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مصر

ّ
ّ
«خلية مدينة نصر» :مرسي في مرمى الجهاديني

قد ال يختلف بيان وزارة
ّ
املصرية بشأن ما
الداخلية
ُعرف إعالميًا بـ«خلية مدينة
نصر» اإلرهابية في داللته
السياسية عن داللة التظاهرات
التي نظمتها قوى سلفية
أمس ،والتي تعتزم مواصلتها
يوم الجمعة املقبل للضغط
من أجل تطبيق الشريعة
االسالمية
القاهرة ــ بيسان كساب
فيما تسير التحقيقات في قضية خلية
م��دي�ن��ة ن�ص��ر (ن�س�ب��ة إل��ى ح��ي ي�ق��ع ش��رق
ال�ع��اص�م��ة امل�ص��ري��ة ال �ق��اه��رة) اإلره��اب�ي��ة،
ت�ظ�ه��ر ق�ض�ي��ة ال�ت�ظ��اه��ر وال�ع�م��ل امل�س�ل��ح:
جماعة اإلخ ��وان املسلمني ،ال�ت��ي ينحدر
م�ن�ه��ا ال��رئ�ي��س م�ح�م��د م��رس��ي ،ق��د تكون
على شفا شقاق مع حلفائها التقليديني
(السلفيني) بسبب «تراخيها» في تطبيق
الشريعة ،وال سيما أن أزم��ة النص على
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ف ��ي ال��دس �ت��ور ت�ت�ص��اع��د على
أشدها.
ف� � � � ��وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ك ��ان ��ت ق� ��د أص � ��درت
بيانًا على موقعها الرسمي على شبكة
االن �ت��رن��ت ،األرب �ع��اء امل��اض��ي ،أع�ل�ن��ت فيه
ال�ق�ب��ض ع�ل��ى س�ت��ة متهمني ع�ل��ى خلفية
ضبط م��واد متفجرة داخ��ل س�ي��ارة على
ال �ط��ري��ق ال �س��ري��ع ال � ��ذي ي ��رب ��ط ال �ق��اه��رة
ب �م��دي �ن��ة االس �م��اع �ي �ل �ي��ة ،وأع �ل �ن��ت ضبط
ق �ن �ب �ل��ة ي � ��دوي � ��ة وم � � � ��واد م� �ت� �ف� �ج ��رة ع �ل��ى
الطريق السريع الذي يربط مدينة طنطا

بمحافظة كفر شيخ شمال ال�ب�لاد .كذلك
ضبطت ق��وات ال��داخ�ل�ي��ة أوراق ��ًا تتضمن
ك�ي�ف�ي��ة إع� ��داد ال �ع �ب��وات ب �ح��وزة أح��ده��م،
وضبطت اثنني آخرين بحوزتهما كمية
م��ن ال��دوائ��ر اإللكترونية املستخدمة في
إع ��داد ال�ت�ف�ج�ي��رات ف��ي منطقة الحرفيني
في العاصمة القاهرة.
ال�ق�ض�ي��ة ُن �س �ب��ت ال ��ى ح��ي م��دي �ن��ة ن�ص��ر،
ح�ي��ث ُق �ت��ل أح ��د امل�ش�ت�ب��ه ف�ي�ه��م (ب�خ�لاف
الستة املحتجزين) ،الذي اعتبرته الشرطة
مرتبطًا تنظيميًا باملجموعة ،في صالة
لأللعاب الرياضية يعمل بها ،حني «بادر
إل ��ى إط�ل�اق أع �ي��رة ن��اري��ة وإل �ق��اء ع�ب��وات
ناسفة ت�ج��اه ال�ق��وات ب�ص��ورة مكثفة ،ما
أدى إلى اشتعال النيران بالصالة والعقار
ال�ك��ائ�ن��ة ف�ي��ه وأح ��د ال �ع �ق��ارات امل �ج��اورة...
فقامت ال�ق��وات بالتعامل معه حيث أدى
اش�ت�ع��ال ال�ن�ي��ران إل��ى م�ص��رع��ه ،وح��دوث
بعض ال�ض��رر ف��ي ال�ع�ق��ار» ،بحسب نص
بيان وزارة الداخلية ال��ذي ق��ال إن ق��وات
الشرطة ع�ث��رت ف��ي امل�ك��ان نفسه على 63
قنبلة يدوية وثالثة ص��واري��خ كاتيوشا
وثالثة قواذف وصاروخ مضاد للدبابات
وح��ام �ل��ة إط �ل��اق ص ��واري ��خ وب�ن��دق�ي�ت�ين
آليتني و  199صاعقًا وكمية من املتفجرات
و 23طلقة م��ن ال�ط��راز املستخدم م��ن قبل
القناصة ،ع��دا ع��ن م��ادة يشتبه ف��ي أنها
مادة  TNTالشديدة االنفجار.
أح��د املتهمني ّ
عرفته الشرطة في بيانها
ب��أن��ه «أح� ��د ال �ع �ن��اص��ر م ��ن ذوي األف �ك��ار
التكفيرية» ،بينما أش��ارت إل��ى آخ��ر بأنه
«سبق اتهامه في القضية رقم ،»96/718
في إشارة إلى قضية تنظيم جند الله.
أم � ��ا م �ج �م��وع��ة امل� �ح ��ام�ي�ن امل ��داف� �ع�ي�ن ع��ن
املتهمني ،فهي ّ
مقربة من التيار السلفي،
وعلى رأسهم نزار غراب ،العضو البارز في
حزب الفضيلة السلفي .لكن غراب نفى في
حديثه م��ع «األخ �ب��ار» أن يكون املتهمون

