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مسودة الدستور تقسم اإلسالميين

«اإلخوان» يتوعدون بـ«أمر جلل» اليوم
يسيطر االستفتاء
الدستوري على املشهد
املصري ،في ظل انقسام
«إسالمي» حوله ،ورغم أنه
يحظر األحزاب الدينية ،يلقى
الدستور دعم حزب «النور»
السلفي

م ��ن ج �ه �ت��ه ح � ��ذر األم �ي ��ن ال � �ع ��ام ل�ج��ام�ع��ة
ال��دول العربية نبيل العربي مما وصفها
بـ«املخاطر الجسيمة» الناجمة عن إق��رار
ال�ك�ن�ي�س��ت اإلس��رائ �ي �ل��ي مل�خ�ط��ط «ب��راف��ر».
وأض � � � � ��اف أن ه � � ��ذا امل � �خ � �ط ��ط ي� �ت� �ع ��ارض
جوهريًا مع املناخ املطلوب إلنجاح مسار
امل� �ف ��اوض ��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
الجارية اآلن ويعرضها إلى أفدح املخاطر،
ك�م��ا م��ن ش��أن��ه أي�ض��ًا أن ي�ق��وض ال�ج�ه��ود
ال��دول �ي��ة امل �ب��ذول��ة إلق� ��رار ت�س��وي��ة قضايا
ال �ح��ل ال �ن �ه��ائ��ي ال �ت��ي ت �ج��ري اآلن وال �ت��ي
ت �ه��دف إل ��ى إن �ه��اء االح �ت�ل�ال اإلس��رائ�ي�ل��ي
لألراضي الفلسطينية املحتلة عام .1967
ً
ودع��ا األم�ين العام املجتمع الدولي ممثال
ف��ي مجلس األم��ن إل��ى تحمل مسؤولياته
ف ��ي وق� ��ف ت �ل��ك امل� �م ��ارس ��ات وامل �خ �ط �ط��ات
ال� �ع ��دوان� �ي ��ة اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ض� ��د ال �ش �ع��ب
الفلسطيني ،والتي تشكل انتهاكًا صارخًا
ل�ل�ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة وال �ح �ق��وق امل �ش��روع��ة
للشعب الفلسطيني ول �ق��رارات الجمعية
العامة لألمم املتحدة ومجلس األم��ن ذات
الصلة .ول��م يتسن الحصول على تعقيب
من املسؤولني اإلسرائيليني حتى الساعة
( 17:00ت � ��غ) ح� ��ول ت �ح��ذي��ر األم �ي��ن ال �ع��ام
لجامعة الدول العربية.
ف��ي ال �س �ي��اق ،ن�ف��ى االت �ح ��اد األوروب� � ��ي أن
ي� �ك ��ون ل ��دي ��ه ن �ي��ة ل �ق �ط��ع امل � �س ��اع ��دات ع��ن
ال �س �ل �ط ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ف� ��ي ح� � ��ال ف�ش��ل
املفاوضات الجارية مع إسرائيل برعاية
أميركية.
وك ��ان ��ت ص �ح��ف إس��رائ �ي �ل �ي��ة ن �س �ب��ت أول
م��ن أم��س ت�ص��ري�ح��ات إل��ى ممثل االت�ح��اد
األوروب� � � � � ��ي ف � ��ي امل � �ف � ��اوض � ��ات أن � ��دري � ��اس
راينيكي ق��ال فيها «إن االت�ح��اد ق��د يقطع
امل �س��اع��دات ع��ن ال�س�ل�ط��ة ف��ي ح ��ال ل��م ت��ؤد
املفاوضات إلى نتيجة».
وق ��ال ��ت امل �ت �ح��دث��ة ب ��اس ��م امل �م �ث �ل��ة ال�ع�ل�ي��ا
ل�لأم��ن والسياسة الخارجية ف��ي االت�ح��اد
األوروب � � ��ي م��اي��ا ك��وس�ي��ان�ي�ت��ش «إن �ن ��ا لم
نعلن ع��ن ه��ذا األم��ر ،وه��و ليس مطروحًا
للنقاش حاليًا».
وأض��اف��ت «إن االت �ح��اد األوروب � ��ي م��ا زال
ي��دع��م ب �ق��وة م �ح��ادث��ات ال �س�ل�ام بوصفها
الطريق األمثل لحل الصراع الفلسطيني
اإلس��رائ�ي�ل��ي وت�ح�ق�ي��ق األم ��ن واالس �ت �ق��رار
ل �ل �م �ن �ط �ق ��ة» .م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ،ق� � ��ال ال �ع �ض��و
املستقيل في الطاقم الفلسطيني املفاوض
محمد اشتيه إن ال�ت��وص��ل إل��ى ات�ف��اق مع
إس��رائ�ي��ل أم��ر مستحيل بسبب ال�ف�ج��وات
الواسعة بني مواقف الطرفني.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

