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مصر

السيسي يراوغ :لن أدير ظهري للمصــر
انباء عن إعالن ترشحه منتصف الشهر الجاري

ال يزال عبد الفتاح السيسي يعتمد تكتيك الغموض في شأن
ترشحه لرئاسة الجمهورية ،برغم أنه قرار بات شبه محسوم
لدى كل األطراف املعنية وهو يستعد إلعالن ترشحه منتصف
الشهر الجاري بخطاب أعده بنفسه .حجته حول عدم الترشح
بعد أنه ال يزال لديه ما يقوم به في منصبه الحالي
القاهرة ـ إيمان إبراهيم
«ال يمكن أن أدي��ر ظهري عندما أشاهد
ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�ع�ظ�م��ى ت�ط��ال�ب�ن��ي بالترشح
ل �ل��رئ��اس��ة» .ع �ب��ارة ه��ي األك �ث��ر وض��وح��ا
ف��ي ش ��أن م��وق��ف وزي� ��ر ال ��دف ��اع امل�ص��ري
املشير عبد الفتاح السيسي من خوض
االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال ��رئ ��اس� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ب��ات��ت
أج��واؤه��ا تخيم على سماء القاهرة في
ح�ين علمت «األخ �ب��ار» أن��ه حسم موقفه
وس �ي �ع �ل��ن ت��رش �ح��ه ف ��ي م �ن �ت��ص ال�ش�ه��ر
الحالي.
وف��ي وق��ت ت��رددت فيه أن�ب��اء شبه أكيدة
عن عزم املشير السيسي خوض ماراثون
االنتخابات الرئاسية ،علمت «األخبار»
ّ
املرجح أن يعلن السيسي ترشحه
أن من
ل�ل��رئ��اس��ة ف��ي م�ن�ت�ص��ف ال�ش�ه��ر ال �ج��اري
ًَ
رسميًا ،وأن��ه ُي�ع� ّ�د خ�ط��اب��ا سيلقيه يوم
إع �ل��ان ال� �ت ��رش ��ح ،أص � � ّ�ر ع �ل��ى ص�ي��اغ�ت��ه
ب �ن �ف �س��ه ،ي �ن �ق �س��م إل � ��ى ج � ��زء ي � ��ن :االول
س �ي �ت��وج��ه ف �ي��ه ب��ال �ح��دي��ث إل� ��ى ال �ق ��وات
املسلحة وتوصياته لهم قبل أن يغادر
منصبه ك��وزي��ر ل�ل��دف��اع ،وال�ج��زء الثاني
من الخطاب سيكون موجه إلى الشعب
املصري.
وكان السيسي قال في خطاب ألقاه أمس
ف��ي ال�ك�ل�ي��ة ال�ح��رب�ي��ة ع�ل��ى ه��ام��ش حفل
انتهاء فترة اإلعداد العسكري والتدريب
األس� ��اس� ��ي ل �ط �ل �ب��ة ال �ك �ل �ي��ات وامل �ع��اه��د
ال�ع�س�ك��ري��ة ،أن ��ه س�ي�ت��رك «األي � ��ام املقبلة
ل�ت�ش�ه��د اإلج� � ��راءات ال��رس �م �ي��ة» م��ن أج��ل
ترشحه.
اح� ��د ال � �ق� ��ادة ال �ع �س �ك��ريي��ن امل �ق ��رب�ي�ن م��ن
السيسي ،وفي حديث لـ «األخ�ب��ار» حلل
ف �ي��ه خ �ط��اب امل �ش �ي��ر ،أوض � ��ح أن «ن�ف��س
ال�ل�ع�ب��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي ن�ف��ذه��ا رئ�ي��س
ج �ه��از االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ع��ام��ة ال �س��اب��ق
عمر سليمان ،أثناء إعالنه قرار خوضه
االنتخابات الرئاسية بعد إطاحة نظام
ح�س�ن��ي م �ب ��ارك ،ي�ن�ف��ذه��ا ح��ال�ي��ًا امل�ش�ي��ر
السيسي».
ولفت املصدر إلى أن «املقصود من كالم
ال �س �ي �س��ي ه ��و اس �ت �م��رار ت��رق �ب��ه ألج ��واء
ال � � � ��رأي ال� � �ع � ��ام ،ال � � ��ذي س� �ي� �ح ��دد م��وق �ف��ه
النهائي للترشح على منصب الرئيس،
بجانب أنه ملتزم ام��ام املصريني تنفيذ
مطالبهم في حماية مصر بغض النظر
عن موقعه في وزارة ال��دف��اع ،أو بديوان
ع� ��ام ال ��رئ ��اس ��ة ،ألن ال ��دس� �ت ��ور امل �ص��ري
ال �ج��دي��د أق� � ّ�ر دور ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة في
الحفاظ على مصر أرض��ًا وشعبًا مهما
كانت املالبسات والظروف».
وش� � ��دد ع �ل ��ى أن «ال �س �ي �س ��ي ال ي�س�ع��ى
إل ��ى م�ن�ص��ب ال��رئ��اس��ة ،ل�ك�ن��ه ي�ن�ظ��ر اليه
بمسؤولية ويتعامل كأنه ق��اب قوسني
او ادن��ى م��ن الفشل إذا أخ�ف��ق ف��ي تلبية
مطالب املصريني ،لكنه يعي تماما حجم
امل��ؤام��رات التي تحاك ضد مصر ،والتي
ل�لأس��ف ت�ن�ف��ذ ع�ل��ى أي ��دي م�ص��ري�ين من
اص �ح��اب امل�ص��ال��ح ال�خ��ارج�ي��ة وح��ام�ل��ي
االج�ن��دات املختلفة» .ولفت امل�ص��در إلى
أن��ه بناء على ذل��ك ف��إن «السيسي يرهن
خ��وض��ه م ��اراث ��ون ال��رئ��اس��ة وف ��ق ات�ج��اه
ال ��رأي ال�ع��ام امل �ص��ري ،ألن إرادة الشعب
هي القاعدة الوحيدة التي تحرك خيوط
االستقرار في منطقة الشرق االوسط».
وأش ��ار امل�ص��در إل��ى أن «السيسي يضع
مصلحة ال �ب�لاد ف��ي امل �ق��ام األول ،وب�ن� ً
�اء
ع �ل �ي��ه ف� �ق ��د ن� �ف ��اج ��أ ب �ش �خ �ص �ي��ة أخ� ��رى
ت�خ��وض االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ،لكنها
شخصية ملمة ب��أوض��اع األم��ن القومي
ملصر في ظل حالة التوتر التي تشهدها
البالد».

