
أقول ذلك وأقصد به أن أزمة الثقة المبكرة قد دفعت 
الطرف األضعف الى استدراكات ومعالجات انفعالية 
عسكرية وأمنية متسرعة وغير مدروسة أسفرت 
عن إضافة الهزيمة العسكرية الى الهزيمة االنتخابية 
السياسية.. اعتقد المنتصر أنها ستؤدي على المدى 
القريب والبعيد  الى تأييد الوحدة في مواجهة أي أخطار 
أو تحديات انفصالية وغير ديمقراطية بعودة واقع ما 
قبل الوحدة وما قبل الديمقراطية في ظل الشطرين 

والدولتين.
 وفي حين خرج الحزب االشتراكي من السلطة الى 
المعارضة يكابد مــرارة الشعور بالحسرة والهزيمة 

المركبة ظل الطرف 
المنتصر يــعــانــي من 
غـــرور الــنــصــر يخفي 
خلفه شعورًا بالمرارة 
ناتجًا عن اختالل في 
تقاسم السلطة نظرًا 
العتقاد المؤتمر أنه 
األقـــــوى واألحـــــق في 

فرض سيطرته على السلطة في وقت كان فيه اإلصالح 
قد شعر هو اآلخر بأن نصيبه في السلطة أقل مما كان 
يريده لسببين، األول: أنه كان المحرض على ضرورة 
التخلص من الحزب االشتراكي بالوسائل السلمية وغير 
السلمية، والثاني: باعتباره الحليف والوريث الوحيد 
للحزب االشتراكي، لكنه تقبل المشاركة على مضض 
وعلى أمل أن حصته ستكون أكبر مما يتوقعه شريكه 
في أول دورة انتخابية برلمانية بعد أن حقق الكثير من 
المكاسب الدستورية والقانونية الى جانب المكاسب 

السياسية.
 ولم يكن بحكم قربه من رئيس الجمهورية وثقته به 
يعتقد أنه سيكرر نفس ما حدث لالشتراكي في الخروج 
من السلطة الى المعارضة بعد االنتخابات البرلمانية 

الثانية.
اال أن ما لم يكن يدور في حساباته تحت ضغط الثقة 
الــزائــدة بالنفس أن يحدث له نفس ما حــدث للحزب 
االشتراكي من هزيمة انتخابية حصل فيها المؤتمر على 
األغلبية المريحة، فحاول تقويضها عبثًا في االنتخابات 
البرلمانية الثالثة التي حصل فيها منافسه على أغلبية 
ساحقة حــاول التخفيف مــن صدمتها العنيفة عن 
طريق االنتخابات الرئاسية التنافسية وما حصد فيها 
من هزيمة غير متوقعة دفعته الى التهديد باللجوء 
للشارع لوال مصادفة ذلك ما اجتاح الوطن العربي من 
عاصفة هوجاء نتج عنها خروج الرئيس زين العابدين 
بن علي من السلطة تحت المظاهرات الجماهيرية الجئًا 
الى المملكة العربية السعودية وسقوط الرئيس حسني 
مبارك بنفس االسلوب ما تلى ذلــك من جرجرته الى 
المحاكم والسجون بصورة غير أخالقية وأعقب ذلك 
مقتل الزعيم معمر القذافي تحت ضربات قوات الحلف 
األطلسي وفي حين فضل الرئيس السوري بشار األسد 
االستمرار في المقاومة وما نتج عنها من حرب أهلية 
طاحنة مازالت مستمرة حتى اآلن، فضل الرئيس علي 
عبدالله صالح التضحية بالسلطة مقابل الحفاظ على 
المؤتمر الشعبي العام حتى ال يكون مصيره كمصير 
غيره من األحزاب العربية التي كانت حاكمة في تونس 
وفي مصر وفي ليبيا، وظهر االخوان المسلمون هم القوة 
المحركة بحكم ما لديها من ارتباطات دولية شابها 
الكثير من الشكوك والشبهات كان الزعيم علي عبدالله 
صالح أول من تحدث عن القوى الدولية الداعمة لالخوان 
المسلمين قد جعله يستخلف نائبه في الدولة ونائبه في 
الحزب لتحمل المسؤولية ونقل السلطة بطريقة سلمية 

