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«اإلخوان» تحدثوا باسم القاعدة ..أي انكشاف أكثر من هذا!!
مثلما اس��تهدف جامع دار الرئاس��ة حيث كان الرئيس الس��ابق يودي صالة الجمعة فيه فإنه اس��تهدف
المستشفى داخل وزارة الدفاع الذي يتردد الرئيس الحالي عليه لزيارة ابن أخيه أحد نزالء هذا المشفى..
هكذا يكون فهمي ّ
األولي لما حدث في تش��ابه الحالة أو العالقة ،ومع ذلك فإني انش��غلت بما طرحه االخوان قبل
هذه الحادثة من مخطط انقالبي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتموله السعودية واالمارات.
مطهر األشموري
مثلما استهدف جامع دار الرئاسة حيث كان الرئيس السابق علي عبدالله
صالح يؤدي صالة الجمعة جاء استهدف المستشفى داخل وزارة الدفاع الذي
يتردد الرئيس عبدربه منصور هادي عليه لزيارة ابن أخيه أحد نزالء هذا
المشفى..هكذا يكون فهمي ّ
األولي لما حدث في تشابه الحالة أو العالقة ،ومع
ذلك فإني انشغلت بما يروجه االخوان قبل هذه الحادثة من مخطط انقالبي
يقوده الرئيس السابق وتموله السعودية واالمارات.
ولذلك قررت بعد جريمة العرضي أن أتابع االعالم
الذي يرمي بالمسئولية على الرئيس السابق لعل
وعسى أجد فيه ما يقبل كاحتمال وليس ما يقنع في
حدوثه وإحداثياته كحدث..
وحيث القنوات الخاصة أو ثنائية األحمر «سهيل
ويمن شباب» تجاوزت الحاجية ألن تقنع الناس أو ألن
يصدقها المتلقي فإني انتقلت لمتابعة أكثر لالعالم
الرسمي كما يسمى كما فضائية «اليمن» و«سبأ»
تحديدًا..
الغريب في تعامل هذا االعالم أنه لم يترك المسألة لما تكشفه التحقيقات
عن من يقف وراء هذا العمل كما هو وفي ذات الوقت لم يطرق الطرف الذي
يستهدفه من خالل هذه االحداث كقضية محورية..
فهو إما يغمز ويلمز على طريقة «إي��اك أعني واسمعي يا ج��ارة» أو
كمباشرة في جمل تداخلية واعتراضية وكأنه يتعامل مع المتلقي بالشفرات
أو يمارس التلقين للمتلقي.
هذا التعامل ال ينفع وهو من فنون مخادعة واحتيال وليس من فنون
االعالم واذا بات هذا االعالم يكيل السب والشتائم تجاه الرئيس السابق
فاألفضل له أن يمارس تجاهه الشفافية التي لم يعد يستطعها تجاه
غيره.
اللواء المدرع المعني به حماية وزارة الدفاع كان مجرد شاهد اثبات أن
«القاعدة» هي من مارس ونفذ تلك العملية مثلما وجوده شاهد إثبات في
ميدان السبعين بأن القاعدة هي من استهدفت األمن المركزي ..وحيث
«القاعدة» هي من استهدفت الدفاع الوزارة والوزير أو رئيس الجمهورية
الذي له مكتب في هذا المجمع ويتردد على المستشفى لزيارة ابن اخيه..
فما هي وسائط علي عبدالله صالح لدفع عناصر القاعدة لهذه العملية؟
ربما كان يستطيع مثل ذلك ليقبل بين «االحتماالت» حينما كان الزنداني
وقيادات االخوان «االصالح» معه وهو بدون هذه الوسائط ال يستطيع اقناع
جهادي واحد أن يذهب للجهاد في افغانستان أو سوريا أو في وزارة الدفاع.
أي اعالم ألف باء مهنيته وواقعيته واحترامه لفهم وعقل المتلقي يركز
على اقناع هذا المتلقي إما بثبوتيات أو بقرائن ومقارنات أو بواقعية قراءات
ً
واستقراءات تأصيال بسياق وقائع أو بالتأصيل الى مصدر أو لثقافة أو فكر

