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بداية زوال المشروع المتطرف

شعبية »اإلخوان« تتراجع في مصر

> أكد تقرير دولي ان جماعة االخوان المسلمين 
الحاكمة في مصر قد تراجعت شعبيتها بشكل 

ملحوظ بعد وصولها الى سدة الحكم.
وقال التقرير الذي اعدته صحيفة »يو اس ايه 
تودي« ونشرته على موقعها االلكتروني انه 
وسط كمية المشكالت والمتاعب المتزايدة في 
مصر فإن الدعم الذي يقدمه »52« مليون نسمة 
للجماعة االسالمية االصولية يترنح وينخفض 
بعد أكثر من سبعة أشهر من انتخاب الرئيس 

محمد مرسي في يونيو الماضي.
وأشار التقرير الى ان العديد من ابناء الشعب 
المصري بات يرثي الدولة المعاقة والمصابة 
بالشلل، مع ترنح االقتصاد وتدهوره وارتفاع 
معدالت البطالة واندالع االضطرابات المتواصلة 
في شوارع محافظات مصر في ظل غياب أمني 
كبير.. وكالعادة يقول المصريون ان »االخوان« 

لم يقدموا أي شيء للبالد، بل بالعكس في ظل 
هيمنتهم على السلطة تزداد األمور سوءًا.

من جانبه قال خالد فهمي رئيس قسم التاريخ 
بالجامعة االمريكية بالقاهرة : »مصر تشهد 

بداية زوال المشروع االسالمي المتطرف..«
واوضح التقرير انه بعد فوز االخوان بأغلبية 
في االنتخابات البرلمانية السابقة وبانتخاب 
الرئاسة في 2012م انخفضت شعبية الرئيس 
محمد مرسي التي كانت قد وصلت الى )%79( 
في سبتمبر الماضي الى )49%( وفي منتصف 
مارس الماضي فقدت جماعة االخوان المسلمين 
سيطرتها على نقابة الصيادلة، وحققت خسائر 
كبيرة في انتخابات ات��ح��ادات الطالب امام 
المستقلين والليبراليين، في اشارة الى تدهور 

الدعم الشعبي لهم«..
وفي السياق ذاته قال صابر خلود نائب مدير 

مؤسسة حرية التعبير والفكر : »ان هذا يعطي 
مؤشرات حول كيفية تغيير األوض��اع بشكل 
دراماتيكي على أرض الواقع وكيف انخفضت 

شعبية االخوان في الشهور القليلة الماضية«..
وع��زا التقرير انخفاض الدعم الشعبي 
لالخوان الى سوء األوض��اع االقتصادية 
التي باتت حكومة االخوان غير قادرة على 
معالجتها وهو ما أثار استياًء شعبيًا ضد 
النظام الذي أتى بعد ثورة اطاحت بالرئيس 

السابق حسني مبارك.
وانتهى التقرير بالقول : »ان األوض��اع مع 
»االخ��وان« تسوء مع تفاقم حالة االنقسامات 
السياسية التي ضربت البالد وهو ما ينعكس 
بوضوح على االحتجاجات الدموية التي تندلع 
بين المؤيدين والمعارضين منذرًة بدخول مصر 

في حرب أهلية.

هل تصبح سوريا وكرًا للمتشددين 
األجانب أكثر من أفغانستان؟

تجيب على هذا التساؤل صحيفة 
»التليجراف« البريطانية من خالل 
نتائج بحث قالت انه يشير الى ان 
سوريا في الطريق ألن تصبح وكرًا 
للمقاتلين المتشددين األجانب أكثر 
من افغانستان والعراق، حيث وجد 
هذا البحث ان حوالى »5500« من 
هؤالء المقاتلين قد انضموا الى الحرب 
االهلية في اقل من عامين، وان أغلب 
هؤالء ج��اءوا من الخارج للقتال ضد 
نظام الرئيس بشار االسد، ينتمون 
الى دول الشرق االوسط، لكن هناك 
ما بين »7 - 11%« منهم من اوروبا أي 
المئات، والمتواجدين حاليًا في سوريا.
ووجد الباحثون في كينجز كوليدج 
لمعلومات  ا على  ًء  ب��ن��ا نيا  ببريطا
الموجودة على المواقع الجهادية 
والمئات من التقارير الصحفية على 
مدار عام. ان اكبر عدد من المقاتلين 
القادمين م��ن اوروب���ا ق��د أت��ى من 
بريطانيا ويتراوح عددهم ما بين 

»155« الى »130« مقاتاًل، إال ان 
ايرلندا مثلت أكبر نسبة وصلت الى 
»26%« ألن مجموعة من الليبيين 
الذين حاربوا ضد نظام معمر القذافي 

يحملون جنسيتها.
وتتابع الصحيفة قائلة : »انه من بين 
»250« تدوينة منشورة على مواقع 
الجهاديين ك��ان هناك »10« على 
األقل تتعلق بمقاتلين من اوروبا من 
بينهم ابراهيم المازواجي البريطاني 
من أصل ليبي، والذي نشأ في شمال 
لندن ودرس بإحدى جامعاتها، وتظهر 
صوره على صفحة »الفيسبوك« انه 

في الحادي والعشرين من عمره.
واظ��ه��رت ال��دراس��ة ال��ص��ادرة عن 
المركز الدولي لدراسات التطرف في 
كينجز كوليدج: »ان اجهزة االمن 
االوروبية تنصح بمراقبة الوضع عن 
كثب وتبني نهج محدد للغاية للتعامل 
مع المقاتلين االوروبيين العائدين من 

ليبيا وسوريا«..

