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{ عـمان (أ ف ب) - حـمـلت جمـاعة
ــســلــمــ في األردن في اإلخــوان ا
بـيـان نـشر امس الـثالثـاء "سـلـطات
اإلنـــقالب" فـي مــصـــر مـــســؤولـــيــة
ـــصــري "اســتـــشـــهــاد" الـــرئـــيس ا
االسالمي الــسـابـق مـحــمــد مـرسي
الذي تـوفي بعـد ظهـر اثن عن 67
عـامـا. ونـعـت اجلـماعـة فـي بـيـانـها
"رئيس الشرعيـة محمد مرسي (...)
الــذي اســتــشــهـد وهــو ثــابت عــلى
مــبـادئه" مــؤكـدة أنه "عــاش عـزيـزا
وقـضى شـهــيـدا مـدافــعـا عن وطـنه
وعـن حـريـة شـعـبـه وكـرامـته وحـقه

قراطية". بحياة مدنية د
وحملت اجلماعة "سلطات اإلنقالب
في مصر مسؤولية استشهاده بعد
اعـتـقاله لـسـبـعة أعـوام من الـسجن
اإلنــفــرادي خـــلف قــضــبــان الــظــلم
والــطــغـيــان مــنع فــيــهـا مـن أبـسط
حـــقــوق اإلنـــســان واحـــتــيـــاجــاته
ــسـرحـيــة هـزلـيــة سـمـيت وعـرض 
بـاحملـاكــمـة". كـمـا حــمـلت اجملـتـمع
الـدولي "مـسـؤوليـة صـمـته واقراره
جلـــرائم اإلنـــقالب الـــتي مـــا كــانت
لتـستـمر لـوال موقف دولي مـتخاذل
صـامت عــلى سـجن عـشـرات اآلالف
ـصــريــ الـشــرفـاء ومــطـاردة من ا
وتـشريـد اآلالف منـهم حـتى وصلت
الســـتــــشــــهـــاد اول رئــــيس مــــدني

منتخب" في السجن.
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واعـلــنت اجلـمـاعــة أنـهـا سـتــتـقـبل
التعازي ب"إستشهاد" مرسي مساء
الثالثاء في مـقر حزب جبـهة العمل
اإلسالمي الــــذراع الـــســـيــــاســـيـــة
ــســلــمــ في جلــمــاعـــة اإلخــوان ا

األردن.
كما دعت إلقامـة صالة الغائب على
الرئيس الـراحل بعد صـالة العشاء

صرية في عمان. أمام السفارة ا
وتـوفي مــرسي بــعـد ظــهـر االثــنـ
"أثناء حضوره جلـسة محاكمة" في
مـعـهد أمـنـاء الـشرطـة داخل مـجمع
سجون طـرة بجنـوب القاهرة وفق

صرية. ما اعلنت السلطات ا
سـلم واتّهـمت جمـاعة اإلخـوان ا
في مـصـر الـتي كـان يــنـتـمي الـيـهـا
صـرية ب"قـتله مـرسي السـلطـات ا
بـــبطء" وذلـك في بـــيـــان بـــعـــنــوان
"اغــتـيــال الـرئــيس مــحـمــد مـرسي"

. نشرته مساء االثن
ويـعـد مرسـي الذي تـولى الـرئـاسة
في الـعام  2012بـعـد أكـثـر من عام
من الـــثـــورة الـــتي أطـــاحت ســـلــفه
حـسـني مبـارك اول رئـيس انـتخب

وقراطيا في مصر. د

وأطــــاح اجلــــيش فـي الــــثــــالث من
تــمــوز/يــولــيـو  2013مـرسي و
احتجازه ثم احيل الى احملاكمة.

و قــال اثــنــان مـن أجنــال الــرئــيس
ـصـري السـابق مـحـمـد مرسي إن ا
والـــدهـــمــــا دُفن في الــــقـــاهـــرة في
الــسـاعــات األولى من صــبـاح امس
الـثالثـاء في مـراسم اقـتـصـرت على
األسـرة بـعـد إصابـته بـنـوبة قـلـبـية
باحملكمة في حـ انهالت التعازي
على وسائل التواصل االجتماعي.
وقـــال عــبـــد الـــله مـــحـــمــد مـــرسي
لرويترز إن جثمان والده وهو أول
ــقــراطــيــا في رئــيـس مــنــتــخـب د
تـاريخ مــصـر احلـديث والـذي عـزله
اجلــيش عـام  2013 ووري الــثـرى
في مـقــابـر تـضـم جـثـامــ قـيـادات
سلم أخرى في جماعة اإلخوان ا

احملظورة حاليا.
وقـال شـقـيـقه أحـمـد عـلى صـفـحـته
عــلى فــيـســبـوك ”قـمــنـا بــتـغــسـيل
ستـشفى سجن جثـمانه الشـريف 
لـيـمـان طرة وقـمـنـا بـالـصالة عـلـيه
داخل مــســجــد الــســجن ولم يــصل
ـقـابر عـلـيه إال أسرته. و الـدفن 
ـسلـم مـرشدي جـماعـة االخوان ا

في مدينة نصر.
ووري مرسي الثرى في القاهرة من
دون تــــشــــيــــيع في وقـت طـــالــــبت
مـــنــظـــمـــات مــدافـــعـــة عن حـــقــوق
اإلنــســان بــتـــحــقــيق مـــســتــقل في
األسباب الـتي أدت الى وفاته أثناء

