
وقال هي����كل: إن حركة الناس والجحافل الش����عبية 
التي زحفت على ميدان التحرير والقصر الرئاسي على 
مدار خمسة أيام حققت لمصر ليس فحسب استرداد 
ما سرق منها، وإنما في الوقت ذاته »كسر قيد« فرض 
عليها لعقود، بطموح شباب خرج يملؤه طموح زائد 
تخطى كل حس����اب، عندما مد يده ليس����تعيد وطنه 
وروح بلده، ف����ي لحظة تحرك فيه����ا التاريخ ووقفت 
أمامها السياس����ة عاجزة، بينما »تس����ونامي« بش����ري 
يتحرك ليتخطى إعالن اإلرادة إلى مرحلة كسر القيد .
ووصف هيكل خروج المصريين في تظاهرات 30 
يونيوالماضي، واس����تمرارهم في الشوارع والميادين 
لحين إسقاط نظام جماعة اإلخوان، بأنه »ظاهرة غير 
مسبوقة في السياسة اإلنسانية المعاصرة«، مشيرًا إلى 
الماليين التي خرجت الس����ترداد روح مصر وإرادتها 
»فاقت خروج الفرنس����يين في احتفاالت يوم النصر«، 
مشيرًا إلى أن ما جرى أكد من جديد على عدة حقائق 
أهمها أن مصر س����وف تظ����ل دولة مدني����ة وأن كانت 

عاشقة للدين .
وقال هيكل: إن خروج المصريين في يونيو الماضي، 
وتحرك القوات المس����لحة بقرار عزل الرئيس مرسي 
»أنقذ البالد من ك����وارث كان مقررًا لها أن تبدأ اعتبارًا 

من الخميس«.
وكان هيكل يتحدث لفضائية »س����ي بي س����ي« ليلة 
الخمي����س عندما نفى م����ا تردده جماع����ة اإلخوان بأن 
ما جرى ه����و انقالب عس����كري على س����لطة منتخبة، 
مشيرًا إلى أن »شرعية الشارع دائما أقوى من شرعية 
الصندوق«، ومؤكدًا أن خروج المصريين الهادر وضع 
جميع األطراف أمام حقائق جديدة، أبرزها أنه قد صار 

على الساحة قوة جديدة ال يستطيع 
أحد أن يقاومها أو يقمعها أو يصدها .
وقال هيكل: إن السياسة المصرية 
ظل����ت تعتم����د لعقود عل����ى الواليات 
المتحدة، بسبب الوضع االستراتيجي 
تارة والمعون����ة تارة أخ����رى، وهو ما 
جع����ل للس����فيرة األمريكي����ة وضع����ًا 
خاصًا في مصر دائمًا، وجعل مصر في 
وضع »شبه ارتهان« قبل أن ينتفض 
المصري����ون م����ن جدي����د، ليغي����روا 
المعادلة ويبه����روا العالم مرة أخرى، 
حتى األتراك الذين شاركوا في صفقة 

اإلخوان مع اإلدارة األمريكية .
وقال هيكل: إن م����ا حدث في مصر 
األربعاء الماض����ي كان نتيجة طبيعية 

لفشل كل المبادرات التي تقدمت بها القوات المسلحة، 
بعد رفض مؤسس����ة الرئاس����ة وم����ن خلفه����ا جماعة 
اإلخ����وان، مؤك����دًا أن »التصرف كان داخ����ل القفص«، 
مش����يرًا إلى أن ما حصل ه����و أن الش����باب »دفع جميع 

األطراف إلى أبعد ما تصوروا أن يصلوا إليه« .
واضاف هيكل: إن مصر انسحبت خالل عام من حكم 
جماعة اإلخوان خارج الجغرافيا والتاريخ واألمان بغير 
منطق أو س����بب، منذ اللحظة األولى التي انزلقت فيها 
السلطة لمن ال يستحقها عقب ثورة يناير، مشيرًا إلى 
أن وصول اإلخوان إلى الس����لطة في مصر تم ب�«توجيه 