الوليد بن طالل يكشف عن غزو )اخواني ( للسعودية
كشف االمير الوليد  بن طالل عن  وجود  بعض »الروائح 

االخوانية« التي ب��دأت تغزو المملكة العربية 
السعودية عن طريق بعض الشيوخ داخل 
المملكة , مشيرا إلى أنه لن يتم السماح إلخوان 

السعودية بإستغالل بعض الفقراء وضمهم 
للتنظيم .

وردًا على س��ؤال عن ما إذا كان يدعم 
اإلخوان بمصر أم ال قال بن طالل : »أعوذ 

باهلل أن أكون داعمًا لإلخوان المسلمين.
ق��ال األمير وليد بن ط��الل في 

لقاء مع قناة روتانا أنه ال يمكن 
الحكم على أداء اإلخ��وان 

المسلمين في حكم مصر 
خالل الفترة الماضية 

بسبب أن حكمهم لم 
يدم إال لفترة قليلة 

جدًا ولكنه يري بأن هناك الكثير من التخبط في حكمهم .
أنكر األمير السعودي ، تسمية الثورات العربية 
األخيرة، بالربيع العربي، قائاًل: قرأت عن ثورات 
كثيرة، لكن ما حدث بالدول العربية دمار، وهذه 

الدول تعاني كثيرًا اآلن«.
وقال: »إن كل دولة لها ظروفها الخاصة،  
وك��ل الشعوب ت��ري��د ال��ح��ري��ة، وتحسين 
المعيشة، وال يوجد لدى أحد مناعة من الثورة، 
فلم يكن أحد يتخيل قيام ثورة بتونس ومصر 

وليبيا«.
وأشار إلى أنه تعامل مع رؤساء 
وزراء بمصر وليبيا وتونس 
بعد ال��ث��ورة، مضيًفا: » 
الثورات بداياتها سهلة، 
يتها  نها ل���ك���ن  و

صعبة«.

خلفان : »اإلخوان« 
صفقة لتحقيق 
األمن إلسرائيل

اعتبر ضاحي خلفان قائد شرطة 
دبي أن »اإلخوان المسلمين« هم 
صفقة »إخونجية - أمريكية« 
هدفها تحقيق األمن إلسرائيل.. 
قائاًل لصحيفة »األنباء« الكويتية 
:إنه طالما ينجح مرشد جماعة 
»اإلخوان المسلمين« في مصر 
في منع حركة »ح��م��اس« من 
بالصواريخ،  إسرائيل  قصف 
فسيبقى ح��ك��م »اإلخ�����وان« 

بالضمان األمريكي.
وأض������اف: »ن����رى األي����ادي 
األم��ري��ك��ي��ة داخ��ل��ة ف��ي كل 
الحركات والثورات.. ومن يقول 
غير هذا الكالم كاذب ألن لدينا 
بالصوت وال��ص��ورة كل شيء 
مسجل«، مشيرا إلى أن »وثائق 

»ويكيليكس« 
ف���ض���ح���ت 
المراسالت 
ال���س���ري���ة 

ب��ي��ن مرشد 
»اإلخ�����وان« 

وأمريكا«.

 »اإلخوان« يلجأون إلى مكاتب أمريكية 
متخصصة لتسويق صورة مرسي

كشفت مصادر بمكتب 
م��وري��س اميجو- مدير 

حملة ميت رومني المرشح 
االنتخابات  ف��ي  السابق 
االمريكية- عن انه تلقى 
اتصاالت من قبل قيادات 

تنظيم االخ����وان، وح��زب 
الحرية وال��ع��دال��ة، عرضت 
سي  لسيا ا يق  لتسو ا عليه 
واالعالمي لالخوان والرئيس 

محمد مرسي في مصر والعالم 
خاصة الغربي، واظ��ه��ار ان 
»دولة قطر« هي رائدة العالم 
العربي، على ان تدفع الدوحة 

اموال عملية التسويق، وهو ما 
نفاه حزب »الحرية والعدالة«.

