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اإلخوان وورطة الفتاوي
كلام حاول التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني
بفروعه ومسمياته املختلفة أن يتظاهر بالقبول
بالحياة املدنية والتعايش مع الحياة الدميقراطية
وادِّعاء احرتام االختالف ،كلام أوقعه دراويشــه
يف ورطــة؛ تبــن أن التقمص بلبــاس املدنية
والدميقراطية ليس ســوى لعبة تكتيكية تتخفى
وراءها األهداف غري املعلنة التي وسائلها الوحيدة
هي القتل واالســتباحة والســبي ومتلك اإلماء
وكلام يرتبط بذلك مــن قص رؤوس وبيع العبيد
واالتجار بالسبايا.
ســأتحدث برصاحة ووضوح عن زمالء عملنا
مع ًا عىل مدى ســنوات قاربت العقد من الزمن،
وكان حديــث الكثــر منهم عن الدولــة املدنية
والتعددية الحزبية والقبول باآلخر حدي ًثا شــبه
يومي إىل درجة تشعرك بأنك أمام تنظيم سيايس
ٍ
يتخلق يف أجواء دميقراطية ســيقود البالد إىل
منافسة الســويد والرنويج وفرنسا وغريها من
الدميقراطيات العتيدة .
ولألسف ال يلبث هؤالء الزمالء (ومنهم طيبون
وقد يكونــون صادقني يف ما يعلنــون؛ لكنهم
ال ميلكون شــيئا من صنع القرار) ال يلبثون أن
يلوذوا بثقافة الفتوى عندما يشــعرون بالحاجة
إىل القتل واالســتباحة وســفك الدماء وتعميم
وتقنني الغنيمة بغرض تحقيق انتصار عسكري
وســيايس يخدم مصالحهم العليا ،فتتوارى لغة
الدولة املدنيــة والتعددية وغريهــا من مواويل
الربيستيج الدميقراطي الزائف.
البيان الصادر عام يسمى "هيئة علام اليمن"

املدنية فكيــف ســتتعاملون مع
والتــي يعلــم الجميع أنهــا هيئة
املختلف معكم الــذي تدّعون أنكم
التجمــع اليمني لإلصالح كشــف
تقبلونه ،وهو يدعوكم إىل الخروج
عن حقيقة واحــدة ال غبار عليها،
عــن قناعاتكــم أو يخالفكــم ما
وهي أن هؤالء يحنــون إىل فتوى
تتبنون .
العــام 1994م املشــهورة للوزير
ال ميكن الجمع بني السياســات
الديلمي حينها ،والــذي أباح فيها
التــي تحــرم التنــوع والتعــدد
قتل النســاء واألطفــال والعجزة
واالختالف الحر والدميقراطي وبني
وكل املدنيــن الجنوبيــن بدعوى
الفتوى التي تبيــح قص الرؤوس
"التمرتس" والتي ال أظنها ستنمحي
من ذاكرة الجنوبيــن ،عندما أقبل د .عيدرو�س النقيب
واســتباحة املحرمــات بدعــوى
الغنيمة ،وال أرى قادتكم إال ميالني
هؤالء لينهبوا مــا فوق األرض وما
إىل األخرية؛ ألنها أكرث جلب ًا لألرباح
تحتها ،مــا غىل مثنه وما رخص،
حتى أحجار املباين وإطارات السيارات التشليح ،وأقــر الطرق لحشــد املخدوعــن ،وأرسعها
وبراميل الربيد والنفايــات ،ناهيك عام تىل ذلك لبيع األوهام وتزيني حور العني للمغشوشــن
من استبعاد كل مواطني الجنوب واالستيالء عىل بشعاراتكم .
لكنني أقول لكم ،لقد شــب الناس عن الطوق،
أمالكهم الشخصية ومنشآت وأمالك الدولة فضال
عن نهب الرثوات وتقاسم منابع النفط وشواطئ ومل يعــد هناك من تهيجــون أمامه رصاخا يف
االصطياد وكل ما يعرفــه القايص والداين مام املساجد فيمتشق سالحه للجري وراءكم ،بعد أن
ع ّرى الزمــن تلك القيادات التي تاجرت بكل يشء
تعرض له الجنوب بـ"فضل" هذه الفتوى.
منذ يومني تكررت نفس الفتوى وبنفس لغة من أرواح ودمــاء البرش حتى النصوص القرآنية
القتل واالستباحة تحت دعوى الخروج عن طاعة واألحاديث النبوية ،وصار هؤالء القادة من أثرى
أثريــاء األمة عىل املســتويني اليمني واإلقليمي
ويل األمر .
لن أخوض طويال يف مناقشة مضامني البيان والعــريب ،بينــا اكتفى آباء وأمهــات ضحايا
"الفتوى" لكنني أذكر زمالء األمس أن دراويشكم خداعكم ،اكتفوا ببيانات النعي والنحيب وإسدال
ومنذ تسع ســنوات فقط أصدروا نفس الفتوى الستار عىل أسامء أبنائهم.
الفتــاوي معمــل اختبــار لكل مــن يدّعي
للخــروج عن طاعة عيل عبــد الله صالح ،وكان
الشعب بكله قد خرج عن طاعته ومل يكن بحاجة الدميقراطية واملدنية ويســقط فيهــا عند أول
إىل فتواكم ،ونضيف هنا :إنكم تدعون إىل الدولة اختبار.

