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«االصالح» من التضليل الفاضح..
إلى الكذب الواضح

أحمد عمر األهدل

ما من شك ّ
أن الكذب من أسوء الصفات ,التي ذمتها وتذمها الشرائع السماوية
والقوانين الوضعية على اإلطالق ،وفي الشريعة اإلسالمية ,الكثيرمن اآليات واألحاديث
النبوية التي تذم الكذب وتحرمه وتخرجه من جميع أسس ومبادئ السلوك اإلنساني ,وفي
الحديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم( :أيكون المؤمن جباناً؟ قال نعم ،أيكون المؤمن بخي ً
ال؟
قال نعم ،أيكون المؤمن كذاباً؟ قال ال) ..وهذا فيه داللة شرعية على إخراج الكذب ـ شرعاً ـ من
قواعدالمعاملة االجتماعية ،سوا ًء أكانت إدارية أم سياسية أم عسكرية أم أمنية أم مدنية أم حتى
شخصية ،وذلك احتراماً لقواعدالمعاملة اإلنسانية ،وإن كان عدواً مغايراً في العقيدة واالتجاه..
أن المتتبع للوضع السياسي الراهن ،يجد ّ
غير ّ
أن حزب اإلصالح ،يمارسون على الشعب ،بكل
فئاته وشرائحه التضليل اإلعالمي المكشوف ،والكذب المفضوح ،بأساليب تصل إلى حدالسماجة
واالبتذال ،في التعاطي مع وعي وفكر المتلقي ،في مصطلحات ومواقف وأحداث ،يعلم بها
القاصي والداني من أبناء الشعب اليمني ،وفي األسطرالتالية ،محاولة لتسليط األضواء على
بعض األكاذيب ..والنطيل..

النقطة األولى:الثورة الشعبية

إن الثورة ،أية ثورة ،تحتاج إلى مقومات وشروط أهمها
ّ
التأييد الجماهيري المحلي واإلقليمي والدولي ،بينما هذا
المصطلح الذي يروج له اإلصالح في اليمن ،لم يكن له من
ذلك الشيء نصيب ،بل على العكس وقفت ضده الجماهير،
وجاء قرار مجلس األمن الدولي رقم ( )2014تأييداً للمبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية ،التي كان حزب اإلصالح ،أول
الموقعين عليها في الرياض ،أضف إلى ذلك تقاسم الحقائب
الوزارية بين األطراف السياسية ،وإجراء انتخابات رئاسية
مبكرة ،باإلضافة إلى إجراءات سياسية وأخرى ،تؤكد أن ما
أن تيار األخوان
يجري في اليمن ،أزمة وليس ثورة ،بيد ّ
المسلمين في اليمن ،مازال يروّج لهذا المصطلح الوهمي،
الذي الوجود له على أرض الواقع ،قاصدين بذلك تلويث
فكر الشباب وضمائرهم ,لتحقيق المآرب التالية:
 دغدغة مشاعر الشباب بهذا المصطلح ،وتحريضهمعلى توسيع دائرة الفوضى وتخريب البنى التحتية للوطن،
بأن ما يجري من حولهم ثورة.
وإقناع اآلخرين ّ
 اإلبقاء على المعتصمين داخل الساحات ،ليتمكنوا منإغالق الطرق والشوارع ،بالمتاريس والمسلحين ،وحصار
المعسكرات ،وتحريك المسيرات والمظاهرات ،بقصد
اإلساءة للشخصيات الوطنية وتشويه تاريخها الوطني.
 اإلساءة المتعمدة للخصوم ،وتوسيع دائرة التصفياتالجسدية ،والصدام المسلح ،كما هو حاصل اآلن بين حزب
االصالح والحوثي في شمال الشمال ،واالصالح والحراك
في الجنوب ،والقاعدة والجيش في أبين ،والضغط على
الدولة إلدخال تلك العناصر ،في الحوار الوطني لتذهب
تلك الجرائم ،تحت مبرر مسمى الثورة.
 تزوير كشوف اسماء القتلى والجرحى ،والضغط علىحكومة الوفاق الستيعابهم تحت مبرر شهداء الثورة.
 اإلساءة المباشرة للجيش الوطني ،مثل( :جيش العائلة،وأمن العائلة) وإبقاء رئيس الجمهورية المشير عبدربه
منصور هادي ،في مربع التهديد والضغوط واإلحراج ،بدليل
أنهم مازالوا يرددون هذه المفردات( :الجيش المنشق،
الجيش الحر ،جيش الثورة الشعبية) مايعني أنه الشرعية
عندهم للرئيس عبدربه منصور هادي ،بعد أن كان األولى
بهم أن يلتزموا بما وقعوا عليه امتثا ً
ال لقوله تعالى« :يَا
وْفو ْا ِبا ْل ُ
أَيُّهَا َّالذِينَ آمَنُو ْا أَ ُ
عُقودِ» (المائدة..)1

