
وتم الرد عليهم بأنكم بهذا المقترح تسعون 
إلى استنفار االنجليز ضد النظام الجديد وهو ما لم 
تفعلوه مع الملك.. بل إنكم أيدتم رئيس الوزراء 
الطاغية إسماعيل صدقي الذي وقع مع بريطانيا 
على معاهدة 1936م المعروفة بمعاهدة 
صدقي - بيفن وخرجتم بمظاهرة تأييد لهذا 
الطاغية، ووظفتم فيها الدين والقرآن لخدمة 
أهدافه السياسية وأهدافكم التي تقاطعت معها 
حين رفعتم في تلك المظاهرة شعار: "واذكر 

في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد".
وب��ع��د إل���غ���اء م��ع��اه��دة 1936م ف���ي 18 
أكتوبر 1951م تحت ضغط الكفاح المسلح 
والعمل الفدائي ضد االنجليز في قناة السويس 
ق��ال المرشد ال��ع��ام الجديد لمندوب جريدة 
"الجمهوري المصري" في 25 أكتوبر 1951م: 
"وهل تظن أن أعمال العنف ستخرج االنجليز 
من البالد؟.. إن واجب الحكومة اليوم أن تفعل ما 
يفعله اإلخوان من تربية الشعب وإعداده أخالقيًا 
فذلك هو الطريق الصحيح إلخراج االنجليز من 
مصر، كما خطب المرشد العام الهضيبي في 
شباب اإلخوان قائاًل: "اذهبوا واعتكفوا على تالوة 

القرآن الكريم"!!
وق���د رد عليه خ��ال��د محمد خ��ال��د ف��ي )روز 
اليوسف( تحت عنوان "أبشر بطول سالمة يا 
جورج" في تاريخ 30 أكتوبر 1951م قائاًل: 
"اإلخوان المسلمون كانوا أماًل من آمالنا لم يحركوا 
ولم يقذفوا في سبيل الوطن بحجر وال طوبة، 
وحين وقف مرشدهم الفاضل يخطب منذ أيام 
في عشرة آالف شاب قال لهم "اذهبوا واعتكفوا 

على تالوة القرآن، وال تتورطوا بالقتال".
ويتساءل خالد محمد خالد في مقاله الذي رد به 
على خطاب مرشد اإلخوان وأحاديثه الصحفية: 
" أفي مثل هذه األيام يدعى الشباب لالعتكاف 
على تالوة القرآن الكريم ومرشد اإلخوان يعلم 
ان رسول الله � صلى الله عليه وآله وسلم � وخيار 
صحابته تركوا صالتي الظهر والعصر من أجل 

معركة"؟!!
االتجاه الثاني: االتصال بمستر ايفانز المستشار 
السياسي في السفارة البريطانية بالقاهرة حيث 
ع��ق��دوا معه ع��دة اجتماعات استمرت عدة 
ساعات في منزل الدكتور محمد سالم الذي أوضح 
لمستر ايفانز موقف اإلخ��وان بان تكون عودة 
االنجليز إلى القاعدة بناًء على رأي لجنة مشكلة 
من المصريين واالنجليز وان الذي يقرر حظر 

الحرب هي األمم المتحدة!
والغريب في األمر أن االنجليز تبنوا هذا الرأي في 
مفاوضات الجالء بعد أن رفضه الجانب المصري 
وثبت أن المستر ايفانز التقى أكثر من مرة 

بالمرشد العام وصالح أبو رفيقة ومنير الدولة.
وكانت هذه االتصاالت موضع مناقشة أثناء 
محاكمة اإلخ���وان، حيث اتضح من اعترافات 
المتهمين حقائق كثيرة ومنها ان البكباشي 
اإلخواني عبدالمنعم رؤوف قابل أيضًا موظفًا 
كبيرًا ف��ي اح��دى ال��س��ف��ارات األجنبية وأخبره 
أن��ه يتحدث باسم اإلخ��وان ومرشدهم وأنهم 
سيتولون مقاليد الحكم في مصر بالقوة ويطلبون 
تأييد السفارة البريطانية لالنقالب الجديد، ثم 
أضاف أن "اإلخوان" على استعداد بعد ان يتولوا 
مقاليد الحكم لالشتراك في حلف عسكري ضد 
الشيوعية الن إسالمهم يحثهم على ذلك، وأن 
هذا الحلف لن يتحقق ما دام جمال عبدالناصر 
على قيد الحياة النه سبق وان أدلى بتصريحات 
نشرت في جميع الصحف العالمية عن رأيه في 

األحالف العسكرية وأهدافها االستعمارية!!
وكان المرشد العام لإلخوان المسلمين اقترح 
ع��ل��ى ق���ادة ال��ث��ورة ان ت��دخ��ل م��ص��ر ف��ي حلف 
عسكري مع الغرب ضد روسيا وربطت الصحف 

