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عائدون
من كل مكان

فلسطين

عروس
الربيع العربي

من املواجهات
أمام السفارة
االسرائيلية في
القاهرة في
ذكرى النكبة
صباح أمس
(خالد دسوقي
ـ أ ف ب)

مصر تلملم آثار ما بعد االعتداء
ّ
على معتصمي السفارة اإلسرائيلية
«مصر الجديدة» ّ
تعج بالسجاالت
والتطورات السياسية واألمنية
واالقتصادية والقضائية
التي ال تنتهي .كل شيء
يجري بالتوازي ،من متابعة
ّ
تطورات ما بعد ذكرى النكبة
الفلسطينية ،إلى رداءة ً
االقتصاد املصري ،وصوال
إلى استمرار حالة االحتقان
الطائفي ،مرورًا باملشاريع
الرئاسية لعمرو موسى املتحرر
حديثًا من عبء الجامعة
العربية
القاهرة ــ األخبار
ال ت � ��زال أص � ��داء م ��ا ج� ��رى أم � ��ام ال �س �ف��ارة
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ف ��ي ال � �ق ��اه ��رة ،م� �س ��اء أول
م��ن أم ��س ،م��ن اع �ت��داء ق ��وات م��ن ال�ش��رط��ة
وال �ج �ي��ش امل �ص��ري�ي�ن ع �ل��ى امل �ت �ظ��اه��ري��ن،
ت�ل�ق��ي ب�ظ�لال�ه��ا ع�ل��ى ال�س �ج��ال السياسي
ف��ي ال �ب�لاد؛ فقد ات�ه��م النشطاء وع��دد من
منظمات حقوق اإلن �س��ان ،األم��ن املصري
باستخدام العنف أثناء تفريق التظاهرة

ال �ت��ي ط��ال �ب��ت ب ��إن ��زال ال �ع �ل��م اإلس��رائ �ي �ل��ي
ع ��ن س� �ف ��ارة ال ��دول ��ة ال �ع �ب��ري��ة ،ع �ل��ى وق��ع
وص ��ول ع ��دد امل�ص��اب�ين ف��ي االع �ت ��داء إل��ى
 353م�ص��اب��ًا ،م��ع م�ع��ال�ج��ة إص��اب��ات 308
أش � �خ� ��اص ،ع �ل��ى ح ��د م ��ا ك �ش �ف �ت��ه وزارة
ال �ص �ح��ة .وق ��ال ��ت ال � � ��وزارة إن اإلص ��اب ��ات
ت�ن��وع��ت م��ا ب�ين اخ�ت�ن��اق��ات نتيجة ال�غ��از
امل �س �ي��ل ل �ل ��دم ��وع ،وال� �ك ��دم ��ات وال� �ج ��روح
البسيطة ال�ت��ي نتجت م��ن ح��ال��ة التدافع،
وهو ما اعترض عليه النشطاء على موقع
ّ
«فايسبوك» ،مؤكدين أن اإلصابات جاءت
نتيجة اع�ت��داءات مباشرة من األم��ن على
املتظاهرين ،م��ع نفيهم م��ا ت � ّ
�ردد ع��ن نية
املتظاهرين اقتحام السفارة.
من جهة ثانية ،ألقت قوات الجيش القبض
على ُ 186شخصًا ممن شاركوا في ذكرى
النكبة ،وأح�ي�ل��وا على النيابة العسكرية
ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ع �ه��م ب �ت �ه��م أس ��اس� �ي ��ة ،ه��ي
إت�لاف امل��ال العام والتعدي على موظفني
َ
�أدي��ة وظ�ي�ف�ت�ه��مُ .ي��ذك��ر
عّ�م��وم�ي�ين أث �ن��اء ت� ُ
أن ه ��ذه ال �ت �ظ��اه��رة ن �ظ� َ�م��ت ب�ع��د س��اع��ات
من محادثات أجراها املسؤول في وزارة
الدفاع اإلسرائيلية ،عاموس جلعاد ،يوم
األح��د ف��ي ال�ق��اه��رة ،ف��ي أول زي ��ارة معلنة
مل�س��ؤول إس��رائ�ي�ل��ي للقاهرة منذ سقوط
نظام حسني مبارك في  11شباط املاضي.
وقال مصدر في املجلس العسكري الحاكم
َّ
ستوجه إلى بعض
إن «هناك تهمًا أخرى
األش �خ��اص ،م�ث��ل ال�ق�ي��ام ب��أع�م��ال الشغب
وال �ب �ل �ط �ج��ة ف ��ي ال � �ش� ��ارع» .وك ��ان ��ت ق ��وات
األم� ��ن امل ��رك ��زي ق��د أط �ل �ق��ت ال �ع �ش��رات من
قنابل الدخان لتفريق مئات املتظاهرين