االرتباك يسيطر على
لجنة كتابة الدستور
القاهرة ــ محمد الخولي
انعكس االرت�ب��اك الحالي داخ��ل الجمعية
التأسيسية لصياغة الدستور في مصر
ع �ل��ى ال �ن �خ��ب وال � �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة وم��ن
يتابع أعمال الجمعية وينتظر منتجها،
وذل� ��ك م ��ن خ�ل�ال ت �ص��ري �ح��ات م�ت�ض��ارب��ة
ص � ��درت ع ��ن أع� �ض ��اء م ��ن ح� ��زب ال �ح��ري��ة
والعدالة (اإلخوان املسلمون).
�وض � ��ح م � ��ن خ�ل�ال
ارت � � �ب � ��اك ال �ج �م �ع �ي��ة ت � � ّ
ردده � ��ا
�ي
�
ت
�
ل
ا
�ة
ال �ت �ص��ري �ح��ات امل �ت �ض��ارب�
ّ
أع �ض��اء ال�ج�م�ع�ي��ة خ�ل�ال األي� ��ام امل��اض�ي��ة.
فمع انتهاء إج��ازة عيد األضحى خرجت
ت�ص��ري�ح��ات ألع �ض��اء ج�م��اع��ة «اإلخ� ��وان»
ت �ع �ل��ن أن امل � �س� � ّ�ودة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل�ل��دس�ت��ور
ستعرض األحد  4تشرين الثاني ،ومنها
ال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات ال � �ت ��ي أدل � � ��ت ب� �ه ��ا ع�ض��و
الجمعية عن حزب الحرية والعدالة عزف
الجرف ،بأن املسودة النهائية في طريقها
إلى الصدور األحد  4تشرين ،وأن التوافق
بني أعضاء الجمعية وصل إلى ما يقرب
م ��ن  90ف ��ي امل �ئ ��ة ح� ��ول م � ��واد ال��دس �ت��ور
ال�ج��دي��د .التصريحات نفسها أدل��ت بها
أي �ض��ًا ع�ض��و ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة عن
«ال� �ح ��ري ��ة وال � �ع� ��دال� ��ة» ه� ��دى غ �ن �ي��ة ،ع�ب��ر
تصريحها ب��داي��ة األس �ب��وع امل��اض��ي ب��أن
املسودة النهائية للدستور ستصدر غدًا
األحد.
في الوقت ذاته ،أعلن األمني العام للجمعية
التأسيسية عمرو دراج ،القيادي في حزب
الحرية والعدالة ،أن املنتج الذي سيطرح
غدًا على أعضاء الجمعية ليس باملسودة
جمعة.
النهائية للدستور ،بل هو مواد ُم ّ
وأض ��اف ف��ي ت�ص��ري�ح��ات إل��ى «األخ �ب��ار»
أم� � ��س ،أن امل� � � ��واد ال� �ت ��ي س �ت �ع ��رض ع�ل��ى
أع� �ض ��اء ال �ج �م �ع �ي��ة غ � �دًا س� �ت ��دور ح��ول�ه��ا
ن � �ق ��اش ��ات ،ي� �ج ��ري ت� �ع ��دي ��ل ب �ع �ض �ه��ا أو
ال� �ح ��ذف م ��ن ب �ع �ض �ه��ا ،وب �ع ��دم ��ا ي �ح��دث
ت ��واف ��ق ب�ي�ن أع� �ض ��اء ال �ج �م �ع �ي��ة ع �ل��ى ك��ل

