 20العالم

الخميس  18نيسان  2013العدد 1983

مصر

محاكمة قنديل تفتح الباب لتغيير حكومي
جبهة «اإلنقاذ» نحو تعديل موقفها وقبول املشاركة الوزارية شرط تغيير النائب العام

ّ
«رب ضارة نافعة» ،لعل هذا القول ينطبق على القرار القضائي الذي
صدر أمس في حق رئيس الحكومة هشام قنديل بسجنه وعزله من
منصبه ،ما أعاد فتح الباب على إمكان تعديل حكومي تطالب به
املعارضة للخروج من األزمة السياسية التي تعيشها مصر

القاهرة ــ رانيا ربيع العبد

ق � � ��ال األم� �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ل �ح��زب
ال �ت �ج �م ��ع امل � �ص � ��ري م �ج��دي
ش��راب �ي��ه «إن إج � ��راء ت�ع��دي��ل
م � � � �ح� � � ��دود أو ش � � ��ام � � ��ل ف ��ي
الحكومة الحالية ،لن يساعد
في حل األزمة الشاملة التي
ت�م�س��ك ب�خ�ن��اق ال��وط��ن ول��ن
ينهي «الفشل» ال��ذي أصاب
ك ��ل م �م ��ارس ��ات ال �ح �ك��م منذ
تولي محمد مرسى رئاسة
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة .ف��ال �ح �ك��وم��ة،
طبقًا للدستور ،مجرد جهاز
ت� �ن� �ف� �ي ��ذي وم � �ج � �م ��وع ��ة م��ن
مديري املكاتب والسكرتارية
ل �ل��رئ �ي��س ي �ق �ت �ص��ر دوره � ��م
ع�ل��ى تنفيذ ال�س�ي��اس��ة التي
تجري صياغتها وتقريرها
في الرئاسة».
وأضاف انه «من دون تغيير
ه � ��ذه ال� �س� �ي ��اس ��ات ال �ق��ائ �م��ة
ع� � �ل � ��ى ان � � �س � � �ح� � ��اب ال� � ��دول� � ��ة
م� ��ن االس� �ت� �ث� �م ��ار وال �ت �ن �م �ي��ة
وال � � � ��ره � � � ��ان ع � �ل � ��ى ال � �ق � �ط� ��اع
ال �خ��اص امل�ح�ل��ي واألج�ن�ب��ي
وال � � � � �س � � � � ��وق ال� � ��رأس � � �م� � ��ال� � ��ي
ف� � ��ي ت� �ح� �ق� �ي ��ق االس � �ت � �ث � �م ��ار
وال �ت �ن �م �ي ��ة ،س �ت �ظ��ل األزم � ��ة
قائمة وسنعاني من تراجع
التنمية والفقر والبطالة».

تقرير
بعد مرور سنة،
عاد السيناريو ذاته ليظهر:
صواريخ من سيناء على
«إيالت» املحتلة .الهجوم
استنفر اإلسرائيليني بقدر
املصريني ،وأظهر تنسيقًا
مشتركًا في ما ّ
يخص «قضايا
اإلرهاب»

