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»دعارة سياسية«  قيادي اشتراكي يصف مطالب المشترك تسليم السلطة بـ

قال القيادي في الحزب االشتراكي اليمني محمد المقالح ان  
)الثورة(  "المشترك كان غطاء االزمة قبل اندالع ما وصفها بـ

وعاد ليكون كذلك بعد اجهاضها"
وسخر من مطالب مزعومة الحــزاب اللقاء المشترك تحت مسمى ) 
استكمال تسليم السلطة ( واصفًا المشترك بهده المطالب بانه " يمارس 

دعارة سياسية بالمكشوف"

ل الكاتب والناشط السياسي البارز المقالح  قائاًل :" هل صحيح  وتساء
ر الزمة سياسية يعتقد وهمًا بانها ستخرجه من 

ّ
ان المشترك يحض

مازق الفشل الذريع؟" .
وأضاف على حائطه بشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك :" عندما 
اقول مشترك فانا مثل اي مواطن بسيط آخر اقصد االصالح اما البقية 

فهم مجرد كومبارس لم يعد احد يتذكرهم"

أسرار خطيرة ..

يشرح الكتاب كما 
يقول مؤلفه  وقائع 
وكيفية التقاء خط 
أميركا الصهيونية 
مــــع خــــط أمــيــركــا 
المرتبطة ارتباطا 
بـــنـــاًء بـــــ"اإلخــــوان 
الــمــســلــمــيــن". مع 
التركيز على أيام 
وليالي نزول الوحي 
من واشنطن على 
قــيــادات بعينها 
مــــن "اإلخــــــــوان" 

المسلمين".
وســـوف يكتشف 

الــقــارئ أن أيــام وليالي نــزول الوحي 
على جبل المقطم كثيرة, فمنها 
الليلة التي أفضت الــى استقالة, 
أو إقالة محمد مهدي عاكف من 
ــعــام للجماعة,  مــوقــع الــمــرشــد ال
ومنها اليوم الذي تقرر فيه انضمام 
شباب "اإلخــوان الى ثورة 25 يناير 
2011م واليوم الذي تعهدت فيه 

"الجماعة" بعدم المنافسة على منصب 
رئيس الجمهورية بعد أن يتنحى مبارك 
ولم يكن قد تنحى, ثم الليلة التي تحول 

فيها موقف "الجماعة" من رفض اتفاقية 
السالم المصرية االسرائيلية الى القبول بها 
كما هي من دون حاجة الى استفتاء شعبي. 
كل ذلك وصــواًل الى الليلة الكبيرة وهي 
على أرجح األقوال ليلة العاشر من ديسمبر 

العام 2011م عندما اقنع وزير الخارجية األميركي جون 
كيرى ) السناتور ورئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ وقتها( قيادات "اإلخوان" بترشيح إخواني لمنصب 
رئيس الجمهورية خالفًا لتعهد "الجماعة" بعدم المزاحمة 

على هذا المنصب. 
يستهل المؤلف كتابه بقصة أول وآخــر اتصال تلقاه 
من المرشد العام السابق لإلخوان مهدي عاكف يوم 29 
أكتوبر 2007م وكان السبب  رغبة المرشد في التعقيب 
على مقال نشره المؤلف في جريدة األهرام المصرية في 
نفس اليوم بعنوان "اإلخوان واالسالم والسالم". كان المقال 
كما وصفه المؤلف تعقيبًا على حالة الطقس المضطربة 
داخل "الجماعة" وحولها والتي تسبب فيها تصريح مفاجئ 
للدكتور عصام العريان رئيس مكتبها السياسي في تلك 
األيام, وقال فيه انه يتوجب على "اإلخوان" أال يتعاملوا مع 
معاهدة السالم المصرية االسرائيلية على أساس الحالل 
والحرام, وانما الواجب أن يتعاملوا معها بمعايير المصلحة 
السياسية. وقد أثار هذا التصريح ضجة كبرى اضطر معها 
المرشد ومكتب االرشاد الى اصدار بيان يؤكد أن العريان 
يعبر عن رأيه الشخصي فقط وأن ما قاله ال يمثل موقف 

