
> واصلت رئاس����ة الجمهورية المصرية مواقفها 
الصارم����ة والحازمة ف����ي مواجهة جماع����ة االخوان 
اإلرهابي����ة التي عاث����ت في األرض فس����ادًا منذ خلع 
الرئيس مرسي بعد فشلهم الذريع في قيادة البالد 
واالنصراف الى أخونة الدولة وإقصاء كل من ال ينتمي 
لتيارهم العدائ����ي المتطرف، وص����واًل الى عمليات 
فض اعتصاماتهم في »رابعة والنهضة« وغيرها 

من االعتصامات في مختلف محافظات البالد.
وأكدت الرئاسة المصرية في مؤتمر صحفي مساء 
»السبت« عقده مصطفى حجازي مستشار رئيس 
الجمهورية، أن  ما يش����هده الشارع المصري ليس 

مقبواًل على االطالق وأن هناك محاوالت إلثارة الرعب بين المواطنين وليس 
خالفًا سياسيًا.. وأن الرئاسة المصرية والحكومة تتعهد أمام الشعب المصري 
بأن تلتزم تجاه خارطة الطريق بعدما خرج المصريون وأعطوها تفويضًا 

من أجل مستقبل أفضل.
وجاءت التأكيدات الرئاس����ية متطابقة مع آراء وتطلعات غالبية الشعب 
المصري بأن ما يحدث من جماعة اإلخوان حربًا من قوى متطرفة تستهدف 

الشعب ومقدراته وأمنه واستقراره.
وبحس����ب تصريحات رس����مية فإن األحداث التي فجرتها جماعة اإلخوان 
يومي »الجمعة والسبت« أوقعت أكثر من 150 قتياًل و1330 مصابًا منها 

95 قتياًل و596 مصابًا ف����ي القاهرة والبقية 
توزعت على عدد من محافظات البالد.

ومن����ذ أن ق����رر الش����عب المص����ري وقوات����ه 
المس����لحة إنهاء حك����م وعزل الرئي����س محمد 
مرس����ي، أصرت ه����ذه الجماعة على س����يناريو 
»األرض المحروق����ة« فضاًل عن  ما يع����رف ب�����
رفض جميع الوس����اطات المصرية واألجنبية، 
كما أصرت أيضًا عل����ى مواجهة الخطة األمنية 
لف����ض اعتصام����ي »رابع����ة والنهض����ة« لكنها 
فش����لت وتوجه����ت الجماعة للقي����ام بعمليات 
تفجي����ر منش����آت عام����ة وح����رق العدي����د من 
»األرض  الكنائس ضمن مخططهم المعروف ب�
المحروق« الذي يس����تهدف جر أكب����ر الدولة 
العربية المحورية للحرب األهلية والطائفية.. 
وفي األثناء ه����رب ق����ادة الجماعة بعدما دفع����وا بأنصاره����م المغرر بهم، 
والتزال قوات األمن تالحقهم خاصة بعد توافر معلومات بأنهم يس����عون 
لتنفيذ سلسلة اغتياالت وتفجيرات لتدخل مصر موجة جديدة من العنف 
والفوضى -كما حدث في الس����بعينيات- يؤكد ذلك م����ا عثرت عليه أجهزة 
األمن من وثائق تضم قوائم اغتياالت تشمل قادة الجيش واألمن والساسة 
واالعالميين، وغيرهم.. فضاًل عن مخططات الستهداف منشآت حكومية 
وكنائس، كما يس����عى القادة الهاربون لتنفيذ عمليات خطيرة في س����يناء 

وتعطيل الحركة بقناة السويس.
وي����رى محلل����ون أن المواجهات الدموي����ة وعمليات القتل الت����ي تقوم بها 

الجماعة لن تتوقف بفض اعتصامات »رابعة 
والنهضة« وغيرها ف����ي بقية المحافظات، بل 
كما وضح خالل األيام الماضية بل س����تتواصل 
أعمالهم الهمجية الس����تهداف أفراد القوات 
المس����لحة واألمن والمدنيين وحرق المنشآت 
والكنائس والعمل على تعطيل حركة الحياة 
بالقاه����رة وكافة محافظات مص����ر، وهو األمر 
ال����ذي دفع الحكومة باإلس����راع إلص����دار قرار 
حظ����ر التج����ول لمواجه����ة تل����ك الهمجي����ة 

