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الجنرال المخدوع

 ش��دني كثيرًا وص��ف البعض لما 
أق��دم علي��ه عل��ي محس��ن مؤخرًا 
باالنق��اب الناع��م وه��و وصف قد 
يك��ون غريب��ًا عل��ى م��ا نعرفه عن 
االنقابات العسكرية.. وهي مناسبات للقتل 
والهدم ومبع��ث دائم للفوض��ى والتخريب.. 

الخ..
ولعل هذا التعريف واحد من تفسيرات عدة 
لما قام به علي محسن، فهناك من يصف ما 
قام به باالنقاب العسكري وهو ما اليتفق مع 

الشروط الكاملة لانقاب العسكري. 
أما القول باالنقاب الناعم فانه قد شدني 
كثيرًا لوجود العديد من المسوغات والحيثيات 
التي تعبر عن حالة تآم��ر كبيرة اعدت مبكرًا 

لاطاحة بالشرعية الدستورية.
ولعل من أبرز هذه المصوغات هو ان الرجل كان واليزال عضوًا بارزًا في 
قيادة حركة »االخوان المس��لمين« وان ما قام به لم يك��ن بالمفاجئ، فقد 
عرف عنه انحيازه لاخوان المس��لمين والتزامه بدعمهم ورعايته لهم في 
اطار الجس��م العس��كري الذي يقوده والذي جعل منه وك��رًا لاخوان ولكل 
من يقف معهم من عناصر التش��دد والغلو، عاوة على ارتباط اس��مه بكل 
الحروب التي شنت ضد تيارات دينية تتناقض مع االخوان المسلمين ومنها 

الحركة الحوثية.
نعتقد ان الجنرال محسن هو المهندس الفعلي لحركة االخوان المسلمين 
والمخطط الوحيد والداعم بحكم موقعه العسكري لهذه الحركة وتوجيهها 
نحو االنقضاض على الس��لطة، لكن اعتقادًا كهذا س��رعان م��ا يتبخر وقد 
حدث العكس بدليل أن انقابه الناعم أظهر أن��ه عبارة عن مطية لاخوان 
المسلمين وليس القائد الفعلي والموجه لهم حيث أحسن األخوان المسلمون 
وباتقان ش��ديد  جره الى ميدانهم من خال تقديمه��م له صورة وردية لما 
س��تؤول إليه األمور فيما لو قام باالنقاب، الحلم الذي يسعون له منذ وقت 

مبكر.
والريب ان مايؤكد ذلك بصورة جلية هي تلك التسريبات التي عبرت عنها 
بوضوح وثائق ويكيليكس عن حميد االحمر والذي تحدث لشخصيات امريكية 
في اش��ارات واضحة عن رغبة جامحة لديه ولدى قيادة االخوان المسلمين 
في االس��تغال االمثل للجنرال علي محس��ن كإحدى القيادات العس��كرية 
الس��قاط النظام وهي حقيقة تكشف بجاء اس��تخدامهم له كمطية لبلوغ 
السلطة وتظهر نفس الوثائق حقيقة اإلعداد للمؤامرة مبكرًا ونظرت معديها 
وتسخيره لخدمة أهدافهم بل والذهاب الى ما هو أبعد من ذلك في وصفه 
من قبل حميد االحمر بالدموي والفاسد والش��خص الذي اليمكن أن يعول 

عليه لقيادة الباد.
 وعلى ضوء المجريات والتط��ورات الراهنة نجد علي محس��ن االحمر قد 
فش��ل فش��ًا ذريعًا في القيام بتنفيذ ما خطط له االخوان المس��لمون من 
فعل عسكري.وخير دليل على ذلك أنه لم يستطع ان يكسب انصارًا له داخل 
منظومة المؤسسة العسكرية بل خسر المئات من الضباط واالفراد الذين 
رفضوا العمل تحت قيادته باتجاه ضرب الشرعية واالضرار باالمن والسلم 
االجتماعي وهي خسارة مثلت لوحدها ضربة قاضية عكست هشاشة بنيانه 
العسكري بل ودرجة قدرته على الصمود في مواجهة حالة السخط الشعبي 
الكبير لما قام به سواء كان ذلك من قبل الجماهير المليونية الرافضة قطعيًا 
لما قام به أو بذلك الموقف الثابت والصارم للمؤسسة العسكرية والرافض 

