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عربيات
دوليات
على ال�ث��وار ،ك��ان جنوده يراقبون املعركة
ُ
الدامية إلى أن هزم البلطجية .ولو كان في
نية الجيش أن يتخذ موقفًا مختلفًا لفعل
بذلك عندما أطاح مرسي املشير طنطاوي
ّ
ورفاقه في املجلس العسكري .والواقع ،أن
املؤسسة العسكرية اضطرت ّ
عدة ّ
مرات إلى
ال��رض��وخ ل �ل�إرادة الشعبية ،عندما كانت
ق��وي��ة ب�م��ا ي�ك�ف��ي .ح ��دث ه ��ذا ع�ن��دم��ا أق��ال
العسكري أحمد شفيق من رئاسة
املجلس
ُ
الوزراء ،وعندما أحيل مبارك على املحاكمة
تحت ضغط التظاهرات املليونيةُ .يخطئ
م��ن يعتقد أن ان�ح�ي��از الجيش ل��ه ضمانة
للنصر ،ب��ل ق��د يهمل عمدًا ع��وام��ل النصر
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة وي �ت �ج��اه��ل أج� � � ً
�زاء ف��ي خ�ط��اب��ه
ل �ل �ح��رص ع �ل��ى دع ��م م ��أم ��ول .وع �ك��س تلك
ال�ف�ك��رة بالضبط ه��و الصحيح .املؤسسة
العسكرية في مصر ال تنحاز لتنصر ،بل
ّتنحاز إلى املنتصر .من يثبت على األرض
أنه القادر على كسب الشارع والرأي العام
وتعبئة اإلرادة الشعبية ،فهو بالضبط من
ستنحاز إليه املؤسسة العسكرية.
إن انتصار اإلرادة الشعبية في « 30يونيو»
ليست مرهونة ّ
باملرة في انحياز الجيش
إليها .بل العكس ،سيضطر لالنحياز إليها
إذا أح� ��رزت ال�ن�ص��ر ب��ال�ف�ع��ل ع�ل��ى األرض.
الثابت أن املؤسسة العسكرية ال تتحمس
ك� �ث� �ي� �رًا ل � �خ� ��روج ال� �ش� �ع ��ب ف� ��ي ت� �ظ ��اه ��رات
مليونية ،وإن كانت ال تبذل جهدًا ملنعها.
لكن بمجرد أن ت��رج��ح كفة الجماهير في
ال �ش��ارع ،ف��إن الوسيلة ال��وح�ي��دة لتحقيق
ح �م��اي��ة ال ��دول ��ة م ��ن ال �س �ق��وط ه ��ي تلبية
مطالب تلك الجماهير.

وذل ��ك خ�ل�ال االج �ت �م��اع ال ��ذي ُع�ق��د بقصر
االت �ح��ادي��ة ص�ب��اح��ًا وج�م��ع وزراء ال��دف��اع
وال � �ع� ��دل وامل ��ال� �ي ��ة واإلع� �ل� ��ام وال��داخ �ل �ي��ة
ورئيس جهاز املخابرات ،يترأسهم رئيس
الجمهورية.
ك ��ل ال � � ��وزراء ت �غ��اض��وا ع ��ن وض ��ع أج �ن��دة
الحلول السلمية لتفادي احتدام الصراع،
ورك��زوا على قائمة التأمينات الواجب أن
تتخذها وزارت ��ا ال��دف��اع وال��داخ�ل�ي��ة ،دون
االل �ت �ف��اف ع�ل��ى م�ط��ال��ب ال �ش��ارع ورغ�ب�ت��ه،
ومتناسني سيل امل �ع��ارك ال�ت��ي ينتظرها
محيط قصر االتحادية وميدان التحرير.
إض��اف��ة إل��ى ذل ��ك ،إن ال�ت�ح�ف��ظ ال ��ذي أب��داه
وزير اإلعالم املصري ،صالح عبد املقصود،
حيال القائد العام للقوات املسلحة ،على
خلفية إجبار األول على إذاعة بيان القوات
املسلحة رغ��م رفضه الشخصي له وإب��داء
اعتراضه عليه للرئيس في مكاملة هاتفية
قبيل ب��دء ش��ارة ال�ب��ث ب��دق��ائ��ق ،أس�ه��م في
ارتفاع مؤشر غضب الرئيس حيال وزير
دفاعه ،ورفع من حدة التوتر.

