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> يب��دو أن الك��ذب في إطار ما ُيس��مى بالعولمة أصبح لدى الكثي��ر من الناس ثقافة ومنهجًا وأصب��ح معيارًا للحذاقة 
والرجولة والشطارة في ثقافتنا المجتمعية البسيطة، ودائمًا ما نسمع بأن فالن »ذيب الرجال« أو »خطير« أو »نماس« 
ألن��ه يجي��د اس��تخدام فنون الكذب والتدليس والظه��ور بأكثر من وجه والتخف��ي بأكثر من قناع للوصول ال��ى مآربه ويرى أنه 
»الفاه��م للحي��اة صح« وأنه »عرف من أين تؤكل الكتف« ودائمًا ما يحاط الكذاب بش��لة من الش��ياطين يعملون على دعمه في 

مسيرة الكذب وتقديم المبررات له لإلغراق في ذلك على اعتبار أنها مسألة هينة وال تحتاج الى كل ذلكم القلق، 

 أج��ي��ال مشبعة بالكذب والدجل 
ً
فنجد المحصلة والدة

واالفتراء، ولألسف الشديد هناك من يدفع بأوالده إلى الكذب 
ويشجعهم عليه وهو ال يدرك أنه المتضرر األول من وراء 

ذلك.
فهناك إم��ام جامع يكذب من على المنبر وه��و الواعظ 
والمرشد الذي يعرف حرمة الكذب، وعالم يكذب ويدلس 
على الناس من أج��ل مصالح ق��ذرة وغ��اي��ات وأه���داف غير 
نبيلة.. وهناك سياسي يمارس الكذب بإفراط شديد ويرى 
فيه الخالص وطريق العبور الى السلطة.. ومثقف يكذب على 
ّراء وعلى المجتمع المحيط به والمتأثر به، كما 

ُ
نفسه وعلى الق

أن هناك صحفي يكذب ويدلس وينافق من أجل إرضاء أرباب 
نعمته للحصول على فتات المال.. وأكاديمي يكذب على طالبه 
ويعمل على تخديش أفكارهم ومسخ قيمهم وثوابتهم 
بأكاذيب وأباطيل ال تسمن وال تغني من ج��وع.. وم��درس 
يكذب ويصر على ذلك وهو يطلب من طالبه بأن يتحروا 
الصدق وهو بعيد كل البعد عن الصدق.. وموظف يكذب، 
وتاجر يكذب، ومسئول ديدنه الكذب وخصوصًا مع قرب 
موعد االستحقاقات االنتخابية حيث يطلق الوعود الكاذبة في 
برنامجه االنتخابي وعند فوزه يتبخر هذا البرنامج في الهواء.. 
ومحامي يكذب وهو يدافع عن مجرم أو خارج على النظام 
والقانون من أجل المال.. وطبيب يكذب وهو يشخص الداء 
لمريضه ويصف له العالج في الوقت الذي ال يشكو المريض 
من ذات الداء الذي حدده الطبيب، وهلم جرا طبعًا ال نعمم 
على الجميع، فهناك من أصحاب المهن السالف ذكرها ممن 

يتحلون بالصدق وحسن الخلق.
والمأساة التي تعنينا هنا تتمثل في رجل الدين أو العالم أو 
الخطيب والواعظ والمرشد الذي يعتلي المنبر ويتقدم الناس 
في الصالة ويتصدر لالفتاء والدعوة إلى الله وهو منغمس في 
الكذب والتدليس واالفتراء وفوق كل ذلك يكذب على نفسه 
ويضع له المبررات واألعذار الواهية التي ما أنزل الله بها من 
سلطان من أجل شرعنة الكذب لنفسه ليرضي بذلك نفسه 
األمارة بالسوء وحبه للمال ومن ثم يرضي حزبه أو مذهبه أو 
جماعته أو قبيلته أو أسرته أو شيخه أو قائده أو الجهة التي 
تمنحه الدعم واإلسناد المتعدد األوجه واألشكال، وهؤالء 
وأمثالهم هم من أوصلونا الى ما نحن فيه من أزمات وفتن 
وصراعات، ألنهم أعوان الباطل، وأبواق الفاسدين والناهبين 
والقتلة والمجرمين، وألنهم جعلوا الدين في خدمة السياسة 
ووظفوه من أجل خدمة أجندة رخيصة وأطلقوا الفتاوى 
الجائرة ذات »الدفع المسبق« وحللوا وحرموا بما يتماشى مع 