حضوره جلسة محاكمته.
وبــاســتـثــنـاء الــنـيــابــة الـعــامـة لم
يــصـدر أي تــعـلــيق عن الــسـلــطـات
ـــــصـــــريـــــة حــــول الـــــوفـــــاة ولم ا
ـصـريـة تـخـصّص وسـائل اإلعالم ا
حـيزا واسـعا لـلـموضـوع الذي ورد
على شكل خبـر قصير جدا من دون

تعليق في معظم الصحف.
قـابل حمّـلت جمـاعة اإلخوان في ا
ــــســـلــــمـــ فـي تـــركــــيـــا واألردن ا
ـصريـة مسؤولـية موت السـلطات ا
مـرسي نـتـيـجـة الـظـروف الـتـي كان

محتجزا فيها.
وقال مـحامي الرئـيس السـابق عبد
ـقصود لوكـالة فرانس نـعم عبد ا ا
بـرس " دفنه بـحـضـور أسرته في
مديـنة نصـر في القـاهرة بعـد تأدية
صالة اجلـنــازة عـقب صالة الـفـجـر
في مستشفى سجن طرة" حيث نقل
عــقب وفـاته أثـنــاء حـضـوره إحـدى

جلسات محاكمته.
وأخـرجت الشـرطة كـل الصـحافـي
ــــــدافـن ولم تـــــــســــــمـح لــــــهم مـن ا
بـالتـغـطيـة أو بالـتـقاط الـصور وال

{ واشــــــنـــــطـن (أ ف ب) - عـــــززت
تـحـدة مجـددا وجـودها الـواليـات ا
الـعسـكـري في الشـرق األوسط بـعد
إعالن طهران انـها ستتـجاوز قريبا
سموح به من احتياطها من احلد ا
ـــوجب الـــيــــورانـــيـــوم اخملـــصب 
االتفاق النووي فيما حذرت روسيا
من "تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر" في هـــذه

ستقرة أساسا". نطقة "غير ا ا
ويـأتـي ذلك فـيـمـا نـشـرت واشـنـطن
ايــضــا صــورا جــديــدة قـالـت إنــهـا
تـــدين طـــهــران في الـــهــجـــوم عــلى
نــاقـــلـــتي نـــفط في خـــلـــيج عـــمــان

اضي. االسبوع ا
وقــــال وزيــــر الــــدفــــاع األمــــيــــركي
بـالـوكالـة باتـريك شـانـاهان اإلثـن
إن "الـهــجـمــات اإليـرانــيـة األخــيـرة
ـــــعـــــلـــــومــــات تـــــؤكّـــــد صـــــحّـــــة ا
ـــصــداقــيــة االســتــخـــبــاريــة ذات ا
وثوق بـها التي تـلقيّنـاها بشأن وا
السلوك العدائي للقوات اإليرانية".
لـكن الوزيـر األمـيركي شـدّد على أنّ
تحدة ال تسعى للدخول "الواليات ا

في نزاع مع إيران".
وقـال شـانــاهـان "سـمــحت بـإرسـال
ألف جنـدي إضافي ألهداف دفـاعية
من أجل الـــتــصـــدي لــلـــتــهـــديــدات
اجلــويــة والــبــحــريــة والــبـريــة في
الـــــــشــــــرق األوسـط" مــــــؤكــــــدا أن
تحدة "ستواصل مراقبة الواليات ا
الوضع بدقة" من أجل "تعديل حجم

القوات" إذا اقتضى األمر.
وأكــد أنه وافق عــلى إرســال هـؤالء
اجلــنـود بــنــاء عـلـى طـلب الــقــيـادة
ــركــزيــة األمــيــركـيــة (ســنــتــكـوم) ا
احلصـول على تـعزيـزات وباالتّـفاق
مـع رئـيس األركـان وبـعــد الـتـشـاور

مع البيت األبيض.
من جـهــتـهـا دعت روســيـا حـلــيـفـة
طهـران الى "ضبط النـفس" محذرة

من "تصاعد التوتر".
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وقــال الـــنـــاطق بـــاسم الـــكــرمـــلــ
ـتــري بـيـسـكــوف لـلـصــحـافـيـ د
"نـــــدعــــو كـل االطــــراف الـى ضــــبط
الــنـــفـس. نــفـــضـل أال يــتـم اتـــخــاذ
خـــطـــوات من شـــأنـــهـــا الــتـــســـبب
ـنـطـقة بتـصـاعـد الـتـوتـر في هـذه ا

ستقرة أساسا". غير ا
وجــاء إعالن شـانـاهـان بـعـيـد نـشـر
وزارة الــــــدفـــــــاع األمــــــيــــــركــــــيــــــة
(الـبـنـتـاغـون) وثـائق جـديـدة تـتـهم
ــهــاجـمــة نــاقــلــتي الــنـفط إيــران 
الـنــروجـيـة والـيــابـانـيــة في خـلـيج

عمان.
وتـعـرضّت نـاقـلـتـا الـنـفط اخلـميس
لهـجوم لم يـحدّد مصـدرهما قرب
مـر االسـتراتـيجي مـضيق هـرمـز ا
الـذي يـعـبـر مـنـه يـومـيـا نـحـو ثـلث

ـنـقـولـة ـيـة ا إمـدادات الـنـفط الـعــا
بحراً.

