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مرسي ومكتب االرش��اد ك��ان عليه الوقوف 
أمام مشروعية المطالب وما دامت المظاهرات 
لم تطالب برحيله فإنه ما كان يحتاج لحشد 
اخواني مقابل.. االخوان قاموا بعمل حشد مقابل 
والرئيس مرسي اعتبر ان حشد االخوان مادام 
أضخم فإنه المعنى وال أهمية لمطالب من 

تظاهروا ضده.
الرئيس المخلوع مرسي واالخ��وان اعتمدوا 
على المليشيات لمحاصرة المحكمة الدستورية 
ودار القضاء العالي ون��ادي القضاة ومدينة 
االنتاج االعالمي وامتد هذا التطاول الى األزهر.
ل قمعًا للمؤسسات مثل 

ّ
إذا هذا التفعيل مث

القضاء واالزه���ر وللحريات »ح��ص��ار مدينة 
االنتاج االعالمي« فالحشد المقابل للمظاهرات 
الشعبية يصبح هو القمع للشعب، ألنه ما دام 
االخوان كان حشدهم أضخم فقد فهم الشعب 

أن����ه ل���ن ي��ت��م االس��ت��ج��اب��ة 
لمطالبهم.

اخ�����وان م��رس��ي وراب��ع��ة 
رفضوا االستجابة لمطالب 
اآلخ�����ري�����ن ال���م���ش���روع���ة 
وم�����ارس�����وا االق����ص����اء ف��ي 
القضاء وحاولوا مع االزهر 
ب��ل أق��ص��وا ال��ش��ع��ب، وهم 
بذلك احتكموا لالحتشاد 
واستفزوا الجموع وشرائح 
ال��ش��ع��ب ال��م��ص��ري فخرج 

في 30 يونيو 2013م في أضخم حشد في 
التاريخ البشري واسقطهم.

لو أن مرسي ومكتب االرش��اد الحاكم حينها 
اس��ت��ج��اب ول���و ل��ب��ع��ض م��ط��ال��ب م��ظ��اه��رات 
ي��ن��اي��ر 2013م ل��م��ا وص����ل ال���وض���ع ال��ى 
30ي��ون��ي��و2013م.. اخ��وان رابعة العدوية 
بعد عزل مرسي يطالبون بإعادته ومن ثم 
يجري االستفتاء، وهذا الحل تجاوزه الزمن وكان 
له توقيت فرفضه مرسي واالخ��وان، وبالتالي 
فطرحه المتأخر إنما يؤكد االدان���ة لمرسي 

ويؤكد صواب ما تم بعزله.
تاريخ االخوان في مصر يقترن بالتآمر والعنف 
ضد الشعب المصري، وخ��الل ع��ام من حكم 
مرسي مارسوا العبث بالشعب والتدمير للبنية 
المؤسسية للدولة، ومظاهراتهم وعنفهم بعد 
رحيل مرسي هو استمرار لدمويتهم حتى وهم 
يتحدثون عن سلمية وديمقراطية وبحكم 
دخولهم صفقات العقد الماضي م��ع اثقال 
ال��غ��رب كطرف اس��اس��ي وش��ري��ك ف��ي محطة 
2011م ك��ث��ورات ف��ذل��ك جعلهم يتبنون 
خطابًا نمطيًا خاصًا بالغرب يمثلون فيه أنهم 
الطرف الديمقراطي وأنهم الضحية، خاصة 

وانه اليوجد طرف سياسي بنى عالقات تنفذ 
الى أجهزة وقنوات ذات تأثير مع الغرب كما 

االخوان.
وم���ع ذل���ك ن��الح��ظ ان���ه ل��م يقحم ال��ص��راع 
الجهادي والمذهبي إال في الحالة السورية، 
والحاضر بقوة في الحالة الليبية ومصر وتونس 

