
> وبالتصويت للدستور بكل تحٍد وشجاعة 
ورقي، يواصل الشعب المصري مسيرته منذ 
خروجه الكبير بتاريخ 30 يونيو 2013م، 
اليوم الذي أعلن فيه للمأل رفضه القاطع 
للجماعات االسالمية، التي كانت تسابق 
الزمن لتمكين عناصرها من جميع مفاصل 
الدولة في سعيها لتأسيس نظام حكم 
فاشي جبروتي يتخذ من الدين غطاء لقهر 

العباد والسيطرة على البالد.
مصر الجديدة خرجت بالماليين يومي 
14-15 يناير الجاري، تقول: نعم للدستور 
في تحٍد صريح لجماعة االخ��وان.. اخوان 
العنف واالرهاب، وحلفهم البائس المريب 

في الداخل والخارج.
خرج الشعب المصري ليجعل من يومي 
االستفتاء على الدستور، عرسًا ديمقراطيًا 
مصريًا بامتياز.. ت��داع��ى فيه الجميع 
 ونساًء.. شيوخًا وشبابًا.. مدنيين 

ً
رج��اال

وطنيًا  مشهدًا  ليرسموا  وعسكريين 
وحضاريًا مطرزًا ب��اإلرادة الشعبية التي 
ال مثيل لها.. وال نظير في دنيا السياسة 
ل االستفتاء 

ّ
العربية اليوم، وبمثل ما مث

بماليين نعم للدستور المصري الجديد 
الضربة القاضية والمسمار االخير في نعش 
جماعة االخوان والضربة المؤلمة لتلك الدول 
التي تتخذ منهم ومن الجماعات االرهابية 
جسرًا إلع��ادة تشكيل المنطقة العربية 
تحقيقًا لمآربها ومصالحها، فإن نتيجة 
االستفتاء على دستور 2014م ستمثل 
ايضًا لطمة قوية على جبين من يدعون أن 
ما حدث في 30 يونيو كان انقالبًا عسكريًا 
أط��اح بالرئيس االخواني المعزول، حيث 
جاء ال��رد الشعبي الكبير والكاسح قاهرًا 
للشرعية المسلوبة، فالذي أعطى مرسي 
الشرعية هو نفسه من سحبها منه، انه 
الشعب، فالشرعية ليست حالة جامدة 
صماء ال أهل أو صاحب لها، أو أنها صك على 
بياض تتيح لمن يحصل عليها التعالي على 
أصحابها االصليين واستبعادهم، انما هي 
إرادة جماعية بيد الشعب، يمنحها لمن 
يشاء وينتزعها ممن يشاء، وقد قرر الشعب 
انتزاعها من مرسي وجماعته االرهابية الى 

أبد اآلبدين.
في  الحية  بشعوبه  لعالم  ا وق��ف  لقد 
مقدمتهم شعوب األمة العربية باندهاش 
وإبهار لتداعي أبناء مصر العروبة ونفيرهم 
شعبية  بملحمة  ا  و ليسطر يين  لمال با
نعم.. نعم للدستور.. ليفتحوا بذلك آفاقًا 
رحبة للمواكبة وااللتحاق بالمسار السلمي 
الوطني والحضاري، قاطعين الطريق بذلك 
وسادين كل منافذ التسلل أم��ام جماعة 
االخوان الفاشية ومن يدور في فلكهم من 
قوى الرفض والتردد والظالم، مقيمين 
ف��ي ال��وق��ت نفسه الحجة الداحضة على 
قوى العنف واالره��اب واإللغاء، واضعين 
الجميع في زاوية واحدة هي االنحياز لمصر 
ولشعبها األبي وخياره الوطني الديمقراطي 
المؤسس للحرية والعيش بكرامة وإباء، 
وما دون ذلك فإن المآل الطبيعي لجماعة 
االخوان االرهابية ومن سار في ظلهم العزل 
واالنزواء.. ومن ثم االستسالم للموت البطيئ 
قبل الفناء واالندثار كنتيجة حتمية لكل من 

يعادي الشعب وخياراته.
إن الشعب المصري يسير بخطى وئيدة 

وثابتة نحو بناء دولته الحديثة الجديدة 
بكل ع��زم وإص���رار، وم��ن منطق االشياء 
إزاء ذل��ك، فإن على جماعة اخ��وان العنف 
واالرهاب وحلفها السيئ الصيت ان يراجعوا 
حساباتهم، وأن ي��ع��ودوا ال��ى عقولهم 
ورشدهم ألن حكماء وعقالء العالم ال يرون 
من طريق أو خيار آخر لجماعة اخوان العنف 
واالرهاب اال ما أراده الشعب واختاره إذا ما 
أرادوا أن يبقوا داخل دائرة اللعبة السياسية 
الديمقراطية، ونذكر بذلك مع اليقين 
التام أن جماعة االخوان المقبورة بعنفها 
وإرهابها قد عمدوا على استبعاد أنفسهم 
بأنفسهم من خيار السير اآلمن مع الجميع 
نحو خيارات وغايات وأهداف فيها الخير 
كل الخير لمصر ولشعب مصر األبي البطل.

