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«الميثاق»:  سياسيون ومثقفون لـ

المجتمع الدولي لم يعد لديه متسع لغض الطرف عن جرائم السعودية

ــال الباحث والناشط  º ق
السياسي األســتــاذ محمد 

عبده الشجاع: 
 أستطيع التأكيد أن تحالف 

ً
بــدايــة

العدوان ما يزال مستمرًا في االنتحار 
حتى الساعة، يعيش تخبطًا ومكابرة 
وهذا ما لم نعهده كثيرًا في الحروب 
والصراعات السياسية، والنتيجة مزيد 

من الدمار والقتل والمجازر البشعة.
وبالتالي أعتقد أن التعاطي الدولي 
مــع الـــعـــدوان سيتغير لــيــس بفعل 
تغير األشخاص، سواء رئيس الواليات 
المتحدة األمريكية أو االمين العام 
لألم المتحدة، الموضوع يعتمد على 
المصالح الدولية والمجازر التي راكمتها 
المملكة بكل تبجح دون أدنى اعتبار 
نتهك كل يوم، 

ُ
للدم واالنسانية التي ت

وأنــا أجــزم أن صــورة واحــدة لطفل أو 
ــرأة، أو مجزرة كفيلة بأن  طفلة أو ام

تلقي هذا النظام في السحيق.
وأضاف الشجاع: ما يؤسف له حقًا هو 

تعاطي بعض الدول العربية واالسالمية مع العدوان على 
الشعب اليمني وهذا يتنافى مع كل الشرائع والدساتير 
والبرتوكوالت وحتى مع الغايات الكبرى والصغرى وإال 

ماذا يعني كل هذا الصمت المخزي.
ولعل التحركات األخيرة ألحد أعضاء مجلس العموم 
البريطاني خالل األسبوع الماضي ستعزز من الملفات 
ــارات مماثلة على  المتراكمة خاصة إذا كانت هناك زي
االرض من قبل ناشطين ومهتمين أجانب لعل وعسى 
تصل الصورة كاملة مع انها واضحة منذ اليوم االول 

للعدوان.
º وتحدث الدكتور عبدالملك الشرعبي- 
المحلل السياسي ورئــيــس مركز التنمية 

 :
ً
الشبابية- قائال

في تقديري أن جميع الكروت التي كانت بيد السعودية 
ــعــدوان على اليمن قــد نــفــدت تمامًا بنهاية  ودول ال
العام٢٠١٦م، بدليل المحاوالت الحثيثة التي بذلتها 
إدارة أوبــامــا خــالل الشهرين األخيرين من أجــل إنقاذ 
السعودية وإخراجها من هذا المستنقع، وفي الوقت 
نفسه إدراك إدارة أوباما أنها متورطة في العدوان على 
اليمن وتتحمل مسؤولية قانونية وأخالقية بسبب دفاعها 
عن العدوان في المحافل الدولية وكذا تزويده باألسلحة 
المختلفة التي استخدمها ويستخدمها في قتل اليمنيين 
وتدمير البنى التحتية ، اضافة لتزويد الرياض باألسلحة 
المحرمة كالقنابل الفسفورية والعنقودية والقنابل 

الموجهة كالتي استخدمت في قصف القاعة الكبرى، 
اضافة لمنح السعودية الضوء األخضر ببدء العدوان 

وتمرير القرار ٢٢١٦ .
وبالتالي يبدو أن المجتمع الدولي قاطبة لم يعد لديه 
متسع من الصبر وغض الطرف عما تقوم به السعودية 
ــرك هــذا الشعب ألعوبة بيد السعودية  فــي اليمن وت
وحلفائها ، وما يسببه ذلك من كوارث إنسانية وتوسع 

للجماعات اإلرهابية وغيره.
وأضاف الشرعبي: أغلب الظن أن إدارة الرئيس ترامب، 
لن تتعاطى أبدًا مع السعودية في الملف اليمني تحديدًا 
كما تعاطت معه إدارة أوباما وسوف تعمل على إنهاء 
العدوان ووقف تزويد السعودية واالمــارات باألسلحة 
والخبراء والتدريب والحماية والتغطية ، وسوف تمارس 
الضغط بعدة وســائــل إلنــهــاء الــعــدوان ورفــع الحصار 
والتفرغ لملفات تمثل أولوية بالنسبة لترامب كالملف 
اإليراني وأوروبــا وكوريا الشمالية والخالفات التجارية 

