
 !!مرسي؟" خوان إ" لنجدة  "بيونالغر"و "االمريكيون"لماذا هرع 

 

 محمود حمد

ان من يتابع حركة طائرات وفود الدول الرأسمالية الى مصر منذ أطاحت ماليين المصريين 

 ..الجيش بدولة االخوان في مصر من وبدعم 

وتحرص على اللقاء اشتون وزيرة خارجية اوربا تزور القاهرة ثالث مرات خالل اربعة ايام )

ماسيو امريكا ووكذا فعل دبل..بمرسي لبث المعنويات في نفوس االخوان في مصر وخارجها

مدد يو اسبوعينمرتين خالل االمريكية يزور القاهرة رة الخارجية ابيرينز وكيل وز..والمانيا

" يتنقالن بين السجون لإلطمئنان على " غراهام " و " ماكين" السناتوران ..لخمسة أيام الزيارة

 ..!(قادة االخوان المسلمين " السجناء السياسيين 

  :ستياء المصريين وحكومتهمإحاتهم يت تصررثاأو

 خاصة تصريحات في ،المصرية الجمهورية لرئيس اإلعالمي المستشار المسلماني أحمد قال)

 تصريحاته وإن الحقائق، يزيف ماكين، جون األمريكي السيناتور إن: " األهرام بوابة"لـ

 يستنكر منصور عدلي الرئيس أن المسلماني وأضاف .وتفصيال جملة مرفوضة" الخرقاء"

 .(!لمصر الداخلية ونؤالش في مقبول غير تدخال ويعتبرها ماكين جون تصريحات

 حمامات دم واسعة" بأنهم سيشهدون ..المصريين قبل مغادرته القاهرة د  ع  و  ت  قد " ماكين " وكان 

 :"نصائحه " لـإن هم لم يستجيبوا " 

السجناء "وإطالق سراح قادة االخوان ..مرسي الى السلطة " المنتخب " إعادة الرئيس )

 (!!"السياسيين

 مباحثاته نهاية في 7/7/3102 الثالثاء مساء صحفيا مؤتمرا عقد قد كان ماكين أن يذكر 

 أنها) بـ مرسي محمد المعزول بالرئيس أطاحت التي الظروف فيه ، وصف بالقاهرة

 !(!سجناء سياسيين) وبأن قادة االخوان ( انقالب

 شخصًيًّا صديًقا وكان والمسلمين، للعرب الشديد عداؤه(جون ماكين)   عن المعروفو 

 على للحرب والداعين المؤيدين ، وأهم" بينوشيه أوجستو" الجنرال السابق شيلي لسفاح

 الدعوة صاحب كان كما ،3112 عام في العراق على والحرب 3110 عام أفغانستان

 في أكبر دور ألمريكا يكون أن يدعو اآلن وهو ليبيا، فى األمريكى العسكرى للتدخل

ا، ضروري المنتظر األكبر الدور هذا إن" وقال سوريا،  إلسرائيل خدمة بمثابة وهو جد ًّ

مئات  ضحيتها راح التى فيتنام ضد األمريكيةد مجرمي الحرب أحهوو . " الديمقراطية

 إسقاط في الشمالية الفيتنامية القوات ونجحت والنساء، األطفال من المدنيين آالف

 .0672 عام حتى األسر في وظل بأعجوبة، الموت من وقتها ونجا ،0697 عام طائرته

 إلعالن المناسب الوقت هو هذا إن ) هناك من وأعلن أبيب، تل زار 3112 مارس فيو

 االعتراف الدولي المجتمع على ويجب ،"إسرائيل دولة" لـ أبدية عاصمة القدس مدينة



 األمريكية العسكرية المساعدات بتعليق الماضى يوليو شهر فى وطالب.(  الحق بهذا

 (..الدعم مقابل اسرائيل أمن) وهو صاحب نظرية ..!مرسي محمد عزل بسبب لمصر؛

 !التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية للواليات المتحدة االمريكية 

 تنظيم مؤتمر أن) :جاء في المعلومات المتسربة عن مؤتمر االخوان في اسطنبول 

 بالرئيس اإلطاحة خلفية على إسطنبول في عقد الذي العالمي، نيالمسلم اإلخوان

 مصر في حدث ما أن على باالتفاق انتهى قد الجيش، قبل من مرسي محمد المصري

 (!"عسكريا انقالبا" كان

  موجها كالمه للدول الغربية" القرضاوي " يقول : 

 وحقوق وكرامة حرية سرقوا الذين الظلمة مع تقفوا أن وأخالًقا ديًنا عليكم حرام )

 .(!!الشعوب 

دول )و !..خوانيةإ (مااوبادولة )ن أينتنابه شعور بسمالية أالر( الفزعة)ان المرء الذي يتابع تلك 

 ..!خوانيةإ (الناتو

 ..وإستدراكا  

 ..يجب التوقف مليا  وبحذر أمام القرار االمريكي بإغالق سفاراتها في أكثر من عشرين بلدا   

يطلب منه ضرب المصالح ..إثر إلتقاط اتصال هاتفي بين الظواهري وزعيم القاعدة في اليمن )

 ..كما سربت المخابرات االمريكية هذه المعلومة !!!!..(3110سبتمبر  00االمريكية بقوة تفوق 

 :في واشنطن لكنها لم تجب على تساؤل أحد المراسلين الصحفيين..

اهري وأثناء التقاط االتصال بين الظ ينه ضربة مباشرة للمتهاتف  لماذا لم يتم رصد المكان وتوجي

 !!!؟وشريكه اليمني

 :هي..التي اليفصحون عنهان الحقيقة أل

للقاعدة والجماعات اإلخوانية الدائرة في فلكها " خارقة " ان هذه الضجة يقصد منها إظهار قوة 

بهدف رفع معنوياتهم بعد ..في مختلف بلدان العالم(  الكبير االوسط الشرق)  بمشروع المرتبطة

ْض ..سقوط محورهم الرئيسي في مصر إثرالذي تعرضت له هذه الجماعات  التصدع رُّ ع  وت 

وإخفاقهم في اسقاط النظام في سوريا رغم مضي أكثر ..تنظيمهم الدولي إلهتراء في أكثر من بلد

 ! من سنتين

و السر ـ بالعمليات أخطيرين مرتبطين في ـ العلن جراء جاء بعد مؤشرين ذا اإلخاصة وإن ه

 :الخاصة االمريكية والغربية في منطقتنا العملياتاالستخبارية او

الجماعات المسلحة المتشددة في سوريا ومنها دولة العراق ) تزويد الواليات المتحدة : االول

يون دوالر حسب مل 231بأسلحة نوعية تجاوزت قيمتها ( والشام االسالمية وجبهة النصرة

رهابية في المناطق االسلحة والتقنيات التدميرية واإلنتشار تلك إو..جريدة الواشنطن بوست

 !وخارجهما..السورية والعراقية



" عمليات التهريب المنظمة ألكثر من ألف مقاتل من زعماء القاعدة وكوادرها من سجني :الثاني

 سجن من سجين 0311 نحو بوهرو..3102يوليو /33في في العراق  "التاجي"و "بو غريبأ

 342 حوالي بووهر. .العراق في السجناء هروب عملية من أيام 5 نحو بعد بنغازي في ليبي

 !في اليوم التالي باكستان غرب شمال في سجن من سجيناً 

وربما ..الحواضن العراقية الىالى سوريا وخالل أربع وعشرين ساعة وتنظيم عمليات تهريبهم 

جهزة أمن قبل  الًّ إهذه العمليات التي اليمكن تنفيذها بهذه الدقة والجرأة والحوكمة ..الى مصر

وذات نفوذ في هياكل تلك  استخبارات عالية الكفاءة وذات ذراع طويلة وقوية ومتحكمة باالرض

