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رئي�س الحكومة التون�سية يبحث اليوم مع �أوباما ق�ضايا الأمن واالقت�صاد

وا�شنطن تتطلع �إلى تمديد والية جمعة
كشفت تسريبات إعالمية أن اإلدارة
األميركية طلبت من رئيس الحكومة
التونسية مهدي جمعة االستمرار في
منصبه بعد إج��راء االنتخابات في
تونس ،فيما أك��دت مصادر حكومية
مطلعة أن ج��م��ع��ة س��ي��ت��ط � ّرق في
محادثاته اليوم مع الرئيس األميركي
ب���اراك أوب��ام��ا إل��ى التحديات التي
ت��واج��ه حكومته بما فيها الوضع
االقتصادي واألمني الحرج.
وأوضحت التسريبات أن واشنطن
دعت جمعة إلى أن يضع في اعتباره
إمكان االستمرار في رئاسة الحكومة
في مرحلة ما بعد االنتخابات المرتقبة
أوائل العام المقبل.
وع����لّ����ق ال���ن���اش���ط ال��س��ي��اس��ي
الدبلوماسي التونسي السابق مازري
ال��ح��داد ق��ائ�لاً« :إن استقبال أوباما
لجمعة يعني منحه الضوء األخضر
لكي يستمر ف��ي ق��ي��ادة الحكومة»،
م��ش��ي��را ً إل��ى أن م��ن طبيعة اإلدارة
األميركية أنها ال تفتح أب��واب البيت
األب��ي��ض لرئيس حكومة انتقالية
أو لشخصية م��ح��ددة الصالحية
والوظيفة.
ي��ذك��ر أن رئ��ي��س ح��رك��ة النهضة
راش��د الغنوشي أكد إمكان استمرار
مهدي جمعة ف��ي رئ��اس��ة الحكومة
بعد االنتخابات المقبلة لضمان أكبر
مساحة م��ن ال��ت��واف��ق بين الفرقاء
السياسيين.
في األثناء ،كشفت مصادر تونسية

جمعة يحاضر في إحدى الجامعات األميركية
أن األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة واألم��ن��ي��ة
ستتصدران لقاء جمعة مع الرئيس
األميركي ،فضالً عن متطلبات المرحلة
التي تسبق االنتخابات المنتظرة
أوائل العام المقبل ،وتأثيرات الواقع
اإلقليمي على الداخل التونسي .كذلك
سيقدم جمعة لإلدارة األميركية صورة
متكاملة ع��ن خريطة الطريق التي

تم إعدادها في إطار الحوار الوطني،
إضافة إلى المعوقات التي تحول دون
تطبيق بعض البنود المهمة فيها.
وأضافت المصادر أن جمعة سيقدم
ألوب��ام��ا وج��ه��ة ن��ظ��ره ف��ي األوض���اع
اإلقليمية ،وخصوصا ً في ليبيا التي
تتطلب دعما ً أميركيا ً لمراقبة الحدود
ومقاومة اإلرهاب.

ع ّمان ت�ضع ما ي�شبه خريطة طريق
لإعادة «الإخوان» �إلى بيت الطاعة من دون حظرها
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
كشفت المجد األردنية ذات النهج القومي ،أن األردن
اختار إمساك العصا من منتصفها بين السعودية وقطر،
في ما يتعلق بالعالقة مع إخوان األردن ،بترهيبهم بدال ً
من حظر الجماعة كما حدث في كل من مصر والسعودية
واإلمارات والبحرين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر (وطيد العالقة بدوائر صنع
القرار في األردن) القول بأن بالده تفضل إمساك العصا
من المنتصف في ما يتعلق بعدد من نقاط االختالف بين
السعودية وقطر ،وأبرزها االختالف حول اإلخ��وان ،وإن
األردن األمني والسياسي اتخذ ما يشبه (خريطة طريق)
للتعامل الجديد مع اإلخ��وان ،اآلن ومستقبالً في ضوء
المستجدات.
وأض��اف إن خريطة الطريق التي أسهم في وضعها
متخصصون في شؤون الحركات اإلسالمية،
أكاديميون
ّ
تستهدف تحجيم وتدجين الجماعة من داخلها وتسعير

