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مصر
بعدما سحب املحتجون الشرعية الشعبية عن النائب العام طلعت
عبد الله برفضهم املثول أمامه ،جاء قرار محكمة االستئناف
القاضي ببطالن تعيينه ليسحب منه الشرعية القانونية ،وليوجه
ضربة جديدة للرئيس محمد مرسي وجماعته

برزت مطالبات
لعبد املجيد
محمود باالعتذار
عن العودة
ملنصب النائب
العام (أ ف ب)

صفعة قضائية لإلخوان
الجماعة تنتقد إبطال تعيني النائب العام واإلنقاذ تطالب
بتنفيذه الفوري وتدعو لالحتشاد غدًا أمام دار القضاء العالي
بيسان كساب
ي�ب��دو ال��رئ�ي��س امل�ص��ري محمد مرسي،
ومن خلفه جماعته ،اإلخوان املسلمون،
كمن ي��دور ف��ي حلقة م��ن األزم ��ات كلما
خرج من واحدة وجد نفسه يغوص في
أخ��رى أش��د تأثيرًا على شرعية نظامه
القانونية أو الشعبية.
فلم يكد مرسي ينتهي من اإلق��رار بأن
االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة س�ت�ت��أخ��ر على
األرجح حتى تشرين األول املقبل ،على
عكس ما كان يخطط له لجهة إجرائها
ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل ،ت�ل�ق��ى ال��رئ�ي��س امل�ص��ري
ضربة جديدة أمس بعد إلغاء محكمة
االستئناف تعيني طلعت عبد الله نائبًا
ع��ام��ًا ،ال ��ذي ع�ي�ن��ه م��رس��ي ف��ي منصبه
خ �ل �ف��ًا ل �ع �ب��د امل �ج �ي��د م �ح �م��ود ال �ن��ائ��ب
ال�ع��ام ال�س��اب��ق ،ف��ي خضم أزم��ة اإلع�لان
الدستوري في تشرين الثاني من العام
املاضي تحت ذريعة أن محمود ينحدر
م � ��ن ع� �ه ��د ال ��رئ � �ي ��س ال � �خ � �ل ��وع ح �س �ن��ي
م �ب ��ارك ،وأن� ��ه ق� ّ�ص��ر ف��ي ت��وج �ي��ه ال�ت�ه��م
املناسبة لقتلة شهداء ثورة  25يناير.
ال� � � ��رأي ال� �ق ��ان ��ون ��ي ب � �ش ��أن ع � � ��ودة ع�ب��د
امل �ج �ي ��د م �ح �م ��ود مل �ن �ص �ب��ه م� ��ن ع ��دم ��ه،
ال ي � � � � ��زال خ � ��اض� � �ع � ��ًا ل �ل��اخ� � �ت �ل��اف ب�ي�ن
ال�ف�ق�ه��اء ال�ق��ان��ون�ي�ين ،وف�ق��ًا للصحافية
امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي ش ��ؤون ال�ق�ض��اء ه��دى
أب � ��و ب� �ك ��ر .وأوض � �ح� ��ت أن أع � �ض ��اء ف��ي
م�ج�ل��س إدارة ن ��ادي ال �ق �ض��اة ي ��رون أن
الحكم يجوز الطعن فيه دون أن يمنع
الطعن تنفيذه ،وأن الحكم بإلغاء تعيني
املستشار طلعت عبد الله يترتب عليه
ع ��ودة امل�س�ت�ش��ار ع�ب��د امل�ج�ي��د م�ح�م��ود
إلى منصب النائب العام.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ظ�ه��ر رأي آخ ��ر ي��ؤك��د ع��دم
إم �ك��ان �ي��ة ع � ��ودة م �ح �م ��ود ،وأن � ��ه ي�ج��ب
ت�ع�ي�ين ن��ائ��ب ع ��ام ج��دي��د ،أو تصحيح
إج ��راء ات تعيني النائب ال�ع��ام الحالي.
وب� �ي� �ن� �م ��ا ل � ��م ي � �ص� ��در أي ت �ع �ق �ي ��ب م��ن
م��ؤس�س��ة ال��رئ��اس��ة ،ل��م تجتهد جماعة
اإلخوان املسلمني كثيرًا إلخفاء الطابع
السياسي للقضية برمتها .فبالرغم من
أن الرئيس محمد مرسي ووزارة العدل
هما املخاطبان بالحكم ،وهما من يحق
ل��ه ال�ط�ع��ن ف�ي��ه ،إال أن ع�ب��د امل�ن�ع��م عبد
املقصود محامي الجماعة أصدر أمس
ب�ي��ان��ًا ل�ل�ت�ع�ل�ي��ق ع�ل��ى ال �ح �ك��م ،رأى فيه
أن��ه يزيد م��ن ارت�ب��اك املشهد السياسي
ال� �ح ��ال ��ي« ،وي �ع �ي ��دن ��ا م� ��رة ُ أخ � ��رى إل��ى
ال� � ��وراء ،وي �ق �ض��ى ع �ل��ى م��ا أن �ج��ز خ�لال
الفترة املاضية».
ورأى في بيان أص��دره أن حكم محكمة
اس �ت �ئ �ن��اف ال� �ق ��اه ��رة ال � �خ ��اص م �ن �ع��دم
ف��ي م�ج�م�ل��ه «ألن� ��ه ي �ص �ط��دم ب�ن�ص��وص
دس � �ت ��وري ��ة اس �ت �ف �ت��ى ع �ل �ي �ه��ا ال �ش �ع��ب
امل �ص��ري ،وح ��ددت والي ��ة ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام
ب��أرب��ع س �ن��وات ف �ق��ط ،وب��ال �ت��ال��ي ه�ن��اك
ص �ع ��وب ��ة ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ح� �ك ��م ،وه �ن ��اك
اس �ت �ح ��ال ��ة ف� ��ي ع � ��زل ال� �ن ��ائ ��ب ال �ح��ال��ي
ألن ت �ع �ي �ي �ن��ه ص� ��در ب ��إع�ل�ان دس �ت ��وري
ت �ح �ص �ن��ت آث� � � ��اره ب� �م ��وج ��ب ال ��دس� �ت ��ور
الجديد».
أم ��ا ج�ب�ه��ة اإلن �ق ��اذ ،ف��أص��درت ب��دوره��ا
ب �ي��ان��ًا ع �ق��ب اج �ت �م��اع ل �ق �ي��ادات �ه��ا أم��س
طالبت فيه بتنفيذ الحكم ف��ورًا وإزال��ة
ك� ��ل آث � � ��ار االع� � � �ت � � ��داء ات األخ� � � ��رى ال �ت��ي
ت �ع��رض��ت ل �ه��ا ال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة في
الفترة املاضية.
كذلك دع��ت الجبهة إل��ى االحتشاد غدًا
أمام دار القضاء العالي إلعالن «رفض
اس � �ت � �ه� ��داف ن � �ظ� ��ام ال� �ح� �ك ��م اإلخ � ��وان � ��ي