سَّ فيها االمريكان خاليا القاعدة و "الفاشلة الدول"  أخواتها وبنات " وأجهزتها األمنية التي د 

  ! !لليوم الموعود" خالتها 

 في القاعدة تورط فيـ  يشتبهـ  االنتربول) ان لها بيان في الدولية الشرطة منظمة علنتأو

 ..(!!!! الفرار عمليات

عن صفحة جديدة من " محسوبة " كل ذلك في ظل تسريبات استخبارية دولية ويجري 

لقوات االمريكية ـ نوعية ـ للتبرير عودة " إرهابيا  " اإلستراتيجية االمريكية لتهيئة المنطقة 

 !!" االرهاب مجابهة"  بدعوى..الحتالل المنطقة 

من  (الشرق األوسط الكبيرمشروع ) اإلستباقية إلنتشال " ب " لعملية التمهيد لوالحقيقة هي 

 !نهيارمنطقة من اإلفي ال" االرهابيون " جرائهم وإنقاذ أ  .. اإلندثار

 ..الدبلوماسية أوال" الكتيبة " فكان البد من تحريك 

مشروع اإلخوان " إلنتشال ـ أمريكا ودول الناتو االوربية ـ بديانها تإن اإلستماتة التي فلهذا 

التي حاولت مخابراتهما على مدى أكثر من سبعين عاماً  (ورقة التوت)عنهما ت ط  سق  أقد "..

 !ملتضليل العالالتستر بها 

على " االخوان " بين جميع  " المصيرية " لمعرفة تلك العالقة التحليلية مما يستلزم المحاولة 

 !ختالف مسمياتهم من جهة واالدارة االمريكية وحلفائها من جهة أخرىإ

 !!يوم تداعى واستنجد بها( ..حسني مبارك)خي لربيبها وحبيبها ومريدها تفهي لم تن

 ..أما اليوم 

"  الضغط" وصل الى حد مطالبة الفريق عبد الفتاح السيسي االدارة االمريكية لـقد مر األ فإن

 !!!لفوضىالى المنع إنزالق مصر ( خواناإل) حلفائها االستراتيجيين على 

 خواناإل" وضعنا ما ذا إحقيقة  يهوهماً بل  تليس "! العالقة المصيرية " ههذ وهذا مايؤكد ان

سنجد كليهما ينتميان الى جذور فكرية ف..التحليل الموضوعي  كاشفنظمة الغربية تحت واأل "

ن..اً قتصاديا واحدإوينتهجان مشروعا  ..واحدة  كُّ م   ..ويسلكان درباً ناعماً وخادعاً لالستحواذ والت 

 !السلطةمتوحشاً واحداً للوصول الى  سلوباً أ مانيستخدس..إالًّ و



والمسميات التي تقف خلفها المئات من تيارات لقاب الئحة األ تجاوزن نأوالبد منذ البدء 

ونحدد ..عراق والبلدانمن مختلف الطوائف والمذاهب واأل(  المتطرف االسالم السياسي)

 :بأنهم( االخوان )مفهومنا لـ

قامة نظام شمولي وفق مفهوم كل وإالدين للقفز الى السلطة يتخفون خلف عباءة كل اولئك الذين  

نهم جميعا يتخندقون خلف أل ..فحسب( التنظيم الدولي لالخوان المسلمين )وليس ..منهم للدين

 :مشروع واحد

 !( إقامة دولة الخالفة االسالمية التي تحكم العالم )

بل ..المتنافرة والمتناحرة ( سالماتاإل)عشرات ( إسالمي )رغم اننا نواجه اليوم في كل بلد 

 !والمتذابحة فيما بينها

 الكامنة في نوايا( !التي تحكم العالم الشمولية الدولة )اسية والجغرافية لـلتمهيد الظروف السي

 !الجدد(ن ييرن التكفيياالسالمي)و( ن الجددين المسيحييالمتصهين)

الذي يهدف  ..لكليهما "المرشد" التقسيمي ( فرناند لويس) وجد الطرفان في مشروع حيث 

 :الى

 بلفور وعد أعقبهاو.. 0609 بيكو -سايكس اتفاقية وفق اقيمت التي)  الدول تفتيت 

 الشرق) بينها فيما متنازعة ضعيفة صغيرة دويالت الى..( فلسطين في لليهود 0607

 القومي االمن مستشار 0621 عام في اليه دعا ما لتحقيق(  الجديدالكبير  االوسط

 : بقوله..االيرانية العراقية أيام الحرب «بريجنسكي» االميركي

 حرب تنشيط يمكن كيف هي..  ناآل من المتحدة الواليات منها ستعاني التي المعضلة ان )

 كايامر لتستطيع.. وايران العراق بينئمة االق االولى الخليجية هامش على تقوم ثانية خليجية

 (!!! 0609 بيكو -سايكس حدود تصحيح خاللها من

 الصهيوني المؤرخ بدأ «البنتاغون» االميركية الدفاع وزارة من وبتكليف التصريح هذا وعقب

 الدول لمجموعة الدستورية الوحدة بتفكيك الخاص الشهير مشروعه بوضع «لويس برنارد»

 :التالي النحو وعلى..حدة على كال جميعا واالسالمية العربية

 (خمس دويالت).. والسودان مصر! 

 (دويالت ثالث)  العراق! 

 (دويالت ثمان)  لبنان! 

 (دويالت ربعأ)  سوريا!  

 وقطر الكويت إلغاءو( ثالث دويالت ) .. الخليجيةالدول و العربية الجزيرة شبه 

 وجودها ومحو الخارطة من العربية واإلمارات واليمن عمان وسلطنة والبحرين

 !الدستوري

 (دويالت خمس)  الى والمغرب والجزائر ليبيا تفكيك! 

 (دويالت عشر) الى وأفغانستان وباكستان إيران تفكيك! 



  الموعودة الكردية للدولة وضمه من تركيا جزءقطع! 

 للفلسطينيين السلطة ونقل األردن تصفية ! 

 شعبهالغاء وإ مقوماتها وهدم بالكامل ابتالع فلسطين ! 

 النيل من 0614 عام هرتزل وضعها كما(  الكبرى اسرائيل) مساحة ستمتد..في المرحلة الثانيةو

 : وتضم الفرات الى

 يعبر مستقيم بخط السعودية وشمال ، الكويت وشمال ، الفرات غرب العراقية االراضي كامل)

 المتوسط البحر الى صعودا النيل شرق المصرية االراضي كامل ويشمل النيل الى االحمر البحر

 فيشمان رابي الحاخام حددها كما..( وغزة.. واالردنية ، بنانيةلوال السورية، االراضي وكامل ،

 !!االسرائيلي الكنيست مبنى في اليوم المعلقة الخارطة ذات وهي..0647 عام

 الدويالت جميع االمريكية وبالواليات بها تستنجد المنطقة في دولة كبرأ اسرائيل وستكون

 !!الخ.. والمنافذ والموارد الحدود على المتنازعة الضعيفة

 :القائم على مبدأ الصهيونيوفق المفهوم التي ستقام ( الطائفية والعرقية ) تلك الدويالت 

 من للتحرر خرىاأل المجتمعات في االندماج ورفض واألجداد اآلباء رضأ الى العودة) 

 (!!الشتات في عليهم وقع الذي واالضطهاد المعاداة

 :تتضمن تحديد..خطة تنفيذية وخطط بديلةولتحقيق هذا المشروع البد من 

 :الهدف من المشروع (1

  ( الشرق االوسط الجديد )ليكون  (االوسط الكبيرالشرق )إعادة رسم خارطة

العظمى " الرأسمالية " الدولة ( ئيلااسر)لتكون ..وفق الخارطة المذكورة سالفاً 

 !الهزيلة" االقطاعية "  المنطقة بين دويالت

 .. كيف يتم تنفيذ المشروع (2

 االهداف تحديد تم مثلما االسلوب تحديد من البد.. 