والسياسية مع الصين وغيرها.
وكذلك األمــم المتحدة في ظل األمين العام الجديد 
الذي يبدو أكثر جدية واستقاللية من بان كي مون وكل 
هذه العناصر ستلعب دورًا في تعاطي المجتمع الدولي 
وعلى رأسه أميركا وبريطانيا مع الملف اليمني والعدوان 
السعودي على اليمن، وعلينا أن ننتظر في الشهر األول 
أو الشهرين األولين من رئاسة ترامب تغيرات جوهرية 
وواضحة فيما يخص اليمن والشرق األوســط وغيره ، 
ونتمنى أن تكون في صالح الشعب اليمني ومنتصرة 

لمظلوميته.
º قال الناشط وعضو اتحاد األدباء والكتاب 

اليمنيين وليد الحسام: 
ثمة مؤشرات عدة تنذر بمالمح جديدة لمجتمع دولي 
وسياسة دولية تختلف فيها التوجهات عن المرحلة 
السابقة وكذلك تعاطيها في الحيثيات من حيث التعامل 
مع الملفات الدولية والقضايا اإلقليمية خاصة مع ظهور 
شخصيات جديدة في أعلى قمم مراكز القوى العالمية 
وسلطة القوانين الدولية وما لها من تأثيرات كبيرة على 
الواقع الذي وصل إليه مسار المرحلة السياسية الفائتة 
وأهم تلك الشخصيات الرئيس األمريكي (ترامب) الذي 
يترقب العالم تسلمه للحكم، وكذلك فيما يخص األمين 
العام الجديد لألمم المتحدة الذي يدير منظمة تمتلك 

جزءًا من سلطة القرارات الدولية.
وأضــاف اعتمد النظام السعودي كثيرًا على أمريكا 
في جوانب الحماية واألمن والضغوطات السياسية على 
المستوى اإلقليمي خالل الفترات السابقة حيث ظل أوباما 
يحتضن السعودية خاصة في العدوان على اليمن ، وظلت 
األمم المتحدة في فترة (بان كي مون) تتعمد التهاون 
والصمت لمنح النظام السعودي المزيد من الفرص 
الرتكاب الجرائم والمجازر في اليمن ، وطال أمد العدوان 
واتسعت جرائم تحالفات السعودية في صورة حقيقية 

لإلرهاب العالمي .
مشيرًا إلــى أن ترامب ركــز في خطاباته خــالل فترة 

االنتخابات على مواجهة داعش وصرح 
ــقــاف السعودية  كــثــيــرًا بــضــرورة إي
عند حدها، الفتًا إلى تبنيها ودعمها 
ة مستقبل  لإلرهاب ، وبهذا يمكننا قراء
ـــي لــمــلــف الـــعـــدوان  ـــدول ــتــعــاطــي ال ال
الــســعــودي عــلــى الــيــمــن خـــالل الــعــام 
ــة جــديــدة تحتفظ  الجديد على ورق
بسياسة أمريكا السابقة فــي حماية 
مصالحها وتتضمن محتوى جديدًا في 
شأن جرائم النظام السعودي في اليمن 
وارتباط األسرة الحاكمة بالتنظيمات 

اإلرهابية.
ــًال: بشاعة  واســتــطــرد الــحــســام قــائ
الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي 
ــيــمــن واســتــخــدامــه األســلــحــة  فـــي ال
ــرفــع 

ُ
ــتــي ت ــتــقــاريــر ال ــمــحــرمــة،  وال ال

للمنظمات اإلنسانية وكذلك االنهيار 
االقتصادي الذي يضرب السعودية في 
العمق كل هذا يضع المجتمع الدولي 
أمـــام خــيــار واحـــد هــو إيــقــاف النظام 
السعودي عند حده بفرض ضغوطات 
دولية عليه بإيقاف عدوانه وجرائمه في حق الشعب 
اليمني ، وربما سيعيد المجتمع الدولي النظر في كل 
الملفات المتعلقة بإدانات آل سعود.. ولهول جرائم تحالف 
حدث اختالالت 

