
قام رئيس مركز المزماة للدراسات والبحوث 
بتفكيك خطاب التنظيم السري لجماعة اإلخوان 
المسلمين في اإلمارات عبر تحليل نماذج مبكرة 

من الخطاب اإلعالمي لإلخوان.
وعاد الدكتور سالم حميد في العدد الثاني من 
سلسلة إصدارات »جذور التآمر ضد اإلمارات« إلى 
دور رجل الدين القطري من اصول مصرية يوسف 
القرضاوي في نشر الفكر االخواني في اإلمارات. 
وتضمنت الدراسة التي حملت عنوان »القرضاوي 
ونشر التطرف االخواني في اإلمارات« تحليل نماذج 
من الخطاب اإلعالمي لتنظيم اإلخوان إضافة إلى 
ملحق بصور المنشورات. وتفضح محاوالت االخوان 
المسلمين التواجد بين شعب االمارات عبر اعتراف 
الداعية اإلخواني واألب الروحي للخاليا اإلخوانية في 

الخليج يوسف القرضاوي بزرع البذرة اإلخوانية في اإلمارات.
وبين ان أه��داف جماعة االخ���وان المسلمين في ال��دول��ة منذ 
السبعينيات كانت ذات طبيعة مرحلية، حيث انشغلوا كثيرًا بمقاومة 
العديد من مظاهر وتجليات النهضة االقتصادية واالجتماعية في 

البلد، بحيث شكلت المنظومة الفكرية لإلخوان 
حالة يائسة من ممانعة التحوالت الحضارية 
في اإلم��ارات.. كما أن المجتمع اإلماراتي بدوره 
لم يتجاوب معهم  ولم يتراجع عن االندماج مع 

استحقاقات النهضة االقتصادية والتعليمية.
وحلل حميد في قراءته النقدية منطق وخطاب 
المنشورات اإلعالمية المبكرة التي كان تنظيم 
اإلخوان في اإلمارات ينشرها في مجلة »اإلصالح«.
وضرب الدكتور سالم حميد أمثلة على ممانعة 
المتشددين لإلنجازات التي حدثت في اإلمارات 
أنهم ظلوا يستهدفون األندية الرياضية، كما 
تفرغوا للسيطرة على قطاع التعليم واالتحادات 
لكنهم فشلوا بسبب  الجامعة.  الطالبية في 
اعتمادهم على نوعية معهودة ومستهلكة من 
الخطابات التي تتجاهل هموم الواقع المحلي، مقابل تركيزها 
على استثارة حماس الجمهور، بغرض تجنيد الشباب لالشتراك في 
الحروب األهلية التي كانت تدور في بلدان إسالمية مختلفة تحت 

عنوان الجهاد.

وكشف في الدراسة التي تعد مرجعا مهما للتعرف على دور الجماعة 
في االمارات، عن أن آخر أهداف جماعة االخوان المسلمين المستحيلة 
في الدولة »كان أكبر من حجمهم، وأكبر من عدد العمالء الذين 
اكتملت نوايا خيانة الوطن في ضمائرهم ونضجت في رؤوسهم، 
وأكبر كذلك من الداعمين لهم من وراء الحدود باألموال والنصائح 

المحفزة للعنف«.
واعتبر ان رغبة االخ��وان المسلمين في نشر الفوضى وتدمير 
استقرار اإلمارات كانت بال حدود، فقد غرتهم االضطرابات التي 
اشتعلت في بعض الدول العربية لكي يطوروا خططهم، فقاموا 
بإنشاء خاليا مسلحة بحسب اعترافاتهم الموثقة لدى الجهات 
الرسمية - ولم يفكروا هذه المرة باإلصغاء لصوت الوطن الذي 
يحتضنهم، وبداًل من الوفاء لألرض التي منحتهم حياة الرخاء والشعور 
بالعزة والكرامة، فضلوا اإلصغاء ألسيادهم في الخارج، وظنوا أن 
الشعب اإلماراتي سوف يهب معهم الستبدال االستقرار بالفوضى 
والجريمة. فكانت مخططاتهم المحفورة في خياالتهم المريضة أشبه 
ما تكون بمشهد أسطوري لكائن يدفعه اليأس والرغبة في االنتحار 

إلى أن يفقأ عينه بيده.

