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مقــــدمـــــة النـــاشـــر

كانــت حركــة ضبــاط اجليــش يف مــر عــام 1952م، والتــي قادهــا مــن أســموا أنفســهم )الضبــاط األحــرار( 

عــى النظــام امللكــي يف مــر.. بدايــة دخوهلــا يف نفــق مظلــم مــن احلكــم العســكري؛ إذ تعاقــب عليهــا طــوال مــا 

ــم  ــا مــن الظل ــة عســكرية شــهد الشــعب املــري يف عهودهــم ألواًن يقــارب ســتة عقــود عــدة رؤســاء ذوي خلفي

والفســاد واالســتبداد الســيايس والفشــل االقتصــادي والتدهــور الثقــايف وقمــع املعارضــة أو إعطائهــا هوامــش 

ــة  ــة ضيقــة حمســوبة وحمكومــة بتوافقــات وحتالفــات ومصالــح ال بقناعــة هــذه األنظمــة العســكرية بأمهي حري

ــي.. ــام ديموقراط ــا يف أي نظ ــة ومكانته املعارض

يــن، فقــد ســيطر اجليــش عــى كل مفاصــل البــاد،  كانــت ســتة عقــود عجــاف ذاق الوطــن والشــعب فيهــا األمرَّ

وتعامــل مــع ثــروات الوطــن ومرافقــه كِضَيــاع خاصــة، واســتعان بالرشطــة كــذراع أمنيــة ثقيلــة تزيــح عــن طريقــه 

كل مــا ومــن يعتقــد أنــه عائــق أمــام امتــداد هــذه الســيطرة وتغوهلــا يوًمــا بعــد يــوم.

ــا حتــت وطــأة احلكــم العســكري الغاشــم بــكل مســاوئه الظاهــرة واخلفيــة..  ــون ســتني عاًم ظــل املريــون يئنُّ

املوثقــة والتــي مــا زالــت ُيكشــف عنهــا الســتار حتــى الســاعة..

ــر عــام 2011م،  ويف منعطــف تارخيــي وحلظــة فارقــة.. انتفــض هــؤالء املريــون يف اخلامــس والعرشيــن مــن يناي

مطالبــني بإصاحــات سياســية ودســتورية وأمنيــة، وحمتجــني عــى مــرشوع التوريــث الــذي تبنــاه نظــام املخلــوع مبارك.. 

ــا  ــقف مطالبه ــع س ــن، وارتف ــوع الوط ــتعلت يف كل رب ــة اش ــورة عارم ــت إىل ث ــة أن حتّول ــذه االنتفاض ــت ه ــا لبث ــم م ث

مــن جمــرد اإلصــاح إىل إســقاط نظــام مبــارك.. أطــول األنظمــة العســكرية املتعاقبــة عــى مــر عمــًرا؛ إذ امتــد ثاثــني 

عاًمــا يف ظــل تعديــات دســتورية ممنهجــة واســتفتاءات شــكلية تســتهدف تثبيــت دعائمــه وتلتــف عــى مبــدأ )تــداول 

الســلطة(، ومتهــد الطريــق إىل توريــث احلكــم جلــال مبــارك االبــن األكــر للرئيــس املخلــوع.

¢
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ــذي  ــي ال ــدف اخلف ــا كان اهل ــا، بين ــوار علنً ــب الث ــًدا مطال ــكري، مؤي ــس العس ــًا يف املجل ــش ممث ــل اجلي تدخ

كشــفت عنــه األحــداث هــو إحبــاط خمطــط التوريــث، واســتمرار إحــكام القبضــة العســكرية عــى مــر، وهــو مــا 

مل يفطــن إليــه مــا يمكــن تســميته بـ)النقــاء الثــوري( الــذي متّثــل يف امتنــان الثــوار للجيــش واحتفاالهتم احلاشــدة 

ــر احلكــم العســكري، وأخرجــت  ــد قطعــت داب ــارك، وتومههــم أن ثورهتــم ق بخلــع املجلــس العســكري ملب

مــر مــن نفقــه املظلــم إىل عهــد جديــد مــن احلكــم املــدين الديموقراطــي.. ذلــك الوهــم الــذي كان جمــرد 

ُهدنــة قصــرة يلتقــط فيهــا العســكر أنفاســهم قبــل أن يواصلــوا جثومهــم عــى صــدر الوطــن.

شــاركت مجاعــة اإلخــوان املســلمني بقــوة يف كل فعاليــات ثــورة ينايــر ومــا تاهــا مــن اســتحقاقات انتخابيــة نيابيــة 

ورئاســية حققــوا فيهــا فــوًزا ســاحًقا، كان ذروتــه فــوز الدكتــور حممــد مــريس أحــد قيــادات مجاعــة اإلخــوان املســلمني، 

ورئيــس حــزب احلريــة والعدالــة - الــذراع الســيايس للجاعــة - عــى منافســه الفريــق أمحــد شــفيق - أحــد أعمــدة 

نظــام املخلــوع مبــارك.

هبــذا الفــوز التارخيــي، صــار الدكتــور حممــد مــريس أول رئيــس مــدين منتخــب يف مــر بعــد عقــود احلكــم 

العســكري املســتبد، وقــد بــدأ الرجــل عهــده بدايــة مبــرشة؛ إذ كان يمتلــك مرشوًعــا إصالحًيــا واضــَح املالمــح 

يف كل املجــاالت هــو )مــرشوع النهضــة( الــذي كانــت عقــول اجلامعــة املفكــرة قــد عكفــت عــى إعــداده 

ــون  ــه ليك ــن يدي ــرشوع ب ــذا امل ــون ه ــب يضع ــدين منتخ ــس م ــر رئي ــم يف م ــدة احلك ــد إىل س ــوم يصع لي

ــن  ــاالت.. ولك ــة يف كل املج ــة وملموس ــات مدروس ــق إصالح ــالد، وحتقي ــؤون الب ــا إلدارة ش ــاًل ومنهًج دلي

ــده أذرع  ــت ض ــه وحتالف ــت علي ــه وتكالب ــت ب ــريس ترّبص ــد م ــس حمم ــم الرئي ــوم األول حلك ــذ الي ــات؛ فمن هيه

ــة  ــم وقيم ــن حج ــل م ــاله والتقلي ــه وإفش ــدف تعويق ــا هب ــة وغريه ــاء وداخلي ــام وقض ــن إع ــة م ــة العميق الدول

ــو 2013م بعــد عــام واحــد مــن حكــم الرئيــس الرشعــي  ــه انقــاب 3 يولي ــم كان ذروة ذلــك كل ــه.. ث إنجازات

املنتخــب الدكتــور حممــد مــريس بقيــادة وزيــر الدفــاع اجلنــرال عبــد الفتــاح الســييس،  وكذلــك عــزل الرئيــس، 

واعتقالــه يف جهــة غــري معلومــة لتعــود مــر مــرة أخــرى إىل ســجن العســكر الــذي مل تتحــرر منــه إال عاًمــا واحــًدا 

شــهدت فيــه إرهاصــات مبــرشة لعهــد جديــد مــن احلريــة والكرامــة واالســتقال االقتصــادي، كــا بــدأت تعــود 

إىل دورهــا اإلســامي والعــريب الرائــد يف خدمــة قضايــا األمــة، ودعــم حقــوق الشــعوب.
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مقــــدمـــــة النـــاشـــر

ــذه  ــع ه ــر، وم ــورة يناي ــبات ث ــب كل مكتس ــذي اغتص ــكر ال ــم العس ــد إىل جحي ــن جدي ــًرا م ــر ق ــدت م أعي

ــن  ــوف م ــرشات األل ــريس وع ــد م ــس حمم ــة للرئي ــامت اهلزلي ــة املحاك ــول مرسحي ــدأت فص ــة ب ــودة امَلهيض الع

ــدار إرادة  ــة وإه ــى الرشعي ــالب ع ــوا االنق ــن عارض ــس الذي ــار الرئي ــلمن، وأنص ــوان املس ــاء اإلخ ــادات وأعض قي

ــة،  ــة، وشــهدت هــذه املحاكــامت خروًجــا عــى أبســط معايــر العدال ــا ملفقــة وباهتامــات كاذب الشــعب، يف قضاي

كــام تعــرض هــؤالء األبريــاء إىل صنــوف مــن االنتهــاكات اإلنســانية واحلقوقيــة يف حمابســهم االنفراديــة املفتقــرة 

ــارات والعــالج والغــذاء  ــة، فقــد حرمــوا مــن الزي ــق والعهــود الدولي إىل مواصفــات الســجون، كــام أقرهتــا املواثي

الصحــي، ومل يــراع االنقالبيــون شــيخوخة كثــر منهــم، بــل عاملــوا اجلميــع بشــكل متعســف وكأهنــم ينتقمــون منهــم 

ويثــأرون للعــام الوحيــد الــذي حتــررت فيــه مــر مــن قبضتهــم رغــم أهنــم أداروا املشــهد الســيايس مــن وراء الســتار 

خــالل هــذا العــام.

ــرة  ــا جائ ــة أحكاًم ــدر يف قضاياهــا امللفق ــيس الــذي أص ــاء املس ــات القض ــف منص ــات خل ــتمرت املحاك اس

تراوحــت بــني اإلعــدام والســجن املؤبــد وكذلــك الســجن ملــدد طويلــة، ومل خيــُل املشــهد اهلــزيل مــن احلكــم عــى 

ــر مــن مؤبــد! وطــوال فصــول املحاكــات الظاملــة كان الرئيــس  ــر مــن إعــدام وأكث كثــري مــن هــؤالء الصفــوة بأكث

حممــد مــريس يقــف خلــف القفــص الزجاجــي العــازل أســًدا هصــوًرا خيطــب يف املنصــة واحلضــور بشــجاعة وباغة 

نادريــن، ويعلــن متســكه بالرشعيــة، وهيــز أرجــاء القاعــة بصوتــه القــوي، وهــو يتلــو آيــات وعيــد الظاملــني والوعــد 

بالنــر للمؤمنــني..

ــم.. إىل  ــية مهنته ــمهم أو ُقدس ــرام َقَس ــية اهلل وال اح ــم خش ــم ال تردعه ــادرين يف غّيه ــاة األرض س ــل قض ظ

ــوم  ــور حممــد مــريس شــهيًدا ي أن صــدر حكــم قــايض الســاء العــدل، وارتقــى الرئيــس الرشعــي املنتخــب الدكت

الســابع عــرش مــن يونيــو 2019 م يف إحــدى جلســات حماكمتــه بتهمــة التخابــر.. ارتقــى عزيــًزا بعــد خطبــة عصــامء 

جــّدد فيهــا ثباتــه عــى مبادئــه، وعــدم خضوعــه للمســاومة، وفضــح ممارســات قضــاء االنقــالب يف حقــه، وكيــف 

ــه وســرته  ــة اغتيــال خمططــة.. ارتقــى شــاخًما مثلــام عــاش شــاخًما، وطويــت صفحــة حيات أهنــا متثــل حماول

املحتشــدة بمعــاين الصمــود والعــزة واإلبــاء واالنتــامء الصــادق للعقيــدة ثــم الوطــن، فــكان عظيــاًم وملهــاًم حًيــا 

ــل تضييــق  ــه األســطوري، وقوب ــاًم وســجينًا، فقــد نعــاه العــامل واحتفــى برحيل ــا.. زعي وشــهيًدا.. حــارًضا وغائًب

ســلطات االنقــالب الغاشــم وتعســفها يف إجــراءات جنــازة ودفــن الرئيــس الشــهيد بمراثــي وجنــازات وصلــوات 
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غائــب ومراســم عــزاء حاشــدة يف كل أقطــار العــامل احلــر، بينــام التزمــت األنظمــة العميلــة الضالعــة يف مؤامــرة 

االنقــالب صمًتــا خمزًيــا زادهــا عــاًرا عــى عــار.

رحــل الرئيــس الشــهيد فتحــول مــن زعيــم إىل رمــز.. مــن قائــد إىل قــدوة.. مــن ســرية حيــاة إىل فكــرة، وصــار عــى 

ورثــة محايــة الرشعيــة واألمنــاء عليهــا أال يرتكــوا هــذه الســرة يعبــث هبــا العابثــون، ويشــوهها العمــالء، ويزيفهــا 

حمرتفــو تزويــر التاريــخ واحلقيقــة.. صــار توثيــق هــذه احلقيقــة وذلــك التاريــخ فريضــة فكريــة وواجًبــا يف رقــاب 

كل مــن يعرفــون للرجــل قــدره ومكانتــه، ويقــدرون جهــاده وصمــوده، ويأبــون إال أن تظــل ســرته ناصعــة ورحلــة 

حياتــه موثقــة تتوارثهــا األجيــال الظامئــة إىل قيــم احلــق واحلريــة والكرامــة واملــوت النبيــل دفاًعــا عــن املبــادئ.

لقــد صــارت ملحمــة جهــاد الدكتــور حممــد مــريس أمانــة جيــب صوهنــا مــن الطمــس والتشــويه، وتســجيلها بحــروف 

مــن االمتنــان والوفــاء لرجــل صــدق اهلل فصدقــه، وأعلــن أن حياتــه ثمــن للدفــاع عــن الرشعيــة، وســّدد الثمــن..

عــى محــل األمانــة واالضطــاع بواجــب ومســؤولية توثيــق أبــرز مامــح  وقــد عــزم 

وحمطــات ســرية الرئيــس الشــهيد ومســريته، وإحيــاء مــا يريــدون لــه أن يمــوت مــع صاحبه مــن معان وقيــم ودروس 

وعــر لــن متــوت مــادام يف صــدور األحــرار واملجاهديــن أنفــاس تــردد، ويعلــن كل منهــا أن احلــق منتــر حتــًا، 

ــاة العظــاء، والقــر ال يضــم إال رفاهتــم، بينــا تســبح أرواحهــم  والباطــل زاهــق وعــًدا، وأن املــوت ال يطــوي حي

املجاهــدة الشــّاء يف رحــاب اخللــد ُتلهــم ورثــة الطريــق، ومتنحهــم قــوة عــى قوهتــم، فيمضــون ثابتــني حتــى النــر 

أو الشــهادة، وحــني يرحلــون ينضمــون إىل مواكــب األرواح احلــرة الســابحة التــي تتأمــل مــن عليائهــا قوافــل العبيــد 

عــى األرض بإشــفاق ال خيالطــه نــدم عــى مــا بذلــوه ليســتنقذوا هــؤالء اجلهــال الغافلــني..

حتيــة إىل روح الرئيــس الشــهيد التــي حتــررت مــن قيــود األرض يــوم رحــل، وعهــد عــى امُلــِيّ يف ذات الطريــق 

الــذي ســار عــى أشــواكه وأحجــاره حتــى املــوت عــى مــا مــات عليــه.
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بقلم: 
وزير اإلعام يف حكومة الرئيس حممد مريس

هــذه ســطور خمتــرة أقــدم هبــا كتــاب "احللــم املــروق" الــذي مجعنــا يف جملديــه كافــة خطــب الرئيــس حممــد 

مــريس، وأحاديثــه، وكلاتــه، وحواراتــه الصحفيــة والتليفزيونيــة، التــي أدىل هبــا خــال عــام حكمــه قبــل أن ينقلــب 

عليــه العســكر بقيــادة وزيــر الدفــاع عبــد الفتــاح الســييس، والــذي عّينــه الرئيــس مــريس ورّفعــه رتبتــني مــرة واحــدة 

قبــل أن ُيثبتــه وزيــًرا للدفــاع.

 سطور أكتبها عن الرئيس حممد مريس الذي رشفت بمعرفته قبل أكثر من ثاثني عاًما..

كان لقائــي األول بــه يف خريــف عــام 1985م عندمــا عــاد مــن بعثتــه للواليــات املتحــدة األمريكيــة، حيــث أهنــى 

أطروحتــه للدكتــوراه، وعمــل لســنوات يف أرقــى جامعاهتــا، لكنــه آثــر العــودة لوطنــه لُيســهم يف خدمتــه وهنضتــه، 

وقــد عّرفنــي عليــه أســتاذي الكاتــب الصحفــي جابــر رزق )-(.

ــه بالقســم الســيايس لإلخــوان  ــخ، وزاملت ــذ ذلــك التاري ــا من ــا وصديًق ــور مــريس أًخ ــي بالدكت توّطــدت عاقت

املســلمني، ومجعتنــا مناشــط وأعــال عديــدة إىل أن عملــت معــه يف محلــة املرشــح الرئــايس املهنــدس خــريت الشــاطر 

الــذي كان يرأســها الدكتــور مــريس، وكنــت أحــد مستشــارهيا. وبعــد رفــض ترشــيح املهنــدس الشــاطر عملــت يف 

محلــة الدكتــور مــريس لانتخابــات الرئاســية، وكلــل اهلل جهودنــا بالفــوز الكبــري.

ثــم رشفــت بالعمــل معــه يف أول حكومــة ُيشــّكلها، وأقســمت أمامــه مــع بقيــة الــوزراء اليمــني الدســتورية يف 

الثــاين مــن أغســطس 2012م، واســتمر عمــي معــه إىل صبيحــة يــوم االنقــاب العســكري يف الثالــث مــن يوليــو / 

متــوز 2013م، رغــم حصــاره مــن قبــل مــن خانــوه بمكتبــه بــأرض احلــرس اجلمهــوري رشق العاصمــة القاهــرة.

تقدمي: صالح عبد املقصود 
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ــات  ــه ليومي ــد تعرضــت في ــا عــن الرئيــس مــريس مــن االنتخــاب إىل االنقــاب.. وق ــا وافًي لقــد ســطرت كتاًب

ــه ومعاركــه خــال هــذا العــام الصعــب. الرئيــس وأعال

ــا مــن مكائــد املتآمريــن  كتبــت عــن األزمــات التــي شــهدهتا جتربــة حكمــه وكيــف عاجلهــا، وكشــفت فيــه طرًف

ــرأي العــام عــى  ــع ال ــى يّطل ــا بمشــيئة اهلل حت ــور قريًب ــاب إىل الن يف الداخــل واخلــارج، أرجــو أن خيــرج هــذا الكت

ــه أن تكتمــل  ــًا وهنــاًرا، لكــن مل ُيقــدر لتجربت ــه، وواصــل العمــل لي ــه وأمت ــة رجــل أراد اخلــري لشــعبه ووطن جترب

ــرة. ــا املؤام وأجهضته

يف هــذا الكتــاب ســأكتفي بصفحــات عــن الرئيــس الشــهيد الــذي خرتــه األمــة، وليســت مــر وحدهــا، وعــن 

احللــم الــذي ُسق مــن الشــعب املــري الــذي كافــح طويــًا ألجــل نيــل حريتــه، وال يــزال.  

ــام  ــن ع ــطس م ــة يف أغس ــة الرشقي ــا بمحافظ ــز ههي ــة ملرك ــدوة التابع ــة الع ــريس يف قري ــد م ــس حمم ــد الرئي ول

1951م، ودرس املرحلــة اإلبتدائيــة يف مدرســة القريــة، ثــم أتــم دراســة املرحلــة الثانويــة بمدينــة الزقازيــق لينتقــل 

بعــد ذلــك إىل العاصمــة، حيــث درس يف جامعــة القاهــرة - أعــرق اجلامعــات املريــة - يف مرحلتــي البكالوريوس 

واملاجســتري، وكان ترتيبــه األول، حيــث حصــل عــى البكالوريــوس بتقديــر امتيــاز مــع مرتبة الرشف عــام 1975م، 

ــاد  ــم ع ــهًرا، ث ــرش ش ــة ع ــة خلمس ــرب الكياوي ــاح احل ــري بس ــش امل ــًدا باجلي ــي جمن ــه الوطن ــا أّدى واجب وبعده

بعدهــا ليعمــل معيــًدا بكليــة اهلندســة جامعــة القاهــرة، وحصــل عــى درجــة املاجســتري يف جمــال الطاقــة الشمســية، 

والتــي كانــت بمثابــة أول أطروحــة علميــة يف اجلامعــات املريــة عــن اســتخدامات الطاقــة الشمســية. 

ــوب  ــه العلمــي، حيــث درس بجامعــة جن ــكا لتفوق ــوراه بأمري ليحصــل بعــد ذلــك عــى منحــة لدراســة الدكت

ــة.. ــي تعــد مــن أكــر اجلامعــات األمريكي ــا، والت كاليفورني

أهنــى حممــد مــريس أطروحتــه للدكتــوراه يف علــم املــواد يف عامــني وتســعة أشــهر، علــًا بــأن أطروحــة الدكتــوراه 

يف هــذا التخصــص ومــن هــذه اجلامعــة ذات الرتيــب الثــاين عــى العــامل يف علــم املــواد قــد تســتغرق مــا بــني مخــس 

إىل ثــاين ســنوات.

حصــل مــريس عــى الدكتــوراه عــام 1982م.. ليعمــل أســتاًذا بجامعــة جنــوب كاليفورنيــا، وهــي نفــس اجلامعــة 

ــد للفضــاء )األمريكــي نيــل أرمســرونج( عــى درجــة املاجســتري يف هندســة الفضــاء،  التــي حصــل منهــا أول رائ

وكان أول إنســان يصــل إىل ســطح القمــر يف عــام 1969م.
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بعدهــا عمــل الدكتــور مــريس يف )جامعــة ريــدچ( بالواليــات املتحــدة، وشــارك يف إنجــاز بعــض البحــوث التــي 

اســتفادت منهــا )وكالــة ناســا( للفضــاء.

رغــم بريــق الشــهرة وُيــر احليــاة يف أمريــكا، فّضــل الدكتــور مــريس العــودة لوطنــه مــر لُيســهم يف خدمتهــا 

وهنضتهــا، فعــاد إىل جامعتــه األم )جامعــة القاهــرة( يف عــام 1985م، ومنهــا إىل جامعــة الزقازيــق الناشــئة، والتــي 

تــرأس فيهــا قســم املــواد بكليــة اهلندســة حتــى عــام 2011م، وخــال هــذه الفــرة ســافر للعمــل بجامعــة طرابلــس 

بليبيــا ملــدة عــام.

نشــأ حممــد مــريس يف بيئــة صاحلــة متدينــة، ألبويــن كريمــني، غمــراه بالعاطفــة اإليانيــة، وحــب اخلــري والتعــاون 

واإليثار.

ــن  ــا ع ــاة.. كان باحًث ــن واحلي ــوم الدي ــراءة يف عل ــى الق ــًا ع ــه، وكان مقب ــم يف طفولت ــرآن الكري ــظ الق ــم حف أت

العلــم النافــع أًيــا كان مصــدره، مطبًقــا القــول املنســوب لإلمــام عــي )كــرم اهلل وجهــه(: )احلكمــة ضالــة املؤمــن أّنــى 

وجدهــا فهــو أحــق النــاس هبــا(.

رغــم نبوغــه العلمــي إال أنــه كان شــغوًفا بالقــراءات األدبيــة والتارخييــة، ومتّيــز بعقليــة منفتحــة عــى كل األفكار يســتفيد 

مــن إجيابياهتــا ويتجنــب ســلبياهتا.. كــا نســب لإلمــام مالــك "كل إنســان يؤخــذ مــن كامه ويــرد إاّل املعصــوم ]".

ــي وانضباطــه الســلوكي بالتعــّرف عــى اإلخــوان املســلمني اجلاعــة  ــه الدين ــّوج الشــاب حممــد مــريس التزام ت

واجلامعــة - إن صــّح التعبــري - يف عــام 1977م، وتعمقــت معرفتــه هبــا أثنــاء وجــوده بالواليــات املتحــدة؛ حيــث 

شــارك مــع زوجتــه الســيدة نجــاء حممــود يف العمــل بمختلــف أنشــطة اجلاليــة اإلســامية هنــاك..

بعــد عودتــه ملــر، تــدرج يف مراتــب العمــل داخــل اجلاعــة، وأصبــح عضــًوا يف القســم الســيايس، ثــم عضــًوا 

بمكتــب اإلرشــاد، ومتحدًثــا إعامًيــا باســم اإلخــوان املســلمني..

ويف النشــاط العــام، كان أحــد رمــوز املجتمــع العلمــي، وعضــًوا بلجنــة مقاومــة التطبيــع مــع العــدو اإلسائيــي، 

وانتخــب عضــًوا بنــادي أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الزقازيــق..

ــوان  ــة اإلخ ــا لكتل ــب رئيًس ــق، وانتخ ــرة الزقازي ــن دائ ــعب ع ــس الش ــات. جمل ــاز يف انتخاب ــام2000 م، ف ويف ع

املســلمني بمجلــس الشــعب، والتــي كانــت تتزعــم املعارضــة بالرملــان املري منــذ عــام 1987م وحتى عــام 2010م، 
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عندمــا أقــدم نظــام مبــارك عــى تزويــر االنتخابــات بصــورة فاضحــة كانــت ســبًبا مــن أســباب الثــورة عليــه يف 

ينايــر 2011م.

ــة، وحصــد أعــى  ــات الرملاني ــور حممــد مــريس يف االنتخاب ــح اإلخــوان املســلمون الدكت يف عــام 2005م، رّش

األصــوات يف اجلولــة األوىل وبفــارق كبــري، لكــن يف جولــة اإلعــادة تــم تزويــر االنتخابــات، وأعلــن فــوز مرشــح 

احلــزب احلاكــم مكانــه..

وقــد اهتــم الرئيــس مــريس أحــد القضــاة املرشفــني عــى االنتخابــات، ويدعــى عــي حممــد النمــر بتزويــر 

االنتخابــات وقلــب النتيجــة لصالــح منافســه املنتمــي حلــزب الرئيــس املخلــوع مبــارك.

حيــث أشــار الدكتــور مــريس يف خطابــه الــذي ألقــاه يف الســادس والعرشيــن مــن يونيــو 2013م بمناســبة مــرور 

عــام عــى توليــه الســلطة لتلــك الواقعــة يف معــرض حديثــه عــن فســاد ذلــك القــايض، والــذي بــّرأ للتــو منافســه يف 

االنتخابــات الرئاســية الفريــق أمحــد شــفيق يف قضيــة الفســاد التــي كان متهــًا فيهــا..

مريس رئيًسا حلزب احلرّية والعدالة

يف أعقــاب ثــورة ينايــر 2011م، قــرر اإلخــوان املســلمون تأســيس )حــزب احلريــة والعدالــة( ليصبــح الــذراع 

السياســية للجاعــة، وكان الرئيــس مــريس وكيــًا ملؤســيس احلــزب، وانتخــب رئيًســا للحــزب بعــد تأسيســه، كــا 

ُانتخــب الدكتــور عصــام العريــان نائًبــا للرئيــس والدكتــور رفيــق حبيــب نائًبــا ثــان، والدكتــور حممــد ســعد الكتاتنــي 

أمينًــا عاًمــا للحــزب.

ــف  ــل التحال ــن تكت ــورة، ضم ــد الث ــة بع ــات برملاني ــزب أول انتخاب ــاض احل ــه، خ ــام نفس ــن الع ــر م ويف أكتوب

الديمقراطــي الــذي ضــّم اثنــي عــرش حزًبــا وحركــة سياســية، وحصــد احلــزب األكثريــة الرملانيــة يف جملــس الشــعب 

)46 %(، كــا حصــد األغلبيــة الرملانيــة يف جملــس الشــورى )59 %(.

وانتخــب الدكتــور/ حممــد ســعد الكتاتنــي - أمــني عــام حــزب احلريــة والعدالــة - رئيًســا ملجلــس الشــعب، كــا 

انتخــب الدكتــور/ أمحــد فهمــي - عضــو احلــزب - رئيًســا ملجلــس الشــورى. 
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انتخــــــابـــات الرئــــاســة

يف أبريــل 2012م، قــّرر اإلخــوان املســلمون وحــزب احلريــة والعدالــة ترشــيح املهنــدس خــريت الشــاطر 

النتخابــات رئاســة اجلمهوريــة، والتــي تقــرر إجراؤهــا يف مايــو مــن العــام نفســه، وذلــك بعــد عــدم متكنهــم مــن 

إقنــاع أي مــن الشــخصيات التــي توافقــوا عــى ترشــيحها مــع حلفائهــم، وهــم املستشــار طــارق البــرشي )املفكــر 

ــاء  ــس القض ــس جمل ــاين )رئي ــام الغري ــار حس ــبق(، واملستش ــة األس ــس الدول ــس جمل ــب رئي ــارز ونائ ــؤرخ الب وامل

األعــى ورئيــس حمكمــة النقــض الســابق(، واملستشــار حممــود مكــي )نائــب رئيــس حمكمــة النقــض، وأحــد رمــوز 

ــي(. ــتقال القضائ ــار االس تي

وأمــام مــأزق عــدم العثــور عــى مرشــح قــوي ينتــر ملبــادئ الثــورة، ويقــف أمــام مرشــحّي الدولــة العميقــة 
ــا لــه،  )اجلنــرال عمــر ســليان مديــر املخابــرات العامــة، والــذي عّينــه مبــارك أثنــاء الثــورة وقبــل خلعــه بأيــام نائًب
واجلنــرال أمحــد شــفيق - قائــد ســاح اجلــو املــري ســابًقا ووزيــر الطــريان املــدين - والــذي عّينــه مبــارك أيًضــا 

رئيًســا للحكومــة التــي ُأعيــد تشــكيلها بعــد انــدالع الثــورة(.

كان الرجــان مدعومــني مــن مؤسســات الدولــة ومــن قــوى النظــام القديــم.. وكان نجــاح أحدمهــا أمــًرا شــبه 

حمســوم يف مقابــل بقيــة املرشــحني الذيــن ينتمــي بعضهــم لقــوى الثــورة والبعــض اآلخــر للنظــام القديــم أيًضــا..

فلــم جيــد اإلخــوان أمامهــم ســوى الدفــع بمرشــح مــن عندهــم، واجتمــع جملــس الشــورى العــام للجاعــة، وصــّوت 
ــس  ــريس رئي ــد م ــور حمم ــح الدكت ــّوت لصال ــا ص ــة، ك ــا للجمهوري ــاطر رئيًس ــريت الش ــدس خ ــيح املهن ــح ترش لصال
ــان  ــور عصــام العري ــات، والدكت ــر ترشــيح الشــاطر لانتخاب ــة كمرشــح احتياطــي يف حــال تعّث ــة والعدال حــزب احلري

كمرشــح احتياطــيٍّ ثــاٍن.

ــورى،  ــعب والش ــيس الش ــاء جمل ــن أعض ــري م ــدد كب ــد ع ــحه بتأيي ــاطر أوراق ترّش ــريت الش ــدس خ ــّدم املهن ق

ــة. ــة والعدال ــزب احلري ــن ح ــيح م وبرش

يف الســادس عــرش مــن أبريــل وقبــل إغــاق بــاب الرشــيح بيــوم، تــّرب لإلخــوان املســلمني مــن مصــدر قريب 

مــن اللجنــة العليــا لانتخابــات الرئاســية أن اللجنــة حســمت قرارهــا برفــض أوراق عــرشة مــن املرشــحني، كان 

أبرزهــم: اجلنــرال عمــر ســليان، واملهنــدس خــريت الشــاطر، والشــيخ حــازم أبــو إســاعيل.. ألســباب خمتلفــة..
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وأصبحــت ُفــرص فــوز اجلنــرال شــفيق - مرشــح الدولــة العميقــة واجليــش واحلــزب الوطنــي املنحــل - كبــرية 

جــًدا بعــد خلــو ســاحة املعركــة مــن الثاثــة امُلبَعدين..جديــد يف شــكل رئيــس حكومتــه أمحــد شــفيق، أو يدفعــوا 

بمرشــحهم االحتياطــي الدكتــور حممــد مــريس خلــوض هــذه االنتخابــات، رغــم أن فرصتــه يف الفــوز كانــت تبــدو 

أضعــف بكثــري مــن فرصــة املهنــدس خــريت الشــاطر.

لكن احلزب واجلاعة حسموا أمرهم يف ساعة متأخرة من الليل، وقبل إغاق باب الرشيح بساعات..

ونجــح الرئيــس مــريس يف جتميــع األوراق املطلوبــة للرشــيح، وســبقه املحامــون الذيــن اســتوفوا ملــف 

ــه للخدمــة العســكرية، وبعدهــا ذهــب ملقــر اللجنــة  الرشــيح، وتوّجــه هــو الســتخراج الشــهادة التــي ُتفيــد تأديت

ــط!. ــة فق ــن دقيق ــاب بعرشي ــاق الب ــل إغ ــا قب ــام أعضائه ــيح أم ــب الرش ــع طل ووق

ــا هلــا،  ــايس خــريت الشــاطر، ومستشــاًرا إعامًي ــة للمرشــح الرئ ــة االنتخابي ــت عضــًوا باحلمل ــي كن ــر أنن أتذّك

وكان الدكتــور حممــد مــريس هــو رئيــس احلملــة، وعندمــا جاءنــا تريــب شــطب املهنــدس خــريت الشــاطر، وتقــّرر 

ترّشــح الدكتــور حممــد مــريس حتّولــت احلملــة للعمــل لصالــح املرشــح اجلديــد، كــا حتــّول املرشــح الرئــايس الــذي 

تــم شــطبه )خــريت الشــاطر( إىل مــرشف عــى محلــة املرشــح الدكتــور حممــد مــريس ضارًبــا نموذًجــا راقًيــا ورائًعــا 

يف التجــرد واإلخــاص والتفــاين يف خدمــة الفكــرة واملــرشوع.. وراح يطــوف املــدن واملحافظــات، وحيشــد التأييــد 

للدكتــور حممــد مــريس.

صــــعوبة املعــــركة:

ــا يف احلملــة نشــعر بصعوبــة مهمتنــا يف تســويق مرشــحنا اجلديــد الدكتــور مــريس؛ نظــًرا ألن فكــرة ترشــحه  كنّ

عنــد الشــعب مل تكــن مطروحــة، وهنــاك مرشــحون قــد بــدؤوا التواصــل مــع الشــعب عقــب خلــع مبــارك مبــارشة، 

رغــم أن معركــة االنتخابــات مل تبــدأ بشــكل رســمي، لكنهــم اســتخدموا تعبــري )املرشــح الرئــايس املحتمــل(، أمــا 

مرشــحنا فقــد كان آخــر الداخلــني للســباق الرئــايس، وقــّدم أوراق ترشــحه قبــل إغــاق البــاب بدقائــق..