النقطة الثانية :النظام السابق

مبدئيًا أي نظام على وجه األرض ,البد له من أسس
ومبادئ وقيم وثوابت يقف عليها ورموز وطنية مقدسة،
يحترمها اتباع هذا النظام ويؤمنون بها .والنظام الجمهوري
اليمني ،مثله مثل أي نظام في العالم ،له أهداف ثورية
خالدة ـ سبتمبر وأكتوبرـ وله رموز وطنية مقدسة ,تتمثل
في الطير الجمهوري ،والعلم الوطني ،وكذلك الشعار
الوطني ،والنشيد الوطني والسالم الجمهوري ,كل هذه
الرموز والثوابت الوطنية باإلجماع تعتبر خطوطاً حمراء لدى
كافة أبناء الشعب ،واليجوز تجاوزها بحال ،وبالتالي عندما
نريد أن نطلق على النظام القائم مصطلح (نظام سابق)
ينبغي على من أراد ذلك ،تغيير جميع أهداف ورموز هذا
النظام ،وإلغاء كل األسس التشريعية والتنفيذية والقضائية
المنبثقة منه ،تغييراً كلياً كما فعل آباؤنا مع النظام اإلمامي
البائد ،أوتغييراً جزئياً كما فعلنا عند تحقيق الوحدة ،أما أن
تكون رايته الوطنية بخطوطها الثالثية ،األحمر واألبيض
واألسود ،مازالت ترفرف أمام مقر األمم المتحدة ،وفوق
كل سفارة يمنية ،ومنزل يمني ،وشعاره الوطني يُردد
في المدارس والميادين العسكرية ،ونشيده الوطني مازال
فإن من يقول
يعزف بنغماته الوطنية حتى هذه اللحظةّ ،
عليه نظامًا سابقًا ،يعتبر متجرداً من ثياب الحياء ،وفاقداً
لكل ضوابط المصداقية .وبذلك أليس من المعيب على
اإلصالح أن يرددوا هذه المفردة (النظام السابق) أمام هذه
الحقائق التي تدل على ثبات النظام وثبوته ،وهل أحدٌ من
الناس يستطيع تصديق ذلك؟؟

