
 UŽöD²Ý«5

www.azzaman.com

wzUD « wðUŽ s Š

بغداد

sLO « W “√ UONM¹ s  r uN u²ÝË ÷U¹d « U UHð≈

ŸU−A « —«dI « ÈuÝ »d(« n u¹ ôË

∫©ÊU e «® ‡  bL×  d U½ wKŽ o³Ý_« wMLO « fOzd «

 …—ULŽ vIDB  ≠ …d¼UI «

عـلى الـرغـم من عـقـد إتــفـاق الـريـاض
إلنـهــاء الـنــزاع بـ قــوات الـشــرعـيـة
واالنتـقالـي وعقـد إتفـاق اسـتوكـهولم
ب قوات التحالف واحلوثي إال أن
أجواء النـزاع استمـرت في اليمن في
ظل عـدم جـديـة األطـراف الـتي وقـعت
تـلك االتفـاقـات عـلى تـنـفيـذهـا  فـيـما
قـال  الــرئـيس الـيــمـني االســبق عـلي
ناصـر محمـد في حوار خـاص اجرته
معه  (الزمان)  بطبـعتها الدولية  أنه
لـيس ضـد اتـفـاق الـريـاض الـذي وقّع
بــ احلـكــومــة الـشــرعــيــة واجملـلس
االنـتـقـالي بــإشـراف دولـتي االمـارات
والسـعوديـة واضاف نـاصر مـحمد :
تابعنـا توقيع هذا االتـفاق وكنا نأمل
أن يـؤدي الى انـفراج وحتـقـيق األمن
ـنـكــوبـة والـوطن اجلـريح. في عـدن ا
وقـع عـليه وكمـا  هو مـعـروف أن ا
من قيادة احلـزب االشتراكي الـيمني
اخلــنــبــشي عــضــو مــكــتب ســيــاسي
واخلبجي عـضو جلنـة مركزية وذلك
بــعـد انــتــقــالـهم مـن مـوقـع الى آخـر
وهذا قـرارهم وخـيـارهم. ولـكن كل ما
يهـمـنا أن يـقـوم هـذان الرفـيـقان ومن
ساهمة في حل األزمة. ثلونهمـا با
ـا قاله لي غيـر أن االتفاق يـذكرني  
صديق فلسطيني بأنه كاتفاق أوسلو
الـذي قـال عـنه الـرئـيس حـافظ االسـد
أن كل بــنــد فـيه بــحــاجــة الى اتــفـاق
بدليل انـه لم ينفـذ الى اليـوم بعد 27
عامـاً وجـاءت صفـقـة الـقرن لـتـعصف
ا تبقى منه. كـما أن اتفاق الرياض
نوفـمـبر لم يـبـدأ تنـفـيـذه بـعـد مـنذ 5 
ـكن قـول نـفس األمـر عن م و  2019
اتــفــاق ســتـوكــهــولم بــ الــشــرعــيـة

Æ2018 وانصار الله منذ ديسمبر
{ هـل يعـكس هـذا االتـفاق تـقـاسم مـناطق

النفوذ ب األمارات والسعودية ?
- نـــحـن نـــتـــمــــنى عـــلـى األخـــوة في
الــســعــوديـــة واالمــارات أن يــوقــفــوا
احلـرب بل نــتـطــلع الى الــيـوم الـذي
تـتــوقف فــيه احلــرب حتت إشــرافـهم
وبرعايـتهم كمـا رعوا اتفـاق الرياض
شكلة في اليمن لن حتل باتفاق ألن ا
الرياض وال اتفاق ستوكهولم ونحن
ال نـــقــلـل من اجلـــهــود  اإلقـــلـــيــمـــيــة
والـدولــيــة واحملـلــيــة الـتـي بـذلت في
شـكلة إعداد هذه االتـفاقـيات ولـكن ا
لن حتـل إال بـــقـــرار شــــجـــاع يــــنـــهي
احلرب التي ستدخل عـامها السادس
بـــعــــد شـــهــــر وقـــد أكـــلـت األخـــضـــر
واليابس وتسـببت في انهـيار الدولة
الي واليمن ومؤسساتها وتشريد ا
تـعـيش حـالــيـاً إحـدى أكـبـر الـكـوارث
اإلنسانية  وهناك أكثر من  20مليون
حتت خط الفـقـر وأصبح فـيـها الـيوم
أكـثــر من رئــيس وأكــثـر مـن حـكــومـة
وأكثـر من جـيش فالـيـمن بحـاجة الى
رئيس واحد وحكومة واحدة وجيش

واحد.
{ عـــلـى الـــرغم من أن الــــبـــعض يـــرى أن
اتفاق الرياض قد أنهى أزمة إال أنه يعكس
وجـود أزمـة وتـوتــرات خـفـيـة بـ األمـارات

والسعودية. فما حقيقة ذلك ?
- أنـا ال أحـبذ اخلـوض فـي العـالقات
بـ الـدول عـمـومــاً وبـالـتـالي ال أريـد
الـــتــــدخل بـــالــــشـــؤون اخلـــاصـــة أو
بـالعالقـة بـ االمـارات والـسـعـودية
فهذا شـأنهم وكل ما يـهمنـا أن تتفق
هــاتــان الـــدولــتــان عـــلى إيــجــاد حل

لألزمـة في اليـمن ونـحن سـنـبارك أي
جهـد ألنهـائـها  وإيـقاف احلـرب التي
حتـولت الى حــرب اسـتــنـزاف لــكـافـة
األطراف وال يـسـتـفـيد مـنـهـا إال جتار

وت واحلروب. ا
{ وهل تـعــكس تـلك األزمـة تــضـاؤل نـفـوذ
الــرئـيـس الـيــمــني عــبــد ربه مــنــصـور وأنه

