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القاهرة ـ رويترز: انقسمت آراء نشطاء 
االنترنـــت في مصر بشـــأن مواصلة البقاء 
في الشـــارع امس الذي اطلق عليه »جمعة 
الرحيل«. واســـتخدم النشطاء مواقع فيس 
بوك وتويتر للتواصل االجتماعي ووسائل 
إعالمية اخرى حلشد األنصار عبر االنترنت 
وتنسيق االحتجاجات وتبادل األفكار بشأن 
كيفية تفادي االعتقـــال والتعامل مع الغاز 

املسيل للدموع.
لكن خدمة االنترنت التي كانت مقطوعة 
متامـــا خالل وقت طويل مـــن االحتجاجات 
بدأت فقط بعدما قدم الرئيس مبارك بعضا 
مـــن التنازالت ليحدث انقســـاما بني معظم 
مســـتخدمي االنترنت مثلما حدث بني كثير 
من املصريني بشأن إمكانية العودة للحياة 

الطبيعية او مواصلة االحتجاجات.
وكان وســـط القاهرة قد شـــهد مواجهة 
دامية حني هاجم انصار احلكومة املسلحني 
متظاهرين مؤيديـــن للدميوقراطية يومي 

االربعاء واخلميس األمر الذي دفع مستخدمي 
االنترنت إلنشاء صفحات تدعو كل املجموعات 

لعدم اخلروج امس اجلمعة.
وطالبت مجموعـــة جذبت اليها 180 الف 
عضو في ســـاعات قليلة املصريني بالهدوء 
ومحاولة التركيز على إعـــادة البناء. وفي 
املقابل أيد 40 الف عضو او يزيد قليال صفحة 

حتمل عنوان »جمعة الرحيل«.
ودعا منظمون احملتجني اينما كانوا للتوجه 
الى ميدان التحرير ومبنى اإلذاعة والتلفزيون 

ومبنى البرملان بوسط القاهرة.
لكن كثيرين من مســـتخدمي فيس بوك 
ناشدوا املتظاهرين قبول احلل الوسط قائلني 

انهم حققوا الكثير بالفعل.
وكتبت نيڤني مرسي تقول إنه صار هناك 
في مصر نائب للرئيس وهناك وعود بتعديالت 
دستورية وسيتم التحقيق مع من تسببوا 
في الفوضى. وناشـــدت اآلخرين قائلة »ال 

تدمروا مصر« ودعتهم للمغادرة.

لكـــن ردود فعـــل النشـــطاء املؤيديـــن 
للدميوقراطية كانت ســـريعة الســـيما بعد 
نقاشـــات عما اذا كان من العقل املغادرة في 
ضوء التضحيات التي قدمت بالفعل واألرواح 

التي أزهقت. 
وكتب عضـــو إحدى املجموعات انهم لن 
يستســـلموا او يتراجعوا مضيفا ان دم من 
قتل لن يذهب هباء وان مبارك البد ان يرحل، 
بـــل إن بعضا من أعضـــاء املجموعات التي 
دعت في األصل الحتجاجات االسبوع املاضي 
بدأوا يتساءلون بشأن الغاية من االستمرار 
وأعرب كثير منهم عن خشـــيته من حدوث 
فراغ في السلطة في حال ترك مبارك منصبه 

على الفور.
وكتب محمد متولي ان من يشاركون في 
االحتجاجات ليسوا شباب مصر الذين يفتخر 
باالنتماء لهم. وقال إنهـــم حققوا ما ارادوا 
وســـيكون احملتجون هم اي شخص يريد 

إحداث فراغ سياسي كي يتقدم مللئه.

القاهـــرة ـ وكاالت: دعا األمني العام جلامعة الدول العربية 
عمرو موسى امس املتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة 
بالعودة الى منازلهم بعد أن وصلت رسالتهم الى كبار املسؤولني 
الذين تعرفوا على مطالبهم. وذكر التلفزيون املصري ان دعوة 
موسى جاءت خالل قيامه بجولة في ميدان التحرير حيث التقى 
عددا من الشـــباب املتظاهرين املطالبني بإصالحات سياسية 

واقتصادية واجتماعية.
وأشار موسى في هذا االطار الى بدء احلوار بني نائب الرئيس 
املصري اللواء عمر ســـليمان ورئيس مجلس الوزراء د.أحمد 
شفيق من جهة وأحزاب املعارضة والقوى السياسية االخرى 