دع��ا ح��زب «ال �ن��ور» ال�س�ل�ف��ي ،أم ��س ،إل��ى
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى م� � �ش � ��روع ال ��دس� �ت ��ور
امل �ص��ري ال ��ذي اع��دت��ه لجنة ش ��ارك فيها
ب� �ـ«ن� �ع ��م» ،ف �ي �م��ا دع ��ت ج �م��اع��ة اإلخ � ��وان
امل�س�ل �م�ين ال �ت��ي ي�ن�ت�م��ي إل �ي �ه��ا ال��رئ�ي��س
امل � �ع� ��زول م �ح �م��د م ��رس ��ي إل � ��ى م �ق��اط �ع��ة
االستفتاء على املشروع.
وقال رئيس حزب النور يونس مخيون،
في مؤتمر صحافي ،إن الحزب سيشارك
ف��ي ه��ذا االس�ت�ف�ت��اء ب�ن�ع��م« ،ح��رص��ًا منا
ع �ل ��ى ال � ��وص � ��ول إل � ��ى ح ��ال ��ة االس� �ت� �ق ��رار
وتحقيق املصلحة العليا للبالد وحتى
ن �ج �ن��ب ال� �ب�ل�اد م ��زي� �دًا م ��ن ال �ف��وض��ى أو
الوقوع في ما ال تحمد عقباه».
واع �ت �ب��ر م �خ �ي��ون أن «ال��دس �ت��ور خ�ط��وة
أول� � ��ى ع �ل��ى ط ��ري ��ق االس� � �ت� � �ق � ��رار ...ح�ت��ى
ي�ن�ع��م ال�ش�ع��ب امل �ص��ري ب �ث �م��رات ج�ه��اده
ً
وم�ق��اوم�ت��ه للطغيان ب��دال م��ن أن يجني
املر والعلقم والفوضى والخراب».
ورغ��م أن م��ن ب�ين البنود ال�ت��ي تضمنها
مشروع الدستور حظر تأسيس األحزاب
ع�ل��ى أس� ��اس دي �ن��ي ،وه ��و ن�ف��س ال�ح�ظ��ر
ال��ذي تضمنه الدستور ال��ذي كان ساريًا
في عهد الرئيس األسبق حسني مبارك،
إال أن ح � ��زب ال � �ن� ��ور ،ال� � ��ذي ت ��أس ��س م��ع
حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية
ل �ـ«اإلخ��وان» بعد إط��اح��ة م �ب��ارك ،وال��ذي
شارك في صياغة الدستور ،يرى أنه غير
م�ع�ن��ي ب �ه��ذا ال�ح�ظ��ر ،ح�ي��ث ق ��ال مساعد
رئ �ي��س ح� ��زب ال� �ن ��ور ط �ل �ع��ت م� � ��رزوق إن
النور «ليس حزبًا دينيًا وال يقع في إطار
النص ال��دس�ت��وري بحظر اﻷح ��زاب التي
أنشئت على أساس ديني».
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ق��ال��ت صحيفة الحرية
وال� �ع ��دال ��ة ال �ت��اب �ع��ة ل� � �ـ«اإلخ � ��وان» أم ��س،

تونس

«نزولك ومشاركتك ولو بالرفض معناه
أنك مشارك في االنقالب على إرادة الشعب
امل�ص��ري» .وكشف القيادي في التحالف
الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب،
ورئ � �ي� ��س ح � ��زب «ال �ف �ض �ي �ل ��ة» ال �س �ل �ف��ي،
م �ح �م��ود ف �ت �ح��ي ،إن ال �ت �ح��ال��ف س�ي��دع��و
الشعب املصري إل��ى مقاطعة االستفتاء
ع� �ل ��ى ال� ��دس � �ت� ��ور ال � �ج� ��دي� ��د ،وامل� �ش ��ارك ��ة
ف ��ي «م ��وج ��ة ث ��وري ��ة ج� ��دي� ��دة» ف ��ي ي��وم
االستفتاء ،معتبرًا أن حزبه «ل��ن يشارك
ال�ع�ص��اب��ة االن �ق�لاب �ي��ة ف��ي اس�ت�ف�ت��ائ�ه��م».
وأوض � � � ��ح ،ف ��ي ت �ص��ري��ح ع �ل��ى ص�ف�ح�ت��ه
ال��رس �م �ي��ة ع �ل��ى م��وق��ع «ف��اي �س �ب��وك» ،إن
«ال �ت �ح��ال��ف س �ي��دع��و إل ��ى م��وج��ة ث��وري��ة
ج��دي��دة يظهر م��ن خ�لال�ه��ا ح�ج��م ال��زخ��م
ال �ث��وري وض �ع��ف اإلق �ب��ال ال�ش�ع�ب��ي على
االستفتاء ،وتساهم ف��ي تشتيت جهود
قوات االنقالب بني التصدي للثوار وبني
ال��ذه��اب للتصويت ف��ي ال�ل�ج��ان النائية

