
وأوض��ح في افتتاحية العدد السادس من سلسلة 
تفكيك خطاب التنظيم ال��س��ري لجماعة االخ��وان 

المسلمين بعنوان »المتاجرون 
بالدين ورموز الفتنة«، أن سقوط 
م��ش��روع االخ���وان ف��ي بلد المنشأ 
وال����والدة أص��ب��ح حقيقة واق��ع��ة، 
كما أن هذه الحقيقة تلقي بظالل 
وتساؤالت مصيرية، بحيث أدخلت 
الحلم االخواني ومنظومة أفكاره 
في نفق مظلم مسدود، كما لم يعد 
المستقبل في المنطقة العربية 

يرتهن للمفاجآت أو المؤامرات التي ك��ان التنظيم 
يسعى لتنفيذها عبر تحالفه مع مخابرات وأجهزة 

دول خارجية..«.
واشتمل العدد من هذه السلسلة والتي تستهدف 

تفكيك أدوات وآل��ي��ات التطرف االخ��وان��ي وخطابه 
والتوعية والكشف عن »ج��ذور التآمر االخواني ضد 
اإلم���ارات« على ع��دة أقسام ركزت 
على التمهيد حول خلفيات ومالمح 
الفتنة االخ��وان��ي��ة، وك��ي��ف يعمل 
المتطرفون على تحويل الدين إلى 
جسر يعبرونه بانتهازية لتحقيق 

أطماع دنيوية.
ك��م��ا ت��ن��اول أي��ض��ًا ال��ع��وام��ل التي 
ساعدت على بروز ظاهرة المتاجرة 
ب��ال��دي��ن، وك��ي��ف استغلت جماعة 
االخوان وتنظيماتها السرية هذه الظاهرة لنشر الفكر 
االخواني المتطرف، وتوسيع رقعة االتباع والمؤيدين، 
ومحاولة إلحاق البسطاء من الناس بالنظرة االخوانية 

التي تقوم على احتكار الحقيقة ونشر التعصب.

وتناول هذا العدد ظاهرة المتاجرة بالدين، مع رصد 
أسماء من ُيعتبرون من أبرز رموز توظيف الخطاب 
الديني والدعوي ألغراض سياسية غير بريئة مفندًا 
تلك الشخصيات وكاشفًا ممارساتها وم��ن بينها 
االخواني السعودي محمد العريفي، وعايض القرني، 
واالخواني الكويتي طارق السويدان، ومحمد العوضي 

وآخرون.
وأفرد اإلصدار حيزًا للقطري المصري االصل يوسف 
القرضاوي، وجاء فيه: »أئمة الفتنة وانهيار مشروع 
االخونة يدعون أبناء اآلخرين للجهاد ويمارسون حياة 
الترف مع أبنائهم ومنهم يوسف القرضاوي الذي يمثل 
صورة لتمييع شخصية رجل الدين وتأجير حضوره 
وخطابه واعتماده نجومية األمر الواقع في زمن بائس، 
وكذلك انفعاالته ما بعد االنهيار الكبير للتنظيم 
االرهابي وتحرك اإلمارات لصد القرضاوي ومن يؤويه«.

وأشار اإلصدار الى أنه قبل انهيار تنظيم االخوان 
في مصر وانتقاله من شكل الجماعة الحاكمة الى 
الجماعة التي اعلنت عن طبيعتها االرهابية.. قبل 

ذلك وجهت االمارات ضربات قوية 
لخاليا االخوان االرهابية في االمارات 
والخليج، وقطعت اإلمداد المالي عن 
فروع االخوان في أماكن كثيرة، ألن 
خاليا التنظيم االرهابي الدولي كانت 
تعتبر االمارات محفظة استثمارية 
وصندوقًا مفتوحًا على الدوام لجمع 
وتحصيل التبرعات عبر أدوات 
اخوانية محلية مهووسة بتمكين 

الجماعة األم.
وخلص اإلصدار: »إلى أن ما سبق من مؤشرات دالة 
على انهيار المشروع االخواني المشبوه بتحالفاته 

