
مرت بالدنا بمراحل ومنعطفات ومتغيرات غيرت 
مجرى التاريخ وواقع��ه المعيش فمن العهد اإلمامي 
واالس��تعماري إلى العهد الجمهوري الذي أش��رقت 
شمسه في السادس والعش��رين من سبتمبر والرابع 
عشر من أكتوبر ليبدأ ش��عبنا عهدًا جديدًا بفضل 
تضحيات أبناء الوطن، الذين وهبوا حياتهم رخيصة 
ف��داًء للوطن بعد ذل��ك مرت البالد بظروف قاس��ية 
وصعبة نتيجة االضطرابات السياسية التي لم تساعد 
على النه��وض واالس��تقرار االقتصادي والمعيش��ي 
حتى يوم الس��ابع عش��ر من يوليو 1978وهو اليوم 
الذي تم فيه انتخاب األخ علي عبدالله صالح رئيس��ًا 
للجمهورية، ولهذا المنصب المحفوف بالموت نظرًا 
إلغتيال الرؤس��اء وم��ع ذلك فقد تحمل المس��ؤولية 
وعمل على تحقيق االس��تقرار، خاصة بعد اكتشاف 
واستخراج النفط وبدأت أهداف الثورة السبتمبرية 
واألكتوبرية تترجم على الواقع وبدأت البالد تخطو 

نح��و الديمقراطي��ة والتعددي��ة 
وتحق��ق أب��رز منج��ز تاريخ��ي 
والمتمثل بتحقيق الوحدة في 22 
ماي��و 90م، حيث نظ��ر العالم إلى 
هذا المنجز بإعجاب كونه تحقق في 
زمن االنقسامات والتفرقة لتنفرد 
اليمن بهذا اإلنجاز التاريخي الذي 
عمق االس��تقرار والبناء حتى ابتلى 
ش��عبنا بما س��مي بالربيع العربي 
وماحدث في تون��س ومصر وليبيا 
وس��وريا واليم��ن، وال��ذي كان 
مخطط له خارجي��ًا وهدفه إثارة  
الفوض��ى وتألي��ب المعارضة على 
األنظم��ة والمطالبة بإس��قاطها 

ونتج عن ذلك بداية مرحلة قاس��ية ظهرت نتائجها 
السلبية من خالل انتش��ار ثقافة األحقاد والكراهية 

والصراع��ات الحزبي��ة والمذهبية 
والطائفية ولم تكن بالدنا في منأى 
عن تل��ك األح��داث اإلرهابية ومن 
ذلك االعتداء اإلرهابي في مس��جد 
دار الرئاسة الذي استهدف رئيس 
الجمهوري��ة الس��ابق وكب��ار قادة 
الدول��ة والمؤتمر، ولك��ن كتب الله 
النجاة للرئيس السابق والذي تنازل 
عن السلطة س��لميًا وفق المبادرة 
الخليجي��ة حفاظًا عل��ى اليمن وتم 
إجراء االنتخابات الرئاسية المبكرة 
وانتخ��اب عبدربه منص��ور هادي 
كرئيس توافقي وآمل الجميع خيرًا 
لبداية عه��د جديد وتم تش��كيل 
حكوم��ة الوف��اق الجدي��دة كمناصفة بي��ن المؤتمر 
وحلفائه والمشترك، ولكن حدث مالم يكن في الحسبان 

فتراجع��ت اليمن إلى ال��وراء، توقفت عجل��ة التنمية 
وش��هدت عدم االس��تقرار السياس��ي واالقتصادي 
واالجتماعي والمعيشي واألمني، وظهرت أزمات حادة 
أثقلت كاهل المواطن من ذلك نشطت الخاليا النائمة 
للقاعدة وسيطرت على كثير من المناطق، كما زادت 
التدخالت الخارجية.. اضافة الى تفجر الصراعات بين 
الحوثيين واالصالح الذي أوجد وضعًا مأزومًا في البالد 

خالفًا لعودة الحراك الجنوبي لدعوة فك االرتباط.
وعل��ى الرغ��م م��ن إج��راء الح��وار الوطن��ي وإعالن 
مخرجات��ه إال أنه��ا ظل��ت حبرًا عل��ى ورق لتش��هد 
اليمن اليوم حاالت من الرعب والخوف في ظل غياب 
هيبة الدول��ة والنظام والقانون ونج��اح المخططات 
والتدخ��الت الخارجي��ة ف��ي تفكيك اليم��ن وتفجير 
الصراعات المسلحة وهكذا يس��تمر عليه الحال في 
ظل تزايد التداعيات والت��ي تجعلنا الندري إلى أين 

تتجه اليمن؟!