لقــد اســتثقلنا املهمــة التــي ُأوكلــت إلينــا يف احلملــة، لدرجــة أن بعــض املعاونــني لنــا مــن خــارج احلــزب انســحبوا 

العتقادهــم أننــا نخــوض معركــة خــاسة، ورأوا - مــن وجهــة نظرهــم - عــدم إهــدار وقتهــم وجهدهــم فيها.
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لكننــا اســتعنا بــاهلل، ثــم بجهــود اإلخــوان واألنصــار، فمرشــحنا - وإن كان آخــر مــن دخلــوا الســباق - ليــس 

شــخصية جمهولــة، بــل كان يقــود املعارضــة الرملانيــة ضــد نظــام مبــارك خلمــس ســنوات )مــن 2000 إىل 2005م(، 

كــا أنــه عضــو بمكتــب إرشــاد مجاعــة اإلخــوان املســلمني، ورئيــس القســم الســيايس هبــا، وأحــد املتحدثــني 

اإلعاميــني باســمها، إضافــة إىل أنــه رئيــس للحــزب الــذي حصــد األكثريــة الرملانيــة يف انتخابــات برملــان الثــورة..

ــا يف كل يــوم، بــل يف كل ســاعة،  ــا العمــل ليــل هنــار، وكن ــا املعركــة االنتخابيــة ملرشــحنا اجلديــد، وواصلن بدأن

ــا إىل ثقــة يف اهلل بــأن مرشــحنا هــو األوفــر حًظــا لــدى الشــعب.. نشــعر بتقــدم كبــري يف الســباق، ووصلن

خــال مخســة أســابيع مــن الرشــح وحتــى اجلولــة األوىل مــن االنتخابــات، والتــي جــرت يف يومــي 23، 24 مــن 

ــا - بتوفيــق اهلل - يف أن حيصــد مرشــحنا املركــز األول يف مفاجــأة لــكل القــوى واألحــزاب  ــو 2012م، نجحن ماي

ــه  ــات كان تصنيف ــة االنتخاب ــة، وليل ــة الثامن ــح يف املرتب ــة الرش ــه يف بداي ــي صنّفت ــرأي الت ــتطاعات ال ــز اس ومراك

اخلامــس، لكــن توفيــق اهلل لــه جعلــه حيصــد املركــز األول، وبفــارق كبــري عــن أقــرب منافســيه اجلنــرال أمحــد شــفيق.

املعــــركة احلــــاســـمة:

دخــل الرئيــس مــريس معركــة اإلعــادة والتــي جــرت يومــي 16، 17 يونيــو 2012م، ومتيــزت بالســخونة وحــّدة 

املنافســة، وكانــت ماكينــة الدولــة العميقــة وأجهزهتــا تعمــل بــكل طاقتهــا ضــد املرشــح الدكتــور مــريس، وقــّدر اهلل 

لــه الفــوز بفــارق مليــون صــوت عــى منافســه اجلنــرال أمحــد شــفيق.

وحاولــت مؤسســات الدولــة العميقــة الضغــط لتغيــري النتائــج، وتلــكأت اللجنــة العليــا لانتخابــات يف إعــان 

النتيجــة.. لكــن محلــة الدكتــور مــريس كانــت قــد ســبقتهم ونــرشت كافــة حمــارض فــرز األصــوات بتوقيــع القضــاة، 

وتوقيــع منــدويب املرشــحني الرئاســيني مــريس وشــفيق..

ومجعناهــا يف عــدد مــن املجلــدات، وطبعنــا منهــا عــرشات النســخ ســلمناها ملمثــي وســائل اإلعــام واملنظــات 

املعنيــة بمتابعــة ومراقبــة االنتخابــات..

وتســّبب هــذا التحــرك مــن قبــل محلــة الدكتــور مــريس يف إربــاك مؤسســات الدولــة العميقــة التــي أشــاعت فــوز 

ــات،  ــا لانتخاب ــة العلي ــى اللجن ــري ع ــريس بالتأث ــور م ــة الدكت ــام محل ــا اهت ــاول إعامه ــل، وح ــارق ضئي ــفيق بف ش

والتــي كانــت معنيــة بإعــان النتائــج األوليــة..
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لكــن محلــة الدكتــور مــريس رّدت بــأن دورهــا انحــر يف جتميــع املحــارض التــي وقعهــا القضــاة املرشفــون عــى 

ــم  ــدس حات ــي املهن ــب الذك ــن النائ ــراح م ــورة باق ــان الث ــدره برمل ــذي أص ــون )ال ــص القان ــي ن ــات، والت االنتخاب

عــّزام( عــى تســليم كل مرشــح أو مندوبــه نســخة مــن حمــر فــرز أصــوات اللجنــة، موقًعــا مــن القــايض املــرشف 

عــى االنتخابــات.. وهكــذا نجحنــا يف تضييــق اخلنــاق عــى مــن يريــد التاعــب يف النتائــج..

مارســت الدولــة العميقــة ضغوطهــا عــى جلنــة االنتخابــات، لكــن بعــض أعضائهــا رفضــوا اإلذعــان، 

ــفيق  ــا ش ــّدم هب ــي تق ــون الت ــة الطع ــص كاف ــن فح ــي م ــى تنته ــام حت ــة أي ــان لبضع ــر اإلع ــة مؤمت ــرت اللجن وأّخ

ومحلتــه، وراجعــت كافــة حمــارض الفــرز يف كل اللجــان.. ويف النهايــة وحتــت الضغــط الشــعبي مل يكــن أمامهــا إال 

أن تعقــد مؤمترهــا الــذي حــره مئــات الصحفيــني واإلعاميــني مــن خمتلــف وســائل اإلعــام املحليــة واألجنبيــة، 

وأعلنــت اللجنــة العليــا فــوز الرئيــس الدكتــور حممــد مــريس باالنتخابــات الرئاســية، ليكــون بذلــك أول رئيــس 

مــدين منتخــب، ويكــون ثمــرة الثــورة التــي خلعــت الديكتاتــور مبــارك بعــد أن ظــّل جاثــًا عــى صــدور املريــني 

لثاثــني عاًمــا..

تســـّلم الســــلطة:

ــس  ــؤدي الرئي ــادة، أن ي ــات اإلع ــوم انتخاب ــكري ي ــس العس ــدره املجل ــذي أص ــتوري ال ــان الدس ــا لإلع طبًق

املنتخــب اليمــني الدســتورية أمــام أعضــاء املحكمــة الدســتورية العليــا، وذلــك بعــد أن أقــدم املجلــس العســكري 

عــى جريمــة حــل جملــس الشــعب املنتخــب اســتناًدا حلكــم املحكمــة الدســتورية التــي أبطلــت فيــه االنتخابــات التي 

جــرت عــى املقاعــد الفرديــة، والتــي كانــت متثــل ثلــث مقاعــد املجلــس بذريعــة منافســة األحــزاب مــع املســتقلني 

عــى هــذه املقاعــد. 

ومل يكتــف املجلــس العســكري بحــل الرملــان، بــل نقــل لنفســه ســلطة الترشيــع، وســن القوانــني بحجــة غيــاب 

الرملــان، وحّصــن وزيــر الدفــاع واملجلــس العســكري مــن العــزل، وأعطــى نفســه حــق تشــكيل اجلمعيــة التأسيســية 

لوضــع الدســتور، وقبــول أو رفــض خمرجاهتــا، وأعــاد تشــكيل جملــس الدفــاع الوطنــي بأغلبيــة عســكرية وأقليــة 

مدنيــة عــى رأســها رئيــس اجلمهوريــة، والــذي ال يملــك إقــرار يشء دون موافقــة اجلنــراالت..
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لــذا أطلقــت القــوى السياســية املريــة عــى هــذا اإلعــان مســمى )اإلعــان الدســتوري املكّبــل(، أي الــذي 

كّبــل ســلطة الرئيــس املنتخــب، وقّيــد صاحياتــه بشــكل كبــري، وحرمــه مــن وجــود الســلطة الترشيعيــة املنتخبــة، 

والتــي كان يمكنهــا معاونتــه يف ســن القوانــني الازمــة وضبــط حركــة الدولــة.. لــذا جــاء الرئيــس املنتخــب عــى 

رأس دولة غر مكتملة املؤسســات الدســتورية، وأمهها الربملان..

جدلية اليمن الدستورية:

ــؤدي الرئيــس مــريس أمامهــا اليمــني  ــي ينبغــي أن ي ــرًيا حــول اجلهــة الت ــة انقســاًما كب شــهدت الســاحة املري

ــة جملــس الشــعب.. الدســتورية يف ظــل غيب

ــم  ــذي أقي ــال ال ــني يف االحتف ــأداء اليم ــدأ ب ــث ب ــراف، حي ــاء كل األط ــح يف إرض ــه نج ــس بحكمت ــن الرئي لك

بميــدان التحريــر مســاء يــوم اجلمعــة املوافــق 29 مــن يونيــو/ حزيــران 2012م، وأمــام املايــني مــن أبنــاء الشــعب 

التــي احتشــدت لاحتفــال بفــوزه وفــاًء لوعــده الــذي قطعــه عــى نفســه أثنــاء احلملــة االنتخابيــة مــن أنــه يف حــال 

فــوزه ســيؤدي اليمــني أمــام الشــعب املــري يف ميــدان التحريــر الــذي شــهد انطــاق الثــورة ضــد نظــام مبــارك 

ــوري.. الديكتات

ويف هذا اليوم، وجه التحية ألرواح شهداء الثورة، وللمصابني، ولشباب الثورة ورجاهلا ونسائها..

ووجه التحية لكل أبناء مر بمختلف وظائفهم وطوائفهم ورشائحهم..

وخاطب املحتشدين بقوله: "أنتم أصحاب اإلرادة... أنتم مصدر السلطة... أعمل لكم ألف حساب".

وأضــاف: "أتيــت اليــوم إىل الشــعب املــري... والــكل يســمعني اآلن... الشــعب كلــه يســمعني.. والــوزارة 

واحلكومــة واجليــش والرشطــة.. ورجــال مــر ونســاؤها يف الداخــل واخلارج: ال ســلطة فوق ســلطة الشــعب".

ــام  ــتورية أم ــني الدس ــس اليم ــران 2012م، أدى الرئي ــو/ حزي ــن يوني ــق 30 م ــايل، املواف ــوم الت ــاح الي ويف صب

رئيــس وأعضــاء املحكمــة الدســتورية، وبعــد ذلــك توّجــه إىل قاعــة االحتفــاالت الكــرى بجامعــة القاهــرة التــي 

احتشــد فيهــا رمــوز املجتمــع املــري وقياداتــه السياســية والفكريــة واحلزبيــة، وخطــب أمامهــم متعهــًدا بالوفــاء بــا 

قطعــه عــى نفســه يف برناجمــه االنتخــايب، واختتــم خطابــه بــأداء اليمــني أمــام هــذا احلشــد الكبــري مــن أبنــاء مــر..
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ــه القــوات املســلحة لتنصيــب الرئيــس املنتخــب يف  وبعــد ظهــر ذلــك اليــوم، شــارك يف االحتفــال الــذي أقامت

املنطقــة العســكرية باهلايكســتب، وأدى لــه رئيــس املجلــس العســكري - الــذي أدار شــؤون البــاد خــال املرحلــة 

التــي أعقبــت ســقوط مبــارك - وأعضــاء املجلــس التحيــة العســكرية.

وكانــت حلظــة خــداع مــن العســكر - الذيــن اّدعــوا رغبتهــم يف العــودة إىل مهمتهــم الدســتورية يف محايــة الوطــن 

وتأمــني حــدوده - وظننــا أهنــم ســيركون السياســة، وينرفــون ألداء مهامهــم الدســتورية يف تأمــني الوطــن 

وحــدوده، لكــن يبــدو أهنــا كانــت منــاورة منهــم، حيــث كّذبتهــم الوقائــع واألحــداث التــي تلــت هــذا اليــوم!

من اجلـــــهاد األصــــغر إىل اجلـــهاد األكـــرب!

ــدأ معاركــه الكــرى مــع خصــوم  ــه الصغــرى، وب ــر أن الرئيــس مــريس أهنــى معركت ــوم، أعت ــع ذلــك الي بوقائ

الداخــل وأعــداء اخلــارج! أو بتعبــري آخــر: خــرج الرئيــس مــريس منتــًرا يف معركــة االنتخابــات والتــي مثلــت 

اجلهــاد األصغــر، وبــدأ اجلهــاد األكــرب مــع مؤسســات الدولــة العميقــة التــي ســعت إلفشــاله وإســقاطه، بتعــاون 

ــب.  ــها املنتخ ــا ورئيس ــر وثورهت ــة بم ــة املربص ــة والدولي ــة واإلقليمي ــوى املحلي الق

أمر بعدم وضع صورته بالدواوين واملكاتب:

وفــور إعــان فــوزه، طلــب الرئيــس مــريس مــن كافــة الــوزارات واملؤسســات واجلهــات احلكوميــة واخلاصــة 

بعــدم نــرش أية إعالنات هتنئة له يف وســائل اإلعالم املقروءة واملرئية واملســموعة.

كــا طلــب مــن مجيــع املســؤولني يف الــوزارات والدوائــر احلكوميــة عــدم وضــع صورتــه أو الفتــات التأييــد لــه يف 

املكاتــب أو الشــوارع، كــا كان متبًعــا مــع الرؤســاء الذيــن ســبقوه يف حكــم مــر.

ــة  ــات تعزي ــة إعان ــرش أي ــدم ن ــراد بع ــات واألف ــة كل اهليئ ــة اجلمهوري ــدت رئاس ــه ناش ــت أخت ــا ُتوفي وعندم

ــة. ــاعرهم النبيل ــم مش ــدًرا هل ــام مق ــائل اإلع ــه - يف وس ــى رغبت ــاًء ع ــس - بن للرئي
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موقف مع صورة الرئيس:

أتذكــر عندمــا دخلــت مكتبــي بــوزارة اإلعــام كان ثمــة أثــر عــى اجلــدار الــذي خلــف مكتبــي مــكان صــورة 

الرئيــس املخلــوع مبــارك التــي أنزلوهــا، فظهــر أثــر اإلطــار الــذي كان معلًقــا بشــكل واضــح عــى اجلــدار.. 

وكان العاج يف إعادة طاء اجلدار أو وضع إطار مماثل لإلطار الذي نزع من عى اجلدار.. 

ــة إطــارات ضخمــة  وأذكــر أننــي دخلــت إىل غرفــة االســراحة امللحقــة بمكتبــي، فلفــت انتباهــي وجــود ثاني

وفاخــرة حتمــل مجيعهــا صــور املخلــوع مبــارك، فناديــت عــى مديــر املكتــب، وســألته عــن هــذه الصــور، فقــال: إهنــا 

كانــت معلقــة يف مكتــب الوزيــر وديــوان الــوزارة فجمعناهــا ووضعناهــا هنــا..

ــورة  ــع ص ــّي أن نض ــرح ع ــا، واق ــة هب ــز اخلاص ــن الراوي ــتفادة م ــراحة واالس ــن االس ــا م ــه نقله ــت من فطلب

الرئيــس مــريس ونعلقهــا عــى جــدار مكتبــي، لكننــي أخرتــه بأننــا لــن نضــع صــورة الرئيــس يف املكاتــب، وطلبــت 

منــه أن يــأيت بنفــس اإلطــار الــذي كان عــى جــدار مكتبــي، ويســتبدل بصــورة مبــارك اآليــة الكريمــة: }إن أريــد إال 

اإلصــاح مــا اســتطعت، ومــا توفيقــي إال بــاهلل{، فقــام بإعطــاء اآليــة ألحــد اخلطاطــني ووضعهــا يف الــرواز، وأعــاد 

تثبيتــه عــى اجلــدار كــا طلبــت.. واحلمــد هلل.

القر للشعب:

أعــاد الرئيــس مــريس االعتبــار للقــر اجلمهــوري، وأصبح القــر خلّيــة نحل يف العمــل واحلركة، واســتحدث 

الرئيــس حولــه عــدة إدارات وجلــان مناظــرة للــوزارات املوجــودة يف احلكومــة تقــوم باملعاونــة والرقابــة واملتابعــة، 

وكانــت تُعــج باخلــراء وأهــل العلــم يف خمتلــف املجــاالت.. وأذكــر أن كثرييــن منهــم كانــوا يعملــون يف حــب الوطن 

ودون مقابــل، حيــث عــاد اآلالف مــن أبنــاء مــر بعــد الثــورة مــن دول عديــدة، وأرادوا خدمــة وطنهــم وهنضتــه، 

وكان منهــم مئــات العقــول املتميــزة يف خمتلــف املجــاالت..

وأنشــأ حــزب الرئيــس بنــًكا لألفــكار اإلبداعيــة حلــل مشــكات مــر، تلقــى فيــه مئــات - وال أبالــغ إن قلــت 

آالف - األفــكار يف شــتى املناحــي، وكانــت هنــاك جلــان تفــرز هــذه األفــكار، وتناقــش أصحاهبــا، وترفــع القابــل 

منهــا للتنفيــذ للجهــات املختصــة لتســتفيد منهــا.
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ــز  ــة كل مرك ــت مهم ــات، وكان ــن املحافظ ــدد م ــة يف ع ــوث اإلقليمي ــز البح ــن مراك ــدًدا م ــزب ع ــأ احل ــا أنش ك

ــم  ــب األه ــا حس ــا وترتيبه ــا، وتوصيفه ــا ونجوعه ــا وقراه ــا وكفوره ــة بمدهن ــكات املحافظ ــى مش ــوف ع العك

ــا. ــبة هل ــول املناس ــراح احلل ــم، واق فامله

ــذه  ــة ه ــت مهم ــني، وكان ــة لألمريكت ــة إضاف ــيوية وأوربي ــار آس ــات ألقط ــن البعث ــدًدا م ــزب ع ــد احل ــا أوف ك

ــض  ــل بع ــر، ونق ــودة يف م ــك املوج ــاهبة لتل ــكات املش ــى املش ــدول ع ــذه ال ــب ه ــة تغل ــة كيفي ــات دراس البعث

ــا.. ــة لبلدن ــكار التنموي األف

وحظيــت بلــدان مثــل تركيــا وماليزيــا وســنغافورة والصــني واهلنــد وفرنســا وبريطانيا وأملانيــا وأمريــكا والرازيل 

باهتــام هــذه البعثات..

كذلــك حظيــت جتربــة جنــوب أفريقيــا يف العدالــة االنتقاليــة باهتامنــا، وكنــا نســعى لاســتفادة منهــا يف تعاملنــا 

مــع نظــام مبــارك املخلــوع.

واســتضاف احلــزب رئيــس الــوزراء املاليــزي الدكتــور مهاتــري حممد ومســؤولني أتــراًكا لاســتفادة مــن التجارب 

الناجحــة التــي حققوهــا يف بلدهيم.

ــة والسياســية، وكان بإمــكان أي  ــني بمختلــف اجتاهاهتــم وانتاءاهتــم الفكري ــا أمــام املري كان القــر مفتوًح

ــس أو  ــج الرئي ــبب برام ــاء بس ــّذر اللق ــإن تع ــس، ف ــاء الرئي ــب لق ــر أن يطل ــد رأي أو فك ــزيب أو قائ ــيايس أو ح س

جــدول أعالــه الــذي كان غالًبــا مزدمًحــا، فبإمكانــه لقــاء أحــد مســاعديه أو مستشــاريه أو محلــة امللفــات الرئاســية..

ــه الناخبــني مــن حتويــل منصــب الرئاســة إىل مؤسســة للرئاســة  ــا أن الرئيــس مــريس أوىف بــا وعــد ب وأذكــر هن

ــخ  ــرة يف تاري ــيحًيا ألول م ــم مس ــة كان أحده ــس اجلمهوري ــاعدين لرئي ــة مس ــس، وأربع ــا للرئي ــم نائًب ــت تض كان

ــا. ــابقة أوىل أيًض ــرأة يف س ــم ام ــا أحده ــة، وأيًض الرئاس

كذلــك ضمــت مؤسســة الرئاســة ســبعة عــرش مستشــاًرا للرئيــس يمثلــون خمتلــف ألــوان الطيــف املــري مــن 

ذوي التخصــص واخلــرة.

وكان القر يعمل يومًيا بام ال يقل عن عرشين ساعة.
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إخالص وتفاٍن:

ــار  ــل بالنه ــل اللي ــل، يص ــاين يف العم ــاص والتف ــة واإلخ ــذل والتضحي ــا يف الب ــريس نموذًج ــس م وكان الرئي

ــه.. ــوض بوطن للنه

أذكــر أننــا ُدعينــا كمجلــس وزراء لاجتــاع مــع الرئيــس يف عــر أحــد األيــام، واســتمر االجتــاع حتــى املغــرب 

لناحــظ دخــول بعــض موظفــي الضيافــة بتمــر وعصــري، وعلمنــا أن الرئيــس كان صائــًا يف هــذا اليــوم فأخــذ مــن 

التمــر والعصــري، وأخذنــا مثلــه، وأذكــر أن الرئيــس مــريس مــازح إحــدى الوزيــرات املســيحيات التــي كانــت عضًوا 

معنــا يف احلكومــة، وهــي الدكتــورة ناديــة زخــاري - وزيــرة البحــث العلمــي - وكان هــذا التوقيــت مواكًبــا لصيــام 

ــة  ــرة نادي ــي الوزي ــس أن تعط ــة "ال تن ــي الضياف ــد مقدم ــس ألح ــال الرئي ــود ق ــه املعه ــيحيني، وبذكائ ــوة املس اإلخ

زخــاري متــًرا وعصــًرا؛ ألهنــا اليــوم صائمــة مثــي"، فضحكــت الوزيــرة وضحكنــا، ووّجَهــت الشــكر للرئيــس 

الهتامــه هبــا..

ــا صــاة املغــرب..  ــا مــع الرئيــس إىل املصــّى الصغــري الــذي أنشــأه وســط القــر وأدين ــا التمــر، وانتقلن تناولن

وبعــد الصــاة ظننــت أن الرئيــس ســيركنا لتنــاول اإلفطــار، لكنــه عــاد معنــا إىل قاعــة االجتــاع، واســتكمل رئاســته 

للمجلــس حتــى أهنينــا جــدول األعــال يف ســاعة متأخــرة مــن الليــل، واختتمنــا بصــاة العشــاء، ثــم انــرف إىل 

بيتــه، وانرفنــا إىل بيوتنــا. 

معـــــارك الرئيــــس
ــذي  ــتوري ال ــان الدس ــك اإلع ــه بذل ــة تكبيل ــني أدرك حماول ــبوع األول، ح ــن األس ــس م ــارك الرئي ــدأت مع ب

ــاه  ــاعات، وأس ــوزه بس ــل ف ــو 2012م( قب ــات 17 يوني ــاين لانتخاب ــوم الث ــكري )يف الي ــس العس ــدره املجل أص

ــه العســكر جملــس  ــذي حــّل في ــل، وال ــه القــوى السياســية باإلعــان املكّب ــل، ووصفت اإلعــان الدســتوري املكّم

ــردوا  ــم، وانف ــني إليه ــن القوان ــع وس ــلطة الترشي ــوا س ــزل، ونقل ــن الع ــكري م ــوا جملســهم العس ــعب، وحّصن الش

باختــاذ القــرارات االســراتيجية، وأعــادوا تشــكيل جملــس الدفــاع الوطنــي بأغلبيــة عســكرية مهمشــني دور الرئيــس 

ــة.. والقــوى املدني
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كانــت أوىل معــارك الرئيــس مــع املجلــس العســكري يف الثامــن مــن يوليــو 2012م - أي بعــد أســبوع واحــد مــن 

تنصيبــه - حــني أصــدر إعاًنــا دســتورًيا يقــي بعــودة جملــس الشــعب املنتخــب ملارســة دوره يف الترشيــع بصــورة 

مؤقتــة حلــني االنتهــاء مــن صياغــة الدســتور وإجــراء انتخابــات برملانيــة عامــة.. وقــد صــدر هــذا اإلعــان بنــاء عــى 

رأي عــدد مــن فقهــاء القانــون الدســتوري الذيــن استشــارهم الرئيــس..

ــه قلقــه  ــا ضمن ــرار الرئيــس، وأصــدر بياًن ــا بعــد ســاعتني مــن ق ــا طارًئ لكــن املجلــس العســكري عقــد اجتاًع

مــن إعــان الرئيــس، تــاه حتــرك املحكمــة الدســتورية العليــا وتداعيهــا لانعقــاد يف صبــاح اليــوم التــايل )يف ســابقة 

تارخييــة( وقــررت إبطــال قــرار الرئيــس.. فــا كان مــن الرئيــس إاّل إعــان إحرامــه لقــرار املحكمــة!

املعركة الكربى مع قيادات اجليش:

ثــم كانــت معركــة الرئيــس الثانيــة بعــد ســتة أســابيع مــن واليتــه، حــني ظهــرت لــه مســاعي الغــدر مــن بعــض 

ــح  ــم يف رف ــى موقعه ــايب ع ــوم إره ــا يف هج ــل 16 جندًي ــب مقت ــة، عق ــية واألمني ــكرية والسياس ــادات العس القي

ــان.. ــار رمض ــم إلفط ــاء تناوهل ــطس 2012م، أثن ــن أغس ــس م ــة يف اخلام احلدودي

وعقب ذلك احلادث، اختذ الرئيس مريس عدة خطوات رسيعة ومتالحقة.

ــب  ــد عق ــس اجلدي ــد الرئي ــر ض ــوا للتظاه ــن خرج ــا الذي ــة وفلوهل ــة العميق ــول الدول ــع ذي ــس قط ــاول الرئي ح

استشــهاد اجلنــود، واهتمــوا احلكومــة التــي عّينهــا الرئيــس مــريس برئاســة الدكتــور هشــام قنديــل باملســؤولية عــن 

ــازة  ــل احلــادث بيومــني فقــط، وكان تشــييع جن ــد أدت اليمــني الدســتورية قب ــة ق ــود، رغــم أن احلكوم ــل اجلن مقت

ــوم واحــد.. ــوزراء بي ــاع ملجلــس ال ــل أول اجت ــاء 7 مــن أغســطس 2012م قب ــوم الثاث ــود ي اجلن

لكــن املظاهــرات نظمــت داخــل مســجد القــوات املســلحة )آل رشــدان( بمدينــة نــر وخارجــه، وهتفــت ضــد 

ــني  ــن تأم ــؤوالن ع ــا املس ــًا، ومه ــس األركان مث ــاع ورئي ــر الدف ــد وزي ــف ض ــوزراء، ومل هتت ــة وال ــس احلكوم رئي

اجلنــود ال رئيــس احلكومــة..

وقــام املتظاهــرون الذيــن تقدمهــم اإلعاميــان توفيــق عكاشــة ومصطفــى بكــري ووزيــر التمويــن - يف عهــد 

مبــارك وعهــد االنقــاب - اللــواء عــي مصيلحــي، باالعتــداء عــى ســيارة رئيــس احلكومــة ورشــقها باحلجــارة، ومل 
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حتــرك قــوات احلــرس اجلمهــوري التــي كانــت مســؤولة عــن تأمــني املــكان باعتبــار أن الرئيــس سيشــارك يف الصــاة 

عــى أرواح اجلنــود - مل حتــرك ســاكنًا.. بــل كان التواطــؤ بادًيــا.. واألكثــر مــن ذلــك قيــام الرشطــة العســكرية بنقــل 

هــؤالء املتظاهريــن بأتوبيســات اجليــش إىل شــارع النــر، حيــث مراســم اجلنــازة العســكرية التــي ســتنطلق مــن أمام 

منصــة النصــب التــذكاري للجنــدي املجهــول.. األمــر الــذي دفــع الرئيــس لعــدم املشــاركة وتغيــري وجهتــه بعــد أن 

ــكري  ــفى العس ــه إىل املستش ــه بالتوج ــر موكب ــكان، فأم ــدت يف امل ــي ب ــدر الت ــة الغ ــب ورائح ــوء الرتي ــاه بس أخرن

لزيــارة اجلنــود املصابــني.. بــداًل مــن املشــاركة يف جنــازة اجلنــود التــي التــف حوهلــا املتظاهــرون مــن فلــول نظــام 

مبــارك وأنصــاره..

يف الثامــن مــن أغســطس 2012م، وعقــب تشــييع جنــازة اجلنــود ومــا حــدث فيهــا مــن جتــاوزات، أقــال الرئيــس 

مــريس رئيــس املخابــرات العامــة اللــواء مــراد مــوايف، وعــنّي مكانــه اللــواء رأفــت شــحاتة..

ــا بالرئيــس  كــا أقــال رئيــس احلــرس اجلمهــوري، وعــنّي مكانــه اللــواء حممــد أمحــد زكــي، والــذي غــّدر الحًق

ــًرا للدفــاع.  وتعــاون مــع االنقابيــني ليكافئــه الســييس بتعيينــه وزي

وأقال حمافظ شامل سيناء ومدير أمن القاهرة. 

وأصــدر الرئيــس قــراًرا بتعيــني واحــد مــن أبــرز رمــوز تيــار االســتقال القضائــي، وهــو املستشــار حممــود مكــي 

نائًبــا لرئيــس اجلمهوريــة، كــا عــنّي الســفري حممــد رفاعــة الطهطــاوي رئيًســا لديــوان رئيــس اجلمهوريــة...

ــدر  ــا، وأص ــكري أيًض ــس العس ــع املجل ــة م ــه الثاني ــريس معركت ــس م ــل الرئي ــطس 2012 م، دخ ويف 12 أغس

ــو، واســرد  ــذي أصــدره العســكري يف 17 يوني ــه اإلعــان الدســتوري املكمــل ال ــا دســتورًيا ألغــى بموجب إعاًن

ــر  ــكري ووزي ــس العس ــس املجل ــزل رئي ــّرر ع ــات، وق ــني والترشيع ــدار القوان ــة يف إص ــس للجمهوري ــه كرئي حق

ــكري. ــس العس ــادات املجل ــة قي ــان، وأغلبي ــامي عن ــس األركان س ــاوي، ورئي ــني طنط ــد حس ــاع حمم الدف

وأجــرى تغيــريات واســعة يف قيــادات اجليــش املــري، كان عــى رأســها تعيــني اجلنــرال عبــد الفتــاح الســييس 

وزيــًرا للدفــاع وقائــًدا عاًمــا للقــوات املســلحة، والفريــق صدقــي صبحــي رئيًســا ألركان اجليــش.

ورغــم اســتقبال األغلبيــة العظمــى مــن الشــعب املــري هلــذه القــرارات بســعادة وارتيــاح إال أن بعــض القوى 

املســاندة ملؤسســات الدولــة العميقــة والرافضــة لإلصــاح أبــدت رفضهــا، ودعــت ملليونيــة بميــدان التحريــر يف 
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24 أغســطس 2012م، ورغــم أهنــا كانــت مليونيــة فاشــلة إال أهنــا نجحــت يف كشــف بعــض خصــوم الرئيــس 

وبرناجمه اإلصالحي.

أزمة اإلعالن الدستوري:  

ويف 22 نوفمــر 2012م، أصــدر الرئيــس مــريس إعاًنــا دســتورًيا جديــًدا بعــد أن وردتــه معلومــات حــول نيــة 

املحكمــة الدســتورية عقــد جلســة يف الثــاين مــن ديســمر للنظــر يف طلــب حــل جملــس الشــورى ومعايــري اختيــار 

ــو 2012م يف  ــن يولي ــع م ــعب يف التاس ــس الش ــا جمل ــي أقّره ــتور، والت ــع الدس ــية لوض ــة التأسيس ــاء اجلمعي أعض

جلســته الوحيــدة التــي عقدهــا بعــد قــرار الرئيــس مــريس بعودتــه.

ــة  ــل اجلمعي ــورى وح ــس الش ــل جمل ــي بح ــرار يق ــتورية لق ــة الدس ــدار املحكم ــدرك أن إص ــس ي  كان الرئي

التأسيســية لوضــع الدســتور ســيحدث إربــاًكا كبــرًيا يف الدولــة، ويــرف جهــود الرئيــس واحلكومــة ومؤسســات 

ــس  ــه جمل ــن في ــذي حّص ــد ال ــتوري اجلدي ــه الدس ــة بإعان ــا الفرص ــّوت عليه ــع وف ــرار املتوق ــتبق الق ــة، فاس الدول

ــة للمجلــس حلــني  ــع مــن رئيــس اجلمهوري ــات الترشي ــة التأسيســية مــن احلــل، ونقــل صاحي الشــورى واجلمعي

إجــراء االنتخابــات الرملانيــة، كــا قــّرر مــد عمــل اجلمعيــة التأسيســية لشــهرين إضافيــني حتــى تتمكــن مــن االنتهــاء 

مــن صياغــة الدســتور، إال أهنــا أنجزتــه وســلمته للرئيــس قبــل انتهــاء املــدة األصليــة، وقبــل اجللســة التــي كانــت 

مقــررة للمحكمــة الدســتورية، حيــث توجــه أعضــاء اجلمعيــة برئاســة املستشــار حســام الغريــاين وســلموا الرئيــس 

ــة، ودعــا الرئيــس الشــعب لاســتفتاء  ــم تنظيمــه بقاعــة املؤمتــرات الدولي ــري ت ــدة يف حفــل كب دســتور مــر اجلدي

عليــه يف اخلامــس عــرش مــن ديســمر 2012م.

