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معالجة مشكالت من فقدوا وظائفهم أو سرحوا عسكريين أو مدنيين نتيجة 
الصراعات السياسية في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ عام 1967م واعتماد 

تعويضات عادلة لهم
رؤية المؤتمر للحلول والضمانات للقضية الجنوبية

- االســـم : عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي .

- الرتبة: فريق أول.
- محــل الميـالد: القاهرة.

- تاريـخ التخـرج من الكليـة الحربيــة:  10 / 4 / 1977م
- الســـالح: المشـاة.

- الحالــة االجتماعيـة: متزوج.

- عــدد األبنـاء:  )3 أوالد / 4 بنات(.
- تاريـخ الترقـى للرتبـة الحاليـة: 12 / 8 / 2012م

* التأهيـل العسكــرى:
- بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1977.

- ماجســـتير العلوم العســـكرية من كليـــة القـــادة واألركان عام 
.1987

- ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة واألركان البريطانية 
عام 1992.

- زمالة كليـــة الحرب العليا من أكاديمية ناصر العســـكرية العليا 
عام 2003.

- زمالة كلية الحرب العليا األمريكية عام 2006.

* الوظائـف الرئيسيـة التـى شغلهـا:
- رئيس فرع المعلومات واألمن باألمانة العامة لوزارة الدفاع.

ويعتبر عبد الفتاح السيســـي أول أصغر أعضـــاء المجلس األعلى 
للقوات المسلحة سًنا قبل اختياره لمنصبه،

 وتولى قبل ذلك مهـــام: رئيس فرع المعلومـــات واألمن باألمانة 
العامة لـــوزارة الدفاع، قائد كتيبة مشـــاة ميكانيكـــي، ملحق دفاع 

بالمملكة العربية السعودية
قائد لواء مشـــاة ميكانيكي، قائد فرقة مشـــاة ميكانيكي »الفرقة 
الثانية«، رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، قائد المنطقة 
الشمالية العسكرية ومدير إدارة المخابرات الحربية واالستطالع.

شخصيتان دمرتــــــــا االخــــــــوان 

المخلوع مرسي
ولد الدكتور محمد مرسي عيسى العياط عام 
1951 في قرية العدوة بمحافظة الشرقية، 
وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة 
القاه��رة 1975 بتقدير مع مرتبة الش��رف، 
كم��ا حص��ل عل��ى الماجس��تير في هندس��ة 
الفلزات 1978، وعلى ماجس��تير ودكتوراه 
في الهندس��ة من جامعة جن��وب كاليفورنيا 
1982 في حماية مح��ركات مركبات الفضاء، 
وتقلد العدي��د م��ن المناص��ب األكاديمية. 
وانتخب محمد مرسي في 30 نيسان 2011 

رئيسًا لحزب الحرية والعدالة.
انتم��ى إلى جماع��ة اإلخوان المس��لمين فكرًا 
في عام 1977 وتنظيمًا عام 1979، وعمل 
عضوًا بالقسم السياسي منذ نشأته 1992 .

ترشح النتخابات مجلس الشعب عام 1995، 
وانتخابات عام 2000، ونجح فيها، وانتخب 
كعضو في مجلس الشعب المصري عن جماعة 
اإلخ��وان ومتحدثها الرس��مي ف��ي البرلمان، 
وش��ارك ف��ي تأس��يس الجمعي��ة الوطني��ة 

للتغيير مع د. محمد البرادعي عام 2010.
في االنتخاب��ات البرلمانية عام 2005 حصل 
على أعلى األصوات ف��ي دائرته، لكن في جولة 

اإلعادة أعلن عن فوز منافسه.
وعرف محمد مرسي بصاحب أشهر استجواب 
في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد 

الذي أدان من خاللها الحكومة المصرية.
واعتق��ل مرس��ي ف��ي كان��ون الثان��ي 2011 
في س��جن وادي النط��رون أثن��اء التظاهرات 
المناوئة لمبارك، وخ��رج مع معتقلين آخرين 
عندما ت��م اقتح��ام الس��جون بع��د »جمعة 

الغضب«.
انتخبه مجلس ش��ورى اإلخوان المسلمين في 
نيسان 2011 رئيسًا لحزب الحرية والعدالة.
وقررت جماعة اإلخوان المسلمين وجناحها 
السياس��ي حزب الحرية والعدالة في الس��ابع 
من نيس��ان الماضي، الدفع بمرس��ي مرش��حًا 
احتياطيًا لخيرت الش��اطر لخوض انتخابات 
الرئاسة المصرية في إجراء احترازي خوفًا من 

إلغاء ترشح الشاطر ألسباب قانونية.
وبعد استبعاد الشاطر في 17 نيسان الماضي 
أصب��ح محمد مرس��ي هو المرش��ح الرس��مي 

لجماعة اإلخوان المسلمين.
ورغم دعم معظم السلفيين لمرشح اإلخوان 
المنش��ق عبدالمنع��م أبوالفتوح وتش��تيت 
األصوات الموجهة للثورة بينه وبين أبوالفتوح 

وحمدين صباحي.