فيما هذا االعالم النمط شفراتيًا وتلقينيًا هو اعالم عصبوي عصاباتي وال
يمت لإلعالم الجماهيري بصلة.علي عبدالله صالح أو المؤتمر الشعبي العام
هو الطرف الوحيد واألوحد من تلقائية تطورات ما بعد 2011م الذي ال
يمكن أن يصل الى مجرد فكرة أو تفكير االنقالب..
إذًا أي طرف وقع على اتفاق سياسي فأبسط حق له كبداهة أن يطالب
بالتنفيذ الكامل لالتفاق وعدم مخالفته بما في ذلك
التزمية «اآللية المزمنة» ربطًا بالتمديد.
أكثر من هذا السقف في التفعيل يضر الزعيم
صالح أو المؤتمر وبالتالي فذلك يصبح من بداهات
وعيه.
الطرف «المزنوق» والمحاصر في زاوي��ة ضيقة
وصعبة هو الذي ال يستطيع طرح قضة االلتزام
بالمبادرة أو عدمه للنقاش ومن ثم قضية التمديد
وهذا الطرف يصبح تفكيره باالنقالب وارد كاحتمال
في السياق الوقائعي والمنطقي القناع باحتماله
وليس بحقيقته أو تحققه..
فإذا الطرف اآلخر لم يستطع اقناع المتلقي لمجرد احتماليته من طرف
الزعيم والمؤتمر فماذا يمتلك بعد ذلك من ثبوتيات وحقائق أو حتى قرائن
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الطرف «المزنوق»
هو الذي يطالب
بالتمديد
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ّ
كطرح..لدي من الحجة في القراءات والمقارنات وفي
لحقيقته أو تحققه
السايق والتأصيل ثم من الوقائع والقرائن إلدانة الطرف الذي يستعمل
«شماعة» الزعيم صالح بما ال يملك وال يستطيع ما يمثل  %1منه لتعزيز
طرحه أو ما يطرح ..ومع ذلك فلست طرفًا وال متطرفًا في هذه الصراعات
واصطفافاتها وال أملك تجاه أي طرف كان ً
عداء وال دوافع اقصاء أو انتقام
بما يجعل خياراتي واقعية وال تستفز من خياالت
التطرف أو تشد لمجاراتها.
أع��رف أن ما حدث في وزارة الدفاع التي تشمل
المستشفى ح��دث جلل وال يجب االستهانة به..
وعندما جاء الرئيس عبدربه منصور هادي وأكد على
ذلك االعالم الرسمي أنه جاء بعد ذلك يعني بالنسبة
مراعاة إدارة الرئيس أو ما أراده بالموافقة على
تخريجات كهذه.
وم��ع ذل��ك ف��إذا االخ��وان بعيدين وال عالقة لهم
بالحدث وما حدث من جهة المهاجمين فإنه ال يعني
لهم شيئًا أن يكون ما حدث هو استهداف لوزارة الدفاع أو في اطار محاولة
االنقالب على الرئيس عبدربه منصور هادي.
لماذا هذا الجهد الكبير والدفاع المستميت لتأكيد أن ما حدث لم يكن