إال حول آليات إجراء االنتخابات وتفاصيل
ال�ف�ت��رة االن�ت�ق��ال�ي��ة قبلها إن واف ��ق محمد
مرسي على التنحي عن منصبه.
بدوره ،يقول أحد مؤسسي حركة «تمرد»،
محمود بدر ،لـ«األخبار» ،إن حركة ّ
«تمرد»
ً
ال تملك الحق أصال في االنخراط في حوار
مع أي أطراف في السلطة ،بعد التوقيعات،
ال�ت��ي حصدتها لسحب الثقة م��ن مرسي،
وتجاوزت الـ  ١٥مليونًا.
وت ��اب ��ع« :ل ��م ي�م�ن�ح�ن��ا ال �ش �ع��ب أي ت��وك�ي��ل
يتيح لنا ال�ح��وار باسمه ح��ول أي مطالب
س� �ي ��اس� �ي ��ة .ال� �ش� �ع ��ب وق � � ��ع ف �ح �س ��ب ع�ل��ى
اس� � �ت� � �م � ��ارات ت �س �ح ��ب ال� �ث� �ق ��ة م � ��ن م��رس��ي
وتطالب بانتخابات مبكرة ،ومن ثم فنحن
م �س �ت �ع��دون ف �ق��ط ل �ل �ح��وار ح ��ول تفاصيل
إجراء تلك االنتخابات».

إدانة مصرية للجريمة الطائفية في الجيزة

لبيد :كالم احتالل غزة
غير مسؤول

تحمل مرسي واألخوان مسؤولية التحريض
المعارضة ّ
شكلت الجريمة الطائفية التي تعرض
لها مصريون شيعة أول من أمس ،وراح
ضحيتها  4ق�ت�ل��ى ،ص��دم��ة مل �ص��ر ،غير
امل �ع �ت��ادة ل �ه��ذا ال �ن��وع م��ن االع � �ت ��داءات،
ب�ح�ي��ث اس�ت�ن�ك��رت ال��رئ��اس��ة وال�ح�ك��وم��ة
الحادث الذي يتنافى مع روح التسامح.
وق��ال بيان ص��ادر عن الرئاسة املصرية
إنها «تدين حادث مقتل أربعة مواطنني
م �ص��ري�ين ف ��ي ق��ري��ة أب ��و م �س �ل��م ب�م��رك��ز
أب� � ��و ال � �ن � �م ��رس ب ��ال� �ج� �ي ��زة ،وت � ��ؤك � ��د أن
الحادث املؤسف يتنافى تمامًا مع روح
ال�ت�س��ام��ح واالح� �ت ��رام ال �ت��ي ي�ت�م�ي��ز بها
الشعب املصري املشهود له بالوسطية
واالعتدال ،ورفضه التام ألي خروج على
القانون أو إراقة للدماء أيًا كان مبعثه».
وت ��اب ��ع ال �ب �ي ��ان« :وإذ ت �ش ��دد م��ؤس�س��ة
الرئاسة على رفضها ملثل هذه األعمال
اإلج��رام�ي��ة ،تؤكد أن��ه تم توجيه أجهزة
ال� ��دول� ��ة امل �ع �ن �ي��ة مل�ل�اح �ق��ة وض� �ب ��ط م��ن
ارتكبوا ه��ذه الجريمة النكراء ،وسرعة
تقديمهم للعدالة ،وأن الدولة لن تتهاون
أب� � �دًا م ��ع ك ��ل م ��ن ي� �ح ��اول ال �ع �ب��ث ب��أم��ن
البالد واستقرارها أو النيل من وحدة
املجتمع املصري».
وك � ��ان رئ �ي��س ال� � � ��وزراء امل� �ص ��ري ه�ش��ام
ق�ن��دي��ل ،ق��د ن��دد ب��ال�ه�ج��وم ،واص�ف��ًا إي��اه
«بالبشع» .وجاء في بيان ملكتبه« :هذه
ال�ج��ري�م��ة ال�ن�ك��راء ت�ت�ع��ارض م��ع م�ب��ادئ
ك ��ل ال� �ش ��رائ ��ع ال �س �م��اوي��ة وت �ع��ال �ي �م �ه��ا،
وتتناقض مع الطبيعة الدينية السمحة
ال�ت��ي ظللت مصر مل�ئ��ات ال�س�ن�ين .كذلك
أع� � � ��رب ع � ��ن رف � �ض� ��ي ال � �ق ��اط ��ع ل �خ �ط��اب
ال� �ك ��راه� �ي ��ة وال� �ت� �ح ��ري ��ض ع �ل ��ى ال �ع �ن��ف
وإث ��ارة ال�ن�ع��رات الطائفية الغريبة عن
امل �ج �ت �م��ع امل � �ص ��ري» .وأع� �ل ��ن األزه � ��ر أن
ال �ق �ت��ل ي �ت �ع��ارض م ��ع ت �ع��ال �ي��م اإلس�ل��ام،
وحث على تطبيق أقصى العقوبة على
الجناة.
ويتهم املعارضون الليبراليون لجماعة
اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين ال�ج�م��اع��ة وال��رئ�ي��س
بإثارة املشاعر الطائفية باملشاركة هذا
الشهر ف��ي دع ��وات السنة للجهاد ضد
الرئيس السوري بشار األس��د وحلفائه

