
أقول ذلك وأقصد به أن سحابة الصيف التي خيمت في سماء العالقة 
بين رئيس المؤتمر وبين رئيس الجمهورية األمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام قد أخذت باالنقشاع والتالشي التدريجي تمهيدًا إلعادة 
العالقة الى وضعها الصحيح والطبيعي القائمة على االحترام المتبادل 
والثقة االخوية بعد أن أكدت المصارحة عدم صحة المعلومات التي 
أدت الى توتيرها انه ال وجود ألي مؤامرات ذات مخاطر انقالبية 
وأمنية بين رفاق الدرب الواحد والمصير الواحد بعد أن اكتشفا قبل 
فوات األوان ما هما بحاجة اليه من المصداقية والشفافية والثقة في 
وقت كثر فيه أولئك الطامعون بالسلطة والمتربصون لها على أحر 
من الجمر وال يتورعون عن استخدام كل ما هو ذميم وقبيح من 
األساليب والوسائل االنتهازية غير المشروعة وغير الديمقراطية.
ومعنى ذلك أن واجب المؤتمريين بجميع قياداتهم وقواعدهم 
وبمختلف مواقعهم وأعمالهم أن يستفيدوا مــن األزمـــة وأن 
يستخدموا العقالنية والمسؤولية فــي خطاباتهم اإلعالمية 
ومواقفهم السياسية وعلى وجه الخصوص في تناوالتهم للعالقة 
االخــويــة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس المؤتمر حتى ال 
يجدوا أنفسهم يقولون كالمًا ويحددون مواقف خاطئة يتخذ منها 
المنافسون لهم والمتربصون بهم مداخل لتمرير ما لديهم من 
المخططات والمؤامرات السياسية ألن الشطحات اإلعالمية غير 
المسؤولة تتحول الى صراعات.. والصراعات تتحول الى حروب 
يتضرر منها الجميع وال يستفيد منها سوى األعداء في تحقيق ما 

لديهم من األطماع السياسية.
ال نقول ذلك من باب التخمين، وال نقوله نفاقًا أو مجاملة ألحد ألن 
تجربتنا مع اإلصالح وكيف خطط لألزمة، وكيف انتهج األساليب 
والوسائل التكتيكية لنقل المعركة من عمران الى داخل المؤتمر 
الشعبي العام عن طريق المشاركة في صنع أزمة المشتقات النفطية، 
ة لرئيس الجمهورية وفي تقديم المعلومات الخاطئة  وفي اإلساء
التي صورت ما حدث بأنه انقالب على الشرعية الدستورية يقوده 
رئيس المؤتمر بهدف تقديم نجله مرشحًا لرئاسة الجمهورية في 
انتخابات رئاسية ال يعلم موعدها سوى الله والراسخين في العلم.. 
نعم لقد حاول قتل المؤتمر الشعبي العام وتقدم صفوف جنازته 
يذرف دموع  التماسيح على ميت لم يتأكد بعد من وفاته غير مدرك 
أن عملية القتل جريمة سوف تستوجب سلسلة من التحقيقات 
والتحريات وجمع االستدالالت قد تنتهي الى معرفة ولو جزء يسير 
ات  من خيوط الجريمة الغامضة بصورة تعود عليه بحصاد من اإلساء

والسلبيات ما لم يكن بحاجة إليه على االطالق.
هكذا أوهم االخوان أنفسهم خطًا، وهكذا هم حسب طبيعتهم 
وإسالمهم السياسي ال يكفون عن التآمر والخيانة، طالما كانت السلطة 
ديدنهم، يأبون اال أن يعضوا اليد التي تمتد اليهم مهما كانت حانية 
وكريمة معهم ومهما انتشلتهم من واقع كانوا يرزحون تحت أنينه 
وما يحدثه على صدورهم من أثقال الى واقع أفضل يتخلصون به من 
معاناة الواقع االسبق منه.. وكلما شعروا بالنعيم والراحة تجدهم 
يــردون على الحسنة بالسيئة، ألنهم يطمعون براحة ذات نعيم 
وسعادة مطلقة حتى ولو كانت على حساب شقاء وتعاسة الذين مدوا 
لهم يد االحسان، ألنهم ال يشعرون بالوفاء تجاه من أجزل لهم العطاء 
فهو من وجهة نظرهم مغتصب لسلطة هي وقف عليهم باعتبارهم 
األقدر على تمثيل حاكمية الله بدًال من حاكمية البشر المستمدة 
من الديمقراطية المعبرة عن إرادة الشعوب وحاكمية الشيطان، 
ومهما كان للرئيس عبدربه منصور هادي من دين عليهم اال أن 
دينه لهم بال حدود وال قيود فهم يزعمون أنهم هم الذين أوصلوه 
الى سلطة لم يكن يفكر بالوصول اليها ولو في األحالم والتطلعات 

