
ليس غريبًا اليوم أن 
تــتــغــيــر مـــواقـــف دول 
ــخــدمــت االخـــــوان  اســت
ــحــربــهــا ضد  كـــوقـــود ل
اليمن وشعبها، فذلك 
كــــــان مـــتـــوقـــعـــًا مــنــذ 
البداية.. ومثلما وقفت 
االمــــــارات ومــصــر ضد 
ـــوان على  سيطرة االخ

عدن وتعز بشكل واضــح، فها هي السعودية 
تواصل قصف معسكرات االخوان في أكثر من 
جبهة قتال ولعل آخرها كــان قصف معسكر 

االخوان في مأرب.
ة المستعجلة نقف أمام تغير  وفي هذه القراء
خطاب دول الــعــدوان تجاه االخـــوان في هذه 
التصريحات الشجاعة والــتــي تؤكد على بدء 
الحرب ضد االخوان، السيما وأن هذه التصريحات 
ــى بها أشــخــاص على عالقة بمصادر صنع  أدل
ة ما بين تلك  القرار.. ونترك للقارئ العزيز قراء

التصريحات والكتابات.
وأكد وزير دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس 
الوطني االتحادي انور قرقاش، ان تيار اإلخوان 
المسلمين في اليمن انهار أمام حشد الحوثيين، 
ـــالل  عــدن  ـــم يـــشـــارك اإلخـــــوان فـــي (احـــت ول
والجنوب)، مشيًرا الى ان اإلخوان في اليمن جزء 

من المشكلة.
 وقــال قــرقــاش، ان "اإلخـــوان حــزب انتهازي 
يسعى لدخول المشهد قرب النهاية، فاالنتهازية 

سمة اإلخوان في (الربيع 
العربي) سرقوا تحرك 
الـــشـــبـــاب وإحـــبـــاطـــه، 
وتــحــكــمــوا وتــســلــطــوا 
وهمشوا حتى سقطوا".
 وأضــاف في تغريدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، ان 
"اإلخـــــــوان فـــي الــيــمــن 
جزء من المشكلة، منذ 
البداية، ولم يلعبوا دورًا في (اسقاط عدن)، 
وتفننوا في الهوامش والمنافي في نشر الشائعات 
طر 

ُ
واألكاذيب، وال أمان لهم في اليمن او اي ق

آخر، واألدلة على ذلك مجلدات".
واردف قــرقــاش، "وكــثــيــرا مــا ارتــبــط حزب 
اإلخوان بالمال الفاسد وفي العديد من األقطار، 
ومنها مصر واليمن، وانكشف دورهم كمعارضة 

ال تسعى الى االصالح والتطوير".
وقـــال الــدكــتــور عــلــي جمعة مفتي مصر 
السابق، إن أزمة اليمن المشتعلة حالًيا وجميع 
هــا جماعة  الدماء التي سالت فيها يقف وراء
اإلخوان، الفًتا إلى أن الجماعة المحظورة كانت 
تقتل الحوثيين وتنتهك أعراضهم خالل 

فترة السبعينات.
وأضاف جمعة -خالل حواره في برنامج "والله 
أعلم"، على قناة "سي بي سي"- أن الحوثيين ألقوا 
بأنفسهم في أحضان إيــران رغم أن مذهبهم 
مختلف بعد بطش اإلخوان بهم، منوًها بأن عقود 
العمل في اليمن خالل فترة السبعينات كانت 

مقصورة على اإلخوان.
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كاتب سعودي: الرياض لن تتسامح مع تيار اإلخوان أبدًا

قـــال الكاتب  
ـــســـعـــودي  ال
سلمان األنصاري، إن 
تيار اإلخوان الفكري 
في السعودية يعتبر 
ـــة مــســتــعــصــيــة  حـــال
ــــان مــتــشــرنــق  ــــي وك
وغير سوي، فتمازج 
الفكر السلفي مع فكر 
اإلخوان لدى الشخص 
ـــــــواحـــــــد يــســبــب  ال
ــفــصــام  نــــوع مـــن االن

األيــديــولــوجــي ويــتــحــول الــخــطــاب الــدعــوي 
بدوره إلى خطاب متوزع األدوار على حسب 
متطلبات المرحلة وقوة السائد جاء ذلك في 
مقال له بجريدة الـ "سي إن إن"، حيث قال: من 
المعروف أن تنظيم اإلخوان المسلمين يصنف 
في السعودية كحزب إرهابي، رغم تصاعد 
أصــوات بعض المنتمين له بتخفيف القيود 
األمنية على فكرهم الحركي والسياسي، كما 
لو كانوا يحاولون أن يصوروا تيارهم على أنه 
"القات اإلخواني" األخف ضررا من الهيروين 
الداعشي أو الكوكايين القاعدي، فبرأيهم 
يجدون أن تيارهم المتعدد األوجــه يساعد 
في احتواء المتطرفين بطريقة "فداوها بالتي 

كانت هي الداء!" 

