
> يؤكد اإلصالح في كل ممارساته وأفعاله أنه الحزب 
الوحيد الذي يجسد ويعمل كل ما يناقض الشعارات التي 
يرفعها ويتغنى بها بصورة واضحة وجلية تؤكد لنا أن هذا الحزب 
يقول ما ال يفعل ويفعل ما ال يقوله.. »كبر مقتًا عنداهلل أن تقولوا 
ما ال تفعلون«، لذا فإن الممارسات العدوانية واالستفزازية التي 
يقوم بها تجمع االصالح ومليشياته ضد الحراك الجنوبي بدعوى 

الحرص على الوحدة يؤكد لنا زيف ادعاءاته وشعاراته الجوفاء، 

ألن ما يقوم به من 
استفزازات واعتداءات ال 
يخدم الوحدة وإنما يعزز 
مشاعر الرفض للوحدة 
ب��س��ب��ب م��م��ارس��ات��ه 
ال��ه��وج��اء، فباألمس 
القريب ظ��ل االص��الح 
يعزف على وتر القضية 
الجنوبية ويحمل النظام 
المسؤولية عما يجري 
ف��ي الجنوب دون أن 
يقدم أي حلول للقضية 
وإنما استخدمها كورقة 
ضغط ونكاية للتخلص 
لرئيس  ا م��ن شخص 
ع��ل��ي ع��ب��داهلل صالح 
ول��ي��س ال��ن��ظ��ام ألن 

الوقائع واألحداث التي تجري اليوم من 
قبل اإلصالح ضد أبناء الجنوب تؤكد 
أنه العدو األول ألبناء الجنوب وللوحدة 
اليمنية، فما حدث خالل االيام الماضية 
ف��ي ع��دن وغيرها م��ن المحافظات 
الجنوبية يؤكد للجميع أن االصالح هو 
من يجسد االنفصال بسلوكه ومنهجه 
وفكره الظالمي المنفصل عن كل قيم 
اليمني، وأعتقد  الشعب  وأخالقيات 
أن االنفصالي ليس من يرفع شعار 
االنفصال وإنما من يمارس االنفصال 
سلوكًا ومنهجًا حتى وإن رف��ع شعار 
الوحدة والحرص عليها، لكن أفعاله 
وممارساته ال تقود الى الوحدة وإنما 
تقود الى االنفصال، وهذا الكالم طالما 
سمعناه باألمس من قبل اإلصالح أثناء 
حكم الرئيس السابق علي عبداهلل صالح، 
وها هم اليوم يثبتون ب��راءة الرئيس 
السابق علي عبداهلل صالح من خالل 
ممارساتهم وأفعالهم التي تناقض كل 
الشعارات التي يرفعونها وأنهم العدو 
األول للوحدة سابقًا والحقًا، ولهذا فقد 
أثبت تجمع االصالح أنه االنفصالي بعينه 
سلوكًا وفكرًا ومنهجًا، وأعتقد أن هذا 
السلوك االنفصالي لالصالح ال يمثل 
خطرًا على الوحدة السياسية والجغرافية 
فحسب وإنما يشكل خطرًا على الوحدة 
االجتماعية داخ��ل بنية المجتمع في 
الشمال والجنوب، وهذه حقيقة نراها 
في ال��واق��ع ال��ذي نعيشه، فاإلصالح 
أصبح العدو األساسي لكل المكونات 
االجتماعية والسياسية داخل المجتمع 
اليمني، ألن أعماله وممارساته العدائية 
ض��د المؤتمر والحوثيين وال��ح��راك 
الجنوبي والشباب المستقل وبقية أحزاب 
المشترك تؤكد أنه حزب انفصالي حتى 
العظم وأن خطره ال يكمن في تهديد 

الوحدة وفصل 
ال��ش��م��ال عن 
ال��ج��ن��وب بل 
وص�����ل ال���ى 
أكثر من ذلك 
وال��م��ت��م��ث��ل 
تقطيع  ف���ي 

