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مستحيل أن يكون مثل
هؤالء دعاة دولة

معضلة التحالف العربي
د .عيدروس النقيب

عبداهلل سالم الديواني
طوال الفرتة التي مضــت عىل انقالبهم عىل الرشعية
يف 21/9/2014م ،وحتــى اليــوم ومعظــم أفعالهــم
وترصفاتهم اإلجرامية املتتالية تؤكد أنهم خارج ترصفات
البرش األسوياء.
وهذه األفعال كذلك ال متــت بصلة إىل قوانني أضعف
الدول وأقلهــا مكانة أو عصبية وعنرصية؛ إذ تفوقوا عىل
أبســط قوانني الدول وأخالق البرش واألدلة عىل أفعالهم
البشــعة معروفة للداخل والخارج وهي واضحة لكل ذي
بصرية وأبرزها ال تزال شــاهدة عليهم يف معظم املناطق
التي يسيطرون عليها ومنها :هدم بيوت املعارضني وهي
بالعــرات ومل يحدث مثل ذلك إال مــع العدو اإلرسائييل
تجاه الفلسطينيني وذلك يدل عىل أنهم ال يعرفون دينـ ًـــا
وال أخالقـ ًـــا وال أعراف قبلية؛ ألن املعارض فرد فام ذنب
أفراد أرسته من الشيوخ والنساء واألطفال وتدمري بيوتهم
ورميهم يف العراء.
هدم املســاجد غري الســائرة عىل نهجهــم الطائفي
بالتدمريالكامــل لبعضها ,أو تحويــل بعضها إىل مراكز
للدعايا لنهجهم ورصختهم الســخيفة وكان األجدر بهم
ــــ إن كانوا ذا ديــن حقا ــ إبقاءها شــامخة كام هي
وفرض مذهبهم عليها وهذا أســهل وأرحم لهم ولسمتهم
الســخيفة لو أنهم ذو دين وأخالق ورواد مســرة قرآنية
كام يدعون؛لكنهم بأفعالهم تلك يؤكدون أن القرآن الكريم
بريء منهم وعقابهم ســيكون شديد عند منزل القرآن إن
شــاء الله وكذا زرع األلغام يف كل شرب من أرايض اليمن
التي تحت ســيطرتهم وكأنهم يعيشون خارج هذه األرض
وليســوا من أهلها والتي تحصد وتشوه املئات من البرش
دون ســابق إنذار عندما يكونوا يف طريقهم إىل بيوتهم
ومزارعهم وأحيائهم .
فقد حولوا األرض بهذه األســلحة الخبيثة إىل مجازر
جامعيــة تحصــد أرواح الناس يف كل ســاعة وكل يوم
والعامل يرى ويســمع عن ضحايا هــذه األلغام وال يحرك
ساكنـ ًـــا  ،األمر الذي جعل األرشار مــن هذه الجامعة
يتامدون لالستمرار بهذا العمل البشع ضد الشعب اليمني
الذي يتغنى به الســيد يف كل خطبة التــي يوجهها إىل
الشعب اليمني الذي يصفه بخطاباته بالعظيم وهو يقتله
كل يوم ويشــوه أعضاء الكثري من أبناء هذا الشعب بهذه
األلغام املدمرة واملحرمة دوليًا وأخالقيـ ًـا.
اعتقال وتعذيب وقتل كل مــن يعارض نهجهم وحتى
قتل كل من يشــكون يف والئه من طائفتهم ومامرســة
أبشع أنواع التخوين واإلرهاب ضد كل ميني ال يوافق عىل
ترصفاتهم تحت مربر وتهمة مســاندة ما يسميها بدول
العدوان أو تحت تهمة االنتامء إىل الدواعش كام يروجون
لذلك وقد تم اعتقال املئات من األبرياء يف نقاط التفتيش
التابعة لهم والواقعة بني كل مدينة وأخرى والزج بهم يف
الســجون وتعذيبهم وعندما ال يجدون تهمــًــا حقيقية
عنهم ،أو تســجيلهم يف قوائم األرسى من أجل مبادلتهم
بعنارصهم من األرسى املحاربني لدى قوات الرشعية.
وآخر أعاملهم اإلجرامية التي شــاهدها العامل كله يف
اإلعالم املريئ هي قتل وســحل والتمثيل بجثامن الشيخ
قشــرة مع أنه أحد عنارصهم القيادية والذي سموه عند
قتله وسحله باملنافق.
فكل تلك األعامل البشــعة بحق املعارضني تدل عىل أن
هذه الجامعة ال دين لها وال أخــاق وال أعراف وال قانون
يحكمهــا وهي بذلك تســر خارج نطــاق ونظام البرش
األسوياء ومستحيل أن يكون مثل هؤالء دعاة دولة ال اآلن
وال يف املستقبل.