أمريكي بغير سند« .
وعرج هي����كل إل����ى العالق����ة الممتدة بي����ن جماعة 
اإلخ����وان والواليات المتح����دة، وكيف كان����ت األخيرة 
ترى أن اإلخوان في تلك اللحظ����ة التي مرت بها مصر 
عقب ثورة 25 يناير هم »أحسن من يخدم أهدافهم 
ومصالحهم، استنادًا إلى اعتقاد بأن التيار الديني هو 
المحرك الرئيسي للشعب المصري، فضاًل عن مقاومة 

تيار اإلسالم السياسي لفكرة الوطنية والقومية« .
وقال هيكل: إن مرس����ي ظ����ل طوال ع����ام من فترة 
حكمه يأخذ في اعتباره الموقف األمريكي، مشيرًا إلى 

الخروج الكبير للمصريي����ن في تظاهرات 30 يونيو، 
سوف يلعب دورًا كبيرًا في تغيير الكثير من المواقف 
لإلدارة األمريكي����ة التي كان أكثر ما لف����ت نظرها هو 
ذلك الخروج الكبير ألهل الريف في مصر، باعتبارهم 
القاع����دة التصويتية األكبر لإلخ����وان، وأضاف هيكل: 
الذين خرجوا في 25 يناير، هم الذين خرجوا في 30 
يونيو، وهم أبناء الطبقة المتوسطة وتفرعاتها، وهذه 
الطبقة تعد عم����اد المجتمعات، ألنها وع����اء التقاليد 
وفي الوقت نفس����ه األكثر حرصا على التعليم، وهو ما 
يعن����ي أن الجوهر األصيل للمصريي����ن كان حاضرًا في 

هذا الخروج« .
وروى هيكل األيام األخيرة التي استبقت نهاية نظام 
اإلخ����وان في مصر، وكي����ف تحركت القوات المس����لحة 
لتحقيق إرادة المصريين، مش����يرًا إل����ى لقائين جمعا 
الرئيس مرس����ي بالفري����ق عبدالفتاح السيس����ي وزير 
الدف����اع والقائ����د الع����ام للق����وات المس����لحة، على وقع 
التظاه����رات الغاضبة التي خرجت ف����ي مصر في 30 
يونيو، وقال هيكل: إن السيسي اخبر مرسي في اللقاء 
األول بأن الخروج الكاس����ح للمصريين يتطلب تعاماًل 
س����ريعًا مع الموقف، قبل أن يفاجئه مرسي بالقول إن 
األعداد ال تزيد على 130 ألف متظاهر ليسوا إاّل فلواًل 

أو مدفوعين من الخارج.
وقال هيكل: إن مص����ر اآلن أمام ثالثة مخاطر، أولها 
الخش����ية من إقدام م����ا وصفه����م ب�«المهاويس« على 
أعمال عن����ف بعدما اس����تيقظوا على م����ا وجدوه بين 
أيديهم ثم ضاع منهم على نحو مفاجئ، في إشارة إلى 
جماعة اإلخوان وحلفائها من تيارات اإلسالم السياسي، 
والثاني هو رهانات تجري في اإلقليم على مصر اليوم، 
وه����ي رهان����ات متضارب����ة 
ومتعارضة ف����ي الوقت ذاته، 
الفتًا إلى موقف قناة الجزيرة 
القطرية، وما تبث����ه من مواد 
»في حقيقتها ليس لها لزوم« 
وال تعب����ر عن سياس����ة أمير 
قط����ر الجدي����د، لكن����ه اعتبر 
أن الخطر األكبر هو حس����اب 
الموقف األمريكي الذي اعتمد 
لعقود على ممارس����ات نظم 
سابقة، وهو ما استقر تاليا في 
العالقات بين البلدين، قبل أن 
يغير الش����باب في مصر تلك 
القواعد، وقال هي����كل: »لقد 
أصبحنا أم����ام موقف تجاوزته 
المش����اعر، وعلى السياسة أن 

