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 القاهرة ـ يو.بي.آي: شن رئيس حترير صحيفة حكومية مصرية امس 
هجوما عنيفا على رئيس الكنيسة الكاثوليكية العاملية البابا بنديكتوس 
السادس عشر بسبب دعوته الى حماية املسيحيني في مصر واصفا الڤاتيكان 
بأنه مؤسســـة امبريالية توسعية. واتهم رئيس صحيفة «روز اليوسف» 
عبـــداهللا كمال في مقال حتت عنوان: «الڤاتيكان االمبريالي» البابا بإقحام 
الكنيسة الكاثوليكية في «مرحلة التأجج الديني التي يعيشها العصر.. زمن 
الصراعات الدينية واحلروب احلضارية». وكانت مصر سحبت سفيرتها من 

الڤاتيكان احتجاجا على املواقف التي عبر عنها البابا بشأن ضرورة حماية 
املسيحيني في دول الشرق األوســـط ومنها مصر بعد حوادث االعتداءات 
عليهـــم. وكتب كمال: «ليس من حق بابا الڤاتيكان أن يتدخل في شـــؤون 
مصر، كما أنه ليس عليه أن يعتقد أنه يتعامل مع بلد صغير».وأضاف «إذا 
كان يريد أن ميارس غريزة التوسع الڤاتيكانية فإن عليه أن يبحث عن بلد 
آخر». وتابع: «الڤاتيكان بهذه الصورة احلالية هو جتسيد حقيقي ملعنى 

(االمبريالية) التوسعية واالستبدادية الراغبة في السيطرة». 

 صحيفة حكومية مصرية: الڤاتيكان مؤسسة إمبريالية والبابا يؤجج الصراع الديني 

 الرئيس التونسي طالب بوقف فوري إلطالق النار: لن أسعى لفترة رئاسية أخرى عام ٢٠١٤ 
 تونس ـ وكاالت: في خطاب هو الثالث واألقوى منذ 
انطالق أعمال العنف والشغب االجتماعية  في احملافظات 
والعاصمة التونسية على خلفية األزمة املعيشية، أطل 
الرئيس التونســــي زين العابدين بن علي أمس ليعلن 
أمام مواطنيه والعالم أنه لن يسعى لفترة رئاسية أخرى 
في العام ٢٠١٤ قائال «ال رئاسة في تونس مدى احلياة». 
وعلى صعيد املطالب االجتماعية أكد بن علي انه كلف 
احلكومة بتخفيض أسعار املواد الغذائية األساسية وكفالة 
حرية اإلعالم وعدم غلق االنترنت، مطالبا القوات األمنية 
بوقف إطالق الرصاص احلي فورا، وكانت قد تضاربت 
املعلومات حول تقدمي وزير اخلارجية التونســــي كمال 
مرجان اســــتقالته وذلك بعد ورود معلومات عن اقالة 
الرئيس بن علي الثنني من أقرب مستشــــاريه بســــبب 

االحداث.
  وقبل ذلك انســــحبت وحدات اجليش من العاصمة 
بعد فشــــلها في منع جتدد املواجهات وسلمت مراكزها 
لوحدات خاصة تابعة للشرطة في وسط املدينة. وذلك 
بعد ســــقوط قتيل آخر في االشــــتباكات املتجددة أمس 
حيــــث بلغ عــــدد القتلى ٥٨ منذ اندالع االزمة بحســــب 

احصاءات مستقلة.
  وكان الرئيــــس زين العابدين بن علــــي قد دعا في 
تصريح لفضائية (املستقلة) كافة التونسيني إلى التضامن 
والتكاتف واحلفاظ على مكاسب البالد وحماية املؤسسات 
اخلاصة والعامة من أعمال التخريب والعنف وذلك في 