اصبح شخصية غير مرحب بها ?
- مع األسف أن الــــرئـــيس عـــبـــد ربه
مــنــصــور فــقـــد تــأثــيــره وســيــطــرته
وســلـطــته فـي الـيــمن مــنــذ مــغـادرته
صـنــعــاء وعـدن وبــقي خــارج الـوطن
منذ 2015م وحتى الـيـوم هو وغـيره
عارضة من القيادات في الـسلطـة وا
وقـد طـالـبت أكـثـر من مـرة بـاعـتـبـاره
رئـيـسـاً لـلـبالد بـأن يـعـود  الى وطـنه
الذي يـتـسع له وللـجـميع ولـكن يـبدو
ــــقــــام في فــــنــــادق أنه طــــاب لـــــهم ا
الـريـاض وأبـوظـبي والـقـاهـرة وقـطر
ــمـــان والــذي يــدفع واســطــنـــبــول وعُ
الثمن هـو الشعب. وكـنت قد توجهت
الى الرئـيس عـبـد ربه منـصـور هادي
بـرســائل بــعـد تــسـلــمه الــسـلــطـة في
مارس 2012 م هنـأته بـاستالم مـهام
رئيس اجلـمـهـورية وأشـرت عـليه من
جـموعة من باب احلرص والـنصح 
االجــــــــراءات الـــــــتـي كــــــــنـت أرى من
ـصــلـحــة أن يـتــخـذهـا الـضــروري وا
الـرئيـس الذي آلـت  إليـه أمور الـبالد
عـاجلة األزمـة التي والعـباد حـينـهـا 
ـجمـوعـة من الـقضـايـا على تمـثـلت 
رأسها القـضية اجلنوبـية التي كانت
بـحــاجـة الى حـل سـيــاسي يـرتــضـيه
اجلـنـوبــيـون وكـذلك قـضــيـة صـعـدة
وجتـاوز آثــار احلـروب الــسـتــة الـتي
عـانـوا مـنـهـا فـي فـتـرة الـرئـيس عـلي
عـبـد الـله صـالـح. كـمـا أكـدنـا له عـلى
ضـرورة تسـويـة أوضـاع اجلـنـوبـي
الـــذين تـــأثــروا بـــعـــد حــرب 1994م
وكذلك محـاربة اإلرهاب وإعادة األمن
واالسـتــقــرار لـلــيــمن ثم الــدعـوة الى
حوار وطني جـامع يلـتقي فـيه جميع
ـنـاقـشة الـيمـنـيـ بجـمـيع أطـيـافهم 
الــقـضــايــا الــوطــنـيــة وعــلى رأســهـا
الـقـضـيـة اجلـنـوبـيـة وقـضـيـة صـعدة
وقضـيـة شبـاب الـتغـييـر عـلى  طريق
إنـهــاء األزمـة ووضع دســتـور جــديـد
للبـالد وإجراء االنتـخابـات الرئـاسية
ـانـيــة لـلـشـروع في بـنـاء دولـة والـبـر
مـــدنــيـــة حـــديــثـــة. ولألسف فـــإنه لم
يـــســتـــمع لـــنــصـــائــحـــنــا ونـــصــائح

اآلخرين.
{ وهل تــرى سـوء إدارة الـرئـيـس الـيـمـني
احلالي لألزمـة احد اسباب تمكن احلوثي
في السـيطرة على مساحـة كبيرة من اليمن

وعلى رأسها صنعاء?
- احلوثـيون دخـلوا صـنعاء 2014 م
بتـواطـؤ ودعم الرئـيس الـسـابق علي
عبد الـله صالح وصمت الـرئيس عبد
ربه منـصـور ألنه عـنـد سقـوط عـمران
بـيــد احلـوثـيــ قـال إنــهـا عـادت الى
الوطـن. ونحن لـسـنـا بـصـدد احلديث
ــاضي ألنه أصــبح في ذمـة عن هـذا ا
التـاريخ. حظي دخـول احلوثـي الى
ــبــاركــة الـبــعض عــنــدمـا صــنـعــاء 
رفعـوا شعـار إسقـاط حكـومة الـفساد
وإسـقـاط اجلــرعـة وكـان هـذا مــطـلـبـا
جـــمـــاهـــيــــريـــا آنـــذاك لـــقي جتـــاوب
الـــشــارع ومـــنـــذ ذلك الـــتـــاريخ وهم
يحـكمـون صـنعـاء. وكنت قـد نـبهـتهم
في نهاية 2014 عندمـا التقـيت بوفد

عاماً من التدخل بالشؤون السياسية
واألمنـيـة والـعسـكـريـة للـيـمن وقد آن
الوقت الذي يجب أن تتوقف فيه هذه
ــصــلــحـــة الــيــمن ودول الــتــدخـالت 
نطقة واالهتمام بـالتنمية وجتفيف ا
مـنـابع االرهــاب ألن اسـتـقــرار الـيـمن

هو استقرار  للمنطقة كلها.
{  في الـنــهـايـة مــاهي اقـتــراحـاتـكم

حلل األزمة?
- تـقـدمـنــا مـنـذ بـدايـة احلـرب 2015
بأكثر من مـبادرة حلل األزمة اليـمنية
وعـملـنـا عـلى تـطـويـرهـا بشـكل دائم
ــاضـي وقــد وكـــان آخــرهـــا الـــعـــام ا

ارتكزت على النقاط التالية:
: وقف احلرب. أوالً

: الـعمل على إنهـاء الصراع عبر ثانياً
حــوار جـــاد بــ مــخـــتــلف األطــراف
اليـمـنـية وبـرعـايـة إقلـيـمـية ومـبـاركة
ـبـاد دولـيـة انـطـالقـاً من األسس وا

التالية:
االتـفـاق عـلى أن احلـوار هـو الطـريق
ـتـراكـمـة في ـشــاكل ا الـوحـيـد حلل ا
اليـمن وأن الـشـراكـة في إدارة الـدولة
واجملتـمع أسـاس لـلتـعـايش وضـمان
الستعادة بنـاء الدولة وإعادة اإلعمار

والشروع في التنمية.
االتفاق على أن الـدولة االحتادية هي
أفضـل اخليـارات لـلـمشـاركـة انـطالقاً
من دولة احتاديـة من إقليـم (شمال
وجــنـوب) ودراســة بــقـيــة اخلــيـارات