ويــظـهــر في إحــدى عــشــرة صـورة
جديدة التقطتها مروحية "سيهوك"
تابـعة للـبحـرية األميـركية ونـشرها
الـبـنــتـاغـون جـسـم مـعـدني دائـري
يــــبـــلغ قــــطـــره حـــوالى ثــــمـــانـــيـــة
سنـتمترات ومـلتصـقا بجـسم ناقلة
الـــنـــفـط الـــيـــابــــانـــيـــة "كــــوكـــوكـــا

كوريجيوس".
وقالت وزارة الدفاع إنّ هذا اجلسم
ـــغـــنــاطـــيـــســـات الــتي هـــو أحــد ا
استـخدمت لـتثـبيت لـغم لم ينـفجر.
وتـــؤكّــد واشـــنــطن أنّ اإليـــرانــيــ
ثـبّتـوا هـذا اللـغم على الـسـفيـنة ثم

سارعوا إلى نزعه بعد الهجوم.
وفي صــورة أخــرى بــدت الــفــجـوة
الــتي خـلّــفـهــا عـلى جــسم الـنــاقـلـة
نــفـســهـا لـغـم آخـر انــفـجــر. ووفـقـًا
لـلبـنـتاغـون فإنّ قـطـر الفـجوة يـزيد

عن متر.
وقال البنتـاغون في بيان إنّ "إيران
مسؤولة عن هذا الهجوم كما تثبت
ــــوارد ذلـك أدلّـــــة الــــفـــــيـــــديـــــو وا
ـطلـوبة لـلقـيام بـسرعة ـهارات ا وا
نفجر". بإزالة اللغم الالصق غير ا
من جــهـــته حتــدث شـــانــاهــان عن
"الـــــســــــلـــــوك الــــــعـــــدائـي إليـــــران
ولـلـجـمـاعـات الـتي تـدعـمـهـا الـذي
ـتـحـدة يـهـدّد مــواطـني الـواليــات ا
ومــصـــاحلــهـــا في جـــمــيع أنـــحــاء

نطقة". ا
ويرى خبراء متفجرات في البحرية

ـكـان الـذي اخـتـيـر األمـيـركـيـة أن ا
لــــتـــثـــبــــيت األلــــغـــام عـــلـى جـــسم
يـاه يدلّ على السـفينـة فوق خط ا
أن الــــــــهـــــــدف لـم يــــــــكـن إغـــــــراق

. السفينت
ولكن الـطريقـة التي اسـتخدمت في
إزالـة اللـغم الـذي لم يـنفـجر -- أي
حـوالى عــشــرة عـنــاصـر عــلى مـ
قارب سريع مزودين بسترات جناة
ولــــكن من دون مــــعـــدات مــــضـــادة
لـالنـــفـــجـــار -- كـــانـت في الـــواقع
طريـقـة خـطـرة لـلـغـايـة وفـقـاً ألحد
هــؤالء اخلـبـراء الـذين طـلـبـوا عـدم
نـــشــــر أســـمــــائـــهـم. ووصف هـــذا
اخلـبـير الـعـملـيـة بأنـهـا "سيـنـاريو

شديد اخلطورة".
ـتـحدة حتـقيـقاً وفـتحت الـواليات ا
بالـتعـاون مع دول عديـدة أخرى لم

تسمّها.
لـكن دول االحتـاد االوروبي االثـن
سؤوليات أبدت حذرا في حتديـد ا
عن الــهـجــمـات عــلى نــاقـلــتي نـفط
اضي في مـياه اخلليج االسبوع ا
ورفـــضت خـالفـــا لــلـــنـــدن تــبـــني

اتهامات واشنطن إليران.
من جــــهـــتــــهـــا اعـــلــــنت ايـــران ان
احتياطها من اليورانيوم اخملصب
ســــيــــتــــجــــاوز اعــــتــــبــــارا من 27
سـموح به حـزيران/يـونيـو احلـد ا
برم ب وجب االتفاق الـنووي ا
طـــهـــران والـــقـــوى الـــكـــبـــرى عــام

2015.
ـــنـــظـــمــة وقـــال الـــنـــاطق بـــاسـم ا

اإليــرانـيــة لـلــطـاقــة الـذريــة بـهـروز
كـمالـوندي اإلثـنـ "اليـوم بدأ الـعد
الـــعـــكـــسي لـــتـــجــاوز ال 300كــلغ
خملـزونــات الـيــورانـيــوم اخملـصب
وخـالل عــــــشـــــرة أيــــــام أي في 27
حـزيـران/يــونـيـو سـنــتـجـاوز هـذه

احلدود".
ÍËu½ “«e²Ð«

لكن واشـنـطن دعت العـالم الى عدم
الــــرضــــوخ "لالبــــتــــزاز الــــنــــووي"
ـتــحــدثــة بـاسم االيــراني. وقـالـت ا
وزارة اخلارجية األميـركية مورغان
أورتــــاغــــوس االثـــــنــــ "يــــجب اال
نـخـضع لالبـتـزاز الـنـووي. نواصل
دعــوة الـنــظــام االيـراني لـالمـتــثـال

اللتزاماته جتاه اجملتمع الدولي".
وأكــدت الـوكــالـة الــدولـيــة لـلــطـاقـة
ــا الـــذريـــة ان ايـــران تـــتـــصـــرف 
يتوافق مع تعهداتـها التي قطعتها