بقايا النظام

إذا طالما النظام الجمهوري ،مازال شامخًا شموخ نقم

وعيبان ،فبالتأكيد الوجود للثورة التي كان حزب االصالح
أول المتآمرين عليها ،وأول من اعترف اعترافاً صريحاً ووقع
فإن ما يرددونه ،هو
عليها في الرياض بأنها أزمة ،وبذلك ّ
عبارة عن أكاذيب مفضوحة ،يتذرع بها حزب اإلصالح،
للتشريع المبطن ألنصارهم ,لإلمعان في تجويع الشعب،
وتخريب البنى التحتية للوطن ،وتزييف حقائق التاريخ
فإن إصرارهم ـ اليوم ـ على
وأحداثه المؤلمه ،وبالتالي ّ
ترديد هذه المفردة (بقايا النظام) التي تفتقر إلى أبسط
الدالئل والبراهين ،التي قد يتشبث بها الفاشل والغريق،
إنما يعني ذلك أنهم يسعون لتحقيق الكثيرمن األهداف
اآلنية منها:
أو ً
ال  :جعل هذه المفردة ،سيفًا مسلطًا على الخصوم
إلضعاف قوتهم ومنعوياتهم ،وكسب الكثير من المؤيدين،
من أبناء الشعب.
ثانيًا :إيهام الرئيس عبدربه منصور هادي ،أنه مازال
في موقع التهديد ،وإرباكه بخروج التظاهرات والمسيرات
المتعددة ،بحيث يصبح موقعه السيادي ،مهزوزا معنويًا
اليقدر على إص��دار القرارات الرئاسية ,بإخراجهم من
الساحات والمتاريس ،وإعادة الحالة األمنية إلى ما كانت
عليه.
ثالثًا :جعل هذه المفردة ،سالحًا فتاكًا يضرب في عمق
وحدة وتماسك الجيش الوطني ،لتفكيكه وتمزيقه ،وتشجيع
التمرد النوعي ،للحصول على المؤيدين من مختلف
الوحدات العسكرية ،وعندئذ تصبح هذه المفردة الخبيثة،
عبارة عن فتوى صريحة يرسلها اإلص�لاح ألنصارهم
تُشجّع وتُجيز للعناصرالمتمردة ،وفي مقدمتهم عناصر
القاعدة ،مواجهة الجيش بكل صنوفه وتشكيالته ،كون هذا
الجيش ليس له غطا ٌء شرعي أومبرر قانوني ،وانه من بقايا
النظام ،كما يزعمون ،وأقوى شاهد على ذلك ،ما يشهد
أن األعمال اإلرهابية ،التستهدف إال
به الواقع ،حيث نرى ّ
الجيش الذي وقف مدافعاً عن الشرعية الدستورية ،بينما
ال نرى بالمطلق انه يستهدف العناصر المتمردة ،أضف إلى
أن حزب اإلصالح ،لم يدن المن قريب والمن بعيد،
ذلك ّ
األعمال اإلرهابية ،طوال األزمة ،على الرغم من أنه من
األحزاب الدينية ،التي ترى وتعتقد حرمة المسلم ،دمه
وماله وعرضه.

الرئيس المخلوع

ترديد هذا المصطلح في اليمن ،فرية واضحة وكذب
ألن النظام الجمهوري في اليمن ،يقوم على
مكشوفّ ،
مبدأ التداول السلمي للسلطة ،وبذلك فال وجود لمثل هذه
المصطلحات المستوردة ،ومع ذلك أريد أن أشيرـ هنا ـ إلى
حقائق وأحداث تدحض وجود هذا المصطلح ،وتؤكد انه من
األكاذيب وأساليب التضليل لإلصالح.
األول:بقاء النظام الجمهوري ،ثابتاً بكل مكوناته المادية
والمعنوية ،ينفي قطعًا التغيير الثوري ،الذي كان يراهن
عليه كثيراً في تغيير النظام ،ومسألة الخلع السياسي،
وبالتالي يثبت يقينًا أن الصحة لما ي��رّوج له األخ��وان
المسلمون في اليمن.
الثاني :لم نسمع بعقد جلسة لمجلس النواب ,يصوت
فيها على إقالة رئيس الوزراء وحكومته ،أويدعو لمحاكمة
رئيس الجمهورية ،طبقًا للمواد الدستورية التي تخوله
القيام ذل��ك ،وإذا انتفى من الواقع السياسي اليمني،
حدوث مثل تلك الجلسة ،انتفى هذا المصطلح ،من الواقع
السياسي واالجتماعي اليمني برمته ،وثبت يقينًا مدى
الزيف والتضليل ,الذي يمارسه األخوان المسلمون على
أبناء الشعب اليمني ،ومدى إساءتهم للشخصيات الوطنية
العظيمة ،والتاريخ السياسي اليمني.
الثالث :صدور قرار جمهوري ،يدعو إلى انتخابات رئاسية
مبكرة ،وهذا ينفي مسألة الخلع السياسي ،أضف إلى ذلك
أن مباشرة الجماهير لالنتخابات الرئاسية المبكرة ،في 21
ّ
فبراير الماضي ..دليل كافٍ لينفي مثل هذا المصطلح،
ويثبت الحالة التي وصل إليها األخ��وان المسلمون ،في
ممارستهم للتضليل والكذب المفضوح ،دون وازع ديني،
أو رادع قانوني ،أو ذرة حياء.