ُ
العدوان وبسبب المتغيرات التي قد ت

كبيرة في عالقات النظام السعودي الملكي الرجعي 
بالنظام الجديد لإلدارة األمريكية المتمثل في النظام 
الجمهوري المعارض هو ورئيسه لألنظمة الكهنوتية، 
لكل ذلك ربما تتجه استجابة المجتمع الدولي ومنظماته 
لمظلومية الشعب اليمني ، والمطالبة بفرض العقوبات 

على النظام..
º وتــحــدث الــكــاتــب والمحلل السياسي 

عبدالوهاب الشرفي:
 يظل الملف اليمني ملفًا ذا عالقة مباشرة بالملفات 
المشتعلة في المنطقة، وفي ظل مؤشرات الالحل التي 
تكتنف الملفات االخرى فإن الملف اليمني سيظل مفتوحًا 
على االرجح ولن تدفع ادارة ترامب باتجاه اغالقه منفردًا، 
وكل ما يتوقع ان تفعله هو زيــادة االبتزاز للسعودية 
باستثمار الملف اليمني نظرًا لحساسيته للسعودية 

وغيره من الملفات كذلك.
 ويظل موقف االمم المتحدة موقفًا غير قادر على 
التأثير الحاسم في اي من الملفات نظرًا لطبيعة ودور 
المؤسسة االممية ككل ولمالبسات الهيمنة الغربية على 
المواقف االممية، وبالتالي لن يتمكن االمين العام الجديد 

من فعل الكثير بصورة ذاتية .

أكد عدد من السياسيين والمثقفين أن التعاطي األميركي واألممي والدولي عمومًا مع السعودية فيما يخص عدوانها على اليمن سيتغير حتمًا خالل الفترة 
القليلة القادمة سيما مع بداية رئاسة دوالند ترمب، ووجود أمين عام جديد لألمم المتحدة ، اضافة للملفات والقضايا األخرى التي تشغل اإلدارة األميركية 

والدول الكبرى ،إلى جانب حجم الجرائم التي ارتكبتها السعودية في عدوانها على الشعب اليمني.
«الميثاق» إلى أن جميع األوراق والكروت السعودية قد انتهت مع نهاية العام ٢٠١٦م مستدلين في ذلك بالمحاوالت األميركية الحثيثة  مشيرين في تصريحات لـ

التي قامت بها إدارة أوباما من أجل إنقاذ السعودية واخراجها من المستنقع اليمني.. فإلى الحصيلة :
 استطالع / عبدالكريم محمد

الشجاع: جرائم  السعودية ستغّير من  تعاطي 
المجتمع  الدولي  مع عدوانها على  اليمن

الشرعبي: نظام آل سعود يفقد حلفاءه 
يومـًا بعد يـــوم

الحسام: مظلومية الشعب اليمني ستيقظ 
الضميـر اإلنســاني

الشرفي: سيظل الملف اليمني مفتوحًا
 في ظـــل إدارة  تــرامب 

المشهد الثاني عاصفة التطرف واإلرهاب:- بعد انتهاء الحرب الباردة، 
هدفت الواليات المتحدة األمريكية وحليفتها بريطانيا إلى االنتقال من 
المشاركة في إدارة العالم، إلى مرحلة قيادة العالم، وكان استهداف العراق 
أرضًا وإنسانًا وتاريخًا وإبقاؤه في حالة من الفوضى المستمرة لتظل الذرائع 
تلد الذرائع، هو المدخل لصناعة العالم الجديد بدءًا من الشرق األوسط 
الجديد، لكنه ليس العالم القائم على الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان 
وسيادة الشعوب والسلم الدولي، كما ظلت تبشر به طوال فترة الحرب 
الباردة، وإنما وظفتها واستخدمتها فيما بعد كوسائل ضغط لقمع األنظمة 
وتكييفها، من اجل بناء عالمها الخاص القائم على تحقيق المصالح وتدفق 
األمــوال الخليجية والحفاظ على أمن إسرائيل وبناء القواعد العسكرية. 