تتجنب الصدام« .
وأوضح هيكل أن خطابات مرس����ي التي ألقاها مرارًا 
كانت دائمًا تتعلق بجماعت����ه التي كانت تضم نوعين 
من البش����ر، أحدهما يرى أنه رئيس فاشل وأنهم أحق 

منه بالرئاسة، وأنه غير قادر على السلطة .
وقال هيكل إن الخطاب األخير الذي ألقاه مرسي قبل 
يوم من عزله كشف إلى حد كبير فضال عن خطاباته 
السابقة فهمه للسياسة، وبخاصة خطابه األخير الذي 
كرر فيه كلمه الشرعية أكثر من 28 مرة، وهو ما كان 
يعني أنه يفهم أن الشرعية هي السلطة، وقال هيكل 
إن مصيب����ة مصر أنها وقعت في ي����د ناس خرجت من 

المنافي إلى السلطة دون أن تتلقى التأهيل الكافي .
وأوضح هيكل أن رؤية الرئيس مرسي للسلطة كانت 
أحد األس����باب الت����ي أدت إلى م����ا انتهى إلي����ه الموقف، 
مش����يرًا إل����ى أن مرس����ي ل����م يك����ن واضحا للمؤسس����ة 
العس����كرية ف����ي ي����وم، وه����و عك����س ثقاف����ة الجيش 
وعقيدت����ه االس����تراتيجية، مضيفًا: أن مرس����ي فعل 
خالل ش����هر يونيو ما ال يخطر على بال، وهو ما جعل 
القوات المس����لحة تش����عر بالخطر وتص����در بياناتها، 

التي صدرته����ا بالبيان األول الذي 
طالبت فيه بلحظة هدوء ف����ي البلد، داعية إلى توافق 
بين جميع القوى، فيما شعرت قبيل البيان الثاني -وهو 
إنذار الثماني وأربعين ساعة- أن الرئيس قد وضعها 

في موقف خطر جدًا.
وقال هيكل: إن الفريق السيسي عرض على مرسي 
في البداية إجراء اس����تفتاء للش����ارع لتأكيد ش����رعيته 
بتعزيز جدي����د، لكنه رف����ض هذا االقت����راح ألنه كان 
يعلم يقينًا أنه لن ينجح، مشيرًا إلى أنه بدا في خطابه 
األخير الذي تح����دث فيه عن الش����رعية وكأنما يقلد 
لويس التاس����ع عش����ر عندما قال أنا الدولة، فقد قال 

مرسي »أنا الشرعية« .
وأضاف: أن مرس����ي ش����ارك خ����الل األس����بوع األخير 

ف����ي اجتم����اع لمكت����ب اإلرش����اد، 
وكان غاضبا جدًا م����ن بيان ال48 
ساعة، مش����يرًا إلى أن قيادات في 
الجماعة طالبت في هذا االجتماع 
لي����س فحس����ب بإقال����ة الفري����ق 
السيسي وإنما بكل قيادات القوات 
المسلحة الموجودة، وهو ما وضع 
القوات المسلحة في وضع استنفار 
شديد . وقال هيكل إن مرسي أبلغ 
الفريق السيس����ي في اللقاء األخير 
ال����ذي جمعهم����ا أن����ه يفك����ر ف����ي 
تغيير الوزارة وإقالة النائب العام 
وتعطيل قانون السلطة القضائية 
الجدي����د لكن السيس����ي أخبره بأن 
الحالة في الشارع قد تجاوزت تلك 

المطالب .
وقال هيكل: إن ما يثي����ر اإلعجاب هو كيف تصرف 
الش����باب المصري وكيف نجح في السيطرة على تلك 
الحش����ود الهادرة التي خرجت تطالب برحيل مرسي، 
مش����يرًا إلى أن حضور شيخ األزهر وبطريرك األقباط 
في بي����ان ع����زل جماعة اإلخ����وان عن الحك����م كان هو 
األس����اس المطلوب لوحدة وطن كان حاضرا بشرعية 

من يمثله .
وأش����ار هيكل إلى أن أردوغان اتصل بمحمد مرسي 
وقال ل����ه: أنت تح����اول أن تقضم أكثر مما تس����تطيع 
أن تقضم، موضحا أن اإلخوان أحاط����وا بالرئيس، بكل 