وممثلي الشباب املتظاهر من جهة أخرى.
وتوجه إلى امليدان في وقت سابق امس عشرات من الشخصيات 
البارزة بينها محمد البرادعي املدير العام السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وأمين نور املرشـــح السابق للرئاسة وقيادات 
كل أحزاب املعارضة الرســـمية وخاصة الوفد والتجمع والغد 

واجلبهة الدميوقراطية.
وظهرت في امليدان وجوه معروفة من حركة »كفاية« واجلمعية 
الوطنية للتغيير وقضاة بينهم املستشار محمود اخلضيري 
رئيس نادي القضاة السابق وأحمد مكي نائب رئيس محكمة 
النقض واملعماري ممدوح حمزة والشـــيخ حافظ سالمة قائد 

املقاومة الشعبية في الســـويس إبان حرب 1973 وعدد كبير 
من الدعاة البارزين بينهم الشـــيخ صفوت حجازي والشيخ 

محمد حسان.
كما ظهر في امليدان فنانون كثيرون منهم الفنانة شريهان 
بصحبة ابنتها وعدد آخر من الفنانني الذين شاركوا في املظاهرات 
منذ اليوم األول وبينهم خالد الصاوي وعمرو واكد وتيســـير 

فهمي واملخرج خالد يوسف وآخرون.
من ناحيتها قالت جماعة اإلخوان املسلمني انها تدعم قيام 
دولـــة مدنية دميوقراطية في مصر بديـــال عن نظام الرئيس 
حسني مبارك اال انها شـــددت على ان يكون للدولة مرجعية 

اسالمية.
وتخشى جماعات ليبرالية ويســـارية واالقباط في مصر 
وقوى دولية واقليمية من امكانية استغالل اجلماعة لالحداث 
اجلارية في مصر لالستيالء على السلطة واقامة حكم اسالمي، 
اال ان اجلماعة ذكرت في بيان اصدرته أمس االول انها »ليس 

لها تطلع إلى رئاسة وال مطمع في حكم وال منصب«.
وأكدت »ان اإلخوان املســـلمني انطالقـــا من حرصهم على 
املصالـــح العليا للوطن ولتحقيق آمـــال املصريني جميعا في 
مستقبل أكثر إشراقا يؤكدون أنهم ليس لهم أي أجندات خاصة 

بهم وأن غايتهم هي خدمة هذا الشعب«.

وشددت اجلماعة على »أنهم يعتمدون منهج اإلصالح السلمي 
الشعبي املتدرج«. واضافت »يؤكد اإلخوان املسلمون اتفاقهم 
التام مع الرغبة الشـــعبية الواضحة في أن تكون مصر دولة 
مدنية دميوقراطية ذات مرجعية إسالمية األمة فيها هي مصدر 
الســـلطات«. واشارت في بيانها انها »تعتمد النظام البرملاني 
نظاما للحكم وتكفل حرية تكويـــن األحزاب واجلمعيات مع 
التأكيد على االستقالل التام للقضاء وأن تتم محاكمة املدنيني 
أمام القضاء الطبيعي على أن تبقى فيها املؤسسة العسكرية 
حامية للوطن بعيدة عن السياســـة حارسة لإلرادة الشعبية 

السليمة ويتمتع فيها اإلعالم باالستقالل واحلرية«.
وردا على اتهام نائب الرئيس عمر ســـليمان للجماعة بان 
لها اجندة خاصة في تأجيج االزمة السياســـية احلالية وانها 
تترد في قبول احلوار الذي اقترحه حللها، أكدت اجلماعة في 

بيانها استعدادها للحوار.
وقـــال البيان »اننا ال ميكن أن نرفـــض حوارا جادا منتجا 
مخلصـــا يبتغي املصلحة العليا للوطن شـــريطة أن يتم في 
مناخ طبيعي وال يحمل لغـــة التهديد والوعيد بغية التوافق 
حول طريقـــة اخلروج من األزمة العنيفة التي أوصلتنا إليها 
سياسات استمرت عقودا من الزمان ويبحث كافة االجتهادات 

املطروحة للخروج من املأزق«.