واإلرهاب بقدر ماكان أحد أهم المبررات لتحقيق ذلك.
 كانت أيضا التنظيمات اإلرهابية إحدى األدوات المستخدمة والموظفة 
لتنفيذ أهدافها في المنطقة، وبالتالي لم تكن الواليات المتحدة األمريكية 

وحلفاؤها جادين في محاربة اإلرهاب والقضاء على التنظيمات اإلرهابية، 
وإنما ظلت العالقة بينهما بين مد وجزر، متنقلة بين الضربات العسكرية 
المحدودة وغير المؤثرة إلى التواطؤ والدعم السري والتغاضي عن الدول 
الداعمة والممولة لهذه التنظيمات اإلرهابية والفقاسة الفكرية أليديولوجيا 
اإلرهاب، وفي مقدمة هذه الدول (السعودية) وفكرها الوهابي المتطرف 
الذي ظلت تنشره بشكل مكثف في جميع أنحاء العالم طوال أكثر من ثالثة 
عقود وأنفقت أمــواًال طائلة في سبيل ذلــك.. اليوم يشهد العالم عاصفة 
إرهاب عابر للقارات، ال يستثني أحدًا، تفجيرات يومية في بغداد، تفجيرات 
في صنعاء وعــدن، تفجيرات في نيويورك ولندن ومدريد وباريس، في 
عي محاربة اإلرهاب، بينما هي في الحقيقة تلعب  عقر الدول التي ظلت تدَّ
بورقة اإلرهاب لتحقيق مصالحها وتوظفها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة 

وتدمير وحدتها االجتماعية والثقافية وبقائها في حالة من الفوضى.
 وأيضًا بث الذعر في العالم مفاده ان السلم العالمي مهدد، وقد اظهرت 
كثير من المؤشرات عن تورط وكاالت االستخبارات الغربية في كثير من 
الحوادث اإلرهابية، وعن عالقة مشبوهة بينها وبين التنظيمات اإلرهابية، 

بدليل اعتراف وزيــرة خارجية الــواليــات المتحدة 
األمريكية (هيالري كيلنتون) عندما قالت: "نحن من 
صنعنا داعش"..وبدليل تفجيرات لندن التي حدثت 
فــي يومي ٧و٢٠٠٥/٧/٢١م فــي مترو األنــفــاق، 
حينها سارعت الحكومة البريطانية بعد التفجير 
األول بدقائق صباح يوم ٧/٧إلى التصريح بأن "جميع 
اإلضطرابات هي فقط بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
في مترو انفاق لندن"، غير أن انفجار الحافلة الذي 
وقع بعد ساعة من انفجارات القطارات، كذب وفند 

هذه المزاعم، ما يشير إلى تعمد إخفاء الحقيقة.. وبحسب محللين ومتابعين 
وشهود عيان، أن شرطة لندن بعد١٥دقيقة من انفجارات قطارات األنفاق، 
أمرت سائق الحافلة رقم (٣٠) والتي تعمل داخل المدينة بين(هكني) 
و(أرش) وهي حافلة من ضمن مئات الحافالت التي كانت موجودة هناك صباح 

ذلك اليوم، بمغادرة طريقها الطبيعي والتوقف في ركن بين (ليون) وساحة 
(فيستوك) وبعد ساعة من مغادرتها انفجرت القنبلة الرابعة بهذه الحافلة 
عبر شخص كان يحمل حقيبة ظهر كانت القنبلة موجودة بها،تم التعرف 
على هوية أربعة من المهاجمين، إال أن محاضر التحقيقات وكاميرات المراقبة 
وشهادة شهود عيان، كشفت ان المهاجمين لم يكونوا يعرفون ان بحوزتهم 