المسعورة للجماعة.
ويذه����ب كت����اب ومحلل����ون ال����ى أن جماعة 
اإلخوان ال ترى ما حدث صراعًا سياسيًا تحول 
لمواجهات دامية نتيجة إصرارهم على رفض 
الحلول السلمية، لكنها »المحنة الرابعة«.. فقد 

كانت محنتهم األولي باغتيال النقراش����ي فانتقم البوليس الملكي بتصفية 
المؤس����س حس����ن البناء، والمحنة الثانية كانت عام 1954م عقب محاولة 
اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر في المنش����ية بتواطئهم مع االس����تعمار 
ر الجماعة األش����هر واستاذ 

ّ
البريطاني، ثم جاءت قضية س����يد قطب منظ

مرشدها محمد بديع عام 1966م، وصواًل للمحنة الرابعة 2013م بعدما 
أضاعوا فرصة تاريخية عقب وصول مرش����حهم للرئاس����ة، لكن سياس����ات 
الجماعة والرئيس المعزول الفاشلة وسعيهم للتغول على مؤسسات الدولة 
الس����يادية، دفعت الش����عب المصري للث����ورة في 30 يوني����و احتجاجًا على 
ممارساتهم ما دفع االخوان لجعل الفوضى هي البديل الستمرارهم بالسلطة 

ولذلك فقد اتجهوا بس����رعة جنوني����ة نحو االنتحار 
السياسي، على نحو توقعه الكثيرون من خصومهم.
ويرى بعض المراقبين أن مصر مقدمة على أيام 
عصيبة قد تواجه فيها صعوبات جمة في التخلص 
من نظام »جماعة اإلخوان« وحكم »المخلوع« وذلك 
نتيجة خطط التمكين واألخونة التي مارس����ها على 
مدى عام كامل، وم����ع إدراك حج����م الضغوط التي 
تمارسها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي تأييدًا 
لحكم اإلخ����وان، الذين كان وصولهم الى حكم مصر 
نتيج����ة اتفاق����ات وترتيبات م����ع اإلدارة األمريكية 
ومس����اندة من ال����دول األوروبي����ة، إاّل أن الثقة تعم 
الش����عب المصري في ق����درة وتصميم جيش مصر 
وجهازي األمن والش����رطة على تخلي����ص البالد من 
بؤر العنف واإلرهاب اإلخوانية طال الزمن أو قصر.

ويبقى التحدي الكبي����ر اآلن آمام المصريين هو ض����رورة التوافق الوطني 
على تنفيذ الخريطة السياس����ية الجديدة في مصر ما بعد 30 يونيو وهبة 
الشعب في 26 يوليو، واالتفاق على وضع »جماعة اإلخوان« وضرورة الفصل 
بين توجهاتها السياسية والدعوية على طريق ما يتردد اآلن بالعمل على 
حلها بعد ما وضعت نفسها في خانة العمل اإلرهابي وخطابهم الطائفي في 
بلد عرفت عبر تاريخها الطويل بالتنوع وتعايش المجموعات الس����كانية 
المختلفة.. فالتطرف والخطاب الطائفي يناقضان التعددية وبالتالي كفيالن 
بتمزيق النسيج المجتمعي وهو ما لم ولن يقبل به الشعب المصري بمختلف 
فئاته وتنوعاته كونه يمس أعظم سماته التي ُعرف بها في تاريخه العريق.

> يواج����ه التنظي����م العالم����ي لالخ����وان 
المس����لمون مس����تقباًل مجه����واًل عل����ى إثر 
التداعيات الخطيرة واالعم����ال االرهابية 
التي ينفذونها في مص����ر وعدد من الدول 
العربية وما أفرزته من ردود أفعال عربية رسمية 
وش����عبية غاضبة إزاء ما اقترفوه م����ن جرائم في 
مصر وغيره����ا من الدول العربي����ة لخدمة أجندة 

خارجية.
 وف����ي الوق����ت ال����ذي تتواص����ل ردود األفع����ال 
العربي����ة والدولي����ة المؤي����دة لموق����ف خ����ادم 
الحرمي����ن الش����ريفين إزاء االح����داث ف����ي مص����ر 
والرافضة التدخل في ش����ؤونها الداخلية، وحقها 
في التص����دي لالرهابيين والحاقدي����ن في الوقت 
ذاته يتزايد الضغط باتج����اه حظر عمل جماعة 
االخوان المسلمين في العديد من الدول العربية 