تجدد الحديث ،أمس ،عن تشكيل حكومة
ج ��دي ��دة ب �ق��وة ع �ل��ى ال �س��اح��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
املصرية عقب ق��رار محكمة جنح ال��دق��ي،
ب ��رئ ��اس ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار م �ح �م��د ال � �ص� ��اوي،
بحبس رئيس ال ��وزراء امل�ص��ري د .هشام
قنديل ،ملدة سنة ودفع كفالة قدرها 2000
ج �ن �ي��ه ،وع ��زل ��ه م ��ن ال��وظ �ي �ف��ة ،ف ��ي قضية
عمال طنطا للكتان.
ق�ض�ي��ة ظ �ه��رت ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ع ��دم تنفيذ
قنديل حكمًا قضائيًا ص��ادرًا عن محكمة
ال �ق �ض��اء اإلداري ي �ق �ض��ي ب� �ع ��ودة ش��رك��ة
ط �ن �ط��ا ل �ل �ك �ت��ان إل� ��ى ال ��دول ��ة م� ��رة أخ� ��رى،
وعودة كافة عمالها إلى سابق أوضاعهم
ق �ب��ل ع�م�ل�ي��ة ال�خ�ص�خ�ص��ة ،وب �ط�ل�ان بيع
الشركة لرجل األعمال السعودي عبد الله
الكعكي.
ّ
إال أن امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي ب��اس��م ال��رئ��اس��ة،
الوزير املفوض عمر عامر ،أكد أن قنديل
باق رئيسًا للوزراء ،وأن الرئاسة ستعلن
ٍ
الحقًا تفاصيل التعديل ال��وزاري وحركة
املحافظني ،حال الشروع فيهما.
وف��ي ه��ذا الشأن أعلنت الهيئة البرملانية
لحزب الوسط في مجلس الشورى ،خالل
م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي أم ��س ،ال �ق �ي��ام ب�م�ب��ادرة
لتصحيح مسار الثورة ،تتمثل في تقديم
الهيئة البرملانية للحزب لرئيس مجلس
الشورى أحمد فهمي ،بطلب لعقد جلسة
ع ��اج �ل ��ة ل �ل �م �ج �ل��س ،وط� �ل ��ب ع ��اج ��ل آخ ��ر
لرئيس الجمهورية محمد مرسي لتغيير
الحكومة الحالية.
من جانبه ،كشف عضو الهيئة البرملانية
ع��ن «ال��وس��ط» ،ع�ص��ام ش�ب��ل ،ع��ن ت��واص��ل
م ��ع ال �ق ��وى امل �ن ��وي دع��وت �ه��ا ال ��ى ال �ح��وار
م��ع ال��رئ �ي��س م�ن��ذ ي��وم�ي�ن ،م�ن�ت�ق�دًا الحكم
القضائي الصادر ضد قنديل «في الوقت
ال ��ذي ي�ت�ج� ّ�م��ل امل�خ�ل��وع (ال��رئ �ي��س حسني
مبارك) بكوافيره الخاص ويصبغ شعره».
ه��ذا وق��د ذك��رت مصادر سياسية مطلعة،
أن االتصاالت التي جرت في اآلونة األخيرة
بني ح��زب الحرية والعدالة برئاسة سعد
ال �ك �ت��ات �ن��ي ،وق� �ي ��ادات ف��ي ج�ب�ه��ة اإلن �ق��اذ،

آل ��ت إل ��ى إب � ��داء م��واف �ق��ة م�ب��دئ�ي��ة م��ن قبل
بعض ق�ي��ادات الجبهة على االش�ت��راك في
ال�ح�ك��وم��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ش ��رط أن ي�ت��م م��ع ه��ذه
ال�ت�غ�ي�ي��رات إق��ال��ة ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام امل�ص��ري
الحالي املستشار طلعت عبد الله.
وأضافت املصادر ،في تصريحات خاصة
ّ
لـ«األخبار» ،أن من العبث أن نظل رافضني
املشاركة في الحكومة املقبلة» ،مشيرة إلى
أن تفكير بعض قيادات الجبهة بدأ يتغير
ُ
وي��ؤي��د فكرة املشاركة اآلن ،حتى ال تترك
ال�ف��رص��ة م��ن ج��دي��د ل�لإخ��وان لالستحواذ

ع�ل��ى ج�م�ي��ع م�ف��اص��ل ال ��دول ��ة .وأوض �ح��ت
املصادر أن أهم الوزارات املرتقب تغييرها
هي العدل والداخلية.
وت�س�ع��ى ال�ج�ب�ه��ة ،ب�ح�س��ب امل� �ص ��ادر ،إل��ى
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ات� �ف ��اق م �ك �ت��وب م ��ن ق�ب��ل
«ال �ح��ري��ة ُوال �ع��دال��ة» ت�ق��ر ف�ي��ه ب ��ال ��وزارات
التي من املفترض تغيير وزرائها ،وتعيني
أع �ض��اء م��ن ال�ج�ب�ه��ة ذوي خ �ب��رة وح�ن�ك��ة.
وكشف عن ضغط قيادات الجبهة لتغيير
وزارة ال�ت�ن�م�ي��ة امل �ح �ل �ي��ة ق �ب��ل ان �ت �خ��اب��ات
م�ج�ل��س ال �ن��واب امل�ق�ب�ل��ة ،ح�ت��ى ال يسيطر

