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إسرائيل تؤكد تسلم ّرد مرسي
أثارت األنباء اإلسرائيلية عن رسالة من الرئيس املصري محمد مرسي إلى الرئيس اإلسرائيلي
شمعون بيريز إرباكًا في القاهرة ،قبل ان يخرج املتحدث باسم الرئاسة لنفي مثل هذا األمر ،وهو
ما أكدته أيضًا جماعة «اإلخوان املسلمني» التي ينتمي إليها مرسي

الرئاسة و«اإلخوان» ينفيان
الرسالة «املستحيلة» لبيريز
بيسان كساب وعبد الرحمن يوسف
ن�ف��ى م�ص��در رف�ي��ع امل�س�ت��وى ف��ي دي��وان
رئاسة الجمهورية املصرية ،فضل عدم
ذكر اسمه ،في رسالة لـ «األخبار» ،االنباء
ع ��ن إرس � � ��ال ال ��رئ �ي ��س امل� �ص ��ري م�ح�م��د
م��رس��ي ،خ �ط��اب��ًا م�ك�ت��وب��ًا ب��اإلن�ك�ل�ي��زي��ة
ل�ن�ظ�ي��ره اإلس��رائ �ي �ل��ي ش �ي �م��ون ب�ي��ري��ز،
أم ��س ،ردًا ع �ل��ى ت�ه�ن�ئ��ة األخ �ي��ر مل��رس��ي
ب �ح �ل��ول ش �ه��ر رم� �ض ��ان امل � �ب� ��ارك .وأك ��د
امل �ص ��در أن م ��ا ي� ��دور م ��ن أح ��ادي ��ث في
م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ع��ن ه��ذه
ال��رس��ال��ة ال �ت��ي ك�ش�ف��ت ع�ن�ه��ا صحيفتا
«ه � ��آرت � ��س» و«ي� ��دي � �ع� ��وت أح� ��رون� ��وت»
اإلسرائيليتان ،وما ينشر على أنه نص
الخطاب «ال أساس له من الصحة».
أوض��ح املتحدث الرسمي باسم رئاسة
الجمهورية ،ياسر علي ،في تصريحات
ص �ح��اف �ي��ة ل ��ه ع �ق��ب ن �ش��ر ال �خ �ب��ر «،أن
ه��ذا ال�ك�لام ع��ار م��ن ال�ص�ح��ة ،فالرئيس
امل �ص��ري ل��م ي��رس��ل أي��ة رس��ائ��ل لرئيس
إس��رائ �ي �ل��ي ،وأن م ��ا ن �ش��رت��ه ال�ص�ح��ف
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة اف � �ت � ��راء» .وف� ��ي ت�ص��ري��ح
ملوقع «بوابة األهرام» ،لفت علي إلى «أن
العالقة مع الجانب اإلسرائيلي تحتاج
ملزيد من املراجعات حول طبيعتها».
ن �ب��أ ال��رس��ال��ة ،أث� ��ار ح��ال��ة م��ن ال��ده�ش��ة
داخ � ��ل األوس � � ��اط اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،وه� ��و م��ا
عبر عنه م��وق��ف عضو مكتب اإلرش��اد
في جماعة اإلخوان املسلمني ،مصطفى
الغنيمي ،بالقول «مستحيل» .ووصف
ال �غ �ن �ي �م��ي ال �خ �ب��ر ب ��أن ��ه «م �ح ��ض ك��ذب
واف � � �ت� � ��راء» ،م �ض �ي �ف��ًا «اع � �ل ��م أن م��وق��ف
ج�م��اع��ة اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين ال ينسحب
ب� ��ال � �ض� ��رورة ع �ل ��ى م ��ؤس �س ��ة ال ��رئ ��اس ��ة
وع�ل��ى وزارة ال�خ��ارج�ي��ة خ��اص��ة بشأن
ال�ع�لاق��ات الدبلوماسية ،لكن معرفتي
ال �س��اب �ق��ة ب��ال��رئ �ي��س ت�ج�ع��ل األم� ��ر غير
ق��اب��ل ل�ل�ت�ص��دي��ق .ف�ي�س�ت�ح�ي��ل أن ي�ق��دم
ال��رئ �ي��س م ��رس ��ي ع �ل��ى إرس� � ��ال خ �ط��اب