بين توقيت االعتداء الذي قامت به إسرائيل على 
الحدود المصرية في رفح وبين محاولة اإلخوان 

لبدء تنفيذ خطتهم!!
االتجاه الثالث: تنشيط الجهاز السري من خالل 
ضم أكبر عدد من ضباط البوليس والجيش إليه، 
وقد اتصلوا بعدد من الضباط األح��رار وهم ال 
يعلمون ان��ه��م م��ن تنظيم ال��ض��ب��اط األح���رار 
فسايروهم وساروا معهم في خطتهم.. وكانوا 
يجتمعون بهم اجتماعات أسبوعية ويأخذون 
عليهم م��ن ه��ذه االجتماعات عهدًا وقسمًا 
بأن يطيعوا ما يصدر إليهم من أوامر المرشد 
العام وأال ينقضوا بيعتهم للمرشد.. كما جندوا 
عددًا من ضباط الصف وعندما تجمعت كل هذه 
المعلومات استدعى عبدالناصر حسن العشماوي 
وقال له: "إنني احذركم من أن ما يحدث سيلحق 
الضرر بالبالد ثم وضع أمامه كل ما تجمع لدى 
مجلس قيادة الثورة فوعد بأن يتصل بالمرشد 
العام ويبحث معه هذا األم��ر ولكنه خرج ولم 
يعد- على حد تعبير بيان مجلس قيادة الثورة 
الذي صدر عقب محاولة اغتيال جمال عبدالناصر 
في وقت الحق من عام 1954م بميدان المنشية 

في االسكندرية!!
وفي اليوم التالي استدعى جمال عبدالناصر 
فضيلة الشيخ سيد سابق والدكتور خميس 
حميدة وابلغهما ما لديه من معلومات وما ابلغه 
لحسن العشماوي ف��ي ال��ي��وم السابق فوعداه 
بأن يعمال على وقف هذا النشاط الضار.. ولكن 

النشاط لم يتوقف بل اتسع!!

ومما له داللة عميقة ان المرشد العام لإلخوان 
المسلمين أدلى بتصريح صحفي يوم 5 يوليو 
1953م لوكالة )األسوشييتد برس( قال فيه: 
"اعتقد أن العالم الغربي سوف يربح كثيرًا إذا 
وصل اإلخوان إلى الحكم في مصر، وأنا على ثقة 
بأن الغرب سيفهم مبادئنا المعادية للشيوعية 
واالتحاد السوفييتي وسيقتنع بمزايا اإلخوان 
المسلمين".. وهكذا قدم المرشد العام مزاياه 
للغرب االستعماري آنذاك.. ولعل هذا الموقف 
وغيره من مواقف اإلخ��وان المسلمين هو الذي 
دفع المستر انثوني ايدن وزير خارجية بريطانيا 
إلى أن يسجل في مذكراته: "أن الهضيبي كان 
حريصًا على إقامة عالقات ممتازة معنا، بعكس 

الرئيس جمال عبدالناصر".
وفي الحالين ال يمكن فصل تصريح المرشد 
العام لوكالة )األسوشييتد برس( األميركية عن 
شهادة انثوني ايدن عن الهضيبي في مذكراته 
، وب��ال��ق��در نفسه ال يمكن ف��ه��م الموقفين 
االخواني والبريطاني خارج سياق المخططات 
االستعمارية التي تواصلت خالل الخمسينات 
بهدف تطويق المنطقة بحلف عسكري تحت 
ستار الدين هو "الحلف اإلسالمي" الذي رفضه 

عبدالناصر بقوة!! 
كانت المخططات االستعمارية تتواصل خالل 
الخمسينيات لتطويق المنطقة بحلف عسكري 
تحت ستار الدين هو "الحلف اإلسالمي" الذي 

رفضه عبدالناصر بقوة!!
في هذا السياق شعرت قيادة ثورة 23 يوليو 
بأهمية إقامة تنظيم سياسي شامل اطلقت 

عليه اسم "هيئة التحرير" فذهب المرشد العام 
لمقابلة عبدالناصر محتجًا بقوله: "ما هو الداعي 
إلنشاء هيئة التحرير ما دامت جماعة اإلخوان 

قائمة"؟!
في اليوم التالي لهذه المقابلة أص��در حسن 
َعب اإلخوان 

ُ
الهضيبي بيانًا وزعه على جميعُ ش

في المحافظات، وقال فيه: "إن كل من ينضم 
إلى هيئة التحرير يعد مفصواًل من اإلخوان"، ثم 
بدأ هجوم اإلخ��وان الضاري على هيئة التحرير 
وتنظيمها الجماهيري "منظمة الشباب"، وبلغت 
ضراوة المواجهة بين اإلخوان وشباب الثورة إلى 
حد استخدام األسلحة والقنابل والعصي وإحراق 
السيارات في الجامعات يوم 12 يناير 1954م 
وهو اليوم الذي خصص لالحتفال بذكرى شهداء 

