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إخوان األردن والطيار

تركيا:  اإلفراج عن طالب
 أهان أردوغــــان

قناة إخوانية تفسد العالقة بين 
مصر والمغرب

داعش تعدم100 مقاتل أجنبي 
حاولوا الفـــرار

> في الوقت الذي أكدت فيه مختلف القوى والتيارات 
السياسية في االردن دعمها للقوات المسلحة في حربها 
على اإلرهاب، اختارت جماعة »إخوان األردن« موقفًا 
مخالفًا بمطالبة الجيش باالنسحاب من الحرب الدولية 
ضد »داعش« على خلفية أسر الطيار في سالح الجو 

معاذ الكساسبة من قبل التنظيم المتطرف.
تنظيم اإلخوان في االردن الذي جدد رفضه مشاركة 
بالده في الحرب ضد »داعش« دعا التنظيم المتطرف 
إلى االلتزام بالشرع في تعامله مع الطيار األسير معاذ 

الكساسبة.

> افرجت السلطات التركية عن طالب كانت قبضت 
عليه الشرطة بتهمة اه��ان��ة الرئيس طيب رجب 

أردوغان..
فقد اخلت المحكمة سبيل الطالب البالغ من العمر 
16 عامًا، ولكنه سيمثل أمام القضاء وسيواجه عقوبة 

السجن مدة أربعة أعوام إذا ثبتت ادانته!!

> أكدت السفارة المصرية بالمغرب تعقيبًا على ما 
بثته قناة »مصر اآلن« بشأن زيارة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس إلى تركيا، ان تلك القناة هي قناة 
خاصة وتابعة لتنظيم اإلخوان اإلرهابي، وتبث برامجها 
من خارج مصر، وال عالقة لها من قريب أو بعيد بمصر 

دولة وشعبًا.
وقالت السفارة في بيان لها أنها تؤكد مجددًا اعتزاز 
وتقدير مصر حكومة وشعبًا بجاللة الملك محمد 
السادس، ورفضها القاطع ألي تجاوزات إعالمية أيًا 

كان مصدرها.

> قالت صحيفة »فايننشيال تايمز« البريطانية ان 
تنظيم داعش اعدم 100 من مقاتليه األجانب الذين 
حالوا الفرار من مدينة الرقة بشمال سوريا التي تعد 

معقاًل مهمًا للتنظيم.
ونقلت الصحيفة عن ناشط معارض للتنظيم وآخر 
معارض لنظام الرئيس السوري بشار األسد قولهما 
أنهما تحققا من 100 إع��دام لمقاتلين أجانب في 
تنظيم »داع��ش« حاولوا مغادرة مدينة الرقة هربًا 

من المعارك.

أخبار 

طــوال  عقــود  ثمانيــة 
جــدًا منذ تأســيس جماعة 
االخوان المســلمين في مصر.. 
إلــى وصولهــا الــى الحكــم في 
كل  ولكــن  رأســها..  مســقط 
هذه الســنوات من التخطيط 
والعمــل وجمع المــال والدعم 
والعيــش تحــت االرض وفــي 
المنافــي ذهبت ســدى في أقل 
من ســنة أثبت فيهــا اإلخوان 
فشــل سياســتهم بــل انهــم 
خــالل هــذه الســنة تراجعوا 
الى الــوراء أكثر، وبعد ان كانوا 
اصبحــوا  محظــورة  جماعــة 

جماعة ارهابية..

من 2011م ال��ى 2014م هي الفترة التي احتاجها 
االخ��وان المسلمون لينسفوا فيها أكثر من 85 سنة من 
التخطيط والمحاوالت لتحقيق حلم مؤسسها حسن البنا 
بدولة الخالفة االخوانية او ما يعرف باستاذية العالم، وهذه 
الدولة يكون مركزها مصر مسقط رأس الجماعة وأحد 

االعمدة االساسية في منظومة الدول العربية.
وبما ان االخ��وان جماعة التؤمن بالوطنية والبالقومية 
العربية والم��ان��ع  ل��دى قادتها من التعاون مع الجهات 
الخارجية الختراق الوطن العربي وتحقيق حلمها، سرعان 
ما سقطت بعد سنة واحدة من حكمها في مصر، وايضًا 
مشاركتها الحكومة في تونس.. ليتوالى سقوط الجماعة في 
بقية دول العالم، ليؤكد الخبراء والمحللون ان سنة 2014م 
هي سنة انهيار االسالم السياسي- »بحسب المفهوم الذي 

روجت له الجماعة«.