هو »االخوان«.
ولهذا فمحطة 2011م تقدم اخطبوط 
االخ���وان بما يكسر النمطية الثنائية التي 
رسيت بعد آخر الحروب مع اسرائيل ومجيئ 

ُ
أ

الثورة االيرانية وهي تتجسد في أسلمة حربين 
متوازيتين »حروب جهاد افغانستان وحروب 

مع ايران«.
االخوان هم االخطبوط كطرف قطبي ثالث 
لتي  لثنائية سنة وشيعة ا يكسر نمطية ا
باتت مرادفة الثنائية »السعودية - اي��ران« 
وحيث تركيا هي االنموذج 
ل��ه��ذا االخ��ط��ب��وط ف��ذل��ك 
يأتي من ربطه بشعارات 
الديمقراطية والحريات في 
محطة 2011م وان قدم 
نفسه بلبوس دول��ة دينية 
وتطرف في اخونة الواقع 
في مصر بما ليس في تركيا 
فامريكا من خالل االخ��وان 
اعتقدت أنها اوص��ل��ت الى 
اسالم يقبل بالديمقراطية 

والحريات بأكثر مما هو في ايران.
االخ��وان وق��د ب��ات لهم مايعرف بالتنظيم 
الدولي ال��ذي تم تأسيسه في م��وازاة وصول 
القاعدة الى تموضع التنظيم الدولي هم االقدر 
على اداء هذا ال��دور، فهم في آخر حرب على 
غزة استطاعوا اداء دور صياغة اتفاقية تهدئة 
مع اسرائيل عبر »حماس« بما لم يستطعه 
مبارك ودون انكشاف بمستواه ربطًا بأمريكا 
وهكذا فاالخوان في مصر جسدوا النجاح في 
ادوار مطلوبة من تموضع الالصديق والال عدو 

ألمريكا في وعي شعوب المنطقة.
االخ���وان في مصر نجحوا بامتياز في لعبة 
الوصول للحكم تسويقًا وتنسيقًا مع أحداث 
2011م كغرب، ونجحوا في تقمص شيء من 
العداء ألداء دور الالصديق والالعدو ألمريكا 
ولكنهم فشلوا فشاًل كاماًل وذريعًا في لعبة 
االستمرار في الحكم، وهم بالالوعي وبجموح 
تطرف فاقد الوعي من أوص��ل��وا - وليس أي 
خصوم لهم - الى واقع العزل لمرسي وانهاء 
حكم االخوان خالل عام وبانتظار ما ستسفر 

عنه التطورات في مصر.

> دعاة الفتنة الطائفية في بلد اإليمان والحكمة وأنصار الشر والمكر 
والخديعة ودعاة الخرفنة والحقد السياسي والحزبي البغيض يصرون على 
التأزيم وإدخال البالد في بوتقة من الصراعات والمكايدات التي ال تنتهي، 
جاءت المبادرة الخليجية كحل وسط وكثمرة للتوجه الحكيم للزعيم علي 
عبدالله صالح الذي تنازل عن حقه القانوني وشرعيته الدستورية وأعلن 
قبوله بالتسوية السياسية، ولم يزايد باسم الشرعية الدستورية ولم يصر 
على إكمال فترته الرئاسية رغم حجم التأييد الشعبي الكبير الذي كان 
يتمتع به واليزال حتى اللحظة، قدم التنازالت ودخل التاريخ من أوسع أبوابه 
وهذه هي الحقيقة التي سيسجلها له التاريخ وستتناقلها األجيال المتعاقبة.
رغم كل ذلك التزال أبواق الفتنة ودعاة الشر يصبون جام غضبهم على 
النظام السابق لتبرير فشلهم الذريع في إدارة شؤون البالد، وكأن النظام 
السابق هو من يقطع الكهرباء وهو من يرفض صرف إكرامية رمضان وهو 
من يأمر بتجنيد اآلالف من المليشيات الحزبية المسلحة، وهو من يّمول 
الجماعات والتنظيمات االرهابية والتخريبية وهو من ُيسخر الوظيفة العامة 
واإلعالم الرسمي والخزينة العامة للدولة من أجل تعزيز سطوته ونفوذه 
في السلطة، كلها مغالطات والكل بات على معرفة تامة بتصرفات إخوان 
اليمن الذين يعملون ضمن تيار عالمي يهدف الى أخونة المنطقة، اليوم 
الحديث عن اتهامات موجهة للزعيم ونظامه عبارة عن مغالطة فاضحة 
ودليل عجز، فالكل على معرفة تامة بأن الزعيم لو كان يريد دعم التخريب 
واالرهاب كما يزعمون لما تنازل عن السلطة مهما كانت األسباب والمبررات 
ومهما كانت الخسائر ولكنهم ترّبوا على الكذب والتدليس والتلبيس وصار 

