
هن���اك أس���باب ع���دة موضوعي���ة ومقنع���ة 
لتفس���ير التج���اوب االيجاب���ي والفاع���ل م���ن 
الماليين من شعب مصر ونزولها يوم الجمعة 
الماضي���ة لش���وارع وميادين مصر المحروس���ة 
م���ن االس���كندرية حت���ى أس���وان فيم���ا عرف 
»مليونيات تفويض الجيش والشرطة لحماية  ب��
المصريين من االرهاب والتطرف« غير أن أهم 
األس���باب لنجاح مليونيات الجمعة الماضية ان 
الشعب المصري في اغلبيته العظمى قد أدرك 
حقيقة جماعة االخوان ومدى ضآلتهم وفشلهم 
في قيادة وحكم بلد بحجم مصر، وذلك بعد ان 

عاش الكثير من ابناء الش���عب المصري على وهم كبي���ر بأن الجماعة 
لديها من المناصرين ومن الرؤى والبرامج التي تس���تطيع فعاًل حكم 
مصر بها خاصة في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي اعقبت فترة 

حكم الرئيس االسبق محمد حسني مبارك.. 
لكن مليونيات »الجمعة« الماضي���ة فضحت اكاذيب جماعة االخوان 
وحقيقتهم واكدت على انهم لم يعودوا يمتلكوا سوى سالح االرهاب 
والعنف والقتل، مما س���يؤدي ف���ي نهاية المطاف ال���ى توجيه الضربة 

الكبرى والقاضية لها، ليس من قبل االجهزة 
االمنية والجيش كما تردد قياداتها، ولكن 
من الشعب المصري المغلوب على أمره بعد 
ان تخلص من استكانته وانتفض وخرج ضد 
كل أش���كال العنف واالره���اب وااللغاء الذي 
تمارس���ه جماعة االخوان التي يرى الشعب 
أنه���ا بالفع���ل بات���ت ته���دد االم���ن القومي 

المصري برمته.
لقد اثبت الش���عب المصري العظيم يوم 
»الجمعة« الماضية قوت���ه ووحدته بعد ان 
استجاب لنداء العقل والمنطق الذي اطلقه 
وزير الدف���اع الفريق عبدالفتاح السيس���ي 
والذي طالب فيه شعب مصر األبي بالنزول 
الى الش���وارع والميادين العطاء الجيش والش���رطة تفويضًا لمواجهة 
العنف واالره���اب الذي ضرب كل انحاء مصر من���ذ 30 يونيو الماضي، 

وعقب االطاحة بالرئيس االخواني محمد مرسي.
لقد تجسدت الملحمة المصرية الوطنية كاملة بخروج الماليين يوم 
الجمعة الماضية وهي ترفع ش���عار »ال لالره���اب، ال للعنف، ال لعودة 
ات الثالثة التي مثلت رسالة الشعب  مرسي لقصر االتحادية« وهي الالء
المصري وايصالها بكل قوة الى تنظيم االخوان، الذي مايزال يسعى هذه 

االيام الى اعادة عجلة التاريخ الى الوراء، الى 
ماقبل 30يونيو من خالل احتالل الجماعة 
ميدان رابع���ة العدوي���ة الذي ب���ات يمثل 
وكرًا لها يتم فيه التخطيط لكل العمليات 
االرهابية التي تجري في سيناء او المنصورة 
او االس���كندرية، وه���و ما يظه���ر بوضوح 
ويتأكد من خالل تصريح���ات وتحريضات 
قادة جماعة االخوان المس���لمين في رابعة 

العدوية وفي النهضة.
ان نج���اح مليونية »التفوي���ض« بالعالمة 
لكامل���ة، وفش���ل مليوني���ة مايس���مى  ا
»الفرقان« فشاًلَ ذريعًا يضع أمام جماعة  ب��
االخوان طريقًا واحدًا ال ثاني له، وهو طريق 

االنسحاب ال المغادرة ليس فقط من ميداني رابعة العدوية والنهضة، 
بل من المشهد السياس���ي كله، فحربهم اآلن ليس مع  سلطة او نظام 
بل مع الش���عب المصري، وذل���ك أم الكوارث بعدما تأك���د عدم وجود 
عقالء داخل هذه الجماعة يمتلكون الحكم���ة إلنقاذ مصر من الخراب 
والفوضى، وش���عب مصر ال���ذي خرج به���ذه القوة العظيم���ة مفوضًا 
مؤسسته العسكرية واالمنية لمواجهة كافة اشكال التطرف واالرهاب 
لن يصم���ت بعد اليوم ام���ام تهديدات جماعة االخ���وان لالمن القومي 

