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السيسي يطلب تفويضًا شعبيًا بالسلطة المــ
ّ
إنه السيسي ّمرة أخرى .الرجل الذي أعاد إلى املصريني ذكرى
عبدالناصر يضرب من جديد .الرجل الذي يتمتع بأعلى شعبية
في مصر اليوم ،دعا من يؤيده للنزول إلى الشارع ملنحه تفويضًا
بالسلطة املطلقة ملواجهة فريق سياسي ،واضعًا البالد
برمتها أمام منعطف خطير
القاهرة ــ األخبار
ل ��م ي�س�ب��ق أن دع ��ا وزي� ��ر ل �ل��دف��اع ،ال�ق��ائ��د
األع� �ل ��ى ل �ل �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ،ال �ش �ع��ب إل��ى
أن ي�م�ن�ح��ه ت�ف��وي�ض��ًا ك��ي ي�ط�ل��ق ي��دي��ه في
م�لاح �ق��ة ف��ري��ق س �ي��اس��ي ورب �م ��ا إن �ه��ائ��ه،
عبر ال�ن��زول ال��ى امل�ي��ادي��ن ،ليكون بمثابة
استفتاء على حملة أمنية ّ
يعدها الجيش
ض � ّ�د «اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م�ين» .وك ��أن ��ه ب��ذل��ك
ي��ري��د أن ي�س�ت�ب��ق ن�ت��ائ��ج أي ع�م�ل�ي��ة ،وأن
ي �ح� ّ�م��ل ال �ش �ع��ب م �س��ؤول �ي��ة م ��ا ي �م �ك��ن أن
ي �ح �ص��ل ،وأن ي ��وج ��ه ث��ان �ي��ًا رس ��ال ��ة ال��ى
ال �خ��ارج ،خصوصًا م��ن يتهمه باالنقالب
ال�ع�س�ك��ري ،ب��أن��ه يحمل ت�ف��وي�ض��ًا شعبيًا
ب��ال�س�ل�ط��ة امل�ط�ل�ق��ة ،ول �ي��س أي س�ل�ط��ة ،بل
ه��ي ال�س�ل�ط��ة ال�ع�س�ك��ري��ة امل�ط�ل�ق��ة .ل��م يقل
السيسي «تفويضًا» للحكومة ،أو الرئاسة
أو السلطة االن�ت�ق��ال�ي��ة ،ب��ل للجيش ال��ذي
يأتمر بإشارة منه .يريد أن يجمع إرادتني،
الشعب والجيش ،رمز الديموقراطية ورمز
االستبداد ،في إرادة واحدة.
«ال �ش �ع��ب» ال� ��ذي دع� ��اه ال�س�ي�س��ي ل�ل�ن��زول
ال ��ى امل �ي ��ادي ��ن ،س�ي�لاق�ي��ه «ش �ع��ب م�ص��ري
آخ ��ر» ،ف��ي ال�س��اع��ة نفسها وع �ل��ى مسافة
ل�ي�س��ت ب �ع �ي��دة م �ن��ه .ف �ه��ل ه ��ي دع� ��وة إل��ى
اق�ت�ت��ال أه�ل��ي م��ن قبل ال�ح��اك��م العسكري؟
أم أن ع �ن��ف «اإلخ � � � ��وان» ب��ال �ف �ع��ل ق ��د بلغ
ح� �دًا ي�س�ت��دع��ي ق�ب�ض��ة ح��دي��دي��ة؟ ال ف��رق.
ّ ّ
ّ
ستمر خالل الساعات
املؤكد أن املحروسة
املقبلة في منعطف خطير ،وأنفاس العالم
تحبس من جديد ،ألن ما سيجتازه الشعب
املصري سيؤثر على املنطقة برمتها.
وي �ب �ق��ى ال� �س ��ؤال األس ��اس ��ي ح ��ول ال�خ�ط��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ل�ل�ق��ائ��د ال�س�ي�س��ي .ف�ه��ل تعني
ف��ض اع�ت�ص��ام��ات «اإلخ � ��وان» ف��ي ميادين
رابعة العدوية والنهضة بالقوة ،ومالحقة
ك ��وادر اإلخ� ��وان وزج �ه��م ف��ي ال�س�ج��ن؟ هل
ي� �ع � ّ�د مل �خ �ط��ط ش �ب �ي��ه ب �س �ي �ن��اري��و ١٩٥٢؟
وم��ا ستكون كلفة ه��ذا املخطط إن صح؟
«اإلخ��وان» لن يستسلموا بسهولة ،وهذا