ثالث ظهور له خالل نحو شهر فقط.
  وأكد بن علي، أنه مدرك متاما ملطالب الشباب التونسي 
الباحث عن العمل ويحس مبعاناتهم ويسمع أصواتهم 
وتصله رســــائلهم. وقال إنه يضع التشغيل في مقدمة 
أولويات احلكومة، مذكــــرا بالتعهد الذي أعلن عنه في 
خطابه يوم ١٠ يناير ٢٠١١ بتوفير ٣٠٠ ألف موطن شغل 

خالل هذا العام والعام املقبل. وجدد الرئيس بن علي في 
تصريحه تأكيده على متسك احلكومة بقيم الدميوقراطية 
وكفالتها حلرية التعبير السلمي وحلرية التظاهر السلمي 
وإتاحة فرص احلوار السياسي احلر حول جميع قضايا 

البالد مبشاركة جميع األطراف الوطنية.
  وأوضح أن الندوة الوطنية التي دعا لعقدها في شهر 
فبراير املقبل، ســــتتناول موضوع التشــــغيل كأولوية 
باإلضافــــة إلى املوضوعات السياســــية وكل ما يتصل 
بتعزيز املسار الدميوقراطي في تونس وتوسيع دائرة 
املشــــاركة في احلياة العامة وحريــــة اإلعالم ومكافحة 

الفساد وتعزيز ثقافة وتقاليد حقوق اإلنسان.
  كما أكد أنه أعطى توجيهاته الصارمة للجهات املسؤولة 
بتأمني حق التظاهر السلمي وعدم استخدام العنف في 
مواجهة املواطنني. وأضاف أن إراقة دم أي تونسي أمر 
محزن جدا له شخصيا ولكل التونسيني وأنه يتعاطف 
ويتضامن مع كل الضحايا الذين ســــقطوا في األحداث 

األخيرة.
  من جهة أخرى، عقد مجلس النواب التونسي جلسة 
استثنائية امس ملناقشــــة األحداث التي شهدتها البالد 
أخيرا. وحضر اجللسة رئيس الوزراء محمد الغنوشي 

وعدد من أعضاء احلكومة التونسية.
  وبحث املجلس، حســــبما أفادت اإلذاعة التونسية، 
استحداثات فرص العمل التي أعلن عنها إبان هذه األحداث.. 
كما استمع املجلس إلى بيان من وزير الداخلية اجلديد 

أحمد قريعة حول األحداث.
  على األرض، انتشرت مدرعات ووحدات التدخل التابعة 
للشــــرطة في مكان دبابات اجليش فــــي جادة احلبيب 
بورقيبة وقرب ساحة برشلونة على مقربة من محطة 
كبيرة لقطارات الضواحية اجلنوبية والترامواي. ولم 
يبق سوى آليتني للجيش على متنهما جنود مسلحون 

في ساحة ابن خلدون مقابل السفارة الفرنسية.
  ومع تقدم ساعات املســــاء امتدت االشتباكات نحو 
العاصمة بعد هدوء نســــبي فيها وأفاد شهود عيان عن 
ســــماع أصوات أعيرة نارية وسط العاصمة بينما قتل 
متظاهر عصر أمس برصاص الشرطة في حي الفاييت 

قرب شارع بورقيبة الكبير في العاصمة التونسية.
  وأكد أحد الشــــهود ان متظاهرا آخر أصيب بجروح 
بالغة بالرصاص وأفاد الشــــهود ان الرصاص أطلق في 
شارع ليون وأن قوات األمن حاولت تفريق املتظاهرين 

بالقنابل املسيلة للدموع قبل إطالق النار.
  وفرقت قوات األمن متظاهرين حاولوا الوصول الى 
شارع بورقيبة للتوجه الى حي فيه سوبر ماركت «كارفور» 

ودار اإلذاعة العامة.
  وانتشــــرت تعزيزات من الشــــرطة وقوات مكافحة 
الشغب بقوة في وسط املدينة حيث تصاعد التوتر اثر 

