
 حيث أكد على الدعم الالمحدود 
على  لتوقيع  وا لخليجية  ا للمبادرة 
التسوية السياسية بهدف االنتقال 
للسلطة في  السلس  الديمقراطي 
اليمن واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

المبادرة  التوقيع على  وق��د ت��م 
صمة  لعا ا ف��ي  ليتها  آ و لخليجية  ا
السعودية الرياض بتاريخ 24 نوفمبر/ 
2011م وبرعاية كريمة من العاهل 
السعودي عبداهلل بن عبدالعزيز، 
وبحضور ممثلين عن مجلس األمن 
واالتحاد األوروبي وممثلي دول مجلس 
التعاون الخليجي.. وحددت المرحلة 
االنتقالية التي نصت عليها المبادرة 

بعامين، وتتألف من مرحلتين.
تبدأ األول���ى م��ع توقيع المبادرة 
وتنتهي مع تنصيب الرئيس عبدربه 
م��ن��ص��ور ه���ادي وت��ن��ت��ه��ي ب��إج��راء 
االنتخابات الرئاسية والنيابية في 
شهر فبراير عام 2014م وبناًء على 
المبادرة الخليجية تم تكليف محمد 
سالم ب��اس��ن��دوة م��ن اح���زاب اللقاء 
المشترك بتشكيل حكومة الوفاق 
الوطني مناصفة بين المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه واحزاب اللقاء المشترك 
وشركائه، وصدر القرار بتشكيلها يوم 

7/ ديسمبر/ 2011م.

ومن ناحية أخرى تم اجراء االنتخابات 
الرئاسية في موعدها المحدد بتاريخ 
21 فبراير 2012م، وقد انجزت في 
المرحلة األولى بعض االستحقاقات 
انجازها، كتشكيل  المفروض  من 
حكومة الوفاق الوطني واالنتخابات 
الرئاسية المبكرة، لكن أج��زاًء مهمة 
اخرى لم يتم تنفيذها وتم تأجيلها الى 
المرحلة الثانية، وبالذات فيما يتعلق 
بإزالة عناصر التوتر واستتباب األمن 
واالستقرار السياسي واالقتصادي 
الرئاسية  ان��ج��از االنتخابات  وبعد 
المبكرة دخلت اليمن عمليًا المرحلة 
المرحلة  لثانية، وه��ي  ا االنتقالية 
المهمة واالصعب ايضًا، حيث يجب ان 
يناقش خاللها العديد من الملفات وفي 
مقدمتها اجراء مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل لكل اطياف القوى السياسية 
في اليمن، بما في ذلك ممثلو منظمات 
المجتمع المدني والمرأة وبعد انتهاء 
المرحلة االنتقالية الثانية بتاريخ 21 
فبراير 2014م سيتم الترتيب إلجراء 
االنتخابات البرلمانية والرئاسية وفقًا 
للدستور الجديد، ال��ذي ستضطلع 
بصياغته لجنة متخصصة تختار من 
قبل اعضاء مؤتمر الحوار الوطني، 
ولمسنا رعاية الحكومة األلمانية تمثل 

في عقد دورات دراسية لمجموعات 
يمنية قدمت الى ألمانيا لالستفادة من 
الخبرات األلمانية في وضع الدستور 
واالطالع على اآللية التي تحكم عمل 

الدستور األلماني وتطبيقاته.
وبرغم اإلن��ج��ازات اإليجابية التي 
تحققت حتى اآلن، والتي ادت الى حد 
ما الى نزع فتيل االزم��ة التي كانت 
محدقة باليمن والحيلولة دون االنفجار 
الشامل، ال تزال البالد تواجه العديد 
من التحديات الجادة في المجاالت 
السياسية واالقتصادية واإلنسانية 
واألمنية، والتي تهدف من وقت الى آخر 

بعودة األزمة الى المربع األول.
ومن أهم تلك التحديات هي:

< ل��م ت��وج��د ح��ت��ى اآلن األج���واء 
المناسبة للحوار الوطني.

< تفاقم الوضع االقتصادي المتردي 
وتصاعد العجز في ميزانية الدولة.