امل �ط��ال �ب�ي�ن ب �ط ��رد ال �س �ف �ي��ر اإلس��رائ �ي �ل��ي،
وقطع العالقات مع دول��ة االحتالل وفتح
معبر رف��ح .وعلى صعيد م��ا يحدث أم��ام
م�ب�ن��ى ال�ت�ل�ف��زي��ون امل �ص��ري «م��اس�ب�ي��رو»،
واستمرار اعتصام األقباط هناك ،تراجع
بيانه الذي طالب
البابا شنودة الثالث عن ّ
فيه األقباط املعتصمني بفض اعتصامهم،
ً
ق��ائ�لا« :عمري ما أضغط على والدي في
حاجة» ،وهو املوقف الذي ّ
فسره البعض
ب �م��واف �ق��ة ال �ب��اب��ا ع �ل��ى اس �ت �م ��رار األزم � ��ة،
ّ
وتعليق حلها كما يطالب املعتصمون.
وس �ب��ق أنً ق ��ال ال �ب��اب��ا ش �ن��ودة ،ف��ي ب�ي��ان
ألقاه نيابة عنه أمني ّ
سره العام يوم األحد:
ّ
«يا أبناءنا املعتصمني أمام ماسبيرو ،إن
األم��ر ق��د ت�ج��اوز التعبير ع��ن ال ��رأي ،وقد
ّ
اندس بينكم من له أسلوب غير أسلوبكم،
وأص �ب��ح ه �ن��اك ش �ج��ار وض ��رب ن ��ار ،وك��ل
ه��ذا ي�س��يء إل��ى سمعة م�ص��ر وسمعتكم
أي �ض��ًا .ل��ذل��ك ،ي�ج��ب ف��ض ه ��ذا االع�ت�ص��ام
فورًا».
ب � � ��دوره ،أم� ��ر رئ �ي��س ج �ه��از ال �ك �س��ب غير
امل� �ش ��روع ،امل �س �ت �ش��ار ع��اص��م ال �ج��وه��ري،
ب ��إخ�ل�اء س �ب �ي��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال�ش�ع��ب
ال� �س ��اب ��ق ف �ت �ح��ي س � � ��رور ،ب �ك �ف��ال��ة م��ال �ي��ة
قيمتها  100ألف جنيه ،ما لم يكن مطلوبًا
على ذمة قضايا أخرى .وخالل التحقيق،
قدم فتحي سرور مستندات جديدة تفيد
بعدم صحة ما ورد في تحريات األجهزة
ال��رق��اب�ي��ة ،وتنفي عنه تهمة الكسب غير
ُّ
والتربح ،فارتأت هيئة التحقيق
املشروع
عدم وج��ود مبررات للحبس االحتياطي،
ّ
وق��ررت إخ�لاء سبيله بضمان مالي .لكن

