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ـطلقة
ال� ��وط� ��ن» ،م �ض �ي �ف��ة «س� �ن� �ح ��ارب اإلره � ��اب
شعبًا وجيشًا».
ك��ذل��ك ن��اش��د رئ �ي��س ح ��زب ال ��وف ��د ،ال�س�ي��د
ال �ب ��دوي ،امل�ص��ري�ين أن يستجيبوا ل�ن��داء
ال�ف��ري��ق أول عبد ال�ف�ت��اح السيسى إلنقاذ
البالد وتكرار أسطورة  ٣٠يونيو .وقال في
بيان «يجب أن نؤكد للعالم أجمع أن من
يظن أن اإلره ��اب والقتل وت��روي��ع اآلمنني
م��ن املمكن أن ت�ه��زم مصر أو تكسر إرادة
ش�ع�ب�ه��ا ف�ه��و إم ��ا أح �م��ق واه ��م أو يجهل
طبيعة هذا الشعب».
القيادي في جبهة اإلنقاذ الوطني سامح
عاشور رأى أن خطاب وزي��ر الدفاع يؤكد
أن الجيش يلتحف بالشعب وبإرادة األمة،
وأن األمة تلتحف بقواتها املسلحة ،معلنًا
ت��أي �ي��ده ل ��دع ��وة ال �ت �ظ��اه��ر .ك��ذل��ك ص ��درت
م��واق��ف م�م��اث�ل��ة ع��ن األح� ��زاب السياسية.
بدوره ،رفض حزب النور دعوة السيسي،
م�ع�ت�ب�رًا ف��ي ب �ي��ان أن «ال ��دول ��ة ل�ي�س��ت في
حاجة إلى تفويض بأداء مهمتها في ذلك
طاملا كانت تقوم بذلك في حدود القانون...
وي��ؤك��د ال �ح��زب أن خ��رق األف� ��راد للقانون
مهما ك��ان يمكن أن ت�ع��ال�ج��ه ال��دول��ة ،أم��ا
خرق أجهزة الدولة للقانون فيهدد بزوال
الدولة».
غ�ي��ر أن ع�م��رو م��وس��ى ،امل��رش��ح ال��رئ��اس��ي
السابق ،انتقد مطالبة السيسي بالنزول
ً
إل ��ى ك ��ل م �ي��ادي��ن م �ص��ر ،ق ��ائ�ل�ا« :أرى أن
التفويض الذي طلبه القائد العام للقوات
املسلحة في خطابه يجب أن يأتي أساسًا
من مجلس الوزراء ،حبذا لو كان مجتمعًا
ب ��رئ ��اس ��ة رئ� �ي ��س ال � ��دول � ��ة ،وأن ي �ل��ي ذل��ك
مطالبة الشعب بالتعبير عن تأييده».
وأع � �ل ��ن ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ت ��أي� �ي ��ده ق �ي��ام
القوات املسلحة ووزارة الداخلية باتخاذ
اإلج ��راءات ال�لازم��ة ض��د العنف واإلره��اب
ال�ل��ذي��ن ي�ض��رب��ان ال �ب�لاد ،ب ��دءًا م��ن سيناء
حتى قلب الدلتا وباقي أرجاء البالد ،على
أال ت �ك��ون ه �ن��اك أي إج � ��راءات استثنائية
تمس حق التظاهر واالعتصام السلميني
أو الحريات العامة التي يكفلها الدستور
جراء تحرك القوات املسلحة والداخلية.
إل��ى ذل��ك ،أعلنت وزارة ال��دف��اع األميركية
أن ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب� ��اراك أوب��ام��ا ق��رر
ت��أج�ي��ل تسليم م�ق��ات�لات «إف  »16ملصر،
وأن� ��ه ات �خ��ذ ال� �ق ��رار ب �م��واف �ق��ة ف��ري��ق األم��ن
ال�ق��وم��ي ب��اإلج �م��اع ،فيما أك��د البنتاغون
أن م �ن��اورات «ال�ن�ج��م ال �س��اط��ع» م��ع مصر
ستجرى في موعدها.

