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األغرب من كل هذا ان البيان ق����د أورد جملة تعهد حزب 
االصالح بمقاضاة من يروج لمثل هذه االشاعات قافزًا على 
ه لهذه الجماعة ان  كل الشواهد التاريخية التي تؤكد انتماء
كافة ادبياته ووثائقه ولدت من رحم وثائق وادبيات تنظيم 
االخوان المس����لمين والتمت للواقع اليمني بشيء كما يحاول 
ترويجه حزب االصالح لمحاولة اثبات يمنية الحزب الخالصة 
كما أورده البيان والت����ي تنفيها تمامًا وثائق نش����أة االخوان 
المس����لمين باليمن وتاريخ تواجدها ب����ل وتنفيها توجهات 

قيادات التنظيم ونهج أفعالهم وتصرفاتهم.
ات حزب االصالح سوف نطرح حقائق  ولكشف زيف ادعاء
اثبات انتماء هذا الحزب للتنظيم العالمي لالخوان ابتداٌء من 

النشأه والتأسيس..

نشأة االصالح كفرع لتنظيم »االخوان«
كان أهم المشاركين بتأسيس حزب التجمع اليمني لالصالح 
المهندس محمود ع����زت والذي كان حينه����ا يعمل باليمن 
مهندس����ًا مدنيًا وكان وقتها يترأس ادارة التنظيم السري 
باليم����ن قبل ان يتم اعالن����ه كحزب وبعده����ا انتقل محمود 
عزت م����ن اليمن ليش����غل منصب المرش����د الع����ام لالخوان 
المس����لمين قب����ل القبض عليه وم����ن هنا فق����د أورد الموقع 
الرسمي لتنظيم االخوان المسلمين الويبكيديا الرسمية وفي 
صفحة تاريخ االخوان المس����لمين باليم����ن للكاتب االخواني 
عبده مصطفى دس����وقي وبعد شرح مطول للنش����أة ابتداًء 
من 1348ه� المواف����ق يونيو س����نة 1929م وعالقة البنا 
بالزندان����ي وتطورات ه����ذه العالقة واس����تقطاب التنظيم 
للطالب الدارس����ين في جامع����ة االزهر وحت����ى آخر مرحلة 
اعالن نش����أة حزب التجمع اليمني لالصالح  ومما جاء بموقع 

االخوان الرسمي القول.
)واإلخوان المسلمين في اليمن حاليًا هم ما يعرف بالتجمع 
اليمني لإلصالح، والذي أنش����ئ في) 13 سبتمبر 1990م( 
كامت����داد لحركة اإلخ����وان وتم افتتاح مقره الرئيس����ي في ) 
1991/1/3م (.ولقد شارك اإلصالح في اإلنتخابات النيابية 
عام ) 1993م (و) 1997م ( و)2003م ( وفاز بالموقع 
الثان����ي ف����ي كل االنتخابات. كما ش����ارك ف����ي كل االنتخابات 
المحلية الماضية , وش����ارك مع المش����ترك ف����ي اإلنتخابات 
الرئاس����ية لع����ام 2006 م بانتخاب المهن����دس فيصل بن 

شمالن ، الذي حصل على الترتيب الثاني.
كما ش����ارك اإلص����الح ف����ي حكوم����ة ائتالفية ثالثي����ة بين 
)المؤتمر , واإلصالح,واالشتراكي( ثم في حكومة ائتالفية 
ثنائية بي����ن ) المؤتمر واإلصالح ( ما بي����ن عام ) 1992 - 

1997م ( .
ه����ذا النص ال����ذي يثبت حقيق����ة انتماء االص����الح لتنظيم 
االخ����وان المس����لمين ورد كذلك ف����ي موس����وعة الويبكيديا 
والتي ب����دأت افتتاحي����ة صفحتها ع����ن االخوان المس����لمين 
باليم����ن بالقول: )اإلخ����وان المس����لمين في اليم����ن حاليًا هم 

