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مصر
يبدو أن خريطة الحركات واألحزاب اإلسالمية سيعاد رسمها مرة أخرى بعد إعالن تأسيس
حزب «الوطن» ذي املرجعية السلفية وتدشني االئتالف الوطني الحر ،استعدادًا النتخابات
مجلس النواب املصري

«حزب الوطن» يعيد رسم
خريطة األحزاب اإلسالمية
عبد الرحمن يوسف
بعد قرابة ثالثة أشهر من األزم��ة الداخلية
التي اندلعت داخ��ل ح��زب «ال �ن��ور» ،ال��ذراع
ّ
السياسية للدعوة السلفيةُ ،أس��دل الستار
على تلك األزمة بإعالن الدكتور عماد عبد
ال�غ�ف��ور رئ �ي��س ال �ح��زب ووك �ي��ل مؤسسيه
وع� ��دد ك�ب�ي��ر م��ن أع �ض��اء ال� �ح ��زب ،ون��واب��ه
السابقني استقالتهم وتأسيس حزب جديد
حمل اسم حزب «الوطن».
وأع �ل��ن ع�ب��د ال�غ�ف��ور ،ف��ي م��ؤت�م��ر صحافي
عقد أول م��ن أم��س بحضور الشيخ ح��ازم
صالح أبو إسماعيل ،أحد الساعني سابقًا
إل��ى الترشح لرئاسة الجمهورية ،تدشني
االئتالف الوطني الحر ،لخوض انتخابات
مجلس النواب املقبلة.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان ��دالع األزم ��ة منذ ثالثة
أش� �ه ��ر ن �ت �ي �ج��ة خ�ل�اف ��ات داخ �ل �ي ��ة ت�ت�ع�ل��ق
ب�ع�م�ل�ي��ة ات �خ��اذ ال� �ق ��رار وم �ح��اول��ة هيمنة
ال��دع��وة السلفية على ال�ح��زب ،وخصوصًا
م ��ع م ��ا ع ��رف م ��ن ن� ��زاع ب�ي�ن ال �ش �ي��خ ي��اس��ر
ب��ره��ام��ي ،ن��ائ��ب رئ �ي��س ال ��دع ��وة السلفية
ال� � ��ذي ُي� �ع ��رف ب ��ال ��رج ��ل ال � �ق ��وي وص��اح��ب
املهارات التنظيمية العالية داخ��ل الدعوة،
وبني عبد الغفور ،إال أن وقائع األزم��ة كان
لها ان�ع�ك��اس��ات كبيرة على بقية القواعد
وال� � �ك � ��وادر .وأس � ��س ب �ع��ض ه� ��ذه ال� �ك ��وادر
م��ا ع��رف بجبهة اإلص�ل�اح ال��داخ�ل��ي ،التي
استطاعت أن تجذب عددًا كبيرًا من أعضاء
ال�ح��زب بعيدًا ع��ن هيمنة املشايخ الكبار،
فضال عن قدرتها على اقناع النائب الثاني
ً
ل��رئ�ي��س ال ��دع ��وة ال�س�ل�ف�ي��ة ،ال�ش�ي��خ سعيد
ع�ب��د ال�ع�ظ�ي��م ،ب��االن�ض�م��ام إل ��ى ص��ف عبد
ال�غ�ف��ور ف��ي األزم ��ة ،ليحدث ت��وازن��ًا نسبيًا
ونوعيًا مع كتلة ياسر برهامي .فالطرفان
ي �ع��دان م��ن ال �ق �ي��ادات ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ل��دع��وة
السلفية (م��درس��ة اإلس�ك�ن��دري��ة) ،وت�ج��اوزا
بتأثيرهما ح��دود املحافظة األم ليقنعوا
آخرين في الحزب في جنوب مصر وشرقها
ب��االن �ض �م��ام إل �ي �ه��م .وج � ��اء ال �ح �ض��ور في
املؤتمر والكلمات التي ألقيت فيه لتكشف
عن مدلوالت كثيرة ،بعضها يخص الحالة

