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مبوب

القاهرة :ثورة « 30يونيو» أنقذت العرب
الحكومة املصرية ،التي بدأت بتطبيق قانون التظاهر ،ترى أن
عزل محمد مرسي أنقذ املنطقة العربية بأكملها ،في وقت أكد
وزير الدفاع أن القوات املسلحة ماضية في «تطهير» سيناء
القاهرة ــ االخبار
أك��د وزي ��ر ال��دف��اع امل �ص��ري ع�ب��د الفتاح
السيسي أن «ال �ق��وات املسلحة ماضية
ف � ��ي ت� �ط� �ه� �ي ��ر س � �ي � �ن� ��اء م � ��ن ال� �ع� �ن ��اص ��ر
اإلج��رام �ي��ة م��ن دون ت �ه��اون أو تفريط
أو تسامح ،وأن�ه��ا ستتصدى بكل قوة
وحسم ملن يحاول رفع السالح في وجه
القوات املسلحة والشرطة».
وقال ،خالل ندوة نظمتها إدارة الشؤون
امل �ع �ن��وي��ة ف� ��ي ال� �ج� �ي ��ش ،إن «ال �ق �ض �ي��ة
العادلة التي تؤمن بها القوات املسلحة
ت �ج �ع �ل �ه��ا ت �ق��ف ع �ل��ى أرض ص �ل �ب��ة ف��ي
م��واج�ه��ة ج�م�ي��ع امل�خ��اط��ر وال�ت�ح��دي��ات،
للحفاظ على بقاء مصر آمنة ومستقرة
مهما كلفها ذلك من تضحيات».
م��ن جهته ،ق��ال رئ�ي��س ال ��وزراء املصري

ح��ازم الببالوي «إن ما ح��دث فى مصر
بعد أح��داث ث��ورة  30يونيو (ح��زي��ران)
أن� �ق ��ذ امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ب��أك �م �ل �ه��ا م��ن
املخاطر التى كانت تهددها» ،مؤكدًا أن
بالده ال تعيش على الهدايا أو العطايا
من ال��دول ،كما يروج البعض .وأضاف،
ف��ي م��ؤت�م��ر ت�ش�ج�ي��ع االس�ت�ث�م��ار أم��س،
إن جماعة اإلخ ��وان املسلمني ال وج��ود
ل �ه��ا ق��ان��ون �ي��ًا ،الف �ت��ًا إل ��ى أن ال�ح�ك��وم��ة
تنفذ حكم القضاء في ما يتعلق بحظر
أنشطة «اإلخوان».
ورأى ال� �ب� �ب�ل�اوى أن االس� �ت� �ف� �ت ��اء ع�ل��ى
ال��دس�ت��ور امل �ع� ّ�دل سيجري ف��ي النصف
ال�ث��ان��ي م��ن شهر ك��ان��ون ال�ث��ان��ي املقبل،
مشددًا على أن الحكومة التي أص��درت
ب��رن��ام�ج��ًا م �ت��درج��ًا ل�ت��رش�ي��د ال��دع��م ،لن
ت�ق��وم ب��إل�غ��اء ال��دع��م ،لكنها ستصل به

خالل  5أو  7سنوات إلى حدود «عاقلة».
وفي تعليقه على إصدار قانون التظاهر
املثير للجدل ،قال رئيس الوزراء املصري
إن «ل �ل �م��واط��ن ك��ل ال �ح��ق ف��ى ال�ت�ظ��اه��ر،
وال��دول��ة تحميه فى ذل��ك ،لكنها ،أيضا،
يجب أن تحمي اآلخرين إذا جرت إساءة
الحق في التظاهر».
وفي هذا السياق ،بدأت وزارة الداخلية
تطبيق ق��ان��ون التظاهر السلمي ،ال��ذي
أق��ره الرئيس امل�ص��ري ،ع��دل��ي منصور،
أول م��ن أم� ��س ،وع �ق��د وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة،
م�ح�م��د إب��راه �ي��م ،اج�ت�م��اع��ًا م��وس�ع��ًا مع
مساعديه ملناقشة آليات تنفيذ القانون.
وش��دد ال��وزي��ر على مساعديه التعامل
ب�م�ن�ت�ه��ى ال �ق ��وة وال �ح �س��م «ب �م��ا يظهر
ال� ��دول� ��ة ق ��وي ��ة ف ��ي ح � ��ال ال � �خ� ��روج ب��أي
ت�ظ��اه��رات م��ن دون ال�ح�ص��ول على إذن
م�س�ب��ق م��ن ال �ج �ه��ات األم �ن �ي��ة» ،م�ش�ي�رًا
إل��ى «ض ��رورة أن يعود منع أي مسيرة
أو تظاهرة ألسباب حقيقية وواضحة
تتعلق بالضرر باألمن العام للبالد».
ك��ذل��ك أك� ��د إب ��راه �ي ��م ض � ��رورة ال�ت�ع��ام��ل
بمنتهى الحزم والحسم مع أي عنصر