محاولة تنظيم تظاهرة ظهر اخلميس.
  وسمعت طلقات رصاص متقطعة لكن تعذر حتديد 
مصدرها. من جهة أخرى، لقيت سويســــرية من أصل 
تونسي مصرعها أمس في العاصمة بحسب راديو (سوا) 
األميركي دوليا، وأفاد مصدر ديبلوماسي لوكالة فرانس 
برس أمس بأن االحتاد األوروبي يدرس عدة خيارات من 
بينها تعليق مفاوضاته مع تونس حول تعزيز عالقاتهما، 

وذلك نظرا لقمع التظاهرات بعنف.
  وردا على ســــؤال في هذا الصدد، لــــم تؤكد وزيرة 
اخلارجية األوروبية كاثرين آشتون في مؤمتر صحافي 
صراحة هذا االحتمال لكنها قالت ان األوروبيني يفكرون 

في تداعيات االضطرابات احلالية.
  وصرحت «نتابع عن كثب الوضع ونفكر في تداعيات 
األحداث االخيرة على العالقــــات بني االحتاد األوروبي 

وتونس وندرس عدة خيارات». 

 أكد في خطاب هو األقوى منذ اشتعال األزمة تكليفه الحكومة بتخفيض أسعار المواد الغذائية األساسية وبكفالة حرية اإلعالم وعدم غلق اإل نترنت 

 مارين لوبن 

(أ.ف.پ)   سيدتان تونسيتان تواسيان بعضهما امام أحد املراكز التجارية التي تعرضت لالعتداء في ضاحية التضامن  

 أفيغدور ليبرمان  رجب طيب أردوغان 

 أردوغان يتهم ليبرمان بارتكاب كل أنواع «الحقارة» 
ويعتبر حكومة نتنياهو األسوأ واألقل حظاً 

 توقيف أردني متهم بتزوير ختم الملك عبداهللا الثاني 

 الرياض: مفاعالت إيران
  ال تؤثر على بيئة الخليج 

 عمان ـ يو.بي.آي: أعلن مصدر قضائي أردني 
أمس ان املدعي العام قرر توقيف شخص على ذمة 
التحقيق بعدما وجه إليه تهمة االحتيال وتزوير 

ختم امللك عبداهللا الثاني.
  وقال املصدر ليونايتد برس انترناشـــيونال 
ان املتهـــم انتحل صفة موظف في الديوان امللكي 

واستخدم أوراقا مزورة حتمل ختم الديوان امللكي. 
وأضاف ان املتهم الذي لم يكشف عن اسمه ادعى 
قدرته على توفير مزايا لعدد من األشخاص بسبب 
موقعه املزعوم في الديوان امللكي. وأشار الى انه 
بعد تقدمي شكاوى بحقه من عدد من ضحاياه متت 

مالحقته وإلقاء القبض عليه. 

 الرياضـ  يو.بي.آي: أعلن الرئيس العام لألرصاد 
وحماية البيئة السعودي األمير تركي بن ناصر 
أن مفاعالت إيـــران النووية ليس لها تأثير على 
بيئة اخلليج حتى اآلن حيث ال توجد عليه مرافق 
سوى مرفق بوشهر الذري، مشيرا إلى أن املنظمة 
اإلقليمية حلماية البيئة البحرية أنشئت حلماية 
اخلليج من أي تأثيرات من فعل اإلنسان كالبواخر 
وناقالت النفط التي متر فيه. وأوضح األمير تركي 
في املؤمتر الصحافي الذي عقد عقب االجتماع الــ 
١٥ للمنظمة الذي افتتحه أمس االول بجدة بحضور 
الوزراء املســـؤولني عن شؤون البيئة في الدول 
األعضاء أن هناك تعاونا كبيرا بني كل الدول املطلة 

على اخلليج في مجال حماية البيئة.