وانتخابية مبكرة.
أعود فأقول إن حكم الخالفة االسالمية لم يتحقق 
لالخوان المسلمين بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى 
من تحقيقه بسيطرتهم على السلطة في أكثر من بلد 
عربي وهو الحلم الذي ناضلوا من أجله ما يقرب من قرن 
من الزمن اال أنهم سرعان ما سقطوا من السلطة بنفس 
السرعة.. مؤكدين بذلك أن ما يبنى على باطل فهو باطل 

ال حصاد له سوى الهزيمة.
 وعـــودة مــن الــعــام الــى الــخــاص استطيع الــقــول إن 
حلم االخوان المسلمين بالخالص من المؤتمر الشعبي 
العام في اليمن بعد تخلي الرئيس صالح عن رئاسة 
الجمهورية لم يتحقق ألن المؤتمر الشعبي العام 
برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح ونائبه األول األمين 
العام المشير عبدربه منصور هــادي قد بقي صامدًا 
بوجه تلك التحديات من خالل التوقيع على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الدولية كمرشح 
توافقي وحيد للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب 
اللقاء المشترك وشركائهم الذين ضمنوا رئاسة نصف 
حكومة الوفاق الوطني، وما استخدموه من األساليب 

والوسائل التكتيكية الهادفة ألخونة الدولة وتحقيق 
حلم الخالص من القوة االنتخابية للمؤتمر الشعبي العام، 
اال أن فشلهم في التعامل غير المسؤول مع السلطة 
قد حال دون تحقيق النجاح الذي تطلعوا اليه ووعدوا 
به األغلبية الساحقة من البؤساء والمحتاجين الذين 
تطحنهم البطالة ويمزقهم الفقر بما نتج عن حكومة 
الوفاق من إضافة فساد الى فساد وفقر الى فقر وبطالة 
الى بطالة لم تحقق سوى المزيد من البؤس والفوضى 
واالرهـــاب والمعاناة وخــالل ثالثة أعــوام من الحكم 
انكشفت حقيقة االخوان المسلمين في اليمن بصورة 
متزامنة مع ما حــدث لهم من فشل ذريــع في بقية 
بلدان الربيع العربي في شتى مجاالت الحياة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية واالمنية بصورة 

أعادتهم عشرات األعوام الى الخلف.
حقًا لقد أكــدت التجربة والممارسة العملية لحكم 
االخـــوان المسلمين أنهم لم يكونوا رجــال دولــة وأن 
االحزاب الدينية التي يطلق عليها االسالم السياسي ال 
تصلح للحكم ألنها زجت الشعوب في صراعات وحروب 
مع من كانوا حلفاءهم وشركاءهم فيما عرف بثورات 
الربيع العربي، فها هم في اليمن دخلوا في صراعات 
مع مجاميع الحراك المطالبة باالنفصال الذين رفضوا 
التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ورفضوا المشاركة في الحكومة، وهــا هم في شمال 
الوطن يزجون البالد في حروب مذهبية وطائفية ال 
تبقي وال تذر مع أنصار الله الذين رفضوا التوقيع على 
المبادرة ورفضوا المشاركة في حكومة الوفاق الوطني 
وقبل وبعد ذلك باءت محاوالتهم البائسة بالفشل الذريع 
الى درجة أفقدتهم القدرة على إضعاف المؤتمر عبر 
سلسلة من المؤامرات ســواًء عن طريق االيقاع بين 
قياداته أو عن طريق اجتثاثها وإقصائها من الوظيفة 
العامة واحتواء بعض من تقلدوا مواقع قيادية وحقائب  
مؤتمرية لكنهم لم يصابوا باليأس، فلجأوا الى االيقاع 
بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام 
والتظاهر باالنحياز المطلق ألحقية رئيس الجمهورية 
في أن يكون رئيسًا للمؤتمر الشعبي العام، ناهيك عن 
تظاهراتهم المطالبة بإلغاء الحصانة وبمحاكمة القتلة 
وبإقصاء المحسوبين على الرئيس السابق مدنيين 