«اإلخ� � � � � ��وان امل� �س� �ل� �م ��ون» ع� �ل ��ى م �ج ��ري��ات
ال �ع �م �ل �ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ف ��ي ظ ��ل اس �ت �م��رار
وزي��ره��ا الحالي محمد علي ب�ش��ر .اال انه
يجر التوصل ال��ى اتفاق نهائي بشأن
لم
ِ
هذه الوزارة التي يرفض اإلخوان التخلي
عنها.
م��ن ج��ان �ب��ه أك ��د ال �ب��رمل��ان��ي ع��اط��ف ع ��واد،
أح��د وسطاء التفاوض بني جبهة اإلنقاذ
والرئاسة بشأن الحوار الجديد أو تغيير
الحكومة ،أن عودة رئيس الوزراء السابق
كمال الجنزوري ،مرة أخرى الى املنصب،

صاروخان على «إيالت» ...و«شورى املجاهدين» تتبنى
ّ
أع� �ل ��ن ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،أم� � ��س ،أن
صاروخني أطلقا من شبه جزيرة سيناء
املصرية سقطا على منتجع «إيالت» على
ال�ب�ح��ر األح �م��ر ،أم ��س ،لكنهما ل��م ي��ؤدي��ا
إل��ى وق��وع خسائر بشرية أو أض ��رار ،في
هجوم أعلن «مجلس شورى املجاهدين»
املسؤولية عنه.
�ان ،ن �ش��ر ع �ل��ى االن� �ت ��رن ��ت ،ق��ال��ت
وف� ��ي ب� �ي � ّ
ال �ج �م��اع��ة إن �ه��ا اس �ت �ه��دف��ت أم ال��رش��راش
امل�ح�ت�ل��ة «ب �ص��اروخ�ين م��ن ط ��راز غ ��راد ثم
ّ
ان �س �ح �ب��ت ب ��أم ��ان» .وذك � ��رت أن ال�ه�ج��وم
ج��اء ّ
ردًا على هجوم الجيش اإلسرائيلي
ع �ل��ى امل�ح�ت�ج�ين ال��ذي��ن ت �ظ��اه��روا بسبب
استشهاد األسير ميسرة أبو حمدية.
وقبل إعالن الجماعة مسؤوليتها ،صرح
امل �س��ؤول ف��ي وزارة ا ّل��دف��اع اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة،
ع��ام��وس ج�ل�ع��اد ،ب��أن��ه «ت��وج��د جماعات
اره� ��اب � �ي� ��ة ت �س �ع��ى إل � ��ى ت �ع �ق �ي��د ع�ل�اق ��ات
إس��رائ �ي��ل م��ع م�ص��ر بقتلها إس��رائ�ي�ل�ي�ين
وارب��اك حياة مواطنيها» .وتابع أن مثل
هذه الجماعات «تسعى إلى التدمير وأن

تغرق كل ما هو ممكن في الدم .ينبغي أن
عمل
نتعامل م�ع�ه��ا» .ول�ك��ن ل��م ي�ش��ر إل��ى ّ
ع �س �ك��ري إس��رائ �ي �ل��ي ف ��ي س �ي �ن��اء ،ول�ك��ن��ه
أشاد بما وصفه «بحوار مستمر وعميق»
م ��ع م �س��ؤول�ي�ن م �ص��ري�ي�ن ب �ش ��أن ق�ض��اي��ا
أمنية .وق��ال ع��ن السلطات املصرية إنها
«ال تتسامح مع االرهاب».
من جهته ،قام رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي
ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و ،امل ��وج ��ود ح��ال �ي��ًا في
ل �ن��دن ل �ح �ض��ور ج� �ن ��ازة رئ �ي �س��ة ال� � ��وزراء
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ال�س��اب�ق��ة م��ارغ��ري��ت ت��ات�ش��ر،
بإجراء مشاورات هاتفية مع وزير الدفاع
موشيه يعالون ومسؤولني أمنيني «حول
ك �ي �ف �ي��ة ال � � � ّ
�رد ع �ل��ى اط �ل��اق ال� �ص ��واري ��خ»،
بحسب مكتبه.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،ق� ��ال امل �ت �ح ��دث ب��اس��م
الشرطة اإلسرائيلية ،ميكي روزنفيلد:
«وج ��دن ��ا م��وق �ع��ي ان �ف �ج��ار ف ��ي امل��دي �ن��ة،
وأغ �ل �ق �ن��ا امل �ط��ار ف��ي ت��دب �ي��ر اح� �ت ��رازي».
ّ
وع ��اد روزن�ف�ي�ل��د ل�ي�ق��ول إن «امل �ط��ار ع��اد
إل��ى ال�ع�م��ل الطبيعي ح��ال�ي��ًا ،وال�ش��رط��ة