النفير العام لمحاصرة «اإلرهاب األسود»!
طلب عبد الفتاح السيسي
تفويضًا شعبيًا ملالحقة
اإلرهاب املتمثل ،وإن لم
يقلها ،بجماعة «اإلخوان
املسلمني» .فماذا يعني
هذا التفويض ،وما هي
صالحياته؟ حتى اللحظة،
لم يعلن عن الخطة
العسكرية ألسباب أمنية،
غير أنه يمكن التوقع بأنها
ستشمل فض االعتصامات
ومالحقة القيادات
القاهرة ـــ إيمان إبراهيم
«ال �ل �ع �ب��ة ك �ل �ه��ا م �ع �ت �م��دة ع �ل��ى أج �ه��زة
امل� �خ ��اب ��رات» .ب �ه��ذه امل �ع �ل��وم��ات ،أك ��دت
مصادر «األخبار» العسكرية أن األجهزة
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ،س� ��واء ك��ان��ت امل �خ��اب��رات
ال �ع��ام��ة أو ال �ح��رب �ي��ة ،ت �ع �م��ل ع �ل��ى ق��دم
وس� � � ��اق وال ت � � ّ�دخ � ��ر ج � �ه � �دًا ف � ��ي رص ��د
املعلومات وتحليلها ونقل مضمونها
الى الجهات العليا.
وت��ؤك��د امل �ص��ادر أن «ج �ه��از امل�خ��اب��رات
ال� �ع ��ام ��ة اس� �ت� �ع ��اد ك ��ام ��ل ه �ي �ئ �ت��ه ال �ت��ي
ّ
سرحها الرئيس املعزول محمد مرسي،
والتي يبلغ تعدادها نحو  1000عقيد
وع �م �ي��د وق ��ائ ��د ف ��ي اإلدارات امل�خ�ت�ل�ف��ة
امل� �س ��ؤول ��ة ع ��ن ال � �ش� ��ؤون وال �ج �م��اع��ات
اإلسالمية املسلحة بالقاهرة وبالدول
األخ��رى» .ولفتت الى أن «خبرات هؤالء
القادة صبت في مصلحة األمن القومي
ال� ��وط � �ن� ��ي ،وخ� �ص ��وص ��ًا ب� �ع ��دم ��ا ع ��اش
معظمهم تحت التهديد ،إم��ا بالقتل أو
بالنفي إلى خارج البالد لطمس التاريخ
األسود للجماعات املسلحة».
تقول املصادر العسكرية لـ«األخبار» إن
«ال �ق��وات املسلحة أع�ل�ن��ت النفير ال�ع��ام
ف ��ي م �ص��ر مل ��واج �ه ��ة اإلره� � � ��اب األس� ��ود
قبيل ثالثة أيام من خطاب النائب األول
ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،ال �ف��ري��ق أول
عبد الفتاح السيسي ،الذي ألقاه صباح
أمس ،أثناء تخريج دفعة الكلية الجوية
والكلية البحرية» ،مطالبًا فيه املصريني

بضرورة الوجود في امليادين املصرية
ي��وم الجمعة امل�ق�ب��ل لتفويض الجيش
امل� �ص ��ري ب��ال �ت �ص��دي مل ��ا س �م��اه ال�ع�ن��ف
واإلره � � ��اب ال � ��ذي ي �ه��دد األم � ��ن ال�ق��وم��ي
املصري.
