناشط ذات البرامج واألهداف وذات الدعم الالمحدود 
من السفارة األمريكية والمنظمات الدولية هو المهاد الذي أحدث كل ذلك 
التصدع في الجدار الوطني وفي البناء الثقافي، وفي النسيج االجتماعي، 
ات العامة هو العامل األهم في إعادة  ومثل ذلك التصدع والتفكك في البناء
صياغة المنظومة الثقافية والسياسية التي تتوافق مع أسس ومبادئ 
وقيم النظام العالمي الجديد، (فداعش) أو ما يسّمى بالدولة االسالمية 
ليس هدفها كما يشاع الهيمنة على منابع النفط فقط، بل الهدف الحقيقي 
لهذه الجماعة هو العمل على تكريس وعي التحرر من ال عقالنية الخرافة، 
والدين واالنعتاق من الجهل المقدس الذي يتحكم في الطبيعة البشرية، 

وخاصة الطبيعة العربية التي ال تنقاد إال بالعصبيات.
وأمــام مثل هذه المعطيات المعرفية يظل القصف مستمرًا، وتظل 
المفاوضات دائمة االنعقاد في قصر «بيان» بالكويت الى أن يصل المخرج 
العالمي الى قناعة بوصوله الى الحد األدنى من مستوى األهداف التي ينشد 
تحقيقها من خالل هذا العاصف المدوي في الشرق األوسط وفي اليمن، 
وتظل المملكة هي المخزون المادي الذي يمّول حركة التحول العالمي 
واالنتقال ولن تدرك ذلك الدور الغبي والهمجي إال بعد أن يتحول هذا 
المشروع االفتراضي الى حقيقة معاشة، لن تكون المملكة وال أسرة آل 

سعود من الفاعلين فيه، ويومئذ سيندم األعراب والت حين مندم.

كنا نظـن- وبعض الظن إثم- أننا قد استكملنا بناء مالمح 
الشخصية اليمنية واقتحمنا  دروب بناء مؤسسات التحديث 
 من أجل تحقيقها منذ 

ً
والمدنية التي ناضل اليمنيون طويال

انطالقة ثورتي سبتمبر وأكتوبر مطلع ستينيات القرن المنصرم.. 
غير أن الذي تجلى وبالوقائع الملموسة والشواهد الحية مع األسف 
الشديد أننا مازلنا وتحت ظروف موضوعية ووطنية غير مؤهلين 
البتة إلنجاز هذا الطموح المشروع أسوة بباقي أقطار دول العالم 
حتى أكثرها تخلفًا. لقـد تجـلى مؤخرًا وبصورة واضحة وممقوتة تنامي 
استحضار موروث الماضي المتخلف الذي يعيد أدراجنا هرولة إلى 
تلك الممارسات التي يمكن وصفها باالنعزالية القروية والمناطقية 
والساللية والمذهبية السائدة مع شديد األسف في شواهد هذا الجنوح 
إلى الفوضى والعبث والتدمير وإغــالق كل نوافذ الحوار والتسامح 

والتواصل.
ويبدو في هذا السياق أن أبرز تداعيات مشهد الهرولة إلى الخلف هو 
االرتهان لدعوة الخارج لالنقضاض على مالمح تشكل الدولة المدنية 
في الداخل اليمني، إذ نجد العدوان السعودي االمريكي قد كشر عن 
وجهه القبيح في قلب الطاولة على المتحاورين وعلى تجربة التعددية 
بصورة عامة ودق إسفين الفرقة بين مكونات المجتمع أكثر من 
أهدافه العسكرية المباشرة في استهداف البنى األساسية ومقومات 
الحياة في هذا البلد الذي تعود أرومته الحضارية ومسلكه المدني 