»اإلخوان«: ندعم قيام دولة مدنية ديموقراطية بمرجعية إسالمية

موسى للمتظاهرين من ميدان التحرير: وصلت رسالتكم.. وعودوا إلى منازلكم

)أ.پ( آالف املتظاهرين على الشاطئ في محافظة االسكندرية أمس 

)رويترز( آالف املصلني يرفعون اكفهم بالدعاء اثناء خطبة اجلمعة في ميدان التحرير أمس 

تباين آراء مستخدمي اإلنترنت حول تواصل االحتجاجات تقرير دولي: فقدان العمل الالئق أحد أسباب األزمة 

فلسطيني فاّر من سجون مصر يروي رحلة الهروب 

جنيڤ ـ أ.ف.پ: اعتبر أمني ســـر منظمـــة العمل الدولية خوان 
ســـومافيا امس االول ان النقص الكبير في التوظيف في بلد يشهد 
عملية تنمية كثيفة يشـــكل احد العناصر الرئيسية في االنتفاضة 

الشعبية في مصر.
وأوضح سومافيا في بيان ان املنظمة »تندد منذ سنوات بالنقص 
الكبير في الوظائف غير املناســـبة فـــي مصر وفي دول اخرى في 
املنطقة حيث تبقى نســـب البطالة والبطالة املقنعة والعمالة غير 

القانونية بني النسب األعلى في العالم«.
واضـــاف »ان العجز في ادارة هذا الوضع بصورة فعالة مع كل 
تداعيات هذا األمر في مجال الفقر والتفاوت في التنمية اضافة الى 
العراقيل في ممارسة احلريات األساسية، ادت كلها الى هذه املوجة 

التاريخية للمطالب الشعبية«.
إال انه رحب ببعض التحسن الذي سمحت به التعبئة في مصر 
في األيام االخيرة مثل انشاء احتاد مصري للنقابات املستقلة، في 
حني كان يســـري في البالد حتى اآلن »تشـــريع يتضمن قيودا« ال 

يسمح سوى باحتاد نقابي واحد.
وقال املسؤول في منظمة العمل الدولية »ارحب بهذا التقدم في 

ممارسة حقوق العمال املصريني. بات صوتهم في طليعة األصوات 
املسموعة من اآلن فصاعدا«.

ودقت امانة سر منظمة العمل الدولية منذ اشهر ناقوس اخلطر 
بشأن استمرار ارتفاع معدل البطالة في العالم والذي يشكل برأيها 

قنبلة اجتماعية حقيقية موقوتة.
وكانت البطالة الســـيما بني الشباب، احد أسباب أعمال الشغب 

التي اندلعت في اليونان في 2010 او في تونس مؤخرا.
وبحســـب آخر معطيات املنظمة التي نشرت في 24 يناير، بقي 
معدل البطالة عامليا عند مســـتوى قياسي في 2010 مع 250 مليون 

عاطل عن العمل.
وعنصر الشـــباب هو األكثر تضررا من ذلك بحسب امانة سر 
منظمة العمل الدولية التي احتسبت عدد العاطلني عن العمل بني 15 
و24 عاما بـ 77.7 مليون شخص في 2010، لكنه يبقى عند مستوى 

أعلى بكثير من 73.5 مليونا مسجلني في 2007 قبل األزمة.
ورأى سومافيا ان البطالة في صفوف الشباب »تقوض التماسك 
االجتماعي والعائلي، اضافة الى صدقية السياسات املطبقة«، وستتحول 

بأسرع وقت الى أولوية بالنسبة الى اجلميع.

غزةـ  أ.ف.پ: روى فلسطينيون فروا قبل عدة ايام من السجون 
املصرية وسط االضطرابات، تفاصيل متكنهم من العودة الى غزة 

رغم وجود العديد من احلواجز األمنية على الطرقات.
وقال املعتصم باهلل القوقا )30 عاما( الذي وصل األحد الى منزله 
في غزة للصحافيني »متكنا من الهرب مبساعدة أشقائنا املصريني من 
اهالي معتقلي سجن ابو زعبل، وخرجنا من املنطقة احمليطة بالسجن 

رغم الظروف األمنية الصعبة وحشود اجليش املصري«.
وتابـــع القوقا املنتمي الى حركة )حماس( »تفاجأنا أثناء رحلة 
العودة لغزة بوجود مكثف للجيش املصري ونصب حواجز كثيرة 

على املفترقات الرئيسية في املدن املصرية احملاذية للقطاع«.
واضاف انه فر مع 7 سجناء فلسطينيني آخرين.

