أحمد الصوفي  :إخوان اليمن لم يستوعبوا سقوط مرسي
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عقد التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين اجتماعات بتركيا لبحث
تداعيات "الضربة التي تلقتها الجماعة" في مصر ،وسبل المواجهة
في الفترة المقبلة ،وخطط التحرك خالل أسبوعين بما في ذلك حمالت
تشويه إعالمية للمعارضين لإلخوان ،والعمل على إحداث شق في المؤسسة
العسكرية المصرية ،وفقا لما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".
وناقش المجتمعون خطوات محددة لمواجهة أزمة الجماعة في مصر
وسبل تخفيف النتائج السلبية على التنظيم العالمي كله.
وحسب استراتيجية وضعها ذراع التخطيط في التنظيم الدولي ،الذي
يحمل اسم "المركز الدولي للدراسات والتدريب" ،ونشرته ً قناة "سكاي
نيوز عربية" ،فإن حركة حماس بقطاع غزة هي األكثر تضررا من التغيير
في مصر.
وت�ح��دد ال��ورق��ة ع��دة سيناريوهات للتعامل م��ع ال��وض��ع ،ويعتقد أن
المجتمعين بفندق بالقرب من مطار أتاتورك في إسطنبول ،سيناقشون
الخطوات المطروحة واالتفاق عليها.
وبعد تقديم تصور ألسباب فشل حكم اإلخوان بمصر بعد عام ،تشير

قال احمد الصوفي السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر الشعبي
العام أن جريمة إلقاء جماعة اإلخ��وان المسلمين في مصر
لمعارضيهم من أسطح المباني هي تكرار لجريمة  18مارس في صنعاء
واستنساخ لنفس التجربة .
وفي تعليق له على خروج العشرات من شباب اإلصالح
في مسيرة بصنعاء للمطالبة بعودة الرئيس المعزول

الورقة إلى موقف القوى الغربية ،وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية،
التي وإن لم تقبل ً
تماما بالتغيير في مصر إال أنه ال يمكن لإلخوان االعتماد
على دعمها.
وتحدد الوثيقة الدول التي يمكن االعتماد على مساعداتها مثل تركيا
وقطر ،باإلضافة إلى االستعانة ببعض الدعاة من دول الخليج ممن لهم أتباع
ويدعمون موقف اإلخوان.
كثر بين
الشبابأيضا ً
عددا من الشخصيات في مصر التي توصي بإبراز دورها،
وتحدد الورقة
وكانً ترتيب المتحدثين على منصة رابعة العدوية ليلة الجمعة -السبت
ً
التوصية.
متسقا تماما مع تلك ً
وتضمنت الوثيقة تحليال للمشهد السياسي ورؤية الجماعة ألسباب األزمة
وانعكاساتها على مستقبلها ..واعتبرت أن أبرز أسباب األزمة وفشل حكم
اإلخوان في مصر هو تفكك التيارات اإلسالمية واتساع الفجوة بين الجماعة
واألحزاب السلفية خاصة بعد وصول اإلخوان إلى سدة الحكم.
وتضيف الورقة إلى األسباب الهجوم اإلعالمي المتواصل على الجماعة
واألزمات االجتماعية المفتعلة ،وعدم القيام بمشروعات ذات مردود سريع

محمد مرسي إلى السلطة في مصر  ،يرى الكاتب الصحفي والمفكر السياسي
أحمد الصوفي أن جماعة (االخ��وان) في اليمن لم تستطع استيعاب ما
يحدث في مصر مشيرًا في هذا الصدد إلى وجود انقسام داخل اإلصالح
حول أولويات الملف اليمني أو االرتباطات الدولية المشبوهة  ،منوهًا إلى أن
القيادات التقليدية لم يعد لديها قابلية داخل اإلصالح والمجتمع اليمني
بشكل عام.

على حياة المواطنين في تفاقم الوضع ،إضافة إلى استغالل الجيش لمطالب
المعارضة للعودة إلى السلطة.
وأوردت الوثيقة عدد من المخاطر المحتملة على مستقبل الجماعة داخل
مصر وخارجها بعد التطورات األخيرة ،منها تزايد مشاعر االضطهاد لدى
قادة الجماعة واالضطرار إلى العودة إلى ظاهرة العمل السري ،وصعوبة
السيطرة على ردود التيار المؤيد والمتمسك بشرعية الرئيس السابق محمد
مرسي خاصة بين شباب اإلخوان.
كذلك ،مخاوف من حدوث انشقاقات بين قيادة وشباب الجماعة بحجة أنها
تسببت في صدام مع الجيش والقوى السياسية األخرى.
أما فيما يتعلق بالمخاوف حول مستقبل الجماعة خارج مصر فقد اعتبرت
الوثيقة أن ما ح��دث سيعزز موقف التيار المتشدد المعارض لإلخوان
المسلمين في الدول األخرى ،كما سينعكس ً
سلبا على فروع الجماعة في
كل دول العالم.
وبحسب الوثيقة ف��إن ما ح��دث وج��ه ضربة قوية للتحالف بين حماس
واإلخوان المسلمين ،إضافة إلى ذلك تراجع الدعم للثورة السورية.