متفجرات في حقائب الظهر. 
فيما بعد تم الكشف عن العقل المدبر لتفجيرات ٧/٧ وهو (هارون رشيد 
أسوت)وهو من جماعة ابو حمزة المصري، ويعمل كعميل مزدوج لحساب 
المخابرات البريطانية وأيضًا لحساب تنظيم القاعدة.. وبحسب اعترافات 
(ديفيد شيلر) ضابط المخابرات البريطانية الذي انشق بعد اطالعه على 
الكثير من مخططات المخابرات البريطانية، حيث اعترف بــأن جهاز 
المخابرات البريطانية يمول عدونا (القاعدة) بإذن الحكومة، واعترف بأن 
هذا الجهاز دفع أمواًال لتنظيم القاعدة لتنفيذ عملية الغتيال الرئيس الليبي 
(معمر القذافي).. إن عاصفة اإلرهاب التي يشهدها العالم اليوم، ليست وليدة 
اليوم وإنما متراكمة ونامية منذ أكثر من ثالثة عقود، وبالتحديد منذ تجنيد 
الشباب العرب وتفويجهم للجهاد في أفغانستان ضد 
االحتالل الروسي، بدعم وتمويل سعودي وتسهيل 
أمريكي وبريطاني، ثم شهدت فترة التسعينيات 
انــتــشــارًا ملحوظًا لجماعات وتنظيمات التطرف 
والعنف الديني، بدءًا من عودة المجاهدين العرب من 
أفغانستان إلى بلدانهم مؤسسين الجيل األول لتنظيم 

القاعدة.
 ومــن ضمن هــؤالء أســامــة بــن الدن- الظواهري-
الزنداني- أبوحمزة المصري المتورط في تفجيرات 
لندن، كما عادوا محملين بأفكار وأهداف متطرفة أهمها ١- اسقاط األنظمة 
العربية العلمانية٢-تطبيق شرع الله وإقامة دولة الخالفة اإلسالمية٤-القضاء 
على المثقفين والمفكرين  على األحزاب االشتراكية والعلمانية٥-القضاء
والفنانين الذين هم من وجهة نظرهم مالحدة٦- محاربة الروافض الشيعة 

والفرق األخرى كاإلسماعيلية والصوفية... وانضمت إلى هؤالء العائدين من 
أفغانستان، الكثير من الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي توافقت مع 
هذه األهداف، وتحولت من الجانب الدعوي إلى انتهاج العنف في دعوتها تحت 
ذريعة الجهاد وتطبيق شرع الله، كالسلفية الجهادية في الجزيرة العربية 
وجبهة اإلنقاذ الجزائرية والحركة السلفية في المغرب العربي ،والجماعات 
التي انبثقت وانشقت من جماعة اإلخوان المسلمين، كتنظيم الجهاد-الجماعة 
اإلسالمية- والهجرة والتكفير وغيرها من التنظيمات المتطرفة التي تأثرت 
وتالقحت بالوهابية المتشددة أثناء فترة الهجرة الى السعودية وبقية دول 
الخليج، وقد ارتكبت الكثير من العمليات اإلرهابية واالغتياالت، كاالغتياالت 
التي طالت المئات من قيادات وكوادر الحزب  االشتراكي اليمني، وكان آخرها 
اغتيال المناضل جارالله عمر األمين العام المساعد للحزب، هذه االغتياالت 
التي جاءت تنفيذًا للخطة التي أعدها أسامة بن الدن بعد انتهاء مرحلة الجهاد 
في أفغانستان ،والتي قضت بمحاربة الحزب االشتراكي والقضاء على وجوده 
في المحافظات الجنوبية ويبدو انها نجحت في ذلك بالنظر إلى مايحدث اليوم 
في هذه المحافظات من إرهاب ومن سيطرة وانتشار لهذه التنظيمات 

اإلرهابية، وكذلك الحوادث التي شهدتها مصرفي 
التسعينيات والتي طالت أقسام الشرطة والكنائس، 
والحوادث اإلرهابية الدامية في الجزائر، واالغتياالت 
التي طالت الكثير من المفكرين والمثقفين والفنانين، 
كفرج فودة-حسين مروة-هادي عامل- الغيطاني- 
نجيب محفوظ- الفنان الجزائري الشاب خالد، ثم 
العمليات االنتحارية التي طالت مساجد ومواكب 

الشيعة في العراق..
أمريكا ومــن خلفها بريطانيا وغيرها من الــدول 

الغربية، لم تكن بعيدة عن تنامي ظاهرة التطرف واإلرهــاب وانتشار 
التنظيمات التكفيرية واإلرهابية، وإنما كانت تدرك وتراقب ذلك، وتقيم 
عالقات مباشرة وغير مباشرة معها، وتدرك الدور الذي تلعبه السعودية 
ووهابيتها في دعم وانتشار هذه التنظيمات ،وأيضًا كانت على اطالع 