يف سياقات استعادة نزق املايض القريب واالتكاء عىل
هشاشة أدواته "منتهية الصالحية" هناك من يعمل وبوعي
مبجملها
لحرف املسار السيايس لقضيتنا بنشاطات تهدف ُ
إليصال انطباعات سلبية للمراقب اإلقليمي والدويل ,ولجهات
ومراكز اتخاذ القرار ومصادرها ــ يف هكذا لحظات حرجة
ميربها
ومنعطفات شديدة الحساســية وبالغة التعقيد ــ ُّ
شعبنا وقضيتنا   ...فبد ًال من أن يذهب َمن يس ّمون أنفسهم
رموزًا وقيــادات " املكونات الثورية الجنوبية" العديدة التي
تلتقي سفراء الدول العظمى ومبعويث األمم املتحدة لليمن
والوفدود التابعة له  -وتحرص عب ًثا للقاء بهم  -لتطرح أمر
رضورة وحتم ّية تعاطي املجتمع الدويل ومؤسساته الفاعلة
مع قض ّية شــعب الجنوب ورضورة متثيل الطرف الجنويب
وعدم تغييبــه يف أي مفاوضات قادمــة يرعاها املجتمع
الدويل تهدف للوصول إىل حل سيايس الزمة اليمن  -ذهبت
تلك ال ُنخب إمــا لطرح مربرات أحقيتهــا بتمثيل القضية
الجنوبية أو إلثبات عدم أحقية املجلــس االنتقايل بتمثيل
الجنوب  ,,,كام ذهَ ب البعض منهم لطلب تلك الجهات الدولية
لتبني مبادرات لتوحيد الصف الجنويب ورعاية عملية حوار
سيايس جنويب يفيض إليجاد ممثل لقضية شعب الجنوب
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لنــدع ابتهاج قنــاة الجزيــرة وبناتها بخرب
تعرض  8جنود ســعوديني للقتــل يف مواجهة
مع الحوثيــن وتحويلها إىل عنــوان للتحليل
والتفسري واستضافة عرشات "املحللني" وبائعي
الترصيحات عىل مدى ساعات متواصلة ،وتقديم
الحــدث عىل أنهــا نقطة االنتصار الحاســمة
للمرشوع الحــويث وهزمية منكــرة للتحالف
العريب بقيادة اململكة العربية الســعودية؛ لندع
كل هذا جان ًبا ولنتساءل مع الجزيرة ،هل انتكس
مرشوع التحالف العريب يف اليمن؟ وهل حســم
الحوثيون األمــر لصالحهم؟ وملاذا توقفت قوات
الرشعية والتحالف العــريب عند حدود الدولتني
اليمنيتني ،وعند فرضة نهم وعىل مداخل مدينة
الحديدة؟
ليست مشكلة التحالف العريب مع الحوثيني
وحدهم ،فهؤالء يعتمدون حرب العصابات ،ويف
حرب كهذه يصعب وضع املقارنة بني نقاط قوة
وضعف الطرفني ،والحوثيون يبتهجون بفقاعات
صغرية مثل الهجوم بطائرة مســرة أو صاروخ
باليستي عىل مدينة آمنة ويعتربون ذلك انتصار ًا
ســاحق ًا لهم وملموليهم ،غري آبهــن بالضحايا
من املدنيني وال مبعاناة الشــعب اليمني الناتجة
عن ترصفاتهــم الحمقاء ورهانهم عىل املرشوع
اإليراين الذي ال ميثلون فيه ســوى بيدق صغري
يف لعبة شطرنج معقدة وشائكة .
مشــكلة التحالف العريب ليست مع هؤالء؛
بل مع حلفائه اليمنيني الذين يتصدرون املشــهد
سياســي ًا لكنهم يحولون الحــرب إىل مرشوع
اســتثامري طويــل املدى ،حصد فيــه بعضهم

