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هيمنت التكهنات السياسية على حادثتي االعتداء اللتني
وقعتا ضد كل من املرشح الرئاسي املحتمل عبد املنعم أو
الفتوح ،وعضو مجلس الشعب حسن البرنس ،وسط اتهامات
لألجهزة األمنية بالتراخي في مهمة توفير األمن

ابو الفتوح خالل
مشاركته في
منتدى دافوس
الشهر املاضي
(فنسينزو بينتو
 -أ ف ب)

مصر :هل بدأت االغتياالت السياسية؟
اعتداءان على أبو الفتوح والبرنس يثيران ردود فعل ومخاوف...
واتهامات لوزارة الداخلية بالتقصير
القاهرة ــ بيسان كساب،
محمد الخولي

		

«م���ا ح���دش ع���ارف ال��ب��ل��د دي راي��ح��ة ف�ين».
هي العبارة السحرية التي أخ��ذت تنتشر
تدريجيًا بعد ال��ث��ورة ،تعبيرًا ع��ن انعدام
الشعور باألمان في ظل االنفالت األمني،
ال������ذي ي���رج���ح م���راق���ب���ون ب���ش���دة أن ي��ك��ون
م��ق��ص��ودًا م��ن ق��ب��ل أج��ه��زة األم����ن ،انتقامًا
م���ن ال��ش��ع��ب ب��ع��د ال���ث���ورة .وال���ع���ب���ارة ال��ت��ي
تلقي بظاللها بعد كل حادث عنف تشهده
البالد عادت لتتردد على ألسنة املصريني
م��ج��ددًا ،بعد ح��ادث��ة اع��ت��داء ملثمني على
املرشح املحتمل لرئاسة الجمهورية ،عبد
املنعم أبو الفتوح ،في وقت متأخر أول من
أمس ،قبل أن يعقبها بعد ساعات االعتداء
على حسن البرنس ،عضو مجلس الشعب
ع����ن ح�����زب «ال����ح����ري����ة وال�����ع�����دال�����ة» ،ال������ذراع
السياسية لجماعة اإلخوان املسلمني ظهر
أمس من قبل مجهولني.
ح���ادث���ة االع���ت���داء ع��ل��ى أب���و ال��ف��ت��وح ،ال��ت��ي
تخللها السطو على سيارته على الطريق
ال����س����ري����ع خ���ل��ال ع�����ودت�����ه م�����ع س���ائ���ق���ه م��ن
مؤتمر انتخابي في محافظة املنوفية الى
ال��ع��اص��م��ة امل��ص��ري��ة ال��ق��اه��رة ،رب��م��ا خفف
م��ن ح���دة ال��ت��ك��ه��ن��ات ال��س��ي��اس��ي��ة بشأنها،
ووض����ع����ه����ا ف�����ي س����ي����اق ح���������وادث اع����ت����داء
ب��ه��دف ال��س��رق��ة ،ت��ع ّ��رض مشاهير آخ��ري��ن
لها من قبيل عضو مجلس الشعب عمرو
ّ
ح����م����زاوي ،وامل��م��ث��ل��ة ب��س��م��ة ،ل���ك���ن ذل����ك لم
يمنع بعض األط��راف ،ومن بينهم اللجنة
ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة ل��ل��م��ب��ادرة ال��وط��ن��ي��ة إلن��ق��اذ
ال��ث��ورة امل��ص��ري��ة «ات��ح��دوا» م��ن اع��ت��ب��ار أن
م���ا ح���دث ألب���و ال��ف��ت��وح «م��ح��اول��ة اغ��ت��ي��ال
فاشلة».
ورب��ط��ت «ات��ح��دوا» ب�ين ال��ح��ادث وم��ا قاله
أبو الفتوح في مؤتمره االنتخابي من أن
«مصر لن يحكمها فرد بعد اآلن ،والشعب
ه���و ال�����ذي س��ي��ح��ك��م م���ن خ��ل�ال م��ؤس��س��ات
م��ن��ت�� ُخ�� ّب��ة» .ورأت أن «م���ح���اول���ة االع���ت���داء،
التي نفذت لتبدو كأنها حلقة في مسلسل
االن�����ف��ل��ات األم�����ن�����ي ،ت��ش��ي��ر ب����وض����وح إل���ى
املستفيد الحقيقي والفاعل األصلي لهذه
الجريمة ،الذي يحاول بكافة الطرق عرقلة
عملية تسليم السلطة».
أم���������ا ال�����ت�����ف�����س�����ي�����رات ال����س����ي����اس����ي����ة ح����ي����ال
االع��ت��داء على البرنس ،فبدت أكثر كثافة،
وخصوصًا أن األخير كان قد أعلن تلقيه
تهديدين بالقتل على خلفية تقرير صاغه
كوكيل للجنة الصحة في مجلس الشعب،
عن مالءمة مستشفى سجن طرة الستقبال
الرئيس املخلوع حسني مبارك ،املحبوس
احتياطيًا ،ف��ي مستشفى فاخر على ذمة
قضيتي قتل املتظاهرين والفساد املالي.
لاّ
إ أن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة س��ارع��ت إل���ى نفي
شبهة محاولة االغتيال عن الحادث ،الذي
ّأدى إلى إصابة البرنس بكدمات بسيطة
من جراء اعتراض طريق سيارته من قبل
س��ي��ارة ن��ق��ل ،ق��ب��ل أن تصدمها أخ���رى من
ال��خ��ل��ف ،وف��ق��ًا مل��ا ق��ال��ه ل��ـ «األخ���ب���ار» وكيل
وزارة الصحة والناطق الرسمي باسمها،
هشام شيحة.
في املقابل توقع املسؤول اإلعالمي لحزب
«ال���ح���ري���ة وال�����ع�����دال�����ة» ،أح���م���د ح���س���ن ،ف��ي
ت��ص��ري��ح��ات ل���ـ«األخ���ب���ار» وج����ود م��ح��اول��ة
االغ��ت��ي��ال؛ «ف��م��ج��ل��س ال��ش��ع��ب أب��ل��غ وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي تلقاها حسن
ال���ب���رن���س ،وأك������رم ال���ش���اع���ر (رئ���ي���س لجنة
ال��ص��ح��ة وع��ض��و ح���زب ال��ح��ري��ة وال��ع��دال��ة)
وطالبها بتعيني ح��راس��ة لهما ،لكنها لم
تفعل» على حد قوله.
وهو نفس ما ذهب إليه مساعد أول وزير
الداخلية السابق ،حسن عبد الحميد ،وهو