الشخصيات التي يريدونها .
وقال: إنه على س����بيل المث����ال كان هناك اجتماع في 
االتحادية، بعد استقالة عدد من الوزراء، وأشار البعض 
إلى أن خطاب مرسي »قبل األخير« ينبغي أن يصحح، 
خصوص����ًا فيما تحدث به ع����ن أحد القض����اة، واتهمه 
بالتزوير، عندئذ تدخل مرس����ي قائاًل: إنه يعرف هذا 

القاضي ولديه أوراق تدينه .
وهنا يشير هيكل إلى أن اإلخوان المسلمين في أول 
أس����ابيع لهم بالس����لطة، كان همهم منصبًا على جمع 

األوراق والمس����تندات من جهاز أمن الدولة والجهاز 
المرك����زي للمحاس����بات، وغيرهم����ا من جه����ات، ولم 
يس����تطيعوا الوصول إلى المخاب����رات، وكان غرضهم 

إسكات كل األصوات المعارضة .
وقال: إن أكثر ما هز اإلخوان هو ما جرى في تركيا، وما 
يجري في سوريا، فهم في اعتبار أنفسهم واآلخرين، 
جزء من حركة عام����ة، ومصر تمث����ل المركز األقوى، 
وتركيا أكبر حاٍم لهم، وبين هاتي����ن الدولتين يمكن 

حكم المنطقة .
وحول وض����ع الرئيس مرس����ي قال: نح����ن أمام رجل 
محاصر بأهله وعش����يرته، والجماعة غير راضية عن 
أدائه، كما أنه محاط برجالهم، وعجز مستشاروه عن 
خدمته وخدمة أه����داف الجماعة، وه����ي أن تبقى في 
الس����لطة، برغم أن كل القرارات 
التي تتخذ خاطئة، وبذلك قوض 
هؤالء س����لطة الرئي����س، فمكتب 
اإلرش����اد كان يتصور أن����ه يوجه 
الرئيس، وه����و يرتك����ب أخطاء، 
فهم في مص����ر كانوا يش����عرون 
بأنهم يدافعون عن بقاء الحركة 
والمش����روع اإلس����المي، ف����ي كل 
مكان خارج مصر، ولذلك هم في 
القاهرة سيحاربون معركة ليس 
الدف����اع عن مرس����ي وش����رعيته 
وجماعته ولك����ن معركة الفكرة 

األساسية التي تحركهم .

وق����ال هي����كل: إن الموقف في 
مصر تغير، مش����يرًا إل����ى فكرة 
الحش����د، وموضحا أن هناك نوعين من الحشد: األول 
حشد طبيعي، يمثله ما جرى في 30 يونيو، والثاني 
حشد بالتنظيم، مطلوب منه باألمر أن يتحرك، وهذا 
النوع غير مؤثر، لكنه يس����تطيع أن يصنع مشكلة، 
فهناك ميراث إخواني، ما بين الوصول إلى الس����لطة 
وحضورهم في األداء، لذلك يتوسلون بوسائل أخرى 

خارجية .
وأكد أننا أمام جماعة استولت على ثورة ليست من 
صنعهم، ورغم ذلك أي إقصاء لهم يعتبر خطأ، وال 
بد أن نسعى بكل الوسائل السياسية، لنضع هذا التيار 
في موضعه الحقيقي، مش����يرًا إل����ى أنه ضد المالحقة 
البوليس����ية له����م، ما لم تك����ن هناك قضي����ة حياة أو 

موت .
وأوض����ح أنه����م ال يس����تطيعون االعت����راف بأنهم 
أخطأوا، وأن حجمه����م ليس بحجم ما نالوه من ثورة 
25 يناير، فإدارة محل تجاري ليست كإدارة دولة، 
هم يتصورن أنهم ل����م يوضعوا في مكانهم إال بقوة 
السلطة، ويجب أن يسألوا أنفسهم: لماذا اصطدمنا 
مع كل األحزاب واألنظمة في كل العصور التي مرت 