أوص�������ال ال��ش��ع��ب 
ال��ي��م��ن��ي وت��ف��ت��ي��ت 
عي  جتما ال ا نسيجه 
م��ن خ���الل م��ا يقوم 
به من إثارة للنزعات 
المذهبية والطائفية 
والمناطقية، والشك 
أن ه��ذه االع��م��ال ال 
األم��ن  على  تساعد 
واالستقرار وإنما تقود 
البالد ال��ى مستقبل 
م��ج��ه��ول وم��ظ��ل��م، 
وأعتقد أن ما يجري 
ف��ي م��ص��ر وت��ون��س 
م����ن ان��ق��س��ام��ات 
واض���ط���راب���ات في 
االجتماعي  واقعهما 
والسياسي ما هو اال نتيجة طبيعية 
لحكم االخوان ولمشروعهم االنفصالي 
الذي يفتك بهذه المجتمعات والبلدان 
ويعمل على تقسيمها وتجزئتها بصور 
وأشكال متعددة، ولهذا فإن ما يجري 
في اليمن ما هو اال تطبيق عملي لهذا 
المشروع االنفصالي لالخوان الذي 
يهدد الوحدة ويرفض الحوار شكاًل 
ومضمونًا، ومن هنا فإن ما يقوم به 
االصالح من ممارسات وأعمال استفزازية 
ضد مكونات المجتمع اليمني الشك أن 
هدفها الحقيقي إفشال وتعطيل مؤتمر 
الحوار الوطني الذي سينعقد قريبًا من 
أجل فرض مسارات وأجندة أخ��رى ال 
تخدم اليمن وأمنه واستقراره ووحدته 
وإن��م��ا ت��خ��دم مشروعهم الظالمي 
والتدميري، األمر الذي يحتم على كل 
يمني حر وحريص على وح��دة البلد 
وأمنه واستقراره التيقظ والوقوف بكل 
جد وإخالص في وجه هذا الخطر الذي 
يهددنا جميعًا وإفشال كل مخططاته 
وتفويت كل الفرص التي يستغلونها 
لتمرير هذا المشروع الظالمي، كما 
أدعو الرئيس عبدربه منصور هادي الى 
عدم االنجرار وراء مخططات االخوان، وأال 
يكون واجهة يمررون من خالله هذه 
المخططات، وأعتقد أن الرئيس هادي 
يدرك ذلك ألن ما فعلوه مع الرئيس 
السابق علي عبداهلل صالح سيعملونه مع 
الرئيس هادي، وحينها سيتحمل وحده 
نتيجة كل أعمالهم السيئة، وسيكون هو 
الضحية وهذا ما ال نتمناه وال نريد أن 
يقع فيه الرئيس هادي ألن تجارب التاريخ 
كفيلة بأن تجعله يتجنب الوقوع في الفخ 
الذي وقع فيه غيره من الزعماء والحكام 

في عدد من البلدان العربية.

اإلصالح عدو 
الوحدة والحوار

سمير النمر

 ففي مطلع األربعينات من القرن الماضي تحالف 
االخوان مع رموز الحركة الوطنية التحررية في اليمن 
وتلك الرموز خرجت من تحت »قاوق« الزيدية حيث 
ومنطلقها الفكري يجيز لها الخروج على الحاكم، 
وقد حاول الفضيل الورتالني باسم الشركة العالمية 
للتجارة ان يسيطر على الحدث الثوري اليمني من 
خالل التداخل في نسيج الحركة وحين تم تحرير 
الميثاق المقدس المرتكز الفكري لحركة 1948م 
ثبت أن الميثاق أخذ مباركة اإلمام حسن البناء قبل 
أن يطلع عليه رموز الحركة أو يتمكنوا من معرفة 
مضامينه، كما أن ثمة حقائق تأريخية متناثرة هنا 
وهناك في الوثائق والمصادر والمرجعيات التاريخية 
دلت على حرص حركة »االخ��وان« في إقامة دولة 
إخوانية في اليمن وكانت مشاركتهم في حدث 48م 
نابعة من هذا الحرص كما تبين للرئيس السابق 
عبدالرحمن االرياني في لقاء له مع أحد قياداتهم 
في منتصف الستينيات من القرن الماضي وقد سطر 
ذلك في مذكراته التي صدرت عن مركز الدراسات 