قبل وبعد محطة 1994م ظلت صحف وإعالم الحزب االشتراكي تربط اإلرهاب
باإلصالح «االخوان» وحين تصعيد األزمات مع الشريك المؤتمر كان إعالم
االشتراكي يتهمه بالتواطؤ مع االرهاب من خالل عالقاته أو تحالفه مع االصالح.
واستمر هذا الطرح حتى تحالف االشتراكي واالصالح في تكتل اللقاء المشترك خالل
العقد الثاني للوحدة.
< وفي هذا السياق نجد أن صحف االشتراكي وثقت واعترفت باالرهاب في أبين قبل
وبعد محطة 1994م ولعل محطة ما عُرف جيش عدن أبين االسالمي تؤكد على ذلك.

انقسام الجيش ورقة
إلفشال المبادرة
ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث عن
االره��اب في اليمن فنحن
نتحدث عن حروب المناطق
الوسطى وح��روب الجهاد
في افغانستان والمعاهد
العلمية الموازية لطالبان.
وال يبرئ عالقة أي طرف
باالرهاب تحالفه كشريك
نظام أو في تكتل معارض
أو في اصطفاف محطة.
إذا االص�ل�اح ظ��ل ألكثر
من عقد هو طرف االرهاب
أو الباني والمتبني له في
إعالم االشتراكي ولم يعد
كذلك من مستجد انتقال
الطرفين الى عالقة تحالفية
ف���ي ت��ك��ت��ل ال��م��ش��ت��رك،
ف��ا ل��ط��ب��ي��ع��ي أ ن قضية
االره����اب ب��ات��ت تسويق ًا
صراعي ًا تجاه أي أط��راف
مستهدفة.
فحين االضطرار لمواجهة
جيش عدن -أبين االسالمي
يطرح إعالم االشتراكي أن
النظام يستعمل القوة في
الجنوب وال يمارس ذلك في
الشمال.
 ۹خالصة أو استخالص
ه��ذه ال��ص��راع��ات ه��و أنه
إذا ال��ح��رب ض��د االره���اب
ت��دك النظام واليمن كما
افغانستان ،فاالشتراكي
أو المشترك هم مع هذه
الحرب ،أما إذا بات النظام
ه��و الشريك ف��ي الحرب
الدولية ضد االرهاب فإما أن
النظام عميل ألمريكا يفرط
بالسيادة أو ال يوجد إرهاب
في اليمن والنظام يمارس
التهويل.
إذا علي ع��ب��داهلل صالح
يحكم فالقاعدة بالنسبة
لحميد األحمر هي قاعدة
«دار ال��رئ��اس��ة» وحين
يترك الحكم تصبح قاعدة
الرئيس (صالح).
ا ل��ق��ا ع��د ة و ميليشيا ت
«االخ�����وان» ال تستهدف
غير دار الرئاسة ومسجده
والحرس الجمهوري واألمن
ال��م��رك��زي ب��م��ا ي��ت��واف��ق
وي��ت��ط��اب��ق م��ع توجهات
وحمالت وتعبئة المشترك
وذلك يجعل من الجائز أن
تسمى قاعدة المشترك،
فكيف يستطيع مثل حميد
االحمر إقناع الناس انها
قاعدة الرئيس علي عبداهلل
ص��ال��ح ..وه���ل المعاهد
ا لعلمية ا لطا لبا نية هي
معا هد ا لر ئيس ا لسا بق
واالصالح هو الذي أغلقها
وعلي عبداهلل صالح عارض
واعترض على إغالقها بكل
قوة؟
م��ن ال��س��ه��ل ح��ت��ى على
ال��ب��ي��ض ال���ظ���ه���ور في
فضائية والقول بأن النظام
واألنظمة المحيطة هي التي
أوصلت القاعدة للجنوب
كقراءة أنسب لخياراته أو
أهدافه الصراعية الواهمة!
زع��ي��م ال��ق��اع��دة أسامة