أك��د وزي��ر ال��دف��اع األميركي ،ليون بانيتا،
عقب لقائه الرئيس املصري الجديد ،محمد
م��رس��ي ،ووزي��ر ال��دف��اع ،حسني طنطاوي،
ال� �ت ��زام ال �ق �ي��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة
بقيادة مصر إل��ى الديموقراطية الكاملة،
الف�ت��ًا إل��ى أن مصر ه��ي «ال�ح�ج��ر األس��اس
ف ��ي االس� �ت� �ق ��رار اإلق �ل �ي �م��ي م �ن��ذ أك �ث ��ر م��ن
ث�لاث�ين ع��ام��ًا» .وق��ال بانيتا للصحافيني
«من الواضح ،أن مصر ،في أعقاب الثورة،
ملتزمة بتشكيل ح�ك��وم��ة دي�م��وق��راط�ي��ة».
ك�م��ا أش ��ار إل ��ى ال �ت��زام م �ص��ري ب�م��واص�ل��ة
ال�ت�ع��اون م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بمكافحة
تنظيم القاعدة .وفي ما يتعلق بانطباعاته
ب �ع��د ل �ق��اء أول رئ �ي��س مل �ص��ر ي�ن�ت�م��ي إل��ى
جماعة اإلخوان املسلمني ،قال بانيتا «من
ال��واض��ح أن م��رس��ي رج ��ل ن�ف�س��ه» .امل��دي��ح
نفسه أغ��دق��ه بانيتا على رئ�ي��س املجلس
العسكري بقوله «أعتقد أن قيادة طنطاوي
كانت حاسمة في اإلشراف على انتخابات
سلمية ،حرة ونزيهة» ،مشيرًا إلى أنه كان
سعيدًا ب��ال�ت��زام ط�ن�ط��اوي بالحكم املدني
الكامل .كذلك أعرب وزير الدفاع األميركي

رسالة التهنئة و«الرد»
أش� � ��ارت ص �ح �ي �ف �ت��ا «ه� ��آرت� ��س» و«ي��دي �ع��وت
أح ��رون ��وت» اإلس��رائ�ي�ل�ي�ت��ان إل��ى أن ال��رئ�ي��س
امل �ص ��ري م �ح�م��د م��رس��ي أرس� ��ل رس ��ال ��ة رد
على رس��ال��ة تهنئة ك��ان ق��د أرسلها الرئيس
اإلسرائيلي شمعون بيريز بمناسبة حلول
ش� �ه ��ر رم� � �ض � ��ان .وب� �ح� �س ��ب ال �ص �ح �ي �ف �ت�ين
ت�ض�م�ن��ت رس��ال��ة م��رس��ي إل ��ى ب �ي��ري��ز ،رغ�ب��ة
مرسي في عمل مشترك بني البلدين الحالل
ال �س�لام ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وق ��ال «ارج� ��و ان ن�ب��ذل
ُ
ق �ص��ارى ج�ه��ودن��ا ك��ي ن�ع�ي��د عملية ال�س�لام
ال��ى مسارها الصحيح» .وأع��رب مرسي في
برقية الشكر والسالم لبيريز عن أمله ان ّ
يعم
ال�س�لام ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ،وك��ذل��ك السالم
في العالم.
وق� ��دم م��رس��ي ال �ش �ك��ر ل �ب �ي��ري��ز ع �ل��ى ب��رق�ي��ة
التهنئة ال�ت��ي وص�ل��ت م��ن ال �ق��دس ب�ع��د ف��وزه
ب��رئ��اس��ة م �ص��ر ،وك��ذل��ك ع �ل��ى ت�ه�ن�ئ��ة ب�ي��ري��ز
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وك��ان بيريز ق��د أرس��ل سابقًا برقية تهنئة
ملرسي ،بعد توليه منصب رئاسة مصر ،جاء
فيها «نحن في إسرائيل نهنئكم باالنتخابات
الديموقراطية ونرجو أن تقف مصر بقيادتك
في وج��ه التحديات املركبة التي تواجه األمة