التحديثي إلى فجر تاريخ اإلنسانية.
وثمة ما يعبر عن فضاضة هذا التحول السلبي في طغيان استالب 
قوى التدمير للخارج وتحديدًا فيما نشهده من تعصب ضد قيم 
التحديث والمدنية وفي أكثر المدن التي كنا نعتقد  إلى وقت قريب 
أنها كانت أكثر استقطابًا ومحورًا لهذه القيم والمنافحة عنها.. وأعني 
د ممارستها  بعض عتاولة التشدد  هنا الظواهر المقيتة التي تعمَّ
ة إلى  مدينتي  والخارجين من قماقم ما يسمى بالفوضى الخالقة  لإلساء
"عدن" و"تعز"، إذ تحاول هذه القوى إشاعة هذا السلوك العدائي 
الممنهج الختطاف الــدور الريادي لهاتين المدينتين اللتين كان 
أبناؤهما على الــدوام في طليعة دائــرة النضال الوطني إلرســاء قيم 
 عن إسهامهم في مقارعة الظلم 

ً
الثورة والتحديث والتغيير، فضال

والجبروت والعدوان واالستعمار وبناء مشروع الدولة الديمقراطية 
الحديثة.

لقـد شهدنا مؤخرًا وبمرارة تلك التصرفات الغوغائية لبعض الدخالء 
على هاتين المدينتين، خاصة وأن القائمين على سلطة األمر الواقع 
حاليًا في عدن أو تعز يتنصلون عن جانٍب من أهداف نضال اليمنيين 
الطويل ضد التشطير والتجزئة وترسيخ قيم الوحدة الوطنية، بينما 
يتطوع المأجورون منهم وبغير رشد أو تروٍّ لمحاولة قطع الحبل 
السري الذي يربط النسيج االجتماعي بين اليمنيين وتكريس خطاب 
العداء لآلخر من خالل استحضار تجارب هدر دماء اخوانهم محاكاة  
لجرائم "أبوسياف" في نيجيريا ورجاالت "داعش" والقاعدة في العراق 
وسوريا وهم يضربون أعناق أبناء جلدتهم دون رحمة أو شفقة ودون 

وازٍع من دين أو ضمير..
ويبقى األمــل معقودًا على أن ال تتسع دائــرة هذا الفعل الجنوني 
وبحيث يتلبس البعض قفازات التطرف وسيوف الدم ورصاص الحقد 
والكراهية في مدن أخرى ضد وطنهم وأبنائه الذين يضربون أروع 
أمثلة التضحية والصمود في وجه كل صور هذا الضيم ..وال حول وال 

قوة إال بالله.

  مطهر األشموري

السعودية من ربيع اإلرهاب 
إلى خرفه وخريفه

إذا كانت أحداث سبتمبر ٢٠٠١م هي اشهر عملية لالرهاب في 
العالم فإن أشهر عملية لإلرهاب هي استهداف وزارة الدفاع اليمنية 

في ديسمبر ٢٠١٣م، ولنا استعراض أوجه الشبه بين الحالتين:
معظم اإلرهابيين في الحالتين من السعودية

استهداف بنتاجون اليمن كما استهداف البنتاجون في أمريكا.
اإلرهاب ضرب المركز التجاري في "منهاتن"وضرب في اليمن مستشفى 
العرضي ..قدمت التسهيالت في اليمن لإلرهاب ليصل إلى هدفه مثل ما قدمت 

التسهيالت كذلك في أمريكا. 
موقف اإلخوان من العملية اإلرهابية في صنعاء هو ذاته موقفهم من أحداث 
سبتمبر ٢٠٠١م.  إذا اإلرهاب استعمل الطائرات والطيارين السعوديين 
في أحداث سبتمبر ٢٠٠١م فهو يستعمل كل الطائرات العسكرية وأحدث 
أسلحة فتك لضرب اليمن لتدميره كوطن وابادته كشعب منذ العدوان 
السعودي ٢٠١٥م.لم يكشف عن دور وشراكة النظام السعودي في أحداث 
سبتمبر ٢٠٠١م إال في العام ٢٠١٦م وكل العالم يعرف أن ما يمارس في 
اليمن كعدوان منذ ٢٠١٥م هو إرهاب بغطاء دولي وفره المال السعودي 
وسيكشف العالم هذه الحقيقة وليس يكتشفها الحقًا وحين يخف أو يجف 
المال السعودي .كل العالم يعرف أن القاعدة وطالبان وداعش وغيرها 
هي مجرد نسخ واستنساخ من اإلسالم الوهابي السعودي يدعمها النظام 
السعودي ويمولها، واإلخوان شركاء في اإلشراف واإلدارة والقيادة الميدانية 
ولكن هذا العالم إما أنه ال يريد أو ال يستطيع مواجهة النظام السعودي 

كإرهاب ربطًا بأمواله أو مصالح لديه أو لغير ذلك. 
إذا األمم المتحدة بجاللة قدرها تعترف بأنها لم تستطع وضع النظام 
السعودي في القائمة السوداء واضطرت لتعليقه منها بسبب ضغوطه بأمواله 
وحلفائه الدوليين فذلك يؤكد بداهة عجز هذا العالم عن مواجهة أو محاربة 

اإلرهاب السعودي الذي هو أصل وثقل اإلرهاب في العالم.