ل �ب �ع ��ض م� ��ن رم � � ��وز ال� � �ث � ��ورة امل �ص ��ري ��ة
ب ��امل�ل�اح� �ق ��ة دون س� �ن ��د م� ��ن ال� �ق ��ان ��ون،
ورف � �ض� ��ًا الس� �ت� �خ ��دام ال �ن �ي ��اب ��ة ال �ع��ام��ة
ك� �م� �خ� �ل ��ب ق � ��ط ل �ت �ص �ف �ي ��ة ال� �ح� �س ��اب ��ات
ال�س�ي��اس�ي��ة م��ع ال �خ �ص��وم ال�س�ي��اس�ي�ين
لنظام اإلخ��وان» ،في إشارة إلى قرارات
ال� �ض� �ب ��ط واإلح� � �ض � ��ار ال� �ت ��ي أص ��دره ��ا
ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام ب�ح��ق ع��دد م��ن النشطاء
امل�ع��ارض�ين وال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ع��ام��ة قبل
أيام على خلفية اتهامات بالضلوع في
أح��داث االحتجاجات الدامية أم��ام مقر
مكتب إرشاد جماعة اإلخوان املسلمني
ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل ��اض ��ي .وه ��ي ال �ق ��رارات
ال�ت��ي واج�ه�ه��ا م�ع�ظ��م امل�ت�ه�م�ين برفض
امل �ث��ول أم��ام ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة للتحقيق،
استنادًا إلى عدم شرعية النائب العام
من وجهة نظرهم.
ج � �م ��ال ف� �ه� �م ��ي ،ع� �ض ��و م �ج �ل��س إدارة
ن �ق��اب��ة ال �ص �ح��اف �ي�ين ،ال� ��ذي ك ��ان واح� �دًا
م��ن أول �ئ��ك ال��ذي��ن رف �ض��وا امل �ث��ول أم��ام
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ،أك ��د ل� �ـ «األخ� �ب ��ار» أن��ه
ي� �ع � ّ�د ال �ح �ك ��م ال �ق �ض ��ائ ��ي ت �ع �ب �ي �رًا ع�م��ًا
س� �م ��اه «ح �ك �م��ًا ش �ع �ب �ي��ًا» ص � ��در ب �ع��زل
ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام .وأوض ��ح أن امل��وق��ف كان
يستهدف التشديد على أن هذا املنصب
اغ�ت�ص��ب« ،وم��ن ث��م ف�ق��رار رف��ض املثول