مواد الدستور تصدر الجمعية مسودتها
النهائية ،لكن الحديث عن أن ي��وم األحد
س�ت�ق��دم الجمعية امل �س��ودة النهائية هو
كالم غير دقيق.
ب � � ��دوره ،ق� ��ال امل �ت �ح��دث ب ��اس ��م ال�ج�م�ع�ي��ة
التأسيسية وحيد عبد املجيد ،إن األحد
لتلقي االقتراحات الخاصة
هو آخر موعد ّ
ب �م ��واد ال��دس �ت��ور م ��ن أع �ض ��اء ال�ج�م�ع�ي��ة
ول �ي��س امل��وع��د امل �ح��دد ل �خ��روج امل �س��ودة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة مل �ش��روع ال��دس �ت��ور« ،وب��ال�ت��ال��ي
إن ك��ان ن�ف��س ال �ي��وم ه��و ص ��دور امل�س��ودة
النهائية تكون اقتراحاتنا بال أي أهمية».
وح��ذر عبد املجيد من أن الحديث عن أن
املسودة النهائية للدستور غدًا ينبه إلى
ال�خ�ط��ر م��ن م �ح��اوالت «س�ل��ق ال��دس�ت��ور»،
م �ض �ي �ف ��ًا «ن � �ح� ��ن ك � �ق� ��وى م ��دن� �ي ��ة داخ � ��ل
الجمعية نؤكد عدم ّ
تقبلنا بأي حال من
األحوال دستورًا ومشاريع نهائية له من
دون توافق على قضايا معينة فيه».
وس� ��ط ال �ح ��دي ��ث ع ��ن م� �س ��ودة ال��دس �ت��ور
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ي�ب�ق��ى أن ه �ن��اك خ�لاف��ًا ال ي��زال
م�س�ت�م�رًا ب�ي�ن ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة املمثلة
للجمعية التأسيسية لم ُيحسم بعد ،رغم
ما قاله دراج من أن األعضاء توافقوا على
م��واد ال��دس�ت��ور الخالفية بنحو  100في
امل�ئ��ة ،غير أن عضو الجمعية أي�م��ن نور
كتب على حسابه الشخصي على موقع
التواصل االجتماعي أن ما قاله دراج «عن
ت��واف��ق ك��ل ال�ق��وى الوطنية ح��ول مسودة
ال��دس�ت��ور بنسبة  100ف��ي امل�ئ��ة ه��و ك�لام
عار من الصحة بنسبة  100في املئة».
غ �ي��ر أن ع �ض��و ل �ج �ن��ة ن� �ظ ��ام ال �ح �ك��م ف��ي
الجمعية شعبان عبد العليم ،ق��ال إن��ه ال
يوجد أي مانع من طرح أكثر من مسودة،
ألن «ال�ت�ع��دي�لات ال�ج��دي��دة تتطلب إع��ادة
صياغة امل��واد ف��ي م�س��ودة ج��دي��دة» ،أما
عضو الجمعية املستشار ماجد شبيطة،
ف�ق��ال إن م��ا ط��رح ك��ان ال�ه��دف منه إج��راء
حوار مجتمعي حول ما أنجزته الجمعية.

سلفيون يتظاهرون مطالبني بحكم الشريعة في القاهرة أمس (أ ف ب)

محامي المتهمين:
نعادي من يعادي شرع
اهلل بمعنى من يرفض
تطبيقه

يناصبون الرئيس مرسي وسلطته العداء
أو ي�ن��وون التخطيط ألع�م��ال عنف داخ��ل
مصر« .فالرئيس يعتزم من وجهة نظرهم
تطبيق الشريعة ...هم كانوا ينوون فقط
مساندة الثورة السورية ...وهم يعتنقون
ف� �ك� �رًا ج� �ه ��ادي ��ًا ،ل �ك �ن��ه ل �ي ��س ت �ك �ف �ي��ري��ًا...
فخالصة ال�ق��ول ه��و أن اإلع�ل�ام درج على
إط�لاق لفظ التكفيريني على م��ن يغالون

ف��ي ت �ن��اول ق�ض�ي��ة ال�ت�ك�ف�ي��ر .وه ��ي قضية
عقائدية وشرعية ...لذلك ،ووفقًا لوصف
اإلعالم ،فاملتهمون ليسوا تكفيريني ،وهم
ال ي �ك� ّ�ف��رون امل �ج �ت �م��ع ...لكنهم ج�ه��ادي��ون
ي �ع��ادون ال�ح��اك��م وال�س�ل�ط��ة ال �ت��ي ت�ع��ادي
تطبيق شرع الله».
غراب ،وهو عضو مجلس الشعب املنحل،
أوض ��ح ردًا ع�ل��ى م��ن ي ��رى أن ذل ��ك يعني
اح�ت�م��ال م�ن��اص�ب��ة معتنقي ت�ل��ك األف �ك��ار
ال� �ع ��داء مل��رس��ي ح ��ال ل ��م ي �ل �ت��زم بتطبيق
قائال «إننا نعادي من يعادي
الشريعة،
ً
ش ��رع ال �ل��ه ب�م�ع�ن��ى م ��ن ي��رف��ض تطبيقه
وي�ط� ّ�ب��ق م��ا س ��واه وي �ح��ارب م��ن يسعون