ي�ج�ن��ح إل ��ى ال �ع �ن��ف وي �س �ع��ى إل ��ى قطع
ال �ط ��رق وت �ع �ط �ي��ل امل� ��واص �ل�ات ،م�ط��ال�ب��ًا
بتقديم أي شخص ي�ق��وم بقطع طريق
أو تعطيل مواصالت إلى النيابة العامة
ملحاكمته.
إلى ذلك ،كشف مقرر لجنة نظام الحكم
في لجنة «الخمسني» لتعديل الدستور،
ع �م��رو ال �ش��وب �ك��ي ،أن ال �ت �ص��وي��ت على
الدستور سيبدأ السبت املقبل ،في الوقت
ال��ذى تحتدم فيه الخالفات حول نسبة
ال � �ـ ،%50ال�ت��ي ك��ان��ت مخصصة للعمال
والفالحني ف��ي مجلس الشعب ،إضافة
إل ��ى خ�ل�اف م�م�ث�ل��ي األزه � ��ر وال�ك�ن�ي�س��ة
وال� �س� �ل� �ف� �ي�ي�ن ،ح � � ��ول وض � � ��ع م �ص �ط �ل��ح
«مدنية ال��دول��ة» ف��ي ديباجة الدستور،
ً
فضال عن املشادة التي وقعت بني ممثل
املؤسسة العسكرية من جانب ،وشباب
الثورة ونقيب الصحافيني حول جرائم
النشر.
م �ي��دان �ي��ًا ،أص �ي��ب ع �ن �ص��ر م ��ن ال�ش��رط��ة
ب�ج��روح ،أم��س ،بعدما ألقى مجهولون
قنبلة على حاجز للشرطة بالقرب من
قصر الرئاسة بالقاهرة.

◄ وفيات ►
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
بديعة حليم األعور
(مرافقة السيدة فيروز)
أش �ق��اؤه��ا :امل��رح��وم��ون ع � ��ارف ،م �ع��روف
ورؤوف
تواى في ثرى بلدتها قرنايل الساعة 12
ظهرًا وتقبل التعازي في قرنايل ،ويومي
األربعاء والخميس في منزلها في الحمرا
طوال النهار.

التونسيون لم يتفقوا على رئيس الحكومة
تونس ــ نورالدين بالطيب
ال�ت�ق��ى ت�ص��ري��ح ك��ل م��ن رئ�ي��س مجلس
ال�ش��ورى لحركة النهضة الحاكمة في
تونس ،فتحي ّ
العيادي ،واألم�ين العام
ل�ح��رك��ة ن ��داء ت��ون��س ،ال�ط�ي��ب ال�ب�ك��وش،
على ع��دم حصول أي توافق على اسم
رئيس الحكومة الجديدة في البالد.
وج��اء نفي البكوش ردًا على تصريح
رئ� �ي ��س ال ��راب� �ط ��ة ال �ت��ون �س �ي��ة ل �ح �ق��وق
اإلن � �س� ��ان (إح� � ��دى امل �ن �ظ �م��ات ال��راع �ي��ة
ل� �ل� �ح ��وار ال ��وط� �ن ��ي) ع �ب ��د ال� �س� �ت ��ار ب��ن
م��وس��ى ،أم ��س إلذاع� ��ة «ش �م��س أف أم»
ال �خ��اص��ة ،ع��ن ح �ص��ول ات �ف��اق ب�ي�ن كل
األط��راف على اسم من سيتولى تأليف
الحكومة العتيدة.
في هذا الوقت ،أكدت حركة النهضة في
بيان ،أنها مصرة «على مواصلة الحوار
ال ��وط� �ن ��ي ب ��اع �ت �ب ��اره اآلل � �ي ��ة ال��وح �ي��دة
للوصول ال��ى ح��ل ل�لازم��ة السياسية»،
ك �م��ا ح� ��ذرت م ��ن ت ��ده ��ور األوض� � ��اع في
البالد .وهو اعتراف يحصل ألول مرة،
اذ اعتادت الحركة في بياناتها السابقة
وتصريحات قادتها التخفيف من حدة
األزمة التي تعيشها تونس.