"الجماعة".
عــودة الى قصة االتصال التي يختمها المؤلف بعد أن 
يقسم بأن الله على ما يكتب شهيد, بالقول ان األستاذ 
عاكف شكره على المقال وأبلغه أنهم تعلموا منه ألنه كشف 
لهم بعض أخطائهم وأنهم مستعدون دائمًا للتعلم. وتبين 
ه كانوا قد بدأوا  بعد ذلك كما يقول الكاتب أن المرشد وزمالء
فعاًل في هذا الوقت التعلم من األستاذين: مارك لينش 
وجون اسبوزيتو وغيرهما من الخبراء األميركيين, ومن 
زعماء الفروع "اإلخوانية" في الواليات المتحدة وبريطانيا 

ــا تــحــديــدا. وكـــان  ــي ــمــان وأل
الــدرس الــذي يحاولون تعلمه هو "كيفية 

التحدث الى واشنطن".
االسالم السياسي والصهيونية

يحمل الباب األول من الكتاب المكون من ثالثة أبواب 
عنوان »أميركا الصهيونية« ويتألف من ثالثة فصول, 
تتناول أبعاد االلتزام األميركي نحو اسرائيل ونماذج رسمية 
وغير رسمية لتأكيد رسوخه, كما تتناول االجتهادات 
الكثيرة لتفسير أسباب هذا االلتزام في الماضي والحاضر 

والمستقبل.
يقدم المؤلف شرحًا مستفيضًا في هذا الفصل الثاني من 
الباب األول ألدلة ومظاهر وأسباب عمق الجذور الصهيونية 
في التاريخ السياسي والثقافي للواليات المتحدة وصواًل, 
وهذا ما يهمنا في هذا العرض, الى إثبات أن أي ارتباط بناء 
بين واشنطن وأي من جماعات االسالم السياسي وخصوصًا 
"اإلخوان" في مصر وتنظيمها الدولي وفروعها في أكثر 
من مائة دولة يجعل أولويته المطلقة إدخال هذا التيار 
ومنظماته في مصفوفة "االرتباط البناء" باسرائيل أيضا في 
نهاية المطاف, كما فعلت أميركا مع   الحركات القومية 

العربية جمعيها.
يصل المؤلف بعد ذلك الى األجواء العربية, أي أنه يتتبع 
محاوالت الواليات المتحدة بهذا االرث الثقافي الصهيوني, 
تطويع, وأحيانًا تركيع, الدول العربية السيما مصر لقبول 
اسرائيل بل والتعاون معها. والغرض من هذا العرض الذي 
يتضمنه الفصل الثالث هو اثبات حقيقة بديهية وهي أن 
الرضا األميركي فضاًل عن التعاون مع أي قوة في الشرق 
األوســط البد أن يتأسسا على قبول المشروع الصهيوني 

وتأمينه. 
االرتباط البناء

كانت العمليات االستشهادية الفلسطينية هي ناقوس 

الخطر التالي لهجمات 11 سبتمبر 2001م على واشنطن 
ونيويورك, ومن ثم وجب على األميركيين وسط هذا الركام 
من الفشل ووســط هذا الزخم من المقاومة ذات الطابع 
االسالمي ) من حــزب الله في لبنان و"حــمــاس" والجهاد 
في فلسطين( البحث عن طريق آخر للتعامل مع الصراع 
العربي االسرائيلي, ومن هنا ولدت فكرة "االرتباط البناء" 
مع "اإلخــوان المسلمين" لتحقيق اهداف عدة مجتمعة: 
اجتذاب االســالم السياسي بوصفه القوة أو التيار الذي 
اليزال رافضًا السرائيل والصهيونية الى حظيرة القبول 
باألمر الواقع, والثاني تجفيف منابع الجهاد االستشهادي 
أو االنتحاري ضد اسرائيل وضد الواليات المتحدة وحلفائها 