األخرى.
طـلقـة إلعادة االتفـاق على األولـويـة ا
بـنـاء الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا وتـسـلـيم
كافة األسلحة إلى وزارة دفاع واحدة
مـتـفق عـلى هـيـكـلـيـتـهـا وإنـهـاء كـافة
ـسـلـحة ـيـليـشـيـات واجملـمـوعـات ا ا
ـؤسـسـات الـعـسـكـرية عـبـر توحـيـد ا

واألمنية.
االتفـاق عـلى أن اليـمن جـزء فاعل في
اإلقــلـــيم يــحـــافظ عــلـى أمن وسالمــة
جـيــرانه ويــحـفـظ حـدودهم ويــصـون

شتركة. صالح ا ا
ونـحن عـلى مـشـارف الـعـام الـسـادس
لـلـحـرب نــتـمـنى عــلى دول الـتـحـالف
وكـــافــة الـــقـــوى األخــرى أن يُـــجــروا
تـقــيـيـمــاً لـتـجــربـة احلــرب الـتي كـان
البـعض يراهن عـلى إنهـائهـا في مدة
أقصـاها 45 يومـاً وثـبت عكس ذلك
وأن يـسـتـفـيدوا مـن جتـارب احلروب

لكي في اليمن ب ا
واجلــمـــهــوريــ 1962 م 1967 – م
وحروب لبنان والـسودان والصومال
والـعـراق وإيـران وغــــيـرهـا حـيث أن
كل هــــذه احلــــروب حــــســــمـت عــــبـــر

احلوار.
وقــد حـــان الــوقـت ألن تــتـــوقف هــذه
ـر بـها احلـروب العـبـثـيـة الـتــــــــي 
الـيـمـن مـنـذ 60 عـامــاً فـالــيـــــــمن ال
ـكن أن يــســــــــتـقــر اال بـاسـتــثـمـار
خــــيــــراتـه وثــــرواته الــــتـي عــــطــــلت
استـخـراجهـا واستـثـمارهـا احلروب
ـــــــــــثل عمق اسـتراتـيجي فالـيمن 
ــنــــــــــــطــقـــة كــلـــهــا بـــحــكم لـــدول ا
موقـــــــعه في اجلزيرة العربية وباب
نـدب والـبـحـر االحـــــــــمـر واحمليط ا

الهندي. 
ـنطـقـة أن يـكون ومن مـصلـحـة دول ا
لهم حـليف قـويّ وليس قـوى ضعـيفة
وتابعة للقوى االقـليمية والدولية ألن
استقرار اليـمن هو استقرار لـلمنطقة

كلها.

WKÐUI∫ الرئيس اليمني االسبق يتحدث لـ (الزمان)

النجف
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ا خرج لم يـخرج ابناء الشعب بطـرا  للتظاهر منذ  1 اكـتوبر الى اليوم وا
ا بـعدما فـقدوا االمل بوطن كبـقية االوطـان الوطن الذي سرقه الـفاسدون 
ـرير جـعل شـبـاب الـعـراق كـتلـة هـائـجـة وراغـبة لـالصالح وتغـيـيـر احلـال ا
الـذي يـعـيـشه الـبلـد في كـل مفـاصـله ومـؤسـسـاته وبـتضـحـيـات ودمـاء مـنذ

انطالق ثورة االصالح الى اليوم 
نــعم انـهــا ارادة شـبـاب ال تــكـسـر ابــدا في ظل كل احملـاوالت الــرامـيـة الى
ـراهنـة على انهـاء  التـظاهرات الـسلـمية من قـبل جهـات اصبحت مـعروفة ا
ـراهـنـة عـلى عـامل الـوقت وقـتل لـدى ابـنـاء الــعـراق حـاولت هـذه اجلـهـات ا
تظاهرون الـناشط والصحفي وكل محاوالت الترويع التي يتعرض لها ا

كافة منذ يوم انطالق الثورة االصالحية 
اسـالـيب انهـاء وفض التـظاهـرات بالـقـوة هي محـاوالت يائـسة وهي التـنهي
ـا سـتـؤدي الى زيـادة عـزمــهـا ووحـدتـهـا وقـوتـهـا من اجل الـتــظـاهـرات وا
طـالب التي خـرج من اجـلهـا ابنـاء الـشعب الـذي ذاق االمرين من حتـقـيق ا
واطن وانـشـغلت ـتعـاقـبة الـتي اهـمـلت واجبـهـا جتـاة ا فـسـاد احلكـومـات ا
عوزين من ابناء هذا ـصاحلها السلطـوية التي تقتات على مال الـفقراء وا
الـبـلد لـتذهب الى جـيـوب احزابـهم الفـاسـدة وبنـاء مصـاحلـهم على حـساب
ؤسـسات في واطن بـنى حتـتيـة منـهارة تـراجع في اداء اغـلب ا مـصـلحـة ا
تـقـد خـدمـة صاحلـة لـلـمـواطن مـشـاريع بامـوال ضـخـمـة وبـعدهـا يـتـفـاجأ
الـشعب بفسادها اهم الركائز االساسية لتـنمية البلد هي التعليم  الذي بدأ
ا وصل اليه العالم في مـجال تطور التعـليم ورصانته غياب يـنهار مقارنـة 
الـدعم للقطاع الصناعي والزراعي الذي جعل العراق بلد مستهلك بالدرجة

االولى بدال من االنتاج والقائمة تطول..
هــذه االسـبــاب دفـعـت شـبــاب الـعــراق الى ثـورة اصالحــيـة وان مــحـاوالت
الـترهيب والـقتل والتـرويع ومحاوالت فـض التظـاهرات بالقـوة ال تنحـني لها
إرادة الـشباب الغيـارى وانهم سيقولـون كلمتهم الـفصل وبتضـحيات كبيرة
في حتـقـيق كل مـطـالب الـثورة وال رجـعـة في ذلك بـالـدليـل ان كلـمـا تـعرض
شـباب الثورة الى اعتداء وقـتل وترويع وحرق  مخيمـات التظاهر  وجدناهم