وذك��رت امل�ص��ادر نفسها أن «الصفحة
ال��رس �م �ي��ة ل�ل�م�ج�ل��س األع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات
املسلحة أصدرت بيانًا صغيرًا جدًا في
توقيت قاتل ،في تمام الساعة السابعة
ّ
من مغرب ي��وم االثنني امل��اض��ي ،لتذكر
امل ��واط� �ن�ي�ن ب � ��أن ال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة ل��ن
تنسى ث��أر ال��دم��اء امل�ص��ري��ة» ،ج��اء فيه
«رح ��م ال �ل��ه ش �ه��داء ن��ا ال��ذي��ن فقدناهم
اليوم في حادث وادي النطرون ،وكذلك
ش� �ه ��داء ال� �غ ��در واإلره � � � ��اب ف ��ي ش �م��ال
س� �ي� �ن ��اء وال � ��ذي � ��ن س� �ق� �ط ��وا ب ��رص ��اص
اإلره� � ��اب األس � ��ود وب��دع��م م��ن م��ؤي��دي
اإلره ��اب ال��ذي��ن انكشفوا أم ��ام الشعب
امل�ص��ري ب��أك�م�ل��ه ...وال ع��زاء للشامتني
والحاقدين والكارهني للثورة والذين
أظ �ه��روا ال�ش�م��ات��ة ف��ي امل ��وت لينكشف
الوجه القبيح لهذا التيار وم��ن يؤيده
وي��دع �م��ه .ل�ق��د ص�ب��رن��ا ك�ث�ي�رًا ع�ل��ى كل
التجاوزات ،عسى الله أن يهدي القوم
الظاملني .هم ال يفهمون إال اللغة التي
تعلموها ون �ش��أوا عليها ،ال يعلمون
كلمة مصر وال معنى ال��وط��ن وال حب
ال�ق��وات املسلحة التي هي من كل بيت
ف ��ي م �ص��ر .ال ت�س�ت�ه�ي�ن��وا ب�ص�ب��ر ه��ذا
الشعب ،فلكل شيء نهاية .أما اإلرهاب
األس� � � ��ود ف� ��ي س� �ي� �ن ��اء ال �ح �ب �ي �ب��ة ،ف�ق��د
اق�ت��رب��ت س��اع��ة ال�ح�س��اب ول��ن تأخذنا
شفقة أو رحمة بكل من ارتدى عباءته،
مصريًا كان أو غير مصري».
وب�ح�س��ب امل �ص��در ال�ع�س�ك��ري ،ف��إن «م��ا
ي�ص��در ع��ن ه��ذه ال�ص�ف�ح��ة ال يمكن أن
ي�غ�ف��ل وال ي �ج��وز وض �ع��ه ف ��ي م�ص��اف
ال�ب�ي��ان��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ال��روت�ي�ن�ي��ة التي
ت�ص��در ع��ن امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة» ،في
إش � � ��ارة م �ن��ه ال � ��ى ال �ب �ي ��ان ال � ��ذي ص��در
ع�ل��ى ال�ص�ف�ح��ة ن�ف�س�ه��ا وح �م��ل ع�ن��وان
«ال��رس��ال��ة األخ �ي��رة» ال�ت��ي وج�ه��ت قبل
تنفيذ «خطة رد الكرامة» التي جاءت
لتحرير الجنود السبعة املختطفني في
 21أيار املاضي.
بدوره ،أكد اللواء محمد مختار قنديل
أن ج �ه��وزي��ة ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ف��ي كل
القطاعات واألفرع على أعلى مستوى،
واالن � �ت � �ش � ��ار ال� � � ��ذي ب � ��دأت � ��ه ال � ��وح � ��دات

املختلفة قبيل  30حزيران بثالثة أيام
ن�ج��ح ف��ي دح ��ض م �ح��اوالت تخريبية
كثيرة وأجهض عمليات تهريب سالح
م��ن وإل� ��ى ال �ق��اه��رة وامل �ح��اف �ظ��ات ،ال��ى
جانب هدمه األنفاق املمتدة بني مصر
وغزة.