اإلنقاذ
نددت باستهداف رموز
الثورة بالمالحقة دون
سند من القانون

أم��ام جهة التحقيق ل��م يكن م��ن وجهة
نظري مخالفًا للقانون ،بل داعمًا لهيبة
ال�ق��ان��ون وسلطته» .وأض��اف« :ف��ي هذا
ال �س �ي��اق أن ��ا م�ت�ف��ائ��ل ب��إم�ك��ان�ي��ة ات�س��اع
رق�ع��ة االح�ت�ج��اج ض��د طلعت ع�ب��د الله
عبر مقاطعة النيابة» ،متوقعًا أن «يبدأ
ال�ق�ض��اء ف��ي رف��ض ال�ن�ظ��ر ف��ي القضايا
امل� �ح ��ال ��ة م� ��ن ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة رف �ض��ًا
لالعتراف بشرعية النائب العام».
وال ي�م�ك��ن اس �ت �ب �ع��اد م��ا ط��رح��ه فهمي

ف ��ي ظ ��ل م ��ا واج� �ه ��ه ق � ��رار ت �ع �ي�ين ع�ب��د
ً
الله أص�لا من رف��ض واس��ع في أوس��اط
ال� �ق� �ض ��اء ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة اع� �ت� �ب ��ار ف �ئ��ات
واسعة من القضاة أن تعيني عبد الله
م �خ��ال��ف ل �ق��ان��ون ال �س �ل �ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة،
ال��ذي يتنافى م��ع ع��زل سلفه ب�ق��رار من
السلطة التنفيذية.
وك��ان تأسيس «لجنة شباب القضاة»
إب � ��ان أزم � ��ة ت �ع �ي�ين ع �ب��د ال �ل��ه ن �م��وذج��ًا
الت �س��اع رق �ع��ة االح �ت �ج��اج ع�ل��ى ال �ق��رار،

وال سيما بعدما اضطر إلى االستقالة
ق�ب��ل أن ي �ت��راج��ع .م�ح�م��د ع�ب��د ال �ه��ادي،
املتحدث باسم «لجنة شباب القضاة»،
أوضح لـ «األخبار» أن الغالبية الساحقة
م� ��ن األوس � � � ��اط ال �ق �ض ��ائ �ي ��ة اس �ت �ق �ب �ل��ت
الحكم األمس بارتياح بالغ ،بعدما أزال
آث ��ار ال �ع��دوان ع�ل��ى ال �ق �ض��اء .ورأى أن��ه
«س�ي�ج��ب اآلن ع�ل��ى السلطة التنفيذية
إل� �غ ��اء آخ� ��ر آث � ��ار اإلع �ل��ان ال ��دس �ت ��وري،
وسيجب على املجلس األعلى للقضاء

خطابات مرسي :طغيان للتهديد واالرتجال
تحولت خطابات الرئيس
محمد مرسي إلى مادة
لالنتقادات والتندر نتيجة
األخطاء والزالت التي
تحويها ،في ظل اعتقاد
واسع بأن هذه الهفوات
ليست سوى انعكاس
واضح لحالة التخبط التي
يعيش فيها الرئيس
وفريقه

