
وفي هذا اإلط��ار ال نستطيع اعتبار ما يحدث في البلدان 
العربية- التي شهدت سلسلة من األزم��ات واالضطرابات 
واالعتصامات والمظاهرات التي قادها التنظيم العالمي 
لالخوان المسلمين باتفاق مع الواليات المتحدة االمريكية 
وحلفائها- أنها ثورات حقيقية مؤمنة بالتغيير، إذ سرعان 
ما كشفت الممارسة والتجربة العملية انها لم تكن حركات 
ثورية مسلحة بما هو مطلوب من الوعي الديمقراطي الثوري 
والسياسي واالقتصادي واالجتماعي المؤمن بالتغيير الذي 
يعرف كيف يقود حركة تطور علمية وعملية وثورية جذرية 
وشاملة تستبدل األسوأ باألفضل والسالب بالموجب والجامد 
بالمتحرر والرجعي بالتقدمي وتضع الشخص المناسب في 
المكان المناسب وتطبق مبدأ الثواب والعقاب وتضطلع بحركة 
تغيير ديمقراطية مستندة الى إرادة شعبية حرة وواعية 
ومتحررة من الرجعية، تعرف من أين تبدأ وتعرف كيف 
تسير وتعرف الى أين تنتهي وتجعل للحاضر والمستقبل 
أولوية تحقق ما هي بحاجة اليه من التعاون والتكامل والتكافل 
والتغيير على م��ا قبله م��ن الماضي بما ينطوي عليه من 
الصراعات المتحجرة ومن الحروب المذهبية ومن االحقاد 
والحساسيات ومن الممارسات االرهابية الفاسدة التي حالت 
دون التمكن من بناء الدولة المدنية والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية المحققة للتقدم والرقي الحضاري وسيادة 

القانون.
أقول ذلك وأقصد به ان حركة االخوان المسلمين التي ركبت 
ما حدث من المظاهرات واالعتصامات الشبابية العفوية غير 
ة على قيادة التغيير قد  المنظمة وعديمة القدرة والكفاء
ات والتشوهات التي  ألحقت بتلك الثورات التلقائية أعنف االساء
حولتها الى حركات فوضوية متخلفة لتهديم ما هو كائن من 
المؤسسات والمنجزات السياسية واالقتصادية والعسكرية 
واألمنية واالجتماعية والثقافية دون قدرة على استبدالها 
بما يجب أن يكون من مؤسسات ثورية قادرة على استيعاب 
الجديد، واالسوأ من ذلك أنها حولت هذه الثورات الفوضوية الى 
حركة أخونة نشطة لالستيالء بأساليب حزبية ذميمة وقبيحة 
على جميع المؤسسات المدنية والعسكرية للدولة القائمة، 
كان من نتيجتها استبدال األفضل باألسوأ وفي أحسن الحاالت 
استبدال السيئ بما هو أسوأ منه بعد أن وضعت المعيار الحزبي 
والسياسي بدياًل لغيره من المعايير الدستورية والقانونية 
والعلمية والمهنية التي تستوجبها طبيعة ومواصفات 
الوظيفة العامة المدنية والعسكرية ذات الصلة بالمؤهالت 

العلمية والخبرات العملية في عصر الثورة الصناعية..
 افتراس الوظائف بهذه الطريقة غير الدستورية وغير 
القانونية أسفرت عن أخونة مخيفة من قبل جماعات حزبية 
متعصبة ومتطرفة ورافضة للقبول باآلخر، تعيش خارج 
العصر وتعتبر ثقافتها التقليدية بدياًل لغيرها من الثقافات 
العلمية والمهنية المتخصصة والمستوعبة للتبدالت العلمية 
والتقنية والتكنولوجية وااللكترونية القادرة على قيادة حركة 
التغيير الثورية الجذرية الشاملة ونحو التطور، ال تفرق بين 