معركة القناة.
ت��وت��رت العالقة على إث��ر ه��ذا ال��ح��ادث بين 
اإلخ���وان وال��ث��ورة وف��ي ه��ذه األج���واء ذه��ب أحد 
أق��ط��اب اإلخ���وان وه��و عبدالمنعم خ��الف إلى 
القائمقام أنور السادات في مقر المؤتمر اإلسالمي 
للتحدث معه بشأن اإلخوان، مشيرًا إلى أن مكتب 
اإلرش��اد قرر بعد مناقشات طويلة إيفاده إلى 
ج��م��ال عبدالناصر ف��رد عليه أن���ور ال��س��ادات 
قائاًل: "هذ ه هي المرة األلف التي تلجأون فيها 
إل��ى المناورة بهذه الطريقة فخالل السنتين 
الماضيتين اجتمع جمال عبدالناصر مع جميع 
أعضاء مكتب اإلرشاد بمن فيهم المرشد العام 
حسن الهضيبي، ولم تكن هناك أي جدوى من 
ه��ذه االجتماعات النهم كما ق��ال عبدالناصر 
يتكلمون بوجه، وحينما ينصرفون يتحدثون إلى 

الناس وإلى أنفسهم بوجه آخر"..
ويمضي ال��س��ادات في مذكراته ق��ائ��اًل: "كان 
عندي وف��ي مكتبي األس��ت��اذ خ��الف يسأل عن 
طريقة للتفاهم.. وفي مساء اليوم نفسه كانت 
خطتهم الدموية ستوضع موضع التنفيذ أي يوم 
الثالثاء.. كان هذا اليوم نفسه هو الذي ضربته 
موعدًا لكي يقابل فيه جمال عبدالناصر األستاذ 

خالف موفد مكتب اإلرشاد"!!
ك���ان ع��ب��دال��ن��اص��ر ي��ل��ق��ي خ��ط��اب��ًا ف��ي م��ي��دان 
المنشية باالسكندرية يوم 26 أكتوبر 1954م 
في احتفال أقيم تكريمًا له ولزمالئه بمناسبة 
اتفاقية الجالء.. وعلى ُبْعد 15 مترًا من منصة 
الخطابة جلس السباك محمود عبداللطيف عضو 
الجهاز السري لإلخوان، وما أن بدأ عبدالناصر 
خطابه حتى اطلق السباك اإلخواني 8 رصاصات 
غادرت من مسدسه لم تصب كلها عبدالناصر، بل 
اصاب معظمها الوزير السوداني ميرغني حمزة 
وسكرتير هيئة التحرير باالسكندرية احمد بدر 

الذي كان يقف إلى جانب جمال عبدالناصر.
وعلى ال��ف��ور هجم ضابط ي��رت��دي زي��ا مدنيًا 
اسمه إبراهيم حسن الحاالتي ال��ذي كان يبعد 
عن المتهم بحوالي أربعة أمتار والقى القبض 
على السباك محمود عبداللطيف ومعه مسدسه.. 
وبدأت بهذه الحادثة مرحلة جديدة وحاسمة من 
المواجهة بين ثورة 23 يوليو وتنظيم اإلخوان 

المسلمين!
ل��م��وق��ف ان التحقيقات  وزاد م��ن تعقيد ا
كشفت سفر المرشد العام حسن الهضيبي إلى 
االسكندرية قبل يوم واحد من محاولة االغتيال، 
ثم ظل مختفيًا منذ ال��ح��ادث لفترة طويلة.. 
وعندما صدر الحكم ضده وضد المرشد العام 
باإلعدام قام جمال عبدالناصر بتعميد الحكم 
على محمود عبداللطيف وتخفيفه على المرشد 
ال��ع��ام حسن الهضيبي إل��ى السجن م��ع وقف 
التنفيذ.. وبعد ذلك ظهر الهضيبي إلى السطح 
من خالل رسالة خطية بعث بها من مخبئه إلى 
جمال عبدالناصر حاول فيها التبرؤ من الذين 

خططوا ونفذوا هذه الجريمة.
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في االسكندرية على أنهم بدأوا يعملون ضد الثورة في ثالثة اتجاهات:
االتجاه األول: معارضة المفاوضات المصرية البريطانية بشأن جالء القوات 
البريطانية عن مصر وتوقيع اتفاقية الجالء، وكان اإلخوان اقترحوا على مجلس قيادة 
الثورة التوقف عن أسلوب المفاوضات وإعالن الجهاد وفتح المجال للمتطوعين من 

اإلخوان للقتال..