للتمرد عن الشرعية الدستورية والحنث بالقسم العسكري.
اذًا هذا الفشل الس��ريع لانقاب الناعم كان قد تبعه فشل آخر تمثل هو 
اآلخر في بعض ابعاد الصورة الوردية التي قدمها االخوان المسلمون لعلي 
محس��ن االحمر كطعم لجره الى ميدانهم.. وهذا البع��د تمثل بإيهامه بأن 
حركته العسكرية سوف يصاحبها عملية استقاالت واسعة النطاق من الحزب 
الحاكم ومن مختلف المؤسسات الحكومية والهيئات المختلفة بصورة تكسب 
انقابه تأييدًا كبيرًا امام الرأي العام المحلي والعالمي وتقدمه كزعيم منقذ 

لألمة.
وتمثل الفشل الثاني وغير العادي من قبل االنقابيين في اكذوبة بيضاء 
حاولوا تمريرها عبر الديناميكية االعامية التي تقف الى صفهم والمتمثلة 
في قناة »الجزيرة« والتي كانت وبش��كل غير مس��بوق تقوم باإلعان عن 
وابل من االس��تقاالت المزعومة العضاء وقيادات الح��زب الحاكم.. وتكمن 
النكتة هنا في ان االخوان المسلمين قد تناسوا بأنهم قد دفعوا بالمئات من 
عناصرهم كدخاء على المؤتمر وتناسوا ان المؤتمر الشعبي قد قبل بهم 

في صفوفه بل ومكن العديد منهم من تبوء اماكن قيادية.
وعندما أرادت قيادة األخوان تنفيذ احامهم تم التعميم على عناصرهم 
بسرعة العودة الى قاعدتهم الحزبية واظهار المؤتمر الشعبي العام بالحزب 
الذي يتساقط في اسسه وقواعده واركانه على عكس الحقيقة حيث لم نجد 
احدًا ينادي الى الخروج من المؤتمر س��وى االصاحيين والقليل من بعض 
االحزاب.وتلك حقيقة قدمت الدليل الناصع ان االخوان المسلمين قد اعدوا 

مبكرًا لانقاب واستطاعوا توريط علي محسن بطريقة مرعبة.
اذًا علي محس��ن الجنرال الدموي والفاسد -حسب وصف حميد في وثائق 
ويكيليك��س- حقق هدفهم كخطوة اولى فش��لت ومطلوب منه ان يواصل 
لتحقي��ق خطوة ثانية لهم عس��ى ان تعوضهم عن فش��ل خطتهم االولى، 
بيد  ان ذلك يمثل طموحًا كبيرًا لاخوان على ضوء معطيات الواقع الراهن 
المنتصر للشرعية الدس��تورية.. لم يعد بمقدور علي محسن تحقيقه في 
ظل تزايد واتس��اع االخطاء الفظيعة التي يواص��ل اقترافها والمتمثلة في 
اراقة الدماء لمواطنين لم يسلم منها حتى اقاربه.. اخطاء يتواصل ارتكابها 
وتزيد من حالة السخط الش��عبي العارم ضده وضد من يقفون معه وهي 
أخطاء التعبر إال ع��ن حالة من االرباك وعدم القدرة على الس��يطرة.. حالة 
من الفوضوية تشوب كل نش��اط الجنرال الفاش��ل بالمقابل نجد األخوان 

المسلمين يتعاملون معه اليوم باستغال رخيص وحاقد.
اذًا االخوان المسلمون وبعد ان اغلقوا تمامًا على علي محسن كل الطرق 
ولم يعد امامه س��وى الموت أو الخروج من هذه الورطة باتخاذ قرار ش��جاع 
يعيده الى التناغم مع الوطن وقيادته وهو طريق مازال يؤمل منه ان يسلكه 
خاصة وان القيادة السياس��ية لم تقم بعزله ومازالت أمامه فرصة للعودة 
باعتبار ذلك انقاذًا لهذا الشخص الذي -ربما- سقط في هذه المؤامرة بحكم 

عامل السن.

)الشقيـ»قــ«ـة( قطـــر !
لقد نجح��ت دويلة قطر »الش��قيقة« في 
تحري��ك األح��داث ف��ي دول عربي��ة ع��دة، 
وتدخلت في كثير من األحداث فيها بصفتها 
وس��يطًا أو - كم��ا يفت��رض فيه��ا - طرف��ًا 
محاي��دًا، وق��د نجحت إل��ى حين ف��ي إخفاء 
حقيقة تنامي طموحاتها ورغباتها في دس 
أنفها في جميع قضايا المنطقة، ولعب دور 
دبلوماس��ي في المنطقة أكبر مما يؤهلها 
حجمه��ا الديم��و - جغرافي. يس��اعدها في 
ذلك أم��وال النفط والغاز الت��ي فاضت عن 
ميزانيتها خال الس��نوات الماضية، وتطور 