ــغ إن قــلــت إن الــتــيــار اإلخـــوانـــي في  ــال ال أب
السعودية أشد خطرا من غيره، وذلك بسبب 
حال االنفصام اإلخواسلفي. فمن المعروف أن 
تنظيم اإلخوان لديه مرونة فقهية تتشكل 
بحسب متطلبات المرحلة، وهي مرونة أكبر 
نسبيا مما لدى السلفية التقليدية، وباإلضافة 
فإن لدى هذا التيار اإلخواني رؤية سياسية 
وحركية وأطــمــاع سلطوية ال يحيد عنها 
بعكس التيار السلفي المعتدل الذي يرفض 
التدخل في شئون الحكم، وال يتسامح - ال من 
قريب وال من بعيد - مع األفكار الخوارجية 

الداعية لشق يد الطاعة عن والة األمر. 
وجاء في المقال: باختصار، من المهم ذكر 
أنه من المالحظ أن الكثير من السعوديين 

ــــــدأوا اســتــيــعــاب  ب
مخططات اإلخــوان 
أكــثــر مــن أي وقــت 
مـــضـــى. فــالــشــعــب 
الــســعــودي واع وال 
يـــتـــســـامـــح فــيــمــن 
يستخدمه كوسيلة 
ضغط على قيادات 
وطــنــه، وهـــو حتما 
ليس ساذجا لدرجة 
أن يــخــتــزل الــديــن 
اإلســالمــي العظيم 
في حــزب سياسي كــاإلخــوان المسلمون كما 
يريد المنتمون لهذا الحزب تصديره بفكرة أن 
موقفك من اإلخوان يحدد موقفك من اإلسالم.
واختتم مقاله قائًال: وباختصار أشــد، أرى 
ــه مخطئ مــن يعتقد، أن لــإلخــوان عــودة  أن
حقيقية إلى دائرة الثقة السياسية السعودية، 
حتى وإن ظهر ما يشبه عكس ذلك من خالل 
تعامل المملكة االحتوائي مع ملفات خارجية 
وإقليمية كجماعة اإلصالح في اليمن أو حماس 
في غزة. قلب المملكة كبير ولكن رحمتها 
لتهديدات  لمتسببين با ال تعني نسيان ا
الوجودية لكيانها في أي حال من األحــوال، 

وعلى ذلك أراهن!

ر من سقوط اليمن 
ّ
صحيفة «الخليج» تحذ

بيد «اإلخوان والقاعدة وداعش»

واكــدت الصحيفة ان  قوى التطرف واالرهــاب 
والتكفير في اليمن تستغل الحرب وما اسمته 
بـــاالنـــتـــصـــارات  ضـــد الــحــوثــيــيــن وتستثمرها 
لمصلحتها، وحــذرت من الوقوع مــرة اخــرى في  
الحسابات الخاطئة.. والى اهم ما جاء  في افتتاحية 

الصحيفة.
ص اليمن من وضعه الراهن بكل 

ّ
(ســوف يتخل

تأكيد رغــم الثمن الباهظ الــذي يدفعه ، لكننا 
نــخــاف على اليمن مــن الــســقــوط بعد ذلــك بيد 
التطرف واإلرهـــاب ، كما سقطت دول عربية 
أخرى ، حيث تم السطو على الحراكات الشعبية 
وتحويل مــســارات التغيير فيها إلــى اتجاهات 
أخـــرى ال عــالقــة لها بمصالح الــنــاس وقضاياها 
االجتماعية والسياسية والوطنية والقومية، من 
خــالل قيام قــوى وجماعات ما يسمى «اإلســالم 
السياسي» ، وتحديدًا جماعة «اإلخوان» المتحالفة 
مع جماعات اإلرهاب والتكفير في كل المنطقة 
العربية ، بالسعي الستثمار االنتصار في اليمن 
لمصلحتها ، خصوصًا أن هذه الجماعات (اإلخوان، 
داعش، والقاعدة) موجودة على األرض وتتحرك 
في الميدان مستفيدة من ظــروف المواجهات 
العسكرية مع جماعة الحوثي وقوات صالح ، كما 

أنها تمتلك قــدرات وإمكانات مؤثرة وحواضن 
شعبية وامتدادات إقليمية وعربية ، وخطوط 
تنسيق مع مختلف المجموعات اإلرهابية على 

امتداد الساحة العربية.
أجــل.. نخاف على اليمن من الوقوع في براثن 

اإلرهاب وتحويله إلى منصة ضد كل دور الجوار.
نخاف على اليمن من الوقوع مرة أخرى في خطأ 
الحساب ، بغض الطرف عن مواجهة هذا الوباء 

العابر للحدود والقارات والبحار.
نخاف على اليمن أن يتحول إلى أرض خصبة لإلرهاب 
والتكفير ويلتحق بالعراق وسوريا وليبيا والصومال.