ي �ع �ن��ي أن ال� ��دم� ��اء س �ت �س �ي��ل ،ورب� �م ��ا ه��ذا
ه��و السبب ال��ذي دف��ع السيسي إل��ى طلب
التفويض الشعبي.
في كلمة غير مكتوبة ألقاها في مناسبة
ت �خ��ري��ج دف �ع �ت�ي�ن ج ��دي ��دت�ي�ن م ��ن ال�ك�ل�ي��ة
البحرية وال��دف��اع ال�ج��وي ،ج��دد السيسي
شرح موقف الجيش من األزمة السياسية،
وك� �ي ��ف ح � ��اول م � ��رات ث �ل��اث م ��ع ال��رئ �ي��س
امل� �ع ��زول إلخ� � ��راج ال �ب �ل��د م ��ن أزم� �ت ��ه .امل ��رة
األخيرة كانت قبل أن يلقي محمد مرسي
خ�ط��اب��ه ال�ش�ه�ي��ر ألك �ث��ر م��ن ث�ل�اث س��اع��ات
ف��ي منتصف الليل .كشف أن��ه التقاه قبل
ال � �خ � �ط ��اب ،وات � �ف� ��ق م �ع ��ه ع �ل ��ى ال �خ �ط��وط
ال �ع ��ري �ض ��ة مل� ��ا ي �م �ك��ن أن ي �ت �ض �م �ن��ه ه ��ذا
الخطاب ليكون توافقيًا وتصالحيًا ،إذا به
يفاجأ بخطاب آخر ،فوضع يده على خده
وه��و ينصت إل��ى «ان �ق�لاب م��رس��ي» ،وهو
م��ا رص��دت��ه ب��ال�ف�ع��ل ال �ك��ام �ي��رات ح�ين ك��ان
مرسي يصرخ والحضور يصفق له.
ق � � ��ال ال� �س� �ي� �س ��ي «ج� �ل� �س ��ت م � ��ع ال ��رئ� �ي ��س
السابق للحديث معًا قبل كلمته في قاعة
امل��ؤت�م��رات ،م��ن أج��ل امل�ص��ال�ح��ة ،وذل��ك من
الساعة  11إلى الساعة  ،1ووعدني الرئيس
ً
ب��أن الخطاب سيكون شامال للمصالحة،
ولكن تعجبت من الخطاب ،وتساءلت هل
هذا الخطاب الذي تم االتفاق عليه؟ بل كان
خناقة مع كل الناس».
كذلك أعاد السيسي توضيح كل املحاوالت
التي قام بها من أجل إقناع مرسي بتغيير
سياسته وحثه على املصالحة الوطنية،
وك�ي��ف ك��ان ي�ع��ده ث��م يخلف .وت�ح��دث عن
املبادرات التي قدمها الجيش ودعواته الى
كل القوى السياسية للتصالح وال�ح��وار.
وكشف عن عرض قدمه ملرسي باالستفتاء
على حكمه لكنه رفض.
وش � ��دد ال �س �ي �س��ي ع �ل��ى وط �ن �ي��ة ال�ج�ي��ش
امل �ص��ري وق��وم �ي �ت��ه ،وأن م��ن ي��راه��ن على
ان �ق �س ��ام ��ه واه� � � ��م ،وأن� � ��ه ال ي ��أت �م ��ر س ��وى
بشعبه« ،الجيش امل�ص��ري جيش محترم
وأس � ��د ،واألس � ��د ال ي��أك��ل أوالده» ،ه��ات�ف��ًا