وفي جولة اإلعادة استطاع محمد مرسي جمع 
القوى اإلسالمية حوله والذين كانوا مؤيدين 
ألبوالفتوح والعديد من الق��وى الثورية مثل 
6 إبريل وتحال��ف ثوار مصر واتح��اد الثورة 

المصرية بعد تقديم العديد من التطمينات 
لهم وذلك ألنه كان مرش��ح الثورة األوحد في 

جولة اإلعاده

ابرز اخطاء مرسي :
-تأميم القضــاء، وهو ماظهــر بقرار فصل 

النائب العام األسبق،
-ضياع األمن واألمان، وتحول مشروع مرسى 

للنهضة إلى وهم كبير،
-أصبحت مصر- فى عهد اإلخوان - فى مؤخرة 
الدول الفقيرة، حســب تقرير التنافســية 
العالمية، »-أصبحت فــى المركز 107 بدال 
من المركز 94 فى عهد المجلس العسكرى«،
-زاد معدل الفقر، ومعدل البطالة، ومعدل 

البلطجة، وتوقفت عجلة اإلنتاج،
-خطــة اإلخــوان لبيع مصــر وتأجيــر قناة 

السويس..
-قطع العالقات مع سوريا واعالن فتح باب 

الجهاد ضد الجيش السوري
محمــد حســنين هيــكل الكاتــب والمفكر 

المصري تحدث عن اخطاء مرسي قائال
 إن نظام  مرسي ارتكب في شهر واحد ثالثة 
أخطاء قاتلة كفيلة، بإســقاط أي نظام في 

الدول الديمقراطية، ابرزها
-اذاعة مؤتمر ســد النهضة بالرئاسة على 
الهواء مباشرة في حين أنه من أسرار الدولة 

التي ال يجوز اذاعتها،
-تهديــده إثيوبيــا بالحــرب اذا لــم تحل 
مشكلة سد النهضة مؤكدًا أن امريكا نفسها 

ال يمكنها التهديد بذلك،
-إشادته بمليونية »ال.. للعنف« في رابعة 
العدوية بعد أن شهدت تهديدًا سافرًا من 
االسالميين لمعارضي مرسي باعتبارهم ضد 

الشريعة االسالمية واالسالم.
من جهه اخــرى تنــاول الكتــاب والمحللون 
السياســيون ابــرز اخطــاء مرســي بنقاط 

مختصره اهمها
-سوء تقدير الحشد والدعم الشعبي لحركة 

تمرد ضد حكم االخوان
-حصر أداء الحكم في الصندوق اإلنتخابي ) 

شرعية الصندوق(
-اإلفراط في الوعود غير المحسوبة

-تحميل النظام السابق أسباب اإلخفاقات
-إثارة األزمات مع مؤسسات الدولة

-فشل التوافق السياســي والسعي بقوه الى 
اخونة كافة مؤسسات الدوله

-لغة الخطاب الرئاســي وقدسيته واعطاء 
الرئيس صفة القداسه من قبل مؤيديه

الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري

عندما أقال الرئيس محمد مرســـي رئيس وأعضاء المجلس العســـكري 
األسبق برئاسة المشير طنطاوي الجيش المصري قبل وعين لواًء متدينا 
أصغر سنا وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة كان ذلك تحركا يظهر 
خضوع الجيش ألول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة.ومع غياب 
شمس العام األول من حكم مرســـي كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي 

يتحرك إلزاحته.
كان تعيين السيسي )58 عاما( في أغسطس الماضي مناسبا فيما يبدو 
لكل من مرسي والجيل األصغر من قادة الجيش الذين يتطلعون للتصعيد 
بعد سنوات من العمل تحت قيادة الجيل األكبر سنا مثل المشير  طنطاوي 
)78 عاما( الذي شغل منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما في عهد مبارك.
ورغب المصريون في عودة الجنود إلى ثكناتهم وتحدث السيسي الذي 
يتمتع بشخصية جذابة وكأنه يريد أن يبقيهم هناك. وحذر  من حدوث 
اضطراب وانقســـامات سياســـية لكنه أكد مرارا أنه ال ينبغـــي للجيش أن 