بها مصر؟

 ❞
عطى 

ُ
يجب أن ت

الفرصة للشباب 
وتتنحى دولة 

العواجيز

❞
مصر ستظل 
دولة مدنية 
وإن كا نت 

عاشقة للدين

❞
شرعية 

الشارع أقوى 
من الصندوق 

وماحدث ليس 
انقالبًا عسكريًا

الجيش المصري حاٍم للديمقراطية
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هيكل: المصريون أبهروا العالم 
بإسقاط حكم االخوان

 
وصف الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل قرار عزل الرئيس 

محمد مرس��ي الص��ادر عن القوات المس��لحة المصرية، بأنه 
»عملي��ة إنقاذ لوط��ن«، نافيًا أن يكون ما جرى انقالبًا عس��كريًا، ألن 

الجيش ببساطة لم يستول على السلطة في البالد .

وقال هيكل: إن العقيدة الجديدة التي اس��تقرت في وجدان القوات 

المس��لحة المصرية هي أن الجيش هو الحامي للتجربة الديمقراطية، 
وأنه المظلة التي تجمع تحتها الحركة السياسة في البالد .

وأش��ار إلى أن الش��رعية ليس��ت هرمًا جامدًا، وإنما حال��ة يمكن أن 

تتغي��ر.. ووصف حش��ود المصريين الت��ي تدفقت إل��ى الميادين في 

30 يوني��و الماضي واأليام التالية عليها، بأنها تخطت كل حس��اب، 

وكسرت كل القيود التي فرضت على مصر على مدار أكثر من أربعين 
عامًا.

الملك عبدالله:الجيش المصري 
اخرج مصر من النفق

بعث مل����ك المملكة العربية الس����عودية خ����ادم الحرمين 
الش����ريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل س����عود برقية 
تهنئة لفخامة المستش����ار عدلي منصور رئيس جمهورية 

مصر العربية.
هنأه فيها باسم ش����عب المملكة العربية السعودية بتولي قيادة 
مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها ، وقال الملك في برقيته: 
إننا إذ نفعل ذلك لندعو الله أن يعينكم على تحمل المسؤولية الملقاة 
على عاتقكم لتحقيق آمال ش����عبنا الش����قيق ف����ي جمهورية مصر 
العربية ، وفي ذات الوقت نش����د على أيدي رجال القوات المس����لحة 
كافة ممثلة في ش����خص الفريق أول / عبدالفتاح السيسي ، الذين 
أخرجوا مصر في هذه المرحلة من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته 
، لكنه����ا الحكمة والتعق����ل التي حفظ����ت لكل األط����راف حقها في 

العملية السياسية.

رئيس اإلمارات 
يهنئ الرئيس المصري المؤقت

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات، 
برقية تهنئة إلى المستشار عدلى منصور بعد أدائه اليمين 

رئيسا لجمهورية مصر العربية خالل الفترة االنتقالية. 
وأعرب الشيخ خليفة عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى مهمته 
التاريخية، مؤكدا أن دولة اإلمارات تتطلع إلى أن يتحقق للش����عب 

المصرى كل ما يصبو إليه من استقرار وازدهار.
وقال »لق����د تابعنا ب����كل تقدير وارتي����اح اإلجم����اع الوطنى الذى 
تشهده بالدكم والذى كان له األثر البارز فى خروج مصر من األزمة 
التى واجهتها بصورة س����لمية تحفظ مؤسساتها وتجسد حضارة 

مصر العريقة وتعزز دورها العربى والدولى«.

أمير قطر يهنئ الرئيس
 عدلي منصور

وهن����أ أمير دول����ة قطر الش����يخ تمي����م بن حم����د آل ثاني 
المستشار عدلي منصور بمناسبة أدائه اليمين الدستورية 
رئيس����ا للفترة االنتقالية في مصر. وقال����ت دولة قطر إنها 
تحترم إرادة مصر والشعب بكل مكوناته، وإنها مع تحقيق تطلعات 
المصريين نحو الديمقراطية، مؤكدة أنها »س����تظل سندًا وداعمًا 
لجمهورية مصر العربية الش����قيقة لتبقى قائدًا ورائ����دًا في العالم 

العربي واالسالمي«.