ــت  ــا كان ــورة، لكنه ــادة للث ــوى املض ــه الق ــذي وضعت ــر ال ــط الرشي ــاض املخط ــح يف إجه ــد نج ــون ق ــذا يك وب

حلقــة مــن حلقــات الــراع، أعقبتهــا هــذه القــوى بأســاليب جديــدة يف الــراع بــدأت بالتظاهــر حــول القــر، 

ــة! ــارش أو عــر تأجــري البلطجي ــف املب واالعتصــام أمامــه، وســلوك منهــج العن
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قانون محاية الثورة:

كذلــك أصــدر الرئيــس قانــون محايــة الثــورة، وقــّرر إعــادة التحقيقــات واملحاكــات يف جرائــم القتــل 

ــة املتظاهريــن وجرائــم اإلرهــاب التــي ارتكبــت ضــد الثــوار بواســطة كل مــن تــوىل  والــرشوع يف قتــل وإصاب

منصًبــا سياســًيا أو تنفيذًيــا يف ظــل نظــام مبــارك، بعــد أن اكتشــف املريــون إصــدار املحاكــم أحكاًمــا بالــراءة 

ر املريــني بقوهلــم عــى هــذه األحــكام:  يف كل القضايــا التــي حوكــم فيهــا رمــوز النظــام الســابق، لدرجــة َتنــدُّ

ــع(. ــراءة للجمي ــان ال )مهرج

كذلــك حّصــن الرئيــس مــريس اإلعانــات الدســتورية والقوانــني والقــرارات الصــادرة عــن رئيــس اجلمهوريــة 

ــة  ــون هنائي ــد تك ــعب جدي ــس ش ــاب جمل ــتور وانتخ ــاذ الدس ــى نف ــو 2012م وحت ــلطة يف 30 يوني ــه الس ــذ تولي من

ــف  ــه بوق ــرض بقرارات ــوز التع ــا ال جي ــة، ك ــة جه ــام أي ــق وأم ــأي طري ــا ب ــن عليه ــة للطع ــري قابل ــا غ ــذة بذاهت وناف

ــة. ــة جهــة قضائي ــذ أو اإللغــاء، وتنقــي مجيــع الدعــاوى املتعلقــة هبــا واملنظــورة أمــام أي التنفي

وتضمــن اإلعــان الدســتوري نًصــا يتعلــق بتعيــني النائــب العــام مــن بــني أعضــاء الســلطة القضائيــة بقــرار 

ــة  ــه الــرشوط العام ــخ شــغل املنصــب، ويشــرط في ــدأ مــن تاري ــع ســنوات تب ــدة أرب ــة مل ــس اجلمهوري مــن رئي

لتــويل القضــاء، وأال يقــل ســنه عــن 40 ســنة مياديــة، ويــري هــذا النــص عــى مــن يشــغل املنصــب احلــايل 

بأثــر فــوري، وبنــاء عــى هــذه املــادة تــم عــزل النائــب العــام عبــد املجيــد حممــود الــذي عّينــه مبــارك، وكان عزلــه 

أحــد مطالــب الثــورة.

وأصدر الرئيس قراًرا بتعيني املستشار طلعت إبراهيم حممد عبد اهلل نائًبا عاًما.

والعجيــب أن النائــب العــام الــذي عينــه مبــارك عبــد املجيــد حممــود قــّدم عــرشات القضايــا املتعلقــة 

بالفســاد أثنــاء حكــم مبــارك أو قضايــا قتــل الثــوار أثنــاء ثــورة ينايــر وبعدهــا، لكنــه مل يقــدم للمحاكــم أيــة 

أدلــة تــؤدي إلدانــة املتهمــني..

ولذلــك كانــت كل األحــكام التــي أصدرهتــا املحاكــم قضــت بــراءة املتهمــني حتــى خرجــت مقولــة 

)مهرجــان الــراءة للجميــع(..

ــب  ــي حّققهــا النائ ــة فســاد القصــور الت ــارك ونجــاه هــي قضي ــن فيهــا مب ــي ُأدي ــدة الت ــة الوحي ــت القضي وكان

ــريس. ــس م ــه الرئي ــذي عين ــد اهلل، وال ــت عب ــار طلع ــام املستش الع
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وقــّرر الرئيــس منــح معاشــات اســتثنائية ملصــايب الثــورة ومــا تبعهــا مــن أحــداث ماســبريو وحممــد حممــود وجملس 

الــوزراء وغريهــا، إضافــة إىل مــا تقــرر مــن قبل ألس الشــهداء.

وأعقــب هــذا اإلعــان حالــة مــن الرفــض واهتــام الرئيــس مــريس بالديكتاتوريــة، رغــم أن الرجــل ســعى مــن 

ــس  ــة ملجل ــس اجلمهوري ــن رئي ــع م ــلطة الترشي ــل س ــتور، ونق ــاز الدس ــتقرار وإنج ــق االس ــان لتحقي وراء اإلع

ــراغ ترشيعــي. ــة ف ــاد يف حال ــه وإدخــال الب ــة حل ــة جملــس الشــورى مــن حماول الشــورى، ومحاي

كان الرئيــس يرغــب يف اســتفتاء الشــعب عــى الدســتور، وإجــراء االنتخابــات الرملانيــة، وبنــاء كافــة مؤسســات 

الدولــة الترشيعيــة والتنفيذيــة لانطــاق نحــو النهضــة التــي كان ينشــدها ملــر.

ــني  ــق بتحص ــا تعل ــا م ــة، خصوًص ــوى املعارض ــع ق ــية م ــة سياس ــداث أزم ــان يف إح ــذا اإلع ــبب ه ــد تس وق

ــة، واســتغلت املعارضــة األمــر وأعلنــت  ــة القضائي ــه الدســتورية مــن الطعــن أو الرقاب قــرارات الرئيــس وإعانات

ــده.. ــر ض ــت للتظاه ــه، ودع ــا ل رفضه

ــة األحــزاب للحــوار يف مقــر الرئاســة للوصــول إىل حــل مــرٍض للجميــع؛ فحــرت  ودعــا رئيــس اجلمهوري

ــة ملــا عــرف بجبهــة اإلنقــاذ، وافتتــح الرئيــس االجتــاع وتــرك  كافــة القــوى السياســية فيــا عــدا األحــزاب املكون

إدارتــه لنائــب الرئيــس املستشــار حممــود مكــي متعهــًدا بتنفيــذ مــا سيســفر عنــه االجتــاع.

ــل  ــرى تعدي ــّوا، وج ــليم الع ــد س ــور حمم ــريس الدكت ــس م ــار الرئي ــرأه مستش ــان ق ــون ببي ــرج املجتمع ــد خ وق

اإلعــان الدســتوري بــا حيقــق مطالــب املعرضــني، لكــن قــوى املعارضــة مل تقتنــع بذلــك، واســتمرت يف التظاهــر 

واحلشــد ضــد الرئيــس، وانســحب ممثلوهــا مــن جلنــة صياغــة الدســتور قبــل التصويــت عــى مــواده داخــل اللجنــة 

بأيــام، وقبــل االســتفتاء عليــه مــن الشــعب.

وجلــس بعــض ممثــي جبهــة اإلنقــاذ، وعــى رأســهم رئيــس حــزب الوفــد الســيد البــدوي مــع الســفرية األمريكيــة 

ــا أن  ــكا يمكنه ــفرية: إن أمري ــم الس ــرد عليه ــي، ل ــل األمريك ــوا بالتدخ ــد، وطالب ــزب الوف ــر ح ــون بمق آن باترس

تتدخــل وتضغــط عــى الرئيــس مــريس إذا نجحتــم يف حشــد مئــة ألــف متظاهــر يف شــوارع مر..

ــا - يف كل االنتخابــات التــي جــرت بعــد الثــورة - مل تنجــح يف ذلــك، بــل  لكــن املعارضــة املهزومــة ديمقراطًي

حاولــت االســتفادة مــن تواطــؤ قــوات احلــرس اجلمهــوري والرشطــة، وباالســتعانة بمئــات البلطجيــة - حاولــت 
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ــذ انقــاب ناعــم ضــد الرئيــس،  اقتحــام القــر اجلمهــوري يف اخلامــس والســادس مــن ديســمر 2012م، وتنفي

ــة  ــة للدرج ــوري دون محاي ــرس اجلمه ــوات احل ــه ق ــذي تركت ــر ال ــم للق ــس ومحايته ــار الرئي ــاد أنص ــوال احتش ل

التــي جــرأت املتظاهريــن مــن خصــوم الرئيــس لكتابــة عبــارات مســيئة عــى أســوار القــر، وحاولــوا خلــع إحــدى 

بوابــات القــر؛ كــي يتمكنــوا مــن دخولــه، مســتعينني يف ذلــك ببلــودزر ضخــم..

ــة ليســقط منهــم أحــد  لكــن أنصــار الرئيــس منعوهــم مــن هــذه اجلريمــة، ومحــوا القــر بصدورهــم العاري

عــرش شــاًبا، كان مــن بينهــم ثانيــة مــن شــباب اإلخــوان املســلمني، واملصــور الصحفــي بجريــدة الفجــر احلســيني 

أبــو ضيــف، وأصيــب يف هــذه الليلــة الداميــة آالف الشــباب بســبب طلقــات اخلرطــوش أو القــذف باحلجــارة مــن 

قبــل البلطجيــة الذيــن قــام باســتئجارهم أطــراف مــن جبهــة اإلنقــاذ.

ــز احلكــم، رغــم  ــاره رم ــر باعتب ــه ومحايتهــم للق ــس ورشعيت ــن الرئي ــباب ودفاعهــم ع وأوصــل صمــود الش

أهنــم عــّزل ال حيملــون ســاًحا - أوصــل رســالة إىل اجليــش والرشطــة بــأن الرئيــس ال يمكــن إســقاطه بمثــل هــذه 

املظاهــرات أو باالســتعانة بالبلطجــة.. فراحــوا منــذ تلــك اللحظــة يفكــرون يف اســراتيجية بديلــة.

إنجاز دستور الثورة:

ــي  ــة الت ــن األزم ــر م ــور بم ــس يف العب ــح الرئي ــريس، ونج ــس م ــى الرئي ــم ع ــاب الناع ــة االنق ــلت خط فش

ــض. ــه بالرف ــت علي ــتور أو التصوي ــى الدس ــتفتاء ع ــع االس ــة ملن ــاوالت املعارض ــلت حم ــة، وفش ــا املعارض افتعلته

حيــث نجــح الشــعب بوعيــه يف االســتفتاء عــى الدســتور بنســبة موافقــة بلغــت 64 %، األمــر الــذي أزعــج قــوى 

املعارضــة، ودفعهــا لتحريــك املظاهــرات يف ذكــرى ثــورة ينايــر 2013 م هلــز االســتقرار، وزعزعــة نظــام الرئيــس 

مــريس، لكنهــا فشــلت يف حتقيــق مــا أرادت. 

وكانــت أحــكام اإلدانــة التــي صــدرت يف قضيــة ســتاد بــور ســعيد التــي راح ضحيتهــا عــرشات املريــني إبــان 

حكــم املجلــس العســكري - كانــت بمثابــة الــرشارة التــي أطلقــت العنــان ألعــال عنــف اســتهدفت اقتحــام ســجن 

ــل  ــجن، وقت ــة الس ــني بحاي ــة املكلف ــال الرشط ــى رج ــار ع ــاق الن ــجناء، وإط ــاق ساح الس ــة إط ــعيد بغي بورس

بعضهــم، األمــر الــذي دعــا الرئيــس إلعــان حالــة الطــوارئ يف حمافظــات القنــاة الثــاث ملــدة شــهر للحفــاظ عــى 

األرواح، ومحايــة املمتلــكات، واتقــاء الفــوىض التــي أرادهــا البعــض..
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لكــن املفاجــأة التــي صدمتنــا كانــت قيــام اجلنــود والضبــاط املكلفــني بتطبيــق حظــر التجــوال بلعــب الكــرة ليــًا 

مــع املتظاهريــن )وقــت احلظــر(، وإفســاح املجــال هلــم بخــرق احلظــر!

وبعــد فشــل جبهــة اإلنقــاذ وفصائــل املعارضــة يف تعويــق الدســتور، وصفــع الشــعب هلــم بتأييــده له بنســبة 64 % 

راح بعــض رموزهــم يســيئون لنظــام احلكــم يف مــر يف اخلــارج، ومــن هــؤالء الســيد عمــرو موســى - األمــني العام 

الســابق للجامعــة العربيــة، واملرشــح اخلــاس يف االنتخابــات الرئاســية، وعضــو جبهــة اإلنقــاذ املعارضــة للرئيــس - 

والــذي اســتثمر مشــاركته يف مؤمتــر دافــوس بســويرا )ينايــر 2013 م( واستفســار الكثرييــن مــن القيــادات الغربيــة 

عــن أوضــاع مــر مــا بعــد الثــورة والرئيــس اإلســامي ليمعــن الرجــل يف تشــويه النظــام، والتحذيــر مــن خطورتــه 

عــى الديمقراطيــة، ومســتقبل وضــع املــرأة واألقليات..

التدخل األمريكي:

ــني الرئيــس واملعارضــة، وفوضــت  ــة ب ــات املتحــدة واالحتــاد األوريب الدخــول عــى خــط األزم ــدأت الوالي ب

أمريــكا االحتــاد األوريب يف امللــف املــري، وكانــت هنــاك زيــارات متعــددة ملاردينــو وكاتريــن آشــتون وجلســات 

ــا للحكومــة..  ــور حممــد الرادعــي رئيًس ــني الدكت مــع املعارضــة واحلكومــة انتهــت بطلــب وجهــوه للرئيــس لتعي

لكــن الرئيــس مــريس رفــض هــذه اإلمــاءات، متخــًذا موقًفــا صلًبــا مــن جتديــد الوصايــة األمريكيــة أو األوربيــة..

فا كان من هؤالء إال ما ظهر بعد االنقاب من إدانة شكلية وتواطؤ مستر..

مترد.. غطاء االنقالب العسكري:

بعــد فشــل املحــاوالت الســابقة لانقــاب الناعــم عــى الرئيــس عــر اســتصدار األحــكام القضائيــة لشــل 

مؤسســات الدولــة، ومــن ثــم إفشــال الرئيس، وبعد فشــل حماوالت تســيري املظاهــرات والوقفــات االحتجاجية 

واملطالــب الفئويــة، إضافــة إىل فشــل سياســة تأجــري البلطجيــة واســتخدام أعــال العنــف واالعتــداء عــى مقــار 

ــة مــن  ــس بغــرض إجيــاد حال ــدة للرئي ــة واإلخــوان املســلمني وبعــض األحــزاب املؤي ــة والعدال حــزب احلري

ــة  الفــوىض واالنفــات األمنــي، أقــول بعــد فشــل كل املخططــات الســابقة كان التنســيق بــني أطــراف إقليمي

أخصهــا دولــة اإلمــارات وأطــراف داخليــة مــن بينهــا جبهــة اإلنقــاذ املعارضــة، وبعــض أذرع الدولــة العميقــة 
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يف املخابــرات العســكرية وجهــاز أمــن الدولــة املنحــل عــر مئــات الضبــاط الذيــن تم ترحيهــم منه باالســتعداد 

ملوجــة أكــر مــن املظاهــرات، بمناســبة ذكــرى مــرور عــام عــى تســلم الرئيــس مــريس الســلطة، وتأّسســت مــا 

ســمي بحركــة متــرد بــإرشاف وتوجيــه مــن املخـــــابرات العســــــكرية التــي كان يديرهــا صهــر الســـــييس اللــواء 

حممــود حجــازي وبتمويــل إمــارايت..

وابتكــرت هــذه احلركــة فكــرة التوقيــع عــى مطلــب إجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة، والدعــوة إىل مظاهــرات 

يــوم الثاثــني مــن يونيــة املواكــب ملــرور عــام عــى واليــة الرئيــس مــريس. وبــدأ احلشــد هلــذه التظاهــرات مــن قبــل 

أحــزاب املعارضــة وقيــادة الكنيســة ومؤسســات الدولــة العميقــة.

ويف مقابــل حركــة )متــرد( تأّســس مــا عــرف بحركــة )جتــرد( املؤيــدة للرئيــس، والتــي مجعــت توقيعــات مايــني 

املريــني املؤيديــن لــه.

وحشــدت املعارضــة أنصارهــا يف ميــدان التحريــر، وقــرب قــر االحتاديــة، ويف املقابــل احتشــدت املايــني مــن 

أنصــار الرئيــس مــريس يف ميــدان رابعــة العدويــة وميــدان النهضــة بالقاهــرة، إضافــة إىل عــدد مــن املياديــن بمختلــف 

حمافظــات اجلمهوريــة، وذلــك قبــل املظاهــرات التــي دعــت إليهــا حركــة متــرد بعــرشة أيــام، أي منــذ اجلمعــة 21 مــن 

يونيــو 2013م، وأعلــن أنصــار الرئيــس االعتصــام يف ميــدان رابعــة قــرب القــر اجلمهــوري، ويف ميــدان النهضــة 

وعــدد مــن مياديــن مــر بمختلــف املحافظــات.

ومــن جهتهــا، حشــدت املعارضــة بالتعــاون مــع قيــادة الكنيســة وبتواطــؤ مــع املخابــرات العســكرية والرشطــة 

للخــروج يف مظاهــرات الثاثــني مــن يونيــو 2013م..

وأذكــر أن وزيــر الداخليــة األســبق اللــواء حممــد إبراهيــم - وكان عضــًوا معــي يف جملــس األمــن القومــي برئاســة 

الرئيــس مــريس، ويِف اللجنــة السياســية واألمنيــة - قــد ذكــر يل وكنــا يف اجتــاع ملتابعــة األوضــاع السياســية واألمنيــة 

عــر يــوم اخلميــس 27 مــن يونيــو يف مقــر جملــس الــوزراء، أي قبــل مظاهــرات الثاثــني مــن يونيــو بثاثــة أيــام 

قائــًا: إن مظاهــرات يــوم األحــد القــادم، وطبًقــا لرصدنــا األمنــي ســيكون ثانــني يف املئــة مــن املشــاركني فيهــا مــن 

املســيحيني، وأهنــم ســيخرجون بتوجيــه مــن الكنيســة بقيــادة البابــا تــوارضوس، الــذي يقــوم مــع كثــري مــن الكهنــة 

بالتحريــض عــى املشــاركة يف املظاهــرات بكثافــة.
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وقبــل املظاهــرات، أخــرج اجليــش بياًنــا عــى لســان املتحــدث الرســمي قائــًا بــأن اجليــش ســيحمي املتظاهريــن، 

وكذلــك األمــر صــدر عــن رابطــة ضبــاط وأمنــاء الرشطــة..

ــى  ــاردة ع ــاه الب ــر واملي ــع العصائ ــة بتوزي ــوات الرشط ــام ق ــرات قي ــذه التظاه ــر يف ه ــت للنظ ــن الاف وكان م

ــل  ــن بقناب ــي املتظاهري ــًا حتي ــة دائ ــت الرشط ــد كان ــر، فق ــرات يف م ــده املظاه ــلوك مل تعه ــو س ــن، وه املتظاهري

الدخــان املســّيل للدمــوع، ورصــاص اخلرطــوش، ولــو كانــت رحيمــة هبــم فإهنــا ترهبــم باهلــراوات وتطاردهــم يف 

ــدان! ــم يف أي مي ــع جتمعه ــة، ومتن ــة اجلانبي ــوارع واألزق الش

كذلــك الطائــرات العســكرية، كانــت تقــوم بتحيــة املتظاهريــن املعارضــني للرئيــس بنثــر األعــام عليهــم، ومل 

حيــدث نفــس األمــر مــع التظاهــرات املؤيــدة للرئيــس! يف ســلوك يؤكــد ضلــوع املؤسســتني العســكرية واألمنيــة يف 

حتريــك هــذه التظاهــرات.

املعارضة تطلب تدخل اجليش!

وتــذرع اجليــش بتلــك املظاهــرات، ووّجــه عــدًدا مــن رمــوز املعارضــة الذيــن اجتمعــوا صبــاح ذلــك اليــوم 

يف منــزل وزيــر اإلســكان األســبق حســب اهلل الكفــراوي إلصــدار بيــان يدعــو اجليــش للتدخــل واالنقــاب 

عــى الســلطة..!

وقامــت إدارة الشــؤون املعنويــة باالســتعانة باملخــرج الســينائي خالــد يوســف لتصويــر املظاهــرات مــن طائــرة 

ــدون  ــك يع ــا ش ــوا ب ــن كان ــن الذي ــداد املتظاهري ــت أع ــة ضاعف ــينائية خاص ــريات س ــتخدًما كام ــر، مس هليكوب

ــا. ــة وصلــت لثاثــني مليوًن بمئــات اآلالف، لكنهــم زعمــوا أن أعدادهــم عــى مســتوى اجلمهوري

وجتاهلــوا مظاهــرات أنصــار الرئيــس واعتصاماهتــم التــي كانــت متاثــل يف األعــداد إن مل تكــن تزيــد عــن 

املعارضــة. املظاهــرات 

وقامــوا بتوزيــع فيلــم املظاهــرات عــى القنــوات اخلاصــة، وقــد رفضــُت إذاعــة هــذا الفيلــم يف تليفزيــون الدولــة 

لقناعتــي أنــه فيلــم موّجــه للتأثــري عــى الرئيــس واحلكومــة، وليــس مــن عمــل اجليــش أن يقــوم بتصويــر األحــداث 

وتغطيــة األخبــار وتوزيعهــا عــى وســائل اإلعــام! إال أن أذرع العســكر يف ماســبريو قامــوا بإذاعــة هــذا الرشيــط، 
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والــذي حــاول اجليــش تســويقه حملًيــا وعاملًيــا عــى أنــه يعكــس رغبــة أعــداد كبــرية مــن املريــني يف إجــراء انتخابات 

رئاســية مبكــرة.

ويف اليــوم التــايل، واســتناًدا هلــذا الســيناريو، وّجــه اجليــش إنــذاره الثــاين بمهلــة الثانيــة وأربعــني ســاعة، داعًيــا 

الرئيــس للتجــاوب مــع مطالــب املعارضــني وإال ســيكون للمؤسســة العســكرية موقــف..

وحــورص الرئيــس يف مكتبــه بــأرض احلــرس اجلمهــوري بدعــوى تأمينــه ومحايتــه، لكننــي نجحــت بتوفيــق اهلل يف 

إخــراج الرئيــس مــريس مســاء الثــاين مــن يوليــو - أي يف ليلــة االنقــاب - وهــو حمــارص وحمــدد اإلقامــة؛ إذ نجحــت 

بالتعــاون مــع بعــض املخلصــني يف ماســبريو يف خروجــه للشــعب مــن أســتوديو تليفزيــوين خــاص، كان مبــارك قــد 

شــّيده يف أرض احلــرس اجلمهــوري الســتخدامه يف حالــة تعــذر البــث مــن مبنــى ماســبريو، ومل يســتخدمه، وقــّدر 

اهلل يل أن أســتكمله قبــل االنقــاب بأيــام ليظهــر منــه الرئيــس يف خطابــه الشــهري الــذي حــّذر فيــه مــن االنقــاب 

عــى إرادة الشــعب، وأعلــن متســكه برشعيتــه التــي اكتســبها عــر انتخابــات حــرة شــهد بنزاهتهــا العــامل، وجتــاوب 

فيــه مــع كثــري مــن مطالــب املعارضــة وفــق املقرحــات التــي طرحتهــا عليــه أحــزاب دعــم الرشعيــة الدســتورية..

لكــن العســكر وحلفاءهــم كانــوا يبيتــون النيــة لانقــاب عــى إرادة الشــعب، فــكان مشــهد الثالــث مــن 

يوليــو2013م الــذي شــارك فيــه وزيــر الدفــاع ورئيــس األركان، وقادة اجليــش، وممثلــو جبهة اإلنقــاذ املعارضة، 

واملؤسســة الدينيــة الرســمية )شــيخ األزهــر وبابــا الكنيســة( وحــزب النــور الســلفي، وممثلــو حركــة متــرد، وهــو 

املشــهد الــذي أعلــن فيــه وزيــر الدفــاع الســييس عــزل الرئيــس مــريس، وتعطيــل العمــل بالدســتور، وتعيــن رئيــس 

املحكمة الدســتورية املستشــار عديل منصور رئيًســا مؤقًتا..

وفــور إذاعــة بيــان االنقــاب، بــدأت محلــة اعتقــاالت طالــت عــدًدا مــن القيــادات، كان أوهلــم الدكتــور حممــد 

ــب املرشــد العــام لإلخــوان  ــور رشــاد بيومــي - نائ ــي - رئيــس جملــس الشــعب املنتخــب - والدكت ســعد الكتاتن

املســلمني - والشــيخ حــازم صــاح أبــو إســاعيل، وأغلــق االنقــاب عــدًدا مــن الصحــف والقنــوات الفضائيــة 

املؤيــدة للرئيــس..
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ــه  ــس الســابق، لكن ــازات الرئي ــع بامتي ــل التمت ــرك الســلطة مقاب ــس مــريس عــى ت ــادة االنقــاب الرئي ســاوم ق

ــة.. ــة دولي ــي ورقاب ــإرشاف قضائ ــات حــرة نزهيــة ب ــه الشــعب عــر انتخاب ــي منحهــا ل ــه الت متســك برشعيت

فــا كان مــن العســكر إال اختطــاف الرئيــس وإيداعــه بإحــدى القواعــد العســكرية التابعــة للقــوات البحريــة يف 

شــال مــر..

ليظهــر بعــد شــهور أمــام حمكمــة ظاملــة أعدهــا االنقــاب ملحاكمتــه يف العديــد مــن التهــم امللفقــة، والتــي منهــا 

قتــل املتظاهريــن الســلميني أمــام قــر االحتاديــة، واقتحــام الســجون إبــان ثــورة ينايــر واهلــروب مــن ســجن وادي 

ــر مــع  ــر 2011م، والتخاب النطــرون هــو ورفاقــه الذيــن اختطفهــم نظــام مبــارك عشــية مجعــة الغضــب يف 28 يناي

حركــة محــاس، والتخابــر مــع دولــة قطــر..

واســتمرت فصــول املحاكمــة اهلزليــة ملــا يقــارب الســت ســنوات بغيــة الضغــط عــى الرئيــس مــريس للتنــازل عن 

رشعيتــه والتســليم لانقابــني، لكــن الرجــل رفــض بإبــاء، وصمــد صمــود األبطــال، ووىّف بــا قالــه يــوم االنقــاب 

يف آخــر خطــاب لــه: "إن الرشعيــة واحلفاظ عــى الرشعية ثمنهــا حيايت".

لقــد رضب الرئيــس مــريس أروع األمثلــة يف الثبــات عــى املبــدأ والصمــود يف وجــه الباطــل، وحتــدي 

طغيــان العســكر..

أصــدر قضــاة االنقــاب العســكري عــدًدا مــن األحــكام الظاملــة عــى الرئيــس تراوحــت بــني اإلعــدام 

والســجن املؤبــد..

ونــّكل بــه االنقابيــون داخــل ســجنه؛ فحرمــوه مــن الــدواء والطعــام الصحــي، ووصلــت هبــم الدنــاءة واخلســة 

ــل الفجــر يف  ــة قب ــه يف الثالث ــود مدججــون بالســاح لزنزانت ــاط وجن ــي اقتحــم فيهــا ضب واالنحطــاط للدرجــة الت

أحــد األيــام وجردوهــا مــن كل وســائل احليــاة.. حتــى الريــر الــذي ينــام عليــه تــم ســحبه.. إضافــة إىل االســتياء 

عــى أدواتــه الشــخصية البســيطة، ومل يســمحوا لــه إال ببطانيتــني قذرتــني، وينــام الرئيــس املنتخــب مــن شــعبه عــى 

ــم  ــم بانقاهب ــليم هل ــازل والتس ــى التن ــه ع ــدف إرغام ــون هب ــا االنقابي ــه فيه ــي أنزل ــمنتية الت ــة األس أرض الزنزان

الدمــوي متهيــًدا لإلفــراج عنــه.. لكنــه مل هُيــن، ومل يضُعــف، ومل تؤثــر هــذه املارســات اإلجراميــة عــى موقفــه.. بــل 

ظــل صامــًدا ثابًتــا كاجلبــل.
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ويف الســابع عــرش مــن يونيــو 2019م، وأثنــاء جلســة حماكمتــه فيــا عــرف إعامًيــا بـــ "قضيــة التخابــر مــع حركــة 

محــاس"، ســقط الرئيــس يف قفــص املحكمــة احلديــدي واملعــزول مــن كل االجتاهــات بجــدران زجاجيــة يف حــرارة 

ــوا يف  ــن كان ــاء الذي ــوان األطب ــض اإلخ ــمح لبع ــة، ومل ُيس ــني دقيق ــن ثاث ــر م ــعاف ألكث ــرك دون إس ــف، وُت الصي

ــري  ــذي يش ــر ال ــاعة، األم ــف س ــن نص ــر م ــد أكث ــعاف إال بع ــيارة اإلس ــر س ــعافه، ومل حت ــاور بإس ــص املج القف

لانقابــني بأصابــع االهتــام أهنــم قتلــوه مرتــني: مــرة بإخراجــه مــن الســجن يف السادســة مــن صبــاح ذلــك اليــوم 

)١٧ يونيــة( ليــودع يف قفــص املحكمــة احلــار، ويبقــى فيــه إىل مــا بعــد الرابعة عــًرا دون طعــام أو رشاب، وهو 

الرجــل الــذي يعــاين مــن مرض الســكر، ومع اإلجهــاد واجلوع وإرهاق املرافعة عن نفســه وهو يف القفص ســقط 

ومل جيــد مــن يســعفه لتتــم جريمــة قتلــه بالتعمــد تــارة عندمــا تركــوه طيلــة اليــوم دون طعــام أو رشاب، وباإلمهــال 

تــارة عندمــا يمتنعــون عــن إســعافه، ويمنعــون إخوانــه األطبــاء املوجوديــن يف نفــس القفــص وبينهــم وبينــه جــدار 

زجاجــي مــن الوصــول إليــه، أو حماولــة إســعافه إن كان بمقدورهــم ذلــك...

ــا يف قفــص  عــاش الرئيــس مــريس حــًرا مل ُيعــط الدنيــة مــن دينــه أو نفســه أو وطنيتــه، ومــات كاألشــجار واقًف

املحاكمــة الظــامل..

وكانت آخر كلاته:

بالدي وإن جارت عّي عزيزة             وأهي وإن ضنوا عّي كرام

ــأن  ــه ب ــه الــذي ســّطره يف وصيت ــه كرئيــس منتخــب، وُرفــض طلب ــق بمكانت ــا يلي ــه ب وُحــرم مــن تشــييع جنازت

ــة.. ــة الرشقي ــه بمحافظ ــده بقريت ــرة وال ــن يف مق يدف

وُمنع إخوانه وأنصاره من الصاة عليه أو تشييعه ملثواه األخري..

ومل يســمح إال لزوجتــه وأوالده وحماميــه بغســله وتكفينــه والصــاة عليــه داخــل الســجن، وســار موكــب اجلنــازة 

املكــون مــن ســيارات ومدرعــات الرشطــة يف جنــح الليــل ليتــم دفنــه قبيــل الفجــر يف مقــرة املرشــدين األســاتذة 

الكبــار عمــر التلمســاين وحممــد حامد أبو النر وشــيخ املجاهدين حممــد مهدي عاكف مرشــد اإلخوان الذي 

مــات أيًضــا يف الســجن وعمــره تســعون عاًمــا!
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إعالم االنقالب وتعاطيه مع خرب الوفاة:

كشــفت طريقــة تعاطــي اإلعــام املــري مــع خــر وفــاة الرئيــس مــريس اهلــّوة التــي ســقط فيهــا اإلعــام يف 

ــا.. ــا وأخاقًي ــدر مهنًي ــدى إنح ــاب، وإىل أي م ــر االنق ع

فقــد نــرش اإلعــام االنقــايب خــر رحيــل الرئيــس مــريس يف ســطور قليلــة، وبطريقــة تنــم عــى عــدم االلتــزام 

بأدنــى املعايــري املهنيــة أو األخاقيــة..

وتعاملوا مع حترير اخلر دون استيفاء أركانه وفق أبجديات العمل الصحفي واإلعامي..

بعضها كتب: وفاة حممد مريس 

أو: وفاة حممد مريس عيسى العياط

أو: وفاة املتهم حممد مريس

مع عدم اإلشارة إىل صفته كرئيس سابق انتخبه شعبه، أو إىل لقبه العلمي األستاذ الدكتور..

ويف ســقطة مهنيــة وأخاقيــة وضعــت األهــرام اخلــر يف بضعــة ســطور، ويف صفحــة احلــوادث دون إشــارة إىل 

منصــب الرئيــس أو لقبــه العلمــي!

وقــد وصلــت هبــم احلاقــة إىل االعتقــاد بأهنــم هبــذه الطريقــة ســيزيلون حقيقــة أنــه أول رئيــس مــدين منتخــب 

حيكــم مــر،

وأنه جاء بإرادة شعبه احلرة،

وعر انتخابات نزهية شهد هلا العامل،

وأنه إفراز لثورة شعب خرج مطالًبا بالعيش الكريم وباحلرية والكرامة اإلنسانية..

وأن أنصــاره الذيــن انتخبــوه ظلــوا يدافعــون عــن رشعيتــه وعــن إرادهتــم التــي اختطفــت، وواجهــوا االنقــاب 

وضّحــوا، وبذلــوا مــن دمائهــم وحريتهــم، وال يزالــون، يف موقــف تارخيــي نــادر. 

جتاهل داخي واهتامم عاملي:

ومنعــت ســلطات االنقــاب الصــاة عــى الرئيــس حممــد مــريس يف مــر ليصــي عليــه كل األحــرار يف بقــاع 

األرض،  حاولــت التعتيــم عــى خــر وفاتــه ومنعــت حمبيــه مــن تشــييعه؛ فأعــى اهلل ذكــره يف كل بقــاع العــامل، وكان 
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أول صــاة تقــام عليــه يف املســجد األقــى املبــارك، ثــم يف جامــع الســلطان حممــد الفاتــح بحضــور الرئيــس رجــب 

طيــب أردوغــان، ويف كل املســاجد الركيــة، ويف العاصمــة القطريــة بحضــور األمــري متيــم بــن محــد آل خليفــة، ويف 

آالف املســاجد حــول العــامل، حيــث صــّى عليــه ودعــا لــه مايــني املســلمني، وأعــى اهلل ذكــره يف العاملــني.

وقــام العــرشات، بــل املئــات مــن حمبيــه حــول العــامل بــأداء العمــرة عنــه يف املســجد احلــرام، رغــم أهنــم ليســوا 

مريــني، ومل يلتقــوه مــن قبــل.

وبعــد رحيلــه بثاثــة أشــهر، حلقــه نجلــه األصغــر عبــد اهلل الــذي كان نموذًجــا يف الشــجاعة والبطولــة، وظــل 

مدافًعــا عــن والــده، مل يرهبــه الســجن أو التهديــد والوعيــد مــن قبــل ســلطة االنقــاب..

رحــل نجــل الرئيــس وهــو يف ريعــان شــبابه.. مل يشــكو مــن مــرض.. بــل كان ال يتوقــف عــن احلركــة والنشــاط 

والكتابــة والظهــور يف الفضائيــات..

ولعله )-( استرشف دنو أجله فكتب بعد رحيل والده، يقول:

)واهلل يــا أيب، ال يشــِف صــدري وجيــرب روحــى املكســورة ويذهــب حــزين إال أن أحلــق بــك عــى دربك 

وطريقــك، فلــم تعــد لــدّي رغبــة يف احليــاة مــن بعــدك يــا أيب، فارقــت احليــاة فكيــف يل أن أعيــش بــدون 

ــرى(. ــرة أخ ــع م ــتعود ونجتم ــا س ــك يوًم ــي بأن ــرّب نف ــت أص ــا، كن ــودك فيه وج

ــليم هلل  ــزوج بالتس ــد ال ــد فق ــن بع ــد االب ــة فق ــدة فجيع ــه املجاه ــى أم ــده، وتتلق ــق بوال ــد اهلل ليلح ــل عب رح

والصــر واالحتســاب..