يستهدف الرئيس وال هو في اطار محاولة انقالب؟
السكرتير االعالمي للرئيس االستاذ يحيى العراسي لم يكن ليكذب
الرئيس ذاته بعد ما تعاطته وسائل االعالم الرسمي كسياق وتغطية
ليؤكد أن الرئيس كان موجودًا داخل وزارة الدفاع ولذلك اكتفى بتأكيد أن
الحادث كان يستهدف الرئيس «والحليم تكفيه االشارة»..
بالصدفة كنت ذات مرة موجود في مقيل ألحد
أق��ارب الرئيس السابق بعد عودته من أمريكا
وتوقيعه على اتفاق الشراكة في الحرب ضد االرهاب
كما تواجدت شخصيات أخرى منها االستاذ نصر
ً
طه مصطفى مثال.
لقد ط��رح بوضوح أن االول��وي��ة في الحرب ضد
االرهاب في اليمن البد أن تكون لإلرهاب الذي ليس
له ً
غطاء شرعيًا فيما تنظيم القاعدة يمثل االصالح
غطاءه الشرعي.
لم أكن أعرف «الحوثي» حتى ذلك الوقت ولكن
فهمي من ذلك لحروب صعدة أنها األولوية في الحرب يمنيًا ضد االرهاب
فرضها االخوان كاثقال الى أثقالهم منتمية ومتعاونة ومصطفة ،ومع هذا
الفهم المسبق كان علي التعامل مع مسرحية االخراج وااليصال الى تلك
الحروب في صعدة..
الذي يجري اليوم هو مسرحية أخرى ألحداث تنبثق منها مسرحية االعالم
ومن ذلك نفي وجود الرئيس داخل وزارة الدفاع حين الحادث فماذا تكون
الحكمة أو الحكاية ربطًا بذلك في نفي أن الرئيس كان المستهدف ،ومن هو
الطرف المتضرر ربطًا بذلك من تنصيص االنقالب على ما جرى؟
من هو الطرف الذي اخترق الجيش المصري وصفى الرئيس السادات
في ساحة االحتفال واالمكانات والقدرات ثم الموقع بخافياته في التواطؤ
والتعاون يجعل تصفية الرئيس «هادي» مهمة أسهل من تصفية السادات.
الذين استهدفوا السادات كان سقف هدفهم تصفيته ولعل اختالف
السقف هو وراء نفي استهداف الرئيس واالنقالب عليه بل ويدافع عن ذلك
بال كلل وال ملل بما يثير االستغراب والريبة.
الطرف الذي ينفي استهداف الرئيس أو محاولة االنقالب عليه إنما وضع
نفسه مكان القاعدة وينفي باسمها ويدافع بلسانها بوعي أو بدونه وكأنما
يمض الرئيس
االخوان لهم حق التحدث باسم القاعدة نفيًا ودفاعًا وما لم ِ
هادي ووزير دفاعه في أولوية الحروب على صعدة كما سلفه وما لم يقيل
كأمر واقع إكمال واستكمال «اخونة الجيش» في مشهد توأمة ربما النقطة
من تلك النافذة التي تابع منها بعض ما حدث فسيتكرر ما حدث مع وقبل
ذلك وزير دفاعه مع رجم المسئولية على «شماعة» االخوان المعتادة منذ
محطة 2011م ،و«أطلب عمرًا تنظر عجبًا»!!
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اإلعالم الرسمي
«اخوانيًا» حتى
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ً
المرحلة تمخضت تضليـــال وولدت إرهــــابًا

تكلمنا في مواضيع س��ابقة ومنذ ما قبل انعقاد مؤتم��ر الحوار الوطني ،أن مؤتمرات الحوارات الوطنية تعتبر من
ّ
أرقى وأفضل األدوات السياس��ية الحضارية إلدارة األزمات وحل الخالفات ومعالجة القضايا والمش��اكل ،إال أن نجاح
أي مؤتم��ر ح��وار وطن��ي يتوقف على مدى ارت��كازه على معايير أخالقية ووطني��ة وفي مقدمتها المصلح��ة العليا للوطن
والشعب ،والتي تتمثل بدرجة أساسية في المحافظة على كيان الدولة من االنهيار والسقوط تحت أي ظرف من الظروف،
والمحافظة على األمن واالستقرار والسلم االجتماعي.
< محمدعلي عناش

<كما تكلمنا عن ضرورة تجنب عوامل االخفاق والفشل
والتي غالبًا ما تسود في مثل ه��ذه المؤتمرات ،وفي
مقدمتها ما يسمى بـ «دائرة الثقافات السبع» وأهمها
االنتقام والتآمر ،وتضييع الوقت وشخصنة القضايا
«البحث عن كبش فداء» والمباراة الصفرية في التفاوض
والتي تعني التشبث باآلراء والمواقف واألجندة الخاصة،
وعدم االستعداد لتقديم أية تنازالت ،من أجل أن يحقق
هذا الطرف أكبر قدر من المكاسب واأله��داف الخاصة،
مقابل االنقضاض على الطرف اآلخر وإلحاق أكبر خسارة
به ،وفي المحصلة يكون الوطن هو الخاسر األكبر لما قد
يترتب على فشل هذه المؤتمرات من حروب ونزاعات
واستقرار األزمات ،نظرًا التباع وانتهاج المباراة الصفرية
في التفاوض والحوارات..
هذا الذي حدث بالضبط طوال انعقاد مؤتمر الحوار
الوطني ،حيث غابت المعايير األخالقية والوطنية،
وحضرت بقوة الثقافات السبع والتي تجسدت في التركيز
على اسقاط الحصانة والعزل السياسي ،في مقابل ترحيل
األولويات المرحلية والقضايا الوطنية الرئيسية التي لم
يتم انجازها حتى اآلن.
المرحلة االنتقالية التي ارتبطت بتنفيذ المبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة انتهى سقفها الزمني
دون أن تكلل بالنجاح وتخرج البالد من أزماتها ،وإنما
أضافت أعباء وأزمات جديدة ،كانت هي في األساس مرحلة
تأسيسية قائمة على وفاق وطني وتسوية سياسية إلخراج
البالد من أزمة أحداث 2011م ،وتحقيق االنتقال السلمي
للسلطة وتسوية الكثير من المشاكل والقضايا الوطنية.
َ
لم يتعامل المشترك ويتعاط مع المرحلة االنتقالية
على هذا األساس ومن هذا المنطلق ،منذ أن تم تشكيل
حكومة الوفاق الوطني ،وانما تعاطى معها بحس تآمري