هاشتاق #غدر_4سبتمبر يتصدر تويتر بـ  50مليون مشاهدة
األمناء/خاص:

تصدر هاشتاق "غدر_4سبتمرب" ،مساء
الثالثاء ،قامئــة األكرث تــداو ًال عىل موقع
"تويرت" يف اإلمــارات ،محقق ًا أكرث من 50
مليون مشاهدة حول العامل خالل ساعة من
إطالقه ،استنكر عربه املغردون الخيانة التي
تعرضت لها قوات التحالف العريب يف اليمن
من النظام القطري وحزب اإلصالح اإلخواين،
وأسفرت عن استشهاد  60جندي ًا من التحالف
بصاروخ غادر ،بعد مترير إحداثيات موقعهم

إىل ميليشيات الحويث اإلرهابية .
واستذكر املغردون عرب الهاشتاق ،شهداء
التحالف الـــ 60بنرش الصور والفيديوهات،
معربني عــن فخرهم بتضحيات الشــهداء
الذين ســطروا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة
أروع قصص البطوالت والفداء يف ســبيل
أوطانهــم ودفاع ًا عن أراضيهم ومســاعدة
الشعب اليمني عىل تحرير بالدهم من قبضة
ميليشــيا الحويث والجامعــات اإلرهابية
األخرى.

هل فشلت الشرعية ؟ أم فشل اإلخوان ؟
لإلجابة عىل الســؤالني الســابقني البد من
توضيح اآليت أو ًال :
الرشعية تتمثل بالرئيس عبدربه منصور هادي
كرئيس توافقت عليه كل املكونات السياسية يف
اليمن وال تتمثل بأي حزب سيايس معني..
التجمع اليمني لإلصــاح ( ذراع اإلخوان يف
اليمن ) ليس هو الرشعيــة؛ وإمنا هو واحد من
املكونات السياســية التي توافقت عىل رشعية
رئيس الجمهورية كرئيس توافقي لليمن .
ثانيا  -لإلجابة عىل السؤال
نعم فشلت الرشعية ممثلة برئيس الجمهورية
وذلك لألسباب التالية :
 فشــل رئيس الجمهورية يف احتواء جميعاملكونات السياسية التي توافقت عليه .
 فشــل رئيس الجمهورية من خالل اعتامدهعىل التجمع اليمنــي لإلصالح وقياداته يف إدارة

سنوات من الحرب .
امللف الســيايس والعسكري للبالد
 فشل اإلصالح يف عدم قدرتهطوال خمس سنوات .
عىل الفصل بني والئــه للجامعة
 فشــل رئيس الجمهورية يفووالئه لليمن وللرشعية .
تعيينــه للمج ّربني من الفاســدين
 فشــل اإلصــاح سياســ ًياواملقربني
وعسكر ًيا يف عالقته بدول التحالف
ثالثــا – لإلجابة عىل الســؤال
.
الثاين
 فشل اإلصالح بتوجهه والعملنعــم فشــل التجمــع اليمني
مع الــدول املعاديــة لليمن ودول
لإلصالح ( إخوان اليمن ) وقيادتهم
�سعيد بجا�ش
التحالف ( إيران قطر تركيا ) .
وذلك لألسباب التالية :
هذا بعض من اســباب فشــل
 فشــل اإلصــاح يف تعينــهالرشعية واإلصــاح ويندرج خلف
للفاســدين وغــر املؤهلــن من
قياداته واملوالني له يف الجيش واألمن ومختلف كل سبب ألف سبب وســبب؛ وبالتايل فكالهام
يتحمالن مسؤولية الفشل وما يرتتب عليه وكذلك
القطاعات األخرى .
 فشــل اإلصالح يف إدارة الجبهات واملعارك املسؤولية يف التامدي واالستمرار يف املزيد منوعدم تحقيق أي تقدم حقيقي يذكر طوال خمس هذا الفشل.