الشيعة من لبنان وإيران.
وق ��ال ح��زب «ال��دس �ت��ور» ال�ل�ي�ب��رال��ي ،في
ب �ي��ان ،إن ��ه ي ��رى «وق � ��وع ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة
ال� �ش� �ن� �ع ��اء ن �ت �ي �ج��ة م� �ب ��اش ��رة ل ��دع ��اوى
التكفير وخطاب الكراهية الديني املقزز
الذي ما انفك يتصاعد ويستفحل تحت
بصر وسمع النظام وفي حضور رئيسه
ومباركته».
ل � �ك� ��ن ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س ح � � ��زب «ال � �ح� ��ري� ��ة
وال�ع��دال��ة» ،الجناح السياسي لجماعة
االخ��وان املسلمني ،عصام العريان ،أكد
أن الجماعة أدان��ت القتل وشبهته بقتل

شهود
عيان أكدوا مهاجمة
جمع للشيعة وقتلهم
وسحلهم

حلفائها وانصارها في اشتباكات بني
ال �ف �ص��ائ��ل ف��ي األي � ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة.
وكتب على صفحته بموقع «فيسبوك»:
«ال ��دم امل �ص��رى ح ��رام .ك��ل ال ��دم امل�ص��ري
ً
مسلمًا أو مسيحيًا ،رجال أو امرأة ،سنيًا
أو شيعيًا ،مدنيًا أو شرطيًا ،كله حرام».
وقال إن مصر لن تنزلق إلى حرب أهلية
وإن الجيش مستعد للتدخل وحماية
األمة.
بدوره ،قال منسق جبهة اإلنقاذ الوطني
امل �ع��ارض��ة ف��ي م �ص��ر م�ح�م��د ال �ب��رادع��ي
إن «ق �ت��ل امل �ص��ري�ي�ن وس �ح �ل �ه��م ب�س�ب��ب
ع�ق�ي��دت�ه��م ه ��و ن�ت�ي�ج��ة ب �ش �ع��ة ل�خ�ط��اب
ِّ ُ
ديني ُمقزز ترك ليستفحل» .فيما عقب
رئ� �ي ��س َّح � ��زب امل ��ؤت� �م ��ر ع� �م ��رو م��وس��ى
«اللهم إن��ا ن�ب��رأ إل�ي��ك مما فعل ه��ؤالء».
أم��ا امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي لحملة «ت �م��رد»،
فوصف قتلة الشيعة بأنهم «متخلفون
وهمج» ،مطالبًا بتطبيق عقوبة اإلعدام
عليهم.
م ��ن ج �ه��ة ث ��ان �ي ��ة ،ك �ش �ف��ت ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات
األول� �ي ��ة ف��ي ال� �ح ��ادث أن أع � ��دادًا ك�ب�ي��رة
هاجمت تجمعًا لعشرات الشيعة داخل
م� �ن ��زل أح ��ده ��م خ �ل��ال زي � � ��ارة ل �ل �ق �ي��ادي
ال �ش �ي �ع��ي ح �س ��ن ش �ح ��ات ��ة ل �ل �ق��ري��ة ف��ي
إط��ار احتفاالت منتصف شهر شعبان،
وذل��ك على اعتبار أن ذل��ك من الطقوس