االثنين:  20 / 10 / 2014م  العدد:  )1731(رأي
2613 / ذو الحجة / 1435هـ

زاوية حارة

فيصل الصوفي

قب���ل انعقاد قم���ة الثم���ان ال���دول العظمى ف���ي العام 
2004م بوقت قصير سرب���ت اإلدارة األمريكية وثيقة 
سرية لمشروع الرئيس األمريكي " جورج دبليو بوش "  بصدد 
خارط���ة  )الش���رق األوسط الجدي���د( في سي���اق سياسة جس 
النب���ض المتعارف عليها بي���ن تلك  الدول . ث���م تراجعت عن 
تسريبها بحجة مناقشة ذلك المشروع في تلك القمة لحساسية 
وخطورة ذلك المشروع الذي هدف لتقسيم أهم الدول العربية 
وغربلة بعضها كونه ُيعد بمثابة اتفاقية  )سايكس بيكو( سيئة 
الصيت، وحين عرض في الجلسة السرية الخاصة بهذا الغرض 
في تلك القم���ة، اعترض معظم رؤس���اء دول الثماني العظمى 
على البند المتعلق بتقسيم اليمن والعودة بحدوده إلى ما قبل 
الوحدة اليمنية �� أي شمال وجنوب �� باستثناء أمريكا وبريطانيا، 
وبعد ذلك تراجعت أمريكا عن فكرة التقسيم وأصرت بريطانيا 
على تمسكها بالفكرة كونها تعطي لها حصة ثمينة منه وهي 
استفراده���ا ب� " ع���دن "  لتديره���ا كمنطقة ح���رة .وكان أهم 

المعارضين لها رؤساء دول روسيا والصين وألمانيا .
أما بقية دول الشرق األوسط فقد اتفق على تقسيمها وإعادة 

الخارطة الجيوسياسية لها على النحو التالي : 
أواًل : تقس���يم بعض الدول العربية بدءًا بالعراق والس���ودان 
وسوريا فالمملكة العربية السعودية واألردن . بالنسبة للعراق 
نجح الفصل األول من مشروع تقسيمه بعد الغزو األمريكي له 
في االعتراف بالكيان الكردي على طريق تحوله لدولة، وبالنسبة 
للس���ودان فقد نجح المشروع في تقس���يمه إلى دولتين، وفيما 
يتعلق بمصير المملكة العربية الس���عودية ، هدف المشروع 
إلى تقسيمها إلى مملكتين هما : ) نجد والحجاز ( مع استقطاع 
المناط���ق الصحراوية الشمال غربية المحاذي���ة لألردن ، إال أنه 
لقي مقاومة شديدة من قبل المملكة بعد معرفتها بتفاصيله .

ثانيًا : غربلة بعض دويالت وإمارات ومشيخات الخليج العربي 
بحيث تضم سلطنة عمان م���ا جاورها من تلك المشيخات التي 
تنضوي حاليًا تح���ت لواء )دول���ة اإلمارات العربي���ة المتحدة(، 
لحق بقيتها بدولة )قطر(. مع اإلبق���اء على مملكة البحرين 

ُ
وت

ودولة الكويت .
ثالثًا : أن تعرض المناطق الشمالي���ة الغربية الصحراوية من 
السعودية والجنوبية من األردن كمقترح لتوطين الفلسطينيين 

على اساس تكوين دولة لهم فيها .
رابعًا: يكون الحامل السياسي لهذا المشروع الدعوة إلى فكرة 
الديمقراطية الليبرالي���ة وتحقيقها في الش���رق األوسط ، مع 