< التحديات التي تقف أمام حكومة 
الوفاق الوطني للعمل بروح الفريق 

الواحد.
ف��ي شمال  األمنية  التحديات   >
الشمال)الحوثيون في صعدة( والحراك 

الجنوبي في جنوب البالد.
< استمرار اع��م��ال التخريب في 
قطاعات مهمة كالكهرباء والنفط 

وقطع الطرقات.
< تنامي أعداد النازحين من الداخل 
بسبب االعمال واالعتداءات اإلرهابية 
لتنظيم القاعدة، والنازحين القادمين 

من الصومال.
وي��م��ك��ن تلخيص ال��م��س��اع��دات 
المطلوب تقديمها من اصدقاء اليمن 

كالتالي:
تنفيذ  العشر  مجموعة  متابعة   -
المبادرة الخليجية وقرار مجلس األمن 

ذات العالقة.
- دعم جهود حكومة الوفاق الوطني 
دي  القتصا ا مجها  برنا تنفيذ  ف��ي 

واالمني والسياسي.
- إلزام االطراف السياسية بااللتزام 
الخليجية  المبادرة  بما نصت عليه 
وال��ك��ف ع��ن المماحكات السياسية 

واإلعالمية.
- تعزيز اصدقاء اليمن الثقة باليمن 
ودعم قيادته السياسية ممثلة بفخامة 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
- إلزام طرفي الحكم بالعمل كفريق 

واحد في حكومة الوفاق الوطني.
- إعادة النظر في القضايا التي الحقت 
باليمن اض��رارا كبيرة، مثل تخفيف 

القيود على السفر ومنح التأشيرات 
وخدمات النقل الجوي والبريد.

- توفيرالخبراء القانونيين للمساعدة 
في صياغة الدستور اليمني الجديد 
وتقديم الدعم الالزم إلجراء االستفتاء 
على الدستور واالنتخابات الرئاسية 

والنيابية.
- توفير الدعم المباشر للموازنة 
اليمنية لتجنب الوصول الى حالة فشل 

الدولة.
- زي���ادة ال��دع��م ال��م��ادي والفني 
لمكافحة اإلره���اب، وإع���ادة هيكلة 

الجيش اليمني.
- عقد يومي 4 و5 سبتمبر 2012م 
اجتماع المجموعة االستشارية في 
ال��ري��اض كاجتماع تحضيري على 
م��س��ت��وى ك��ب��ار الموظفين يهدف 
لمناقشة الخطة التنموية واالحتياجات 
الضرورية لليمن بالتفصيل، وهنا 
نعول على قيام المانيا بدور فعال في 

دعم مطالب اليمن في هذا الصدد.
- عقد مؤتمر المانحين واالجتماع 
الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن يوم 
2012م في نيويورك  27سبتمبر 
على هامش اجتماعات الدورة ال�76 
للجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث 
تم حشد الدعم المالي لليمن واإلعالن 
المانحين  التعهدات م��ن قبل  ع��ن 
في األول بينما ه��دف الثاني على 
استعراض التطورات على المستوى 
السياسي واألم��ن��ي واالق��ت��ص��ادي 
ف��ي ال��ي��م��ن وم��ات��م تنفيذه خ��الل 
الفترة الفاصلة منذ االجتماع الثالث 
للمجموعة في الرياض في 32 مايو 

2102م.
وانطالقًا من العالقات والروابط 
المتينة التي تربط اليمن بألمانيا منذ 
فترة طويلة تعول اليمن بشكل خاص 
على صديقتها القديمة المانيا في 
دفع وتحفيز المجتمع الدولي وبالذات 
شركاء المانيا في االتحاد األوروبي الى 
بذل المزيد من الجهود الخراج اليمن 
من ازمته السياسية واالقتصادية 

واالمنية المستفحلة..
إن المفاوضات اليمنية- األلمانية 
التي تمت في مدينة بون بداية شهر 
يوليو قد اثمرت عن تقديم جمهورية 
ألمانيا االتحادية دعمًا ومساعدات 
قيمتها ثالثة وسبعون مليون يورو، 
وذل��ك تأكيد على الموقف األلماني 
تجاه اليمن لخروجه من أزمته الحالية..

