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بغداد: قالت مؤسسة الزيدي لرعاية ضحايا االحتالل األميركي 
في العراق ان السلطات املصرية رفضت للمرة الثانية منح رئيسها 
منتظر الزيدي تأشيرة دخول الى أراضيها. وقالت املؤسسة في 
بيان أمس ان السلطات املصرية رفضت منح الصحافي العراقي 
منتظر الزيدي تأشيرة دخول الى األراضي املصرية. وأضافت: 
وقد مت ابالغ الزيدي في س����فارة مصر ببيروت ان رفض منح 
التأشيرة جاء من قبل السلطات املصرية وهذه هي املرة الثانية 
التي يرفض اعطاء الزيدي فيزا، حيث سبق ان رفضت تأشيرة 

الزيدي في عهد مبارك لكن ما بعد مبارك لم يتغير شيء.

اجليش: القوات املسلحة 
ليست فوق القانون 

»فاينانشال تاميز«: »اإلخوان« 
تؤيدهم الطبقة الوسطى 

و»السلفيون« يعّولون على الفقراء 

»رئيس جمهورية إمبابة« ينفي
أن تكون إمبابة منطقة بلطجية!

محمد صبحي: أرفض
أن يحكم مصر ديكتاتور 

مرشد »اإلخوان« ينتقد املطالبني 
بتأجيل االنتخابات

قيادي إخواني: جمال مبارك ينام 
على »سريري« داخل سجن طره

وفاء عامر: »اإلخوان« لن يجبروني 
على احلجاب إذا تعاونت فنيًا معهم

الصغير: ندمت على تأييد مبارك 
واتهامي بالعمل في الدعارة افتراء

مذكرة اعتقال إسرائيلية ضد سالم 
حملاولته الفاشلة لتهريب مبارك 

القاهرة ترفض منح منتظر 
الزيدي تأشيرة دخول

القاهرة � أ.ش.أ: أكد املجلس األعلى للقوات املس���لحة 
أن القوات املسلحة هي ملك الشعب املصري، وأن سالح 
القوات املس���لحة هو حلماية ح���دود الدولة وليس لقتل 
الشعب، وانه ال احد فوق القانون حتى القوات املسلحة 
نفسها، مشددا على أن الرئيس القادم لن يكون عسكريا. 
وأضاف املجلس خالل لقاء أعضاء املجلس العسكري مع 
شباب ثورة 25 يناير مبسرح اجلالء التابع للقوات املسلحة 
الليلة قبل املاضية، بحضور اللواءات أركان حرب محمود 
حجازي ومحمد العصار وممدوح شاهني واسماعيل عتمان، 
ان هذه الثوابت والعقائ���د تعتبر أمرا طبيعيا بأن تفرز 
عدم وجود املبرر الستخدام السالح ضد الشعب حتت أي 
مس���مى، وأن من ثوابت القوات املسلحة عدم القفز على 
السلطة ال في املاضي وال اليوم وال في املستقبل، وهو ما 
يطمئن الش���عب. ووضع أعضاء املجلس األعلى للقوات 
املسلحة شباب الثورة في صورة األوضاع احلالية ملصر، 
واخلطوات املقبلة والتي متهد لتس���ليم إدارة البالد إلى 
سلطة مدنية، ليتم للمرة األولى في تاريخ مصر انتخاب 

رئيس اجلمهورية بشكل حر ودميوقراطي.

