خطيب مصري يعزي جماعة «االخوان» في وفاة عزيزهم شارون!!

قضايا
دولية

قال مطهر شاهين -إمام وخطيب مسجد عمر مكرم في مصر :إن جماعة «االخوان» االرهابية حزينة على موت «صديقهم الوفي» رئيس الوزراء االسرائيلي
األسبق آريل شارون «السبت» الماضي .وكتب شاهين على صفحته بموقع التواصل «فيس بوك»« :أتقدم بخالص العزاء الى جماعة (االخوان) االرهابية والسادة
المرشدين العموم للجماعة في وفاة المجرم اإلرهابي شارون رئيس الوزراء االسرائيلي األسبق وصديقهم الوفي» .داعيًا المولى سبحانه وتعالى« :أن يأخذوا من
موته العبرة والعظة وأن يكفي الشعب المصري شرهم وكيدهم وأن ينصرنا عليهم نصرًا مؤزرًا».
وتوفي رئيس الوزراء االسرائيلي األسبق آريل شارون صاحب الملف اإلرهابي واالجرامي تجاه الشعب الفلسطيني ومهندس المستوطنات وصاحب فكرة الجدار
العازل «السبت» الماضي عن عمر ناهز  85عامًا بعد صراع دام مع المرض ألزمه الموت السريري ثمان سنوات منذ أوائل العام 2006م.
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طالب بتفويض من الشعب والجيش

ترحيب واسع بإعالن السيسي الترشح للرئاسة
< رحبت القوى السياسية والمدنية في مصر بإعالن وزير
الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي إمكانية ترشحه للرئاسة
اذا ما وجد التفويض من الشعب والجيش له ،مطالبًا الجماهير
المصرية بالنزول في االستفتاء بقوة ليعكسوا حجم الرغبة في
قبول ترشحه.
واعتبرت تلك القوى أن كلمة الفريق أول السيسي القائد العام
للجيش المصري تعتبر تأكيدًا منه على ترشحه في االنتخابات
الرئاسية المقبلة.وأكد سياسيون ومثقفون وصحفيون
مصريون على أن السيسي اذا ما ترشح للرئاسة فسوف يفوز
بأغلبية شعبية ألن حب الجماهير له قد ظهر مع ثورتهم،
ثم مع القضاء على حكم االخوان وحل تنظيمهم ،وكما يظهر
اآلن جليًا في مؤتمرات دعم التأييد الشعبي في االستفتاء على
الدستور المقرر هذا اليوم.
وكان الفريق أول عبدالفتاح السيسي قد أكد في كلمة له يوم
السبت الماضي أنه لن يترشح للرئاسة دون تفويض من الشعب
والجيش «ال أسعى للسلطة ولن أطلبها ..التحديات التي تواجه
مصر كبيرة وضخمة».
األمر الذي رد عليه الحضور بهتافات تطالبه بالترشح ،ليعلن
عندها «أطلب تفويضًا من الشعب والجيش بذلك» ليقف بعدها
كافة الحضور من مدنيين وعسكريين حضروا الندوة مصفقين
له بشدة.
ووج��ه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين كلمة للفريق
عبدالفتاح السيسي في الندوة التي أقيمت ضمن استعدادات
القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصرية لتأمين عملية
االستفتاء على الدستور الجديد بقوله« :يشعر الشعب المصري
بالتقدير العالي للدور الذي قامت به القوات المسلحة في الفترة
الماضية حيث منعت حربًا أهلية كانت وشيكة ..وإن هذه
المسئولية تقع عليكم وتضعكم أمام دور اتخاذ قرار خطير
ينتظره الشعب وعلى أساسه سوف يتم ترتيب مسئوليات
وأوضاع كبيرة تصب في مصلحة مصر».
وأك��د العديد من السياسيين والكتاب على أن الشعب
المصري أمامه فرصتين للتعبير عن حبه للسيسي والرغبة في
ترشحه للرئاسة وهي النزول في استفتاء يومي  14و 15يناير
الجاري للمشاركة في الدستور ،وأيضًا يوم  25يناير لالحتفال
بالدستور بعد نجاح االستفتاء ومطالبة السيسي بالترشح
للرئاسة.

سقوط حكومة اخوان تونس
فشل جديد لـ«الجماعة»!!

بتقديم رئيس الوزراء التونسي على العريض ذي
التوجه المحسوب على جماعة االخ��وان استقالة
حكومته «الخميس» الماضي الى الرئيس المؤقت
المنصف المرزوقي ،تكون استجابت تحت الضغوط
السياسية والشعبية للتنحي وافساح المجال أمام
إدارة انتقالية ،وتطبيقًا اليقاف الخروج من األزمة
السياسية التي عصفت بالبالد منذ عدة أشهر خلت.
وكان قد تم اختيار مهدي جمعة وزير الصناعة
في الحكومة المستقبلية في ديسمبر الماضي لخالفة
العريض عبر حكومة مستقلين تقود البالد الى
االنتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
تونس في ظل حكومة اسالميي حركة
وشهدت ً
النهضة فصوال جديدة من انعدام االستقرار واألمن
خاصة مع ن��زاع��ات اجتماعية تخللتها صدامات

