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> ارتفعت االصوات في الواليات المتحدة االمريكية 
المطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما بضرورة التركيز 
على مساعدة المصريين لحماية حرياتهم في ظل حكم 

جماعة االخوان المسلمين.
ويرى هؤالء الساسة والكتّاب واالعالميون أن الحكمة 
التقليدية السائدة في المجتمع العلماني في مصر، تعتبر أن 
الواليات المتحدة تدعم الحكم االسالمي برئاسة محمد مرسي 
وتعيد بناء نفس العالقة الفاسدة التي أقامتها مع مبارك- مع 
جماعة االخوان المسلمين هذه المرة- وتلك الفكرة في أغلبها 
غير حقيقية وغير منصفة كما يراها منتقدو سياسة إدارة 

الرئيس أوباما تجاه حكم االخوان المسلمين في مصر.
وتعتقد تلك اآلراء االمريكية :»ان الحقيقة أن الكثير من 
المصريين البارزين والمثقفين يعتقدون أن هذا مؤشر لكيفية 
فشل إدارة الرئيس االمريكي باراك أوباما في إدارة أو حتى 

التعبير عن سياسة متماسكة لمصر بعد الثورة..«.

وفي هذا الصدد تقول صحيفة »الواشنطن بوست« التي 
أجرت استطالعًا للرأي حول الموضوع في افتتاحيتها )السبت( 
قبل الماضي: »إن المصريين الذين يؤمنون بنظرية )مرسي 
عميل أمريكي( يشيرون الى تعاونه الوثيق مع أوباما أثناء 
القتال بين حماس واسرائيل في قطاع غزة في شهر نوفمبر 
الماضي، والى اإلعالن عن مساعدات اقتصادية جديدة من 
قبل وزير الخارجية االمريكي جون كيري خالل زيارته لمصر 
الشهر الماضي، والى رد واشنطن الضعيف على انتهاكات 
مرسي للنظام الديمقراطي، ويعتقدون أن مرسي مثل مبارك 
من قبله مسموح له على ما يبدو بقمع معارضيه وتعزيز سلطته 
مقابل الحفاظ على السالم مع اسرائيل، والتعاون في المناطق 

الساخنة مثل قطاع غزة..«.
وتدافع بعض اآلراء من النخبة االمريكية عن المساعدات 
االقتصادية التي قدمتها الواليات المتحدة االمريكية لمصر 
مؤخرًا، وترى أن االعالن عنها كان الهدف منه إقناع مرسي 

بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلنقاذ االقتصاد 
المصري المتداعي، وكان المسؤولون االمريكيون يأملون أن 
هذا االتفاق سيحقق الغرض السياسي بإجبار االسالميين على 
التوصل الى حل وسط مع المعارضة العلمانية للفوز بتقبل 
الجمهور إلج��راءات التقشف الصعبة التي يتطلبها قرض 
الصندوق، اال أن مرسي أعاق هذه اإلج��راءات االستراتيجية 
بالسعي والحصول سريعًا على قروض بقيمة 5 مليارات دوالر 
من قطر وليبيا والتي يمكن أن تسمح للحكومة بتجنب قرض 
صندوق النقد واالنهيار المالي قبل شهر اكتوبر المقبل عندما 

يحين موعد انتخاب برلمان جديد.
وتذهب آراء النخبة األمريكية إلى القول: »إن القانون 
المقترح الذي من شأنه أن يقيد المجتمع المدني ويحظر عمل 
المنظمات الممولة من الكونجرس كالمعهد الديمقراطي من 
العمل في مصر يمضي قدمًا، وكبار القادة في مصر يتبنون 
خطابًا مناهضًا ألمريكا حتى تسبب انتقاد أمريكا لقضية باسم 

يوسف في رد غاضب من الحزب الحاكم في مصر..«.
وترى تلك النخب: »أن الطريقة الصحيحة لكي تستعيد 
اإلدارة االمريكية تأثيرها في مصر ليست من خالل دعم 
المعارضة العلمانية والسعي الى التوافق مع الحكومة، ولكن 
ينبغي أن يكون لواشنطن سياسة تتركز على توسيع االنفتاح 
الديمقراطي الذي أعقب ثورة 25 يناير والحفاظ عليه، ويجب 
أن تتحدث اإلدارة بما في ذلك البيت االبيض بصوت أعلى 
عندما تصبح حرية التعبير أو التجمع أو االنتخابات الحرة 
مهددة، ويجب ان تبحث عن طرق لالستمرار في دعمها 
للمجتمع المدني في مصر، كما ينبغي أن تتواصل بشكل أكبر 
مع قادة المعارضة مع التوضيح لهم وللجيش أن الوسائل 
العنيفة المستخدمة لتحدي حكم مرسي غير مقبولة.. كما أن 
الواليات المتحدة يجب أن تقلق بشأن نفوذها وتعاونها مع 
إدارة مرسي، وتقلق بشكل أكبر بشأن مساعدة المصريين في 

الدفاع عن القيم الليبرالية«.

