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مصر

مسيرات «جمعة الحسم» لإلخوان تجوب املحافظات

القرضاوي للسيسي :فلتذهب للجحيم

لم ّ
تمر مسيرات «جمعة الحسم» التي دعا اليها «التحالف من
اجل الشرعية» لدعم الرئيس املعزول محمد مرسي ،بسالم،
حيت تحولت الى اشتباكات رغم التعزيزات األمنية ،أسفرت عن
مقتل وجرح العشرات
القاهرة ــ األخبار
على الرغم من الحملة األمنية التي طالت
أبرز قيادات جماعة «اإلخوان املسلمني»،
ط� ��اف أن� �ص ��ار ال��رئ �ي��س امل � �ع ��زول م�ح�م��د
م ��رس ��ي ،ع �ق��ب ص�ل��اة ال �ظ �ه��ر أم � ��س ،ف��ي
مسيرات «جمعة الحسم» املتفرقة ،غير
أنها ّ
تحولت ال��ى اشتباكات أس�ف��رت عن
س �ق��وط ق�ت�ي��ل وع �ش ��رات ال �ج��رح��ى ،فيما
حاولت السلطات األمنية تعزيز تواجدها
حول املنشآت الحيوية ومنعت مسيرات
ّ
التقدم في بعض املناطق.
«اإلخ��وان» من
بورسعيد،
في
الصحة
وزارة
وقال وكيل
ُ
ُ
حلمي العفني ،إن شخصا قتل وأصيب
ما يقرب من  22آخ��ري��ن ،في االشتباكات
التي وقعت بني أنصار مرسي واألهالي
من سكان منطقة ناصر ومساكن الكويت
ُ
باملحافظة ،واستخدمت خاللها طلقات
نارية وخرطوش.
وف��ي م�ي��دان سفينكس ف��ي ال�ق��اه��رة عقب
ان �ت �ه��اء ص�ل�اة ال�ج�م�ع��ة ،ت�ج�م��ع ن�ح��و 35
ش �خ �ص��ا ق �ب��ل ان ت �ط �ل��ق ال �ش��رط��ة ال �غ��از
املسيل للدموع باتجاههم ،رغم ان الجمع
كان يتظاهر بشكل سلمي.
وأمام مسجد االستقامة في الجيزة ،وقف
نحو  150من أنصار الرئيس املعزول في
غ �ي��اب ل �ق��وات األم � ��ن ،وق ��د ح �م �ل��وا ص��ور
م ��رس ��ي والف � �ت� ��ات ص �غ �ي ��رة ص � �ف� ��راء ف��ي
اشارة الى ميدان رابعة في القاهرة.
واستبقت السلطات التظاهرات باجراءات
أمنية مشددة ،حيث حذر املتحدث باسم
وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف،
من أن ق��وات االم��ن ستستخدم الرصاص
ال �ح ��ي ض ��د ال ��ذي ��ن ي �ه��اج �م��ون امل �ن �ش��آت
العامة للدولة .وقال التلفزيون الرسمي،
إن ال�ج�ي��ش أغ �ل��ق ال �ط��رق امل��ؤدي��ة مل�ي��دان
التحرير في قلب العاصمة وميدان رابعة
ال �ع��دوي��ة ك��ذل��ك امل�ن�ط�ق��ة امل�ح�ي�ط��ة بقصر
االت �ح��ادي��ة ال��رئ��اس��ي .وان�ط�ل�ق��ت مسيرة
ألن�ص��ار الرئيس امل�ع��زول محمد مرسي،
ال�ج�م�ع��ة ،م��ن ش ��ارع م�ك��رم عبيد بمدينة
نصر باتجاه قصر االتحادية الرئاسي،
ضمن فعاليات «جمعة الحسم».
وف � � ��ي وق � � ��ت س � ��اب � ��ق ل � �ل � �م � �س � �ي ��رات ،دع ��ا
ال��داع �ي��ة االس�ل�ام��ي ي��وس��ف ال �ق��رض��اوي،
رئيس االتحاد العاملي لعلماء املسلمني،
امل� �ص ��ري�ي�ن ال � ��ى ال � �ن� ��زول وامل � �ش ��ارك ��ة ف��ي
ت� � �ظ � ��اه � ��رات «ج � �م � �ع� ��ة ال � �ح � �س� ��م» ل ��وق ��ف
«العسكريني واالنقالبيني».
وق� ��ال ف��ي خ�ط�ب��ة ال �ج �م �ع��ة ،ال �ت��ي أل�ق��اه��ا
م��ن مسجد عمر ب��ن الخطاب بالعاصمة
القطرية الدوحة« :أدعو هؤالء العسكريني
امل � �ت � �ط ��اول �ي�ن ب �غ �ي ��ر ح � ��ق ع� �ل ��ى ال �ش �ع��ب
املصري كونوا عقالء ،عودوا إلى مكانكم،
م�ه�م��ة ال�ج�ي��ش أن ي �ح��رس ال� �ح ��دود ،أم��ا
أن يدخلوا ويحكموا ال�ب�لاد فهذا وراءه
الفساد كل الفساد» .وأضاف «عودوا إلى
أماكنكم ..ال ينبغي لكم أبدا أن تظلوا على
رأس هذا الشعب ،الشعب له من يحكمه،
ال بد أن يعود الشعب ليحكم الناس عن
ط��ري��ق االن�ت�خ��اب ال�ح��ر ..ولستم أن�ت��م من
تشرفون عليه».
وتابع« :ماذا فعل هؤالء الناس ،هؤالء ما
رأينا مثل ما فعلوا ،جمال عبد الناصر
وأن ��ور ال �س��ادات وحسني م�ب��ارك حكموا
 60سنة ما فعلوا مثلما ما فعل هؤالء في
عدة أيام وأسابيع».
وأض� � ��اف« :ن ��دع ��و امل �ص��ري�ي�ن ج�م�ي�ع��ا أن
يخرجوا من بيوتهم ...هذا فرض عني على
املصريني ،أنا أجد ومن معي من إخوة في
االتحاد العاملي لعلماء املسلمني وعلماء
األزهر في مصر ،ال أقول شيخ األزهر وال
من ك��ان مفتيا في زم��ن م��ا ،ه��ؤالء ليسوا
ب �ع �ل �م��اء ،وي �م �ث �ل��ون ال�س�ل�ط��ة ال ي�م�ث�ل��ون
الشعب ،أن��ا أق��ول العلماء الذين يمثلون
ع�ل��وم ال �ق��رآن وال �س �ن��ة ،وي�م�ث�ل��ون حقيقة