نسأل اهلل أن يربط عى قلبها وجيزهيا أجر الصابرين.

هل مات الرئيس أم قتل؟

ــون  ــه مقــررة اإلعــدام خــارج إطــار القان ــر الــذي أصدرت ــة عــن هــذا الســؤال، ســأكتفي بوضــع التقري لإلجاب

ــس  ــاة الرئي ــول وف ــر 2019م ح ــن نوفم ــن م ــار" يف الثام ــس كاالم ــدة "أنيي ــم املتح ــفي باألم ــال التعس واالعتق

ــه: ــاء في ــذي ج ــران 2019م، وال ــو/ حزي ــه يف يوني ــاء حماكمت ــريس أثن ــد م ــور حمم الدكت
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 إن ظــروف الســجن "الوحشــية" التــي احتجــز فيهــا الرئيــس املــري الراحــل حممــد مــريس قــد تكــون ســبًبا 

مبــارًشا يف وفاتــه.

وأكد التقرير أن:

  "مــريس احتجــز يف ظــروف يمكــن فقــط أن توصــف بالوحشــية، خاصــة خــال فــرة احتجــازه ملــدة مخــس 

ســنوات يف ســجن طــرة".

وأضاف التقرير:

 "أن وفاة مريس يف ظروف احتجاز كهذه، قد يرقى ألن يكون "قتًا تعسفًيا تقره الدولة".

وفيــام يــي النــص الكامــل هلــذا التقريــر، والــذي وقعــه كل مــن املقــرر اخلــاص بشــأن اإلعدامــات التعســفية 

وجمموعــات العمــل التابعــة لألمــم املتحــدة حــول االعتقــاالت التعســفية..

يقول التقرير:

ــد  ــريس، وق ــد م ــابق حمم ــس الس ــوت الرئي ــبب بم ــارش يف التس ــر دور مب ــجن يف م ــام الس ــا كان لنظ "رب

ــا  ــة، ك ــذه املنظوم ــبب ه ــديد بس ــر الش ــة للخط ــن عرض ــجناء اآلخري ــن الس ــاة آالف م ــة وحي ــون صح تك

ــتقلون". ــدة املس ــم املتح ــراء األم ــول خ يق

وقال:

 "كان الرئيــس الدكتــور مــريس حمتجــًزا يف ظــروف يمكــن وصفهــا بالوحشــية، وخاصــة خــال الســنوات 

اخلمــس التــي كان فيهــا معتقــًا يف ســجن طــرة، ومــن املمكــن أن تعتــر وفــاة الدكتــور مــريس بعــد تعرضــه 

لتلــك الظــروف قتــًا تعســفًيا بإيعــاز مــن الدولــة".

وأضاف: 

ــاء  ــن يف أنح ــني اآلخري ــن املعتقل ــأن اآلالف م ــد ب ــددة تفي ــادر متع ــن مص ــة م ــة قوي ــى أدل ــا ع ــد حصلن "لق

ــوت. ــر امل ــم خط ــريون منه ــه الكث ــد يواج ــان، وق ــوق اإلنس ــيمة حلق ــاكات جس ــن انته ــون م ــد يعان ــر، ق م

ويبــدو أن هــذه ممارســة منتظمــة ومتعمــدة تقــوم هبــا احلكومــة احلاليــة للرئيــس عبــد الفتــاح الســييس هبــدف 

إســكات املعارضــني.
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ــام يف احلــال بمعاجلــة أوضــاع الســجون فيهــا، والتوقــف مبــارشة عــن املارســات  يتوجــب عــى مــر القي

التــي تنتهــك حــق النــاس يف احليــاة، واحلــق يف عــدم التعــرض لاعتقــال التعســفي، وحــق عــدم التعــرض 

للتعذيــب واملعاملــة املســيئة، واحلــق يف حماكــات نزهيــة وعادلــة، واحلــق يف احلصــول عــى رعايــة طبيــة كافيــة".

ويف مراســلة رســمية مــع احلكومــة املرية، قدم اخلرباء توصيًفــا مفصاًل للمصاعب اليوميــة التي تعرض هلا 

الدكتــور مــريس، وللمعانــاة التــي كابدهــا بســبب انعــدام الرعايــة.

وقال:

ــه  ــمح ل ــن ُيس ــوم، ومل يك ــاعة يف الي ــن س ــاث وعرشي ــرادي لث ــس انف ــًزا يف حب ــريس حمتج ــور م "كان الدكت

ــه بالريــض. ــا كان ُيســمح ل ــاء الســاعة الواحــدة مــن النهــار عندم ــى يف أثن ــن، وال حت ــة الســجناء اآلخري برؤي

ــة واحــدة أو اثنتــني  ــه ســوى بطاني ــر لدي ــة مــن اخلرســانة، ومل يكــن يتواف ــوم عــى أرضي وكان جُيــر عــى الن

ــاع. ــة أو مذي ــه بإدخــال أي كتــب أو جمــات أو مــواد للكتاب ــر هبــا، ومل يكــن ُيســمح ل يتدّث

كــا ُحــرم الدكتــور مــريس مــن الرعايــة الصحيــة والعــاج ممــا كان يعانيــه مــن مــرض الســكري وضغــط 

الــدم، ومــا لبــث أن فقــد القــدرة عــى اإلبصــار بشــكل متســارع يف العــني اليــرى، وتعــرض إلغــاءات 

متكــررة بســبب مــرض الســكر وفقــد الوعــي مــراًرا، ونتيجــة ملــا كان مصاًبــا بــه مــن أمــراض، فقــد تآكلت 

رت مــراًرا وتكــراًرا مــن أن ظــروف ســجن  أســنانه وُأصيبــت لثتــه بااللتهــاب، وكانــت الســلطات قــد ُحــذِّ

الدكتــور مــريس، ســوف تنــال مــن صحتــه بالتدريــج إىل أن تقتلــه يف هنايــة املطــاف. وال يوجــد مــا يــدل 

ــت  عــى أن الســلطات حركــت ســاكنًا ملعاجلــة هــذا الوضــع، وذلــك عــى الرغــم مــن أن العواقــب كان

تلــوح يف األفق".

ــا مشــاهبة مستشــار الدكتــور مــريس للشــؤون  ومــن بــني اآلالف مــن املعتقلــني اآلخريــن الذيــن يعانــون ظروًف

اخلارجيــة ســابقا الدكتــور عصــام احلــداد ونجلــه الســيد جهــاد احلــداد، الــذي كان املتحــدث الرســمي باســم مجاعــة 

اإلخــوان املســلمني عندمــا ألقــي القبــض عليــه، كــا يقــول اخلــراء.

يقول اخلرباء: 

يتــم فعلًيــا قتــل هذيــن الرجلــني بســبب الظــروف التــي ُيعتقــان فيهــا، وبســبب حرماهنا مــن الرعايــة الطبية، 

ويبــدو أن ذلــك مقصــود ومتعمــد أو عــى األقــل يســمح بــه من خــال الامبــاالة بحياهتــا ومصريمها.
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كــا أن اآلالف مــن الســجناء اآلخريــن يف مر يواجهــون خطر املوت أو التعــرض ألرضار صحية من غر 

املمكــن عالجهــا بســبب ســوء األوضاع املعيشــية داخــل املعتقالت، التي يفاقــم منها االنتهــاك عى نطاق 

واســع ملجريــات العدالــة بــا يف ذلــك االعتقــال دون توجيــه هتمــة، واحلبــس االنفــرادي، وانعــدام التواصــل 

مــع املحامــن بشــكل كاف، وغــري ذلــك مــن املارســات التــي حتــول دون إجــراء حماكــات عادلــة ونزهية.

ــن  ــان م ــة واحلرم ــوء التهوي ــة، وس ــص األغذي ــجون، ونق ــاظ الس ــد باكتظ ــر تفي ــا تقاري ــت إلين ــد وصل لق

ــة  ــة الطبي التعــرض للشــمس، كــا حتظــر عــى املســاجن زيــارات األقــارب، بينــام حيرمــون مــن الرعاي

ــة". ــرتات طويل ــزل لف ــن الع ــزون يف زنازي ــم حيتج ــرون منه ــة، وكث الرضوري

وطالــب اخلــراء بإجــراء حتقيــق مســتقل وحيــادي وفّعــال يف ظــروف وفــاة الدكتــور مــريس، وكذلــك يف حالــة 

مجيــع الســجناء اآلخريــن الذيــن ماتــوا داخــل احلبــس منــذ 2012م، كــا طالبــوا بمحاكمــة مــن يزعــم ارتكاهبــم 

لانتهــاكات، وتعويــض عائــات الضحايــا، وأكــدوا أمهيــة اإلعــان عــى املــأل عــن منهجيــة ونتائــج التحقيــق.

ــلطات  ــاعدة للس ــم املس ــوا تقدي ــع، وعرض ــد الوض ــتمرون يف رص ــة وسيس ــع احلكوم ــراء م ــل اخل ــد تواص لق

ــجون. ــل الس ــة داخ ــاع البائس ــة األوض ــدف معاجل ــة هب ــات ذات العاق ــن اجله ــا م وغريه

ووّقــع عــى هــذا التقريــر خــرباء األمــم املتحــدة: اآلنســة أجنيــس كاالمــارد، املقــرر اخلــاص بشــأن اإلعدامــات 

التعســفية وجمموعــات العمــل التابعــة لألمــم املتحــدة حــول االعتقــاالت التعســفية.

إنجــــازات الرئيـــس مرســي
مل يســتمر الرئيــس مــريس يف الســلطة ســوى عــام واحــد، قبــل أن ينقلــب عليــه قائــد اجليــش عبــد الفتــاح الســييس 

الــذي حنــث بيمينــه، وخــان رئيســه الــذي أقســم أمامــه بيمــني الطاعة والــوالء..

ورغــم قــر املــدة التــي حكــم فيهــا الرئيــس، فإنــه كان حيمــل مرشوًعــا طموًحا ملــر )مــرشوع النهضــة(، وكان 

مرشوًعــا قابــًا للتنفيــذ، لكــن مؤسســات الدولــة العميقــة، وأعــداء مــر يف الداخــل واخلــارج، بــل وبعــض أبنــاء 

مــر املتعجلــني لقطــف ثــار ثــورة أطاحــت بالفســاد كانــوا يطالبــون بتحســني أحواهلــم املعيشــية اليــوم، وليــس 

غــًدا، وكانــوا خيرجــون يف تظاهــرات ووقفــات مطلبيــة وفئويــة لــن تنتــه طيلــة العــام..
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ويكفــي أن أشــري هنــا إىل مــا رصدنــاه خــال عــام احلكــم مــن خــروج أكثــر مــن مخســة آالف وثــان مئــة مظاهــرة 

ــة تطالــب بتحســني الرواتــب أو األحــوال  ــة وفئوي ــة وقفــة احتجاجي ــر مــن 5800( وســبعة آالف وســبع مئ ) أكث

املعيشــية )7700(، وأربعــة وعرشيــن دعــوة إىل مليونيــة!، وأكثــر مــن مخســني محلــة لتشــويه صــورة الرئيــس..

وقد تعرضت لتفصيل ذلك يف كتايب عن الرئيس.

ومــع ذلــك، كان الرئيــس وطاقمــه وحكومتــه يعملــون بيديــن.. يــد مشــغولة بالبنــاء والتنميــة، ويــد مشــغولة 

بإطفــاء احلرائــق التــي كانــت مشــتعلة قبــل جمــيء الرئيــس واســتمرت طيلــة عــام حكمــه..

لكننا يف عجالة نستطيع أن نسّطر هنا بعض أعاله وإنجازاته التي سيذكرها له الشعب والتاريخ..

تســلم الرئيــس مــريس دولــة منهــارة اقتصادًيــا، حيــث ســّلم مبــارك احلكــم للمجلــس العســكري، وكان 

االحتياطــي النقــدي 36 مليــار دوالر، وخــال ســبعة عــرش شــهًرا هبــط االحتياطــي النقــدي إىل ١٤ مليــار دوالر، 

ــة أشــهر. ــر مــن ثاث ــكاد يغطــي واردات مــر ألكث وهــو مبلــغ ال ي

ورغــم احلصــار الــذي ُمــورس عــى الرئيــس مــريس مــن قبــل بعــض الــدول التــي كانــت دائمــة الدعــم ملــر إال 

أنــه نجــح يف كــر هــذا احلصــار واحلفــاظ عــى اســتقرار الوضــع االقتصــادي..

مـــوقف كاشـــف للممـــلكة الســعودية
امتنعــت الســعودية عــن تقديــم أي دعــم ملــر خــال فــرة حكــم الرئيــس مــريس، وكانــت قــد أعلنــت عــن 

تقديمهــا منحــة متويــل ســلعي حلكومــة الدكتــور اجلنــزوري بمقــدار 500 مليــون، وكان ذلــك قبــل االنتخابــات 

الرئاســية بأســابيع، فلــا فــاز الرئيــس توقفــوا عــن تقديــم الدعــم الــذي كانــوا يقدمونــه ملــر..

ــرد  ــى تس ــر حت ــب م ــوف إىل جان ــعودية إىل الوق ــت الس ــد دع ــل ق ــام قندي ــور هش ــة الدكت ــر أن حكوم وأذك

عافيتهــا، فــا كان منهــم إال أن قالــوا: لديكــم منحــة كنّــا قدمناهــا حلكومــة الدكتــور اجلنــزوري لتمويــل ســلع مــن 

الســعودية لصالــح مــر ومل تســتفيدوا منهــا واآلن يمكنكــم االســتفادة منهــا.. فطلــب منهــم الدكتــور قنديــل متويل 

بعــض شــحنات الســوالر ففاجــؤوه بقوهلــم إن املنحــة ال تشــمل متويــل املــواد البروليــة!
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ونقــل الدكتــور قنديــل للرئيــس مــريس ردهــم، فــا كان مــن الرئيــس إال أن طلــب منــه أن يشــكرهم ويبلغهــم 

رفــض مــر هلــذه املنحــة.. وقــد فعــل رئيــس احلكومــة، وأعقــب هــذا املوقــف فتــور يف العاقــات اســتمر لفــرة..

بعدهــا طلــب ســفري الســعودية بالقاهــرة زيــاريت فرّحبــت بــه، وإذا بــه يقــول يل: إننــي خــالل األيــام املاضيــة 

بذلــت جهــًدا كبــًرا، وتواصلــت مــع خــادم احلرمــن واحلكومــة، واحلمــد هلل نجحــت يف حتقيــق إمكانيــة متويل 

املنحــة أليــة ســلع بــام فيهــا املــواد البرتوليــة.. لــذا أرجــو إبــالغ فخامــة الرئيــس بذلــك!

وكانت االستثارات التي ضّختها السعودية يف مر خال عام حكم الرئيس 170 مليون دوالر ال غري!.

)الحــظ أن الســعودية واإلمــارات قدمتــا دعــاًم للســيي مقــداره ١٢ مليــار دوالر فــور وقــوع االنقــالب عــى 

الرئيــس مــريس، وأعقبــه دفعــات أخــرى غر شــحنات الوقــود املجانية أو تلــك املمنوحة بتســهيالت كبرة 

متتد لســنوات لتثبيــت أركان االنقالب(.

وموقف لإلمارات:

وإذا حتدثنــا عــن اإلمــارات، فكانــت قــد أعلنــت أهنــا ســتدعم مــر بعــد االنتخابــات بثاثــة مليــارات دوالر.. 

إال أهنــا نكثــت بوعدهــا بعــد ســقوط اجلنــرال أمحــد شــفيق وفــوز الرئيــس مــريس..

ووصلتنــا أقــوال منســوبة لــويل العهــد حممــد بن زايد بـــ "أننا لن نعطــي املليــارات الثالثة حلكومــة حممد مريس 

ــقاطه..". وسننفقها إلس

ــرات اللــواء رأفــت  ــور عصــام احلــداد، ورئيــس املخاب ــي قــام هبــا مســاعد الرئيــس الدكت ــارات الت ورغــم الزي

شــحاتة، وكذلــك الزيــارة التــي قمــت هبــا إىل ديب والرحيــب الكبــري الــذي أبــداه يل رئيــس جملــس الــوزراء وحاكــم 

ديب الشــيخ حممــد بــن راشــد واملســؤولون هنــاك، فإننــا مل ننجــح يف تعديــل املوقــف العدائــي الــذي اختــذه الشــيخ 

حممــد بــن زايــد ويل عهــد اإلمــارات..

وقــد صّدقــت الوقائــع وتسلســلها مــن متويــل أبــو ظبــي للمظاهــرات واحلــركات املعارضــة وفـِـَرق البلطجــة إىل 

حركــة متــرد - صّدقــت مــا نســب لــه..
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ــذي  ــا(، وال ــرات حالًي ــر املخاب ــل )مدي ــاس كام ــواء عب ــييس الل ــب الس ــر مكت ــوب ملدي ــب املنس ــك التري كذل

كشــف عــن وجــود حســاب مــايل متولــه اإلمــارات لصالــح حركــة متــرد، وبالتنســيق مــع املخابــرات احلربيــة التــي 

كان يديرهــا صهــر الســييس اللــواء حممــود حجــازي.

وأكــد لنــا ذلــك أحــد رؤســاء احلكومــات الصديقــة، حيــث طلــب مــن بــن زايــد الوقــوف إىل جانــب مــر يف 

هــذا الوقــت اهلــام، فــرد بحــزم: إننــا لــن نتعــاون مــع حكومــة يقودهــا اإلخــوان املســلمون!

الكــــويـت تــرتّيــث يف الــدعــم:

أما إذا انتقلنا إىل املوقف الكويتي، فقد كان حمايًدا ومرقًبا ملوقف السعودية، ومل تقدم دعًا ُيذكر..

ــاء املــري قبــل  ــا - بــكل أســف - امتنــاع إحــدى ناقــات البــرول عــن تفريــغ شــحنتها يف املين بــل أذكــر هن

قيــام وزارة البــرول املــري بدفــع قيمتهــا، وكانــت تقــدر بخمســة وثاثــني مليــون دوالر، وكانــت الــوزارة تعــاين 

وقتــذاك مــن أزمــة ماليــة، وكان البنــك املركــزي يف عطلــة هنايــة األســبوع..

واتصــل وزيــر البــرول املــري بنظــريه الكويتــي ليقــول لــه: إن أمــر تأجيــل ســداد القيمــة ليــس مــن صاحيتــه 

ــل أن يتواصــل مــع  ــوزراء، األمــر الــذي اضطــر رئيــس احلكومــة هشــام قندي ــة رئيــس جملــس ال ــل مــن صاحي ب

رئيــس احلكومــة الكويتيــة ويستســمحه يف توجيــه اجلهــة الكويتيــة املســؤولة بتأجيــل الســداد أليــام ليفاجــأ بموافقتــه 

ــه وزارة  ــر - بتوجي ــو اآلخ ــل - ه ــام قندي ــور هش ــام الدكت ــرشط قي ــرية! وب ــي األخ ــرة ه ــذه امل ــون ه ــى أن تك ع

البــرول املريــة بــأال تؤخــر الســداد يف املــرة القادمــة.

وأتذّكــر أننــي دعيــت لزيــارة الكويــت، والتقيــت رئيــس احلكومــة وعــدًدا مــن الــوزراء واملســؤولني، وملســت 

منهــم مشــاعر طيبــة جتــاه مــر واملريــني.

وأذكــر أننــي دعــوت رئيــس احلكومــة إىل مســاندة مــر يف أزمتهــا االقتصاديــة، فأســمعني كاًمــا مجيــًا يف مــر 

واملريــني ويف الرئيــس مــريس..

ــإذا  ــوا جهدكــم مــع اململكــة )الســعودية(، ف ــًا: ابذل ــوزراء يف أذين قائ ــده مهــس أحــد ال فلــا خرجــت مــن عن

ســاعدت مــر ســتتبعها الكويــت.. لكــن الكويــت وحدهــا لــن تبــدأ بدعــم مــر!
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قــــطر وتـــركـــيا تبـــذالن كــل اجلـــهد:

ــارة أمريهــا  ــت زي ــا األوىل )قطــر( فقــد كان ــا، أم ــر موقــف كل مــن قطــر وتركي ــا بالتقدي ــد أن أســجل هن وال ب

الشــيخ محــد بــن خليفــة آل ثــان ملــر بمثابــة أول زيــارة لزعيــم عــريب ملــر.. حيــث زارنــا فــور تشــكيل حكومــة 

الدكتــور هشــام قنديــل عــى رأس وفــد كبــري، وأفطــروا معنــا يف رمضــان، وعرضــوا التعــاون مــع مــر يف خمتلــف 

املجــاالت..

وســامهت قطــر بمنحــة للشــعب املــري قدرهــا مليــار دوالر، وقدمــت ثاثة مليــارات دوالر يف شــكل قروض 

وســندات، واتفقــت عــى ضــخ اســتثارات بمقــدار ثانيــة مليــارات دوالر.. وقدمــت مخــس شــحنات جمانيــة مــن 

الغــاز هديــة للشــعب املــري.

وقــد فعلــت قطــر هــذا مــع كل احلكومــات التــي حكمــت مــر قبــل الرئيــس مــريس، إذ تعاونــت مــع نظــام 

مبــارك وحكوماتــه املتعاقبــة، ومــع نظــام املجلــس العســكري احلاكــم بعــد ســقوط مبــارك، ومــع الرئيــس مــريس 

ــه برئاســة الدكتــور هشــام قنديــل. وحكومت

وكّررت قطر قوهلا إن ما تقدمه ليس ألشخاص من حيكموا مر، بل للشعب املري الشقيق.

وكان هــذا الشــعور نلمســه مــن األمــري الوالــد، وكــذا ويل عهــده آنــذاك األمــري متيــم، حيــث التقيتــه أثنــاء زيــاريت 

ــقيقة  ــاه الش ــر جت ــة قط ــراتيجي يف سياس ــف اس ــذا املوق ــر، وأن ه ــب م ــر إىل جان ــوف قط ــد يل وق ــر، وأك لقط

الكــرى مــر..

ــة آنــذاك الدكتــور  ــا عندمــا أرســل رئيــس الــوزراء رجــب طيــب أردوغــان وزيــر اخلارجي كذلــك فعلــت تركي

أمحــد داود أوغلــو فــور دخــول الرئيــس مــريس للقــر، ونقــل إليــه حتيــات الرئيــس أردوغــان ورغبتــه يف فتــح جمــال 

التعــاون مــع مــر بــا حــدود، وقــام بلفتــة رائعــة حينــا قــّدم للرئيــس مــريس ورقــة بيضــاء، وقــال لــه: اكتــب يــا 

فخامــة الرئيــس كل مــا تريدونــه مــن تركيــا.

وال أنســى تقديــم تركيــا قرًضــا ملــر مقــداره مليــار دوالر، وقرًضــا آخــر بمليــار دوالر يف شــكل متويــل لســلع 

تشــرهيا مــر مــن رشكات تركيــة، وتتــوىل الدولــة الركيــة تســديد قيمتهــا.. خصوًصــا مــا يلــزم لتطويــر صناعــة 

النســيج، وإصــاح منظومــة النقــل واملواصــات، وحاولنــا استنســاخ جتربــة "املروبــوص" الناجحــة يف اســطنبول 
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ــة  ــرا اخليم ــن ش ــل م ــر الني ــول هن ــد بط ــًرا، يمت ــو م ــول 70 كيل ــري بط ــل ركاب هن ــط نق ــاء خ ــرة، وإنش يف القاه

إىل حلــوان بــا يســهم يف ختفيــف الزحــام عــن شــوارع القاهــرة الكــرى، وكذلــك التعــاون مــع اجلانــب الرتكــي 

للنهــوض بخدمــات النقــل النهــري والبحري، واملطــارات واملوانــئ وغريها.

وأذكــر أننــي تلقيــت دعــوة زيــارة مــن احلكومــة الركيــة، والتقيــت رئيــس اجلمهوريــة ونائــب رئيــس الــوزراء 

بوالنــد إرينــش وعــدد مــن الــوزراء، وقدمــوا لنــا عروًضــا واســعة للتعــاون يف كافــة املجــاالت..

ــؤولني يف  ــار املس ــن كب ــود م ــني ووف ــوزراء احلكومت ــة ل ــارات املتبادل ــن الزي ــد م ــاك العدي ــت هن ــك كان وكذل

البلديــن ســعت مجيعهــا للتعــاون والتكامــل وتنســيق اجلهــود واملواقــف ملــا فيــه صالــح الشــعبني املــري والركــي.

ــدان  ــه، فالبل ــامي وهنضت ــامل اإلس ــاون الع ــرة لتع ــو القاط ــا ه ــر وتركي ــاون م ــن أن تع ــم نؤم ــا وإياه ــد كن لق

ــني. ــاون اجلناح ــق دون تع ــع وحيّل ــر أن يقل ــذا الطائ ــن هل ــامي(، وال يمك ــامل اإلس ــر )الع ــني للطائ ــة اجلناح بمثاب

لذا عقدنا مع تركيا رشاكة اسراتيجية لصالح البلدين وصالح العامل اإلسامي وقضاياه. 

الثقة يف قدرات مر وشعبها:

انطلــق الرئيــس مــريس فــور نجاحــه يف تنفيــذ برناجمــه االنتخــايب معتمــًدا عــى اهلل، ثــم عــى شــعبه الــذي صنــع 

ــة  ــوا بحراس ــن، وقام ــوارع وامليادي ــف الش ــبابه بتنظي ــام ش ــا ق ــل عندم ــه األصي ــن معدن ــف ع ــورة، وكش ــى ث أرق

ــة.. ــق الدول املنشــآت العامــة وتأمــني مراف

شــعب رضب املثــل يف الرقــي األخاقــي؛ فخــال أيــام ثورتــه مل حتــدث حالــة حتــرش واحــدة، أو حــادث سقــة، 

بــل كان احلــب واإليثــار والرفــق بــني املريــني رجااًل ونســاًء، مســلمني ومســيحيني.

كان بإمكان من فقد شيًئا يف امليدان أن يذهب إىل مكان جتميع املفقودات ويسأل عنه وجيده!

وكان الرئيــس وحكومتــه مؤمنــني بــأن مــر مليئــة باخلــرات واإلمكانــات، وأن باســتطاعتها االســتغناء عــن 

املنــح والقــروض، وقــادرة عــى النهــوض إذا مــا نجحــت يف توظيــف اإلمكانــات املتاحــة والقضــاء عى الفســاد 

املسترشي يف البالد.
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ومِلَ ال وقــد كانــت مــر قبــل أن حيكمها العســكر يف عــام 1952م دائنة لربيطانيا العظمــى وغرها من الدول، 

وكانــت تقدم املنح واملســاعدات لدول عربيــة وأفريقية بل وأوربية!

رشع الرئيــس يف إنجــاز برناجمــه للمئــة يــوم األوىل، والــذي رّكــز فيــه عــى مخســة ملفــات رئيســية هــي )اخلبــز، 

والوقــود، والنظافــة، واألمــن، واملرور(. 

وبعــد مئــة يــوم، خــرج للشــعب متحدًثــا عــن نجاحــه يف ملــف اخلبــز والوقــود بنســبة كبــرية، وحتقيقــه لنجــاح 

مقبــول يف ملفــات النظافــة واألمــن واملــرور، وأنــه ســيواصل العمــل لتحقيــق النجــاح املطلــوب رغــم املعوقــات 

التــي كانــت توضــع يف طريقــه مــن أركان الدولــة العميقــة للحيلولــة دون تقدمــه لألمــام.

رعايته للفالحن:

ــر  ــعب م ــم ش ــذا معظ ــالح.. وهك ــن ف ــالح اب ــا ف ــًا )أن ــه دائ ــر ب ــذي يفخ ــه ال ــريس أصل ــس م ــس الرئي مل ين

ــة(.  ــه اهلل ملــر الطيب فالحــون يعملــون بالزراعــة عــى ضفــاف النيــل الــذي وهب

لذا كانت أوىل قراراته إسقاط الديون عن الفاحني..

مــريس الــذي عــاش مــع الفقــراء، ودافــع عــن حقوقهــم يف الرملــان عندمــا كان زعيــًا للمعارضــة الرملانيــة يف 

ــعب ) 2000 - 2005 م( ــس الش جمل

ــا ألحــد مطالــب الثــورة، وهــو يســاوي  التفــت هلــم ورفــع احلــد األدنــى لألجــور ليصبــح 1200 جنيــه حتقيًق

ــه بعــد تعويمــه 3600 جنيــه. بقيمــة اجلني

ورفــع رواتــب املعلمــني بصــورة تليــق برســالة املعلــم حتــى ينشــئ أجيــااًل تبنــي الوطــن الــذي تــم جتريفــه، بــل 

ختريبــه عــى مــدى عقــود.

مــريس األكاديمــي والباحــث وأســتاذ اجلامعــة أوىل عنايــة كبــرية للجامعــة وأســاتذهتا وللبحــث العلمــي الــذي 

جعــل لــه وألول مــرة يف تاريــخ مــر نًصــا عــى ختصيــص نســبة مئويــة مــن ميزانيــة الدولــة..

وضاعف رواتب أساتذة اجلامعة ووّفر هلم احلياة الكريمة.

مــريس ابــن القريــة التــي ينتســب إليهــا األغلبيــة العظمــى مــن الشــعب املــري مل ينــس مشــكات ريــف مــر 

مــن طــرق ومواصــات وكهربــاء وغــاز؛ لــذا وضــع خطتــه إلدخــال الغــاز آلالف القــرى املريــة، ومــد الطــرق، 
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وبنــاء اجلســور، وتطويــر شــبكات الــري والــرف الزراعــي، وتوســيع رقعــة األرايض الزراعيــة، وبــدأ خطواتــه 

ــني  ــام املزارع ــًدا أم ــا جدي ــد أفًق ــا ليوج ــد هب ــي وع ــد، والت ــوادي اجلدي ــيناء وال ــدان يف س ــوين ف ــتصاح امللي يف اس

ليخرجــوا مــن ضيــق الــوادي إىل ســعة أرض مــر التــي مل ًيســكن فيهــا إال 6 باملائــة مــن مســاحتها.

حل مشكلة اخلبز:

اهتــم الرئيــس مــريس بتوفــري االحتياجــات الروريــة التــي تليــق بشــعب صنــع ثــورة كان عــى رأس مطالبهــا 

العيــش واحلريــة والكرامــة اإلنســانية.. 

نجح يف رضب االحتكار، ومنع الوسطاء الذين كانوا يمّصون دماء الشعب..

معظم املخابز كان يمتلك تراخيص تشغيلها أنصار احلزب الوطني البائد..

ــة ويف أحســن األحــوال  ــه إال عــرشة باملئ ــزون من ــق بالســعر املدعــم، وال خيب ــوا يتســلمون حصــص الدقي وكان

عرشيــن باملئــة، ويبيعــون الدقيــق يف الســوق الســوداء بعــرشة أضعــاف الثمــن الــذي اشــروا بــه، وهيــدرون حــق 

ــة. الشــعب، وحيققــون أرباًحــا طائلــة مــن تلــك املارســات اإلجرامي

ــر  ــه لقــب وزي ــذا ُأطلــق علي ــه عــى شــعبه الفقــري؛ ل ــور باســم عــودة( كانــت عين ــن )الدكت ــًرا للتموي عــنّي وزي

ــا  ــي كان يتقاضاه ــب الت ــن النس ــم، وع ــن مكافآهت ــازل ع ــريس بالتن ــس م ــة وزراء الرئي ــدأ وبقي ــث ب ــة.. حي الغاب

الــوزراء مــن حصيلــة مــا يســمى بالصناديــق اخلاصــة، والتــي كانــت ُتدخــل جيــوب بعــض الــوزراء مــا يزيــد عــى 

املليــون جنيــه شــهرًيا..

نجــح الدكتــور باســم عــودة وزيــر التمويــن وفريقــه املعــاون يف حــل مشــكلة اخلبــز، واالرتقــاء بمســتوى إنتاجه، 

وتطويــر منظومــة توزيعــه، وضبــط حصــص الدقيــق التــي كانــت تــوزع عــى املخابــز بســعر رمــزي وتقــوم كثــري منها 

ببيعــه يف الســوق الســوداء لصاحلهــا دون أن يســتفيد منــه الشــعب املســكني، أمــا النســبة التــي يتــم إنتاجهــا فكانــت 

ــوزارة  ــت ال ــًدا، وأصبح ــًزا جي ــج خب ــز تنت ــت املخاب ــي، فأصبح ــتخدام اآلدم ــح لاس ــري صال ــز غ ــول إىل خب تتح

ــز؛ إذ  ــز بســعر التكلفــة، باإلضافــة إىل احتســاب هامــش ربــح لصاحــب املخب ــز مــن أصحــاب املخاب تشــري اخلب

كانــت الــوزارة تشــري الرغيــف الواحــد بحــوايل ثاثــني قرًشــا وتعطيــه للمواطــن بخمســة قــروش فقــط.
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كذلــك فعلــت مــع منظومــة الغــاز والوقــود، وبقيــة املــواد التموينيــة، حيــث بــدأت حكومــة الرئيــس مــريس يف 

توفــري أفضــل املــواد التموينيــة لتعطيهــا للمواطنــني بعــد أن كانــت احلكومــات الســابقة توفــر هلــم أردأ أنــواع الســلع 

التموينيــة، وكان الكثــري منهــا غــري صالــح لاســتخدام اآلدمــي.

ورفع وزير الغابة "باسم عودة" شعار "أفضل منتج ألكرم شعب"!