ما يعرف بالتجم����ع اليمني لإلصالح، والذي أنش����يء كامتداد 
لحركة اإلخوان، تأسس بعد الوحدة بين شطري اليمن يوم 
13 س����بتمبر 1990 على يد الراحل عبد الله بن حس����ين 
األحمر شيخ قبائل حاشد بصفته تجمعًا سياسيًا ذا خلفية 
إس����المية، وامتدادًا لفكر اإلخوان المس����لمين، وتم افتتاح 
مقره الرئيس����ي في 3 يناير 1991م.. وبعد وفاة مؤسس 

ورئيس الحزب الش����يخ عب����د الله بن حس����ين األحمر يوم 
28 ديسمبر 2007 تم انتخاب محمد عبد الله 

اليدوم����ي رئيًس����ا للجنة العلي����ا للتجمع، ومن 
الشخصيات البارزة في الحزب الشيخ عبد 

المجي����د الزنداني.(...بل وج����اء توثيق 
انتمائهم لالخوان المسلمين في موقع 
التجمع اليمني لالصالح وهو ما اورده 
الكات����ب س����عيد ثابت س����عيد في 
كتاباته عن نشأة االخوان المسلمين 
باليمن  والمنشور في أكثر المواقع 
والصح����ف بل وفي مواق����ع التجمع 

اليمني لالصالح ..

االصالح ومشروع الخالفة :
ظلت جماعة االخوان المسلمين تعمل 

تحت األنظمة العربية بصمت وتتغلغل في 

جس����د المجتمعات في توس����ع واستقطاب ش����ديد لالفراد 
حيث تبنت األعم����ال الخيرية والجمعيات التي عن طريقها 
اس����تطاعت اكتس����اب ثقة الكثير م����ن المواطنين خصوصًا 
بتبنيهم لشعار الدين والتقوى والصالح بينما كانت أهداف 
التنظي����م المخفية أكب����ر بكثير مما كان يظه����ر للعامة بل 
ولألنظمة نفسها فلقد كانت كراسي الحكم واالستيالء على 

الس����لطة وتكوين الخالفة 

االس����المية الكبرى من أه����م أهدافهم  والت����ي ظهرت على 
المأل وبشكل علني بعد اندالع ماسمي بالربيع العربي ووصول 
هذه الجماعات الى كراسي الحكم عن طريق اعتالء ماسمي 
بثورات الشباب.. وهذا ما اعلنه بوضوح عبد المجيد الزنداني 
في أحد خطاباته التي القاها على مقاتليه في منطقة ارحب 
قائاًل: إني أرى ش����مس الخالفة االس����المية تبزغ انوارها من 

خلف هذه الجبال..  
وذلك بعد ان وصل االخوان المسلمين للحكم في 
كٍل من تونس ومصر وليبيا ولم يتبق إالَّ اليمن 
وسوريا ليكتمل اعالن بداية نشأة الخالفة 
االس����المية والتي ستمتد بعدها لتشمل 
دول الخليج العربي وبقية الدول.. وهذا 
ماكش����فته وقائع مؤتم����ر  التنظيم 
الدول����ي لالخ����وان المس����لمين والذي 
أقي����م في مدين����ة الهور بباكس����تان 
ومث����ل اخوان اليمن في����ه  فارع عبد 
السويدي، نائب رئيس التجمع اليمني 

لإلصالح ..

سقوط مرسي وسقوط االصالح 
لم يس����تمر بقاء نظ����ام االخوان المس����لمين 

بمصر اكثر من عام حتى خرج الشعب المصري بثورة عارمة 
ادت نهاية األمر الى سقوط االخوان المسلمين والقاء القبض 
على قياداتهم ابتداًء من الرئيس مرس����ي ومرش����د االخوان 
المس����لمين وانتهاٌء ببقية أعض����اء التنظيم وق����د كان لهذا 
السقوط المدوي وقعه الشديد على كل فروع التنظيم على 
مستوى الوطن العربي بل ان هذه الثورة قد كشفت حقائق 
كثيرة عن هذا التنظيم السري الذي ظل لعقود يعمل سرًا 
واليعلم أحد بأجندته الى أن تم اكتشاف وثائق وتسجيالت 
تدينه بالعمالة ومحاولة انشاء جيش مسلح ومتاجرة بالبلد 
به����دف انش����اء الخالفة وتآم����ر على بقي����ة بل����دان المنطقه 
وتهريب االس����لحة وتجنيد المقاتلين وارس����الهم السقاط 
بعض األنظم����ة.. وكل ه����ذه العمليات ت����دار جميعها من 
غرفة عمليات خاصة بتركيا - »اسطنبول« وهو ماكشفته 