ومعرفة بدور تنظيم اإلخوان المسلمين في تنامي ظاهرة التطرف واإلرهاب، 
ومايوفره من غطاء تنظيمي وسياسي ودعوي للكثير من هذه الجماعات، 
ــإدراج الكثير من الشخصيات والقيادات اإلخوانية،  وقد قامت أمريكا ب
والشركات والمؤسسات التجارية التابعة لها، في الكثير من البلدان العربية، 
ضمن القائمة السوداء المتعلقة بدعم اإلرهــاب واالرتــبــاط  به، تضمنت 
القائمة الكثير من اليمنيين كالزنداني- علي محسن األحمر-الحميقاني- 
األهدل- المؤيد، أال ان امريكا لم تتخذ أي إجراء حيال هؤالء وال بأرصدتهم 
المكشوفة في الكثير من البنوك، وفي حادثة سابقة ماتزال يلتف حولها 
الكثير من الغموض والتساؤالت، وهي حادثة استدراج القيادي في حزب 
اإلصالح (الحيلة) إلى القاهرة وهناك تم القبض عليه وتسليمه إلى الواليات 
المتحدة، ومن حينه انقطع ذكره او ما تم معه، والحيلة هذا كان ضابطًا في 
الجيش اليمني، وكان يعتبر بمثابة األرشيف المعلوماتي عن المجاهدين 
اليمنيين في أفغانستان.. وبقدر ما كانت لهذه الجماعات والتنظيمات 
أهدافها الخاصة والتي ذكرناها سابقًا، كانت أيضًا للواليات المتحدة األمريكية 
أهدافها الخاصة من تنامي ظاهرة التطرف واإلرهاب، تالقت عند القضاء على 
األحزاب اليسارية والقومية، وأيضًا مجابهة التمدد اإليراني في المنطقة، 
إال ان هناك أهدافًا خاصة بأمريكا منها١-زعزعة أمن واستقرار المنطقة 
وإبقاؤها في حالة فوضى وصراعات داخلية على أسس طائفية ومذهبية٢ 
-استمرار تدفق األموال والنفط من السعودية مقابل التغاضي عن دورها 

المادي والفكري في دعم اإلرهاب وانتشاره..
مثلت احداث الـ ١١من سبتمبر٢٠٠١م التي ضربت برجي التجارة العالمية 
في نيويورك، إحدى المحطات الرئيسية في عاصفة اإلرهاب التي أخذت 
تجتاح العالم دون استثناء، وانكشاف الدور السعودي في هذه الحادثة، إال 
أنها لم تدفع الواليات المتحدة األمريكية لتكون جادة في محاربة اإلرهاب 
وتجفيف منابعه، ومعاقبة المتورطين في دعم اإلرهاب، وإنما دفعها إلى 
تعزيز اهدافها وتحقيق مصالحها واستنزاف السعودية كبقرة حلوب مدرة 
للخزانة األمريكية في شكل رشاوى ومساعدات وودائــع وحماية وعقود 
تجارية وصفقات أسلحة، كصفقات األسلحة التي أبرمتها السعودية مع امريكا 
خالل السنتين من عدوانها على اليمن، واستخدام هذه 
األسلحة بما فيها المحرم دوليًا.. في ارتكاب أبشع 
الجرائم والتدمير الهائل بحق اليمن واليمنيين، وكذلك 
تعزيز التواجد األمريكي في أكثر من منطقة تحت 
ذريعة محاربة اإلرهاب.. والحقيقة التي المراء فيها 
هي ان امريكا طوال ثالثة عقود لم تحارب اإلرهاب 

وال التنظيمات المتطرفة واإلرهابية،.
وإنما ظلت على عالقة مباشرة وغير مباشرة بهذه 
التنظيمات اإلرهابية، واستخدامها بما فيها اإلخوان 
المسلمون، كــأدوات لتحقيق أهدافها ومصالحها وتعزيز تواجدها وبناء 
قواعدها العسكرية، وأيضًا تفجير عاصفة أخرى كان زمنها عام ٢٠١١م 
عنوانها "عاصفة الربيع العربي" والمبررات والذرائع كانت جاهزة: الحرية- 

الديمقراطية -حقوق اإلنسان!