وأهدافه، ال يعني التوقف عن مواصلة فحص وتتبع 
جذور التطرف االخواني، وكذلك المنابع والممارسات 
التي تبدو للبعض اعتيادية، لكنها كانت والت��زال 
تمثل حاضنة لتنمية التطرف 
ب���ص���ورة ع���ام���ة، ك��م��ا تسهم 
بصورة مباشرة في رف��د منح 
التيار االخواني المنهار منابر 
وشخصيات مدربة على نشر 
ال��ض��ج��ي��ج االخ����وان����ي، أو ذل��ك 
الفكر السطحي الذي ال تظهر 
معالمه وم��ن سياق خطاباته 
اال أن��ه يتميز بملمح عدواني 
مليئ بالتشنجات تجاه كل ما 
يبقي االستقرار واالم��ان سائدًا وحاميًا للمجتمعات 

والحكومات من التفسخ والفوضى.
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جماعة »االخوان« اإلرهابية والتآمر على اإلمارات

> ق��ال ع��م��رو م��وس��ى- رئ��ي��س لجنة الخمسين 
الدستورية بمصر: إن م��ن المفترض ان تنتهي 
خ��ط��وات خ��ارط��ة الطريق خ��الل ستة أش��ه��ر من 
الموافقة على الدستور، أي يتم انتخاب برلمان ورئيس 

جديدين بحد أقصى في 18 يوينو المقبل.

وأوضح ان هناك بدايات لتغيير مواقف واشنطن من مصر، 
مؤكدًا على ضرورة استمرار المساعدات النها لن تكون ورقة 

ضغط على مصر.
واضاف: ان مصر طوت صفحة االخوان نهائيًا، وان الدستور 

الجديد اليقصي أحدًا مثلما حدث في دستور 2012م.

ولفت الى ان مصر تحتاج لقائد يتمكن من ادارة البالد في 
هذه المرحلة العصيبة، والمشير عبدالفتاح السيسي هو األكثر 
 في تلك المرحلة، مشيرًا الى ان المشير سيعلن ترشحه 

ً
حظاِ

خالل األيام العشرة األولى من مارس.

عمرو موسى : المشير السيسي سيعلن ترشحه  قريبًا

 ❞تجار الفتنة 
والفتوى يأكلون 

الدنيا بالدين

 ❞ أئمة التطرف 
يدعون أبناء اآلخرين 
للجهاد ويعيشون 
الترف مع أبنائهم

"الوقود، والتجارة البحرية عبر البحر األسود، 

وال���ث���روات الطبيعية، ت��واف��ر ورخ���ص االي��دي 

العاملة".. أربعة أسباب اقتصادية هى المحرك 

الرئيسي ل��أزم��ة السياسية والعسكرية التى 

تعيشها أوكرانيا في الفترة الحالية. 

ا لأجندة 
ً
األزمة التى تعيشها أوكرانيا تتحرك وفق

الروسية من ناحية واألمريكية من ناحية أخ��ري، 
والكثيرون قد يرونها حرًبا سياسية من الدرجة األولى 
باعتبارها محاولة بسط النفوذ بين تلك الدولتين 
على "كييف"، لكن باإلبحار في عمق األزمة تجد أن 
المحرك الرئيسي لأزمة التى قد تتطور إلى تدخالت 
عسكرية خالل االيام المقبلة، تكمن فى مجموعة من 
األسباب االقتصادية والتى تعتبر فى األساس أطماًعا 
وامتيازات تتسارع عليها روسيا من ناحية وأمريكا 

واالتحاد األوروبي من ناحية أخرى. 
أوكرانيا واقعة بين فكي كماشة الواليات المتحدة 
من جهة وروسيا من جهة أخرى، كل منهما يحاول 
فرض سياسته عليها باستغالل ظروفها االقتصادية، 
فروسيا تهددها "بقطع التجارة بين موسكو وكييف" 
والواليات المتحدة تغريها باالتحاد األوروب��ي الذي 
يحمل لها مزايا اقتصادية وسياسية كسهولة التنقل 
ورفع الجمارك عن بعض البضائع اقتصاديًا، وعلى 
المستوى السياسي تبني القوانين المعلنة لالتحاد 
األوروبي وبذلك ستمتلك أوكرانيا وزنًا سياسيًا بين 

