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العالم

األول ل ـح ـب ـس ــه .وبـ ــرغـ ــم مـ ـغ ــادرت ــه
الـسـلـطــة قـبــل نـحــو ثــاثــة أش ـهــر من
صــدور أول قــرار بحبسه وبقائه في
ُقصور العائلة في شرم الشيخ ،فإنه
نقل بعد صدور قرار الحبس بشكل
عــاجــل إل ــى مـسـتـشـفــى ش ــرم الـشـيــخ
ال ــدول ــي لـتـلـقــي الـ ـع ــاج والـ ـ ــذي ظل
فيه نحو أربعة أشهر قبل أن ينتقل
إلــى القاهرة لحضور أولــى جلسات
مـحــاكـمـتــه أمـ ــام مـحـكـمــة الـجـنــايــات
الـ ـت ــي ن ـق ـلــت خ ـص ـي ـصــا ألك ــادي ـم ـي ــة

الشرطة من أجل محاكمته في مكان
آمـ ـ ــن وت ـج ـن ـب ــا ل ـ ـحـ ــدوث م ـ ـحـ ــاوالت
احتكاك بني أنصاره القليلني والثوار
آنذاك.
خ ــال الـفـتــرة األول ــى مــن محاكمته،
كــانــت امل ـطــالــب مـتـصــاعــدة بــإعــدامــه
مع وزير داخليته ومساعديهما عن
قتل املتظاهرين بإطالق النار عليهم.
ل ـك ــن أح ـ ـكـ ــام الـ ـ ـب ـ ــراءة الـ ـت ــي حـصــا
عـلـيـهــا م ــن مـحـكـمــة ال ـن ـقــض ج ــاءت
بعد تكرار عمليات القتل واستهداف
املتظاهرين خالل السنوات املاضية.
فــإدانــة مبارك بالقتل كانت ستعني
بـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي إدان ـ ـ ـ ـ ــة رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـج ـل ــس
العسكري ،املشير حسني طنطاوي،
في املرحلة االنتقالية األولــى وإدانة
الرئيس املؤقت عدلي منصور ،خالل
امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة ال ـث ــان ـي ــة ،وهــو
ره ــان تـمـكــن امل ـحــامــون مــن التركيز
عليه من خالل نفي صدور تعليمات
من مبارك بقتل املتظاهرين.
أم ــس ،ت ـنــاول م ـبــارك وج ـبــة الـفـطــور
األولى مع العائلة في حديقة القصر
على بعد أمتار قليلة من مقر رئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي ق ـصــر االت ـح ــادي ــة.
وب ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـب ـ ــارك م ـ ــع زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ،ال ـت ــي
تـمـلــك املـ ـن ــزل ،يـعـيـشــان ف ــي حــراســة
أمـنـيــة م ـشــددة بتكليفات مــن وزارة
الداخلية ،حيث يتم اتباع اإلجراءات
األمـنـيــة الـخــاصــة بالرئيس األسبق
فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مـ ـع ــه ،ب ـي ـن ـمــا أق ــام ــت
ً
ال ـعــائ ـلــة اح ـت ـف ــاال ص ـغ ـي ـرًا بـحـضــور
املقربني من األهل واألصدقاء.
لم يقع مبارك سابقًا في فخ االنخداع
ب ــالـ ـب ــراءة ،وف ـض ــل تــأج ـيــل خــروجــه
حتى يتأكد بشكل كــامــل مــن أنــه لن
يعود مرة أخرى إلى السجن .فبرغم
ح ـصــولــه ع ـلــى ال ـ ـبـ ــراءة ف ــي قـضــايــا
سابقة ،إال أن قضية قتل املتظاهرين
ـ األصعب ـ كانت تخيفه ،لذا فضل أن
يبقى في املستشفى تجنبًا للحصول
على حكم باإلدانة يعيده إلى السجن
م ــن ج ــدي ــد .والـ ـي ــوم ،فـحـتــى قـضــايــا
الفساد املالي والكسب غير املشروع
لـ ــن ت ـح ــرم ــه مـ ــن «شـ ـم ــس ال ـح ــري ــة»
ب ـع ــدم ــا أق ـ ــر ق ــان ــون ال ـت ـص ــال ــح قـبــل
فترة والذي يتم بموجبه رد األموال
املنهوبة مقابل اإلفــراج عن السارق.
ش ــيء واح ــد يبقى الــرئـيــس األسـبــق
م ـح ــروم ــا م ـنــه ح ــال ـي ــا ،وهـ ــو الـسـفــر
ح ـت ــى إش ـ ـعـ ــار آخ ـ ــر ع ـل ــى ذم ـ ــة ه ــذه
الـقـضــايــا م ــع إمـكــانـيــة طـعـنــه بـقــرار
منع السفر أم ــام محكمة الجنايات
للحصول على حــريــة التنقل خــارج
املحروسة.
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تقرير