الكذب ديدنهم.
في ال�17 من يوليو تمر علينا كل عام ذكرى تولي الزعيم علي عبدالله 
صالح مقاليد الحكم في البالد في العام 1978م عندما هرب وتذمر الجميع 

من تولي مهام قيادة الوطن وإعتالء كرسي الرئاسة المفخخ، وحده علي 
عبدالله صالح من حمل كفنه على كتفه واعتلى هذا الكرسي واستطاع 
بحكمته وحنكته السياسية إبطال مفعول هذا الكرسي المفخخ وقاد سفينة 
الوطن طيلة هذه الفترة أنجز فيها الكثير ولم يسلم من اإلخفاق واألخطاء 
ولكنها طبيعة البشر على اعتبار أن الكمال لله وحده، وفي هذه المناسبة 
تفاجأنا بالحملة االعالمية المغرضة لصحف االصالح وعلي محسن األحمر 
وحميد األحمر ضد الزعيم، حيث نسفوا كل شيء وجردوه من كل إنجازاته 
التي حققها وجعلوا من فترته الرئاسية أشبه بالنكبة على اليمن واليمنيين 
في فجور سياسي غير مسبوق تكذبه تصريحاتهم وكتاباتهم السابقة 
عن الزعيم في احتفاالت سابقة بهذه المناسبة، فال يصدق عاقل أن علي 
عبدالله صالح لم يحقق شيئًا لليمن واليمنيين طيلة فترة حكمه، صدقوني 
هذا كالم فارغ، ألن التاريخ سينصف هذا الرجل مهما تحامل عليه الخصوم.

فتنة االخوان في اليمن بعد أن أشعلوها محليًا ها هم اليوم يشعلونها عربيًا 
من خالل إقحام بالدنا في 

األح������داث 

الدائرة في مصر وذلك بالتحالف مع جماعة االخوان المسلمين ودعم 
ة للرئيس المصري المؤقت والجيش المصري  اعتصاماتهم واإلس��اء
وغيرها من االتهامات التي تسيئ الى العالقات اليمنية المصرية وكذا 
القيام بالقنوت في الصالة لنصرة االخ��وان الذين يصفونهم بأنهم 
يمثلون اإلسالم وأنهم من يدافعون عنه ويذودون عن حمله، ويرفعون 
شعارات الوقوف مع الشرعية التي سبق لهم أن رفضوا الوقوف معها 
في بلدهم طمعًا في السلطة ومغرياتها، بل طالبوا بإسقاطها، رغم 
أن شرعية الزعيم علي عبدالله صالح ال تختلف عن شرعية الرئيس 
المعزول محمد مرسي من حيث طريقة االنتخاب مع فارق نسبة التأييد 
ونسبة األصوات والتي ترجح كفة الزعيم علي عبدالله صالح، ولكنه الوالء 

االخواني الذي ال يضاهيه أي والء آخر، هذا الوالء الذي وصل الى حدود إشعال 
الفتنة وإدخال الوطن في أزمة سياسية مع دولة شقيقة لطالما وقفت الى 