المتطلبات الضرورية للسياسة وبين المؤهالت والخبرات 
العلمية والعملية لإلدارة ولالقتصاد ولالجتماع، وال تفرق بين 
المتطلبات القانونية والفقهية للقضاء والمتطلبات العلمية 
العسكرية واألمنية للجيش ولألمن وتخلط بين مؤهالت 
الوظيفة العامة وبين مؤهالت الخطابة والوعظ واالرش��اد، 
وتعتبر من توافر لديه هذا النوع من الفهم ومن الثقافة 
االسالمية يصلح لكل الوظائف واالعمال القيادية والقاعدية، 
ومعنى ذلك أن القضاة يمكن استبدالهم بالمنتمين لهذه 

الجماعة، والجيش واألمن يمكن استبداله 
ب��م��ن ل��دي��ه��م م��ن ال��م��ل��ي��ش��ي��ات الحزبية 
المدربة على القتال واالقتتال وحمل السالح 
واستخدامه من خالل ما لديهم من الكوادر 

والقواعد الحزبية.
وم��ا ينطبق على القضاء وع��ل��ى ال��ق��وات 
المسلحة واالم���ن ينطبق على السياسة 
وعلى اإلدارة وعلى االقتصاد وعلى االجتماع 
وعلى التجارة وعلى الصناعة وعلى التربية 
وال��ه��ن��دس��ة.. ال���خ.. ألن لديهم ال��ك��وادر 
الحزبية ال��ق��ادرة على تغطية الحاجات 
العلمية والمهنية لكافة مؤسسات الدولة، 
وال يلزم االستعانة بغيرهم من المستقلين 
والمنتمين ألح��زاب أخ��رى اال في الحاالت 

الضرورية التي ال يمتلكون فيها ما تتطلبه المهنة من كوادر 
فنية وصحية.. هذه التربية الشمولية التي انتهجتها حركة 
االخوان المسلمين ال تختلف كثيرًا عن التربية الشمولية التي 
كانت تقوم بها االح��زاب الفاشية والنازية في أوروب��ا سواء 
في ألمانيا أو في ايطاليا، حيث قامت هذه االحزاب بتطبيق 
قناعاتها االيديولوجية في إحالل ما تحتاجه الدولة ممن لديها 
من االعضاء والكوادر الحزبية المؤهلة وغير المؤهلة بعد 
انتقالها من ساحة المعارضة الى ساحة الحكم ألنها تعتبر 
الديمقراطية وسيلة مشروعة للوصول الى الحكم، أما بعد 
ذلك فهي لم تعد بحاجة الى الديمقراطية حتى ال تستبدل 

الدولة الدينية بالدولة العلمانية، ألن وصولها الى الحكم نهاية 
للديمقراطية، ألن الدولة االخوانية ُوجدت لتبقى ألنها بمثابة 
انتصار لحاكمية الله البديلة لحاكمية البشر.. كما ورد في 
االفكار التي وردت في كتب السيد قطب ال��ذي نقلها عن 
الفلسفة السياسية ألبي العالء المودودي ال��ذي كان يعتبر 
الديمقراطية فكرة جمعية غير إسالمية ال تكفل لألقلية 