وتابع إن «السيسي شدد على أن مصر
ت �م��ر ب� �ظ ��روف ص �ع �ب��ة ،ت�ت�ط�ل��ب ت�ك��ات��ف
ال� �ش� �ع ��ب وال� �ج� �ي ��ش وال � �ش ��رط ��ة ألن أي
ش�خ��ص ال ي�س�ت�ط�ي��ع وح ��ده أن ينهض
بالبالد في مثل هذه الظروف».
م� � �ص � ��ادر ق ��ري� �ب ��ة م � ��ن امل� �ش� �ي ��ر أك� � � ��دت ل �ـ
«األخ�ب��ار» أن السيسي «يؤمن أن مصر
ت �م��ر ك �ب��اق��ي ال� �ب�ل�اد ال �ع��رب �ي��ة ب�م�خ�ط��ط
تفتيت وفق الخطة األميركية املرسومة

أشرف بنفسه
على ترتيب أوضاع
الجيش المصري
عقب رحيله
أكد السيسي أن األيام املقبلة ستشهد اإلجراءات الرسمية من أجل ترشحه (األناضول)
إلع � � � ��ادة ت ��رس� �ي ��م ح� � � ��دود دول ال ��رب �ي ��ع
العربي».
وكشفت املصادر أن «االجهزة السيادية
رص� � � � ��دت ب � �ع� ��ض ال � �ش � �خ � �ص � �ي ��ات ال� �ت ��ي
اتفقت م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األميركية
ع �ل ��ى خ � ��وض ه � ��ذه االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ت��ي
ستحدد مصير مصر واملصريني خالل
ال � �س � �ن ��وات امل �ق �ب �ل ��ة ،وأن ه� �ن ��اك ب�ع��ض
الشخصيات ل��م تعلن نفسها بعد ،وأن
الدعم اللوجسيتي واملادي والتصويتي

سيتجه لهذه الشخصية التي تدعمها
واش �ن �ط��ن وج �م��اع��ة اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين
املحظورة».
وك��ان السيسي قد أكد خالل االحتفالية
ال �ت��ي ح �ض��ره��ا رئ �ي��س األرك� � ��ان ال�ف��ري��ق
صدقي صبحي وق��ادة األف��رع الرئيسية
وكبار ق��ادة ال�ق��وات املسلحة وامللحقون
العسكريون املعتمدون ف��ي مصر لعدد
من الدول العربية ،وعدد من رجال الدولة
ورؤساء وطلبة الجامعات واسر الطلبة