األوروبيين.
وكانت السياسة األميركية إزاء االســالم السياسي قد 
شهدت تطورًا كبيرًا في رؤيتها ودرجــات ومستويات 
اتصالها بجماعاته منذ االتصال األول بـ"جماعة "اإلخوان 
المسلمين" المصرية فيما بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة وحتى إقرار استراتيجية "االرتباط البناء" العام 
2007م دون علم األغلبية الغالبة ألعضاء »الجماعة« حتى 
مستوياتها القيادية ناهيك عن مجموع الشعب المصري 

والشعوب العربية.
اللقاء األول

البد من التسليم بأن بروز "جماعة "اإلخوان المسلمين" 
على الساحة المصرية بعد الحرب العالمية الثانية قد 
استرعى انتباه السفارة األميركية في القاهرة وكذلك 
أجهزة صنع الديبلوماسية في واشنطن رصدًا ومتابعة 
وتنبؤًا, وهذا ما نالحظه في تقارير السفير األميركي في 
القاهرة في ذلك الوقت جيفرسون كافري الناصح  بقوة 
بالتحالف مع االسالم السياسي ممثاًل في "اإلخوان" لمكافحة 
امتداد الشيوعية الى العالم االسالمي وكانت الحرب الباردة 

قد أصبحت هي قدر العالم. 

وفي هذا السياق جاء اللقاء األكبر واألشهر والتأسيسي بين 
الواليات المتحدة و"اإلخوان". 

ــي المكتب الــبــيــضــاوي للبيت  ففي سنة 1953م وف
األبيض التقى الرئيس األميركي حينئذ دوايت ايزنهاور 
بالدكتور سعيد رمضان عضو مكتب االرشاد وزوج ابنة 
الشيخ حسن البنا وساعده األيمن وذلك بين كوكبة من 
العلماء والناشطين والباحثين, الذين كانوا قد دعوا الى 
مؤتمر حاشد فتحت له أكبر قاعات جامعة برنستون بوالية 
نيوجيرسي. كان الهدف المعلن للمؤتمر أكاديميًا بحتًا كما 
وصفته الجهة المنظمة وهي وكالة االعالم الدولي التابعة 
لوزارة الخارجية األميركية اال أن الهدف الحقيقي كان جمع 
خبراء مسلمين في التربية والعلوم والقانون والفلسفة ممن 
يكونون قادرين على التأثير في السياسة من أجل احداث 
نهضة اسالمية تقاوم الشيوعية عن طريق تقديم بديل 
مقبول لها في أوســاط المسلمين, طبقًا لتعبير مظهر 
الدين صديقي مؤسس مركز الهور االسالمي في باكستان 

في حديثه خالل المؤتمر. 
أيزنهاور الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 63 عامًا والذي 
استقبل سعيد رمضان الذي لم يتجاوز السابعة والعشرين  
فعل ذلك بنصيحة من كافري سفيره في القاهرة الذي 
كتب يقول: " ان اإلخوان المسلمين في مصر وحلفاءهم في 
جماعة االسالم بباكستان يمكن أن يكونوا حلفاء جيدين 
ضد الشيوعية وضد حركة القومية العربية ذات المنحى 

اليساري كحزب البعث". 
وحول شخصية سعيد رمضان ودوره قال جيفرسون 

كافري:
انه - أي رمضان- واسع الصالت في العالم االسالمي. 
فهو بمثابة سفير متجول للجماعة وهو الذي أسس

فرع "اإلخوان" في القدس الذي أصبح "حماس" وفرعي
عمان وبيروت, وساهم في تأسيس جماعة االسالم تحت 
قيادة أبو األعلى المودودي في باكستان, وهو الذي مثل 
"الجماعة" في مؤتمر العالم االسالمي في باكستان وأقام 
هناك بعد حل "جماعة اإلخوان" في مصر بقرار من حكومة 

محمود فهمي النقراشي. 
يالحظ روبرت دريفوس مؤلف كتاب "لعبة الشيطان": 
كيف ساعدت أميركا في اطالق األصولية االسالمية"؟ 
في تقارير السفير األميركي حول "جماعة اإلخوان" في 
ذلك الوقت أن تلك التقارير لم تتطرق اطالقًا ألعمال 
العنف التي قامت بها "الجماعة" في مصر, وال الى وجود 
جهاز سري يتبعها لممارسة العنف السياسي. كما يالحظ 
دريفوس أن تقارير وكالة المخابرات األميركية خلت هي 
األخــرى من أية معلومات أو تقويمات حول االتجاهات 

العنيفة للجماعة. 