«والله العظيم والله العظيم والله العظيم
ال �ج �ي��ش امل �ص��ري ع �ل��ى ق �ل��ب رج ��ل واح ��د.
ف��ال�ج�ي��ش امل �ص ��ري ل �ي��س م �ث��ل أي جيش
آخر» ،رافضًا ما يقال عن انقالب عسكري
ق��ام ب��ه ،بتأكيده أن��ه ك��ان يطلع «الرئيس
ال �س��اب��ق ع �ل��ى ك ��ل ب �ي��ان��ات ال �ج �ي��ش ق�ب��ل
ص � ��دوره � ��ا ،ول � ��م ن� �خ ��دع ال ��رئ� �ي ��س ،ح�ي��ث
أمهلنا الجميع أسبوعًا من أجل الخروج
من املشهد الراهن حينها ،وكنا نبحث عن
مخرج لألزمة ،وأن الـ 48ساعة التي منحت
ف ��ي األح� � � ��داث األخ � �ي� ��رة ل ��م ت �ك��ن م �ف��اج��أة
ألحد».
وشدد أكثر من مرة على أنه «يخاف ربنا»،

وأن «م��ن ي�خ��اف رب��و ع�م��رو م��ا ينكسر»،
وك��أن��ه ي��ري��د ب��ذل��ك أن ُي�س�م��ع «اإلخ � ��وان»
امل � �س � �ل � �م�ي��ن ،م� � ��ن ي� �ت� �ه� �م� �ه ��م أخ� �ص ��ام� �ه ��م
باملتاجرة بالدين.
وق �ب��ل أن ي �ط �ل��ب م ��ن ال �ش �ع��ب أن يمنحه
«ت �ف��وي �ض��ًا وأم� � �رًا ب��ال �ق �ض��اء ع �ل��ى ال�ع�ن��ف
واإلرهاب لو حصل» ،تحدث السيسي عن
مؤامرة تتورط فيها دول لم يسمها .واتهم
«اإلخوان» بأنهم يريدون تدمير البلد من
ً
أجل العودة الى السلطة ،قائال ملرسي «أنت
مستعد أن تدمر جيشك أو أن يأتي معك،
إن هذا األمر في غاية الخطورة» ،وكرر أنه
«لن يكون هناك تراجع عن خارطة الطريق

لحظة واح��دة» .في املقابل ،أكدت الرئاسة
امل �ص��ري��ة أن دع� ��وة ال�س�ي�س��ي ت �ه��دف ال��ى
«تأكيد معنى أن ال��دول��ة ستقوم بدورها
تجاه مواطنيها» .وقال مصطفى حجازي،
امل �س �ت �ش��ار االس �ت��رات �ي �ج��ي ل �ل��رئ �ي��س ،إن
«الدولة ال تحتاج إلى تفويض جديد من
الشعب ألداء واجبها تجاه مواطنيها».
ودع � ��ت ح �م �ل��ة «ت � �م ��رد» «ج� �م ��وع ال�ش�ع��ب
امل �ص��ري ال�ع�ظ�ي��م ل�لاح�ت�ش��اد ف��ي م�ي��ادي��ن
م � �ص� ��ر ال� �ج� �م� �ع ��ة ال � � � �ق � � � ��ادم» ،وامل� �ط ��ال� �ب ��ة
«بمحاكمة الرئيس املعزول ودع��م القوات
املسلحة املصرية في حربها القادمة ضد
اإلرهاب ،مع تطهير أرض مصر من عمالء

الخطة العسكرية ملحاصرة اإلخوان ال تزال غامضة (فايز نور الدين ــ أ ف ب)

«اإلخوان» يحشدون ضد «االنقالب» :دعوة إلى االقتتال األهلي
«اإلخوان» لن يرضخوا ملا
ّ
عدوه تهديدًا مباشرًا من
«قائد االنقالب» .وحشدوا
غد،
لجمعة «الفرقان» يوم ٍ
واتهموا عبد الفتاح السيسي
بأنه يقود البالد إلى حرب
أهلية ،متوعدين باللجوء إلى
املجتمع الدولي
القاهرة ـــ رانيا العبد
بعد دع��وة وزي��ر ال��دف��اع الفريق أول عبد
ال �ف �ت ��اح ال �س �ي �س��ي «امل� �ص ��ري�ي�ن ال �ش��رف��اء
األمناء إلى النزول إلى كل ميادين مصر
ي� ��وم ال �ج �م �ع��ة إلع� �ط ��اء ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة
والشرطة تفويضًا وأم�رًا ملواجهة العنف
لاً
واإلرهاب املحتمل» ،ازداد املوقف اشتعا ،
وظهرت مخاوف واضحة من دخول مصر
ف��ي ح��رب أه�ل�ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن جماعة
«اإلخ � � ��وان» رأت أن ال ��دع ��وة تستهدفها،
ف��دع��ت ب��دوره��ا إل��ى ال�ح�ش��د ف��ي امل�ي��ادي��ن
باليوم نفسه «ضد االنقالب» ،مع البحث

