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االنتخابات الرئاسية صيف 2014

وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان يزوران القاهرة االسبوع املقبل ...وموسكو تبدي استعدادها دعم الق
بالتزامن مع العمل على إقرار دستور جديد ملصر ،أعلن رسميًا
أمس موعد االنتخابات البرملانية التي ستمهد الطريق أمام
اجراء االنتخابات الرئاسية لتنتهي بذلك املرحلة االنتقالية
التي عاشتها البالد ،في وقت ستشهد فيه العالقات املصرية
الروسية ً
لقاء هو األول من نوعه بني وزراء الخارجية والدفاع في
البلدين في اطار السعي لتعزيز التعاون الثنائي
أعلن وزير الخارجية املصري نبيل فهمي
أم��س أن االن�ت�خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ستجري
«ب�ي�ن ش �ب��اط وآذار» تعقبها االن�ت�خ��اب��ات
الرئاسية في بداية الصيف ،وأكثر الجداول
الزمنية تحديدًا حتى اآلن لنهاية املرحلة
االن �ت �ق��ال �ي��ة ف��ي م �ص��ر ،ف ��ي وق ��ت ستشهد
فيه القاهرة االسبوع املقبل ً
لقاء هو األول
من نوعه بني وزراء الخارجية والدفاع في
مصر وروسيا .وكشف فهمي ،في تصريح
لوكالة «رويترز» خالل زيارة إلى مدريد ،أن
االنتخابات الرئاسية ستعلن «ف��ي نهاية
ال��رب�ي��ع امل�ق�ب��ل» وأن االن�ت�خ��اب��ات ستجري
«ف� ��ي غ �ض��ون ش �ه��ري��ن ب �ع��د االع �ل��ان على
أق�ص��ى ت �ق��دي��ر» ،وأردف «ب��ال�ت��ال��ي نتطلع
إل��ى ان�ت�خ��اب��ات رئ��اس�ي��ة ف��ي ال�ص�ي��ف ه��ذه
هي الخطوة األخيرة» في إشارة إلى نهاية
الفترة االنتقالية ف��ي ال�ب�لاد .ول�ف��ت فهمي
إل ��ى أن «ح� ��زب ال �ح��ري��ة وال �ع��دال��ة» ال� ��ذراع
السياسية لجماعة «اإلخ� ��وان املسلمني»،
«ال ي � ��زال م �ش��روع��ًا ف ��ي م �ص��ر» وي �ح��ق له
املنافسة في االنتخابات البرملانية .وكان
فهمي ذكر في أيلول أن املرحلة االنتقالية
ستنتهي «بحلول الربيع املقبل» لكنه لم
ي�ح��دد م��وع �دًا وق�ت�ه��ا ،وت��أت��ي االنتخابات
بعد استفتاء على تعديالت دستورية قال
فهمي إنه سيجري في كانون األول املقبل.
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى ،أع�ل�ن��ت وزارة الخارجية
ال ��روس� �ي ��ة أم� � ��س ،أن وزي � � ��ري ال �خ��ارج �ي��ة
والدفاع سيرغي الفروف وسيرغي شويغو
س � �ي� ��زوران ال �ق ��اه ��رة ف ��ي  13و 14ت�ش��ري��ن
الثاني للقاء نظيريهما املصريني من اجل
تعزيز التعاون بني البلدين.
وأوض� ��ح ال�ن��اط��ق ب��اس��م وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
ال ��روس� �ي ��ة ال �ك �س �ن��در ل��وك��اش �ي �ف �ي �ت��ش أن
«وزي��ري الخارجية والدفاع سيلتقيان في
 13و 14تشرين الثاني نظيريهما املصريني
في القاهرة في صيغة  ،»2+2موضحًا أنها
«امل ��رة االول ��ى ف��ي ت��اري��خ عالقاتنا ال��ودي��ة
ال �ت��ي س �ت �ج��ري ف�ي�ه��ا م �ف��اوض��ات وزي� ��ارة
بهذه الصيغة» .وأش��ار لوكاشيفيتش إلى
أن وزيري الخارجية والدفاع سيبحثان في
عدد كبير من القضايا االقليمية والدولية
وك ��ذل ��ك ف ��ي ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون ال �ع �س �ك��ري
واالق� �ت� �ص ��ادي وال �س �ي��اس��ي ،م�ض�ي�ف��ًا «ف��ي
روسيا ،نحن متمسكون بعالقاتنا املديدة
لالحترام املتبادل والصداقة».
وت ��أت ��ي ال� ��زي� ��ارة ف ��ي ت��وق �ي��ت ت �ب �ح��ث فيه
القاهرة عن بديل قوي لحليفتها واشنطن
اث � ��ر ت ��وت ��ر ال� �ع�ل�اق ��ات ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ع�ل��ى
اث��ر وق��ف امل�ع��ون��ة االق�ت�ص��ادي��ة األميركية
ل�ل�ق��اه��رة ،وك ��ان وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة امل�ص��ري
ص ��رح ف��ي اي �ل��ول أن ال �ق��اه��رة ت��ري��د اع ��ادة
ع�لاق��ات�ه��ا امل�م�ي��زة م��ع م��وس�ك��و .ف��ي سياق
متصل ،كشف مسؤول رفيع املستوى في
ش��رك��ة متخصصة ف��ي ت�ص��دي��ر األس�ل�ح��ة
واملعدات الروسية إلى الخارج ،إن روسيا
مستعدة لتزويد مصر بالسالح.
وأض � � ��اف امل � �س� ��ؤول ،ال � ��ذي ي� �ش ��ارك ضمن
الوفد ال��روس��ي ال��ذي ي��زور مصر األسبوع
املقبل ،في تصريحات نقلها موقع «أنباء
موسكو» ،التابع لوكالة أنباء «نوفوستي»
الروسية ،أن املسألة األساسية هي «مدى
قدرة مصر على تسديد قيمة السالح».
وقال املسؤول إن «العالقات التقليدية التي
تطورت من عالقات ربطت سابقا االتحاد
السوفياتي من جهة ومصر من جهة أخرى
إل��ى ع�لاق��ات روس�ي��ة ـ�ـ مصرية ،ومنها في
مجال ت��وري��دات األسلحة وامل �ع��دات ،تبقى
على ما هي عليه».
وأك� ��د «م �س �ت �ع��دون إلج � ��راء م �ح��ادث��ات مع
ال �ج��ان��ب امل �ص��ري ح ��ول إم�ك��ان�ي��ة تسليمه
ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ح��دي �ث��ة وك��ذل��ك
ت�ص�ل�ي��ح امل �ع ��دات ال�ق��دي�م��ة ال �ت��ي تسلمها