االستخبارات المصريه ...
هذا السقوط الذي حدث لجماعة االخوان المسلمين بمصر 
كان له اثره على اخوان اليمن ليخرجوا ببيانات واستنكارات 
واعالن عداء ض����د كل من يؤيد ثورة الش����عب المصري ضد 
نظام »االخ����وان« ليتصدرهم محمد اليدوم����ي األمين العام 
لحزب االصالح بكتابات����ه المهاجمة للمؤيدين متهمًا اياهم 
بالحنين ال����ى حكم البي����ادات ومهددًا ال����دول المتعاونة مع 
نظام مصر الجديد بامتداد الثورات الى بلدانهم واالستيالء 
على انظم����ة حكمهم.. وهو ما اس����تمرت ت����ردده الحاصلة 
عل����ى »نوبل« توكل كرم����ان وعضو مجلس ش����ورى االصالح 
والتي حضرت مؤتمر االخوان المسلمين العالمي بأسطنبول 
عقب سقوط مرسي ليتم طردها من مطار القاهرة ويصدر 
مرس����وم بمنعها دخ����ول االراض����ي المصرية بع����د تزعمها 

ات إليه. التحريض ضد الجيش المصري وتوجيه االساء

اإلصالح من الوالء إلى البراء ..

بعد ان انكشفت حقائق االخوان المسلمين بالوطن العربي 
وانكشاف عالقة االصالحيين »اخوان اليمن« بمخططاتهم 
والصلة الوثيقة التي تجمعهم كتنظيم واحد يدير اجندة 
ومخطط���ات موح���دة وبع���د ان تخلت معظ���م االنظمة 
العربية والغربية عن االخوان المسلمين واصبحت قيادات 
االخوان بمصر تخضع للمحاكمة واس���تحالة عودة النظام 
االخواني وجد االصالح نفسه في مأزق خسارة القبول العربي 
ته  والغربي والتعاون معه، فلم يكن أمامه إاّل أن يعلن براء
ه إليه وهو م���ا اعتبره  من جماع���ة االخ���وان منكرًا انتم���اء
المراقبون نكس���ة أخ���رى وهزيمة يتلقاه���ا االصالح رغم 

معرفة الجميع انتماء هذا التنظيم لالخوان.. 
أخيرًا لقد قال محلل سياسي: ليس هناك أقسى من خلع 
االخ���وان المس���لمين في مصر من كرس���ي الحك���م إال خلع 
االصالح ألنفس���هم من االخوان المسلمين كعملية تمويه 

يعلم حقيقتها الجميع.

»اإلخوان«.. وأعلن تغيير الجلد تنكر ل�

»اإلصالح«.. يخلع نفسه
أص��در ح��زب االصالح قب��ل أيام بيانًا أنكر في��ه صلته وانتماءه لالخوان المس��لمين معتبرًا اياها اش��اعات ال تمت بصل��ة إليه يقوم 
بترويجه��ا اآلخ��رون، ه��ذا البيان الذي أثبت م��دى ماوصل إليه االصالح من تخبط  وعش��وائية بل وانهزامي��ة خصوصًا بعد الضربات 
الموجعة التي تلقاها تنظيمهم العالمي وعلى مس��توى األقطار العربية بعد انكش��اف تآمراته المخفية ووجه زيفه الذي ظل لعقود 

يواريه خلف ستار الدين وقناع التدين..
البيان أثار سخرية واستغراب الكثير لهذا السقوط المدوي الذي وصل إليه حزب االصالح حد اعالنه خلع نفسه من الجماعة وتبرؤه من 
االنتماء اليهم في محاولة تشبث فاشلة للبقاء وان كان كما هو معتاد توجيه االتهامات لآلخرين وإلصاق أسباب الفشل بهم حتى وان كانت 
حقائق بينه وواضحة الينكرها أحد كحقيقة انتماء هذا الحزب لجماعة االخوان المسلمين كفرع من فروعها وهو ما أورده مؤسس الحزب 
الشيخ عبدالله بن حسين االحمر في مذكراته متحدثًا عن نشوء التجمع اليمني لالصالح بالقول : ان تشكيل واعالن التجمع اليمني لالصالح 

جاء كامتداد لجماعة االخوان المسلمين وأحد فروعها ..