وجب االتفاق النووي.
وكــان رئــيس الـوزراء االســرائــيـلي
بـنـيـامـ نــتـانـيـاهـو الـذي يـرى ان
ايــران تـــشـــكل تـــهــديـــدا وجـــوديــا
السـرائـيل دعـا اجملـمـوعـة الـدولـية
الى فــرض عــقــوبــات عــلى طــهـران
"فـورا" عــنـد جتــاوز مـخـزونــهـا من
الـــــيــــورانـــــيــــوم اخملـــــصب احلــــد

سموح به. ا
ودعت بـكــ الــثالثـاء االمــيـركــيـ
وااليـرانـيـ الى "التـزام الـعـقالنـية
وضــبـط الــنــفس وعـــدم اتّــخــاذ أي
خــطــوات من شــأنــهــا أن تــتـســبب
ـنـطـقة بـتـصـاعد حـدة الـتـوتر في ا

وعدم فتح +صـندوق باندورا+" أي
إطالق الشرور في الشرق األوسط.
من جـهـته دعــا الـرئـيس الــفـرنـسي
ـــانــــويل مـــاكـــرون طـــهـــران الى ا
ــسـؤولــيـة" "الــتـحــلي بــالـصــبـر وا
معبرا عن امله فـي جتنب "تصعيد"
فـيــمـا تـعــمل بـاريس بـشــدة البـقـاء

االتفاق ساريا.
وقــــال الــــرئــــيس اإليــــراني حــــسن
روحاني الـثالثاء إنّ الـعالم "يـشيد"
بــالـتــزام ايـران بــاالتــفـاق الــنـووي

برم عام .2015 ا
وصــرّح روحـــاني في خــطـــاب بــثه
الـتـلــفـزيـون الـرســمي عـلى الـهـواء
"اليوم نحن في مـواجهة مع أميركا
حــيث ال أحــد في الــعــالم ال يــشــيـد
ا بإيران". وتـابع أنّ "إيران أوفت 
وقـــــعت عــــلـــــيه. إيــــران الـــــتــــزمت
بـاالتـفاقـات الـدولـية والـطـرف الذي
ـواجهـتنا الـيوم هـو الطرف يقف 
ـــــعــــــاهـــــدات الــــــذي ســــــحق كـل ا

واالتفاقيات واالتفاقات الدولية".
ـتـحـدة الـى ذلك نـشـرت الـواليــات ا
اإلثـنــ صـوراً جــديـدة قـالـت إنّـهـا
تــثـبت تـورّط إيـران في الـهـجـومـ
الـلـذين اسـتـهـدفـا نـاقـلـتي نـفط في

اضي. بحر عمان األسبوع ا
ويــظــهــر في إحــدى هــذه الــصــور
وعـددها  11صـورة جـسم مـعدني
دائـري مــلــتــصــقــاً بـبــدن الــنــاقــلـة

اليابانية كوكوا كوريجيوس.
وبــحـسب وزارة الـدفـاع األمـيـركـيـة
فــــــإنّ هـــــــذا اجلــــــسـم هــــــو أحــــــد

ــغـنــاطــيـســات الـتـي اسـتــخـدمت ا
لــتــثــبـــيت لــغم لم يـــنــفــجــر تــؤكّــد
واشنـطن أنّ اإليرانيـ ثبّـتوه على
السـفينـة ثم سارعوا إلى نـزعه بعد
الــهـجــوم. وفي صــورة أخـرى بـدت
الــفــجــوة الــتي خــلّــفــهــا عـلـى بـدن
الـنـاقـلـة نـفــسـهـا لـغم آخـر انـفـجـر.
ووفقـاً للبـنتاغـون فإنّ قطـر الفجوة

يزيد عن متر.
وقال البنتـاغون في بيان إنّ "إيران
مــســؤولــة عن هـذا الــهــجــوم كــمـا
ـوارد تـثــبت ذلك أدلّـة الــفـيــديـو وا
ـطلـوبة لـلقـيام بـسرعة ـهارات ا وا
نفجر". بإزالة اللغم الالصق غير ا
وبـحـسب الوزارة فـإنّ هـذه الـصور
الـتقـطتـهـا مروحـية سـيهـوك تابـعة

للبحرية األميركية.
ووفـــقــاً خلـــبـــراء مـــتـــفــجـــرات في
كان الذي البحرية األميركية فإنّ ا
اخـتـيــر لـتـثـبـيـت األلـغـام عـلى بـدن
اء يـدلّ على الـسفـينـة فـوق خط ا
أن الــــــــهــــــــدف لـم يــــــــكن إغــــــــراق

. السفينت
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ولكن الـطريـقة الـتي استـخدمت في
إزالـة الـلــغم الـذي لم يــنـفـجـر - أي
حوالى عشرة رجـال على م قارب
سريع مزودين بسترات جناة ولكن
من دون معدات مضادة لالنفجار -
كــانـت في الــواقع طـــريــقــة خــطــرة
لـلـغـايـة وفقـاً ألحـد هـؤالء اخلـبراء
الـذين طـلـبـوا عــدم نـشـر أسـمـائـهم
والــذي وصف الـــعــمـــلــيـــة بــأنـــهــا

"سيناريو شديد اخلطورة".
ـتحـدة حتـقيـقاً وفـتـحت الواليـات ا
بـالتـعاون مـع دول عديـدة أخرى لم