القاء القبض على 8
غزة
أشخاص تسللوا من ّ
إلى مصر لـ«تنفيذ أعمال
عدائية»
تظاهر أنصار الرئيس املعزول أمس في جمعة حملت شعار «نساء مصر خط أحمر» (جوانليجي غارسيا ــ أ ف ب)
املصريون أيام االتحاد السوفياتي».
أم �ن �ي��ًا ،أع �ل��ن امل �ت �ح��دث ال �ع �س �ك��ري ،أح�م��د
م �ح �م��د ع� �ل ��ي ،أن ع �ن��اص��ر ح � ��رس ح ��دود
الجيش الثاني امليداني بجهة مدينة رفح
ّ
تمكنت من ضبط  8أشخاص من جنسيات
م �خ �ت �ل �ف��ة ،أم � � ��س ،ت �س �ل �ل ��وا م � ��ن ال �ج��ان��ب
الفلسطيني إلى األراضي املصرية.
وأوض � ��ح م�ح�م��د ع �ل��ي ،ف ��ي ص�ف�ح�ت��ه على

«فايسبوك» ،أن املضبوطني من بينهم «6
فلسطينيني وأردني ومصري ،تسللوا إلى
ال �ب�لاد ب�غ��رض تنفيذ أع �م��ال ع��دائ�ي��ة ضد
عناصر القوات املسلحة والشرطة املدنية
بشمال سيناء» ،مشيرًا إلى أنه تم عرضهم
ع �ل��ى ال �ن �ي��اب��ة امل �خ �ت �ص��ة وات � �خ� ��اذ جميع
اإلجراءات القانونية حيالهم.
إل��ى ذل��ك ،تظاهر آالف من أنصار الرئيس

امل � �ص� ��ري امل� � �ع � ��زول م �ح �م��د م ��رس ��ي ع�ق��ب
ص�لاة الجمعة ،دعمًا له ورفضًا الحتجاز
م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ن �س��اء وال �ف �ت �ي��ات ال�ل��وات��ي
يؤيدن مرسي خالل تظاهرات سابقة.
وانطلق املتظاهرون في ع��دة مسيرات من
أمام عدد من املساجد الرئيسية في مناطق
م�ت�ف��رق��ة م��ن ال �ق��اه��رة ف��ي م �ظ��اه��رة تحمل
شعار «ن�س��اء مصر خ��ط أح�م��ر» ،مطالبني