عندما نريد ان نبحث عن المصالح واألهداف السياسية التي تسعى قطر 
لتحقيقها من وراء سياستها في دعم حركة االخوان المسلمين في كافة 
دول الوطن العربي واإلسالمي يجب علينا ان نطرح السؤال في صيغته 
التالية: ما المصالح واأله��داف السياسية التي تجنيها قطر من دعمها 

االخوان المسلمين ؟
وعند البحث عن االفتراضات المقبولة والمنطقية لإلجابة عن ذلك 
السؤال فإذا تصورنا ان دعم قطر لإلخوان في فوضى الربيع العربي كان 
إيمانًا من دولة قطر بضرورة نشر الديمقراطية والمساواة والعدالة 
والحرية في تلك البلدان الذي اجتاحها وباء الربيع العبري، فإن افتراضًا 
كهذا سيكون خاطئًا ألن قطر دولة غير ديمقراطية وهذه حقيقة ال 
يمكن ان ينكرها عاقل بل ان قطر نفسها ال تقول او تدعي انها دولة 
ديمقراطية ولذلك فإن فاقد الشيء ال يعطيه بل ان هذه الحقيقة البسيطة 
التي التحتاج الى جهد في التفكير للوصول اليها كان ينبغي على حركة 
االسالم السياسي ان تدركها من اول يوم دعمت فيه قطر االخوان في 
مرحلة الربيع، وأعتقد انهم ادركوا ذلك وإال فإن القرود تفكر بمستوى 
ارقى منهم وعلى ذلك فإننا نسقط هذا االفتراض وعلينا ان نضع افتراضًا 
آخر وبأسلوب علمي منطقي والمتمثل في كون قطر تريد ان تحصل على 
نفوذ وزعامة في كافة دول الوطن العربي واإلسالمي من خالل دعمها 

لإلخوان. 
هذا االفتراض يؤيد قبوله بعض المعطيات منها ان جماعة االخوان 
المسلمين مهما اختلفت مسمياتها في البلدان العربية واإلسالمية هي 

المعارضة األق��وى سواء أكانت تعمل بصورة شرعية أو تحت الطاولة  
فعندما تساعدها قطر بالمال والسياسة واإلعالم للوصول الى السلطة 
فإنها ستحصل بموجب ذلك على الزعامة والنفوذ في تلك البلدان، والى 
جانب ذلك ال يستبعد ان قطر تهدف بعد وصول االخوان الى السلطة في 
معظم هذه البلدان الى أن توجههم للوصول الى السلطة في السعودية 
ودول الخليج  وعند ذلك تخضع السعودية والخليج لدولة قطر كمكافأة 
لها على دعمها لجماعة االخوان وتصبح قطر دولة عظمى ذات نفوذ 
وصاحبة قرار في قاموس السياسة الدولية وتتحول من دولة ذات مساحة 
ال تتجاوز 11000كم مربع وسكان اليتجاوزون مليوني نسمة الى دولة 

بمساحة ماليين الكيلو مترات وذات سكان بعشرات الماليين.
علمًا أن هدفًا كهذا سيكون محل احترام لدى القواعد الشعبية العربية 
التواقة الى الوحدة العربية او اج��زاء منها على طريق الوحدة العربية 
الشاملة مهما كانت الوسيلة.. إذًا فهذا االفتراض مقبول فهدف قطر من 
وراء دعم االخوان هو حلم أن تكون لها الزعامة والنفوذ في الوطن العربي 

واإلسالمي وكذلك حصولها على أراضي الخليج لتحكمها وتكّون بها دولتها 
العظمى، ومع ذلك فثمة افتراض آخر من وراء دعم قطر لالخوان وقد 
يكون بهدف القضاء عليهم واستئصال شوكتهم من البلدان العربية 
واإلسالمية، واإلجابة الصحيحة عن السؤال التالي هي من جعلتنا نعتمد 
ذلك االفتراض من مجموعة االفتراضات التي نفترضها ألسباب دعم قطر 

لإلخوان المسلمين.. وهذا السؤال هو:
هل خسر االخوان المسلمون من مشاركتهم وقيادتهم لحركة ما يسمى 
الربيع العربي في بعض البلدان العربية ام ربحوا سياسيًا من تلك المشاركة 

والقيادة للربيع العربي ؟
بالتأكيد ان الواقع اليوم وبإقرار بعض قيادة االخ��وان وان كان على 
استحياء انهم قد خسروا سياسيًا واقتصاديًا وغير ذلك جراء مشاركتهم 
في فوضى 2011م حتى ان مراجعة االخوان المسلمين في مصر قبل 
بضعة أشهر ألعمالهم ونشاطهم خالل مرحلة الربيع قد جعلتهم يقرون 
بأنهم ارتكبوا أخطاء عند مشاركتهم وقيادتهم للربيع وهذا االعتراف 