خاصة في سيناء وغيرها من بلدات ومدن مصر.. 
وان يعي قادة الشر والخراب وعلى رأسهم بديع 
والعري���ان والبلتاجي وحجازي فح���وى ومغزى 
رسالة مليونية التفويض التي انتصرت الجمعة 

الماضية لمصر وشعبها العظيم.
ويبقى في االخير.. بعد تفويض جيش مصر 
بمحاربة االره���اب، ان يكون ه���ذا الجيش عند 
حس���ن ظن ابناء مصر فيه، وان يق���در تكاتف 
الش���عب معه حق تقدي���ر، وان يس���عى جاهدًا 
لتوطيد هذا التآلف االب���دي، وان يثبت للجميع 
ان تدخل الجيش في الحياة السياس���ية لم يكن 
من أجل مطامع شخصية او اغراض ضيقة لكنه 
من أجل مصر وش���عبها، هذا الوط���ن الذي كان 

مختطفًا وتم استعادته وكان مسلوبًا وتم استرجاعه..
وينتظر شعب مصر ومعه كل الشعوب العربية الحية ما بعد تفوض 
جيش مصر بمحاربة اعداء مصر، ان يؤسس لدولة مصر الحقيقية، وان 
يقود قطار نهضة مصر الحقيقيقة، وان يصبح درعًا وسيفًا يذودان 
عن الوط���ن ضد اعدائه الخارجيين والداخليين، وان يس���تلهم مبادئ 
نهضتي محمد علي وجمال عبدالناصر ليكون راعيًا لالستقالل الوطني 

وحاميًا للدولة المصرية المدنية الحديثة.
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مصطفى بكرى: »مرسي« خصص 3 محامين بـ75 مليون جنيه للدفاع عنه
أكد الكاتب الصحف���ى مصطفى بكرى، أن 
الرئيس المعزول محمد مرس���ى خصص 3 
محامين بقيمة 75 مليون جنيه للدفاع عنه 
من ضمنهم وزير سابق وقانونى كبير، وقانونى آخر.
وأضاف بك���رى خالل ح���وار تلفزيون���ى لبرنامج 

اس���توديو النهار الم���ذاع عبر شاش���ة النهار مع 
الكات���ب االصحف���ى خال���د ص���الح، أن التعاقد مع 
المحامين تم فى بريطانيا، مشيرا الى  أن األجهزة 
المصرية  ستكشف هذه الصفقة والمبالغ التى تم 

الحصول عليها.

واوضح  بك���رى أن هذه األم���وال تمت من تحت 
»الترابيزة«، الفتا أن الفرد الواحد س���يحصل على 
مبلغ يقدر ب�30 مليون جني���ه مصرى وهذه من 
أموال البالد وستكشف عنها األجهزة األمنية خالل 

األيام القادمة.

الشعب المصري يرمي باالخوان خارج المشهد السياسي

تواصل قيادات تنظيم االخوان اجتماعاتها 
-سريًا- في عدد من الدول العربية واالسالمية 

بهدف اسقاط الثورة المصرية »30يونيو«.
»الميثاق« ان تلك القيادات  وتفيد مصادر سياسية ل�
االخواني����ة قررت دع����م اخ����وان مصر بالمال والس����الح 
والرجال بهدف اعادة مرسي الى الحكم مهما كان الثمن 
ومحاكمة قادة الجي����ش المصري وفي مقدمتهم وزير 
الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي وكل من شارك في 
اسقاط حكم االخوان باعتبارهم خارجين على ولي األمر.
وأوضح����ت المصادر ان جماعات متش����ددة بدأت في 
التس����لل الى القاهرة م����ن اليمن وعدد م����ن الدول تحت 
مختلف المبررات كما ان بنوك وجمعيات خيرية تقوم 

بتمويل جماعة االخوان لشراء االسلحة وغيرها..
هذا فيما استنفر قادة التنظيم العالمي عناصرهم في 
جميع الدول بتسخير المساجد وكل الوسائل االعالمية 
لتحريض الشباب وحثهم على الذهاب الى مصر للجهاد 