والبحوث اليمني.
وبعد فشل الحركة أو الثورة في 48م تفرقوا.. 
ويمكن أن يقال ان انشغالهم بالحدث األهم المتمثل 
في تحالفهم مع الضباط االحرار في مصر صرفهم 
أو صرف أنظارهم عن اليمن وما تتابع بعد ذلك 
في الخمسينيات من محاولة اغتيال الزعيم جمال 
عبدالناصر ودخولهم في صراع سياسي مع نظام 
ثورة 23 يوليو في مصر كان من نتائجه دخول جل 
رموزهم وقياداتهم في السجن وخروج اآلخر من مصر 
ومثل ذلك التشظي للحركة كان سببًا مباشرًا في  
غيابهم عن صناعة ثورة 26سبتمبر 62م في اليمن.
ذلك الغياب كان مبررًا كافيًا للبحث عن وجودهم 
في ث��ورة اليمن، ولذلك فقد تحالفوا مع القوى 
التقليدية القبلية بحثًا عن وجودهم وانتقامًا من 
نظام عبدالناصر، ولذلك رأينا أن ثورة سبتمبر عانت 
من قوى متعددة.. قوى النظام المتوكلي، وتحالفاته، 
وقوى حزب اهلل وتحالفاته، وكان الثوار الذين آمنوا 
بالثورة قلة في مقابل تمدد تلك القوى في الجغرافيا 
في حين تمطرها دول الجوار بالجنيهات وتمدها 
باألسلحة وكان من نتائج اشتغال تلك القوى على 
المؤتمرات والبيانات والحشد الجماهيري هو حركة 
)5 نوفمبر 67م( التي أطاحت بالمشير السالل وجاءت 
بالقاضي االرياني.. وفي ظل ذلك التحالف فسدت 
منظومة الحياة السياسية، وشاع التقاسم وعلت لغة 
الغنيمة، وتفسخت القيم الثورية النبيلة، وتحول 
الوطن حينها الى أنفال تقاسمتها القوى المتناغمة 
ولم يبرأ منها اال من حماه اإلقصاء عن الولوج في 
عوالمها النتنة كما تحدث رائي اليمن ومبصرها 

عبداهلل البردوني.
بعد حركة )13 يونيو 74م( التي عملت على تفكيك 
تلك المنظومة التقليدية ذات التحالفات المتعددة 
والوالءات المتعددة، لم يسع »االخوان« اال الجنوح 
الى المعارضة ولذلك لم يمكث الزنداني في هيئة 
اإلرشاد اال قلياًل، فالمظاهر األولى للدولة الحديثة 
أو دولة المواطنين كما سمتها الحركة القائمة على 
تشذيب منابع الفساد واالنتصار للقانون أفزعته، 
فغادر اليمن الى السعودية، وقد دّل��ت الوقائع 
التاريخية المتعددة أن حركة االخوان ال يمكنها أن 
تكون اال حيث تكون الفوضى وحيث يشيع الفساد، 
فإذا غابت الفوضى والفساد قل وجودهم وتوارى 
دورهم، ولذلك فقد غابوا في عقد الثمانينيات في 

اليمن بعد حرب المناطق الوسطى وتحديدًا بعد 
84م وحضروا في افغانستان وحضروا بعد فوضى 
وإرباك التوحد )الفترة االنتقالية( وشاركوا في حرب 
صيف 94م فلم يكن حظ اليمن منهم اال النهب 
والسلب والغنيمة والمصادرة لآلخر وفرض الوصاية 
وهي المقدمات التي كان من نتائجها دعوات فك 
االرتباط التي يشهدها الوطن في حاضره ولم يكن 
مهرجانهم في عدن في 21 فبراير 2013م اال تعزيزًا 

لقناعات فك االرتباط للجنوبيين.
لقد تحالف »االخ��وان« مع الرئيس السابق علي 
عبداهلل صالح مطلع الثمانينيات في مقابل الجبهة 
الوطنية التي أحكمت سيطرتها على المناطق 
الوسطى وشرعب وشمير ووصاب وريمة وحينها 
قال علي عبداهلل صالح )ماركس ولينين في مقابل 
محمد( وخاضوا مواجهات متعددة ختمها توافق بين 
نظام صنعاء ونظام عدن، كان من نتائجه استيعاب 
كوادر الجبهة في المنظومة العسكرية واألمنية 
ومنح الجبهة بعض الحقائب الوزارية والسماح لهم 