اعتبرت صحيفة »فاينانش���ال تامي���ز« امس ان جماعة 
االخوان املسلمني اكثر قدرة على لعب دور رئيسي في احلياة 

السياسية في مصر من القوى الليبرالية اجلديدة.
وتقول الصحيفة ان االخوان املسلمني الذين متكنوا من 
االستمرار كجماعة منظمة رغم قمع السلطات لها على مدى 
أكثر من 80 عاما، يبدون اكثر قدرة على لعب دور رئيس���ي 
في احلياة السياس���ية في مصر ما بعد تغيير نظام مبارك 

من القوى الليبرالية اجلديدة
وترى ان التكوينات الليبرالية اجلديدة تخاطب الشريحة 
العليا من الطبقة الوس���طى والفئة الصغي���رة املميزة في 
املجتمع، بينما االخوان يستمدون تأييدهم من الطبقة الوسطى 

األوسع.
وتشير الصحيفة الى بروز تيار جديد، اسالمي التوجه 
ايضا، هو الس���لفيون الذين يدخلون معترك احلياة العامة 
فجأة اآلن ويعولون عل���ى الطبقة الفقيرة في مجتمع نحو 

نصف سكانه فقراء.

أكد الشيخ جابر الشهير ب� »رئيس جمهورية إمبابة« أن اإلعالم 
املصري يتجرأ على املناطق الشعبية بالسب واتهام أهالي تلك 
املناطق بأنهم حرامية وبلطجية.. قائال: »أنا اعتز بأني أصال من 
بوالق.. كما أنني ال أقبل باتهام إمبابة بأنها منطقة بلطجية«.. 
مشيرا إلى أن املناطق الراقية هي التي خرج منها رموز الفساد 

الذين نهبوا مصر وقاموا بتجريف اقتصادها.
كما نفى الشيخ جابر في حواره مع اإلعالمية »لبنى عسل« 
في برنامج احلياة اليوم على فضائية »احلياة« شائعات النظام 
الس����ابق واتهامه بالشروع في استقالل إمبابة عن مصر، حيث 
أشار إلى أن تلك االدعاءات كان سببها الرئيسي ضرب اجلماعة 
اإلسالمية وأن النظام السابق هو الذي دعم تلك االدعاءات قائال: 

»أنا كنت كبش فداء لضرب اجلماعة اإلسالمية«.
وفجر الش����يخ جابر مفاجأة حني أك����د أن معظم جيرانه لم 
يعرفوا شخصيته احلقيقية وأن كل ما أشيع عنه ادعاءات ليس 
أكثر.. مؤكدا أن����ه لم يعمل »طباال« قط وأنه منذ صغره يعمل 
كفني كهربائي ألكثر من 40 عاما مضيفا ان الصورة السيئة عنه 
في الفيلم السينمائي »دم الغزال« والتي كانت جتسد شخصية 

»الشيخ ريشة« كذب وافتراء. 

أكد الفنان محمد صبحي رفضه ملقولة »مصر في حاجة 
إلى ديكتاتور حتى يقود البالد إلى االستقرار.. خاصة بعد 
انتش���ار الفوضى وغياب األمن« قائال: من جانبي أرفض أن 
يحكم مصر ديكتاتور.. وأرى مصر في حاجة ماسة وضرورية 
لقوة القانون.. فالقانون هو ورقة التوت األخيرة إلنقاذ مصر 

من الدخول في مجهول ال يعلم أحد عواقبه.
وع���ن رأيه في توجيه االنتقاد للمجلس العس���كري في 
األي���ام األخيرة بالتباطؤ في اتخاذ الق���رار قال صبحي في 
حواره مع الوفد: هذا الكالم ال ميت للحقيقة بصلة.. املجلس 
األعلى يتحمل مسؤولية كبيرة وعظيمة جدا.. ويجب إدراك 
أن املجلس العس���كري يتعامل مع قضاي���ا تاريخية بالغة 
احلساس���ية.. لذا يدرس إبعاد ه���ذه القضايا ويراعي الدقة 

واحلذر في اتخاذ أي قرار.