وعسكريين.
 هم يعرفون أن رئاسة المؤتمر الشعبي العام وهيئاته 
القيادية ال تندرج في نطاق النقل السلمي للسلطة طبقًا 
لما نصت عليه المبادة الخليجية وآليتها التنفيذية 
وبقيت محكومة بالنظام األساسي للمؤتمر الشعبي العام 
ولوائحه الداخلية المنظمة لكيفية الوصول الى المواقع 
القيادية من خالل مؤتمرات عامة تفتح فيها أبواب 
الترشيح واالنتخاب بطريقة ديمقراطية حرة ونزيهة.. 
ويعرفون أيضًا طبيعة التأثير الشخصي التي يمثلها 

رئيس المؤتمر الشعبي العام باعتباره القائد المؤسس 
الذي يحظى بثقة األغلبية الساحقة من المؤتمريين، 
ويعرفون من قبل ومن بعد أن استجابته لهذا المطلب 
ال يمكن أن تتحقق من خــالل مساٍع اخوانية مقززة 
ومنفرة لألغلبية الساحقة الذين يدركون أبعادها ألنها 
ليست حبًا في رئيس الجمهورية وحرصًا عليه بقدر 
ما هي رغبة جامحة في إحداث الفتنة التي تؤدي الى 
االنشقاقات وما قد ينتج عنها من الصراعات الداخلية 
المدمرة لوحدة التنظيم وقوته وفاعليته في العملية 
السياسية واالنتخابية، ألن تبادل المواقع القيادية 
داخل االحزاب ال تخضع لمثل هذه األساليب االنتهازية 
المنفرة، وذلك ما يستدل عليه من خطابهم السياسي 
وآلتهم االعــالمــيــة المتحاملة على رئيس المؤتمر 
والمنافقة لرئيس الجمهورية بمثابة دعوة الى الفتنة 
تظهر عكس مــا تبطن ســوف تنقلب مــن النقيض 
الى النقيض في حال أصبح رئيس الجمهورية رئسيًا 
للمؤتمر الشعبي العام تمامًا كما كانوا يتهمون الرئيس 
السابق الذي طالبوه باالستقالة من رئاسة المؤتمر نظرآً 
لما يمثله من خطر االنحياز لحزبه على حساب االحزاب 
االخرى ألن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رئيسًا لكل 
أبناء الشعب اليمني، ومعنى ذلك أنهم ال يقولون ذلك حبًا 
في رئيس الجمهورية ولكنه نفاق على طريقة المفاضلة 
بين علي وبين معاوية، ألننا نعلم وفي المقدمة رئيس 
الجمهورية أن تعاظم قــوة المؤتمر ووحــدة قــراره 
الحزبي التنظيمي والسياسي ليست لمصلحتهم، لذلك 
رتبنا مواقفنا في المؤتمر الشعبي العام على قاعدة 
االحتكام لمبدأ القيادة الجماعية ونعلم يقينًا أن مصلحة 
االخوان المسلمين في إشعال الفتن النائمة التي تؤدي 
الى تدمير المؤتمر من الصراعات التي تضعف الثقة 
بين القيادات وبين القواعد، وما تسببه من تأثير على ما 
لدى المؤتمر من األعضاء والمؤيدين واألنصار واألصدقاء 
اال أنهم ال يشعلون تلك الخالفات رغبة في تعاطفهم 
مع رئيس الجمهورية بقدر ما يشعلونها رغبة في 
تصفية ما لديهم من أحقاد على رئيس المؤتمر الشعبي 
العام للدفع بهما الى منافسات تتحول الى صراعات 
وانقسامات اعتقادًا منهم أنهم سوف يتمكنون من 
احتواء الكثير من هذه القاعدة الجماهيرية العريضة.. 
متجاهلين أن المؤتمر الشعبي العام بأغلبيته الساحقة 
على علم بكل ما مارسوه ونفذوه بحقه من المؤامرات 
من وحي ما لديهم من تراكمات األحقاد، ولهؤالء االخوان 
الدخالء نقول بملء الفم: كفوا عن التدخل في شؤوننا 
الداخلية واحترموا انفسكم ألنكم آخر من يحق لهم 
أن يوجهوا مثل هذه النصائح غير الجديرة باالحترام، 
ألن المؤتمريين أبعد ما يكونون عن االخوان المسلمين 
خصوصًا ما عرفوه عن التجمع اليمني لالصالح من 
خطابات وسياسات عدوانية مجردة من كافة األساليب 