مصر.. بداية االنهيار
في مصر استقبلت الجماعة عام 2014م بإعالنها من 
جانب السلطات بعد ان ثبت عليها عمليات ارهابية خالل 
االعوام السابقة، واعلن تنظيم »انصار بيت المقدس« الذي 
يعتبر ال��ذراع العسكري للجماعة مسئوليته عن اعمال 

ارهابية خاصة خالل عام 2013م.
وخالل العام شهدت مصر أكبر موجة محاكمات لقيادات 
وافراد الجماعة طالت مرشدها العام محمد بديع قبل ان 
تصدر احكامها باالعدام على المئات منهم.. حتى جاء 
يوم9 أغسطس الماضي حيث اصدرت محكمة مصرية 
حكمًا نهائيًا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي 

لجماعة االخ��وان وتصفية امواله وتحويلها الى الخزانة 
العامة للدولة.

سقوط »نهضة« تونس
أما في تونس فلم يكن سقوط »حركة النهضة«- ويعتبر 
فرع الجماعة في تونس- مفاجئًا بقدر صعودها خالل 
االنتخابات التشريعية التي جرت في 2011م لكن مع 
مرور االشهر االولى من سنة 2012م بدأ  الصدام بين 
الحركة االخوانية واالغلبية العظمى من الشعب التونسي، 
ال��ذي نشأ وتطور وف��ق مواصفات خاصة تتعارض مع  

ماحاولت حركة النهضة فرضه بالقوة عليهم.
وحملت االنتخابات البرلمانية في اكتوبر 2014م اولى 
بشائر انهيار منظومة حركة النهضة اذ تراجعت صاحبة 
المركز االول في انتخابات 2011م الى المرتبة الثانية 
ب��69 نائبًا في مجلس النواب خلف المتصدر حركة »نداء 

تونس« ب��86 نائبًا.

تآكل االخوان األردنيين
وفي االردن بعد ان كانت الجماعة صوتًا قويًا نحو قيام 
اصالح انتخابي في المملكة، ومن اشد منتقدي الفساد ومن 
ابرز معارضي التطبيع مع اسرائيل تآكل مؤخرًا النفوذ 
»االخوان االردنيين« حيث تأجج التوتر بين  المحلي ل��
النظام االردن��ي واالخ��وان في ابريل الماضي على خلفية 

تطورات األوضاع في المنطقة.
وشهد شهر سبتمبر الماضي ايقاف السلطات االردنية 
محمد سعيد بكر عضو مجلس شورى الجماعة باالردن 

بتهمة التحريض على النظام.
وشن العاهل االردني الملك عبدالله الثاني هجومًا الذعًا 
على الجماعة.. وقال خالل مقابلة مع شبكة »بي.بي.اس« 
االمريكية: ان »جماعة االخوان المسلمين جمعية سياسية 

منظمة قامت باختطاف الربيع العربي«.

تهاوي »اخوان« الخليج
أما في دول��ة االم��ارات فقد ج��ددت الدولة في نوفمبر 
الماضي قائمتها للمنظمات االرهابية وضمت 83 منظمة 
وجماعة وحركة بينها جماعة االخوان المسلمين في مصر 

وتنظيمها العالمي.
واعتبر خبراء أن من حق االمارات وواجبها تجاه شعبها 
الدفاع عن امنها واستقرارها وهي التي ثبت بالدالئل انها 

كانت محل اطماع اخوانية وأحد اهم مراكزهم التآمرية.
بدورها وضعت السعودية في مارس الماضي جماعة 
االخ���وان المسلمين و8 تنظيمات اخ��رى على قائمتها 

للجماعات االرهابية.
واعتبر خبراء تصنيف ال��ري��اض لها كإرهابية ضربة 
قوية ُوجهت للتنظيم خاصة وان السعودية كانت من 
ابرز الدول التي استقبلت حسن البنا مؤسس الجماعة ومن 
بعده االخوان في الخمسينيات بعدما فروا من مصر بسبب 

صدامهم مع حركة الضباط االحرار.