والقيام بعمليات استشهادية.
ويب����دو ان جماعة االخ����وان ادرك����ت مؤخ����رًا الخطر 
الحقيقي الذي حل عليها بعد الغضب الشعبي في مصر 
والذي أطاح بمحمد مرسي واالخوان رسميًا من السلطة، 

األمر الذي سيزعزع من قوتهم في العالم.
وعل����ى الرغم م����ن تأخ����ر »الجماع����ة« ف����ي مصر تم 
استيعاب المطالب الشعبية، إال ان »التنظيم العالمي« 
ادرك الخطر الذي حل به وقرر تداركه سريعًا للحفاظ 
على التنظيم، الذي يعد من أكث����ر الكيانات في العالم 
تنظيمًا وذلك وفقًا لتقارير المتابعين والمراقبين ألداء 

الجماعات االسالمية.
وفي محاولة للتشبث بأحالمه أخرج التنظيم العالمي 
توجيه����ات كتبت ف����ي أوراق صغيرة تحم����ل بداخلها 
الخط����ة البديل����ة للحفاظ عل����ى الجماعة وه����ي ضرورة 

وا ال����ى »التنظيم  االنش����قاق عن القي����ادات الذين أس����اء
العالمي« و »الجماعة« في مصر.

لذلك وبعيد اس����قاط حكم االخوان ف����ي مصر وعزل 
محمد مرس����ي، وبعد اجتماع »التنظيم العالمي« أوائل 
»ش����باب  يولي����و في تركي����ا ظهرت مؤخرًا ما يس����مى ب��
جماعة االخوان المس����لمين« و »احرار جماعة االخوان 
المسلمين« في مصر وعدد من الدول التي ينشط فيها 
التنظيم، واعلنوا في بيانات رس����مية لهم انش����قاقهم 

ليس عن »الجماعة« ولكن عن قياداتهم.
بهذه الكلمات من����ح »التنظيم« الكبي����ر قبلة الحياة 
لجماعته����م ف����ي مص����ر محاولي����ن ايه����ام المصريين 
والمجتمع الدولي بأن من عاثوا فسادًا هم اشخاص لهثوا 

خلف السلطة متناسين االسالم وتعاليمه وهموم الوطن 
والمواطن ومبدأ اعالء المصالح الشخصية.

ويصف مراقبون لش����ئون جماعة االخوان المس����لمين 
انشقاق جماعات مثل »ش����باب وأحرار جماعة االخوان 
المس����لمين« عن قيادات الص����ف األول بالطعم الكبير 
الذي يريد »التنظيم العالم����ي« اصطياد المصريين به 

بعد الفشل الذريع الذي سقط فيه جماعة االخوان.
كما ان هذه الجماعة ليست مجرد كيان مصري يطمح 
في السلطة، بل هو تنظيم عالمي وكيان كبير يطمح في 
خالفة عالمية يحكمها ذلك التنظيم المريب الذي تحوم 
حوله شبهات كثيرة بشأن التمويل واألموال الطائلة التي 

يمتلكها ومصادر تمويلها.

وتذه����ب آراء المراقبي����ن ال����ى ان الحدي����ث اآلن ع����ن 
االنشقاقات لعبة جديدة قديمة من أالعيب »الجماعة« 
وم����ن يدعمها خارجيًا للعودة الى المش����هد السياس����ي 

وقبول الشارع المصري لهم من جديد.
ويركز »التنظيم العالمي« وينشط في عدد من الدول 
العربية واالسالمية وبينها اليمن التي يعتبرها موطنه 
القوم����ي األول وهي منطلق مش����روعه العالمي للخالفة 
المزعومة كما ورد في شهادات وكتب القيادي االخواني 
المصري ث����روت الخرباوي من نش����اطهم المحموم في 
اليم����ن وال����ذي كان آخ����ره محاولتهم الفاش����لة في عام 
2011م باغتيال قيادات ورموز الدولة في داخل جامع 
الرئاسة، وللداللة على تركيز »االخوان« على اليمن منذ 
نشأتهم واعتبارها موطنهم القومي إلطالق مشروعهم 
للخالفة االس����المية، ان ذكر اليمن ق����د ورد مرتين في 
نصين يمين قس����م »التنظيم العالمي« منذ تأسيس����ه 