ح���دّة ال��خ�لاف��ات السياسية والتنظيمية بين قادتها
وأجنحتها ،بما يكفل إس��ق��اط جناح الصقور داخلها
وإعادتها إلى (بيت الطاعة).
وبحسب المصدر ،تتضمن الخطة تجفيف منابع دعم
الجماعة ومحاصرة مؤسساتها االقتصادية والتعليمية
والدعوية ،وتدعيم خالفاتها مع القوى األخرى القومية
واليسارية والوسطية ،ومع أي شكل من التحالفات ،وقطع
اتصالها مع مكتب اإلرشاد العالمي اإلخواني ،ومن خالل
تعظيم العقوبات في مشروع قانون مكافحة اإلره��اب
المعدل.
يذكر أن جماعة إخ��وان األردن كانت لعقود األق��رب
إلى النظام السياسي األردني ،منذ حظر األحزاب أواسط
خمسينات القرن العشرين وحتى أواسط تسعينات القرن
ذاته ،وكانت الحالة السياسية الوحيدة المتاح لها الحراك
في األردن من فتح المقار السياسية والدعوية والمساجد
التابعة لها ،ومن إقامة المؤسسات االقتصادية والتعليمية
والجامعات والمستشفيات.

وأ ّك�����د ج��م��ع��ة ف���ي ت��ص��ري��ح��ات
صحافية أول من أمس أنه يأمل أن
ينطلق على هامش هذه الزيارة أ ّول
ح��وار استراتيجي تونسي ـ أميركي
يحقق نتائج إيجابية على المستوى
االقتصادي ،مبيّنا ًَ أنه سيتط ّرق مع
األميركيين إل��ى إم��ك��ان دع��م تونس
خالل الفترة االنتقالية.

م�ساعدات فعلية
شدد الرئيس التونسي المنصف
ال��م��رزوق��ي ،أم���ام مجلس ال��ن��واب
البلجيكي ،على حاجة ب�لاده إلى
دع��م ال��دول الديمقراطية للخروج
م��ن األزم���ة االق��ت��ص��ادي��ة والمالية
الخانقة التي تعاني منها .وقال إن
ما تحتاجه تونس ال يقتصر على
الوعود ،بل يتطلب مساعدات فعلية،
مقترحا ً تحويل الديون البلجيكية
على تونس إلى مشاريع استثمارية.
وأك��د صعوبة المرحلة التي تمر
بها تونس ج� ّراء «تعدد التحديات
االقتصادية واالجتماعية واألمنية»،
قائالً إن «رواس��ب الماضي ما زالت
موجودة» .وأشار المرزوقي إلى أنه
من «األخطاء التي وقع ارتكابها بعد
الثورة تأخر العدالة االنتقالية»،
مؤكدا ً أنها مهما تأخرت «ستأخذ
حتما ً مجراها الطبيعي».

مبارك :ال�سي�سي
هو المر�شح الأن�سب

الشيخ تميم

عبد الله الثاني

حما�س تطالب ال�سلطة بالإفراج عن معتقليها
طالبت حركة المقاومة اإلسالمية (ح��م��اس) أمس
السلطة الفلسطينية بإطالق سراح عناصرها المعتقلين
لديها ،ووق��ف حمالت االعتقال السياسي ف��ي الضفة
الغربية .وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في
مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة إن حملة االعتقاالت
السياسية التي تجري في الضفة شملت  144من قيادات
وأبناء الحركة في الشهر الماضي ،وعلى رأسهم القيادي
نزيه أبو عون.
وأض��اف أبو زه��ري أن االعتقاالت التي تنفذها أجهزة
السلطة «تسمم أجواء المصالحة وتفرغ أي دور وطني من
مضمونه» .وقال إن الحركة لن تقبل أبدا ً بمنح غطاء أليّ
حلول تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وح ّمل المتحدث رئيس السلطة محمود عباس وحركة
التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وأجهزتها األمنية
تداعيات استمرار حمالت االعتقال في الضفة ،مؤكدا ً أنها
«تأتي في ظل أبشع صور التنسيق األمني مع «إسرائيل»
على حد قوله.
وكانت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة
قد أفرجت في كانون الثاني الماضي عن سبعة من المعتقلين
المنتمين لحركة فتح من سجونها في غزة ،في إطار سلسلة
قرارات ترمي لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية.
وق��د درج��ت كل من السلطة والحكومة المقالة على
التضييق على العناصر المعارضة لهما واعتقالها واإلفراج
مساع للتقارب بين فتح وحماس.
عنها كلما كانت هناك
ٍ