توجهاتهم السياسية والحزبية، فالخروج على الحاكم في 
اليمن جائز شرعًا، والخروج على الحاكم في مصر معصية 
كبرى وموبقة ثامنة تضاف الى الموبقات السبع، واسقاط 
بشار األس��د واج��ب ديني واسقاط مرسي اسقاط لالسالم 
وللشريعة وللشرعية، بالله عليكم بأي منطق يتحدث هؤالء 
وأية شريعة يكذبون على الناس بأنهم يعملون بمقتضاها، 
هؤالء هم الدعاة الذين يحتشدون يوم القيامة على أبواب 
جهنم، وه��ؤالء وأمثالهم هم من سيشعلون حطبها بما 

أفسدوه في األرض.
أي دين يتشدق به هؤالء الذي يدعو الى القتل والخراب 
والدمار وإثارة الفتن والصراعات واألزمات؟!! ديننا االسالمي 
بريئ من ه��ؤالء األدع��ي��اء من أدم��ن��وا على الكذب والدجل 
واالفتراء.. ديننا االسالمي حّرم الكذب وسلب ممن يتصف به 
سمة االيمان، فاإليمان ال يتحقق مع الكذب مطلقًا وإن تظاهر 
البعض بالمظاهر الخارجية »كطول اللحية« و»قصر الثوب« 
و»المسبحة« و»المسواك الطويل« و»السجدة التي تتوسط 
الجبهة«، فكل ذلك مع ممارستهم للكذب ينفي عنهم صفة 
االيمان مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه وآل��ه وسلم: 
»أيكون المؤمن كذابًا قال: ال« من غير المشروع إقحام الدين 

ِهب األولى.
ْ
ذ

ُ
في السياسة مادام الثانية ت

ي��ا دع���اة ال��ف��ت��ن وع��ل��م��اء الفتنة ال تسيئوا ال���ى االس���الم 
بإفرازاتكم العفنة التي تسمونها فتاوى، كفوا عن تشويه 
صورة االسالم أمام العالم، االسالم دين الوسطية والتسامح 
واالع��ت��دال، ال تفسدوا الدين بالسياسة، استرزقوا بعيدًا 
بوا، تسّيسوا، تحالفوا بعيدًا عن 

ّ
عن الدين، تمصلحوا، تحز

الدين ال تفسدوا علينا ديننا بممارساتكم الرعناء وفتاواكم 
ومواقفكم الضالة المضلة.. دين الله ال يحتاج الى كذبكم 
ودجلكم وتدليسكم، دين الله ال يحتاج الى أمثالكم، لقد 
فضحكم الله في الدنيا، وسيفضحكم في اآلخرة وستكون 
»جالجل« وحينها لن ينافح عنكم حزب أو طائفة   ب�

ً
فضيحة

أو مذهب أو جماعة أو قبيلة أو أسرة أو فرد، ولن تنفعكم 
السياسة ومصالحها، لقد أفسدتم مجتمعاتنا بأكاذيبكم، حتى 

تحول الكذب الى ثقافة مجتمعية.
السلطة التي تأتي بالكذب لن تدم طوياًل ومصيرها الى 
ال��زوال، فال تعولوا عليها، لن تنفعكم الدراهم والدنانير 
والرياالت المتعددة الصور واألشكال والدوالرات والمغريات 
 في 

ً
« واحدة

َ
من الثروات، فهي مجتمعة ال تساوي »غمسة
»جهنم«.. هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله.