ــه مــن شــباب اإلخــوان املســلمني وأنصــار الرئيــس مــريس عــى ختفيــف  ــور باســم عــودة وإخوان عمــل الدكت

ــتغال  ــع واس ــة اجلش ــري يف حمارب ــدور كب ــهموا ب ــر 2011م، وأس ــورة يناي ــاح ث ــب نج ــني، عق ــن املري ــاة ع املعان

ــازل ِحســبًة هلل،  ــل ويف توصيلهــا إىل املن ــز وأنابيــب الغــاز، ب التجــار وســاسة األزمــات، ونجحــوا يف توفــري اخلب

ــل. ــا مقاب وخدمــة لشــعبهم وب

ــة  ــات الرئاس ــريس يف انتخاب ــس م ــاز الرئي ــا ف ــر، وعندم ــورة يناي ــد ث ــف بع ــذا املل ــودة يف ه ــور ع ــح الدكت ونج

ــن  ــة التموي ــك بحقيب ــه بعــد ذل ــم كّلف ــة، ث ــود برئاســة اجلمهوري ــز والوق ــاره ليكــون مســؤواًل عــن ملــف اخلب اخت

ــا نجــاح.  ونجــح فيهــا أّي

ــة  ــم قراب ــغ عدده ــن بل ــم - الذي ــلمني وأنصاره ــوان املس ــاء اإلخ ــه أبن ــاح مهمت ــل إنج ــه ألج وكان يف معاونت

األربــع مئــة ألــف متطــوع عــى مســتوى اجلمهوريــة - كان منهــم املعلمــون واملهندســون واألطبــاء والدعــاة والعلاء 

واملوظفــون.. مــن الشــباب والفتيــات، والرجــال والنســاء، الذيــن أرشفــوا عــى حــل مشــكلة اخلبــز والغــاز ومراقبة 

ــرى  ــني يف الق ــوت املري ــاز لبي ــطوانات الغ ــز وأس ــل اخلب ــون بتوصي ــوا يقوم ــاد، وكان ــة الفس ــواق ومكافح األس

والنجــوع دون مقابــل.. وكان لســان حاهلــم مــع أهليهــم مــن املريــني: إنــا نخدمكــم لوجــه اهلل ال نريــد منكــم 

جــزاًء وال شــكوًرا..

االرتقـــاء بالرعـــاية الصـــحية:

ويف جمــال الصحــة، أقــدم الرئيــس مــريس وحكومتــه عــى تطبيــق منظومــة التأمــني الصحــي الشــامل بــا يكفــل 

توفــري العــاج املناســب لــكل أبنــاء الشــعب دون النظــام الــذي كان مطبًقــا خــال العهــود الســابقة، والــذي يتيــح 

ألهــل احلظــوة العــاج يف مستشــفيات اخلمــس نجــوم اخلاصــة باألغنيــاء، بــل الســفر عــى نفقــة الدولــة للعــاج 
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ــاج،  ــات الع ــط مقوم ــر إىل أبس ــي تفتق ــة الت ــفيات احلكوم ــاج يف مستش ــم الع ــراء فمصريه ــا الفق ــارج، أم باخل

وكانــت جُتــر املــرىض عــى رشاء مســتلزمات العــاج بــدًءا مــن القطــن والشــاش وحتــى أكيــاس الــدم أو وصفــات 

العــاج التــي يكتبهــا الطبيــب املعالــج..

وبــدأ الرئيــس بنفســه عندمــا مرضــت أختــه "فاطمــة" ســعى لعاجهــا عــى نفقتــه اخلاصــة بإحــدى املستشــفيات 

ــعب يف  ــوال الش ــج بأم ــة أو تعال ــة الدول ــى نفق ــافر ع ــض أن تس ــر، ورف ــراء م ــة فق ــل بقي ــا مث ــة مثله احلكومي

ــى لقيــت رهبــا. ــة املتواضعــة حت ــة الصحي املستشــفيات اخلاصــة، وظلــت تتلقــى تلــك الرعاي

ومل يعــرف الطاقــم الطبــي باملستشــفى أن هــذه الســيدة هــي شــقيقة رئيــس اجلمهوريــة إال عندمــا زارهــا الرئيــس 

ليعودهــا باملستشــفى يف هــدوء وتواضــع.

قــّرر الرئيــس مــريس وحكومتــه تطبيــق منظومــة تأمــني صحــي تضمــن توفري العــاج الائق لــكل أبناء الشــعب 

دون تفرقــة بــني غنــي وفقــري، مقابــل اشــراك شــهري مناســب، عــى أن تقــوم الدولــة بدفــع قيمــة االشــراك لغــري 

ــاث  ــوز 2013م( يف ث ــو / مت ــاب )يولي ــهر االنق ــل يف ش ــة بالعم ــذه املنظوم ــدأ ه ــرًرا أن تب ــن، وكان مق القادري

ــت يف  ــا فعل ــج مثل ــات، بالتدري ــة املحافظ ــا يف بقي ــًدا لتعميمه ــويس؛ متهي ــوان والس ــوم وأس ــي الفي ــات ه حمافظ

ملــف اخلبــز.

لكــن االنقــاب جــاء وأجهــض هــذا املــرشوع ليســتبدله بجهــاز اللــواء عبــد العاطي الــذي اخرعــه وادعــى أن بإمكانه 

نــزع "فــريوس يس" مــن جســم املواطــن وإعطــاءه "صبــاع كفتــة" مكانــه، وهــذا كــا ادعى قمــة اإلعجــاز العلمي!!

ــم  ــر، وت ــني وحياهتــم أقــدم عــى إدخــال خدمــة اإلســعاف الطائ ــا مــن الرئيــس مــريس بصحــة املري واهتاًم

ــري.. ــريان امل ــاح الط ــة وس ــني وزاريت الصح ــاون ب ــرشوع بالتع امل

وكانــت هــذه اخلدمــة قــارصة يف عهــد مبــارك عــى كبــار املســؤولني ورعايــا األمريــكان وبعــض الــدول األجنبيــة 

الذيــن يتعرضــون حلــوادث، ويكــون التأخــري يف إســعافهم مهــدًدا حلياهتــم.

ونتذكــر ذلــك احلــادث الــذي تعــرض لــه مريــون وأمريــكان عــى شــاطئ البحــر األمحــر - يف عهــد مبــارك 

ــم إىل  ــم نقله ــون فت ــا املري ــفيات، أم ــى املستش ــم إىل أرق ــزة نقلته ــة جمه ــرة طبي ــكان بطائ ــعاف األمري ــم إس - فت

ــق!!. ــاء الطري ــاة أثن ــوا احلي ــعاف ليفارق ــيارات اإلس ــرية بس ــة فق ــفيات حكومي مستش
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ــس  ــع الرئي ــا دف ــو م ــعافهم ه ــل إس ــني قب ــاة املري ــودي بحي ــذي ي ــاء ال ــزف الدم ــرق ون ــوادث الط ــل ح ولع

واحلكومــة لتشــغيل هــذه اخلدمــة املجانيــة، لكننــا فوجئنــا لألســف الشــديد بأنــه ال يوجــد يف القاهــرة إال مستشــفيني 

ــس  ــه الرئي ــى في ــذي ق ــكري ال ــادي العس ــفى املع ــا مستش ــعاف، ومه ــرات اإلس ــتقبال طائ ــني الس ــني جمهزي اثني

املخلــوع مبــارك معظــم فــرة حبســه يف جنــاح خــاص يطــل عــى هنــر النيــل..

أمــا املستشــفى الثــاين، فــكان مستشــفى معهــد نــارص املطــل عــى النيــل أيًضــا، فكانــت طائــرات اإلســعاف ال 

يمكنهــا اهلبــوط إال يف هاتــني املستشــفيني.. لــذا بدأنــا يف تأهيــل مستشــفيات أخــرى، ووضعــت وزارة الصحــة يف 

خطتهــا مراعــاة ذلــك يف املستشــفيات التــي ستنشــأ مســتقبًا يف القاهــرة وبعــض املحافظــات..

التصــدي ألزمة املـــرور بالعـــاصمة:

كانــت مشــكلة الزحــام واملــرور مــن املشــكات الكــرى التــي تعانيهــا العاصمــة املريــة؛ لــذا أوالهــا الرئيــس 
مــريس اهتاًمــا خاًصــا، حيــث شــّكل جلنــة لوضــع احللــول اخلاصــة باألزمــة، وجلــس مــع قيــادات الرشطــة 
املســؤولني عــن املــرور، والذيــن طلبــوا توفــري نصــف مليــار جنيــه الســتكال بعــض األعــال اخلاصــة باإلشــارات 
ــث  ــوه، حي ــذي اقرح ــن ال ــر م ــو أكث ــا ه ــل م ــه لعم ــاري جني ــري ملي ــس بتوف ــم الرئي ــة، ووعده ــريات املراقب وكام
كان الرئيــس يــدرك انعــكاس أزمــة املــرور عــى االقتصــاد واالســتثار والســياحة وتســيري مصالــح املواطنــني، كــا 

اجتمــع مــع خــراء الطــرق وأســاتذة اهلندســة وكّلفهــم ببحــث األزمــة واقــراح احللــول.

وقبل ذلك وجه احلكومة بتطوير الطرق واملحاور املرورية يف أنحاء حمافظات مر.

ــرور  ــرات امل ــرّي طائ ــرة، وس ــرور الطائ ــات امل ــة دوري ــة املري ــخ الرشط ــرة يف تاري ــس ألول م ــل الرئي  وأدخ

ــراف  ــرور يف أط ــة امل ــة بحال ــات اخلاص ــة العملي ــداد غرف ــات، وإم ــرق املركب ــة ط ــري ومراقب ــة الس ــد حرك لرص

ــا. ــة وقلبه العاصم

كــا وّجــه باســتكال املــرور لركيــب كامــريات بمختلــف شــوارع القاهــرة والعواصــم ملنــع التكــدس املــروري، 

وتســهيل حركــة املواطنــني.

ونســقنا يف وزارة اإلعــام مــع وزارة الداخليــة إنشــاء إذاعــة للمــرور، وكذلــك قنــاة تليفزيونيــة للمــرور لتعطي 

املواطنــني صــورة شــوارع القاهــرة ومداخلهــا وخمارجهــا أواًل بــأول ليختــار املواطــن الطريــق املناســب ملقصــده.
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وكنــــــا نقــدم خــــدمة إخباريــة خاصــة باملــرور عى مدار الســـــــاعة يف حمطــة راديــــــو مر وغريها مــن اإلذاعات 

والقنوات.

التحّول من حكم الفرد الرئيس إىل املؤسسة:

حــّول الرئيــس مــريس منصــب الرئيــس إىل مؤسســة للرئاســة يقودهــا الرئيــس الــذي عمــل بفريــق ضــم نخبــة 

مــن خمتلــف اخلــرات والكفــاءات ينتمــون ملختلــف التيــارات مــن أقــى اليمــني ألقــى اليســار.. حيــث اختــار 

أربعــة مــن املســاعدين لرئيــس اجلمهوريــة بينهــم امــرأة ومســيحي يف ســابقة مل تشــهدها مــر مــن قبل، واختــار هيئة 

استشــارية مــن ســبعة عــرش خبــرًيا يف خمتلــف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة وغريهــا، وينتمــون 

ملختلــف املــدارس الفكريــة والسياســية مــن اليمــني إىل اليســار..

ويف 3 ســبتمر 2012م، قــام بإقالــة رئيــس هيئــة الرقابــة اإلداريــة اللــواء حممــد فريــد التهامــي بعــد أن وجهــت 

ــره وامتناعــه عــن  ــد تس ــة تفي ــة باألدل ــة مقرون ــة اإلداري ــط بالرقاب ــدم معتصــم فتحــي الضاب ــن املق ــه اهتامــات م ل

إحالــة قضيــة فســاد القصــور الرئاســية املتهــم فيهــا الرئيــس األســبق حســني مبــارك ونجــاه عــاء مجــال، بــل قيامــه 

بفــرم بعــض املســتندات، وقــام الرئيــس بتعيــني اللــواء حممــد عمــر وهبــي رئيًســا للهيئــة وإبراهيــم محــودة نائًبــا لــه.

ــا  ــة رئيًس ــاءة والنزاهــة وهــو املستشــار هشــام جنين ــة املشــهود هلــا بالكف ــني أحــد الرمــوز القضائي ــام بتعي كــا ق

ــة.. ــر احلكومي ــوزارات والدوائ ــاد ال ــة فس ــبات ملواجه ــزي للمحاس ــاز املرك للجه

ــر  ــاد وتزوي ــارك يف الفس ــات مب ــدى ملارس ــذي تص ــي ال ــتقال القضائ ــار االس ــل تي ــا يمث ــًزا قضائًي ــار رم واخت

ــة..  ــا لرئيــس اجلمهوري ــه نائًب ــة يف أعــني املريــني وعين ــوا إىل رمــوز وطني ــم التنكيــل هبــم، وحتول ــات وت االنتخاب

وهــو املستشــار حممــود مكــي نائــب رئيــس حمكمــة النقــض..

أمــا املستشــار اجلليــل حســام الغريــاين رئيــس جملــس القضــاء األعــى، فقــد تــم اختيــاره لــريأس اهليئــة التأسيســية 

التــي قامــت بوضــع دســتور مــر الثــورة، والــذي يمثــل خطــوة متقدمــة يف الدســاتري، وانفــرد بالعديــد مــن املــواد 

الدســتورية التــي تنافــس أرقــى دســاتري العــامل..

وشكل فريًقا من املستشارين القانونيني ضم عرشة من فقهاء القانون والقضاة واملحامني.
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الرئــــيس الــزاهـــد:

  حممد مريس الرئيس الزاهد الذي نذر حياته خلدمة دينه ووطنه وشعبه..

عــاش بــني الشــعب ورفــض االنتقــال بعائلتــه إىل القــر، ومتســك باإلقامــة يف شــقته املؤجــرة بحــي التجمــع 

اخلامــس رشقــي القاهــرة، ليبقــى بــني شــعبه ال معــزوالً عنهــم يف القــر، ومل ينقطــع عــن عادتــه يف صــاة الفجــر 

معهــم قبــل الرئاســة وبعدهــا.

ــي  ــام - وه ــا الس ــر في ــة يف تطوي ــرت احلكوم ــر، فّك ــال إىل الق ــه باالنتق ــة بإقناع ــلت احلكوم ــد أن فش وبع

ــا  ــل إليه ــة - لينتق ــر االحتادي ــن ق ــة م ــة والقريب ــة اجلمهوري ــة لرئاس ــة والتابع ــة للدول ــات اململوك ــدى الفي إح

الرئيــس وأستــه حتــى نوّفــر عليــه رحلــة الذهــاب اليوميــة مــن البيــت إىل مكتبــه يف القــر، خصوًصــا وأنــه كان 

ــل.. ــه إال يف ســاعة متأخــرة مــن اللي ــه يف ســاعة مبكــرة وال يعــود إلي خيــرج مــن بيت

وهنــا أذكــر أن الدكـــــتور هشــام قنديــل عــرض علينــا يف جملــس الــوزراء مــرشوع قــرار إســناد باألمــر املبــارش 

)يف عــام 2013م( لرشكــة املقاولــني العــرب لتقــوم بتطويــر هــذه الفيــا وجتهيزهــا إلقامــة الرئيــس وعائلتــه، وصدر 

قــرار جملــس الــوزراء بإســناد العمليــة بمبلــغ مقــداره 300 ألــف جنيــه، أي مــا يعــادل 45 ألــف دوالر فقــط !

ومع ذلك رفض الرئيس الزاهد أن ينتقل إليها وبقي يف مسكنه..

  مــريس مل يتقــاض قرًشــا واحــًدا مــن راتبــه كرئيــس للدولــة.. ومل يغــرف مــن مكاســب املنصــب، ومل ينجــح ابنــه 

"عمــر"، والــذي ختــرج يف كليــة التجــارة يف احلصــول عــى وظيفــة بســيطة بــوزارة الطــريان املــدين، رغــم راتبهــا 

املتواضــع، وانســحب منهــا بعــد أن اجتــاز املقابلــة واســتوىف الــرشوط املطلوبــة منــه كمواطــن مــري لــه حــق 

العمــل كبقيــة املريــني.. لكــن حتامــل بعــض اإلعاميــني وتشــكيكهم يف أن حصــول نجــل الرئيــس عــى تلــك 

الوظيفــة كان بســبب انتســابه لوالــده الرئيــس وليــس عــن جــدارة.. ولــو كان األمــر كذلــك حلصــل عــى وظيفــة 

تــدر عليــه عــرشات اآلالف وهــو جالــس يف بيتــه ال يــداوم فيهــا..

ــيادية،  ــات الس ــض اهليئ ــرول وبع ــوزارة الب ــة ل ــة التابع ــرشكات الومهي ــن ال ــد م ــود العدي ــفنا وج ــد اكتش    لق

وينتســب إليهــا أبنــاء بعــض املســؤولني يف نظــام مبــارك وأقارهبــم وأهــل احلظــوة، وكان الواحــد منهــم يتقــاىض 

ــه دون بــذل أي جمهــود يذكــر! عــرشات األلــوف مــن اجلنيهــات شــهرًيا وهــو جالــس يف بيت



49

ــن  ــبقه م ــن س ــل م ــا فع ــمه، ك ــاء باس ــيدة نج ــه الس ــم زوجت ــق اس ــض أن يلح ــذي رف ــذي ال ــس ال ــه الرئي    إن

رؤســاء مــر، وظــل اســمها ملتحًقــا باســم أبيهــا بعــد أن أصبــح زوجهــا رئيًســا للجمهوريــة، وعندمــا تزامنــت 

مشــاركته يف مؤمتــر القمــة اإلســامية بمكــة املكرمــة مــع ســفر زوجتــه ألداء العمــرة مل تســافر معــه عــى طائــرة 

الرئاســة، وســافرت عــى حســاهبا اخلــاص عــى خطــوط مــر للطــريان..

   وحــني أجهــد االنقابيــون أنفســهم يف البحــث عــن شــبهة اســتفادة أسة الرئيــس مــن موقعــه، واّدعــوا أن ثمــة 

ــا جنــوب ســيناء، وأن الرئاســة  رحلــة قامــت هبــا زوجــة الرئيــس وعائلتهــا وبعــض صديقاهتــا إىل منتجــع طاب

حتملــت تذاكــر ســفر وإقامــة حــرم الرئيــس..

وبــدأ السيناريســت وحيــد حامــد - املعــرف بعدائــه الشــديد لإلســاميني - بإثــارة هــذا املوضــوع - يف حــواره 

ــا أن الرحلــة تكلفــت 330 ألــف دوالر مــن ميزانيــة رئاســة اجلمهوريــة، أي  مــع اإلعامــي حممــود ســعد - مدعًي

عــى حســاب الشــعب الفقــري! فاتصــل بــه رئيــس اجلهــاز املركــزي للمحاســبات - آنــذاك - املستشــار هشــام جنينــة 

طالًبــا منــه إمــداده باملســتندات، فأرســل لــه حامــد مــا لديــه مــن فواتــري ومســتندات..

ــا وحققــت يف األمــر وراجعــت حســابات الفنــدق  ــة مــن اجلهــاز ســافرت إىل طاب وكلــف املستشــار جنينــة جلن

ــا مزيفــة ال متــت للحقيقــة بصلــة.. لتكتشــف عــدم صحــة مــا زعمــه وحيــد حامــد الــذي قــدم أوراًق

وأعلــن رئيــس اجلهــاز املركــزي للمحاســبات نتيجــة التحقيــق يف مؤمتــر صحفــي عاملــي قائــًا بــأن قيمــة تذاكــر 

زوجــة الرئيــس وإقامتهــا بالفنــدق تــم دفعهــا بشــيك حمــرر مــن حســاب نجلهــا الدكتــور أمحــد وقيمتــه 12810، 

أي مــا يســاوي 1900  دوالر تقريًبــا، وأن رئاســة اجلمهوريــة حتملــت تكاليــف ســفر حــرس زوجــة الرئيــس فقــط، 

وقيمتهــا 21563 أي مــا يعــادل 3200 دوالر! وذلــك عــن فــرة إقامــة الســيدة زوجــة الرئيــس وأبنائهــا وبعــض 

أقارهبــم ليومــني.

ــة  ــن خزين ــع م ــؤول تدف ــس أو مس ــن ألي رئي ــة أو األم ــف احلراس ــبات: إن تكالي ــاز املحاس ــس جه ــال رئي وق

ــؤول. ــس أو املس ــا الرئي ــف هب ــة وال يتكل الدول

خصوًصا وأن الرئيس رفض أن يتقاىض الراتب املخصص له كرئيس للجمهورية..
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استقالل مر عن التبعية:

ــذايت  ــاء ال ــعار االكتف ــع ش ــتقلة، ورف ــة مس ــة قوي ــا إىل دول ــر، وحتويله ــوض بم ــريس النه ــس م ــاول الرئي ح

ــرار  ــتقال الق ــة، واس ــدة األمريكي ــات املتح ــة للوالي ــن التبعي ــّرر م ــاح، والتح ــدواء والس ــذاء وال ــاك الغ وامت

ــة. ــا الناجح ــاع بتجارهب ــرة، واالنتف ــامل املؤث ــى كل دول الع ــاح ع ــري، واالنفت امل

وحــاول النهــوض باالقتصــاد املــري عمــًا بالقــول املأثــور )لــن يكــون قــرارك مــن رأســك حتــى يكــون ُقوَتك 

ــة  ــو منظم ــض )BRICS(، وه ــس الناه ــع الريك ــر إىل جتم ــام م ــاعًيا النض ــك( س ــن فأس ــك - م - أي طعام

ــل،  ــي الرازي ــة، وه ــة للمنظم ــدول املؤسس ــروف األوىل لل ــن احل ــم م ــون االس ــام 2006م، ويتك ــت يف ع تأسس

روســيا، اهلنــد، الصــني، وجنــوب أفريقيــا، وهــي منظمــة تأّسســت بغــرض تعزيــز التعــاون االقتصــادي والســيايس 

والثقــايف فيــا بــني هــذه الــدول لتحقيــق مصاحلهــا املشــركة وتشــكيل نظــام اقتصــادي متعــدد األقطــاب لــه القــدرة 

عــى مواجهــة الصدمــات االقتصاديــة العامليــة.

وتضــم الريكــس مخســة مــن الــدول القويــة ذات االقتصــاد الــذي يتميــز بالنمــو املتزايــد، وشــعوهبا أكثــر مــن 

ثاثــة مليــارات نســمة، ومتثــل أكثــر مــن 40 %  مــن ســكان العــامل، وتشــغل 30 % مــن مســاحة العــامل، وتســهم يف 

23 %  مــن اقتصــاد العــامل. 

وحتتل دول املنظمة مراتب متقدمة يف سّلم الدول املتقدمة اقتصادًيا.

 لــذا حــرص الرئيــس مــريس عــى املشــاركة يف اجتــاع املنظمــة الــذي ُدعــي إليــه، وزار دوهلــا اخلمس وأبــرم معها 

.)EPRICS( عــرشات االتفاقيــات االقتصاديــة، ودعــا إىل انضــام مــر إىل املنظمة، وحتويل اســمها ليصبــح

وقــد دخلــت مــر يف حــوار مــع أعضــاء املنظمــة لتحقيــق اهلــدف، وأبــدوا قبوهلــم، وكان مقــرًرا أن تســتضيف 

مــر اجتاًعــا للمنظمــة يف هنايــة عــام 2013م، لكــن االنقــاب العســكري أجهــض هــذا املســعى. 

الرئيس اإلنسان:

كان الرئيس مريس يتمتع بإنسانية عالية.. كانت عينه عى مشكات شعبه، مشغواًل به، ساهًرا ألجله..

أنشأ ديوان املظامل ليسمع صوت املظلومني وأصحاب احلاجات من أبناء الشعب وما أكثرهم..
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وجعــل مقــر الديــوان يف القــر اجلمهــوري بالقبــة والقــر اجلمهــوري بعابديــن. وألول مــرة اســتطاع أبنــاء 

الشــعب دخــول قــر احلكم بســهولة ويــرس، والتقدم بشــكاواهم أو عرض مشــكالهتم عى رئيــس اجلمهورية..

وضــم الديــوان عــدًدا مــن ممثــي الــوزارات واهليئــات املعنيــة بمصالــح املواطنــني.. والذيــن اعترهــم الرئيــس 

ــا عنــه يف اســتقبال أبنــاء الشــعب، وكان عــى هــؤالء املوظفــني تلقــي شــكوى أي مواطــن بأحســن اســتقبال،  نواًب

ودراســتها، والســعي حللهــا أو الــرد عليــه باجلــواب..

 شــاهد الرئيــس مــريس مظاهــرة للشــباب مــن محلــة املاجســتري والدكتــوراه قــرب منزلــه، فأوقــف موكبــه ونــزل 

إليهــم، واســتمع ملظلمتهــم، ووعدهــم باحلــل..

ــنة،  ــرة واخلش ــم الطاه ــح أيادهي ــطاء، وصاف ــني البس ــق الفاح ــح، عان ــاد القم ــل حص ــاركته يف حف ــاء مش  وأثن

والتــي تعمــل لصالــح وطنهــا، ولســان حالــه يــردد مــا قالــه الرســول ألحــد العــال الذيــن صافحــوه، وكانــت 

يــده خشــنة مــن كثــرة العمــل فقّبلهــا وقــال: "هــذه يــد حيبهــا اهلل ورســوله"..

وعنــد مغادرتــه حلفــل احلصــاد، أشــارت إليــه إحــدى الفّاحــات، فأمــر موكبــه بالتوقــف، ونــزل إليهــا واســتمع 

لشــكواها، وطلــب مــن مســاعديه تســجيل بياناهتــا للتواصــل معهــا وحــل مشــكلتها..

 إنــه الرئيــس املتواضــع الــذي قطــع خطابــه يف مرســى مطــروح، وســمح بصعــود طفلــة صغــرية كانــت جتاهــد 

ــها  ــل رأس ــا وقّب ــا.. وصافحه ــق هل ــاح الطري ــر بإفس ــا أم ــا ملحه ــه عندم ــرس، لكن ــا احل ــه، ويمنعه ــول إلي للوص

وأخــذ الورقــة التــي كانــت بيدهــا حتمــل شــكوى ألمهــا البســيطة..

 وهــو الرئيــس الــذي احتفــل بيــوم اليتيــم مــع اجلمعيــات املعنيــة.. ومســح عــى رؤوس األطفــال قائًا: إنه مســؤول 

عن شــؤون كل يتيم يف مر.. وإنه ســيذلل كل املعوقات التي تقف يف طريق مؤسســات العمل اخلري.

 وهــو الرئيــس الــذي عقــد أول لقــاء لــه عندمــا دخــل إىل القــر مــع أمهــات وأس شــهداء ثــورة ينايــر.. وأســس 

جملًســا لرعايــة أس الشــهداء واملصابــني، وقــرر هلــا معاشــات شــهرية كبــرية تكفــل هلــم احليــاة الكريمــة..

 واســتقبل عــّال مــر يف يــوم عيدهــم بالقــر اجلمهــوري بالقبــة، وقــرر هلــم منحــة أكــر مــن مثياهتــا التــي 

يف األعــوام الســابقة، ووعدهــم بتحســني أحواهلــم املعيشــية، داعًيــا إياهــم إىل مواصلــة العمــل واإلنتــاج حتــى 

تســتطيع مــر تلبيــة مطالبهــم املرشوعــة.
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ــود  ــض اجلن ــه بع ــرض ل ــذي تع ــادث ال ــد احل ــهرين بع ــال ش ــرات خ ــاث م ــيناء ث ــزور س ــس ي  كان أول رئي

ــود وواســاهم يف زمائهــم الشــهداء، والتقــى بأهــل ســيناء، ودعاهــم  ــع اجلن ــطس 2012م، وأفطــر م يف أغس

ــابقة  ــر يف س ــم بالق ــيوخهم ووجهاءه ــتقبل ش ــا اس ــة، ك ــال اإلرهابي ــة األع ــؤوليتهم يف مواجه ــل مس لتحم

هــي األوىل مــن نوعهــا، وناقــش معهــم مشــكاهتم ومهومهــم ومطالبهــم.. وجعــل هلــم نســبة كبــرية مــن متلــك 

ــتصاحها.. ــة باس ــت الدول ــي قام األرايض الت

ــفيات  ــدارس واملستش ــاء امل ــرق وبن ــق الط ــيناء وش ــة س ــه لتنمي ــار جني ــف امللي ــارات ونص ــة ملي ــد أربع  ورص

وحمطــات امليــاه والكهربــاء وشــبكات الــرف الصحــي والســدود..واعتر أهلهــا مواطنــني مــن الدرجــة 

األوىل، وســعى لتصحيــح الصــورة التــي كانــت عندهــم مــن أن قيــادات الدولــة تشــكك يف والئهــم، وتنتقــم 

ــكري.. ــس العس ــارك واملجل ــدي مب ــيناء يف عه ــهدهتا س ــي ش ــاب الت ــف واإلره ــداث العن ــبب أح ــم بس منه

ورفع احلظر الذي كان مفروًضا عى أبناء سيناء يف بعض الوظائف.

وقــد نجحــت هــذه السياســة يف انحســار األعــال اإلرهابيــة داخــل ســيناء، وتعــاون األهــايل مــع اجليــش 

والرشطــة يف هــذه املهمــة، وقــد جتّلــت ثمــرة هــذه السياســة يف مايــو 2013م، أي قبــل االنقــاب بشــهرين، عندمــا 

ــة واســعة  ــس بالتعــاون مــع وجهــاء ســيناء عملي ــاد الرئي ــث ق ــود، حي ــة ســبعة مــن اجلن ــارص إرهابي اختطفــت عن

لتحريــر اجلنــود والقبــض عــى اخلاطفــني، وتكّللــت العمليــة بالنجــاح، وتــم حتريــر اجلنــود، واســتقبلهم الرئيــس 

ــاءه.. ــن األب أبن ــا حيتض ــًدا، ك ــًدا واح ــم واح ــتب، واحتضنه ــار اهلايكس بمط

ومــع ذلــك، هتّكــم اإلعــام املعــادي وبعــض قيــادات املعارضــة عــى قــول الرئيــس أثنــاء مســاعي حتريــر اجلنــود 

عندمــا قــال: أنــا حريــص عــى ســالمة املخطوفــن واخلاطفــن، وكان يقصــد التشــديد عــى اجليــش والرشطــة 

ووجهــاء قبائــل ســيناء عــى حتريــر اجلنــود والقبــض عــى اخلاطفــني أحيــاًء؛ حتــى نعــرف مــن وراءهــم..

الرئيس والعلامء:

ــة..  ــي النهض ــال، وصانع ــريب األجي ــم وم ــوز العل ــرم رم ــم، وك ــد املعل ــار لعي ــاد االعتب ــذي أع ــس ال ــو الرئي ه

ــدًرا.. ــا ومق ــم متواضًع ــزل إليه ــل ن ــه.. ب ــود إلي ــم بالصع ــاء ومل يرهقه ــاء الضعف ــة للعل ــن املنص ــزل م ون
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الرئيـــس واملعــارضة:

ــه، بــل أعلــن اســتعداده الســتقباهلم يف القــر أو الذهــاب  ــه يف وجــه معارضي  هــو الرئيــس الــذي مل ُيغلــق باب

ــه إاّل الصلــف واإلعــراض! إليهــم يف مقراهتــم للتفاهــم معهــم عــى مســتقبل مــر وخريهــا.. ومل تلــق دعوت

 إنــه الرئيــس الســمح الــذي دعــا أطيــاف املجتمــع وأحزابــه بعــد أزمــة اإلعــان الدســتوري يف نوفمــر 2013م 

ــن، وأن  ــح الوط ــن إال لصال ــه مل يك ــدم علي ــا أق ــا أن م ــم موضًح ــه هب ــح اجتاع ــر، وافتت ــتقبلهم يف الق واس

ــه -  ــه - لفــرة مؤقت ــة، أو تلــك التــي حّصــن هبــا قرارات الصاحيــات التــي منحهــا لنفســه كرئيــس للجمهوري

بموجــب اإلعــان الدســتوري ســتنتهي خــال أيــام إذا وافــق الشــعب عــى الدســتور اجلديــد، وأنــه مــا اختذهــا 

إال لصالــح الوطــن حتــى يعــّر أزمتــه، وأنــه عــى اســتعداد لتنفيــذ مــا ســيتوصلون إليــه مــن قــرارات.. واســتأذن 

ــل  ــى ال يمث ــوار حت ــتكال إدارة احل ــي باس ــود مك ــار حمم ــه املستش ــّوض نائب ــاع، وف ــن االجت ــراف م يف االن

حضــوره ضغًطــا عــى املتحاوريــن، وحتــى يكونــوا أكثــر حريــة.. واســتجاب لــكل مــا متّخــض عنــه االجتــاع 

الــذي غــاب عنــه بعــض ممثــي جبهــة اإلنقــاذ!

الرئيس وحماربة الفساد:

ورث الرئيــس مــريس تركــة ثقيلــة مــن الفســاد، وحــاول جاهــًدا الــرب بيــد مــن حديــد عــى مراكــز الفســاد 

يف الدولــة.. كنــا نؤمــن أن مــر دولــة غنيــة، حباهــا اهلل بثــروات كبــرية ومتنوعــة.. فيهــا الزراعــة والصناعــة.. 

تتوســط مركــز التجــارة العامليــة بــني الــرشق والغــرب والشــال واجلنــوب.. فيهــا أهــم رشيــان مائــي يف العــامل 

ــا يف تطويرهــا فســنضاعف  ــو نجحن ــارات دوالر، ول ــدر عــى مــر ســنوًيا مخســة ملي ــي ُت ــاة الســويس( الت )قن

ــة  ــويق أو صناع ــف أو التس ــن التوظي ــا مل حتس ــامل، لكنه ــار الع ــث آث ــن ثل ــر م ــا أكث ــرة.. فيه ــن م ــا عرشي دخله

الســياحة، ولــو أحســنّا ذلــك لضاعفنــا عــدد الســياح مخــس مــرات. 

ــودة  ــة مفق ــاك عدال ــدين، وهن ــوص والفاس ــن اللص ــة م ــا منهوب ــرية، لكنه ــر كث ــروات م ــأن ث ــن ب ــا نؤم وكنّ

ــه  ــد دخل ــر ال يزي ــهرًيا، وآخ ــه ش ــون جني ــن امللي ــد ع ــًا يزي ــاىض دخ ــة يتق ــف يف الدول ــروة.. وموظ ــع الث يف توزي

ــه!  ــة جني الشــهري عــن مخــس مئ
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بعض مشاهدايت ألوجه الفساد يف اإلعالم

وقــد ال حظــت ذلــك عندمــا توليــت حقيبــة اإلعــام، واطلعــت عــى عقــود كانــت حمــررة مــع مذيعــني يتقــاىض 

الواحــد منهــم ســنوًيا عــرشة مايــني جنيــه..

 وكان رئيــس التليفزيــون يتقــاىض شــهرًيا ســت مئــة ألــف جنيــه، ورئيــس القنــاة أربــع مئــة ألــف جنيــه، فجــاءت 

الثــورة، وغــرّيت جــزًءا كبــرًيا مــن منظومــة الفســاد، ومــع ذلــك واصلــت عمــي يف مكافحــة ذلــك الفســاد بعــد 

أن اكتشــفت أن مبنــى التليفزيــون بــه ثاثــة وأربعــني ألــف موظــف، وهــو ال حيتــاج ألكثــر مــن مخســة آالف..

