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العالم
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ف ـ ـ ــإن «ال ـج ـي ــش
اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي ي ـ ـ ـ ــرى أن ال ـ ـظ ـ ــروف
االق ـت ـص ــادي ــة اآلخـ ـ ــذة بــال ـت ـفــاقــم في
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن تـنـعـكــس
سلبًا على إسرائيل ،عبر الدفع نحو
م ــواجـ ـه ــة ع ـس ـك ــري ــة جـ ــديـ ــدة ،األمـ ــر
الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـت ـبــع ال ـب ـح ــث فـ ــي ح ـلــول
بنيوية طويلة املدى ،قد تساعد على
تحسني الــوضــع االقـتـصــادي هناك،
والتخفيف من خطر اندالع مواجهة
عسكرية مجددًا َمع حركة حماس».
م ــع ذل ـ ــك ،ل ــم ت ـل ــق ف ـك ــرة «ال ـج ــزي ــرة
ً
ال ـ ـعـ ــائ ـ ـمـ ــة» ق ـ ـ ـبـ ـ ــوال مـ ـ ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو
ووزيــر أمنه حينها موشيه يعلون.
لـ ـك ــن خـ ـ ــال م ـ ـحـ ــادثـ ــات امل ـص ــال ـح ــة

السلطة الفلسطينية
ومصر أقوى
الرافضين لفكرة إنشاء
ميناء قبالة غزة

اإلسرائيلية ـ ـ التركية التي استمرت
ش ـ ـ ـهـ ـ ــورًا ،أع ـ ـيـ ــد ط ـ ـ ــرح ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة مــن
ج ــدي ــد .م ــوض ــوع ف ــك ال ـح ـص ــار عــن
الـ ـقـ ـط ــاع ،وتـ ـح ــديـ ـدًا إنـ ـش ــاء امل ـي ـنــاء
ال ـب ـح ــري ،ك ــان ش ــرط ــا تــرك ـيــا قــوبــل
بـ ــرفـ ــض إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي مـ ـطـ ـل ــق ،رغ ــم
ت ــداول الـطــرفــن أف ـكــارًا حــول السبل
ال ـك ـف ـي ـل ــة ب ــإق ــام ــة املـ ـيـ ـن ــاء مـ ــن دون
اإلض ـ ـ ـ ــرار ب ــال ـح ـص ــار اإلس ــرائ ـي ـل ــي
وأهدافه .إال أن املحادثات رست في
ن ـهــايــة امل ـط ــاف ع ـلــى ت ــراج ــع أن ـقــرة،
بـعــدمــا ملـســت إص ــرار تــل أبـيــب على
الرفض ،حتى وإن كان الثمن تفجير
التفاوض والتراجع عن املصالحة.
ل ـك ــن مـ ــا هـ ــي األس ـ ـبـ ــاب الـ ـت ــي تــدفــع
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة إلـ ـ ــى رف ــض
«ال ـج ــزي ــرة ال ـعــائ ـمــة» ،رغ ــم «رض ــى»
الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي وت ـحــذيــره من
احـ ـتـ ـم ــال «االن ـ ـف ـ ـجـ ــار» فـ ــي ال ـق ـط ــاع
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة الـ ـحـ ـص ــار؟ وم ـ ــا ال ــذي
ي ــدف ــع ح ـكــومــة ال ـع ــدو إل ــى ال ــرف ــض،
رغم أن الصيغ املتداولة واملطروحة
ً
تلغي الـحـصــار شـكــا ،وتبقي عليه
مضمونًا؟
ال بــد مــن اإلش ــارة ،كمعطى رئيسي،
إل ـ ــى أن الـ ـحـ ـص ــار ع ـل ــى قـ ـط ــاع غ ــزة

ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات وت ـ ـفـ ــاه ـ ـمـ ــات ط ــويـ ـل ــة بــن
القوى الداخلية على ترتيب الوضع
السياسي والعسكري وإدارة شؤون
الــدولــة مــن منطلق الـشــراكــة بــن كل
املكونات».
وب ـي ـن ـم ــا يـ ـظ ــل الـ ـح ــدي ــث م ـط ــروح ــا
ح ــول ال ـخ ـطــوات ال ـتــي سـتـلــي إعــان
تشكيلة املجلس ،وبخاصة إمكانية
تشكيل حكومة وترتيب املؤسسات
ال ــدس ـت ــوري ــة كـمـلـجــس الـ ـن ــواب ،أكــد