ووضعت الوثيقة عددًا من السيناريوهات والمقترحات للتعامل مع الموقف
ترجح منها الصمود والدفاع عن الشرعية بالنفس الطويل ورفض المساس
بشرعية الرئيس المنتخب مهما بلغت الضغوط والعمل على إحداث صدع
في الجيش.
وهناك سيناريو آخر يقضي باللجوء إلى عسكرة الصراع وهو ما وصفته
الوثيقة بالخيار الكارثي حيث أنه سيقود إلى تدمير البالد على غرار ما
يحدث في سوريا.
الوثيقة ً
عددا من االقتراحات إلنجاح سيناريو المقاومة بالنفس
وقدمت
الطويل عبر "تكثيف الحمالت اإلعالمية وتوعية الشعب بحقيقة ما حدث،
والمالحقة القانونية لرموز الجيش" .كما نصت الوثيقة على وضع استراتيجية
إلحداث انقسامات داخل المؤسسة العسكرية ،إضافة إلى "التركيز على
مواقف األحزاب والشخصيات الوطنية التي تعتبر ما حدث انقالبا عسكريا".
وفيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية المصرية توصي الورقة بـ"إبراز أي
انقسام بين قيادات الجيش حول االنقالب ..والوصول لوالءات داخل المؤسسة
العسكرية عبر مضامين إعالمية تطمينية".

الرقي والتقدم يكرم المساهمين في انجاز النصب التذكاري

يحيى صالح :دماء شعبنا ليست للمتاجرة ولن يفلت المسئولين عن مجزرة السبعين معتصمو «رابعة» يعتدون على
فتاتين بدعوى "نكاح الجهاد"

قال يحيى محمد عبد الله صالح -رئيس ملتقى الرقي والتقدم -أن إقامة نصب
تذكاري لشهداء قوات األمن المركزي هو تأكيد حقيقة أن دماء أبناء الشعب
غالية ولن نسمح ألحد بالمتاجرة بها مهما كان انتماؤه أو مركزه أو نسبه ..ودعا
القضاء الستعادة ثقة الشعب بنزاهته وقدرته على ترسيخ العدالة ،منوها الى
ان التسويف بالوقت في قضية مجزرة السبعين يعد دليل على تورط قوى
متنفذة بالجريمة.
جاء ذلك خالل االحتفاء التكريمي الذي اقامه ملتقى الرقي والتقدم الجمعة
الماضية بميدان السبعين لكل الذين اسهموا بانجاز نصب شهداء قوات االمن
المركزي بالسبعين.
وقال يحيى صالح :جئنا اليوم الى هذا المكان الذي ما زالت قلوبنا تنزف آالم تلك
الجريمة االرهابية التي اهتزت لها أفئدة كل أبناء اليمن الشرفاء ،لنضع أكليل
الزهور على النصب التذكاري لشهداء قوات األمن المركزي األبطال الذين خضبت
دماؤهم تراب الوطن في نفس هذا المكان من ميدان السبعين.
وأضاف :نقف اليوم أمام نصب شهداء السبعين لنقرأ الفاتحة على أرواحهم
الطاهرة ،وأيضًا ّ
لنكرم كل الذين وقفوا وراء إنجاز هذا الصرح الوطني ،وبذلوا
الجهود المخلصة من أجل تخليد ذكرى شهدائنا األبرار ،وتعبيرًا عن مشاعر
الوفاء واالمتنان لكل قطرة دم يمنية تراق في سبيل الوطن وأمنه وعزة وكرامة
شعبه ،وأيضًا ليكون هذا النصب شاهدًا لألجيال على بشاعة وإجرام أولئك الذين
يقفون وراء المجزرة وخبث غاياتهم من وراء استهداف حماة الوطن.
مشيرًا الى أنه ّمر أكثر من عام على جريمة ميدان السبعين ومازال أولياء الدم
وكل أبناء الوطن الشرفاء يترقبون يوم القصاص العادل من المتورطين ،سواء
الذين نفذوا العملية االرهابية أو قدموا التسهيالت أو حرضوا عليها ،حتى بات

الجميع مقتنعين أن استغراق كل هذا الزمن بقضية وطنية بهذا الحجم من
الخطورة لهو دليل على تورط قوى متنفذة بالحادث .لكننا ما زلنا على يقين
بعدالة الله سبحانه وتعالى ،ونؤمن بأنه مهما ظن المتورطون بجريمة السبعين
أنهم في منأى عن العقاب ،أو أن مراكزهم المتنفذة قد تحميهم من الجزاء فإن
إيماننا بقدرة الله على االنتقام منهم أعظم مما سولت لهم شياطينهم.
وأكد يحيى صالح :نحن عندما تمسكنا بإقامة نصب تذكاري لشهداء قوات
األمن المركزي إنما أردنا تأكيد حقيقة أن دماء أبناء شعبنا غالية ولن نسمح ألحد