أح���د ش��ه��ود اإلث��ب��ات ض��د وزي���ر الداخلية
ال����س����اب����ق ح���ب���ي���ب ال�����ع�����ادل�����ي ،إذ أوض�����ح
ل��ـ«األخ��ب��ار» أن وزارة الداخلية «يسودها
ال���ت���راخ���ي األم���ن���ي امل��ت��ع ّ��م��د ،ب��ي��ن��م��ا رج���ال
م��ب��ارك ي��م��رح��ون ف��ي ح��ري��ة ويستطيعون
ب��س��ه��ول��ة ت��دب��ي��ر م��ث��ل ت��ل��ك ال����ح����وادث ،في
ال���وق���ت ال����ذي اس��ت��م��ر ف��ي��ه رج����ال ال��ع��ادل��ي
واس��م��اع��ي��ل ال��ش��اع��ر (م���دي���ر أم���ن ال��ق��اه��رة
السابق املتهم ف��ي القضية) وع��دل��ي فايد
(م��س��اع��د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��س��اب��ق لقطاع
األم������ن ال����ع����ام امل���ت���ه���م ف����ي ن���ف���س ال��ق��ض��ي��ة)
ف���ي ش��غ��ل م��ن��اص��ب��ه��م ف���ي ج��ه��از ال��ش��رط��ة
كما ك��ان��وا» .كذلك أش��ار عبد الحميد إلى
التهديدات التي كان قد كشف عن تلقيها
هو اآلخ��ر على خلفية شهادته ضد وزير
الداخلية السابق ومساعديه.
ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،ص�����درت م��ج��م��وع��ة من
املواقف املنددة باالعتداء على أبو الفتوح،
الذي غادر املستشفى بعد استقرار حالته
ال��ص��ح��ي��ة ،فيما أك���دت وزارة ال��ص��ح��ة أن��ه
وصل إلى املستشفى فجر الجمعة مصابًا
بارتجاج في املخ ،نتيجة ضربة قويه على
ال���رأس تسببت ف��ي كدمة ش��دي��دة بالرأس
وأماكن متعددة في الجسم ،لكن الفحوص
أظ��ه��رت أن��ه ال يعاني ك��س��ورًا ف��ي العظام،
وأن جميع أعضاء جسمه تعمل بكفاءة.

