
 كما يحدث اليوم في الدول التي س��قطت شعوبها تحت 
مخالب جماعة االخوان التي تهلك الحرث والنسل في سوريا 

واليمن ومصر وليبيا وتونس والسودان وغيرها.
ان مس��تقبل األجيال في المنطقة العربية ل��ن يكون أمنًا 
ومستقرًا إال باتخاذ قرارات ش��جاعة كالقرار الذي اتخذته 
الحكومة المصرية االس��بوع الماضي بحظر جماعة االخوان 
المسلمين واعتبارهم منظمة ارهابية، ألنه المجال للتعايش 
معهم.. وتؤكد على ذل��ك تجربة أكثر من ثمانية عقود من 

تاريخ هذا التنظيم االرهابي.
وإذا كان الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام قد كشف منذ وقت مبكر ان تنظيم القاعدة خرج من 
معطف جماعة االخ��وان وان االخوان هم الجناح السياس��ي 
والممول لتنظيم القاعدة، فهاه��ي األيام تثبت صحة ذلك 
الموق��ف الذي وصل الى نف��س القناعة، واتخ��ذت الحكومة 

المصرية قرارًا بحظر هذا التنظيم..
ان المطل��وب عربي��ًا واس��اميًا لي��س الوقوف بس��لبية 
والتخندق في موقف المتفرجي��ن، بل المطلوب هو من أجل 
تأكي��د رفضنا جميعًا لاره��اب والقتل والفوض��ى والدمار 
والتكفير واطفاء نيران التعصب المذهبي والطائفي ان تبادر 
كل الدول التخاذ ق��رارات تحظر ه��ذه الجماعة االرهابية 
وتتحفظ عل��ى ممتلكات وأم��وال الجمعي��ات التابعة لهم، 
خصوصًا وق��د أكدت أكثر م��ن تجربة عربي��ة ان التعايش 
مع الثعابين انتحار جنون��ي، ولعل ما حدث في اليمن وليبيا 
وتونس ومص��ر إال براهين تؤكد ان الفك��ر االرهابي منبعه 
واحد وان مليش��يات الفوضى والقتل واالفساد كلها تخرج 

من معطف تنظيم االخوان..
بالتأكيد ل��كل دولة خصوصياته��ا غير ان األم��ر عندما 

يرتب��ط بتنظيم االخ��وان ف��كل األنظمة مس��تهدفة وان 
التعايش المش��ترك س��يظل محفوفًا بالمخاط��ر، إذا ظل 

تنظيم االخوان يسرح ويمرح في دول المنطقة.
ان المرحل��ة تتطلب لي��س التأييد والمبارك��ة بل تحرك 
عربي واس��ع يواكب نفس الشجاعة التي اتخذتها الحكومة 
المصرية وخصوصًا من دول مجلس التعاون الخليجي التي هي 
المستهدف األول حكومات وشعوب من قبل تنظيم االخوان 
المسلمين.والحال بالنسبة لليمن يبدو أكثر تعقيدًا في هذه 
المرحلة، لكن البد م��ن اتخاذ قرارات ش��جاعة تجاه تمدد 
تنظيم االخوان والذي يش��كل خطرًا على اليمن وتهديدًا 

حقيقيًا لدول المنطقة ومستقبل أبنائها.
الجدي��ر بالذك��ر ان صح��ف خليجي��ة، رحب��ت بإع��ان 
الحكوم��ة المصري��ة جماعة اإلخ��وان المس��لمين "جماعة 
إرهابي��ة"، ودعت الس��لطات لفضح المتورطي��ن بالخارج، 
فى أحداث "اإلره��اب" التى تش��هدها مص��ر دون "النظر 
إلى أى اعتبارات". وأيدت صحف س��عودية، قرار الحكومة 
المصرية، حيث اعتبرته "الش��رق" السعودية من شأنه أن 
يعيد االعتبار للنش��اط الدعوى اإلس��امي الصحيح، فيما 
قال��ت "الوطن" إن��ه خط��وة كانت م��ن الحتمي القي��ام بها 
"إلنه��اء الفوضى التي يري��د "التنظيم" م��ن خالها إحراق 

مصر ليبقى".