عاقاتها بأطراف غير عربية.
لك��ن، يب��دو أنه��ا تخل��ت مؤخ��رًا ع��ن 
دبلوماس��يتها؛ حي��ث كش��رت ع��ن أنيابها 
ودفعت كثير من تلك األح��داث إلى غاياتها 
النهائية، ولعبت دورًا لن ينس��ى في تنفيذ 
كثير من األجن��دات الغربية ف��ي المنطقة. 
فقد ق��ادت الوس��اطة بي��ن أط��راف النزاع 
المسلح في السودان، ولم يهدأ لها بال حتى 
نجحت ف��ي دفع تل��ك األطراف إل��ى تفتيت 
الوحدة الوطنية للسودان الشقيق. وال أحد 
ينكر دورها في قيادة األحداث في جمهورية 
مصر، ولم يسكت بوقها اإلعامي )الشريرة( 
أو يهدأ حتى تم إعان تنحي الرئيس مبارك 
عن الرئاسة، كما شاركت في دعم األعمال 
الحربي��ة ض��د ليبي��ا، وتول��ت دون غيره��ا 
تس��ويق النف��ط الليب��ي لدعم مايس��مى 
»المجل��س االنتقال��ي الليب��ي«، ولن تكل 
أو تمل حتى تنجح في مس��اعيها بإس��قاط 

النظام السياسي الليبي.
وليتها فعلت ذلك ألسباب لها عاقة بنوايا 
طيبة هدفها دعم الثورات العربية الشبابية 
ومطالبها في اإلصاح والتغيير السياس��ي، 
لكنا أول م��ن يرحب بذلك ال��دور المطلوب 
م��ن جمي��ع األنظم��ة العربية. لكنن��ا نؤكد 
أن العملية تمت في إط��ار عملية االنتقام، 
واالنتق��اء. ناهيك ع��ن أنها أتت ف��ي إطار 
التدخل المباشر وغير المقبول في الشئون 

الداخلية للدول واألقطار العربية.
وفعل��ت نفس الش��يء ف��ي اليم��ن، فقد 
كان��ت الدول��ة العربية والخليجي��ة الوحيدة 
التي عبرت ع��ن موقفٍ نش��اٍز من األحداث 
التي شهدها المجتمع اليمني، وسبق لها أن 
لعبت دور الوسيط بين األطراف اليمنية في 
حروب صعدة، ولكنها لم تكن تتدخل إال في 
اللحظات التي كانت تش��هد تقدمًا ملحوظًا 
لقواتنا المسلحة على قوات التمرد الحوثي. 
واألمور هذه كانت مدعاة للتس��اؤل والنظر 
في أسباب التدخل المباش��ر والمتكرر لهذه 

الدويلة في الشئون الداخلية للدولة اليمنية.
لقد خطر لي منذ فترة ليس��ت بالقصيرة 
أن أقوم بتصفح عدد من الوثائق الس��رية 
األمريكي��ة المعروف��ة باس��م )وثائ��ق 
ويكيليك��س(، لعل��ي أج��د إجاب��ة ش��افية 
للتس��اؤل الس��ابق. وكانت المفاجأة، عددًا 
كبي��رًا من المق��االت والوثائ��ق التي تربط 
بعض األطراف العربية والوطنية )وتحديدًا 
دولة قطر، وش��بكة الجزيرة( بتلك األحداث 
برباط وثي��ق يصعب إن��كاره أو إخفاؤه في 
ظ��ل ث��ورة اإلنفوميدي��ا وس��رعة انتش��ار 

المعلومات عبر شبكة االنترنت.
تنسيق اسرائيلي

وتذكر بعض تلك الوثائق )خمس وثائق 
كاملة، ويق��ال أن قطر دفع��ت مبالغ كبيرة 
لش��راء تل��ك الوثائ��ق، واس��تطاعت فع��ًا 
إخفاء معالم إحداه��ا( تفاصيل دقيقة لكل 
م��ا دار خال ع��دد م��ن اللق��اءات المتكررة 
الت��ي جمعت مس��ئولين من تل��ك األطراف 
مع بعض المس��ئولين الرس��ميين من قادة 
إسرائيل والدبلوماسيين األمريكان، وشبكة 
النت وحدها شاهد عيان على كثير من تلك 
اللقاءات الس��رية والمعلنة الت��ي تمت بين 
تلك األطراف. وقد جرى تس��ريبها ونشرها 
عبر صحف الواش��نطن بوس��ت األمريكية، 
والغاردي��ان البريطاني��ة، قب��ل فت��رة من 
الوق��ت، وحت��ى قب��ل تح��رك األح��داث في 
بعض مجتمعاتن��ا العربية، ع��ن دور قطر 