>  سفير الجمهورية اليمنية بألمانيا- برلين

حينها من مصدرين هامين هما:وحدات 
ال��ذي أعلن تأييده للثورة  الجيش الملكي 
اليمنية، وانضم للدفاع عنها، والشباب اليمني، 
الذي انخرط في الجيش ملبيًا أول نداء للدفاع 
عن الثورة، وجاء من كل فج عميق، وخصوصًا 
من المناطق الوسطى والساحلية، والمناطق 
الجنوبية والشرقية، مثل محافظة البيضاء 
وأبين وشبوة ولحج وعدن، وكذلك من الشباب 
اليمني في المهجر، وكان تكوين النواة األولى 
للجيش اليمني، من عاملين رئيسيين هما 
الخبرة المصرية العراقية، والدعم المادي 
والتسليح الروسي، وبالتالي فقد كان الجيش 
اليمني، في تلك الحقبة، يمني العقيدة، مصري 
الخبرة، روسي اإلع��داد والتسليح، وهذه من 
أهم عالمات القوة للجيوش الناشئة، إذ المتفق 
عليه ل��دى خبراء الجيوش وقاداتها، من أن 
تزاحم الخبرات في بناء الجيش، يدل على قوته 
وصالبته وزيادة خبراته، وتنوّع مهاراته، بدليل 
أن اليمنيين عندما دخلوا المدينة المنورة، على 
الرسول األعظم محمد- صلى اهلل عليه وسلم - 
وهو يسعى في تكوين الجيش االسالمي، قال 
لهم: االيمان يماني والحكمة يمانية، وهو لم 
يكن قد خبرهم في شيء، سوى أنه كان يعلم 
بأنهم موطن الجيوش وأصحاب خبرة ودراية في 
تكوينها، ومن ناحية ثانية، كان تشجيعًا لهم 
للمساهمة بما يملكون من خبرة وحكمة وحنكة، 
في بناء وتكوين الجيش االسالمي الذي سيحمل 
راية االسالم إلى اصقاع المعمورة، أما الدليل 
الثاني في هذا الشأن، قوله -صلى اهلل عليه وآله 
وسلم- أكثر من مرة، )اليمن جيش المدد( والمدد 
في المفهوم العسكري, اليكون إالجيشًا يفوق 
العدو قوًة ومهارة، وبالتالي فقد كان الجيش 
اليمني، في تلك المرحلة أقوى جيش لو دامت 

أصوله التشكيلية إلى اليوم.
لقد سطر الشعب اليمني وجيشه الوطني 
الوليد، أروع مالحم الدفاع عن الحق والحرية، 
والثورة والجمهورية، والطموحات المستقبلية، 
وفي مختلف المراحل التاريخية، كان هناك 
تالحم وثيق بين الجيش وجماهير الشعب، في 
النضال من أجل طموحات ورغبات اليمنيين، في 
الحرية والعدالة والكرامة، فمن ثورة سبتمبر 
إلى ثورة أكتوبر, وحتى خطوط الدفاع الملتهبة 
في السبعين يومًا لصد المعتدين، التي سطر 
فيها الجيش اليمني، بدماء منتسبيه أنصع 
الصفحات البطولية، في مواقف اختلطت فيها 
الرجولة والبطولة، وكادت تعانق السماء، أكسبته 
حب واحترام كافة أبناء الشعب، الذي ترجمته 
المواقف واألي���ام، في تضامن شعبي مادي 
ومعنوي، قلما يحضى به جيش يعتبره شعبه 
رم��زًا للوطنية، ومدرسة للرجولة والتضحية 
والفداء، وكان يكفي اإلنسان اليمني، أن يسمع 
صوت موسيقى الفرقة النحاسية، التابعة للقوات 
المسلحة واألم��ن، ليهرع إلى الشارع، لسماع 
نغماتها ورؤية أفرادها، ألن ذلك بالنسبة له، 
يعني أّن هناك عرضًا عسكريًا يجوب المدينة، 
فيذهب ليصطف مع الحشود، للمشاهدة والتحية 
والتصفيق، فرحًا وزه��وًا، وكم كان اليمنيون 
يحتشدون في الميادين العامة، ويقطعون 
المسافات البعيدة، لحضور المناسبات الوطنية، 
ومشاهدة االستعراضات العسكرية، ولسان 
حالهم يقول: لقد أصبح لدينا جيش وطني 
قوي قادرعلى حماية البالد، وحراسة الثورة 
ومكاسبها، جيش ألهب في الجماهير الحماس، 
وأيقض فيهم روح التضحية والفداء، فهتفت 
وصفقت له الحشود، وغنّى له الوجود، عاش 