جانب بالدنا وقّدمت الكثير من التضحيات.
نسمع عن إرسال مليشيات 
اخ��وان��ي��ة يمنية لمناصرة 
مليشيات االخوان في مصر 
واإلعالن عن حمالت للتبرع 
ل���دع���م ص���م���ود م��خ��ي��م��ات 
االخ���وان المطالبة بعودة 
مرسي الى السلطة في الوقت 
ال����ذي ش��اه��د ف��ي��ه ال��ع��ال��م 
ال��ح��ش��ود ال��م��ل��ي��ون��ي��ة التي 
خرجت الجمعة الماضية في 
مختلف المدن والمحافظات 

المصرية دعمًا لخارطة الطريق وتأييدًا 
للعناصر التخريبية واإلرهابية التي تحاول 
تدمير مصر وتحويلها الى سوريا جديدة 

إرضاء ألعداء العروبة واإلسالم.
لقد أراد اخوان اليمن أن يرمموا جبهتهم 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��م��س��ان��دة اخ����وان م��ص��ر لكي 
يحافظوا على مشروع أخونة المنطقة، 
ألنهم ي��درك��ون جيدًا أن سقوط اخ��وان 
م��ص��ر، يعني سقوطهم وفشلهم في 
تحقيق مآربهم وأهدافهم ومصالحهم 
في الداخل اليمني، فأشعلوا فتيل الفتنة من جديد بهذه الممارسات 
ات ولكّن وطنية الجيش  االستفزازية وحملة التحريض واألكاذيب واالفتراء
المصري ووع��ي الشعب المصري أفشل كل ذل��ك، وأسقطت االخ��وان في 
مستنقع الفتنة التي أرادوا أن يسقطوا مصر وشعبها ودول وشعوب 
المنطقة فيها، فأوقعهم الله فيها، ألن الله رؤوف رحيم بعباده ولن يرضى 

لعباده الظلم بتسلط هذه الجماعة عليهم.
إنه زمن كشف الحقائق وإسقاط األقنعة، وإنكشاف المستور، ولم يعد 
هناك مجال للتدليس أو التلبيس والتخفي وراء األقنعة، فقد جّرب المصريون 
االخوان على مدى عام كامل ولنا معهم في اليمن تجارب عدة أثبتوا من 
خاللها بأنهم غير مؤهلين إلدارة شؤون البالد، ألنهم ألفوا على اإلقصاء 
واالستحواذ وإلغاء اآلخر وهذا ما جعل الشعوب تنتفض عليهم وتتحالف 
ضدهم وترفض القبول بهم كحكام بعد أن تأكد للجميع بأنهم دعاة فتنة 

وال خير منهم يرتجى ال للوطن وال للمواطنين..
ودمتم سالمين

العنف واإلقصاء
 أسقط اإلخوان في مصر

❞
مطالب إخوان 
رابعة تجاوزها 

الزمن

في الذكرى الثانية للثورة المصرية يناير 2013م 
خرجت في القاهرة واالسكندرية مظاهرات ضخمة 
التطالب برحيل الرئيس مرس��ي وانما بإلغاء اعالن 
دس��توري باطل وغير ش��رعي وتعيي��ن نائب عام 
بمخالف��ة القان��ون والمطالبة بحكوم��ة وفاق وطني 
للتعام��ل م��ع األزم��ة االقتصادية واالش��راف على 
انتخاب��ات برلماني��ة بم��ا يضم��ن الح��د األدنى من 

النزاهة.
  مطهر األشموري

أال في الفتنة سقطوا بدون زعل

 عبدالفتاح علي البنوس

االخوان  وازمة الوجود

 يخطئ من يظن أن اإلخ��وان يواجهون أزمة سياسية، 
وإنما هم يواجهون أزمة وجود، يكونون أو ال يكونون، راهنوا 
بوجودهم كله على استمرارهم فى الحكم، ومارسوا فى 
سبيل ذلك المشروع وغير المشروع من األفعال واألقوال 
والتصرفات، حتى أصبحوا عنوانًا للكذب والنفاق والغدر 
وعدم الوفاء بالوعود والعهود ونقضها، وتحالفوا فى سبيل 

