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مصر

أيام على محاكمة مرسي« :اإلخوان» تحشد ...و«الداخليــة
ثالثة أيام على محاكمة صاحب أقصر فترة رئاسية في مصر الحديثة،
الرئيس محمد مرسي ،الذي ُعزل بعد عام واحد ،تستعد خاللها القوات
املسلحة لضمان األمن أثناء املحاكمة ،في وقت دعت فيه «اإلخوان» إلى
تظاهرات حاشدة

«الـــ »50تحظر األحزاب
على أساس ديني
القاهرة ــ إيمان إبراهيم
أف � � � � ��ادت م � � �ص � ��ادر م� �ط� �ل� �ع ��ة ل �ـ
«األخبار» أن الرئيس املصري
م �ح �م��د م ��رس ��ي س � �ي� ��ودع ف��ي
س�ج��ن ط ��رة ت�ح��ت ح��راس��ة م �ش��ددة ،بعد
االنتهاء من جلسة محاكمته األول��ى في
 4ت�ش��ري��ن ال �ح��ال��ي ،ال �ت��ي أك� ��دت م�ص��ادر
أمنية أنها ستكون تحت سيطرة الجيش
وال�ش��رط��ة ،ال��ذي��ن ّ
نسقوا لتأمني خروجه
م ��ن ال �س �ج��ن إل� ��ى ق ��اع ��ة امل �ح �ك �م��ة ،ح�ي��ث
ّ
سيعزز موقعها بقوات إضافية قبل بدء
الجلسات بساعات.
وق ��ال م�ص��در ق�ض��ائ��ي أم��س إن «محكمة
اس �ت �ئ �ن��اف ال �ق��اه��رة ،ب��رئ��اس��ة امل�س�ت�ش��ار
ن �ب �ي��ل ص �ل �ي��ب ،أرس� �ل ��ت ق ��وائ ��م ب��أس �م��اء
طالبي حضور محاكمة مرسي إلى جهاز
األمن الوطني في وزارة الداخلية للتحري
َّ
عن ه��ؤالء األش�خ��اص .كذلك كلفت هيئة
االس �ت �ع�ل�ام��ات ف ��ي ال �ت �ل �ف��زي��ون امل �ص��ري
ف �ح��ص ق��ائ �م��ة ط �ل �ب��ات ح �ض��ور ال �ق�ن��وات
األجنبية ووكاالت األنباء الدولية ،تمهيدًا
إلص��دار القائمة النهائية باألسماء التي
الغد».
جرى املوافقة عليها ،مساء
ّ
وأوض ��ح امل�ص��در أن املحكمة تلقت نحو
 180ط �ل �ب��ًا م � ��ن م� �ح ��ام�ي�ن وص �ح��اف �ي�ي�ن
وإع�لام �ي�ين وم�ن�ظ�م��ات ح �ق��وق االن �س��ان،
َّ
تضمن كل طلب عدة أسماء ،ليصل
حيث
إجمالي الذين يودون الحضور إلى نحو
 320ش �خ �ص��ًا ،الف �ت ��ًا إل� ��ى أن امل��واف �ق��ات
ُ
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ح �ض��ور ال �ج �ل �س��ة ل ��ن ت�ع�ط��ى
ألكثر من نصف عدد طالبي الحضور.
ب��دوره ،أك��د وزي��ر الداخلية ال�ل��واء محمد
اب��راه�ي��م ف��ي ب�ي��ان ،أم��س ،أن وزارت ��ه على
أت��م االس�ت�ع��داد لتأمني محاكمة مرسي،
وفرض األمن في الشارع بمنتهى الحزم،
مشيرًا إل��ى أن وزارت ��ه ع�ق��دت اجتماعات
بالتنسيق مع قوات الجيش حول تأمني
م�ك��ان ان�ع�ق��اد امل�ح��اك�م��ة ،وض�م��ان سالمة
هيئة املحكمة واملتهمني.
وق��ال إبراهيم إن ال��وزارة «لن تسمح ألي
ف �ص �ي��ل س� �ي ��اس ��ي ،وخ� �ص ��وص ��ًا ج �م��اع��ة
اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين ،ال�ق�ي��ام ب��أي محاولة
من شأنها ترويع املصريني ،أو إرهابهم
بأي طريقة .إننا نرصد كل الدعوات التي
وج�ه�ت�ه��ا ال�ج�م��اع��ة ح��ول ي��وم امل�ح��اك�م��ة،
وجاهزون لردعها بكل حزم وقوة».
وأض� ��اف م� ّ
�وج �ه��ًا ح��دي�ث��ه إل ��ى امل�ص��ري�ين
«اطمئنوا وال داعي إلى القلق ،ال تمنعوا
أب�ن��اء ك��م م��ن ال��ذه��اب إل��ى امل� ��دارس ،نحن
ق� ��ادرون ع�ل��ى ال�ت�ص��دي ألي خ ��روج على
ال�ش��رع�ي��ة .ال تسمحوا ألح��د بتخويفكم
ت�ح��ت أي م �س �م��ى» ،الف �ت��ًا أن ق ��رار إي ��داع
م ��رس ��ي ال �س �ج ��ن أو ع� ��ودت� ��ه إل � ��ى م �ك��ان
احتجازه بيد املحكمة وحدها.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،دع��ا أن�ص��ار مرسي إلى
ت�ن�ظ�ي��م اح �ت �ج��اج��ات ي��وم �ي��ة ع �ل��ى م��دى
األي ��ام األرب �ع��ة ال�ت��ي تسبق ب��دء محاكمة
ال��رئ �ي��س امل �ع ��زول ،م��ا ي�ث�ي��ر م �خ��اوف من
وقوع املزيد من العنف في أزمة أدت إلى
مقتل املئات حتى اآلن.
وق��ال التحالف ال��وط�ن��ي ل��دع��م الشرعية،
الذي يضم اإلخوان املسلمني وحلفاءهم،
ف��ي ب �ي��ان أم� ��س« ،ن��دع��و ج �م��وع ال�ش�ع��ب
امل �ص��ري ال �ح��ر األب ��ي إل ��ى االح �ت �ش��اد في
امليادين احتجاجًا على ه��ذه املحاكمات
املوهومة للرئيس الشرعي للبالد ورفاقه،
وذلك بدءًا من (اليوم) الجمعة».
وح � ��ث ال �ت �ح ��ال ��ف ع �ل ��ى االح� �ت� �ش ��اد ي ��وم

