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القرار سيعمل على تآكل 
»الجماعة« وسقوطها 

يمكن أن تفتح هذه »الجماعة« قنوات مباشرة مع الصهاينة

اليمنيون مطالبون بتبني قرارات صارمة 

ق���ال ال��دك��ت��ور 
/ ع��ادل الشجاع 
ن  أ ش�����ك  ال   :
القرارات المهمة 
لتي  ا لشجاعة  وا
اتخذتها كل من 
مصر والسعودية 
وم���وري���ت���ان���ي���ا 
واالم��������������ارات 
العربية المتحدة  
ومملكة البحرين 
ض������د  ج��م��اع��ة 
اإلخوان المسلمين 
ستضع اليمن في موقف محرج ، وقبل هذا وهو األهم 
تحويلها لمقر لهذه الجماعة التي لن تستطيع ممارسة 

أنشطتها في مصر ودول الخليج . 
واض��اف : في كل االح��وال حتى ولو لم تتخذ اليمن 
قرارات مماثلة وبشكل رسمي حيال "اإلخ��وان " فإن 
الجماعة قد تلقت صفعة قوية جدًا في عقر دارها 
في مصر اضافة للقرار السعودي األخير .. واعتقد انه 
وفي اطار التغيرات في النظام العربي وتشكل نظام 
قوي ومتماسك  اصبحت مالمحه واضحة وممتدة من 
القاهرة الى الرياض ، فهذا بحد ذاته سيشكل طوقًا 
قويًا ومحاصرًا لهذه الجماعة ،األمر الذي -  بال أدنى 
شك - سيعمل على تآكلها وبالتالي سقوطها من تلقاء 
نفسها ، خصوصًا وان دائرة الرفض لها في المجتمع 
اليمني تتسع كل يوم ، بسبب ثقافتها وسلوكياتها 

وتزييفها للواقع والحقائق والمنطق ..

 ثمة فوارق جوهرية في الهوية والمعتقد والمرجعيات الفكرية والسلوكية 
ً

أما الكاتب والمحلل السياسي األستاذ طه العامري فقال: بداية
بين إخوان اليمن وبقية الجماعة في الوطن العربي.. وانا شخصيًا أعتقد أن الجماعة في اليمن هم ومن خالل انشطتهم اقرب لنشطاء سياسيين 
منهم لجماعة عقائدية إال من حيث العصبية الحزبية فاإلخوان في اليمن لهم والء قبلي أكثر منه عقائدي وبالتالي  فهم انتهازيون في معامالتهم 
وسلوكهم ومواقفهم  وجلهم  ليسوا من اإلخوان العقائديين  ..لذا لن يكون هناك تأثير عليهم من القرار السعودي إال فيما يتعلق بعالقتهم 
بقطر وهذه العالقة قائمة على أسس المصالح المادية، ولدى اخوان اليمن استعداد للتخلي عن عالقتهم مع كل الجماعات المشابهة لهم مقابل 
ضمان مصالحهم في ذات الوقت الذي قد يعملون على جعل هذه العالقة مخفية ومن وراء حجاب بشرط ان ال تضر بمصالحهم .  واضاف: وال شك 
أن هذا االسلوب يجده اخوان اليمن ..على عكس  اخوان مصر وموريتانيا  الذين سوف يصطدمون بالموقف السعودي وسيعملون على التصعيد 
في الوقت الذي سنجد فيه دولة مثل تركيا او دول اوروبية اخرى تحتضن هذه الجماعة إْن لم تعمل هذه الجماعة على فتح قنوات تواصل مباشرة 

مع العدو الصهيوني كما هو حال حركة حماس التي لديها اآلن خط ساخن مع الكيان الصهيوني .
وقال طه العامري: أما إخوان موريتانيا فهم أقرب للمخابرات الفرنسية وسيجدون لدى االجهزة الفرنسية مالذًا آمنًا والتي ستعمل على توظيفهم 
وقت الحاجة، والحال نفسه  سيكون مع الجماعات المحظورة التي ستعيش في كنف اجهزة استخبارية عربية واسالمية ودولية وسيتم توظيفهم 