نخاف على اليمن ، كما نخاف على كل بلد عربي 
من خطر أفكار ومخططات وأجندة «اإلخــوان» 
ومنظمات اإلرهـــاب والتكفير التي خرجت من 
تحت جلبابها ، والتي تلتقي مع مخططات تفتيت 
وتفجير المنطقة العربية األمريكية الصهيونية).
الجدير بالذكر ان االمارات من الدول المشاركة 
في العدوان على اليمن وان قواتها شاركت في 
ن االرهابيين 

ّ
غزو عدن ، وهي من الدول التي تمك

من السيطرة على اليمن.. وتعد هذه االفتتاحية 
اعترافًا ونقدًا صريحًا  بخطأ السياسة االماراتية 

تجاه اليمن ..

اعترفت صحيفة الخليــج االماراتية في افتتاحية لها تحت عنوان  
(نخــاف علــى اليمن) -الشــهر الماضــي-  بوجود تنســيق اقليمي 
ودولي للجماعات االرهابية مع القاعدة وداعش واالخوان في اليمن وانهم 

يسعون للسيطرة على اليمن .. 

مؤشرات «انقالب» خليجي على «اإلخوان»
مفتي مصر: اإلخوان وراء أزمة اليمن والدماء المراقة فيهاوزير إماراتي: االخوان مرتبطون بالمال الفاسد وال أمان لهم في اليمن

شــهد االســبوع الماضي تغيرًا واضحًا في الخطاب السياســي الخليجي والمصري تجاه جماعة االخوان المســلمين، وتزامن ذلك مع خطاب ســعودي  
واماراتي ومصري يؤكد أن الحملة ليست بريئة وأن هناك مالمح لتدشين مرحلة جديدة تستهدف جماعة االخوان في اليمن ودول الخليج ومصر.

وهذا التغير تفرضه مصالح األنظمة في هذه الدول التي جندتها جماعة االخوان لتفجير صراعات وتنفيذ أجندتها في بعض دول المنطقة وبعد أن نفذ 
االخوان هذه المهمة االجرامية بات من المنتظر أن يواجهون نفس النهاية المأســاوية كمكافأة على مؤامراتهم على شــعوبهم ودولهم وعمالتهم ألعداء 

بلدانهم.

الزوكا يعزي بوفاة المناضل الشيخ 
بالليل بن جيوب الداعري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة لألخ صالح بالليل بن 
جيوب الداعري، وإخوانه، وكافة آل الداعري، في وفاة والدهم الشيخ بالليل بن جيوب قاسم الداعري، جاء فيها:

األخ/ صالح بالليل بن جيوب الداعري، وإخوانه، 
وكافة آل الداعري.. المحترمون

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ بالليل بن جيوب قاسم الداعري.
وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قياداته وقواعده، 
أعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد  بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناخته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
أخوكم /عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

ل بجثتيهما
ّ
ميليشيات اإلصالح في الرضمة تختطف عضوين مؤتمريين وتقتلهما وتمث

أقدمت ميليشيات حــزب االصــالح في الرضمة بمحافظة إب باختطاف 
واغتيال ٢ من اعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع.

وأوضح مصدر محلي لـ"الميثاق نت" ان ميليشيات حزب االصالح التي تنصب 
نقاط تفتيش بطريق (الرضمة - دمت) اقدمت قبل ثالثة عشر يومًا على 
اختطاف عضوي المؤتمر الشعبي العام عبدالله محمد ناجي الطيري وعلي 
احمد فروة ثم قامت بقتلهما، والشهيدان من ابناء مديرية دمت منطقة 

الرياشية.
وأوضح المصدر انه بعد المتابعة لمعرفة مصير عضوي المؤتمر المختطفين 

تم العثور على جثتي الشهيدين في منطقة قعطبة مديرية العود.
وذكر مصدر مؤتمري لـ"الميثاق" ان الشهيدين تعرضا لعملية تعذيب 
بشعة من قبل الخاطفين حيث قطعت اطرافهما، كما ظهر على جسديهما 

آثار تعذيب همجي ووحشي.

الجدير بالذكر ان المنطقة التي اختطف منها عضوا المؤتمر تسيطر عليها 
ميليشيات حزب االصالح وتنتشر بالطرق مدججة بمختلف االسلحة في منطقة 
دمت بما في ذلك سيطرتهم على دبابات ومدافع، حيث يقومون بمداهمة 

منازل المواطنين، اضافة الى عمليات خطف في النقاط التي أقاموها.
وبهذا الخصوص التقى االستاذ احمد المعكر- رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 
الضالع- مع قيادات المؤتمر في مديرية دمت، حيث جرى مناقشة ابعاد هذه 
الجريمة وضرورة قيام السلطة المحلية بتحمل مسئوليتها وتسليم الجناة الى 

العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
ودان رئيس فرع مؤتمر الضالع الجريمة بشدة، مؤكدًا ان قيادة واعضاء 
المؤتمر في محافظة الضالع يقفون صفًا واحدًا ولن يفرطوا بدماء الشهيدين.
مشددًاَ على ضرورة ان تتحمل السلطة المحلية مسئوليتها وتسليم الجناة 

للعدالة.