البحث عن وسيلة ناجحة للتحقيق . 
بع���د عامي���ن -أي ف���ي ع���ام 2006م-  على ه���ذا المشروع 
الجهنمي ب���رزت في أروق���ة اإلدارة األمريكي���ة فكرة  )فرض 
الديمقراطية بالقوة( إال أنها قوبلت بانتقادات واسعة في الوسط 
األمريكي نفسه وأبرزها تصريحات وزيرة الخارجية األمريكية 
آنذاك "مادلين أولبراي���ت " حيث وصفت تل���ك الفكرة بكونها 
)جمع بي���ن نقيضين( أي ف���رض الديمقراطية الت���ي هي أصاًل 
متعارضة مع الدكتاتورية الت���ي تعني القوة ، مما حدا باإلدارة 
األمريكية للبحث ع���ن بديٍل لتلك الفكرة، وبع���د أربعة أعوام 
من جهود االستخبارات األمريكية والبريطانية تبلورت فكرة 
الوسيلة لتحقيق الحامل الس���ياسي لمش���روع )الشرق األوسط 
الجديد( في العام 2010م  في مشروع )الربيع العربي( الذي 
تعيش ارهاصاته بعض الدول العربية بما فيها بالدنا اليمن .

ماذا عن خبايا ودوافع اإلدارة البريطانية وإصرارها منذ بداية 
فكرة مش���روع الشرق األوس���ط الجديد عل���ى إدراج اليمن في 
الئحة الدول العربية المراد تقس���يمها إلى جنوب وش���مال ؟! . 
ولماذا غيرت أمريكا رأيها عن هذه الفكرة في اللحظة األخيرة 
، واقتناعها ببقاء اليمن دولة موحدة ؟! .ومن وراء فكرة فرض 
)البند السابع( على اليمن .؟! . هذا ما سنتناوله في العدد القادم.

علي عمر الصيعري

كل شيء يسير 
ببطء عدا الحرب

المشروع 
األمريكي لم يقل 
بتقسيم اليمن 

  اليمن  إلى أي���ن؟

> بعض القوى السياسية وصلت الى حالة التعطيل 
ف���ي الق���درات الذهنية وحالة االش���باع ف���ي الفراغات 
الوجدانية الى درجة النكوص في الموقف واالستمرار 
في االنحدار الى الوديان السحيقة، ومثل ذلك أمر غير 
محمود في ظل واقع يتموج ويمتاز بالحركة الدؤوبة 
وهي حرك���ة انتقالية حقيقية تجت���از الماضي وتصنع 
واقعًا متغايرًا قادرًا على التفاع���ل مع القيم الثقافية 
الحداثية والقيم الحضارية التي يتسم بها زمن ما بعد 

الحداثة.
لق���د قلنا مرارًا وتك���رارًا إن القضي���ة الوطنية قضية 
ثقافية في المقام األول، وإهم���ال الدائرة الثقافية في 
الس���ياسات العامة للدولة والحكوم���ات يعني تعطيل 
ات المختلفة االجتماعية  التطوير والتحديث في البناء
والس���ياسية والثقافي���ة واالقتصادي���ة.. واستم���رار 
ح���االت التعطيل لبع���ض مكون���ات المجتم���ع يعني 
التعثر والنكوص واستم���رار خاصية اإلعاقة الذهنية 
التي من خصائصها تغذية الصراعات وتوسيع دائرة 
االنقسامات وصواًل الى الشلل التام، ولعل بعض القوى 
السياسية الوطنية في واقعنا اليمني تشعر بما وصلت 
اليه لكنها تجتاز كل ذلك بالتعويض وخلق المبررات، 
والهروب من مواجهة المشكلة أو الحقيقة الجوهرية ال 
يعني أكثر من تجذرها وتراكمها وهو األمر الذي يجعل 

متواليات الفش���ل واردة في كل 
مرحل���ة أو منعط���ف تاريخ���ي 
مهم.. ولع���ل حرك���ة »االخوان 
المسلمين« هو الدليل المعاصر 
على صدق مذهبن���ا في القول إذ 
دل تاريخه���ا عل���ى هروبها من 
مواجهة الحقائ���ق الموضوعية 
فهي في كل مرحلة أو منعطف 
تخل���ق المب���ررات وتذه���ب الى 
التعوي���ض النفس���ي المع���ادل 
ولم ي���دل تاريخه���ا أو حركتها 
الفكري���ة أو الثقافي���ة على وعي 
كام���ل بعوام���ل النك���وص بل لم 