محاكمة مرسي االثنني املقبل عند معهد
أمناء الشرطة قرب سجن طرة ،حيث من
ُ
املقرر ان تجرى املحاكمة في املعهد.
وفي السياق ،قام فريق من النيابة العامة
ُ
بمعاينة م��ا ات� ِ�ل��ف ف��ي كليتي الهندسة
وال �ص �ي��دل��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة امل� �ن� �ص ��ورة ،من
ج � ��راء االش� �ت� �ب ��اك ��ات ب�ي�ن ط�ل��اب ج�م��اع��ة
اإلخ��وان «املحظورة» والطالب املستقلني
في الجماعة أول من أمس ،والتي أدت إلى
تحطيم عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر
واملعامل وامل��درج��ات وق��اع��ات التدريس،
ً
ف�ض�لا ع��ن ق�ي��ام طلبة اإلخ� ��وان ف��ي كلية
الهندسة بتحطيم أس��وار وبالط سطوح
م �ب��ان��ي ال �ك �ل �ي��ة ،إلل �ق��ائ �ه��ا ع �ل��ى زم�لائ�ه��م
امل � �ع ��ارض �ي�ن ل �ل �ج �م��اع��ة ،م� ��ا ت �س �ب��ب ف��ي
إصابة العشرات من الجانبني.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ط��ال �ب��ت ج��ام �ع��ة ال �ق��اه��رة
ب��إض��اف��ة أف� ��راد أم ��ن إداري ل�ت��أم�ين ك��اف��ة
م �ن �ش��آت ال �ج��ام �ع��ة .وق� ��ال أح ��د امل �ص��ادر
في األم��ن اإلداري في الجامعة إن اإلدارة
خ��اط �ب��ت امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل �ل �ج��ام �ع��ات،
إلض ��اف ��ة  813ف� ��رد أم� ��ن إداري ،إلح �ك��ام
السيطرة األمنية داخل الحرم الجامعى،
خوفًا من تطور األحداث مثلما حدث في
جامعة األزهر.
س�ي��اس�ي��ًا ،ق ��ال ال��رئ �ي��س امل �ص��ري امل��ؤق��ت
امل� �س� �ت� �ش ��ار ع ��دل ��ي م� �ن� �ص ��ور إن «م �ص��ر
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ُ
س��ت�ط�ب��ق خ��ارط��ة امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ت��ي ت�م�ث��ل
إرادة ال�ش�ع��ب امل �ص ��ري ،وس�ت�ن�ت�ص��ر في
حربها على اإلرهاب».
وأض � ��اف م �ن �ص��ور ،ال� ��ذي اخ �ت �ت��م زي��ارت��ه
ل�ل�إم ��ارات أم� ��س ،ف��ي ب �ي��ان رس �م��ي عقب
لقائه نظيره اإلماراتي الشيخ خليفة بن