يعد االول من نوعه ان جماعة االخ��وان منذ تأسيسها عام 1928م 
تعترف بارتكاب اخطاء في نشاطها بل ان االخوان المسلمين في مصر 
أطلقوا على هذه المراجعة لنشاطهم وقيادتهم للربيع العربي مسمى 
مصيدة االخوان المسلمين.. وفي هذه التسمية دليل على أنهم يعترفون 
في باطنهم بأن مشاركتهم في أحداث 2001م كانت بمثابة مصيدة 
لهم تهدف الى استئصالهم وإظهارهم بصورة الفاشلين في قيادة الدول 
وتقديمهم امام الشعوب العربية كجماعة إرهابية وهذا ماحدث فعاًل.

فإذا كان االخوان يعترفون اليوم بخسارتهم وتراجع قوتهم السياسية 
نتيجة لقيادتهم فوضى الربيع، فهل كانت قطر متعمدة مسبقًا وبتنسيق 
مع المخابرات االمريكية في دعم مشاركتهم وقيادتهم للربيع العربي 
إلظهارهم امام المواطن العربي بصورة الفاشل في قيادة الدولة وبصورة 
مَّ اقصائهم من المشهد السياسي في البلدان 

َ
الجماعة اإلرهابية ومن ث

العربية واإلسالمية ؟
ومن خالل ما سبق يتضح ان األهداف التي تسعى قطر لتحقيقها من 
خالل دعم االخوان المسلمين إما الحصول على الزعامة والنفوذ في الدول 
العربية واإلسالمية وكذلك ضم أراض��ي دول الخليج إليها، أو ان قطر 
وبتنسيق مع المخابرات االمريكية دعمت االخوان للسير في هذا النهج 
الكارثي بهدف القضاء على جماعة االخوان المسلمين كنتيجة طبيعية 

للسياسات الخاطئة للجماعة.
وفي الختام أحب ان أؤك��د أن هذه االفتراضات أق��رب الى فهم واقع 

التطورات بهذا الشأن.. والقادم سيكشف ما نجهله اليوم..

المني ومازال يلومني الكثير من األصدقاء والزمالء وكذلك األبناء 
سواء منهم من كان من ُصلبي أو من طالب العلم الذين أكرمني 
الله بأن يتتلمذوا على يدي، لعدم تقدمي خطيًا بمطالبة الرئيس 
الصالح بما يرون أنها حقوق مستحقة لي في ذمته؟!، ولعل ألسنتهم 
 
ً
تنطلق بذلك اللوم والعتاب الشديد حينما يفتحون أفواههم دهشة

 وألمًا وهلعًا كلما مرت أعينهم على سيارتي الغالية، 
ً
وعجبًا وحسرة

ر الخاطر منذ العام  والتي لم َيُعد فيها مليمتر واحد سليم أو َيسُّ
2011م، في كل جوانبها وزجاجاتها ومن أعالها ومن أسفلها، 
والتي يجرحني منهم وصفهم لها بأنها لم تعد صالحة لالستهالك 
اآلدم��ي، وأنه يتملكهم الرعب كلما شاهدوني أسير بها، وما من 
أحد منهم إال ونصحني باالستغناء عنها حفاظًا على حياتي، وهم ال 
يدركون حجم مكانتها وقيمتها عندي، ففي البدء قادتني إلى بيت 
الله الحرام في مكة المكرمة في مثل هذه األيام من شهر رمضان 
المبارك بعد أشهر معدودة من مرافقتها لى والتصاقي بها في 
ت معي كل مظاهر 

َ
ف

َ
العام 2009م، ثم كابَدت وتصَدت وتلق

ْبح والسفاهة والوقاحة واالنحطاط األخالقي من اآلخرين الذين 
ُ
الق

ساءهم وأوجعهم كثيرًا ما يجري علي لساني معبرًا عن مكنونات 
قلبي وما يخطه قلمي دفاعًا مستميتًا عن وطني في مواجهة كل 