اخوان مصر واخوان اليمن 
من خالل المراجعه لوثائق تأس���يس االخوان المس���لمين باليمن ومراجعة هيكلهم التنظيمي قد اليعرف الكثير ان لدى جماعة االخوان المس���لمين باليمن أمير خاص 
بالجماعة يديرها وهذا األمير هو ياس���ين عبدالعزيز، اضافة لكونه عضو مجلس شورى االصالح والذي يرأس���ه الشيخ عبدالمجيد الزنداني أحد مؤسسي تنظيم االخوان 
المس���لمين باليمن.. ولهذا نجد ان هناك عالقة وثيقة بين اخوان اليمن واخوان مصر كون اليمن كانت ومازالت مكانًا خصبًا لنشر أفكارها وتوسع جماعتها ولهذا نجد انه 
حينما اعلن تنظيم االخوان المسلمين بمصر مشاركته باالنتخابات الرئاسية المصرية وتقديم اسم مرشحه محمد مرسي كمنافس للمرشح الرئاسي أحمد شفيق اعلنت 
رشيدة القيلي وهي احدى العضوات البارزات بالتجمع اليمني لالصالح قيامها بتزويج زوجها من مصرية في حال فوز مرسي ووصول االخوان المسلمين الى الحكم وعندما 
تم اعالن فوز مرس���ي بالرئاسة أعلن حزب التجمع اليمني لالصالح ورس���ميًا احتفاالته وتكبيراته باعتبار هذا انتصار لالسالم والمسلمين وبداية لتأسيس دولة الخالفة 
وبدأت الزيارات واالتصاالت بين جماعة االخوان المس���لمين بمصر وفرعهم باليمن تس���ير بوتيرة تتوجت بزيارة أحد ابرز وجهاء حزب االصالح الش���يخ حميد االحمر 
للرئيس مرسي وحصوله على عدة امتيازات وتس���هيالت.. والمعروف ان هناك امبراطورية تجارية ومالية  لالخوان المسلمين عن طريقها يتم دعم التنظيم وتنتشر 

بكافة االقطار العربية واالوروبية ويبني ادارتها باليمن الشيخ حميد االحمر...

 سقوط مرسي  افقد»االصالح« 
القبول العربي والغربي

مؤتمر إب يدين االعتداء على مقر االشتراكي

الزنم: نطالب األجهزة األمنية إطالع الرأي العام
 على نتائج تحقيقاتها

دان المؤتم��ر الش��عبي الع��ام بمحافظ��ة 
إب، االعت��داء عل��ى مقر الحزب اإلش��تراكي 
بالمحافظة وإطالق النار عليه مس��اء أمس 
من قبل مس��لحين مجهولين كانوا على متن 

دراجة نارية.
واعتبر رئي��س الدائرة السياس��ية بفرع 
المؤتم��ر بالمحافظة علي محم��د الزنم، أن 
هذه الجريمة ال تصدر إال م��ن أعداء النهج 

الديمقراطي والتعددية السياسية. 
ودعى الزنم مدير األمن والجهات األمنية 
لسرعة كشف لمالبسات ضبط الجناة وإطالع 
الرأي العام على نتائج التحقيقات بشفافية 
مطلق��ه وتحدي��د الجه��ة التي تق��ف وراء 
االعتداء، كما وجه دعوته لألجهزة األمنية 
لتحمل مسئولياتهم األمنية في هذه القضية 
وغيرها من اإلختالالت األمنية التي تشهدها 

المحافظه.
مؤكدًا أن هذا االعتداء ل��ن يؤثر على أداء 
ودور الحزب االش��تراكي اليمني في مواصلة 
نضاله��م الوطن��ي بل س��يزيدهم تمس��كًا 
بالنهج الديمقراطي الذي أسسه مع شريكه 

)المؤتمر الش��عبي العام( الى جانب تحقيق 
منجز الوحدة.