»الربيع العربي«.. وتحريك اوراقهم متى اقتضت الحاجة لذلك وضد هذا النظام او ذاك كما كانوا عليه  في السابق وقبل انفجار ما يسمى ب�

: بالنسبة لوضع اإلخوان المسلمين في اليمن 
ً
وتحدث الدكتور علي إسماعيل الحاج قائال

وعالقاتهم وأنشطتهم الداخلية والخارجية بعد قرار السعودية ومصر وموريتانيا، 
سيكون له تأثير سلبي عليهم ، وسوف يقلل من حركتهم ونفوذهم يشكل كبير ، وهذا 
ما ستوضحه لنا  األيام القليلة القادمة، ألن أكثر تمويلهم  يأتي من دول  خليجية وخاصة 
من خالل الجمعيات الخيرية، فهذه القرارات سوف تحد من حركتهم ونشاطهم في دول 
مجلس التعاون  الخليجي  واليمن، وإن كانت الحالة اليمنية لها خصوصياتها، بحكم أن 
التنظيم  يستمد قوته في كثير من األحيان من القبيلة هذه أو تلك ، او هذا الشيخ أو ذاك، 

نتيجة عدم الوعي لدى المواطن في المجتمع القبلي..
 واضاف : لكن ال ننس أنهم تنظيم إرهابي عالمي، وسوف تضّيق عليهم الخيارات 
كثيرًا، وهذا يعني ارتفاع قيمة بعض الفواتير التي يمكن أن تدفع من أمن وسالمة ودماء 
المجتمع . ألنهم حينما يريدون الحصول على شيء يقومون بكل شيء ويستخدمون أي 
شيء، وال يتورعون عن القيام بأي جريمة من اجل ذلك، والدليل  على ما نقول ما يحدث 
في العالم العربي من قتل وخراب ودمار، في سبيل الوصول الى السلطة، وال شيء غيرها، 
وأبسط مثال على ذلك سوريا وما يجري فيها بحجة أن من يحكمها فاسد أو مجرم أو 

...الخ  مع أن المنطق يقول  كم كان النظام السوري 
-  سيفسد ويقتل؟ ففي ظني إنه لم يكن 

ً
- مثال

ليصل الى ما نسبته  1% مما حصل، والقاعدة 
الشرعية تقول إذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى 
منكر أكبر فتركه أولى، والقاعدة األخرى تقول: درء 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذا موضوع 
يطول شرحه، فهم منظمة ارهابية بامتياز. ولكن  
االخوان  يتلقون  اليوم صفعات متتالية كان أولها 
وأكبرها ما قام به الشعب المصري ووزير الدفاع 
السيسي، فقد ارجعتهم ثورة يونيو   30 عامًا 

للخلف، وها هي الصفعات تتوالى، فالله يمهل وال يهمل ولكل ظالم نهاية.
واعتقد أن اليمنيين مطالبون بتبني خيارات ومواقف أكثر صرامة حيال هذه الجماعة 
 ودموية وفقرًا وعزلة عن محيطنا  العربي والعالم.

ً
، هذا إذا كنا نريد مستقبالً أقل جهال

أكد عدد من األكاديميين والمثقفين أن قرار وضع جماعة اإلخوان المسلمين في السعودية ومصر وموريتانيا في قائمة التنظيمات 
اإلرهابية س��يضع الس��لطات اليمنية في محك صعب واختبار حقيقي  لحسن النوايا..  ومدى تقديرها لخطورة هذه الجماعة ومخاطر 
»الميثاق«: أن اليمن س��تمّر بمراحل أكثر صعوبة في  التغاضي عنها وتركها تمارس أنش��طتها بهذا الش��كل . وقالوا  في احاديث  ل�

الفترة القادمة إن هي ظلت تحتضن هذه الجماعة التي صارت شعوب وحكومات المنطقة في حرب معها .