ق��ال ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري األسبق
حسني مبارك ،في حوار مع صحيفة
مصرية إن عبد الفتاح السيسي هو
«المرشح األنسب على الساحة»،
م��ح � ّذرا ً م��ن ع��ودة «اإلخ����وان» إلى
المشهد السياسي
وقال مبارك في حوار عبر الهاتف
م��ع صحيفة «ال��م��ص��ري ال��ي��وم»،
إن أميركا تمارس ضغوطا ً لعودة
«اإلخوان» إلى الساحة السياسية،
م��ش��ي��را ً إل��ى أن ال��ض��غ��وط نفسها
مورست عليه من قبل لكنه رفضها.
وفي ما يتعلق بالدعم الخليجي
ال��ذي تقدّمه السعودية واإلم��ارات
لمصر عقب الثالث من تموز ،قال
مبارك« :هم بيدعمونا آه لكن إحنا
الزم نشتغل ألنهم مش هيدعمونا
على طول».
وح��ول ترشح حمدين صباحي
للرئاسة ،ق��ال مبارك إن صباحي
ل��ي��س ال��رج��ل ال��م��ن��اس��ب للمرحلة
المقبلة ،وشبهه بجمال عبد الناصر،
م��ش��ي��را ً إل��ى أن��ه إذا أم��س��ك الحكم
ستكون له قبضة من حديد.
ونفى مبارك األنباء التي تحدثت
ع���ن ت��ح��ري��ر م��ص��ري��ي��ن ت��وك��ي�لات
لترشحه هو ونجله جمال لرئاسة
مصر ،قائالً« :ال أن��ا تعبت خالص
بشتغل بقى لي  62سنة منهم 30
سنة رئيس».

تقرير �إخباري

«الجماعة» ...يد تقتل و�أخرى تدعو �إلى الحوار
كعادتها دائما ً تسعى جماعة اإلخ��وان المسلمين
اإلرهابية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في وقتٍ
واح��د .بينما هي تدعو إل��ى التفاوض مع السلطات
ال��م��ص��ري��ة وإج����راء مصالحة م��ن أج���ل ال��ع��ودة إلى
المشهد السياسي مرة أخرى ،إال أنها ال تكل وال تمل
عن تصعيد وتصدير العنف إلى الشارع المصري،
والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رج��ال الشرطة
والجيش والمؤسسات الحيوية ،األمر الذي يرفضه
القائمون على الحكم جملة وتفصيالً.
وي��رى مراقبون أن اإلخ���وان جماعة «برغماتية»
تلعب على جميع األوتار ،ألنها تقدم يد المصالحة من
جهة ،وتسبقها بيد الغدر من جهة أخرى .وقد تجلى
ذل��ك ف��ي إع�ل�ان م��ا يسمى «تحالف دع��م الشرعية»
موافقته بصورة ضمنية على مبادرة أستاذ العلوم
السياسية حسن ن��اف��ع��ة ،ث��م تلميح عضو شورى
جماعة اإلخوان الهارب جمال حشمت إلى استعداد
الجماعة للتراجع خطوة إل��ى ال��وراء لتحقيق بعض

المكاسب ،بهدف توحيد الصف ،بالتزامن مع إقدامها
على إثارة العنف في الشارع المصري والدخول في
اشتباكات مسلحة مع قوات الشرطة.
وعلى رغم التناقض الصارخ في سياسة الجماعة،
إال أن الخبير في ش��ؤون الحركات اإلسالمية أحمد
بان أكد أنه ال غرابة وال تناقض بين تصعيد الجماعة
وت��ص��دي��ره��ا ل��ل��ع��ن��ف ،وس��ع��ي��ه��ا ف���ي ال���وق���ت نفسه
إل��ى ال��ت��ف��اوض ،الف��ت��ا ً إل��ى أن ه��ذه ه��ي استراتيجية
الجماعة على م��دار الـ 80عاما ً الماضية ،إذ اعتادت
على اللعب على جميع األوت��ار ،ففي وقت تدعو إلى
المصالحة نجدها تص ّعد من أعمال العنف في الشارع
المصري.
وقال القيادي المنشق عن الجماعة سامح عيد إن
حديث اإلخوان من وقت آلخر عن المصالحة ،ال يعدو
كونه مغازلة سياسية الختبار نبض القائمين على
الحكم ،لكن ذلك أيضا ً بمثابة اإلع�لان عن هزيمتهم
في الشارع المصري.