 :أي..(قةالخالًّ  الفوضى)..واالسلوب هو

 حين الى جيجهاأوت وتغذيتها البلدان تلك داخل والعرقية الطائفية الفتن شعالإ

 منةآ وعرقية طائفية مالذات عن والبحث والموت الرعب طائلة تحت تفككها

 !لمواطنيها ضمان األمن في الدولتلك  فشل بعد

 عسكري صراع في الغربيين وحلفائها االمريكية المتحدة الواليات تورط دون

 الى يؤديس ذلك الن.. تفكيكها المقرر الدول تلكوـ في ـ أـ  معـ  مباشر واسع

ذلك المشروع  ةلمواجه البلدان تلك جميع في الوطنية الشعبية المقاومة إندالع

 !وهذا أخشى ما تخشاه اإلدارة االمريكية..وإحباطه

 امة)ة إجرائية لتحقيق ووكخط إضعاف وتفكيك ..يجب أوالً ! (..الفوضى الهدًّ

بحجة إنتمائها لألنظمة )  الوطنية الجيوش وخاصة، المركزية أجهزة الدولة 

في  الشعوبالتي تعتمد عليها  الصلبةالمنظمة  الكتلة لتدمير كخطوة!(..المستبدة



واليوم يسعون لتنفيذ واليمن كما حدث في العراق وليبيا )!مقاومتها ألعدائها

 (!ولبنان ذلك في سوريا ومصر

  المشروع؟ هذا تنفيذ يستطيع من (3

 : على ـوبشريا   وماديا   عقائديا   ـ القادرة القوى خصائص وماهي

 وإدامتها وتفجيرها الفتنة شعالإ! 

 والشعوب البلدان تمزيق! 

 ليماقأ لخلق( والعرقي الطائفي التفيت) مشروع هدافأ مع مصالحها تطابقت 

 !!وعقائدياً وعرقياً  طائفياً (  !ةقيَّ ن  ) عنصرية 

 في( بالسيف والمفخخات  الدعوة) نشرل، مستديمة  "فتنة "  لشن تمهيدلل 

 !؟؟(لويس فرنارد) خرائط ستفرزها التي"  الكافرة"  قاليماأل

التنفيذي لذلك المشروع  األجير" الجهادية"بكل كتائبهم  "األخوان " أصبح لماذا و (4

 !؟الكارثي

 :الجواب ببساطة

" الرأسماليين"جذور ومصالح  وأساليب بين  موضوعية وذاتيةمشتركات لوجود 

 :كونهم يشتركان في فكالهما.. "االخوان"و

 ..عقائديون سلفيون .1

 كفار" و مسلمين إلى للبشر التقليدي بالتقسيم تكتفي ال الجهادية السلفية)فـ  "

دولة الخالفة "  اإلسالمي السياسي النظام ستعادةإ هدف عند تقف الو..

 مكان كل في والجاهلية الطاغوت ضد الجهاد إلى تتجاوزه وإنما" !العثمانية 

 اإلسالم حكم أي.. عالمية خالفة دولة إقامة على والعمل األرضية الكرة من

 !كتاب السلفية الجهادية/ !!(كافة للعالم

على اختالف ( اإلخوان)تمتد الجذور المعرفية لهذا النهج الذي ينتمي له و

المولود  الذهلي هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبي ..الى..لوانهم أ

 ابناحمد ومن بعده .. م 721/  هـ094 سنة األول ربيع شهر في بغداد في

 م 0731 ) الوهاب عبد بن محمد ومن بعده(.. م 0232 إلى م 0392 ) تيمية

 . ( م 0763 إلى

العثمانية ( ! اإلسالمية)  الدولة إنحطاط حالة الوهاب عبد بنمحمد  فسرفقد 

 حول ديائعق غزو أزمة ) أنها على –وأخالقياً  وسياسياً  اقتصادياً  – آنذاك

 ..!(الصالح السلف عليه يسير كان الذي التوحيد مفهوم

بحق الشعوب  المستبدالعثماني زمة الموضوعية والذاتية للنظام وليست األ

 !التي إستعبدها بإسم الدين

 فكر الى (.. 3 بيكو سايكس)  مخطط واضع(  لويس فرناند)  فيما ينتمي

 لحركةايضاً أتسمى و..( المسيحية الصهيونية)السلفية المسيحية حركة ال

 :التي .. "التدبيرية"

 سفر في وخاصة المقدس الكتاب في أن و شيء كل رمدب   هو هللا بأن تؤمن) 

 التي الوصايا حول واضحة نبوءات... يوحنا، وسفر الرؤيا، ،وسفر حزقيال

 إلى اليهود عودة ونهاية الكون شؤون كيفية تدبير تحقيقه في هللا بها يحدد



 معركة ووقوع هللا عليها، اءأعد وهجوم ، إسرائيل دولة قيام و فلسطين

وظهور  ، الماليين ومقتل ، والدمار الخراب نتشارإو ، النووية هرمجدون

 وانتشار ، بالمسيح اإليمان إلى اليهود من بقى من ومبادرة المخل ص، المسيح

 . !( عام ألف مدة المسيح مملكة في السالم

 : هو وأتباعها الحركة هذه أعضاء مهمة وتعتبر

 إلى المسيح عودة في تعجل أن الممكن من التي كل األ مور وتهيئة تدبير) 

 و بالمال إسرائيل ودعم فيه والتحكم العالم على السيطرة ومن ، األرض

 – هالسل جريس السيدة والسياسة، النبوءة كتاب/  "!( النووية الترسانة

 .السماك محمد ترجمة

 ألنها،  حتمية ضرورة كان 0642 عام إسرائيل دولة قيام نأ)وإعتقادهم بـ 

 لمجيء المقدمة وتشكل والجديد القديم بعهديه المقدس الكتاب نبؤات تتمم

 ..المسيحية الصهيونية كتاب..(/ منتصر كملك   األرض إلى الثاني المسيح

الطبيعي نتاج ال)بـ( فائض الربح)الرأسماليون يفسر ..قوة العمل ستغالليشرعنان إ .3

رادة اال)يفسرونه بـ (االخوانيون) و..( لصاحب رأس الماللمبادرة الفردية ـ الذكية ـ ل

  !(..حسب نواياهمو.. حسب ماكتب لهم في صحائفهم هية بتقسيم األرزاق بين البشرآلا

 (: فائض الربح) كون ..وليس 

 !األجراءالمنهوبة من " قوة العمل " نتاج 

 ".. الخفية اليد "بـ" سميث آدم" وصفها كما وأ ..إقتصاد السوق آلية كالهما يدعو الى  .2

قتصاد المرحلة االمبريالية من الراسمالية وبين اقتصاد إرغم التباين الشاسع بين طبيعة )

 !(االسالمويين شبه االقطاعي والبدائي

قوانين ) باالنصياع للقوانين .."ستبداداإل"الرأسماليون يبررون ف.. ستبداداإلشرعنة  .4

واالخوانيون يبررون ذلك "( ..المقدسة"أصحاب رؤوس االموال والملكية الخاصة 

 (! مر هللا بطاعتهأالذي " ولي االمر " ـ لالمطلق االذعان )بـ

الثابتة والمنقولة في التصرف بممتلكاته " المالك "حرية أي ..طل  س  الت  " حرية " تقديس  .5

عتراض اإل االخوانيون مْ ر  ح  ي  مثلما ..في المجتمع الرأسماليكما ( قوة العمل ) بما فيها ..