عــرات املاليني إن مل يكن املليــارات ،من دعم
التحالف ومرصوفاته عىل املعركة وبتطلعون إىل
املزيد من كرم األشقاء.
لســت أدري أن كان األشــقاء يف التحالف
يدركــون أم ال يدركون أن مــن يتحالفون معهم
ال يهمهم هزمية املرشوع الحــويث وال انتصار
الرشعية وال تعزيز مكاسب التحالف العريب ،بل
إن ما يه ّم هؤالء هو تحقيق انتصارات ومكاسب
يف جبهة أخــرى ،ال صلة لهــا بالحرب ،وهي
الجبهــة األيديولوجية التي ال عالقــة للتحالف
بها ،بل إنها تــأيت يف مواجهة التحالف العريب
نفســه أما خلفياتها الفكرية والسياسية؛ فتقع
يف عواصم أخرى ليس بينها الرياض وأبو ظبي
والقاهرة وال حتى الخرطوم بعد سقوط البشري.
يف حوار بيني وبــن صديق يل من مناويئ
اإلمارات قال يل :إن من حرر الجنوب هو التحالف
العريب وليس الجنوبيون ،قلت له لنفرتض صحة
ذلك ،ونحن ال ننكر دور التحالف العريب يف دعم
املقاومة الجنوبية ومساندتها يف دحر التحالف
االنقاليب ،لكن هذا التحالف هو نفسه الذي يدعم
املقاومة يف محافظات الشامل؟
قال يل :صديقي؛ بل بالعكس نحن مل يسمح
لنــا التحالف باالســتمرار يف تحريــر املناطق
الواقعة تحت سيطرة االنقالبيني وأمرنا بالتوقف
عند فرضة نهم.
قلت له مــع إنني ال أصدق أن التحالف العريب
يقبل بالخســارة وتبديد الطاقــات وإطالة أمد
الحرب بال فائدة؛ لكنني ســأفرتض صحة ذلك؛
فهل يل أن أسأل السؤال التايل؟

قال :ما هو السؤال؟
قلت له يقول اإلعالم الرشعي :إن الحوثيني ال
ميثلون إال أقل من  5%من الســكان ،وإن البقية
ليســوا مع الحوثيني ،ولنفرتض أن من بني الـ
 95%من الســكان  70%يواجهــون الحوثيني
ويرفضونهــم ،ولنفــرض أن نصــف هــؤالء
أي( )35%من السكان يجيدون استخدام السالح
وميتلكون القــدرة عىل مواجهــة الحوثييني،
فأين هؤالء؟ وملاذا ال يتصــدون للـ  5%الباقية
مع الحوثيني عىل افرتاض أن الخمســة باملائة
جميعهم يقاتلون الرشعية والتحالف؟
نظر صديقي إىل ساعته وأعتذر عن مواصلة
النقاش؛ فقد كان يرتبــط مبوعد ،وانرصف ومل
نكمل الحوار حتى اللحظة.
معضلة التحالف العريب متكن يف أنه يراهن
عــى حلفاء هــم يف األصل ال يــرون فيه (أي
يف التحالف) ســوى خزينــة مكتظة بالرياالت
وال يشء غــر ذلك فال هم قامــوا بالدور الذين
يراهن التحالف عليهم للقيام به ،ويبدد الطاقات
واإلمكانيات ويواجــه ضغوط وافرتاءات الدعاة
واألدعياء ،وال هم انســحبوا مــن املعركة ليدعو
غريهم ليقوم مبا فشلوا (أو تعمدوا الفشل) يف
القيام به .
أما معركتهم مع الحوثيني؛ فكلام طال أمدها
كلام تنامت األرباح التي يحققونها ،ولو تضاءلت
تلــك األربــاح أو توقفت التجهــوا إىل صنعاء
لالعتذار للحويث ،وقد فعلها بعضهم...