في مــعــادالت الربح والخسارة ، من احــداث 
٢٠١١م وما تالها حتى اليوم وعلى مستوى 
القوى السياسية.. فإن المؤتمر يتصدر القائمة 
 وتضحيات، ووضع المؤتمر ينعكس على 

ً
خسارة

حلفائه من أحزاب التحالف ايضًا..
وهناك قوى استفادت وخسرت وأبرزها بصورة 
رئيسية حزب االصالح حيث استفاد في اشياء 

وخسر في اشياء اخرى .
أما القوى المستفيدة من تلك االحــداث فهم 

وعلى الترتيب: 
- الحوثيون

- الحراك
- الناصريون

- االشتراكيون. 
بالطبع فالتفاصيل واضحة ولكن تعالوا لنرى 
حــال الــوطــن والشعب والجيش واالمــــن.. هل 

استفادوا أم خسروا ؟
ـــوا  بــالــطــبــع خــســروا خــســارة كــبــيــرة ومـــا زال

يخسرون..
وهنا نقف لنعرف من الذي يخسر عندما يخسر 

الشعب ويستفيد عندما يستفيد الشعب ؟
بــال شــك فــإن المؤتمر يأتي فــي أعلى السلم 
، وحاله حال الوطن والجيش والشعب ، 

ً
خسارة

بل انه توأم للوطن والجيش والشعب، يستفيد 
بفائدتهم ويخسر بخسارتهم..

وعلى الرغم من ان المؤتمر يتصدر قائمة 
الخاسرين إال ان هناك من يأتي ليقول إن المؤتمر 

سبب ما حدث في ٢٠١١م..؟!
وكأن المؤتمر قد استهدف نفسه واستهدف 

الوطن.!
إنهم قوم ال يعقلون وال يفهمون وال يدركون 

وفاقدون  ألمانة القول والموقف..
ومهما قارنت في مواقف قوى ساحة ٢٠١١م 
فإنك ستجدهم مختلفين في كل شيء تقريبًا 
اال فــي اســتــهــداف الــوطــن والشعب والجيش 

والمؤتمر ..
فهنا تجدهم متفقين وموحدين رأيًا ورؤية مع 
اختالف الوسائل والتكتيكات واالزمنة فقط ...

مع  ذلك وبرغم كل الخسائر والتضحيات إال ان 
ثقتنا بالله كبيرة، والعبرة بالخواتيم والحق أحق 

ان ينتصر مهما طال الليل أو قُصر..

٭ عضو مجلس النواب

   محمد علي 
عناش

العالم الجديد عنف وعواصف منحطة «٢»
استمرت عاصفة الصحراء ألكثر من عقد من الزمن من مطلع تسعينيات القرن الماضي حتى احتالل العراق في 
عام٢٠٠٣م، ارتكبت خاللها قوات التحالف الدولي أبشع الجرائم واالنتهاكات بحق العراق واإلنسان العراقي، 
جسدت خاللها الواليات المتحدة األمريكية وحلفاؤها وشركاؤها من عرب الصحراء، ذروة االنحطاط في التدخل 
في شئون العراق وتدميره واحتالله وتدمير قدراته العسكرية ونهب ثرواته وتدمير تراثه وسرقة آثاره، ثم زرع 
الخالفات والصراعات الداخلية على أسس طائفية ومذهبية عبر أدواتها من العمالء والتنظيمات اإلرهابية، وأن 
يبقى الشعب العراقي في حالة من الفوضى، ليكون هناك ذريعة مستمرة لبناء قواعد عسكرية دائمة في العراق، 

ثم تقسيمه إلى ثالث دويالت (شيعية في الجنوب- سنية في الوسط- كردية في الشمال)..

أمريكا لم تكن بعيدة
عن تنامي ظاهرة 
التطرف واإلرهاب

السعودية نشرت 
فكرها الوهابي بشكل 
مكثف في أنحاء العالم

  عبدالرحمن معزب ٭

المؤتمر أكبر 
الخاسرين!!