زايد آل نهيان ،إن «مصر لن تهتز أبدًا أمام
أي عقبات تعترضها ،وإن دع��م األشقاء
ُ ّ
ويعظم
في اإلمارات إنما يزيد من ثباتنا
من قدرتنا على مواجهة التحديات».
وف ��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ت �ط��ورات أع �م��ال لجنة
الخمسني امل�ن��وط بها تعديل ال��دس�ت��ور،

ف�ق��د أق ��رت ال�ل�ج�ن��ة ف��ى جلستها املغلقة
أم� ��س ،م� ��ادة ت�ح�ظ��ر ق �ي��ام األح� � ��زاب على
أس ��اس دي �ن��ي .وت�ن��ص امل ��ادة ال��رق��م ()54
على أن «للمواطنني حق تكوين األحزاب
السياسية بإخطار ينظمه ال�ق��ان��ون ،وال
ي�ج��وز قيامها أو مباشرتها ألي نشاط

التونسيون يتوافقون على  5أسماء لرئاسة الحكومــة
ّ
وسط استنفار أمني شامل
إثر عملية انتحارية
في الساحل الشرقي من
البالد ،أفضت الجلسة
ّ
العامة للحوار الوطني في
تونس ،إلى التوافق على
خمسة أسماء في قائمة
املرشحني الثمانية
ملنصب رئيس الحكومة
الجديد

فيما انعقدت أول جلسة ّ
عامة
للمجلس الوطني التأسيسي
ف ��ي ت ��ون ��س (ال � �ب� ��رمل� ��ان) ب�ع��د
ع��ودة ن��واب امل�ع��ارض��ة الذين
ان �س �ح �ب��وا م �ن��ه إث� ��ر اغ �ت �ي��ال
املعارض محمد البراهمي أواخ��ر تموز
امل ��اض ��ي ،أع �ل��ن ن�ق�ي��ب امل �ح��ام�ين محمد
ف��اض��ل م�ح�ف��وظ ،ت��واف��ق األح� ��زاب ،التي
ت�ج��ري ح ��وارًا إلن�ه��اء األزم ��ة ف��ي ال�ب�لاد،
ع �ل��ى خ�م�س��ة أس� �م ��اء م��رش �ح��ة ل��رئ��اس��ة
الوزراء.
وقال إن األسماء التي ّ
تم اإلبقاء عليها
امل��رش�ح��ة ل��رئ��اس��ة ال� ��وزراء ه��ي منصور
ّ
م�ع��ل��ى وأح �م��د امل�س�ت�ي��ري وج �ل��ول ع� ّ�ي��اد
وم� �ح� �م ��د ال � �ن� ��اص� ��ر وم� �ص� �ط� �ف ��ى ك �م��ال
النابلي.
ون �ق �ل��ت وك� ��ال� ��ة األن � �ب� ��اء ال ��رس �م �ي��ة ع��ن
م� �ح� �ف ��وظ ق ��ول ��ه ك� ��ذل� ��ك« :إن � �ن� ��ا ن �ح �ت��رم
الشخصيات ال�ت��ي خ��رج��ت م��ن السباق
ّ
ونقدرها» ،موضحًا أن املعايير املعتمدة
من قبل مؤتمر الحوار هي التي أفضت
إلى هذه القائمة.
وكان قادة نحو عشرين حزبًا سياسيًا
ق ��د ب � � ��دأوا االث� �ن�ي�ن امل ��اض ��ي م �ب��اح �ث��ات
لتحديد ه� ّ
�وي��ة رئ�ي��س حكومة مستقلة
ّ
س �ت �ح��ل م �ح��ل ال �ح��ال �ي��ة ،ال �ت��ي ي�ق��وده��ا
ح� ��زب ح ��رك ��ة ال �ن �ه �ض��ة ،وذل � ��ك إلخ� ��راج
البالد من أزم��ة سياسية ح� ّ
�ادة اندلعت
ّي�نّ
أواخ ��ر ت�م��وز امل��اض��ي .وي�ت�ع� اختيار
رئيس الحكومة الجديد خ�لال أسبوع،
وف ��ق االت �ح ��اد ال �ع��ام ال�ت��ون�س��ي للشغل
(أق��وى النقابات التونسية) الذي يرعى
م �ن��ذ ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي أول م �ف��اوض��ات