بحوارنا ستعلوا قيمنا وأمجادنا!...
يوسف احلزيبي
هكذا تب ُد مراسيم وقيم ومبادئ مجتمعنا الجنويب.
يف االهتامم والتمســك بلغة الحوار الجنويب الذي به
ســتبنى دولتنا وســتتحقق أحالمنا بغ ٍد مرشق ميلء
بفوهات األخوة واالتحاد والتامسك والقوة!
وألنّ واقع لغة الحوار الذي تنش ُد به قوانا الجنوبية
وعىل رأسها االنتقايل الجنويب الراعي للحوار الجنويب
واملهتم بشــأنه واملكونات الجنوبية األخرى الساعية
الســتعادة الدولة الجنوبية وتحقيــق حق املصري يف
مجتمعنا الجنويب اليوم تتضمن جانبني وهام:
 1ــ توحيــد الرؤية الجنوبية وتعزيز وحدة الصف
الجنــويب ولحمته الوطنية "..فالحــوار الذي ننخرط
إليه اليوم هو جزء أســايس من هويتنا الجنوبية التي
تدعو للتصالح والتســامح والتآلف الجنويب الجنويب
والرقي يف أساليب التواصل بذاتنا ،وال نجد من يخالف
ذلك أو يعارضه يف وطننا اليوم إال من كانت لهم مآرب
أخرى يف وطننا ويســعون لتحقيق مخططاتهم التي

تخالف نهجنا الجنويب الداعي للتحرير واالســتقالل
واســتعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة،إضافة إىل
خلق مشــاريع داخلية خطرية تســعى لتفريخ كيان
الشعب وإســقاط نهج الحوار الذي نســلكه اليوم...
ولهذا يجب علينا مقاطعــة كل تلك القوى املغلغلة يف
عظم السلطات اليمنية الحوثية واإلصالحية والعفاشية
والزيدية ...ومحاربة كل مشــاريعها التي تنخلق اليوم
مجدد ًا يف أرضنا ...فكل أبناء الجنوب اليوم قد أجمعوا
عــى أطروحات الحوار الجنــويب الجنويب والتحاور
فيام بينهم للوصول إىل نقطة االنطالق لبناء واستعادة
الدولة...
فإن كل أبنــاء الجنوب ليــس خالفهم عىل وطن؛
بــل جميعهم مجمعون عىل وطــن واحد وهو تحرير
واســتقالل الجنوب ...أما الخالف فهو شــخيص يف
الرؤى !...أولهذا يعد الختالف بني األشخاص أمر ًا صحي ًا
ومطلب ًا أساسي ًا للحياة يف جميع جوانبها ومجاالتها،

عندما تكون التحركات السياسية( ّ
سلبية!)

تحركات معارضي االنتقالي أنموذجاً
ماهر القاضي
ومن املمثل
ــ وكأمنا قضيتنا تكمن يف ُنســب التمثيــل َ ,
لقضية شعب الجنوب ــ وليست يف عدم االعرتاف بأحقية
قضيتنا يف التمثيل بأ ّية جــوالت مفاوضات قادمة .ويف
محاوالت القفز عليها !...
وكأن املجتمع الدويل هو املعني بتوحدنا  -وليس نحن -
ويقع عليه العتب بعدم السعي الجاد لحل خالفاتنا البينية
وحلحلتها وال ينســحب بالرضورة عىل نــزق وأنانية تلك
القيادات التي تطرح هكــذا طرح يف هكذا ظرف ال تحتمل
حساســيته  -عىل أكرث من صعيد  -ناهيك عن ضيق أُفقه