املصرية».
ووجه بيريز التحية للشعب املصري وأشاد
بديموقراطية االن�ت�خ��اب��ات ك��ذل��ك ف��ي مؤتمر
خاص عقده بمناسبة حلول شهر رمضان،
ف��ي منتصف ش�ه��ر ت �م��وز .وق ��ال ب�ي��ري��ز في
املؤتمر «لقد بعثت برقية تهنئة الى الرئيس
ً
مرسي ،متأمال أن يستمر السالم بيننا .إننا
مستعدون للتحاور لكي ّ
نحسن العالقات».

كهذا» .وكشف الغنيمي لـ «األخبار» أن
ج�م��اع�ت��ه ال ت ��زال ع�ن��د م��وق�ف�ه��ا ال�ث��اب��ت
م ��ن إس��رائ �ي��ل «ك �ك �ي��ان غ��اص��ب م�ح�ت��ل
لفلسطني وح��رم منها أهلها األصليني
ال� � �ع � ��رب م � ��ن امل� �س� �ل� �م�ي�ن وامل �س �ي �ح �ي�ي�ن
وال �ي �ه ��ود ك ��ذل ��ك ،ب ��ل أن األص � ��ل ل��دي�ن��ا
ع��دم وج��ود دول��ة بهذا االس��م م��ن حيث

املبدأ».
ب� ��دوره ،رج��ح ع�ض��و امل�ك�ت��ب التنفيذي
ف��ي ح ��زب «ال �ح��ري��ة وال �ع��دال��ة» ،ال ��ذراع
ال�س�ي��اس�ي��ة ل�ل�ج�م��اع��ة ،ع �م��رو دراج ،أن
ي�ك��ون الخبر ك��اذب��ًا ،موضحًا أن «اح��د
األصدقاء في مؤسسة الرئاسة أكد لي
أن الخبر ك��اذب ف��ي ات�ص��ال شخصي».

جندي مصري يقف أمام السفارة اإلسرائيلية في القاهرة (أرشيف  -رويترز)

جيدة» بين الرئيس والمجلس العسكري
رأى «عالقة ّ

بانيتا :مرسي رجل نفسه

ع� ��ن اع� �ت� �ق ��اده ب � ��أن «م� ��رس� ��ي وط �ن �ط ��اوي
يقيمان ع�لاق��ة ع�م��ل ج�ي��دة وي�ع�م�لان معًا
على تحقيق األهداف نفسها».
في املقابل ،أعرب بانيتا عن دعم «الواليات
امل �ت �ح��دة الن �ت �ق��ال م�ص��ر ن�ح��و ن �ظ��ام حكم
ديموقراطي بشكل منظم هادئ وشرعي»،
م�ش��ددًا على أهمية قيام «ائ�ت�لاف واس��ع»
داخ ��ل ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن
ت��رى النور خ�لال أي��ام .وأك��د بانيتا أيضًا

أن��ه تلقى تأكيدات من مصر بأنها تنوي
اإلب�ق��اء على عالقاتها العسكرية الوثيقة
مع الواليات املتحدة .وقال «فهمت بشكل
واض ��ح م��ن ط�ن�ط��اوي وم��ن م��رس��ي أنهما
ي �ن��وي��ان االس �ت �م��رار ف��ي ه ��ذه ال �ع�لاق��ات»،
وخ �ص��وص��ًا ف��ي إط ��ار م�ك��اف�ح��ة اإلره� ��اب.
وأض��اف «لدينا تعاون طويل مع القيادة
ال�ع�س�ك��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة وس �ن��واص��ل تقديم
أي دع��م ممكن» .وت�ق��دم ال��والي��ات املتحدة