صامدين بقوة امام كل التحديات 
نـعم إرادة الـشعب وثـورة الـشعب هـي من ستـنـتـــصـر وتخـلـد في سجالت
الــتـأريخ بـالـدمــاء الـطـاهــرة الـتي سـالت من اجـل نـبــــــذ الـفــسـاد  والـظـلم
والـتــطـلع لـدولـة مــؤسـسـات وحـقــوق مـتـسـاويـة تــضـمن لـلـمــواطـنـ اجـمع
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عادن في زمـن الفتـنة تـكثـر الضالالت والـبدع والـس الـسيـئة وتـنكـشف ا
ن ادعى وتظـاهر وتقـرب وتلون في زمـن الرخاء ولكـن بعد فوات احلـقيقـية 

األوان أو الت ح مناص . 
لـكي اكثر لم يـأت عهد عـلى العراق اال والـفتنـة حاضرة  فـلم يكن العـهد ا
اسـتقـراراً ورخاء من عـهد االنـقالبات اجلـمهـوري لكـن ما مـيز الـعهد األول
تعـاقبـة التي داهنت مـتعض من سـياسات احلـكومـات ا احلـراك الشـعبي ا
لكي محتل االمس القريب الذي رحل شكالً وحتكم فعالً وراح والـكرسي ا

واقف ويحدد مالمح القرارات .  لي ا يفرض السياسات و
أمـا الـعـهـد اجلـمـهوري األول الـذي شـرع بـانـقالب وانـتـهى بـاحـتالل فـكان
الـبـطش سمـته وكبت احلـريات مـيزتـه وصم األفواه سـياسـته وقطع الـرقاب

جزاءاته لم يتبقَ فيه للعراق صديق وال داعم وال حتى متعاطف . 
وبـالرغم من سلبيات العهـدين السياسية لكن صدقـية التكليف كانت شفافه
ال تـضلـيل فيـها وال تـدليس  من يـطرح اسـمه للـتكـليف يـشكل احلـكومة أو
لـكيـة  أو إرادة احلاكم الـفرد  أما يـخفق فـيحل مـحله مـن ترتـأيه اإلرادة ا
في عـراق العهد اجلمهوري الـثاني فقد ابتدع القـاموس السياسي العراقي
بـتـذلة الـتي سـيبـقى تاريخ مـصـطلح جـديد ال يـخـلو من الـضاللـة والسـ ا
ـتـصدي فـتأرق الـعـراق يسـجلـهـا بأظـلم صـفحـاته وتـبقى لـعائـنـها تالحق ا
مـضـجـعه وتـهـدد سـمـعته وتـسيء لـتـاريـخه  إذ لم يـبق احملـتل لـلـمـتـصدي
اجلـديد بدعة اال وأبتكرها كي يبقى حكمه مضطرباً ونظامه السياسي قلقاً
وتـكـليف قـادته مـشـتبـهـاً بصـحـته فتـحـوم حولـهم الـشبـهـات وتذهب األقالم
ـأجورة تالحقهم مـدة حكمهم الـتي يبدو أنهـا ستغدو قـصيرة على خالف ا
انـية مـيزة تنـصيب من ترى انـية التـي تمنح حـزب األغلبـية الـبر الـنظم الـبر
وتـثـق به . احلـرق مـصـطـلح عـراقي بـامـتــيـاز  اطـلق في بـدايـاته مـصـطـلح
اجـتماعي على من يـراد األضرار به بحق او باطل وغـالباً ما يـكون بالباطل
ـرض ــصـطـلح والــذي كـشف عـن حـجم ا  ومـع الـرواج الـذي القــاه هـذا ا
االجـتمـاعي الذي راح يـتفشى فـي اجملتمع الـعراقي بـفعل احلـروب والكبت
والـبــطش وشـراء الـذ واسـتـمـراء احلـرام واســتـبـاحـة احلـرمـات  تالقـفه
ليء عن ن كان لـلصـدفـة وتراجع الـسمـ وامـتنـاع ا مـراهـقو الـسيـاسـة 
ـال احلرام الـفضل في تـصـديهم وتـصدرهم فـأقحـموا الـتـصدي وسـيادة ا
ـقيت القامـوس السياسي العـراقي وراح يطلق على كل من صطلح ا هـذا ا
ـشـهـد  فـتــرشح االسـمـاء الـسـمـيـنـة في يـراد األضــرار به وإقـصـائه من ا
ـدد الـدسـتـوريـة كي تـتـالقـفـهـا اجلـحـوش اإللـكـتـرونـية األيـام األولى لـبـدأ ا
ــأجــورة ومن بــاع نــفــسه ال قـــلــمه حــسب بــدوالرات مــعــدودة  واألقـالم ا
مـهـاجـمـاً مـدعــيـاً مـفـتـريـاً الـتـهم واألكـاذيب والـقـصص والـروايـات كـسـبـيل
ن رشح اسـمه  حـتى أضحى من تـرشح وسـرب اسـمه باطالً  لـإليقـاع 
مـشـروعاً لإلسـاءة لتـاريخـه وأسرته وسـمعـته وشرفـه ونظـافة يـده  وماكـنة
ـنـافق األفاق تـفـتري وتـبـتكـر بل تـبـتدع األكـاذيب  وفي ذلك نـصر الـلص ا
ـزور ومن امـتـدت يـده لـلـمـال الـعـام ومن اسـاء لـتـاريخ وسـمـعة لـلـسـارق وا
وكـرامة وطن بـلحـاظ أن من يفـتري ويدعي ويـستـقصـد ال تاريخ وال ماضي
ال وال سـمـعـة له  فـالـكـبـيـر ال يبـحث عـن الصـغـائـر بـتـاريـخه يـرتـقي ال بـا
ـشـترى في ـزور او ا ـهـنيـته يـتـولى ال بـالتـحـصـيل الدراسي ا احلـرام  و
احــسن األحـوال  لـكن من شـح عـلـيه الـتــاريخ وتـواضع عـنـده الــتـحـصـيل
الـدراسي وغـاب عنه تـاريخ الوظـيـفة يـذهب باحـثـاً عن االفتـراءات ما صـغر
مـنـها ومـا كـبـر بل ما غـاب مـنـها يـذهب هـو مبـتـكـرها وسـعـة خيـاله تـخـتلق
وتـبدع في لصق التـهم واألكاذيب . وليس على فـاشل مزور لص لوم  لكن
ـعـطـاء الـذي عـلـم الـعـالم ال اإلقـلـيم الـلــوم كـله عـلى هـذا الــشـعب الـكـبـيــر ا
واجلــار الـديـن واألخالق والـصــدق والــغـيــرة والـنــبل والــطـهــارة حـتى راح
الـعراق فيما سلف يضرب مثالً للشعب الغيور اخللوق التقي الورع الكر
........ وقـائمة الكرامـات تطول  من تاريخه تـستقى الدروس وعن رجاالته
تـنقل الـكرامـات ومن احداثه تـروى العبـر  فإذا بـالغـالب منه الـيوم يتالقف
لفقات من االدعاءات ويتشفى بالشريف ويهاجم من عمل األكاذيب وينقل ا
ـال الـعـام وانـبـرى فـي خـدمـة من اسـتـطـاع  لـيس وأخـلـص وقـدم وحـفظ ا
نظـومة السيـاسية  وهو ذاته من صّوت سـوءاً كله ولكن بداعي الـنيل من ا
لـها ومكنها وأوصلهـا وهتف لها وأضفى عليهـا من الكرامات ما ليس فيها
ولـو قدر له اليوم أن يختار ألعاد الـثقة بها وجدد البيـعة لرجاالتها . عجيب
أمـرك من ادعـيـت نـسـبك لـلـعـراق هل تـنـصـلت عن مـاضـيك وانـفـصـلت عن
تـاريـخك وغادرت ديـنك ومروءتك وصـدقيـتك فـرحت تشـايع من باع الـعراق
ن التصق به وقفت ذائداً عمن يـدفع وتهاجم من لم تمتد يده للمال وتـتنكر 
ــليء فـارغ احلــرام  فـأضــحى عــنـدك الــسـمــ غث والــشـريف وضــيع وا
وصـاحب التاريخ حديث عهـد  عجيب أمرك من أدعيـت وافتريت وتقصدت
ـاضي والتاريخ  اعتـليت وارتقيت واسـتهدفت  مـزور كذاب لص شحيح ا
وتـصديت وبعت وخنت واستبحت وتستـهدف الكبير  . لقد اضحى حاضر
الـعـراق ومسـتـقـبله عـلى احملك  بـعـد أن أصبح كل مـن فيه أمـام الـتشـهـير
والـتنكيل واالستهداف فاشل فـاسد قذر اليد  وشعب العراق وقادته احلق
لـيسـوا كذلـك في العـراق الكـبيـر من القـادة بتـاريخ وأسرته وعـلمه ونـضاله
كبلة وتفشي الظالمات وعالقـاته الدولية وشأنيته  لكن في زمن السـيادة ا
وتـســيـد الـنـكـرات وذيــاع اإلشـاعـات لـيس مــسـتـغـربـاً أن يـتــهم كل الـكـبـار
ـهـني والـعــلـمي بـالـفـاشل  اال أن من بــالـفـسـاد ويـوسم من ذاع تــاريـخه ا