وانطالقه في العديد من دول العالم االسالمي.
ومن هن����ا يمكن االش����ارة والتذكير باعالن وتبش����ير 
عبدالمجيد الزنداني في ساحة الجامعة مشروع الخالفة 
االس����المية االخوانية من اليم����ن، فضاًل ع����ن الزيارات 
العديدة للكثير من قي����ادات »التنظي����م العالمي« الى 

اليمن بعد ثورة مصر.
وفي تح����ٍد واضح لق����رار الش����عب المص����ري بالقضاء 
على حك����م االخوان- وبش����كل علني ألول م����رة- قام ما 
يس����مى بحزب »الس����عادة« التركي بعقد مؤتمر حاشد 
»التنظيم العالمي« في اس����طنبول شارك فيه اعضاء  ل�
التنظي����م العالمي لالخوان من أجل دعم عودة مرس����ي 
للحك����م بحج����ة ان ماج����رى س����يؤثر بالس����لب على دول 
المنطقة، وك����ذا وضع الخطط والتوجه����ات لمرحلة ما 
بعد مرس����ي، خاصة ان مصر تعتب����ر الدولة الكبرى في 
العال����م العربي واالس����المي وأحد أكبر معاق����ل االخوان 

المسلمين في العالم.

❞
اإلخوان

 لم يستوعبو
الى اآلن ان التاريخ 

اليعود للوراء

❞
جمعة »التفويض« 

وضعت المسمار
 االخير في نعش 

اإلخـوان

 كتب لمحرر السياسي :

الداخلية ستفض اعتصامات اإلخوان في مصر
ق����ال وزي����ر الداخلي����ة 
لل����واء محم����د  المص����ري ا
ابراهي����م إن����ه س����يتم فض 
اعتصامي جماع����ة اإلخوان 
المس����لمين في القاه����رة قريبا ولكن 
»ف����ي إط����ار قانون����ي« وذل����ك ف����ي 
تصريحات لقن����اة تلفزيونية مس����اء 

الجمعة.
وأضاف ابراهي����م لقن����اة الحياة أن 
اعتصام����ي مي����دان رابع����ة العدوية 
وميدان النهضة »ال جدوى منهما ألن 
مصر لن تعود للخلف« وفقا لتعبيره.

وحول تفس����ير »الفض القانوني« لالعتصام����ات قال النائب الس����ابق في مجلس 
الش����عب المصري مصطفى بكري باتصال مع »س����كاي نيوز عربية« إن الدخول 
إلى االعتصام سيتم وفقا لمذكرات اعتقال من النائب العام لسبعة من قياديي 
اإلخوان الموجودين هناك بتهم التحريض والتخطيط للعنف.كما أش����ار بكري 
إلى أن وزارة الداخلية س����تتحرك لفض االعتصامات ألنها »غير س����لمية« وفقا 
لتعبيره، ولما »تتسبب به من مضايقات لسكان المنطقة، وقطع الطرقات .« 

القرضاوى يدعو المتطرفين إلحراق مصر
في فضيحة جديدة تؤكد على   متاجرة االخواني  يوسف القرضاوي 
بالدين وتسخيره لخدمة مصالح دنيوية وشخصية بحته وبعد 
ان اصدر الفتاوى التي اش���علت نيران الفتنة في الوطن العربي 
وبسببها سفكت دماء مئات االالف من االبرياء في ليبيا وسوريا 
واليمن - ها هو يخرج  القرضاوي  يدعو االخوان   في  مختلف 
دول العالم الى الوقوف جوار مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرس���ى، 
مطالبا بالذهاب إلى مصر لطلب  ما اس���ماها بالشهادة بجوار إخوانهم 
وفي نصرة اإلس���الم. وزعم القرضاوي خالل مقطع فيديو انتشر على 
موقع »يوتيوب« السبت أن مؤيدي مرسى يتعرضون لمجازر حد قوله .
واتهم القرض���اوي الفري���ق أول عيد الفتاح السيس���ي وزي���ر الدفاع 
المص���ري بأنه وحش كما اتهم صحفيي مصر بأنه���م يكذبون على الله 
وعلى الشعب، ، كما اتهم ايضا الش���يخ أحمد الطيب شيخ األزهر بأنه 

تواطأ مع السيسي على قتل الشعب المصري حسب زعم القرضاوي.

التنظيم العالمي لالخوان يستنفر قياداته وقواعده للجهاد في مصر

»الميثاق« : جماعات متشددة من اليمن  ودول عربية بدأت التسلل الى القاهرة مصادرسياسية لـ