دعا البابا تواضروس
الثاني إلى المشاركة في
االستفتاء على مسودة
الدستور الجديد

لرفع نسبة التصويت».
ف��ي ال�س�ي��اق ،دع��ت األح ��زاب والجماعات
ال �ل �ي �ب��رال �ي��ة وال� �ي� �س ��اري ��ة ال� �ت ��ي دع �م��ت
االح� �ت� �ج ��اج ��ات ض ��د ال ��رئ� �ي ��س امل� �ع ��زول
م �ح �م��د م��رس��ي امل �ص��ري�ي�ن إل ��ى امل��واف �ق��ة
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال � �ت ��ي ع � � ��ززت وض ��ع
الجيش .وقالت صحيفة الوفد الناطقة
بلسان حزب الوفد الليبرالي في عنوان
على صدر صفحتها األول��ى اليوم «نعم
للدستور ..بوابة عبور مصر من النفق».
وأطلقت حركة تمرد ،قائدة االحتجاجات
ال � �ت� ��ي أس� �ق� �ط ��ت م � ��رس � ��ي ،ح� �م� �ل ��ة ل �ح��ث
الناخبني على املشاركة في االستفتاء.
كما دع��م املسيحيون الدستور الجديد،
ودعا بابا الكنيسة املصرية ،تواضروس
الثاني ،إلى املشاركة في االستفتاء على
م �س��ودة ال��دس �ت��ور ال �ج��دي��د ،م�ع�ت�ب�رًا أن
«املشاركة ضرورة واجبة دون أعذار».
ووص��ف البابا ت��واض��روس ،خالل عظته
األسبوعية بالكاتدرائية املرقسية (املقر
البابوي للكنيسة األرثوذكسية) مسودة
ال ��دس� �ت ��ور ال� �ج ��دي ��د ب��أن �ه��ا «م� �ت ��وازن ��ة،
وخ � � �ط � � ��وة ه � ��ام � ��ة مل � �ص� ��ر ع � �ل� ��ى ط ��ري ��ق
الديمقراطية الصحيحة».
م� �ي ��دان� �ي ��ًا ،اس � �ت � �م ��رت ال � �ت � �ظ� ��اه� ��رات ف��ي
ال�ش��وارع املصرية رغ��م ق��ان��ون التظاهر،
ون �ظ �م ��ت ح ��رك ��ة « 7ال� �ص� �ب ��ح» امل ��ؤي ��دة
ملرسي مسيرة في اإلسكندرية للمطالبة
باإلفراج عن الفتيات الصادر في حقهن
قرار بالسجن  11عاما ،وكذلك اإلفراج عن
«كافة املعتقلني» .ودعا التحالف الوطني
ل��دع��م ال �ش��رع �ي��ة ورف� ��ض االن � �ق �ل�اب ،إل��ى
تظاهرة «مليونية» ،اليوم الجمعة ،تحت
شعار «لبيك أم الشهيد» ،فيما طالبهم
باالستعداد لـ«أمر جلل» لم يحدده.
وق ��ال ال�ت�ح��ال��ف ،ف��ي ب �ي��ان إن «ت�ظ��اه��رة
ال �غ ��د ت ��أت ��ي ض �م��ن أس� �ب ��وع اح �ت �ج��اج��ي
ج��دي��د ي �ح �م��ل ش �ع��ار (ال � �ث ��ورة ص��اح�ب��ة
القرار)» .مشيرًا إلى أن األسبوع يتضمن
أي�ض��ا فعاليات احتجاجية غ �دًا «إلق��رار
الحرية لحرائر االسكندرية الصامدات».
ورغ��م أن بيان التحالف لم يحدد أماكن
بعينها للتظاهر ،إال أن مصدرًا أمنيا قال
إن وزارة الداخلية وضعت «خطة أمنية
ش��ام �ل��ة» ل �ت��أمي��ن ت �ظ ��اه ��رات ال �ت �ح��ال��ف،
ت�ت�ض�م��ن ت�ك�ث�ي��ف ال �ت ��واج ��د األم� �ن ��ي في
محيط ميدان التحرير.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