و»الجزيرة« في أحداث الفتنة.
ما فاجأن��ي ه��و الطريقة التي ج��رى بها 
تس��ريب تلك الوثائ��ق، وكميته��ا، بكيفية 
تش��ي بوجود نية واضحة ومتعمدة لكشف 

 ، ر لمس��تو ا

وفضح المخبأ ع��ن عاقات كثي��ر من قادة 
ال��دول العربية بأمريكا وإس��رائيل، تمهيدًا 
لصناع��ة ح��دث أو أح��داث خطي��ر، أو ربما 
م��ن أجل تهيئ��ة الش��عوب العربي��ة لتقبل 
بعض التغيي��رات في الخارطة السياس��ية 
واالجتماعية والجغرافية للمنطقة، تمهيدًا 

لتشكيل »الشرق األوسط الجديد«.
ه��ذا المصطل��ح القدي��م / الجدي��د الذي 
بش��رت ب��ه الدبلوماس��ية األمريكي��ة منذ 
زمن ليس ببعيد، ورفضته كثير من القوى 
السياسية العربية الحية على طول الساحة 
العربية وعرضها، ألس��باب عدة أبرزها أنه 
يؤس��س إلع��ادة رس��م خارط��ة المنطقة 
وتقس��يمها بأي��دٍ محلي��ة ومعون��ة عربية 
وأمريكي��ة وغربية مباش��رة إل��ى مجموعة 
من الدول الفسيفس��اء الصغي��رة، تتحكم 
فيه��ا »الش��قيقة الكب��رى« »إس��رائيل«، 
وتش��ترك معه��ا مجموعة م��ن دول الجوار 
الجغرافي »تركيا، وإي��ران، وإثيوبيا«. وهو 
األمر الذي يتيح ظهور بعض الدول العربية 
الصغي��رة )بحجم قط��ر( الطامحة في لعب 
دور دبلوماسي كبير، ومنافسة جميع الدول 

العربية الكبرى في قيادة العمل العربي.

قراءة سطحية
ل��م يدفعني لذل��ك داف��ع ش��خصي، بل 
جرى في إطار محاول��ة بحثية جادة وحثيثة 
لمعرف��ة األطراف التي تق��ف وراء ما يجري 
من أحداث في كثير من مجتمعاتنا؛ ألن كل 
ذي فط��رة س��ليمة ال يمكن��ه أن يصدق أن 
الصدفة وحدها يمكن أن تقف وراء تسارع 
جميع األحداث التي شهدتها مجتمعاتنا، وال 
التقليد، أيض��ًا - كما يحلو لبعض المحللين 

أو المتحدثين غير المتخصصين عبر شاشات 
التلفزة ووس��ائل اإلعام المختلفة- يمكن 
أن يكون محركًا ل��كل ما جرى، ألن في ذلك 
تبس��يطًا ش��ديدًا لحقيقة المس��ألة، وهي 
أخط��ر من ذل��ك بكثي��ر، وأعقد مم��ا نظن 
بكثير، مم��ا ال يترك لطرف واح��دٍ بمفرده 
فرصة أن يقود إلى انفراج��ة، أو حل جميع 

طاسمه وألغازه.
إن ما يجري في كل مجتمع عربي مختلف 
من أوجه عدة ع��ن الحدث أو األح��داث التي 
ش��هدتها مجتمعات عربية أخرى، وإن بدت 
بع��ض مامحها متش��ابهة. كم��ا أن بعض 
محركات األح��داث في كل مجتم��ع اختلفت 
بشكل الفت للنظر من مجتمع إلى آخر، وإن 
اشتركت في بعضها )مثل: الظلم، والتسلط، 
والحرمان، واإلقصاء السياسي، والتهميش، 
وضعف المشاركة السياسية، وكبت الحريات 
الثقافية والسياس��ية، والبطالة، والفس��اد، 
وتزييف نتائج االنتخاب��ات، ... وغيرها( مما 
ش��كل قاس��مًا مش��تركًا بين أغلب الثورات 

العربية.
كما اختلفت بعض األطراف التي ساهمت 
في تحريكها، وتباينت نواياها الحقيقية، وإن 
كان ما يجمعها هو العداء للنظام السياسي، 
والرغبة الشديدة في االنتقام منه، والهوس 
الش��ديد بالوصول إلى س��دة الحكم بعد أن 
تعذر عليها تحقيق ذلك بالوسائط السلمية 