الزمني مزيد من العبث والطيش التنظيمي املكونايت الذي
أنتج هكذا حالة من العقم الســيايس من ُذ عقد ونيف من
عُ مر ثورة شعبنا التحررية...
وكأنّ خالفاتهــم مل تكن نتاج ملتالزمتــي ترفيه التعدد
وعبثية االنقســام والتفريخ التي ُجبلوا عليها ونجحوا بها
وبامتياز وبشــهادة أنفســهم وتصديق أجندات تحركاتهم
ونشاطهم السيايس ــ السلبي  -اليوم ....
لجعل مشــكلتهم
يذهب هؤالء  -بِوعــي أو بدونه َ   -
التي" صنعوها" ومستمرين يف صناعتها بإنشاء مكونات

ولكن األمر الذي يفصل يف ذلك هو األسلوب والطريقة
التي يعرب فيها البعض اليوم من كل األطراف الجنوبية
عام يجــول يف خاطــره  ،وما يطرأ عليهــا من فكر
"ناقص ومشوه" ،لعدم احرتامه للرأي اآلخر واعتقاده
بأن أقواله صحيحة وغريه "مخطئون" ،وهذا ما نعانيه
اليوم من بعض األخوة الجنوبيني يف بعض املكونات
الداعية الستقالل الجنوب لألسف!...
حيث إن ســاع وجهات النظر األخرى فيام بيننا
اليوم نحن أبناء الجنوب كأبناء وطن واحد ومناقشتها
مبوضوعية سيجعل أفكارنا وآراءنا أكرث رصانة وأقرب
إىل العدل ،واإلنصــاف ،واملوضوعية ،ويجهل البعض
أنّ " التبعية " تكون بالحكــم عىل األفكار أو األحداث
من خالل الشخص املنسوبة إليه ،ال من خالل مضمون
الفكرة أو طبيعة الحــدث وظروفه؛ مام أدى إىل بروز
مظاهــر وســلوكيات التعصب للــرأي ،والعنرصية،
والتمييز ،كامهو اليوم بواقعنا الجنويب!..

جديدة  -تضاف إلنجازاتهم  -هي محور وهدف نشــاطهم
وتحركاتهم السياسة واإلعالمية أمام العامل ...وجعلوا منها
قض ّية بحد ذاتها ؛ وتناســوا معها أن مكوناتهم "املتعددة"
لحمل قض ّية شعبنا ومتثيلها  ...فمتى
تك ّونت  -بالرضورة َ -
كانت الوسائل غايات  -يا قادة املكونات "!! ".....؟؟
وغاب عنهم أن ســرهم عىل هذا النحــو واملنوال   هو
من دفع برشفاء هذا الشــعب إلعــان "املجلس االنتقايل
الجنــويب" للخروج بنا من معمعــة وجدل ّية وحدة الصف
التوحد الالنهائية ...
...ومتواليات دعوات    ,ولجان
ّ
هل يدرك أولئك َمن املســتفيد من ُجملة نشــاطاتكم
املحمومــة التي تهدف إلثبات وتثبيــت الصورة النمطية
املغلوطــة للواقــع الجنويب  -الصورة التــي عكفت عىل
رسمها وتكريسها قوى الشــال طيلة عقدين ونيف من
زمن الرصاع املرير معها -   من حيث كون الواقع السيايس
ومنقســا" يحمل يف طياته عناوين
"ملغوما
الجنويب
ً
ً
رصاعات وتناحر ستتفجر يف أي لحظة يف حال ّ
فكر العامل
التعاطي اإليجايب مع مطالبهم باستعادة دولتهم  ....أقلها
أن نتقاتل من "طاقة لــ طاقة" !!....؟؟
أوليس هم !!!؟؟؟أم َمن املستفيد يا ترى! !؟