واعتباره����م كإرهابيين نظرًا لم����ا يقترفونه من 
أعمال مخالفة للدين والقوانين االنس����انية.. وهو 
التوجه الذي يبدو قيد التنفيذ في القريب العاجل 
خصوصًا في مصر وس����وريا ولبن����ان ودول الخليج 
والجزائ����ر وجيبوتي وغيره����ا.. ف����ي الوقت الذي 
ترشح تونس وليبيا واليمن للحاق بهذا الركب في 

القريب العاجل.
 وبهذا الخصوص اقترح رئيس الوزراء المصري 
حازم البب����الوي، الس����بت، ح����ل جماع����ة اإلخوان 
المس����لمين "بش����كل قانوني"، وق����ال إن الحكومة 

تبحث االقتراح حاليًا.
وق����ال الببالوي في تصريح����ات للصحفيين: "إن 
ما ج����رى في رابع����ة والنهضة لي����س اعتصامات، 
وإنما تهدي����د لألمن، وان آخر م����ا أردناه هو فض 

االعتصامات بالقوة".

وأضاف أن الحكومة المصرية لن تجري حوارا مع 
من وصفهم بأن "أيديهم ملوثة بالدماء"، ومع من 
"رفع السالح في وجه الدولة وأهدر القانون"، وقال 
إن مهمة حكومته "ليس����ت أمنية، بل نقل الدولة 

إلى الحياة الديمقراطية.
من جانبه ش����دد الدكتور احم����د البرعي، وزير 
 جماعة 

ّ
التضامن االجتماعي المصري، بان قرار حل

ا للقانون؛ وذلك 
ً
األخوان المسلمين اصبح واجًبا طبق

بعد تورطهم ف����ي اعمال ارهابيه، واكد البدء في 
ات القانونية لح����ل الجماعة، كما ان  اتخاذ االجراء
ها بع����د حل مجلس 

ّ
ال����وزارة لها الح����ق قانوًنا بحل
الشورى، وتعطيل الدستور

وعل����ى ذات الصعيد  طالبت منظمة الش����عوب 
والبرلمانات العربية برئاسة الدكتور عبد العزيز 
عبد الله الرئيس عدلي منصور واالدارة المصرية 

باعتبار جماعة االخوان جماعة ارهابية ألنها تنفذ 
المخططات االرهابية لتنظيم القاعدة في مصر.
ودع����ت المنظم����ة - في بي����ان اصدرت����ه عقب 
اجتماعه����ا الطاريء - الس����بت كاف����ة دول العالم 
وخاص����ة امري����كا وتركي����ا بع����دم دع����م االرهاب 
المتمث����ل في جماع����ة االخوان، ووجهت الش����كر 
لل����دول العربي����ة المؤيدة لمصر ف����ي موقفها من 
محارب����ة االرهاب المتمث����ل في جماع����ة االخوان 
المس����لمين، وخصت خادم الحرمين الشريفين ، 
والش����يخ خليفة بن زايد رئيس دول����ة االمارات ، 
والش����يخ صباح االحمد الجابر الصب����اح امير دولة 
الكوي����ت، والملك عب����د الله الثان����ي عاهل االردن، 
وجددت المنظمة اس����تنكارها الش����ديد للموقف 
القطري الداعم للجماعة االرهابية وتدخلها في 

الشأن المصري.

❞
على المصريين التخلص 

من »فلول المخلوع 
مرسي« ورسم خريطة 

سياسية جديدة

❞
»اإلخوان« ينتحرون 
سياسيًا ويتعهدون 

سيناريو »األرض 
المحروقة«
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فيما المنظمات والبرلمانات العربية تطالب بادراج »الجماعة« في قائمة االرهاب 
مصر تبدأ باإلجراءات القانونية لحل االخوان
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الجمهورية اليمنية دولة اتحادية ال مركزية تقسم إداريًا إلى عدد من األقاليم 
تديرها حكومات محلية..

رؤية املؤتمر وحلفائه حول النظام اإلداري للدولة

مصر تتحد في مواجهة اإلرهاب والفاشية الدينية