بدورها، أعربت جريدة "البيان"، اإلماراتية، عن تأييدها 
لقرار الحكومة المصرية، مش��يرة إلى ضرورة "اس��تئصال 

شأفة" من وصفتهم ب�"اإلرهابيين".
وتحت عن��وان "اإلخوان تنظيم إرهاب��ى"، أعربت جريدة 
"الشرق" السعودية فى افتتاحيتها الخميس عن تأييدها 
إلعان الحكومة المصرية جماعة اإلخوان المسلمين "جماعة 
إرهابية"، مش��يرة إلى أن هذا القرار ال يصب فى صالح مصر 

فحسب، بل في صالح المجتمعات العربية واإلسامية.
 وقالت الجري��دة "إن إعان حكومة مصر ه��ذه الجماعة، 
أنها جماعة إرهابية يكتسب اليوم أهمية كبيرة مع تكاثر 
الجماعات التكفيرية المتش��ددة بشكل سرطاني، لتصبح 
أحد األخط��ار الت��ي ته��دد وح��دة المجتمع��ات العربية 

واإلسامية".
واعتبرت "الش��رق" أن هناك عددا من المكاسب من وراء 
هذه الخطوة الت��ي قالت "إنها البد أنها س��تعيد االعتبار 
للنشاط الدعوى اإلسامى الصحيح الذى ال يهدف إال لوضع 
مه الله في��ه، وأن يبتعد عن أن  اإلنس��ان فى مقامه الذى كرَّ

يكون عبدًا أو أداة بيد قتلة أو مجرمين باسم الدين".
كما أش��ارت إل��ى أن هذه الخطوة من ش��أنها أن "ترس��م 
الحدود الواضحة بين السياسة والدين الذى استغلته هذه 

الجماعة وقادتها لتحقيق مآربها ومآرب قادتها".
وأوضحت الجريدة، أن جماعة اإلخوان "كش��فت ليس فى 
مصر فحسب، بل فى كل أماكن وجودها عن وجهها الحقيقى 
رت كل إمكاناته��ا ألجل 

َّ
ف��ى بحثه��ا ع��ن الس��لطة، وس��خ

تحقيق أهدافه��ا التى تتعدى س��يطرتها على الس��لطة، 
عبر ارتباطاتها مع قوى غربي��ة وتنظيمات دولية لخدمة 

مصالحهم".
ومضت قائلة "إنها جماعة طالما استغلت الدين لتحقيق 
أهدافها وحتى أنصارها من الشباب ال يدركون ما يفعلون، 
وإنما هم فقط مرددون شعارات وضعتها نخبة من القادة 
السياس��يين ف��ى الجماعة للس��يطرة على عقول الش��باب 
وتجنيدهم وس��وقهم إلى الم��وت فى حاالت كثيرة باس��م 

الدين، ألجل مصالح الجماعة وقادتها ومن خلفهم".
بدورها، أعربت جريدة "الوطن" السعودية عن تأييدها 
للقرار ف��ى افتتاحيته��ا، واتهم��ت اإلخوان بالوق��وف وراء 
األعمال اإلرهابية التى تش��هدها مصر مؤخ��را، بما فيهم 

تفجير مديرية أمن الدقهلية.
وقالت جريدة "الوطن"، مؤيدة قرار إعان جماعة اإلخوان 
جماعة "إرهابية"،: "ولذا بات من الحتمى ربط الممارسات 
ببعضه��ا، وإنه��اء كل الفوضى الت��ى يري��د "التنظيم" بها 
إحراق مص��ر ليبقى".ودعت الجريدة الس��لطات للكش��ف 

عن المتورطي��ن فى "تفجي��ر الوضع فى مصر"، وال س��يما 
من "األطراف الدولي��ة المحرضة، لكونه��م أكثر خطرا من 
األدوات المنفذة فى الداخل".وقالت "إنه يوجب على الساسة 
المصريين أن يكونوا أكثر وضوحا فى كشف الحقائق وفضح 
المتورطين، وأال ينظروا إلى أى اعتبارات، طالما أن المتضرر 