دراسة :القرضاوي األب الروحي لمتطرفي الخليج

العودي:ال يحق لإلصالح اشتراط 
مغادرة )صالح( رئاسة المؤتمر

قال أستاذ علم االجتماع 
ال��س��ي��اس��ي وال��م��ف��ك��ر 
اليساري د.حمود العودي 
ال يحق لإلخوان المسلمين 
)اإلصالح( أن تشترط على 
ع���ل���ي 

ع��ب��داهلل ص��ال��ح م��غ��ادرة 
ال��ب��الد ورئ���اس���ة ح��زب 
المؤتمر ألسباب وجيهة 
ليس أقلها أهمية أنهم 
حلفاؤه الرئيسيون طوال 
فترة حكمه، وإن كان هناك 
من يحق له أن يطرح مثل 
هذا الشرط فهي القوى 
التي عانت من حكمه 
واإلخ��وان المسلمين 

على حد سواء.
واوض���ح الدكتور 
العودي في تصريح 
صحيفة  ت��ه  ن��ش��ر
»اليمن اليوم« ان 
اإلخوان المسلمين 
هم ط��رف مشارك 
في السلطة والفساد 
 ، ت لسبعينيا ا منذ 
ولم نعهد منهم أية 
مواقف إيجابية على 
اإلطالق.. مشيرا الى 
ان��ه��م يقفون دائ��م��ًا 
ضد الثورة والجمهورية 
والوحدة، وعليهم اليوم 
خيرًا  يقولوا  أن 
أو ي��ل��ت��زم��وا 

الصمت.

البحري:الزعيم يشكل حاجزًا أمام 
سيطرة اإلخوان على الحكم

اوضح االستاذ عبد السالم البحري عضو مجلس 
شورى حزب اإلصالح المستقيل حديثًا ان إصرار 
اإلص��الح على مغادرة الرئيس السابق البالد 
ورئاسة المؤتمر«إنما يأتي في سياق مخططاتهم 
الرامية إلى اإلخالل بالتوازن وصواًل إلى بسط 
السيطرة الكاملة ، وحتى ال يكون حينها المشير 
عبدربه منصور هادي سوى رئيس قد يملك 

ولكنه ال يحكم إطالقًا«.
واكد البحري في تصريح صحفي أن الرئيس 

السابق علي عبداهلل صالح بتحالفاته وبقيادته 
لحزب المؤتمر يشكل حاجزًا صلدًا أمام 

سيطرة اإلخ��وان على مقاليد 
الحكم في اليمن.. وهذا الشيء 

معلوم للجميع.

أكاذيب غراب الـ بي بي سي
استنكر مصدر في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
عدن، االتهام والتحريض المباشرين اللذين وجههما 
مراسل قناة »BBC« في اليمن عبداهلل غراب في 
إط��ار تغطيته للمهرجان ال��ذي نظمته السلطة 

المحلية بمحافظة عدن، بمناسبة الذكرى االولى 
للتداول السلمي للسلطة في 21 فبراير العام 

الماضي.
واتهم غراب في نشرة إخبارية 

بثتها القناة ظهيرة الخميس 
عبدالكريم شائف أمين عام 

المجلس المحلي بمحافظة عدن 
ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
د. م��ه��دي ع��ب��دال��س��الم وياسر 

اليماني اتهمهم بتوزيع أسلحة على 
انصار الحراك بغرض إفشال المهرجان 

االحتفالي.