من يتربص به ويتأبط به شرًا منذ ذلك العام.
وسيظل ردي وآلخ��ر نبضة يخفق بها قلبي على ك��ل أولئك 
وغيرهم ممن مازال يحبس ويكتم ذات السؤال في صدره دون أن 
يبوح به لي : إن كنت أجيرًا لدى الرئيس الصالح أو كنت مكلفًا منه 
شخصيًا بصورة مباشرة أو من أحد أعوانه بصورة غير مباشرة بكل 
ما يخطه قلمي أو ينطق به لساني منذ العام 2011م وحتى يأذن 
الله لروحي بمفارقة جسدي، فقد حق لي حينئذ مطالبته خطيًا 
بأجري نظير ما استأجرني له، أما إن كان لساني وقلمي مسخرين 
للبوح بما يختلج في صميم قلبي ووجداني وللتعبير عن قناعاتي 
العميقة الراسخة التي أراها تنتصر للحق، وبالكيفية التي تخدم 
وطني العظيم، فحينئٍذ يكون الجزاء المأمول والمثوبة المرتجاة 

والمطلوبة والمتعشم بها من الله وحده دون أحد سواه.
ة  والله وحده على ما أقول شهيد، ولله وحده الفضل والشكر والمنَّ
ات جسام، ولو  علي كل أحوالي وعلى كل ما كتبه وقدره لي من ابتالء
أن أحدًا في العالمين يملك دلياًل واحدًا على أنني نطقت أو كتبت 
عكس ما أنا مقتنع ومؤمن به، طلبًا لمصلحة دنيوية أو لهثًا وراء 
مغنم فله اإلذن المطلق مني ومباركتي التامة بنشر وتعميم ذلك 
الدليل على كل من في الكون، وكررتها في كل مجالسي وحواراتي 
الثنائية أو الجماعية التي خضتها مع من أعرفهم ومن ال أعرفهم.. 
حتمًا سيتبدل موقفي للنقيض تمامًا وبزاوية 180 درجة من 
الرجل في حالة واحدة فقط، وهي أن ينجح أحد في إثبات موثق 
باألدلة القطعية، والبراهين التي ال تقبل الدحض أو التشكيك، 
والُحَجْج العقلية الموضوعية الدامغة التي تستقيم مع مقتضيات 
المنطق أن هذا الرجل خائن لوطنه وعميل مرتزق مرتهن للخارج، 
وأنه من الصنف الذي يمكن شراء ذمته بالمال، وأنه بذلك السوء 
والقبح والبشاعة التي يصفه بها أعدائه، سواء ممن كان منهم يومًا 
ما من أقرب المقربين إلىه، أو ممن يبغضونه وال يطيقون حتى 
سماع اسمه أو رؤية مالمحه ممن هم في سن أبنائه وأحفاده رجمًا 
عون معرفتهم التامة به من  بالغيب مما نقله إلىهم عنه من يدَّ
الرموز المقدسة لديهم التي ال يداخلهم شك في ذمتهم وأمانتهم 

وعدالتهم وإنصافهم فيما يشهدون به ضد الرجل.
أما أن يأتي من يقول إنه أخطأ في كذا وكذا وك�ذا، فسأزيد عليه 
م به أن للرجل ليس فقط أخطاء بل 

َّ
بأنه من المؤكد ومن المسل

وأخطاء جسيمة جدًا بعضها ال ُيغتفر، كتقريبه للنكبة )هادي( 
ف��ي أع��ق��اب ح��رب 1994م وتصعيده ل��ه الحقًا لمنصب نائب 
رئيس الجمهورية وترقيته في أواخر أيام حكمه لرتبة المشير، 
وتسميته بدياًل توافقيًا له خالل مرحلة انتقالية مدتها عامان، 
وظهوره مرتين خالل أسبوع واحد من مشفاه في الواليات المتحدة 
 ويدفع مواطنيه 

َّ
األمريكية قبل حلول موعد االنتخابات ليُحث

للتوجه لصناديق االقتراع النتخابه رئيسًا، بعد أن أيقن ووصل 
لقناعة مؤكدة أن الرجل ال يمتلك أي شعبية مطلقًا ولو في الحدود 
الُدنيا، وأنه بدون دعمه ومساندته له فإن عدد المقترعين في تلك 
االنتخابات سيكون فضيحة بكل المقاييس، وستظل مثل تلك 
األخطاء نقاطًا سوداء في سيرته الذاتية لألبد، وهو نفسه ال ُيْنكرها 
وال يحاول التنصل عنها، كما ال يستنكف عن إحصائها وسردها 
واالعتراف بها، فهو في نهاية المطاف بشر، وَمن ِمن البشر ال 
يخطئ وال تتنازعه مزيج من نوازع الخير ونوازع الشر، وَمن ِمن 
ارة بالسوء، وَمن  البشر ال تتجاذبه المالئكة والشياطين والنفس األمَّ
لق أو 

