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»األمناء« قسم التقارير:
شــن عدد مــن الكتــاب واملحللني 
السياســيني العرب هجوًمــا كبرًيا عىل 
جامعة اإلخوان، التي تســيطر عىل كل 

مفاصل الرشعية اليمنية.

خلق الرصاع وتكفري الخصوم

الســيايس  واملحلل  الكاتب  وقــال 
عبد الســتار الشــمريي، أثناء مداخلته 
يف برنامــج رسطــان األوطــان عىل 
قناة الغــد املرشق مــع اإلعالمي جامل 
أو  اإلخــوان  “جامعــات  إن:  حيــدرة 
اليمني الدينــي وذراعهم يف اليمن حزب 
املجتمع،  اإلصالح يعيشــون رصاعا مع 
فاملتتبع ملســرية الحزب منذ تأسيســه 
يف التســعينيات أو تاريخ الجامعة يف 
اليمن منذ األربعينيات يدرك أنهم مارسوا 
الجرميــة باســم التغيــري االجتامعي 

ويقولون ما ال يفعلون”.
وأضاف الشــمريي: “حزب اإلصالح 
عمــل عىل خلــق الرصاعــات وتكفري 
الخصوم السياســيني وأدخــل البلد يف 
عــدد من الرصاعــات وألن شــيوخهم 
ورجالهــم وصوليون فقــد عملوا عىل 
االشــرايك  والحزب  الجنوبيني  تكفري 
من  العديد  واغتالوا  النارصيني  وتفسيق 
رجال الفكــر والدولة ومنهــم جار الله 
عمر كام إن تاريخ الحزب يشري إىل أنهم 
األفراد  مستوى  عىل  الجرمية  ميارسون 
وتجارة الســالح والجرمية املنظمة عىل 
مســتوى الجامعة ومــن الجانب الفكر 
لخدمة  الفتوى وسيلة وترشيع  يتخذون 
مصالحهم الخاصة عىل حســاب الوطن 

واملواطن”.
وذكر الشــمريي أن “مســرية عمل 
حزب اإلصالح يف اليمن تكشــف حقائق 
والتنمية  الدميقراطيــة  فتعطيــل  عدة 
مرشوعهم  بــني  التصادم  مــن  ينطلق 
شكلية  شــعارات  يرفعون  فهم  والدولة 
للحصول  الدميقراطيــة  ويســتثمرون 
والسيطرة عىل  الســلطة  إىل  والوصول 
القرار وبعدها يكيفــون مفاهيم الدولة 
واملواطنــة والدســتور وكل يشء وفقا 
التي ال تقبل  التعصبية والضيقة  لألفكار 

أحدا”.

واإلخــوان  صــادق  االنتقــايل 
هربوا من مواجهة الحويث

والباحث  الصحفــي  قــال  بدوره، 
يف الدراسات اإلســالمية املرصي حامد 
الربنامج،  ذات  يف  مداخلته  أثناء  فتحي، 
وهو )رسطان األوطــان( عىل قناة الغد 
املــرشق: “جامعة اإلخــوان هربت من 
الشامل ومل تصمد أمام مليشيا الحويث، 
والذين هربوا إىل الجنــوب مل يكن لهم 
دور يف مواجهــة الحويث بــل حاولوا 
املناصب  عىل  الحصــول  بهدف  وعملوا 
والسيطرة عىل الحكومة، كام أن اإلخوان 
يف اليمن يختلفون عىل غريهم يف الدول 
العربية مــن حيث الركيبــة والتكوين 
القبيلة  عليها  دخلت  تقســيامت  فهناك 
القضايا  طبيعة  حســب  تعددت  وأخرى 

فهناك الشامل والجنوب”.
وأشــار فتحــي إىل أن الجامعــة 
منقسمة وعىل الرغم من هروبهم وعدم 
مواجهة ميليشيا الحويث لكن استطاعوا 
أن يكونــوا يف الحكومــة ومؤسســة 

الرئاســة ووجودهم هو ســبب الفشل 
الحاصل يف الحرب ضد املليشيات”.