القاهرة � يو.بي.آي: وّجه املرش���د العام جلماعة اإلخوان 
املس���لمني د.محمد بديع انتقادات حادة للق���وى الليبرالية 
والعلمانية الداعية الى تأجيل االنتخابات البرملانية املقررة 

في سبتمبر املقبل ووضع دستور جديد للبالد.
ورفض بديع في رسالته األسبوعية التي بثها املوقع الرسمي 
للجماعة امس أن »تعني فئة من 
الناس أو نخبة من أصحاب الرأي 
نفسها وصيا على الشعب حتى 

يبلغ رشده ويستكمل وعيه«.
وأشار الى ان هذا السلوك من 
س���مات نظام الرئيس املخلوع 
حسني مبارك »استنادا إلى تصور 
خاطئ بأن الشعب قاصر وعاجز 
عن إدراك مصلحته أو أنه غير 

قادر على الفهم في السياسة«.
وطالب بديع القوى السياسية 
باحترام رأي األغلبية باعتباره 
أساس الدميوقراطية قائال »ليس 
لألقلية أن تناقش رأيا اجتاز دور املناقشة أو تشكك في رأى 

وضع موضع التنفيذ«.

أكد د.خالد عودة اخلبير في علوم اجليولوجيا بجامعة 
أس���يوط والقي���ادي االخ���واني ان ج���مال مبارك اب��ن 
الرئيس السابق يرقد حاليا داخل سجن طره على سريره 
الذي كان يرقد عليه فترة حبس���ه على ذمة عدة قضايا، 
آخره���ا التنظيم الدولي. جاء ذلك ف���ي احتفالية جامعة 

االزه���ر بتخريج دفعة جديدة 
من طالب كلية العلوم الثالثاء 
املاضي مبركز األزهر للمؤمترات، 
دفعة الشهيد عبدالكرمي احمد 
رجب نظمتها الرابطة العاملية 
خلريجي األزهر واحتاد طالب 

الكلية.
وقال عودة ان د.محمد علي 
بش���ر عضو مكتب االرش���اد 
جلماعة االخوان املسلمني أبلغه 
خالل فترة حبسهما، بأنه رأى 
في منامه الرئيس السابق محمد 
حس���ني مبارك يزورهم داخل 

الس���جن مرتديا بدلة زرقاء، وأخذ يخطو داخل السجن 
حتى توقف عند سرير عودة وجلس عليه، وأضاف انه 
مبرور األيام حتقق ما رآه بش���ر في منامه، وجلس جنل 

مبارك على ذات السرير.

كشفت الفنانة املصرية وفاء عامر عن نيتها العمل الفني مع 
جماعة اإلخوان املس����لمني إذا أسسوا شركة إنتاج فني، قائلة: 

»هبقى مبسوطة جدا، والزم اشتغل معاهم«.
واس����تبعدت الفنانة املصرية، في الوقت نفسه، أن يجبرها 
اإلخوان على ارتداء احلجاب إذا تعاونت معهم فنيا، مشيرة إلى 

أن حج����اب القلب أهم من حجاب 
الرأس.

يأت����ي ذلك في وق����ت تداولت 
فيه تقاري����ر صحافية أن جماعة 
اإلخوان املسلمني في مصر تعتزم 
إنشاء شركة إنتاج فني، وهو ما 
أثار جدال في الوسط الفني بشأن 
طبيعة األعمال التي ميكن أن يقدمها 
اإلخوان في الفن، والشروط التي 

سيضعونها ملن يتعاون معهم.
وقال����ت وف����اء عام����ر ملجلة 
»الكواكب«: »مرحبا بجماعة اإلخوان 
املسلمني في مجال اإلنتاج الفني، 

حيث أراهم � من وجهة نظري � أصحاب فكر. وكالمي هذا أقصد 
به بالتأكيد اإلخوان املعتدلني في أفكارهم ومعتقداتهم«.

واضافت وفاء: أكثر ما أسعدني في هذا املوضوع أن اإلخوان 
سيعيدون إلينا الريادة في املسلسالت الدينية والتاريخية.

أبدى املطرب الش����عبي املصري سعد الصغير ندمه الشديد 
عل����ى نزول ميدان مصطفى محمود، وتأييد الرئيس الس����ابق 

حسني مبارك، وتخليه عن ثوار مصر.
وفي حني أكد انه يرفض العفو عن مبارك، ألن كل املواطنني 
سواسية أمام القضاء، فإنه طالب ضباط الشرطة بتقدمي كفنهم 

املواطنني،  من أجل املصاحلة مع 
والقضاء على االنفالت األمني.