في تدويل القضية ،في ح��ال استمرار ما
تعتبره العنف ضدهم.
وج � ��اء ف ��ي ب� �ي ��ان ص � ��ادر ع ��ن «ال �ت �ح��ال��ف
الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب»،
ال� � ��ذي ش �ك �ل��ه اإلخ � � � ��وان امل �س �ل �م ��ون ع�ق��ب
إط��اح��ة ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق م�ح�م��د م��رس��ي،
أن «ت �ه ��دي ��دات ال �س �ي �س��ي ق��ائ��د االن �ق�ل�اب
العسكري الدموي هي إعالن حرب أهلية
وت �ن��ذر ب��ارت �ك��اب امل��ذاب��ح ال��واس �ع��ة تحت
غ�ط��اء شعبي م��زي��ف ،وأن ه��ذا ل��ن يرهب
الشعب املصري ولن يزيده إال إصرارًا».
وأض� � ��اف ال �ت �ح��ال��ف ،ال � ��ذي أع �ل��ن تنظيم
تظاهرات حاشدة عقب صالة الجمعة في
القاهرة ،أن «ما جاء على لسان السيسي
ي��ؤك��د م��ا قلناه م��ن ق�ب��ل ،أن السيسي هو
م��دب��ر االن �ق�ل�اب وه��و ال ��ذي يحكم ويقتل
وي��دي��ر ه��ذه ال�ح��رب ال�ش��رس��ة على شعبه
وأهله».
خ �ط��اب ال�س �ي �س��ي ج ��اء م ��ن دون ت�ح��دي��د
واض ��ح ملعنى «ك�ل�م��ة اإلره � ��اب» ،وه��و ما
ف�ه�م��ه ال �ك �ث �ي��رون ب��أن �ه��ا ت�ع�ن��ي م��واج�ه��ة
ت�ظ��اه��رات «اإلخ ��وان» واعتصاماتهم في
راب �ع ��ة وال �ن �ه �ض��ة وم �ح��اف �ظ��ات إق�ل�ي�م�ي��ة
أخرى ،وهو ما يعني أن مصر ستدخل في
نفق الحرب األهلية ،وخاصة أن الجمعة
القادم ستشهد تظاهرات وحشودًا كبرى

م ��ن أن� �ص ��ار ال �ج��ان �ب�ي�ن؛ ف��ال �ت �ي��ار امل��ؤي��د
للسيسي سيضم فئات كبرى كاملتضررة
م��ن ح �ك��م اإلخ � ��وان وف �ل��ول ن �ظ��ام حسني
مبارك .أما التيارات اإلسالمية ،فستحشد
م��ن الجهة األخ��رى ألنها تعتقد أنها في
معركة حياة أو موت ،وفشلها في الحشد
س �ي �ع �ن��ي أن ال �س �ل �ط��ة ل ��ن ت��رح �م �ه��ا وأن
مرحلة ما بعد  1954ستعود إلى املشهد
من جديد ،كما يقول صالح لبيب ،املحلل
السياسي لـ«األخبار».
جماعة «اإلخ��وان» رأت أن بيان السيسي
ه ��و ب�م�ث��اب��ة ت �ح��ري��ض ع �ل��ى ال �ع �ن��ف بني
امل��واط �ن�ين امل�خ�ت�ل�ف�ين س�ي��اس�ي��ًا ،بحسب
تصريحات القيادي ف��ي الجماعة ،سعد
عمارة ،في تصريحات لـ«األخبار» ،واصفًا
تصرفات السيسي تجاه املعتصمني من
أنصار الرئيس امل�ع��زول بأنها «اإلره��اب
بعينه» ،مشيرًا إلى أن املجلس العسكري
يتعامل بفاشية ضد معارضيه.
وق � � ��ال ع� � �م � ��ارة ،ع� �ض ��و م �ج �ل��س ال �ش �ع��ب
امل�ن�ح��ل ،إن السيسي ح��ول بخطابه هذا
�اض وج�ل�اد في
ال��دول��ة وأجهزتها إل��ى ق� ٍ
ن �ف��س ال� ��وق� ��ت ،م �ض �ي �ف��ًا« :ع� �ن ��دم ��ا ش�ع��ر
السيسي بتأييد كبير وواسع في الشارع
امل �ص��ري ،ح ��اول اس �ت �ب��اق ذل ��ك م��ن خ�لال
حشد مناصريه يوم الجمعة املقبل».