الدول األخرى. 
الموقع االستراتيجي ألوكرانيا وغناها بالثروات 
الباطنية باإلضافة إلى كونها الممر الروسي إلى أوروبا 
لتمرير الغاز وإشرافها على البحر األسود هي األسباب 
غير المباشرة في التدخالت الخارجية من وراء الستار. 
أمريكا استغلت المحتجين ال��ذي��ن لهم مطالب 
واستياء من نظام الحكم، واستخدمتهم للتدخل في 
الشئون الداخلية للبالد بحجة حماية الديمقراطيات 
"بدعم المعارضة التي ُصنعت بأيٍد خارجية وتسعى 
إلى السلطة ال أكثر"، في محاولة من أمريكا إلعادة 
مشهد الثورة البرتقالية إلى البالد وتقليص النفوذ 
الروسي وتوسيع نفوذها السياسي بتأليب المعارضة 
وتحريضها على االحتجاج، وهو ما بدا واضًحا حين 
أرس��ل��ت أمريكا فكتوريا ن��والن��د مسئولة الشئون 
الخارجية األمريكية ولقائها مع المحتجين بميدان 

االستقالل ودعمهم. 
أم���ا روس���ي���ا ف��ت��راه��ا ب���ل���ًدا ت��اب��ًع��ا ل��ه��ا وام���ت���داًدا 
لمستعمراتها، فمنذ القرن التاسع عشر خضعت 
أوكرانيا لإلمبراطورية الروسية لذا ترى أنه من غير 
المقبول التدخل فيها، وهي التي تدعم نظام الحكم 
فيها كما أنها المصدر الرئيسي لتزويدها بمصادر 
الطاقة "فهي أكبر مستهلك للطاقة بأوروبا، وتحصل 

على الوقود النووي من روسيا. 
ك��م��ا ي��ت��م اس��ت��ي��راد ال��ن��ف��ط وال���غ���از م��ن االت��ح��اد 
السوفييتي السابق وتعتمد على طاقتها النووية حيث 
تقع محطة زابوريجيا النووية لتوليد الطاقة بأوكرانيا، 
كما أن التجارة بين كييف وموسكو هي من المصادر 

األساسية لتزويد االقتصاد األوكراني". 

وم���ن ج��ه��ة أخ���رى تعتبر أوك��ران��ي��ا ه��ي المعبر 
الرئيسي لتمرير الغاز الروسي إلى أوروبا "وهو ما يزود 
االقتصاد الروسي ويقصر المسافات وتكاليف النقل 
الباهظة"، باإلضافة إلى منفذها على البحر األسود الذي 
يستخدمه أسطولها البحري بمدينة سيفاستوبول 
المهمة اقتصاديًا والتي تضم أسطول البحر االسود 
الروسي وفق اتفاق تأجير بين الدولتين وهو ما لن 

تفرط به روسيا. 
المراقب للمشهد على الساحة السياسية األخيرة 
يرى أن رفض الرئيس األوكراني في البداية التوقيع 

على اتفاق االتحاد األوروب��ي كان بضغط مباشر من 
موسكو، وازدياد حدة االحتجاجات أثناء الرفض كان 
بتحريض من أمريكا ودعمها والسيما للمعارضة 
ت على االحتجاج 

ّ
األب��رز يوليا ياكوفيتش التي حض

والتوجه إلى كييف وإضرابها عن الطعام بسبب رفض 
التوقيع. 

ولم تكتِف روسيا بالمراقبة بل صرحت مرات عدة 
بأن تلك التظاهرات مثيرة للشغب وسوف تتوقف 
ولكن يبدو أن المشهد انقلب فأرسلت أمريكا قبل 
أي��ام فكتوريا ن��والن��د إل��ى كييف والتقت بالرئيس 
وناقشت أمورًا سياسية واقتصادية واستطاعت قلب 
الموازيين والحصول على الموافقة على التوقيع مع 

االتحاد األوروبي. 
وتشتهر أوكرانيا بأراضيها الزراعية الخصبة مما 
جعلها من أكبر منتجي القمح في العالم باالضافة إلى 
غاباتها والتي تنتج كميات كبيرة من األخشاب، مما 

