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تجريبي

السيسي يمهل الجيش 3 أشهر إلنهاء اإلرهاب في سيناء

الخمیس، ٣٠ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

القاھرة – محمد صالح 

حدد الرئیس المصري عبدالفتاح السیسي مھلة ثالثة أشھر أمام الجیش للقضاء على
اإلرھاب في سیناء، ومنح رئیس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد حجازي

الحق في «استخدام القوة الغاشمة في مواجھة المتطرفین» لتنفیذ ھذا الھدف (للمزيد).
وكان الفتاً أن التكلیف الرئاسي للجیش بتلك المھمة في إطار زمني ُمحدد أتى خالل إلقاء
الرئیس خطاباً في االحتفال الرسمي بذكرى المیالد النبوي، الذي سیطرت علیه تداعیات
الھجوم على مسجد الروضة في بئر العبد، في شمال سیناء، الذي ُقتل فیه 305 ُمصلین

الجمعة الماضي. وتعھد السیسي بتطوير «بئر البعد» حتى «ُيشار إلیھا بالبنان».
ولوحظ تمسك السیسي في خطابه أمس باستخدام مصطلح «القوة الغاشمة» في
مواجھة اإلرھاب، وھو التعبیر الذي كان أطلقه بعد ساعات من المجزرة الدامیة، وقوبل

بتعلیقات من خبراء وُمحللین. لكن بدا أن الرئیس المصري أراد التأكید على أنه قصد بوضوح
منح سلطات إنفاذ القانون في شمال سیناء استخدام «القوة الغاشمة في مواجھة

اإلرھابیین»، باعتبار أن «الحديث عن المدلول السلبي لھذا المصطلح في حال طاولت تلك
القوة مدنیین، لكن ال يجب أبداً أن ينصرف على المسلحین المتطرفین، ومن ثم فتكرار

الرئیس ھذا التعبیر أتى في محله تماماً»، وفق دوائر رسمیة في مصر.
وقال السیسي إن «الدولة تحرص على التصدي لكل من تسول له نفسه أن يھدد أمنھا

واستقرارھا، وتتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن نفسھا، وتطور قواتھا المسلحة،
فئة باغیة مدعومة من «قوى خارجیة تمدھا بالسالح واألموال والعناصر اإلرھابیة، سعیاًوتحمي حدودھا، وتثأر ألبنائھا». ولفت إلى أن مصر تواجه «حرباً مكتملة األركان» تقودھا
من تلك القوى إلى فرض ھیمنتھا على المنطقة وإثناء مصر عن القیام بدورھا اإلقلیمي

الذي ال يھدف سوى إلى ترسیخ األمن واالستقرار وتسوية ما يشھده الشرق األوسط من
أزمات».

وأشار إلى أن 12 دولة تعاني منذ سنوات من اإلرھاب، منھا أفغانستان وباكستان والعراق
وسورية والصومال ولیبیا، الفتاً إلى أن «إعمار سورية يحتاج على األقل 250 بلیون

دوالر»، وسأل: «من يستطیع تدمیر دولة بھذا الشكل؟ ال يوجد جیش في العالم يستطیع
تدمیر الدول بھذا الشكل».
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