تشهد لها حركة نقدية تعترف بالخطأ وتعيد ترتيب 
النس���ق الذي يتوازى وحركة الحياة والواقع من حولها 
بدليل أن خطابها اإلعالمي في مصر اليزال يقف عند 
نقطة الضوء الت���ي وصلوا اليها ول���م يتجاوزوها، وهم 
في اليمن مثلهم في مص���ر، فالجمود وتعطيل حركة 
الحي���اة خاصيتان أحدثتا تنافرًا وتض���ادًا مع المجتمع 
وهو األمر الذي عكس نفسه على حركة الواقع، فكانت 
الث���ورات المضادة تعبي���رًا عن حركة الحي���اة ورفضًا 

لجمود االخوان.

ل���م يلم���س الش���ارع العربي في 
ال���دول الت���ي قامت فيه���ا ثورات 
االخ���وان )تون���س، مص���ر، ليبيا، 
اليمن( أي تغيير أو حركة انتقالية 
ب���ل ظلت تلك الدول ب���ؤرة صراع 
داٍم ومستمر الى أن تبدلت االحوال 
وغادر االخوان قص���ور وكراسي 
الحك���م ف���ي بع���ض تل���ك الدول 
فهدأت كل التيارات والفعاليات 
الس���ياسية والثقافي���ة وتحركت 
العب���وات المتفج���رة واألحزم���ة 
الناسف���ة وبشك���ل متقطع، وهي 
تعبير عن حالة انهزامية غاضبة 
تحاول االنتقام من الواقع الذي انتصر على جموديتها.
ومن ميزات الجمود االنحدار في المواقف والسقوط 
القيمي واألخالقي وقد تبزغ من بين أشكاله االنتهازية 
في أوضح معانيها وصورها وهو أمر قرأناه في تموجات 
)ثورة 21 سبتمبر 2014م(، ب���ل وفي موقفها من 
حركة االنفصال في الجنوب، إذ سارعت بصورة جنونية 
غير محسوبة الى تأييد حركة االنفصال ولم يكن ذلك 
اال تعبي���رًا ع���ن حركة الطائ���ر المذبوح ال���ذي يحاول 
التشبث بالحياة م���ن خالل حرك���ات عشوائية رافضة 

للفناء.لقد كنا نأمل أن تفرز حركة المجتمع في السنوات 
األخيرة قوى جديدة لكن ذلك لم يحدث بل ظل الواقع 
كما كان عليه، وحين غاب���ت حركة التجديد والحداثة 
بس���بب معيقات ثقافية -ك���ان االخوان سببًا مباش���رًا 
فيها- بزغت حركة »أنصار الل���ه« كتعبير عن حركة 
تاريخية تتجدد وفق قانون التاريخ وتعبير عن قوى 
أكثر مياًل الى الحداثة وجدت في حركة أنصار الله القوة 
التي تحمل مشروعًا قادرًا على التفاعل مع زمن الحداثة 
وما بعد الحداثة وهو زمن يمتاز بالتعدد الثقافي وعدم 
استقرار قيمه الحضارية وبتضاد الجماعات والكيانات 

في التشارك فيها أو فيه، بل يتعذر ذلك.
 إن طبيعة المرحلة الت���ي نحن فيها طبيعة جديدة 
وكل جدي���د يتطل���ب بالض���رورة جديدًا ق���ادرًا على 
التفاعل معه، ومن هنا فالقول بالتشبيب في الهياكل 
التنظيمية والسياسية وفي مؤسسات الدولة وهيئاتها 
المختلفة أصبح ضرورة انتقالية ملحة، فرموز الماضي 
ال يمكن أن يكونوا تعبيرًا صادقًا وحقيقيًا وجوديًا عن 

الزمن الحضاري الذي نحن فيه..
وما بقاء تلك الرموز الماضوية في المعادلة التفاعلية 
الوطنية ليس أكث���ر من مكابرة وهي ت���ذر الرماد في 

عيون المجتمع كي تعمى عن حركة الحياة.