االسالمية الوصول الى السلطة.
أعود فأقول إن تجربة االخوان المسلمين في بعض البلدان 
العربية التي اجتاحتها موجة ما أطلق 
عليه بعاصفة الربيع العربي قد أكدت 
أنها جماعة شمولية ال تؤمن بالتغيير 
وال تؤمن بالديمقراطية الليبرالية القائمة 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ددي��ة السياسية والحزبية  
وال��ت��داول السلمي للسلطة وانها تنظر 
للتغيير نظرة متعارضة لما لديها من 
قناعات أيديولوجية متحجرة ومتعصبة 
وراف��ض��ة ل��الع��ت��راف ب��اآلخ��ر وبحقه في 
التداول السلمي للسلطة عبر المنافسة 
االنتخابية، فنجدها لذلك ترفض حصر 
ال���ت���داول ال��س��ل��م��ي للسلطة ف��ي نطاق 
ال��وظ��ائ��ف السياسية المتمثلة بمواقع 
ال���وزراء ونوابهم، ألنها تنظر للتداول 
السلمي للسلطة بأنه يستوجب االستيالء على جميع الوظائف 
الحكومية في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية للدولة، 
فنجدها لذلك تتخذ من التقاسم في الحالة اليمنية من خالل 
االستيالء على جميع الوظائف الحكومية ضمن خطة تمتد 
لتشمل جميع ال��وزارات التابعة لها وغير التابعة لها.. فها 
هم يستخدمون االعتصامات والمظاهرات واالحتجاجات 
وسيلة لتحقيق ما لديهم من األجندة الشمولية ليس فقط 
في الدواوين العامة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية 
المدنية والعسكرية واالمنية بل تتجاوز ذل��ك ال��ى جميع 
المحافظات والمديريات المحلية كما يحدث اآلن في محافظة 

إب وفي غيرها من المحافظات األخرى سواء التابعة لهم أو 
التي مازالت تابعة لمحافظين محسوبين على المؤتمر الشعبي 
العام، وقبل ذلك وبعد ذلك نجدهم يدفعون ما لديهم من 
الشباب االخوان المتأثرين بثقافة سياسية أقرب الى ثقافة 
التجهيل منها الى الثقافة السياسية الديمقراطية التي تؤمن 
بالتعدد والتنوع والتغيير والتطور، فنجدهم لذلك في حالة 
مزايدة مستمرة يرددون صباح مساء ما لقنوا به من شعارات 
تدعي الثورية شكاًل وترفضها مضمونًا، ترفع شعار التغيير 
شكاًل وتدمره مضمونًا ألنها ال تكتفي بأقل من السيطرة 
المطلقة على جميع مؤسسات الدولة ، ولنا في ذلك أن نراجع 
طبيعة الممارسات التي جعلت الشعوب العربية تتأرجح بين 
الحيرة المقترنة بالريبة والشك كما حدث في ليبيا وسوريا 
المثقلة باالرهاب والفوضى، وبين الوضوح واالصطفاف الذي 
حدث في مصر وفي تونس، وما ترتب عليه من السحب المبكر 
لما حصل عليه االخوان من الثقة في مجلسي النواب والشورى 
وفي رئاسة الجمهورية، ألن القضاء والجيش المصري كان 
أقوى من التنظيم الدولي لالخوان المسلمين على اختراقه 
المبكر، حيث اتضح أن ما لديهم من الثورة لم يكن بمستوى 
القدرة على تسخير القضاء لصالح الدولة االخوانية، فكانت 
برامجهم الهادفة ألخونة القضاء تسير بشكل متواٍز مع 
برامجهم الهادفة ألخونة القوات المسلحة واألمن على نحو 
أوجد للتو ذلك االصطفاف الوطني المناهض لما يعملون على 
تنفيذه من مؤامرة نشطة ومبكرة ألخونة الدولة مستندين 
الى الدعم الخارجي، حيث سرعان ما اتضح للقوى السياسية 
وللسلطات القضائية وللمؤسسات العسكرية واألمنية 
والنقابية المحركة للهيئة الناخبة ان ال��رض��وخ للشرعية 
الدستورية وانتظار الدورات االنتخابية القادمة معناه القبول 
بأخونة جميع سلطات ومؤسسات الدولة وفرض دكتاتورية 
التنظيم الدولي لالخوان المسلمين في جمهورية مصر وفي 
جميع البلدان العربية بصورة تتنافى مع إرادة الشعوب 
العربية التواقة للديمقراطية والحكم الرشيد، فكانت ثورة 
الشعب المصري في ثورة 30 يونيو بقيادة المشير عبدالفتاح 
السيسي تحت شعار ال لحكم المرشد .. ال لحكم االخوان.. ال 
لسرقة الثورة والدولة المصرية الضاربة جذورها في أعماق 
التاريخ بمثابة ضربة قاسمة لما لديهم من الخطط والبرامج 
االخوانية الشمولية، فكشفوا تحت تأثير الصدمة المفاجئة 
بقصد وب���دون قصد وب��وع��ي وب���دون وع��ي ع��ن حقيقتهم 
االرهابية المستترة خلف االحتجاجات السلمية تحت مبرر 
الدفاع عن الشرعية الدستورية من خالل االعمال االرهابية 
ومن خالل االعتصامات المسلحة حينًا ومن خالل المظاهرات 
الفوضوية والطالبية في معظم االحيان لوال اصطدامهم 
ب��إرادة مصرية قوية مستمدة من وحدة الشعب المصري 
ووح��دة كافة أحزابه وتنظيماته ومنظماته ومؤسساته 
المدنية والعسكرية والقضائية والثقافية ومساندة الدول 
الخليجية وجميع االحزاب والتنظيمات السياسية االشتراكية 