عاش الجيش حراس الحدود.
وفي منتصف عام 1964م.. تغيّرت هذه 
النظرة للجيش، وأصبحت م��ف��ردات الهدف 
الثاني للثورة اليمنية، خطوطًا حمراء، تُحرم 
على كل قائد عسكري أوأمني، أو سايسي، 
ال��ك��الم حولها، أو ال��دع��وة إل��ى تحقيقها أو 
تطبيقها، بل إّن مجرد التفكير فيها قد يفصل 

الرأس عن الجسد، فكم ذهب في تلك الفترة، 
من قادة عسكريين وأمنيين، وساسيين، كانت 
وخبراتهم  لعلمهم  ماسة  اليمن في حاجة 
العسكرية واألمنية، فظهر حيالها التهميش 
واالقصاء، وانتشرت المالحقات البوليسية, 
واالغتياالت السياسية, والتصفيات الجسدية، 
وامتلئت سجون مصر واليمن، بالمعتقلين 
اليمنين، من الذين كانت تطلق عليهم تهمة 
العمالة والرجعية، والملكية والخيانة الوطنية، 
والشيوعية الكافرة، بحسب ما أفتى به علماء 
ومتدينو تلك الحقبة، بل لقد أصبح الهدف 
الثاني للثورة اليمنية،السبتمبرية1962م.. 
حينها تهمة قاتلة، يُعاقب عليها عظماء رجال 
اليمن، في المراتب العليا من حلقات النظام 
بالطرد والحرمان، أو قد يُفارق بسببها رئيس 
الدولة منصبه وأهله ودياره، أو يخسر ألجلها 
حياته ودم���ه. وف��ي ع��ام 1965م. ظهرت 
الخالفات والمماحكات السياسية، في أوساط 
الصف الجمهوري على السطح، وتقدم االخوان 
المسلمون في ذلك التاريخ، بمطالب سياسية 
لحركة  ا بين  لسلطة  ا تقاسم  على:  تنص 
اإلسالمية والتيار الناصري، وتجييش أربعة 
وعشرين ألفًا من الجيش الشعبي بقيادة الشيخ/
عبداهلل بين حسين األحمر، وتسليح القبائل 
لمساندة الجيش النظامي لمحاربة الملكية، 
وإرسال طلبة المدارس ومعاقل العلم الشريف، 
للدعوة في القرى واألري��اف، لبيان إيجابيات 
النظام الجمهوري، ومساوئ ومفاسد اإلمامة 

ونظامها الغاشم.
وفي مؤتمر خمر، تمّ اإلعالن عن تلك الشروط 

والمطالب، والتي وافق الرئيس/السالل على 
ثالثة منها مبديًا رفضه واعتراضه، لفكرة 
وخطورة تسليح القبائل، عن تجربة 48م التي 
عركها السالل إلى النهاية، ولم يعرفها الزبيري, 