وق� ��ال إن «امل�ن�ط�ق��ة امل��رك��زي��ة مستعدة
ب �ج �ن ��وده ��ا وع� �ت ��اده ��ا ل ��دع ��م ق��وات �ه��ا
امل �ن �ت �ش��رة ف ��ي ال �ق��اه��رة وامل �ن �ي��ا وب�ن��ي
سويف والجيزة وضواحيها ،كذلك فإن
املناطق الشمالية والغربية والجنوبية
وال�ج�ي�ش�ين ال�ث��ان��ي وال�ث��ال��ث مستعدة
ب��أع�ل��ى ك �ف��اءة قتالية مل�ح��اص��رة ال�ب��ؤر
اإلجرامية املسلحة».
كما أك��د الخبير االسترايتجي ،اللواء
ج�م��ال م�ظ�ل��وم ،أن «وح� ��دات الصاعقة
وامل �ظ�ل�ات وم�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب ال��دول��ي
وفرق  777و ،999الى جانب العديد من
األسلحة غير املعلن عنها سيكون لها
دور ال��ري��ادة ف��ي ت��أم�ين مليونية دع��م

اقتربت ساعة
الحساب ولن تأخذنا
شفقة أو رحمة

مكافحة اإلره� ��اب األس� ��ود» ،م��ؤك �دًا أن
خطة القبضة الحديدية تحكم مقاليد
األم � ��ور وت �ض��ع م�ص��ر ف��ي ح� ��زام أم�ن��ي
وعسكري شائك ال يجوز االقتراب منه.
ال��ى ذل ��ك ،يتوقع أن ت�ب��دأ حملة أمنية
للقبض على القيادات اإلخوانية كافة،
ويستدل على ذلك من كالم املسؤولني
ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ،ب �ح �ي ��ث ي� ��ؤك� ��د ال � �ل� ��واء
محمود قطري أن ضباط األمن الوطني
واملخابرات العامة واملباحث واملعاونني
والضباط وضعوا خططًا استراتيجية
م �ح �ك �م��ة مل�ل�اح� �ق ��ة «اإلره � ��اب� � �ي �ي��ن م��ن
امل �س �ل �ح�ين ،س� ��واء ك ��ان ��وا م �ص��ري�ين أو
ً
يحملون جنسيات أخ ��رى ،ف�ض�لا عن
ت��وف�ي��ر ك��ام��ل امل�ع�ل��وم��ات للقبض على
ك��ل ال �ق �ي��ادات ال�ت��ي تنتمي إل��ى التيار
اإلسالمي ال��ذي يدعو إلى العنف ،كما
ك ��ون ��وا ف��رق��ًا مل �ح��اص��رة األم ��اك ��ن ال�ت��ي
تجمع الخارجني عن القانون ،بالتزامن
مع حملة الجيش والشرطة للتخلص
من اإلرهاب األسود».
إذًا ،ه � ��ي خ � �ط� ��ة ع� �س� �ك ��ري ��ة م �ك �ت �م �ل��ة
األرك ��ان للتخلص مما يعتبر «إره��اب
أس ��ود» ويتمثل ف��ي جماعة «اإلخ ��وان
امل� �س� �ل� �م�ي�ن» ،ع �ب��ر م� �ح ��اص ��رة «أم ��اك ��ن
تجمعهم» ،وم�لاح�ق��ة «ق�ي��ادات�ه��م التي
ّ
تحرض على العنف» والقبض عليها،
وتوزيع الفرق العسكرية إلجهاض أي
ه�ج��وم م��ن قبلهم .خطة يشترك فيها
الجيش وال�ش��رط��ة وأج�ه��زة املخابرات
واملعلومات املختلفة.

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

جلسة المصالحة على إيقاع العسكر
وأشار إلى أن «املخرج من األزمة الحالية
ه� ��و إدارة امل ��رح� �ل ��ة االن �ت �ق ��ال �ي ��ة ب�ش�ك��ل
سياسي عبر طاولة حوار تضم الجميع
وت �خ��رج ب��رؤي��ة ،دون اس �ت �خ��دام الشعب
طرفًا في هذه املائدة».