والديمقراطية.
باستثناء عنصر الشباب الذي كان القاسم 
المش��ترك ف��ي جمي��ع األح��داث، ولدواف��ع 
وأسباب مختلفة من مجتمع عربي إلى آخر، 
مما يجعلهم العنصر األكثر أهمية، واألشد 
تأثيرًا في حركة األحداث، وتسلسل جريانها، 
خاصة إن تمسكوا بسلمية وعدالة مطالبهم، 
ولم يس��محوا لبعض األط��راف أن تجرهم 
إلى مع��ارك وصدامات عنيفة مع الس��لطة 
وباق��ي أف��راد الش��عب تخ��رج ثورتهم عن 
دائرة التصحيح والتغيير السلمي لكثير من 
المفاهيم والممارسات السياسية الخاطئة، 
وبم��ا يكف��ل االنتق��ال اآلم��ن والس��لمي 

للسلطة.
في األخير أدع��و القراء األعزاء، وش��بابنا 
األح��رار لتأم��ل الدور ال��ذي قامت ب��ه قناة 
»الجزي��رة«، ودولة قطر، وفضيلة الش��يخ 
القرضاوي، وأمثال��ه في تحريك وتحريض 
األحداث في مجتمعاتنا، والبحث عن النوايا 
الخفية لتلك األطراف، وهل تس��تحق فعًا 

لقب »الشقيقة«؟!.

 يحيى علي نوري
د. طارق المنصوب

»الشــقيقة«، قــد تكــون بمعنــى األخت 
الصغــرى التي تســتحق االحتــرام والرعاية 
والتقدير، أو تكون بمعنــى الصداع المزمن 
الــذي يــازم بعض النــاس طيلــة حياتهم 
لدرجة تجبرهم على تعاطي العقاقير واألدوية 
للتخفيف منها، أو ربما الشقية، التي تحتاج إلى 
التأديب أو العقاب. ولــكل قارئ أن يختار من 
تلك المعاني ما يتناسب مع فهمه لما ورد في 
هذه التناولة، ومع ما يعتقده يعبر عن حقيقة 

الموقف القطري من األزمة اليمنية.

 االخ��وان المسلمون حركة إسالمية  غايتها 
التبشير باإلسالم االمريكي المتعصرن  تحت 
شعار) اإلسالم هو الحل( وقد تعهدت الواليات 
المتحدة بإيصال اف��راد الحركة الى كراسي 
الحكم في البلدان العربية خالل العقد الثاني من القرن 
الواحد والعشرين عبر بروتوكوالت و خطط لم تكتب لكنها 

أفصحت عن نفسها في جوانب كثيرة منها:-
الجانب السياسي

يعتقد االخوان المسلمون بان السياسة عبارة عن كرة 
نجسة التتفق مع االخالق والقيم،  فالالعب  بها  ينبغي 
رسوخه في الشيطنة كي يحقق اهدافه بدقة ولكنهم 
مع هذا يغوصون فيها الى العمق  ويتهمون  من خالفهم  
بالجمود والسطحية بينما هم يتمازجون مع  اليهود  

والنصارى حتى  النخاع كالتالى:
- تحالف االخ���وان المسلمون مع امريكا  في حرب  
افغانستان  ضد طالبان السلفية وقام زعيم االخوان هناك 
حكمتيار بتهريب اسلحة المقاومة االفغانية  الى ايران تاركا 

الشعب االفغاني يتلظى بنار الطائرات االمريكية!! 
- تحالف اخوان ليبيا مع حلف الناتو ضد قوات القذافي 
وأفتى القرضاوي بان الحلف الغازي ليس صليبيا وانما 

شرعيا التجوز مقاتلته بل تجب مناصرته!!
- دخلت امريكا العراق وتحالف معها االخوان المسلمون 
بقيادة طارق الهاشمي والصحوات التي مابرحت تالحق 
المقاومة الشرعية بل ان حكومة تركيا االخوانية جعلت 
مطاراتها مسرحا للطائرات االمريكية اثناء قصف العراق!!
- تحالف االخوان في الصومال بقيادة شيخ شريف  مع 

قوات االتحاد االفريقي ضد السلفيين هناك!!!
- يقذف االخوان بفلذات اكبادهم الى المعهد االسالمي 
السياسي  في واشنطن ليتلمذوا على ايادي المستشرقين 

هناك كما هو حال طارق السويدان وغيره كثير!!
- يشرعنون القهر السياسي والوحشية ضد االنسانية  ان 
كانوا حكاما مثال ذلك  ماحدث في غزة حين اقدمت كتائب 
حماس على ذبح السلفيين في المساجد وهم بين راكع 
وساجد!! وفي المقابل يوجبون الخروج والبغي السياسي 