افــتــرى وكــذب وســرق وشــهّــر هــو الــفــاشل الــفــاســد 
ال وقدم مـا تمكن ن صان األمـانة وحـفظ ا والـعاقـبة 
مــنه  والــتـاريخ يــدون لـكـل إسـاءاته وجنــاحـاته واذا
اخـتلطت احلقائق اليوم في خضم غبار األزمة ورياح
الـتـسقـيط فالـقـادم كفـيل بعـرض احلـقائق واسـتجالء

ما خفي .
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ـؤرخ الـبـريـطـاني الـشـهـيـر بـعـد أن عـدد ا
كـتسبات التي "آرنولد توينـبي"الفوائد وا
ستـعـود على الـعـرب بالـفائـدة من حتـقيق
نشـودة وبعـد أن كان قـد إلتقى وحدتهـم ا
رت بالزعـيم اخلالد جـمال عبـد الناصـر 
اضي في الـقاهـرة في سـتـيـنيـات الـقـرن ا
وبعد أن تناول باحلديث كيفية حتقيق كل
ان واإليـطالـي لـوحدتـهم القـومية من األ
في القـرن التـاسع عشـر خالل فتـرة زمنـية
لم تتـجاوز ال56عاما بـرغم وجود عـقبات
كـــثــيـــرة كــانـت حتــول دون حتـــقــيـق تــلك
ـؤرخ الــكـبــيـر في كــتـابه الـوحــدة تـنــبــأ ا
عـروف "الـوحـدة العـربـيـة آتيـة" الـصادر ا
عام 1968بـأنـهــا سـتــتـحـقق وعــلى أبـعـد