بسبب فرض ضرائب جديدة.
وفي االثناء يواصل المجلس الوطني التأسيسي
دراسة فصول مشروع الدستور الجديد الذي التزمت
الطبقة السياسية بالمصادقة عليه قبل  14يناير
القادم الذي يصادف الذكرى الثالثة للثورة التونسية
التي اطلقت ما يسمى «الربيع العربي».
ويضيف فشل حكومة االخوان المسلمين في تونس
على فشل نظرائهم في حكم مصر تأكيدًا جديدًا
على عدم قدرة وامتالك جماعة االخوان المسلمين
اإلمكانات وال��رؤى والبرامج الالزمة للحكم وإدارة
شئون البالد ،خاصة وأن هذه الجماعة تنصرف تمامًا
للنهج اإلرهابي ومساندة تنظيم القاعدة وتكفير
مخالفيهم في الرأي والسياسة.

هيئة كبار العلماء:
فتاوى القرضاوي باطلة
أكدت هيئة كبار العلماء في مصر في اجتماعها السبت
الماضي برئاسة الدكتور احمد الطيب شيخ األزه��ر أن
مشروع الدستور المصري الجديد مطابق للشريعة
االسالمية وليس فيه ما يخالفها.
وشددت الهيئة على أن جميع الفتاوى التي صدرت من
يوسف القرضاوي وابي اسحاق الحويني بمقاطعة االستفتاء
على الدستور هي فتاوى باطلة ال أساس لها من الشرع
دافعها االهواء والتعصب.

االستفتاء على الدستور المصري
الضربة القاضية على جماعة االخوان
< بيقين ك��ام��ل ال ي��ت��زح��زح ،استقبل
المصريون تباشير العام الجديد 2014م
وبتفاؤل أكبر كون ماسبقه من عام حمل
كوابيس لجماعة االخوان زال ماتبقى منها في
أواخره باالعالن عن حل الجماعة واعتبارها
تنظيمًا ارهابيًا..
م��ن تلك الكوابيس ال��غ��اب��رة ف��ي نظر
المصريين ،ما تمثل في نتائج استفتاء على
الدستور في العام الفائت وضعته جمعية
تأسيسية هيمن عليها االخوان ،مما اعطى
انطباعًا بأن جماعة االخوان صعدت الى قمة
السلطة ولن تغادرها لزمن قد يطول.
وف��ي اواخ���ر يونيو ال��م��اض��ي استبشر
المصريون ومعهم اخوانهم العرب خيرًا
بقرب انتهاء حقبة «جماعة االخوان» الغابرة
وذلك عندما امهل الجيش المصري القوى
السياسية « »40ساعة لالتفاق على مخرج
من االزم��ة التي تعصف بالبالد ج��راء حكم
االخوان ..وهو ما تم عندما أعلن وزير الدفاع
الفريق أول عبدالفتاح السيسي استجابة
الجيش لمطالب ماليين المصريين الذين
احتشدوا مجددًا في ميادين البالد.
لقد تم عزل الرئيس محمد مرسي «زعيم
الجماعة» واستجاب الجيش لمطلب شباب
حركة تمرد وقادة القوى السياسية بان يحل

محله رئيس المحكمة الدستورية العليا،
وعلق العمل بدستور 2012م لحين تعديله
واتفق على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية
فيما عرف بـ«خارطة المستقبل».
ورغ��م احتجاجات وتهديدات جماعة
االخوان إال ان عملية ترتيب البيت الداخلي
ال��م��ص��ري تمت سريعًا وت��ب��ددت ايضًا
المخاوف من الخارج المصري والضغوط
الغربية خصو صًا بعدما اعلنت عدد من
الدول العربية في مقدمتها المملكة العربية
السعودية دعمها الكامل وغير المشروط
الرادة الشعب المصري ليتوالى بعدها
التأييد العربي ال��ذي شكل في االجمال
اخترا قًا للوضع االقليمي وال��دول��ي ومنح
السلطة في البالد القدرة على المسير قدمًا..
وف��ي منتصف ديسمبر الماضي خطى
المصريون خطوة كبيرة وجادة وذلك بإعالن
الرئيس عدلي منصور ودعوته الشعب الى
االستفتاء على مشروع الدستور الذي انتهت
منه لجنة الخمسين مطلع الشهر نفسه..
وتوقع عدد كبير من المراقبين والسياسيين
ان يحظى الدستور في االستفتاء بنسبة
مشاركة مرتفعة وسيكون ذل��ك بمثابة
قطيعة م��ع ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق وتأسيس
لشرعية دستورية لثورة  30يونيو.