والقومية والوطنية في جميع البلدان العربية.
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المأزومون  ثقافيًا ال يمتلكون القدرة على التغيير

بقلم/
عبده محمد الجندي

قال الكاتب والمفكر االستاذ أدونيس أحمد سعيد في كتابه الثابت والمتحول في تراثنا العربي إن »التغيير إما أن يكون    
ثوري��ًا - ال بالمعن��ى الم��ادي بل بالمعنى الثقافي الجذري الش��امل- وإما أن ال يكون اال نوعًا م��ن التحريك الذي يتيح للبنى 
القائمة ان تزداد استقرارًا وتماسكًا.. والتغيير الثقافي الجذري الشامل يعني تغيير بنية الجماعات.. وهذا يفترض أن نطرح 
مشاكلنا بصيغ جديدة ضمن سياق جديد، أي أنه يفترض الوعي أواًل.. فال يمكن أن يكون التغيير الثوري تحريرًا، اال إذا كانت 
الجماع��ات التي تقوم به قد تغيرت هي نفس��ها وتحررت، فوج��ود الجماعات التي تعيش هذا الوعي- أي المتحررة جذريًا- أمر 

ضروري يجب أن يسبق عملية التغيير الثوري، دون ذلك ال يكون التغيير اال تحريكًا للمستنقع.«.

اإلخوان حولوا الثورات الفوضوية إلى 
حركة »أخونة« بأساليب هزيلة

اإلصالح ال يكتفي بأقل من السيطرة المطلقة على جميع مؤسسات الدولة

»الجماعة« تخلط بين مؤهالت الوظيفة العامة 
وبين »إجازة« الخطابة واإلرشاد

كشف االخوان عن 
وجههم اإلرهابي 

باالعتصامات 
المسلحة واألعمال 

اإلرهابية

الت
النف

د ا
صا

ح 14- ابريل 
-نجاة عبدالكريم الشيبة مدير مكتب التربية 

والتعليم بمديرية الرياشية في البيضاء.
من محاولة اغتيال برصاص مسلحين قبليين.

-مقتل شاب بمديرية السبرة - محافظة إب على 
يد شقيقه. 

-م��ق��ت��ل م��واط��ن ب��ال��ض��ال��ع ب��رص��اص مسلحين 
مجهولين.

-اختطاف ش��اب ف��ي العقد الثالث م��ن عمره 
ل��زوج��ة أح��د أق��رب��ائ��ه وطفليها م��ن منزلها في 

محافظة شبوة.
-مقتل الشاب هشام الدهبلي، في منطقة الجند 
محافظة تعز برصاصة اطلقت عليه من قبل 

مجهول. 
__________

15- ابريل 
-مقتل شخص وإص��اب��ة  آخ��ر بمديرية حبان 

بمحافظة شبوة.
-مقتل أب على يد زوجته وأوالده في ذمار.

-هجوم بالقذائف يستهدف نقطة للجيش في 
منطقة قهال بمحافظة عمران من قبل مسلحين. 
-اغتيال وكيل محافظة البيضاء حسين ديان من 

قبل مسلحين مجهولين.
-نجاة رئيس عمليات اللواء 37 مدرع من محاولة 

اغتيال في حضرموت و إصابة أحد مرافقيه.