وجهت للبلتاجي
اتهامات بالقتل والشروع
في القتل ،وممارسة
أعمال بلطجة

من مسيرات «اإلخوان» في حلوان امس (أ ف ب)
الشعب وجراحه».
وت ��وج ��ه ال� ��ى وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع ع �ب��دال �ف �ت��اح
ال�س�ي�س��ي ب��ال�ق��ول «أن ��ت ي��ا سيسي كنت
وزيرا في عهد مرسي فكيف لك أن تعزله،
فلتذهب للجحيم أن��ت وم��ن معك ،بعدما
حنثت بقسم اليمن أمام الله».
وأث � �ن� ��ى ع �ل ��ى م �ح �م��د ال � �ب� ��رادع� ��ي ،ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة امل �س �ت �ق �ي��ل ،ب �ق��ول��ه
«صبر كثيرا ولكنه عندما رأى أن هؤالء
الناس تجاوزوا كل حد وفاقوا كل تصور

ف��ي الغلبة على ال�ن��اس بالحق والباطل
وف��ي إي ��ذاء ال�ن��اس ف��ي انفسهم واهليهم
واموالهم وأوالدهم وفعلوا األفاعيل التي
ال يرضاها بشر لم يطق وخرج فسرعان
ما كالوا له االتهمات ألن هؤالء الناس من
أكذب خلق الله».
من جهته ،قال القيادي اإلخواني محمد
ُ
ال �ب �ل �ت��اج��ي ،ال� ��ذي اع��ت �ق��ل أول م��ن أم��س،
إن��ه ك��ان يقصد بالفيديو الشهير ال��ذي
ه��دد فيه بتصعيد العمليات ف��ي سيناء

ب��أن «ال�ع�ن��ف ال�ل��ي ف��ي س�ي�ن��اء سيتوقف
ف ��ي ال �ث��ان �ي��ة ال �ت��ي ي �ت��راج��ع ف�ي�ه��ا (وزي ��ر
الدفاع عبدالفتاح) السيسي عن االنقالب
ال �ع �س �ك��ري ،ال �ت �ظ��اه��رات ال �ت��ي س�ت�ج��وب
أنحاء البالد كلها وفي سيناء باألخص»،
وأنها «لن تتوقف إال بعد عودة مرسي».
ج��اء ذل��ك ف��ي رده ع��ن س ��ؤال ال�ن�ي��اب��ة عن
ال �ف �ي��دي��و ال �ش �ه �ي��ر ،ووج �ه ��ت ل ��ه ال�ن�ي��اب��ة
س��ؤاال عن تصريح آخ��ر بتقديم «ماليني
ال� � �ش� � �ه � ��داء» ،ف � �ق � ��ال« :ق � �ص � ��دت أن � �ه� ��م ل��ن