ْ
ِمن البشر يملك أن يصف نفسه أو تصفه الناس بأنه خيٌر ُمط

ين التوابون- أو كما  اء وخير الخطاء
َّ
لق، فكل ابن آدم خط

ْ
شٌر ُمط

قال الحبيب المصطفي صلى الله عليه وآله وسلم.
والرئيس الصالح لم يعد بحاجة لمن يمتدحه أو يعدد مناقبه 
ل عن كرسي الرئاسة وغادر القصر الرئاسي،  خصوصًا بعد أن ترجَّ
وصار األمر أمانة في ذمم وأعناق المنصفين من كتاب التاريخ، 
فمهما ستكون الهبة المالية التي سيغدقها على مادحيه والمثنين 
عليه والمتزلفين له فهي ال تستحق الذكر وال تقارن مع ما كان 
عليه حاله مع أمثال أولئك وهو مازال رئيسًا للجمهورية، ولو كان 
العبد لله من فئة المنافقين االنتهازيين والمتزلفين الوصوليين من 
ل الترانيم في محراب أولياء نعمتهم ممن 

ِّ
َرت

ُ
األبواق المأجورة التي ت

يدفعون أكثر، فتجدهم كل يوم في شأن، بوصلتهم في كل ذلك 
وعلى الدوام هي الحفاظ على مصالحهم والهرولة خلفها أينما حلت 
ودونما خجٍل أو حياء، وهؤالء هم من يعرضون ذواتهم وألسنتهم 
وأقالمهم في سوق النخاسة المقززة لكل من يستطيع االستحواذ 
عليها بسعر أعلى، فيسيرون مغمضي األعين وفقًا للكيفية 
واالتجاه الذي يرسمه لهم سادتهم..س أقول لو كان العبد لله من 
أولئك لما كان حاله -والحمُد لله- على ما هو عليه اليوم، ولكان ممن 
حصلوا على نعيم جنتهم في دنياهم، غافاًل عن حقيقة الوقوف 
ٍب َسِليٍم.

ْ
ل
َ
َه ِبق

َّ
ى الل

َ
ت
َ
 َمْن أ

َّ
ال  َبُنوَن إِ

َ
 َوال

ٌ
ُع َمال

َ
 َينف

َ
بين يدي الله َيْوَم ال

وقبل العام 2011م لم يكن يخطر ببالي قط وال حتى في أحالمي، 
ولم يكن مما أطمح إلىه أو أسعى نحوه، أن أنطق أو أكتب بحق هذا 
الرجل حرفًا واحدًا في أي وسيلة إعالمية، ولم أكن أتخيل حجم 
اإليذاء الجسدي والنفسي الذي تعرضت ومازلت أتعرض له ثمنًا لما 
أحمله له من مشاعر فياضة جياشة ملكت قلبي وعقلي ووجداني 
ممن اعتبروني عبدًا مملوكًا له أو صنفوني ألتباعهم ومريديهم 
بوقًا يأتمر بأمره، ممن مازالوا مستعدين أن يقسموًا بالله يمينًا 
مغلظة بأنني إنما أتخذه ربًا ُيْعَبد من دون الله، أولئك الذين رجموني 
زورًا وبهتانًا بأنني حصلت على الدكتوراه بقرار منه، وأنني وفق ما 
يزعمون أعمل إما في األمن السياسي أو األمن القومي، وأن ظهوري 
اإلعالمي منذ أن انقلبوا عليه لم يكن عفويًا بل كان مدفوع األجر 
سلفًا، ولو بوعد موثق لديهم بالتعيين في منصب رئيس الوزراء 
!!!!!، وهم هم الذين عاشوا في نعيم جنته وأغدق عليهم المنح 
والهبات والعطايا، واغترفوا من فيض جوده وكرمه، فلما ظنوا أن 
وا أعناقهم 

َّ
الدائرة ستدور عليه، وأنه حتمًا سُتطوى صفحته، ول
عنه وقذفوه بما لم يقذفوا به الشيطان الرجيم ذاته.

ومما يجدر بالذكر في ه��ذا المقام، أن أح��د جيراني من كبار 
ِسم أكثر 

ْ
الضباط المتقاعدين أدهشني وآذاني إيذاًء شديدًا وهو ُيق

من مرة أيمانًا مغلظة كلما التقيت به في العام 2011م بأنني 
أتقاضى رسميًا وبصورة موثقة لدى مصادره مبلغ ثالثمائة ألف ريال 
مقابل كل ظهور إعالمي لي في قناة )اليمن( أو )سبأ( الحكوميتين 
الرسميتين، فعرضت عليه عرضًا سخيًا بأن أحرر له وثيقة رسمية 
ممهورة بتوقيع وختم عاقل الحارة وقسم الشرطة وموثقة في 
المحكمة أمنحه بموجبها ثلثي كل مبلغ تقاضيته وفق ما يزعم 
أي مائتي ألف ري��ال، وأن أكتفي بالحصول على مائة ألف ريال أي 
ِسم بالله على حصولي عليه عقب كل مقابلة 