ا تجارًيا واستثمارًيا ممتازًا. 
ً
أتاح لها مناخ

تعتبر أوكرانيا حالًيا واح��دة من ال��دول الزراعية 
ال��رائ��دة بالعالم، فهى تمتلك 34 مليون هكتار 
)84.6 مليون فدان( من األراضي الصالحة للزراعة 
وكذلك 30% من التربة السوداء في العالم - التربة 

مة للزراعة.  األكثر مالء
وتأتى أوكرانيا في المرتبة األولى عالمًيا في تصدير 
الشعير، وفي عام 2011م، أصبحت أوكرانيا أكبر 
مصدر لعباد الشمس بالعالم، كما تأتى بالمرتبة 
ال��راب��ع��ة ف��ي قائمة م��ص��دري الحبوب ال����رواد، بعد 

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وكندا.

قرع
ُ

طبول أخطر حرب ت

4 أسباب اقتصادية وراء األزمة األوكرانية.. 

> قال الدكتور سالم حميد مدير مركز المزماه للدراسات والبحوث االماراتي:  

»إن الضربة الوقائية التي نفذتها دولة اإلمارات العربية ضد التنظيم السري 

لجماع��ة االخ��وان قد نجح��ت في قطع الطريق أم��ام أتباعه، وحرمته��م من مواصلة 

التخطيط أو السير في طريق الوهم الذي كان ينمو في رؤوسهم، بالتوازي مع أوهام 

ومخططات مركزهم وتنظيمهم الدولي«.

نجل أردوغان 
يشتري 4 جزر !!

> ظهر تسجيل صوتي 
ج��دي��د ل��ب��الل ن��ج��ل رئ��ي��س 
ال���وزراء التركي رج��ب طيب 
أردوغ����ان نشر على موقع 
الفيديو »يوتيوب« يتحدث 
ف��ي��ه ع��ن ش����راء أرب����ع ج��زر 
ب��ب��ح��ر إي��ج��ا ق��ب��ال��ة مدينة 
»تشناقلعه« المطلة على 
ال��س��اح��ل ال��ج��ن��وب��ي لمضيق 
الدردنيل مقابل 35 مليون 

دوالر.
وذك���رت صحيفة »ت��ودي 
زمان« التركية »السبت« ان 
بالل كان يتحدث في التسجيل 
المذاع مع زميل دراسة له يدعى احمد مراد يلكنيلر، ويطلب بالل 

منه التحقق من أسعار هذه الجزر.
وكانت الصحف التركية قد كشفت في وقت سابق الشهر الماضي 
عن تسريب صوتي يؤكد تورط بالل في قضايا فساد واستغالل 
نفوذ مع رجل أعمال مصري االصل يدعى اسامة قطب نجل شقيق 
القيادي االخواني الراحل سيد قطب لتسهيل الحصول على أراٍض 

مملوكة للدولة بأقل من نصف ثمنها.

ونجل مرسي »محشش« !!
> ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ال��رئ��ي��س 
ال��م��ص��ري ال��م��ع��زول محمد 
مرسي وال��ذي ُعرف بترديد 
تصريحات »سأقاضى المشير 
اختطاف  بنهمة  لسيسي  ا
أب�����ي.. وس��أص��ّع��د القضية 
دوليًا« تم إلقاء القبض عليه 
فجر السبت بتهمة حيازة 
مخدرات »حشيش« في حين 
يحاكم والده بقضية التخابر 

ضد مصر.
ع��ب��دال��ل��ه ال��ن��ج��ل األص��غ��ر 
ل��ل��رئ��ي��س ال��م��ع��زول محمد 

مرسي ُعرف بكثرة المشاكل التي يثيرها من حوله وتعاليه اثناء 
فترة حكم ابيه للبالد خاصة بين زمالئه في الجامعة الخاصة التي 
يدرس بها والتي خصصت له استراحة خاصة يجلس فيها بصحبة 
حرسه ال��خ��اص، اضافة ال��ى تعديه على الصحفيين ع��دة مرات 

وسوابقه بالتعدي على رجال الشرطة والمرور.
وتمكنت قوات االمن من القبض عليه وبحوزته حشيش وهو يقود 
سيارته بصحبة صديقه علي عبدالخالق بمدينة العبور وضبطه 
، ثم تكشف قوات االمن انه ابن الرئيس االخواني المعزول 

ً
متلبساِ

محمد مرسي.