إحتمال في العام 1974..
يــقــول تـــويــنــبي فـي الــصــفــحــة 175 من
كتابه:(عـلى هذا األسـاس يكون لـلعرب من
الـوقت حــتى سـنـة 1974 كـيــمـا يــنـجـزوا
ـان واإليطـالي وحدتهـم بنفس سـرعة األ
ـــكـن حـــتـى أللـــد أعــــداء الـــعـــرب أن وال 
يـضـمن أن وحــدتـهم لن تــكـون قـد أجنـزت
في ذلك الـتـاريخ ..) نـحن هـنـا ال نـدري مـا
الذي سنـقوله لتـوينـبي وما الذي سـيقوله
هـو لـنــا لـو عـرف أن الـوحـدة الــعـربـيـة لم
تـتـحــقق بـرغم مــرور مـا يــقـرب من نـصف
ـــــــوعـــــــد الـــــــذي حـــــــدده قــــــــرن عـــــــلـى ا
ولـكــنــنــا نــعــرف إن ذلك يــعـود إلجنــازهــا
لعـامـلـ خـطـرين هـما:(1- عامـل خارجي
يتمثل بـوجود قوى إمبـريالية إسـتعمارية
لـــعـــبـت الـــدور األول في جتــــزئـــة الـــوطن
الـعـربي وهي تـلــعب اآلن الـدور نـفـسه في
ـواصـلــة نـهب ثـرواته احملـافـظــة عـلـيــهـا 
وخيراته وإلبقـائه ضعيـفا متـخلفا مـشتتا
تستـطيع التـأثير بـصورة مبـاشرة أو غير
مباشـرة على توجـيه سيـاسات الكـثير من
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الــوحـدوي اجلــمــيل الــذي تــتــطـلـع إلـيه..
تحدة لقدأثبت  قيام اجلمهورية العربية ا
الــتي هي أول دولــة عــربــيــة وحـدويــة في
الـــتـــاريخ الـــعـــربي احلـــديث في الـــثـــاني
والـــعــــشـــرين مـن شـــبـــاط عـــام 1958 من
إندماج القطرين العربي (مصر وسوريا)
بإرادة شعبية ال مثيل لها في دولة واحدة
والتي يحتـفل شعبنا الـعربي في كل مكان
ا ال بالـذكرى الثـانيـة والسـت لقـيامـها 
يـدع مـجــاال لـلـشـك أن األمـة الـعــربـيـة أمـة
واحـدة بـالــفـعل قــادرة عـلى إثـبــات ذاتـهـا
ـصطنعة التي القومية وجتـاوز التجزئة ا
أوجدها وفرضهـا اإلستعمار وأنـها تعبير
حي عن حقيقتها الوحدوية الصافية التي
تأبى الـتـجزئـة وال تنـسـجم مع اإلنفـصال
وكـمـا قــال بـطل الـعـروبــة ورائـد وحـدتـهـا
الـزعـيم اخلــالـد جـمـال عــبـد الـنـاصـر: (أن

الوحدة هي احلقيقة .
هــكـذا كـان ومـا عــدا الـوحــدة إصـطـنــاعـا 
واضــحـــا أنه إذا تـــركت األمــة الـــعــربـــيــة
تسـتوحي طـبـيعـتهـا وتسـتـلهم مـشاعـرها
وتـسـتـمع الى دقـات قـلـبـهـا فـإن إجتـاهـها
نـــحـــو الـــوحـــدة يـــصـــبح ال ريب فـــيه وال

مناص منه..)

ـصـيــره ومـسـتــقـبـله أقـطــاره والـتـحــكم 
ـســتـقـبــلـيـة ـصـاحلــهـا اآلنــيـة وا خـدمــة 
إضـــافـــةحلـــمـــايـــة أمن ووجـــود الـــكـــيــان
الـصــهــيـوني وتــوفــيـر كل أســبــاب الـدعم
ساندة له بحيث يـكون دائما هو القوة وا
نطقة..2© عامل داخلي يتمثل األقوى في ا
ـزق  وأنظمـة عربية بوجود واقع عربي 
حاكمة رجعية ودكتاتورية خائفة وخانعة
تـريـد احلــفـاظ عـلـى مـا ورثـته مـن الـفـتـرة
اإلستعماريـة من حدود مصطنـعة مسخرة
كل إمـكـانـاتــهـا لـتـعـمــيق الـروح الـقـطـريـة
واإلقــلــيــمــيـة فـي عــقل ووجــدان اإلنــسـان
ـنـطق الـقومي ـا يـتنـاقض مع ا العـربي 
السليم والطـبيعي القـائم على أن اإلنتماء
لــلــعـروبــة هــو األصل ولــيس لــلــكــيــانـات

األرض وأكثرها عطاءً ومساهمة في إثراء
احلضارة اإلنسـانية..إن الـتجزئـة احلالية
لـيـست إال ولـيـدة الـظـروف الـتي صـنـعـهـا
ورسـخـهـا اإلســتـعـمـار وكـرســتـهـا الـقـوى
ــرتـبـطـة به ـتـعــاونـة مـعه وا واألنـظـمــة ا
مصلحيا ومصيريا فقد تسلط اإلستعمار
ـتــعـددة لــفــتـرة طــويـلــة عـلى بــأسـمــائه ا
الــوطن الــعــربي ســيــاســيــا وإقــتــصــاديـا
وعــسـكــريـا وإجــتــمـاعــيـا وثــقــافـيــا عـمّق
خاللهـا عوامل التـجزئـة واألقلـيمـية وأقام
مجمـوعة من الـدول والدويالت والكـيانات
واإلمارات الضـعيفـة لتقـوم بدور احلارس
ــــصـــاحلـه ووجــــوده أدت الى إضــــعـــاف
الروابط القـومية بـ أبناء األمـة الواحدة
وصنع الـفـوارق السـيـاسيـة واإلقـتصـادية
واإلجتمـاعية وإيـجاد تفـاوت وفجوات في
حـــجم الـــتــقـــدم والــتـــطـــور بــ األقـــطــار
العربيـة ثم جاء إقامـة الكيان الـصهيوني
في قلب الوطن العربي كقاعدة إستعمارية
ثـابـتـة لـيـجــد الـعـرب  أنـفـسـهم أمـام حتـد
تاريخي ومصيـري لم يألفوه من قبل وهو
وجـــود عــضـــو غـــريب فـي داخل اجلـــســد
الـعـربي مـا سـاعـد عـلى تـعـمـيق الـتـجـزئـة

وضاعف من خطرها..
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إن مـا تــمـر بـه أمـتــنـا الــعـربــيـة من حــالـة
الضعف والتـفكك واإلرتبـاك بفعل الـهجمة
الــضـاريــة الــتي تــشـنــهــا عـلــيــهـا الــقـوى
اإلسـتـعـمـاريـة والـصـهـيـونـيـة والـظالمـيـة
يـــنـــبــغـي أن ال تــكـــون مـــدعـــاة لإلحـــبــاط
والتشـاؤم بشـأن اليـوم الذي تسـتعـيد فيه
ــا يـجب أن تـكـون وحـدتـهــا الـقـومـيـة وإ
عامل حتـفـيز  لـقـوى الثـورة الـعربـيـة لكي
تــواصل بـقــوة وتــصـمــيم أشــد نــضـالــهـا
وكـفاحـهـا من أجل حتـريـر الـوطن الـعربي
من اإلحـــتـالل والــتـــجـــزئـــة واإلســـتـــغالل
وتـقـريب الـيـوم الــذي يـسـتـرد فـيه وحـدته
الطـبيـعيـة..ان الـثورات والـتحـوالت غالـبا
مـاتـنـفـجــر وحتـدث دون سـابق إنـذار كـمـا
حدث ويـحـدث اآلن في وطـننـا الـعربي ألن
أمتنا أمة حيـة ترفض كل أشكال اإلحتالل
واإلستعمار والـظلم واإلستبداد والـهيمنة
األجنبـية ولهـا من القدرات وعـوامل القوة
والــــنــــهــــوض إذا مــــا إســــتــــثــــمــــرتــــهــــا
ـكـنــهـا من مـواجـهـة وإسـتـخـدمــتـهـا مـا 
ـصـاعب وجتــاوزهـا واإلنـتـصـار احملن وا
سـتقبـلها اجلـديد الذي عليـها واإللتـقاء 
يـليـق بهـا كـأمـة عـظـيـمة بـاسـلـة وبـقـدرها