ان كانوا محكومين من غيرهم وبوقاحة قذرة يدعون انهم 
من اهل السنة وقد سئل رفسنجاني عن سنية االخوان 

فقال )نعم هم سنة لكن من الدرجة الثالثة(!!
- اجازوا التزوير في االنتخابات بغية التعجيل بالنظام 
االسالمي -حسب زعمهم-  فاذا وصلوا الى الحكم نسوا 
ماكانوا يدعون اليه من قبل واستمرؤوا  التزوير في بقية 
حكمهم )انظر مقال البشير بال حكومة اسالمية في موقع 

صحيفة الشرق االوسط(.
-   يكفرون اه��ل االس��الم  ويقتلونهم.. انظر كالم 
سيد قطب رحمه اهلل في كتابه معالم في الطريق 
ص173)الناس ليسوا مسلمين كما يدعون...ليس هذا 
اسالما وليس هؤالء مسلمين( بينما هم في المقابل 
يتحاضنون مع أع��داء اإلس��الم بتحالفاتهم ذات االوجه 

العديدة وهذا هو عين منهج الخوارج . 
الجانب الديني

يؤصل االخوان فكرة ) الغاية تبرر الوسيلة( عن طريق 
توظيفهم الخاطئ للقاعدة الشرعية) الوسائل لها احكام 
المقاصد( سعيا منهم لشرعنة استباحة المحرمات كيما 
يواكبوا مشروع االسالم االمريكي ويظهر ذلك في اآلتي:

- استباحوا الغناء الفاحش الصادر من النساء بالموسيقى 
كغناء ام كلثوم  وغيره وسموه غناء اسالميا يزيل الهموم 
والغموم -انظر فتوى القرضاوي في موقع صحيفة »الشرق 

االوسط«!!
-  اجازوا الزنا تحت يافطة زواج المسياراالسالمي وهو ال 
يختلف كثيرا عن زواج المتعة عند الشيعة واحلوا مصافحه 

النساء )انظر مصافحة القرضاوي لزوجة امير قطر(!!
- اب��اح��وا ال��رب��ا بصيغ ع��دة تحت شبهات أسموها 
)التسهيالت( المعمول بها في البنوك االسالمية  ويبررون 
ذلك بوجود لجنة دينية تراقب التحركات الماليه مع 
كون هذه  اللجنة الدينية المزعومة غير مستقلة فلديها 
ارتباطات مالية مع البنوك التي تراقبها ناهيك عن 
االرتباطات الضرورية مع البنوك الربوية.. لكن العلماء 
فضحوهم..  ففي مصر مثال جزم الشيخ مصطفى العدوي 
)حفظه اهلل( بما معناه )انه ال توجد بنوك اسالمية في 

مصر( واما في اليمن فحدث وال حرج.
- تلصص االخوان المسلمون واحتالوا على الجمعيات 
والشركات )شركة االسماك في اليمن انموذجًا( وسكتوا عن 
مصادرة االموال المسروقة فقد افتى مرشد االخوان محمد 
عاكف في 2008م بجواز االستفادة من االموال المودعة 
في الجمعيات المخصصة لفلسطين مبررا ذلك بانها من 

المسلمين والى المسلمين!!

الجانب االعالمي
-  اجاز علماء االخوان كالترابي لمذيعات قناة الجزيرة 
االخوانية ان يكشفن رؤسهن ويتجملن لكي يجذبن 
المشاهد العربي  واجاز ايضا للمشاهدين التمتع باالخبار 
من افواه المذيعات  وصدق من قال بان االخ��وان باتوا 
يعشقون مذيعات قناة الجزيرة، واما الكذب والدبلجة الال 
مهنية و االرجاف فهو عندهم من الواجبات النه يخدم 
التنظيم )كما حدث ان قامت قناة الجزيرة بعرض فيلم 
تعذيب لسجناء عراقيين على اعتبار انه في اليمن من 
اجل ان تستثير الشعب اليمني ضد زعيمه(.. لعنة اهلل 

على الكاذبين . 
- اوجب اإلخوان على اتباعهم االنخراط  في مؤسسات 
حقوق االنسان الغربية كمؤسسة رايتس ووتش وغيرها  
غير آبهين بما يجره اختراقهم هذا من الميوعة وفساد 
االخالق  وذوبان الشخصية االسالمية!! كل هذا من اجل 
ان ينعقوا منها باالفك والزور والبهتان على بني جلدتهم 

ورفاق دربهم،  فال حول وال قوة اال باهلل.