يعود للسياسة.
وبغـــض النظر عن صغر ســـنه مقارنة بكبار قادة الجيـــش إال أن هناك 
سمتين أخريين جعلتاه مناسبا لمرســـي الذي يبحث عن جيل جديد من 
قادة الجيش. فالسيسي مســـلم ملتزم ترتدي زوجته الحجاب وكان على 
عالقـــة جيدة بالواليات المتحـــدة بعد أن أمضى عامين فـــي كلية الحرب 
األمريكيـــة في الفتـــرة بين عامـــي 2005 و2006 . وتقـــدم الواليات 

المتحدة مساعدات عسكرية لمصر قيمتها 1.3 مليار دوالر سنويا.
وقال ســـبرنجبورج »المطلعون في الحكومة والجيش األمريكيين كانوا 
يعرفونه. كان من بين األسماء التي تذكر عندما يتحدث الناس عن الجيل 

القادم.«
وأضاف أن السيســـي كان يتمتع بســـمعة طيبة بين من عملوا معه في 
الجيش األمريكـــي رغم أن أعماله أثناء الدورة الدراســـية تظهر أن لديه 

ميوال إسالمية.
وقال سبرنجبوج مستشهدا بالكتابات التي أعدها السيسي أثناء بعثته إن 

»الفكر اإلسالمي يتخلل تفكيره في األمور السياسية واألمنية.«
وقال ســـتيف جـــراس وهـــو كولونيل متقاعـــد بالجيـــش األمريكي قام 
بالتدريس للسيســـي في الكلية لرويترز واصفا السيســـي بأنه طالب جاد 
ومسلم منفتح على الواليات المتحدة ومتحمس بالنسبة لمستقبل مصر.

في البداية شـــعر بعـــض الليبراليين بالقلق من السيســـي خصوصا بعد 
تصريحات دافع فيها عن إجراء »كشوف العذرية« على المحتجات الذين 
اشتكوا من االنتهاكات. وتنصل من هذه التصريحات فيما بعد.ومع هذا 
ظـــل الجيش يتمتع بتأييد واســـع النطاق فـــي البالد ويمكـــن القول بأنه 

المؤسسة الوحيدة في البالد التي تتمتع بذلك التأييد.
وطبقا الســـتطالع للرأي نشـــرته مؤسسة زغبي الشـــهر الماضي بلغت 
نسبة الثقة في الجيش كمؤسســـة حوالي 94 في المئة. وأيد حوالي 60 
في المئة من غير اإلســـالميين عودة الجيش إلدارة شـــؤون البالد لفترة 
مؤقتة بينما عارض جميع اإلســـالميين عودته.ودعم السيســـي بعناية 
التأييـــد الجماهيري للجيش في األيـــام القليلة الماضية بإرســـال طائرات 
حربية إلسقاط آالف األعالم المصرية على حشود المحتجين المهللة في 

ميدان التحرير.
وقـــال مايكل وحيد حنا من مؤسســـة سينتشـــري فاونديشـــن ومقرها 

نيويورك إن عودة الجيش المثيرة للحياة السياسية لم تكن حتمية.
وتابع قائـــال إن الجيش لـــم يكن يتطلع إلـــى العودة والحكـــم ولم يكن 
السيسي بشـــكل خاص من بين المتشـــددين داخل قيادة الجيش -وهم 

أقلية- الحريصين على ترسيخ هذا الدور.
وقالت مصـــادر بالجيش المصري إن دعوة مرســـي الشـــهر الماضي إلى 
التدخل الخارجي في سوريا كانت نقطة تحول. وتجاوزت جماعة اإلخوان 
المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بتأييد دعوات الجهاد مما أثار انزعاج 

الجيش الذي أمضى عقودا في محاربة المتشددين المتطرفين.