>

المشترك اليزال يعيش وعي الساحات

> ذهنية التآمر والتربص واالستحواذ سادت االنتقالية
وحس تصفية الحسابات واالنقضاض على الطرف اآلخر في
التسوية السياسية ،فحكومة الوفاق الوطني لم تتكئ على
أسس وطنية وحسن النوايا وهدف التغيير والتأسيس
البنيوي ألركان الدولة الوطنية الحديثة ،وإنما اتكأت
على وعي المحاصصة والمكاسب الحزبية وعلى وعي
االنتقام وتنفيذ األجندة لمراكز القوى الحزبية والقبلية
والعسكرية ،فطوال هذه المرحلة االنتقالية الوفاقية لم
ينتقل المشترك من وعي الساحات الى وعي لحظة الوفاق
والتسوية السياسية واستحقاقاتها المرحلية التي كانت
تفترض أن تغير معها التوجه والخطاب والمواقف ،وإنما
استمر بخطابه الثوري في مربع واحد ال يتعدى مربع
الشخصنة ،وظل خطاب الثورة والتغيير والدولة المدنية
خطابًا فوقيًا ومجرد تنظير للتسويق السياسي ،لم يتحول
الى برامج وتوجهات عملية ،بل على العكس من ذلك كان
يتنافى مع ما يرتكبه وزراء المشترك في حكومة الوفاق من
فساد وتجاوزات وما تمارسه قواه القبلية وميليشياته
الحزبية من تقطعات وخروقات وأعمال خارجة عن النظام
والقانون.
ذه��ن��ي��ة ال��ت��آم��ر ووع���ي الحيلة وال��ت��رب��ص
واالس��ت��ح��واذ ه��ي التي س��ادت خ�لال المرحلة
االنتقالية ،وغابت ذهنية التأسيس والبناء الوطني
المستقبلي ،تجلى ذل��ك في مستويات كثيرة

أبرزها االقصاء واالستبعاد والتجنيد الحزبي والفساد
المالي والسياسي الممنهج واالشتغال على قانون العدالة
االنتقالية من منظور حزبي وقضية الحسابات ال من منظور
وطني مضمونه وجوهره التغيير الجذري والشامل ،ومن
ثم االشتغال بنفس السياق والتوجه على قانون العزل
السياسي وإسقاط الحصانة ،في ظل استمرار التالعب في
تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة ،واستمرار
تحويل الوزارات والمؤسسات العسكرية الى اقطاعيات
حزبية لالصالح وعلي محسن ،في حين استمر االستهداف
الممنهج للمؤسسات العسكرية واألمنية النظامية بسبب
اخطاء فادحة ارتكبتها خطة الهيكلة.
االرهابي الذي
الحادث
وق����ع
ف�����ي