  وقال تركي بن ناصر في تصريحاته التي نشرتها 
الصحف السعودية امس االول إن املنظمة وجدت 
للحفاظ على اخلليج وترتيـــب احلماية الدائمة 
واإلشراف الكامل وحماية احلدود االقليمية للبلدان 
والتعاون واملساعدة ضمن بروتوكول ينظم ذلك، 
مشيرا إلى أن املنظمة ناجحة في حماية اخلليج 

لكنها تسعى للمزيد. 
  وشدد على أن مناطق اإلشعاع الطبيعي باململكة 
ليست ضارة وقال إن مناطق اإلشعاع منتشرة في 
أنحاء العالم وليس لها تأثير كبير على اإلنسان، 
مؤكدا أنها لو كان لها أي تأثير مضر كان ســـيتم 
منع الناس مـــن االقتراب والدخول إليها وأن كل 

شيء في معدالته الطبيعية. 

 ضرب إيران يوقع بين باراك وأشكنازي
  

  تل أبيبـ  يو.بي.آي: أفاد تقرير إسرائيلي بأن توتر العالقات بني 
وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس أركان اجليش اإلســـرائيلي غابي 
أشكنازي ســـببه اخلالف بينهما حول توجيه ضربة عسكرية ضد 

املنشآت النووية اإليرانية.
  وقالت صحيفة «هآرتس» امس االول إن النقاش بني باراك ورئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو اللذين يؤيدان مهاجمة إيران من جهة وبني 
أشكنازي وقيادة اجليش اإلسرائيلي الذين يعارضون هجوما كهذا من 

جهة أخرى قد احتدم كثيرا في الربيع املاضي حول شن الهجوم.
  وعلى اثر ذلك جند أشكنازي الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز 
ورئيس أركان اجليش األسبق أمنون ليبكني شاحك ورئيس شعبة 
االستخبارات العسكرية األسبق أوري ساغي من أجل أن يحصل على 
تعهد من نتنياهو بأن يقول أشكنازي موقفه حيال هذه القضية أمام 
احلكومة وهيئاتها. وأدى أداء أشكنازي إلى حدوث شرخ كبير بينه 
وبني باراك الذي ســـارع إلى اإلعالن عن عدم متديد والية أشكنازي 
لسنة إضافية وبدأ بتنفيذ خطوات يرافقها نشر إعالمي واسع لتعيني 
اجلنرال يوءاف غاالنت رئيسا ألركان اجليش في نهاية والية أشكنازي 

في منتصف شهر فبراير املقبل. 

وصـــف  أ.ش.أ:  ـ   أنقـــرة 
رئيس الـــوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان وزير اخلارجية 
أفيغدور ليبرمان  اإلسرائيلي 
بأنه رجـــل ارتكـــب كل أنوع 
«احلقارة»، داعيا إسرائيل إلى 

سرعة التخلص منه.
  وتعليقا على وصف ليبرمان 
مطالبة تركيا إلسرائيل باالعتذار 
عن مهاجمتها لسفينة «مرمرة» 
بأنه يرقى لدرجة «الوقاحة»، 
قال أردوغان في مقابلة مع قناة 
«اجلزيرة» الفضائية بثتها أمس 
موقف تركيا ثابت، ولن يتغير 
في املستقبل، وعلى ليبرمان أن 
ينظر في املرآة، وسيجد رجال 
قام بكل أنواع «احلقارة»، مضيفا 
أنه على إسرائيل التخلص من 
هذا الرجل الذي أصبح مشكلة 

فوق رأس إسرائيل.
  في املقابل اعتبر اردوغان أن 
حماس «ليست حركة إرهابية» 
وأن أعضاءها «أناس يدافعون عن 
أرضهم» وقال «إنها حركة دخلت 
االنتخابات وفازت ومن أنزلوها 
من احلكم أنظر إليهم على أنهم 

أعداء الدميوقراطية».
أنه قال    وكشـــف أردوغان 
ملبعوث الرباعية الدولية للسالم 
في الشرق األوسط توني بلير 
إن حماس طرف في املوضوع 
وإن «أي طاولة ال جتلس عليها 
حماس لن يخرج منها أي سالم» 
وتابـــع «قلت لـــه إن حركتي 