الشام.. يلجم الجماعة
وفي لبنان اوقفت ادارت��ا »ن��ورس��ات« و »غولف سات« 

في فبراير بث جميع ترددات قناة »أحرار 25« المؤيدة 
لجماعة االخوان والتي كانت تبث من العاصمة بيروت.

أما في فلسطين فقد اجبرت حالة التراجع لتيار االسالم 
السياسي في المنطقة »حركة حماس« على االتفاق في 
23 ابريل على المصالحة مع غريمتها حركة التحرير 
الوطني »فتح« ثم تشكيل حكومة توافق وطني معها في 

يونيو الماضي.
وابتعدت »حماس« عن الصدام مع النظام الحالي في 
مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بعد ضغوط 
مورست على الحركة خالل عام.. وقد لوحقت »حماس« 
في اتهامات وقضايا عدة شهدتها محاكم مصرية وورد 

اسمها في قضايا تخابر واقتحام سجون وقتل جنود.

اسباب التراجع واالنحسار
إن سقوط االخ���وان ك��ان نتيجة حتمية لتعاملهم مع 
الظاهرة السياسية بعقلية دينية وعدم قبولهم االختالف 
والرأي اآلخر، إذ تعتبر المعارضة خروجًا على الدين وولي 
األمر، وهي ركن اساسي من اركان الممارسة الديمقراطية 
التي دخلوا غمار السياسة تحت مظلتها وجزء اساسي من 

النظام السياسي والمطالب الشعبية.
ويرى محللون ان التعنت االيديولوجي لجماعة االخوان 
المسلمين قد يهدد وجودها على المدى الطويل.. ومن 
المرجح ان يكون تجمع المجندين من »االخ���وان« آخذًا 
في االنحسار، فهو اآلن يشكل نموذجًا للفشل السياسي 

المطلق.

> اشاد مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
آل الشيخ بالنتائج االيجابية التي خرجت بها مبادرة خادم الحرمين الملك 

عبدالله بن عبدالعزيز من أجل توطيد العالقات بين مصر وقطر.
واعتبر آل الشيخ ان هذه المصالحة ذات اهمية كبيرة لحفظها للمصالح 

العليا ألمة اإلسالم، وألنها تبعد المنطقة عن اسباب الشقاق والنزاع.

2014م.. االنهيار الكامل لجماعة االخوان
بدأ من مصر وعّم المنطقة

مفتي السعودية يشيد بالمصالحة بين مصر وقطر

بعد خسارتهم في االنتخابات »اإلخوان« يشعلون الفتنة بجنوب تونس 
أثاروا الفوضى واستهدفوا الممتلكات العامة

> شهدت تونس عددًا من التظاهرات ضد نتائج االنتخابات الرئاسية التي فاز 
بها الباجي قائد السبسي، رئيس حزب »حركة نداء تونس«، خاصة في مناطق 
الجنوب والتي تعتبر أحد أهم معاقل »حركة النهضة« فرع جماعة اإلخوان 

المسلمين في تونس..
وكانت »حركة النهضة« اإلخوانية قد دعمت المرشح الرئاسي الخاسر المنصف 
المرزوقي الرئيس المؤقت لتونس عقب ثورة يناير 2011م وانتهاء حقبة 

الرئيس زين العابدين بن علي.
فوضى وتدمير

وتواصلت على مدى األيام الماضية في جنوب تونس االحتجاجات اإلخوانية على 
علنت )االثنين( الماضي وفاز بها مؤسس ورئيس 

ُ
نتائج االنتخابات الرئاسية التي أ

حزب »نداء تونس« الباجي القائد السبسي.
واشعلت عناصر »حركة النهضة« النار في مقر »نداء تونس« الفائز باالنتخابات 
الرئاسية والتشريعية ومقرات المحافظة ومراكز األمن وقاموا بقطع الطرقات 

واالعتداء على الممتلكات العامة.