الحرس الجمهوري ..شكراً!!
ما شاهدناه من انتصارات عسكرية اجترحها أبطال قوات الحرس الجمهوري والقوات
الخاصة والعديد من الوحدات واألمن واللجان الشعبية في أبين ضد عناصر القاعدة
تبعث على الفخر واالعتزاز بأن هذه المؤسسة العسكرية العمالقة درع اليمن الحصين
والتي تشكل أهم كيان مؤسسي على االطالق تقع على عاتقها المسؤولية الوطنية األولى
كمؤسسة دستورية دفاعية وأمنية حيادية ملزمة بحماية سيادة وأمن واستقرار الوطن
وتأمين سبل تقدمه وازدهاره واالنتصار إلرادة الشعب وخياره الديمقراطي.
وهنا ننبه من خطورة أساليب الدجل والتضليل والمغالطات لقوى التآمر والشر والظالم
واالرتزاق واإلرهابيين وكل المتاجرين بقضايا الوطن من خالل استهداف هذه المؤسسة
العمالقة بابطالها وقائدها ..سوا ًء عبر نشر االخبار المغلوطة والمفبركة والكاذبة التي
تنتهجها بعض وسائل إعالم المشترك التي تروج لفكر القاعدة في اليمن.

وباستقراء النجاحات الوطنية لهذه المؤسسة العمالقة نجد أن الحرس الجمهوري
على يقين تام بأن الوطن ملك للجميع ويتسع لكل أبنائه ..وان الكل أمام القانون سواء
والوطن ليس كما يفهمه البعض من قوى الشر والظالم مجرد ثروة أو غنيمة ينبغي
اخضاعها للمحاصصة والتقاسم ..بل ان الوطن هوية وانتماء وتضحية وفداء وليس
مجرد شعارات جوفاء.
نفتخر اليوم بأن الحرس الجمهوري اكد أنه حقيقة أزلية مطلقة ملك األجيال وسيظل
فوق االشخاص واألحزاب ..وان مصالح الوطن العليا تسمو على كل األهواء والرغبات
الذاتية للقوى االنقالبية والمنشقة والنوازع المريضة الطافحة باالنتهازية المفرطة
والنرجسية الذاتية.
إن الحرس الجمهوري قد استطاع من خالل تنفيذ المهام المناطة به في مكافحة

مطهر األشموري
بن الدن ه��رب من جحيم
ا لشيو عية لال غتر ا ب في
ا لسعو د ية حتى و صو له
لزعامة تنظيم القاعدة،
وال��ط��ب��ي��ع��ي أن يجتذب
قاعديون م��ن اليمن من
ج��ان��ب ،كما الطبيعي أن
يكون رد الفعل تجاه تطبيق
الشيوعية في بلد اسالمي
كاليمن السير في خيار الفكر
والثقافة المضادة كالقاعدة،
وبقدر ما تخف قبضة الحكم
ال��ح��دي��دي��ة وينتقل إلى
الوحدة والتعددية السياسية
بقدر ما تظهر القاعدة في
مجاهرة ووضوح أكثر.
االط���راف المتطرفة في
حروب المناطق الوسطى
كأ قصى ا ليسا ر و أ قصى
اليمين هي أساس القاعدة
ً
ص��ي��اغ��ة أو
ف��ي ال��ي��م��ن-
صنا ً
عة  -مثلما ا لتطر ف
ال��ش��ي��ع��ي ه���و رد فعل
لتطرف القاعدة ..وهكذا
سياق القاعدة الحقائقي
والوقائعي من عهود الرفاق
حتى وضع الوفاق.
ال��ق��اع��دة ه���ي ط��ري��ق
الوصول للحكم ،فإذا الحرب
ضدها يمكن أن توصلهم
ال��ى الحكم فهم مع هذه
الحرب ،وإذا الحرب بالقاعدة
توصل الى الحكم فيحاربون
معها كما في أرح��ب ،وإذا
التبرؤ منها يسهل الوصول
للحكم يتبرأون وإذا رمي
المسؤولية جزاف ًا تجاهها
على النظام يسهل إقصاء
ا لنظا م فسيسير و ن في
ذلك!
معروف عن القاعدة أنها
ال تريد غير الدماء والدمار
واالش�لاء والفناء  ..فماذا
يريد طرف سياسي أو جناح
سياسي مثل االص�لاح من
حروب نهم وأرحب في ظل
الوفاق وبعد توقيعه كطرف
على المبادرة الخليحية؟
حتى ل��و اس��ت��ول��ى على
معسكر ا ت جبل ا لصمع
بأرحب فهل سيستولي على
المطار وإذا استولى على
المطار فهل سيستولي على
الحكم وإذا استولى على
الحكم فهل سيحكم؟
من الواضح أن مثل هذا
ه��و ا لمحا ل و ا لمستحيل
ول��ك��ن ال��ط��رف المتطرف
ي��ظ��ل ف��ي ت��ط��رف��ه حتى
يدمي ويدمر ذاته بوعي أو