والوسائل والغايات النبيلة، واثقين كل الثقة أن أي 
مؤتمري صــادق ومخلص ال يمكنه أن يضع يده بيد 
هــؤالء الذين نتمنى لهم الحياة ويتمنون لنا الموت 
من الذين يسعون جاهدين لتقويض ما تهدف اليه 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من حفاظ 
على وحــدة اليمن وأمنه واستقراره في ظل ظروف 
سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وأمنية 

بالغة الخطورة والصعوبة.
هــذه القوى التي تعتقد أنها األقــدر على التكتيك 
والخداع والدجل والمناورة ال تضع باالعتبار أن من 
تستهدف اإليــقــاع بينهم عن طريق االقــتــراب من 
أحـــدهـــم لــضــرب 
اآلخــــر ال يقلون 
عنها ذكاًء وإدراكًا 
لخطورة الدخول 
ــــذا الــنــوع  ـــي ه ف
ـــخـــالفـــات  ــــن ال م
ـــــصـــــراعـــــات  وال
المدمرة للمؤتمر 
الشعبي العام ولما يمثله من أهمية في إنجاح التسوية 
السياسية مهما كان خطابهم الهادف الى كسب ثقة 
المؤتمريين قوًال وضرب الثقة بين قياداته للخالص 

منه مضمونًا وفعًال.
أقول ذلك وأقصد به أن المؤتمر الشعبي العام لديه 
من الخبرة والــقــدرة ما يمكنه من معرفة مصلحته، 
لذلك ما برحت اللجنة العامة تؤكد في مجمل مواقفها 
وبياناتها أنها تقف على مسافة واحـــدة مــن جميع 
القيادات الحزبية وغير مستعدة لقبول مثل هذا النوع 
من الدسائس والمكايدات والخالفات نزوًال عند هذه 
االستشارات الحاقدة ألنها محكومة بما لدى قيادات 
وقواعد التنظيم من القيم ومن المثل األخالقية الثابتة 
ثبوت الجبال ألنها محتكمة بعد ذلك لما لدى المؤتمر 
من األدبيات واألنظمة واللوائح التنظيمية بالرجوع الى 
الهيئات القيادية واالحتكام لما يصدر عنها من قرارات 
تنظيمية حاسمة لهذه الخالفات والصراعات الهامشية 
والثنائية التي ما تكاد تظهر اال لتنتهي، ولكن بما تعزز 

وحدة التنظيم وفاعليته واقترابه من هموم الشعب.
حقًا لقد استطاع المؤتمر الشعبي العام أن يحافظ 
على وحدته ويضاعف قواعده من خالل االحتكام الى 
سلسلة من الضوابط نشير فيما يلي بعجالة الى أهمها 

بإيجاز شديد:
ــة الــهــادفــة  ــي ١- الــخــطــابــات الــســيــاســيــة واإلعــالم
والملتزمة بنهجه الوسطي بعيدًا عــن الخطابات 
والمواقف المتطرفة التي يتضرر منها الجميع وال 