ي � �ب� ��رح� ��وا م� �ك ��ان� �ه ��م م� �ه �م ��ا ح � � ��دث ح �ت��ى
ل ��و ت ��م ف ��ض االع� �ت� �ص ��ام ب ��ال� �ق ��وة ،وق �ت��ل
جميع املعتصمني سلميًا ض��د االن�ق�لاب
العسكري».
ووص� � ��ف م ��ا ح � ��دث ف ��ي م �ص��ر ي � ��وم «30
ي��ون�ي��و» ب��أن��ه «ث ��ورة ف��وت��وش��وب مدتها
 48س��اع��ة» ،م��ؤك��دا أن «ال �ن �ظ��ام ال�ح��ال��ي
م �ع��زول ع��ن ال �ع��ال��م» ،ون�ف��ى اش�ت��راك��ه في
التحريض على أع�م��ال القتل وال�ت��روي��ع،
التي وقعت في منطقة بني السرايات ،قبل

البحرين

ما قل
ودل
أعلن مصدر قبلي في محافظة
البيضاء وسط اليمن مقتل أحد
القادة العسكريني في تنظيم
القاعدة في اليمن ،قائد الذهب،
أمس ،في قصف من طائرة من
دون طيار في املنطقة .وأوضح
املصدر نفسه أن قائد الذهب
ورجلني آخرين قتلوا في القصف
الذي استهدف أمس سيارة كانوا
على متنها في قرية املناسح
الواقعة في محافظة البيضاء.
وأكد شهود عيان لوكالة «فرانس
برس» مقتل قائد الذهب الذي
نشط في العراق في السابق.
وقائد الذهب هو شقيق طارق
الذهب احد قادة تنظيم القاعدة
في اليمن الذي سيطر على رداع في
محافظة البيضاء لفترة قصيرة
قبل أن يقتل.
(أ ف ب)

ُ
«فقاعة» تفجيرات املنامة التي تعلنها السلطة
المنامة ــ عمر الدرزي
مل �ف��ردة «االن �ف �ج��ار» معنى واض ��ح يتبادر
ل�ل��أذه� ��ان ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ك� �ل ��ه ،غ �ي��ر أن � ��ه ف��ي
ً
البحرين مختلف ق�ل�ي�لا ،فهو ليس أكثر
من سيارة تحترق غالبا لوجود أسطوانة
غاز فيها ،حسبما تعلن السلطات األمنية.
وال تمضي س��اع��ة م��ن ال��زم��ن ح�ت��ى تعلن
ال �س �ل �ط��ات األم �ن �ي��ة إص ��اب ��ات ف��ي أوس ��اط
ع�ن��اص��ره��ا ج ��راء «االن �ف �ج��ار البحريني»،
إصابات ال تحدث سوى للعناصر األمنية
امل�س�ت��وردة م��ن ال �خ��ارج ،ويستثني القدر
منها العسكريني البحرينيني دائمًا.
وال ي �ت �م �ك��ن أح � ��د م� ��ن ال � ��وص � ��ول مل �س��رح
ال � �ح� ��دث ،ل �ك��ي ي �ش��اه��د ب �ن �ف �س��ه م ��ا ج��رى
كمراقب محايد أو صحافي ،لتكون الرواية
بذلك مقتصرة على األجهزة األمنية ،وإما
أن تصدق وتدين أو أن هناك من سيفرد
ل��ك ح�ك��اي��ات ط��وي�ل��ة ع�ل��ى ص��در الصفحة
األولى من جرائد اليوم الالحق.
في ثالثة أسطر فقط ،أعلنت وزارة الداخلية
البحرينية عن االنفجار األخير الذي وقع
مساء أول من أم��س ،في منطقة «السهلة»
غرب العاصمة املنامة «أثناء تأمني قوات
ح�ف��ظ ال�ن�ظ��ام ملنطقة ال�س�ه�ل��ة ،ت��م تفجير
سيارة عن بعد ،ما أسفر عن إصابة  4من
رج ��ال األم ��ن ب��إص��اب��ات بسيطة ،الجهات
املختصة تباشر الواقعة».
غ�ي��ر أن م��ا ي��دع��و للشك ف��ي أن�ه��ا ح��وادث
م �ف�ت�ع�ل��ه م ��ن ج �ه��ة ت �ب �ح��ث ع ��ن اس �ت �م��رار