ذلك مع الشيطان، مع الصهاينة واألمريكان.
 وارتكبوا فى سبيل وصولهم إلى الحكم كل الموبقات 
من تخابر وقتل متظاهرين ونشطاء، وأت��ب��اع من أجل 
الدعاية ال��س��وداء ضد ال��دول��ة ومؤسساتها، واستجالب 
أسلحة من مختلف العيارات، بل ومقاتلين أجانب لقتل 
بنى جلدتهم ودينهم، والدفاع عن اإلرهابيين وتجار 
المخدرات، ومحاولة بناء جيش م��واز فى سيناء يواجه 
الدولة وجيشها إذا ما حاول الشعب اسقاطهم من على 
الكرسى سواء بالصندوق أو بغيره، فلم يعد خافيًا على 
أحد تبنيهم لديمقراطية الكلينكس، التى تستخدم لمرة 
واحدة ثم تلقى فى أقرب حمام ويشد عليها السيفون، أى 
أن الديمقراطية بالنسبة لهم سلم متحرك يصعد عليه 

ثم يدفعه بقدمه.. 
ولما كانت استراتيجيتهم قائمة على فكرة الوجود دون 

غيرهم بعيدًا عن لعبة السياسة فقد اعتمدوا سياسة 
نفى اآلخ��ر، فوجودهم يعنى عدم التعايش اآلخ��ر.. ولذا 
كانت القضية بالنسبة لهم هم وبعدهم الطوفان.. وليتهم 
اكتفوا بأنفسهم، وإنما جروا معهم غيرهم، وأخذوا اإلسالم 
معهم بعد أن ص��وروا ألنفسهم وأتباعهم بأن اإلسالم 
يرتبط بهم وج��ودًا وعدمًا. أى أن اإلس��الم يوجد بهم، 
وينعدم من بعدهم فى مغالطة تاريخية غير مسبوقة، 
ألن اإلسالم استمر فى وجوده بعد وفاة النبى والصحابة 
والتابعين وتابعى التابعين، وعرفه المسلمون قبل وجود 
اإلخ��وان، وها هم يمارسون شعائره بعد ذهابهم وزوال 
دولتهم، وهو قائم فى النفوس وفى الواقع إلى أن يرث الله 

األرض ومن عليها.
إذن عالقتهم بالدين � وتصنيف الناس وفق تصورهم 
باعتبار أن ك��ل تصور آخ��ر ه��و ض��د ال��دي��ن � ه��ى عالقة 
استغالل نفعية فى المقام األول واألخير، هكذا سولت 
لهم أنفسهم استغالل الدين من أجل تحقيق مآربهم 
الشخصية، ولتنفيث عقدهم واألم��راض، التى تنتابهم 
فى أزمات دائمة تجعلهم منعزلين عن من حولهم، ولذا 
ة مفرداته، وال  فإنهم ينكرون هذا الوجود وال يجيدون قراء
يتعاطون مع تفاعالته وأزماته، األمر الذى يخلق لهم أزمة 

وجود بالفعل.. وهم من وضع نفسه فى تلك األزمة وليس 
أحدا آخر. وهذا هو ما أوصلهم بالفعل إلى مرحلة األزمة مع 
الشعب ومع مؤسسات الدولة، وقد وصلوا باألزمة إلى الحافة، 
وكان المنتظر منهم أن يتراجعوا كعادتهم حفاظًا على 