يستفيد منها أحد.
ــرأي  ٢- إعطاء مسافة معقولة ومقبولة للرأي وال
اآلخر وما يترتب عليه من التباينات المحدودة بحدود 
االحتكام الى ما لدى التنظيم من الوثائق واألدبيات 
المنظمة للعالقات بين قواعده وقياداته وبين ما لديه 

من التكوينات والهيئات القيادية.
٣- االحتكام الى قرارات األغلبية داخل التكوينات 
والهيئات القيادية واحترام األغلبية لرأي األقلية دون 

العمل به في مجال العالقات التنظيمية والسياسية.
٤- التدرج في تطبيق العقوبات بحق أولئك الذين 
يحولون التباينات الى صراعات وفق ما تنص عليه اللوائح 
المنظمة للحقوق والواجبات في نطاق الفصل بين ما لدى 
األعضاء من مواقع قيادية في الدولة ومواقع قيادية 

في التنظيم.
أخلص من ذلك الى القول إن التجمع اليمني لإلصالح 
ال يحتاج الــى تكرار التجربة الفاشلة مع المؤتمر 
الشعبي العام وأقصد بها تجربة اللواء علي محسن 
األحمر وما أفضت اليه من ارباكات ربما كانت مخيفة 
في ذلك الوقت اال أنها اصطدمت بما قوبلت به من 
صمود اسطوري جنب المؤتمر الشعبي العام مغبة 
الصراعات واالنقسامات واالنشقاقات رغم الجهود 
التي بذلوها واالمكانات التي خسروها والدماء البريئة 
للمدنيين والعسكريين التي تسببوا فــي سفكها 
ويتحملون مسؤوليتها ندعوهم الى الكف عن لعبة 
التدخل في الشؤون الداخلية للمؤتمر الشعبي العام.. 
ونؤكد للمراقب المحايد أن التجمع اليمني لإلصالح ال 
يخشى العواقب الوخيمة إليقاظ الفتن النائمة داخل 
وخــارج األحـــزاب، فكما نجدهم يسعون جاهدين 
إلشعال الحروب المناطقية والطائفية والمذهبية مع 
الحوثيين من باب الرغبة في إقحام الدولة بحروب 
عبثية ال ناقة للشعب فيها وال جمل، نجدهم في 
حالة تآمر دائم ومستمر على وحدة المؤتمر الشعبي 
العام تخفي حقدًا دفينًا على قياداته سيكون مصيرها 
الفشل الذريع الذي يفقدهم احترام اآلخرين ولكن 

بعد فوات اآلوان..!!

االثنين:  7 / 7 / 2014م  العدد:  (١٧١٨)موقف
104 / رمضان / 1435هـ

الشك أن العالقة بين المؤتمر الشعبي العام    
وبيــن التجمــع اليمنــي لإلصــالح قــد بدأت 
شــبيهة بعالقــة األبــوة والبنوة حيــن كان االصالح 
جــزءًا من المؤتمــر ثم تحولت الى عالقــات تحالفية 
موجهة ضد أقصى اليمين وأقصى اليســار، شجعت 
علــى بناء كتلة قوية وقادرة على مواكبة المتغيرات 
الديمقراطية التي جاءت بها الوحدة اليمنية بصورة 
أكدت أن رؤية الحزب االشــتراكي التحالفية لم تكن 
مبنية على حســابات وتقييمــات علمية دقيقة من 
خالل النتائج النهائيــة لالنتخابات البرلمانية األولى 
التــي جــرت في الـــ٢٧ مــن ابريــل ١٩٩٣م بصورة 
دفعت االشــتراكي وحلفاءه الــى ردود فعل صاخبة 
وغاضبــة وصلت الــى حد التفكيــر بالعــودة الى ما 
قبــل الوحدة وما قبــل الديمقراطية بعد محاوالت 
داخلية وخارجية أســفرت عــن التوقيع على وثيقة 

العهد واالتفاق التي ُولدت ميتة.

تدخل «اإلخوان» في شؤون المؤتمر.. إلى أين؟

أحمد مهدي سالم

التسامح.. 
تحت أعواد 

المشانق!!