وجهان لعملة واحدة
الشرعنة للعدوان السعودي وإعطاؤه غطاء في القرار «٢٢١٦» ثم الحكمة 
للعدوان في أشكال تحالف عربي وعبري واسالمي ودولي كل ذلك مثل غطاء 
طاغيًا معززًا بتغطية تبرر للعدوان بحيث يصبح اإلرهاب المرتبط بالعدوان 
عضويًا وواقعيًا بين الحقائق الصغيرة التي ال اهمية لها أو المعدومة وكان 
العسيري يختزل ذلك بقوله: محاربة القاعدة واإلرهاب ليست من أجندة 
التحالف، وحين يضطر لغير ذلك يقول الحكومة القادمة في اليمن هي من 
سيحارب اإلرهــاب والمقصود الحكومة التي ستشكلها السعودية بعد 

انتصارها عسكريًا في اليمن. 
الحرب ضد اإلرهاب كانت في المشهد القائم ومنذ بدء العدوان تحديدًا ألن 
العدوان هو اإلرهاب، واإلرهاب هو العدوان، وبقدر ماخفف العدوان السعودي 
من هجماته وقصفه للسكان واألحياء السكنية واستهداف المدنيين في المدن 
واألرياف بدأ يتضح وبجالء أن العدوان واإلرهاب هو واحد في حربه وعدوانه 
على الشعب اليمني وأن اليمن تحارب اإلرهاب من خالل مواجهة العدوان 

لواحدية اإلرهاب والعدوان في استهداف اليمن .
فالحرب ضد اإلرهاب ليست في اليمن الحدث أو المتغير القادم كما حاول 
العسيري تصوير ذلك للتغطية على واحدية العدوان واإلرهاب، فالجيش 
واللجان الشعبية تحارب اإلرهاب في كل الجبهات، والعدوان السعودي 
يمارس تسليح وتمويل وتدريب اإلرهاب ويساندهم برًا وبحرًا وجوًا وهذا 
طبيعي من العالقة العضوية والبنيوية بين النظام السعودي واإلرهاب ربطًا 
باإلخوان، ولعل ذلك ماوعته اإلمارات الحليف في العدوان لترسم لنفسها خطًا 

يبتعد عن خطوط وخطوات اإلرهاب ما أمكن. 
فالمشهد القائم في اليمن يؤكد أن اليمن الجيش واللجان الشعبية تحارب 
اإلرهاب، والعدوان السعودي هو إرهاب استدعاه اإلرهاب وجاء من أجل 
اإلرهاب ولكنه بأمواله مارس التغطية على ذلك على كل المستويات، ولعل 
إدراج السعودية في القائمة السوداء أمميًا ورفعها أو تعليقها يؤكد حقيقة 

الغطاء والتغطية على اإلرهاب كعدوان باألموال السعودية.

"المستقبل لإلرهاب والنظام السعودي"
المرشح الجمهوري للرئاسة في أمريكا قال وبالحرف إن النظام السعودي 
ال يستطيع الصمود أسبوعًا بدون الحماية األمريكية لهذا النظام وذلك 
صحيح كوجه من أوجه الحقيقة ولكنه ومادمنا نتحدث منذ سبتمبر ٢٠٠١م 
عن الحرب ضد اإلرهاب فالنظام السعودي بدون اإلرهاب ال يستطيع أن 
يصمد وأن يبقى اسبوعًا كذلك. بين اهم االستعماالت النظام السعودي 
لليمن كحديقة خلفية هو بناء وتبني ودعم وتمويل اإلرهاب في اليمن بما 
لم يحدث في العالم أو في أي بلد من العالم حتى بات اإلرهاب في اليمن هو 
الجيش السعودي العالمي األهم كثيرًا حتى مما يسمى الجيش السعودي ذاته. 
إذا صعدت الحرب ضد اإلرهاب في اليمن بشكل حقيقي وبما يوصل إلى 
دحره بالكامل وتصفيته فالنظام السعودي سيصبح تلقائيًا في أضعف مراحل 
حياته وتاريخه منذ مجيئه كنظام آيل للسقوط بالتلقائية وحتى لو لم تصله 
الحرب ضد اإلرهاب بالمباشرة وباعتباره المعقل األخير واألهم لإلرهاب 