من جانب آخر، كش����ف الفنان 
الش����عبي انه رفع قضيتني على 
امللحن مصطف����ى كامل، إحداهما 
بس����بب افترائه علي����ه كذبا بأنه 
يعمل في الدعارة النه افتراء. وقال 
الصغير في مقابلة مع برنامج »360 
درجة« على قناة احلياة الفضائية 
ام����س األول: »لقد نزل����ت ميدان 
مصطفى محمود حبا في استقرار 
البالد وفي الرئيس مبارك، خاصة 
أنه يذكرني دائما بوالدي، ولكنني 

لم أكن أعرف حجم الفساد املوجود في البالد، وكنت أفهم الثورة 
بشكل خاطئ«. وأضاف »ملا عرفت ما يحدث في ميدان التحرير 
من بعض أصدقائي الذي����ن كانوا متواجدين هناك ندمت لعدم 

نزولي، وندمت أكثر ألنني نزلت ميدان مصطفى محمود.

أصدرت الس����لطات اإلس����رائيلية مذكرة اعتقال أولية ضد 
رجل األعمال حس����ني سالم، على خلفية التحقيقات التي جرت 
مع الفريق األمني اإلسرائيلي الذي شكله سالم لتهريب الرئيس 
املخلوع حس����ني مبارك عقب صالة اجلمعة املاضية في شرم 
الش����يخ. وأثبتت التحقيقات ان س����الم ارتكب جرائم عقوبتها 

السجن ما بني 40 و70 عاما.
وأصدر النائب العام اإلسرائيلي مذكرة بضبط حسني سالم 
ألنه استخدم األراضي اإلس����رائيلية في عملية غير مشروعة، 

وهو ما يهدد معاهدة السالم مع مصر.
على صعيد آخر قالت »روز اليوسف« املصرية ان اتصاالت 
جرت بني وزارة اخلارجية املصرية ونظيرتها اإلس����بانية أدت 
إلى قيام األخيرة بتحذير رجل األعمال حسني سالم كونه يحمل 
اجلنس����ية اإلسبانية بأنها ستقوم بتسليمه إلى مصر إذا دخل 

األراضي اإلسبانية.

د.محمد بديع

جمال مبارك

وفاء عامر

سعد الصغير

زوار بـ »فيس بوك« قالوا: لن نسامحه حتى لو كانت بذي احلجة

هل يهدف اختيار شهر رمضان حملاكمة مبارك إلى العفو عنه؟
األميركية هيالري كلينتون امس 
إن الواليات املتحدة تأمل أن تضمن 
القانونية  اتباع اإلجراءات  مصر 
الواجب����ة عند محاكم����ة الرئيس 
السابق حسني مبارك التي ستبدأ 

في أغسطس.
الوالي����ات املتحدة  وقالت إن 
قلقة أيضا بسبب تقارير عن حملة 
على صحافيني وقضاة ومدونني. 
وأضافت أنه يبدو أن مصر تبتعد 
عن املثل التي جرى التعبير عنها 
إلى  الداعية  خالل االحتجاج����ات 
الدميوقراطي����ة والتي تركزت في 

ميدان التحرير بالقاهرة.
وقال����ت كلينتون للصحافيني 
»نحن نريد بطبيعة احلال أن نرى 
سيادة القانون« مضيفة أن محاكمة 
مبارك أو عدم محاكمته أمر يخص 
املصريني لكنها شددت على أن أي 
محاكمة يجب أن جترى وفقا ألعلى 
املعايير. وتابعت كلينتون بعد ان 
التقت مع وزير اخلارجية البرازيلي 
في واشنطن »نحن نريد أن تتبع 
العملي����ات واإلجراءات القانونية 
الواجبة على الوجه الصحيح في 
محاكمة أي ش����خص وخصوصا 
في محاكمة مثيرة لالنفعاالت إلى 
حد بعيد كما ستكون هذه احملاكمة 

بالتأكيد«.