مجلس الشعب
أبلغ وزارة الداخلية
وجود تهديدات واألخيرة
تجاهلتها

وزار امل���رش���ح امل��ح��ت��م��ل ل��ل��رئ��اس��ة حمدين
صباحي ،أبو الفتوح في املستشفى قبيل
مغادرته ّإياه ،مطالبًا بسرعة القبض على
الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
أما املرشح اآلخر املحتمل للرئاسة محمد
س��ل��ي��م ال���ع���وا ،ف��ط��ال��ب «وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
ب��ض��رورة استكمال القيام بواجبها في
ت��ح��ق��ي��ق األم������ن ل��ل��م��واط��ن�ين ف����ي ج��م��ي��ع

أنحاء ال��ب�لاد» ،مدينًا االع��ت��داء على أبو
ال��ف��ت��وح .ب����دوره ،أس���ف امل��رش��ح املحتمل
للرئاسة ،أحمد شفيق ،للحادث ،وأعرب
ع��ن ص��دم��ت��ه ،م��ط��ال��ب��ًا ب��س��رع��ة «ال��ت��ح��رك
للكشف عن أبعاد الجريمة» ،فيما وصف
الدكتور محمد البرادعي ،املدير السابق
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ما حدث
مع أبو الفتوح بـ «العجز » .وأضاف على

حسابه الشخصي ف��ي م��وق��ع التواصل
االجتماعي «ت��وي��ت��ر» «مجلس عسكري
وحكومة غير قادرين على حماية مرشح
ً
رئاسي بارز ،فضال عن توفير األمن في
البالد ،هما املشكلة ال الحل».
أم������ا امل����رش����د ال����ع����ام ل���ج���م���اع���ة اإلخ�������وان
املسلمني ،محمد بديع ،فأعلن هو اآلخر
ً
إدانته للحادث ،قائال على حسابه على

مواجهات في األقصى :شهيد وإصابات
جاءت االشتباكات داخل
باحة األقصى ،أمس ،بعد
الكتابات االستفزازية
لليهود املتطرفني على
جدرانه والتي تدعو الى
«تطهير املسجد من غير
اليهود»