الشيعية .وذكر شهود عيان أن األهالي
سحلوا القتلى في ش��وارع القرية ،قبل
أن تصل قوات األمن التي فرضت طوقًا
أمنيًا على املكان.
وأك� � ��د م� �ص ��در أم� �ن ��ي ف ��ي م ��دي ��ري ��ة أم��ن
ال � �ج � �ي� ��زة ،أن� � ��ه ج� � ��رى ت� �ح ��دي ��د ه ��وي ��ات
ب�ع��ض مسببي ح ��ادث ال�ق�ت��ل .وأوض ��ح
لوكالة أنباء الشرق األوس��ط أن ضباط
ال �ب �ح��ث ال �ج �ن��ائ��ي ف ��ي اإلدارة ال �ع��ام��ة
ملباحث الجيزة يجرون التحريات على
امل ��ذك ��وري ��ن ل�ض�ب�ط�ه��م ب �ع��د ال �ت��أك��د من
ت��ورط �ه��م .ون �ف��ى امل �ص��در األم �ن��ي ف��رض
حظر التجول على قرية أبو مسلم ،وأكد
عودة الهدوء إلى جنبات القرية وتعيني
الخدمات األمنية الالزمة ملتابعة الحالة
األمنية.

جبهة اإلنقاذ تحاول رأب الصدع قبل « 30يونيو»
القاهرة ــ رانيا العبد
ان�ع�ق��اد مؤتمر «م��ا بعد ال��رح�ي��ل» في
ظل غياب عدد كبير من قيادات جبهة
اإلن �ق��اذ ،ق�ب��ل ي��وم�ين ،ك��اد ي�ش��ق صف
ال�ج�ب�ه��ة ،ج ��راء غ�ض��ب ال �ق �ي��ادات التي
تجاهل دعوتها كل من رئيس «حزب
الدستور» ،محمد البرادعي ،ومؤسس
«ال�ت�ي��ار الشعبي» ،حمدين صباحي.
وف ��ي م �ح��اول��ة ج� ��ادة وس��ري �ع��ة ل ��رأب
ص ��دع أي ت�ش�ق��ق ق��د ي�ص�ي��ب الجبهة
قبل ت�ظ��اه��رات « 30ي��ون�ي��و» ،املرتقبة
إلس �ق��اط ال��رئ �ي��س م�ح�م��د م��رس��ي في
ال��ذك��رى األول ��ى ع�ل��ى رئ��اس �ت��ه ،عقدت
قياداتها اجتماعًا طارئًا في ساعات
م�ن�ت�ص��ف ل �ي��ل أم� ��س ،واس �ت �م��ر ق��راب��ة
س��اع �ت�ين ،وذل ��ك ف��ي م �ق� ّ�ر ف�ي�لا رئ�ي��س
حزب «الوفد» ،السيد البدوي ،ملناقشة
هذه األزمة.
ّ
وأك� � � � ��د ال� � �ح � ��اض � ��رون ف � ��ي االج� �ت� �م ��اع
ض � � � ��رورة ت ��وح� �ي ��د ص � �ف� ��وف ال �ج �ب �ه��ة
ف��ي امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ق�ب��ل امل�ش��ارك��ة في
ف �ع��ال �ي��ات « 30ي��ون �ي��و» امل �ق �ب��ل ،وح��ل
ال � �خ �ل�اف ��ات داخ � � ��ل ال� �ج� �ب� �ه ��ة ،وأع � ��رب
ال�ب�ع��ض ع��ن امتعاضهم م��ن مشاركة
ال �ب��رادع��ي وح �م��دي��ن ف��ي م��ؤت �م��ر «م��ا