إال عن طريق السماع لغيابه عن صنعاء.
الجيش في ظل 

سياسة حكومة الوفاق  
وتبعًا لذلك فقدتم تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني، بين فصيلي الجمهورية والثورة، رئاسة  
الوزراء للحركة اإلسالمية )نعمان( ورئاسة الدولة 
للتيار الناصري، )السالل( وعضوية كل من 
االرياني والعمري لمجلس القيادة، بينما ضمت 
الحكومة في تشكيلها الوزاري، الشيخ/ عبداهلل 
بن حسين األحمر وزيرًا للداخلية، وشطبت من 
القائمة وزير الدولة لشؤون الجنوب، وذلك ألّن 
رئيس الوزراء )نعمان( كان يسعى إلى تحسين 
عالقة االخوان المسلمين، مع اإلنجليز في جنوب 
الوطن، وبعد إرسال المرشدين من أبناء المدارس 
القبلية، إلقناعهم  المناطق  ل��ى  إ وأمثالهم 
بالجمهورية، والتضامن معها، خرج الرئيس/
عبداهلل السالل في رحلة عالجية - كما يقال - 
أوفي تلبية دعوة من الرئيس/ جمال عبدالناصر 
لإلقامة الجبرية في مصر، وما أن كادت تهبط 
به الطائرة التي كانت تقله، في مطارات أرض 
الكنانة، حتى  ذهب أعداء الجيوش، في تسابق 
غير مسبوق، إل��ى هندسة وفكفكة وتدمير 
جيش الثورة اليمنية، فقدتمّ حينها إلغاء ألوية 

الجمهورية، وألوية الثورة، وتهميش كتائب 
الصاعقة والمظالت، وألوية الوحدة الواصلة على 
التو، من جمهورية مصر العربية، وتفريغ قوات 
الحرس الخاص، وإستبدالها بقوات مستجدة، 
وتهميش وتمزيق كتائب األمن المركزي، وتوقيف 
مرتبات الحرس الوطني، تلك القوة الضاربة، 
التي احتضنت في تشكيالتها العسكرية، معظم 
أبناء الوطن شمااًل وجنوبًا, وحولته إلى الحرس 
الجمهوري، ومزقته كل ممزق، كل ذلك بسبب 
أّن الطلبة والمرشدين، بعد عودتهم من رحلتهم 
الدعوية- المشار إليها سابقًا- طالبوا بصرف 
مستحقاتهم )900( ريال لكل فرد، إال أّن رئيس 
الوزارء رفض صرف تلك المستحقات، مما دفع 
الشباب باللجوء إلى المعسكرات التي نظمتهم 
عند خروجهم للدعوة، مما أثار حالة الغضب 
لدى رئيس ال��وزراء، وأص��در توجيهات، لقادة 
المعسكرات، بمنع دخ��ول الشباب واإلحتماء 
بالمعسكرات، إال أّن تلك التوجيهات لم تلق لها 
تجاوبًا لدى قائد كتيبة األمن المركزي المرابطة 