-م��س��ل��ح��ون ي��س��ت��ه��دف��ون المحكمة 
الجزائية المتخصصة  بحضرموت بقذائف 

»ار بي جي«.
- اغتيال العقيد ناصر الرماح احد ضباط 
االمن السياسي من قبل مسلحي القاعدة 

بمحافظة البيضاء.
__________
16 ابريل 

- نجاة المدير المالي واالداري لمستشفى 
الرازي بأبين من محاولة اغتيال.

-تعرض »أمل الصيادي« أصغر عضو في مؤتمر 
الحوار. 

 لمحاولة اغتيال بصنعاء.
-نجاة مدير قسم المنطقة الجنوبية في محافظة 
ذمار المقدم ركن زيد العيزري من محاولة اغتيال 

تعرض لها اثناء خروجه من مقر عمله.
-اطالق نار عقب احتجاجات على مرتبات اللجان 

الشعبية برصد أبين.
-انتحار سجين في سجن المنصورة بعدن.

- انفجار عبوات ناسفة في مبنى األم��ن العام 
بمدينة أحور الساحلية.

- مقتل أحد أفراد الجيش وإصابة آخر بالشحر - 
حضرموت في هجوم مسلح على نقطة عسكرية

-ه��ج��وم مسلح على ام��ن ح��رض إلخ���راج احد 
المتهمين من السجن.

__________

17ابريل 
-مسلحون يختطفون جنديًا م��ن وسط 

عتق شبوة
-مسلحون يتبعون قيادي اخواني يهاجمون 
دورية أمنية في إب ويصيبون ثالثة جنود.

-اصابة اثنين من المواطنين في انفجار 
عبوة ناسفة بمدينة رداع - البيضاء.

-اغ��ت��ي��ال ال���رائ���د ح��م��ي��د ال��ق��ف��اري اح��د 
ضباط المنطقه االولى في مدينة سيئون - 
حضرموت على يد مجهولين يستقلون دراجة 

نارية.
- مقتل الشاب عبدالله مبخوت الروحاني  بشارع 
وزارة الصحة بمنطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء 

على يد أحد مرافقي قائد عسكري سابق.
-.مصرع شخص وإصابة أخرفي انفجار قنبلة 

بالرضمة محافظة إب. 
- اشتباكات مسلحة بالقرب من البنك المركزي 
قل 

ُ
بصنعاء ب��ي��ن دوري����ة ال��ش��رط��ة وس��ي��ارة ت

مسلحين. 
-مسلح يهاجم حراسة السفارة الفرنسية بصنعاء 

ويقوم باطالق النار على حراسة المبنى.
-مصرع مواطن وإصابة طفل برصاص مسلحين 

مجهولين بشارع النصر في العاصمة صنعاء.
__________

18ابريل 
- مقتل الشاب شهاب النظاري أح��د موظفي 

األمانة العامة. 
لرئاسة الجمهورية بمنطقة بني غ��ازي قرية 

الظهيره - تعز.
-اختطاف 4 موظفين من بنك ومالية الجوف 

من قبل مسلحين. 
-اغتيال الشيخ قاسم الجرادي بشارع النصر 

وسط العاصمة.. صنعاء من قبل مسلحين. 
-مسلحون يقتحمون مبنى إدارة الشرطة بحجه 

بعد اشتباكات مع الحراسة.
__________

19ابريل 

- نهب مخرن أسلحة في عمران تابع للواء 310 
- مقتل شخص واصابة اثنين في حريق محطة 

وقود  في الحديدة.
__________

20ابريل 
- إصابة شخصين في نقطة العريش بينهم نجل 

قائد عسكري.
- مجاميع قبلية م��ن ع��م��ران تحاصر مدينة 

سيئون بحثًا عن قتلة العقيد القصاري.