لماذا الجنوب؟
يعتبر جنوب تونس من أكثر المناطق محافظة وبيئة حاضنة للتيارات 
اإلسالمية بشكل عام ويتمتع اإلخ��وان المسلمون »حركة النهضة« ومعهم 
السلفيون وعدد من التيارات اإلسالمية في جنوب تونس بنفوذ كبير، وهو ما 

أكدته مؤشرات التصويت لالنتخابات البرلمانية والرئاسية..
فقد صوتت أغلب الدوائر االنتخابية بجنوب تونس لصالح حركة النهضة الذي 
فاز ب�69 مقعدًا مقابل 85 مقعدًا لنداء تونس من اجمالي 217 مقعدًا بالبرلمان 
التونسي.ويرى المراقبون ان اندالع المظاهرات في الجنوب تمثل أداة ضغط على 
الرئيس التونسي المنتخب السبسي وحزب نداء تونس في عدد من االستحقاقات 
المقبلة في مقدمتها تسمية رئيس الحكومة والذي سيكلفه الرئيس المنتخب 

فور استالمه رسميًا مقاليد األمور في قصر قرطاج.
وتذهب التحليالت إلى ان خسائر حركة النهضة وحليفها المنصف المرزوقي في 
االنتخابات الرئاسية كانت تمثل الضربة الثانية والموجعة للجماعة في صراعها 
من أجل السيطرة على مقاليد األمور، وخروجها عبر صناديق االقتراع يؤكد على 
التزام الجميع باحترام خيار وإرادة الشعب التونسي وليس التهديد واثارة العنف 

والفوضى، وهو ما يضعه في خانة اتهامات اإلرهاب والتطرف.

مستقبل إخوان تونس
الهزيمة السياسية الثانية التي تلقتها حركة النهضة خالل شهرين عبر 
صناديق االقتراع في االنتخابات الرئاسية بعد التشريعية.. طرحت التساؤل 
الملح عن مستقبل حركة النهضة اإلخوانية في البالد.. وهو ما بدا واضحًا حتى من 
داخلها بعد اعالن رئيسها راشد الغنوشي »النفير العام« للتغيير داخل مختلف 

هياكل التنظيم المعقد النقاذ األمل األخير.. 
غير أن إرادة الناخبين التونسيين انتصرت للمشروع الوطني الحداثي واجهضت 
المشروع اإلخواني، واعترف العديد من قيادات حركة النهضة باألخطاء والسلبيات 
التي الزمت حركتهم اإلخوانية التي جعلتها تفتقد ثقة الناخب في تحقيق اغلبية 

نيابية والفوز بالرئاسة التي انسحبت منها ولم تسّم مرشحًا لها.

السقوط اإلخواني

اإلخوان في تونس يواجهون رفضًا شعبيًا متزايدًا، في ظل حالة السقوط العام 
الذي يشهده اإلخوان في الدول العربية، وعلى رأسهم الجماعة األم في مصر، 
فنتائج االنتخابات التونسية البرلمانية أو الرئاسية لم تكن بعيدة عن سياسة 
اإلخوان بشكل عام، واخطائهم في الحكم من خالل االسراع في مشروع التمكين..

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة آثر السالمة في تونس والحفاظ على مكانة 
حركة النهضة والبقية الباقية من شعبيتهم، عبر االستسالم المؤقت للنتائج 
االنتخابية وصندوق االقتراع، مقدمًا نفسه على أنه فريق مؤمن بالديمقراطية.

 وهذا في الصورة العامة والعلنية، ولكن بشكل خفي يبدو أن »السبسي« الرئيس 
المنتخب لتونس وحزبه ذا األغلبية البرلمانية سوف يواجه مشاكل جمة في الشارع 
من جماعة اإلخوان بتحريك أعضائها الفتعال المشاكل والعراقيل أمام حكومة 
السبسي القادمة.. ليبرز السؤال هنا: هل ستستقر تونس أم سيحرقها اإلخوان؟؟