هو أمن مصر".
بدورها قالت البيان االماراتية : "إن اإلرهاب األسود الذى 
ضرب المحروسة قبل يومين تستوجب مكافحته بكل الطرق 
األمنية والسياس��ية والفكري��ة، وقبل كل ش��ىء القانونية، 
الستئصال شأفة اإلرهابيين من أصحاب العقول اإلجرامية 
بهدف مواجه��ة تلك المخطط��ات اإلجرامي��ة، ووأدها فى 

مهدها قبل أن توزع الدمار والخراب على المدن اآلمنة".
واعتب��رت "أن تفوي��ض المصريين ألجهزته��م األمنية 
ومؤسس��تهم العس��كرية التى يثقون بهما أيما ثقة دليل 
واض��ح ال لبس في��ه عل��ى أن اإلرهابيين يحف��رون قبورهم 
بأيديهم أكثر فأكثر كلما تلطخت أيديهم بدماء األبرياء".
هذا وتمثل ردود الفعل الخليجية بداية الش��رارة األولى 
للتوجه لحظر تنظيم االخوان عربيًا وهو توجه اصبح حتميًا 
لتجنيب دول وش��عوب المنطقة الح��روب والدمار والدماء 
واالنطاق الى مس��تقبل يجس��د أروع صور التعايش  الذي 
جسدته الدولة االس��امية والتي تحولت الى حضارة لرفض 

التعصب والتطرف..
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خبير فرنسي : ليبيا تسيرعلى خطى الصومال وأفغانستان
 قال الخبير السياسي الفرنسي ليك ميشال، المتخصص في الشئون 
الليبية : ان ليبيا وقعت ضحية لمشروع امبريالي امريكي، وان ما حدث 

فيها ليس ثورة بل كان انقالبًا قادته القوى الغربية.
واضاف ميش���ال في حوار اجرت���ه معه مجلة »الف���وا دوالري���س«: ان ليبيا 
الجديدة على خطى الصومال وافغانستان بعد انتشار المليشيات المسلحة، 

حيث ال مكان للقانون واليد الطولى لحاملي السالح«.
وتابع : »يج���ب ان نعرف ان ما حدث ف���ي ليبيا هو انق���الب قادته الواليات 
المتحدة والحلف االطلسي ضد القذافي بمساعدة ليبراليين في الداخل.. وعلينا 
ان نع���رف ان االنتفاضة على نظ���ام العقيد القذافي بدأت منذ التس���عينيات 

وبإشراف مباشر من االستخبارات البريطانية »ام، اي،5« و »ام، اي،6«.

العن��ف  اعم��ال  تواصل��ت   <
االخ��وان  لتنظي��م  الهمجي��ة 
االرهاب��ي ف��ي العدي��د م��ن محافظات 
مصر من استهداف للمواطنين ورجال 
الش��رطة، ومق��ار وممتل��كات الدول��ة 
ليس��قط عدد م��ن القتلى والعش��رات 
م��ن الجرحى، وذلك احتجاجًا على اعان 
الحكومة ان جماعة االخوان المس��لمين 

تصنف قانونيًا جماعة ارهابية.
واعلنت الحكومة المصري��ة »االربعاء« الماضي 
جماع��ة االخ��وان المس��لمين تنظيم��ًا ارهابي��ًا 
واكدت ان »جميع انش��طتها بما فيها التظاهر 
محظ��ورة«، بحس��ب االع��ان ال��ذي ت��اه وزير 

التضامن االجتماعي احمد البرعي.
واكد االعان انه في حالة مخالفة جماعة االخوان 
ه��ذه القرارات س��يطبق عليها بن��ود »مكافحة 
االره��اب« الت��ي اضيف��ت ال��ى قان��ون العقوبات 

المصري في عام 1992م.