تحمل الجبهة
«النهضة» ّ
مسؤولية فشل الحوار

ح� ّ�م �ل��ت ح ��رك ��ة «ال� �ن � ّ�ه� �ض ��ة» اإلس�ل�ام �ي��ة
ال�ح��اك�م��ة ف��ي ت��ون��س «ائ �ت�ل�اف الجبهة
الشعبية» املعارض (يساري) مسؤولية
فشل ال�ح��وار الوطني ،بينما دع��ا حزب
«امل � �س� ��ار ال ��دي �م ��وق ��راط ��ي االج �ت �م��اع��ي»
(يسار وسط ،معارض) الرباعي الراعي
للحوار الوطني إل��ى «ممارسة الضغط
على القوى السياسية أثناء املفاوضات
ّ
التوصل إلى توافق حول مرشح
من أجل
رئاسة الحكومة».
وق � ��ال امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ب��اس��م ح��رك��ة
ال �ن �ه �ض��ة ،زي � ��اد األع � � � ��ذاري ،ف ��ي م��ؤت�م��ر
ص �ح��اف��ي أم� ��س ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ت��ون��س:
«إن أهم القوى السياسية (من االئتالف
ال �ح��اك��م وامل � �ع ��ارض ��ة) ق ��د واف� �ق ��ت ع�ل��ى
ّ
جلول ّ
عياد (وزير مالية سابق)
ترشيح
ل��رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ،ق�ب��ل أن ي��رف��ض ذل��ك
ائتالف الجبهة الشعبية».
وأض ��اف أن الجبهة الشعبية برفضها
ّ
ع� ّ�ي��اد «ع��ط�ل��ت م�س��ار ال �ح��وار ال��وط�ن��ي»،
ٌ
مبينًا أن باقي معظم القوى السياسية
ّ
وافقت على ترشيح عياد.
كذلك لفت العذاري إلى أن «النهضة» لم
ّ
ت��رش��ح ع� ّ�ي��اد ،وواف �ق��ت عليه ف��ي» إط��ار
ان� �ف� �ت ��اح» «ال �ن �ه �ض��ة» م ��ن أج� ��ل ان �ج��اح
الحوار الوطني.

وأش��ار إل��ى أن بعض ال�ق��وى السياسية
(الجبهة الشعبية) ل��م تتفاعل بالشكل
امل� � �ط� � �ل � ��وب م � � ��ع «ان � � �ف � � �ت� � ��اح ال� �ن� �ه� �ض ��ة»
و«ال � �ت � �ن� ��ازالت ال� �ت ��ي ت �ق� ّ�دم �ه��ا م ��ن أج��ل
انجاح الحوار الوطني».
وتابع املتحدث أن حزبه ق��دم «تنازالت
وك ��ل م��ا ي �ل��زم م��ن أج ��ل ان �ج ��اح ال �ح��وار
ال��وط �ن��ي» ،م�ض�ي�ف��ًا «ع �ل��ى ب��اق��ي ال�ق��وى
ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت �ق� ّ�دم إل��ى منطقة ال��وس��ط
من أج��ل انجاح الحوار الوطني» ،وذلك
ف��ي إش� ��ارة ل�ت�ع�ه��د ك�ت��اب��ي م��ن ال�ق�ي��ادي
ف��ي «ال �ن �ه �ض��ة» ،ع �ل��ي ال �ع��ري��ض رئ�ي��س
الحكومة ،باالستقالة بعد نجاح الحوار،
وت��راج��ع الحركة ع��ن مطلبها بجلسات
ت�م�ه�ي��دي��ة ق�ب��ل ب��داي��ة ال �ح ��وار ال��وط�ن��ي،
وال �ت��راج��ع ع��ن ال�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام
الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي
(البرملان املؤقت) ،واالنفتاح على أسماء
أخرى مرشحة لرئاسة الحكومة.
ّ
وأك��د العذاري أن «النهضة منفتحة في
اط��ار الرباعي الوطني على مناقشة كل
ّ
الصيغ والخيارات البديلة والجديدة اذا
ّ
ّ
انتهت املهلة املحددة ب�ـ ١٠أيّ��ام من دون
ّ
التوصل إلى توافق حول مرشح لرئاسة
الحكومة.
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،رأى ال� �ق� �ي ��ادي ف� ��ي ح ��زب