 .
ً
أصال

قوة النظام السعودي ظلت في الدفع بإرهابه إلى اليمن وسوريا والعراق 
وليبيا ربطًا بأمواله الطائلة التي تمول هذا اإلرهاب من ناحية وتشتري أثقال 
العالم للتواطؤ معه وتوفير أغطية شرعية باتت بمثابة شرعنة لإلرهاب من 
ناحية أخرى، ولذلك فإنه بقدر ما مورست الشرعنه للعدوان السعودي على 

اليمن هي بمثابة شرعنة لإلرهاب .
ولذلك فمستقبل اإلرهاب هو مستقبل النظام السعودي كما مستقبل 
النظام السعودي هو مستقبل اإلرهاب، والحرب ضد اإلرهاب إما أن تطال 
النظام السعودي وتصل إليه أو تظل لعبة قد يضحي بأي مجاميع من 

اإلرهابيين يخرجون عن طاعته ليخفي حقيقة ارهابه أو يغطي عليه.

 < عبدالرحمن مراد

ما الذي ستقوله 
كاظمة؟!!

مايزال القصف مستمرًا

 رجاء الفضلي
منذ العاشر من ابريل الماضي لم تتوقف 
العمليات العسكرية والتحليق الجوي لطيران 
العدوان السعودي ، رغم أن وقف العمليات 
الــعــســكــريــة كـــان أحـــد الــشــروط األســاســيــة 
الموضوعة من األمم المتحدة للهدنة المعلنة 

وبدء المفاوضات في الكويت .. 
أكثر من ستين يومًا مضت للهدنة التي لم 
يبدأ سريانها بعد وكأنها مزحة أرادت األمم 
المتحدة ذكــرهــا والتأكيد عليها إلضحاك 

السعودية وحلفائها..!
لن نسأل عن هذه الهدنة لماذا لم تنفذ ولماذا 
لم تحرص األمم المتحدة على إلزام أطراف 
الصراع باحترامها .. وإنما سنسأل عن الدور 
الذي قامت به األمم المتحدة وأمينها العام 
تجاه اليمن واليمنيين طيلة عام ونيف من 

العدوان السعودي وحصارها المفروض !؟ 
دائمًا ما تكتفي األمم المتحدة عند اشتعال 
الحروب في أنحاء مختلفة من العالم بلعب دور 
الحريص على صنع السالم ووقــف النزاعات 
ويظهر ذلك عبر الخطابات والتصريحات 
التي يلقيها مسئولو هذه المنظمة إال أن ما 
يجري على الواقع يكشف زيف وكذب هؤالء 
وعدم قدرتهم على تمرير ولو كلمة واحدة 

مما يقولونه..!! 
في الحالة اليمنية اكتفت هــذه المنظمة 
بمشاهدة ما يحدث من جرائم بشعة لطيران 
الـــعـــدوان الــســعــودي بــحــق آالف المدنيين 
وتحريض مكاتبها المتنوعة األغراض بالتباكي 
على مــن تــم استهدافهم وإصـــدار بيانات 
تحذيرية بالحالة المأساوية التي وصل إليها 
الشعب اليمني نتيجة الحرب والحصار اللذين 