في مطار الرحبة، والحرس الوطني.
نعم: لقد كان إحتماء الشباب في تلك الفترة، 
بالحرس الوطني، محنة عويصة، وإختبارًا 
صعبًا لمنتسبي األمن المركزي والحرس 
الوطني، إذ ماكان بقائد الحرس الوطني، 
أن يطرد أو يسلم شخصًا احتمى به، وطلب 
منه حق الحماية األمنية، وعقيدته اإلسالمية 
تفرض ذلك بل توجب عليه إجارة المشرك، 
وتأمينه حتى يبلغ مأمنه, وربما أحس الشباب- 
بذكاءهم المتقد- خطورة ذلك الموقف, على 
الحرس الوطني واألمن المركزي، فأعلنوا 
انضمامهم كغيرهم من أبناء الشعب، إلى 
الحرس الوطني، واألمن المركزي، للدفاع عن 
الثورة والجمهورية، إال أّن ذلك اإلنضمام، أثار 
حساسية مفرطة، أو حساسية من نوع آخر, 
بين الحرس الوطني واألمن المركزي, من 
جهة، واالخ��وان المسلمين من جهة أخرى، 
جعل ذلك الموقف فرصة سانحة، لالخوان 
المسلمين، بشن حملة إعالمية شرسة، على 
الحرس الوطني واألم��ن المركزي، مزقت 
وقطعت كل الروابط االجتماعية، في بناء 
الجيوش، وشوّهت سمعة الجيش اليمني، 
في أوساط الجماهير، ورمته بألفاظ بذيئة، 
مثل: الحرس الساللي، وحرس السالل، وأمن 
كذا.... وكذا...،ألفاظ مشينة، رفض التاريخ 
حفظها، فكيف بقلمي، أن يطاوعني، بإثباتها 
في هذه الصحيفة الوطنية الغراء، ولعل 
القارئ الكريم, يالحظ من قراءات األحداث، أّن 
األخوان المسلمين قاموا بتقديم وجبة دسمة 
للشباب في 18/م���ارس/2011م. ورفعوا 
صور قائد الحرس الجمهوري، ورئيس أركان 
حرب قوات األمن المركزي، من باب تأصيل 
العداوة والبغضاء، لهاتين القوتين من ناحية, 
وقطع خط الرجعة, على الشباب اليمني، 
حتى اليحتموا بالحرس الجمهوري واألمن 
المركزي، كما فعلوا في منتصف الستينيات 
1965م.. وحتى الأطيل أوُّد القول انه قد تمّ 
تدمير جيش الثورة اليمنية، وانقلب - بكسر 
الالم - على السالل، وخلع - بكسر الالم- 
اإلرياني واغتيل الحمدي، وقتل الغشمي، 
وتنحى الزعيم صالح، في انتخابات رئاسية 
مبكرة، فبراير2012م.وهانحن اليوم نحتفل 
بالعيد الخسمين للثورة اليمنية السبتمبرية 
الخالدة، وجراحها مازالت تنزف دموعًا ودمًا 
على أعظم جيش بناه الزعيم علي عبداهلل 
صالح كان والي��زال يفوق- عتادًا وإع��دادًا- 
قوات درع الجزيرة، وينافس بقوة الجيش 
السوري، على المرتبة الثانية، ويحتل المرتبة 
الثالثة، في الدول االسالمية، هاهو - اليوم، 
يتم تدميره تحت مسمى الهيكلة، دون غيرة 

من إحدى دول الربيع.. 

< وللحديث بقية.. 

أحمد األهدل

بعد تفجيرالثورة اليمنية السبتمبرية الخالدة، هب أبناء الشعب اليمني 
العظيم، من كل حدب وصوب، لحمايتها والذود عن مبادئها السامية، وكان 
هدفهم الوحيد هوتحقيق أهدافها الخالدة، وبصورة خاصة هدفها الثاني الذي ينادي 
بـ)بناء جيش وطني قوي( باعتباره محور اإلرتكاز، والدائرة اللولبية التي تدورحولها 

األهداف، وتلتقي عندها المقاصد والغايات، وبالفعل فقد تكوّن الجيش اليمني،

األحداث الدامية التي مرت بها اليمن عام 2011م كادت ان تدخل اليمن في أتون حرب أهلية طاحنة، لكن الشعب اليمني 
الضاربة حضارته في عمق التاريخ اإلنساني أدرك ان الحوار هو الطريق االمثل للخروج من األزمة السياسية والوصول 

إلى حل سياسي مقبول وتوافقي لألزمة.

وساعد اليمنيون في الوصول الى هذه القناعة اخوانهم في الدول الخليجية وأصدقاء اليمن األوروبيين والواليات المتحدة 
األمريكية، عبر »المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية« وقرار مجلس األمن رقم )2014( لتشكيل خارطة طريق لخروج اليمن 

من ازمته، وصدر قرار مجلس األمن بشأن اليمن بتاريخ 12 اكتوبر 2011م،

االثنين : 1 / 10 / 2012م 
 الموافق :15/ ذي ا لقعدة / 1433هـ 

8العدد: )1630( 
شباب الوحدة.. هم حماة الثورة وبُنَاة الحاضر.. 