في  (رعيته)دماء وإرادة ومصير ونمط حياةبالتصرف ب" ولي االمر " حرية على 

 !الدول االقطاعية وشبه االقطاعية التي يقيمونها

االقتصاد سلفه سمالي واالقتصاد الرأنتاج في مقومات وعالقات اإلرغم الفوارق بين 

التي ( العالمية الخالفة االسالمية)القروي الذي ترتكز عليه  او شبه االقطاعي االقطاعي

 !يسعون لفرضها 

 !العقلية التآمرية االنقالبيةباإلعتماد على ..التشبث بالسلطة بكافة الوسائل .6

  نظمة أمنذ نشأتها وعلى إمتداد تاريخها فرضت الرأسمالية في جميع مراحلها

قترنت تلك إوفي عصرنا الحديث ..بأشكال متعددة من االنقالبات مستبدة

االنقالبات الدموية التي خططت لها ونفذها المخابرات االمريكية وحلفائها 

 :كما جرى .. المتطرفة( االسالموية)بإستخدام الذراع 



والمجازر ،  0671 يونيو 30االطاحة بأحمد سوكارنو في في اندونسيا عند 

خالل  االندونيسيين آنذاكتي قام بها التنظيم الدولي لالخوان ضد الوطنيين ال

  !وعقب ذلك االنقالب

 الذي أعدمته بکابول هللا نجيب االطاحة بحكومة محمدفي افغانستان عند و

على بوابة مقر االمم  بکابول 0669 سبتمبر 37 فی شنقاً  طالبان قوات

من المخابرات االمريكية وفي دهاليز بان التي جرى تصنيعها لطا) !..المتحدة

 !!(المخابرات الباكستانية االخوانية

المباشر في االنقالب ( االسالموي) الدور االمريكي وفي العراق كان و

بإعترافات  0692نقالب إوكذلك في ذيه ، ف  ن  بشهادة م  0692الدموي عام 

الذي لم يتوقف  دماء ضحاياهنزيف ب 3112والغزو الوحشي عام ..ريهب  د  م  

 !لليوم

النتفاضات  االمبريالية العالمية إختطافأصبح جلياً للجميع  3100في عام و

الذي رفع ( !ربيع الناتو)الى تحريفها ، وتجويفها ، وفي منطقتنا  الشعوب

، والمغرب ، وليبيا ، وتونس ، الى السلطة في مصر ( خوان اإل) أ جرائهم 

ويهدد بهم اليوم وجود مصر ..رضاً أشعبا و ويشعل بهم اليوم سوريا..واليمن

 ! شعباً ووطناً 

 جماعته ان 0653 عام علنا الهضيبي حسن"  المسلمين االخوان " مرشد أٌقر: 

 (! الرئاسة سدة الى وصولها حال في الحكم عن تتخلى لن) 

  عن السلطة واالخوان عن عزل مرسييقول محمد بديع : 

 ما رما  ج   يفوق مصر في ،" السيسي"  فعله ما ان حانث غير باهلل أقسم ) 

ال   ملح   قد كان لو فة الكعبة به وهدم معو   .!(حجرا   حجرا   المشرًّ

 الليبى والمعارض الناشط بويصير، صالح محمد قال : 

 ليبيا من ثقيلة أسلحة نقلوا ليبيا، فى اإلخوان مع بالتعاون مصر، إخوان إن) 

 يستخدمها التى وهى..السودانى  الجو لسالح تابعة طائرات عبر مصر، إلى

 .(!،سيناء فى اآلن " الجهاديون" 

 رصدت كما شهرا، 02 من ألكثر دامت العملية هذه أن «بويصير» وأكد

   !الماضى أبريل فى مؤخرا األسلحة نقل عملية واشنطن

 له حديث تقرير فى ،«المزماة» موقع أوضح..من جهته:  

 حول المصرية المخابرات الى معلومات قدم الليبية المخابرات مدير أن) 

 محمد المعزول الرئيس عهد فى مؤخرا، ليبيا زارت التى اإلخوان عناصر

 إلى إرسالها بهدف ليبية أسلحة على للحصول بعضها وسعى مرسى،

 . اإلخوان لصالح تخزينها كان الهدف أن رغم غزة، فى «حماس»

 إن) : المركز قال لمصر، الثانى، عبدهللا األردن، ملك بزيارة يتعلق وفيما

 بين العالقات لقطع الدولى للتنظيم مخطط عن زيارته خالل كشف عبدهللا

 خططوا من هم اإلخوان وإن والسعودية، واإلمارات األردن ودول مصر

 بدال الخارجية بالقضايا المصريين لشغل األردن من المصرية العمالة لطرد

 . (الداخلية األوضاع من



 .. كشرط للنشوء والتسلط والبقاء..والقسر"  التعسف" ممارسة  .7

  قوة ) القسري على  التسلطمنذ نشوئها الى اليوم يرتكز وجود الرأسمالية على

خطوط بم كُّ ح  الت  و، االسواق االستحواذ على و، المواد االولية نهب و، العمل 

 مروراً ، "  !ستكشافيةاإل" بتداء من الغزوات إ..(ووسائل نقل البضائع 

سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات المدعومة  حتى، الحروب الكولونيالية ب

إلقامة النظام ـ الرأسمالي ـ الدولي ) ..على قارات العالم باالساطيل الحربية

 (!الجديد

بالسيوف " الدعوي الغزو " ريخ أبت( خوان اإل) فيه في ذات الوقت الذي يفتخر 

لتفكيك الدول وتفتيت ..نتحاريينواإلاحين كتائب الذبًّ  تنبطون منهسي..كأرث لهم 

اإلمارات "لتشكيل  الكافرةقاليم األ" تطهير"ن الداخلية بدعوى الشعوب بالفت

 العالميةاالسالمية قامة دولة الخالفة إل) تمهيداً .. على حطامها !" اإلسالمية 

)! 

  09/7/3102 في المنار جريدةكتبت : 

 مؤخرا بدأت النهضة حركة أن تونس، في عليمة مصادر عن الدوائر نقلت)

 االحداث تطورت حال في الستخدامه السالح، من كبيرة كميات بتخزين

  !..(دراماتيكية بصورة

 الى للقتال التونسيين الشباب تجنيد في تستخدم التي واآلليات الطواقم أن) و

والذين يتجاوز عددهم العشرة ..وغيرها  سوريا في االرهابية العصابات جانب

 الى نضماملإل التونسيين تجنيد في أيضا تستخدم أصبحت ،! "جهادي" آالف 

 معارضي لتصفية شكلت التيو المسلحة، السرية النهضة حركة خاليا صفوف

 وزعيمها النهضة لحركة المعارضة الشخصيات أي تونس، في االخوان حكم

 !(الغنوشي

في اسطنبول بجتماع الدولي لإلخوان مؤخراً خالل اإل ب  خ  أ نت  الذي ..الغنوشي 

 الرجل أصبح قد أنه يعني ما للتنظيم، السياسي للمكتب رئيسا)يوليو الماضي

 ..الذي حضرته وفود من سبعين بلداً  المؤتمر..(الدولي التنظيم في الثاني

  !من قبل المخابرات المصرية( صوت وصورة )والذي تم تصويره 

 :من المنطقة الذين حضرواأبرز ومن بين ..