تسمّها.
أبــــــــــدت دول االحتــــــــــاد االوروبـي
االثـــــــنـــــــ حـــــــذرا فـي حتـــــــديــــــد
ــسـؤولــيـات عن الــهــجـمــات عـلى ا
ـاضي في نـاقــلـتي نـفط االسـبـوع ا
مـياه اخلـليج رافـضة خالفـا للـندن

تبني اتهامات واشنطن إليران.
وتــعــرضّت نـاقــلــتــا نـفط نــروجــيـة
ويـابـانــيـة اخلـمـيس لــهـجـومـ لم
يحدّد مصـدرها فيما كـانتا تبحران
ـــــمــــر قـــــرب مــــضـــــيـق هــــرمـــــز ا
االســتـــراتــيــجي الــذي يــعــبــر مــنه
يـومــيـا نـحــو ثـلث إمــدادات الـنـفط

نقولة بحراً. ية ا العا
ووقع الـهــجـومـان بــعـد شــهـر عـلى
تـعــرّض نـاقـلــتي نـفط سـعــوديـتـ
ونـاقــلـة نــروجـيـة وســفـيــنـة شـحن
إمــاراتـيــة لـعــمـلــيـات "تــخـريــبـيـة".
ووجـهت واشــنـطن اصـابع االتـهـام
في كـل هـذه الـهـجـمـات إلى طـهـران
الـتـي سـبق لــهــا وأن هــدّدت مـراراً
بـإغـالق مـضـيق هـرمـز لـكنّـهـا نـفت

أي ضلوع لها في هذه الهجمات.

كان. تزال تنتشر في محيط ا
وأوضح احملــامي أن عــشــرة أفـراد
من الــعــائــلــة وأصــدقــاء مــقــربــ

بينهم هو شاركوا في الدفن.
وتـوفـي مـرسي عن  67عــامـا بــعـد
ظــهــر اإلثـــنــ في مـــعــهـــد أمــنــاء
الـشرطـة داخل مجـمع سجـون طرة
بجـنوب القـاهرة حيث كـان يخضع
لـلمـحاكـمـة. ونقـلت النـيابـة العـامة
صري في بيـان عن النـائب العـام ا
نـــبــيل صـــادق قــوله إن "الـــنــيــابــة
العامـة أُخطرت بوفـاة مرسي أثناء

حضوره جلسة".
ÂöJ « VKÞ

وأوضح الــبـــيــان أن مـــرسي طــلب
الـــكالم أثـــنـــاء اجلــلـــســـة وحتــدث
ـدة خـمس دقائـق. وعقب بـالـفـعل "
انـتـهـائه من كـلمـته رفـعت احملـكـمة

اجللسة للمداولة".
وأضــاف أنـه أثــنـاء وجــود مــرسي
تـهـم "في الـقـفص سقط وبـاقي ا
مـغشـياً عـليه ونـقل على الـفور الى
ــســتــشــفـى حــيث تــبــيّن وفــاته". ا
وأوضح أنّ مـرسي "وصل مـتـوفـيـاً
ـسـتـشـفـى في تـمـام الـسـاعـة إلى ا

الرابعة وخمس دقيقة.
وقـال مــحـام آخـر من فـريق الـدفـاع
ــتـهـمـ الـذين أسـامـة احلـلـو إن ا
كـانوا مـعه في الـقفـص بدأوا بـعد
سقوطه أرضا يطرقون على زجاج
الـــقــفص و"يــصـــرخــون عــالــيــا أن
مـرسي قـد مـات". وبـعـيـد مـنـتـصف
ــصـري الــلــيل أكــد الــتـلــفــزيــون ا
الـرســمي أن مـحــمـد مــرسي تـوفي

نتيجة "سكتة قلبية".
ودعت "مــنــظـمــة الـعــفــو الـدولــيـة"
ـــصـــريـــة الى فـــتح الـــســـلــطـــات ا
"حتــقــيـق فــوري حــيــادي ومــعــمق

وشفاف" في الوفاة.
وقــالت مــنــظــمــة "هـيــومن رايــتس
ووتش" عـلـى لـســان مـديــرتــهـا في
الـشرق األوسط سـارة لي واتـسون
أنّ وفــاة مــرسـي "كــانت مــتــوقّــعــة
تماماً بـالنظر إلى إخـفاق احلكومة
ـالئمة في تـقد الـرعايـة الطـبية ا
له وعدم سـماحـها حـتى بـالزيارات
الـعـائـلـيـة" لـلـرئـيس الـسـابق داخل

السجن.
وطالبت مجلس حقوق اإلنسان في
تـحـدة ب"إجراء حتـقيق في األ ا
انــــتــــهــــاكـــات حــــقــــوق اإلنــــســـان
ــا فـيــهـا ــتـواصــلـة في مــصـر  ا
عامـلة في ما يتـعلق بتقد سوء ا
ـــنـــتــــشـــرة في الـــعـالج الـــطـــبـي ا

السجون ووفاة مرسي".
ولـم تــســـجل ردود فــعـل شــعـــبــيــة

علنية على وفاة الرئيس السابق.
ويـعـد مرسـي الذي تـولى الـرئـاسة
في الـعام  2012بـعـد أكـثـر من عام
عــلى الــثــورة الـتـي أطـاحـت سـلــفه
حـسـني مبـارك أول رئـيس انـتخب