وش��دد دراج ل�ـ «األخ�ب��ار» على أن حزبه
أعلن منذ تأسيسه بعد إطاحة الرئيس
امل � �خ � �ل� ��وع ح� �س� �ن ��ي م� � �ب � ��ارك اح � �ت ��رام ��ه
ل�ل�م�ع��اه��دات ال��دول �ي��ة وك ��ل االت�ف��اق�ي��ات
ال�ت��ي وق�ع��ت عليها م�ص��ر ون�ت��وق��ع من
كل األط��راف االل�ت��زام بها .ولفت إل��ى أن
اح �ت��رام ات �ف��اق ال �س�ل�ام م��ع إس��رائ �ي��ل ال

م �س��اع��دة ع �س �ك��ري��ة س �ن��وي��ة مل �ص��ر ت�ب�ل��غ
قيمتها نحو  1,3مليار دوالر ،وخصوصًا
ب �ع��د ت��وق �ي��ع م �ص��ر وإس ��رائ� �ي ��ل م �ع��اه��دة
ال�س�لام ع��ام  .1979وك��ان بانيتا ق��د صرح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ف ��ي م �س �ت �ه��ل رح �ل �ت��ه ال �ت��ي
ت �س �ت �غ��رق أس �ب��وع��ًا إل� ��ى ش �م ��ال أف��ري �ق �ي��ا
ّ
وال� �ش ��رق األوس � ��ط ب��أن��ه س �ي �ح��ث ح�ك��وم��ة
مصر على «تشكيل ائتالف واسع النطاق
بأقصى قدر ممكن داخل الحكومة».
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أك � ��دت وزي� � ��رة ال �خ��ارج �ي��ةن
هيالري كلينتون ،أول من أمس ،أن العالم
ي �ت �ط �ل��ع إل � ��ى م �ص ��ر ل� �ي ��رى م� ��ا إذا ك��ان��ت
ال �ح �ك��وم��ة ال �ج ��دي ��دة س �ت �ف��ي ب�ت�ع�ه��دات�ه��ا
ب �ح �م��اي��ة ح �ق��وق ج�م�ي��ع امل ��واط �ن�ي�ن ،بمن
فيهم امل�س�ي�ح�ي��ون .ول�ف�ت��ت ك�ل�ي�ن�ت��ون ،من
م��رك��ز «كارنيغي للسالم ال��دول��ي» إل��ى أن
«ال��رئ�ي��س تعهد بتشكيل حكومة شاملة
وت�ع�ي�ين ن �س��اء وم�س�ي�ح�ي�ين ف��ي مناصب
قيادية عليا» .وأضافت «الشعب املصري
وش �ع��وب ال�ع��ال��م تتطلع إل�ي��ه ليفي بهذه
ً
التعهدات» ،مشيرة إلى أن املسيحيني في
مصر قلقون من الحكم الجديد.

يعني إال ع��دم االع �ت��داء ال إظ �ه��ار ال��ود
والصداقة أو التطبيع من قبيل إرسال
ً
خطاب من ه��ذا النوع مثال .من جهته،
اك��د عضو الجبهة الوطنية الستكمال
أهداف الثورة ،احمد إمام ،لـ «األخبار»،
أن خ�ب��ر ال�خ�ط��اب إن ص��ح «سيستلزم
م ��ن ال �ج �ب �ه��ة ردًا ح��اس �م��ًا ف �ن �ح��ن إزاء

ما قل
ودل
أكدت وزارة الداخلية اليمنية ،أن
العنصر األمني اإليطالي الذي اختطف
يوم األحد املاضي في صنعاء موجود
لدى مسلحني قبليني احتجزوه
للضغط على الحكومة لشطب
اسم قائدهم من القائمة السوداء،
املطالبة بتعويضه من الدولة ،عقب
اتهامات وجهتها األجهزة األمنية
على ذمة قضايا قتل بمحافظة مأرب.
وذكرت الوزارة أن «املدعو علي ناصر
جريدان من محافظة مأرب» ،هو من
ّ
«بمعية آخرين» بخطف اإليطالي
قام
أليساندرو سبادوتو ،ونقله إلى بلدته.
(رويترز)