بعد ال��رح�ي��ل» ،وط��ال�ب��وا ال�ت��زام مسار
ال � �ث � ��ورة وع � � ��دم ال� �ح� �ي ��اد ع� ��ن امل ��وق ��ف
املوحد.
وت � �ط ��رق االج� �ت� �م ��اع أي� �ض ��ًا إل � ��ى ع��دد
م� ��ن ال �ق �ض��اي��ا امل �ه �م��ة ع �ل��ى ال �س��اح��ة
السياسية ،أهمها استعدادات الجبهة
للمشاركة ف��ي ف�ع��ال�ي��ات « 30يونيو»
امل � �ق � �ب� ��ل ،وح� � ��ل ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال �خ�ل�اف �ي��ة
وتوحيد الصفوف ،إضافة إلى موقف
الجبهة من بيان الجيش األخير.
وق ��ال ع�ض��و ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا ف��ي ح��زب
«ال��وف��د» ،ي��اس��ر ح �س��ان ،ل �ـ «األخ �ب��ار»،
إن ق � � �ي� � ��ادات ال� �ج� �ب� �ه ��ة ت� �ل� �ق ��وا خ�ل�ال
ً
االجتماع اتصاال هاتفيًا مفاجئًا ،من
ال �ل��واء محمد ال�ع�ص��ار ،مساعد وزي��ر
ال� ��دف� ��اع ،وت� �ن ��اول االت� �ص ��ال ال �ح��دي��ث
ع��ن األوض ��اع ال��راه�ن��ة ،ب��اإلض��اف��ة إلى
ال� �ت� �س ��اؤل ع �م ��ا إذا ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك أي
م � �ب� ��ادرات أو ط� ��رح م ��ن ق �ب��ل ال�ج�ب�ه��ة
ل�ل�خ��روج م��ن األزم ��ة ال�ح��ال�ي��ة .وت�ج��در
اإلش� � ��ارة إل ��ى أن م� �ص ��ادر «األخ� �ب ��ار»
ّ
أف � ��ادت ب� ��أن ال �ع �ص��ار م �ك �ل��ف م ��ن قبل
امل ��ؤس �س ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ل �ت��واص��ل م��ع
األط� ��راف ال�س�ي��اس�ي��ة ل�ت��أم�ين ال�ت��واف��ق
قبل أواخر الشهر الجاري.
وأض � � ��اف ح� �س ��ان أن � ��ه ج � ��رى االت� �ف ��اق

ع �ل��ى أه �م �ي��ة االل� �ت ��زام ال �ت ��ام ب�س�ل�م�ي��ة
ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ،وع� �م ��ل ك� ��ل امل � �ح� ��اوالت
لالبتعاد عن أي استفزاز أو االنجرار
إلحداث عنف خالل املرحلة املقبلة ،إال
أنهم استبعدوا تشكيل لجان شعبية
في هذا اإلطار.
تصريحات وزي��ر ال��دف��اع ال�ف��ري��ق أول
ع �ب��د ال� �ف� �ت ��اح ال �س �ي �س��ي ،ال� �ت ��ي أع �ل��ن
خاللها أن ال�ق� ّ�وات املسلحة ستتدخل
مل�ن��ع االق �ت �ت��ال ال��داخ �ل��ي ،وأن الجيش
ل��ن ي�ص�م��ت أم ��ام «ت�خ��وي��ف امل�ص��ري�ين
وترويعهم» ،داعيًا القوى السياسية
إل� ��ى إي� �ج ��اد ص �ي �غ��ة ت �ف��اه��م وت ��واف ��ق
وم �ص��ال �ح��ة ح�ق�ي �ق�ي��ة ل �ح �م��اي��ة م�ص��ر
وش �ع �ب �ه ��ا ،خ �ل��ال أس � �ب� ��وع ،ك � ��ان ل�ه��ا
ن �ص �ي��ب واف� � ��ر م� ��ن اج� �ت� �م ��اع ق� �ي ��ادات
الجبهة ،الذين أجمعوا على تقديرها،
وأص��دروا بيانًا أك��دوا فيه أن الجبهة
ت �ق� ّ�در م��وق��ف ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ت�ج��اه
ال� ��وض� ��ع ال �خ �ط �ي ��ر ف� ��ي ال � �ب�ل��اد ال� ��ذي
ع�ب��ر ع�ن��ه وزر ال��دف��اع ،وت�ث�م��ن ح��رص
ال � � �ق� � ��وات امل� �س� �ل� �ح ��ة ع � �ل ��ى االن � �ح � �ي ��از
إلرادة ال �ش �ع��ب وح �م��اي��ة أم �ن��ه وأم ��ن
ال��وط��ن ورف �ض �ه��ا ل �ت��روي��ع امل��واط �ن�ين
وت ��أك� �ي ��ده ��ا ال� � � ��والء مل� �ص ��ر وش �ع �ب �ه��ا
العظيم.