عندما يصبح الكذب ثقافة

ال يبدو أن حادثة مستشفى وزارة ال��دف��اع والسجن 
المركزي قد أخذتا حقهما من االهتمام والمصداقية 
والشعور بأدنى إحساس وطني، ولم تحرك لديهم ما 
تبقى من ضمير أو إنسانية، ربما قد تفي بإيقاظهم من 
غفلتهم والمباالتهم ولو لمرة واحدة، لكنهم قد تصحروا 
وتجردوا من المشاعر واألخالق والمبادئ التي تتطلبها 
مواقعهم ومناصبهم، هم صاروا فقط يجيدون إصدار 
القرارات وبناء األوهام وبيع األحالم ونسج الدسائس، لذا 
كانت النتائج مزيدًا من الخيبات والفشل والمآسي اليومية، 
والقتل بالجملة لجنود الوطن، كالجريمة األخيرة التي 
حدثت في حضرموت وراح ضحيتها أكثر من عشرين 

جنديًا من قوات األمن الخاصة.
لن نكون سذجًا وأغبياء حتى نقتنع أن القاعدة هي 
من خططت ونفذت هذه الجريمة لوحدها، ونستبعد 
التواطؤ والخيانة والترتيب لهذه الجريمة البشعة مع 
قوى نافذة في البلد، هي وراء كل ما يحدث من جرائم 

وأزمات وعبث منظم.
واهٌم من يعتقد أن االستهداف الممنهج للمؤسستين 
العسكرية واالمنية سواء باالغتياالت التي تطال قيادات 
عليا ووسطية في الجيش واألمن أو اقتحام المعسكرات 
وارتكاب مذابح جماعية بحق الجنود، هي أحداث عرضية 
في األزم��ة التي نعيشها متعلقة فقط بإرهاب تنظيم 
القاعدة وإغالق ملفات هذه الجرائم على هذا األساس، 
وإنما أح��داث ممنهجة ومرتب لها بعناية ومرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بأجواء األزمة وبعض أطرافها وبالتحديد 
حزب االصالح وقواه المتعددة الذين يعملون كشبكة 
عنكبوتية على جميع المستويات لتنفيذ أجندة ومخطط 

السيطرة على السلطة.
تصفية الخصوم وشل تماسك الجيش واختراقه من 
ال��داخ��ل، وض��رب م��ا تبقى م��ن هيبة للدولة، ه��ي بنود 
جوهرية في هذا المخطط في إطار المخطط االرهابي 
الكبير الذي يستهدف تدمير الجيوش العربية وتفكيكها 

من خالل التنظيم الدولي لالخوان المسلمين وإحالله 
بمليشيات دينية متطرفة ومتخلفة، تحمل في داخلها 
بذور الصراع والتناحر، وتكرار نفس تجربة الجماعات 
الدينية في افغانستان التي أهلكت الحرث والنسل في 
ه��ا شعبًا كاماًل من   وراء

ً
صراعها على السلطة، مخلفة

اليتامى واألرام��ل والمعوقين.. حروب داعش والنصرة 
وكتائب الدولة االسالمية في بالد الرافدين، مؤشر من 
مؤشراتها في سوريا والعراق.. الجيش اليمني يتعرض 
لتصفية منظمة، وأصبح لقمة سائغة سهلة المنال من 
قبل فلول االرهاب والقوى المتربصة بالسلطة، فالجرائم 
بحق الجيش مستمرة ولم تقف عند حد وفي كل مرة 
المتهم واحد وهو تنظيم القاعدة، وكأن القاعدة أشباح أو 
من رجال الفضاء وليسوا بشرًا ويعيشون بيننا ويتحركون 
أمام أعيننا، لكن دون أن يطالهم منا أذى أو على األقل 

نسلم من أذاهم وجرائمهم.