ّ
العدو يغتال قياديًا في «القسام»:
تحضيرات للرد وكسر «المعادلة»
قاسم س .قاسم
اغـ ـت ــال الـ ـع ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أم ــس،
مــازن الفقهاء ،القيادي فــي «كتائب
الـقـســام» ـ ـ ال ــذراع العسكرية لحركة
حماس ،في منطقة تل الهوى غرب
غ ــزة .وبـحـســب مـعـلــومــات املـقــاومــة،
فقد «أصـيــب الشهيد ب ــ 6طـلـقــات4 ،
في الصدر وطلقة في الرأس وطلقة
فــي الـكـتــف» ،فيما شــرحــت املـصــادر
ّ
أن اس ـت ـه ــداف ــه جـ ــرى «عـ ـل ــى الـ ــدرج
املــؤدي إلى مدخل شقته في منطقة
تل الهوى ،من دون أن ُيسمع صوت
إطـ ــاق نـ ــار ،إذ اس ـت ـخ ــدم امل ـن ـفــذون
سالحًا كاتمًا للصوت».
ّ
وأوضـ ـح ــت امل ـع ـل ــوم ــات ال ـ ـ ــواردة أن
ال ـش ـه ـيــد ب ـع ــدم ــا ركـ ــن س ـي ــارت ــه فــي
م ــوق ــف املـ ـبـ ـن ــى ال ـ ـ ــذي ي ـس ـك ــن ف ـي ــه،
«فــوجــئ بــوجــود أكـثــر مــن شخصني
عـ ـل ــى الـ ـ ـ ــدرج املـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى ش ـق ـت ــه».
وتشير طريقة االغـتـيــال إلــى تـ ّ
ـورط
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي فـ ـ ــي ت ـن ـف ـيــذ
ال ـع ـم ـل ـي ــة ،ال س ـي ـم ــا أن اس ـت ـه ــداف
الجوانب العلوية للجسد يــدل على
ّ
أن العملية نفذت من قبل أشخاص
ّ
متخصصني في اإلصابات الدقيقة،
ُ
ّ
إضافة إلى أن الشهيد استهدف في
ّ
مكان ضيق (درج املبنى) ،ما صعب
ع ـل ـيــه الـ ـف ــرار أو ال ـت ـح ــرك ل ـلــوصــول
ال ــى س ــاح ــه ال ـش ـخ ـصــي .وف ــي هــذه
الـ ـج ــوان ــب ،ت ـش ـبــه عـمـلـيــة االغ ـت ـيــال
التي شهدتها غزة أمس ،االغتياالت
َّ
القياديني في
التي نفذها العدو ضد
امل ـقــاومــة الـلـبـنــانـيــة والفلسطينية،
ال ـش ـه ـي ــدي ــن ح ـ ـسـ ــان الـ ـلـ ـقـ ـي ــس ،فــي
لبنان ،ومحمد الزواري ،في تونس.
وكـ ــان الـشـهـيــد ال ـف ـق ـهــاء ق ـيــاديــا في
«ال ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــام» ،وع ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى ت ـش ـك ـيــل
خ ــاي ــا ل ـل ـم ـقــاومــة لـتـنـفـيــذ عـمـلـيــات
في الضفة الغربية املحتلة .وكانت
وسائل اإلعالم االسرائيلية قد قالت
إن ــه امل ـســؤول عــن «عـمـلـيــة اخـتـطــاف
امل ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــن ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ع ـ ــام