بدونه.
رفض إنهاء االعتصامات
وال���ت���وت���رات ه���ي لعبة
المشترك وثقلها اإلصالح
يكمل بثنائية متوازية هي
ح��روب أرح��ب ونهم ولعبة
اللواء علي محسن الستمرار
انقسام الجيش.
ذل���ك ي��ؤس��س ل��ط��رف
استحقاقات خارج المبادرة
الخليجية في إطار الواقع
أو كأمر واقع ،ولكن األهم
هو محاولة تأسيس لعبة
سياسية للعب على المبادرة
ا لخليجية و ا لتملص ما
أمكن من حقيقة اختراقها
واستحقاقات مخالفتها.
َّ
تخلوا عن
مفاجأة م��ن
الزعيم علي عبداهلل صالح
في هذه المحطة هي أكبر
مفاجأة ،بما يجعل مثل ذلك
من المعطيات أو النتائج
التلقائية لوقع محطة على
نظام وحاكم كما يمتد ذلك
كا ستحقا قا ت على طر ف
طامح أو طامع للحكم.
فاإلصالح ظل هو النظام
او من النظام حتى لو لم
يكن شر يك ًا أ و مشا ر ك ًا
كمسمى أ و تحا لف فهو
شريك األثقال واالوص��ال
المتصل والمتواصل.
ولذلك فأثقال داخله ليست
بالضرورة الفتة لألنظار
بشكل كبير باتت تدرك
حاجة االص�لاح ليس فقط
للتضحية بالقاعدة بتدرج
وعلى مراحل بل بتضحيات
على مستوى من اإلزاح��ة
داخ����ل أج��ن��ح��ة اإلص�ل�اح
وأثقاله ..فاإلصالح هو في
وضع أشبه بركوب البيض
وف��ت��اح ال��دب��اب��ة كطرف
منتصر ولكن قبل الحسم
في مسألة الحكم وتثبيته
والفارق هو أن هذه الكوادر
والقيادات االصالحية ليسوا
رك���اب دب��اب��ة ب��ل رك��اب
غواصة وطائرة في آن واحد
تستطيع ال��ط��ي��ران حين
تريد كما تستطيع الغوص
في البحر ،واألذكى هم من
يستطيعون تطويعها للسير
في البر والرسو في البر.
ا ال م���ر يحتا ج للتخلص
من عيوب وأعباء الوضع
االنتقالي الذي هو أرضية
اللعبة كمدخالت ومخرجات
وتبرير وتمرير.
بمثل ما شاهدناه نفور اً
وه��روب�� ًا من الزعيم علي
عبداهلل صالح لتوقع أنه
سيترك الحكم ،فاإلصالح
يحتاج لمثل ذلك حتى من
جنا حه ا لسيا سي ليصل
الى إمكانية استالم الحكم،
ول��ذل��ك فهو كالمنغمس
في اللعبة الخافية والخفية
وكأنه ال يعنيه اتفاق أو
وفاق وال سقف فترة انتقالية
وانتخابات ..ومن يريد الفهم
أكثر عليه أن يتابع األهم
واألدق واألكثر تفصي ً
ال!

محمد اليمني

اإلرهاب الحفاظ على األمن واالستقرار ..وأكد من جديد لكل من في قلوبهم مرض
انهم لن يتوانوا في التصدي الحازم ألعداء الوطن والحرية والديمقراطية والتنمية أينما
وجدوا ..وستظل هذه المؤسسة العمالقة هي القوة الضاربة والعين الساهرة لحماية
الوطن وسيادته والسياج المنيع للحفاظ على أمنه واستقراره وسكينته العامة وكل
منجزاته ومكاسبه وثوابته الوطنية وسوف تردع بحزم وقوة كل من تسول له نفسه
العبث باألمن واالستقرار.
واجبنا يفرض علينا أن نتقدم بكل الشكر والتقدير ألبطال الحرس الجمهوري والقوات
الخاصة وعلى رأسهم قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة العميد الركن أحمد
علي عبداهلل صالح..
من الفيسبوك