واستغرب المصدر في تصريحه: ان غراب ال يعرف ان 
شائف في رحلة عالجيه خارجية منذ اكثر من أسبوع، 
فيما رئيس المؤتمر شارك في الفعالية ووقف في 
منصة االحتفال الى جانب كبار الضيوف، أما اليماني 

فهو خارج البالد منذ اكثر من عام.
وسبق أن دعا حزب المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة عدن اعضاءه الى 
المشاركة في المهرجان، بمناسبة 
الذكرى االولى للتداول السلمي 
للسلطة ع��ق��ب االن��ت��خ��اب��ات 
21 فبراير  المبكرة ف��ي 
العام الماضي وتجسيد 
السلمي  االن��ت��ق��ال 
ع��ن طريق  للسلطة 
انتخاب األخ عبدربه 

منصور هادي رئيسًا للجمهورية.
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الوحدة الوطنية تتجسد بأنصع صورها في 
بناء القوات المسلحة واألمن على أسس 

وطنية حديثة
عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية
نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

اليمن.. تأتيك الحوادث برًا وبحرًا وجوًا

ليس غريبًا والحال كذلك أنه حتى الثورات بسط 
عليها رئيس الحكومة و»17« وزي��رًا وقيادات 
المشترك الذين احتفلوا من القلب ومن السالمين 
الغانمين بالذكرى األولى للتغيير السلمي للشباب 
وبكل سلمية حزبية متعصبة، أقيم عرض عسكري 
وخ��رج��ت مسيرات تنتقد ع��دم تحقيق أي من 

المطالب.
واختتم قيادات المشترك والحكومة احتفاءهم 
بالمناسبة بزيارة النائب أحمد سيف حاشد الذي يرقد 
في المستشفى إثر تعرضه وعدد من كان يسميهم 
إعالم المشترك »جرحى ثورة فبراير 2011م« 
لضرب مبرح من قبل جنود في األمن تلقوا توجيهات 
حازمة بإنهاء اعتصام حاشد وه��ؤالء الشباب 
المعتادين على الجراح والمجروحين وبالتزامن مع 
االحتفاء بالذكرى األولى ومراعاة لفارق التوقيت بات 
اعالم المشترك يسميهم اآلن »أصحاب االصابات 
المتفاوتة«.. لالحتجاج غير المحمي أمام مجلس 
الوزراء حيث كانوا يطالبون الحكومة بعالجهم.. 

سبحان اهلل والتغيير!!
تُرى هل كان بإمكان حكومة الوفاق الوطني أن 
تتفهم أنين هؤالء وتعيش آالمهم وتساعد في الحد 
منها، ربما كان عليها أن تدرك أن هذه االوجاع شأن 
يعني كل اليمنيين وليس 100 شاب فقط بحجم 
جراحهم السابقة والمستحدثة توسعت عالقة 

الفراق بين حكومة الوفاق والمواطن.
شاءت األقدار أن يثبت وزراؤن��ا حاجتهم للتعلم 
من هوالند وأردوغان وفيدل كاسترو.. كيفية تفّقد 

أحوال الرعية وااللتفات لمعاناتهم وتحمل مسئولية 
حلها دون مماطلة أو تسويف.. ومع هذا، هناك أكثر 
من مسئول يعتبر إعالن حكومة اسطنبول عالجها 
ل�20 شابًا يمنيًا وفرنسا ل�14 وكوبا ل�15 شابًا 

مصابًا، تدخاًل سافرًا في الشأن اليمني.
منعطف خطير

بالنسبة للتغيير الذي تم والبشارات التي نسمعها 
من باسندوة واشادات المجتمع الدولي من وقت آلخر 
حول التقدم في تنفيذ اتفاق التسوية السياسية في 
بالدنا وخروجها من األزمة وعدم انزالقها الى هاوية 

الصراعات والكوارث فإنها 
تبدو غير مقبولة عند مقابلتها بالواقع، إذ يعجز 
عن مجاراة األحاسيس الطيبة والكالم الرومانسي 
المحلي والدولي.. من فبراير الى فبراير وما بينهما 