الفلسطيني  الوطني  التحرير 
«فتح» و«حمـــاس» عنصران 
هامان في فلسطني وإذا نظرمت 
إلى طرف دون آخر فإن السالم 

الفلسطيني لن يتجسد».
  وعن عالقة تركيا وإسرائيل 
التي شابها التوتر بعد الهجوم 
اإلسرائيلي على قطاع غزة في 
نهاية ٢٠٠٨ وبداية ٢٠٠٩ وساءت 
أكثر بعد االعتداء اإلسرائيلي 
على أسطول احلرية الذي كان 
إلى  يحمل مساعدات إنسانية 
القطاع أواخر مايو املاضي قال 
أردوغان «إذا لم تغير حكومة 
نتنياهو من سياساتها فعليها 
أال تنتظـــر منـــا أي تغيير في 

موقفنا».
  وأضاف أن حكومة نتنياهو 
«قد تكون األسوأ أو األقل حظا» 
في تاريخ إســـرائيل وقال إن 

املسؤولني األتراك «لن يجلسوا 
مع اإلسرائيليني على الطاولة 
نفســـها ما لم تغير إســـرائيل 

سياساتها».
  وأضاف «لن جندد االتفاقات 
التي مت توقيعها مع إســـرائيل 
وهي اخلاسرة في ذلك ألنها بعد 
تركيا لن جتد دولة جتلس معها 

في املنطقة».
  وجدد أردوغان شروطه التي 
سبق أن طرحها على إسرائيل 
مقابل إعادة العالقات معها إلى 
مـــا كانت عليه وهي أن تعتذر 
لتركيـــا وتقـــدم تعويضـــات 
لعائالت األتراك التسعة الذين 
قتلتهم في هجومها على أسطول 
احلرية وأن ترفع احلصار عن 
غزة وقال «عندما يستجيبون 
لهذه الشـــروط ســـيتم تقييم 

الوضع». 

 طهران تطلق «فجر» قريبًا ورواد فضاء في ٢٠١٩
 عواصمـ  وكاالت: كشفت إيران امس االول أن تخطط 
إلطالق قمر صناعي جديد ليدور حول األرض في نهاية 
مارس املقبل، الذي يصادف نهاية الســـنة الفارســـية 
احلاليـــة، وفقا ملا نقلته وكالة أنبـــاء فارس اإليرانية 

شبه الرسمية.
  مـــن جانبه، قال الرئيس اإليرانـــي محمود أحمدي 
جناد إن القمر الصناعي «سيطلق إلى الفضاء من منصة 
اإلطالق اإليرانية وانه ســـتكون هنـــاك محطة مراقبة 

وحتكم فضائية إيرانية».
  وقالت الوكالة إن وزير االتصاالت وتقنية املعلومات، 
رضـــا تقي بور، أعلن «أن القمر الصناعي (فجر) الذي 
مت إنتاجه في إيران سيطلق إلى الفضاء في نهاية العام 

اإليراني اجلاري».
  وأشـــارت الوكالة إلى ان أحمدي جناد كان قد أعلن 
في وقت سابق أن «إيران ستطلق قمرا صناعيا إيراني 

الصنع لألبحاث إلى الفضاء».
  ونقلت عن جناد تأكيده، في كلمة ألقاها في مراسم 
ختام أعمال املهرجان الوطني للشـــبان اإليرانيني، أن 
«موقع إطالق القمر ومحطة املراقبة وكل املنشآت اخلاصة 

به متت صناعتها في إيران».
  وذكر جناد أن بالده بصدد التخطيط إلرســـال رواد 

إلى الفضاء في العام ٢٠١٩، بحسب الوكالة.