وأعلنت «النهضة» أنها لن تكتفي بدور
املتفرج في حال فشل الحوار ،واتهمت
أطرافًا لم ّ
تسمها بوقوفها وراء تعطيل
ال� � �ح � ��وار .وه � ��ي ال �ت �ه �م��ة ذات � �ه� ��ا ال �ت��ي
وج�ه�ه��ا ح��زب ال�ع�م��ال (ي �س��ار) لحركة
النهضة وكذلك حركة نداء تونس.
غ�ي��اب أي أف��ق ل�لأزم��ة السياسية التي
ت�ع�ي�ش�ه��ا ت��ون��س ب �ع��د أك �ث��ر م ��ن شهر
من انطالق الحوار الوطني ،ال��ذي كان
التونسيون يعولون عليه للخروج من
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي امل �ن��ذر ب��ال�ك��ارث��ة،
واألمني الدقيق ،عمقته قرارات املجلس
ال � ��وزاري ن�ه��اي��ة األس �ب��وع ،ال ��ذي اتخذ
مجموعة من القرارات من بينها إحداث
ك �ل �ي��ات ط ��ب وص� �ي ��دل ��ة وط � ��ب أس �ن��ان
ف��ي ب�ع��ض امل� ��دن ،م�ن�ه��ا س �ي��دي ب��وزي��د
والقصرين ومدنني وجندوبة والكاف.
وهو ما اثار حفيظة جهات اخرى.
فقد أعلنت مدينة قابس ي��وم السبت
امل � � ��اض � � ��ي اإلض � � � � � � ��راب ال � � �ع � � ��ام وخ � � ��رج
امل� ��واط � �ن� ��ون ف� ��ي ت� �ظ ��اه ��رات م �ط��ال �ب�ين
بحقهم في كلية ط��ب .مشهد تكرر في
مدينة قفصة ،التي ه��دد مكتب حركة
النهضة فيها باالستقالة الجماعية،
ف �ي �م��ا رأت امل� �ع ��ارض ��ة ان اس �ت �ح ��داث

مجموعة م��ن كليات ال�ط��ب ف��ي م��دن ال
ت�ت��واف��ر فيها بنية أس��اس�ي��ة كافية في
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ت��وف��ر ل�ل�ط�ل�ب��ة ال ��دراس ��ة
التطبيقية ،ي��ؤك��د ان الحكومة بصدد

هل تشهد حركة النهضة انشقاقات في
صفوفها؟ (فتحي بلعيد ــ أ ف ب)

ت��وزي��ع ال��وع��ود واألوه � ��ام الم�ت�ص��اص
غضب الشارع املتصاعد ،فضال على ان
البالد ال تحتاج إلى هذا العدد الكبير
م� ��ن ك �ل �ي ��ات ال� �ط ��ب وال� �ص� �ي ��دل ��ة وط ��ب
األسنان.
وأشارت املعارضة إلى ان هذه القرارات
املتسرعة م��ن شأنها ان تثير النعرات
ال� �ج� �ه ��وي ��ة .م� ��ن ج �ه �ت��ه ال � �ق � �ي� ��ادي ف��ي
«النهضة» الوزير السابق لطفي زيتون
رأى ان ه ��ذه امل �ش��اري��ع وه�م�ي��ة وات�ه��م
الحكومة بأنها ل��م تنجز شيئًا يذكر.
تصريح ي��ؤك��د ات�س��اع ال�ه��وة ب�ين ق��ادة
ال �ح��رك��ة االس�ل�ام �ي ��ة ،وه ��و م ��ا كشفته
استقالة القيادي ري��اض الشعيبي من
كل هياكل الحركة بسبب «التقارب مع
رموز النظام السابق».
وكانت كتلة الحركة في املجلس الوطني
ال �ت��أس �ي �س��ي ق ��د رف �ض ��ت ق � ��رار امل�ك�ت��ب
التنفيذي بالتراجع عن التنقيحات في
النظام الداخلي للمجلس ،التي ّ
عدتها
املعارضة «انقالبًا داخل املجلس» أدى
الى تعميق أزمة الحوار الوطني.
ّ
وعلقت على اثره كتلة حزب التكتل من
أجل العمل والحريات (شريك النهضة
في الحكم) عضويتها داخل املجلس.
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ما قل
ودل
أظهرت النتائج األولية لالنتخابات
البرملانية والبلدية في موريتانيا
تقدم حزب «االتحاد من أجل
الجمهورية» الحاكم في مختلف
مناطق البالد .ووفقًا ملصادر
في اللجنة الوطنية املستقلة
لالنتخابات ،فإن النتائج الجزئية
األولية تظهر تقدم الحزب
الحاكم بنحو  ،%40يليه حزب
التجمع الوطني لإلصالح والتنمية
(تواصل) اإلسالمي بنحو  ،%20ثم
حزبي «التحالف الشعبي التقدمي»،
وحزب «الوئام الديموقراطي
االجتماعي» اليساريني املعارضني
بنحو  %10لكل منهما.
(األناضول)

عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات بنغازي
حتى وق��ت متأخر م��ن األم ��س ،ك��ان عدد
قتلى اشتباكات بنغازي قد تجاوز ال�ـ 9
أش �خ��اص ،س�ق�ط��وا ف��ي أع �ق��اب امل��واج�ه��ة
التي دارت بني القوات العسكرية الرسمية
ّ
ومجموعات اسالمية مسلحة في املدينة
الواقعة شرق ليبيا.
وقال مسؤولون أمنيون في املدينة التي
ّ
مثلت مهد انتفاضة  17شباط  ،2011إن
القتال ّ
تفجر عندما كانت قوات خاصة من
الجيش تالحق مشتبهًا فيه ف��ي منطقة
تنتشر ف�ي�ه��ا ج�م��اع��ة أن �ص��ار ال�ش��ري�ع��ة،
ف�ي�م��ا اف� ��ادت م �ص��ادر ط�ب�ي��ة وأم�ن�ي��ة ب��أن
تسعة على األقل قتلوا في االشتباكات.
وأفاد ابراهيم محمد ،املقاتل مع «أنصار
ال �ش��ري �ع��ة» ،ب ��أن ه ��ذه ه ��ي امل� ��رة ال�ث��ان�ي��ة
التي تحدث فيها اشتباكات مع مواطنني
لتدخلهم في الشؤون السياسية.
ف��ي ه ��ذه األث� �ن ��اء ،أع �ل��ن ال�ج�ي��ش الليبي
ح��ال��ة «النفير ال �ع��ام» ف��ي ب�ن�غ��ازي ،ودع��ا
«كافة العسكريني» الى «االلتحاق بثكنهم
ووح��دات�ه��م العسكرية على نحو ف��وري»
بعد املواجهات.

وق � ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات
األمنية املشتركة لتأمني مدينة بنغازي
(ال �ح��اك��م ال�ع�س�ك��ري للمدينة) إن رئيس
الغرفة العقيد عبد الله السعيطي «اهاب
ب �ك��اف��ة ال �ع �س �ك��ري�ين االل� �ت� �ح ��اق بثكنهم
ووحداتهم العسكرية على نحو ف��وري»،
الفتًا الى ان «هذا األمر يرافقه اعالن لحالة
ال �ن �ف �ي��ر» .واض� � ��اف ان «ك� ��ل م ��ن يتخلف
ع��ن االل �ت �ح��اق س�ي�ت�ح�م��ل ع��واق��ب غيابه
قانونيًا ويعد ذلك هروبا من حالة النفير
والطوارئ القصوى».
من جهتها ،أعلنت الحكومة في طرابلس،
ف ��ي ب� �ي ��ان ،أن ت �س �ع��ة ع �ل��ى األق � ��ل ق�ت�ل��وا
وأصيب  49في االشتباكات .وحثت سكان
بنغازي على التزام الهدوء حتى تتمكن
القوات من بسط األمن .وقال نائب رئيس
الوزراء الصديق عبد الكريم ،في العاصمة
طرابلس «إن األحداث املؤسفة الدائرة في
بنغازي إنما هي نتيجة لهجوم على قوات
خ��اص��ة ت��اب�ع��ة للجيش ال�ل�ي�ب��ي ومكلفة
ّ
توفير األم��ن للمدينة» .واتهمت «أنصار
الشريعة» بشن الهجوم على القنصلية

األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ب �ن �غ��ازي ق �ب��ل ع� ��ام ،ال��ذي
قتل فيه سفير ال��والي��ات املتحدة وثالثة
أم �ي��رك �ي�ين آخ ��ري ��ن .وك ��ان ��ت م�ي�ل�ي�ش�ي��ات
متنافسة من مصراتة وأم��اك��ن أخ��رى قد
انسحبت من طرابلس األس�ب��وع املاضي
بعد اش�ت�ب��اك��ات سقط فيها أك�ث��ر م��ن 40
ً
ق �ت �ي�لا ح�ي�ن س ��ار م�ح�ت�ج��ون إل ��ى ق��اع��دة
ّ
إح��دى امليليشيات مطالبني إي��اه��ا بترك
العاصمة .وج��اء هذا التوتر األمني غداة
ً
لقاء جمع ك�لا من رئيس ال ��وزراء الليبي
علي زيدان ،ووزيري الخارجية األميركي
جون كيري ،والبريطاني وليام هيغ ،في
لندن أول من أمس ،لبحث مسألة التعاون.
وك� ��ان� ��ت إح � � ��دى امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات امل �س �ل �ح��ة
ق ��د اخ �ت �ط �ف��ت زي � � ��دان واح �ت �ج��زت��ه ف �ت��رة
ً
قصيرة الشهر املاضي .وأمال في احتواء
املقاتلني السابقني ،استعانت الحكومة
بميليشيات لتوفير األم��ن ،لكن والء هذه
امليليشيات ظل لقادتها أو قبائلها وكثيرًا
ما تدور بينها اشتباكات في نزاعات على
األرض أو لعداوات شخصية.
(رويترز)
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