االمريكيون غاضبون من دعم اوباما  إلخوان مصر

الجزائر تنفي تواجد
 »الجهاد« على أراضيها

> نفت الجزائر 
ب���ش���دة وج����ود 
م��ق��ات��ل��ي��ن من 
»حركة التوحيد والجهاد« 
ف��ي غ��رب افريقيا في 
اراضيها داخل مخيمات 
الالجئين الصحراويين 
في منطقة تندوف جنوب 

الجزائر.
وق��ال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الجزائرية 
ع��م��ار ب��الن��ي ف��ي بيان 

فيين  لصحا ا على  ع  ز و
: »ان المعلومات التي 
نشرتها وك��ال��ة االنباء 
مكتبها  من  نسية  لفر ا
في باماكو والتي تزعم 
ال��ع��دي��د من  فيها ان 
مقاتلي »حركة التوحيد 
والجهاد« في غرب افريقيا 
قد عادوا الى مخيمات في 
منطقة ت��ن��دوف جنوب 
الجزائر عارية من الصحة 

ومضللة ومغلوطة«..

وتعد »حركة التوحيد 
والجهاد« في غرب افريقيا 
احدى الجماعات المسلحة 
الثالث التي احتلت شمال 
مالي لعدة أشهر خالل 
وكانت  2012م  سنة 
لماضي  ا الصيف  تبنت 
يين  ر نتحا ال ين  تفجير
استهدفا م��ق��ارًا أمنية 
في مدينة ورفلة جنوب 

الجزائر.

متشددو األردن يهددون بالتصعيد..!!
عمان وكاالت

> ه��دد قياديون 
في »التيار السلفي 
ال���ج���ه���ادي« في 
االردن بتنفيذ سلسلة من 
االح��ت��ج��اج��ات  للمطالبة 
باالفراج عن عدد من معتقلي 
التيار في السجون االردنية، 
فيما أكدت قيادات في التيار 
تمسكها باالحتجاجات على 

السلطة.
ج���اء ت��ه��دي��د السلفيين 
الجهاديين ب��االردن خالل 
اعتصام لهم »ال��ث��الث��اء« 
الماضي هو األول من نوعه 
خالل أشهر نفذه العشرات 

منهم أمام مقر رئاسة الوزراء 
في العاصمة عمَّان، ووجهوا 
خ��الل��ه »رس���ائ���ل واض��ح��ة 
ال��ى النظام« عبر مخاطبة 

الحكومة.
التيار  وت��رك��زت مطالب 
الجهادي ف��ي االف���راج عن 
معتقلي التيار في السجون 
وفي مقدمتهم منّظر التيار 
السلفي في االردن، عصام 
ال��ب��رق��اوي الملقب ب�»ابو 

محمد المقدسي«.
ويعتبر ه��ذا ال��ح��راك هو 
األول منذ سبتمبر 2012م 
حيث خرج التيار السلفي في 
اعتصام بالقرب من السفارة 
االمريكية في العاصمة عمَّان 
احتجاجًا على بث فيلم اعتبر 

مسيئًا لالسالم.
وكانت السلطات االردنية 
المقدسي  قد حكمت على 
قبل عامين بالسجن تنفيذًا 
للحكم بحقه اصدرته محكمة 
أمن الدولة العسكرية، حيث 
دانته بإرسال اموال لحركة 
»طالبان« االفغانية، فيما 
قال محاموه انها كانت اموال 

زكاة.
وكشف التيار مجددًا خالل 
االعتصام عن انتماء أكثر 
من »5« آالف عضو للتيار 
من بينهم »500« يقاتلون 
على االراضي السورية، فيما 
قضى منهم »30« قاتلوا مع 
»جبهة النصرة« التي أكد 

التيار دعمه لها.

عتقلت  ا  <
ال���س���ل���ط���ات 
الليبية عشرين 
م  هجو بعد  شخصًا 
على مجمع لسيارات 
ال��ش��رط��ة ف��ي بلدة 
التي تقع على  سبها 
بعد )800( كلم الى 
الجنوب من العاصمة 
طرابلس وأسفر عن 
مقتل شخص وإصابة 

آخرين.

وقالت وكالة األنباء 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ان ه��ذه 
تجهت  ا عة  لمجمو ا
ال��ى كتيبة عسكرية 
تابعة للقوات المسلحة 
الجنوب،  لليبية في  ا
واستولت على أسلحة 
سطة  متو و خفيفة 
وس��ي��ارات ث��م الذت 

بالفرار.
يشار الى أن الصحراء 

الشاسعة في جنوب 
نها  بأ ت��وص��ف  ليبيا 
ممر لتهريب االسلحة 
التي تصل الى تنظيم 
ال��ق��اع��دة ف��ي عمق 
الصحراء الكبرى وذلك 
على خلفية حالة من 
الفوضى األمنية بعد 

سقوط القذافي.
وك�����ان ال��م��ج��ل��س 
ال��وط��ن��ي الليبي قد 

أع��ل��ن ف��ي ديسمبر 
جنوب  أن  لماضي،  ا
البالد منطقة عسكرية، 
وأمر بإغالق الحدود مع 
الجزائر والنيجر وتشاد 
والسودان، كما أعلن 
رئيس ال��وزراء الليبي 
علي زي��دان في وقت 
س���اب���ق ع���ن خطط 
لمنطقة  ا ي��ر  ل��ت��ط��و
وزي��ادة قوات الجيش 

واألمن.