القاهرة ــ رانيا ربيع العبد
ال ي�خ��رج ال��رئ�ي��س امل�ص��ري محمد مرسي
ع �ل��ى ش�ع�ب��ه ب �خ �ط��اب إال وي �ث �ي��ر ال�ق�لائ��ل
والخالفات ،سواء لدى أنصاره من جماعة
اإلخ� � ��وان وح��زب �ه��ا ال �ح��ري��ة وال �ع ��دال ��ة ،أو
لدى معارضيه من جبهة اإلنقاذ الوطني،
وآخ��ره��ا ال�خ�ط��اب ال ��ذي أل �ق��اه ي��وم األح��د
املاضي خالل مؤتمر «مبادرة دعم حقوق
وح��ري��ات امل��رأة املصرية» ال��ذي توعد فيه
املحتجني واملعارضة.
أس� �ت ��اذ ال �ع �ل ��وم ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة
القاهرة ،حسن نافعة ،أكد أن «كل خطابات
ال ��رئ� �ي ��س ح �ت ��ى اآلن ت ��ؤك ��د ع � ��دم وج� ��ود
رؤي��ة واض�ح��ة إلدارة ال��دول��ة ،وتشير إلى
أن س �ي��اس��ة ال �ح �ك��م ف �ي �ه��ا ق� ��در ك �ب �ي��ر م��ن

ارتفاع نبرة التهديد في خطابات مرسي وتهديده للمعارضني يعززان االستياء في الشارع
(طوني جنتيل  -رويترز)

ال� �ت� �ض ��ارب» ،م �ن �ت �ق �دًا ت ��راج ��ع م��رس��ي عن
ال�ق��رارات التي يعلنها في خطاباته ،مثل
تراجعه عن ق��رار حظر التجوال ال��ذي كان
ي �ف �ت��رض أن ي�ط�ب��ق ع �ل��ى م ��دن ال �ق �ن��اة 30
يومًا.
وأوض��ح نافعة أن مرسي «أح�ي��ان��ًا يتخذ
خ �ط��وات ت�ث�ي��ر اس �ت �ف��زاز ش�ع�ب��ه م��ن حيث
التوقيت ،وكثيرًا ما تكون غير مدروسة،
م�ث��ل م��واع �ي��د ان�ت�خ��اب��ات م�ج�ل��س ال �ن��واب
ال �ت��ي ح� ��دد إج� ��راء ه� ��ا ف ��ي ن �ف��س م��واع �ي��د
أع �ي��اد األق �ب��اط امل�ص��ري�ين ق�ب��ل أن يضطر
ً
إل ��ى ت �ع��دي �ل �ه��ا ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ش �ك��ره ل�ج�ه��از
األم��ن املركزي على دوره في الثورة ،وهو
ما أغضب الكثير من املصريني».
تكرار وقوع مرسي في مثل هذه األخطاء
ف ��ي خ �ط��اب��ات��ه ،ي��وض��ح ن��اف �ع��ة أن ��ه ي��ؤك��د
عدم دراسته العميقة وال فهمه للسياسة
املصرية ،وال أساليب عالج مشكالت دولة
ك�ب�ي��رة بحجم م�ص��ر .ك��ذل��ك ي�ت�ض��ح ،وفقًا
لنافعة ،وج��ود سياسات وق��رارات ترتبط
بجماعة االخ ��وان املسلمني التي نشأ في
رحمها الرئيس .ولذلك أرجع هذه القرارات
غير امل��دروس��ة إل��ى ح��رص الجماعة على
الهيمنة على م �ق��درات ال��دول��ة ،ف��ي الوقت
ال��ذي تفتقر فيه إل��ى الخبرات والكفاءات
ال�ل�ازم ��ة ،وم ��ن أم�ث�ل��ة ذل ��ك ق � ��رارات تعيني
امل �ح��اف �ظ�ين ال �ت��ي اح� �ت ��وت ع �ل��ى ع� ��دد من
اإلخوان غير مختصني في هذا الشأن.
وال�لاف��ت ارت �ف��اع ن�ب��رة التهديد ال�ت��ي بات
يستخدمها مرسي في بعض من خطاباته،
ومنها تهديده لبعض معارضيه قبل أيام
بقوله «اللي طالع من السجن أول امبارح
ل��و ف�ك��ر ي�ت�ح��رك خ �ط��وة ف�ل��ن ي�ن��ال��ه إال كل
صرامة وش��دة ،اللي يحاول يتصل به من
زبانيته ال�ق��دام��ى فلن ي�ك��ون ه�ن��اك إال كل
صرامة وش��دة ،اللي يحاول يسافر عشان
يقابل حد فلن يكون هناك إال كل صرامة
وش� ��دة ،ول ��ن أس �م��ح ب�غ�ي��ر ذل ��ك ،وس��أق��ول