وجودهم كتنظيم فى المجتمع،، 
إال أنهم فى هذه المرة وضعوا الشعب والمؤسسات فى 
خيار صعب، فكان القرار للشعب ومؤسساته، فوجدت 
الجماعة نفسها فى مواجهة وجودية بينها وبين المجتمع.. 
ولذا فإننى أرى أن دعوات المصالحة المجتمعية لن تكون 
ذات جدوى إال إذا وضعوا السالح جانبًا، على أن تتم محاسبة 
من أجرم منهم جزاًء وفاقًا على ما اقترفت يده، ومن يرد 
من األبرياء منهم االنخراط فى العمل السياسى فليكن من 
خالل األحزاب القائمة، ومن يرد ممارسة العمل الدعوى 
فليكن من خالل جمعيات مشهرة قانونًا، وال يسمح بالعمل 
السرى خارج إطار القانون، أو حمل السالح فى مواجهة 

المجتمع.
إذن األزمة كانت فى األصل أزمة سياسية مرت بها تجربة 
الحكم اإلخوانى فى مصر على مدار سنة كاملة تولوا فيها 
زم��ام األم��ور، ولم تكن أزم��ة وج��ود.. واألص��ل أن األزم��ات 

السياسية تعالج بالسياسة.

معين الناصري

 احمد مهدي سالم

أوتار األلم.. 
وترانيم الضياع

معاناة من فقر العقول
والتفكير بنزق الجهول

وصراخ انقضاض العجول
على بيدر الحقل
المضيئ بالنجوم
لسحق السبول

هذا زمان االرتداد
وزهو الحمير والبغال
وتراجع زحف الخيول

يصطخب الجهل رقصًا
على دوي قرع الطبول
ويطل الحقد حكيمًا
على أعالي الرؤوس

ووسط رنين الكؤوس
مقترحًا أفضل الحلول

نسحب زبدة اآلراء
من كهوف الظالم

ومن تجاويف عقل الكسول
الجوع يفترس البطون
ويفخخ بساتين الورد
بضيق متثائب ملول

ات األماني ويسمم مساء
ويفتض غشاء البكارة

ومايزال يصول ويجول
براعم الطفولة تبتسم

بنصال الجراح
ة وقع الرماح وَحدَّ

والمستقبل قاتم مهول
تظاهر بالضحك واالنشراح

ولتذهب الثوابت
في مهاوي هبوب الرياح

ويجيئ األمان مع أول صباح
ولمعان عيون الصبية والكهول

نعشق األمل، ولو سراْب
ونتوضأ بأنياب العذاب

ونعزف على وتر الغياب
ألحان الغباء والفضول
ونصرخ مع من صرخ

وندور مع كل ما يدور
وتحدق فينا

تباشير الفصول
بوجه هازئ سؤول

انتهاكات السيادة.. هل ستطول؟!
وصاحب السعادة إبليس

حتام في أفواهكم يبول؟!
يا تتابعة المجد الخجول

وفرسان الضياع والقبول
بفتات موائد اللئام

الذي اليشبع حتى األيتام
الكل منكم بريئ

الجميع منكم خجول
ومنتظركم يومًا للمثول

إيماءات :
- القيادة بالبطون أقوى وأمضى من القيادة بالدقون..

- نسمع عن فقر العقول، استعمار العقول، تجهيل 
ال��ع��ق��ول، تحقير ال��ع��ق��ول، برمجة العقول وتدجين 
العقول.. كفى.. ليس بالضر ورة، ان تفكر.. نحن سنفكر 

بالنيابة عنك..
- الظاهر ان الجينات تغيرت وان العيب في اجازة 

مفتوحة..
- يحب ان تتعايش مع المتناقضات والمتصادمات، وان 
مًا.. عهد االرتداد وانتكاسة 

ّ
التتشدد فيما كنت به مسل

القيم..

آخر الكالم:
كل خليل قد كنت خاللته

الترك الله له واضحة
كلكم أروغ من ثعلب

ما أشبه الليلة بالبارحة
طرفة بن العبد