فتحي سرور سيعود إلى السجن مجددًا
ب�س�ب��ب ق � ��رار ح�ب�س��ه  15ي��وم��ًا ع �ل��ى ذم��ة
التحقيق في «موقعة الجمل» ،أي االعتداء
الذي نظمه أركان من نظام حسني مبارك
ع �ل��ى امل �ت �ظ��اه��ري��ن امل �ص��ري�ي�ن ف ��ي م �ي��دان
التحرير خالل ّ «ثورة النيل».
إل� ��ى ذل � ��ك ،ح � ��ذر امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري م��ن
أن االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال� �ن� �ق ��دي ل ��دي ��ه س�ي�ن�ف��د
خ�لال  6أشهر إذا استمر ال��وض��ع األمني
وال��وض��ع ف��ي ال �ش��ارع كما ه��و عليه اآلن،
م ��ن اع �ت �ص��ام��ات وإض� ��راب� ��ات ف ��ي م��واق��ع
اإلن �ت��اج ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ال�ع��اص�م��ة وامل ��دن
الكبرى في البالد .وأكد املجلس أن الديون
املصرية الداخلية والخارجية وصلت إلى
ما نسبته  90في املئة من إجمالى الناتج
ال �ق��وم��ي ،م�ط��ال�ب��ًا ب� �ض ��رورة ال� �ع ��ودة إل��ى
العمل ،وزيادة اإلنتاج والتعامل بإيجابية
م��ع امل��رح�ل��ة ال�ح��ال�ي��ة ،وامل �ش��ارك��ة الفعالة

عمرو موسى :على مصر
أن تأخذ مسافة إضافية
من إسرائيل ،وال تجوز
مواصلة الحصار على غزة

ال �ت ��ي ت �س �ه��م ف ��ي ال �ن �ه��وض ب��االق �ت �ص��اد
املصري .موقف جاء خالل حديث أعضاء
املجلس العسكري ف��ي ال �ن��دوة ال�ح��واري��ة
التي عقدت تحت عنوان «ث��ورة  25يناير
ـــــ آف��اق النمو االق�ت�ص��ادي» ف��ي دار هيئة
الشؤون املالية.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،س � ��ارع األم �ي��ن ال �ع��ام
السابق للجامعة العربية ،عمرو موسى،
ب �ع��د س ��اع ��ات ف �ق��ط م ��ن ان �ت �خ��اب خليفة
ل��ه ،إل��ى إط�ل�اق امل��واق��ف ال�ت��ي ق��د ت��أت��ي له
ب� ��األص� ��وات ال� �ض ��روري ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق حلمه
ال ��رئ ��اس ��ي ف ��ي م �ص��ر .وق � ��ال م ��وس ��ى ،في
ّ
م �ق��اب �ل��ة م ��ع وك ��ال ��ة «ف ��ران ��س ب� � ��رس» ،إن
على ب�ل�اده أن ت��أخ��ذ مسافة إض��اف�ي��ة من
إس��رائ �ي��ل ،وأن ت �ح� ّ�د م��ن اص�ط�ف��اف�ه��ا مع
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وأش��ار م��وس��ى إل��ى أن
امل��وق��ع اإلق�ل�ي�م��ي مل�ص��ر ت��راج��ع ف��ي أث�ن��اء
ّ
ح �ك��م م� �ب ��ارك ،ج ��ازم ��ًا ب� ��أن «ال �ع�ل�اق��ة بني
األميركيني ومصر يجب أن تستمر عالقة
ق��وي��ة وع�لاق��ة صريحة وع�لاق��ة محترمة،
لكن ال عالقة تبعية».
ً ّ
وت ��اب ��ع ق ��ائ�ل�ا إن «ه � ��ذه ال �س �ي��اس��ة ال�ت��ي
ش� �ه ��دن ��اه ��ا ل � ��م ت� �ك ��ن م � � َّ
�ؤي � ��دة ش �ع �ب �ي��ًا»،
ّ
مطمئنًا إلى أن «أي سياسة تسير عكس
املزاج الشعبي وال��رأي العام ،هي سياسة
خ��اط �ئ��ة ،وخ �ص��وص��ًا ع �ن��دم��ا ن�ت�ك�ل��م في
ش ��ؤون ح� ّ�س��اس��ة م�ث��ل ف�ل�س�ط�ين» ،م ��وردًا
ً
م � �ث ��اال ع �ل��ى ذل� � ��ك؛ إذ إن � ��ه «ال ي� �ج ��وز أن
يكون الشعب مع حصار غ��زة ،وأن تبقى
السياسة مع الحصار» .لكن موسى عاد
ل�ي�ج��زم ب��أن��ه ل��ن ي �م� ّ�س ب��ات�ف��اق�ي��ة «ك��ام��ب
ُ
دايفيد» إن انتخب رئيسًا ملصر.