اء بين أميركا و»اإلخوان«
ّ
االرتباط البن

 
فــي االهداء الذي تصدر الكتاب حــدد المؤلف موقفه منذ الســطر األول وهو الرفض الكامل 

لفكر "اإلخوان" ومواقفهم وسياســاتهم وفي الوقت نفسه التعاطف واالشفاق على القاعدة 

العريضة من أعضاء "الجماعة" خصوصًا الشباب.

اختــار الكاتــب الصحافي المصــري عبدالعظيم حماد أن يبــدأ كتابه بنعي شــهداء حكم "اإلخوان" 

وشــهداء "اإلخوان" أنفسهم من الشــباب الذين اعتبر أنهم قدموا أرواحهم في سبيل قضية هم بها 

أول الضحايــا والمخدوعيــن. ليعلــن بعد ذلك أن الجهــد الذي بذله جاء إلنارة ركــن حالك االظالم عن 

سبق اصرار وتكتم في غياهب دنيا "اإلخوان". مضيفًا أنه الركن الذي يقبع فيه أصدقاؤهم الجدد من 

األميركيين الصهاينة بمشاركة أو مبادرة من إخوان أميركا وأوروبا. 

أمــا كيف هو ركن شــديد االظالم وماذا فعل هــو إلنارته أمام الرأي العام المصــري والعربي؟ فتلك 

هــي قصة وموضوع كتاب الوحي األميركي: قصــة االرتباط "البناء" بين أميركا و"اإلخوان" والذي صدر 

قبل االطاحة بالرئيس "اإلخواني" محمد مرســي وحقق أعلى المبيعات بين الكتب السياسية الصادرة 
حديثًا في مصر. 

ال تعاون أميركيًا مع "اإلخوان" إال بعد قبولهم 
العلني بإسرائيل وبالمشروع الصهيوني

التاريخ السري لبدء العالقة وتطورها 
باليوم والساعة والمكان واألشخاص

تركي الفيصل: السعودية ستقف بحزم ضد 
تدخالت إيران في الكويت ولبنان واليمن

شن رئيس االستخبارات السعودي السابق األمير تركي الفيصل هجومًا غير  
مسبوق على أداء اإلدارة األميركية حيال ملفات المنطقة, معتبرًا أن الرئيس 
باراك أوباما يتصرف حيال سوريا بطريقة "تبعث على األســى", كما انتقد "فتح 
الذراعين" إليران, مشددًا على أن السعودية لن تسمح لها باالستيالء على البحرين.

وقال األمير تركي الفيصل, الذي تولى رئاسة المخابرات السعودية وتولى منصب 
سفير الرياض في واشنطن, خالل محاضرة ألقاها بمؤتمر عربي - أميركي, 
األسبوع الماضي إن القضية األولــى التي تعني 
السعودية حيال إيران هي ضرورة عدم 

حصولها على سالح نووي.
 أمـــا األمـــر الــثــانــي فــهــو جهود 
طــهــران مــن أجــل الــتــدخــل في 
الدول ذات الغالبية الشيعية, 
ـــعـــراق,  ــبــحــريــن وال مــثــل ال
ــــدول التي  ــي ال ــك ف ــذل وك
فيها أقليات شيعية, 
مثل الكويت ولبنان 
واليمن", مشددًا على 
أن بالده ستقف بحزم 
ضد أي تدخل إيراني 
في الشؤون الداخلية 

لتلك الدول.