 وبدون شك فإن اليمن الموحد على 
امتداد العقدين الماضيين عانى ومازال 
يعاني كل أنواع الحرمان جراء أوضاعه 
والمعيشية  االقتصادية واالجتماعية 
، ذلك ليس بسبب التخلف الناتج عن موروثات 
الماضي ولكن بسبب تفشي وتوسع الفساد المالي 
واإلداري في بعض مؤسسات الدولة وأسباب أخرى 
الكل يعرفها على مستوى الداخل والخارج ، األمر 
الذي أقلق بعضًا من أبناء اليمن الغيورين وأدى بهم 

إلى المطالبة باإلصالحات.
ومنذ قيام الوحدة بفضل صانعيها والقوى 
الوطنية في الشطرين ودماء الشهداء التي سالت 
بهدف تحقيق الحلم الكبير الذي تحقق في 22 
مايو 1990م ، إال أن حفل الزفاف الوحدوي لم 
يستمر طوياًل ، فقد دخلت البالد في حرب صيف 
1994م ، والتي على إثرها دخلت البالد في أزمات 
وتحديات سياسية واقتصادية متتالية، وتم إنشاء 
أحزاب اللقاء المشترك الذي ضم عددًا  من األحزاب 
السياسية، ودون شك فقد كان لحرب صيف 1994 
م  أثرها حيث إن قيادة الحزب اإلشتراكي بعد 
الحرب غ��ادرت المسرح مما جعلها تطالب بفك 
اإلرتباط واإلنفصال عن الوطن األم ، لعب الحراك 
السلمي في جنوب الوطن دوره الفاعل في ذلك 
رغم أن الحزب االشتراكي هو الذي وافق يوم 21 
مايو 1990 م ، على الوحدة االندماجية والفورية 
هروبًا من الظروف التي كان يعيشها جنوب الوطن 
جراء انهيار االتحاد السوفييتي ) السابق ( وتفكك 

المعسكر اإلشتراكي كليًا ، فضاًل عن مخلفات 
حرب 13 يناير 1986م  بين الرفاق في الحزب 

اإلشتراكي اليمني.
وخالل األعوام الماضية واجهت البالد تداعيات 
شتى أهمها تنظيم  القاعدة الذي واجهته الحكومة 
بكل قوة وكذا الحروب الستة التي خاضها الجيش 
المركزي للدولة مع جماعة الحوثي في شمال 

الوطن مما أنهك الدولة اقتصاديًا وعسكريًا.
هذه األحداث والتطورات شكلت أبعادًا حقيقية 
لمدى مكانة الدولة وماهيتها وقدرتها على الصمود 
والثبات إلى أن جاءت تسونامي ثورات التغيير التي 
اندلعت في المنطقة بداية في تونس الخضراء 
ومرورًا بمصر الكنانة متدحرجة بنيرانها إلى اليمن 
السعيد ، وليبيا والبحرين واألردن وسوريا ، ونظرًا 

للظروف االقتصادية الخانقة في بالدنا وانتشار 
البطالة وعدم استيعاب الدولة لخريجي المعاهد 
والجامعات فقد خرج شباب التغيير إلى ساحة 
جامعة صنعاء وفي أنحاء اليمن يطالبون بإسقاط 
النظام ثم برحيل الرئيس علي عبد اهلل صالح 
الذي يكن له شعبنا التقدير واالحترام وأنه كان 
على امتداد السنوات الماضية صمام أمان الوحدة 
اليمنية ، غير أن الوضع اليوم أمام الحشود الغفيرة 
التي طالبت وطالبنا معها خالل السنوات الماضية 
بضرورة إدخال اإلصالحات اإلقتصادية والسياسية 
واالجتماعية وألن هذه المطالب التي أجمع عليها 
عامة أبناء الشعب لم تؤخذ في اإلعتبار، أدى ذلك 
إلى تفاقم األزمات بمختلف مسمياتها على نحو 
سريع ، فسارع شباب التغيير إلى اإلعالن عن قيام 