ّ
«مواجهات الكرامة» تحيي سؤال الهوية والقمع
عمان ــ محمد السمهوري
غ� ��داة امل��واج �ه��ات ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا س��اح��ة
ال �ج �ن��دي امل �ج �ه��ول ،ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ك��رام��ة
امل �ح��اذي��ة ل �ل �ح��دود ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،خ�لال
إح �ي��اء ذك ��رى ال�ن�ك�ب��ة ،أول م��ن أم ��س ،ع��اد
السؤال عن استخدام رجال األمن العنف،
وال سيما أن املواجهات كانت من جانب
واح��د بحسب املشاركني ،وس��ط اتهامات
ل �ل �ق��وى األم �ن �ي��ة ب��اس �ت �خ��دام ال�ب�ل�ط�ج�ي��ة
مل �ه��اج �م��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،وه� ��و م ��ا أع ��اد
ّ
الهوية ،وال سيما أن مظاهر
الجدل على
احتفالية جرت ضد االعتصام في منطقة
ال�ك��رام��ة ،م��ا انعكس أيضًا س�ج��االت على
موقع التواصل االجتماعي بني «أردن��ي»
و«فلسطيني ـــــ أردني».
وك� �ش� �ف ��ت ال� � �ش� � �ه � ��ادات ،ال � �ت ��ي أدل � � ��ى ب�ه��ا
امل � � �ش� � ��ارك� � ��ون ف� � ��ي امل� � �س� � �ي � ��رة ،ع� � ��ن ح ��ال ��ة
ال��رع��ب وال �ع �ن��ف ال �ت��ي ت �ع��رض��وا ل �ه��ا من
ال � ��درك وب�ل�ط�ج� ّ�ي��ة ش��ارك��وه��م ف��ي ت�ف��ري��ق
ّ
متجددة ّ
عمن
املتظاهرين ،وسط تساؤالت

يحاسب رج��ال ال ��درك ،ال��ذي��ن استخدموا
ّ
ومسيل الدموع لتفريق املسيرة
الهراوات
التي انطلقت عصر األحد من أمام ساحة
مسجد الكالوتي باتجاه الحدود األردنية
الفلسطينية إلحياء الذكرى الـ  63للنكبة
الفلسطينية.
ومنعت ق��وات األم��ن املوجودة في محيط
م�ن�ط�ق��ة ال �ج �ن��دي امل �ج �ه��ول امل �س �ي��رة م��ن
م��واص�ل��ة طريقها ب��ات�ج��اه ال�ج�س��ر ،حيث
طوقت املشاركني فيها .ونتج من التدخل
األم �ن��ي ال�ع�ن�ي��ف ل �ق��وات ال ��درك ومكافحة
ال�ش�غ��ب ع ��دد م��ن اإلص ��اب ��ات ف��ي صفوف
املشاركني ف��ي املسيرة ،كذلك اعتقل عدد
آخر ،بينهم ناشط تركي.
وأق� � � ��دم� � � ��ت م � �ج � �م� ��وع� ��ة م � � ��ن امل � ��واط � �ن �ي��ن
ّ
«البلطجية» على مهاجمة املسيرة ،وأكد
ّ
أح� ��د امل �ش ��ارك�ي�ن أن ق � ��وات األم � ��ن س��ه�ل��ت
االع� �ت ��داء ع �ل��ى امل �س �ي��رة ب��واس �ط��ة بعض
امل ��واط� �ن�ي�ن ال ��ذي ��ن اس �ت �خ ��دم ��وا ال �ع �ص��ي
وال� �ح� �ج ��ارة ،وب �ع��دم��ا اس �ت �ط��اع ع ��دد من
امل�ش��ارك�ين اجتياز ال�ط��وق امل�ف��روض عند