ب� �ـ«وق ��ف م ��ا ي �س �م��ون��ه امل �ح��اك �م��ة ال�ه��زل�ي��ة
للرئيس الشرعي املنتخب ،وب��اإلف��راج عن
ع��دد م��ن النساء والفتيات ت��م احتجازهن
خالل مظاهرات سابقة ألنصار مرسي».
وأدت ال �ص��دام��ات ب�ين م�ع��ارض��ي الرئيس
م ��رس ��ي وأن � � �ص� � ��اره إل� � ��ى م �ق �ت��ل ط� �ف ��ل ف��ي
ال �ق��اه��رة ،حسبما أع�ل�ن��ت وزارة الداخلية
املصرية .وك��ان تحالف دع��م الشرعية دعا

فلسطين

ما قل
ودل
اعتبرت أرملة الزعيم الفلسطيني
الراحل ياسر عرفات ،سهى
الطويل ،أن «مقتل زوجها ُي ّ
عد
جريمة سياسية من الطراز األول»،
مشيرة الى أنها «تنتظر نتائج
القضية التي رفعتها أمام القضاء
الفرنسي في اغتيال زوجها».
في املقابل ،اتهم العقيد السابق
في االستخبارات اإلسرائيلية
مردخاي كيدار ،سهى عرفات بأنها
املرشحة األولى للقيام بتسميم
زوجها وأنها تريد اليوم أن تخفي
ما قامت به .وأضاف أن سهى
عرفات كانت تريد أن تتخلص
منه مؤكدًا أن إسرائيل لو قامت
بذلك لكانت استخدمت سمًا
يختفي وال يترك أي بصمات.
(أ ف ب)

السجال حول مقتل عرفات يشتعل مجددًا
ف��وض��ى ع ��ارم ��ة ت �ح �ي��ط ب�ق�ض�ي��ة اغ �ت �ي��ال
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات،
فنتائج التحاليل ال��روس�ي��ة غير امل��ؤك��دة
لنظرية التسمم ،تسببت بحفلة اتهامات
بني أطراف القضية.
ون �ق��ل م�ح�ق�ق��ون ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون أم ��س عن
ت�ق��ري��ر روس ��ي ق��ول��ه إن��ه ت��وص��ل إل��ى ع��دم
ك �ف��اي��ة األدل � � ��ة ال �ت ��ي ت ��دع ��م ن �ظ��ري��ة وف ��اة
ال��زع �ي��م ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ع ��ام  2004نتيجة
التسمم بعنصر البولونيوم.
وكانت النتائج الروسية أضعف بدرجة
ك �ب �ي��رة م ��ن ال �ن �ت��ائ��ج ال �س��وي �س��ري��ة ال �ت��ي
أع �ل �ن �ت �ه��ا أرم � �ل� ��ة ع� ��رف� ��ات ي � ��وم األرب � �ع� ��اء
املاضي.
وقال رئيس اللجنة الطبية الخاصة التي
تتابع قضية وف��اة ع��رف��ات ،الطبيب عبد
ً
الله بشير ،نقال عما خلص إليه التقرير
ال ��روس ��ي ،إن ن�ت��ائ��ج ال�ت�ق��ري��ر ال��واف��ي عن
مستويات النظير بولونيوم 210-وظهور
م��رض ع��رف��ات ال تعطي أدل��ة كافية تدعم
ال�ق��رار القائل ب��أن ب��ول��ون�ي��وم 210-تسبب
في متالزمة إشعاع حادة أدت إلى الوفاة.
إال أن��ه اض��اف أن التقريرين السويسري
وال� ��روس� ��ي رص � ��دا «ك �م �ي��ات ك �ب �ي��رة» م��ن
العنصر املشع في رفاته.
وك��ان��ت ال�ن�ت��ائ��ج ال��روس �ي��ة أك �ث��ر تحفظًا
م��ن نظيرتها ال�س��وي�س��ري��ة وال �ت��ي أف��ادت
ب ��أن ف�ح��وص�ه��ا «ت�ع�ض��د ب��درج��ة معتدلة
الفرضية القائلة بأن الوفاة جاءت نتيجة
للتسمم بالبولونيوم .»210-بالرغم من أن