اإلخوان  “جامعة  أن  فتحــي  وذكر 
فريوس يف جســد الــدول العربية وأن 
الجامعة سقطت شعبيًا يف مرص وتونس 
والجزائــر عــىل الزعم مــن محاولتها 
السيطرة عىل السلطة يف البدايات ولكن 
السلوكيات واملامرسات الخاطئة تسببت 
يف الســقوط الرسيع وأتوقع سقوطها 

يف اليمن”.
يف  الحرب  مســتجدات  عىل  وعلق 
اليمن وقال إن املجلس االنتقايل الجنويب 
لديه شــعبية وحق تاريخي يســعى من 
الصادقة  الوحيدة  الجهــة  إنه  أجله كام 
التابعة  القوات  عرب  الحويث  محاربة  يف 
له والتي كان لها الدور األبرز يف تحرير 
مناطــق الجنــوب من الحــويث وأيضا 
الصمود اليوم يف أكرث من جبهة وساحة.

جامعــة اإلخوان ليــس لديهم 
مرشوع

من جهته، قال املحلل السيايس عمر 
أبو رصاع أثناء مداخلته يف ذات الربنامج 
)رسطان األوطان( عىل قناة الغد املرشق 
إن: “جامعــة اإلخوان املســلمني تؤيد 
االســتبداد وتدعمه وتســتخدم أساليب 
وخطط بهــدف خلق وإيجــاد تربيرات 
وترشيع لتلك املامرسات وتزعم أنها وفقا 
للدستور والقانون بينام يف الحقيقة هي 

ضمن رؤيتهم وسياستهم”.
وأوضــح أبو رصــاع أن “جامعات 
اإلخوان تعيش يف ظل الحروب واألزمات 
وهدفها األســايس والرئييس االستثامر 
أجندتها  لخدمــة  الــرصاع  وتســخري 
الدول  مبختلف  حاصل  وذلك  ومخططها 

العربية وعىل رأسها اليمن”.
مبختلف  اإلخــوان  جامعة  إن  وأكد 
مسمياتها وتواجدها يف الوطني العريب 
الشعوب بل  لديها مشــاريع تنفع  ليس 
عىل العكــس فهم معول هــدم وأدوات 

دمار.
األحزاب  تعدد  رضورة  عىل  وشــدد 
متوقعــا أن التعدديــة ميكــن أن تقدم 

للمواطن حلول عىل أرض الواقع.

أسقطت رهان اإلخوان
يف ســياق متصــل، أكــد الناطق 
الرسمي للقوات املسلحة الجنوبية محمد 
النقيــب أن القوات الجنوبية أســقطت 
رهان اإلخــوان يف تحويل العاصمة إىل 

وكر للجامعات اإلرهابية والتخريبية.
وأشــار النقيب إىل أن عدن انترصت 
ملدنيتهــا بفضــل وعــي املواطنني يف 
العاصمة عدن وبســالة ويقظة القوات 

املسلحة الجنوبية.
وقال النقيب يف سلســلة تغريدات 
عــىل موقع »تويــر”: “عمدت جامعة 
اإلخوان منــذ وقت طويــل إىل تحويل 
مدينــة كرير إىل وكر إلدارة نشــاطها 
مأوى  املدينة  وجعــل  التآمري  اإلرهايب 
القادمة من  اإلرهابيــة  للعنارص  ومالذا 
خارج املحافظة ومركــزا إلدارة وتوجيه 
نشاط الجامعات املتطرفة والخارجة عن 
بارتكاب  واملتورطني  والقانــون  النظام 

الجرائم ونرش الفوىض والتخريب”.
الله، وبفضل  وأضاف: “بعون مــن 
األجهزة  وبسالة  ويقظة  املواطنني  وعي 
اإلخواين  الرهــان  أُســقط هذا  االمنية 
العاصمة عدن ملدنيتها وحقها  وانترصت 

يف األمن واالستقرار”.

تقرير

حملل �صيا�صي: حزب الإ�صالح ميار�س الإجرام وخلق ال�صراع وتكفري اخل�صوم
 كتاب ومحللون عرب يشنون هجوًما حاًدا على جماعة اإلخوان

باحث م�صري: النتقايل �صادق والإخوان هربوا من مواجهة احلوثي لل�صيطرة على احلكومة

ناطق القوات امل�صلحة اجلنوبية: قواتنا اأ�صقطت رهان الإخوان لتحويل العا�صمة عدن اإىل وكر لالإرهاب
�صيا�صي اأردين: الإخوان يوؤيدون ال�صتبداد والعي�س يف ظل احلروب ولي�س لديهم م�صروع