وأوض���ح عيد أن جميع م��ب��ادرات اإلخ���وان تأتي
متأخرة ،ولن يقبلها الشعب ،خصوصا ً أنها تتزامن
مع العمليات اإلرهابية التي تستهدف رجال الجيش
والشرطة والمنشآت الحيوية ،مشيرا ً إلى أن هناك
سقفا ً للتفاوض ،و«إذا أراد اإلخوان التصالح ،عليهم
أوالً ح ّل التنظيم الدولي للجماعة ،وكل ما يتبعه ،من
تنظيمات س��ري��ة ،واالع��ت��راف بالمحاكمات العادلة
لقياداتهم».
وف��ي السياق ،لفت رئيس مركز يافا للدراسات
السياسية د .رفعت سيد أحمد ،إلى أن أية مبادرات
إليقاف نزيف ال��دم لرجال الجيش والشرطة يجب
االلتفات إليها ،لكنه يستدرك قائالً إن «اإلخوان أعطوا
انطباعا ً تاريخيا ً ليراهم خصومهم وه��م يكذبون،
يقولون الشيء ويفعلون عكسه» .ويضيف أحمد:
«هناك فقدان مصداقية لما يطرحونه من مبادرات،
والتي لن تجد صدى على أرض الواقع».

من هي جماعة «�أجناد م�صر» التي تب ّنت تفجيرات القاهرة؟
أعلنت جماعة تطلق على نفسها
اسم «أجناد مصر» ،مسؤوليتها عن
موجة التفجيرات التي وقعت أمام
جامعة القاهرة أول من أمس ،والتي
أسفرت عن مقتل ضابط رفيع في
وزارة الداخلية ،إضافة إلى جرح
خمسة ض��ب��اط آخ��ري��ن ،أح��ده��م
برتبة لواء.
وذك��رت الجماعة ،في بيان أول
من أمس ،أن هذه التفجيرات تأتي
ضمن «حملة ال��ق��ص��اص ح��ي��اة».
ولفت البيان ،ال��ذي أوردت��ه وكالة
أن��ب��اء ال��ش��رق األوس����ط ،إل���ى أن
ال��ض��اب��ط القتيل ،العميد ط��ارق
ال��م��رج��اوي ،رئيس مباحث غرب
الجيزة ،ك��ان أح��د المشاركين في
فض «اعتصام النهضة» ،وأك��دت
الجماعة استهداف كبار قيادات
األم����ن ال��م��ت��م��رك��زة ق���رب م��ي��دان
النهضة.
وفي أول تعليق من قِبل وزارة
الداخلية على بيان جماعة «أجناد
م���ص���ر» ،ق����ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م
ال��وزارة ،اللواء هاني عبداللطيف،
إن جماعات مثل «أج��ن��اد مصر»،
و»أنصار بيت المقدس» ،هي «مج ّرد
م��س��م��ي��ات» ،م��ؤك��دا ً أن «العنصر
اإلرهابي واحد».
وأض����اف إن «ه���ذا ي��ه��دف إل��ى
تشتيت األم��ن والسيطرة األمنية
على تلك الجماعات خ�لال الفترة
الماضية ،ومحاولة تشتيت القبضة
األمنية وراء جماعات وهمية».
وش�������دّد ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف ،ف��ي
تصريحات أوردتها قناة «النيل»

دوريات مكثفة في القاهرة بعد التفجيرات األخيرة
اإلخ���ب���اري���ة ال��رس��م��ي��ة ،ع��ل��ى أن
«الجهود األمنية مستمرة في مالحقة
ت��ل��ك ال��ع��ن��اص��ر ،للقبض عليهم
وتقديمهم للعدالة» ،مشيرا ً إلى
أن التحريات األمنية تمكنت خالل
الفترة الماضية من «إسقاط العديد
من الخاليا اإلرهابية الخطرة» .وال
يُعد إع�لان جماعة «أجناد مصر»
تبنيها تفجيرات جامعة القاهرة
أول ظهور لتلك الجماعة ،إذ سبق

أن أعلنت في كانون الثاني الماضي
مسؤوليتها عن تفجيرين استهدف
أح��ده��م��ا قسم ش��رط��ة «الطالبة»
بالجيزة ،بينما اس��ت��ه��دف اآلخ��ر
محطة مترو «البحوث» في الدقي.
ونقل موقع «البوابة نيوز» ،الذي
يديره اإلعالمي عبدالرحيم علي،
المقرب من دوائ��ر االستخبارات،
أن جماعة «أجناد مصر» تشكلت
أساسا ً من شباب جماعة «اإلخوان

المسلمين» ،التي أعلنتها السلطات
المصرية «تنظيما ً إرهابياً» في 26
كانون األول الماضي.
ولفت الموقع نفسه ،إلى أن هذه
الجماعة ،وغيرها من الجماعات
التي انبثقت عن جماعة «اإلخوان»،
ك��ان يتم إع���داد أف��راده��ا لتشكيل
قيادات ما يُسمى «الجيش المصري
الحر» ،في شبه جزيرة سيناء ،أثناء
تولي مرسي رئاسة مصر.