 مصري العالمي، للتنظيم العام األمين مصطفى، منير إبراهيم) 

 مصري العالمي، للتنظيم المساعد العام األمين اإلبياري، حسين محمود.الجنسية

 اإلخوان لتنظيم العام المراقب جاويش، أحمد محمد علي.الجنسية

 وعضو ،اللبناني اإلخوان لتنظيم العام المراقب المصري، إبراهيم.السوداني

 في اإلخوان لتنظيم العام المراقب حاج، عمر باشا علي.العالمي اإلرشاد مكتب

 اإلخوان لتنظيم العام المراقب شقفة، رياض محمد.األفريقي القرن

 زياد.العراق كردستان في اإلخوان تنظيم في القيادي أحمد، فرج محمد.السوري

 عبدالرحمن شيخان.العراقي اإلخوان تنظيم في المراقب الراوي، محيسن شفيق

 الثاني النائب الهاللي، محمد.اليمني اإلخوان تنظيم في القيادي الدبعي، محمد



 النهضة حركة زعيم الغنوشي، راشد.المغربية واإلصالح التوحيد حركة لرئيس

 !( التونسية

  ًبعزل تلقوها التي الضربة منذ المسلمين االخوان جماعة لتحركات وإستكماال 

 التنظيم إجتماع فى عليه االتفاق تم الذى المخطط يجري تنفيذ ".مرسي محمد"

 :ـالمتمثل ب .."إمارة مصر " بشأن  لالخوان الدولى

ة تلك إثار في سبباً  كانت سابقة موضوعات وفق اوشحنه الحشود إثارة) 

"  القنوات إغالق بعد،  ةبديل ةإعالمي قناة ىإل رابعة منصة وتحويل .. الحشود

بعد إفتعال " السيسي يحةبًّ ش  " مثل المصطلحات بعض تسويقو .. !" الدينية

 داخل االنقسام تتضمن شائعات ترويجالى  ضافةباإل،  األهالي مع االشتباكات

 .قياداته وبين المسلحة القوات صفوف

 إشاعة"  المقبلة المرحلة عنوان يكون أن ىعل االخوانية القيادات واتفقت

 تعطيل "و"  الجمهورية ىمستو ىعل الطرق قطع " خالل من"  ىالفوض

 اإلعالمي اإلنتاج مدينة اقتحام إلي باإلضافة"  وتخريبها الحديد السكة حركة

 يقتلون الجيش من لجنود فيديوهات تزويرو.. والتليفزيون اإلذاعة اتحاد ومبني

 !دولياً  وترويجها مرسى وانصار اإلخوان شباب

 9/2/3102 ( :شخصين اعتقال من اليوم الدولي القاهرة مطار سلطات تمكنت 

 أربع يحمالن تركيا من وصولهما لدى اإلرهابي"  القاعدة"  تنظيم إلى ينتميان

 .عسكرية مالبس ومستلزمات القاعدة بأعالم ممتلئة حقائب

 القاهرة بمطار مسؤولة مصادر عن نقل الذي"  مصر أخبار"  موقع وبحسب

 : قولها

 يحمالن سيناء شمال رفح مواليد من راكبين في اشتبهت المطار سلطات)  إن

 بنادق وجرابات القاعدة تنظيم أعالم من كبيرة كميات وجود تبين حقائب أربع

 جهاز إلى إضافة.. بداخلها ليلية بنادق ومناظير عسكرية ومالبس ومسدسات

 .(!عملة تزييف

 :على اإلرهابيين مع عثر التفتيش عملية وخالل أنه أيضاً  المصادر وكشفت

ر سوري سفر جواز)  وَّ  وعدد مصري سفر وجواز أحدهما صورة يحمل م ز 

 كمبيوتر على عثر كما صورهما يحمل بعضها القومي الرقم بطاقات من

 وعلى القاعدة لقادة مختلفة شروح عليها والذواكر الفالشات من وعدد محمول

 فى الوضع على والسيطرة العمليات بعض فيها يشرح الظواهري أيمن رأسهم

 .(!سيناء

 أثناء شخصا" 03" اعتقلت أنها مؤخراً  أعلنت المصرية األمنية األجهزة وكانت 

 غربي الواحات طريق في الصنع تركية خرطوش بنادق" 216" تسليم صفقة

 باتجاه الدقهلية محافظة من قادمين كانوا المتهمين أن التحريات وكشفت القاهرة

  .الجنوب في الصعيد محافظات

 (المواطنين أحد عثور غموض لكشف جهودها بالجيزة، االمنية االجهزة تكثف 

 قائمة بداخله المساجد أحد بجوار مظروف على أكتوبر من السادس بمدينة

 الفريق رأسها وعلى وفنية، عالميةإو وسياسية عامة شخصية 22 لـ اغتياالت



 والحيوية الهامة المنشآت لبعض وصوراً  الدفاع، وزير السيسى عبدالفتاح ولأ

 .البالد فى

 أحمد المواطن من بالغا الجيزة، امن مدير القاضى حسين اللواء وتلقى

 عصائر بمحل وعامل الزقازيق تكنولوجيا بمعهد طالب سنة 30 مصيلحى

 القيام صالة من انتهاءه عقب بانه اكتوبر بمدينة السابع بالحى االردنية بسنتر

 ورقة على بداخله عثر فتحه وعندما مظروف، على عثر العظيم العلى بمسجد

 بها مدونا « الشرعية أنصار » شعار وعليها ،« السوداء القائمة » بعنوان

 سيتم والفنية واالعالمية والسياسية العامة الشخصيات من شخصا 22 أسماء

 .!االخوان وجماعة المعزول الرئيس سقوط حالة فى استهدافهم

ل غ وعثر ب   دويالت، 5 إلى مقسمة لمصر خريطة على المظروف داخل أيضا الم 

 النوبة، دولة والثالثة النصرانية، الدولة والثانية اليهودى، النفوذ تحت األولى

 أوراق وكذلك الكبرى، اسرائيل بمسمى والخامسة ، االسالمية مصر والرابعة

 لبعض ومبانى ، االنواع مختلفة وأسلحة ومتفجرات، يدوية، لقنابل صور بها

 مطار ومبنى والغربية اإلسماعيلية منأ مديرتى مبانى منها األمن، مديريات

 الغربية ومحافظة والدفاع، الداخلية ووزارتى السويس، وقناة ، الدولى القاهرة

 وصور االتحادية، وقصر برفح المركزى االمن ومعسكر القاهرة، وبرج

 والدفاع الداخلية لوزارتى تابعة بمعسكرات الخاصة الحراسة براجأ لبعض

 لبعض جوى تصوير وصور الدفاع وزير السيسى عبدالفتاح الفريق وصور

 .(! العدوية ورابعة التحرير ميدانى ومنها القاهرة، ميادين

 عند ذلك كان سواء!..التسلط اجل من الشعوب بادةإ تاريخ هو المتحدة الواليات تاريخ نإ

 الشعوب وموارد الرادة إستعبادها مسيرة خالل مأ االصليين السكان حساب على تكوينها

 ..لها عميلة مستبدة أنظمة وفرض التحررية حركاتها وقمع االخرى

النها ..والنحتاج الى ذكر امثله للتدخل االمريكي التدميري المباشر بشؤون البلدان االخرى ) 

 !(ميلها الملتجئ الى روسيا ع" سنودن"وآخرها ما كشف عنه ..التستثني احداً 

قترن ظهور الرأسمالية بنشوء حيث إ .." الجنة " كطريق للوصول الى " االرهاب" .2

إدارات " عتمدت أو ..جهزة االرهاب الوحشي الموروث من عصر االقطاعأوسائل و

، والمادية ، البيئة السكانية "  تصنيع" ات االرهابية في معلى المنظ" الدولة الرأسمالية 

بكل اإلستالبية لمشاريعها االستعمارية  ، والمعيشية ، والنفسية، والفكرية ، والسياسية 

 الحرية والديمقراطيةجنة ) الوصول الى و" !محاور الشر"ى محاربة اشكالها بدعو

 !"!بارك هللا امريكا" بإستباحة الشعوب واالوطان تحت شعار ..(

قطاعية الى حواضر المدن في واإل هاب الصحراوي من طور القبليةريمتد اإلفيما 

حزمة الناسفة األر عبيوصلهم ..للحركات االسالموية  !"مقدس " دموي  زماننا كنهج

في مالقاة حور العين ) لـفي االسواق الى السماء حشود االطفال والنساء  نبي

 !على االرض( ! جهاد النكاح)بعد معايشة (..!الجنة

 ..وتحريض الناس على التوحش..القسري الممنهج لتجويف العقول التضليلالتكفير و .9



  يجد .. مريكاأفي ثالثينات القرن الماضي في ( المكارثية)ي باحث لمرحلة أان

والتكفير ايام محاكم التفتيش طوار التضليل والتجهيل أانها نتاج ماقبلها من 

, وفولتير, وديكارت, ونيوتن, وكوبرنيكس, ونويرنو, وجيوردا, غاليلو :فناءإل

تيارات نطالق لما بعدها من اإلنقطة التخوينية " المكارثية " وصارت ..