وبالتالي فاالسالم يعترف بكل 
السابقة، وأن االختالف  األديان 
املوجود هو مقدر ومستمر الى 
يوم القيامة وهو حقيقة إلهية.

م���ن جانبهم أب���دى أعضاء 
الوفد إعجابهم مب���ا قاله اإلمام 
األكبر، واعتبروا كلماته هادية 
للمنه���ج القرآني ال���ذي يتميز 
باالعتدال والس���ماحة، ووجهوا 
الدعوة لفضيل���ة اإلمام األكبر 
م���ن مجلس الل���وردات لزيارة 
اللورد محمد  بريطانيا، وق���ال 
الش���يخ رئيس الوفد إن العالم 
املعاصر يفتقر الى الشخصيات 
الروحية املتزنة التي تريد اخلير 
لالنسانية جمعاء، والتي تسهم 
في توجيه احلضارة االنسانية ملا 
فيه خير اجلميع، وأشاد أعضاء 
مجلس العموم البريطاني بدور 
األزهر الشريف في نشر املنهج 
القرآني ال���ذي يتميز باالعتدال 

والسماحة.

الرئيس����ية الداعية إلى ثورة 25 
يناير، هجوما عنيفا. واستقبل خبر 
صدور قرار محاكمة مبارك أكثر من 
400 تعليق بعد دقائق من وضعه 
على الصفحة، دار معظمها حول 

االنتقاد الالذع للتوقيت.
وقال »اجلنرال محمد«: »طبعا هم 
اختاروا رمضان فاكرينا هنسامحه.. 
وال فاكري����ن إن رمضان مفهوش 
مليونيات؟«. وتعجب����ت »رانيا 
روني« هي األخرى من التوقيت، 
مضيف����ة: »واهلل ما هنس����امحه 
حتى لو حاكموه في ذي احلجة«. 
وتس����اءل طارق فتحي مستنكرا: 
»يعني هيحاكموهم وهم صاميني؟«. 
لم يكن اختيار شهر رمضان هو 
الالفت فقط، بل أشار أحد األعضاء 
على صفحة بعنوان »محاكمة مبارك 
وجنليه 3 أغس����طس«، إلى طول 
الفترة بني التحقيقات واحملاكمة. 
وتساءل خالد العزب: »طيب ليه 
أغسطس مش بدري عن كده؟ خلينا 

نرتاح ونشوف مصاحلنا«.
وس����خر أحم����د القاضي على 
الصفحة نفسها من موعد احملاكمة. 
وقال: »إذا كانوا هيبدأوا احملاكمة في 
3 أغسطس، يبقى هيحكموا عليه 

في عام 2090 إن شاء اهلل«.
الى ذلك قالت وزيرة اخلارجية 

يجرب���وا التحض���ر املبني على 
القيم الدينية.

جاء ذلك خالل استقبال شيخ 
األزهر مبكتبه وفدا من مجلس 
العموم البريطاني برئاس���ة د. 
محم���د الش���يخ، عضو مجلس 
الل���وردات البريطاني، واللورد 
ماكنير والورد سيخ وكريستينا 
دايكس، مستشار مبجلس العموم 
وفابيون���ا هود ج���ون، رئيس 
اتفاقية احملافظني القومية، ود. 
وفيق مصطفى، رئيس ش���بكة 
العرب احملافظني مبجلس  عمل 

العموم البريطاني.
وأكد اإلمام األكبر خالل اللقاء 
أن طبيعة الدين اإلس���المي كما 
هي واضحة في املفهوم القرآني، 
وكيف ان جميع األنبياء من سيدنا 
ابراهيم الى سيدنا عيسى عليهما 
السالم كلهم كانوا من املسلمني، 
فاإلس���الم ميثل حلق���ة متممة 
وخامت���ة لدي���ن اهلل عز وجل، 