وقال هش��ام عيس��ى نائب رئيس ال��وزراء وزير 
التعليم العلمي في مؤتم��ر صحافي »قرر مجلس 
الوزراء اعان جماعة االخوان المس��لمين جماعة 
ارهابي��ة« واض��اف »ان مص��ر لن ترض��خ الرهاب 

الجماعة«.
وحمل��ت الحكوم��ة المصري��ة جماع��ة االخوان 
المسلمين المسئولية عن التفجير بسيارة مفخخة 
استهدف »الثاثاء« مقر مديرية أمن الدهقلية في 
 واكثر من »140« 

ً
المنصورة وأوق��ع »16« قتيا

جريحًا.
ونقلت صحيفة »المصري اليوم« مساء »السبت« 
الماض��ي عن مص��ادر أمني��ة ان المع��زول محمد 
مرسي وصف تفجيرات مديرية االمن بالمنصورة 
ومدينة نصر بالقاهرة بانها عمل الهي جاء انتقامًا 
وردًا على االنقاب العسكري، على حد قوله.. وان 
مرسي علق على قرار اعان تنظيم االخوان جماعة 
ارهابية بقوله : »ان جمال عبدالناصر لم يستطع 
فعل ذلك، وان هناك مفاجآت ستش��هدها مصر 
حتى لو مر الدستور« وقال انه سيخرج قريبًا وان 
كل من شارك في االنقاب سيلقى مصيره بالرحيل 

قريبًا.
ومع هذه االح��داث وما آل الي��ه مصير جماعة 
االخوان في مصر، نجد انفسنا امام عبارة »التاريخ 

يعيد نفس��ه« وه��ي مقولة تنطبق عل��ى جماعة 
االخوان المس��لمين ففي ديسمبر 1948م صدر 
ق��رار بحل الجماعة، وفي الش��هر ذات��ه من العام 

2013م تم اعتبارها جماعة ارهابية.
كما تصادف ايضًا ان يكون يوم »28ديسمبر« 
اليوم المواف��ق الغتي��ال رئيس ال��وزراء محمود 
فهمي، متزامنًا م��ع حالة التصعيد التي يقوم بها 
عناصر االخوان في الجامعات والمدن المصرية من 

اعمال عنف وقتل وتدمير الممتلكات العامة.. 
كان قات��ل النقراش��ي ق��د تخفى ف��ي زي ضابط 
شرطة حيث افرغ فيه ثاث رصاصات في ظهره 
اثناء دخوله المصعد، وتم ضبط القاتل الرئيسي 
ويدعى عبدالمجيد احمد حس��ن، والذي اعترف 
بقتله للنقراش��ي، وتبي��ن من التحقيق��ات وجود 
شركاء له في الجريمة من الجماعة، واصدر حسن 
البنا عقب ه��ذا الحادث بيانًا اس��تنكر فيه هذه 
»الجريم��ة« و »تبرأ« م��ن فاعليه تح��ت عنوان : 
»ليس��وا اخوانًا وليس��وا مس��لمين«، ليحكم على 
المتهم الرئيسي باالعدام ش��نقًا، وعلى شركائه 
بالس��جن مدى الحياة، وجاء قرار النقراش��ي بعد 
مقتل قاضي االستئناف احمد الخازندار »انتقامًا« 
منه إلصداره حكمًا ضد عض��و من اعضاء جماعة 
االخوان المسلمين، بجانب إشعال النيران ببيوت 

اليهود ف��ي يوني��و 1948م، وبمخ��ازن مملوكة 
ليهود في الشهر التالي من نفس العام بالقاهرة، 
وبعدها ب��65 عامًا قررت حكومة حازم البباوي 
اعتب��ار الجماعة تنظيم��ًا ارهابيًا بع��د تفجير 
مديرية امن الدهقلية.. وكما نفى البناء مسئولية 
الجماعة عن حادث النقراش��ي ف��ي 1948م نفت 
الجماعة عاقتها بتفجير مديرية امن الدهقلية 
وقالت انهم أبري��اء من كل حادث��ة عنف ارتكبت 
او س��ترتكب ف��ي المس��تقبل النه��م مس��المون 

واليجنحون للعنف ضد اآلخرين.