منطقة الجندي املجهول ،جرى إطالق نار
في الهواء ملنع تقدمهم.
وبحسب املشاركني ،فإن النار أطلقت من
م �ك��ان م �ج �ه��ول ال م ��ن ق � ��وات األم � ��ن ،وق��د
أجبروا على العودة مشيًا باتجاه منطقة
الجندي املجهول.
ّ
وق ��د ح��ط��م ع ��دد م ��ن ال �س �ي ��ارات ال �ع��ائ��دة
للمشاركني في املسيرة .وشهدت املنطقة
ب�ع��د ت�ف��ري��ق امل�س�ي��رة ح��ال��ة احتفالية من
املواطننيّ ،
عبروا عنها بإطالق الرصاص
وترديد عبارات مناهضة لالعتصام.
وق� ��ال� ��ت م � �ص� ��ادر ط� �ب � ّ�ي ��ة ف� ��ي م�س�ت�ش�ف��ى
الشونة إن  43شخصًا راجعوا املستشفى.
وق ��ال امل �ص��در إن اإلص��اب��ات ت��وزع��ت بني
رض � ��وض وك� �س ��ور وج� � ��روح ق �ط �ع �ي��ة ف��ي
الرأس .كما راجع املستشفى اإلسالمي 15
شخصًا معظمهم من الوفد التركي ،الذي
شارك في التظاهرة .ووصف مصدر طبي
في املستشفى حالة املراجعني باملستقرة،
ف �ي �م��ا وص � ��ل إل � ��ى امل �س �ت �ش �ف��ى ش � ��اب ف��ي
العشرين من العمر مصاب بعيار ن��اري.

شهدت المنطقة بعد
تفريق المسيرة حالة
احتفالية من المواطنين
ّ
عبروا عنها بإطالق
ّ
الرصاص

وبحسب األمن العام ،فإن املصاب ال يعلم
مطلق ال�ن��ار ،وإن��ه ّ
يدعي على الفاعل في
حال التعرف عليه.
ب��دوره ،ع��زا وزي��ر الدولة لشؤون اإلع�لام
طاهر العدوان أحداث يوم األحد املاضي

عند نصب الشهداء إلى غياب التواصل
والتنسيق بني الحكومة وأجهزتها من
ج �ه��ة ،وب�ي�ن م��ا ي �ج��ري ع�ل��ى األرض من
نشاطات وفعاليات شعبية .وفيما تمنى
ّ
ال �ع ��دوان ع�ل��ى امل�ن��ظ�م�ين ل��و أن �ه��م ق��ام��وا
ب��دور تنظيمي كما هو مطلوب ،أوضح
أن ق� � ��وات األم� � ��ن م �ن �ع��ت امل� �ش ��ارك�ي�ن م��ن
االقتراب نحو جسر امللك حسني حفاظًا
عليهم.
وق� � � � � ��دم ال� � � � �ع � � � ��دوان اع� � � � �ت � � � ��ذاره ل �ج �م �ي��ع
ال�ص�ح��اف�ي�ين ال��ذي��ن ت �ع��رض��وا ل�ل�ض��رب،
م �ع��رب��ًا ع� ��ن ق �ل �ق��ه ال �ع �م �ي��ق ع �ل��ى ح��ري��ة
ال �ص �ح��اف��ة ف ��ي ظ ��ل ال� �ظ ��روف امل �ش��اب �ه��ة.
وقال «أعبر عن شعوري العميق بالقلق
على حرية الصحافة بعد تكرار الحوادث
ال � �ت � ��ي ي � �ت � �ع� ��رض ف� �ي� �ه ��ا ال� �ص� �ح ��اف� �ي ��ون
وكاميراتهم للضرب والتكسير .وهو ما
يتطلب جهدًا رسميًا وأمنيًا أكبر لحماية
الصحافيني وتمكينهم من أداء عملهم.
وأق��دم اعتذاري الشخصي لكل صحافي
تعرض ملثل هذه الحوادث املؤسفة».