تفجير �ضخم يه ّز مدينة بنغازي
وا�ستمرار ا�ستهداف عنا�صر الجي�ش والأمن الليبي
ه�� ّز تفجير ضخم منطقة أرض
بلعون ف��ي مدينة ب��ن��غ��ازي شرق
ليبيا متسببا ً بخسائر مادية كبيرة.
وأوض���ح���ت م��ص��ادر إخ��ب��اري��ة أن
التفجير اس��ت��ه��دف ص��ال��ة تجميل
نسائية.
من جهة ثانية أعلن مصدر أمني
ليبي مقتل العقيد فايز اغفير المنفي،
بعد إطالق مسلحين مجهولين النار
عليه ف��ي طريق ال��ن��ه��رادى بمدينة
بنغازي ،وق��د أك��د مصدر بالقوات
ال��خ��اص��ة ال��ص��اع��ق��ة ف��ي تصريح
مقتل الجندي أحمد حرير برصاص
مسلحين في منطقة الصابري ،مشيرا ً
إلى أن الجندي من ضمن المكلفين
بتأمين مطار بنينا في بنغازي.
هاجم مسلحون مجهولون مق ّر
وزارة الدفاع الليبية بمدينة بنغازي
الليلة ال��م��اض��ي��ة ،ونقلت مصادر
محلية عن أحمد باني مدير مكتب
وزارة الدفاع في المنطقة الشرقية
قوله« :إن مسلحين مجهولين نفذوا
هجوما ً باألسلحة الرشاشة على
مقر وزارة الدفاع بالمدينة بعد فشل
محاولة تفجيره بحقيبة متفجرة».
وك��ان مقر وزارة ال��دف��اع تعرض
للحرق المتعمد في آذار الماضي من
قبل ميليشيات مسلحة.
أعلنت م��ص��ادر أمنية ليبية أن
قسمي البحث الجنائي والنجدة
بمدينة المرج ،تمكنا من القبض على
شخص ليبي الجنسية من مواليد
 1992بالمدينة في منطقة الجبل

األخضر ،متهم بالعديد من قضايا
االغتياالت.
وق��ال المصدر األمني أن المتهم
اعترف بـ 9عمليات ق��ام بتنفيذها،
منها عملية تفجير الثانوية الفنية،
إذ اعترف بأنه كان مشاركا ً بالعملية،
وقضية اغتيال  7أشخاص مصريين
ب��األي��ام الماضية ،وقتل أشخاص
يحملون الجنسية البنغالدشية،

مشيرا ً إل��ى أن التحقيقات ال ت��زال
جارية.
م��ن جهة أخ���رى ،نقلت مصادر
إخبارية عن مصدر طبي ليبي أن 3
جثث مجهولة الهوية وصلت إلى
مستشفى ابن سينا بمدينة سرت،
وتظهر عليها آث��ار تعذيب ومقيدة
اليدين ،وج��دت في إح��دى المزارع
بضواحي المدينة.

وتشهد ليبيا منذ ع���دوان حلف
شمال األطلسي الناتو عليها عام
 2011عمليات اغتيال وهجمات
تستهدف عسكريين وأفرادا ً من األمن
والقضاء ووسائل إعالم وسياسيين،
وط��اول��ت أع��م��ال ال��ع��ن��ف ال��رع��اي��ا
األجانب الموجودين في ليبيا في ظل
عجز السلطات الحاكمة عن ضبط
الوضع في البالد.