القـطريـة الـتي أنشـأها اإلسـتـعمـار حديـثا
للقضاء على الـوجود القومي لألمة رابطة
ا توفره مصيرها ووجودها في السلطة 
لـها تـلك الـقـوى اإلسـتـعـمـاريـة من أسـباب
الـبـقــاء في احلـكم الى جــانب اإلخـتالفـات
واخلالفـات وعــدم الـثــقـة بـ احلــكـومـات
ستبدة فيـما بينها وبينها وب العربية ا
ـغـلوبـة عـلى أمـرها اجلـماهـيـر الـعربـيـة ا
والـرافــظــة لـهــا الى جــانب عــوامل أخـرى
كالـطائفـية ووجـود قوى أثـنيـة وسيـاسية
تـعــارض حتــقـيق الــوحــدة وتـرى أنــهـا ال

تصب في مصلحتها ..
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إن الـوحـدة الـعـربـيـة هـدف عـربي قـد لم
يـتــوقف الـنــضــال من أجل الـوصــول إلـيه
يوما واحدا ذلك ألن هـذا الهدف ليس مثل
ـــــــرحــــــلـــــــيــــــة غــــــيـــــــره من األهـــــــداف ا
واإلستراتيـجية أو أنه مجـرد دعوة مؤقتة
فـرضـتـهــا ظـروف سـيـاسـيــة وإقـتـصـاديـة
ــيـة ســرعـان مــا تـضـعف أو عـربــيـة أوعـا
تضمحل أو تتوارى الى الظل ..إنها هدف
قـــومي مـــركــز ي ومـــصـــيـــري ال يــخـــضع
ـكن الـتـراجع عنه أو حلسـاب الـزمن وال 
إلــغـــاؤه أو نــســـيــانه ألنه اجلـــزء األعــظم
واألهم في احليـاة الـعربـيـة في كل مرحـلة
من مراحل كـفـاحهـا وأحـد أبرز مـكـوناتـها
ومـقـومـاتـهـا وعـلـيه يـتـوقف مـصـيـر األمة
ومستقبلهـا كأمة حية من أعظم وأقدم أ

منهم ونصحتهم ألّا يدخلوا اجلنوب
ـندب وال يقربوا وال يقربوا من باب ا
من شــرعــيـــة عــبــد ربه مــنــصــور وال
يستفزوا اجليران.. هذه خطوط حمر
 تــتــقــاطع فــيــهــا وحــولــهـا مــصــالح
اقــلــيــمــيــة ودولـيــة لـن يـســمـح ألحـد
بـالــلـعـب فـيــهـا لــكن لألسف عـمــلـوا
بـــعــــكس ذلك بــــدعم وتـــشــــجـــيع من
الرئيس السابق عـلي عبد الله صالح
وأطـــراف أخــــرى وقــــد أدى ذلك الى
ـــبـــرر أُعـــلــنت احلـــرب وحتت هــذا ا
عاصفـة احلزم الـتي مازالت مسـتمرة

منذ .2015
{ وهل تــرى أن نـــفــوذ الــرئــيـس الــيــمــني
الــسـابق عــلي عـبـدالــله صـالح مــتـمـثال في
ابـنه والـقـوات التـابـعة له ال يـزال مـؤثرا في

اليمن ?
ــــكن أن نــــنــــكــــر أن ألنــــصــــار - ال 
الرئيس السابق عـلي عبد الله صالح
ـؤتـمر تـأثـيـراً على الـسـاحة وحزب ا
اليـمـنـية فـقـد كانت لـديه الـقـدرة على
نــــسج الــــتــــحــــالــــفــــات واخلـالفـــات
وتـــســـويــــتـــهـــا وهـــو الـــذي حـــارب
احلــوثـــيـــ ست حــروب ثـم حتــالف
معـهم حـتى دخلـوا صـنعـاء وعدن ثم
حتـارب مــعــهم في 2017 م. والــيـوم
نـــتــابـع الــتـــحـــالــفـــات اجلـــديــدة مع
التحالف الذين كـانوا يقاتـلونهم منذ
بداية 2015 م وحتى 2017 م وكذلك
بــروز بـعـض الـقــيــادات الــعـســكــريـة
احملسـوبـة على الـرئـيس الـسابق في
الساحل الغربي وبدعم من التحالف.
كنت أتـمـنى لـو إنـهم اكتـفـوا بـاحلكم
الـسـابق الــذي اسـتـمــر ألكـثـر من 30
عـاماً بـقـيـادة الـرئـيس عـلي عـبـد الله
صـــالح ونـــحن لـــســـنـــا ضـــدهـم بــأن
يــكــونـــوا شــركــاء في احلـــكم ولــيس

حكاماً من جديد. 
ــاضي واحلـاضـر كـانت قــوتـهم في ا
في الزعيم علي عبد الله صالح رحمه
ــســتـقــبل فــمن الــصـعب  الــله أمـا ا

التكهن به.
ـؤتمر أو  وأنا لست مـع استئـصال ا
أنصـار الله أو االصالح أو أي مـكون
ســـيــاسي كـــذلك لـــست مع حـــكـــمــهم