  فقد قال جناد: «إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه 
األخير موضوع إرسال البشر إلى الفضاء في عام ٢٠٢٤»، 
مضيفا «لقد خطط مجلس الوزراء لهذا املوضوع ليتم 
قبل هذا املوعد بخمســـة أعوام وذلـــك ردا على القرار 
الذي أصدره مجلس األمن ضد اجلمهورية اإلســـالمية 

اإليرانية».
  الى ذلك، قالت أجهزة مخابرات أميركية انها تعتقد 
ان زعماء إيران لم يقرروا بعد صنع قنبلة نووية وقال 
بعض املسؤولني ان املشاكل األخيرة التي أصابت املعدات 
النووية اإليرانية وحلقت أيضا ببعض االفراد أحدثت 

انتكاسة في البرنامج تقدر بعامني أو اكثر.
  وقال مســـؤولون حاليون وســـابقون اطلعوا على 
املعلومات ان التقديرات اجلديدة استندت جزئيا على 
األقل الى املعلومات التي وفرتها املخابرات اإلسرائيلية 
وخففت فيما يبدو الضغط على زعماء اسرائيل وأميركا 
ليوجهوا ضربة عســـكرية للبنيـــة التحتية للبرنامج 

النووي اإليراني.
  وذكروا ان هذه التطورات أعطت ادارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما متنفســـا للمضي قدما في اســـتراتيجيته 
املزدوجة التي تقوم على التواصل الديبلوماسي مع إيران 

مع مواصلة التهديد بفرض عقوبات اقتصادية أشد.
  وقالت مصادر مخابرات إسرائيلية ان اغتيال علماء 

نوويني ايرانيني وڤيـــروس الكمبيوتر الذي يزعم انه 
أثر على انظمة التحكم في اجهزة تخصيب اليورانيوم 
اإليرانية أبطأ على األرجح تقدم البرنامج النووي اإليراني. 
ويتبنى هذا التقييم بعض ال كل اخلبراء األميركيني في 

املجال النووي واملخابراتي.
  وقال اجلنرال مايكل هايدن املدير الســـابق لوكالة 
املخابـــرات املركزية األميركية «لدينـــا وقت أكثر مما 

تصورنا».
  وصرح بأنه يعتقد اآلن ان «حلظة القرار» املتعلقة 
بالضربة العســـكرية احملتملة ضـــد ايران تأجلت الى 
«فترة الرئاســـة القادمة» التي ســـتحل بعد انتخابات 

عام ٢٠١٢.
  وفي الوقت نفسه يعتقد مسؤولون حاليون وسابقون 
فـــي املخابرات األميركية ان إيران حتاول بهمة جتميع 
البنية التحتية واملعرفة التكنولوجية لتصنيع قنبلة 

ذرية اذا ما قرر الزعماء اإليرانيون ذلك.
   وقال مسؤول أميركي يتابع القضية عن كثب لرويترز 
«رجـــال املخابرات يعتقدون ان اإليرانيني ال يتحركون 
بالضرورة بكل طاقتهم لتطوير سالح نووي لكن هناك 
نقاشا قويا الى حد ما داخل النظام اإليراني حول ما اذا 
كانـــت هناك ضرورة للمضي قدما. «هذا قرار مصيري 

حلكومة منعزلة وشعب يتابع عن كثب ما تفعل». 

 المخابرات األميركية: برنامج إيران النووي تباطأ

 تشّبه المسلمين بالنازيين وتتجنب المواقف المعادية للسامية

  مارين لوبن تخلف والدها على رأس اليمين المتطرف في فرنسا
ــا هذه األيام ٤٠   باريس ـ أ.ف.پ: يطوي اليمني املتطرف في فرنس
عاما من تاريخه مع تخلي زعيمه جان ماري لوبن عن زعامة حزب اجلبهة 
الوطنية، واالنتخاب املتوقع البنته مارين التي تطمح لتحقيق مفاجأة في 

