
9 www.alomanaa.net

Sunday - 7 mar 2021 - No: 1230 االحــــــد   -  ٧  مار�س  ٢٠٢١ م- املوافق   ٢٣ رجب    ١٤٤٢ هـ

 »األمنــاء« حتليل/ صالح علي 
الدويل باراس:

بدأت ماكنة إخوان اليمن اإلعالمية، 

عــر تقارير لبعــض التلفزيونات، عن 

انقســام اإلخونــج، وبعــد أن رضب 

إعالمهــم مينــة ويــرة لوصــم كل 

خصومهــم بأنهــم متخادمــون مــع 

الحــويث وبدؤوا تصويرهــم ملعركة 

مأرب أنها انقســام بني تياري إخوان 

اليمــن، وأن تيــار قطر/ تركيــا الذي 

يســعى إىل إســقاط اململكة العربية 

لإلسالم  حاملة  باعتبارها  الســعودية 

الســني، وتســويق تســمية جديــدة 

لجناح آخر إخواين بأنــه تيار الرياض 

العســكري القبيل فيقّدمونه مستميتا 

يف دفاعــه عن اململكــة، وأن معركة 

مأرب التي يخوضها اإلخوان - حســب 

تقاريرهــم اإلعالميــة - معركة مصري 

ووجــود مرتبــط باملــروع العريب 

املقــاوم ملروعي )تركيــا / إيران(، 

وأن تيار تركيا/ قطر يريد حتى إسقاط 

مــأرب للحــويث لتكون فتيــال إلطالق 

موجة ثانية من الربيع العريب، كيف؟!

معلوم أن مؤرشات أي خالف إخواين 

مــع أي مختلف معهم تنعكس بشــكل 

هجوم وشــيطنة للطــرف املخالف لهم 

يف وســائل التواصــل االجتامعي وبث 

اإلشاعات، لكن هذا االنقسام مل ينعكس 

بل يسوقونه بهدوء بشكل نخبوي  فيها 

عرب تقاريــر إعالمية لتصل رســائلهم 

يثبتوا ما  إىل عناوين محددة فقط، ومل 

يّدعونــه بأدلة تثبت ذلك االنقســام وال 

أدلة منطقية التي ستجعل سقوط مأرب 

فتيال ملوجة من الربيع اإلخواين.

فقد أســقط الحويث اليمن الشاميل 

كله ويســيطر عىل %80 من الســكان 

باعرتافــات األمــم املتحــدة، وما كان 

اإلســقاط فتيال للموجــة املوعودة من 

تيارا  أن هنــاك  الربيع اإلخــواين، ولو 

عســكريا قبليا مواليــا للرياض فلامذا 

مل ينقســم عن العقائدي عند قيام ثورة 

التغيري وهــو متأكــد أن عني مرشوع 

اإلخوان الدويل عىل الرياض وليس عىل 

صنعاء وال أبوظبي؟ وما محاولة إسقاط 

أبوظبي يف ذلك الربيــع إال لجعلها أحد 

بوابــات إســقاط الريــاض.. وملاذا مل 

يظهر االنقســام يف محطات مهمة يف 

الحرب، فمثال العداء لإلمارات ليس خاصا 

بالتيار الرتيك القطري أو ما يســمونه 

اإلمارات  إن معســكر  بل  العقائــدي؟! 

تعرض للقصف وجنودها تعرضوا للقتل 

يف مــأرب مجال حامية ونفــوذ التيار 

القبيل العســكري أو تيار الرياض الذي 

يروجون له. 

إخوان اليمن هــم مرشوع اإلخوان 

وحســابات  مرص  بعد  االســرتاتيجي 

مرشوع اإلخوان الدويل لهم يف التمكني 

إيران  كحســابات  العربية  الجزيرة  من 

للحوثيني مــن متكينهم منها، وقد كان 

خروج اإلخــوان إىل العاملية عرب اليمن 

وحاولوا أن يؤسسوا أول خالفة إخوانية 

بانقالب ابن الوزير عىل اإلمام يحيى يف 

حركة 1948م.

بعد انقالب الســالل عــام 1962م 

ظلوا عــىل مقربة من نظامــه، وهذه 

اســرتاتيجيتهم، حتــى إن الزبــريي - 

رحمه اللــه - وهو األب الروحي إلخوان 

اليمــن ومؤســس تأسيســهم األول، 

سيســاعدون  املرصيني  أن  أدرك  عندما 

التيارات العروبية عىل حســاب اإلخوان 

بن  للشــيخ  لجأ  الزيود  والعصبويــني 

لحمر، وقصة تحالفهام معروفة، فظهر 

جراء ذلــك جناحا اإلخوان: تيار اإلخوان 

التقليديني العصبويني، ويضم املشــائخ 

وتيار  العســكريني،  القبليــني وبعض 

العقائديني، الذي مل يكن يف ذلك الوقت 

املنافسة والصمود.  قادرا يستطيع  قويا 

والحامي  األقوى  هو  القبيل  التيار  وظل 

حتى  وانتشاره  األيديولوجي  التيار  لنمو 

وفاة الشــيخ عبدالله بن حسني األحمر، 

2006م  انتخابات  يف  مقولته  ومعروفة 

حيــث وقف عىل الضد مــن حزبه عىل 

األقل ظاهريا وقــال مقولته يف عفاش 

»جني تعرفه خــري من إنيس ال تعرفه«، 

لكن بعد وفاته انتهــى تيار التقليديني، 

فورثه تيار املشائخ القبليني العقائديني، 

حتى أن أوالده اختاروا تحالفات إقليمية 

عىل الضد من تحالفاته.

