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تقارير

”األمناء” كتب/ محمد بن فيصل:

أواًل وقبل كل يشء كشــفت مؤخًرا صحيفة 
The Intercept األمريكية بأن اجتامًعا عىل أرفع 
مســتوى عقد يف تركيا عــام 2014 بني “فيلق 
القدس” التابــع لـ”الحرس الثــوري” اإليراين 
وجامعة اإلخوان، ومام اتفقوا عليه إفشال الدور 
الســعودي باليمن، ثم رصح إبراهيم منري، نائب 
املرشــد العام لجامعة اإلخوان لـ”عريب21”: أن 
هذا أمر صحيح ولقاء حدث بالفعل عام 2014م.

ولنعود قليــًا إىل الوراء دخلت الدولة اليمنية 
الســابقة يف عدة حروب مع الحوثيني، فوقف 
حزب اإلصاح موقف املشــاغب عىل الدولة يف 
نّبه ذلك معايل السفري  وســائل إعامِه؛ وممن 

تريك الدخيل يف رسالته: “جوهرة بيد فّحام”.
ويف 21 فرباير 2011م وقعت ما يسمى بثورة 
الربيــع العريب اإلخونجية، فــام كان من حزب 
اإلصــاح إال الرتحيب بالحويث يف ســاحاتهم 
هاتفني: “حيا بهم حيــا بهم!”، وقاموا يلمعون 
الحويث بأنُه مظلوم، وكان الحويث يعتيل منابر 
املحطوري  أمثــال  ومحارًضا  خطيبــًا  اإلخوان 
وغريِه، ومن ثم َتوّســع الحوثيــون يف صعدة 
وخرجوا بعدها إىل املناطق املجاورة، فاكتسحوا 
قبائل حاشــد وعىل رأسهم مشــايخ اإلخوان، 
وعســاكر اإلخــوان، فغرّي حــزب اإلصاح من 
طريقته، ودخل يف مواجهات مسلّحة يف الجوف 

وحّجة وغريهام؛ وتوّعد حزب اإلصاح الحوثيني 
بأربعني ألف مقاتل، لكن مل يجد اليمنيون شــيًئا 
من هذه الوعود، ورسعان ما أرسلوا لجنة ليصلح 
بينهم وبني الحوثيني، كام رّصح سعيد شمسان 
املتحدث باســم حزب اإلصاح ومــن عىل قناة 

الجزيرة.
الحويث عىل  الســنوات كانت حرب  يف هذه 
القنوات  أهل دماج وقبائل صعدة عمومًا فكانت 
الجزيرة دوليًا وســهيل محليًا  اإلخوانية مثــل 
تلتزم الحياد وتستضيف محمد عبدالسام ناطق 
الحوثيني ليربر قصفُه عىل أهل دماج وسيطرتهم 
عىل صعدة حتى حصلت املواجهات بني اإلخوان 
والحويث مل تلتزم قنوات اإلخونج الحياد واوقفت 
الجزيرة استضافة ناطق الحوثيني وحتى سهيل 
بدأت مبهاجمة الحــويث وكان ذلك بداية ظهور 

الربع يف برنامجِه الساخر ضد الحوثيني.
بعد ذلك زحف الحويث إىل صنعاء مل يشــرتك 
اإلخــوان يف معارك حقيقيــة يف صنعاء، رغم 
املسلمني،  تابعة لإلخوان  وجود قوة عســكرية 
ومــع أن “اللواء ثامثائة وعــرة” لواء قوي، 
ومعظم أفراده من حزب اإلصاح، إال أنه ســقط 
عىل أيدي االنقابيني مــن دون قتال فعيّل، وفّر 
قادة اللواء مــن املعركة، وبعد فرار قادة اإلصاح 
من املعارك مع الحوثيني، علّل كبار اإلصاح ذلك 
بأنهم لن يقاتلوا نيابة عن الرئيس هادي وال عن 

حكومته.
وبعد سيطرة الحوثيني عىل صنعاء أعلن حزب 

اإلصاح تحالفهم مع الحويث وحلفائه وكان عيل 
صالح حليف حويث يف ذلك اللحني، ويف نوفمرب 
2014م ذهب وفد من اإلصاح إىل الحوثيني يف 
صعدة، ليعلنوا فتح صفحة جديدة مع الحوثيني، 
وبناء ثقة وتعاون بينهام، ثم شاركوا يف الربملان 

الذي دعت إليه مليشيا الحويث وعيل صالح.
انطلقت عاصفة الحزم ففرح بها كل األخيار، 
إال حزب اإلصاح فقد كان محتاًرا يف أول األمر، 
هل يؤّيد العاصفة أو ينكرها؟! وإن أيدوا عاصفة 
الحــزم فقد وافقوا دول التحالــف، وهم يكّنون 
العــداوة لبعض حكومــات دول التحالف، منها 
التقليدي  العدّو  السييس،  مرص ألن حاكمها هو 
لإلخوان، وهكذا الســعودية قائدة التحالف التي 
صفعتهم يف عهد امللك عبد الله –رحمه الله- بأن 
صّنفت تنظيم اإلخوان أحد التنظيامت اإلرهابّية، 
وايًضا اإلمارات التي كشف تنظيمهم الرسي الذي 
خّطط النقاب وكان لدولة اإلمارات الدور األبرز 