ّ
تقوم الوضع األمني في املدينة».
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،ق��ال��ت م �ص��ادر عسكرية
ّ
إس��رائ�ي�ل�ي��ة إن منظومة ال�ق�ب��ة الحديدية
لم تعترض الصاروخني .وأك��دت ّ مصادر
عسكرية لوكالة «فرانس برس» أنه «نظرًا
إل��ى ظ��روف عملية ف��إن بطارية (منظومة
ال�ق�ب��ة ال �ح��دي��دي��ة الع �ت��راض ال �ص��واري��خ)
امل � � ��وج � � ��ودة ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ل � ��م ت �ع �ت ��رض
الصاروخني».
وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»
ّ
ّ
أن رادار امل�ن�ظ��وم��ة ت�م��ك��ن م��ن تشخيص
ّ
ال� � �ص � ��واري � ��خ أث� � �ن � ��اء ت �ح �ل �ي �ق �ه ��ا ،إال أن
الصواريخ االعتراضية لم تنطلق ألسباب
غ�ي��ر واض �ح��ة ،رغ��م أن أح��د ال�ص��اروخ�ين
سقط في منطقة مأهولة داخل املدينة.
وف��ي السياق ،اتخذت السلطات املصرية
ّ
إجراءات للتحقق مما أعلنته إسرائيل ،أن
الصاروخني أطلقا من شبه جزيرة سيناء،
رافضة تأكيد األمر أو نفيه ،حسبما أفادت
وك��ال��ة «أن �ب��اء ال�ش��رق األوس ��ط» املصرية.
ّ
ون �ق �ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة أن

فنية
«السلطات املصرية تتخذ إج��راءات ّ
لدراسة املزاعم اإلسرائيلية» ،وأنه
وبحثًا
ّ
«ال نزال نحقق في األمر لنرى إذا ما كانت
الصواريخ أطلقت من األراض��ي املصرية.
لكن ال شيء مؤكد حتى اللحظة».
وأك� � � ��دت رئ� ��اس� ��ة ال �ج �م �ه ��وري ��ة امل �ص��ري��ة
رف��ض مصر م��ن حيث امل�ب��دأ أي هجمات
أو ت�ه��دي��د ألم ��ن ّ
أي دول� ��ة .و ّل �ف��ت م�ص��در
ع�س�ك��ري م �ص��ري آخ ��ر إل ��ى أن ��ه «ال دالئ��ل
ح�ت��ى ال�ل�ح�ظ��ة ع�ل��ى أن ال �ص��واري��خ ج��رى
اط�لاق �ه��ا م��ن س �ي �ن��اء» .وأض � ��اف« :ت�ج��ري
م��راج�ع��ة ال�ن�ق��اط ال�ح��دودي��ة م��ع إسرائيل
ل �ل �ت��أك��د م ��ن رص� ��د أي ح��رك��ة غ��ري �ب��ة ف��ي
الساعات القليلة املاضية».
ب��دوره ،ق��ال امل�ف� ّ�وض عمر عامر ،املتحدث
ب ��اس ��م ال ��رئ ��اس ��ة امل� �ص ��ري ��ة ،ف� ��ي م��ؤت �م��ر
ّ
ص�ح�ف��ي ،إن «امل �ب��دأ ال ��ذي ن��ؤك��ده ونعمل
ّ
عليه هو أننا ضد أي تهديد تجاه أمن أي
دولة .مصر دولة تدعو للسالم» داعيًا إلى
االنتظار «حتى تتضح الصورة».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