استطالع/ عبدالكريم المدي

»اإلخوان« حزام ناسف يهدد اليمن 
أصبح اإلخوان كيانًا منبوذا 

من كل الشرائح
 قال الدكتور / عبدالرحمن أحمد ناجي: 
ينبغي على إخ��وان اليمن االستفادة من 
الدروس والعبر التي تجري حولهم ، وعدم 
المكابرة والمراهنة على أن وضعهم أفضل من 
تلك الدول ، وخصوصًا أنهم يدركون جيدًا 
أنهم أصبحوا كيانًا منبوذًا من كل المجتمعات  
العربية واإلسالمية ، ألنهم ببساطة شديدة 
ادعوا استحواذهم وسيطرتهم على الدين 
اإلسالمي،  وأنهم دون غيرهم األوصياء على 
هذا الدين والناطقون باسمه وبالتالي ناصبوا 
كل من ليس ضمن جماعتهم العداء ، وشككوا 

 مسلم ، بل لقد وصل بهم األمر 
ً
في أنه أصال

إلى ادعائهم أنهم  يمتلكون  مفاتيح الجنة 
فيهبونها لمن يشاءوا ويحجبونها عمن يشاءون..واضاف :  أظن أنه ليس لدى االخوان 
 صادقة على ما اقترفته أيديهم بحق قواعدهم من 

ً
خيار غير أن يتوبوا إلى الله توبة

 ، وباقية أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه ثانيًا، النهم - 
ً
الشباب الطاهر أوال

كما هو معلوم للجميع  - قد غرروا كثيرًا بالشباب المنتمي إليهم وسلبوهم إرادتهم 
وسيروهم وهم أشبه ما يكونون بالمغشي عليهم أو المنومين مغناطيسيًا تحت 
ستار الدين والفضيلة ، ثم على االخ��وان  بعد ذلك أن يمدوا أيديهم بنية صادقة 
لكل أطياف المجتمع اليمني ليطلبوا الصفح ويعلنوا توقفهم تمامًا عن اعمال العنف  
وسوء استخدام الدين .. النه ومن خالل التطبيق الميداني  لسياسة اإلقصاء وااللغاء 
والتهميش لكل من ال ينتمي إليهم  قد اعلنوا حالة حرب ضد الشعب، والبد ان  يعلنوا 
اعتذارهم لكل من طاله الضرر منهم، وأن يقرنوا طلبهم ذلك لكافة المواطنين  بحصر 
كل قراراتهم االقصائية وتجاوزاتهم التي مورست  بحق أبناء الوطن والتي أدت الى 
فقدان الكثير من شاغلي الوظيفة العامة لمواقعهم الوظيفية تحت ذريعة تصحيح 
الفساد ، واإلعالن عن عزمهم على تصحيح تلك االنحرافات والتجاوزات ووضع أنفسهم 
تحت تصرف القضاء ..� حينئٍذ أظن أنهم يكونون قد سحبوا كل مأخذ أو ُحجة أو ذريعة 
يمكنها أن تقف عائقًا دون قبول الشعب اليمني بالصفح عنهم واحتضانهم من جديد 
وعودتهم مواطنين صالحين ، دون تحفظات ، وقد أمن جانبهم وأنهم لن يعودوا لما 
كانوا عليه من قبل ، وبدون ذلك فإنهم سيلقون مصير أقرانهم في باقي دول العالم 

أجمع .
وفي األخير اعتقد أن اليمن اليوم تمر باختبار صعب حول موقفها الحقيقي من هذه 

الجماعة التي نبذتها أهم الشعوب والحكومات العربية.. والبد ان تقرر سريعًا..

د. عبد الرحمن ناجي

 د. عادل الشجاع

أ. طه العامري

د. علي إسماعيل الحاج 

القضاء األعلى يتولى النظر في قضيـة تفجير دار الرئاسة
> أعلن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي هالل محفل 
رفع قضية تفجير دار الرئاسة الى مجلس القضاء األعلى النتداب 

قاٍض للنظر في القضية بعد تنحي جميع قضاة المحكمة.
ِبل محفل طلب محامي أولياء الدم بتنحية القاضي محمد 

َ
وق

البرغشي من النظر في القضية رقم »180« بشأن تفجير دار 
الرئاسة لعدة مبررات أهمها قيام القاضي بعقد جلسة دون 
اكتمال هيئة المحكمة بحضور ممثل عن النيابة العامة واتخاذ 
اج��راءات في تلك الجلسة كإصداره قرارًا برفض طلب التنحي 