تسببا بتشريد وتجويع الماليين ..
 مئات الجرائم اإلرهابية البشعة ارتكبتها 

طائرات العدوان السعودي بحق المدنيين 
 في 

ً
السيما بحق األطفال والنساء، مستخدمة

ذلك قنابل محرمة دوليًا..، وكل هذه الجرائم 
لم تشفع لليمنيين لدى مسئولي هذه المنظمة 
وأمينها العام بالتحرك الجاد والمسئول لوضع 
حٍد لها ومحاسبة النظام السعودي على ما 
ارتكبه من جرائم ..، وإنما ذهبوا يطالبون 
ــعــدم اســتــهــداف  هــا ب ــفــاء الــســعــوديــة وحــل
المدنيين تجنبًا ألي حرج قد يقع عليهم ..!!! 
السيد بان كي مون الراعي لمصالح الدول 
الغنية والقوية في هذه المنظمة كان يظهر 
حزينًا عقب كل جريمة يرتكبها العدوان 
السعودي ، وليذهب عنه الحرج الذي سببته 
له السعودية يطالب بالتحقيق "الفوري" بهذه 
الجريمة أو تلك ومــن ثم يعود إلــى حجرته 
ليكمل مشاهدة أفالم األكشن التي تخرجها 
بلدان العالم القوية والغنية في مناطق البلدان 

األضعف التي ال حول لها وال قوة ..!
رنا بلجان "هادي" 

ّ
توجيهات السيد بان تذك

وتوجيهاته التي كان يصدرها عقب كل عملية 
إرهابية وجريمة اغتيال تشهدها العاصمة 
اليمنية صنعاء أو أي مدينة أخرى ، لتبدو تلك 
التوجيهات وكأنها مخدر يرميها "هادي" في 
وجه الشعب لطمأنته وإدخاله في نوم عميق 

ومن ثم نسيانها ..! 
المضحك في حالة هذه المنظمة الدولية 
ات والمناشدات التي أطلقتها قبل  االستجداء
أشهر للسعودية لإلفراج عن السفينة التي تم 
ضبطها وهي متجهة إلى اليمن محملة بأجهزة 
اتصاالت ومعدات تابعة لها وتحتاجها في 
سياق أعمالها في اليمن ..، وضبطت حينها 
من قبل التحالف كونها سفينة إيرانية محملة 

باألسلحة وكانت في طريقها للحوثيين ..!! 
ماذا عسانا أن نذكر لهذه المنظمة الدولية 
، التي أثبتت أنها ليست سوى ظاهرة صوتية 

وعصبة تتحكم بمساراتها الـــدول الغنية 
واألقوى في العالم ، كما هي أداة تم إنشاؤها 
لمساعدة المتحكمين بها وتأييد ومساندة 
اتــهــم عــنــد أي عـــدوان   خــطــواتــهــم وإجــراء

يشنونه على البلدان الضعيفة ..! 
لقد وفرت منظمة األمم المتحدة بسكوتها 
على الــعــدوان السعودي على اليمن غطاًء 
شرعيًا ، رغــم علمها بأنه عـــدوان مخالف 
لمواثيقها وللقانون الدولي ، وبقيت تتفرج 
على المشاهد الدموية التي تخلفها الضربات 
الجوية ولم تفرق معها بين مدني وعسكري ، 
وبين موقع وآخر ، وكأن جرائم العدوان تندرج 
في إطار المضامين والمواثيق التي تأسست 

هذه المنظمة من أجلها ..!! 
إن هيمنة الدول الغنية والقوية على هذه 
المنظمة أفرغها من المعنى السامي الذي 
أنشئت من أجله ، والمتمثل بالحد من انتشار 
ــف الــنــزاعــات ومنع انتهاكات  األسلحة ووق
حقوق اإلنــســان وتحقيق السالم في العالم 
، ومحاسبة كــل الـــدول المخالفة للمواثيق 
الموضوعة ، بعيدًا عن كل أساليب الهيمنة ، 
التي نراها اليوم وقد أصبحت المحرك الفعلي 
لهذه المنظمة ، وأصبح دورها يقتصر على 
إصدار بيانات االستنكار وبشكل مخٍز ومؤسف 

!..
ليس كذبًا عندما نقول إن منظمة األمم 
المتحدة أصبح وجودها شكلي ال معنى وال 
أهمية له ، وإن كان عمل هيئاتها اإلنسانية 
الذي يقتصر على تقديم المساعدات للشعوب 
المتضررة من الحروب والكوارث مازال قائمًا 
ــم ينقطع أو يقتصر على منطقة دون  ول
األخرى ، إال أن ما تقوم بإصداره من تقارير 
تتضمن أحوال الشعوب المتضررة من الحروب 
ال يؤخذ به من قبل قادة البلدان المتحكمة 

بمسار أعمال ومهام المنظمة الدولية..