مجمع الدفاع ومستشفي العرضي الذي أدمى القلوب نظرًا
لبشاعته ووحشية منفذيه ومرتكبيه ،لم يكن حادثًا
عرضيًا أو حادثًا ارهابيًا قاعديًا فقط ينتهي بحداد أو
أربعينية ،ونترك امتداداته وتداخالته المختلفة ،الحادث
هو ابن هذه المرحلة االنتقالية التي لم تكن مرحلة وفاقية
وال تأسيسية وإنما مرحلة انتقامية ،هو امتداد لكل
سلبياتها واخطائها وتجاوزاتها ،لكن بشكل كبير وأكثر
جرأة ،هو التتويج األخير لألهداف والغايات والطموحات
التي نمت وتضخمت خارج كل المعايير االخالقية والوطنية
واالستحقاقات المرحلية..طوال هذه المرحلة االنتقامية
وتحت يافطة الثورة والتغيير عشنا مسارات منحرفة عدة
على جميع المستويات السياسية واالعالمية واالجتماعية
والعسكرية ،لم يوقفها أو يصحح مسارها من يتباكون
اليوم ومن أصبحوا هدفًا للتعصب وكاتم الصوت ،ومن ال
يخجلون كي ينتصروا للحقيقة ولدماء الشهداء التي سفكت
في مذابح الغدر والتواطؤ والطموحات االنقالبية ،رغم
ادراكهم ووعيهم بالحقيقة وحجم المخاطر التي تتهدد
البلد ،بل نجد منهم من م��ازال يلبد االج��واء بالتضليل
والتشويه وخلط األوراق واالس��ت��م��رار في السير في
المسارات المنحرفة.
اجتماع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي
باللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عقب أحداث
مجمع الدفاع ،كان صفعة قوية لهؤالء ولحزب
االص�لاح ال��ذي م��ازال يحاول أن يخفي الحقيقة
ويطمس أرك��ان الجريمة ،ويبتذل كثيرًا كي
يحركها في اتجاهات االشخاص كعادته منذ
بداية األزمة ،أصبحت غير مقبولة وال مستساغة،
وبقدر ما كان هذا االجتماع المفاجئ
صفعة موجهة ب��ق��در م��ا يحمل

دالالت كثيرة ورسالة قوية لكل ه��ؤالء كي يصححوا
مساراتهم المنحرفة ويتجاوزوا خطاب التضليل ووعي
يأت من
االنتقام وشخصنة القضايا ..ومثل هذا األمر لم ِ
فراغ وإنما من شواهد وحيثيات كثيره متعلقة بالحادث
االجرامي ..ومن تقييم حقيقي ألخطاء وانحرافات المرحلة
االنتقالية..
كلمة الرئيس هادي عشية ذكرى عيد الجالء ،أي قبل
حادثة مجمع الدفاع بخمسة أي��ام ،حملت الكثير من
المضامين الرئيسية التي تحتم على جميع أطراف األزمة
اليمنية،أن يستوعبوها وأن يلتزموا بها ويحسبوا
حسابها في هذه المرحلة ،وفي مقدمتها الحفاظ على
الوحدة اليمنية وعدم السماح لكل المحاوالت التي تهدف
إلى تشظية البلدوالعودة بعقارب الساعة إلى ال��وراء،
مشددًا على ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية وأليتها
التنفيذية المزمنة ،واصفًا اإلضافات على مقررات مؤتمر
الحوارالوطني ،كقانون العزل السياسي بأنها غير مقبولة..
لم يأت هذا الخطاب من فراغ وإنما من إدراك عميق بحجم
التحديات والمخاطر وحجم المؤامرات التي تحاك خلف
الكواليس التي تسعى لعرقلة مخرجات مؤتمرالحوار
الوطني والعودة باألزمة إلى المربع األول ..كثيرة هي
األسباب التي دعت الرئيس هادي الى أن يضع النقاط على
الحروف في هذا التوقيت الحساس ،وفي المقدمة فشل
حكومة الوفاق الوطني وعدم االلتزام بتنفيذ المبادرة
الخليجية والقرارات الرئاسية المتعلقة بهيكلة الجيش..
�أت جريمة مستشفى العرضي بمجمع وزارة
فلم ت� ِ
الدفاع،وما ارتبط بها من حيثيات ودوافع وحقائق وأبعاد
مازالت في إطار البحث والتحقيق ،إال لترسخ هذه القناعات
والمواقف ،ولتؤكد عدم االستعداد لتقديم المزيد من
التنازالت التي لم تقابل إال بمزيد من التعنت والتأزيم
والتأمر الذي بات يستهدف حتى المؤتمر الشعبي العام
كتنظيم سياسي له ثقله الجماهيري في الساحة ،وكطرف
أساسي في التسوية السياسية..
من هنا كان االجتماع باللجنة العامة للمؤتمر له دالالته
المرحلية العميقة..
ُ
ترى هل يستوعب المشترك وبالذات اإلص�لاح هذه
الرسالة؟ أم أنه سيخرج في مظاهرات تطالب الرئيس
هادي باإلستقالة من المؤتمر وتخييره إما الرئاسة وإما
المؤتمر ،وقد يضمنون ذلك من مقررات مؤتمر الحوار
الوطني كخلط جديد لألوراق وتمييع القضايا والتنصل
عن تنفيذ المخرجات لحل كافة قضايا البالد وتحقيق
االنتقال السلمي للسلطة.