األردن:نحترم إرادة شعب مصر

قال وزي����ر الخارجي����ة األردن����ي، ناصر ج����ودة: إن موقف 
األردن الثابت والواضح يقوم دومًا على احترام إرادة الشعب 
المصري العظي����م وعلى محبته الصادق����ة واحترام األردن 
العميق للقوات المسلحة المصرية العريقة ودورها الوطني 
والمش����رف والمحوري الجامع في مصر وفي منظومة االمن القومي 

العربي.

"الجارديان": االنفجار
 ضد اإلخوان كان البد أن يقع

 قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مصر تقف اآلن 
على حافة الهاوي����ة.. ووصفت الصحيفة -ف����ي تعليق على 
موقعها اإللكتروني الجمعة- ما ش����هدته مص����ر في األيام 
األخيرة بأنه انفجار شعبي ضد جماعة اإلخوان، قائلة إن هذا االنفجار 
كان البد أن يقع مهما طال انتظ����اره.. وحملت الصحيفة اللوم على 
نظام اإلخوان الذي تسبب بعد عام واحد على سدة الحكم في تفجير 
كل هذا االس����تياء الجماهي����ري العميق ضده. وأقرت بمش����روعية 
إعراب الش����عب المصري عن مخاوف����ه عندما خ����رج بالماليين إلى 
الش����وارع والميادي����ن، متهمًا مرس����ي وجماعته باحتكار الس����لطة 
وانته����اك مبدأ الفصل بين س����لطات الرئاس����ة والس����لطة القضائية 

ومهاجمة الصحفيين وتدمير االقتصاد، هذا من جهة..
وعل����ى الجهة األخرى، رص����دت "الجارديان" خ����روج مئات اآلالف 
الخميس مطالبين بعودة مرسي، الذين يعتبرونه اختيارهم بغض 
النظر عن كون����ه اختيارًا جيدًا أم س����يئًا، قائلي����ن: إذا كان اآلخرون 
يستطيعون النزول إلى الشوارع فنحن أيضًا نستطيع النزول، وهو 

ما فعلوه بالضبط في عدد من المحافظات في أنحاء الجمهورية.
وقالت الصحيفة: إن هذا المش����هد هو أحد التبع����ات الناتجة عن 
تقرير مصي����ر األنظمة بمس����اعدة الجي����وش مهم����ا كانت تحظى 
بش����عبية كبيرة، ال س����يما وأن هذا األمر متى حدث مرة فإنه قابل 
للتكرار...وأضافت: أنه عندما يتم حل البرلمانات وتعليق الدساتير، 

يبقى الشارع هو المتحدث الوحيد عن الشرعية.
وقالت "الجارديان": إنه مع ارتفاع أعداد القتلى والمصابين جراء 
مصادمات الشوارع، ال يصبح من الصعب بمكان معرفة ماذا ستؤول 

إليه األوضاع.
وحذرت من أن المخاطر هائلة، ليس فقط على مصر، ولكن على 
العالم العربي بأسره.. ورأت الصحيفة البريطانية أنه للحيلولة دون 
اشتعال اضطراب مدني كبير في أكبر دولة عربية، ثمة أمران يجب 
عملهما" األول :يجب إشراك كافة األحزاب والقوى السياسية في 
عملية االنتقال. والثاني: يجب التعجيل بإجراء انتخابات بأس����رع 

وقت ممكن.
وقالت: إن المسألة ال يجب أن تقتصر على الكلمات دون األفعال، 
مقللة من جدوى أن يدعو الرئيس الموقت عدلي منصور أعضاء 
م����ن جماعة اإلخ����وان الى التواص����ل معتبرًا إياها جزءًا من نس����يج 
المجتم����ع، بينم����ا 300 من قيادييه����ا قيد االعتق����ال، في حين 

صدرت مذكرات اعتقال ضد كافة قيادات الجماعة.