س� � ��ارع ع � ��دد م ��ن امل� �س ��ؤول�ي�ن ال��رس �م �ي�ين
امل �ص��ري�ي�ن أم� ��س ل �ل �ت��وج��ه إل� ��ى اإلم� � ��ارات
ف��ي م�ح��اول��ة ل�ت�ط��وي��ق ت��داع �ي��ات إعالنها
إلقاء القبض على شبكة مرتبطة بحركة
اإلخ � � � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن امل � �ص� ��ري� ��ة ،م�ت�ه�م��ة
ب �ت �ج �ن �ي��د امل � �ص� ��ري�ي��ن امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ل��دي �ه��ا
لتدريبهم على قلب نظام الحكم.
وذك� � � ��ر امل � ��وق � ��ع اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ل �ص �ح �ي �ف��ة
«املصري اليوم» أن رئيس االستخبارات
العامة محمد رأفت شحاتة ،غادر القاهرة
أم��س ع�ل��ى رأس وف��د إل��ى أب��وظ�ب��ي للقاء
ع��دد م��ن امل �س��ؤول�ين .وس�ب��ق ش�ح��ات��ة إل��ى
اإلم��ارات وفد من رئاسة الجمهورية ضم
عصام الحداد ،مساعد رئيس الجمهورية
ل �ل �ش��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون ال��دول��ي،
وخالد القزاز ،سكرتير رئيس الجمهورية.
وأك��د بيان لرئاسة الجمهورية أن الوفد
يحمل رسالة من مرسي إلى رئيس دولة
اإلم ��ارات العربية املتحدة الشيخ خليفة
بن زاي��د آل نهيان من دون أن يكشف عن
مضمون الرسالة.
وفيما أك��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ،محمد كامل

الجنيه يواصل الهبوط
س �ع��ت ال �س �ل �ط��ات امل �ص��ري��ة ع �ل��ى م ��دى األي ��ام
امل��اض �ي��ة إل ��ى ط �م��أن��ة امل��واط �ن�ي�ن إل ��ى أن سعر
الجنيه سيستقر قريبًا ،فيما هبط األخير إلى
مستوى قياسي جديد أمس بعدما وصل إلى
نحو  6.390جنيهات مقابل الدوالر بالتزامن مع
ارتفاع تكلفة التأمني على الديون.
وأع ��رب وزي��ر املالية امل�ص��ري ،ممتاز السعيد،
عن توقعه أن تستقر العملة في خالل شهر أو
شهر ونصف .وأضاف« :لن أقول إننا سنرجع
إلى الستة جنيهات ،وهذا أمر محتمل ،لكن (لن
نصل) إلى السبعة جنيهات».
وي��رى بعض الخبراء االقتصاديني أن التفاؤل
ال ��رس �م ��ي ب �ت �ع��اف��ي س �ع��ر ال �ج �ن �ي��ه ي �ع��د ه��دف��ًا
ط �م ��وح ��ًا .وت ��وق ��ع ال �خ �ب �ي��ر االق� �ت� �ص ��ادي ل��دى
كابيتال إيكونومكس ،نيل شيرنج ،أن يصل
س �ع ��ر ص � ��رف ال �ع �م �ل��ة امل� �ص ��ري ��ة إل � ��ى س�ب�ع��ة
جنيهات بنهاية .2013
وأوض ��ح شيرنج أن «م��ا يهم املستثمرين هو
كيفية وصول الجنيه إلى هذا املستوى».
م ��ن ج �ه �ت� ّ�ه ،ق� ��ال م �ص��در م �ص��رف��ي إن ال�ب�ن��ك
امل��رك��زي قلص نطاق ت��داول العملة ف��ي السوق
ب�ين البنوك ،وخفض ال��رس��وم التي يتقاضاها
م��ن األف� ��راد م�ق��اب��ل تغيير ال�ع�م��ل ف��ي م�ح��اول��ة
أخ� ��رى إلب �ط ��اء وت �ي ��رة اس �ت �ن��زاف االح �ت�ي��اط��ي
بالعملة األجنبية.