 ضاحي خلفان نائبًا لرئيس 
الشرطة واألمن العام

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس  
دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء ، حاكم امارة 
دبي، مرسومًا قضى بتعيين الفريق ضاحي خلفان تميم نائبًا 
لرئيس الشرطة واألمن العام في دبي تقديرًا لشخص الفريق 
ضاحي خلفان الذي ُيعد أنموذجًا للوالء واالنتماء والتفاني في 
حب الوطن وخدمته والسهر على أمنه وسالمته، وللدور 
الكبير الذي لعبه الفريق خلفان في إرساء منظومة أمنية 
متكاملة حققت أعلى معدالت األمن واالستقرار في اإلمارات.
هــذا ويــعــد خلفان مــن أشــجــع وأقـــوى الشخصيات على 
المستوى العربي في مقارعته لالخوان المسلمين حيث 
يواصل فضح مخططاتهم التآمرية ضد اإلمــارات ودول 

المنطقة باألدلة والحقائق.

د.الروحاني : 

على "المشترك" أن يصارح المجتمع 
 من تضليله والكذب عليه

ً
بفشله بدال

دعـــــــــا الـــــدكـــــتـــــور  
عبدالوهاب الروحاني 
عضو مجلس الــشــورى رئيس 
مـــركـــز الــــوحــــدة لـــلـــدراســـات 
االستراتيجية اللقاء المشترك 
الــحــاكــم الـــى مــصــارحــة الــنــاس 

بفشله بداًل من الكذب عليه.
ــــال فـــي تــعــلــيــق لـــه على  وق
صفحته فــي الفيسبوك حول 
بيان " اللقاء المشتر" بشأن " 
لــحــكــومــة مسؤولية  تحميل ا
توفير االحتياجات األساسية ، 

ووضع حد لإلختالالت األمنية والتخريبية " في البالد"- أن قادة 
اللقاء المشترك يحاولون تضليل وعي المجتمع بخطابات وبيانات 
ال صلة لها بحقيقة دورهم فيما يجري من فوضى وفساد وانفالت 

وتدهور في االوضاع األمنية والمعيشية واالقتصادية.
وأوضح الدكتور الروحاني أن " المشترك" بمحاولته تزييف وعي 
الناس انما يضلل ويخدع نفسه فهو المسئول عن الحكومة بكونه 
هو من يرأسها ويوجهها، وهو من يدير أمن الوطن ومعيشة ابنائه 
وجيشه واقتصاده وماله، الذي وصل الى حالة من التراجع والسوء 

لم تشهده اليمن من قبل.
مضيفًا أن "المشترك" بعد عامين من سيطرته على الحكومة 
ال يزال يصرعلى مواصلة دور المعارض المظلوم ، متناسيًا أن 
الناس يعرفون أن الوطيفة والترقية ، والمرتب والقرار والعدل 
واالمن واالقتصاد ومعيشة الناس تحت ايديهم وتخضع ألوامر " 

المشترك" بقيادة حزب "االصالح".
ونصح الدكتور الروحاني في ختام منشوره قادة المشترك بأن 
يصارحوا الناس بفشلهم وعــدم قدرتهم على تصريف شئون 

الحكومة .. خيرًا من الكذب عليهم والهروب الى الخلف .

اعلن ناشطون بالعاصمة االقتصادية عدن حملة  
منظمة إلسقاط محافظ عدن " االصالحي  وحيد 
رشيد " ومحاكمته جراء الفساد المالي واالداري ، وذلك من 
خالل توزيع استمارات تحت اسم " الحملة الشعبية إلسقاط 

محافظ عدن.
وتأتي  هذه الجهود الشبابية  وفقا لموقع يافع نيوز ،بعد 
ان وصلت المحافظة الى  أسوأ مراحل االنهيار جراء الفساد 
ات  والتسيب المتعمد من قبل المحافظ ، وتورطه في االنطفاء
المتكررة للكهرباء للتعذيب الجماعي البناء عدن ، إضافة إلى ان 
الحملة تسعى لمحاكمة المحافظ رشيد المنتمي لحزب االصالح 
لتغافله عما يجري في عدن من استمرار النهب لالراضي وبلوغ 
االنفالت االمني ذروتــه وعجزه عن تقديم أي جديد لعدن 
غير مساعدة النافذين في االستمرار في اعمالهم وانتشار 
المخدرات والمهربات ، إلى جانب انتشار جماعات متشددة 
تسمي نفسها " هيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر " 
في السواحل والمراكز التجارية والشوارع وقيامها بانتهاك 

حقوق المواطنيين.