أث����ار حتديد موع����د محاكمة 
السابق حسني  الرئيس املصري 
الثالث من أغس����طس  مبارك في 
املقب����ل، والذي قد يوافق ش����هر 
رمضان، جدال حول أن الهدف من 
اختيار التوقي����ت قد يكون طرح 

خيار العفو عن مبارك.
واعتبر نش����طاء على »فيس 
بوك« أن توافق موعد احملاكمة مع 
شهر رمضان يهدف إلى االستفادة 
من املشاعر الدينية التي تتصاعد 
خ����الل الش����هر الكرمي م����ن أجل 
مس����امحة مبارك. وكانت محكمة 
استئناف القاهرة برئاسة املستشار 
عبدالعزيز عمر، قد حددت الثالث 
من أغسطس املقبل حملاكمة مبارك 
وجنليه عالء وجمال، ورجل أعمال 
متورط في صفقة بيع الغاز املصري 

إلسرائيل بسعر بخس.
وقال����ت مص����ادر قضائية إن 
احملاكمة س����تجرى أم����ام الدائرة 
اخلامس����ة مبحكم����ة اجلناي����ات 
اتهامات، بينها  بالقاهرة في عدة 
تورط الرئيس السابق في جرائم 
االعتداء على املتظاهرين خالل ثورة 
25 يناير التي خلفت مئات القتلى 

وآالف اجلرحى.
وشن أعضاء صفحة »كلنا خالد 
سعيد« التي كانت من الصفحات 

القاهرة � إيالف: أكد فضيلة 
اإلمام األكبر د. أحمد الطيب ،   شيخ 
األزهر ،   أن اجلهاد في اإلس���الم 
ال ميكن فهمه على أساس حمل 
الناس على اعتناق مذهب أو دين 

معني ،   فال إكراه في الدين . 
وأن اجلهاد في اإلس���الم هو 
للدفاع عن احلق، وليس إلجبار 
الغير عل���ى اعتناق  إك���راه  أو 
اإلس���الم، ضاربا مثال على ذلك 
بقوان���ني احلرب في الش���ريعة 
اإلس���المية وكيف أنه���ا راعت 
كل الظروف الت���ي حتول دون 
وقوع التجاوزات واملجازر التي 
نراها ف���ي عالم اليوم، وأوضح 
الطيب أن اإلسالم ال يقصي اآلخر 
مهما كان مختلف���ا، وأن معظم 
ما يعانيه العال���م املعاصر هو 
إقصاء الدين من عامله، فقد جرب 
الغرب التكنولوجيا واحلضارة 
العلمية كثيرا، ولكنه لم، ينعم 
بالس���عادة املرجوة فعليهم أن 

حسني مبارك

د. أحمد الطيب 

مؤمتر: القذافي عرض شراء مياه النيل والقاهرة رفضت

نتنياهو يبلغ أوباما بتفكيره في احتالل سيناء

البشري: نص »اإلسالم دين الدولة« يقرر أمرًا واقعًا
ولم يخترعه أنور السادات

شيخ األزهر: اجلهاد اليعني إكراه الغير على العقائد 

ق����ال مدير مرك����ز املعلومات 
واالستش����ارات مبعهد الدراسات 
والبحوث األفريقية بجامعة القاهرة 
د.ماهر شعبان: ان النيل ميثل ملصر 
أهمية كبرى مقارنة بدول احلوض 
األخرى، مس����تعرضا االتفاقيات 
التاريخي����ة التي وقعتها القاهرة 
بشأن حوض النيل، وتاريخ وحدة 
مصر م����ع الس����ودان باعتبارها 

األرضية احلقيقية للمستقبل.
وأكد د.عطية، خالل اجللسة 
الرابع����ة من مؤمتر »ث����ورة 25 