 !تشويه الحقائق والخديعة وتجويف العقولل..ونظريات وأفكار إقصائية

بين تلك االفكار والتطبيقات التخوينية  المشتركات الموضوعية ..العاقل وسيجد 

التي  المرتكز الى التجهيل والخديعة ةاالخواني "الجبرية" مبدأ وبين..تكفيريةوال

واإلعتراض والتشكيك التساؤل )  لقيام بوظيفته الطبيعيةم على العقل ار  ح  ت  

 (!جوبةاأل والبحث عن

" العقل "على " إخوانييهم " و  مووعاظهبها الحكام  ز  ه  التي أجْ "  الجبرية "تلك 

 :على وحرضتهم, الناس ضللت) و ..!ربعة عشر قرناً أفي مجتمعاتنا منذ 

 ابن ونفي, حيان أبن دم وسفك, المعري وحبس, الحالج وصلب, الطبري قتل 

 والرازي الفارابي وتكفير, واألصفهاني رشد وابن الغزالي كتب وحرق, المنمر

المقفع  ابن أوصال وتقطيع،  وقتل السهروردي, والغزالي والكندي سيناء وابن

 وتعليق،  درهم بن الجعد وذبح, أنفاسه يلفظ أن مامه ليأكل منها قبلأوشويها 

 بن الدين لسان) وخنق, األزقة في والتجوال به ( نصر بن أحمد) رأس

ومطاردته في كل بقاع ( الفارض ابن) تكفيرو, جثته وحرق( الخطيب

 (..االرض

 والعالم الطبيب سيناء ابن عن قالوه بما..الناس عامةمثلما سمموا رؤوس 

 ورسله وكتبه ومالئكته باهلل الكافرين الملحدين إمام انه ), والفيلسوف والفقيه

 الزنديق الملحد سيناء ابن ): الكشميري عنه وقال, (القيم  ابن / اآلخر واليوم

, الباطنية من باطني انه ): الفوزان صالح الشيخ عنه وقال,  (القرمطي

 !( ملحد وفيلسوف

 من الرازي إن ) والفيلسوف والعالم الطبيب, الرازي بكر أبي عن قالوه ماو

 ): الفارابي عن العماد ابن وقال. . (مضلل ضال انه )و, ( القيم ابن / مجوسال

 موسى بن محمد عن وقالوا, ( وزندقته الفارابي كفر على العلماء اتفق

 عنه مستغنية الشرعية العلوم إن إال صحيحا علمه كان وإن انه ): الخوارزمي

 رديء, ر  ب  خْ الم   سيء انه ): الجاحظ بحر بن عمرو عن وقالوا, ( غيره وعن

 هللا على كذابا زنديقا كان انه ) و, ( والضالالت البدع إليه تنسب, االعتقاد

 المالحدة من كان انه ): الهيثم ابن عن وقالوا, (الناس وعلى رسوله وعلى

 وقالوا, ( الفالسفة من كأمثاله زنديقا سفيها وكان, اإلسالم دين عن الخارجين

 وفي, الزنادقة مشاهير من كان انه ): المعري هللا عبد بن أحمد العالء أبي عن

 الدين نصير عن وقالوا, ( الدين من وانحالله زندقته على يدل ما شعره

 هللا عبد بن محمد عن وقالوا, ( واإللحاد والكفر الشرك نصير انه ): الطوسي

 ): الكندي إسحاق بن يعقوب وقالوا عن,  ( كذاباً  مشركا كان انه ): بطوطة بن

 : عنهم فقال,  ( ضاال زنديقا كان انه



, استحقاق دون الحق بتيجان توجوا وإن, الحق عن الغربة أهل من هؤالء )

 يرغ من نصبوها التي, المزورة كراسيهم عن ذبا   الفلسفة يعادون فهم

طبيب " عن /  !(الدين عدماء وهم, بالدين والتجارة للترؤس بل, استحقاق

 ". القلب والشرايين

  في صراعهم مع .. التضليل والخداعالتكفير وومازال االخوان ينتهجون ذات

 :خصومهم

 (هللا صلي للرسول مسيء فيلم ترويج" البلتاجى محمد"االخوانى القيادى اقترح 

 في وإستغاللة مصر في العام الرأي تهييجل،  المقبلة األيام خالل وسلم عليه

وإتهام االقباط .. االخوان لصالحتحشيد الناس و،  مرسي محمد عودة تأييد

 العدوية رابعة منصة ستخدامإو ..لتخوينهم..تهام الدولة بتسويقهإنتاج الفلم وإب

 الماليين بحشد كفيلة وهى" ! اإلسالم علي الحرب " بداية ..شعارات لترديد

 المصاحف بعض وإحراق..رابعة ومعتصمي واإلخوان الدين مع تضامنا

 والصقوها حدث كما المدنية المنظمات ىبإحد أو بالجيش التهمة وإلصاق

 (!!لتكفير  خصومهم..التحرير بمتظاهرى

  دون أن نغفل : 

إن إقصاء العقل والتجهيل هو خاصية االنظمة المستبدة على " 

  "! دينية كانت أم غير دينية..إختالفها

 !ومشاريعهم ونواياهم وممارساتهم بالسماءإدعاء ارتباط مصالحهم  .11

 منظمة األمريكية المتحدة الواليات في الذي أنشأ"  فالويل جيري"  القس صرح 

 النتخاب والدعاية التعبئة على العمل أهدافها التي من. "األخالقية األغلبية"

 هللا ) بأن.. للكونجرس والرئاسة" المتصهينين الجدد"  المحافظين المرشحين

 حقولها ترى أن األمة هذه أرادت فإذا. اليهود باركت أمريكا ألن أمريكا بارك

 وحريتها ريادتها على محافظة العلمية وإنجازاتها بهائها على محافظة  

 .(!إسرائيل جانب إلى واقفة تبقى أن أمريكا فعلى محمية،

   (المعاصي وركوبهم الجائرة سياستهم تبرير إلى البداية منذ اال مويون إحتاج ، 

 ليقولوا ، والتسيير الجبر يفيد بما الكريم القرآن آي بعض تأويل إلى فذهبوا

 بل ، أيدينا من وليس ، وقدره تعالى هللا قضاء من هو إنًّما صنعناه ما إنًّ  للناس

 ، وملًّكهم الملك إلى بهم جاء الذي فهو تعالى هللا من فهي هذه مناصبهم حتًّي

ن الملك وينزع يشاء من الملك يؤتي الملك مالك تعالى ألنًّه  هكذا !! يشاء ممًّ

 وليكونوا!  الملك انتزاع إلى طريقهم في ارتكبوه ما كلًّ  من أبرياء ليكونوا

 صائب/  االسالم في والفرق المذاهب..( ذلك بعد يصنعون ما كلًّ  في مخولين

 الحميد عبد

  عن  "!أخبارا  عاجلة .." تنشر وسائل اعالم االخوان: 