الى اآلن لم تظهر نتائج التحقيقات في كل هذه الجرائم 
المنسوبة الى القاعدة حتى في تلك الجرائم التي تم إلقاء 
القبض فيها على متورطين بارتكابها ألن هناك أطرافًا 
وبالذات حزب االصالح بأجنحته المتعددة هي من تعمل 
على تمييع هذه القضايا وعلى إخفاء جوانبها ومالبساتها 
وتعرقل مسار التحقيقات وكشف النتائج والحقائق، كون 
اإلصالح هو المستفيد من هذه الجرائم التي ال تطال إال 
خصومه وال تصب إال في خانة تحقيق أهدافه وطموحاته 
في السلطة والتي لن تتأتى له إال بضرب وخلخلة أهم بنية 

في بنى الدولة، وهي الجيش واألمن.
 االستهداف الممنهج لضباط وأفراد األمن السياسي له 
عالقة باألمر، وبالقضية األمنية المتعلقة بتنظيم القاعدة 
في اليمن وتحركاته ونشاطه وارتباطاته وتفرعاته على 
مدى ثالثة عقود، واالص��الح وعلي محسن األحمر ليسا 

بمعزل عن هذا التاريخ األمني الذي ُيستهدف اآلن.

أحداث السجن المركزي بكل تفاصيلها المشبوهة التي 
نتج عنها فرار عشرين سجينًا من فصيل تنظيم القاعدة 
لهم عالقة بقضايا ارهابية متعددة، تكشف بجالء خفايا 
هذه الواقعة وعالقة االخوان به وحجم التسهيالت التي 
ُمنحت لالرهابيين لتنفيذها بهذه الدقة العالية في قلب 
العاصمة صنعاء، وحجم االختراقات في المؤسسة األمنية 
التي حدثت في عهد وزير الداخلية السابق عبدالقادر 
قحطان الذي شهدت البالد في عهده انفالتًا أمنيًا كبيرًا، 
ومئات االغتياالت التي طالت قيادات عسكرية وحزبية 
ّيدت في معظمها ضد مجهول 

ُ
واجتماعية كبيرة، ق

وبعضها تم تعطيل وعرقلة مسار التحقيقات فيها، كما 
حدثت في عهده أخطر اختراقات وخلخلة أمنية وتجنيد 

حزبي واسع وأخونة مستمرة للمؤسسات األمنية.
تصفية مؤسسة الجيش واألمن، وخلخلتها من الداخل، 
والقضاء على عناصروحدتها وتماسكها وعقيدتها 

الوطنية والقومية، هو مشروع إخواني وهدف رئيسي 
من أهداف مايسمى بالربيع العربي، وأجندته الخارجية 
التي تهدف إلى خلق شرق أوسط جديد، ضعيف وتابع 
ومتناحر بخلفيات طائفية ودينية، من خالل إسقاط 
األنظمة وال���دول العربية القومية وتدميرمنجزاتها 
ألكثرمن نصف ق��رن، عبر القضاء على أه��م مقوماتها 
ومرتكزاتها، وهي الجيوش العربية العقائدية،المتشبعة 
بالوطنية والقومية،ولقد تكفل اإلخ��وان بتنفيذ هذه 
المهمة،كي تكون البديل الجاهز للتحوالت التي يحدثها 
مشروع مايسمى الربيع العربي..لقد نجح المشروع في ليبيا 
والنتيجة ليس إال مليشيات دينية متطرفة ومليشيات 
قبلية ومناطقية تمارس التصفيات الجماعية لخصومها 
وسقوط الدولة الموحدة، كما أن المشروع في سوريا يواجه 
بمقاومة أسطورية كبيرة من قبل الجيش العربي السوري 
وبالطبع الكلفة كبيرة ألن الجيش السوري يواجه إرهابيي 
العالم وتآمرات الدول الكبرى.. وفشل المشروع في وباءت 
كل محاوالت اإلخوان المكثفة الختراق مؤسسات الجيش 
واألمن وأخونتها التي أدركت المخطط وأفشلته بحزم 
وقوة وهو في مهده، لذا كان رد فعل اإلخوان السريع، 
هو تنشيط وتفعيل خالياهم اإلرهابية في سيناء وبعض 
المناطق المصرية، تحت مسميات دينية متعددة، وبدأت 
مصر تشهد التفجيرات التي تستهدم أقسام الشرطة 
والدوريات العسكرية، وكذا االغتياالت للضباط والجنود 
وبالدراجات النارية أيضًا.. في اليمن مايزال يجري تنفيذ 
المشروع على قدم وس��اق ب��دءًا من استهداف الحرس 
الجمهوري وتفكيكه وتشتيته، وبالجرائم المستمرة بحق 
الجنود والتي تتصاعد وتيرتها وتقنيتها في التخطيط 
ات جدية  والتنفيذ،في ظل صمت رسمي،وعدم اتخاذ إجراء
لوقف هذا المخطط اإلخواني ال��ذي يهدف إلى إسقاط 
الدولة والسيطرة على السلطة، عبرتصفية مؤسسة 
الجيش واألمن التي تنتمي للوطن والشعب، وترفض أن 