الذهبي  اليمــن  كان عــرص إخوان 

ثورة  أيام عفاش وصفقتــه معهم ضد 

الجبهة الوطنية والنارصيني وغريها من 

قوى اليمن األســفل لقمع مظلوميتهم، 

اإلسالمية«  »الجبهة  ُسّميت  ما  وظهرت 

التــي كانت مســمى مرحــيل إخواين 

الستئصال شأفة القوى الوطنية، وسلّم 

التحقيق  أيضا ملــف  عفاش اإلخــوان 

بشهادة  الحركة  تلك  رموز  والتعذيب مع 

مينيــني عذبهم اليدومي باالســم، كام 

روت كتابات بعضهم، فلام تشقق املركز 

العصبوي وبعد الربيع اإلخواين نزل عيل 

محسن وغريه من املشائخ والعسكريون 

الزنداين  أن ينــزل  إىل ســاحاتهم قبل 

وتياره العقائدي ويقول »أحرجتمونا«.

بل  اآلن غري منقســمني  اإلخــوان 

للمدرســة  امتداد  أيضا  وهم  ميوهون، 

اليمنية التقليدية العصبوية التي تنقسم 

عىل طرفني، طــرف ينرص أمام املذهب، 

وطرف ينــرص أمام الذهــب، وينفذون 

عقيدتهــم السياســية الربجامتية التي 

العدو  الحاكم  أن يظلوا بجــوار  تلزمهم 

ويتحالفــون معــه مهام بطــش بهم 

والحريك،  التنظيمي  لحامية جســمهم 

ولديهم قدرة عىل التغيري واإلحالل حتى 

يُظَن أنها انقســام، فمــوت عبدالله بن 

حســني أغلق ملف التيار التقليدي، فلو 

كان موجودا ما نزل اإلصالح إىل ساحة 

ولكــرر مقولته »جني  بتياريه،  التغيري 

تعرفه خري من إنيس ما تعرفه«، وألبرم 

الشيخ التقليدي صيغة تعايش يف املركز 

املقدس تضمن مصالح أطرافه.

العقائدي،  التيار  هو  التقليدي  التيار 

ابتدعوه لتضليل  الريــاض  وتيار إخوان 

إنتاجهــم يف مكاتب  وإعــادة  اململكة 

منذ  التي  الســعودية  الخاصــة  اللجنة 

إنشــائها تتعامل مع املشائخ التقليديني 

يف الحرب الباردة باملقاولة واألجر، لكنها 

لجنة ظلت يف جمودها وتحّجرها بينام 

مبرونتها  اإلخوانية  العقائديــة  الحركة 

تغلغلت يف املشــيخة اليمنية وأدلجتها، 

فســلطان العــرادة يف مــأرب بنفس 

عقائدية حميد األحمر يف حاشد بنفس 

عقائدية بن عديو يف شــبوة وبالتأكيد 

أن الدماء اإلخوانية تجري يف رشايينهم 

مثلام تجري يف رشايينه ورشايني أشــد 

العقائديني تطرفا.

التيار  أن  االنشقاق  أكذوبة  ويدحض 

العقائــدي الــذي يقولون إنــه انفصل 

التســمية  حســب   - الرياض  تيار  عن 

الجديدة - هو الذي مُيسك ملف التوجيه 

املعنــوي ملليشــياتهم املبثوثة باســم 

شيخا  أن  نســمع  فلم  الوطني،  الجيش 

قبليا يحارض تلك الوحدات عن أنســاب 

املهمة  يتــوىل  بل  وأشــعارها  القبائل 

وينمطون  يكّفرون  عقائديون  أشخاص 

الحركة  مصالح  تريد  كام  ويشــيطنون 

يســمونه  الذي  القبيل  والتيار  الدولية، 

اآلن »تقية« تيــار الرياض هو ذاته الذي 

خّيم مبخيامته أمام معسكرات اإلمارات 

املحتلة، حســب وصفهم، وهي من دول 

التحالف مثلها مثل السعودية.

تحليـــــل

معركة ماأرب ومتثيلية انق�سام الإخوان
حتليل يعري كذبة انقسام اإلخوان إلى تيارين وترويج وسائل إعالم إخوانية لذلك االنقسام الوهمي والهدف منه..

ما اأبعاد ابتداع )تيار اإخوان الريا�ض(؟ وهل يحاولون اإعادة اإنتاجهم مبكاتب اللجنة ال�سعودية؟

كيف أصبح إخوان اليمن مشروع اإلخوان االستراتيجي بعد مصر؟
ملاذا يسعى تيار قطر وتركيا إلى إسقاط السعودية؟ 

ملاذا ال يحاضر شيخ قبلي يف صفوف جيش اإلخوان ويتولى ذلك عقائديون يكّفرون بحسب مصاحلهم؟