التسامح مطلوب.. في كل زمــاٍن ومــكــان.. سيما في   
اللحظات الحساسة الفارقة.. لكن حاجتنا الماسة والملحة 
إليه أكثر من ذي قبل كون االنشقاق بلغ مداه، واالستقطاب الحاد 
وصل منتهاه واالصبع على الزناد.. في كل ربوة وفاله، وأتخيل 

الموت مهروًال إلينا فاتحًا فاه!
وِلَم نتخيلُه ، وكل يوم.. مقتل أربعين أو ثالثين في حوادث 
متفرقة.. منها الساخن جدًا.. مثل عمران.. والمتوسط.. عدن 
وحضرموت.. مع تبادل منسق أو تغيير سريع في خريطة الصراع 
ليزداد أعداد القتلى والجرحى، وموجات النزوح الُمذل، فما نراه 
اآلن متوسطًا، أو توهمنا أنه قد هــدأ، فهو يتحول إلى مناطق 

ساخنة وخطرة..
وأي هدوٍء ومخططات األجندة الخارجية المتصارعة تفتح 
جبهتين في وقت واحد وقت اللزوم، وحينًا آخر جبهة واحدة 
تجعلها أكثر اشتعاًال، وبالطبع، أدوات التنفيذ محلية هي تدري 
وأحيانًا ال تدري، وبريق الذهب يغري فسرعان ما توقد حربًا في 
منطقة نائية مثًال.. قرى في وادي حضرموت أو حضرية، في عدن 
أو لحج.. المخططات.. شغالة وال تتوقف، وإذا كان هناك من توقف 
مؤقت، فليس لراحة المواطنين، ومنحهم وقتًا اللتقاط األنفاس، 
وإنما لتعديل الخطط وتكثير التقتيل، وتقليل فرص التقارب 
ألنهم ال يقاتلون، وال قطرة دٍم تسفك منهم.. بل فلوسهم 
تقاتل، وقنواتهم تطلق الصواريخ المدمرة الفاتكة، والعبوات 
التحريضية الناسفة، وتحركاتهم الدبلوماسية توفر  الغطاء 
الشرعي الستمرار القتل ودمار أكبر قدر من المنشآت الحيوية 

والممتلكات الخاصة.
نحن هنا أمام مسألة غباٍء وتغاب، وعناٍد مستفٍز، وفجور جاهر، 
و«جهل مسلح» وعقل غائب، واتــزان مغيب، وسيادة للفكر 

المعلب، وشهوانية لشبق التغلب.
كل فريق أو طرٍف.. عينه وتركيزه وأكبر همه مصوب على 
عطبت دبابة أو دبابتان، أو أحرق مقر.. ال تكاد 

ُ
ضرب خصمه، ولو أ

تسعه الفرصة.. ما ناقص إّال يبترع في وادي ظهر، وهو يرى 
مواقعه تشتغل آخر شغل.. غير منتبٍه أنه يسدد النار على نفسه 
ان ألن خصمه سيرد 

ّ
ووطنه، وانتصاره «اإلعالمي» المؤقت.. دخ

له بما هو أقوى وأقسى وأنكى..
والمنطق يقول بأن على الفرقاء أن يدركوا تمام اإلدراك، وأن 
يستوعبوا تمام االستيعاب أن كًال منهم ليس بمقدوره إلغاء 
اآلخــر، فال اإلصالحيون ومناصروهم يستطيعون مثًال.. إبادة 
الحوثي وأنصاره، وال العلمانيون واليساريون بمختلف توجهاتهم، 
وهم الذين يضمرون الشر لإلخوان المسلمين.. يستطيعون 
إلغاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أو اإلصالح ومناصريه، وال 
المؤتمريون والمتحالفون معهم، وإن كانوا أكبر األحزاب يقدرون 
على كسر شوكة خصومهم، وعودتهم إلى سابق العز والتمكين 
باعتبار أن قواعد اللعبة اختلفت.. ومن المهم اإلشارة هنا إلى أن 
رفع الغطاء الخارجي عن اإلخوان المسلمين في اليمن ووضعهم 