األدل ��ة غير ق��اط�ع��ة .وك��ان أب��و ع�م��ار ال��ذي
أص�ب��ح أول رئ�ي��س فلسطيني بعد اتفاق
أوس �ل��و  ،1993ق��د أص �ي��ب ف �ج��أة ب�م��رض
غ��ام��ض ف�ي�م��ا ك��ان��ت ت�ح��اص��ره ال��دب��اب��ات
اإلسرائيلية في مجمع الرئاسة برام الله.
وأل � �ق� ��ى ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ع �ل��ى إس��رائ �ي��ل
ب��امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ن وف ��ات ��ه وه ��و م ��ا تنفيه
اس ��رائ� �ي ��ل ،إال أن ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق محلية
ل��م ت�ح�ق��ق ت�ق��دم��ًا ي��ذك��ر ف��ي تفسير سبب
الوفاة.
وك��ان��ت السلطة الفلسطينية ق��د اتهمت
أول م��ن أم��س إس��رائ �ي��ل ب��اغ�ت�ي��ال ع��رف��ات
ب�ع��د تسلمها ن�ت��ائ��ج ال�ت�ح��ال�ي��ل وطالبت
فرنسا بتسليم تقريرها ف��ي ه��ذا الشأن،
حيث طلب وزي��ر العدل الفلسطيني علي
م�ه�ن��ا ،أم��س م��ن ف��رن�س��ا تسليم تقريرها
ح��ول العينات البيولوجية ل�ع��رف��ات الى
لجنة التحقيق الرسمية.
وقال مهنا ،في مؤتمر صحافي عقده في
رام الله في الضفة الغربية« ،لم نتلق أي
ج� ��واب ح�ت��ى اآلن م��ن ال �ط��رف ال�ف��رن�س��ي.
لقد بعثنا برسالة جديدة إلى الفرنسيني
نطالب فيها بتسريع إرسال النتائج وما
زلنا ننتظر».
وت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى أن خ�ب��راء فرنسيني
وس��وي�س��ري�ين وروس ��ًا أج ��روا ف��ي تشرين
ال �ث��ان��ي م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي ت�ح��ال�ي��ل على
رف � � ��ات ع� ��رف� ��ات ب �ع ��د ن �ب �ش �ه��ا وأغ� ��راض� ��ه
الشخصية.
في هذا الوقت ،اتهم رئيس لجنة التحقيق

ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف ��ي وف� ��اة ع ��رف ��ات ،ت��وف�ي��ق
الطيراوي ،أمس إسرائيل باغتياله .وقال
«إن إسرائيل هي املتهم األول واألساسي
وال � ��وح � �ي � ��د ف � ��ي ق� �ض� �ي ��ة اغ � �ت � �ي� ��ال ي ��اس ��ر
ع��رف��ات» ،م�ش��ددًا على أن «ف��رن�س��ا تعرف
الحقيقة كاملة وتعرف كل املعطيات حول
استشهاد عرفات».
وأضاف أن املعطيات التي توافرت للجنة
ع �ق��ب ت�س�ل�م�ه��ا ت �ق��اري��ر ال� �ف ��رق ال��روس �ي��ة
والسويسرية ،تشير إلى أن وفاة الرئيس
ع��رف��ات ل��م تكن طبيعية ،ب��ل نتيجة م��ادة
سمية ،معتبرًا أن كافة الدالئل واملعطيات
تؤكد أن أب��و عمار لم يمت بسبب املرض
أو تقدم السن ولم يمت موتًا طبيعيًا ،وأن
ت �ط��ور ال �ح��ال��ة امل��رض �ي��ة ل�ل��رئ�ي��س ع��رف��ات
ناتج من مادة سمية.
ك� �م ��ا أك� � ��د أن� � ��ه «وم� � � ��ن خ �ل ��ال امل �ع �ط �ي��ات
وال�ق��رائ��ن والتحقيقات وال�ش�ه��ادات ومن
ّ
والتحري اقتربنا كثيرًا من
خالل البحث
هوية قاتل الزعيم ياسر عرفات».
وق��ال ال�ط�ي��راوي «اق�ت��رب�ن��ا م��ن الحقيقة»،
ن ��اف� �ي ��ًا ت �ك �ه �ن��ات ب� �ع ��ض ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين
ب ��أن أف� ��راد دائ� ��رة ع��رف��ات امل �ق��رب��ة ق�ت�ل��وه،
ووص �ف �ه��ا ب��أن�ه��ا «ش ��ائ �ع ��ات» ،م��ؤك �دًا أن
اللجنة ال تتعامل إال مع الحقائق واألدلة.
وي��ذك��ر أن أرم �ل��ة ع ��رف ��ات ،س �ه��ى ،وال �ت��ي
ل��م ت��ذك��ر إس��رائ �ي��ل ً ع �ل��ى اإلط� �ل��اق ،ك��ان��ت
ق��د ات�ه�م��ت ص��راح��ة أع �ض��اء ف��ي «ال��دائ��رة
املقربة» من عرفات بتنفيذ عملية اغتياله.
(أ ف ب)