ً
م ــا ك ــان ل ـي ـكــون ح ـص ــارًا ك ــام ــا لــوال
الحصار الـبــري املـصــري ،ولــن يكون
للحصار اإلسرائيلي فائدة ونتيجة
لو قرر الجانب املصري فتح «امليناء
ال ـب ــري» لـلـقـطــاع ف ــي مـعـبــر رفـ ــح .بل
ال ض ـ ــرورة وال م ــوج ــب ل ـط ــرح فـكــرة
ميناء بحري عائم أو غير عائم ،من
األسـ ـ ـ ــاس ،لـ ــوال ال ـح ـص ــار وال ـت ـش ــدد
املصريني.
مــن جهتها ،تــربــط الـقــاهــرة موقفها
مــن حـصــار غ ــزة وإم ـكــانــات تخفيفه
بالشأن األمني الداخلي ،واملواجهة
القائمة بينها وبني جماعة «اإلخوان
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن» ،وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا الـ ـجـ ـم ــاع ــات
املسلحة في سيناء ،وتتعامل مع فك
الـحـصــار بــاعـتـبــاره تـهــديـدًا ألمنها،
ً
فضال عن إرادتـهــا اإلضــرار بحماس
باعتبارها امتدادًا لإلخوان املسلمني
في مصر.
املـ ــوقـ ــف امل ـ ـصـ ــري ،ربـ ـط ــا بــأه ـم ـي ـتــه
االستراتيجية من ناحية إسرائيل،
هـ ــو ع ــام ــل رئـ ـيـ ـس ــي ي ـل ـق ــي ب ـظــالــه
على مــوقــف تــل أبـيــب ويدفعها إلى
الـ ـ ــرفـ ـ ــض ،حـ ـت ــى م ـ ــع إيـ ـ ـج ـ ــاد ص ـيــغ
تضمن اإلش ــراف والــرقــابــة املطلقني
ع ـلــى امل ـي ـنــاء و«ح ـ ــق» إس ــرائ ـي ــل في
ّ
إغالقه ساعة تشاء ،كما يرى وينظر
لـ ــه وزي ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون االس ـت ـخ ـب ــاري ــة
ي ـســرائ ـيــل ك ــات ــس ،الـ ـع ــراب وال ــداع ــم
إلقــامــة املـيـنــاء الـبـحــري مــن الجانب
اإلسرائيلي.
وتوضح «هآرتس» في هذا اإلطار أن
وصف املؤسسة األمنية اإلسرائيلية
للوضع املعيشي الصعب فــي قطاع
غ ــزة بــ«الـقـنـبـلــة امل ــوق ــوت ــة» ال ـتــي قد
تنفجر في وجه إسرائيل ،لن ُيخرج
الـقـيــادة السياسية فــي تــل أبـيــب عن
طورها كي ّ
تسهل على الفلسطينيني،
و«اقـ ـ ـت ـ ــراح ي ـس ــرائ ـي ــل ك ــات ــس إق ــام ــة
مـيـنــاء عــائــم مـقــابــل ســاحــل غ ــزة ،من
ال ـص ـعــب أن يـبـصــر الـ ـن ــور ،م ــن دون
موافقة مصر».
ويـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــوقـ ـ ــف ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة
الرافض موقف السلطة الفلسطينية
الشبيه لــه ،املبني في األســاس على
خالفاتها الداخلية مع حماس ،وإن
جرى تغليف رفض السلطة بخلفية
رفـ ــض ال ـف ـصــل امل ـط ـلــق ب ــن أراضـ ــي
السلطة في الضفة الغربية والقطاع.
ت ـ ـضـ ــاف أي ـ ـضـ ــا إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك الم ـ ـبـ ــاالة
عربية ودولية ملعاناة الفلسطينيني
في القطاع ،بعدما تحولت القضية
الفلسطينية ،ولـيــس فـقــط ج ــزء من
جغرافيتها ،إلى أسفل سلم االهتمام
العربي وأولوية ساقطة لدى الحكام
واألنظمة العربية «املعتدلة».