مباشرة بني املعارضة وحركة النهضة
ع�ل��ى أس ��اس «خ��ري �ط��ة ط��ري��ق» طرحها
مع ثالث منظمات أهلية أخ��رى إلخراج
البالد من أزمتها.
ف��ي غضون ذل��ك ،ق��ال املتحدث الرسمي
باسم «النهضة» زي��اد ال�ع��ذاري ،لوكالة
األن �ب��اء األمل��ان �ي��ة (د ب إ)« :ل�ي��س لدينا
أي مقترح ملرشح إل��ى رئاسة الحكومة
ال � �ج� ��دي� ��دة ل �ك �ن �ن��ا ن� �ت� �ف ��اع ��ل م � ��ع ب��اق��ي
ّ
للتوصل إلى توافق
األطراف السياسية
ح��ول شخصية وطنية مستقلة» .كذلك
ل ��م ي �ت �ق��دم ح� ��زب ن � ��داء ت��ون��س ب�م��رش��ح
لرئاسة الحكومة.
وف��ي أع�ق��اب هجوم ان�ت�ح��اري استهدف
املنطقة السياحية في سوسة ،وإحباط
ه�ج��وم ع�ل��ى ق�ب��ر الحبيب ب��ورق�ي�ب��ة في
ّ
املتحدث
بلدة املنستير الساحلية .ق��ال
باسم وزارة الداخلية التونسية ،محمد
علي العروي ،إن االنتحاريني تونسيان
دخال تونس عبر بلد شقيق.
وذكر مصدر أمني أن املهاجم األول كان
ي��ري��د ف��ي ال �ب��داي��ة دخ ��ول ف �ن��دق ري��اض
بالم وفي يده حقيبة ،لكن لم ُيسمح له
ّ
وفجر
بالدخول فجرى ناحية الشاطئ
نفسه .ولم يصب أحد بأذى.
إلى ذلك عثرت دوري��ة مشتركة للحرس
ال��وط�ن��ي وال �ج �م��ارك التونسية أول من
أمس في منطقة (الجدالوين) في الجهة
ال� �ح ��دودي ��ة امل �ت �ق� ّ�دم��ة م ��ن م �ع �ب��ر (رأس
جدير) الحدودي على كمية من األسلحة
في إحدى السيارات.
وذك � ��رت إذاع � ��ة «ت �ط��اوي��ن» امل �ح �ل �ي��ة ،أن
س��ائ��ق ال�س�ي��ارة املشتبه ب�ه��ا ل��م يمتثل

ألوام � � � ��ر األم� � � ��ن ال� � � �ح � � ��دودي ،م� �م ��ا دف ��ع
الوحدات األمنية إلى مطاردته ،مشيرة
إل� ��ى ان� �ق�ل�اب ال �س �ي��ارة ووف � ��اة س��ائ�ق�ه��ا
خالل عملية املطاردة .وأوضحت اإلذاعة
أن��ه عثر بداخل السيارة ل��دى تفتيشها
ع �ل ��ى ق� ��ذائ� ��ف «آر ب� ��ي ج � ��ي» وأس �ل �ح��ة
كالشنكوف.
وي��وم أم��س تضاعفت عمليات املراقبة
األم �ن �ي��ة ك�ث�ي�رًا ف��ي والي ��ة س��وس��ة (140
ك �ي �ل��وم �ت �رًا ج �ن��وب ت��ون��س ال �ع��اص �م��ة)،
حيث فجر انتحاري حزامه الناسف أول
من أمس على الشاطئ من دون ان يخلف
«خسائر مادية وال بشرية».
ولوحظ وج��ود دوري��ات ُأمنية تعج في
املنطقة السياحية ،حيث أقيمت حواجز
ف��ي مقاطع ال�ط��رق وان�ت�ش��ر الشرطيون
أمام املتاجر.
واع � � � ��رب ب� �ع ��ض ال� �س� �ي ��اح ف� ��ي م�ن�ت�ج��ع
القنطاوي على مسافة عشرة كيلومترات
من مكان االعتداء الفاشل ،عن قلقهم من
هجومي األربعاء.
وفي العاصمة التونسية ،عززت الشرطة
ان�ت�ش��اره��ا ف��ي ج ��ادة الحبيب بورقيبة
ال��رئ�ي�س�ي��ة وق�ط�ع��ت ح��رك��ة ال�س�ي��ر أم��ام
وزارة الداخلية باسالك شائكة.
وف��ي جرجيس (ج�ن��وب ش��رق) ،املنطقة
السياحية القريبة من جزيرة جربة عند
ُ َ
الحدود التونسية الليبية ّ ،التي تعتبر
معبرًا ملهربي األسلحة ،تكثف االنتشار
األمني.
في هذه األثناء ،كتبت صحيفة «لوتان»
في افتتاحيتها ان املقاتلني االسالميني
«ب��ات��وا يستهدفون اآلن القلب النابض