وجه وزير املال اإلسرائيلي يائير
لبيد ،أمس ،انتقادًا الذعًا لرئيس
حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور
ليبرمان (الصورة) ،بشأن
تصريحاته التي دعا فيها إلى
احتالل قطاع غزة ،بسبب إطالق
مجموعة من الصواريخ فجر أمس
تجاه األراضي املحتلة.
ونقلت صحيفة «معاريف» عن
لبيد قوله ،خالل جلسة كتلة حزبه
البرملانية ،إن «كافة التصريحات
الجديدة حول احتالل قطاع غزة
غير مسؤولة وال حاجة إليها»،
مؤكدًا عدم وجوب العودة إلى غزة.
واستدرك لبيد «لكن يجب على
حركة حماس أن تعلم أنه ليس من
املجدي التعامل معنا ،وهي تعرف
كيف ّردت إسرائيل في املاضي
وكيف سترد في املستقبل»،
مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن
إسرائيل تعلم أن «حماس» لم
تطلق الصواريخ لكنها املسؤولة
عن القطاع.
(األخبار)

حفريات جديدة في األقصى
كشفت مؤسسة األقصى للوقف
والتراث ،أمس ،عن ثالث حفريات
إسرائيلية جديدة في مواقع
متقاربة حول املسجد األقصى.
وفي الذراع الجنوبية ملا تبقى
ُ
من طريق باب املغاربة ،نصبت
عدة معرشات على طول الطريق،
ويقوم االحتالل بعمليات التفريغ
الترابي وحجارة االبنية املوجودة.
ويستكمل عمله في ترميم وإنشاء
فراغات جوفية أسفل طريق الباب،
ومنها بقايا مسجد ومدرسة
األفضل بن صالح الدين االيوبي،
بهدف تحويلها الى كنس يهودية
للنساء .وفي الجنوب الشرقي
للقصور األموية يقوم االحتالل
بعمليات حفر واسعة ،بالتزامن
مع تدمير اآلثار االسالمية .كذلك
وثقت مؤسسة األقصى عمليات
حفر جديدة في منطقة مدخل
حي وادي حلوة ،وذلك بهدف
تهيئة املوقع لبناء مشروع «الهيكل
التوراتي».
(األخبار)

العراق :استقالة قصي السهيل
قدم النائب االول لرئيس مجلس
النواب العراقي ،قصي السهيل،
العضو البارز في التيار الصدري،
استقالته للمجلس ،أمس .وقال
مقرر البرملان محمد الخالدي ،إن
«نائب رئيس البرملان قدم استقالة
رسمية األحد الى رئيس البرملان»
أسامة النجيفي .وأضاف أنه
«سيتم عرض االستقالة للتصويت
عليها األسبوع املقبل» .وعن
دواعي االستقالة اكتفى بالقول
ّ
إنها «ألسباب خاصة».
(أ ف ب)