بإصدار صحيفة وقد صدرت لهم صحيفة »األمل« 
التي رأس تحريرها سعيد الجناحي وكلف النظام 
في صنعاء ضابط األمن السياسي محمد اليدومي 
بإصدار صحيفة فصدرت صحيفة »الصحوة« في 
مقابل صحيفة »األمل« من أجل التوازن بين تيار 

محمد وتيار لينين وماركس.
في عام 94م لم يجد المؤتمر الشعبي العام بدًا من 
التحالف مع االخوان، ومع مناخات الحرب في صيف 
94م شاعت ذات القيم التي تحدثنا عن شيوعها 
في تجليات المرحلة لحركة )5نوفمبر 67م( ووجد 
المؤتمر نفسه عاجزًا عن إحكام السيطرة وإعادة 
التوازن أو ضبط إيقاع المرحلة وفق متطلبات 
واشتراطات الدولة الحديثة وبما يتوازى أو يتوافق 
مع وثيقة العهد واالتفاق التي وقعت عليها كل 
االطراف برعاية كريمة من الملك األردني الراحل 
وفي ظني أننا نعيش اللحظة ذاتها، فقد تشاكلت 
وتماثلت الى درجة التطابق، فالمبادرة الخليجية تعيد 
الى األذهان وثيقة العهد واالتفاق والملك السعودي 
يعيد الى األذهان الملك األردني الراعي واشتراطات 
الخروج والتطلع هي ذاتها والالعبون هم أنفسهم لم 
يتغير شيء، ومع هذا التماثل نجد أنفسنا أمام إرادة 
صلبة في خلق مناخات الفوضى ومناخات الفساد 
ومناخات الال استقرار وهي البيئة المناسبة لالخوان 
في التمدد والوجود، فقد قرأنا في الصحف أن أمين 
عام االصالح طلب من الرئيس عبدربه منصور هادي 
تأجيل المرحلة الثانية من قرارات الهيكلة للجيش 
بعد أن كان متوقعًا لها أن تشيع الفوضى برفض 
المحسوبين على الرئيس السابق لها، وكم سمعنا 

الخطباء المأجورين في الساحات ينادون بها وكم 
خرجت من مظاهرات وحين صدرت بها القرارات 
لم يسعهم اال رفضها ومن ثم السعي الى تأجيلها، 
لتتجه بوصلة الفوضى الى الحراك الجنوبي من خالل 
القيام باستفزازه واالصطدام معه في أكثر من مكان، 
فالوحدة التي يستظلونها في مهرجاناتهم ليست 
هدفًا في ذاتها، فالهدف الحقيقي هو خلق مناخات 
الفوضى والالاستقرار في الجنوب وفي المحافظات 
الجنوبية ولم يكن مهرجان )21 فبراير( الذي أقامته 
محافظة عدن وحشدت له من كل حدب وصوب دخلوا 
عدن فرادًا وركبانًا وبالرمزية الصحراوية البدوية التي 
تدل على جوهرهم الثقافي الحقيقي - أقول لم يكن 
تمجيدًا أو تأكيدًا على والء المرحلة بقدر ما كان غطاًء 
لتمرير روح االصطدام والفوضى، وحمل في إيحاءاته 
ظالاًل لم تكن في مصلحة الرئيس وتأوياًل ال يتوافق 