يناير ومس����تقبل العالقات بدول 
حوض النيل« الذي ينظمه معهد 
البحوث والدراس����ات األفريقية، 
أن اتفاقي����ة 1959 كان����ت البداية 
احلقيقية ملش����روع السد العالي 
في مصر، وأعقبه إنش����اء خزان 

في السودان.
بينما قال الباحث في العلوم 
السياس����ية د.خالد حنفي علي: 
ان ليبي����ا تعان����ي م����ن معضلة 
إستراتيجية جيوبولتيكية تتمثل 
في انها متلك مس����احة شاس����عة 

وسكانا قليلني وموارد نفطية هائلة 
ومائية شحيحة، ومستوى نصيب 
الفرد فيها من املياه يبلغ أقل من 

1000 متر مكعب.
وأضاف د.حنفي الذي حتدث 
عن عالق����ة ليبيا ب����دول حوض 
النيل، »حاولت طرابلس حتديد 
مجموعة من اخلطوات حلل هذه 
األزمة املائية وهي نقل الس����كان 
م����ن اجلنوب ال����ذي يتمركز فيه 
املياه، إلى الشمال وبالفعل بدأت 
في مشروع النقل الصناعي للمياه 

من اجلنوب، ولكنه لم يغط جميع 
املش����كالت«.  وأشار الباحث إلى 
بعض التقارير التي حتدثت عن 
أن ليبيا عرضت على مصر شراء 
مياه الني����ل ولكن مصر رفضت، 
مضيفا: إن لم يحسم الناتو احلرب 
في ليبيا فس����يحدث انشطار بني 
طرابل����س وبنغ����ازي، مما تكون 
له تداعيات وخيمة على اجلوار 
األفريقي، وذلك في حالة اختفى 
القذافي س����واء بالقتل أو التنحي 

استجابة ملطالب الشعب.

القاهرة: ذكرت صحيفة »الوفد« 
الوزراء  املصرية امس أن رئيس 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أبلغ 
الرئيس األميركي باراك أوباما بأن 
إسرائيل لن تستطيع ضبط نفسها 
إلى ما ال نهاية، وأنها قد تلجأ إلى 
ب� »الدراماتيكية«  حلول وصفها 
منها إعادة احتالل سيناء إذا اقتضت 

الضرورة ذلك.
وأوضح����ت الصحيف����ة نقال 
عن موقع »نيوز وان« اإلخباري 
اإلس����رائيلي أن نتنياهو اتصل 
هاتفيا بالرئيس األميركي باراك 
أوبام����ا بداية األس����بوع احلالي، 
وأبلغه رفض إسرائيل املطلق أن 
تكون مصر »في مه����ب الريح«، 
مهددا بإعادة احتالل سيناء ضمن 
حلول أعدتها إسرائيل للتعامل مع 
املوقف إذا ل����م تتوصل احلكومة 

األميركية إلى ح����ل يعيد األمور 
إلى نصابها.

وبحس����ب املوقع اإلسرائيلي، 
فإن أوباما قرر االتصال بالعديد من 
الدول العظمى حملاولة إيجاد مخرج 
لألزمة بأي ثمن مبا يحافظ على أمن 

إسرائيل، وإغالق معبر رفح.
وأشارت الصحيفة إلى غليان 
الش����ارع اإلس����رائيلي نتيج����ة 
للتحوالت املصرية في سياساتها 
اخلارجية جتاه إس����رائيل عقب 
ثورة 25 يناير، حيث دعا احلاخام 
املتطرف بسرائل أرئيل إلى إعادة 
احتالل سيناء، محذرا في الوقت 
ذاته من تداعيات ثورة يناير على 
األوضاع السياسية واإلستراتيجية 

داخل إسرائيل.
وقال: »السالم مع مصر ليس 
كنزا إس����تراتيجيا، ولكنه شوكة 

في حلق إس����رائيل، فمصر بعد 
الثورة تقود اتفاق املصاحلة بني 
الفلسطينيني وتفتح معبر رفح 
أمامه����م ومازالت األنف����اق تنقل 
الس����الح إلى حرك����ة حماس في 