ورأى أس �ت��اذ ال�ع�ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة محمد
عبد ربه ،أن «الرئيس ونائبه وحكومته
م � �ج ��رد دي � �ك� ��ور م ��دن ��ي ل �ل �ت �غ �ط �ي��ة ع�ل��ى
ت�ح��رك��ات وس�ي��اس��ات ال�ح��اك��م الحقيقي،
ف� ��أي إج� � � ��راءات ض ��د اإلره � � ��اب ال ب ��د من
أن ت��أت��ي م��ن ال��رئ�ي��س ورئ �ي��س حكومته
ووزي��ر داخليته ووزي��ر دف��اع��ه ومجلس
ال� � � ��دف� � � ��اع ال � ��وط� � �ن � ��ي ب � �ح � �س� ��ب اإلع � �ل� ��ان
الدستوري الحالي ودع��وة وزي��ر الدفاع
م �ن �ف��ردًا ل�ل�ش�ع��ب ت��ؤك��د أن ��ه م��رك��ز ال�ث�ق��ل
الحقيقي».
خ�ط��ورة ال�خ�ط��اب ،بحسب عبد رب��ه ،في
أم��ري��ن ه �م��ا :االس �ت �ق��واء ب��ال�ح�ش��د دوم��ًا
ملواجهة امل �س��ارات السياسية ،وه��و حل
أس��وأ م��ن ال�ح�ل��ول األم�ن�ي��ة ،ألن��ه يشرعن
الحركة ف��ي ال�ش��ارع ملواجهة أي فصيل،
ولن يقتصر ذلك على اإلخوان ،وسيطاول
ق ��وى أخ� ��رى ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ،وث��ان �ي��ًا أن��ه
يعرض الجيش ملخاطر حقيقية نتيجة
االنخراط في مواجهات مع الشارع اآلخر
املعترض.

القاهرة ــ األخبار
س��اع��ات ق�ل�ي�ل��ة ع�ل��ى ان �ت �ه��اء وزي ��ر ال ��دف ��اع ع�ب��د ال�ف�ت��اح
ال�س�ي�س��ي م��ن خ �ط��اب��ه ال �ص��اع��ق ،ح �ت��ى ان �ع �ق��دت أول��ى
جلسات املصالحة الوطنية .جلسة يمكن القول إنها لم
ت��أت على ق��در اآلم��ال املعقودة عليها ،وال يمكن ّ
عدها
جلسة مصالحة وطنية ،في ظل غياب اإلسالميني عنها
وبينهم حزب «النور» السلفي ،الذي سبق أن وافق على
خريطة الطريق االنتقالية.
وع �ق��ب ان �ت �ه��اء ال �ل �ق ��اء ،ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴًﺎ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ العدالة ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺍﻤﻟﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻣﻦﻴ ﻣﻬﺪي ﺍﻟﻌﺒﺎسي ،ﺃﻭﺿﺢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
«ﺍﻤﻟﺸﺎﺭﻛﻦﻴ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎح��ي ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ّ
ﺍﻤﻟضي ﻗﺪﻣًﺎ في ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭطني ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻭف ��ي ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎل� ��ة ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ،
ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻤﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ».