ْ
ثلث المبلغ الذي ُيق

تلفزيونية، إن هو أطلعني على نسخ مصورة من مصادره لكل 
توقيع رسمي لي ُيفيد باستالمي تلك المبالغ، فُبِهَت الرجل ولم 

ينطق بعدها بكلمة.
وألن كل إنسان يرى بعين طبعه لذلك لم يصدق عبيد الريال 
والدوالر والجاه والسلطان أن يوجد من البشر من يحمل للرجل ُحبًا 
حقيقيًا خالصًا مخلصًا لوجه الله، ُحبًا منزهًا عن كل مصلحة دنيوية 
ل به المنصف منهم  رخيصة تافهة زائلة، وأقصى ما يمكن أن يتساء
: ماذا جنيت من الرجل؟!، وما الذي يعود عليك نظير تطبيلك 
الدائم وتمجيدك المستمر له ووقوفك الصلب معه؟!، ما هي الغنيمة 
التي اكتسبتها ؟!، وما هي الفائدة التي تحققت لك من وراء كل ذلك 
ة« 

َ
؟!، حتى سيارتك المشهود لها بأنها أقبح سيارة تسير »َدْهف

على ذلك الحال بسببه؟!، ويذهب البعض من الزمالء األكاديميين 
المسبوقة أسماؤهم بحرف الدال إلى أن تلك السيارة بتلك الحالة التي 
يرثى لها ليست سوى نوع من أنواع التمويه لصرف العين خشية 
الحسد، وأنهم على يقين أن للعبد لله سيارة أخرى فارهة تطير 
بجناحين، فأبتسم من أعماق قلبي وأتمنى عليهم ساخرًا ومتهكمًا 
أن يدلوني عليها وعلى القصر الذي يفترض أن يملكه من يملكها، 
ويتناسى أولئك ويتغافلون عن حقيقة أن الله قد وضع في أعناقنا 
جميعًا نحن األكاديميين من أساتذة الجامعات ونحن نحمل تلك 
الدرجة العلمية الرفيعة أمانة تبصير الناس وتنوير عقولهم بما 
نرى فيه خيرًا وصالحًا لهم، حينما يلتبس األمر عليهم، ويختلط 

عندهم الحق بالباطل فيعجزون عن الفصل بينهما.
يا هؤالء يشهد الله من فوق سابع سماء وهو متربع على كرسي 
العرش أن لساني وقلمي ليسا مرتهنين ألحد من البشر كائنًا من 
كان، وأنني أبتغي في كل ما ينطق به لساني أو أخطه بقلمي مرضاة 
الله وحده، دفاعًا مستميتًا مستعذبًا عن )اليمن( العظيم، وهو 
الذي أعشقه بكل ذرة من كياني روحًا وجسدًا، وهو الذي ال أجد 
له مثياًل وال نظيرًا في كل أقطار الكون، وهو الذي أحمد الله على 
أنه خلقني منتميًا إلىه معجونًا بغرامه وهواه، فكانت تلك من بين 
أعظم النعم التي اختصني وأكرمني بها.. يا هؤالء إن كنتم تملكون 
عونه من أن الرئيس الصالح يعمل ضد هذا  أدلة وبراهين على ما تدَّ
الوطن األغلى واألكرم فانشروها في كل منبر إعالمي تملكونه أو 
يتعاطف معكم، حينها فقط ستتمكنون من انتزاع محبته انتزاعًا 
من قلبي وعقلي وكذلك من قلوب وعقول الماليين من محبيه، 
وحينها فقط ستطوون صفحته وسيرته لألبد وستنعمون في 
مراقدكم بنوٍم هانئ خاٍل من كل المنغصات والكوابيس التي باتت 
لت لكم فيها أنفسكم الُمعتلة  تقض مضاجعكم منذ اللحظة التي سوَّ
عض يد الرجل واالنقالب عليه وهو الذي طالما أكرمكم وقربكم 
إلىه، ومنذ اللحظة التي أجمعتم فيها على بذل محاوالتكم البائسة 
اليائسة بتحويله في أعين الناس إلى شيطان رجيم بعد أن كنتم 
تسبحون في فلكه آناء الليل وأطراف النهار، وتصورونه للناس من 

المالئكة المطهرين.. ولله وحده األمر من قبل ومن بعد.

  د.عبدالرحمن أحمد ناجي

قصتي مع الرئيس الصالح منذ العام 2011م

 بمعمر أحمد عبداللطيف راجح

»اإلخوان« أهداف قطر من وراء دعمها لـ

أحمد الحبيشي

اإلخوان حاولوا اغتيال 
عبد الناصر في احتفالية 

بمناسبة اتفاقية الجالء