وقراطيا في مصر. د
وأطــاح اجلــيـش به في الــثــالث من
تموز/يـوليو  2013عقب تظاهرات
ضـخـمة طـالـبت برحـيـله احتـجـاجا
عـلى تــفـرد اإلسالمـيــ بـالـســلـطـة
وعلى خلفية اضطرابات ناجتة عن
مـطـالب اقتـصـادية ومـعـيشـية. و
احتجازه ثم أحيل الى احملاكمة في

قضايا عدة.
lL  WOKLŽ

فـي آب/أغـــســـطس  2013 نـــفـــذت
الـقـوى األمـنـيـة عـمـليـة قـمـع دامـية
ضد اعتصام لإلسالمي احتجاجا
ـرسي فـي مـيـدان عــلى اإلطـاحــة 
رابعة العدوية وقتل في يوم واحد

أكثر من  800شخص.
وفي كـانـون األول/ديـسـمـبـر 2013
سـلم ّ حظـر جمـاعة اإلخـوان ا
الـتي اعــتـقل اآلالف مـن أعـضــائـهـا

وأحيلوا الى احملاكمة.
وتــســـبب ذلك بـــتـــفــكـــيك جــمـــاعــة
ـسـلـمــ الى حـدّ كـبـيـر اإلخـوان ا

ومــنـــعــوا عــنه الـــدواء وقــدمــوا له
طـعامـا سـيئـا ومنـعـوا عنه األطـباء
واحملـــامــ وحـــتى الـــتـــواصل مع
األهل مــنــعــوه من أبــسط حــقــوقه
اإلنـسـانـيـة فـقــد كـان الـهـدف قـتـله
الـبطيء". ووصـف الرئـيس الـتركي
الـذي كــان من أبـرز داعـمي مـرسي
الرئيس السابق ب"الشهيد". ثم أكد
في خــطــاب أن "الــتــاريخ لن يــرحم
أبــدا الـطــغــاة الــذين أوصــلـوه الى
ـــوت عـــبـــر وضـــعه في الـــســـجن ا

والتهديد بإعدامه".
كـمـا أعـرب أميـر قـطر الـشـيخ تـميم
بن حـمــد آل ثـاني عن "بـالغ األسى"

لوفاة مرسي.
ونـعت حـركــة حـمـاس مــرسي بـعـد
"مسيرة نـضالية طويـلة قضاها في
خــدمـة مــصـر وشــعــبـهــا وقـضــايـا
األمــة وفي مــقــدمـــتــهــا الــقــضــيــة

الفلسطينية".
ومــــرسـي لـــــيس أول قـــــيـــــادي في
وت في سلم  جماعة اإلخوان ا
رشـد السابق السـجن. فقد تـوفي ا
لــــلــــجـــمــــاعــــة مـــهــــدي عــــاكف في
أيـلول/سـبـتمـبر  ?2017والقـيادي
في اجلـمــاعــة فـريــد إسـمــاعـيل في

أيار/مايو .2015

صري السابق محمد مرسي الرئيس ا
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ووقـف كل أنـــشـــطـــتـــهـــا. ويـــرفض
ـصريـون إجمـاال اليـوم الكالم عن ا
سـلم بـشكل علني في اإلخوان ا

خوف ظاهر من التعرض للعقاب.
وكان مـرسي يحضـر االثن جـلسة
مـحـاكــمـة في قـضـيــة يـواجه فـيـهـا
اتّــهـــامــات ب"الـــتــخـــابـــر مع قــوى

أجنبية" من بينها حماس وقطر.
ومنـذ اعتـقاله واجه مـرسي خمس
مــحـــاكـــمــات وصـــدر بـــحــقـه حــكم
بــاإلعـدام في قــضــيــة "الــهـروب من
ـــؤبــد في الـــســـجن" وبـــالــســـجن ا
قضـية "الـتخـابر مع قـوى أجنـبية"
لكن محـكمة النقـض ألغت احلكم

في تشرين الـثاني/نـوفمبر ?2016
وقــررت إعــادة مــحــاكـمــتـه. وأيـدت
احملـكمـة حكـمـا نهـائيـا بسـجنه 20

عاما في أحداث عنف.
ـوقع اإللـكـتروني في أنـقـرة نـشر ا
الــتــابع حلــزب احلــريــة والــعــدالــة
الذي يترأسه الرئيس التركي رجب
طـــيـب إردوغـــان االثـــنــــ بـــيـــانـــا
ـسـلــمـ حـمل جلـمـاعــة اإلخـوان ا
عــنـوان "اغــتــيـال الــرئـيـس مـحــمـد
مـــرسـي" جـــاء فـــيه "وضـــعـــوه في
زنزانـة انفراديـة طوال مدة اعـتقاله
الـــتي تــــخـــطـت خـــمـس ســـنـــوات