وأك��د ﺃﻥ ﺍﻤﻟﺸﺎﺭﻛي ��ﻥ ﺷﺪﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ «ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻹﻧﺸﺎﺀ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ في ﻣﺼﺮ ﻟﻦ ﺗﺜﻤﺮ ،ﺇﻻ
ف��ي ﺑﻴﺌﺔ تعلي ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍإلﻓﻼﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺗﺤﻔﻆ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻤﻟﻮﺍﻃﻨﻦﻴ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ» .ﻭﺃﺿﺎﻑ إﻥ ﺍﻤﻟﺸﺎﺭﻛي ��ﻥ «ﺩﻋﻮﺍ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛل ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻤﻟﻮﺍﺟﻬﺔ

ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ في إﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻤﻟﻨﺎﺥ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ» .وف ��ي ذل ��ك دع��وة
ص��ري�ح��ة إل ��ى إط �ل�اق ي��د ال�ج�ي��ش مل�لاح�ق��ة م��ا يصنف
بالنسبة إليهم «إرهابًا» .وعن غياب الشريك اإلسالمي،
ّ
أع ��رب امل �ش��ارك��ون «ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻒ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﺑﻌﺾ ممثلي
ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎسي ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ في ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬي ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ» ،ﻣﺴﺘﻨﻜﺮﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺭﺩﻫﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎئي
ّ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ .ﻭﺗبنى
املشاركون ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ (ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ _ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ _ ﺍﻤﻟﺼﺎﻟﺤﺔ)
ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻤﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
واتفقوا ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺃﻭﻟﻰ ،ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ
ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻤﻟﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻦﻴ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
بدوره ،أكد نائب رئيس الجمهورية للعالقات الخارجية،
ُ
م�ح�م��د ال �ب��رادع��ي ،أن امل�ص��ال�ح��ة امل �ن �ش��ودة ل��ن تقصي
أي��ًا م��ن ال�ق��وى املجتمعية على ال�س��اح��ة .وش��دد على أن
ج�ه��ود املصالحة ستشمل األط ��راف امللتزمة باحترام
القانون وعدم تهديد أمن البالد أو ترويع املواطنني ،وعلى

أساس املشاركة في مساعي تحقيق االستقرار وإرساء
الديموقراطية بأبعادها املختلفة.
ً
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال م�ح��ادث�ت��ه ك�ل�ا م��ن األم�ي�ن ال �ع��ام لألمم
امل �ت �ح��دة ،ب ��ان ك��ي م� ��ون ،ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك��ي
جون كيري ،واملمثلة العليا لالتحاد األوروب��ي للشؤون
ال �خ��ارج �ي��ة واألم �ن �ي��ة ،ك��ات��ري��ن آش �ت ��ون .امل �ح��ادث��ات مع
املسؤولني األجانب الثالثة بالرئاسة املصرية تعكس قلقًا
دوليًا مما يجري في مصر ،لذلك جاءت خصوصًا من
قبل الرجل الذي اختير من قبل السلطة االنتقالية ليكون
وجهًا محببًا لدى القوى الغربية ،بغرض طمأنتهم.
من جهته ،انتقد أستاذ العلوم السياسية ،عبد الفتاح
ماضي ،في حديث إلى «األخبار» حوار املصالحة الوطنية
ً
واعتبره فاشال قبل أن يبدأ ،في ظل غياب طرف رئيسي
م��ن امل �ع��ادل��ة ال�س�ي��اس�ي��ة وامل�ت�م�ث��ل ب��ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة
اإلس�ل�ام �ي��ة ،وخ��اص��ة ح ��زب «ال� �ن ��ور» ال�س�ل�ف��ي ،وح��زب
«ال�ح��ري��ة وال �ع��دال��ة» ،ال ��ذراع السياسية لجماعة اإلخ��وان
املسلمني .وأوض��ح ماضي أن الحوار الحقيقي للخروج
من هذه األزم��ة هو القيام بتسوية تاريخية ،بحيث يتم
عقد ح��وار يضم جميع األط��راف املتصارعة واملتنازعة
طرف تنازالت
للوصول إلى حلول وسط يقدم فيها كل ّ
قليلة ،ويكتب االتفاق في وثيقة تاريخية يوقع عليها كل
طرف ،وتخرج إلى الرأي العام بعدها ،ليهدأ الشارع الذي
اشتعل واحتقن أبناؤه في الفترة األخيرة.