الخيالية بدليل انقالبهم على صالح رغم ما قدمه لهم من الدعم 
والمساندة خالل فترة حكمه، في وقت لم يكن مدينًا لهم في وصوله 
الى السلطة بأي حال من األحوال، مقارنة بما قدموه لخلفه من الدعم 
المحسوس والملموس الذي يحتم عليه أن ال يرد لهم أي طلب مهما 
كان مكلفًا حتى ولو كان يندرج في نطاق التأثير على ما هو بحاجة 
اليه من السلطة والقوة ألنه لم يكن- حسب اعتقادهم- قوة تذكر 
اال بهم وبشركائهم الذين أجبروا سلفه على الدعوة الى انتخابات 
رئاسية مبكرة لمرشح توافقي واحد دون منافس، ذلك ما يمنون به 

على رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.
 وعــودًا على بدء نستطيع القول إن االخــوان المسلمين هم من 
خططوا ونفذوا لما اطلقوا عليه بالمؤامرة االنقالبية التي استهدفت 
الخالص من المؤتمر الشعبي العام، مستفيدين من بعض االنتقادات 
والتجاوزات الدعائية لقنوات محسوبة على المؤتمر الشعبي العام 
انهم يبذلون قصارى جهودهم لالنتقام من رئيس الجمهورية 
الذي رفض زج الجيش في حرب خاسرة مع الحوثيين ليجد نفسه 
في معركة خاسرة مع الحزب الذي ينتمي اليه بعد أن حاولوا عبثًا 
إقناع الدول الخليجية أن رئيس المؤتمر الشعبي العام يقيم عالقة 
تحالفية مع إيران جعلته شريكًا فعليًا ألنصار الله الذين يقفون على 

أبواب العاصمة.
أقول ذلك وأقصد به أن االخوان المسلمين في حربهم على المؤتمر 
الشعبي العام ال يفرقون بين رئيس المؤتمر وبين رئيس الجمهورية 
من حيث ما لديهم من قاعدة انتخابية عريضة تجعل نجاح االخوان 
وانفرادهم بالسلطة عملية مستحيلة، وأن واجب المؤتمريين مهما 
كانت خالفاتهم الثنائية بين االشخاص أن يعملوا بصدق على احتواء 
تلك التباينات وتضميد ما قد تكون أحدثته من حساسيات قبل أن 
تتحول الحساسيات الى أحقاد وقبل أن تتحول االحقاد الى خصومات 
في هذه الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية 

واالمنية الصعبة.

وعليهم أن يتعاملوا مع الخطاب االعالمي والسياسي االتهامي 
لإلصالح بحذر شديد وبعد نظر يقرأ ما وراء النص من مؤامرات تدل 
على رغبة إقصائية وإلغائية جامحة تأبى اال أن تواصل سيرها في خلق 
الفتن وافتعال األزمات المتالحقة للحيلولة دون نجاح أي اتفاقات.. 
ومثال ذلك ما استمعنا اليه بعد االتفاق على حل مشكلة جامع الصالح 
من خطاب تحريضي يحاول عبثًا إقحام المملكة العربية السعودية 
بدون مبرر كقولهم إن الرئيس السابق التزم بضبط النفس بعد 
تلقيه إنذارًا سعوديًا بأن رئيس الجمهورية خط أحمر، وغير ذلك 
من المعلومات المفبركة التي نسبت لرئيس الجمهورية أنه يفكر 
بإلغاء الحصانة وبتعيين سفير جديد لليمن في االمارات وبالتحقيق 
مع نجل رئيس الجمهورية السابق بتهم خيانة االمانة واستعادة 
األموال واألسلحة المنهوبة استنادًا الى ما نشرته صحيفة «القدس 

العربي» التابعة لقطر الداعمة والممولة لالخوان.
إن النزاعات والحروب الدائرة بين االخوان وبين أنصار الله ليست 
سوى محاولة يائسة الستعادة ثقة المملكة العربية السعودية وما 
كانت تغدقه عليهم من االموال الطائلة قبل أن تدرجهم في قائمة 