إن من ينظر لشعب مصر وهو يخرج 
بتلك الكثافة والمهابة التي رآها العالم 
وهو يشارك في االستفتاء على الدستور 
الجديد لمصر والمعبر عن إرادة شعبية 
لمرحلة  أن تؤسس  وسياسية تريد 
تاريخية جديدة في مسيرة مصر، وما 
صاحب ذلك من إصرار على تأييده مقرونًا 

بشتى مظاهر الفرح والسعادة التي كانت 
بادية على وجوه  المواطنين صغيرهم 
قبل كبيرهم، وما صاحب ذلك من رقص 
وف���رح وت��ه��اٍن ي���درك أن المصريين 
أرادوا بذلك توجيه رسالة تحٍد جديدة 
إلره��اب وعنف االخ��وان األس��ود الذين 
حاولوا خالل األشهر الماضية بكل خسة 
ووضاعة سلبهم سبل العيش والحياة، 
فما أخافهم ذلك ولم ينل من إرادتهم 
نعم  يين  بمال ا  ليعلنو  ، يمتهم عز و
للدستور الجديد وللعالم بأسره أن في 
مصر شعبًا عظيمًا وهو السيد على أرضه 
وعلى خياره بدستوره ونظامه وحكامه 
ب��إرادة حرة ال تلين، وأرادوا أيضًا في 
ذات الوقت االحتفال بيوم عظيم وحدث 
تاريخي أزال عن كاهلهم الكآبة والبؤس 
التي الزمتهم وأطبقت على أجسادهم 
طوال فترة حكم االخوان وحلفائهم من 
االرهابيين واالقصائيين والذين ال مكان 
لهم في مصر الجديدة بعد أن دق الشعب 
المصري باالستفتاء على الدستور آخر 

مسمار في نعشهم.
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ماليين كاسحة قالت »نعم« للدستور الجديد

المصريون يدقون آخر مسمار في نعش جماعة االخوان 

98.1% قالوا: »نع����م« للدستور الجديد
> أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات المصرية مساء السبت أن 
نسبة المشاركين بالتصويت في االستفتاء على الدستور المصري 

الجديد بلغ نسبة )38.6%( ممن يحق لهم المشاركة.
وقال المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة : »إن إجمالي من 
شاركوا في التصويت بلغ أكثر من )20( مليون شخص، وأن نسبة 
)نعم( كانت )98.1%( مسجلة بذلك نسبة أعلى  من صوتوا ب�
من استفتاء عام 2012م، أما نسبة من صوتوا ب� )ال( فبلغت 
)1.9%( بحسب النتائج النهائية لالستفتاء على الدستور 

المصري الجديد«.
وأكد رئيس اللجنة العليا لالنتخابات أن اجمالي عدد الناخبين 

المقيدين )53( مليونًا و)423( ألفًا و)485( شخصًا.
فيما بلغ عدد القضاة المشرفين على االستفتاء )13( ألفًا 

و)616( قاضيًا.. وبلغ عدد اإلداريين المساعدين للجنة )918( 
ألفًا و)116(، وعدد اللجان العاملة )352( لجنة عامة، الى جانب 

)30( ألفًا و)317( لجنة فرعية.
وأوضح أن اجمالي االصوات الصحيحة بلغ )20( مليونًا و)354( 
ألفًا و)730( صوتًا.. وبلغ اجمالي االصوات الباطلة )246.947(، 
واجمالي من قالوا )نعم( )19.985.389( بنسبة )%98.1(، 

وإجمالي من قالوا )ال( )381.341( بنسبة )%1.9(.
وأوضح رئيس اللجنة العليا لالنتخابات: »أنه جرى وللمرة األولى 
إدخال التقنية االلكترونية في عملية التصويت مما سهل على 

القضاة والمشرفين عمليتي االستفتاء وفرز االصوات«.
مؤكدًا : »حرص اللجنة العليا لالنتخابات على العمل في التحضير 
لما بعد الدستور، أي االنتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة..«.

> حسم البيان الرئاسي للمستشار عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت أمر 
 وقبل 

ً
تعديالت خارطة الطريق، وذلك بإعالن إجراء االنتخابات الرئاسية أوال

االنتخابات النيابية القادمة.

وكان واضحًا أن البيان الرئاسي للرئيس المصري الذي أعلن فيه تفاصيل 
النظام االنتخابي البرلماني المقبل، عمل على بث رسالة للخارج المصري أكدت 

على أن خارطة الطريق تسير في الطريق الصحيح.