خلفان :وثائق تكشف مبايعة إماراتيين
لمرشد اإلخوان بديع
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي
أن "وثائق خلية اإلخوان في االمارات كشفت أن بعض
اإلماراتيين بايعوا المرشد العام لإلخوان المسلمين محمد بديع
من خالل وكيل حصل على بيعتهم ثم وصل إلى مصر لتوثيق
البيعة".
وذك��ر في مقابلة مع االعالمي المصري ،وائ��ل اإلب��راش��ي في
برنامج "العاشرة مساء" على "قناة دريم  ،" 2أن الوثائق كشفت
أيضا أن اإلخوان استخدموا مراكز تجميل السيدات والجمعيات
الخيرية المنتشرة في كل أحياء اإلمارات للسيطرة على الحكم.
وق��ال خلفان" :لدينا وثائق بخط أي��دي االخ��وان المصريين
ّ
يقيمون فيها أداء اإلخ��وان في اإلم��ارات ،ويقولون على سبيل
المثال :إن أداء اإلخوان في أبوظبي أفضل من دبي ،وهذا معناه
أننا أمام تنظيم محكم.

وشرح أن الوفود التي كان يرسلها الرئيس المعزول محمد
مرسي لإلمارات كانت تطلب اإلف��راج عن معتقلي اإلخوان
فقط ،برغم وجود عشرات من المعتقلين المصريين غير
المنتمين للجماعة.
وذكر القائد العام لشرطة دبي أنه كان يتوقع "سقوط اإلخوان
في تونس بعد عام ونصف العام" ،ولذلك لم يستغرب من موقف
الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في الهجوم على الجيش
المصري ،وقال" :اإلخوان
ف��ي ت��ون��س يعلمون أن
ال� � ��دور ع �ل �ي �ه��م ألن
ال �م �ش��روع اإلخ��وان��ي
سقط نهائيا بسقوطه
في مصر".

بالمتاجرة بها مهما كان انتماؤه أو مركزه أو نسبه ،وعلى القضاء أن يستعيد ثقة
الشعب بنزاهته وقدراته على ترسيخ العدالة ،ألننا واثقون أن التفريط بدماء
شهداء جمعة الكرامة هو الذي شجع على التمادي وارتكاب جريمة تفجير جامع
الرئاسة ،ثم مجزرتي السبعين وكلية الشرطة وغيرهما ،حيث أنها جميعًا تؤكد
أن العقلية المخططة واحدة ،وأن الممول والداعم والحاضن لهذه الجماعات
واحد أيضًا ،وأن بقاء ملفات هذه القضايا االرهابية طي الكتمان والمماطلة لهو
ضوء أخضر.

أعلنت الصفحة الرسمية للجهاز اإلعالمي
لوزارة الداخلية عن تحرير محضرين برقمى
 1735و 1736لسنة 2013م جنح قسم
أول مدينة نصر لفتاتين عمرهما  26سنة
و 29سنة إحداهما مطلقة واألخرى آنسة
تنتميان للتيار اإلسالمي ،كانتا متواجدتين
داخل اعتصام رابعة العدوية.
وأضافت الصفحة أن بعض المعتصمين
ح��اول��وا االع��ت��داء عليهما بحجة "ن�ك��اح
الجهاد".
وأكد مصدر أمني بقسم مدينة نصر "أول"
لـ"بوابة األهرام " أنه تم إحالة المحضرين إلى
النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

خالد الذهب  :االصالح وظف  220من عناصره بمواقع بالقضاء

قال الشيخ خالد الذهب أن حزب "اإلصالح" يعمل منذ نحو عام على
"أخونة" القضاء والسعي الحثيث للسيطرة عليه .مشيرًا في تصريح
لـ"السياسة الكويتية" إن "اإلصالح وظف طالبا من جامعة اإليمان التي
يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني في مواقع هامة في القضاء بعضهم
عينوا رؤساء محاكم ووكالء نيابات قبل تخرجهم من الجامعة" .وأضاف
أن "اإلصالح وظف نحو  220من عناصره في القضاء خالل العام الماضي,
ألن وراء هذا الحزب قوة نافذة بعد أن نهب ثروة الشعب ويريد اآلن
التحكم في مصيره والسيطرة على مقدراته وقضائه"..
وأرجع الذهب ,سعي "اإلصالح" إلى "أخونة" القضاء إلى أنه ضالع في
قضايا فساد كبيرة بينها نهب النفط والغاز وبيعهما في السوق السوداء
وتهريبهما إلى دول مجاورة ,إضافة إلى ضلوعه في قضايا متعلقة بنهب
منجمي ذهب وتهريب منتجاتهما إلى دبي للتصنيع".
ودعا الذهب الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى وقف تحركات اإلصالح
ومنعه من "أخونة" القضاء ,وكشف كل قضايا الفساد الضالع بها قيادات
وعناصر من "اإلص�لاح" وبعض قيادات سابقة في الجيش قبل فوات
األوان..