ته جيدًا.. في خانة األعداء أقليميًا، أمر ينبغي قراء
ودعك عن كون األطــراف الخارجية المعنية بشغل اليمن.. 
لن تسمح بتحقيق فريق، تيار.. فوزًا نهائيًا، كاسحًا ساحقًا على 
خصمه.. ألن فحوى الخطة أن يستمر االحتراب، ويتواصل القتل 
والخراب، لتصير اليمن أشبه بيباب.. تغني في أرجائها البوم 

والغراب، ويعانق السراب أحالم الشباب.
إذًا عــودوا إلى ما كنتم عليه من ود، وتعالوا إلى كلمٍة سواء، 
وتنازلوا لبعضكم البعض بما يخفف األلم ويحافظ على ماء الوجه، 
ويحمي الوطن.. الوطن المقدس من التآمر المدنس.. فال يسقط 
في براثِن الحرب األهلية التي المنتصر فيها أول المهزومين، 
والتنازل ليس عيبًا أو نكوصًا أو تراجعًا بل أراه في هذا المفترق 

الحاد اللعين.. رأس الحكمة اليمانية.
إيماءة

المراهنة القوية على الداعم الخارجي أو الممول المتغول 
غالبًا ال تأتي بنتائج مضمونة ألنها تتغير.. تدعمك مؤقتًا.. ثم 
عندما تتصادم مصالح األجنحة أو تحدث تغيرات في المحيط 
العام.. تقوم بمساعدة خصمك بعد أن تكون عرفت كل نقاط 
َالَم االصرار على ممارسة  ضعفك، وقدامكم عشرات األمثلة، فلذا إِ

االستنفار واالستحمار واالستجمار.. مع وجود ماٍء قريب؟!
آخر الكالم

مـــــــــــا ال إ بــــــيــــــنــــــكــــــم   
ُ

ـــــــــلـــــــــف
ُ
لـــــــــخ ا َم  ال إ

ـــــــرى عـــــالمـــــا  ـــــــب ـــــــك ــــــضــــــجــــــة ال وهـــــــــــــــذي ال
ـــــعـــــضـــــكـــــم لـــبـــعـــض وفـــــــــيـــــــــَم يـــــكـــــيـــــد ب

ــــــا.. ــــــخــــــصــــــام ـــــــــدون الــــــــــعــــــــــداوة وال ـــــــــب وت

أحمد شوقي

بقلم/
عبده محمد الجندي

األحزاب الدينية 
زجت البلدان في 

حروب طاحنة وال 
تصلح للحكم

المحاوالت اإلخوانية 
البائسة إلضعاف 
المؤتمر الشعبي 

باءت بالفشل

الزعيم صالح أول من كشف عن دعم دولي لجماعة اإلخوان المسلمين لتنفيذ فوضى الربيع

فيما تتاوصل اإلدانات بعد تدمير منزل بني فاضل

تواصل جهود الوساطة لحل قضية بني فاضل وبيت جحاف بالعاصمة
تتواصل جهود الوساطة القبلية لحل المشكلة التي نشبت   

الثالثاء في شــارع الحرية بين بني فاضل العود إب وبيت 
جحام أرحب صنعاء والتي تطورت إلى مواجهات مسلحة، حيث قام 
مسلحون من بيت جحام بقصف منزل بيت فاضل بعدة قذائف (إر بي 
جي) ومدفع (بي ١٠)، وقد قتل في االشتباكات شخص وجرح عدة 

اشخاص بعضهم اصاباتهم خطيرة.
وبحسب شهود عيان فقد حاول المسلحون من بيت جحام اقتحام 
منزل بني فاضل حيث هاجموه من البوابتين، كما ضربوا من النوافذ 