وق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة ان 
االتصاالت جرت بين المهندس 
لمرشد  ا ئب  نا لشاطر  ا خيرت 
والدكتور سعد الكتاتني، رئيس 
»الحرية والعدالة«، والدكتور مراد 

علي المستشار االعالمي للحزب، 
وج��ه��اد ال��ح��داد المتحدث باسم 

االخ��وان، وبين اميجو، وانهم عرضوا عليه تسويق 
مرسي والحزب مثلما فعل مع النظام الحاكم في 

نيجيريا والكونغو.
واضافت المصادر ان االتصاالت كانت تستهدف ايضًا 

»اميجو«  ان يساعد 
في عملية التسويق 
السياسي واالعالمي 
ل��ج��م��ي��ع االن��ظ��م��ة 
االسالمية االخوانية 
للوصول الى الحكم 
وتونس  ليبيا  في 
وال��ي��م��ن وس��وري��ا 
انهيار نظام  بعد 
االس��د، الفتًة الى 
ان الشاطر طلب 
م��ع��رف��ة رؤي���ة 
»ام��ي��ج��و« حول 
ص��ورة الرئيس 
م����رس����ي ف��ي 
الخارج وكيفية 
تحسينها وسبل 
ال���ت���س���وي���ق 
ل���ل���ح���ري���ة 
وال���ع���دال���ة، 
ف��ي ال��داخ��ل 
وك���ي���ف���ي���ة 

التعامل مع المعارضة اعالميًا.
من جانبه اكد مصدر في مكتب »اميجو« في القاهرة 
صحة تلك المعلومات.. وقال : »اميجو يتجه لرفض 
التعامل مع االخ��وان ويتوقع سقوط الرئيس محمد 

مرسي في أقل من عام«..

إلحاق الضرر بالصحفيينمرسي يتفوق على مبارك في 
على وسائل اإلعالم.يريدون فعل ذلك، بل يسعون الى السيطرة إلى اإلصالح، إال أن »اإلخ��وان المسلمين« ال اإلعالم المصرية ترتكب األخطاء أيضًا وتحتاج كانت خالل حكم مبارك. وأشار إلى أن وسائل خلق ظروف أكثر قمعًا وظلمًا من تلك التي وإنما في القمع ومنع النقد. كما انهم يحاولون األزمة في تصحيح األخطاء والتوافق السياسي، عبد العزيز أن »اإلخوان المسلمين« ال يرون حل ويرى الباحث في مجال وسائل اإلعالم ياسر حسبما أعلنت »العربية«.للمالحقة 600 مرة خالل رئاسة محمد مرسي، أن السلطات عرضت ممثلي وسائل اإلعالم وتؤكد منظمة حقوق اإلنسان المصرية مرسي، ما كان عليه خالل حكم مبارك.ضد الصحفيين في مصر في عهد الرئيس تجاوز عدد القضايا المعروضة على المحاكم 

تونس أكبر تضخم اقتصادي خالل 50 عاما
ق���ال م��ح��اف��ظ البنك 
ال���م���رك���زي ال��ت��ون��س��ي 
الشاذلي العياري إن حجم 
التضخم االقتصادي الذي 
تم تسجيله في تونس 
ع��ام 2012 ه��و األكبر 
خالل األع��وام الخمسين 
الماضية، حسبما ذكرت 

صحيفة »الحياة«.
مشيرا ال��ى  ان معدل 
التضخم وص���ل ال��ع��ام 
ال��م��اض��ي إل���ى %5,6. 
وتفيد البيانات أن المعدل 
 %3,6 لم يتجاوز نسبة 

خالل السنوات العشرين 
الماضية.

ويوضح الخبراء ارتفاع 
أس���ع���ار ال��م��ع��ي��ش��ة في 
ال��ب��الد بسبب األوض���اع 
االق��ت��ص��ادي��ة الصعبة 
التي نجمت عن الثورة، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تهريب 
إلى  الغذائية  المنتجات 

ليبيا.
وم����ا ه����ذا اال ب��داي��ة 
ل���ط���اع���ون االخ������وان 
يهدد  ل���ذي  ا المسلمين 

الشعوب ..

 شكل جديد من الفاشية في ليبيا 
قال الدكتور محمود جبريل األمين العام لحزب المؤتمر الوطني الليبي العام، ان 
تهديد اعضاء المؤتمر وتحقيق مطالب للسلطات تحت التهديد وبالقوة هو شكل 

جديد من الفاشية في ليبيا.
وكان المؤتمر الوطني الليبي قرر تعليق اجتماعاته حتى يضمن عدم تكرار ما 
حدث االسبوع الماضي عندما حاصر مطالبون بإقرار قانون العزل السياسي المقر 

الذي يجتمع فيه المؤتمر واحتجزوا أعضاءه لساعات واعتدوا على بعضهم.
وأكد جبريل انه يجب ان نبدأ اليوم في ليبيا بالحوار الوطني لوضع خارطة طريق 

جديدة للعمل السياسي وفترة انتقالية للعامين القادمين.
واعتبر جبريل ان قانون العزل السياسي تم تصميمه للتخلص منه وإبعاده عن 

المشهد السياسي في ليبيا.. مضيفًا: اذا كان عزلي سياسيًا 
سيحل المشكلة فسوف أتنحى على الفور.. ولكن جبريل 

ليس هو المشكلة.
ونقلت وكالة االنباء الفرنسية عن رئيس المؤتمر محمد 
المقريف في مؤتمر صحفي »السبت« الماضي : »ان 

تعليق اجتماعات المؤتمر جاء العتبارات كثيرة منها عدم 
وجود قاعة مؤمَّنة يجتمع فيها المؤتمر، وإخضاع 

االجتماع تحت أي ص��ورة من صور الضغط او 
االرهاب او التهديد بالسالح«..