الدولة العميـقة هي الدولة غير الظاهـرة للعيان على سطح االحداث
لـكـنـهــا تـؤثـر في تــلك االحـداث بـشــدة وهي عـبـارة عـن شـبـكـة من
ـترابـطة بـشكل تـنظـيمـات محـددة وملـموسة تـشابـكة وا صـالح ا ا
واعــضــاؤهــا لــديـهـم اهــداف مــشــتـركــة لــلــدفــاع عن مــصــاحلــهم
وامتيازاتهم خارج اطار القانون والدولة وتوصف بانها دول داخل
دولـة. بـعـد انـتـهـاء احـداث عام  2003ورفع احلـصـار عن الـعراق
ـتعـاقبـة كـان جل اهتـمـامهـا هو بصـورة تـامة وتـوالي احلـكومـات ا
زيادة الطاقة التـصديرية للنفط وفي هـذا اجملال تسابقت الشركات
ـية الـكـبرى لـلـدخول في اسـتـثمـار الـنفط الـعـراقي وتصـديره الـعا
ـتـخصـصـة مثل وكـان هنـاك اهـمـال حقـيـقي للـشـركات الـعـراقـية ا
فروض شـركات التـنقـيب وحفـر االبار والتـصديـر والتي كـان من ا
ان يـتم اعادة هـيكلـها الـتنظـيمي بـصورة تامـة من خالل االستـعانة
ـية وادخـال الـتقـنيـة احلديـثة لـتطـوير اداء الـعامـل باخلـبرات الـعا
فيهـا ومواكبة التطـور الذي طرأ في عملـها. وقوبل االهتمـام بعملية
اســتـخــراج الـنـفط وتــصـديــره اهـمــال كـبـيــر ومـتــعـمــد في مـجـال
الـصناعات الـتحويـلية والـتصفيـة للمـشتقات الـنفطـية ولم نلحظ اي
مـشـروع مـهم وكـبـيـر بـهـذا اخلـصـوص بـاسـتـثـناء مـصـفى كـربالء
تـلكئ في تـنفـيذ اجنـاز عـمله حلـد االن واقتـصرت الـعمـليـة على ا
ة ـنشـآت الـنـفـطـيـة والـتي هي بـاالسـاس قـد ـصـافي وا صـيـانـة ا
ومـتـهـالـكـة وعـمـرهـا الـزمـنـي االفـتـراضي شـارف عـلى الـنـهـايـة او
انــتــهى فــعـال واالصــرار عــلى انــشــاء وحـــدات انــتــاجــيــة تــعــرف
ـصــافي الـصــغـيــرة (سـعــة عـشـرة االف بــرمـيـل يـومــيـا) وهـذه بــا
الوحدات االنتاجـية من الناحية العـملية غير مجـدية اقتصاديا ولها
اضـرار كـبيـرة عـلى الـبـيئـة والـصـحة الـعـامـة. ولغـرض سـد حـاجة
ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة اجتـهت وزارة الـنـفط الى اسـتـيراد الـبالد من ا
ـشــتـقــات الـنـفــطـيــة من دول اجلـوار قــيـمـتــهـا وصــلت في بـعض ا
بـلغ الهـائل لو االحيـان الى اكثـر من ستـة ملـيـارات سنـويا وهـذا ا
استـثمر بـانشاء مصـاف جديدة وبـسعات كبـيرة لكـان له دور كبير
شـتقات في اسـتقـرار العراق اقـتصـاديا وتلـبيـة حاجة الـبالد من ا
الـنفطـية وخصـوصا قطـاع الكهـرباء وتوفيـر فرص العـمل واحلفاظ
علـى العـملـة الـصعـبة واالسـتـفادة مـنـها في قـطاع االعـمـار والبـناء
رافـق الدول االخـرى ومن االمـثـلـة عـلى ذلك ان الـعـراق يـسـتورد
ادة تـزايدة لـهذه ا يومـيا عشـرة ماليـ لتـر بنـزين لسـد احلاجـة ا
وهذا يأتي ان مـا نصدره من النفط يـذهب جزء كبيـر منه الستيراد
شتقات النـفطية وهذا عامل سلبي له اثـر سيء في مجال التنمية ا
نهج ومدروس. وفي والتطـور للبالد وتبـديد ثروات البالد بشـكل 
تـكامـلة ذات ـشاريع والـدراسـات ا سيـاق اخر هـناك الـعـديد من ا
صافي وضعت من قبل جدوى اقتصاديـة مهمة في مجال انـشاء ا
اخملتـصـ لكـنهـا لم تـر النـور بـسبب ان هـناك ايـدي خـفيـة حتاول
منع تطويـر القطاع والنفـطي والنهضة االقتـصادية في البالد النها
ـشتـقات الـنـفطـيـة وتسـتوفي من تـسيـطر عـلى مـليـارات اسـتيـراد ا
خالل هـذه الـعـمـلـيـة االموال الـطـائـلـة الدامـة وجـودهـا في الـسـاحة
ـطلـب االخالقي والشـعبي والـوطني الـيوم ان تـكون الـعراقـية. ان ا
افـيات التي هـناك انتـفاضة حـقيقـية وبصـورة علمـية لكبـح جماح ا
تـسيـطر عـلى قطـاع النـفط وتمـنع تطـويره وان تـضع خطـة واضحة
ــعـالم يـتم تـنـفـيـذهـا في اطــار زمـني ال يـتـعـدى الـثالث الـسـنـوات ا
نـتجـات النـفطـية النشـاء مصـاف جديـدة وبسـعات كـبيـرة لتـكريـر ا
بحـيث تسد حاجـة البالد وجتعل الـعراق مصـدرا لها وتكـون حلقة
مـهـمـة في حتـقـيق الـتـكـامل االقـتـصـادي والـنـهـضـة الـعـمـرانيـة في
البالد وان يـكـون تنـفيـذ هذه اخلـطـة االستـراتيـجـية بـاشراف جلـنة
متخـصصة مرتـبطة مباشـرة بالسيـد رئيس الوزراء النه كان وزيرا
لـلـنــفط سـابـقـا وله اطالع كـبـيـر عــلى مـفـاصل الـوزارة تـضع عـلى
زري عاتقـها العـمل بكل اخالص وجدية انـتشال البـلد من واقعه ا
ومحاربة االذرع الفـاسدة وقلعهـا من اجلذور والتي حتاول افشال