االنتخابات الرئاسية املقررة في ٢٠١٢ عبر حتديث صورة احلزب.
  ويبدو ان كل التحضيرات جاهزة خلالفة مارين لوبن والدها خالل 
ــد. ولوبن عميد احلياة  ــر احلزب الذي يعقد في تور غدا وبعد غ مؤمت
ــة اجلمهورية،  ــية الذي ترشح خمس مرات لرئاس ــية الفرنس السياس
ــيتنحى عن عمر ٨٢ عاما لتخلفه اصغر بناته الثالث كما كان يرغب  س
على رأس حزب اليمني املتطرف الذي أسسه في العام ١٩٧٢. ويتوقع ان 
تنتخب مارين لوبن (٤٢ عاما) بغالبية واسعة من االعضاء امام منافسها 
ــا) االخصائي في  ــي برونو غولنيش (٦٠ عام ــتاذ اجلامع الوحيد االس
ــؤون اليابان واملدعوم من التيارات األكثر تشددا في اليمني املتطرف  ش
كالكاثوليك االصوليني. ومارين احملامية السابقة الشقراء املمشوقة القامة، 
ــهر املاضية على الساحة السياسية من خالل  ــها في االش فرضت نفس

ــجيل نسبة متابعة عالية اثناء ظهورها في برامج تلفزيونية بفضل  تس
ــتطالعات  موهبتها في إلقاء اخلطب على غرار والدها. وترجح نوايا اس
الرأي حصولها على ١٤٪ من االصوات في الدورة االولى من االنتخابات 
ــة الوطنية حتقيق خاللها  ــية في ٢٠١٢ التي يتوقع حزب اجلبه الرئاس
ــي احرزها والدها بعد ان وصل في ٢٠٠٢ الى الدورة الثانية  النتائج الت

من االنتخابات امام جاك شيراك. 
  ولهذه الغاية اعتمدت االسلوب الذي ساهم في جناح تيار لوبن ويقضي 
برفض الهجرة واعادة تطبيق عقوبة االعدام والتنديد بـ«الطبقة السياسية» 
ــل. ومثل والدها تعتمد مارين اسلوبا مقتضبا لكنها تعرف  في بروكس
ــتفزازيا من خالل املقارنة على سبيل املثال بني  كيف جتعل خطابها اس
ــا واملسلمني الذين يضطرون الى اداء صالة  االحتالل النازي في فرنس

اجلمعة في الشوارع لعدم توافر عدد كاف من املساجد. 
  ويتناغم خطابها املناهض للمسلمني مع املواقف التي يدافع عنها اليمني 
ــعبوي في بلدان اوروبية اخرى مثل سويسرا وهولندا. وان كانت  الش

مارين تشاطر والدها نبرته اجلريئة وجسارته، اال انها تستخدم لغة اكثر 
ــا ولباقة مكنتها حتى االن من جتنب هفواته وخصوصا وصفه  انضباط
ــل في تاريخ احلرب العاملية الثانية».  ــي ١٩٨٧ غرف الغاز بانها «تفصي ف
وقالت مارين لوبن «اعتبرت على الدوام انه من الضروري تفادي تغذية 
الشكوك التي حتوم حول اجلبهة الوطنية خصوصا تلك املتعلقة مبعاداة 
السامية». وتسعى مارين املطلقة مرتني واالم لثالثة اطفال، الى تخفيف 

مواقف حزبها بشأن القضايا االخالقية وتؤكد انها تؤيد االجهاض. 
  وعلى الصعيد االقتصادي تستخدم مارين النائبة األوروبية واملنتخبة 
عن شمال فرنسا الصناعي، لهجة اجتماعية اكثر من والدها وتشكك في 
«مبادئ العوملة» و«حرية التبادل» في خطاب يلقى أصداء في أجواء أزمة. 
وتأتي اخلالفة في إطار حتسني اجلبهة الشعبية ملوقعها في االنتخابات بعد 
ان حصل احلزب في ٢٠٠٧ على ٤٫٢٪ من االصوات ولم تكن النتائج التي 
حققها في االنتخابات األوروبية في ٢٠٠٩ أفضل. لكنه حسن موقعه في 

العام ٢٠١٠ مع االنتخابات البلدية بحصوله على ١١٫٤٪ من األصوات. 