العجري أن ذلك سيكون من مهمات
املجلس السياسي .وأضــاف« :أعتقد
أن املـ ـجـ ـل ــس ف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــه األول
سيقوم بخطوات مهمة في مقدمتها
تعيني رئيس للمجلس ونائب له ،ثم
يقوم بوضع جدول أعماله وسيكون
موضوع تشكيل الحكومة والبرملان
ع ـل ــى رأس األولـ ـ ــويـ ـ ــات فـ ــي جـ ــدول
األعـمــال» ،مشيرًا إلى أن االتفاق أكد
َّ
أنه لم ُيعلق العمل بالدستور إال في
بعض األمور.
وبشأن التأخر بإعالن املجلس الذي
كـ ــان ي ـف ـتــرض أن ي ـك ــون م ـنــذ بــدايــة
األزمـ ــة ،أوض ــح الـعـجــري أن تشكيل
«ال ـل ـج ـنــة ال ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـيــا» ج ــاء في
ظ ــروف اسـتـثـنــائـيــة« ،ول ـقــد أعطيت
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص ت ـ ـلـ ــو األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ل ـ ــأط ـ ــراف
لـيـعــودوا عــن خـيــار ال ـحــرب ،وأيـضــا
أع ـط ـيــت ال ـف ــرص لـلـمـجـتـمــع الــدولــي
ً
لينجز حال للعدوان والحصار ،وهو
ما لم يحصل حتى اآلن».
الفرق بني املجلس السياسي األعلى
وبني «اللجنة الثورية العليا» ليس
واضـحــا حتى اآلن فــي ظــل بقائهما
خارج الشرعية واالعتراف الدوليني،
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــا ي ـ ـخـ ــص م ـ ـ ـ ــدى إمـ ـك ــانـ ـي ــة
التعويل على الحصول على اعتراف
دولــي مــا ،أكــد العجري أن األهــم هو
كسب مشروعية داخلية عبر توسيع
نطاق الـشــراكــة ،معتبرًا أن «الـخــارج
سيضطر إل ــى الـتـعــاطــي مــع الــواقــع
الذي سيفرزه االتفاق السياسي».
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تركيا

أنقرة تغازل موسكو
 ...وتطمئن «شمال األطلسي»
في وقت يكمل فيه الرئيس
التركي ما بدأه قبل االنقالب
الفاشل من سعي حثيث
إلصالح العالقات المتأزمة مع
موسكو ،يستمر في التصعيد
نحو الغرب والضغط على
الواليات المتحدة لتسليم
فتح الله غولن .وبرغم التوتر
االنقالب،
الذي رافق عملية
ّ
والدعم األوروبي «المتلكئ»
لحكومة أردوغان ،فإن األخير
وحكومته يحرصان على
تأكيد والء أنقرة وجيشها
لـ«األطلسي»
ت ـك ـمــل ح ـك ــوم ــة «الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة»
خـطــواتـهــا الـحـثـيـثــة إلح ـك ــام القبضة
عـ ـل ــى ك ـ ــامـ ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة
واألم ـن ـي ــة وامل ــدن ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد .وبـعــد
ه ـي ـك ـلــة ال ـج ـي ــش وإخـ ـض ــاع ــه لـسـلـطــة
«م ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة» ،كـ ـش ــف ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــرك ــي
رجــب طيب أردوغ ــان عــن خطة يجري
وضـعـهــا ل ـضـ ّـم أج ـه ــزة االس ـت ـخ ـبــارات
الـتــركـيــة ،مــع جـهــازي الـشــرطــة وال ــدرك
(ال ـ ـج ـ ـنـ ــدرمـ ــة) ،ل ـت ـع ـمــل «تـ ـح ــت سـقــف
واحــد» ،مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت
م ـش ــروع ــا ل ــه ب ـه ــذا ال ـش ــأن وسـ ُـي ـبـ َـحــث
م ــع رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ب ــن ع ـلــي ي ـلــدريــم.
ً
وأضاف أن إجراءات كانت بدأت أصال
«لوضع جهازي الشرطة والدرك تحت
إمــرة وزارة الداخلية ،ويمكن أن نضم
التنسيق األمني تحت هذا السقف».
وان ـ ـت ـ ـقـ ــد أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة مــع
ق ـنــاة «ت ــي آر ت ــي» الـحـكــومـيــة ،الـغــرب
ال ــذي «ال يــريــد لتركيا أن تـكــون دولــة
دي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة ق ـ ـ ــوي ـ ـ ــة» ،مـ ـع ــرب ــا عــن
ُ
استهجانه «للتصريحات التي تطلق
ج ــزاف ــا م ــن ل ـن ــدن وب ــاري ــس وع ــواص ــم
غــربـيــة أخـ ــرى» .ولـفــت إل ــى أن الــداعـيــة
فـتــح ال ـلــه غــولــن ال يـمـلــك ال ـق ــدرة على
تــرت ـيــب االنـ ـق ــاب ،مـعـتـبـرًا أن األخ ـيــر