تكون تابعة لإلخوان..

تصفية الجيش وإسقاط الدولة.. مشروع إخواني 

محمد علي عناش

> تتكرر غزوات مس��لحي القاعدة للمعس��كرات والنقاط العس��كرية واألمنية وارتكابهم لجريمة القتل بالجملة التي تطال جنود الوطن وهم في ثكناتهم، وفي كل 
جريمة يتفنن االرهابيون والقتلة ويرتقي لديهم الحس االرهابي واالجرامي في تنفيذ جرائمهم والتخطيط لها، يقابله من جانب حكومتنا الفاشلة أو القاتلة ال فرق، 
تهاون أكثر، وانحدار في مستوى الشعور بالمسؤولية وبحرمة الدماء واألرواح التي تزهق وتسفك على مذبح الغدر والخيانة والصمت المخزي رسميًا وحزبيًا ونقابيًا، 
في يمن ما بعد ما يسمى بالثورة والتغيير، وأصبحنا نمسي على جريمة ونصبح على جريمة أخرى أكثر بشاعة وخسة، في الطرقات والمنازل والمواقع العسكرية، بل صار 
القتلة واالرهابيون ينفذون إعدامات جماعية بحق الجنود وهم في عنابرهم وفي س��احة ش��رفهم وشرف هذا الوطن الذي أصبح يدمر ويجزأ على يد الموتورين من أبنائه، 

سواء أكانوا إرهابيين أو انفصاليين أو من دعاة الحرية والتغيير على الطريقة القطرية.

> ن��ح��ن ف���ي زم����ن ال��ت��غ��ي��رات 
الصعبة، والتحوالت المهولة التي 
��ذف بنا على قضبان مساراتها 

ُ
ق

ووجهاتها ال عن رغبٍة عارمٍة منا بل غصٍب 
عّنا وعن تحفظاتنا.. غير أن كثيرًا من أبناء 
جلدتنا اندفع في موجاتها منبهرًا بسراٍب 
خّداٍع يحسبه الظمآن ماًء حتى لتخاله - في 
ه 

ّ
قوة تفاعله الشعاراتي- كجلموِد صخر حط

السيل من عٍل، ودخلنا حلبة الصراعات.. بين 
قاتل ومقتول، وج��ري��ح وم��أس��ور، وه��ارب 

ومقهور، وبدا حالنا قريبًا من قول الشاعر:
تبت علينا 

ُ
ى ك

َ
ط

ُ
وسرناها خ

ى مشاها
َ
ط

ُ
تبت عليه خ

ُ
ومن ك

المشهد.. ان��ط��الق��ات ج��ارف��ة ال��ى األم��ام 
ل��م تتوقف حتى ألخ��ذ اس��ت��راح��ة والتقاط 
األنفاس، ويبدو أنها لن تتوقف مهما كانت 
الكلفة الباهظة، وجسامة التضحيات، وكما 
قيل بأن العجلة دارت، ولن تعود الى الخلف، 
واألزمة اليمنية في أوج اشتعالها أجرت قناة 
»سهيل« لقاًء مع الشيخ صادق األحمر أتذكر 
ما قاله للمذيع بنبرة ساخطة.. ساخرة ولكن 