وقال »متكنـــت من الوصول ملكان قريب مـــن غزة ولم يتمكن 
األربعة اآلخرون الذين كانوا في السيارة التي امامنا من الوصول 
لنفس املكان«، مشيرا الى انه قطع مسافة 8 كيلومترات مشيا على 

األقدام قبل وصوله مدينة رفح املصرية.
ووصف القوقا كيـــف بدأت عملية خروجه من الســـجن وقال 
»بدأت حشـــود املصريني تتوافد على بوابات السجن مع صبيحة 
يوم السبت، وحراس املعتقل تعاملوا بقسوة مع االهالي املطالبني 

باإلفراج عن ابنائهم«.
وقال انه سمع أصوات أهالي املعتقلني الثائرين واصوات طلقات 

نارية من بنادق عناصر األمن.
وأوضح ان األهالي اســـتطاعوا بعد ســـاعات من هجومهم على 
الســـجن هدم احد جدرانه األمامية، مما ساهم في هروب عدد كبير 
من املعتقلـــني املتهمني في قضايا جنائية وأخـــرى امنية، وكذلك 

معتقلون على خلفيات سياسية.

وقال »شاهدت أعدادا كبيرة من الضحايا مدرجني بدمائهم على 
ابواب الســـجن نتيجة إطالق حراس السجن للنار العشوائي على 
املعتقلني، وخرجنا من املعتقـــل بأعجوبة ومن بني وابل الطلقات 
النارية«. واضاف »لكن بعدما شـــاهد عناصر امن ابو زعبل اعدادا 
هائلة من اهالي املعتقلني يهاجمون الســـجن، فروا وتركوا املعتقل 
فارغا مما ســـاعد في هروب عدد كبير من معتقلي الســـجن املقدر 

عددهم بأكثر من 3 آالف سجني«.
من جهته، قال حســـان وشاح املنتمي الى »جيش اإلسالم«، انه 

وصل الى غزة بعدما متكن من الفرار مع رفاقه.
واضاف وشاح »اعتقلت في مدينة رفح املصرية من قبل قوات 
األمن املصري في اكتوبر 2007 عندما كنت في طريقي لتنفيذ عملية 

في الكيان الصهيوني«.
وتابع: »طوال فترة اعتقالي كنت في سجن ابوزعبل مع اجلنائيني. 
والسبت املاضي كنا نتابع التلفزيون عندما وقعت األحداث في مصر 
فحدثت فوضى في السجن وبدأ السجناء بتكسير السجن وحدثت 

حالة هيجان داخل السجن وكان حرس السجن خارج السجن«.
وأوضـــح ان اهالـــي املعتقلني من اخلارج »اشـــتبكوا مع االمن 
باألسلحة كما اشـــتبك السجناء مع احلراس من الداخل باحلجارة 
مما ادى الى مقتل عدد من األهالي والســـجناء ومتكنا من الهرب«. 
واضاف »بعد هروبي من السجن وجدت احد السجناء من العريش 
واصطحبني معـــه الى العريش كنت انا وهو فقط حيث كنت اول 
من وصل غزة فجر السبت ولم اشاهد اي تواجد عسكري مصري 
ولم تعترضنا اى حواجز ولم يكن اجليش انتشـــر«. وقال وشاح 
»عندما اجتزت احلدود لم اصدق اني وصلت غزة وتفاجأ اهلي بي 

عندما طرقت باب املنزل«.

من هم اإلخوان المسلمون؟
رويترز: أص��درت جماعة اإلخوان 
املسلمني احملظورة رسميا والتي تعتبر 
أكبر جماعة معارضة منظمة بيانا امس 
يدعو ال��ى قيام حكومة وح��دة وطنية 

حتل محل مبارك.
ول��م تك��ن اجلماعة التي يخش��ى 
حلفاء مص��ر الغربيون م��ن صعودها 
الى الس��لطة في مقدم��ة الصفوف في 

االحتجاجات التي اجتاحت البالد.
فيما يلي بعض احلقائق عن اإلخوان 
املس��لمني الذين لهم صالت باحلركات 

اإلسالمية في عدة دول عربية.
 تأسيس اجلماعة:

� أس��س حس��ن البنا � ال��ذي كان 
معلما في مدرس��ة � جماع��ة اإلخوان 
في مدين��ة اإلس��ماعيلية الواقعة على 
قناة الس��ويس عام 1928 ألسباب منها 
مناهض��ة االحت��الل البريطاني ملصر. 
وكان��ت ه��ذه واح��دة م��ن أول وأهم 
احلركات التي تتبنى اإلس��الم كبرنامج 

سياسي في سياق حديث.
� خ��الل 20 عاما زاد ع��دد أعضاء 
اجلماعة إل��ى أكثر من نص��ف مليون 
عض��و. ولها ف��روع ف��ي دول عربية 

أخرى.
� كان للجماعة في وقت من األوقات 
جناح سري شبه عسكري ولكنها تقول 
اآلن إنها ملتزمة بتعزيز سياس��اتها من 