املتخرجون ،أن «بناء األج�ي��ال الجديدة
ال � � �ق � ��ادرة ع� �ل ��ى ت �ح �م��ل امل� �س ��ؤول� �ي ��ة م��ن
األه��داف الرئيسية التي تحرص القوات
املسلحة على تحقيقها ،مع توفير كافة
اإلمكانات وفقًا لنظم التسليح الحديثة».
جدير بالذكر أن السيسي أكد أنه يعمل
حاليًا في اط��ار وظيفتة الحالية كوزير
ل �ل��دف��اع ،وه �ن��اك ال�ع��دي��د م��ن اإلج� ��راءات
واالل �ت��زام��ات ال�ت��ي ي�ج��ب االن�ت�ه��اء منها
ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف وال �ت �ح��دي��ات الصعبة

التي تمر بها مصر حاليًا.
ول �ف��ت امل �ش �ي��ر إل ��ى «ج� ��ود م�س��ؤول�ي��ات
وق�ي��م وم �ب��ادئ يتحتم ال�ح�ف��اظ عليها
الي ان�س��ان ف��ي م��وض��ع مسؤولية عند
االع�ل�ان ع��ن ال�ت��رش��ح ل�ه��ذه امل�ه�م��ة ،لكن
االم��ر يختلف بالنسبة إل��ى اي مواطن
آخر ال يشغل منصبا رسميا ،إذ له من
الحرية ليتصرف كما يشاء» .وأض��اف
أن «األي � � � � ��ام امل� �ق� �ب� �ل ��ة س �ت �ش �ه��د ان� �ه ��اء
االج��راء ات املطلوب تنفيذها على نحو

القاهرة تحظر عمل «حماس» :ليست كلها فلسطين
في خطوة لم تكن
مفاجئة في أصلها ،بل
في حجمها الذي يتهدد
بتداعيات على العالقات
املصرية الفلسطينية،
صدر في مصر حكم
قضائي حظر عمل حركة
«حماس» على األراضي
املصرية ،وقضى بمصادرة
ّ
مقارها عليها

القاهرة ــ رنا ممدوح ،إيمان إبراهيم
أس��وة بمصير جماعة اإلخ ��وان املسلمني،
أصدرت محكمة األمور املستعجلة املصرية
أم��س حكمًا قضائيًا قضى بحظر أنشطة
حركة حماس داخل مصر وما ينبثق عنها
م��ن جمعيات أو جماعات ،أو منظمات أو
مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها،
أو تتلقى دعمًا ماليًا منها أو أي ن��وع من
أنواع الدعم على أن يكون هذا الحظر على
نحو مؤقت حتى تحقق محكمة الجنايات
م��ن التهم امل�س�ن��دة مل�ش��ارك��ة ال�ح��رك��ة لقادة
جماعة اإلخ��وان املسلمني املحظورة بقرار
م��ن املحكمة نفسها ،ف��ي اقتحام السجون
املصرية والتخابر إبان ثورة « 25يناير».
وق �ض��ت محكمة األم� ��ور املستعجلة التي
تصدر أحكامًا مؤقته بوقف كافة أنشطة
«ح �م��اس» داخ ��ل مصر حتى ص ��دور حكم
م �ح �ك �م��ة ال �ج �ن��اي��ات ف ��ي ق �ض��اي��ا اق �ت �ح��ام
ال�س�ج��ون وال�ت�خ��اب��ر ،املتهم فيها الرئيس
امل�ع��زول محمد مرسي إل��ى جانب ع��دد من
أع �ض��اء ال�ح��رك��ة .وب ��ررت املحكمة حكمها
ب� ��وج� ��ود ح ��ال ��ة ض � � � ��رورة ل ��وق ��ف أن �ش �ط��ة
الحركة الرتكابها أعماال إجرامية يعاقب
عليها ال �ق��ان��ون امل �ص��ري ،منها االش �ت��راك
م��ع الرئيس السابق محمد مرسي وق��ادة
اإلخ ��وان املسلمني ف��ي التخابر واإلض ��رار