اق��ت��ح��م��ت ش��رط��ة االح���ت�ل�ال ب��اح��ة املسجد
األق������ص������ى ،ع���ق���ب ص���ل��اة ال���ج���م���ع���ة أم�����س،
وأمطرتها بالقنابل الصوتية وال��غ��ازي��ة،
ب���ع���دم���ا اش���ت���ب���ك���ت م����ع ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ،م��ا
أسفر عن وق��وع عدة اصابات واعتقاالت.
وأط��ل��ق��ت ال��ش��رط��ة ال���غ���از امل��س��ي��ل ل��ل��دم��وع
ب���ي���ن���م���ا ك�������ان امل�����ؤم�����ن�����ون ي�����������ؤدون ص��ل�اة
ال��ج��م��ع��ة ،م��ا دف���ع ب��ع��ض ال��ن��س��اء ل��ل��ذه��اب
ال��ى داخ��ل قبة الصخرة للحماية .وقالت
ال���ش���اه���دة أم م��ح��م��د «ك��ن��ا ن��ص��ل��ي ع��ن��دم��ا
ب���دأ اط��ل�اق ال���غ���از امل��س��ي��ل ل��ل��دم��وع علينا
واختبأنا داخ���ل قبة ال��ص��خ��رة ،ك��ان��وا في
ال��ب��داي��ة ي��ل��ق��ون ال��ق��ن��اب��ل امل��س��ي��ل��ة ل��ل��دم��وع
عند املسجد االق��ص��ى ،ولكنهم اآلن ب��دأوا

من مواجهات االمس في الحرم القدسي (عمار عوض-رويترز)

ب��ض��رب ق��ن��اب��ل ال��غ��از وال��ق��ن��اب��ل الصوتية
باتجاه أبواب الصخرة».
وب���ح���س���ب ال����ش����رط����ة االس����رائ����ي����ل����ي����ة ،ف���إن
اش��ت��ب��اك��ات ان��دل��ع��ت ب�ي�ن ق��وات��ه��ا وم��ئ��ات
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ال���ذي���ن ك���ان���وا ي��رش��ق��ون��ه��ا
بالحجارة .وقالت املتحدثة لوبا السمري
«رش������ق ال���ش���ب���ان ال���ح���ج���ارة ب���ات���ج���اه ب���اب
امل��غ��ارب��ة ودخ��ل��ت ال��ش��رط��ة ال���ى ال��س��اح��ة».
وق�����������درت ع�������دد ال����ش����ب����ان امل�����ش�����ارك��ي��ن ف��ي
ال����ص����دام����ات ب���امل���ئ���ات .وأش��������ارت ال��ش��رط��ة
ال����ى أن��ه��ا اس��ت��خ��دم��ت ال��ق��ن��ا ًب��ل ال��ص��وت��ي��ة
لتفريق املتظاهرين ،مضيفة أن «عشرات
الناس اتجهوا الى داخل املسجد ليحتموا
منها» .وذكرت املتحدثة أنه «تم اعتقال 4
اشخاص على صلة ب��االح��داث ُ في الحرم
وج������راء رش����ق ال���ح���ج���ارة ،ك��م��ا أص���ي���ب 11
ش��رط��ي��ًا ع��ول��ج��وا ف���ي امل���ك���ان ،وت���م تفريق
جميع املتواجدين داخل الحرم واملساجد
م���ا ع���دا ب��ض��ع ع���ش���رات م���ن ط��اع��ن��ي ال��س��ن
الذين ال يزالون يتواجدون في الساحات».
وأوضح قائد شرطة املنطقة نيسو شاحام
ل�ل�اذاع���ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة أن «األح�����داث ب��دأت
م��ن��ذ أس��ب��وع�ين ن��ت��ي��ج��ة ت��ح��ري��ض وإث����ارة
ك��ب��ي��رة م���ن ن��ش��ط��اء ال��ي��م�ين ال���ذي���ن ك��ت��ب��وا
على موقعهم على االنترنت «ه��ار هبيت
شياالنوا»(بمعنى املسجد األقصى لنا)،
وقمنا بإغالق املوقع .وسنقوم باعتقاالت
اضافية بني اليهود والعرب».
وم�����ا ل���ب���ث ال�����ه�����دوء أن ع�����اد ال�����ى امل��س��ج��د
األقصى .وقال مدير أوقاف القدس الشيخ
ع��زام الخطيب «الوضع ه��ادئ اآلن بعدما
ان���س���ح���ب���ت ق��������وات ال����ش����رط����ة وال������وح������دات
الخاصة االسرائيلية من باحات األقصى.
ت��ف��اوض��ن��ا م��ع��ه��م ل��ك��ي ال ي��ق��ت��ح��م��وا قبة
ال���ص���خ���رة أو امل���س���ج���د األق�����ص�����ى» .وش����دد
«ع����ل����ى أن ه�����ذا ال����وض����ع ب�����ات ي���ت���ك���رر ك��ل
أسبوع نتيجة اع�لان املستوطنني املتكرر
ع����ن اق���ت���ح���ام امل���س���ج���د األق�����ص�����ى ،وه���ن���اك

اح��ت��ق��ان ك��ب��ي��ر ف���ي ال���ش���ارع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي،
جراء استفزازاتهم» .واستشهد فلسطيني
متاثرًا بجروح خطرة اصيب بها الجمعة
ب�������رص�������اص ال�����ج�����ي�����ش االس������رائ������ي������ل������ي ف���ي
صدامات في الضفة الغربية قرب القدس
الشرقية ،بحسب مصدر طبي فلسطيني.
وبالنسبة ل�لإص��اب��ات ،أعلن مصدر طبي
أن «أرب��ع��ة مصابني فلسطينيني وصلوا
ال�������ى امل���س���ت���ش���ف���ى (امل�����ق�����اص�����د) م�����ن ج�����راء
اصابتهم ف��ي م��واج��ه��ات االق��ص��ى اصابة
اح��ده��م متوسطة ف��ي ال���رأس ج���راء قنبلة
ص������وت ،وال����ب����اق����ون اص���اب���ات���ه���م خ��ف��ي��ف��ة».
وق���ال م��ص��در آخ��ر م��ن ع��ي��ادة األق��ص��ى في
ب��اح��ة امل��س��ج��د «ع��ال��ج��ن��ا خمسة مصابني
ج���راء استنشاقهم ال��غ��از امل��س��ي��ل للدموع
وال���ض���رب ب��ال��ع��ص��ي وم��ع��ظ��م��ه��م م��ن كبار
السن ولقد قدمنا لهم االسعافات الالزمة».
وفي خان يونس ،نظمت حركة «حماس»
تظاهرة ش��ارك فيها آالف الفلسطينيني،
تضامنًا م��ع امل��س��ج��د األق��ص��ى ف��ي البلدة
ال��ق��دي��م��ة ب��م��دي��ن��ة ال��ق��دس ال��ش��رق��ي��ة .وردد
امل���ت���ظ���اه���رون «ب����ال����روح ب���ال���دم ن��ف��دي��ك يا
أقصى» و«ع القدس احنا رايحني شهداء
ب����امل��ل�اي��ي�ن» .ودع������ا ال���ق���ي���ادي ف����ي ح��م��اس
ص���ل��اح ال�����ب�����ردوي�����ل ،ف�����ي ك���ل���م���ة ،األم���ت�ي�ن
العربية واالس�لام��ي��ة ال��ى «ن��ص��رة القدس
وال����وق����وف ع��ن��د م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا ت���ج���اه ما
تتعرض له املدينة املقدسة» .وش��دد على
ضرورة انجاز املصالحة الفلسطينية من
أج���ل «ح��م��اي��ة ال���ق���دس وامل��س��ج��د االق��ص��ى
والحقوق
امل��ب��ارك والحفاظ على الثوابت
ّ
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة» .ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،ش��ن��ت
ال��ط��ائ��رات االس��رائ��ي��ل��ي��ة غ���ارة ج��وي��ة على
ش��م��ال ق��ط��اع غ���زة ف��ج��ر أم���س .وق���ال بيان
ل���ج���ي���ش االح�����ت��ل��ال «خ���ل���ال ال���ل���ي���ل ق���ام���ت
طائرات اسرائيلية بضرب مواقع تستخدم
في انشطة ارهابية شمال قطاع غزة.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي)