مصممة:
»التراجع صعب.. ماع نرجع.. ما عنقول 

لزوجاتنا«.
والمعنى واضح.. أكنا مصيبين أو مخطئين.. 
هذه اللحظة الساخنة ال تراجع فيها.. ثم 
أتابع لقاء آخر له ومع القناة ذاتها بعد تنازل 
الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة.. 
كان في لحظة زهٍو وشعور بالنصر القوي 
ال��ح��اس��م.. اكتفى ب��ع��ب��ارة قالها للمذيع: 
»أشرقت الشمس يا صالح«.. توقفت عندها 
كثيرًا وكتبت وقتها عن المناسبة، وأزعم 
أّن��ي الوحيد، وال يخفى أن الشمس هي رمز 
االصالح، والمعنى أو المغزى أن زمان االخوان 
المسلمين أقبل، والكلمة كلمتهم.. الخ، لكن 
أعتقد بعد ثورة عبدالفتاح السيسي عليهم 

في مصر تغيرت الحال.
سّيان إن كان األمر مؤامرة أو هّبات شعبية 
أو شيئًا ممتزجًا بين االثنين: امتداد األذرعة 
الخارجية، وتزاوجها مع موجات السخط 
الشعبي المشتغل عليه لسنين.. فقد حانت 
اللحظة والح��ِت الفرصة فكان االنقضاض 
السريع على السلطة / الفريسة.. ال بما ينفع 
الصالح العام، ويخدم السواد األعظم إنما 
بحسب ما تمليه مصالح الحزب الديني أو 

الجماعة بكل تشكيالتها، وهو استخفاف 
ينبني على مبدأ المداولة ال��ذي نص عليه 
قرآننا العظيم.. لكن االستدراكية تستدرك 
وتومُئ لنا ب��أن القادة الجدد بهرهم بريق 
ال��س��ل��ط��ة.. ف���ب���دأت م��س��ل��س��الت االق��ص��اء 
واالخ��ص��اء والتخوين والتعجين والتلجين 
والتلوين والتليين ورف��ض المشاركة مع 
قوى حية فاعلة ومؤثرة في مشاهد التحول 

االجتماعية.
نتمشدق بالدمقرطة، ون��ح��ن أق���رب ما 
نكون الى المخرطة، ننتقد الفرق الشيعية 
ال��م��ت��ط��رف��ة ون���م���ارس م��ب��دأه��ا الشهير 
)التقية(.. تظهر خالف ما تضمر، ويأتي 
النكوص والتوقف اإلجباري.. تبدأ الهزة االولى 
األق��وى من أرض الكنانة رئيس اخواني من 
القصر الى السجن، ونسخة اإلنقاذ المصرية 
تفعل فعلها في بلد اب��ن خ��ل��دون.. تونس 
الخضراء فتزاح حركة النهضة من مشهد 
السلطة رغ��م وصولها  ووص��ول د. محمد 
مرسي عبر صناديق االقتراع، وتأتي ثالثة 
األث��اف��ي.. الصدمة غير المتوقعة.. سحب 
ثالثية الرياض وأب��و ظبي والبحرين أوراق 
اعتمادها الرسمية من قطر )االخوانية( أو 
نصيرة االخوان مع إبقائها معزولة، ومهددة 
ات أكثر ص��رام��ة.. السعودية رأس  ب��إج��راء
القطب الخليجي، وال تسمح بالتجاوزات.. 

وإّن غدًا لناظره أليٌم وكظيٌم..

آخر الكالم
َما

َّ
ل
ُ
تي« ما لي؟ ومالِك؟ ك

َّ
ويا »ِعف

ْمٍر همَّ لي ِمْنِك زاجُر
َ
َهَمْمُت ِبأ

- أبو فراس الحمداني- 

عبدالفتاح علي البنوس

تداعيات الضربة الثالثية

> أحمد مهدي سالم