ّ
«القسام» :سوف
يدفع العدو ثمن
هذه الجريمة

 .»٢٠١٤وكــان الشهيد يــواجــه حكمًا
بالسجن ( 9أحـكــام باملؤبد) بسبب
«تخطيطه» لعملية أدت الــى مقتل
 ٢٨إسرائيليًا ،وذلك قبل اإلفراج عنه
وإبـعــاده إلــى غــزة عــام  ،2011ضمن
«صفقة شاليط».
وف ـ ـجـ ــر ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،أصـ ـ ـ ـ ــدرت «كـ ـت ــائ ــب
ال ـق ـس ــام» ب ـي ــان ــا ،ق ــال ــت ف ـيــه إن ــه من
«الواضح والجلي بأن الجريمة من
تــدبـيــر وتـنـفـيــذ ال ـعــدو الصهيوني،
والـ ـع ــدو ه ــو م ــن ي ـت ـحـ ّـمــل تـبـعــاتـهــا

ّ
ومـســؤولـيـتـهــا» .وأضــافــت أن «هــذه
امل ـ ـعـ ــادلـ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ــريـ ــد أن ي ـث ـب ـت ـهــا
ال ـ ـعـ ــدو عـ ـل ــى أب ـ ـطـ ــال امل ـ ـقـ ــاومـ ــة فــي
غــزة (االغـتـيــال ال ـهــادئ) سنكسرها
وسـنـجـعــل ال ـع ــدو ي ـنــدم عـلــى الـيــوم
الذي فكر فيه بالبدء بهذه املعادلة».
وت ـ ـع ـ ـهـ ــدت الـ ـكـ ـت ــائ ــب بـ ـ ــأن «ال ـ ـعـ ــدو
سـ ـي ــدف ــع ث ـم ــن هـ ـ ــذه الـ ـج ــري ـم ــة بـمــا
يكافئ حجم اغتيال شهيدنا القائد
أب ــي م ـح ـمــد ،وإن م ــن يـلـعــب بــالـنــار
سيحرق بها».
ّ
وتؤكد مصادر في املقاومة أن هيئة
األركــان في «القسام» تدرس طبيعة
الــرد على عملية االغـتـيــال ،مضيفة
أن «ه ـن ــاك ردًا عـلــى ه ــذه الـجــريـمــة،
منعًا لتكرارها مرة أخرى ،واملقاومة
ت ـ ـ ــدرس ح ــالـ ـي ــا ط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـ ــرد عـلــى
العملية وحجمه».
وفي السياق ،أصدرت حركة حماس
ُ
بـ ـي ــان ــا ،ق ــال ــت فـ ـي ــه إنـ ـه ــا «تـ ـح ـ ّـم ــل،
وكـ ـت ــائـ ـبـ ـه ــا املـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــدة ،االح ـ ـتـ ــال
ال ـص ـه ـيــونــي وع ـ ـمـ ــاء ه امل ـســؤول ـيــة
الكاملة عن هــذه الجريمة النكراء...
ويعلم االحتالل أن دماء املجاهدين
ال تـ ــذهـ ــب هـ ـ ـ ـ ــدرًا؛ فـ ـح ــرك ــة ح ـم ــاس
تـ ـ ـع ـ ــرف ك ـ ـيـ ــف ت ـ ـت ـ ـصـ ــرف مـ ـ ــع هـ ــذه
الجرائم» .كذلك ،كتب املتحدث باسم
الحركة حـســام ب ــدران ،على حسابه
ّ
عـلــى مــوقــع «تــويـتــر» ،أن «االحـتــال
ه ــو املـ ـس ــؤول ع ــن اغ ـت ـي ــال ف ـق ـه ــاء...
نتنياهو يعلم أن هــذا األمــر لن ّ
يمر
هكذا».
ّ
وفــور وقــوع عملية االغتيال ،نفذت
«ك ـت ــائ ــب الـ ـق ـ ّـس ــام» انـ ـتـ ـش ــارًا أم ـن ـيــا
مكثفًا فــي الـقـطــاع وع ـنــد شــواطـئــه،
خ ــاص ــة أن مـنـطـقــة االغ ـت ـي ــال تـبـعــد
مسافة كيلومتر واحد عن البحر ،ما
يـ ّ
ـرجــح أن يـكــون الـشــاطــئ هــو منفذ
الهرب للفريق املنفذ للعملية.
وزار رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي
لـ «حماس» في غزة يحيى السنوار،
وال ـق ـي ــادي إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة ،مـكــان
الجريمة ،وسط انتشار أمني كثيف.