 8 مصر يحكمس ومرسي العدوية رابعةمليونية  إلىلينضم  نزل جبريل) ان 

 !( سنوات

  في الناس ليؤم مرسي محمد الدكتور م  د  ق   الرسول) :اإلخوان خطباءيقول 

 (! الصالة



  القتلة، من سينتقم هللا) ان :االخيرةيقول القرضاوي في خطبة ليلة القدر 

 من معهم من وكل إبراهيم محمد ومن السيسى الفتاح عبد من هللا سينتقم

 (!.جرائمهم على يغطون ومن الظالمين

  سينصر وهللا معكم، هللا أن ثقوا العدوية رابعة في إخواني يا (:ويضيف 

 .(!الباطل على الحق وسينصر مرسي

الحدود " ومبدأ ..العابر للحدود " الرأسمال" مبدأ ..الوطنيةالغاء الحدود  .11

 (!االخوان)الجغرافية التي يؤمن بها ال الحدود " العقدية

 الجاثمة على و" الوطنية " للحدود  العابرةالمتعددة الجنسيات الشركات ف

لت  ..القارات " السكان " جعلت و..سمالية واحدة أسوق رالى " العالم " حوَّ

مستودعات للمواد االولية وموارد " البلدان " و..جراء جيوشاً رخيصة من األ  

 ..!أداة إلستنزاف العقول" الثقافة "و..  الطاقة

  !ال بقدر ضمانه لمصالحهمإم غيرها أيعنيهم من يحكم هذه البالد وال 

   أن الذي يعني.. والبراء الوالء مبدأ)الى  السلفيين ككل(  االخوان) يرتكز فيما 

ـ ال فهم  (قومي شعوبي وليس ديني إسالمي أساس على قائمة الدولة تكون

بناء و..!للرعية (عقائديةالالحدود ) بـبل للبلدان ( الحدود الجغرافية)يؤمنون بـ 

 !التنظيم الدولي لالخوان المسلمينتم بناء ..على ذلك 

 : هذا المفهوم يعنيغير وارد في عقائدهم الن  (نالوط)مفهوم ف

من محددة ونمط حياتهم على رقعة ، م هريخأمجموعة من الناس يصنعون ت

 !مادي دنيويإنتماء اذن هو مفهوم ..االرض

، ينما تكون أرة تعيش جب  م  فان البشر رعية  "الجهادية"لحركات لاما بالنسبة 

 !نتماء للغيبالخالص من عذاب القبر ومآلها اإل وغايتها

االمبريالية في او ترعاها الفاشلة التي تصنعها  الدولةنتاج ورديف االرهاب  .12

 !المجتمعات المتخلفة

 (عشوائيا األبرياء قتل.. اإلرهاب )وكهف..دموية العنف أشكال هو أحد أقدم 

 بربرية ووسيلة..!والحضارة االنسان على لإلنقضاض الوحوش  فيه تتربص

 مصالح لتحقيق السكان من واسعة فئات بين والذعر الخوف الشاعة

.. الفقيرة القارات إلستعمار حروبها في االستعمارية الدول إستخدمتها..سياسية

 !  .بالسيف والذبح ممارسات التعسف تاريخ من التكفيرية الجماعات وتوارثتها

"  االساليب وبين..كمنهج لتصفية الخصوم "  االرهاب"  بين تأريخي ترابط وهناك

على اختالفها  العمليات تلك معظم ألن.. االرهابيون بها يقوم التي" !االنتحارية 

 الضحايا تقتل التي المدى، القصيرة باالسلحةتنفذ  كانت..وعبر التأريخ 

 !!.سواء حد على واالرهابيين

 3100بن الدن  عقب مقتل النجيمي محمد السعودي الداعية كتب : 

 الحرب منذ ..أمريكية صناعة هما والقاعدة الدن بن إن أقول كنت البداية من )

 أن والشك.. إنهائه من البد وكان انتهى الدن بن دور واآلن األولى األفغانية

 كبيراً  تأثيراً  عليهم الخبر هذا سيؤثر يؤديها من أو بها المغرر اإلرهابية الجماعات

 تعطي كانت التي الغربية والدول االقليمية الدول بعض أن يعني وهذا.. وبالغاً 



 فالجماعات لهذا.. مردود وأي دور لهم يعد لم أنه ستعي التنقل من مساحة لهؤالء

 هذا بتصفيه مقتل في ضربت أنها الشك الدن بن اسم تستغل كانت التي اإلرهابية

 !!(الواقع  في غربية صناعة هو الذي الكبير اإلرهابي الزعيم

  األنظمة في العامة حرياتال) بيئة  بإستغاللرهابية وتنتشر االتنمو الحركات 

مثلما هي إحدى . (!الهشة التي تتشكل في المجتمعات المتخلفة الديمقراطية

غائبة عن  أو ضعيفة المركزية السلطة تكون حيث (الفاشلة الدول) فرازات فسادإ

ومن العسير نشوء ونمو الحركات االرهابية في الديمقراطيات ..ليم الدولةابعض أق

التي تتواجد فيها الجماهير اليقظة في جميع ساحات البناء والدفاع الثورية الشعبية 

رهابية في ظل االنظمة القمعية نادرا ما تنمو الحركات اإل..كذلكو..عن البناء

 !ألنها تستأصلها بالقمع حال نشوئها.. المستبدة

 :بين االمريكان واالخوانالعالقة االستخبارية والعمل السري  .13

 جهاز" لديها بأن المسلمين األخوان جماعة السلفي، الداعية ،األباصيري محمد اتهم 

 :قائالً ..خاص" مخابرات

 موظف كل و الجماعة، لحساب مكانه في جاسوس هو اإلخوان من فرد كل)  أن

 صورة في ووظيفته عمله أسرار باستمرار يرسل أن البد مكان في عامل وكل

 على لجماعته جاسوس هو وشرطي ضابط وكل الجماعة، في قيادته إلى تقارير

)  أن إلى مشيرا ،(نشأتهم منذ حياتهم وأسلوب سلوكهم فالتجسس عمله، مكان

 على التجسس مهمته وكانت بنفسه، البنا حسن أنشأه هذا االستخبارات جهاز

 .!(ذلك وغير والممثالت الممثلين أخبار ومعرفة واللواءات الوزراء

 مخابرات" عنوان تحت"  إمام حمادة"  لصحفيل جديد كتاب ،حديثاً  صدر 

 : "الجماعة

 الكتاب ويحتوي ،" والبريطانية األمريكية بالمخابرات اإلخوان اتصاالت أسرار" 