االرهاب استنادًا لما توافر لها من المعلومات االستخبارية.
لقد حاولوا عبثًا تصوير المؤتمر أنه شريك في حروبهم الطائفية 
والمذهبية مع أنصار الله دون جدوى، فحاولوا في أكثر من مواجهة 
عسكرية إظهار ما لديهم من القوة القادرة على اجتثاث األخطار 
المزعومة ألنصار الله، لكنهم في كل مواجهة ثنائية كانوا يتكبدون 
خسائر فادحة ويلقون بتبعات هزائمهم المستمرة على الرئيس 
السابق، عاجزين عن تقديم ما لديهم من األدلة المادية المؤكدة 

لصحة التهم الكيدية الباطلة.
إن االخوان- حقًا- مشغولون في اشعال صراعات دائمة الجتثاث 
وإضعاف اآلخرين، فيبددون الكثير من الجهود ويهدرون الكثير 

من الطاقات واإلمكانات في هذه األساليب التآمرية الخسيسة..
ورغم تظاهرهم اليوم باالنحياز الى جانب رئيس الجمهورية في 
خالفه مع رئيس المؤتمر الشعبي العام، فقد فاتهم ما أظهروه 
باألمس القريب من هجمة إعالمية شرسة على رئيس الجمهورية 
الذي أعطى أولوية للحرب على القاعدة رافضًا الدخول في حرب 
عبثية مع أنصار الله الذين أخذت شوكتهم تتعاظم في جميع 
المحافظات اليمنية جراء العقلية الشمولية اإلقصائية واإللغائية التي 
تعامل بها اإلخوان مع السلطة خالل شراكتهم في حكومة الوفاق 
الوطني التي زجت البلد في سلسلة معقدة من األزمات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية واألمنية التي جعلت الرأي 
العام يقول إن هذه الحكومة أسوأ من الحكومات السابقة لها مرات 
عدة، ألنهم لم يجدوا متاعهم اال بالشخصية الضعيفة والمنقادة 

لما لديهم من رغبات مجنونة في أخونة الدولة.
أقول ذلك وأقصد به ان ضعف االستاذ محمد سالم باسندوة ناتج 
عن كونه مقطوعًا من شجرة وجد نفسه يشبع ما لديه من أطماع في 
أن يكون رئيسًا للحكومة في وقت ال يجد أي حزب أو جماعة شعبية 
مؤثرة تمده بما هو بحاجة اليه من الدعم والمساندة الشعبية 

والسياسية.
وبالتالي لقد كان دفاعهم عنه متخاذًال وخجوًال ال يمثل ما لديهم 
من قاعدة حزبية وشعبية يدخرونها للعملية االنتخابية القادمة 
وذلك ما جعل هذا الدفاع الخجول يكشف عن وجه آخر مطالب 
صراحة بتغيير الحكومة خوفًا مما أحدثته من أزمات كارثية جعلت 
الدفاع عنها عملية مغامرة محفوفة بالكثير من األخطار ذات 

العواقب االنتخابية الوخيمة.
أعود فأقول إن الخطابات السياسية واالعالمية لالخوان المسلمين 

كانت ومازالت وستظل دائمة التقلب والتذبذب الباحث عن المزيد 
من السلطة والمزيد من الثروة بوسائل غير شريفة، فتجدهم لذلك 
يتحولون باستمرار من النقيض الى النقيض ومن مهادنة التطرف 
الى أبعد الحدود ومناهضة التطرف بال قيود نظرًا لما يصدرونه 
من الفتاوى التي تسخر الدين لخدمة السياسة وتصور للقواعد أن 
الحرب خدعة، وأن الحالل حرام في الغد وأن الحرام في األمس حالل 
اليوم، وهكذا في ثقافة سياسية أقرب الى ثقافة التجهيل منها الى 
ثقافة العلم، وعندما يصبح الجاهل في هذه الثقافة على اقتناع بأنه 
عالم تضيع الحقيقة ويتحول الحق الى باطل ويتحول الباطل الى 
حق على نحٍو يجعل المواقف متضاربة ومتناقضة تؤثر على األجيال 
فتخلف ثقافات تجهيل ال تنتج سوى التطرف والعنف واالرهاب 
المدمر لقيم األمن والسلم االجتماعي وقد تمتد الى تدمير كل ما هو 
موضوعي وعلمي من السياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واالمنية والعسكرية التي تحول الدولة من دولة قــادرة على بناء 