 للقان��ون ومحارب��ة االرهاب وبحس��ب 
ً
وإعم��اال

مصدر امني بمكتب وزي��ر الداخلية المصري في 
تصريحات للصحاف��ة المصري��ة ان اجهزة االمن 
القت حتى مساء »السبت« القبض على »370« من 
المنتمين لاخوان في 6 محافظات بينهم »28« 
س��يدة، وقال المص��در ان ح��االت القبض جاءت 
نتيجة خروجهم في مظاه��رات وقطع الطرقات 
وتعطيل المواصات والتعدي عل��ى المواطنين 
ورجال الشرطة ورفعهم »شعار رابعة«  وترديد 

هتافات تحريضية ضد الشرطة والجيش..
مش��يرًا ال��ى ان��ه ت��م تحويله��م ال��ى النيابات 
المتخصصة للتصرف حياله��م وفقًا لمواد قانون 

االرهاب.

اختبار »إخواني« فاشل لقوة الدولة في مصر
بعد إع��انهم رسميًا جماعة إرهابية

أمريكا تعترض على إعان 
»اإلخوان« جماعة إرهابية

> قال عصام عيس���ى نائب رئيس الوزراء المصري وزي���ر التعليم العالي 
ان الواليات المتحدة االمريكي���ة اعترضت على قرار اعالن جماعة االخوان 

المسلمون جماعة ارهابية..
مضيفًا  للصحفيين في القاهرة »السبت« : »امريكا هي نفسها التي اعلنت 
الحرب على دوٍل اخرى إثر الهجوم على برجي التجارة العالمية في نيويورك، 
وأش���علت حربًا على دولة اخرى مازالت مستمرة حتى اآلن منذ 12 عامًا«..
واضاف متس���ائاًل : »ان الواليات المتحدة االمريكية تتجس���س على العالم 
كله.. اذًا لماذا تستكثر علينا مثل هذا القرار الذي هو قرار مصري بالدرجة 

االولى؟«..

بعد القـــرار المصــري.. 

الشعوب العربية تطالب بحظر جماعة »اإلخوان«  في بلدانها
الصحف الخليجية تحتفل بقرار اعتبار »اإلخوان« تنظيمًا إرهابيًا

> حظي قرار الحكومة المصرية بحظر جماعة االخوان بارتياح عربي واس��امي ودولي واس��ع 
حيث جاء القرار بمثابة اعان لتحول تاريخي س��ينعكس ايجابيًا على العالم العربي واالس��امي 
وكذلك على أمن واس��تقرار المنطقة ودول العالم..كما س��يحدث تغييرًا جذري��ًا في خارطة الحرب على 
االره��اب والتط��رف ووقف نزيف الدماء واالمكانات التي انهكت ش��عوب المنطقة في ح��روب تكفيرية عبثية التزال 

العديد من دول المنطقة تدفع ثمنها باهظًا ويذهب ضحيتها مئات اآلالف من األبرياء سنويًا،

تمدد االخوان في اليمن خطر 
يهدد دول المنطقة

> لندن - وكاالت :
نش���رت صحيفة »االنديبندنت« البريطانية تقريرًا حصريًا قالت فيه ان 
وزيرة الداخلية البريطانية تيزا ماي، تمنع بصورة سرية عودة مواطنيها 
الذي���ن يحملون جنس���يتها ويذهب���ون للقتال في س���وريا من الع���ودة الى 

بريطانيا، وذلك بتجريدهم من الجنسية البريطانية«.
الفتًا الى ان الوزي���رة البريطانية ج���ردت نح���و »40« بريطانيًا من حق 

المواطنة منذ عام 2010م.
واشار التقرير الى ان هناك »من 40 - 240 بريطانيًا في سوريا.. مضيفًا 
الى ان بريطانيا التقوم بتجريدهم من جنس���يتها بالس���رعة المطلوبة«..
وتعتبر السلطات البريطانية ان هذا االجراء المتخذ بحق هؤالء يساهم في 

تقليل الخطر االرهابي داخل البالد.

بريطانيا تجرد مواطنيها 
المقاتلين  بسوريا من جنسيتها 