 للتجسس الجماعة الغربية المخابرات ستخدامإ كيفية ترصد فصول سبعة علي

 !الروس ضد الحرب في وكذلك المصرى الداخل فى لصالحها

 األمريكية المتحدة الواليات فى اآلن جرى الذى التحقيق تناولت بمقدمة الكتاب يبدأ

 ماه  " مكتبها ومديرة السابقة، األمريكية الخارجية وزيرة كلينتون هيالرى مع

 بين الوسيط دور لعبت والتى اإلخوانية الجذور ذات األصل المسلمة" عابدين

 !للحكم مرسى بوصول انتهت والتى اإلخوان وجماعه األمريكية اإلدارة

 البنا حسن بين لقاء أول قصة منهاو..الجديدة األسرار من عديدال الكاتب وكشف

 أن مرة ألول ويكشف شرطة قسم داخل تم والذى البريطانية المخابرات ومندوب

 جمع خاص لقاء فى االبيض البيت داخل التقى البنا حسن بنت زوج رمضان سعيد

 انتهى اللقاء هذا وأن 0652 عام فى االمريكى والرئيس االمريكية المخابرات مدير

 الحرب أثناء هتلر أسسها والتى (فون شبكه)  البنا لصهر األمريكيه اإلدارة بتسليم

 .اإلسالمية الجمهوريات من الروسى الجيش فى المسلمين الجنود من العالمية

 والذى للجماعة العالمى للتنظيم األولى النواة كانت الشبكة هذا أن الكاتبويكشف 

 !لهااللمانية مقرا   فرانكفورت مدينة من اتخذ



 وهو ،( األبيض البيت داخل الجواسيس صالة)  عنوان تحت األول الفصل وجاء

 انتهت والتى األمريكية والمخابرات االخوان بين االتفاقيات آخر يرصد الذى الفصل

 !للحكم مرسى بوصول

 اإلخوان محاولة وتناول ،( خالد أم عملية)  عنوان تحت فجاء الثانى الفصل أما

 لتمويل أموالها تحولت التى العملية وهى سوريا فى الناصر عبد غتيالإ واألمريكان

 !القاهرة برج بناء

 عودة قصة تناول فصل وهو ،( الكعبة اتفاقية)  عنوان تحتف الثالث الفصلاما 

 الرابع الفصلو الناصر، عبد رحيل بعد السبعينيات فى لمصر المسلمين اإلخوان

 مذكرات فيه الكاتب ويرصد ،( المخابرات سيطرة تحت حوارات)  عنوان تحت

 خطه)  آخر فصل في ويتناول االخوان مع اتصاالتهم حول الغربية المخابرات قادة

 فصل وهو ،( ثورة قيام)  بعنوان الخامس الفصل أما ،( االخوان عند التمكين

 اسرائيل أمن مقابل الدعم)  عنوان تحت السادس الفصل ويأتي يناير مقدمات تناول

 .بوابة األهرام(/  القصر فى يمرس)  عنوان تحت فجاء السابع الفصلأما  ،(

 في سليمان عمر اللواء سابقاً  المخابرات جهاز ومدير السابق الرئيس نائب ظهر 

 مع وطيبة وطيدة بعالقة يرتبط كان"  السيادي الجهاز"  أن ليؤكد حوارات عدة

 بمحاولة اإلخوانية األجهزة قيام بسبب كان الجماعة من مبارك غضب وأن اإلخوان

 !مرات 2 السابق الرئيس اغتيال

 وهنا البد من التساؤل: 

 قمة الى العسكرية المخابراترأس هرم  من القادم( السيسيالفريق ) يستطيع هل

 "اليقظة"وأ"  النائمة"  االخوان مخابرات يفكك ان المصرية العسكرية المؤسسة

والمدعومة من أكبر وكاالت المخابرات  قرن نصف من الكثر عمرها يمتد التي

 !؟؟االمريكية واالوربية واالسرائيلية

تِّر..المعلومات وكواتم الصوت كواتم..السياسي االغتيال .14 ت س   !األداة والم 

االسالموية ) معظم البلدان االسالمية بالحركات في ارتبط االغتيال السياسي في مصر و

 :مثالً  ففي مصر..االخوانية(

 وبحوزته لعمله متجها منزله من باشا الخازندار خرج 0642 مارس 33 يوم 

 السري التنظيم أفراد بعض فيها المتهم مترو سينما تفجيرات قضية ملف

 عبدالحافظ وحسن زينهم محمود قابله القطار لمحطة سيره وأثناء لإلخوان

 حتي الرصاص من سيال عليه وأطلقوا المسلمين اإلخوان جماعة عضوي

  !الحال في بحياته أودت طلقات بتسع أصابوه

 مصر وزراء رئيس النقراشي فهمي محمود أمر باشا الخازندار اغتيال بعد 

ـ عضو  عبدالمجيد قامف ،0642 عام نوفمبر في المسلمين اإلخوان جماعة بحل

 رئاسة مقر ودخل الشرطة ضباط أحد زي في بالتخفيجماعة االخوان ـ 

 فوجئ المصعد ناحية اتجاهه وأثناء.. النقراشي ىأت ىحت وانتظر الوزراء

 ظهره في رصاصات ثالث عليه أفرغ ثم العسكرية التحية يعطيه" عبدالمجيد"بـ

 !مكانه من يتحرك ولم



 عبداللطيف محمود من لكل تعليمات صدرت 0654 عام أكتوبر منتصف في 

 بأن)  ضاء بتنظيم االخوان المسلمينعاال الدوير وهنداوي النصيري ومحمد

 الباقون يطلق فشل وإذا(  عبدالناصر به ويحتضن ناسفا حزاما أحدهما يرتدي

 في الخطة تبدلت ما سرعان لكن الحال، في عبدالناصر ىعل الرصاص

 ألن بمفرده" عبداللطيف محمود"لـ النهائية األوامر تيأعطو األخيرة اللحظات

 ناحيةعبد اللطيف  اتجه الشهر نفس من 39 يوم وفي غيره، دون بالمهمة يقوم

له  ب  وَّ وص  ..لقائه خطابه إثناء أ عبدالناصر لرصد في زاوية  ن  م  وك   المنشية

 بجواره مرت والثانية عبدالناصر إبط تحت من مرت ىاألول رصاصتين

 ليلقي بالسودان الختمية الطائفة زعيم حمزة الميرغني رأس في واستقرت

 !الحال في مصرعه

 طالب)على المفكر فرج فوده النه  كبيراً  هجوماً  األزهر علماء شنت جبهة 

 ( بالدين لها شأن ال المدنية الدولة أن يرى وكان الدولة، عن الدين بفصل

 الكاتب «بكفر» بيانا   «النور بجريدة» 0663 فى الجبهة تلك وأصدرت

 الجماعة"  من عناصر يد على غتيلإف.. قتله ووجوب هفود فرج المصرى

 قام حيث،  مكتبه من خروجه أثناء 0663 يونيو 2 يوم فى" ! اإلسالمية

 وأمين هسائق نجح وقد..عليه  الرصاص بإطالق نارية دراجة يستقالن شخصان

 قاتل سئل المحاكمة وأثناء.. ناةالج   على القبض فى بالمكان المتواجد الشرطة

 : فودة فرج

  فودة؟ فرج غتلتإ لماذا

 : فقال

  ..كافر ألنه

  كافر؟ أنه عرفت كتبه من أى من سئل فلما

 : القاتل قال

 !أكتب وال أقرأ ال فأنا.. كتبه أقرأ لم أنا

 فى الضالعين أحد «عبدربه محمد أبوالعال» سراح أطلق يناير 25 ثورة وبعد

 !مرسي محمد الرئيس من رئاسي بعفو االغتيال جريمة

 :تقول سمر فرج فوده

 يسن فودة فرج والدي مقتل في األساسيين المتهمين أحد عبدالغني صفوت )

 البناء حزب ممثل باعتباره الشورى مجلس في اآلن القوانين لنا ويشرع

 (!!!والتنمية

 على صلاوح إلكترونية أجهزة إصالح فني) مصطفى محمد ناجي محمد قال 

 إنه)  .. 0664 أكتوبر في اغتيال نجيب محفوظ  حاول الذي(  متوسطة شهادة

. محفوظ أعمال قراءة إلى يحتاج ال أنه على مشددا.. لمحفوظ شيئا يقرأ لم

 الجماعة أمير أوامر  ينفذ ألنه محفوظنجيب  غتيالإ)  حاول بأنه واعترف.

 .(!!الرحمن عبد عمر الشيخ فتاوى على بناءالصادرة االسالمية 

  يوسف الدولي التنظيم وعضو المسلمين لإلخوان"  الفقهي المرجع" أباح 

 : قائالً ..السيسي الفتاح عبد الفريق  دم القرضاوي



 !!( قتله هو فاألصل الحاكم عن الخارج يكف لم إذا) 

 ..خيرا  أو

الذي كانت  ..الزجاجي المتشظي في منطقتنا( النمر)هل ستنجح المحاوالت الغربية في ترميم 

وذو ..ذو دهاء الي غل ب..كيان فوالذي ساخن مقتدر ..تتوهم على مدى مايقرب من قرن انه 

 !انياب حادة

بالتنظيم الدولي لإلخوان  اها سوف لن يفرطوالواليات المتحدة وحلفاءوالشك إن 

الى حين إيجاد البديل الذي يتكفل تنفيذ ..وسوف ي دخلونه أكثر من غرفة إنعاش ..المسلمين

 (!الشرق االوسط الكبير) خرائط مشروع 

 