صحفي سنغافوري  يكتب عن الزعيم الصالح 
ـــــــب الـــــصـــــحـــــفـــــي   ـــــــت ك

الـــــســـــنـــــغـــــافـــــوري, ذو 
األصــول الحضرمية )هيكل بافنع 
Haykal Bafana(, مقاال 
عن الرئيس اليمني السابق, علي 
عبدالله صالح, في حسابه الشخصي 
على شبكة الــتــواصــل  االجتماعي 
فيسبوك ،  بـــدأه بقصة واقعية 
تعود إلــى العام 2010م بمدينة 
سيئون بحضرموت. حيث قال: في 
عــام 2010م كنت مــتــواجــدا في 
سيئون حضرموت عندما قدم لها 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
ـــارة مدتها يــومــيــن.. عدد  فــي زي
قليل من المدرعات تم نشرها حول 
القصر الرئاسي والذي لم يكن بتلك 
الضخامة بقدر ما يمكن اعتباره 
فيال كبيرة ... وكان بجانبها قطع 
كبيرة مــن االرض الترابية كانت 
تمثل ملعبًا لكرة القدم... كل يوم 
كان يأتي عدد كبير من الناس من 

كل انحاء وادي حضرموت لزيارة 
صالح في المجمع الحكومي القريب 
...اخبرني عدد من االصدقاء ان كل 
هؤالء كانوا يأتون بقائمة كبيرة من 
الــشــكــاوي والمطالب لمناطقهم 
ويطلبون مــن الرئيس صالح حل 
ــمــشــاكــل وتــلــبــيــة  جــمــيــع هــــذه ال
مطالبهم وبسبب العدد الكبير من 
الزائرين اضطر صالح حينها لتمديد 
زيارته 3 ايام اخــرى... كانت هذه 
هي المرة الوحيدة التى تعيش فيها 
سيئون زحمة واختناقات مرورية 
خالل فترة اقامتي في سيئون التي 
امتدت لـ 3 سنوات وبعد مغادرة 
صالح لم نستطع التعود على هدوء 
سيئون وخلو شوارعها اال بعد فترة 

من الزمن ..
ال استطيع تخيل هادي او حميد 
االحمر او علي محسن ان يتجرأوا 
على المجيء لحضرموت ومقابلة 
اآلالف الحضارمة بنفس الطريقة 

واالســلــوب ...وعــلــى اي حــال اشك 
ــعــدد الــكــبــيــر من  ان يــأتــي هـــذا ال
الحضارمة لزيارتهم حتى لو اتوا...

هذا هو الشيء الغريب الذي يتمتع 
بــه صــالــح..الــســيــاســي... هــو يمثل 
الكثير للكثير من اليمنيين ومع ان 
هناك الكثير من يكنون بعض الكره 
لصالح... اال انه ما زال من المستحيل 
انــكــار شعبية الــرجــل بين جموع 

اليمنيين في كل انحاء اليمن...
ــر الــمــبــادرات  ــث بــالــنــســبــة لـــي اك
الدبلوماسية والسياسية خطورة 
خــالل السنتين االخيرتين ..كــان 
هو ان الدبلوماسيين يتجاهلون...
او يتعامون عن رؤية هذه الحقيقة 
الــواضــحــة وان صالح مــا زال يملك 
الكثير من المؤيدين في كل انحاء 
اليمن ...وأي محاولة او تحرك ضد 
صــالــح سيجعل هـــؤالء المؤيدين 
يتحركون لصالحه حتى من دون اية 

مطالبة من صالح نفسه..

حملة شعبية تطالب 
بتحرير عدن من االصالح