الزعيم/علي عبداهلل صالحوقـــوة المستقبل.
رئيس المؤتمر الشعبي العام

االصالح سعى لتكديس 
صورة سيئة عن الحرس 

واالمن المركزي لقطع خط 
الرجعة على الشباب اليهما

اإلخوان المسلمون 
وسياسة تدمير الجيوش

أهمية تنفيذ بنود المبادرة الخليجية

د. جمــال العكبري

> كثيرة هي ومتعددة تلك الطرق السهلة والمختصرة التي يلجأ 
اليها البعض في سبيل تحقيق أهدافهم وغاياتهم المشروع منها 
وغير المشروع باعتبارها االسرع زمنًا واألقل كلفة، ومقارنًة بغيرها 
من الوسائل والطرق األخرى »المقبولة« والتي يلجأ اليها االسوياء 
في تحقيق طموحاتهم وأحالمهم، ومن تلك الوسائل غير المقبولة 
والمستهجنة مجتمعيًا وأخالقيًا يأتي »االستغالل« كواحد من أهم 
تلك الطرق وأبرزها وأكثرها شيوعًا عند الكثيرين من مستخدمي 

هذه األساليب »القذرة«.
مما يؤسف له أن يقوم البعض ممن يطلقون على أنفسهم جماعة 
»االخوان المسلمين« بإدراج الدين ضمن تلك األساليب التي يمارس 

عليها هذا السلوك غير المقبول، باعتبار تأثيره على الناس وقلة 
كلفته، والتي ال يحتاج معها هؤالء ألكثر من ارتداء عباءة الورع 
والتقوى للتأثير على عامة الناس لتحقيق أهدافهم، التي يبدو أنها 
لن تقتصر على شرعنتهم لذلك السلوك وحسب، بل انها تجاوز ذلك 
الى حزبنته وتحويله من سلوك فردي يقوم به أشخاص الى ظاهرة 

جماعية وعمل منظم في ظاهرة بشعة لم يسبقهم اليها أحد..
يخطئ من يظن أن بإمكانه احتكار الدين أو تجييره لمصلحته 
الشخصية أو لمصلحة طائفته أو جماعته، وخاصة جماعة »االخوان« 
التي نعلم جيدًا مكان وطبيعة تنشئتها ومبادئها ومرتكزاتها 
التنظيمية وما تصبو اليه من وراء استغالل الجانب الدعوي لخدمة 

الجانب السياسي والسلطوي.. لن تكتفي بادعاءاتها الكاذبة بتمثيلها 
لالسالم والمسلمين، بل انها تتجاوز ذلك للتأكيد على صحة تلك 
االدعاءات، وتحويلها من مجرد ادعاءات الى حقيقة وواقع ملموس، 
فسرته لنا تلك المبالغة التي تعمد إظهارها أعضاء هذه الجماعة 
في تقمصهم للتدين لدرجة خرج معها الكثيرون منهم من حالة 
التقمص التمثيلي الى حالة التقمص المرضي، نسوا معها أسباب 
وأهداف تدينهم، وظنوا أنهم مهاجرو مكة وأن ما عداهم ليسوا اال 
كفار قريش، ولقد كشف لنا خطابهم االعالمي خالل احداث العام 
الماضي، سر دوافعهم من هذا الخطاب الذي أقل ما يقال عنه أنه 
خطاب جاهلي بامتياز، باعتبار ما تضمنه من مصطلحات تم التطرق 

فيها عن الجهاد والشهادة والرباط والغنائم والمستضعفين، ونحو 
ذلك من مصطلحات ذلك العصر »الجاهلي«، في محاولة فاشلة 
الستحضار تلك االجواء المتزامنة مع ظهور االسالم، للتأكيد على 
صدق أطروحاتهم تلك التي يرون فيها أنفسهم أنهم وحدهم 
مسلمو هذه األمة وناطقها الرسمي، وبصورة جعلتنا نشعر بأننا 
نعيش عصرًا آخر من عصور الجاهلية، خشيت معها أن يصل االخوان 
المسلحون في اندماجهم ومعايشتهم لتلك الفترة واسقاطها على 
ما نحن بصدده اليوم، لدرجة يفاجئنا فيها أحد زعمائهم بادعاء 
النبوة وسعيه لرفع الظلم ويُنصر به المستضعفون في هذه األرض 

»أعضاء الجماعة«.

محمد علي حسنجاهلية ما بعد اإلسالم