س��ياسة ذر الرم���اد في العي��ون

> عبدالرحمن مراد

> تأتي ذكرى الرابع عشر من أكتوبر هذا العام والبالد 
تعيش اوضاعًا سياسية فى غاية الصعوبة والتعقيد.. 
ابنا وادبائنا وش��عرائنا 

ّ
ت

ُ
رين��ا وك

ّ
ولم نس��مع  م��ن منظ

ماتعودنا س��ماعه منهم كل عام )لقد تحقق��ت للجماهير جملة 
من اإلنجازات على المستويات السياسية والثقافية واالجتماعية 
خالل نصف ق��رن من الزمن وتوجت هذه المنج��زات بثورة الرابع 
عش��ر من اكتوبر المجيدة(.. غابت هذة التفاريح واالفتتاحات 
لمش��اريع خدمية هنا وهن��اك بالتقاريح لعقد سياس��ي جديد 
وتوقيع وثيقة الشراكة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني 
وإعداد الدس��تور الجديد.. وتش��كيل حكومة ش��راكة اختلف 
الساسة على تشكيلها لوال قدرة المولى عز وجل وتوفيقه الختيار 

االستاذ خالد بحاح وتكليفه برئاسة الوزراء.. 
.. إن هذا انجاز كبير فى ظل الوضع غير العادي الذى 

ً
**حقيقة

يفرض نفسه بقوة في هذه الذكرى التي يحتفل بها شعبنا هذا 
العام ونح��ن نطوي صفحات من الماضي المثخن بالج��راح واآلالم.. وقدوم حكومة 
كفاءات لقيادة سفينة الوطن والجمهورية الى بر االمان فى ظل جملة من العوائق 

والمطبات السياسية التى سيحسمها ابناء الوطن.
** بجهود مضنية وش��اقة من العمل السياس��ي واالجتماعي وفي كل الحاالت 
التى مرت بها االمة في الذكرى المجيدة من ثورة اكتوبر التى خلصت البالد من نير 
االستعمار، حيث كانت تعيش مراحل الشقاء والعذاب، ابان االحتالل البريطاني 
للجزء الجنوبي من الوطن المش��طور، وخالل المس��يرة اليمنية الظافرة تحققت 

للجماهي��ر إنج��ازات ال تحصى ف��ي كل مناحي الحي��اة الثقافية 
والتعليمية واالجتماعية والسياس��ية واالقتصادية.. وهاهي 
اليوم تضيف مجدًا جديدًا لفجر اكثر اش��راقًا بعقد سياس��ي 
جديد اليقصي احدًا من المشاركة في الحكم والقرار السياسي.

.. **نتمن��ى أن يك��ون هذا الي��وم يومًا لإلنج��ازات ومحاربة 
للفساد بكل أشكاله وأنواعه ووضع الرجل المناسب في المكان 
المناس��ب وإعط��اء كل ذي حق حقه في المش��اركة ف��ي الحكم 
والثروة وع��دم اإلقصاء من قب��ل بعض القوى السياس��ية التي 
تعودت مثل ه��ذه األعمال ونقول لها ال مكان له��ا بيننا اليوم 
 

ً
وقد تصلب عود الثورة واستقوت وأضحت أكثر صالبة ومتانة

لننعم بيمن جديد ش��امل وكامل يحمل الكل ويتسع للجميع.. 
وهي فرصة لتصحيح وتقييم أعمالنا ف��ي مناحي الحياة كافة.. 

وكل عام والوطن في خير وسعادة.. 
وتهنئة للقيادة السياسية وجميع أبناء الشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة 
الوطنية الغالي��ة ** التوفيق لالس��تاذ المهندس خالد محف��وظ عبدالله بحاح 
برئاسة الوزراء فى ظرف سياسي اقل ما يقال عنة انه صعب للغاية.. فقبول بحاح 
 وطنىًا ش��اقًا لش��اب اجتمعت فيه كل 

ً
بتحمل المس��ئولية والتكليف يعد نضاال

صفات النب��ل والخلق الرفيع والنزاهة التى ورثها من اس��رة كريمة مش��هود لها 
بالوفاء والكرم والتضحية والجد.. لقد حفر اس��الفك اس��ماءهم فى جدران الخير 
والعطاء بسخاء.. وهنيئًا لنا اكتوبر فى عقد سياسي جديد يسطر حروفه االولى 

خالد محفوظ..