واظ �ه��رت ب �ي��ان��ات م��ؤس�س��ة م��ارك��ت أن تكلفة
ت��أم�ين ال��دي��ون امل �ص��ري��ة ألج ��ل خ�م��س س�ن��وات
قفزت  27نقطة أساس عن إقفالها السابق إلى
 515نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها في
أربعة أشهر ونصف شهر.
ي��أت��ي ه��ذا فيما هبطت احتياطيات مصر من
ال �ن �ق��د األج �ن �ب��ي ب �ح ��دة؛ ف �ف��ي ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي
ان�خ�ف�ض��ت اح �ت �ي��اط �ي��ات ال �ن �ق��د األج �ن �ب��ي 448
م�ل�ي��ون دوالر إل ��ى  15م�ل�ي��ار دوالر ،وه ��و ما
يغطي تقريبًا تكلفة الواردات لثالثة أشهر.
(رويترز ،أ ف ب)

السلفية في مصر واآلخر يمس حالة تيار
اإلسالم السياسي بصفة عامة.
ف�ع�ل��ى م �س �ت��وى ال �ح��ال��ة ال�س�ل�ف�ي��ة ،كشفت
ال�س��رع��ة ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي اس�ت�ط��اع ب�ه��ا عبد
ال �غ �ف��ور ت��دش�ين ه ��ذا امل��ؤت �م��ر وج� ��ذب ه��ذا
ال� �ع ��دد ال �ك �ب �ي��ر م ��ن ال� �ح� �ض ��ور ،أن ال �ت �ي��ار
شكال
السلفي التنظيمي ال يحمل داخ�ل��ه
ً

واحدًا فقط في طريقة التفكير أو الرؤية ،بل
يحمل بداخله تمايزات كثيرة كان ينقصها
فقط الدخول في املعترك السياسي والفكري
العملي لتفصح عن نفسها .وهو ما حدث
بعد عام ونصف من إع�لان التيار السلفي
ممثال في حزب النور.
ألول حزب قوي له،
ً
األم��ر ال�ث��ان��ي ،أن ع�م��اد عبد الغفور أسس

ً
يفضل حزب الوطن استخدام الشعارات الوطنية بدال من اإلسالمية (عمرعبد الله دلش ـ رويترز)

مساع مصرية لتطويق أزمة خلية اإلسالميني
ٍ

اإلمارات تعتقل  11قياديًا من «اإلخوان»
ع � �م ��رو ،وج� � ��ود ات � �ص� ��االت م ��ع ال �س �ل �ط��ات
اإلماراتية وأنهم بانتظار ما سيحدث في
الفترة املقبلة ،كشف املتحدث باسم جماعة
اإلخوان املسلمني في مصر ،محمود غزالن،
عن معرفته بعدد من املعتقلني األحد عشر.
وأك��د أن «االتهامات املوجهة إليهم بأنهم
خ�ل�ي��ة ت �ه��دف إل ��ى زع ��زع ��ة االس �ت �ق ��رار في
اإلمارات عارية من الصحة».
من جهته ،قال أحمد سنبل ،نجل املعتقل

علي سنبل ،إن وال��ده يعمل طبيبًا ،نافيًا
وجود أي نشاطات سياسية لديه.
وكانت صحيفة «الخليج» قد أف��ادت عن
توقيف السلطات اإلم��ارات�ي��ة أكثر من 10
أش� �خ ��اص «م� ��ن ق� �ي ��ادة ت �ن �ظ �ي��م اإلخ � ��وان
الفتة إلى أنهم كانوا
املسلمني املصري»،
ً
«ي�ع�ق��دون اج�ت�م��اع��ات س��ري��ة ف��ي مختلف
م� �ن ��اط ��ق ال� � ��دول� � ��ة .وي � �ق� ��وم� ��ون ب �ت �ج �ن �ي��د
أب � �ن ��اء ال �ج��ال �ي��ة امل� �ص ��ري ��ة ف ��ي اإلم � � ��ارات