أصبح اليمنيون أكثر فقرًا واليمن أكثر خطرًا.
تمر األي��ام ثقيلة الوطأة مزعجة األبناء فعلى 
األرض يغيب األمن واالستقرار وتقطع الطرقات 
على يد مسلحين وتنتشر المسيرات المعطلة لكل 
شيء وتنفجر مناطق بعبوات ناسفة ويقتل ضباط 
وجند بصمت خبيث ولئيم لمسدس كاتم الصوت، 

الجميع بمن فيهم اجهزة الضبط والعدالة.

وعلى البحر تسبح أخطر 
األس��ل��ح��ة ع��ل��ى مستوى 
لها  خا د ا بغية  لمنطقة  ا

لحركات ناشئة في اليمن وكلها حركات كما يقذف 
البحر بحاويات البسكويت للمرة الرابعة ال أحد يعلم 
بشأنها ولمن كان يجب أن تصل، ال السلطات اليمنية 
وال التركية وال حتى ماري انطوانيت تعلم نتائج 

التحقيقات.
استشهاد الصندوق األسود للطائرة

ومن الجو تسقط الطائرات الحربية على رؤوس 
السكان في منازلهم.. وبتمثيل بالغ الرقي لألسف 

يُسدل الستار على الواقعة.. ويعلن استشهاد 
الصندوق األسود كأول الضحايا.. وعلى المواطنين 
االبتعاد عن التجمع في أماكن سقوط الطائرات 

وعليهم االبتعاد عن األماكن القريبة من الجو.
بكلمات أخرى وبعيدًا عن االيمان بالمؤامرات 
الخارجية وعصابات اللهو الخفي التي تتربص بأمن 
واستقالل البالد والعباد منذ عقود يمكننا القول 
إن مآسي اليمن السعيد على مدى السنوات الثالث 
األخيرة صناعة محلية بامتياز، بعض حوادث األزمة 
قضاء وقدر وبعضها أحداث ذكية.. قضاء وقطر، 

وأخرى قضاء وايران وغيرها قضاء وتركيا..
على غيري

أت��ع��اط��ف 
كثيرًا وربما 
شبه  بشكل 
ي���وم���ي مع 
ص���دي���ق���ي 
وهو يستمع 
ألغ���ن���ي���ات 
ق����دي����م����ة 
ج�����دي�����دة 
ت��ق��ول ب��أن 
مهد  ليمن  ا
ال��ح��ض��ارات 
ومهد المهد 
لعرب  ا ن  وأ
ت����ف����خ����ر 
بها  نتسا با
إليه وأمجادنا 
في حماية تراب الوطن والوحدة المباركة.. الخ من 
تقسيمات المعول والسيف واللواء والقلم والحجر 

والسايلة.
رغم الحماسة الشديدة المنبعثة من مقاطع 
األلحان وأصوات المغردين فإنها تبدو اليوم متغيرة 

وتقدم شبه اعتذار..
حتى النشيد الوطني يسمعه صديقي حبًا في أيوب 

فقط.

الحكومة لم تتعلم من 
هوالند.. وماري انطوانيت 
ال تعرف لمن صفقة 
األسلحة التركية

التزال كل األخطاء والمآسي التي أصابت اليمن وأرواح اليمنيين وممتلكاتهم العامة والخاصة منذ العام 2011م   
وحتى اليوم..  مفتوحة النهايات، ومازالت تمر بهدوء الواثق من نفسه وكأنها تختصر جزءًا كبيرًا من مطالب 