ل�ه��ذا ال�ش�ع��ب م��ا ي �ج��ري» .أو ح�ت��ى بقوله
«ال� �ل ��ي ه �ي �ح��ط ص �ب��اع��ه ف ��ي داخ � ��ل مصر
هقطعه .هقطع ال�ص�ب��اع ده .ف��أن��ا شايف
ص�ب��اع�ين ت�لات��ة ب�ي�ت�م��دوا ج��وه م�ص��ر من
توافه ليس لهم قيمة في العالم ،ويظنون
ً
أن امل� ��ال ي�م�ك��ن أن ي�ب�ن��ي رج � ��اال ،وه� ��ذا ال
يمكن أبدًا ولن أسمح لهم بذلك».
ع��ن ه��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات ي�ق��ول ن��اف�ع��ة إنها
ل �غ��ة ال ت �ل �ي��ق ب��رئ �ي��س ج �م �ه ��وري ��ة .ف�ه��ي
ل�غ��ة ال �ط��رف الضعيف ول�ي��س ال �ق��وي .أم��ا
التهديد واإلجراءات االستثنائية فهي لغة
العاجز وكثيرًا ما تأتي بنتائج عكسية،
ً
مستدال على ذلك بحادثة اغتيال الرئيس
امل� �ص ��ري ال ��راح ��ل م �ح �م��د أن � ��ور ال� �س ��ادات
عندما لجأ إل��ى إج��راءات استثنائية مثل
االعتقاالت.
ب� ��دوره ،ي��رى ع�ب��د ال�ف�ت��اح م��اض��ي ،أس�ت��اذ
ال�ع�ل��وم السياسية ،أن م��راج�ع��ة خطابات
الرئيس أمر ضروري ،ويجب أن يعكف على
إعدادها خبراء ومتخصصون ،خصوصًا
ف ��ي ال �ج��ان �ب�ين ال �س �ي��اس��ي واالق �ت �ص ��ادي،
وال سيما بعد األث��ر السلبي ال��ذي سببته
بعض قراراته في اآلونة ،وأدت إلى حدوث
ه� �ب ��وط ف ��ي ال� �ب ��ورص ��ة امل �ص ��ري ��ة ل ��م ت�ك��ن
نتائجه محسوبة ،في دولة بطبيعة الحال
تعاني من مشاكل اقتصادية وال تحتمل
م��زي �دًا م��ن االس �ت �ق �ط��اب .م��اض��ي ل��م يغفل
ال�ت��أك�ي��د أن «ل�ل��رئ�ي��س ب�ع��ض ال�خ�ط��اب��ات
ال �ت��واف �ق �ي��ة ،ول�ك�ن�ه��ا ل��م ت �ق �ت��رن ب��األف �ع��ال
«والسياسة أفعال أكثر منها خطبًا» ،لكن
هذا األمر ال يلغي من وجهة نظره حقيقة
ض��رورة «إدراك املعارضة أنها لن تقضي
ع�ل��ى أول رئ �ي��س م��دن��ي ل�ل�ب�لاد بالضربة
القاضية».
من جهته ،يلفت الخبير اإلعالمي صفوت
ال�ع��ال��م إل��ى أن م��ا ي�ث�ي��ر األزم� ��ات ه��و ت��رك
ال ��رئ �ي ��س مل �ض �م��ون ال �خ �ط ��اب واع �ت �م ��اده
ع�ل��ى االرت� �ج ��ال ب�م��ا ي�ض��ر ب�ط��ري�ق��ة أدائ ��ه