معجم اإلخوان.. 
فى مصطلحات 

هذا الزمان

1 - استكمال بناء مؤسسات الدولة
التى  المصطلحات  أشهر  م��ن   
يحرص عليها نجوم الجماعة هذه 
االيام، فقد اتضح أن بهوات وباشوات التنظيم 
الذى كان محظورًا فأصبح محظوظًا متأثرون 
للغاية بالنظام السابق وال يريدون أن يقطعوا 

له عادة. 
سيادتك طبعًا سيد العارفين وتعلم تمامًا 
كيف ان نجوم لجنة السياسات برعوا فى 
مسألة أن يصكوا المصطلح ويتم تداوله فى 
أسواق اإلعالم التابع للسلطة وهو فى ظاهره 

الرحمة وباطنه شيء تانى خالص..
وعلى سبيل المثال ال الحصر، لعلك تذكر 
مصطلح »محدودى الدخل« الذى كان يشير 
فى الواقع إلى فئة من البشر معدومة الدخل 
أصاًل، و»تحريك األسعار« الذى يعنى قفزة 
هائلة - وليس مجرد زي��ادة- فى األسعار، 
فضاًل عن »االستقرار« إياه والذى كان يعنى 
فى المقام األول وقبل كل شىء بقاء الحال 

على ما هو عليه من رتابة وجمود وفساد.
 قيادات الجماعة من ناحيتها، سارت على 
هذا المنوال، فتجد أن استكمال بناء مؤسسات 
الدولة يقصد به فى المقام األول استكمال 
سيطرة اإلخ��وان على العناوين العريضة 
للدولة المصرية.. الرئاسة.. الدستور.. 
مجلس ال��ن��واب.. ال��ش��ورى.. الحكومة.. 
الداخلية.. المخابرات.. والجيش فى السكة 

بس متقاطعوش!
 إذن هى دولة اإلخوان..

مؤسسات اإلخوان..
 وعمال البناء كمان من عندهم..

 أليس من حقهم والحال هكذا أن يعملوا 
البدع عشان االنتخابات تمر بأقصى سرعة!

خمسة  علنت  أ  <
أح�����زاب ت��ون��س��ي��ة 
س��ب��ق أن ان��ت��م��ى 
قياداتها وأع��ض��اؤه��ا الى 
ح��زب التجمع ال��دس��ت��وري 
الديمقراطي الحزب الحاكم 
السابق  لرئيس  ا في عهد 
زين العابدين بن علي الذي 
منذ سنتين، عن  حله  ت��م 
 ، ية ر ستو د جبهة  ين  تكو
وبالتالي العودة الى النشاط 
ه  هذ ن  تتكو و  ، سي لسيا ا
الجبهة من خمسة أح��زاب، 
وه��ي: ح��زب ال��وط��ن ال��ذي 
يترأسه رئيس القصر السابق 
م،  جغا محمد  ع��ل��ي،  لبن 
وحزب المبادرة الذي يترأسه 
وزير خارجية آخر حكومة في 

زمن بن علي، كمال مرجان، 
وحزب المستقبل، الذي يقوده 
لقيادي  ا لبصلي  ا الصبحي 
في حزب التجمع الدستوري 
ل��ى جانب حزبي  ا المنحل 
»اللقاء م��ن أج��ل تونس« 
و»الوحدة واالص��الح« وهم 
أي��ض��ًا م��ن ب��ق��اي��ا ال��ح��زب 
الدستوري الحاكم في فترة 

زين العابدين بن علي.
ويقول المحلل السياسي 
ثابت في تصريحات  منذر 
صحافية: »إن بقايا النظام 
ال��س��اب��ق ال��ذي��ن تشكلوا 
ضمن جبهة واحدة سيكون 
لهم حضور مهم في الحياة 
السياسية التونسية، خاصة 
بعد فشل الطبقة السياسية 

)الحزب الحاكم( حاليًا سواء 
في السلطة أو المعارضة في 

إدارة الشأن العام«.
وب����دوره ي���رى االع��الم��ي 
التونسي عمر صالحو- مدير 
 : )المغرب(  تحرير جريدة 
»ان الجبهة الجديدة ليست 
إال مجرد إعادة إحياء لجسم 
ميت«.. وقال في تصريحات 
ص��ح��اف��ي��ة ل���ه: »إن ه��ذه 
ال��م��ب��ادرة ل��ن تصمد أم��ام 
ال��ص��راع السياسي القائم 
والدائر بعد الثورة الشعبية 
ف���ي ت��ون��س ألن مجمل 
المكونين لها سبق لهم أن 
ت��ورط��وا في فساد النظام 
السابق بقيادة زين العابدين 

بن علي«.

  5أحزاب تونسية تشكل ائتالف 
معارض للحاكم

 محمد بركة»لييبيا« تتحول الى سوق للسالح