نبيهة محضور
منذ احداث 2011م وتصدير ثقافة الفوضى المخطط لها بشـــكل متقن 
الى الدول العربية دونًا عن دول العالـــم ! وموجة الصراع الطائفي والمذهبي 
التي انتشـــرت بين اوســـاط المجتمعات العربية بشـــكل واضح لتكون بذرة 
الشـــقاق والصراع بين ابناء الوطن الواحد والقنبلة الموقوتة للحروب األهلية 
على غرار المثل القائل » عدوًا داخل الدار خيرًا من عشرة خارجه  » بعد ان 
فشلت سياسة الغرب وعلى راسهم امريكا في ا لتدخل  المباشر لتمزيق االمة 
العربية، تلك األحداث انتجت شعوبًا منقسمة وحاقدة على بعضها البعض 
وجيوش مفككة وسلطات ضعيفة غير قادرة على ادارة شؤونها.. واقتصاد 
ضعيف غير قادر على الوفاء باحتياجات الشـــعوب , كل ذلك يؤكد حقيقة 
اللعب السياسي اإلقليمي والغربي القذر إلضعاف الشعوب العربية وتفتيتها 
 من أضعاف العراق وتمزيقه والســـيطرة علـــى مقدراته من خالل حرب 

ً
بدأ

امريكية تواطأ معها بعض من الدول العربيـــة واإلقليمية وانتهاًء بافتعال 
االزمات باتجاه اقامة الشرق االوســـط الجديد لخدمة  مصالحهم وغاياتهم 
وهذا ما يفســـره ظهور هذه األزمات فـــي اقطار معينة تتميـــز بمواقعها 
االستراتيجية والسياسية كسوريا واليمن وليبيا ومصر , هذه األحداث رغم 
مرارتها كشفت القناع عن سياسة بعض الدول في التعامل مع األخر لتحقيق 
اهدافها ومصالحها ســـواء في الحصول على دور قيـــادي في المنطقة يخدم 
اعداء األمة اإلسالمية كدولة قطر التي لم تبخل بما لديها من امكانات لتأجيج 
الصراعات في مناطق الجوار وكتركيا التي تسعى الى تحقيق مخطط اعادة 
السلطنة العثمانية مستغلة فوضى الربيع العربي في زعزعة امن واستقرار 
الدول العربية بكل ما لديها مـــن امكانات  والذي بد موقفها واضح وجلي في 
الوقوف مع االخوان المسلمين في مصر الشقيقة خاصة بعد سقوط هذا الثيار 

المتطرف من الحكم نظرًا الفتقار هذا التنظيم ألي مشـــروع  وطني يحمل 
أهدافًا تخدم القضية الوطنية يمكن تحقيقها على ارض الواقع › اوردوغان 
تركيا وحـــزب الحرية والعدالة الذي يرجع الى األصـــول اإلخوانية المتطرفة 
المتدثرة برداء الدين  الذي يتحرك في نطاق واســـع وفي جولة مكوكية من 
اجل انقاذ االخوان في مصر بالتعاون مع الواليات األمريكية الذي بدا رئيسها 
اسفًا لما حصل لإلخوان بعدما تم فتح جسور التواصل معهم من اجل التسوية 
مع اســـرائيل وخدمة اهدافها في المنطقة ضمن االســـتراتيجية األمريكية 
في توظيف اإلخوان المسلمين للضغط على الفلسطيني واالنصياع للشروط 
االمريكية لخدمة االهداف االســـرائيلية , خطاب الرئيـــس االمريكي يحمل 
داللة واضحة على موقفه من السياسات المصرية وخاصة فيما يخص قانون 
الطوارئ الذي اتخذته مصر حفاظًا على امنها واستقرارها, الرئيس االمريكي 
الذي لم يدين ولم يتطرق الى اعمال العنف التي تقترفها جماعة االخوان على 

رجال األمن والمواطنين واحراقها للكنائس والمنشآت !!
ل الى متى سيستمر هذا التدخل السافر في الشؤون العربية وسياسة  أتساء
الكيل بمكيالين ؟ ففي احداث مركز التجارة العالمية االمريكي اتخذت امريكا 
موقف عدائي من كثير من الدول وصنفت الدول الى عدوة وصديقة ولم يقف 
احد في وجهها , فلماذا ال يكون للدول العربية الحق في تقرير مصيرها دون 

تدخل احد او وصاية من احد ؟
لقد كشف المصري اليوم حقيقة الكثير من الدول الداعمة لهذه الجماعة 
المتطرفة التي تم زراعتها في الدول العربية ليكون تنظيم دولي ينخر في 
جسد االمة العربية ويكون الوســـيلة لزعزعة امنها واستقرارها واالداة التي 
يحقق بها اعداء العرب غاياتهم واهدافهم .هذا المخطط القذر الذي بدى 

يتهاوى ويسقط على ارض مصر العروبة ايذانًا بسقوطه لالبد.

مصــــر 
واللعبة الدولية !!  