يف فضح اإلخوان وتصنيفهم كجامعة إرهابية.
وهذا الرتّدد جعل اإلخوان ينقســمون بالعامل 
إىل قســمني، القســم األول: التنظيــم الدويل 
لإلخــوان يف مرص، حيث أنكــر عاصفة الحزم 
بشدة، وشــّنعوا عليها وعىل التحالف، والقسم 
الثــاين: التنظيم املحيل )حــزب اإلصاح( ترّدد 
يف أول األمر وبقي أّياًمــا كذلك، ثم أعلن تأييده 
لعاصفة الحزم عىل خجل، فتأييد حزب اإلصاح 
لعاصفة الحزم نوع من النفاق السيايس تقوم به 

الحرباء اإلخوانية متى ما أرادت.

دخل حزب اإلصاح جبهات القتال عىل ضعٍف 
وخجــٍل، ألنهم غري مقتنعني بهــذا القتال، لوال 
أن الواقــع فرضه عليهم، وقد ملســنا ذلك منهم 
بالجبهات، وقد كنا نتوقع أن يرتكوا املقاتلني يف 
إذا اتفق دهاقنتهم يف صنعاء  الجبهات، السّيام 
اإلصاح  الحوثيني، وحزب  مع  بتسوية سياسية 
اليوم بعضه مع التحالف ليحّقق أهدافه من غنائم 
ومناصب بالحكومة، بينام بعضه مع االنقابيني 
ليضمنوا ألنفســهم أهداًفا أخرى  كام كشــفت 
مصادر يف الجيش اليمني أنهم عرثوا عىل جثث 
من مقاتيل حــزب اإلصاح يقاتلون يف صفوف 
الحوثيني بالُبقع بصعدة عىل الحدود السعودية، 
وصنٌف وقف ضد الحويث والتحالف -كام يزعم- 
يشــغب عىل دول التحالف ويتناغم مع الحويث 
وهام أعضاء حزب اإلصــاح الذين يقيمون يف 
تركيا وقطر وعامن، وتوكل كرمان وقناة بلقيس 
مثااًل، ولذلــك مل يخجل ناطق الحوثيني ملّا رّصح 
الحوثيني ليسوا وحدهم  الكويت بأن  يف مؤمتر 
ضّد الرعية، بل معهم كثري من مكّونات املجتمع 

وذكر اإلصاح!
وها هو حزب اإلصاح باألمس سلم محافظة 
الجوف، وتركًا لهم الســاح واملــدد الذي قدمُه 
التحالف طيلة هذه الســنوات لهم، وهاهم اليوم 
يسلمون مأرب ويخذلون قبائلها الريفة، وأينام 
ُوجد حــزب اإلصاح وجدت الهزميــة والخيانة 
والغدر لقوات التحالف وما حصل يف معســكر 

صافر خري شاهد.

اذكر اإجناًزا اأو انت�سارا حلزب الإ�سالح اآتيك ببقرة حتلق يف ال�سماء!

»األمنــاء«  عــدن  العاصمــة 
عـــالء عــــادل حــــنش:

نظم اتحــاد أدباء وكتاب الجنوب فرع 
العاصمة عدن عرص األحــد 17 أكتوبر/

تريــن األول 2021م، فعاليــة ثقافية 
تحت عنــوان: »الثقافــة.. عوامل الهدم 
وعوامل البناء«، يف مقر االتحاد مبديرية 

خورمكرس يف العاصمة الجنوبية عدن.
وجاءت الفعاليــة الثقافية تزامًنا مع 
بالذكرى  الجنــويب  الشــعب  احتفاالت 
الـــ)58( لثورة الرابع عــر من أكتوبر 

املجيدة.

شوائب سياسة نظام 1990م
وبدأت الفعالية رئيســة دائرة الحقوق 
والحريات يف اتحاد أدباء وكتاب الجنوب 
فرع العاصمة عدن مريــم العفيف، التي 
أدارت الفعاليــة، بالحديث عــن الثقافة 
ومسارها، ُمشريًة إىل أن: »مسار الثقافة 
مل يكن ذا قالب ضيــق األفق أو منحرص 
عىل صعيــد دون اآلخر بــل كان حراًكا 
واقعًيــا ُمامًئا بطبيعــة املُجتمع عامة، 

واألرسة خاصة«.
وأضافت: »ما بني معاول الهدم والبناء 
أرض  شبه  وأضحت  الثقافة  بذور  تناثرت 
النهوض  قاحلة تحــاول مراًرا وتكــراًرا 

والعودة إىل عجلة التنشيط«.
وتابعت: »ترســيخ الثقافة يحتاج إىل 
األمنوذج السليم املُعاىف من الشوائب التي 
أوردتها سياســة نظام 1990م الذي عاث 

عبًثا بكل األصعدة«.