ودعا رئيس الدائرة السياس��ية للمؤتمر 
كاف��ة األح��زاب والمنظم��ات والفعالي��ات 
الجماهيري��ه إلى إدان��ة االعت��داء على مقر 
الحزب االشتراكي، واالصطفاف في مواجهة 
دع��وات الفوض��ى والتخري��ب واألعم��ال 
التصعيدية التي تس��تهدف إفشال مؤتمر 

الحوار الوطني..

توفى القيادي المؤتمري الشيخ سلطان عبدالجليل سيف -أحد مشائخ عزلة بني عيسى في مديرية جبل حبشي 
بمحافظة تعز -وزوجته وشقيقته وحفيدته واصيب تس���عة آخرين من أفراد أسرته حالة ثالثة منهم حرجة 
وذلك في حادث مروري مؤس���ف وقع الجمعة في منطقة بيت الفقيه على طريق الحديدة تعز أثناء عودتهم 

من الحديدة إلى تعزبعد مشاركتهم عرس الدكتور عبدالرحمن عبدالجليل سيف.
وقد تم إسعاف نجله \"عصام سلطان عبدالجليل\" إلى العاصمة صنعاء للعالج كون حالته خطيرة حيث ادخل 
مستشفى العلوم والتكنولوجيا وال يزال حتى كتابة الخبر في غيبوبة فيما ال يزال بقية المصابين يتلقون العالج 

في أحد المستشفيات بمدينة الحديدة.

اغتالت عناصر متطرفة من ح���زب االصالح رئيس 
ف���رع المؤتم���ر الش���عبي العام ف���ي مديري���ة المتون 

محافظة الجوف.
وقال���ت مص���ادر قبلي���ة ان صالح بن نس���عة تعرض 

لالغتيال اثناء عودته الى منزله.
وتأت���ي ه���ذه الجريمة في س���ياق مخط���ط تصفية 

قي���ادات المؤتم���ر والت���ي بدأه���ا االصالح من���ذ العام 
2011م..

يذكر أن���ه تزاي���دت عملي���ات اغتيال عس���كريين 
بين الجيش واالم���ن اليمني منذ مطل���ع العام الماضي 
ليصل عددهم الى المئ���ات فضاًل عن اغتياالت طالت 
شخصيات اجتماعية واكاديمية ومواطنين عاديين.

وفاة قيادي مؤتمري و3 من أفراد أسرته في ح����ادث مروري

متطرفو اإلصالح يغتالون قيادي مؤتمري في الجوف

جرحى في كمين لدورية أمنية 
واغتيال ضابط في البيضاء

اغتال مس��لحون مجهولون يرج��ح انتماؤهم لتنظيم 
القاع��دة األربع��اء ضابطًا وس��ط مدينة البيض��اء ، إثر 
اس��تهداف س��يارته التي كان يقودها بقذيف��ة »آر بي 

جي«، وأصيب جندي آخر في الهجوم.
وقال مصدر محلي في المدينة إن مجهولين استهدفوا 
الشاحنة الخاصة بنقل المواد الغذائية للسجن المركزي 
بقذيفة، ما أدى إلى استش��هاد المالزم حس��ين محمد 
النقيب مدير الش��ئون المالية بإدارة الس��جن المركزي، 
وإصابة مرافقه الذي نقل الى مستش��فى القيسي الطبي 

لتلقي العالج.
الى ذلك أصي��ب ثالثة من اف��راد قوات االم��ن الخاصة 
بانفجار عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور دوريتهم جوار 

السوق المركزي الجديد بمدينة رداع.
وقال مصدر محلي إن اإلنفجار ناجم عن عبوة ناس��فة 
زرعها مجهول��ون في الش��ارع الفرعي -مابين الس��وق 
المركزي الجديد ومدرسة ابو الرجال االساسية )وسط 
مدين��ة رداع(، وأنه أس��فر ع��ن إصابة ثالثة م��ن أفراد 
الدورية )حالة أحدهم حرجة( حيث تم اسعاف الجرحى 

الى المستشفى الدولي بالمدينة. 