الحاضر والمستقبل الى دولة فاشلة ال حاضر لها وال مستقبل.
هؤالء ال يحتاجون الى تدخل إعالمي وسياسي يبرز أخطاءهم ألنهم 
سلسلة من األخطاء التي تباعد بينهم وبين ثقة الهيئة الشعبية 
الناخبة كلما أحكموا السيطرة على السلطة، ألنهم يقولون عكس 
ما يفعلون ويفعلون عكس ما يقولون ويرفعون شعار «من لم 
يكن معنا فهو ضدنا»، حتى ولو لم يظهر خالفه معنا، ألنهم قوى 
باطنية وانتهازية ال تتورع عن انتهاج أسوأ األساليب والوسائل 
االنتهازية  لتحقيق ما تفكر به من الصفقات والمكاسب السياسية 
غير المشروعة ولو باستخدام التزوير والدس والخداع والكذب 

بال حدود.
فها نحن نالحظ وألول مرة أسئلة االمتحانات تباع بمبالغ مالية في 
سابقة لم نعهدها في تاريخ وزارة التربية والتعليم اليمنية إال في 

عهد وزيرهم االخواني المبجل.!!
وعكس ما كانوا يرفعونه من شعارات رفض أي إصالحات مالية 
ات  تلجأ الى الرفع التدريجي للدعم الحكومي مقابل سلسلة من اإلجراء
الداعمة لالقتصاد والمحسنة لذوي الدخل المحدود وخلق فرص 
عمل جديدة، نجدهم اليوم وبكل بجاحة يطالبون من الشعب القبول 
بالرفع الكلي لدعم المشتقات النفطية دون ذكر لتحسين مرتبات 
موظفي الدولة ومستحقي الضمان االجتماعي والمشتغلين بالزراعة 
والعاطلين عن العمل، بعد أن وصلت الى أرقــام فلكية جعلتهم 
يتظاهرون بإفالس وزارة المالية اعتقادًا منهم أن رئيس الجمهورية 
سوف يضطر الى التوجيه برفع الدعم المالي في إجراء يوفر لهم آالف 
المليارات إلنفاقها كسابقتها على ما لديهم من الخطط والبرامج 
الحزبية واالنتخابية السابقة والالحقة، ولما وصلت األزمة الى المطالبة 
برحيل الحكومة مقارنة مع ما قبلها من الحكومات والقيادات التي 
منحتهم شرعية السيطرة االنقالبية على السلطة المنتخبة شاركوا 
في ردود األفعال.. حاملين معهم صور الرئيس السابق وتمزيق صور 
الرئيس الجديد ملقين بالمسؤولية على «عفاش» وما نتج عن ذلك 
من األفعال وردود األفعال الصاخبة والغاضبة، ولما انحصرت ردود 
األفعال في نطاق إغالق قناة «اليمن اليوم» ونهب أدواتها كان البد 
من إشاعات تقول إن الحل يقتضي مداهمة جامع الصالح واستبدال 
خطبائه وحراسته بخطباء وحراس من االصالح وإال فهو خطر يهدد 
أمن الرئاسة، وهكذا في سلسلة من اإلشاعات والمكايدات الباحثة 

عن إيقاظ الفتن النائمة.. 
أخلص من ذلــك الــى القول إن ضبط النفس واالعــتــدال سياسة 

مؤتمرية حكيمة وعظيمة..
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< الشــك أن الذين اعتقدوا أن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشــعبي العام ســوف ينتهج سياســة معاكســة وغير مسؤولة لكل ما   
يصدر عن فخامة األخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام- تؤدي الى تمزيق المؤتمر الشــعبي 
وإضعافه قد أصيبوا بخيبة أمل جراء المواقف العقالنية التي اتبعتها اللجنة العامة في اجتماعاتها المتواصلة برئاسة رئيس المؤتمر وما صدر عنها 
من البيانات التي وضعت النقاط على الحروف ودعمتها بسلسلة من الوساطات قامت بها قيادات مؤتمرية بحرية حرصًا على وحدة المؤتمر باعتباره 
صمــام األمــان للحفاظ علــى وحدة اليمن وأمنه واســتقراره، انطلقت في مجمل مســاعيها من الخلفية النضالية المشــتركة لرئيــس المؤتمر ورئيس 
الجمهوريــة ومن اقتناع المؤتمر وتمســكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجــات مؤتمر الحوار الوطني عن طريق النجاح الكامل 

للتسوية السياسية وصوًال إلى إجراء االنتخابات البرلمانية واالقليمية والرئاسية واالحتكام إلرادة الشعب.. 