ثقافة  بني  فرق  “مثة  واستطردت: 
البناء وثقافة الهــدم؛ ألنها تتأىت من 
املسؤولية تجاه ذلك، وبناء جيل يتسلح 
بالثقافة مسؤولية عىل عاتق كل فرد”.

بالقول:  حديثها  العفيف  واختتمت 
“األفــكار والــرؤى واألعــامل التي 
إىل  تتحول  الثقافية  األعامل  تجسدها 
ثقافة ُمجتمعية عندما يتبناها غالبية 
أفراد املُجتمــع، وُتصبح منهًجا فكرًيا 

وعملًيا قامًئا بذاته«.

تراجع ثقافة التسامح واملحبة
بــدوره، تحــدث الكاتــب نجمي 
عبداملجيــد عــن عوامــل الهدم يف 
الثقافــة وعوامل البنــاء، ُمركًزا عىل 
ثقافة  خمســة محاور هي: )تصاعد 
املواجهة مع األخــر، والعامل وموجه 

رصاع الهويــة، وكذا عوامــل الترذم 
يف املُجتمعــات، إىل جانب كيف ُتصبح 
الثقافة ســاح تدمريي، باإلضافة إىل 
غياب ثقافة البناء يف األزمات الراهنة(.

التخريب حقيقة واقعة  وقال: “قاعدة 
ليس عند الشعوب املُتخلفة فقط، بل حتى 

عند الشعوب املُتطورة”.
وأضاف: »لو استعرضنا نوعية األفكار 
العامل ســنجدها يف خمسة  التي تحكم 
ُكتب تعترب من أهــم وأخطر الكتاب التي 
اختلفت  الثقافــة وإن  تاريخ  ظهرت يف 

محتوياتها«.
وتحدث نجمي عن الخمسة الُكتب التي 
تحوي نوعية األفــكار التي تحكم العامل 
بالقول: »أول كتاب هــو كتاب )األمري(، 
ذاته  وهو  مكيافيــيل،  نيكولــو  للكاتب 

الوســيلة(،  تربر  )الغاية  نظرية  صاحب 
للفيلسوف  زرادشت(  تكلم  )هكذا  وكتاب 
األملاين فريدريك نيتشه، وكتاب )كفاحي( 
لهتلــر، وكتــاب )بروتوكــوالت حكامء 

صهيون( والذي ُكتب قبل مائة عام«.
وأكد نجمي أن ثقافة التناحر مل تتعزز 
الُكتب فقــط، بل أن هنــاك مواقع  عرب 
إلكرتونية، وقنوات تلفزيونية تعمل بقوة 

عىل تعزيز تلك الثقافة الهدامة.
وأشار نجمي إىل أن: »ثقافة التسامح 

واملحبة تراجعت بشكل كبري للغاية«.
وحذر من اســتمرار ثقافة العنرصية، 
والطائفيــة،  والعرقيــة،  واملناطقيــة، 

واملذهبية يف املُجتمع، ُمشــرًيا إىل انها: 
»ستؤدي بنا إىل الدمار الشامل«.

وأكد نجمي أن العــامل الغريب ُيحارب 
العامل العريب واإلسامي بالعلم واملعرفة، 
مؤكًدا أن ما يحدث يف الرق األوسط هو 

نتاج ذلك.
وأكد أن أخطر، وأرشس، وألعن الحروب 
هــي التي تنطلــق من ناحيــة مذهبية، 
ودينية، ُمعلًا ذلك بأنها حروب ال تتوقف 

بسهولة.
املطولة  محارضتــه  نجمي  واختتــم 
مصالحها  تهمها  قوى  »هناك  أن:  بالقول 
مهام كان الثمن، وقد وصلت بشاعة ذلك 

إىل أبادة شعب بأكمله مقابل تلك املصالح 
لتك القوى املُهيمنة«.

التي  الثقافيــة،  الفعالية  وشــهدت 
حرضها رئيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب 
الدكتور جنيد محمد الجنيد، واألمني العام 
الُعــرايب، ورئيس  لاتحاد األســتاذ بدر 
يحيى  عبده  الدكتــور  الثقافية  الدائــرة 
الدبــاين، ورئيس الدائرة املالية األســتاذ 
باســنبل، ورئيــس تحرير مجلة  محمد 
)فنار عدن( الدكتور مســعود عمشوش، 
واملهتمني  واألدباء،  املثقفــني،  وعدد من 
عدًدا  شهدت  الجنوبية،  الثقافة  مبستوى 

من املداخات القيمة التي أْثَرت الفعالية.

بالتزامن مع احتفاالت �شعب اجلنوب بالذكرى الـ)58( لثورة الرابع ع�شر من اأكتوبر املجيدة..

»عوامل الهدم والبناء يف الثقافة« فعالية لحتاد اأدباء اجلنوب فرع العا�سمة عدن

نة وثعلٌب ماكر و�شبع غادر حزُب االإ�شالح اليمني.. حرباء ُمتلِوّ
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