الجماعة ستلجأ إلى
المحاكم الدولية في حال
استمرار العنف

وك �ش��ف ع� �م ��ارة ع ��ن أن ت ��دوي ��ل ال�ق�ض�ي��ة
ه ��و ال� �ح ��ل ،وأن ال �ج �م��اع��ة س �ت �ل �ج��أ إل��ى
املحاكم الدولية في حال استمرار العنف
وال �ق �ت��ل امل ��وج ��ه إل �ي �ه��ا وإل � ��ى أن �ص��اره��ا
م��ن ق �ب��ل ال�س�ي�س��ي وم �ج �ل �س��ه ،م��ؤك �دًا أن
الجماعة ستستمر بتظاهراتها السلمية
ومسيراتها في مختلف أرجاء املحافظات
املصرية دعمًا للشرعية« ،حتى لو سقط
ّ
منا مليون شهيد» ،موضحًا أن مليونية
«الفرقان» يوم الجمعة املقبلة دعت إليها
ال �ج �م��اع��ة م �ن��ذ ع� ��دة أي� � ��ام ،دون تعطيل
مصالح املواطنني أو قطع طرق.
ب � � � � � � ��دوره ،ق� � � ��ال ال � � �ق � � �ي � ��ادي ف� � ��ي ج� �م ��اع ��ة
«اإلخ � � � ��وان» ،ع �ص��ام ال �ع ��ري ��ان ،إن دع ��وة
ال �س �ي �س��ي إل� ��ى ت� �ظ ��اه ��رات ح ��اش ��دة ي��وم
الجمعة ض��د «العنف واإلره ��اب» تهديد

ل�ل�ج�م��اع��ة .وأض � ��اف ع �ل��ى ص�ف�ح�ت��ه على
م��وق��ع ف�ي�س�ب��وك أن «ت �ه��دي��دك ل ��ن يمنع
امل�ل�اي�ي�ن م��ن ال�ح�ش��د امل �س �ت �م��ر» .ووص��ف
السيسي بأنه «قائد انقالبي يقتل النساء
واألطفال والركع السجود».
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � � ��ك ،رأى ال � �ق � �ي � ��ادي ف��ي
ح ��زب «ال� �ن ��ور» ال �س �ل �ف��ي ،ي �س��ري ح �م��اد،
أن امل�ل�ي��ون�ي��ة ال �ت��ي دع ��ا إل�ي�ه��ا السيسي
تستحق أن يطلق عليها باقتدار مليونية
ال �ت �ح��ري��ض ع �ل��ى ال �ق �ت ��ل .ب �ي �ن �م��ا أف� ��ادت
مصادر لـ«األخبار» إلى أن الحزب سيعقد
اجتماعًا يحدد موقفه النهائي من بيان
السيسي ،على أن يعلن خالل ساعات.
من جهته ،قال أستاذ العلوم السياسية،
ع �ب��د ال �ف �ت��اح م ��اض ��ي ،ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» ،إن
«ت �ص��دي��ر خ�ل�اف ��ات ال �ن �خ �ب��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ل� �ل� �ش ��ارع ع �م �ل �ي��ة م� ��دم� ��رة ت ��ؤك ��د دخ� ��ول
مصر في حراب أهلي ،يغذيه قصر نظر
السياسيني والقوات املسلحة املصرية»،
ّ
م��وض�ح��ًا أن ه ��ذا ال �ص ��راع ال�ش�ع�ب��ي هو
اس �ت �م��رار مل�س�ل�س��ل األخ �ط��اء ال ��ذي ي�ق��وم
ب�ت�س�ي�ي��س م ��ا ل ��م ي �ج��ب ت�س�ي�ي�س��ه ،مثل
اإلع �ل�ام وال�ج�ي��ش وال �ش �ع��ب ،وه��و يجب
أن يكون بعيدًا ع��ن االح�ت�ق��ان ال��دائ��ر في
البالد ويجب أال يشاركوا به ،وهو ما لم
يحدث.