 واكتشــفت آالًفــا يرفــون رواتبهــم، وال حيــرون إىل العمــل إال يومــني أو ثاثــة شــهرًيا، ومــع ذلــك يــرف 

كل واحــد منهــم راتًبــا يــراوح بــني العــرشة واخلمســة عــرش ألــف جنيــه شــهرًيا..

 اكتشــفت اآلالف مــن موظفــي ماســبريو يعملــون يف القنــوات اخلاصــة ومؤسســات إعاميــة خاصــة، وجيمعــون 

راتــب التليفزيــون وراتــب العمــل اخلــاص، فخرّيهتــم بــني التفــرغ ملاســبريو، أو منحهــم إجــازة بــدون مرتــب، 

وفّضــل معظمهــم اإلجــازة حتــى يســتفيد مــن الراتــب األكــر، وقمــت بتوفــري راتبــه الــذي كان يتقاضــاه مــن 

مــال الشــعب الفقــري..

 اكتشــفت أن قطــاع اإلنتــاج باإلذاعــة والتليفزيــون، والــذي يضــم أكثــر مــن ألفــي موظــف، ال ينتــج شــيًئا بســبب 

افتقــاده للــال الــازم لعمليــة اإلنتــاج، ومــع ذلــك يــرف رواتــب شــهرية باملايني!

 اكتشــفت أكثــر مــن ثــاث مئــة مذيــع وخمــرج وموظــف ال حيــرون للعمــل منــذ ســنوات، ومــع ذلــك يرفــون 

ــون  ــوا يرف ــن كان ــه الذي ــات والبوفي ــال اخلدم ــم، أو لع ــاء هل ــا لزم ــات حّرروه ــب توكي ــم بموج رواتبه

الراتــب ويوصلوهنــا هلــم يف البيــوت مقابــل إكراميــة معلومــة..

 بــل إننــي اكتشــفت بعــض املوظفــني الذيــن يعملــون يف اخلــارج وغــري متواجديــن يف مــر، ومــع ذلــك رواتبهــم 

ترف هلــم بانتظــام..
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لقــد قمــت بحملــة ملقاومــة ذلــك الفســاد، وأثمــرت خطــوايت يف الشــهور األوىل منهــا عــن توفــري مبلــغ وقــدره 

أربعــة وســبعني مليــون جنيــه شــهرًيا، كان يتــم إهدارهــا.. حيــث وجــدت أن مروفــات ماســبريو الشــهرية عــى 

ــة وســتة وتســعني  ــه شــهرًيا، ونجحــت يف تنزيلهــا إىل مئ ــون جني الرواتــب واملكافــآت تقــدر بائتــني وســبعني ملي

ــاه،  ــض الــذي حققن ــن الفائ ــد م ــني للتقاع ــة للمحال ــآت هنايــة اخلدم ــت يف رصف مكاف ــه.. ونجح ــون جني ملي

وكانــت متوقفــة منــذ عامــني بســبب العجــز املــايل، وصّفــرت ذلــك امللــف، علــًا بــأن مكافــأة البعــض كانــت تصــل 

إىل أربــع مئــة ألــف جنيــه.

ومثــل هــذا الفســاد الــذي وجدتــه يف أروقــة وزارة اإلعــام واحتــاد اإلذاعــة والتليفزيــون )ماســبريو( كان 

موجــوًدا مثلــه وبدرجــات متفاوتــة يف كل الــوزارات واملؤسســات، وحاولــت احلكومــة مكافحتهــا بــكل مــا أوتيــت 

مــن قــوة، لكــن قــوة االنقــاب الغاشــمة أوقفــت هــذا املســعى اإلصاحــي الــذي كان يمكنــه - إن حتقــق ونجــح - 

أن يوّفــر ملــر اكتفاءهــا وال تنتظــر مســاعدة أو قرًضــا أو أرًزا مــن أحــد!.

وفساد يف كثر من املجاالت:

وأعود إىل سياسة الرئيس مريس يف حماربة الفساد والتي كانت عى عدة حماور:

 املحــور اخلارجــي، حيــث أمــوال مــر املهربــة للخــارج يف حســاب بعــض قيــادات النظــام الســابق، واملودعــة 

يف بنــوك ســويرية وأوربيــة وغريهــا، أو تلــك التــي يف شــكل أصــول عقاريــة أو أســهم ورشكات.. وقــد كّلــف 

احلكومــة بمتابعــة امللــف والســعي الســرداد هــذه األمــوال.

واملحــور الداخــي، وكان متشــعًبا يف كافــة قطاعــات الدولــة.. فبعــد اجلريمــة التــي ارتكبهــا نظــام مبــارك ببيــع 

ــع أرايض  ــام إىل بي ــد النظ ــعار.. عم ــس األس ــام بأبخ ــاع الع ــة للقط ــات اململوك ــرشكات واملرشوع ــرشات ال ع

ــارات  ــات امللي ــؤالء مئ ــا ه ــى منه ــبوهة.. جن ــات مش ــني يف صفق ــب ومري ــرب وأجان ــتثمرين ع ــة ملس الدول

دون أي جهــد يذكــر.. حيــث قــام النظــام البائــد ببيــع مســاحات شاســعة مــن األرايض بالكيلــو مــر املربــع أو 

بالفــدان، وقــام مــن اشــراها بإعــادة بيعهــا باملــر املربــع، وكان ســعر املــر الواحــد يفــوق الســعر الــذي اشــرى 

ــا(. ــه ذلــك املســتثمر الفــدان مــن األرض )الفــدان يســاوي 4200 مــًرا مربًع ب
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 كذلــك هنــاك أرايض بيعــت لــرشكات عربيــة وأجنبيــة ومريــة لاســتثار الزراعــي، وقامــت هــذه 

الــرشكات بتحويلهــا إىل أرايض إســكان، وبنــت عليهــا منتجعــات فاخــرة تضــم قصــوًرا وفيــات، وربحــت 

ــارات.. فيهــا عــرشات امللي

 وهنــاك أراٍض بيعــت عــى أهنــا صحراويــة بمئــة جنيــه للفــدان ليقــوم من اشــروها بتحويلهــا إىل أرايض إســكان، 

وباعــوا بعــض هــذه األفدنــة بمبالــغ تراوحــت بــني اخلمســة مايــني إىل العرشيــن مليوًنا للفــدان الواحــد، ونجح 

بعــض أصحــاب النفــوذ يف توصيــل املرافــق إليها..

 وهنــاك أراٍض بيعــت ملســتثمرين عــى عاقــة بنظــام مبــارك بخمســة جنيهــات للمــر الواحــد، وبالتقســيط 

عــى ســنوات، وحصــل مشــروها بضــان األرض عــى قــروض مــن البنــوك باملليــارات، أنشــؤوا هبــا 

منتجعــات ومســاكن، كــا قامــوا بتقســيم بعــض هــذه األرايض لقطــع بنــاء، وبلغــت قيمــة املــر الواحــد منهــا 

ســتة آالف جنيــه..

 وهنــاك عــرشات اآلالف مــن األفدنــة عــى طريــق إســكندرية الصحــراوي واإلســاعيلية والســويس وغريهــا 

بيعــت بقيمــة مئــة جنيــه للفــدان عــى أهنــا أرايض اســتصاح زراعــي، وقــام أصحاهبــا بتحويلهــا إىل منتجعــات 

ومســاكن وغريهــا..

 واكتشــفنا يف احلكومــة أن ثمــة أرايض شاســعة ُخّصصــت ملســتثمرين إلقامــة مشــاريع عليهــا، فقــام هــؤالء 

باســتغال نســبة قليلــة للغايــة مــن األرض، وتــرك املســاحات الشاســعة األخــرى ليقــوم ببيعهــا وحتصيــل 

ثمنهــا لصاحلــه.. وقــررت احلكومــة ســحب هــذه األرايض التــي مل يتــم اســتغاهلا وإعــادة طرحهــا لاســتثار 

بأســعار عادلــة تضمــن حــق الدولــة، كــا توصلــت احلكومــة لتســويات مــع بعــض الــرشكات التــي حصلــت 

عــى أراٍض زراعيــة، واســتثمرهتا عــى أهنــا أرايض إســكان، واســرّدت منهــا عــرشات املليــارات.

 ويف جمــال هنــب املــال العام، كان هناك ما يعرف بظاهرة الصناديق اخلاصــة، غري خاضعة للرقابة، ومتثل حصيلتها 

مليارات اجلنيهات، وكان الوزراء وكبار املســؤولني حيصلون عى نســبة مئوية من إيراداهتا بصورة شــهرية، وكان 

الدخــل الشــهري للمســؤول يــراوح بــني عــرشات األلوف إىل املايني شــهرًيا حســب قــوة الصنــدوق وإيراداته؛ 

فجــاء الرئيــس مــريس وجملــس الشــورى، وأخضــع هــذه الصناديــق للرقابة، وســعى إلدخاهلــا يف ميزانيــة الدولة.
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وبــدأ الــوزراء يف حكومــة الرئيــس مــريس بأنفســهم، حيــث امتنعــوا عــن تقــايض أيــة مكافــآت أو نســب غــري 

راتبهــم والبــدل الشــهري الــذي ُيــرف مــن جملــس الــوزراء.

ــف أو  ــل ألي موظ ــل الدخ ــاوز جمم ــى أال يتج ــّص ع ــور ن ــى لألج ــد األق ــا للح ــة قانوًن ــدرت احلكوم وأص

ــة. ــتحقة للدول ــب املس ــه الرائ ــتقطع من ــه، وُتس ــف جني ــني أل ــؤول مخس مس

ويف ســابقة مل حتصــل مــن قبــل، قــام جملــس الشــورى بمناقشــة موازنــة رئاســة اجلمهوريــة واهليئــات القضائيــة بــا 

فيهــا املحكمــة الدســتورية العليــا، واحتــاد اإلذاعــة والتليفزيــون.

وقامــت مصلحــة الرائــب بفتــح ملفــات املتهربــني مــن أداء حقــوق الدولــة الذيــن ضيعــوا عــى الدولــة مئــات 

املليارات..

وللتدليــل عــى ذلــك، أذّكــر بواقعــة هتــرب "رشكــة أوراســكوم"، اململوكــة لعائلــة ســاويرس، من دفــع الرائب 

املســتحقة عــى صفقــة بيــع رشكــة "أوراســكوم لإلنشــاء والصناعــة لقطــاع األســمنت" اململوكــة هلا لرشكــة "الفارج 

الفرنســية" يف عــام 2007م، وهترهبــا مــن دفــع رضائــب مســتحقة عــن صفقــة البيــع، قيمتهــا 14.1 مليــار جنيــه، 

وبعــد التفــاوض مــع الرشكــة توصلــت وزارة املاليــة لتســوية تقــي بدفــع الرشكــة ملبلــغ 7.1 مليــار جنيــه. 

ــط األول  ــداد القس ــاويرس - بس ــف س ــميح وناص ــب وس ــن نجي ــكل م ــة ل ــكوم" - اململوك ــت "أوراس وقام

ومقــداره 2.6 مليــار جنيــه، عــى أن تســدد باقــي املبلــغ بواقــع 700  مليــون جنيــه كل ســتة أشــهر، لكنهــا امتنعــت 

عــن ســداد باقــي األقســاط بعــد االنقــاب العســكري.

كان ذلــك قبــل االنقــاب بشــهرين، لكــن الغريــب أن الرشكــة تقدمــت بتظلــم بعــد االنقــاب، واســردت مــا 

دفعتــه يف مقابــل ترعهــا لصنــدوق حتيــا مــر الــذي أّسســه قائــد االنقــاب بمبلــغ مليــار جنيــه، يف نمــوذج صــارخ 

لفســاد نظــام العســكر.

الرئيــــس وفلســــطن
كانــت قضيــة فلســطني عــى رأس قضايــا األمــة التــي تشــغل بــال الرئيــس، ويفكــر فيهــا ليــل هنــار.. بعــد تقلــده 

ملنصبــه تلقيــت اتصــااًل مــن أحــد األصدقــاء يف غــزة يشــكو فيــه مــن معانــاة أهلنــا يف القطاع، ومــن تذبــذب إمدادات 
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الوقــود والغــذاء التــي تصلهــم - رشاًء - مــن اجلانــب املــري، ومــن اســتمرار انقطــاع الكهربــاء، وكان يل بعــده 

لقــاء مــع الرئيــس يف القــر، فنقلــت لــه فحــوى املكاملــة؛ فانزعــج كثــرًيا مــن األمــر، وتســاءل كيــف حيــدث هــذا؟ 

لقــد أعطيــت األوامــر بفتــح معــر رفــح أمــام حركــة املســافرين مــن اجلانبــني املــري والفلســطيني، وتلبيــة كافــة 

احتياجــات أهلنــا يف القطــاع، واملعلومــات عنــدي أن العمــل منتظــم يف هــذا األمــر..

ثم طمأنني بقوله: ال يقلق إخواننا يف غزة.. كل يشء سيكون عى ما يرام بمشيئة اهلل..

ــه )أي كــم عــدد ســكان غــزة؟( وكــم نســبتهم إذا قارّناهــا بســكان شــربا  ــد إي وســألني: هــّم ســكان غــزة ق

ــا ولــن  ــة مطالــب غــزة.. هــم إخوانن ــار يف تلبي ــوا.. لــن نحت ــاء القاهــرة يســكنه املايــني(؟.. لَيطمئن )أحــد أحي

ــًدا.. نرتكهــم أب

ثــم ابتســم ونظــر إيّل نظــرة مليئــة باملعــاين، وقــال: "احنــا مــش عايزيــن نســتنزف طاقتنــا يف الوقــود والكهربــاء 

واألغذيــة؛ ألن احلــل أصبــح ميســوًرا واحلمــد هلل.. احنا عايزيــن نتفرغ ملا هو أهم من ذلك، يف إشــارة ملا حيقق 

بنــاء قــدرات أهلنا يف غــزة ملواجهة االحتــالل ومقاومــة العدوان".

بعــد هــذا املوقــف بأربعــة أشــهر ) نوفمــر 2012م(، جــاء االختبــار العمــي للرئيــس مــريس، والــذي متثــل يف 

العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة، فلــم يقــف متفرًجــا أو مكتــوف اليدين، بــل وجه هتديــده املبــارش لإلسائيليني 

مــن بــني أبنــاء الشــعب املــري عقــب صــاة اجلمعــة، قائــًا هلــم: "أوقفــوا هــذه املهزلــة فــوًرا، وإال فغضبتنــا لــن 

تســتطيعوا أبــًدا أن تقفــوا أمامهــا.. غضبــة شــعب وقيــادة..".

وأضاف:

"نقول للمعتدي: إن هذه الدماء ستكون لعنة عليكم، وستكون حمرًكا لكل شعوب املنطقة ضدكم".

هذه الترحيات قّوت عزيمة املقاومني يف غزة؛ فرّدوا عى العدو بقوة وجسارة وكّبدوه خسارة فادحة..

 وال أنســى اجتاعاتــه التــي عقدهــا مــع الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان وأمــري قطــر )الوالــد( الشــيخ 

محــد بــن خليفــة آل ثــان، ورئيــس املكتــب الســيايس حلركــة محــاس الســيد خالــد مشــعل، وتنســيقهم للمواقــف 

واتصاالهتــم املســتمرة بأطــراف أمريكيــة وأوربيــة وإقليميــة.. فــكان أن توّســل اإلسائيليــون لــدى األمريــكان 

لوقــف احلــرب وعقــد صفقــة هتدئــه خــرج منهــا أهــل غــزة بمكاســب عديــدة.
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  ال ننســى تكليفــه لرئيــس حكومتــه الدكتــور هشــام قنديــل بالســفر إىل غــزة عــى رأس وفــد رفيــع املســتوى 

ضــم العــرشات مــن الــوزراء وكبــار املســؤولني إليصــال رســالة دعــم قويــة ألهــل غــزة وهــم حتــت القصــف 

تقــول هلــم: لســتم وحدكــم.. نحــن معكــم ولــن نرككــم.. دماؤكــم دماؤنــا..

ــة  ــة والعدال ــزب احلري ــس ح ــعب ورئي ــس الش ــس جمل ــي رئي ــعد الكتاتن ــد س ــور حمم ــه للدكت ــك طلب   كذل

ــة والشــعبية يف رســالة دعــم  ــة والنقابي ــادات السياســية واحلزبي ــا معــه عــرشات القي بالســفر إىل غــزة، مصطحًب

ــزة. ــا يف غ ــرى ألهلن أخ

  وال ننســى أمــره بفتــح احلــدود مــع غــزة، وتشــجيع العديــد مــن املســؤولني العــرب واألجانــب عــى زيــارة 

غــزة وتفقــد أوضاعهــا يف سياســة جديــدة لنظــام احلكــم يف مــر، بعــد سياســة احلصــار والتجويــع والتواطــؤ 

مــع العــدو التــي اتبعهــا نظــام مبــارك والتــي يعرفهــا اجلميــع... فــكان أن زارهــا عــدد مــن الــوزراء واملســؤولني 

ــاندوهنم  ــا يس ــم إخواًن ــعروا أن هل ــة، وش ــيم احلري ــزة نس ــل غ ــس أه ــامي، وتنّف ــامل اإلس ــف دول الع ــن خمتل م

ويقفــون معهــم.

الرئيس مريس وصفقة القرن

كانــت قضيــة فلســطني - وال زالــت - هــي قضيــة املريــني التــي دافعــوا عنهــا منــذ أكثــر مــن مائة عــام، وخاض 

املريــون ألجلهــا العديــد مــن املعــارك، وخضبــت دماؤهم ثرى فلســطني.

ــر  ــود م ــن وجن ــاح الدي ــز وص ــن قط ــيف الدي ــد س ــى ي ــني ع ــار والصليبي ــن التت ــطني م ــر فلس ــل كان حتري ب

ــاد األرض.. ــري أجن ــم خ ــام( بأهن ــاة والس ــه الص ــول )علي ــول الرس ــم ق ــدق فيه ــن ص الذي

وإذا كانــت فلســطني عنــد البعــض قضيــة وطنيــة أو قوميــة، فهــي عنــد مجاعــة اإلخــوان املســلمني التــي ختــّرج 

مــريس يف مدرســتها قضيــة وطنيــة وقوميــة أيًضــا، وقبــل ذلــك وفوقــه هــي قضيــة ديــن وعقيــدة، تربــى اإلخــوان 

عــى حــب فلســطني والعمــل هلــا، واعتروهــا قضيتهــم املركزيــة أو بتعبــري آخــر "أم القضايــا"..

ــا  ــا، عندم ــن البنّ ــس حس ــام املؤس ــادة اإلم ــاهتا بقي ــطني ومقدس ــن فلس ــاع ع ــوالت يف الدف ــوان ج وكان لإلخ

ــارك  ــى، فش ــطني واألق ــن فلس ــاع ع ــى الدف ــثَّ ع ــث ح ــطني، حي ــار" يف فلس ــار والدم ــه "الن ــا عنوان ــدر كتاًب أص
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إخوانــه يف الثــورة الفلســطينية مــع الشــهيد عــز الديــن القســام عــام 1936م، وشــاركوا بكتائــب املتطوعــني عــام 

1948م الذيــن أبلــوا بــاًء حســنًا، وعــادوا ليودعــوا مــن قبــل امللــك وحكومــة النقــرايش يف الســجون، ثــم يغتــال 

ــر 1949م.. ــدهم يف فراي مرش

وشــارك أعضــاء مــن اإلخــوان املســلمني الفلســطينيني يف تأســيس حركــة فتــح عــام 1964م، وأنشــأ اإلخــوان 

املســلمون معســكرات الشــيوخ عــى احلــدود بــني األردن وفلســطني، وشــارك يف التطــوع فيهــا شــباب وشــيوخ مــن 

عــدة أقطــار، وقاومــوا االحتــال الصهيــوين، وكبــدوه خســائر فادحــة..

إًذا، مل يكن االهتامم بفلسطن من قبل اإلخوان حالة حديثة، بل قديمة قدم فكرهتم.

وعندمــا فــاز الرئيــس مــريس كانــت قضية فلســطني عــى رأس القضايــا اخلارجية، إضافــة إىل قضايا املســتضعفني 

يف العــامل، وكان ضمــن تكليفاتــه للحكومــة العمــل عــى رفــع املعانــاة عــن أهلنــا يف غــزة، واالهتــام بتعمــري ســيناء 

وحــل مشــكات أهلهــا، وتوظيــف أبنائهــم وحــل مشــكلة البطالــة بينهــم، ومتليــك األرايض ألبنــاء ســيناء حتــى 

يشــعروا باالنتــاء لوطنهــم.

وشــكل الرئيــس مــريس جملًســا أعــى لتعمــري ســيناء، هيــدف إىل تطويــر مدهنــا وقراهــا وإنشــاء الطــرق واجلســور 

ــات،  ــوض بالصناع ــتصاح األرايض، والنه ــي، واس ــرف الصح ــاه وال ــات املي ــفيات وحمط ــدارس واملستش وامل

وإعــداد البنيــة التحتيــة والبيئــة املناســبة جلــذب مايــني املريــني للتوطــني يف ســيناء..

وكانــت احلكومــة تــدرك أن توطــني املريــني يف ســيناء هــو أكــر ضانــات محايتهــا والدفــاع عنهــا؛ لــذا رصــدت 

احلكومــة مــا يقــارب املليــار دوالر )46( مليــار جنيــه كدفعــة أوىل مــن أجــل هــذه اخلطــة.. ويعــد هــذا املبلــغ هــو 

األكــر يف تاريــخ الدولــة املريــة لاهتــام بتعمــري ســيناء، وقــد ووجهــت هــذه اخلطــة بالتعويــق، ثــم االنقــاب 

مــن قبــل قيــادة اجليــش، ثــم افتعلــوا مــا يســمى باحلــرب عــى اإلرهــاب لتدمــري مدينــة رفــح وغريهــا مــن املناطــق، 

وجتريــف املــزارع، وتدمــري مئــات األنفــاق التــي كانــت متــد أهــايل غــزة بمقومــات احليــاة، واســتعداء أهــايل ســيناء 

الذيــن أضــريوا مــن هــذه السياســات العدوانيــة.

ثــم كانــت الشــائعات التــي أطلقهــا إعــام االنقــاب مــن أن مــريس ســمح لإلرهابيــني باإلقامــة يف ســيناء أو أنــه 

كان ينــوي بالتنــازل عــن جــزء مــن ســيناء لضمــه إىل قطــاع غــزة ليكــون دولــة فلســطينية، وهــي شــائعات تــرددت 
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عــى اســتحياء يف عهــد الرئيــس مــريس، ورد عليهــا وقتهــا بــكل قــوة عندمــا قــال: لــن نفــرط يف حّبــة رمــل واحــدة 

مــن أرض مــر.. أرض مــر للمريــن.. وأرض فلســطن للفلســطينين..

ــى  ــريس كان ع ــس م ــأن الرئي ــاء ب ــرر االدع ــط، ويك ــى اخل ــطيني ع ــس الفلس ــل الرئي ــب أن يدخ ــن العجي لك

ــرة.. ــارض الفك ــه ع ــة( وأن ــيناء )قطع ــن س ــقفة م ــطينيني ش ــاء الفلس ــتعداد إلعط اس

وقــد كــّرر أبــو مــازن هــذا االفــراء مرتــني.. مــرة يف القاهــرة أثنــاء حــواره مــع بعــض اإلعاميــني بعــد االنقــاب 

العسكري،

ــرة  ــه يف امل ــد رددت علي ــطيني، وق ــر الفلس ــة التحري ــة ملنظم ــة املركزي ــاع اللجن ــو 2018م يف اجت ــرة يف ماي وم

ــع عــريب 21 يف  ــال نــرش بموق ــه يف مق ــة رددت علي ــرة الثاني ــة، ويف امل ــوات الفضائي األوىل مــن خــال إحــدى القن

الســابع مــن مايــو 2018م حيســن أن أورده، كــا هــو للقــارئ الكريــم والــذي جــاء حتــت عنــوان "هــل يملــك عباس 

شــجاعة االعتــذار للرئيــس مــريس؟".

وفيا يي ما كتبته يف هذا املقال:  

هل يملك عباس شجاعة االعتذار للرئيس مريس؟

صــــالح   عبد املقــــصود

اإلثنني، 07 مايو 2018 م

اعتــذر الرئيــس الفلســطيين حممــود عبــاس، قبــل يومــني لنتنياهــو واإلســرائيليني، عــن تصرحياتــه الــي أدىل هبــا األســبوع املاضــي، 
والــي وصفــت مــن قبــل اللــويب الصهيــوين أبهنــا معاديــة للســامية.

عباس أصدر اعتذارًا ابللغة اإلجنليزية، أدان فيه اهلولوكوست، ووصفه أبنه أبشع جرمية يف التاريخ.
وقــال أبــو مــازن يف اعتــذاره: "إذا تضــّرر النــاس مــن خطــايب، وخاصــة اليهــود منهــم، فــأان أعتــذر، أريــد أن أوضــح للجميــع 

أنــي ال أقصــد ذلــك.. "!!

يف الوقــت نفســه، مل ميلــك عبــاس شــجاعة االعتــذار عــن كذبــه وافرتائــه علــى الرئيــس مرســي األســبوع املاضــي عندمــا قــال 
يف خطابــه أمــام اجتمــاع اجمللــس الوطــين الفلســطيين، الــذي قاطعتــه عــدد مــن الفصائــل الفلســطينية الكــرى - وادعــى كــذاًب 
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وافــرتاء أبن الرئيــس حممــد مرســي عــرض عليــه مقــرتح دولــة فلســطينية حبــدود مؤقتــة مــن خــال تقــدمي جــزء مــن شــبه جزيــرة 

ســيناء )حســب تعبــره: شــقفة مــن ســيناء( لتوطــني الفلســطينيني فيــه، ومدعيًــا أن هــذا املشــروع كان مطروًحــا للتشــاور 

بــني حركــة محــاس وإســرائيل هبــدف توســيع غــزة، ولكنــه رفــض أن أيخــذ أي ســنتيمرت واحــد مــن أرض مصــر؛ ممــا أغضــب 

الرئيــس حممــد مرســي الــذي عاتبــه علــى رفــض العــرض.

وأضــاف يف ادعاءاتــه أن وزيــر الدفــاع املصــري آنــذاك )عبــد الفتــاح السيســي( أصــدر قــرارًا أبن أراضــي ســيناء أمــن 

قومــي ووطــين..!

والــذي يعرفــه عبــاس ويوقنــه يف قــرارة نفســه أنــه كاذب ومَل حيــدث علــى اإلطــاق أن عــرض عليــه الرئيــس مرســي أي شــيء 

ممــا ادعــاه كــذاًب وهبتــاًن.. بــل موقــف الرئيــس مرســي مــن أكاذيــب عبــاس موثــق وكنــا وال زلنــا شــهوًدا عليــه.

ــا ويرفضــه ظاهــرًا هــو  وقــد عــّر الرئيــس مرســي - فــرج هللا عنــه - عــن موقفــه مــرارًا وتكــرارًا، برفضــه مــا يقبلــه عبــاس ابطًن

والسيســي وكل املتآمريــن علــى القضيــة الفلســطينية.. الســاعني إىل تصفيتهــا!. 

وموقــف الرئيــس مرســي - رغــم أنــه ال ميلــك الــرد اْليــَـْوَم - إال أنــه واحلمــد هلل موثــق ابلصــورة والصــوت، وال يســتطيع عبــاس 

وال غــره ممــن فرطــوا يف حقــوق شــعوهبم ومقدســات أمتهــم أن يرمــوا بنفــس النقيصــة رجــًا مــن خيــار مــن أجنبــت األمــة، 

وهــو الرئيــس مرســي. 

ويكفيــين يف هــذا املقــام أن أقــذف يف وجــه عبــاس وأمثالــه آبخــر مواقــف الرئيــس مرســي املوثقــة ابلصــوت والصــورة، 

قنــاة اجلزيــرة قبــل االنقــاب أبســابيع قليلــة..  وشــاهدها املايــني عــر 

لقــد أجــرت اإلعاميــة خدجيــة بــن قنــة حــوارًا طويــًا مــع الرئيــس مرســي، أذاعتــه "اجلزيــرة" علــى جزءيــن، وقــد واجهــت 

الرئيــس مرســي حينهــا بعــدد مــن الشــائعات الــي يرددهــا بعــض معدومــي الضمــر، ومنهــم عبــاس اْليـَــْوَم!! 

وإليك السؤال واإلجابة اليت يستطيع أي متابع أن جيدها على اليوتيوب: 

املذيعة خدجية بن قنة:

"وهل هناك خطة لتقدمي جزء من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيني؟".

الرئيس مرسي:

"هذا أيًضا من املضحكات، مثل احلديث عن قناة السويس والبيع والشراء".. 
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وأرضهــا،  غــزة  حيبــون  غــزة  وأهــل  بلدهــم،  حُيبــون  الفلســطينيني  أن   - يعلــم  والــكل   - أؤكــد  أن  أريــد  أان  أواًل: 

أرضهــم.  علــى  للعيــش  تّواقــون  والفلســطينيون 

اثنًيا: حنن - املصريني - نعرف حدودان وأرضنا، ونعد حّبات رمالنا ونعرفها، هذه ملكنا.

وكمــا قلــت وأؤكــد: أرض مصــر حــرام علــى كل غــر مصــري.. ال مــكان لغــر املصريــني ألن يتملكــوا أرض مصــر هبــذا 

الشــكل الــذي تتحدثــني عنــه.

أان ال أحــب أن يكــون ملثــل هــذا الــكالم أن يقــال أمــام األشــقاء الفلســطينيني؛ ألهنــم ل يقولــوا ذلــك، وَل يرتكبــوا 

يف ذلــك خطــأ واحــًدا، وإمنــا أقــول بصفــة عامــة، وأقــول ملــن حيــاول الرتويــج لــه هنــا أو هنــاك.. هــذه نــكات مضحكــة 

ال قيمــة هلــا وال وزن".

أمــا كذبــة عبــاس األخــرى الــي ادعــى فيهــا أن وزيــر الدفــاع آنــذاك )عبــد الفتــاح السيســي( أصــدر قــرارًا أبن أراضــي ســيناء 

أمــن قومــي.. 

فاحلقيقــة الثابتــة اترخييًــا أن الرئيــس مرســي هــو الــذي أصــدر قانــوًن مبنــع متلــك غــر املصريــني ألراضــي ســيناء بعــد أن أعــددنه 

ونقشــناه يف جملس الوزراء برائســة الدكتور هشــام قنديل.. 

وأن الــذي خّصــص أربعــة مليــارات وســت مئــة مليــون جنيــه لتنميــة ســيناء وتعمرهــا ابملــدارس واملستشــفيات وحمطــات امليــاه 

والكهــرابء وآابر الــري والســدود هــو الرئيــس مرســي وليــس وزيــر الدفــاع الــذي انقلــب عليــه.. 

وأن الــذي قــام ابســتصاح مئــات اآلالف مــن األفدنــة يف ســيناء، وخّصــص متليــك نصفهــا ألبنــاء ســيناء والنصــف اآلخــر 

لاســتثمار الزراعــي بواســطة شــركات مصريــة وطنيــة هــو أيًضــا - أيهــا الكــذاب - الرئيــس مرســي، وليــس السيســي.

وملاذا نذهب بعيًدا والواقع الذي نعيشه اآلن يكذب أقوال عباس؟

مــن الــذي حتــدث مــع ترامــب أثنــاء لقائــه بــه العــام املاضــي وعــّر عــن اســتعداده للتعــاون معــه يف إجنــاز صفقــة القــرن بــني 

الفلســطينيني واإلســرائيليني.. وأنــت تعلــم عــن تســريبات بنــود الصفقــة مــن تنــازل عــن مخــس مئــة كيلــو مــرت مــن ســيناء 

لصــاحل الدولــة الفلســطينية املقرتحــة يف الصفقــة مقابــل حصــول مصــر علــى بديــل لتلــك األراضــي يف صحــراء النقــب جنــوب 

فلســطني احملتلــة!

أهو السيسي أم الرئيس مرسي اي سيد عباس؟
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وإذا كنــت تتحــدث عــن األمــن القومــي املصــري فمــن الــذي ابع جزيــريت تــران وصنافــر للســعودية، وحــول املضيــق إىل ممــر 

دويل بعــد أن كانــت مصــر تتحكــم فيــه وحدهــا بقــوة القانــون الــدويل، وختنــق بــه إســرائيل ومتنعهــا مــن الوصــول إىل البحــر 

األمحــر؟

أهو السيسي أم مرسي؟ 

ومــن الــذي منــح ويل العهــد الســعودي آالف الكيلومــرتات يف جنــوب ســيناء لصــاحل "مشــروع نيــوم"، الــذي ستشــارك فيــه 

إســرائيل إىل جانــب الســعودية واألردن ومصــر!!

ومــن الــذي يتواطــأ لصــاحل قــرار ترامــب ابعتبــار القــدس عاصمــة إلســرائيل، ويطلــب مــن ضباطــه توجيــه اإلعاميــني يف مصــر 

بتهدئــة الــرأي العــام، وتســويق أن رام هللا مثــل القــدس.. ال فــرق.. واملهــم هــو إهنــاء معــانة الشــعب الفلســطيين!

أهو الرئيس مرسي أيًضا؟

اي ســيد "أبــو مــازن"، لقــد ســبق لــك أن صرحــت قبــل أكثــر مــن عامــني مبثــل افرتاءاتــك لبعــض الصحفيــني احملســوبني علــى 

ـَـْوَم وتكررهــا يف "رام هللا" أمــام أعضــاء اجمللــس الوطــين  النظــام االنقــايب يف مصــر، ورددن عليــك يومهــا، لكنــك تعــود اْليـ

ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، والــذي أعلــم أن فيــه الكثــر مــن املناضلــني الذيــن ال يصدقونــك يف مــا ادعيتــه علــى الرئيــس 

مرســي الــذي ال ميلــك الــرد اآلن.. 

لكنين أؤكد لك أن هللا سيفضح كذبك وافرتاءك، وأن التاريخ لن يغفر لك آتمرك على الرجل واحنيازك ملن ظلموه..