نهضة البلد والتي عبرنا عنها بالدولة العميقة. 
{ رئيس فيزياوي

بغداد
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ـفكـر الـسـياسي حـسن الـعلـوي عـيد { اسـتذكـر الـصحـفي ا
الصحافة وصدور العدد األول  ألول جريدة عراقية  (الزوراء
) بـرسالة صوتية عـبر تطبيق (الـواتس ساب )  بناءً على ما

جاء في رسالة الغازي التي نشرتها (الزمان) امس.
وذجنا "في عيد الصـحافة وبعـد أن استمتعت إلى رسـالة عميـدنا وأ
الذي جعل من الصحـافة رسالة  لن يرتـزق ولم يذع خبرا ولم يكذب
على قـار كان قـوميـاً عربـياً نـاصريـاً حتى الـعظم ومـازال أطال الله
بـعـمره سـجـاد الغـازي  أول مـرة رايتـه في الصـحـافة وأنـا أقـدم عام
 1954في اجلريدة رأيته ألول مرة جالسا في اجلريدة على طاولة

مـعدنـية  طـولهـا متـر ويكـتب وبـقي رفيـقه تلك الـطاولـة إلى أن تقـاعد 
وهو لم يتقـاعد فهو أبو الـصحافة  فـالصحفي ال يتـقاعد والكاتب ال
يـتقـاعد والـفـنان ال يـتقـاعـد وقلـتهـا من قبـل ال يوجـد صحـفي سابق

وت ". قد  أو صحفي الحق فالصحفي صحفي إلى أن 
وتابع الـعلوي  " في يـوم الصحـافة هذا كـنا  تداولـنا فيه  كـيف يكون
كنا نـبحث عن العدد األول والعـدد األول اختفي غير عيد الصـحافة  
موجـود ولـدينـا العـدد الثـاني من جريـدة الزوراء وإذا بـشخص يـجلب
لي نسخة من العدد األول عثر عليهـا في مكتبه أبيه كانت شيئا كبيرا
ومـفـرحـا فـاستـدعـيت مـصـور الـوزارة ألخذ صـورة وأنـا فـرحـان اقرأ
بـالعـدد ألنـنا كـنا نـتهـيـأ لالحتـفال بـعيـد الـصحـافة والـعدد األول غـير
كتبة الوطنية موجود  وثقت اخلبر في الصحف وأودعت الـعدد في ا
والـى أالن الـصــورة مــوجـودة  في بــيــتي  وأنـا اقــرأ الــعـدد األول من
برز كالعادة جريدة الزوراء في مكتـبي وصار عيد الصحافـة وكان ا
ناضل ما كـان صحفي يعمل لـلمهنة عميدنـا سجاد الغازي الـكادح ا
فـحسب لـكـنه كان مـناضال قـومـيا ومـا يزال هـو أبـو النـضال الـقومي
ــا اسـتــلــمـنــا احلـكم في  1963وهـو كـان في خـلــقه وفي ســلـوكه  
موجوداً اكتـب مقال  وميـطلع ثاني يوم   أجي عـليه وأقول له شوف
ـقال أنا ضـميـته قريته قـال  فيـقول لي ا ربعـنا الـبعـثت مـينـشرون ا
وضمـيته شـدتسـوي هذا يـوديك للـتهـلكـة وهكـذا حتى عام  68وبقـينا
سويـا وبقي هـو أستاذي أتـعلم مـنه خلق الـصحافـة واحليـاد  سجاد
الـغازي ال يـعوض وأطـال الله عـمرة وعـسى أن يـطيل من هـذا العـمر

هنة الصحافة " فعمره يضيف جتربة 
في يـــوم الــصــحــافــة هــذا ال اعـــرف نــبــكي  أين صـــحــافــتــنــا  أين
الصـحـفـيـ  أين تـضـامـنـهم  أين مـعـاركـهم الـصحـفـيـة الـعـظـيـمة 
ا يـاً لكننـا بعدنـا لم نصل  صحـيح أن الصحـافة الورقـية ضعـفت عا
وصل إلـيه الغـرب حتى ضـعفت الـصحـافة الـورقيـة  تبـقى الصـحافة
الـورقـيـة متـمـوت  نـحن عدنـا الـصـحافـة ورق  ومـسـتحـيل أقـرا غـير
اجلـريـدة الــورقـيـة وال اعـرف االنــتـرنـيـت وال افـتح االنـتــرنـيت  ألنـني
عشت أشـم رائحة الـورق واشم رائـحة احلبـر واشتـغلت مـدير مـطابع
ومديـر صحافـة واشتـغلت صـحفي من عام  1954إلى يومـنا هذا لم
انـــقــطع عـن الــصـــحــافــة  أبـــارك لــلـــصــحـــفــيــ
احلـــقــيــقـــيــ وعــلـــيــهم أن يـــكــشـــفــوا عن كــذب
ـزيف ويأخـذ لقب صـحفي وهـو غير الصـحفي ا
صحفي  الصحـافة مهنة خاصـة مو كهوة ياهو

اليجي يكعد بيهه ويطلع" 