وغيرها من القرارات المتصلة بالنيابة العامة اضافة الى امتناع 
المتهمين المحبوسين عن الحضور.. مؤكدًا حيادية ونزاهة القضاء 

اليمني.
وكان فريق االدعاء عن ضحايا جامع دار الرئاسة قد سلم رسالة 
من ضحايا الجريمة للمكتب الدائم التحاد المحامين العرب طالبهم 
فيها بالوقوف وقفة عادلة وصادقة مع ضحايا الجرائم اإلرهابية 
التي ارتكبها ويرتكبها تنظيم االخ��وان المسلمين في اليمن 
والذي أصبح مسيطرًا على القضاء اليمني وأصبح الشعب اليمني 

أمام »أخونة القضاء«.
تجدر االشارة الى أن ارهابيين فجروا مسجد دار الرئاسة في 
ال�3 من يونيو 2011م، مستهدفين رئيس الجمهورية السابق 
علي عبدالله صالح وكبار قادة الدولة وأسفرت التفجيرات عن 
استشهاد 11 شخصًا بينهم رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز 
عبدالغني وجرح »242« آخرين بينهم الزعيم علي عبدالله صالح 

رئيس المؤتمر الشعبي العام.

بعد 3 سنوات من تسلم اإلخوان ملف الجريمة »180«

تصعيد زايد شاوش 
إلى عضوية اللجنة الدائمة

> أصدر األستاذ صادق أمين أبوراس األمين العام 
المساعد للشئون التنظيمية قرارًا تنظيميًا برقم 
)7( لسنة 2014م قضى في مادته األولى بتصعيد 
األخ/ زايد ناجي شاوش إلى عضوية اللجنة الدائمة 
الرئيسية..وقضت مادته الثانية بالعمل به من تاريخ 
 فيما 

ً
صدوره وعلى الجهات ذات العالقة تنفيذه كال

يخصه..

تصعيد العماري إلى 
 عضوية اللجنة الدائمة

أص��در االستاذ ص��ادق أمين أب��وراس األمين العام 
المساعد للشئون التنظيمية قرارًا تنظيميًا برقم )9( 
لسنة 2014م قضى في مادته األول��ى بتصعيد األخ/ 
عبدالله عبده أحمد العماري إلى عضوية اللجنة الدائمة 

المحلية بمحافظة إب..
وقضت مادته الثانية العمل به من تاريخ صدوره وعلى 

 فيما يخصه.
ً
الجهات ذات العالقة تنفيذه كال

دارس عضوًا في اللجنة 
الدائمة الرئيسية

> أصدر األمين العام المساعد االستاذ صادق 
بن أمين أبوراس قرارًا تنظيميًا بتاريخ 3 / 10 / 
2013م برقم )16( لسنة 2013م قضى في مادته 
األولى بتصعيد األخ/ صدام حميد حمود دارس إلى 
عضوية اللجنة الرئيسية.. وقضت المادة الثانية من 

القرار العمل به من تاريخ صدوره..

تصعيد القبيلي إلى عضوية 
اللجنة الدائمة الرئيسية

> أصدر األمين العام المساعد للشؤون التنظيمية 
صادق أمين أبوراس قرارًا تنظيميًا بتاريخ 16 / 2 / 
2014م رقم )4( لسنة 2014م بشأن تصعيد األخ/ 
عزيز محمد أحمد القبيلي إلى عضوية اللجنة الدائمة 
الرئيسة وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من 

تاريخ صدوره.

تصعيد فكري البعداني وأحمد 
عبدالقادر للجنة الدائمة 

المحلية بإب
> اصدر األمين العام المساعد االستاذ صادق أمين 
أبوراس قرارًا تنظيميًا بتاريخ 9 / 2 / 2014م برقم )3( 
لسنة 2014م قضت المادة األولى منه بتصعيد األخوين:
1- ف��ك��ري ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ب��ع��دان��ي2- اح��م��د محمد 
عبدالقادر إلى عضوية اللجنة الدائمة المحلية في محافظة 
إب، فيما قضت المادة الثانية العمل بالقرار من تاريخ 

صدوره.

»منظمة« ارهابية أك��ادي�مي��ون يؤيدون قرار إداج »االخوان« ك�


