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املتهم حسني سالم )هارب( تقدميه 
ملبارك وجنليه عالء وجمال قصرا 
و4 ڤيالت وملحقاتها مبدينة شرم 
الشيخ نظير استغالل نفوذ مبارك 
في تخصيص مساحات شاسعة من 
األراضي املتميزة لشركات سالم.

وأسندت النيابة لعالء وجمال 
مبارك تهمة قبولهم����ا وأخذهما 
 4 ڤي����الت تزي����د قيمته����ا عل����ى

14 مليون جنيه مبدينة شرم الشيخ 
مع علمهما بأنها مقابل استغالل 
والدهم����ا لنفوذه لدى الس����لطة 
املختصة مبحافظة جنوب سيناء 
لتخصيص مساحات شاسعة من 
األراضي لش����ركات املتهم حسني 
س����الم. يذكر أن محكمة جنايات 
القاهرة تعقد جلساتها في منطقة 
القاهرة اجلديدة بالتجمع اخلامس 
وهو م����ن األحي����اء اجلديدة في 
العاصم����ة املصري����ة وعلى ذلك 
لن يتم نقل احملاكمة الى منتجع 
شرم الشيخ حيث يعالج الرئيس 
املصري الس����ابق في املستشفى 

الدولي.
وكان التقري����ر الطب����ي الذي 
اس����تعرضه النائب العام أكد ان 
حالة مبارك الصحية سيئة لدرجة 
يصعب معها نقله الى مستشفى 
الس����جن اضافة الى انه ال يوجد 
عناية مركزة مبستشفى السجن.

انه ال  املع����روف قانونا  ومن 
تنقل جلسات احملاكمة اال اذا طلب 
ذل����ك احملامي عن املتهم بناء على 
اعتذار طبي وواف����ق عليه وزير 
العدل وطبقا لذلك س����يتم تأجيل 
جلسات احملاكمة حتى ميثل مبارك 

امام هيئة احملكمة. 

ولفتت النيابة الى أن مبارك بصفته 
رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه 
ولنجليه عالء وجمال مبارك عطايا 
ومنافع عبارة عن قصر على مساحة 
كبيرة و4 ڤيالت وملحقاتها مبدينة 
شرم الشيخ تصل قيمتها الى 40 
مليون جنيه بأثمان صورية مقابل 
اس����تغالل نف����وذه احلقيقي لدى 

السلطات املختصة.
كما مك����ن مبارك رجل األعمال 
الهارب حسني سالم من احلصول 
ق����رارات تخصيص ومتلك  على 
مس����احات من األراضي بلغت 4 
ماليني من األمتار اململوكة للدولة 
مبحافظة جنوب سيناء باملناطق 
األكثر متيزا في مدينة شرم الشيخ 

السياحية.
ونسبت النيابة الى مبارك ايضا 
االشتراك مع وزير البترول األسبق 
سامح فهمي وبعض قيادات وزارة 
البترول واملتهم حسني سالم السابق 
في ارتكاب جرمية متكني حس����ني 
سالم نسبت اليهم احلصول على 
منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد 

على 2 مليار دوالر.
واتهمتهم بأنهم قاموا بإسناد 
ش����راء الغاز الطبيع����ي املصري 
للش����ركة التي ميثلها ورفع قيمة 
الى  أس����همها وتصدي����ره ونقله 
أقل من  اسرائيل بأسعار متدنية 
تكلفة انتاجه وباملخالفة للقواعد 
القانونية مما أضر بأموال الدولة 
مببل����غ 714 ملي����ون دوالر متثل 
قيمة الفارق بني سعر كميات الغاز 
التي مت بيعها فعال إلسرائيل وبني 

األسعار العاملية.
كما وجهت النيابة العامة الى 

العامة أن  النياب����ة  وذك����رت 
الس����ابق حسني مبارك  الرئيس 
اش����ترك بطريق االتفاق مع وزير 
العادلي  الداخلية األسبق حبيب 
وبعض قيادات الش����رطة السابق 
إحالته����م للمحاكمة اجلنائية في 
ارت����كاب جرائم القت����ل العمد مع 
سبق اإلصرار املقترن بجرائم القتل 
والشروع في قتل بعض املشاركني 
في التظاهرات السلمية مبختلف 
محافظات اجلمهورية والتي بدأت 

اعتبارا من 25 يناير املاضي.
الس����ابق  الرئيس  اتهمت  كما 
مبارك بتحري����ض بعض ضباط 
وأفراد الشرطة على اطالق األعيرة 
النارية من أسلحتهم على املجني 
عليهم ودهس����هم باملركبات لقتل 
بعضهم ترويعا للباقني وحملهم 
على التفرق واثنائهم عن مطالبهم 
وحماية قبضته واس����تمراره في 
احلكم مما أدى الى سقوط عدد من 
القتلى واجلرحى من بني املتظاهرين. 

القاه����رة � كونا: ق����ال رئيس 
محكمة استئناف القاهرة املستشار 
السيد عبدالعزيز عمر انه مت حتديد 
جلسة 3 أغسطس املقبل لبدء أولى 
جلسات محاكمة الرئيس السابق 
محمد حسني مبارك وجنليه عالء 
وجمال ورجل األعمال الهارب حسني 

سالم.
وأوضح عم����ر في تصريحات 
للصحافيني ان احملاكمة ستكون 
أمام محكمة جنايات شمال القاهرة 
برئاسة املستش����ار أحمد رفعت، 
مشيرا الى ان قراره باختيار الدائرة 
جاء في أعقاب اعتذار املستش����ار 
عادل عبدالس����الم جمعة رئيس 
الرابعة مبحكمة جنايات  الدائرة 
جنوب القاهرة في خطابه املوجه 
الى رئاسة محكمة استئناف القاهرة 
عن نظر الدعوى بسبب انشغال 

الدائرة بنظر قضايا أخرى.
واض����اف ان اختي����اره لدائرة 
أخرى لنظر القضية جاء في ضوء 
التفويض الصادر له بهذا الشأن من 
اجلمعية العمومية حملكمة استئناف 
القاهرة وإعماال لقانون الس����لطة 

القضائية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت 
الى مبارك وجنليه ورجل األعمال 
حسني س����الم عددا من االتهامات 
املتعلقة بالقتل العمد والشروع في 
القتل العمد لبعض املشاركني في 
التظاهرات السلمية في 25 يناير 
املاضي فضال عن تهم اس����تغالل 
العمد بأموال  النفوذ واإلض����رار 
الدول����ة واحلصول عل����ى منافع 
وأرباح مالية لهم ولغيرهم دون 

وجه حق.

حسني مبارك

هل ممكن مبارك يطلع براءة؟
قلق كبير أثاره إعالن املستشار هشام جنينة 

نائب رئيس محكمة النقض عن وجود ثغرة بجهاز 
الكسب غير املشروع قد متكن الرئيس السابق 

مبارك وأعوانه من الطعن في عدم دستورية 
األحكام وبالتالي متكنهم من اخلروج مما وجه 

إليهم من تهم عن تضخم ثرواتهم.  وحسب كالم 
جنينة فإن املتهمني ميكنهم الطعن على تقارير 

االجهزة الرقابية والتي تخضع للخطأ والصواب..
كما انها ليست دليل اتهام ألنها تخضع ألهواء 
املتحري. وعن املخاوف التي تنتاب البعض من 

امكانية حصول مبارك وأعوانه على البراءة 
في التهم املوجهة إليهم بتضخم الثروة.. يقول 
د.عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بكلية 

احلقوق جامعة القاهرة: مبارك وأعوانه يواجهون 
عدة اتهامات بجانب الكسب غير املشروع.. 

فهناك قائمة باالتهامات املالية تتمثل في استغالل 
النفوذ واالستيالء على املال العام والرشوة وكل 

جرمية لها أركان وأفعال محددة ستتم اإلدانة 
فيها، كما ان هناك قضايا متعلقة بقتل املتظاهرين 

او االشتراك بالتحريض أو األمر أو حتى العلم 
بها وعدم منعها، فاالتهامات املوجهة الى الرئيس 
السابق وحاشيته كثيرة ولها أركان عديدة مثل 

جمع أموال مصدرها غير مشروع، واحملكمة 
هي صاحبة السلطة الن ثروته تضخمت في 

فترة وجيزة وفي صورة ال تتناسب مع دخله.. 
واملفترض انها تضخمت مبوجب أدلة او قرائن.. 

وإذا أراد البعض فليطعن بعدم دستورية نص 
القانون واحملكمة صاحبة القرار في دفع القضية 

الى احملكمة الدستورية العليا وقد ال تستجيب 
احملكمة بعدم الدفع لعدم دستوريته وهنا قد 

حتدث البراءة، فالنيابة العامة حتقق، وبراءة 
الرئيس السابق وأعوانه واردة ومتروكة للقضاء. 
من جانبه، قال الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى 

في برنامج »في امليدان« الذي يقدمه على قناة 
التحرير إنه وفقا للتقرير الطبي الذي أعدته 

اللجنة الطبية املكلفة من النائب العام بالكشف 
على الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى 
شرم الشيخ فإن حالته الصحية متدهورة والبد 

من الثقة في تقرير اللجنة ألنهم أساتذة كبار، 
وليست لهم مصلحة في تضليل الرأي العام.  

وأضاف: البد من تنحية فكرة املؤامرات وإعطاء 
الثقة في سلطات التحقيق واملجلس العسكري، 

وأكد أن هذا التقرير الذي خرج من مكتب النائب 
العام كان والصحافيون العاملون معه قد نشروا 

تفاصيله في صحيفة الدستور قبل عامني، وأكدوا 
أن حالة الرئيس متدهورة وتصيبه بفقدان الوعي 

إال أن النظام احلاكم سارع بنفي األمر ومتت 
محاكمة عيسى بشأن هذه املعلومات بتهمة نشر 
معلومات مضللة عن صحة الرئيس، إال أن تقرير 

اللجنة الطبية املعلن من قبل النائب العام أكد 
صحة ما مت نشره في جريدة الدستور وقت ان 
كان يرأس عيسى حتريرها.  وأضاف ـ مناشدا 
املشاهدين والرأي العام ـ انه من العدالة مادامت 

صحة مبارك متدهورة وتقريبا »حيموت« أن 
يبقى في مستشفى شرم الشيخ ويحاكم هناك 

إذا قررت احملكمة ذلك وفقا لتلك التقارير الطبية، 
وانه ليس الغرض إذالل الرئيس السابق، بل 

احتجازه وتقييد حريته وحتقيق العدالة، التي 
ينشدها الشعب، ومن ثم فاحتجازه في املستشفى 

يحقق تلك العدالة. 

بعد توجيه تهم التحريض لهم على قتل املتظاهرين والفساد املالي

محاكمة مبارك وجنليه عالء وجمال وحسني سالم 3 أغسطس أمام »جنايات القاهرة«

حتقق »مشنقة العادلي« مبيعات 
خيالية، كما اكد »الدستور االصلي«، 
بعدم����ا اصبحت آخ����ر صيحات 
اكسس����وار س����يارات االجرة في 
مدينة املنصورة املصرية، فتيمنا 
السابق  الداخلية املصري  بوزير 
حبيب العادلي، ظهرت املشنقة في 
االسواق املصرية منذ حوالي شهر 
وباتت الزينة االكثر طلبا لسائقي 
االجرة وامليكروباصات. وانتشرت 
املشنقة منذ بدء محاكمة العادلي 
بتهمة قتل املتظاهرين اثناء »ثورة 

25 يناير«، ويت����راوح ثمنها بني 2 و5 جنيهات مصرية ويباع 
منها حوالي 200 مشنقة في االسبوع.

القاهرة � أ.ف.پ: اعلن 23 ائتالفا ل� »ش����باب الثورة« الذين 
اطلقوا الدعوة الى انتفاضة 25 يناير، التي اطاحت بالرئيس السابق 
حسني مبارك، رفضهم دعوة للحوار وجهها لهم اجليش وطالبوا 
اوال بوقف احملاكمات العسكرية »للثوار«. وقالت هذه االئتالفات، 
التي تضم احلركات الشبابية الرئيسية التي شاركت في اطالق 
»ثورة 25 يناير«، في بيان نشرته على مواقعها على شبكة »فيس 
بوك« ان لها عدة حتفظات على دعوة اجليش لها للحوار. وقالت 
»ال نستطيع أن نقبل أن يتم هذا احلوار في سياق ما يحدث من 
محاكمات عسكرية للثوار وجتاوزات جلهاز الشرطة العسكرية 
وااللتفاف حول التحقيقات في هذه التجاوزات«. واضاف الشباب 
انهم ال يقبلون باجراء هذا احلوار »في ظل قوانني جترم التظاهر 
واإلضراب واالعتصام الس����لمي وحرية الرأي والتعبير الصادر 
عن مجلس����كم وكذلك جترمي احلديث عن املجلس العسكري في 
االعالم«. وقال الشباب في بيانهم ان الدعوة التي وجهها اجليش 
لم تتضمن »أي أطر أو موضوعات أو أسس للحوار يتم التعامل 
على أساسها، كما أنها لم حتدد آليات وضمانات تنفيذ ما يصدر 
عن هذا االجتم����اع من توصيات«. واعتبرت ائتالفات »ش����باب 
الثورة« ان »الدعوة متت بشكل متسرع لم يوفر أي وقت جدي 
للتفاعل معها )48 س����اعة( ومناقشتها داخل احلركات املختلفة 
وفيما بينها«. واكدت هذه االئتالفات انها »ترفض بش����دة سلخ 
احلركات الشبابية عن باقي القوى الوطنية املمثلة للثورة وترى 

في ذلك تفتيتا مضرا لقوى الثورة«.

نيويورك � رويت���رز: قضت محكمة في نيويورك باإلفراج عن 
مصرفي مصري سابق بكفالة أمس بعدما ألقي القبض عليه بتهمة 
االعتداء اجلنسي على خادمة في فندق فخم مبدينة نيويورك. وأمر 
جيرالد ليبوفيتس قاضي محكمة مانهاتن اجلنائية بإطالق سراح 
عم���ر )72 عاما( بكفالة 25 ألف دوالر وضمان 50 ألف دوالر. وقال 
ممثل االدعاء لقاضي احملكمة اجلنائية في مانهاتن خالل جلس���ة 
إجرائي���ة أمس األول إن عمر اعتقل بتهم���ة االعتداء على اخلادمة 
عندما احضرت مناديل ورقية طلبها إلى غرفته يوم االحد بفندق 
بيير في مانهاتن. وكان عمر رئيسا سابقا لبنك االسكندرية والبنك 
املصري األميركي ويشغل اآلن منصب رئيس مجلس إدارة شركة 
املك���س للمالحات. وقالت محاميته ليز بيل وهي محامية عامة ان 

موكلها سينفي التهم املنسوبة اليه.

انطل���ق في الكويت تصوير الفيل���م الكويتي  � املصري »نزلة 
الس���مان« بطولة طلعت زكريا وأحمد راتب، والكويتي عبد االمام 
عبداهلل، وعفاف ش���عيب ومحمود اجلندي وسليمان عيد ونرمني 
ماهر وإخراج محمد الشوري. وفي مؤمتر صحافي أقيم لنجوم العمل 
قال زكريا إن تصوير الفيلم بدأ منذ فترة في مصر ويتم استكمال 

باقي املشاهد في الكويت. 
وعن الهج���وم الذي تعرض له 
بس���بب رأيه في »ثورة 25 يناير« 
قال زكريا: »كل ش���خص قال رأيه 
خالل أيام الثورة كان أمرا خطأ، ألننا 
وقتها كنا نبحث عن االستقرار. وكان 
هناك الكثير من الفنانني الذين أطلقوا 
تصريحات سرعان ما ندموا عليها. 
لم نكن نعلم حينها أين نحن ذاهبون 
في ظل التظاهرات في ميدان التحرير 
والسرقات والبلطجية. اعتقد أن هناك 
كثيرين أخطأوا في حق الثورة، لكن 
ال يجوز تعليق املشانق لكل شخص 

أطلق تصريحا معاديا وسط هذه املعمعة«.
وأض���اف: »رمبا أخطأت حني ظهرت في برامج كثيرة وحتدثت 
بصراحة وشرحت وجهة نظري فيما يحدث في مصر. لذلك وضعت 
على »القائمة الس���وداء«. وللعلم أنا ال يهمني إال حب الناس، وما 
دام هذا احلب موجودا ال تعنيني أي »قائمة س���وداء«، خصوصا 

أني أعتمد على اهلل في رزقي وكل حياتي«.

الفن أونالين: أعلن الفنان حسني فهمي غضبه من املوقف الذي 
ق���ام به الفنان عم���رو واكد في مهرجان »كان« الس���ينمائي حيث 
رف���ض الصعود على الس���جادة احلمراء وس���ط النجوم، معتبرا 
أنهم من القائمة الس���وداء مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك 
وال يجب أن يس���ير بجانبهم. وقال حسني فهمي: ارفض أن يقول 

فنان لن أعمل م���ع هذا الفنان ألنه 
من القائمة السوداء، ولن أعمل مع 
هذا ألنه ش���ارك في مظاهرة مؤيده 
ملبارك، وقال ساخرا »ملا ما تشتغلش 
مع دا ومع دا.. أنت اصال مش القي 
حاجة تش���تغلها«. وأوضح فهمي: 
يجب على عمرو واكد أن يتذكر أن كل 
النجوم وقفوا بجانبه عندما مت اتهامه 
باخليانة ومشاركته لنجوم اسرائيل 
في أعمال فنية. وذكر الفنان حسني 
فهمي ذلك خ���الل لقائه في برنامج 
»ياال سينما« على قناة درمي الفضائية 
مؤكدا أنه ال وقت أمامنا لتقس���يم 

النج���وم والتخوين فيما بينهم، ألن الهدف اآلن هو التقدم بالعمل 
الفني، وليس الرجوع للخلف. يذكر أن عمرو واكد شارك في مهرجان 
كان بفيلم »18 يوما« بسوق املهرجان كنوع من املشاركة الشرفية 

متجيدا لثورة 25 يناير.

»مشنقة العادلي«.. أحدث 
»إكسسوارات« السيارات

23 ائتالفًا لـ »شباب الثورة« 
يرفضون احلوار مع اجليش

اإلفراج عن مصري متهم باالعتداء 
اجلنسي على خادمة في نيويورك

طلعت زكريا: أخطأت
حسني فهمي ينتقدفي حق الثورة

موقف عمرو واكد

استطالع: 74% من املصريني
ال يشعرون باألمان منذ الثورة

القاهرة � يو.بي.آي: أظهرت نتائج استطالع رأي حكومي نشرت 
أمس ان 74% من املصريني يفتقدون االحساس باألمان منذ قيام 
الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في بداية العام 
احلالي.وكشف االستطالع الذي أعده مركز املعلومات في مجلس 
الوزراء ان 26% من املصريني فقط يشعرون باألمان في حني ان %74 
منهم يشعرون باألمن الى حد ما. ويأتي نشر االستطالع وسط 
استمرار ش����كاوى املصريني من ازدياد نسبة اجلرائم اجلنائية، 
خاصة السرقة والسطو وأعمال البلطجة وادعاءات بغياب رجال 

الشرطة أو تقاعسهم عن أداء أعمالهم منذ الثورة.

البلطجية في مصر.. رجال مرعبون ونساء مبواصفات خاصة

وزير املالية: إفالس مصر »خرافة«

العربي���ة ن���ت:   � القاه���رة 
»البلطجية« ليس���ت مصطلحا 
جدي���دا في مصر، لكنه اش���تهر 
التي  الثورة  أثناء وبعد  بش���دة 
أنهت النظام الس���ابق بداية من 
موقعة اجلمال والبغال الشهيرة 
التي هاجم���ت الثوار املعتصمني 
في ميدان التحرير يوم 28 يناير 
املاض���ي. وزير الع���دل د.محمد 
عبدالعزي���ز اجلندي قدر عددهم 
بنصف ملي���ون بلطجي، يصل 
أجر بعضهم إل���ى 5 آالف جنيه 
يومي���ا، في ظل الفلت���ان األمني 

الذي يجتاح القاهرة ومدنا أخرى، 
مما يعني أن كلفة اس���تئجارهم 
تتجاوز ماليني اجلنيهات شهريا. 
والبلطجة ال تقتصر على الرجال 
فقط، بل هن���اك بلطجيات يقمن 
بنفس املهمة ويشتهرن بأسماء 
تثير الرعب، ويتم طلبهن ملهمات 
الواحدة  خاصة، ويتراوح سعر 
الذي حتمله  منهن حسب االسم 
ويشير لقوتها وقدراتها البدنية 
والنفسية. قال »م.س« أحد كبار 
أبو  البلطجية مبنطق���ة »بوالق 
العال« بوسط القاهرة القريبة من 

ميدان التحرير وماسبيرو، والتي 
اتهم أهله���ا بالتورط في موقعة 
اجلمل، بأنه تلقى بالفعل طلبات 
من عدد من رموز احلزب الوطني 
املنحل مبحاولة فض الثوار بشتى 
الطرق نظير مبالغ مالية تعادل 
املبلغ الذي حتدث عنه وزير العدل. 
وأضاف: »عادة ما يطلب منا تنفيذ 
أو اعتداء لصالح جهة  مشاجرة 
تع���ادي جهة أخ���رى، وألننا بال 
مورد رزق، ومسؤولون عن مئات 
األسر التي يقبع معظم عائليها في 
السجون، ننفذ ما هو مطلوب منا، 

ونحصل عادة على نصف املبلغ 
املتفق عليه في البداية، والنصف 
الثاني بعد إمتام املهمة« واستطرد 
»ال توجهن���ا جه���ات تنتمي إلى 
النظام الس���ابق فقط، بل أحيانا 
يطلب منا أش���خاص متضررون 
ذلك، كما حدث في واقعة الشجار 
مع األقباط الذين كانوا يعتصمون 
أمام ماس���بيرو لتضرر أصحاب 
احملالت في منطقة الوكالة وبوالق 
أبو العال، لذلك جلأوا إلينا لفض 
هذا االعتصام حتى تعود احلياة 

إلى محالتهم«.

وضع املصريون آماال عريضة 
على حتسن األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية بعد جناح ثورة 25 
يناير في حتقيق أهدافها السياسية 
وإس����قاط النظ����ام الس����ابق، في 
ضوء ذلك حذر خبراء من اقتراب 
حافة اإلفالس االقتصادي نتيجة 
االضطراب����ات الطائفية وتصاعد 
االحتجاج����ات الفئوي����ة وع����دم 

االستقرار األمني التي تشهده البالد 
حاليا، مما أدى إلى تراجع االستثمار 

األجنبي القادم إلى مصر.
ووصف د.سمير رضوان، وزير 
املالية املصري افالس مصر بأنه 
»خرافة«، مؤكدا أن بالده ستنطلق 
بعد عبور عنق الزجاجة خالل 14 
ش����هرا وذلك في ظل احلاجة الى 
تكات����ف املصريني م����ع املجلس 

العسكري واحلكومة لعبور الفترة 
االنتقالية بغير خسائر.

وأشار الوزير رضوان في حوار 
مع صحيفة »األهرام« الى أن العالم 
بأس����ره يرغب في مساندة مصر 
»بكل قوة« بعد »ثورة 25 يناير«، 
الفتا إلى أن الوفد املصري خالل 
اجتماعات »مجموعة الثماني« ملس 
مثل هذه املساندة السيما من جانب 

الواليات املتحدة.
ووصف مباحثات املسؤولني 
املصريني مع كل من البنك وصندوق 
النقد الدوليني بأنها كانت »ناجحة 
للغاية«، مشيرا إلى موافقة صندوق 
النقد الدولي على منح مصر ثالثة 
مليارات دوالر كقروض »ميسرة 
للغاية« حتت مسمى »دعم البرنامج 

املصري«.

عمرو واكد

»مشنقة العادلي« 

طلعت زكريا

حالة من القلق في مصر بسبب ظهور اصابات مبرض الطاعون 
مبدين����ة طبرق الليبية القريبة من مصر، نتج عنها وفاة حالة 
واحدة وإصابة 4 حاالت باملرض، ووجود 17 حالة مش����تبه في 
إصابتها بالوباء. وكانت طبرق ش����هدت ظهور املرض في عام 
2009 وسط مخاوف من وصوله ملصر، ورغم ان ذلك لم يحدث 
وقتها لك����ن املخاوف قد تبدو أكبر هذه املرة في ظل حالة عدم 
االس����تقرار التي تعيشها احلدود املصرية � الليبية وكثرة عدد 

النازحني من ليبيا بسبب احلرب الدائرة.

الطاعون على حدود مصر!

السلفيون يطلقون حزبًا سياسيًا يقبل التعددية ويساوي بني األقباط واملسلمني
القاهرة � العربية نت: أطلق 
الس����لفي املصري حزب  التيار 
»النور«، والذي يعد أول حزب 
سياس����ي س����لفي. وأكد عادل 
عبدالغفار، وكيل املؤسس����ني، 
االلتزام باملرجعية العليا للشريعة 
اإلسالمية، وتأمني احلرية الدينية 
لألقب����اط، وإثب����ات حقهم في 
االحتكام إلى ديانتهم، ودعا إلى 
إقامة دولة عصرية على األسس 
احلديثة، وأعلن رفضه منوذج 
الدولة الدينية. حسبما جاء في 
جريدة »املصري اليوم« امس. يقع 
برنامج احلزب في 43 صفحة، 
ويض����م 7 فصول ه����ي: الهوية 
البرنامج  السياسي،  والبرنامج 
االقتصادي، املجال االجتماعي، 
السياس����ة اخلارجي����ة، املجال 
األمني، التعليم والبحث العلمي. 
وعّل����ق د.عماد جاد، اخلبير في 
مركز األهرام للدراسات السياسة 
واإلس����تراتيجية، عل����ى تأييد 
السلفيني لقيام دولة مدنية يتم 
احلكم فيها من خالل الدستور، 
الس����لفيون بهذا  قائال: »يقصد 
إنشاء دولة مدنية ذات مرجعية 
دينية، وستكون جميع القوانني 
فيها وفق الشريعة اإلسالمية، 
وهو األمر الذي ال يختلف كثيرا 
عما فعله اإلخوان املسلمون من 
قبل«. وأكد جاد أن إنش����اء مثل 
هذا احل����زب ليس كافيا لتغيير 
نظ����رة الن����اس املتخوف����ة من 
التيار الس����لفي، مشيرا إلى أنه 
لم يظهر أحد الس����لفيني للتكلم 
التي  عن املواضيع احلساس����ة 
تهم املجتمع املصري باختالف 
أديانه وطوائفه، منها اإلجراءات 
اخلاصة بتطبيق احلد، كما حدث 
في محافظة قنا )مشيرا إلى حادثة 
قطع أذن قبطي تردد أنه ضبط 

في ش����قة مع امرأة(، مؤكدا أن 
املخاوف مازالت موجودة، ولن 
تنته����ي مبجرد صدور بيان من 
هذا النوع، مضيفا: »لن نستطيع 
القول ان هناك تغييرات فعلية 
حتى نراها على أرض الواقع«.

الهدف األساسي

وعب����ر جني����ب جبرائي����ل، 
مستشار البابا شنودة ورئيس 
منظمة االحتاد املصري حلقوق 
ف����ي حزب  اإلنس����ان عن رأيه 
النور السلفي، قائال: »أعتقد أن 
حزب الن����ور هو نوع من إعادة 
الدينية، مبعنى  الدولة  صياغة 
أن التيار السلفي يهدف للوصول 
إلى احلكم من خالل إنشاء مثل 
هذا احلزب القائم على مرجعية 
دينية بحتة، وبالتالي فإن قيامه 
أو قبول إنش����ائه، يتعارض مع 
اإلعالن الدستوري الذي نص على 
منع إنشاء أحزاب سياسية على 
أسس دينية، كما أنه من املمكن أن 
يؤدي لصراع ديني بني املواطنني، 
أقباط ومس����لمني، نتيجة لدفع 
باقي التيارات الدينية إلنش����اء 
األح����زاب اخلاصة بها والتي قد 
تتعارض فيما بينها، لذلك أرى 
أنه يجب الطعن في هذا احلزب 
كي ال يرى النور، اعتمادا على أنه 
ذو أساس ديني ومخالف للقوانني 
الدستورية«. وأضاف جبرائيل: 
»لو كان احل����زب يهدف بالفعل 
ملن����ح األقباط احلري����ة الدينية 
وحقهم في االحتكام إلى عقيدتهم، 
لكانوا أدانوا ما ارتكبه زمالؤهم 
الس����لفيون في حق األقباط في 
قنا، والذين اعترضوا أيضا على 
القرار السياسي بتعيني محافظ 
قبطي هن����اك، وأقاموا أيضا في 
وجه من قال منهم انه ال يجوز 

بناء كنيسة جديدة، أو إعادة بناء 
كنيسة مت هدمها، فكالمهم شيء 

والواقع شيء آخر«.
الس����لفيني  إلى أن  وأش����ار 
يصرون على وجود املادة الثانية 
من الدستور بأكملها، ويهدفون 
جلعل الدولة ذات مرجعية دينية، 
وأن الشريعة اإلسالمية البد أن 
تس����ود، وأن يأتي تطبيق احلد 
كمرحلة ثانية بعد ذلك، كما أنهم 
يريدون نشر الثقافة اإلسالمية 
في البالد، وبالتالي هم يريدون 
أن يس����يطروا على اقتصاديات 
مصر، من خ����الل آليات، الهدف 

منها إقامة دولة دينية.
وأكد جبرائيل على أن حزب 
»النور« لن يغير شيئا من نظرة 
الناس للسلفيني، ولن يجعلهم 
أكثر قربا من الشعب، فالغرض 
األساسي من إنشاء هذا احلزب 
هو إعادة عهد اخلالفة اإلسالمية، 
عبر إنشاء إمارات ذات مرجعية 

دينية.

إضافة جديدة للحياة السياسية

الكاتب اإلس����المي  وفس����ر 
احملس����وب على التيار السلفي، 
جم����ال س����لطان إنش����اء حزب 
»النور« بقوله: »ما حدث للتيار 
السلفي في مصر من تطور في 
الفكر السياسي، يؤكد أن األزمة 
احلقيقية لم تكن أزمة فكر، بقدر 
ما كانت أزم����ة واقع، وأن منط 
النظام  اتبعه  الذي  االس����تبداد 
الس����ابق كان هو األس����اس في 

إحباط أي تطور فكري«.
وأشار سلطان إلى أن املادة 
2 من الدستور املصري )والتي 
تنص على أن اإلسالم دين الدولة، 
واللغة العربية لغتها الرسمية، 
ومبادئ الش����ريعة اإلس����المية 

املصدر الرئيس����ي للتشريع( ال 
حتت����اج ألي تعدي����ل كي تكفل 
األقب����اط وغيرهم، ذلك  حقوق 
ألن اإلسالم في حد ذاته يعطي 
أصحاب الديانات األخرى احلق 
في االحتكام إلى دياناتهم، مؤكدا 
أن االلتباس الذي حدث في هذه 
املسألة هو التباس إعالمي أكثر 
منه فكري، ألن الدعوة السلفية 
لم تأت بجديد في هذا األمر، وإمنا 
الرؤية اإلس����المية  إبراز  تعيد 
األصيلة في التعامل مع األقليات 
الدينية. وقال سلطان إن اعتراف 
السلفيني بدور األزهر وأهميته، 
يشكل جزءا من روح املصاحلة 
التي نريدها  الشاملة،  الوطنية 
في مصر بعد الثورة، فاخلصومة 
املفتعلة ب����ني األزهر والتيارات 
اإلسالمية الشعبية لم يعد لها 
وجود، ألن النظرة السائدة لألزهر 
قبل الثورة اعتبرته وجها آخر 
للقمع السلطوي، وبسقوط القمع 
السياسي مع نظام مبارك، حترر 
األزهر م����ن تبعيته لهذا القمع، 
وبالتالي قدم فضيلة الشيخ أحمد 
الطيب صياغة جميلة في االنفتاح 

على القوى الدينية الشعبية.
وأكد جمال سلطان أن جناح 
التيار السلفي في تشكيل حزب 
»النور« سيمثل إضافة إيجابية 
للحياة السياسية املصرية، حيث 
ان التيارات السياسية ستتعارف 
في مناخ صحي مفتوح، من خالل 
احلوار السياسي. وهو األمر الذي 
التوترات،  الكثير من  سيخفف 
مضيفا: »ميكن للتيار السلفي أن 
يقدم مفاجآت للمجتمع املصري 
في املستقبل، من خالل التحالف 
مع بعض القوى غير اإلسالمية 
التي تدافع عن املظالم وحتفظ 

احلريات«. 