ب��امل�ص��ال��ح امل �ص��ري��ة .وذك� ��رت امل�ح�ك�م��ة في
أس�ب��اب حكمها أن «ح �م��اس» ه��ي الساعد
ال� �ق ��وي ل� �ـ «اإلخ � � � � ��وان» .وب �م��وج��ب م�ي�ث��اق
الحركة ال �ص��ادر ع��ام  1988ه��ي ج�ن��اح من
أج �ن �ح��ة اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين ف��ي فلسطني.
وأض� ��اف� ��ت امل �ح �ك �م��ة إن ت �ق ��اري ��ر ال �ج �ه��ات
السيادية تؤكد تورط «حماس» في اقتحام
ال� �ح ��دود ع ��ام  2008واق �ت �ح��ام ع�ن��اص��ره��ا
ال� �س� �ج ��ون ف� ��ي  2011وت� �ه ��ري ��ب ع �ن��اص��ر
م�ح�ت�ج��زة إل ��ى أم��اك��ن م�ج�ه��ول��ة .وأض��اف��ت
املحكمة إن هناك تأكيدات من البدو بتورط
أع � �ض ��اء ال� �ح ��رك ��ة ف ��ي ت �ف �ج �ي��رات خ �ط��وط
الغاز وإل�ق��اء القبض على أح��د عناصرهم
الفلسطيني محمد حامد محمود وإخفاء
ال�ق�ي��ادي ممتاز دغ�م��ش املتهم باختطاف
ال� �ض� �ب ��اط امل � �ص� ��ري �ي�ن ،وال� �ق� �ب ��ض ع� �ل ��ى 7
ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ب �ح��وزت �ه��م خ ��رائ ��ط مل�ن�ش��آت
ع�س�ك��ري��ة وس �ي��ادي��ة ف ��ي م �ص��ر .وف ��ي أول
تعليق للقوات العسكرية على أث��ر الحكم
على عالقة السلطات املصرية مع فلسطني،
شددت مصادر عسكرية مطلعة لـ «األخبار»
على أن «ح�م��اس ليست ك��ل فلسطني ،وال
ت�ع�ب��ر ع��ن ال �ش ��ارع الفلسطيني ب��أك�م�ل��ه».
وأك��دت املصادر أن «املؤسسة العسكرية ال
يمكن أن تتورط في إراق��ة دماء فلسطينية
مهما كانت خلفيتها لعدة أسباب ،أولها أن
مصر ال ت��زال على التزامها حيال القضية

ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة» .وح ��ول ت�ع��اط��ي السلطات
م��ع معبر رف ��ح ع�ل��ى ض ��وء االت �ف ��اق ،أك��دت
املصادر أن «التزام مصر االتفاقيات الدولية
امل�ب��رم��ة ل��دع��م الشعب الفلسطيني قائمة،
هي التي تكفل السماح بفتح املعبر املصري
لعبور األفراد فقط ،ويبقى لديهم معبر كرم
ابو سالم ،الذي هو املنفذ الوحيد الستقبال
شحنات االطعمة وامل ��واد االس��اس�ي��ة التي
يحتاج إليها الفلسطينيون».
وأض � ��اف � ��ت امل� � �ص � ��ادر إن «أي م �ن ��اوش ��ات
تقوم بها «حماس» على الحدود لن تؤثر
ف ��ي ع�لاق�ت�ن��ا ال�ط�ي�ب��ة ب��أه��ال��ي ف�ل�س�ط�ين»،
م�ح��ذرة م��ن أن ال �ق��وات املسلحة ل��ن تسمح
ب��أي «ت�ج��رؤ غير محسوب ال�ع��واق��ب على
السيادة املصرية من خالل أراضيها».
وكشفت امل�ص��ادر أن «أزم��ة ع��ام  ، 2011لن
تتكرر ،ألن لحظة اختراق الحدود املصرية،
بما تبعها من مشاكل اقتحام للسجون ،ال
يمكن السماح بها تحت أي ظرف».
من جهتها ،رأت وزارة الخارجية املصرية
أن «الحكم ل��ن يقف ف��ي مواجهة استمرار
ال� �ج� �ه ��ود امل� �ص ��ري ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق امل �ص��ال �ح��ة
الفلسطينية» .وأعلن وزير الخارجية نبيل
فهمي أن «ال ��وزارة ستقوم بمراجعة حكم
املحكمة ،لكي يجري تحديد االجراءات التي
ُ
ستتخذ ترتيبًا على الحكم».
وفي شرح حيثيات القرار وما يترتب عليه،