مع طبيعة المرحلة السياسية القائمة على التوافق.
وفي مقابل اشتغال االص��الح على المحافظات 
الجنوبية ثمة إش��ارات دال��ة على االشتغال في 
المحافظات الشمالية، ففي تعز نجد سعيًا حثيثًا 
المحافظ  الثقة بين  لإلصالح في تفكيك بنية 
شوقي هائل وأبناء تعز وصواًل الى إشاعة الفوضى 
واستمرارها في محافظة مثلت رمزية مدينة مهمة 
في التأريخ اليمني المعاصر وهي تأتي بالتوازي مع 
عدن، واستهداف تعز وعدن في عمقهما المدني 
انتصار للثقافة البدوية الصحراوية التي يصدرها 
االص��الح ويشتغل عليها، كما أن إص��رار االصالح 
على استهداف عمران وحجة يصب في ذات الهدف 
وبحيث يخلق حالة من الفوضى والحياة الالمستقرة، 
فالتواجد الحوثي في المحافظتين يجعله يتصرف 
بهستيريا غير محمودة العواقب وهو بذلك ال يدرك 
خطورة ما يقدم عليه من أفعال، فمحافظة حجة 
مثاًل بدأت تصحو من غفوتها التاريخية، ويقظة 
حجة بالضرورة التاريخية سيغير من كلية الحسابات 
الضيقة وقد يدرك المراقب لتموجات اللحظة في 
حجة أن مرحلة الهدوء والسكينة قد وّلت، فحجة في 
جّل مديرياتها وفي مركزها تشهد حركة تظاهرية 
مستمرة وهي تزداد يومًا بعد آخر وأبناء حجة في 
صنعاء يتداعون اآلن لتشكيل تكتل تاريخي وبتفاعل 
لم تعهده طوال عقود مضت، وأنا كنت كتبت في 
أكثر من مقال أن البلد األكثر هدوء هو في المقابل 
األدوم ثورة والحقائق التاريخية ال يمكن القفز على 
معطياتها، فقانون التاريخ ال يمكنه أن يتغير فهو 
الثابت الذي يمكن القياس عليه في تفسير اللحظة 

وقراءة المستقبل.
وإذا كان الرئيس عبدربه منصور هادي يعيش 
هاجس االستقرار، فالخيار المتوافر أمامه هو خيار 
تاريخي وهو خارج التحالفات التقليدية في الواقع 
السياسي الذي يبدو أن ضررها عليه أكثر من نفعها 
له، فالرابط المكاني والتاريخي بين مسور حجة 
وعدن العه يمكنه أن يغير موازين القوى ويساعد 
على االستقرار ويبعث روح التسامح ويشيع حالة 
وطنية ذات خصوصية كذلك التفرد في العمق 

التاريخي.
من حق الرئيس أن يخلق كتلته التاريخية وينقلب 
على التحالفات التي ضررها على الوطن أكثر من 
نفعها وذلك من خالل الوعي بالتاريخ، وعليه أن يدرك 
أن تحالفه مع االخوان لن يخلق حالة وطنية مستقرة، 
وال يمكن أن ينتج عن ذلك التحالف وطن موحد إن 

كان يحرص على االستقرار والوحدة.

التحالفات الوطنية مع اإلخوان
> تفرض الضرورة السياسية أحيانًا قيام تحالف بين فصيل سياسي وآخر 
ثم يتحول ذلك التحالف الى مناكفة ومزايدة سياسية والى معارضة، وهكذا 
دواليك، فالثابت السياسي في ظرف زمني معين متحول في آخر، ولذلك قيل 
ال ثوابت في السياسة ألنها دائمة التحول والتغير وتفرضها الظروف الواقعية 
الناشئة تحت المناخات العامة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية، 
والقارئ للتحالفات في اإلطار الوطني اليمني يجد أن »االخوان المسلمين« منذ 
نشأتهم في مطلع االربعينيات خاضوا تحالفات عدة مع قوى وطنية وفي جل تلك 
التحالفات حضرت التقية السياسية التي بررتها الميكافيلية بمبدأ الغاية تبرر 

الوسيلة وغاب عنها حسن النوايا والصدق السياسي،

حضرت التـقية 
السياسية لالخوان

 في تحالفات عدة مع 
القوى السياسية

االثنين : 25 / 2 / 2013م 
 الموافق :14 / ربيع ثاني / 1434هـ 
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االنتخابات الرئاسية المبكرة 
جسدت الحكمة اليمانية