مـ ـج ــرد «بـ ـي ــدق يـ ـ ــدار م ــن ق ـب ــل إح ــدى
الجهات ...وال داعي للمبالغة بحجمه
ودوره».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،وصـ ـل ــت حـمـلــة
«ال ـت ـط ـه ـيــر» ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا أردوغـ ـ ــان
«ضـ ـ ــد أن ـ ـصـ ــار غـ ــولـ ــن» إلـ ـ ــى ص ـف ــوف
«حـ ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،إذ نقلت
وكــالــة «األنــاضــول» ّأن الـحــزب الحاكم
أصـ ـ ـ ـ ــدر م ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة ،وقـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا املـ ـ ـس ـ ــؤول
ال ـثــانــي ف ــي الـ ـح ــزب ،ح ـيــاتــي يــازجــي،
تقضي «بــاإلســراع فــي تطهير الحزب
ب ـهــدف الـتـخـلــص مـمــن ه ــم عـلــى صلة
بـتـنـظـيــم ف ـتــح ال ـلــه غــولــن اإلره ــاب ــي».
ّ
وتشير املذكرة إلــى ضــرورة أل تفسح
«عملية التطهير املجال للشائعات أو
االضطرابات داخل الحزب».
وفـ ــي م ـقــاب ـلــة م ــع وك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز»،
جـ ـ ـ ّـدد وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع الـ ـت ــرك ــي ،ف ـكــري
إي ـ ـشـ ــق ،ت ــأكـ ـي ــدات أنـ ـ ـق ـ ــرة ،أن إع ـ ــادة
هـيـكـلــة ال ـج ـيــش ت ـه ــدف إل ــى ال ـق ـضــاء
ع ـل ــى احـ ـتـ ـم ــال أي ـ ــة مـ ـح ــاول ــة ان ـق ــاب
أخ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه،
إل ــى أن تـلــك ال ـخ ـطــوات سـتـجــري بما
يتفق مــع هيكل وروح «حـلــف شمال
األطلسي» .وأوضح أن « 288عسكريًا
َ
بينهم تسعة جنراالت لم ُيلق القبض
عليهم بعد» ممن تتهمهم السلطات
بالتورط في محاولة االنقالب .وحول
)األناضول(

قــاعــدة انـجــرلـيــك ،لـفــت إي ـشــق ،إل ــى أن
«ال ـت ـح ــال ــف» ال ـ ــذي تـ ـق ــوده ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة مــا زال يستخدم
ال ـق ــاع ــدة ف ــي ال ـط ـل ـعــات ال ـجــويــة الـتــي
ت ـن ـف ــذه ــا طـ ــائـ ــراتـ ــه ضـ ــد أهـ ـ ـ ــداف فــي
س ــوري ــا والـ ـع ــراق ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
انـجــرلـيــك اسـتـخــدمــت مــن قـبــل بعض
االنقالبيني.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة
«واشـنـطــن بــوســت» أن تــركـيــا أرسـلــت
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة  85ط ـ ــردًا من
الــوثــائــق الـتــي تتعلق بــإثـبــات ضلوع
فتح الله غولن في املحاولة االنقالبية،
مــوضـحــة أن وزارة ال ـع ــدل األمـيــركـيــة
تجري تدقيقًا في الوثائق.
وب ــالـ ـت ــوازي ،اع ـت ـبــر وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ال ـت ــرك ــي م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو ،أن
تطبيع عالقات بالده مع روسيا عامل
مهم الستقرار بالده واملنطقة .وأضاف
ف ــي لـ ـق ــاء م ــع قـ ـن ــاة «ت ـ ــي ج ــي آر ت ــي»
التركية ،أن أبواب الحوار مفتوحة مع
الجانب الروسي «رغم اختالف اآلراء»،
مـضـيـفــا أن أن ـق ــرة خـطــت نـحــو تعزيز
العالقات الثنائية على كل املستويات
و«ت ـف ـع ـيــل آل ـي ــات م ـش ـتــركــة بـيـنـهـمــا».
ومن املقرر أن يلتقي الرئيسان التركي
والــروســي فــي مدينة ســان بطرسبرغ
ال ــروسـ ـي ــة ،الـ ـث ــاث ــاء امل ـق ـب ــل ،ف ــي أول
زيـ ـ ــارة خ ــارج ـي ــة ي ـق ــوم ب ـهــا أردوغـ ـ ــان
بـعــد مـحــاولــة االن ـق ــاب .وف ــي الـسـيــاق
نفسه ،أعلن مساعد الرئيس الروسي،
يـ ـ ـ ـ ــوري أوش ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــوف ،أن ال ــرئـ ـيـ ـس ــن
التركي والــروســي سيبحثان «قضايا
استئناف صادرات الغذاء التركية إلى
روسيا» ،كذلك سيناقشان «استئناف
ال ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
(ال ـشــارتــر) ...وإم ــدادات الـغــاز الروسي
عبر خط أنابيب (السيل التركي) لنقل
الغاز».
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـلــن زع ـيــم «حـ ــزب الـشـعــب
الـجـمـهــوري» كـمــال كيليشدار أوغـلــو،
ت ـل ـب ـي ـتــه لـ ــدعـ ــوة ال ــرئـ ـي ــس أردوغ ـ ـ ـ ــان،
للمشاركة في التظاهرات املقررة غدًا،
تحت عنوان «الديمقراطية والشهداء»
في ميدان «يني كابي» ،في إسطنبول،
غد األحد.
بعد ٍ
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