ثورة التغيير السلمية التي تضم في صفوفها كل 
أطياف المجتمع اليمني من طلبة وعمال وأساتذة 
ومن الجيش وأصحاب مهن مختلفة بما في ذلك 
أحزاب التحالف المشترك ، ومما يندى له الجبين 
ارتكاب المجزرة الدموية على يد القناصة يوم 
الجمعة 18 مارس 2011م ، التي أضرت بسمعة 
اليمن محليًا وإقليميًا ودوليًا ، بل كانت هي القشة 
التي قصمت ظهر البعير ، حيث أن تلك المجزرة 
ساهمت إلى حد كبير في تأجيج عواطف مشايخ 
اليمن الكبار وقادة الجيش وعدد من الوزراء في 
الحكومة وعدد من سفراء اليمن في الخارج ، كل 
هؤالء قدموا احتجاجاتهم واستقاالتهم وتضامنوا 
مع شباب التغيير وانضموا إلى صفوفهم، وما حدث 
في صعدة من تسلم فارس مناع أمور المحافظة 
كما أن محافظات أخرى بدأت تتداعى وهي في 
طريقها لالنفصال.. ما كان يمكن حدوث ذلك لوال 
غياب الدولة ، كل هذا ينذر بالشؤم والعواقب التي 
قد ال يحمد عقباها ، والجديد هو إصابة ما يزيد عن 
1300 متظاهر في مدينة تعز يوم األحد 3 أبريل 
الجاري ومقتل ما يزيد عن 17 شخصًا ومثله في 
الحديدة مساء اليوم نفسه وكذا يوم اإلثنين 4 / 

4 / 2011م .
وهكذا فإن األوضاع في صنعاء بل في أنحاء اليمن 
لم تعد تبشر باالطمئنان لعدم استقرار األوضاع 
السياسية واالقتصادية ، والمؤسف أن الرئيس علي 
عبد اهلل صالح قدم كما الخيرون من أبناء الشعب 
مجموعة من المبادرات بهدف إخراج البالد من 
أزماته ، جميعها لم يكتب لها النجاح ، وهكذا فإن 

البالد لم تعد تمر بأزمة واحدة ولكن  بمجموعة من 
األزمات هي في غاية الخطورة وأصبحت اليمن كما 
سماها مسؤول بريطاني ومراكز البحوث »  دولة 
فاشلة » ، مما يتطلب من الجميع حكامًا ومحكومين 
، سلطة ومعارضة ، العمل على إنقاذ اليمن من 
أزماته ومما هو مرسوم ومخطط له ، وكما سبق 
أن قلنا أن الوقت مازال متسعًا وإن كانت األمور لم 
تعد ترضي أحدًا في الداخل والخارج بما في ذلك 
الواليات المتحدة األمريكية التي بدأت تطالب 
بنقل السلطة سلميًا ،  وأعتقد جازمًا أن الرئيس 
علي عبداهلل صالح بإمكانه وبحكم مهارته ودهائه 
السياسي أن يرفق بشعبه وأن يخرجه إلى بر األمان 
بحيث يجنب اليمن الفتنة والدمار ، وهذه الدعوة 
هي كذلك لمشايخ البالد وعقالها وعلمائها وأساتذة 
الجامعات وأواًل وأخيرًا الشباب أصحاب المصلحة 
الحقيقية في الثورة ، وعلى اليمن واليمنيين 
االتعاظ بالسوابق واالستفادة من ال��دروس من 
تونس ومصر والحرب األهلية الجارية اآلن في ليبيا 

الشقيقة التي أكلت األخضر واليابس !
أسأل اهلل سبحانه أن يحكم األخ الرئيس وعقال 
اليمن أنفسهم وأن تسمو مصلحة اليمن على 

المصالح الذاتية..
حفظ اهلل اليمن وجنبها الفتنة التي إن حدثت -ال 
سمح اهلل- ستؤدي إلى تقسيم وتمزيق اليمن إلى 

مخاليف وليس إلى دويالت !.
واهلل من وراء القصد..

٭ المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعالقات الدولية 

بروتوكوالت االخوان المسلمين
 )خوارج العصـــر وحلفاء النصارى(

نجيب المار

اليمـــــن في مفتــرق الطــــــــرق

د .علي عبد القوي الغفاري 

ــداء الحرية  ــدًا غير أع األوضــاع الحالية في بادنا ال تسر أح
والديمقراطية والوحدة ، فقد أصبحت الحياة في العاصمة صنعاء 
وفي بقية المحافظات ال تطاق ، وكما لو أن الباد فعًا في حالة حرب 
وان استمر الحال هكذا فكل شيء محتمل ووارد ، وال ندري إلى أين 
سيؤول مصير اليمن الذي توحد لتوه قبل عشرين عامًا ، وال ندري 
من أجل من يبدأ تمزيق اليمن ؟ فها هي محافظة صعدة في الشمال 
قد اختارت لها يوم الخميس 23 مارس الماضي محافظًا جديدًا من 
أحد أبنائها ، ومحافظات أخرى أوشكت على تسيير أمورها بعد حادث 

خنفر في جعار الذي أودى بحياة ) 150 (  من األبرياء.