مغاربة يطالبون بفتح تحقيق عن ت�صريحات «�إ�سرائيلية»
طالب ناشطون مغاربة بفتح
تحقيق ف��ي تصريحات أدل��ى بها
مسؤول «إسرائيلي» عن اختراق
«إسرائيل» للمغرب ،وتوافرها على
شبكة يمكنها زع��زع��ة استقراره
بأيّ وقت تشاء ،وفق ما أفاد موقع
«القدس العربي».
وك��ش��ف ه���ؤالء الناشطون عن
شخصيات وم��ؤس��س��ات مغربية
بارزة تعمل على تطبيع مع الكيان
«اإلسرائيلي» مع ارتفاع لوتيرة
التطبيع ف��ي ظ � ّل الحكومة التي
يقودها حزب العدالة والتنمية.
وطالبت مجموعة العمل الوطنية
ل��م��س��ان��دة فلسطين والجمعية
ال��م��غ��رب��ي��ة ل��م��س��ان��دة ال��ك��ف��اح
الفلسطيني وال��م��رص��د المغربي
لمناهضة التطبيع ،من عبد اإلله
بن كيران رئيس الحكومة المغربية
وم��ص��ط��ف��ى ال��رم��ي��د وزي���ر ال��ع��دل
تقص وتحقيق،
والحريات بفتح
ّ
ف��ي تصريحات للقناة السابعة
«اإلسرائيلية» ع��ام��وس يادلين،
ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق لالستخبارات
ال��ح��رب��ي��ة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،عن
وج��ود اختراق صهيوني للمغرب
وبتوافرهم ف��ي «إس��رائ��ي��ل» على
شبكة يمكنها زعزعة أمن واستقرار
المملكة بضغط زر.
وط���ال���ب ال��م��رص��د ال��م��غ��رب��ي
لمناهضة التطبيع ،من الحكومة
المغربية التقصي في ما يمكن أن
ي��ك��ون على صلة ب��ه��ذه الشبكة،
والتحركات والتصريحات التي ال
تخفي دعمها للكيان «اإلسرائيلي»
م���ن ال��م��غ��رب وب���ال���ت���ردد عليه
باستمرار ،وذل��ك بما يحفظ أمن
واستقرار المغرب والمواطنين.
وق��ال خالد السفياني ،منسق

مجموعة العمل الوطنية لمساندة
فلسطين :إن الصهاينة ال أصدقاء
لهم ،وزرع الفتنة هو قاعدة لهم
في مختلف ال��دول العربية سواء
كانت مصنفة عدوة أو (صديقة).
وأض��اف ،إن رئيس االستخبارات
الحربية «اإلسرائيلية» السابق
ورئ���ي���س م��رك��ز أب���ح���اث ح��ال��ي �ا ً
بالكيان «اإلسرائيلي» ،يتحدث عن
معطيات وه��و شخص غير عادي
«وكالمه وحده جريمة خطيرة في
حق المغرب .من المطلوب الكشف
ع��ن عناصرها ،ومموليها ،ومن
تستهدف».
ون���ش���ر ال���م���رص���د ال��م��غ��رب��ي

رئيس استخبارات العدو السابق يادلين

لمناهضة التطبيع «الئحة أولية
لل ُمطبعين المغاربة» مع الكيان
المحتل ،من شخصيات وناشطين
ومن مؤسسات وشركات مغربية،
بعد ارت��ف��اع ملحوظ لما وصفه
ب��ال��ـ»س��ع��ار» ال��ت��ط��ب��ي��ع ،خ�لال
حكومة التي يقودها حزب العدالة
والتنمية.
وض�� ّم��ت ال�لائ��ح��ة شخصيات
معروفة ومؤسسات إعالمية وأخرى
سياحية وغيرها ،وصفها المرصد
ب���ـ»رم���وز االخ���ت���راق الصهيوني
بالمغرب» ،وجرت صياغتها بناء
على التحري والتتبع «ألط��راف
وج��ه��ات التي تقود التطبيع مع

«إس��رائ��ي��ل» وتسوق ل��ه» ،وانتقد
المرصد ،الحكومة في مواقفها تجاه
قضية التطبيع ،كونها «ال تقوم
بجهود رسمية لمواجهة التطبيع
ووق���ف ن��زي��ف وس��ع��ار العالقات
التي صار البعض يبادر بإعالنها
والتسويق لها».
وق����ال« :إن ت��ج��ري��م التطبيع
ومناهضته لم يعد مسألة تضامنية
مع الشعب الفلسطيني وقضيته
فحسب ،بل إن الحرب على التطبيع
واالخ��ت��راق الصهيوني ،أصبحت
ض���رورة وطنية مغربية تمليها
ت��ح��دي��ات ح��م��اي��ة ك��ي��ان المغرب
وأمنه القومي والمجتمعي».