 ..ومؤامرة «االخوان اإلرهابيين» إلفشال االستفتاء على الدستور المصري
تسعى جماعة اإلخوان اإلرهابية المنحلة بمصر
الى افشال عملية االستفتاء على الدستور المصري
الجديد والمقرر إج��راؤه يومي  14و 15يناير
الجاري..ويرى مراقبون أن عمليات العنف والتخريب
التي تقوم بها الجماعة اإلرهابية يتوقع أن تشمل
كافة المحافظات المصرية خاصة محافظات
الصعيد وذلك في محاولة لجر الشرطة والجيش
الى حرب عصابات بالشوارع واحراق نقاط الشرطة
واألمن بالمدن والقرى واستخدام الملتوف والحجارة
وإحراق سيارات الشرطة ومهاجمة مقار االستفتاء
عبر الخروج في جماعات ال تقل عن  50عنصر
إرهابي لكل مجموعة.
متوقعين أن المواجهات التي سيخوضها الجيش
واألمن مع عناصر االخوان اإلرهابية يومي االستفتاء
ستكون مهمة أصعب من المواجهات السابقة خاصة
ان قوات األمن والجيش ستكون موزعة على أكثر
من  15ألف لجنة مما يصعب مهتهم في عملية

التأمين.
وكشفت مصادر أمنية في تصريحات صحافية
«السبت» أنها ضبطت منشورات للجماعة اإلرهابية

تدعو عناصرها الى إثارة الفوضى والعنف وحرق
مقار لجان االستفتاء وإتالف سيارات الشرطة على
وجه الخصوص لمنعها من عملية مالحقتهم.

اخوان اليمن يصابون بالهلع من مواقف دولة اإلمارات
تواصل جماعة االخوان في اليمن «حزب االصالح» سعيها
الحثيث ومحاوالتها المستميتة للنيل من دولة االمارات العربية
الشقيقة والعمل على زجها في تداعيات الشأن السياسي
الداخلي ال لشيء سوى الرغبة في االنتقام والثأر لجماعتها األم
في مصر والتي قام القضاء المصري بحلها واعتبارها جماعة
ارهابية وجب محاربتها واحالتها الى مزبلة التاريخ.
ويرى العديد من المراقبين أن االخوان في اليمن يعمدون
على مهاجمة دولة االمارات العربية واالساءة لها سعيًا منهم
لزجها في الشئون الداخلية للدول التي تنشط فيها الجماعة
االرهابية بسبب قدرة دولة االمارات على كشف مخططاتهم
في المنطقة العربية ودول الخليج ،وليس ببعيد عنا عملية
إلقاء القبض على خلية اخوانية كانت تخطط السقاط نظام
الحكم في دولة االمارات واالنطالق منها لبقية دول الخليج.
وكانت دول��ة االم��ارات العربية المتحدة قد سلمت اليمن
ودرج��ت جماعة االخ��وان في اليمن في الفترة األخيرة على
شن حمالت ممنهجة ضد دول��ة االم��ارات العربية المتحدة
الشقيقة وذل��ك انتقامًا منها بسبب مواقف دول��ة االم��ارات
والرافضة لنهج ودور
العربية المتحدة الواضحة والصريحة ً
جماعة االخ��وان التآمري ضد األمة ،فضال عن الدعم الكبير

الذي تقدمه االمارات لخيارات الشعب المصري ومن ذلك حل
الجماعة وكذلك التوجه لدعم وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي
للترشح في االنتخابات الرئاسية القادمة.
ويتمثل هلع وخ��وف جماعة اخ��وان اليمن م��ن المواقف
االماراتية كونها تدعم وتبارك بشكل شجاع وواضح استئصال
الجماعة في معقلها الرئيسي مصر وخشيتهم من انتقال تلك
التوجهات أيضًا الى ال��دول التي تنشط فيها الجماعة وفي

مقدمتها اليمن.
وتسعى جماعة االخوان في اليمن الذين يدعمون تنظيم
القاعدة اإلرهابي ويرفضون الدخول في أي انتخابات قادمة
عد محاوالت تمديد المرحلة االنتقالية وعرقلة مؤتمر الحوار
الوطني سعيًا منهم اليجاد مواد ونصوص مخالفة لما نصت
عليه المبادرة الخليجية وآليتها ،هادفين عبر ذلك وبأساليب
المناكفات السياسية والحزبية لتدمير الوطن ّ
وجره الى المزيد
من الصراعات والحروب كونها تمثل البيئة الصالحة لهم للنمو
والنشاط فيها من أجل تحقيق مآربهم وأهدافهم الظالمية،
التي تكشفت بصورة جلية عبر تجربتهم الفاشلة في مصر
الشقيقة وتكشف ذات المسارات لهم في الساحة اليمنية.
هذا ويسود الشارع اليمني حالة ترقب النعكاسات األحداث
في مصر وتركيا على اليمن ،خصوصًا وأن حملة االخوان على
االشقاء في دولة االمارات العربية المتحدة مرفوضة شعبيًا
ورسميًا مؤمنين أن االشقاء يدركون أن االخ��وان ال يمثلون
الشعب اليمني وال اخالقه األصلية وال يمكن أن يتنكروا أو
يجحدوا تلك المواقف العظيمة لقيادة االمارات وشعبها الى
جانب اليمن وفي أحلك الظروف وأشدها.