غزة«.
ويرى املراقبون أن التغيرات 
الدراماتيكية في السياسة املصرية 
عقب ثورة 25 يناير أصابت إسرائيل 
قادة وشعبا بالهلع والفزع، ويظهر 
ذلك في تصريحات كبار مسؤوليها 
الذين أكدوا أن اجلبهة اجلنوبية 
مع مص����ر باتت خطيرة ويتحتم 
إعادة  على اجليش اإلس����رائيلي 
النظر في اإلستراتيجية الدفاعية 

اخلاصة به.
العاش����رة  القن����اة  وكان����ت 
بالتلفزي����ون اإلس����رائيلي نقلت 
تصريحات ملسؤول رفيع باحلكومة 

اإلس����رائيلية الشهر املاضي، قال 
فيها بلهجة تهديد للقاهرة »إن أمن 
إسرائيل القومي واإلستراتيجي خط 
أحمر، ولن تسمح تل أبيب ألي أحد 
أن ميسه«، مضيفا أن فتح معبر 
رفح سيزيد من اخلطر الكبير على 
أبيب اإلستراتيجي، وأن  أمن تل 
سياسة مصر اخلارجية اجلديدة 
من املمك����ن أن ت����ؤدى إلى تأزم 
العالقات املصرية � اإلسرائيلية، 
والوصول بها إلى حالة »سيئة« 
للغاية، الفتا إلى أن تلك التغيرات 
جعلت الواليات املتحدة األميركية 

تشعر بالقلق أيضا.
الوس����ائل  فيما ذهبت بعض 
الصهيونية املتطرفة إلى أبعد من 
ذلك، حيث دعت صراحة اجليش 
اإلسرائيلي إلى »حرق« مصر إذا 
فتحت معبر رفح للفلسطينيني.

القاه����رة � رويت����رز: في حني 
تثار قضية مدنية الدولة يطالب 
املستشار طارق البشري باإلبقاء 
على املادة الثانية من الدس����تور 
والتي تنص على أن اإلسالم دين 
الدولة قائال إنها تقرر أمرا واقعا، 
نافيا أن يكون الرئيس األسبق أنور 

السادات هو واضع هذه املادة.
وتقول املادة الثانية من الدستور 
الذي صدر في 11 سبتمبر 1971 حتت 
رئاسة السادات »اإلسالم دين الدولة. 

واللغة العربية لغتها الرس����مية. 
ومبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر 

الرئيسي للتشريع«.
وعدل هذا الدستور في 26 مارس 
2007 حتت رئاسة مبارك وبقيت 

املادة الثانية دون مساس.
وطالب مفكرون وسياسيون 
مصري����ون وأح����زاب يس����ارية 
وليبرالية حتت التأسيس بتجاهل 
هذه املادة التي يقولون إنها ترسخ 

التمييز ضد املسيحيني.

ولك����ن آخرين منه����م جماعة 
اإلخوان املس����لمني يصرون على 
وجودها في أي دستور قادم للبالد. 
وكان البش����ري نائبا أول ملجلس 
الدولة وترأس جلنة كلفها املجلس 
األعلى للقوات املسلحة -الذي يدير 
البالد منذ تنحي مبارك- بإجراء 
تعديالت على بعض مواد الدستور 

ليس بينها املادة الثانية.
ثم أصدر املجلس يوم 30 مارس 
إعالنا دستوريا من 63 مادة وظلت 

املادة الثانية من الدستور القدمي 
كما هي.

ف����ي كتابه  البش����ري  ويقول 
)الدولة والكنيسة( إن مبدأ املواطنة 
يجد دعامته املس����تقاة من أحكام 
الشرع اإلسالمي مبوجب نص هذه 
املادة الكاشف عن واقع استتباب 
اإلسالم لدى املس����لمني في مصر 
وليس منشئا له طبعا، ولن يغير 
التعديل واقعا ولكن يثير حفيظة 

ويعمق جرحا.