إل ��ى ت�ط�ب�ي�ق��ه م ��ن ق�ب�ي��ل ق �ت��ل س �ي��د قطب
وع �ب��د ال �ق��ادر ع� ��ودة ،ل�ك��ون�ه�م��ا ي��داف�ع��ان
ع ��ن ت�ط�ب�ي��ق ش ��رع ال �ل��ه (ف ��ي إش � ��ارة إل��ى
القياديني ف��ي جماعة اإلخ ��وان املسلمني
أواسط القرن املنصرم ،واللذين ُأعدما في
عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر)...
وإذا فعل مرسي ذلك فسنقاتله».
وكأنما وقعت جماعة اإلخ��وان املسلمني،

ال � �ت� ��ي ت �ه �ي �م��ن ع� �ل ��ى ت �ش �ك �ي��ل ال �ج �م �ع �ي��ة
التأسيسية لصياغة ال��دس�ت��ور ال�ج��دي��د،
شقي رحى قطاعات واسعة من الرأي
بني ّ
ال� �ع ��ام ،ف�ي�م��ا ال�ن�خ�ب��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ت��رف��ض
محاوالت ق��وى اإلس�لام السياسي تعديل
امل� � � ��ادة ال �ث ��ان �ي ��ة م� ��ن دس � �ت� ��ور ع � ��ام 1971
ال �ت��ي ت �ن��ص ع �ل��ى أن «م� �ب ��ادئ» ال�ش��ري�ع��ة
االس�لام �ي��ة ف�ق��ط ال أح�ك��ام�ه��ا ه��ي م�ص��در
التشريع لتشمل األحكام أيضًا ،وقطاعات
ّ
تصر
أخرى من السلفيني بصورة خاصة
�وال
�
ص
على تطبيق الشريعة اإلسالمية و
ً
الى الحدود.
ب��دوره ،عضو مكتب اإلرش��اد في جماعة
االخ� � � ��وان ،امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ب��اس�م�ه��ا،
م �ح �م ��ود غ� � � ��زالن ،ع � ّ�ل ��ق ف� ��ي ح ��دي �ث ��ه م��ع
«األخ � � �ب � � ��ار» ع� �ل ��ى «ه � � ��ذا ال� � �ف � ��خ» ،م�ل�ق�ي��ًا
ب ��ال�ل�ائ� �م ��ة ع� �ل ��ى امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة
ال �ع �ل �ي��ا« ،ف� �ل ��وال ح �ك��م س ��اب ��ق ل �ه��ا ف� ّ�س��ر
امل��ادة الثانية باعتبارها األحكام قطعية
الثبوت وقطعية الداللة ما كنا قد وقعنا
في كل ه��ذا الجدل .فالنصوص القطعية
ال �ث �ب��وت ه ��ي ال� �ق ��رآن ب��رم �ت��ه ط �ب �ع��ًا ،لكن
معظم آياته ليست قطعية الداللة بينما
معظم األحاديث النبوية كما هو معلوم
ل�ي�س��ت ق�ط�ع�ي��ة ال �ث �ب��وت ،م ��ا ي�ج�ع��ل تلك
األوصاف ال تنطبق إال على عدد محدود
جدًا من النصوص ،وهو ما دفع إخواننا
السلفيني ملحاولة تعديل تلك املادة».
غ � ��زالن ان� �ح ��از ال � ��ى ت �ف �س �ي��ر ه �ي �ئ��ة ك �ب��ار
ال� �ع� �ل� �م ��اء (امل� ��ؤل � �ف� ��ة م� ��ن ق� �ب ��ل األزه � � � ��ر )،
ح�س�م��ًا ل�ل�ج��دل ال ��ذي ق�ب�ل��ت ب��ه الجمعية
ال�ت��أس�ي�س�ي��ة ب��إض��اف��ة امل � ��ادة  221تحت
عنوان أحكام عامة الى الدستور تتضمن
ت �ف �س �ي��ر م � �ب� ��ادئ ال� �ش ��ري� �ع ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
باعتبارها «م�ب��ادئ الشريعة االسالمية
ال �ت��ي ت�ش�م��ل أدل �ت �ه��ا ال �ك �ل �ي��ة وق��واع��ده��ا
األصولية والفرعية ومصادرها ُاملعتبرة
في مذاهب أهل السنّة والجماعة».