علي جمعة ينجو من محاولة اغتيال
نجا مفتي مصر السابق ،علي جمعة ،من «محاولة
اغتيال بالرصاص» أثناء توجهه لــ»صــاة الجمعة»
في القاهرة ،وقد ّأدت إلى إصابة حارسه الشخصي
ّ
بجروح طفيفة ،فيما تبنت حركة تطلق على نفسها
اسم «حسم ـ سواعد مصر» الهجوم الــذي وضعته
ف ــي سـ ـي ــاق «ع ـم ـل ـي ــات ض ــد االح ـ ـتـ ــال ال ـع ـس ـكــري
وميليشياته التابعة (للرئيس) عبد الفتاح السيسي».
وأعلنت وزارة الداخلية ،فــي بـيــان ،أنــه «أثـنــاء خــروج
(املفتي السابق) من منزله الواقع في منطقة  6أكتوبر
ً
مترجال للتوجه إلى مسجد فاضل القريب من محل
إقامته إللـقــاء خطبة صــاة الجمعة ،قــام مجهولون
كانوا يختبئون بإحدى الحدائق الواقعة ضمن خط
سيره بــإطــاق الـنــار تجاهه ،إال أن الـقــوة املــرافـقــة له
واملكلفة بتأمينه بادلتهم إطالق النيران مما دفعهم
للفرار».
وشغل جمعة منصب مفتي الجمهورية في مصر
ب ــن ع ــام ــي  2003و ،2013واش ـت ـهــر بــال ـعــديــد من
الفتاوى الدينية واآلراء املثيرة للجدل ،وكان قد دعم
فــي صيف  2013عــزل محمد مــرســي مــن منصب
الرئاسة إثر «االنتفاضة الشعبية».
وعقب وقوع الحادثة ،قال جمعة ،في اتصال مع القناة
االولى للتلفزيون املصري« ،احتميت بسور املسجد

ثم دخلت اليه» مع بدء إطالق النار .وأضاف «لم َأر أين
كانوا يختبئون» ،مشيرًا إلــى «اشـتــراك كل من كان
معه سالح في ّ
رد هؤالء حتى ّ
فروا منهزمني» .وفي
حــديــث آخــر مــع فضائية «ســي بــي ســي» املصرية،
قــال ّإن «محاولة اغتيالي (تــأتــي) بسبب مهاجمتي
لإلخوان وجماعات التطرف» ،مضيفًا ّأن «اإلخــوان
حاولوا اغتيالي منذ سنتني ،وسأبدأ بنشر كتب تبقى
عبر العصور ،تكشف وتفضح جماعة اإلخوان».
وفـيـمــا تبقى هــويــة جـمــاعــة «ح ـســم» غـيــر مـعــروفــة،
رفض القيادي في «اإلخــوان» ،أحمد رامي ،وهو أحد
املتحدثني السابقني باسم «حــزب الحرية والعدالة»،
اتهام جمعة لجماعته ،واصفًا تصريحاته بـ»الهراء
والتضليل والـتــوظـيــف الـسـيــاســي» .وق ــال رام ــي إنه
«لـيــس مــن الــديــن وال الـقــانــون اتـهــام الـنــاس بالباطل،
فالدين يضع قاعدة ّ
البينة على من ّادعــى ،والقانون
يقول إن املتهم بريء حتى تثبت إدانته» .وأضاف أن
«إشاعة االتهام على جموع تمثل ماليني (في إشارة
إلــى اإلخ ــوان) في حادثة مـحــددة ،نــوع من التضليل
والتوظيف السياسي ...إال أن الرجل ربما يــرى فى
عقله الباطن أن ما كان (محاولة االغتيال) سببه ظلم
وقع باإلخوان يستحق عليه أن يقتلوه».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