14أكتوبر عقد سياسي جديد..

احمد سعد التميمي

علي محمد قايد

عندم���ا ق���رأت ف���ي األخب���ار، ف���ي تلك 
العشي���ة، أن رئي���س الجمهوري���ة أصدر 
قرارًا بتكليف الدكتور بن مبارك تشكيل 
الحكوم���ة، قلت عل���ى الفور: ه���ذا القرار 
يصلح مقياسًا لعدم االلتزام باتفاق السلم 
والشراكة.. ق���رار يدل على أن االتفاق لم 
يلحم في أيام اللحم���ة، أو عيد األضحى.. 
فقبل أسبوعين من ذلك كان يجري البحث 
عن رئي���س وزراء كفء، نزيه، مس���تقل، 
يحظى بدعم الجميع، وتبين أن المطلوب 
كان طوال الوقت، بي���ن يدي الرئيس، أما 
المس���تشارون فإلى ما قبل الق���رار، كانوا 
يقولون إنهم لم يتالحموا حول مرش���ح، 
���ل اللحم، 

ْ
ومعظمه���م كان ف���ي إجازة أك

وهناك من ناب عنهم في اختيار رئيس 
وزراء ش���حيم لحي���م! بحض���رة ش���هود 
زور، يدرك���ون أن ب���ن مب���ارك ال تتوافر 
فيه الشروط المحددة في اتفاق الس���لم 
والشراك���ة بشأن ش���غل منص���ب رئيس 
الوزراء، فإذا كانت شهاداته الورقية تقول 
إنه كفء، فالشروط األخرى ال تتوافر فيه، 
فال هو بالذي ت���م التوافق علي���ه، وال هو 
مس���تقل، ولن يك���ون مس���تقاًل، محايدًا 
بغمضة عي���ن، فه���و من نف���س عجينة 
باسن���دوة، والمرحل���ة ال تتطل���ب رئيس 
حكومة يتلحم بهذا الطرف أو ذاك، بل من 
يلتحم معه الجميع، ويلتحم مع الجميع، 
ال مع م���ن يلحمه.. وتح���ت ضغط أنصار 
الله وجماهيره���م، كان ال بد من تمثيلية 
قصيرة تحفظ ماء وج���ه الرئيس هادي، 
في ختامها يعلن بن مبارك اعتذاره عن 
عدم قبول التكليف، وهذا ما كان.. واآلن 
لدينا مرشح آخر كلف بتشكيل الحكومة 
خالد محفوظ بحاح، الذي لم تتناطح حوله 
عنزتان.. لكي يتم اختيار رئيس الوزراء 
استغرق الرئيس ومس���تشاروه أكثر من 
عشرين يوم���ًا، واآلن مض���ت ثمانية أيام 
كاملة على اختيار وتكليف رئيس الوزراء 
بح���اح، ولم يت���م بعد البحث ف���ي اختيار 
الوزراء، فهل سنس���تغرق عشرين يومًا 
أو ش���هرًا لذلك.. م���ع التذكي���ر أن اتفاق 
السلم والشراكة يقول إن الحكومة تشكل 
خالل ش���هر من اختي���ار رئي���س الوزراء 
الذي كان يتعين اختياره بعد ثالثة أيام 
من توقيع االتفاق.. م���ا يعاب على عهد 
الرئيس هادي هو البطء.. من أول المبادرة 

وآلياتها.
 قب���ل أكث���ر من ث���الث سني���ن، والبطء 
هو العالم���ة التجارية لمنتج���ات الرئيس 
والحكوم���ة واللجنة العس���كرية ومؤتمر 
الحوار الوطن���ي.. األزم���ات وتعقيداتها 
فقط ه���ي التي تس���ير بس���رعة عالية.. 
الحروب هي التي تس���ير بسرعة عالية.. 
الحروب بي���ن أنصار الل���ه والحوثيين من 
جهة، وتنظي���م القاعدة وحزب اإلصالح 
المتحالفي���ن م���ن جهة أخ���رى، كانت في 
الج���وف، وقبله���ا ف���ي عم���ران، وقبي���ل 
توقيع اتفاق الس���لم والشراكة كانت في 
العاصمة، اآلن قد عبرت ذمار وقفزت إلى 
إب، واإلص���الح وحليفه تنظي���م القاعدة 
يحارب���ان أنصار الله ف���ي البيض���اء، بينما 
تشكيل الحكومة يسير بسرعة السلحفاة.