على البدروم الذي لم يكن فيه إّال األطفال والنساء..
وفــي الوقت الــذي وصلت عــدة اطقم من األمــن المركزي لوقف 
المواجهات المسلحة، أفاد عدد من سكان الحارة أن اشخاصًا مزودين 
بمختلف األسلحة بما فيها اسلحة ثقيلة توافدوا من أرحب إلى شارع 
الحرية متجاوزين كل النقاط والحواجز األمنية استعدادًا لمهاجمة 
منزل بني فاضل رغم المساعي التي تبذلها لجنة الوساطة القبلية 

المشكلة من البيضاء وخوالن برئاسة الشيخ صالح الوهبي..
وكــان االعتداء الــذي تعرض له منزل بني فاضل وما لحق به من 

اضرار ومحاولة اقتحامه قد أثار غضب مشائخ وأعيان ووجهاء أبناء 
المناطق الوسطى الذين تداعوا إلى العاصمة صنعاء رفضًا ألساليب 
العنجهية واالستقواء بالقبيلة لقمع اآلخرين.. وناقش مشائخ ووجهاء 

المناطق الوسطى في اجتماع عقدوه في إحدى صاالت أمانة العاصمة 
قضية االعتداء على منزل بني فاضل ومهاجمته بالقذائف والصواريخ 
وترويع النساء واألطفال.. وأكدوا مباركتهم لجهود الوساطة لحل 
القضية وحقنًا للدماء.. هذا والتــزال الوساطة تبذل جهودها إلى 

اليوم..
وكانت عدد من المنظمات والهيئات والشخصيات دانت ما تعرض 
له منزل األخ نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة االتجار 
ات مسلحة بمختلف أنـــواع األسلحة الثقيلة،  بالبشر مــن اعــتــداء
والخفيفة، والمتوسطة من قبل مجاميع قدمت من خارج صنعاء، 
محسوبة على مديرية أرحــب، وانتهاك حرمة البيوت ومقلقين 
للسكينة العامة، محملين وزيــر الداخلية مسؤولية ما حدث من 
اعتداء كونه المسؤول عن تأمين العاصمة ومنع دخول السالح إليها 

أو التجول فيها.
إلى ذلك قال نبيل فاضل: إن منزله تعرض لتدمير شبه كلي 
نتيجة ضربه باألسلحة المتوسطة والثقيلة، الثالثاء، من قبل بيت 

جحام.

إخراج اليمن من قائمة ممولي اإلرهاب

أقــرت مجموعة العمل  
المالي الدولية " فاتف " 
إخراج اليمن من قائمة البيان العام 
المتعلق بمكافحة غسل األمــوال 

وتمويل اإلرهاب.
وقــــال بـــالغ صــــادر عـــن اللجنة 
ــوال  الوطنية لمكافحة غسل األم
وتــمــويــل اإلرهـــــاب إن االجــتــمــاع 
السنوي لمجموعة العمل المالي 
الدولية ناقش في اجتماعه األخير 
بباريس إخـــراج اليمن مــن قائمة 
البيان العام بناًء على توصية فريق 
التعاون الــدولــي " ICRG"، التي 
أكدت أن اليمن أنجزت خطة العمل 
إلى حد كبير لتستحق الجمهورية 
اليمنية الــخــروج مــن البيان العام 
تقديرًا لجهودها في مجال مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
واعتبرت اللجنة الوطنية لمكافحة 
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب هذا 
القرار وقرار الخروج من قائمة البيان 
العام قرارين متالزمين يرتبطان 
ببعضهما كون وضع اليمن في قائمة 
البيان الــعــام مترتبًا على وضعها 
فــي المتابعة الــعــاديــة وخروجها 
من عملية المتابعة العادية أوجب 
خروجها مــن قائمة البيان العام. 
وأكـــدت اللجنة أن اليمن تجاوزت 
مرحلة الخطر بإصدار التعديالت 
القانونية األخــيــرة وتنفيذ خطة 
م والمعايير الدولية  العمل بما يتالء
لتعزيز نظام مكافحة غسيل األموال 
وتمويل اإلرهاب وعالجت كافة أوجه 

القصور في هذا المجال.