ّ
املسار الديموقراطي سمير بالطيب ،في
مؤتمر صحافي في العاصمة تونس ،إن
ال��رب��اع��ي ال��راع��ي ل�ل�ح��وار ال��وط�ن��ي «ك��ان
ً
م �ت �س��اه�لا» م��ع ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ول��م
يضغط على نحو ك��اف لخلق توافقات
ّ
ّ
بالطيب إن على الرباعي
جدية .وأضاف
«فرض آليات حاسمة ومنهجية جديدة
ف��ي امل �ف��اوض��ات» ،خ�ل�ال ّ
األي� ��ام ال�ع�ش��رة
املقبلة على كل القوى السياسية من أجل
ال �ت� ّ
�وص��ل إل��ى ت��واف��ق ح��ول اس��م يتولى
ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة م ��ن ال �ك �ف��اءات
وامل � �س � �ت � �ق � �ل �ي�ن ،ت� �خ� �ل ��ف ح � �ك� ��وم� ��ة ع �ل��ي
العريض الحالية.
ول �ف��ت ف��ي ال �س� ّ�ي��اق ن�ف�س��ه إل ��ى أن ح��زب
املسار يقترح أن يفرض الرباعي إسمني
ت � �ق� ��وم األح � � � � ��زاب ب ��االخ � �ت � �ي ��ار ب �ي �ن �ه �م��ا
ب�ص�ف��ة ن �ه��ائ �ي��ة ض �م��ن امل �ه �ل��ة ال �ج��دي��دة
للمفاوضات.
إل � ��ى ذل� � ��ك ،أص � � ��درت م �ن �ظ �م��ة «ه �ي��وم��ن
راي �ت ��س ووات� � ��ش» ال �ح �ق��وق �ي��ة ال��دول �ي��ة،
أمس ،تقريرًا رصدت فيه «مجموعة من
االنتهاكات» بحق املوقوفني في السجون
التونسية ،تشمل «عنفًا جسديًا ،ونقصًا
فادحًا في املراقبة الصحية ،ونقص في
الطعام».
(األناضول ،أ ف ب ،رويترز)

عربيات
دوليات
السعودية :ولي العهد
يلتقي ماكني
التقى ولي العهد السعودي،
سلمان بن عبد العزيز (الصورة)
أمس ،عضو لجنة الخدمات

املسلحة في مجلس الشيوخ
األميركي السيناتور جون
ماكني .وذكرت وكالة األنباء
السعودية (واس) أنه جرى خالل
اللقاء بحث األمور ذات االهتمام
املشترك.
وجاء اللقاء بعد يوم واحد من
لقاء ولي العهد عضو لجنة
العالقات الخارجية في مجلس
الشيوخ السيناتور روبرت
كروكر.
(األناضول)

األردن إلى مجلس األمن اليوم
تصوت الجمعية العامة لألمم
املتحدة خالل جلستها التي
تعقدها في نيويورك ،اليوم ،على
قبول األردن في عضوية مجلس
األمن الدولي ،عن املقعد الشاغر
ً
غير الدائم بدال من السعودية.
وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم
الناطق الرسمي باسم الحكومة
األردنية ،محمد املومني لوكالة
«األناضول»« ،نأمل مناصرة
الدول في فوزنا؛ لنتمكن من
طرح آرائنا وتصوراتنا حول
قضايا األمن والسالم» .ووفق
املومني ،في حال حصول األردن
على تصويت الجمعية العامة
لشغل املقعد ،فإنه «سوف يتولى
رئاسة مجلس األمن في األول
من كانون الثاني املقبل ،بحسب
الدور األبجدي املتبع للدول
الخمس عشرة األعضاء».
(األناضول)

 35مليون دوالر
قرضًا كويتيًا للصني
وافق الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية ،أمس ،على اتفاقية
قرض للصني بقيمة  10مليون
دينار كويتي ( 35مليون دوالر)،
لإلسهام في تمويل مركز مدينة
«وزهو» الصينية ،للتعليم املهني.
وقال الصندوق الكويتي ،في
بيان أمس إن القرض ،الذي
جرى توقيعه في مدينة «وازهو»،
يرمي إلى دعم خطط الحكومة
الصينية لتطوير وتوسعة القدرة
االستيعابية واملقدرة التدريبية
للتعليم والتدريب املهني في
املناطق الغربية .وبهذا القرض،
يرتفع مجموع ما قدمه الصندوق
الكويتي ،للصني إلى نحو 36
قرضًا لتمويل مشاريع في
مختلف القطاعات ،بقيمة إجمالية
تصل إلى  271.4مليون دينار
كويتي ( 923مليون دوالر).
(األناضول)