خالل وسائل سلمية ودميوقراطية.
� أخفق مبارك وحكومته التي تعتبر 
اإلخوان أكبر تهديد لها في إثبات ارتكاب 
قيادة اجلماعة أيا من أعمال العنف منذ 

أكثر من خمسني عاما.
إل��ى  اجلماع��ة  قي��ادة  دع��ت   �
إصالحات اجتماعي��ة واقتصادية. وإذا 
م��ا أعطي املصريون احلق في االختيار 
فسيختارون الشريعة اإلسالمية بشكل 

من األشكال.
احلظر:

� منعت احلكومة مرارا اإلخوان من 
تش��كيل حزب سياسي مستندة إلى أن 
الدس��تور الذي كتبت��ه احلكومة يحظر 

األحزاب الدينية.
� وقال��ت جماعة اإلخ��وان بدورها 
إنها لن تس��عى للحصول على اعتراف 
رس��مي بها كح��زب في ظ��ل إجراءات 

ترفضها ألنها استبدادية.
� حظرت احلكومة اإلخوان املسلمني 
منذ عام 1954 إذ اتهمت احلركة بتنفيذ 
محاول��ة الغتي��ال الرئي��س جمال عبد 
الناص��ر. وتنفي اجلماعة ه��ذه التهمة 

دوما.
� بدأت تخف حالة االضطهاد في ظل 

الرئيس أنور السادات في السبعينيات. 
وم��ازال احلظر مس��تمرا لكن اجلماعة 
تعمل بصورة علنية ولكن بقيود تفرض 

عليها وفقا ملا تراه السلطات.
االنتخابات:

� في مصر جاءت مشاركة اإلخوان 
في االنتخاب��ات ف��ي الثمانينيات قبل 
مقاطعته��ا لها في التس��عينيات حينما 
انضم��ت اجلماع��ة إلى معظ��م القوى 
املعارض��ة في الب��الد والتي حتتج على 

القيود املفروضة على االنتخابات.
� ف��ي عام 2000 متك��ن أعضاء في 
اإلخوان خاضوا االنتخابات كمستقلني 
من احلصول على 17 مقعدا في البرملان 
لتش��كل بذلك أكبر تكت��ل معارض في 

البرملان.
� في انتخابات عام 2005 البرملانية 
ف��از أعض��اء اجلماعة بُخم��س مقاعد 
البرمل��ان، وه��ذا أكبر عدد م��ن املقاعد 
يحصل عليه معارض��ون منذ اإلطاحة 

بامللكية عام 1952.
� لكن ف��ي ديس��مبر املاضي قالت 
اجلماعة إنها ستنقل نضالها السياسي 
إلى الشوارع بعد االنتخابات التي جرت 
ف��ي نوفمبر 2010 والتي كانت »مزيفة« 

كي يتم ضمان إخراجها من البرملان.
الوطن��ي  احل��زب  حص��ل   �
الدميوقراط��ي احلاك��م بقي��ادة مبارك 
عل��ى 420 مقع��دا من مقاع��د البرملان 
املؤلف من 508 مقاع��د في االنتخابات 
التي جرت في 28 نوفمبر و5 ديسمبر. 
وكانت حركة اإلخوان تش��غل 88 مقعدا 
في البرملان السابق مكنتها من مهاجمة 
السياس��ات الرس��مية. وانس��حبت ال 
حركة من االنتخابات بعدما خسرت كل 

املقاعد في اجلولة األولى.
التأييد:

� في غياب نظام اس��تطالع منهجي 
في مص��ر ال أحد لديه فك��رة واضحة 
عن مدى الشعبية التي تتمتع بها حركة 
اإلخ��وان. ولكن اجلماعة لديها ش��بكة 
كبي��رة جي��دة التنظي��م م��ن املنظمني 
امللتزمني وفازت بتأييد الناس من خالل 
العم��ل اخليري ألعضائه��ا. كما أن لها 
تأثيرا ف��ي النقابات املهني��ة مثل نقابة 

األطباء ونقابة احملامني.
الرئيس��ي  األجنب��ي  واحللي��ف   �
لإلخوان هي حركة حماس اإلس��المية 
التي يفيد ميثاقه��ا بأنها جناح جلماعة 
اإلخ��وان املس��لمني. وبينم��ا ال تتب��ع 
اجلماع��ة نهجا عنيفا ف��ي مصر فإنها 
تؤيد احلق في املقاومة املسلحة لالحتالل 

اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.