الشعب بالتغيير الى عدم السؤال ومعرفة األسباب الحقيقية لهذه الحوادث المؤلمة ومن الذي يقف وراءها إن وُجد.
«، بينما صارت أبسط النجاحات وأصغرها محل تنافس شديد بين مسئولي حكومة الوفاق  وكأن في األمر »إنَّ
الوطني كل يعيده الى نفسه ويسلم ويعد لنفسه أفخر شهادات التقدير والثناء وسلمها لنفسه في اجتماع استثنائي 
صُرفت نفقاته مسبقًا ووصلت الى الجيب على الفور، فلواله لكنا جميعًا من بشر وحجر في خبر كان.. وكان عدد من 
األشخاص شيعوا جثامين أشخاص يتقدمهم آخرون يعتقدون فعاًل أنهم ال يستطعيون العيش من دونهم، لوال 

ايمانهم الثابت باهلل ورحمته التي وسعت كل شيء وأنه ال يغضب من سؤال أهل اليمن له.

نجيب شجاع الدين

مؤسسة )14 أكتوبر( تستنكر حملة 
االصالح ضد االستاذ احمد الحبيشي

> يواصل حزب 
االص�������الح ش��ن 
استهداف  حملة 
ف�����اج�����رة ض��د 
االس���ت���اذ اح��م��د 
الحبيشي رئيس 
ادارة  م��ج��ل��س 
م���ؤس���س���ة 14 
اك��ت��وب��ر رئيس 
ف  بهد ير  لتحر ا
اق��ص��ائ��ه، وآخ��ر 
ت��ل��ك ال��ح��م��الت 
االع��الم��ي��ة هي 
ال�����زع�����م ب���أن 
 )  14 ( مؤسسة 
اكتوبر للصحافة 

والطباعة والنشر 
قامت بطباعة صور لعلي سالم البيض ومنشورات 
للحراك الجنوبي، وبهذا الخصوص تلقت صحيفة 
»الميثاق« بيان نفى من مؤسسة 14 أكتوبر ننشر 

نصه :
درجت وسائل إعالم حزب التجمع اليمني لإلصالح 
على توجيه اتهامات مغرضة لمؤسسة )14 أكتوبر( 
للصحافة والطباعة والنشر، وذلك في إطار الحملة 
اإلعالمية المسعورة التي تستهدف توفير الذرائع 
إلق��ص��اء رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

واالستيالء على المؤسسة ومقدراتها.
ومن بين االتهامات التي وجهت للمؤسسة قيامها 
بطباعة ص��ور األخ/ علي سالم البيض وطباعة 
منشورات للحراك الجنوبي.وبهذا الصدد تنفي 
المؤسسة نفيًا تامًا قيامها بطباعة صور للبيض أو 

طباعة منشورات للحراك.
وتدرك المؤسسة أن القائمين على أمر وسائل إعالم 
حزب )اإلصالح(، باإلضافة إلى جهات أخرى معنية في 
الدولة يعرفون أين تطبع صور علي سالم البيض 

وفي أي مطابع وفي أي محافظة.
والمضحك ج��دًا أن توجه وس��ائ��ل إع��الم حزب 
)اإلصالح( للمؤسسة تهمة قيامها بطباعة منشورات 
للحراك الجنوبي عشية التظاهرات التي شهدتها 
مدينة عدن يوم الخميس 21 فبراير 2013م.. 
ويبدو أن الذين وجهوا للمؤسسة هذا االتهام الساذج 
لم يدركوا بعد أن المنشورات كانت وسيلة قديمة 
للتواصل والتعبير عن الرأي في ظروف انعدام فرص 

التعبير ووسائل االتصال.
إن مؤسسة )14 أكتوبر( وهي تنشر هذا البالغ 
والتوضيح، ترجو اال تفرط الماكنة اإلعالمية لحزب 
التجمع اليمني لإلصالح في توجيه اتهامات ساذجة 
وكيدية من هذا النوع، لتصل إلى اتهام المؤسسة 
بامتالك مكائن لخياطة األعالم الجنوبية وصناعة 
الطالء الذي يستخدمه ناشطو الحراك في رسم 
علم الجنوب قبل الوحدة وكتابة الشعارات على 

الجدران.