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

إنين أسأل السيد عباس: 
من الذي حّرض اإلسرائيليني على ضرب غزة يف 2012م ويف 2013م؟

ومن الذي وصف صواريخ املقاومة الي تدافع عن الفلسطينيني املعتدى عليهم أبهنا صواريخ عبثية.
من الذي حرض النظام االنقايب يف مصر على تشديد حصاره لرتكيع الفلسطينيني يف غزة؟

ومن الذي مينع رواتب املوظفني يف غزة وكأن أموال الغزاويني تصرف من جيب أبيه؟
ومن الذي ميتنع عن دفع أموال الضرائب املستحقة ألهل غزة؟

ومــن الــذي يتآمــر مــع عــدوه علــى شــعبه، ويتظاهــر ابملمانعــة وهــو يف حقيقــة األمــر متواطــئ مــع العــدو، بــل متآمــر 
لتصفيــة القضيــة واهتــام غــره مبــا ليــس فيــه؟
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أقول لعباس: 

كن شجاًعا واعتذر لسيدك مرسي، كما اعتذرت لنتنياهو.

وختاًمــا أقــول لــكل الشــرفاء يف "منظمــة التحريــر الفلســطينية"، ولــكل املناضلــني يف "فتــح" الذيــن دافعــوا عــن فلســطني 

والقــدس، والذيــن نعتــز مبواقفهــم الوطنيــة والقوميــة: أوقفــوا هــذا الرجــل عــن إســاءاته الــيت تلحــق بكــم أعظــم الضــرر!!..

انتهى املقال.

السعي لتفعيل دور منظمة التعاون اإلسامي

ويف القمــة اإلســامية التــي عقــدت بالقاهــرة يف الســادس مــن فرايــر / شــباط 2013م برئاســة الرئيــس حممــد 

مــريس ومشــاركة 56 دولــة إســامية حتــت شــعار: "العــامل اإلســامي.. حتديــات جديــدة وفــرص متناميــة"..

ــة  ــع كاف ــل م ــلمية، والتعام ــرق الس ــات بالط ــض النزاع ــة لف ــة فّعال ــة ذاتي ــيس آلي ــريس إىل تأس ــس م ــا الرئي دع

األزمــات التــي تواجــه الــدول اإلســامية، وترعــى حقــوق شــعوهبا، وحتفــظ اســتقال قراراتنــا الكــرى، وتــؤدي 

إىل تقلــص التدخــل األجنبــي املبــارش وغــري املبــارش يف أحوالنــا الداخليــة والبينيــة، كا ُتســهم يف دعم الســلم واألمن 

العاملــي، خاصــة بعــد تزايــد املخاطــر جــّراء تفجــر األزمــات والراعــات هنــا وهنــاك..

وقال الرئيس مريس:

إن هذه اآللية تأيت يف إطار مواجهة األزمات السياســية للدول اإلســالمية وحتديات التدخالت اخلارجية، 

وعــدم عدالــة موازيــن اآلليــات الدولية.

كــا دعــا إىل رضورة تكاتــف الــدول األعضاء يف "منظمة التعاون اإلســالمي" يف الســعي إلصالح املؤسســات 

العامليــة والتأســيس لنظــام حوكمــة رشــيد له آليــات ديمقراطيــة حقيقية مُتثل فيهــا دول العامل عى قدم املســاواة، 

وتسهم يف حتقيق السلم واألمن العاملي، بام يؤدي إىل نظام عاملي يدعم قيم العدل واحلق والرشاكة اإلنسانية.

قـمــــة فــريـــــدة:

ــراين  ــس اإلي ــول والرئي ــد اهلل ج ــي عب ــس الرك ــريس والرئي ــس م ــد الرئي ــامية، عق ــة اإلس ــش القم ــى هام وع

ــوري.. ــعب الس ــة الش ــا قضي ــرك، ويف مقدمته ــام املش ــا ذات االهت ــث القضاي ــة لبح ــة ثاثي ــاد قم ــدي نج أمح
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ولــك أن تتخيــل معــي لــو انتظمــت مثــل هــذه القمــة التــي تضــم دول اإلقليــم الكــرى )مــر وتركيــا وإيــران(، 

مــاذا كانــت نتيجــة تعاوهنــا عــى قضايــا املنطقــة..

املوقــف من ســد النهـــضة

تعــود قصــة ســد النهضــة إىل مــا قبــل ثــورة ينايــر 2011م، حيــث قــررت أثيوبيــا بقــرار أحــادي الــرشوع يف بنــاء 

الســد لعمــل مرشوعــات اقتصاديــة، وعــى رأســها توليــد الطاقــة الكهربائيــة، األمــر الــذي عارضــه مبــارك وســعى 

ــن  ــودان مل تك ــن الس ــر، لك ــه يف األم ــاون مع ــري أن يتع ــر البش ــابق عم ــوداين الس ــس الس ــن الرئي ــا م ــه طالًب ملواجهت

متــررة مــن الســد كمــر، بــل ربــا وجدتــه مفيــًدا هلــا وحمقًقــا لبعــض مصاحلهــا.. وهــدأ ســعي أثيوبيــا لشــهور، 

ــس  ــا واملجل ــر وحكومته ــغال م ــتغلة انش ــر مس ــورة ٢٥ يناي ــد ث ــد بع ــن جدي ــرشوع م ــح بامل ــادت للتلوي ــم ع ث

العســكري احلاكــم آنــذاك باألوضــاع الداخليــة التــي مــرت هبــا مــر.

لكــن املجلــس العســكري وأمــام جديــة التحــركات األثيوبيــة، وجــه احلكومــة للتفــاوض مــع كل مــن إثيوبيــا 

ــى  ــر، وانته ــث األم ــرض بح ــر وع ــى م ــرية ع ــر كب ــن خماط ــه م ــا ل ــرشوع مل ــض امل ــك برف ــودان والتمس والس

التفــاوض إىل االتفــاق عــى تشــكيل جلنــة دوليــة لتقييــم الدراســات األثيوبيــة لســد النهضــة، وبحــث تأثريهــا عــى 

ــة.. ــة والبيئي ــة واالجتاعي ــاة االقتصادي احلي

ــاه والســدود، عــى أن ترّشــح كل  ــة مــن عــرشة خــراء يف جمــال املي ــدول الثــاث عــى تشــكيل جلن واتفقــت ال

دولــة خبرييــن يمثاهنــا، ويضــاف إىل الســتة أربعــة خــراء دوليــني مســتقلني مــن أصحــاب االختصــاص يف املــوارد 

املائيــة وتشــييد الســدود.

بــدأت اللجنــة مهمتهــا يف مايــو 2012م، أي قبــل تــويّل الرئيــس مــريس للســلطة بشــهرين، وأنجــزت تقريرهــا 

األول يف هنايــة مايــو 2013م، أي قبــل االنقــاب بشــهر واحــد.

وهنــا، أســّجل للرئيــس مــريس وحكومتــه أهنــم تعاملــوا باهتــام كبــري وجدّيــة صارمــة مــع قضيــة امليــاه باعتبارها 

قضيــة حيــاة أو موت..
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ويف تقديــري، أن هــذا االهتــام يعــود يف جــزء منــه إىل أن الرئيــس مــريس متّيــز بأنــه عــامل وســيايس، وقبــل ذلــك 

فــاح ال يعــرف قيمــة امليــاه فقــط، بــل يعــرف أثــر نقــص امليــاه عــى حيــاة املريــني واقتصادهــم، ناهيــك عــن حيــاة 

فاحــي مــر التــي تعتمــد يف األســاس عــى هنــر النيــل.

كذلــك خلفيــة رئيــس احلكومــة "الدكتــور هشــام قنديــل" الــذي قــى حياتــه املهنيــة يف وزارة الــري، ثــم وزيــًرا 

للــري يف احلكومــة التــي شــكلها املجلــس العســكري بعــد ســقوط مبــارك برئاســة الدكتــور عصــام رشف، ثم رئيًســا 

ألول حكومــة يشــكلها الرئيــس مــريس، وكان رشيــًكا يف ملــف ميــاه هنــر النيــل، ويعــرف أكثــر مــن غــريه تأثــريات 

مــرشوع الســد الــذي تفّكــر فيــه أثيوبيــا عــى حيــاة املريــني. 

ومن هنا، أخذ الرجان القضية مأخذ اجلد، وبدأت الرئاسة واحلكومة يف مواجهة األمر..

 - شــارك الوفــد الــذي مّثــل مــر يف جلنــة اخلــراء التــي ضّمــت إىل اخلــراء املريــني أربعــة خــراء مــن أثيوبيــا 

والســودان، وأربعــة خــراء عامليــني يف جمــاالت الســدود واألهنــار وامليــاه، واســتغرق عمــل جلنــة اخلــراء عاًمــا كامــًا.

وعــاد ممثلــو مــر بعــد انتهــاء مهمتهــم يف يوم الســبت األول من يونيــو / حزيــران 2013م - أي قبــل االنقاب 

بشــهر واحــد - واجتمــع هبــم الرئيــس مــريس يــوم األحــد الثــاين مــن يونيــو، واســتمع لتقريرهــم وناقشــهم فيــه 

بحضــور وزيــري اخلارجيــة حممــد كامــل عمــرو، والــري الدكتــور حممــد هبــاء الديــن ومديــر املخابــرات العامــة 

وعــدد مــن مســاعديه ومستشــاريه يف رئاســة اجلمهوريــة، حيــث أوضحــوا خطــورة املــرشوع عــى حقــوق مــر 

املائيــة، وعــدم اكتــال الدراســات املقدمــة مــن اجلانــب األثيــويب، وعــدم وضــوح الكميــة التــي ســتحتجز مــن 

امليــاه خلــف الســد بعــد إقامتــه، وعــدد الســنوات التــي ســيتم مــلء الســد فيهــا..

إضافــة إىل تأثــري الســد عــى جــودة امليــاه التــي ســتصل إىل مــر، حيــث ســيؤثر احتجــاز املــاء قبــل جريانه ملر 

والســودان إىل ترســب نســبة كبرة من الطمي واملعادن، إضافة إىل حتّلل بعض النباتات مع املياه، األمر الذي 

ســيؤثر عى الرتبة الزراعية وجودهتا يف كل من الســودان ومر، كام قد يؤدي إىل موت األســامك يف النهر.

 - نظــر الرئيــس لقضيــة الســد وتأثــريه عــى حيــاة املريــني أهنــا قضيــة أمــن قومــي ختــص املريــني مجيعهــم، وال جيــوز 

أن ينفــرد بالتعاطــي معهــا الرئيــس وحكومتــه فقــط؛ لــذا دعــا قــادة األحــزاب املريــة مجيعهــم الجتــاع يف القــر 

يف اليــوم التــايل للقائــه مــع وفــد جلنــة اخلــراء )يــوم االثنــني الثالــث مــن يوليــو(، ورغــم أن االجتــاع ُدعــي إليــه كافــة 
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رؤســاء الأحــزاب املريــة، فــإن بعضهــم غــاب عــن االجتــاع متعلــًا بعــذر أو مقاطًعــا وخصوًصــا قيــادات 

جبهــة اإلنقــاذ.

وقد بدأ الرئيس مريس االجتاع بالتساؤل:

ملــاذا اجتمعنــا اليــوم؟ وملــاذا مل يكــن اجتامعنــا اخلميــس أو الســبت؟ وأجاب: هــذا أول موعــد يمكن أن 

نجلــس فيــه، ويكــون هنــاك معلومــات عــن املوضــوع تعرفوهنا؛ لكــي تبنوا آراءكــم ومقرتحاتكــم، بل - إن 

جــاز التعبــر - وتكليفاتكــم إذا شــئتم؛ لكــي نبحــث - نحــن القيــادة السياســية والتنفيذيــة - مــا الــذي ينبغــي 

أن ُيفعــل. 

وأضاف:

لقــد أتيحــت املعلومــات أمــس األحــد، بعــد أن عــادت اللجنــة أول أمــس الســبت مــن اجتامعاهتــا، وأمــس 

جلســت أنا مع األعضاء املرين يف جلنة اخلرباء الثالثية التي مجعت مع مر الســودان وإثيوبيا حول 

املوضوع، وهذه اللجنة مىض عى تكوينها وجلســاهتا حوايل ســنة، وجلســت حوايل أربعة اجتامعات أو 

أربــع دورات مــن االجتامعــات خــالل هــذه الســنة، وكان عندهــا تقرير اكتمل يوم الســبت املــايض، وعادوا 

واجتمعــت هبــم أمــس مــع وزيــر الــري ووزيــر اخلارجيــة واملعنيــن باألمــر مــن جهــات األمــن املختلفــة، 

وأردت أن يكــون اجتامعــي بكــم اليــوم قبــل انعقاد جملــس الوزراء.

 ثــم طــرح الرئيــس القضيــة أمــام قــادة األحــزاب والقــوى السياســية، مؤكــًدا أن مــر ال يمكــن أن تتنــازل عــن 

أي جــزء مــن حصتهــا املائيــة، وأن كافة االتفاقات تعطي مــر احلق يف الدفاع عــن حقوقها املائية،

ــادة  ــات ج ــت املناقش ــري، وكان ــم كل م ــي هت ــة الت ــذه القضي ــرأي يف ه ــداء ال ــاركني إلب ــس املش ــا الرئي ودع

ــية  ــود السياس ــني اجله ــكار ب ــذه األف ــت ه ــوح، وتراوح ــل مفت ــا بعق ــا مجيًع ــس هل ــتمع الرئي ــاءة، واس ــكار بنّ واألف

ــر. ــي مل ــن املائ ــة األم ــرب حلاي ــوة واحل ــح بالق ــية إىل التلوي والدبلوماس

ثــم نقــل الرئيــس إدارة احلــوار ملســاعد الرئيــس الدكتــورة باكينــام الرشقــاوي، واســتمع إىل آراء القيــادات 

ــكار. ــاآلراء واألف ــة ب ــة غني ــت جلس ــم، وكان ــية ونصائحه ــة والسياس احلزبي
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وبــداًل مــن توحــد الساســة واملعارضــة خلــف الرئيــس يف هــذه القضيــة القوميــة، اســتغل هــؤالء ومعهــم بعــض 

ــت  ــي أذن ــة الت ــدى إدارات الرئاس ــه إح ــت في ــأ وقع ــتغلوا خط ــة - اس ــس واحلكوم ــني بالرئي ــني املربص اإلعامي

ببــث اللقــاء عــى التليفزيــون، وراحــت تنتقــد الشــكل دون أن تبنــي عــى املضمــون، وتعرضــه للحــوار املجتمعــي 

ليخــرج املريــون برؤيــة موحــدة جتــاه قضيــة هتــدد مســتقبلهم، بــل حياهتــم!

مــع أن قائــد االنقــاب عبــد الفتــاح الســييس ذكــر يف حديــث لــه أن هــذا اللقــاء أحــدث قلًقــا وخوًفــا كبــرًيا عنــد 

األثيوبيــني! لكنــه لألســف راح بعدهــا وتنــازل لألثيوبيــني فيــا ســمي باتفــاق املبــادئ، وأذن هلــم بالــرشوع يف تنفيــذ 

الســد مقابــل االعــراف بــه رئيًســا!

اجتامع الرئيس مع جملس الوزراء:

 بعــد اجتــاع الرئيــس بقــادة األحــزاب والقــوى السياســية بســاعة واحــدة، اجتمــع الرئيــس مــع جملــس الــوزراء 

يف الثالــث مــن يونيــو.

 وبعــده بيومــني )األربعــاء 5 يونيــو( انعقــد جملــس الــوزراء برئاســة الدكتــور هشــام قنديــل، وناقــش قضيــة الســد 

وتقريــر جلنــة اخلــراء واخليــارات املتاحــة أمــام مــر حلايــة أمنهــا املائــي، بــا فيهــا خيــار القــوة باعتبــار مــاء النيــل 

قضيــة حيــاة أو مــوت بالنســبة للمريــني، فمــر دولــة صحراويــة تقــع يف منطقــة فقــر األمطــار، وقــد حباهــا 

اهلل بنهــر النيــل الــذي قامــت حولــه احلضــارات منــذ آالف الســنني، وكانــت قضيــة مــاء النيــل واحلفــاظ عليــه 

وترشــيد اســتغاهلا وتوزيعهــا عــى الفاحــني هــي قضيــة كل احلكومــات منــذ آالف الســنني وحتــى اليــوم..

ــو  ــا ل ــا إمكاناتن ــة، وم ــع األزم ــل م ــل للتعام ــة البدائ ــوا كاف ــة طرح ــاع أن وزراء احلكوم ــذا االجت ــر يف ه  وأذك

فــرض علينــا اخليــار العســكري؟ وأتذكــر أن الــوزراء ســألوا وزيــر الدفــاع آنــذاك اجلنــرال عبــد الفتــاح الســييس 

عــن مــدى إمكانيــة وصــول الطــريان احلــريب املــري وغــريه مــن األســلحة إىل إثيوبيــا يف حــال فشــلت اجلهــود 

الدبلوماســية واضطــرار مــر الســتخدام القــوة ضــد إثيوبيــا حلايــة أمنهــا املائــي، وأذكــر أن الرجــل مل يســتطع 

اإلجابــة يف هــذا اليــوم، والتــزم الصمــت، ثــم عــاد يف األســبوع التــايل باإلجابــة وعرضهــا عــى جملــس الــوزراء.

 كذلــك نظمــت رئاســة اجلمهوريــة مؤمتــًرا سياســًيا وشــعبًيا موســًعا، شــاركت فيــه قيــادات سياســية مــن خمتلــف 

ــر  ــعب م ــة لش ــالة قوي ــه رس ــذي وج ــريس، وال ــد م ــور حمم ــة الدكت ــس اجلمهوري ــور رئي ــات بحض االجتاه
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وألثيوبيــا والعــامل، مفادهــا أن حقوق مر املائية ال يمكن املســاس هبا أو جتاوزها بأي شــكل من األشــكال، 

وأن خيــارات مــر يف التعامــل مــع هــذا امللــف ســتبقى مفتوحــة عــى كل االحتــامالت، وأن مر لن تســمح 

بــأن هيدد أمنها املائي..

وال أنسى كلاته التي ستبقى دليًا عى فهمه للنيل وماء النيل حني قال وصفقت له اجلاهري: 

سمعت يف شطك اجلميل ما قالت الريح للنخيل

هــذا النخيــل الــذي يســبح الطــر يف عــاله، ويــروى بميــاه النيــل الــذي إذا نقصــت مياهــه قطــرة واحــدة، فدماؤنــا 

هــي البديــل.

وكلــف الرئيــس مــريس وزيــر اخلارجيــة حممــد كامــل عمــرو بالســفر إىل أثيوبيــا عــى رأس وفــد عــال املســتوى 

مــن وزاريت اخلارجيــة والــري وإباغهــا اعــراض مــر عــى بنــاء الســد، حلــني اســتيفاء الدراســات الازمــة لضــان 

عــدم اإلرضار بحقــوق مــر املائيــة.

ــذه  ــف ه ــد خل ــر موح ــعب م ــم، وأن ش ــدويل معه ــون ال ــون أن القان ــه يدرك ــريس وحكومت ــس م  كان الرئي

ــر! ــوا اخلط ــى يزيل ــم حت ــكري مل يمهله ــاب العس ــن االنق ــوة، لك ــر بق ــوا اخلط ــك واجه ــة؛ لذل القضي

كنّــا نعلــم أن اتفاقيــة عــام 1929م تعطــي مــر حــق االعــراض عــى أي مــرشوع يقــام عــى هنــر النيــل وهيــدد 

أمنهــا املائــي..

وكنــا نعلــم أن اتفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن تنظيــم اســتخدام املجــاري الدوليــة لغــري أغــراض املاحــة واملوقعــة 

ــركة يف  ــدول املش ــق ال ــى ح ــّص ع ــث تن ــا؛ حي ــا بتجاوزه ــمح ألثيوبي ــن نس ــا، ول ــي يف صاحلن ــام 1997م ه يف ع

املجــرى املائــي يف االســتخدام العــادل، بــرشط أال تــر ببقيــة الــدول املشــركة معهــا يف النهــر.. ونحــن يف مــر 

نســتخدم حّصة حمددة منذ ســتن عاًما مل تزد، يف حن أن عدد الســكان تضاعف ملرات، ونعاين من عجز مائي، 

فكيــف نســمح بمــرشوع ينتقــص تلــك احلصــة التــي ال تــكاد تكفينــا؟! 

ــاوي" يف  ــة "مليــس زين ــارك مــع رئيــس احلكومــة األثيوبي ــا وّقعهــا مب ــة بــني مــر وأثيوبي ــاك اتفاقي كذلــك هن

ــر بعــدم إحــداث رضر ألي طــرف،  ــل، وتق ــاه الني ــو 1993م، تنــص عــى االســتخدام املنصــف والعــادل ملي يولي
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وقــد تعهــدت الدولتــان بعــدم املســاس بمصالــح كل منهــا فيــا يتعلــق بقضيــة ميــاه هنــر النيــل، وأن اســتخدامات 

ميــاه النهــر جيــب العمــل عليهــا مــن خــال مناقشــات تتــم عــى مســتوى جلنــة خــراء مــن الطرفــني وطبًقــا ملبــادئ 

القانــون الــدويل.

ــود  ــة، وبن ــدة األفريقي ــة الوح ــدة ومنظم ــم املتح ــق األم ــن بمواثي ــزام البلدي ــى الت ــة ع ــذه االتفاقي ــدت ه وأك

ــوس. ــة الج ــن خط ــًا ع ــدويل، فض ــون ال القان

ووافق الطرفان عى رضورة احلفاظ عى مياه النيل ومحايتها، والتعاون يف املرشوعات ذات الفائدة املشرتكة، 

خاصــة املشــاريع التــي تعظــم مــن حجــم التدفق وتقلــل من معــدل فقدان ميــاه النيل.

ورغــم اتفــاق البلديــن عــى تشــكيل جلنــة خــراء مشــركة ودائمــة لبحــث هــذا امللــف، فــإن حماولــة االغتيــال 

التــي تعــرض هلــا مبــارك يف أديــس أبابــا عــام 1995م، أوقفــت املــرشوع، وجعلــت مــر تديــر ظهرهــا إلثيوبيــا، 

ــا ودول  ــة جتــاه أثيوبي ــة املري ــح السياس ــاد تصحي ــريس، فأع ــس م ــى جــاء الرئي ــا! حت ــا وإمهاهل ــا كله ــل ألفريقي ب

ــع النيــل. ــة، خصوًصــا دول مناب القــارة األفريقي

بــدأت مــر يف التواصــل مــع األطــراف األفريقيــة والعربيــة والدوليــة حلشــد املســاندة هلــا يف قضيــة حقوقهــا 

املائيــة، وكان خطاهبــا مقنًعــا للجميــع، إال أن االنقــاب العســكري الــذي قــاده وزيــر الدفــاع اجلنــرال عبــد الفتــاح 

ــراء  ــن اخل ــن م ــرأي الكثريي ــت ب ــي وصل ــازالت الت ــم التن ــام تقدي ــاب أم ــح الب ــود، وفت ــك اجله ــد تل ــييس مّج الس

ــة.. والسياســيني إىل حــد اخليان

-  بعــد االنقــاب، مــرت مــر لعــام كامــل حتت مــا ُســمي قيــادة الرئيس املؤقــت - رئيــس املحكمة الدســتورية 

املستشــار عــديل منصــور - الذي عينــه االنقاب..

ومّجــدت عضويــة مــر يف االحتــاد األفريقــي طبًقــا مليثــاق االحتــاد حلــني عــودة املســار الديمقراطــي.. 

كذلــك؛ فــإن ميثــاق االحتــاد األفريقــي يمنــع ترشــح مــن قــام باالنقــاب لرئاســة الدولــة، وهــو مــا تعــارض 

مــع رغبــة قائــد االنقــاب الســييس.. األمــر الــذي دفعــه لتقديــم ثمــن قبــول ترشــحه، وإعــادة مــر لاحتــاد 

بفعــل جهــود وضغــوط قــوى إقليميــة كالســعودية واإلمــارات وإسائيــل، إضافــة إىل قــوى دوليــة عــى رأســها 

ــة.. ــات املتحــدة األمريكي الوالي
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ــس  ــع رئي ــده م ــذي عق ــادئ ال ــاق املب ــى اتف ــه ع ــييس بتوقيع ــا الس ــي عقده ــرى الت ــة الك ــت الصفق وكان
ــوة  ــه بالق ــد اعتائ ــارس 2015م بع ــري يف 23 م ــر البش ــابق عم ــوداين الس ــس الس ــة والرئي ــة األثيوبي احلكوم

ــر.. ــرش م ــمة لع الغاش
ــذا  ــوال ه ــار ل ــذا املس ــدم يف ه ــا أن تتق ــا كان هل ــد، وم ــذ الس ــا يف تنفي ــت أثيوبي ــع، اندفع ــذا التوقي ــب ه وبموج
ــد االنقــاب إىل  ــاج قائ ــا ذات التأثــري يف االحتــاد األفريقــي الــذي حيت ــة ألثيوبي ــع الــذي قّدمــه الســييس هدي التوقي

ــه.. اعرافــه ب

السيي يفرط يف حقوق مر املائية

ويكفــي هنــا للتدليــل عــى اخليانــة التــي ارتكبهــا قائــد االنقــاب الــذي وقــع اتفــاق التنــازل باســم مــر، أن 

أشــري ملــا قالــه الدكتــور أمحــد املفتــي املستشــار القانــوين لوزيــر الــري الســوداين - والعضــو املســتقيل مــن اللجنــة 

الدوليــة لســد النهضــة اإلثيوبــى، خبــري القانــون الــدويل - يف حــواره مــع صحيفــة "املــري اليــوم" املواليــة للنظــام 

االنقــايب يف 12 ديســمر 2015م، حيــث قــال:

"إن اتفــاق املبــادئ الــذي وّقعــه قــادة مر والســودان وإثيوبيــا، أدى إىل تقنن أوضاع ســد النهضــة، وحّوله 

مــن ســد غــر مــرشوع دولًيــا إىل مــرشوع قانونًيــا. وأضــاف املفتــي: إن االتفــاق ســاهم يف تقويــة املوقــف 

اإلثيــويب يف املفاوضــات الثالثيــة، وال يعطــي مــر والســودان نقطــة ميــاه واحــدة، وأضعــف االتفاقيــات 

التارخيية، موضًحا أنه متت إعادة صياغة اتفاق املبادئ بام حيقق املصالح اإلثيوبية فقط، وحذف األمن 

املائــي، ما يعني ضعًفــا قانونًيا للمفاوض املري والســوداين..".

 وقال:

"املرشوع اإلثيويب كشف عن تقصر مري سوداين 100 %؛ ألن البلدين جتاهال أن أساس أي مرشوع 

مائــي عــى األهنــار الدولية املشــرتكة، يعتمد عى املدخــل القانوين، وتقدير الــوزن القانوين قبل الرشوع 

يف تنفيذ املرشوع".

ووقــع اجلنــرال الســييس االتفــاق يف 23 مــارس/ آذار 2015م، مــع كل مــن الرئيــس الســوداين الســابق عمر البشــري، 

ورئيــس الــوزراء اإلثيــويب الســابق هايــي مريــام ديســالني، ومنــه انطلقــت إثيوبيــا يف بنــاء الســد الــذي يمثــل كارثــة عــى 

مــر واملريــني ال يعلــم مداهــا إال اهلل.
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"وأشر هنا أيًضا ملا جاء يف مقال الكاتب "سليامن جودة" املدافع دائاًم عن السيي، منذ االنقالب 

وحتــى اليــوم، والــذي كتــب يف صحيفة "املــري اليوم" أيًضــا يف 7 أكتوبــر 2019م حتت عنوان: 

"لسان حال اخلارجية".

وقال: 

".. وهــل هنــاك يف املقابــل درجــة مــن ُحســن نيــة مــن جانبنــا أكثــر مــن أن يطــر الرئيــس إىل اخلرطــوم يف 

مــارس 2015م، ويضــع توقيعــه عــى اتفاق املبادئ مع رئيس الــوزراء اإلثيويب والرئيس الســوداين؟! لقد 

مضــت احلكومــة اإلثيوبيــة يف عمليــة بنــاء الســد بنــاء عــى ذلــك االتفــاق، حتــى وصلــت فيــه، حســب آخــر 

تريح هلا، إىل %68  منه تقريًبا!!.. ولوال اتفاق املبادئ ربام ما كانت قد اســتطاعت أن متيض ىف عملية 

البنــاء خطــوة واحــدة، وربــام كانــت اآلن ال تــزال تتحــرك ىف مكاهنــا" انتهــى كام جودة.

ــا  ــا وأمنه ــا واإلرضار بمصاحله ــن حقوقه ــازل ع ــى التن ــاب ع ــد االنق ــة يف قائ ــر ممثل ــت م ــذا وّقع إًذا.. هك

املائــي، والقبــول بانتقــاص حصتهــا املائيــة املقــررة يف اتفاقيتــي 1902، 1959م.. وفرطــت يف اتفاقهــا املوقــع مــن 

ــا يف  ــت أثيوبي ــار، وانطلق ــة باألهن ــدة اخلاص ــم املتح ــة األم ــت يف إتفاقي ــام 1993م، وفرط ــاوي يف ع ــارك وزين مب

مــرشوع الســد، واســتأنفت بعــض الــدول الكــرى - كالصــني وإيطاليــا وفرنســا، إضافــة إىل إسائيــل - تعاوهنــا 

مــع أثيوبيــا يف بنــاء الســد ومتويلــه بعــد أن حصلــت عــى موافقــة مــر والســودان، وأوشــك املــرشوع عــى االنتهــاء 

األمــر الــذي يــؤذن بكارثــة خطــرية عــى حيــاة ومســتقبل مــر واملريــني.

مريس أتعب من بعده !
احللم املرسوق

هل كان الرئيس ضعيًفا؟

هل كان الرئيس مريس ضعيًفا، كا وصفه خصومه، بل -  لألسف أيًضا - كا وصفه بعض أنصاره؟ 

مــن خــال معرفتــي بالرئيــس مــريس منــذ لقائــي األول بــه يف منتصــف الثانينيــات أســتطيع القــول بأنــه مل يكــن 

ضعيًفــا بــل كان قوًيــا... ُكْفــًأ ملوقعــه.

صحيح أنه مل يطلب املنصب ومل يسَع إليه، لكنه عندما وضعه اهلل أخذه بقوة وعزيمة، وأعانه اهلل عليه..
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 مــريس انتــر عــى نفســه هــو وعائلتــه.. مل يفتنــه زخــرف املنصــب، ورفــض اإلقامــة يف القــر، قائــًا: القــر 

لــن يــدوم، وســأعود يوًمــا إىل بيتــي.. أراد أن يعيــش مــع النــاس، وال ينعــزل عنهــم يف قــر مشــيد، ورفــض أن 

يتقــاىض مــن الدولــة أجــًرا أو مكافــأة وخــدم شــعبه دون مقابــل عــن رضــا وطيــب نفــس.

 مــريس كان رجــل املعــارك مــع العســكر ومــع أركان الدولــة العميقــة، انتــر يف معظــم معاركــه، لكنــه انكــر يف 

بعضهــا.. مل تســقطه االنتخابــات أو املظاهــرات.. لكــن أســقطته اخليانــة والقــوة العســكرية الغادرة..

 مــريس انتــر يف كل معاركــه االنتخابيــة؛ فقــد كان يقــود احلــزب الــذي حقــق األكثريــة الرملانيــة يف انتخابــات جملــس 

ــي أدارهــا  ــات الرئاســة الت ــاز يف انتخاب ــات الشــورى )59 %(، وف ــة يف انتخاب ــة الرملاني الشــعب )46 %(، واألغلبي

ــق أمحــد شــفيق،  ــع أن يفــوز مرشــحه الفري ــذي فوجــئ بفــوزه بنســبة )52 %(، وكان يتوق املجلــس العســكري وال

وحظــي الدســتور الــذي دعــا مــريس الشــعب لاســتفتاء عليــه حظــي بموافقــة 64 % مــن املريــني.

 مــريس الضعيــف - يف نظــر البعــض - هــو الــذي دخــل يف معــارك متتاليــة مــع العســكر ومــع بعــض أجنحــة 

املؤسســة القضائيــة، ومــع أركان الدولــة العميقــة ومــع بــؤر الفســاد..

ــد  ــبوع واح ــر بأس ــه الق ــد دخول ــا بع ــو 2012م أيًض ــن يولي ــن م ــراره يف الثام ــدر ق ــذي أص ــو ال ــريس ه  م

ــراره  ــت ق ــتورية أبطل ــة الدس ــن املحكم ــاد، لك ــاده لانعق ــعب، وأع ــس الش ــل جمل ــرار ح ــه ق ــحب بموجب وس

بعــد أقــل مــن 24 ســاعة! ورغــم أن قــراره تــم إلغــاؤه، إال أنــه نجــح يف إعطــاء الرملــان فرصــة االنعقــاد جللســة 

واحــدة اختــذ فيهــا قــراًرا اســراتيجًيا، وهــو إقــرار معايــري اختيــار أعضــاء اجلمعيــة التأسيســية لصياغــة الدســتور، 

ــب  ــا كت ــية، ومل ــة التأسيس ــدت اجلمعي ــا انعق ــريس مل ــرار م ــوال ق ــا، ول ــال مهمته ــة يف إك ــت اجلمعي ــذا نجح وب

دســتور الثــورة.

ــرات العامــة، ورئيــس الرشطــة  ــر املخاب ــة مدي ــه الســلطة بإقال  مــريس اختــذ قــراًرا بعــد مخســة أســابيع مــن تولي

ــر أمــن القاهــرة. ــد احلــرس اجلمهــوري، وحمافــظ شــال ســيناء، ومدي العســكرية، وقائ

 مــريس هــو الــذي أقــال رئيــس املجلــس العســكري ووزيــر الدفــاع ورئيــس األركان وقــادة األســلحة ومعظــم 

أعضــاء املجلــس العســكري.

ــاق مــع املجلــس العســكري، رغــم  ــال طنطــاوي، وجــاء بالســييس بموجــب اتف ــه أق ــه أن  مــريس أشــاعوا علي
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ــف يأخــذ  ــوم واحــد، وال أفهــم كي ــراالت يف ي ــال معظــم أعضــاء املجلــس العســكري، وعــرشات اجلن ــه أق أن

ــه؟ ــوا علي ــاذا انقلب ــم، فل ــق معه ــل بالتواف ــم. وإذا كان يعم ــذي أقاهل ــو ال ــر وه ــم يف أم موافقته

ــوز  ــد رم ــه، وأح ــا ل ــي( نائًب ــود مك ــار حمم ــي )املستش ــتقال القضائ ــوز االس ــد رم ــنّي أح ــذي ع ــو ال ــريس ه  م

ــة. ــس اجلمهوري ــوان رئي ــا لدي ــاوي( رئيًس ــة الطهط ــفري رفاع ــة )الس ــية املري الدبلوماس

 مــريس هــو الــذي عــنّي أول امــرأة مســاعًدا لرئيــس اجلمهوريــة، وكذلــك عــنّي أول مســيحي مســاعًدا لرئيــس 

اجلمهوريــة، وعــني ســبعة عــرش مستشــاًرا يمثلــون كافــة ألــوان الطيــف املــري كمستشــارين لرئيــس اجلمهوريــة،

وعني عرشة من فقهاء القانون والقضاء واملحاماة، وجعل منهم جلنة استشارية قانونية ودستورية.