االخوان »جمهوريون« مع »فك االرتباط«
محمد شرف الدين

إع��الن جماعة اإلخ��وان وعبر فرعه��م في ح��زب االصالح بع��دن تأييدهم 
لالنفصال أو فك االرتباط تطور خطير خصوصًا وأن البيان لم يصدر عن شخص، 
وإنما عن الفرع وقد أعلن��وا فيه )تأييدهم  تأييدًا مطلق��ًا للقضية الجنوبية 
وعدالتها وح��ق أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم(. وجاء هذا الموقف عش��ية 
احتفال شعبنا اليمني بعيد ثورة 14 أكتوبر.. الثورة التي انتصرت للجمهورية 
ولليمن الواحد الموحد بعد نضال اس��تمر أكثر من قرن وتضحيات جس��يمة 
استطاع الشعب ان يسقط مخطط المستعمر البريطاني وعمالئه الذين عملوا 
على تمزيق اليمن إلى شطرين ومن ثم فسيفساء بتقسيم المقسم الى أكثر من 
20 إمارة ومشيخة وسلطنة والتي كان يطلق عليها )محميات( محاولين طمس 

الهوية اليمنية الواحدة لشعبنا بشتى السبل ..
إن هزيم��ة )اإلخوان( وفش��لهم في الح��رب األخيرة تبدو واضح��ة في عدم 
قدرتهم على التفريق بين المعقول وغير المعقول وبين حل القضية الجنوبية 
وبين فك االرتباط، وس��عيهم إلى محاولة تدمير كل شيء في البالد، واالنتقام 
من الشعب وزجه في حرب أهلية ال تبقي وال تذر من وراء تعمدهم على إطالق 
هذه الفتوى الفتنة والتي يجب أن يحذر منها الجميع..الشارع اليمني يعرف أن 
اإلخوان خرجوا أمس القريب يحرضون الناس باسم الدين وباسم الثورة اليمنية 
س��بتمبر وأكتوبر للقتال دفاعًا ع��ن الثوابت الوطنية وزعم��وا أنهم وحدهم 

يدافعون عن النظام الجمهوري ويتصدون )للروافض( المحاصرين للعاصمة 
صنعاء.. وظلوا يش��غلون خلق الله وهم يولول��ون ويتباكون ويطلقون تهمًا ال 
حصر لها ضد الرئيس ووزير الدفاع والمؤتمر والزعيم واالشتراكي، واليوم ها 
هم يهرولون إلسقاط الوحدة بإعالن تأييدهم )حق تقرير المصير للجنوب(..

هذا التغير في موقف اإلخوان من )مجمهرين( إلى )انفصاليين( تغير يدفعهم 
إلى االنتح��ار حيث وإنهم بذلك يعترفون أنه لم تك��ن الجمهورية التي دافعوا 
عنها إال أراضي مقر معسكر )الفرقة وجامعة االيمان وتبة صادق( .. لذا فمن 
الطبيعي ان يؤيدوا دعاة فك االرتباط،  بعد أن ظهروا على حقيقتهم بأنهم 
أع��داء للجمهورية وبقية أه��داف الث��ورة اليمنية 26س��بتمبر و14 أكتوبر 

المجيدة.
من غير المس��تبعد أن جماعة االخوان أرادوا وعبر فرعهم في عدن ايصال 
رسالة شديدة إلى الرئيس هادي وكل القوى في الداخل والخارج بأنهم يرفضون 
مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية والمبادرة الخليجية والقرارات 

الدولية بشأن إنجاح التسوية السياسية.. 
كما أن س��كوت قيادة حزب اإلصالح على نش��ر البيان فرع ع��دن في الموقع 
الرسمي للتنظيم يشير إلى أنهم يستعدون لخوض حرب جديدة بالركوب على 
موجة المطالبين بفك االرتباط بعد هزيمتهم في الحرب المزعومة للدفاع عن 

الجمهورية والعاصمة صنعاء.