!.. 
ً
األمم المتحدة دور مخٍز .. الحالة اليمنية مثاال

(ثورات الربيع  يعيش شعبنا اليمني أوضاعًا مأساوية منذ اندالع ماُسمي بـ
العربي) مطلع العام ٢٠١١م والتي أثبتت الوقائع واالحداث وباألدلة الدامغة 
أنها مؤامرة صهيوأمريكية لتدمير الدول العربية وقدراتها العسكرية واألمنية 
واالقتصادية وتمزيق النسيج االجتماعي لشعوبها على أساس طائفي ومذهبي 
ومناطقي كمقدمة لتنفيذ المخطط الصهيوني العالمي الذي أفصح عنه الرئيس 
االمريكي السابق بوش االبن (الشرق األوسط الجديد) والذي يتضمن اعادة 
تقسيم دول الوطن العربي الحالية الى دويالت صغيرة  على اساس طائفي 
ومذهبي ومناطقي ويجري تنفيذه بوتيرة عالية في وطننا اليمني وسوريا وليبيا 

والعراق بتمويل من آل سعود وحلفائهم بعض حكام امارات الخليج العربي.
ماحدث ومايزال يحدث حتى اليوم في اليمن من ازهاق لالرواح البريئة وسفك 
للدماء الزكية وتدمير ممنهج لكافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسستان 
العسكرية واألمنية بدءًا بما سمي (اعادة الهيكلة) وانتهاء بالعدوان الغاشم 
والجائر الذي يشنه آل سعود وتحالفهم من انظمة الشر العربي والعالمي منذ 
شهر مارس ٢٠١٥م والــذي استهدف ومايزال يستهدف بشكل أساسي 
تدمير القدرات العسكرية البشرية واألسلحة والبنى التحتية للقوات المسلحة 
واألمن الى جانب البنى التحتية االقتصادية والتنموية والخدمية والتعليمية 

والثقافية والرياضية وكل مقومات الحياة.
مخطط الشرق األوسط الجديد تتجسد مالمحه على أرض الواقع في وطننا 
اليمني من خالل العدوان السعودي والحرب المجنونة التي تدور رحاها في عدد 
من المناطق بين أبطال الجيش المسنودة باللجان وبين الميليشيات التابعة 
(الحراك الجنوبي االنفصالي) وحزب االصالح  للخائن الفار هادي ومايسمى بـ
والناصريين واالشتراكيين والجماعات السلفية المتطرفة وتنظيمي القاعدة 
وداعش وأنصار الشريعة والمدعومة من السعودية وحلفائها بالمال ومختلف 
انواع األسلحة  وبغطاء جوي وبحري من الطائرات الحربية إف ١٦ واآلباتشي 
ــزوارق الحربية ومن خالل الشحن الطائفي والمذهبي والمناطقي وإثارة  وال
االحقاد والضغائن بين ابناء الشعب اليمني والذي اتضح بعمليات التهجير 
القسري البناء المحافظات الشمالية من عدن ومن خالل تواجد القوات االجنبية 
االمريكية والسعودية واالماراتية والسودانية والمرتزقة األجانب على أراضي 
وطننا الحبيب في عدن ولحج وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف.مايحدث في 
اليمن منذ العام ٢٠١١م ومايحدث منذ العام الماضي ٢٠١٥م أمر في غاية 
الخطورة وينذر بكارثة رهيبة وعواقب وخيمة على وطننا وشعبنا حاضرًا 
، ولذلك فإنه يتوجب من كل العقالء وكل الوطنيين الشرفاء بمختلف 

ً
ومستقبال

توجهاتهم الفكرية والسياسية والحزبية العمل على وأد الفتنة واطفاء نارها 
المستعرة وذلك باالمتثال ألمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (يا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة والتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 