(أ ف ب)

لـتـســريــع امل ــاح ـق ــات الـقـضــائـيــة ضد
الــرئـيــس الـســابــق نـيـكــوال ســاركــوزي،
لتقويض حظوظه في الفوز بترشيح
"ال ـج ـم ـهــوريــن" ل ـلــرئــاســة .لـكــن فـيــون
وجوييه نفيا ،في حينه ،حصول لقاء
من هذا النوع.
ال ــرئ ـي ــس ه ــوالن ــد ّ
رد ع ـلــى ات ـهــامــات
ً
ف ـيــون ،قــائــا إن "اإلل ـيــزيــه لــم يتدخل
أب ـدًا فــي ّ
أي مــن اإلجـ ــراءات القضائية
الجارية منذ عام  ،2012التزامًا بمبدأ

اسـتـقــالـيــة ال ـق ـضــاء" .وأضـ ــاف أن ــه لم
يـصــل إل ــى ّ
أي مـعـلــومــات بـخـصــوص
التحقيقات املتعلقة بفيون "سوى عن
طــريــق م ــا نـشــر ف ــي وس ــائ ــل االع ـ ــام".
وسـخــر هــوالنــد مــن حــديــث فـيــون عن
"ح ـكــومــة ظ ــل" م ـتــورطــة فــي مــا سـ ّـمــاه
ً
"ف ـض ـي ـح ــة دول ـ ـ ـ ــة" ،قـ ــائـ ــا" :ال تــوجــد
فـضـيـحــة دول ـ ــة .الـفـضـيـحــة الــوح ـيــدة
امل ــوج ــودة تـتـعـلــق بـشـخــص (ف ـي ــون)،
ستتم محاسبته من قبل القضاء".
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ن ـف ــى فـ ـي ــون ،خ ــال
مـشــاركـتــه ف ــي "ال ـبــرنــامــج الـسـيــاســي"
على "فرانس  ،" 2أن يكون قد تقاضى
 50ألــف دوالر نظير ترتيبه لـقـ ً
ـاء بني
رجل األعمال اللبناني فؤاد مخزومي
والــرئـيــس الــروســي فــاديـمـيــر بــوتــن.
أم ـ ــا ب ـخ ـص ــوص ال ـف ـض ـي ـحــة األخ ـ ــرى
املـتـعـلـقــة بـق ـبــول ف ـيــون مـجـمــوعــة من
الـ ـ ـب ـ ــدالت ال ـ ـفـ ــاخـ ــرة ،ب ـق ـي ـمــة  13أل ــف
يــورو ،كهدية من رجــل أعمال لبناني
آخــر ،وهو روبير بورغي ،فقد اعترف
ً
مرشح "الجمهوريني" بذلك ،قائال إنها
"هــديــة مــن دون أي مـقــابــل أو خلفية
سياسية ،جاءت من صديق شخصي
أع ــرف ــه م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ع ـشــريــن س ـنــة".
ً
لـكـنــه اس ـت ــدرك قــائــا إن ال ـجــدل الــذي
أثير حول القضية "جعلني ً أقتنع بأن
قبول هــذه الهدية كــان خطأ ،لــذا قمت
بإعادتها الــى بـيــار بــروغــي .مــع أنني
احتفظ له بكل محبتي وصداقتي".

لوبن في
الكرملين:
بوتين يمثل
رؤية جديدة
للعالم
في خطو ٍة من شأنها أن تعزز إثارة الجدل حول العالقات الخارجية الراهنة لروسيا ،وال سيما موقفها من
االستحقاقات الغربية املفصلية ،التقى الرئيس الروسي ،فالديمير بوتني ،باملرشحة إلى االنتخابات الرئاسية
الفرنسية وزعيمة الجبهة الوطنية ،مارين لوبن ،في الكرملني يوم أمس .وفيما شدد بوتني على أهمية تبادل وجهات
النظر مع لوبن «(إذ) أعلم أنكم تمثلون طيفًا سياسيًا أوروبيًا يشهد تطورًا سريعًا» ،قالت لوبن إن الرئيس الروسي
يمثل «رؤية جديدة» للعالم .وأضافت بعد اللقاء األول مع بوتني الذي استمر تسعني دقيقة« :لقد ظهر عالم جديد في
خالل السنوات القليلة املاضية ،هو عالم فالديمير بوتني وعالم دونالد ترامب في الواليات املتحدة ،وعالم (ناريندرا)
مودي في الهند» .وتابعت« :أعتقد أنني على األرجح الشخص الذي أشارك جميع هذه الدول العظيمة رؤية للتعاون
وليس رؤية اإلذعان»( .التقرير الكامل على موقعنا)