الزعيم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

قمة الغباء أن يعتقد هؤالء أن معاني ثورتهم ) 
المقدسة( هي الشروع في قتل النفس التي حرمها 
اهلل والتقطع والنهب والسلب و من السخف والجهل 
أيضا أن يتحول هؤالء إلى عصي غليظة لضرب مصالح 
الناس وتحت غطاء )الثورة السلمية حتى آخر طلقة 
رصاص( فيما هم اصاًل من رفعوا السالح في أبين وتعز 
وأرحب بدعوى ظاهرها ) الناس يدافعون عن أنفسهم ( 
وباطنها الجهاد من أجل الوصول للسلطة وإقامة الخالفة 
الراشدة .. غير أن ما انتهوا إليه من تجميد وإعاقه العملية 
السياسية وبالعنف وكأن ذلك من أولى أولويات التغيير 
الذي يعد جهال أسودا من شدة كراهيتهم للنظام السابق 
ورأسه وأركانه وأصبحوا ال يفرقون بين ما هو صحيح وما 

هو خاطئ..
هاهو قد مضى عام  وال شيئ يذكر من الثمار والنتائج 
التي ظلوا يوهمون الناس بها سوى زيادة الفقر والبطالة 
واألمية المستفحلة بين صفوف الشعب خالفًا لذلك 

يعتقدون ان حقوق الناس باتت مستباحة بالنسبة لهم 
بمجرد خروجهم للساحات ضاربين كرامة المواطنين 
ومصالحهم عرض الحائط و كأن الشعب اليمني كله انما 
هو ) أعضاء حزب االخوان ( وما عداهم فهم قلة قليلة ال 
تذكر ويوصفوا ب� )البالطجة ( أو حتى )زنادقة( أو )كفار( 

طالما ليسوا معهم و ) من ليس معنا فهو ضدنا (.
يجب أن يفهم طالبان اإلصالح أن الناس اليعيشون في 
العصر الحجري وأنهم صاروا يعون أن كل شيئ، كما أن 
العولمة كسرت احتكار المعلومات، ومن هنا فإن هذه 
االعمال المشينة التي يقوم بها )الخونجيون( انما هي 
اعمال تضر بالوطن ونقول لهم: إن الوطن ليس ملكا 
للزعيم علي عبداهلل صالح وال لنجله وليس أيضا ملكا 
لحزب اإلصالح ومشائخه المتخصصين بإصدار الفتاوى 

بكل اتجاهاتها المتماشية مع مصالحهم !
يجب على قيادة حزب االصالح ومنهم اآلنسي والزنداني 
وصعتر واليدومي أن يعوا أن الثورة الحقيقية هي ثورة 

26 سبتمبر و14 اكتوبر وغير هاتين الثورتين 
أكاذيب والشعب اليمني قد شب عن الطوق 
التخلف  انما هو قمة  وأن االستهانة به 
والبالدة, وإذا كان أنصارهم المؤدلجون على 
اتباع فتاويهم مسيرين كما يقولون لهم عن 
قلب إصالحي واحد على صح أو على خطأ , فال 
يعني ذلك أن الشعب اليمني يمكن ان يكون 
مسيّرًا كما يريدون فاإلنسان خلق مخيرا 
وليس مسيرا , والشعب يعي مصلحته جيدا 

.. , ..
بالتأكيد أي طرح كهذا لن يعجبهم آلبتة 

فهم ال يتقبلوا النقد مطلقا فكل شيء ينفذوه كما يأمرهم 
قادة حزبهم يعتقدون أنه مرتبط بالدين وان مخالفته 
نقص في عالقتهم باهلل والدين لذا فهم يعتبرون انفسهم 
على حق مطلق وأن البقية على باطل طالما اختلفوا 
معهم أو انتقدوهم أو حتى الحوار بنصحتهم مع احترامي 

لبعضهم.. لكن الكثير منهم في معظم األحايين يصل 
بهم تطرفهم إلى تكفير اآلخر ونعته باليهودي والنصراني 
وليس فقط أو مطبل أو ملمع لحذاء صالح أو جاسوس، أعلم 
أنني لن أسلم من هذه التهم والفتاوى غير أنني أدعو اهلل 
بالهداية لكل من سيقول عني ذلك وأن يجنبنا الفتن ما 

ظهر منها وما بطن!!

»إخوان« اليمن وسلميتهم حتى آخر طلقه

سليم ناصر عطيه 

عبدالرحمن مراد