المقال االخير

يوم الوفاء الجنوبي
لإلمارات
غازي العل ـ ـ ـ ــوي
يتوافــد الجنوبيون صبــاح اليوم الخميس مــن كافة املدن
والبلدات الجنوبية إىل عاصمتها األبدية عدن إليصال رسالة وفاء
لدولة اإلمارات العربية املتحدة حكومة يف الذكرى الرابعة للحادث
اإلرهايب الغادر الذي تعرضت له دول التحالف العريب يف الـ""4
من سبتمرب 2015م يف معسكر اللواء  107مشاة مبنطقة صافر
يف محافظة مأرب (شــال اليمن) ،والذي استشــهد عىل أثره
 45جندي ًا إماراتي ًا ،و 10جنود ســعوديون ،و 5جنود بحرينيون،
إضافــة إىل  32جندي ًا مينيــ ًا ،ليصري هذا العدد من الشــهداء
افتتاحية مللحمة بطولية لقوات التحالف العريب عىل أرض اليمن
املبتىل بعصابات إرهابية متدثرة برداء الرشعية اإلخونجية .
اليوم يتوافد أبناء الجنوب حاملني أعالم دولتهم الجنوبية إىل
جانب علم دولة اإلمارات العربية املتحدة وصور شهداءها األبطال
يف مشــهد يؤكد مدى الرتابط والتالحم الوثيق بني الشــعبني
الجنويب واإلمارايت والتي امتزجت دماءهم يف ســاحات الوغى
وجسدوا مواقف بطولية فريدة سيدونها التاريخ بأنصع الصور .
تحل الذكرى الرابعة لـ«غدر  4ســبتمرب» ضد التحالف العريب
يف اليمن ،وهي الحادثة التي كشــفت خفايا التآمر العميق بني
محور تالقت فيه قطر وإيران يف تحريك كل من مليشيا الحويث
اإليرانية ومليشــيا اإلصالح والتنظيامت اإلرهابية ضد التحالف
العريب بقيادة اململكة العربية السعودية يف حني ماتزال طعنات
الرشعية اليمنية تتواىل تباعا يف ظهر التحالف العريب وباألخص
دولة اإلمارات العربية املتحدة التــي باتت رشعية الفنادق وعرب
وزراء حكومتها وابواقها اإلعالمية تنهش يف الجسد اإلمارايت
الذي كان ومــازال الحصن الواقي لها مــن بطش الحويث الذي
احتلت مليشــياته غرف نوم من يتصدرون مشهد العداء والتنكر
لدولة اإلمارات .
وم َّث َ
ــل هذا الحــادث نقطة تحول يف مجريــات األمور عىل
َ
األرض ،إذ اعترب أكرب هجوم وقع عىل قــوات التحالف العريب،
بعد نحو ستة أشــهر من بدء عمليات عاصفة الحزم يف اليمن،
لتبدأ يف أعقاب الحادث عمليات عسكرية واسعة لقوات التحالف
أفقدت ميليشــيا الحويث مساحات واسعة من األرض كان تحت
سيطرتها .
سريســل الجنوبيون رســالة وفاء لدولة اإلمارات ممزوجة
بدماء أبنائهم التي سالت يف ميادين النزال وسيسمعون كل من
به صمم بأنهم شــعب ويف ومخلص ولن يفــرط بحلفائه وكل
من ســاندهم ووقف معهم وهي مناســبة لتذكري العامل أجمع
بأنّ لديهم قضية وطن قدموا يف ســبيلها قوافل من الشــهداء
والجرحى باتت اليوم غاب قوسني أو أدىن من بلوغ أهدافها بعد
أن صار لديهم ممثل وحيد وجامع لكل أطياف املجتمع الجنويب
هو "املجلس االنتقايل الجنويب" .

الشفاء للزميل الجعفري

أصيب الزميل الصحفــي عدنان الجعفري بحادث مروري مروع يف
طريق املخا؛ ما تســبب له يف إصابة بالنخاع الشويك ونزيف يف الرئة
وكرس بأحد أطرافه .
الزميــل الجعفــري حالتــه
الصحية خطرة ويرقد حاليـ ًـا يف
مستشفى الريادة الدويل بعدن .
أرسة تحرير "األمنــاء" تدعو
للزميل الجعفري الشــفاء العاجل
كام توجه رسالة للسلطة املحلية
يف عــدن وكل املعنيــن التكفل
بعالج الزميــل الجعفري الذي يعد
من الصحفيني النشــطني الذين
أبلوا بال ًءا حسنا يف خدمة القضية
الجنوبية والقضايا اإلنسانية .