ال �ع �ن ��ف وإذك� � ��ائ� � ��ه ،ف� ��ي ج� ��و ي ��دع ��و ل��رف��ع
منسوب وت�ي��رة ال�ح��ل األم�ن��ي امل�ع�م��ول به
ً
أص�ل�ا م��ن قبل السلطة ،ه��و أن املعارضة
ك�ج�م�ع�ي��ات س �ي��اس �ي��ة وط �ن �ي��ة م �ع��ارض��ة،
وق ��وى «ائ �ت�ل�اف  ١٤ف �ب��راي��ر» وال�ن��اش�ط�ين
امل�ي��دان�ي�ين ف��ي امل�ن��اط��ق ال�ت��ي تنشط فيها
االح�ت�ج��اج��ات الليلية ،ه��م ل�ي�س��وا الجهة
ُ
التي تعلن عن مسؤوليتها عن مثل هذه
الحوادث ،وإنما جهات مجهولة ال يعرف
لها وج��ود بني الفاعلني والناشطني على
األرض ،م�ث��ل «س��راي��ا األش �ت��ر» و«س��راي��ا
امل� �ق ��اوم ��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة» ،ال� �ت ��ي ق � ��ال خ �ب��راء
تقنيون إن حسابها في «تويتر» مشبوه
وقد تكون السلطات وراء إدارته.
وع � �ن� ��دم� ��ا وق � � ��ع م � ��ا وص� �ف� �ت ��ه ال �س �ل �ط��ات
ب��االن �ف �ج��ار ل �ي �ل��ة ال �ج �م �ع��ة ،ك ��ان ��ت ه �ن��اك
احتجاجات م��ن شباب املنطقة على بعد
 ٢٠٠متر م��ن ال�ح��ادث��ة .ت�س��اءل املحتجون
«لو كنا نحن ،أهل املنطقة ،قد وضعنا هذه
السيارة لتنفجر كما تقول السلطات ،لكنا
توارينا ع��ن األن�ظ��ار أو خرجنا أص�لا من
املنطقة لكي ال تشملنا أي شبهة مرتبطة
بهذا ال�ح��دث ،إال أننا كنا متواجدين ولم
ن �ع �ل��م ع ��ن االن �ف �ج��ار إال م ��ن خ �ل�ال إع�ل�ان
الداخلية عنه».
تكرار اإلعالن عن مثل هذه الحوادث يأتي
ب�س�ب��ب وج� ��ود ط ��رف ي �ت �ض��رر م ��ن س��رع��ة
وصول لحظة اضطرار السلطة للتوقف عن
العنف الرسمي ،القائم أساسًا على اعتماد
ال�ح��ل األم �ن��ي ،وف�ق��دان�ه��ا مل�ب��رر االس�ت�م��رار

فيه .بدوره ،قال النائب السابق عن جمعية
«الوفاق الوطني» املعارضة ،السيد هادي
امل ��وس ��وي ،ل �ـ«األخ �ب��ار» «إن �ن��ا ك�م�ع��ارض��ة
نرفض كل عنف رسمي أو من غير الجهة
ال ��رس �م �ي ��ة ،ألن� �ن ��ا م �ق �ت �ن �ع��ون ت �م��ام��ا ب��أن
استمرار السلطة في حلها األمني يحتاج
ملبرر ،والولوج في العنف يوفر متطلبات
ه��ذا التبرير ،وه��ذا يقودنا ل��دائ��رة مغلقة
الخاسر فيها ال��وط��ن وامل��واط��ن» .كما أكد
القيادي البارز في املعارضة خليل املرزوق
لـ«األخبار» ،أن «هناك تزايدا في الشبهات
ح��ول من يقوم بالتفجيرات وتوقيتاتها،
فهي دائما تتزامن مع الوقت ال��ذي ترغب
فيه السلطة ف��ي تصعيد أم�ن��ي أو ضغط
ع�ل��ى امل�ع��ارض��ة السياسية السلمية رغ��م
يقينها أن املعارضة سلمية وتدين العنف
بما لم تدنه أي معارضة أخرى».
وأض��اف أنه «ال مجال مع نسق التصعيد
األمني هذا إال االعتقاد أن أطراف السلطة
ً
ال ��ذي ��ن ال ي ��ري ��دون ح�ل�ا س�ي��اس�ي��ًا ه ��م من
يقف وراء ذلك ،وإن كان من خالل اختراق
بعض الشبان املتحمسني» .ورأى املرزوق
أن الحراك البحريني سلمي بما يفوق أي
حراك عربي آخر ،وأكد أن املعارضة تدين
العنف بشدة م��ن أي ط��رف ،وأن «ال مكان
للتفجيرات ف��ي البحرين ألن�ه��ا اس�ت��دراج
مل �خ �ط ��ط خ �ب �ي ��ث ه� � ��دد ف� �ي ��ه ص �ح��اف �ي��ون
م �ح �س��وب��ون ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ،م��ن أن إج �ب��ار
السلطة على التحول الديموقراطي سيأتي
بالقاعدة وعملياتها إلى البحرين».