ل �س �ل��وك ي �ع��د ج ��دي �دًا ف ��ي م �م��ارس��ة ال�ع�م��ل
ال �س �ي��اس��ي ال �ت �ن��اف �س��ي ،ب� �ت� �ج ��اوزه ل��ذك��ر
الخالفات بينه وبني الهيئة العليا في حزب
ال �ن��ور .واس�ت�ط��اع أن ي�ج��ذب أع ��دادًا كبيرة
بإظهار أن��ه يمكن التعامل بشكل أخالقي
في عالم السياسة.
ي �ض��اف إل� ��ى ذل � ��ك ،م �ح��اول��ة ع �ب��د ال �غ �ف��ور

لالنضمام ال��ى ص�ف��وف التنظيم» .كذلك
�واال ط��ائ�ل��ة وح��ول��وه��ا
ف��إن�ه��م «ج�م�ع��وا أم � ً
إل ��ى ال�ت�ن�ظ�ي��م األم ف��ي م �ص��ر ب �ط��رق غير
فضال عن جمعهم «معلومات
مشروعة»،
ً
س� ��ري� ��ة ع � ��ن أس� � � � ��رار ال � � ��دف � � ��اع» ال �خ ��اص ��ة
باإلمارات.
وتحدثت «الخليج» ع��ن «وج��ود عالقات
وث �ي �ق��ة ب �ي�ن ت �ن �ظ �ي��م اإلخ� � � ��وان امل�س�ل�م�ين
امل �ص ��ري وق� �ي ��ادات ال�ت�ن�ظ�ي��م ال �س ��ري في
اإلم � ��ارات» ،حيث ع�ق��دت «ل �ق��اءات سرية»
بني الطرفني .وتحدثت عن تقديم تنظيم
اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين امل �ص��ري ف��ي اإلم ��ارات
العديد من الدورات واملحاضرات ألعضاء
التنظيم السري حول االنتخابات وطرق
تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية.
وج ��اءت ه��ذه ال�ت�ط��ورات بعد ق��راب��ة شهر
من إعالن السلطات اإلماراتية تفكيك عدد
من الخاليا اإلسالمية التي تتآمر لضرب
أمن الدولة ،فيما اتهم رئيس شرطة دبي
ضاحي خلفان اإلخوان املسلمني بالعمل
على قلب انظمة الحكم في الخليج.
(أ ف ب ،رويترز ،أ ب)

ت ��أس� �ي ��س خ � �ط� ��اب م� �غ ��اي ��ر ع � ��ن ال �خ �ط��اب
ال �ت �ق �ل �ي��دي ال � � ��ذي ت �س �ت �خ��دم��ه ال� �ق� �ي ��ادات
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة داخ� � ��ل ال� ��دع� ��وة ال �س �ل �ف �ي��ة ع��ن
الشريعة ،إذ أك��د أن فئات عديدة «تتحدث
عن الشريعة والعدالة االجتماعية والكرامة،
لكن األه��م أن نجعل منهم واقعًا معيشًا»،
بما يعني أن��ه ي��رغ��ب ف��ي ت�ج��اوز الخطاب

ما قل
ودل
قدمت قبرص اعتذارًا رسميًا
ملصر بعد إيقاف السفيرة املصرية
في نيقوسيا ،منحة محروس باخوم،
قبل أيام في مطار الرنكا .وقالت
وزارة الخارجية القبرصية إنها
«تقدم اعتذارًا علنيًا وتأسف بكل
صدق من طريقة معاملة السفيرة
التي ال تعكس مبدأ احترام األشخاص
ّ
ّ
الدبلوماسيني» .وأفادت
واملمثلني
وسائل إعالم بأن باخوم أوقفت بعد
إشكال مع عناصر األمن الذين طلبوا
منها نزع حذائها ملرافقة زوجها
وأوالدها الى بوابة صالة السفر.
(أ ف ب)