ــشــاركــتــــهم في ـــا  مــنــفــردين وا
ـــــكم هـــــو صـــــنـــــدوق احلـــــكـم . واحلَ
ـــظـــاهـــرات االنـــتـــخـــابـــات ولـــيس ا

والدبابات !!
{ مــا هــو تـقــيــيــمـكـم لـلــدور الــذي يــلــعـبه
ي فـي الـــــيــــــمن فـي ظل ــــــبـــــعــــــوث األ ا
االتهـامات الـتي توجه له بـالفشل في إدارة

? األزمة وانحيازه للحوثي
- الــتـــقــيت مـــعه أكــثـــر من مــرة هــو
ي كجمال بعوثـ األ وغيره من ا
بن عمـر واسمـاعيل ولـد الشـيخ ولقد
ـيـة حلل قـامـوا جــمـيـعــاً بـجـهــود أ
األزمـــة وايــقـــاف احلـــرب في الـــيــمن
ولـكـنــهم واجـهـوا صـعــوبـات بـسـبب
رفـض جتــــــــــار احلــــــــــروب الــــــــــذيـن
ســـــيــــتـــــضـــــررون من وقـف احلــــرب

وحتقيق
الـسالم.  وقـلت لـلـسـيـد مارتـن وقبـله
لـلــسـيــد اسـمــاعـيل ولــد الـشــيخ بـأن
ـا بــيـد الـقــرار لــيس بـيــد هــؤالء وا
الكبار وعليهم أن يـتعاملوا معهم اذا
ـهـمـتـهم أن تـنـجح الخـتـصار ارادوا 
الــطـريـق ووقف الــدمــار وحـقـن دمـاء
ؤتمرات والزيارات االبرياء بدالً من ا
والـتــنـقالت بـالــطـائـرات مـن بـلـد إلى
بعوث آخر  كما يتنقـل غيرهم من ا
في بعض الـبلـدان فـالقـرار ليس بـيد
ا تـحـارب في هـذه الـساحـات وا ا
بيـد القـوى االقـليـميـة والـدوليـة التي
مولت وتـمـول هذه احلـروب وصرفت
ـلــيـارات بــاعـتـراف عـلــيـهــا مـئــات ا
نطقة كان من سؤول في ا بعض ا
ـنطـقة مـكن أن تـعمـر بهـا اليـمن وا ا

كلها.
{ مـا هـو تـقـيـيـمـكم لـلـدور الـعـربـي بـصـفة
صـري بصفـة خاصة? وهل عامـة والدور ا
ـــصـــر دورا مــؤثـــرا في ــكـن ان يــكـــون 

رحلة القادمة ? ا
- مع األسف أن الـدور الــعـربي ودور
اجلـامعـة الـعـربـيـة تـراجع وكان دون
ـطـلـوب حلل األزمـات في ـسـتـوى ا ا
ا ـنـطقـة الـعربـيـة قيـاسـا  اليـمن وا
ــاضي كـمـا في كـان عـلــيه األمـر في ا
حروب الـيـمن والـصومـال والـسودان
والــكــويت والــعــراق وحــسم احلــرب

الــيــمــنـيــة في الــســتــيــنــات في قــمـة
اخلــرطــوم بـ الــزعــيــمــ الـرئــيس

لك فيصل.  جمال عبد الناصر وا
ولــهـــذا فــإنــنـــا نــطــالـب بــدور أكــبــر
للـجامـعة الـعربـية بـيت العـرب حتى
تـتــمـكن من أداء دورهــا وواجـبــاتـهـا

التي قامت من أجلها. 
أمـــا عن ســـؤالـــكم حـــول دور مـــصــر
ـاضي فــنـحن نــقــدر دور مــصـر فـي ا
واحلاضر فقد ضحت كثيراً  من أجل
ـقـدمــة قـضـيـة األمـة الـعــربـيـة وفـي ا
فـلسـطـ والـيـمن وغـيـرهـا من الدول
الـعـربـيـة.. وال شك أنه لـهـا دور وهـو
مطلوب فعـندما تنـهض مصر تنهض
االمــــة الــــعــــربــــيــــة مـن احملــــيط الى

اخلليج.
ــصـري { مـا هـي انـعــكــاســات اخلالف ا
الـسـعــودي عـلى األزمــة بـعــد رفض مـصـر

إرسال قوات برية إلى اليمن ?
- أعــتـــقــد أنه ال يـــوجــد خـالف كــمــا
ســـمــيـــتـــمــوه ألنـه كـــــمـــا أعـــلم فــإن
صـرية السـعودية عالقات العالقات ا

طيبة. 
أمـا مـوضـوع ارسـال قوات بـريـة الى
اليـمن فمـصـر استـفادت دون شك من
جتـاربهـا الـسـابـقـة في حـروب الـيمن
1962 الى 1967 وهـي أكـــــــثـــــــر من
ضـحى بـرجـالـهـا وأمـوالـهـا  من أجل
الــــيـــمـن واحلـــفــــاظ عـــلـى الـــنــــظـــام
اجلــمــهــوري وحتـــريــر اجلــنــوب من

االحتالل البريطاني.
{ مــا هي انــعــكـاســات تــصــاعـد اخلالف
االمريـكي اإليراني عـلى األزمـة اليـمنـية في
ظل احـتـمـاالت اسـتخـدام إيـران لـلـحـوثـي

نطقة ? لتنفيذ أجندتها في ا
- يــــجب أن نـــعــــتــــرف بـــأن الــــيـــمن
أصـبـحت سـاحة لـتـدخالت كـل الدول
االقـلـيـمـيــة والـدولـيـة ونـحن ضـد أي
تدخل في الـيمن سـواء من قبل إيران
أو أمـيـركـا أو الـدول االقــلـيـمـيـة ومع
ـا عالقــات طــيــبــة مع كــافــة الــدول 
يـخـدم الــيـمن وأمــنـهـا واســتـقـرارهـا

وسيادتها الوطنية ودون
 وصــــــايـــــة مـن قــــــبل أي طــــــرف من
األطـراف ألنـنـا عـانـيـنـا ألكـثـر من 60

الرئيس ناصر يخاطب ابناء االمة التي بايعته قائداً
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