مبين) صدق الله العظيم.
يجب إعمال العقل وتغليب الحكمة لوقف نزيف الدم اليمني وتدمير مقدرات 
الشعب وتمزيق نسيجه االجتماعي وذلك بالجنوح للسلم من خالل االستجابة 
الصادقة لدعوات الحلول السلمية واالستجابة لدعوات الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- المتكررة الجراء 
مصالحة وطنية شاملة التستثني أحدًا والتي جددها في كلمته بمناسبة حلول 
شهر رمضان المبارك وأكد فيها على ضرورة إبداء روح التسامح والمحبة والوئام 
والقبول باآلخر بكل الوسائل المتاحة والممكنة لتطبيب النفوس وتهيئة المناخ 
الصحي المطلوب للذهاب نحو مصالحة وطنية شاملة التستثني أحدًا لتكون 

سياجًا منيعًا لحماية السالم والوئام وتعزيز األمن واالستقرار.
دعوات الزعيم الصالح المتكررة الى مصالحة وطنية شاملة التستثني أحدًا 
نابعة من االحساس الصادق والحرص الشديد والمسؤولية الوطنية والدينية 
واالخالقية لحقن دماء اليمنيين والحفاظ على ماتبقى من مقدرات الوطن 
حمد عقباها.. 

ُ
ووحدته وسيادته الوطنية وانقاذ الشعب اليمني من كارثة الت

فالمصالحة الوطنية الشاملة هي سفينة النجاة لليمنيين من الذهاب نحو نفق 
مظلم وهاوية سحيقة.

 محمد عبده سفيان

المصالحة الوطنية 
 سفينة النجاة لليمنيين

تمضي االيــام واالشــهــر والسنوات تباعًا على ابناء اليمن 
ومازال العدوان السعودي الغاشم مستمرًا في غيه وعنجهيته 

وغطرسته والوطن اليزال محاصرًا جوًا وبرًا وبحرًا..
تمر علينا جميعا هذه الحقبة من الزمن برغم مايتخللها من قساوة 
وبشاعة وألم وحزن وكأنها قد كتبت وقدرت علينا لكي تكون محطة 
اختبار وتجربة لتظهر لنا بعض الحقائق عن تلك الوجوه وتضع كل 
انسان في مكانه الصحيح، وكما قيل قديمًا ان الشدائد تظهر معادن 

الرجال..
 لقد اطــل علينا احــد أولئك االبــطــال االوفــيــاء الذين صدقوا 

ً
 فعال

ماعاهدوا الله عليه واثبت شجاعته ومعدنه االصيل في زمن تساقطت 
فيه كل االقنعة الزائفة..

انه الفارس المؤتمري والجبل الشامخ والصامد في وجه العدوان االستاذ 
عارف عوض الزوكا االمين العام للمؤتمر الشعبي العام

الذي ليس من اقرباء الزعيم الصالح او من مديرية سنحان او من منطقه 
قريبة منها ولكنه احد ابناء محافظة شبوة..

االستاذ عارف الزوكا شخصية قيادية اعتبارية ورجل دولة من الصف االول 
وان كل تلك المناصب الكثيرة التي تقلدها وكلف بها سابقًا لم يكن يبحث 
ها بل ان المناصب هي من كانت تبحث عنه وتفرض عليه .. عنها او يجري وراء

لم يكن االستاذ عارف الزوكا محظوظًا كمن سبقوه ممن تقلدا منصب االمين 
العام للمؤتمر في زمن القوة والحكم خالل العديد من السنوات التي مضت 
واكلوا خير الحزب وسلموا شر من خان وانشق وانقلب بل كان قدره ومصيره 
ان يتحمل هذه المسؤولية الكبيرة في هذا الوقت والزمن القياسي والعقوبات 

الدولية والتآمر يحيط برئيس الحزب وقياداته من كل جانب ..
لقد تحمل الزوكا هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه بكل اقتدار وكل 
شجاعة وكل عنفوان وكل إباء وعزة وفي اصعب واحلك الظروف التنظيمية 
وشحة الموارد المالية التي يمر بها حزب المؤتمر الى اآلن لكي يبرهن للجميع 

ايضًا انه ليس من الطامعين في الحصول على االموال وجمع الثروة..