السيسي يؤكد عدم عودة الوجوه 
القديمة للساحة السياسية

> أش��ادت القوى الثورية واألح��زاب 
السياسية في مصر بتأكيدات الفريق 
أول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس 
ال���وزراء.. وزي��ر الدفاع برفض ع��ودة الوجوه 
القديمة الى الساحة السياسية، وتأكيده أن 
مصر لن تعود الى ما قبل 25 يناير، حيث ترى 
تلك القوى أن الفريق السيسي قد أسدل الستار 

على الهواجس التي تنتاب البعض.. معتبرين 
أن هذه التأكيدات أعطت الشعب المصري 
شعورًا بطمأنينة خاصة بعد تخوفات من تحرك 
أفراد ورموز سابقة تحاول اختطاف ما تحقق 
من نجاحات على درب خارطة الطريق وآخرها 
االستفتاء على الدستور الجديد قبل االنتخابات 

الرئاسية والنيابية القادمة.

االنتخابات الرئاسية المصرية قبل النيابية

لجنة اإلنتخابات المصرية:

 من جديد خرج الشعب المصري بالماليين ليدهش العالم ويقول نعم.. نعم للدستور على طريق بناء مصر الجديدة.. مصر 
الحرة الديمقراطية.

وفي الخامس عشر من يناير الجاري، أتم الشعب المصري بجدارة منقطعة النظير أول وأهم مرحلة من المراحل الثالث لخارطة 
المستقبل ليقول نعم للدستور وينحاز للحرية والكرامة قبيل المراحل التالية من انتخابات رئاسية ثم أخرى برلمانية.

> كتب/أحمد عبدالعزيز

> قال مصدر في الحكومة المصرية للصحافة المحلية 
)السبت( إن حكومة بالده لن تتنازل عن الرد على 
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي على 
تصريحاته االخيرة ألنه ال يمثل الشعب التونسي الشقيق الذي 

تربطه بالشعب المصري أواصر اإلخاء والمحبة.
وكان الغنوشي رئيس حركة النهضة الحاكمة في تونس قد 
صرح مؤخرًا أنه ال يستبعد إمكانية أن تمنح حكومة بالده حق 
اللجوء السياسي ألعضاء جماعة االخوان المصرية المحظورة، 
وجاء ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن اعتزام التنظيم 

العالمي لالخوان عقد مؤتمره في تونس.
وأثارت تصريحات الغنوشي حفيظة العديد من قيادات 
العمل السياسي واالجتماعي في تونس، مؤكدين أنها مردودة 

عليه وال يمثل إال نفسه.

ملك المغرب يدعو لقطع الطريق أمام جماعات التطرف التي تستغل قضية القدس لنشر اإلرهابمصر تسفه الغنوشي!!
أك��د الملك محمد السادس ملك المغرب 
رئيس لجنة ال��ق��دس، أن حماية المدينة 
المقدسة من مخططات التهويد، ودعم 
المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات "الفارغة"، أو 
باستغالل هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات 

العقيمة. 
وقال الملك في خطاب ألقاه الجمعة بمدينة مراكش 
خالل ترؤسه الجلسة االفتتاحية للدورة العشرين 
الجتماع لجنة القدس -بحضور الرئيس الفلسطيني 
محمود ع��ب��اس أب��و م���ازن ووزراء خ��ارج��ي��ة ال��دول 
األعضاء بلجنة القدس:  أن القدس هي جوهر القضية 
الفلسطينية، وأن��ه ال س��الم ب��دون تحديد الوضع 
النهائي للقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية 

المستقلة. 
وأض��اف الملك، أن تحقيق السالم مرهون بتنفيذ 
إسرائيل اللتزاماتها، ال سيما خارطة الطريق، التي 

 عن 
ً
اعتمدها الرباعي الدولي، وأقرها مجلس األمن فضال

اآلفاق التي تفتحها مبادرة السالم العربية. 
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المصالحة "بنائة تضع 
المصالح العليا للشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار وفي 
طليعتها إقامة دولته المستقلة على أرضه المحررة، 
وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسالم 
ووئام مع إسرائيل" قائال: "إن القدس السليبة" ستظل 
في ص��دارة انشغاالتنا، وفي صميم وج��دان شعوبنا 
اإلسالمية".  ودع��ا الملك إل��ى تعزيز جو الثقة بين 
األطراف المعنية، من خالل االمتناع عن كل الممارسات 
االستفزازية التي من شأنها نسف هذا المسار، والتحلي 
بالواقعية وروح التوافق، الكفيل بنجاح المفاوضات، 
مضيفًا، في نفس السياق، أنه يتعين التحلي باليقظة، 
وتظافر الجهود، لقطع الطريق أمام جماعات التطرف 
والظالمية، التي تحاول استغالل القضية النبيلة للدفاع 

عن القدس، لنشر العنف واإلرهاب بالمنطقة.