االعتدال نهج مؤتمري حكيم وعظيم
المصارحة بين الزعيم صالح 

والرئيس هادي كشفت األساليب 
الرخيصة للقوى المتربصة بهما

اإلصالح قدم معلومات خاطئة 
لنقل المعركة من عمران إلى داخل 

المؤتمر الشعبي 

المؤامرة االنقالبية 
المزعومة خطط لها 

ونفذها «االخوان» 
للخالص من المؤتمر

 ١٧ يونيو ٢٠١٤م 
ــفــســه أمـــــام مــديــر  ــب يـــحـــرق ن ــي -طــب

المستشفى االستشاري في العاصمة.
-اغــتــيــال أحــد أعــضــاء اللجان الشعبية 

برصاص مجهولين في عدن.

١٨يونيو ٢٠١٤م

-مقتل ثالثة مدنيين في مواجهات بين 
قبيلتين تخوضان الحرب منذ ثالثين عامًا 

في مارب.
-نجاة رئيس النيابة العسكرية الشمالية 
الغربية من محاولة اغتيال داخل القضاء 

العسكري بصنعاء.
-عبوة ناسفة تستهدف طقمًا عسكريًا 

بالمكال.
-فشل محاولة تفجير طقم عسكري 

بحضرموت.
-مسلحون مجهولون يختطفون القيادي 
في الحركة الشبابية والطالبية يحيى باراس 

بمنطقة فوة بالمكال.
-نجاة العقيد علي الشرفي من محاولة 

اغتيال.

١٩ يونيو ٢٠١٤م 

-مقتل وإصابة ثالثة أشخاص في انفجار 
قنبلة بتعز

-مقتل شخص يدعى هــادي السليماني 
برصاص مسلحين مجهولين بالمهرة.

-حــرب طاحنة بين مليشيات االصــالح  
والحوثي بعمران تخلف عددًا من القتلى 

والجرحى.
 (١٢) -مراهق يمني يغتصب فتاة في الـ

من عمرها بأمر من والده.
ــارز في  - اختفاء مــســؤول أمني يمني ب

ظروف غامضة بمحافظة عمران.
-سقوط جبل الظفير االستراتيجي بيد 
الحوثيين ومعارك طاحنة في بيت بادي 

وعمران بين الحوثيين واالصالحيين .

-قطاع مسلح واصابة شخص في حجة 
للمطالبة بشاشات عرض لمتابعة مباريات 

كاس العالم .
-اختطاف مسلحين مجهولين ثالثة من 

جنود الشرطة في عدن. 

٢٠يونيو ٢٠١٤م 

ـــة عـــشـــرات األشــخــاص  -مــقــتــل وإصـــاب
وتدمير عــربــات وآلــيــات فــي اشتباكات 
عنيفة باألسلحة الثقيلة والمتوسطة - بين 

مقاتلي الحوثي ومليشيات االصالح بقرية 
الظفير. 

-مــقــتــل ٤ أشــخــاص بينهم امــــرأة في 
اشتباكات في يريم.

-مسلحون بعدن يهاجمون معسكر ٢٠ 
التابع لقوات األمن الخاصة.

-انــفــجــارات عنيفة تهز معسكر دار 
النصر بمحافظة البيضاء.

-مقتل ضــابــط فــي األمـــن السياسي في 
البيضاء.

٢١يونيو ٢٠١٤م 

-انفجار يهز "حي الجراف" بصنعاء تعقبه 
اشتباكات واعتقال شخصين في هجوم 

للداخلية على مقر انصار الله. 
-١١ قتيال في مواجهات بين الحوثيين 

ومسلحي االصالح بعمران.
-إصابة جندي في اشتباكات وسط مدينة 

الضالع والمجمع الحكومي.

-مقتل ٣ بينهم فتاة بالمحويت في 
اشتباكات مسلحة بين قبيلتين.

-شخص في تعز يلقي قنبلة على غريمه 
ويتسبب بمقتل شخصين.

٢٢يونيو ٢٠١٤م

-مسلحون على دراجــة نارية يغتالون 
العميد عبدالله المحضار عضو فريق 

هيكلة القوات المسلحة بمؤتمر الحوار. 
-مــقــتــل شــخــصــيــن بــتــهــمــة الــشــعــوذة 

بحضرموت..
-اغتيال شخصين من على متن دراجة 

نارية  في مدينة الشحر، حضرموت.
-اغتيال جندي من حراسات بوابة ادارة 
مــديــريــة الــشــحــر بــحــضــرمــوت مــن قبل 

مجهولين.
- مسلحون مجهولون يستقلون دراجــة 
نارية يغتالون مدير مكتب السياحة بالضالع 

محمدصالح عبدالرحمن الهاشمي..