بدأ االستاذ عارف الزوكا االمين العام للمؤتمر بعد توليه هذه المهمة في 
بداية العام ٢٠١٤م بتنفيذ توجيهات الزعيم الصالح في ترميم البيت 
المؤتمري من الداخل وتثبيت دعائمه واصالح اركانه بالتعاون مع قيادات 

المؤتمر من االمناء المساعدين وعدد من اعضاء اللجنة العامة..
بعد جهود جبارة واعمال شاقة وتعب ايام وسهر ليال طوال مايقارب 
العام استقرت حالة البيت المؤتمري، ومع بداية العام ٢٠١٥م والذي لم 
يكن ابو عوض على علم بما يخبئه له الزمن في تلك السنة المشؤومة ..فمع 
بدء العدوان السعودي على اليمن كانت االنظار تتجه نحو االستاذ عارف 
الزوكا ولكن المفاجأة لتلك االعين التي كانت تراقبه أتت من اتجاه آخر حيث 
هرب الخائن هادي الى عدن والعميل بن دغر والبياع العليمي وغيرهم من 
القيادات المؤتمرية واعضاء مجلس النواب من كتلة المؤتمر فروا الى الرياض 
والقاهرة والعديد من الدول تنفيذًا لتوجيهات اسيادهم ولهثًا منهم بعد 

الفلوس التي تذل النفوس ..
ذهب الخونة وصمد رئيس جنيف المؤتمر وصمد معه االمين العام وبقية 

قيادات الحزب الشرفاء االحرار...
بدأ االستاذ عارف الزوكا في التحرك  لمواجهة العدوان الغاشم والتصدي 
له تحت ازيز الطائرات ولهيب الصواريخ، لم يخف ولم يستسلم ولم يخضع..
سافر مترئسًا وفد المؤتمر الى عدد من الدول خارج الوطن اكثر من مرة 

منها مفاوضات جنيف ١و٢  في اواخر العام الماضي ٢٠١٥م.
مع دخول العام ٢٠١٦م ومحاولة االعــداء االقتراب من العاصمة 
صنعاء ووصولهم الى مديرية نهم صدرت توجيهات ابن اليمن البار 
الزعيم القائد علي عبدالله صالح حفظه الله ورعاه الى االستاذ عارف 
الزوكا وكان هو الفارس الهمام والصنديد والمقاتل العنيد والحامل 
لراية الوطن والمؤتمر الشعبي العام في حشد وإعداد وتجهيز قبائل 
مديريات طوق العاصمة صنعاء الواحدة تلو االخرى حتى استطاع بكل 
بسالة وعزم ورباطة جأش وبفضل من الله وعزيمة الرجال االشداء ان 

يهزم ذلك المخطط الملعون وان يفشله ..
أتت بعد ذلك توجيهات زعيم المؤتمر الى االمين العام للحزب بالحشد 
والتجهيز ليوم ٢٦ مارس إلحياء مرور الذكرى االولى لصمود الشعب اليمني 
ى االستاذ عارف هذه   في وجه العدوان السعودي الغاشم، فلبَّ

ً
عامًا كامال

التوجيهات وانطلق وتحرك خلفه جميع المؤتمريين للشغل والعمل الجاد 
بدون كلل او ملل او تقاعس حتى اتى ذلك اليوم وحدث ذلك الحشد االعظم 
الذي ارعب العالم وهز عروش الطغاة وسبب الهزيمة في نفوس الخونة 

والحاقدين ..
بعد ذلك جاءت مشاورات الكويت وتنفيذًا لتوجيهات الزعيم الصالح ذهب 
االستاذ عارف الزوكا الى الكويت مترئسًا فريق المهام الصعبة والفرسان 
االشــداء لوفد المؤتمر والذين مازالوا مستمرين يخوضون معركة العزة 
عون  والكرامة والدفاع عن اليمن واهله امام أولئك الوشاة الخونة الذين يدَّ

الشرعية الزائفة والقادمين من فنادق الرياض الى يومنا هذا..

ختامًا:
هذا هو االستاذ عارف عوض الزوكا

االمين في زمن الغدر والخيانة والشجاع في زمن الذل والخوف
حفظ الله اليمن وأهله 
ومنصورون بعون الله..

عادل الهرش

ما الذي ستقوله 
كاظمة؟!!

 الزوكا.. األمين
 في زمن الخيانة
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