 مــريس أقــال رئيــس الرقابــة اإلداريــة )اللــواء فريــد التهامــي( الــذي تســّر عــى قضيــة فســاد القصــور الرئاســية 

املتهــم فيهــا الرئيــس الســابق مبــارك ونجــاه وغريهــا مــن القضايــا.. وأقــال رئيــس املخابــرات العامــة اللــواء 

مــراد مــوايف، ورئيــس اجلهــاز املركــزي للمحاســبات..

 مــريس هــو الــذي أنشــأ نيابــة الثــورة، بعــد األحــكام التــي أصدرهتــا املحاكــم بــراءة مبــارك ومجيــع 

رمــوز نظامــه مــن االهتامــات التــي وجهــت إليهــم.. وقــّرر إعــادة التحقيــق يف جرائــم قتــل وإصابــة 

املتظاهريــن أثنــاء ثــورة ينايــر، وتقديــم مــن يثبــت بحقــه أدلــة إدانــة للمحاكمــة، وقرر رصف معاشــات 

اســتثنائية لكافــة أس الشــهداء، وللمصابــني.

 مــريس هــو الــذي قــام بتعيــني واحــد مــن رمــوز االســتقال القضائــي املشــهود هلــم بالعدالــة والنزاهــة 

واالســتقامة ) املستشــار هشــام جنينــة ( لــريأس اجلهــاز املركــزي للمحاســبات بغيــة اإلصــاح املــايل ومكافحــة 

ــة. ــات الدول ــيد يف مؤسس ــم الرش ــق احلك ــاد وحتقي الفس

ــل( الــذي أصــدره املجلــس  ــه اإلعــان )املكّب ــا دســتورًيا يف 12 أغســطس ألغــى بموجب   مــريس أصــدر إعاًن

ــحب  ــكري،  وس ــس العس ــه املجل ــا لنفس ــي منحه ــة الت ــف احلصان ــران، ونس ــو / حزي ــكري يف 17 يوني العس

ــق يف  ــى احل ــا،  وع ــد صياغته ــتور بع ــواد الدس ــى م ــراض ع ــني واالع ــى القوان ــة ع ــع والرقاب ــلطة الترشي س

تشــكيل جلنــة صياغــة الدســتور، وغريهــا مــن الصاحيــات التــي منحهــا لنفســه املجلــس العســكري بعــد أن 

أقــدم عــى حــل جملــس الشــعب..

 مــريس هــو الــذي زار إيــران يف أول زيــارة لرئيــس مــري منــذ عهــد الشــاه،ويف خطابــه بطهــران تــرىض عــى 
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اخللفــاء الراشــدين، ودعــا لنــرة الثــورة الســورية التــي تعارضهــا إيــران.

 مــريس هــو الــذي خطــب يف األمــم املتحــدة باســم مــر الثــورة، وهاجــم مــن يســيئون ملقــام النبــي حممــد )](، 

ورصح بمعــاداة مــن يعاديــه واحــرام مــن يوقــره. 

 مــريس هــو الــذي رفــض الوصايــة األمريكيــة أو رهــن القــرار املــري عنــد البيــت األبيــض وحــر قــرار مــر 

يف إرادة شــعبها.

 مــريس هــو الــذي ســعى لتحقيــق تكامــل حقيقــي مــع الســودان، رغــم رفــض أمريــكا املكتــوم، وســعى الكتفــاء 

البلديــن مــن الغــذاء..

ــى  ــتاذ مصطف ــة األس ــت يف صحب ــد كن ــري، وق ــر البش ــابق عم ــوداين الس ــس الس ــن الرئي ــمعت م ــي س ــر أنن أذك

مشــهور - نائــب املرشــد العــام لإلخــوان املســلمني آنــذاك، واألســتاذ عــادل حســني - أمــني عــام حــزب العمــل، 

كنّــا يف زيــارة لــه، ودعونــاه للتعــاون مــع مــر فــأّس إلينــا بحديــث، مفــاده أنــه والقــذايف ومبــارك اتفقــوا عــى 

عمــل مــرشوع كبــري حيقــق االكتفــاء الــذايت مــن الغــذاء للــدول الثــاث.. تقــوم فكرتــه عــى تقديــم الســودان 

لــألرض.. واســتقدام مخســة مايــني مــري لزراعتهــا، وقيــام ليبيــا باالنفــاق املــايل عــى املــرشوع مــع متويلهــا 

إلقامــة منــازل هلــؤالء الفاحــني وتقديــم راتــب شــهري مقــداره ثــاث مئــة دوالر لــكل أسة.

ــا الثالــث الــذي كان  ــل اجتاعن ــارك قب ــي مب ــا هلــذا اهلــدف مرتــني، وفجــأة أبلغن ــا اجتمعن وأضــاف البشــري أنن

مقــرًرا إلطــاق املــرشوع - أبلغنــي بوقــف املــرشوع ألن أمريــكا غــر موافقــة عليــه!!

 مــريس رفــع شــعار االكتفــاء مــن الغــذاء والــدواء والســاح، ورشع يف التنفيــذ، ووضــع خطــة الكتفــاء مــر 

ــه  ــع حكومت ــح م ــه األول نج ــكان. ويف عام ــراض األمري ــم اع ــنوات، رغ ــاث س ــون ث ــح يف غض ــن القم م

ووزيــر التمويــن الناجــح "باســم عــودة" مــن حتقيــق طفــرة كبــرية يف إنتــاج القمــح، ورفــع ســعر توريــد القمــح 

مــن الفاحــني قائــًا: كيــف نشــرتي القمــح مــن اخلــارج بســعر أعــى مما نشــرتيه مــن الفــالح املري؟!

 مــريس هــو الــذي قــال: لــن نــرك غــزة وحدهــا وهــدد إسائيــل ملّوًحــا بشــن حــرب شــاملة معها..ونجــح يف ردع 

إسائيــل ووقــف عدواهنــا وعربدهتــا يف غــزة، وفتــح احلــدود مــع غــزة وقــدم هلــا مــا يدعــم صمودهــا يف وجــه االحتــال.

 مريس الذي حاول حترير مر من التبعية وعدم االرهتان للقرار األمريكي.
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ــدأ  ــه مــن شــعبه احلــر األيب.. وب ــه الــذي اســتمد قوت ــاح عــى كل دول العــامل ورفــع صوت  مــريس ســعى لانفت

يصحــح عاقــة مــر مــع أشــقائها العــرب واملســلمني.. ومــع عمقهــا األفريقــي، ومــع دول العــامل املؤثــرة مــن 

الصــني واهلنــد وروســيا والرازيــل وإيطاليــا وأملانيــا وفرنســا وبريطانيــا وجنــوب أفريقيــا.. ناهيــك عــن الــدول 

العربيــة واإلســامية..

 مــريس الــذي رفــض سياســة املــن واألذى التــي حاولــت بعــض الــدول اخلليجيــة أن خُتضــع مــر هلــا، وأرادت 

أن يركــع أمامهــا لتمــده ببعــض املــال، وطلــب مــن رئيــس حكومتــه أن يبلغهــم بــأن مــر وشــعبها الكريــم األيب 

يرفــض مســاعداتكم املرشوطــة واملســبوقة أو املتبوعــة باملــن واألذى..

 مــريس أصــدر إعانــه الدســتوري يف الثــاين والعرشيــن مــن نوفمــر، وحصــن فيــه جملــس الشــورى مــن احلــل، 

ــا  ــة، ك ــات الرملاني ــراء االنتخاب ــني إج ــة، حل ــس اجلمهوري ــد رئي ــت بي ــي كان ــع الت ــلطة الترشي ــه س ــل إلي ونق

حّصــن اجلمعيــة التأسيســية حلــني صياغــة الدســتور، واســتبق بذلــك جلســة املحكمــة الدســتورية التــي كانــت 

مقــررة للنظــر يف حــل جملــس الشــورى واجلمعيــة التأسيســية، وأحبــط خمطًطــا رشيــًرا، كان يســتهدف زعزعــة 

ــرة مفرغــة.. االســتقرار، وإدخــال البــاد يف دائ

  مــريس ســعى الســتقال وطنــه مــن التبعية، وعــدم ارهتاهنا للقــرار األمريكــي أو األوريب أو الضغــط الصهيوين، 

ورفــض ابتــزاز مــن يســاعدوهنا مــن األشــقاء... واعتمــد عــى اهلل، ثم ســواعد أبناء شــعبه.

كان صلًبــا يف احلــق ال خيشــى يف اهلل لومــة الئــم. مل ترهبــه قــوة الذيــن انقلبــوا عليــه بالســاح، ومل يفــت يف عضــده 

الســجن، ومل يضعفــه النــوم عــى أرض الزنزانــة اإلســمنتي، والســاح لــه ببطانيتــني يفــرش إحدامهــا، ويتدثــر 

باألخــرى!، وســحب كافــة وســائل احليــاة مــن الزنزانــة، ومنــع فتــح باهبــا عليــه إال لثاثــني دقيقــة يومًيــا..!

مل يكــره احلرمــان مــن الــدواء، أو الطعــام، أو اعتقــال األوالد، أو حرمانــه مــن رؤيــة زوجتــه وأبنائــه وأحفــاده. 

بــل كان عنــد كلمتــه التــي أذعناهــا لــه وهــو حمــارص ليلــة االنقــاب والتــي قــال فيهــا: "ليعلــم أبناؤنــا أن آباءهــم 

كانــوا رجــااًل.. ال يقبلــون الضيم وال ينزلون عى رأي الفســدة..  الرشعيــة دي متنها حيايت". 

 لقــد عــاش رجــًا ورحــل رجــًا، وأوىّف بــا قــال. مل ينحــن لظــامل ومل خيضــع ملتجــر وكان يســتمد قوتــه مــن 

خالقــه ســبحانه ، وعــاش حــًرا ومــات كاألشــجار واقــًف..
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رحيل الرئيس وبقاء القضية

لقــد رحــل الرئيــس الــذي جّســد إرادة شــعب انتفــض مــن أجــل احلريــة والعدالــة والكرامــة اإلنســانية، وانتخبــه 

بإرادتــه احلــرة ليقــوده إىل احللــم الكبــري يف التحــرر مــن القمــع واالســتبداد والفســاد.. لكــن املؤامــرة كانــت أكــر 

مــن الرئيــس ومــن الشــعب الــذي انتخبــه!

كان االنقاب بتدبرٍي خائٍن وغادر، شارك فيه قيادات عسكرية طامعة يف السلطة والثروة، 

ورمــوز سياســية فشــلت يف املنافســة االنتخابيــة فاســتقوت باجليــش، واســتدعته ليخلصهــا مــن الرئيــس الــذي 

جــاء باالنتخــاب، ويضــع الســلطة واملناصــب يف حجورهــم.

ــاد  ــم والفس ــى الظل ــارت ع ــعب ث ــه إرادة ش ــد أفرزت ــام جدي ــن نظ ــها م ــى عروش ــت ع ــة خاف ــة إقليمي  وأنظم

ــا..  ــى مقاعده ــري ع ــاح التغي ــوب ري ــن هب ــد م ــت ترتع ــورة، وكان ــلطة والث ــكار الس واحت

ثــم أخــرًيا وليــس آخــًرا الكيــان الصهيــوين ولوبياتــه يف أمريــكا وبعــض العواصــم الغربيــة، وتآمرهــم للتخلــص 

مــن نظــام إســامي جديــد يمثــل خطــًرا عــى اســتقراره، وعــى املصالــح االســتعارية يف املنطقــة.

وهنا علينا أن نعرتف بنجاح املؤامرة، وأن نعرتف هبزيمتنا يف هذه اجلولة..

نعــم لقــد اهنزمنــا.. لكننــا مل نمــت.. تراجعنــا.. لكننــا ال زلنــا يف حلبــة الــراع.. تأملنــا وتوجعنــا.. لكننــا ال زلنــا 

نقــاوم، وخصومنــا يتأملــون أيًضــا كــا نتــأمل..

لذلــك؛ فواجــب كل أنصــار احلريــة والعدالة والكرامة أن ينظروا ملا حدث عى أنه هزيمة يف جولة، وخســارة 

معركــة ال ضيــاع قضيــة، وأن خصومهــم قــد انتــروا يف هــذه اجلولــة، لكنهــم مل حيققــوا ألنفســهم االســتقرار بعــد، 

بــل ال زالــوا خائفــني مرتعديــن مــن أي حــراك..

عــى أنصــار احلريــة أن يثقــوا يف أنفســهم ويف أبنــاء شــعبهم؛ فمــر واّلدة، وكل حــني خيــرج منهــا مــن يقاوم، 

واالســتبداد يواصــل اعتقاالتــه وحماكاتــه اجلائــرة.

وبقيت كلمة..

أقوهلا لكل الساعني لوطن حر، وحياة كريمة،.. لإلساميني عامة ولإلخوان خاصة.

ال تقنطوا وال تيأسوا وتفاءلوا باملستقبل، فدولة الظلم والغدر لن تدوم..
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لقــد قدمتــم كل مــا عندكــم.. مل تقــّروا يف جتربــة احلكــم القصــرية.. كنتــم حتملــون املريــني فــوق رؤوســكم 

ــب  ــا انقل ــاح مل ــة للنج ــت قابل ــم كان ــوال أن جتربتك ــاس.. ول ــد الن ــا عن ــد اهلل ال م ــا عن ــاء م ــع وابتغ ــب وتواض بح

عليكــم العســكر، وملــا تآمــر عليكــم املتآمــرون.

لديكم إمكانات جبارة فا هتدروها، وال جتلدوا أنفسكم أكثر من الازم.

تقولــون إننــا مل نكــن مســتعدين هلــذه املهمــة وهــذا حــق، ولكــن الســؤال وهــل مــن األحــزاب والقــوى السياســية 

املريــة مــن كان مســتعًدا أكثــر مــن اإلخــوان؟ أو لديــه إمكانــات وخــرات أكثــر منهــم؟

الــكل كانــت تنقصــه اإلمكانــات واخلــرات والتواجــد يف مفاصــل الدولــة قبــل الولــوج لتجربــة احلكــم وليــس 

اإلخــوان وحدهــم.

توّحدوا وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم، ورحم اهلل اإلمام البنّا عندما قال: 

"أهيــا اإلخــوان إين ال أخشــى عليكــم الدنيــا جمتمعــة، فأنتــم - بــإذن اهلل - أقــوى منهــا، ولكنــي أخشــى 

عليكــم أمريــن اثنــن: أخشــى عليكــم أن تنســوا اهلل فيكلكــم إىل أنفســكم أو أن تنســوا أخّوتكــم فيصــر 

بأســكم بينكــم شــديًدا".

ــاب، إىل  ــادات الط ــن احت ــددة، م ــن متع ــعُبكم يف ميادي ــم ش ــتى وَخِرك ــاالت ش ــًا يف جم ــا عظي ــم نموذًج قّدمت

ــة. ــة والرملاني ــس املحلي ــة، واملجال ــات املختلف ــس باجلامع ــات التدري ــوادي هيئ ــة، ون ــة، والعالي ــات املهني النقاب

قد يقول قائل: إن قيادة الدول غري قيادة املؤسسات أو النقابات..

وأقــول لــه: أتفــق معــك، ولكنــي أســألك: وهــل هناك مــن حــزب أو مجاعة يف مر قــاد مثل هذه املؤسســات 

وحقــق النجاحــات التــي حققهــا اإلخــوان؟

 هل امتلكوا مثل ما امتلكه اإلخوان من خرات؟..

ــة املعلمــني أو يزيــد عــى  ثــم إن بعــض هــذه النقابــات كان عــدد أعضائهــا يزيــد عــى املليــون عضــو مثــل نقاب

ــة وغريهــا.. ــة املهندســني، واحتــاد املهــن الطبي ــون كنقاب النصــف ملي

وملــاذا تقســو عــى نفســك يف التقييــم.. هــل أخذت فرصتــك لتقــدم كل ما عندك متاًمــا مثلام قدمــت ما عندك 

يف النقابات املهنية مثاًل؟
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هل أخذت فرتتك الدستورية )4 سنوات(، ومل تنجح يف حتقيق ما وعدت به شعبك؟

ــه يف عمــل دؤوب مــن جانــب، ويف مواجهــة  ــة ملــدة عــام واحــد قضاهــا الرئيــس وحكومت لقــد كانــت التجرب

ــدات املعارضــة املأزومــة مــن جانــب آخــر.. ــة العميقــة ومكاي مؤامــرات الدول

- لقد نجحنا يف إغاق حنفية الفساد التي كانت مفتوحة يف العديد من املؤسسات والوزارات..

- وضعنا بذرة العدالة االجتاعية..

- أعطــى رئيســنا نموذًجــا للحاكــم األجــري عنــد شــعبه، ال احلاكــم املتســيد عليــه.. بــدأ بنفســه وزهــد عــن املنافــع 

الشــخصية، ومل تثبــت عليــه أو عــى زوجتــه وأوالده، أو عــى وزيــر مــن وزرائــه شــبهة فســاد واحــدة..

- ومتتعت وسائل اإلعام يف عهده بمساحات واسعة مل تشهدها يف تارخيها.

- ومل يقصف قلم أو يمنع رأي، أو يسجن صاحب فكر.

- ومارست األحزاب والتيارات السياسية نشاطها بكل حرية.

- كــا مــارس الرملــان يف عهــد الرئيــس مــريس دوره الكامــل يف الرقابــة والترشيــع، رغــم كونــه برملــان مؤقــت حلــني 

إقــرار الدســتور وإجــراء االنتخابــات النيابيــة..

- تذكــروا أن املوازنــة الوحيــدة التــي وضعتهــا حكومــة الرئيــس مــريس وأقرهــا جملــس الشــورى قبــل االنقــاب 

لعــام 2013 - 2014م حققــت - ألول مــرة منــذ عقــود - فائًضــا مقــداره عــرشون مليــار جنيــه.. كانــت كافيــة 

لبنــاء املــدارس التــي نعــاين عجزهــا. 

- قــد تقولــون: إن التجربــة فشــلت أو ُأفشــلت وأنــا معكــم، لكــن ال تكونــوا أسى التجربــة، واهنضــوا مــن 

كبوتكــم، فقديــًا قالــوا: "إن الربــة التــي ال تقتلــك تقويــك". 

ــا مل نمــت، وقلوبنــا حيــة  ــا لكنن ــا وُصــودرت أموالنــا وممتلكاتنــا واســتبيحت حقوقن ــا وُهجرن دن - لقــد ُقتِّلنــا ورُشّ

ــة، واحلمــد هلل..  ــا قوي وعزائمن

إن نفوسنا التي متلك األموال ذاهبة فكيف نبكي عى يشء إذا ذهبنا؟..

- إننا عى يقني يف نر اهلل، وجره لكرنا، وتعويضه ملا فقدناه..

ــادات  ــه أو قي ــه أو برملان ــا قــول املرجفــني يف إعــام االنقــاب حــول الرئيــس مــريس أو حكومت - ال يفــت عضدن

ــوا يف مقدمــة مــن ضّحــوا. ــوا يف مقدمــة الصفــوف، وكان اإلخــوان، فقــد كان
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- أمل ُيقدم الدكتور حممد بديع ابنه "عامر" شهيًدا؟!

- أمل يقدم الدكتور حممد البلتاجي ابنته "أسامء" شهيدة؟!

- أمل يقدم الدكتور حممد وهدان ابنه شهيًدا؟!

- أمل ُيسجن النواب والوزراء واملحافظون وقيادات اإلخوان بسبب رفضهم لالنقالب؟

ال نستطيع أن نعدد الناذج وهي باآلالف ولكن فقط نسوق األمثلة لندلل عى ما تعرفونه أنتم.

ال تصدقــوا مــن قــال: إن قيــادة اإلخــوان وّرطتنــا يف هــذا املســار أو بالتعبــري املــري )لبســتنا يف احليــط(، فمــن 

يقــول هــذا ربــا ال يعلــم أو لــه غــرض الوقيعــة. 

فاحلقائق مل ُتكشف بعد، وقد ذكرت بعضها يف كتايب الذي سينرش عن الرئيس مريس. 

ــابق  ــد الس ــه.. واملرش ــن مع ــع مل يك ــد بدي ــور حمم ــد الدكت ــيح.. املرش ــرار الرش ــد ق ــت ض ــوان كان ــادة اإلخ قي

األســتاذ حممــد مهــدي عاكــف مل يكــن معــه أيًضــا. لكنهــم نزلــوا عــى رأي الشــورى، والتزمــوا بقــرار األغلبيــة وإن 

كانــت أغلبيــة بســيطة مــا كان لنــا أن نعتمدهــا يف قــرار اســراتيجي مثــل الرشــح لرئاســة الدولــة.. لقــد اختــذ القــرار 

بأغلبيــة 56 عضــًوا إىل 52 عضــًوا، واملتحمســون للرشــيح كان جّلهــم مــن جيــل الوســط والشــباب..

إننــي أرى أن اإلخــوان قــد اضطــروا أو اســتدرجوا للرشــح للرئاســة بعــد فشــل مســاعيهم يف الدفــع بمرشــح 

ــارك يف  ــاع الثــورة وعــودة نظــام مب مقبــول مــن اجلميــع ويســتطيع إدارة دفــة الدولــة.. ودفعهــم اخلــوف عــى ضي

وجــه جديــد متمثــًا يف اجلنــرال عمــر ســليان أو اجلنــرال أمحــد شــفيق وكامهــا أشــد مــن مبــارك وأقســى. 

هــو احلــرص إذن عــى الثــورة وعــى مصالــح شــعبنا. . ال نــرئ أنفســنا مــن اخلطــأ، وال نــرر مــا اختذنــاه مــن 

ــا فيهــا فواتــري باهظــة! ــرًيا. ودفعن ــا بــاء كب ــا وعــى أمتن ــارات جــّرت علين اختي

 لكن، وما يدريك لعل اهلل أراد بكل ما حدث أمًرا يف علمه سبحانه.

املهــم أاّل نيــأس، وّأال نقنــط من رمحة اهلل؛ فكثر من شــعوب العامل تعرضت ملثل جتاربنا وأكثر، واملهم أن 

نســتوعب الــدرس، ونســتخلص العــربة، ونســتفيد مــن التجربــة التــي دفعنــا فيهــا ثمنـًـا باهًظــا، وننهــض مــن كبوتنــا، 

ونــداوي جراحنــا، ونســتأنف مســرتنا، وســنبلغ هدفنــا بمشــيئة اهلل إن عاجــاًل أو آجــاًل.. بأيدينــا أو بأيــدي جيــل 

جديــد يبنــي عــى نجاحاتنــا ويســتفيد مــن أخطائنــا.
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موقف يل مع النائب احلاج أمحد البس

ــر الداخليــة األســبق  النائــب احلــاج أمحــد البــس عضــو جملــس الشــعب عــن الغربيــة ذكــر يل ذات مــرة أن وزي

ــوان  ــواب اإلخ ــه ون ــه ويصف ــان - كان حيرم ــاطة اللس ــة وس ــا بالغلظ ــذي كان معروًف ــدر - وال ــي ب ــواء زك الل

ــتقامة.. ــة واالس ــدق والنزاه بالص

ويضيــف احلــاج أمحــد البــس الــذي كان يعتــب عــى وزيــر الداخليــة اســتمرار األمــن يف سياســة التضييــق عــى 

أنشــطة اإلخــوان، واالســتدعاءات املتكــررة لكوادرهــم واســتجواهبم يف مقــار أمــن الدولــة، واالعتقــاالت التــي 

كانــت تطــال قياداهتــم بــني احلــني واآلخــر، فــرد عليــه زكي بــدر بقولــه: "اصــربوا علينا يــا حــاج أمحــد وحتّملونا.. 

أنــا مهمتــي أحافــظ عــى النظــام وأمحيــه.. وأنــا واهلل أعــرف أن اإلخــوان ســيأتون للحكــم.. ســيأتون.. واملســألة 

مســألة وقــت فقــط.. والــذي نفعلــه معكــم هــو جمــرد حماولــة تأخــر وصولكــم ال غــر.. كمــن يشــعل اإلطــارات 

ويضعها يف الطريق ليمنع املرور.. لكن يف النهاية ســتخمد اإلطارات ويعرب الناس.. الشــعب املري يف أغلبه 

حيبكم وعايزكم!".

وأذكر هنا كلمة للحاج أمحد البس )-( يف أحد لقاءاته مع اإلخوان املسلمني، حني ذّكرهم قائًا:

أهيــا اإلخــوان إن أحدنــا ســيصل يوًمــا مــا إىل احلكــم، وحينهــا ســيحاربنا العــامل كلــه وتزيــد التحديــات، 

ــوة.. ــربة واألس ــول اهلل )]( الع ــرة رس ــم يف س ــا، ولك ــة طريقن ــي طبيع ــذه ه ــا وه ــيل دماؤن وتس

وأضاف:

يف املدينــة املنــّورة - وبعــد اهلجــرة، وعنــد بــدء تكويــن الدولة اإلســالمية - ضحــى املســلمون أكثر مما 

ضحــوا يف مكــة، واستشــهد منهــم أضعــاف أضعــاف مــا استشــهد منهــم يف مكــة، حينئــذ جيــب أن تدركــوا 

أنكــم عــى احلــق، وحــقٌّ عليكــم الصــرب والثبــات؛ ألنكــم اخرتتم هــذا الطريــق بمحــض إرادتكــم، وتبتغون 

األجــر مــن اهلل ســبحانه.
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هل أخطأ الرئيس

أو قل: هل أخطأ اإلخوان؟

نعم أخطأنا..

أخطأنــا عندمــا قبلنــا خــوض التجربــة اســتناًدا عــى تفويــض الشــعب واختيــاره عــر صناديــق االنتخــاب، يف 

الوقــت الــذي كانــت فيــه كل مؤسســات الدولــة العميقــة تعمــل عــى إفشــالنا، ومّلــا يئســت اســتخدمت معنــا القــوة 

اخلشــنة، واســتولت عــى الســلطة بالدبابــة واملدفــع!

صحيــح أننــا كنــا نملــك عــرشات األلــوف مــن الكــوادر املؤهلــة إلدارة مفاصــل الدولــة،  لكننــا مل نكــن نمتلــك 

القــوة الصلبــة الازمــة للحكــم، وأعنــي هبــا قوة اجليــش والرشطــة والقضــاء.. وال القــوة الناعمة وأمههــا اإلعام.. 

والــذي أنفقــت عليــه القــوى املتآمــرة عــى الرئيــس ســتة مليــارات جنيــه خــال عــام حكمــه للهجــوم عليــه وتشــويه 

صورتــه، ومتهيــد األرضيــة النقــاب اجليــش عــى الســلطة..

يف حــني كان إنفــاق اإلخــوان املســلمني وحــزب احلريــة والعدالــة خــال هــذا العــام عــى اإلعــام ال يتجــاوز 

االثنــي عــرش مليــون جنيــة، أي مــا نســبته اثنــان يف األلــف ممــا أنفقــه خصــوم الرئيــس..  

مل ننجح يف إخضاع اجليش لقوة القانون،

ومل ننجح يف إلزام جهاز الرشطة بحامية الدولة وإعالء سلطة القانون،

ومل نملك إعالًما فعااًل يسّوق مرشوعنا ويدافع عنه،

مل نستطع إلزام مؤسسة القضاء بتطبيق القانون وتركنا فيها من يفسد فيها وحيمي املخربن، 

لقــد كانــت الرشطــة تقبــض عــى بعــض املتهمــني بالتخريــب وقطــع الطرقــات وإطــاق اخلرطــوش وقــذف 

قنابــل املولوتــوف احلارقــة.. وتقدمهــم للنيابــة فتقــوم األخــرية بإخــاء ســبيلهم، ويِف أحســن األحــوال تأمــر 

بحبســهم أربعــة أيــام، ثــم تطلــق ساحهــم بدعــوى عــدم كفايــة األدلــة ليعــودوا الرتــكاب نفــس األفعــال بجــرأة 

ــف وأرشس! ــورة أعن ــر، وص أك
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حتــى االعتــداء عــى القــر اجلمهــوري الــذي اســتمر ألســابيع، ووصــل ذروتــه يف حماولــة خلــع بــاب القــر 

ــل  ــب، وقناب ــرات الله ــه بك ــر، وقذف ــور الق ــى س ــيئة ع ــعارات مس ــارات وش ــة عب ــش، وكتاب ــتعينني بون مس

املولوتــوف - أقــول حتــى هــذه اجلرائــم كانــت النيابــات العامــة تتعامــل فيهــا بنفــس املنطــق، وتطلــق ساح املتهمني 

ــة  ــة بوضــع كامــريات تليفزيوني ــا الســتصدار أمــر مــن النياب ــذي دفعن ــة!؛ األمــر ال ــة األدل فيهــا بحجــة عــدم كفاي

فــوق القــر لتقــوم بتصويــر املخربــني وتوثيــق جرائمهــم، وتقديــم األرشطــة الدامغــة مقرونــة مــع مرتكبــي أعــال 

التخريــب واالعتــداء عــى القــر!

ومع ذلك مل تقدم قضية واحدة يف هذه اجلرائم للمحاكم!.

ثورة مل تكتمل، ودولة مل تقم
مــا قــام بــه شــباب مــر وبناهتــا ورجاهلــا ونســائها كان برأيــي ثــورة مل تكتمــل.. ثــورة اكتفــت بإســقاط رأس   -

النظــام، وفرحــت بحــل جملــس الشــعب الــذي جــاء بالتزويــر، ورضيــت بنقــل مبــارك الســلطة وإدارة احلكــم 

ــارك. ــه مب للمجلــس العســكري الــذي ســبق وعين

وتركت الثورة جذور نظام مبارك التي سعان ما نبتت وأورقت.  -

تركــت الثــورة مؤسســات الدولــة العميقــة، واكتفــت بتغيــري القشــور مثــل تريــح ٤٠٠ ضابــط مــن جهــاز أمــن   -

الدولــة، واعتــرت تغيــري اســم اجلهــاز يسء الســمعة مــن جهــاز أمــن الدولــة إىل جهــاز األمــن الوطنــي - دون 

تغيــري املنتســبني إليــه - اعترتــه نجاًحــا!.

ثــورة أبقــت عــى النائــب العــام الــذي عينــه مبــارك لتســعة عــرش شــهًرا، رغــم أنــه كان يــرأس اجلهــاز املنــوط بــه   -

حماســبة الفاســدين وقتلــة الثــوار!

ــّوار،  ــل الث ــه، وقت ــاد أركان ــارك وفس ــام مب ــة بنظ ــا املتعلق ــة - يف كل القضاي ــه اخلاص ــل - بطريقت ــق الرج وحّق

ــة! ــة األدل ــدم كفاي ــة ع ــراءة بحج ــى ال ــا ع ــل مجيعه ــات، لتحص ــا للمحاك وقدمه

واملفارقــة الغريبــة أن املعارضــة التــي كانــت تطالــب بإقالــة النائــب العــام، وتعتــره مطلًبــا مــن مطالــب الثــورة 

ــع  ــاوب م ــكري ومل يتج ــس العس ــاء املجل ــم وج ــوب إزاحته ــن املطل ــدان ضم ــه يف املي ــق صورت ــت تعّل وكان

ــا جــاء الرئيــس مــريس وأقالــه تنفيــًذا  هــذا املطلــب الثــوري لســبعة عــرش شــهًرا أدار فيهــا شــؤون البــاد.. ومّل
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لإلعــان الدســتوري الــذي أصــدره يف نوفمــر 2012م اعرضــوا عــى القــرار، بــل ذهــب بعضهــم إىل النائــب 

ــا معــه، وحمرًضــا لــه عــى عــدم االنصيــاع لقــرار الرئيــس، رغــم شــكواهم قبــل  العــام املقــال يف مكتبــه متضامنً

القــرار بأيــام مــن أن الرجــل أحــال للقضــاء عــرشات القضايــا بعــد الثــورة يف جرائــم قتــل وفســاد وهنــب أمــوال 

عامــة، لكــن دون أدلــة كافيــة تديــن املتهمــني، وكانــت النتيجــة حصوهلــم مجيًعــا عــى الــراءة ليخرجــوا بعدهــا 

ألســنتهم للشــعب والثــوار.. 

لقــد خضنــا التجربــة يف بلــد عــاش يف اســتبداد ومل يتنفــس احلريــة فلــا أتيحــت لــه الفرصــة مل يغتنمهــا، ومل نصــر   -

عــى بعضنــا البعــض، وكانــت النتيجــة غــرق الســفينة بــكل مــن فيهــا. 

دخل رشكاء الثورة املرحلة االنتقالية متنافسني ومل حيسنوا إدارة خافاهتم كسياسيني،  -

ومل تنجــح فكــرة التخالــف الديمقراطــي التــي دعــا إليهــا اإلخــوان يف مجــع كافــة رشكاء الثــورة ليدخلــوا يف قائمة   -

انتخابيــة واحــدة تضمــن التمثيــل يف الرملــان لــكل التيــارات واألحــزاب.. وتقلــص عــدد األحــزاب املنضويــة 

ــع  ــة، واملطام ــة واخلارجي ــات الداخلي ــل التدخ ــة بفع ــزاب مهم ــحبت أح ــن 42 إىل 14، وانس ــف م يف التحال

واحلســابات السياســية الضيقــة. 

قطــاع كبــري مــن الشــعب كان حيســن الظــن باجليــش، ويثــق يف أنــه زاهــد يف الســلطة، وال يســعى إليهــا، خصوًصا   -

بعــد إدارتــه للمرحلــة االنتقاليــة، وإرشافــه عــى عــدة اســتحقاقات انتخابيــة، متــت مجيعهــا بشــفافية ونزاهــة، ومل 

يطعــن عليهــا بالتزويــر..

وهذا القطاع خرج من هذه االستحقاقات بنتائج هزيلة مل متكنه من احلكم أو التأثري يف احلكم،  -

وأيقــن أنــه لــن حيظــى بثقــة الشــعب عــن طريــق االنتخابــات، فطلــب مــن اجليــش التدخــل واغتصــاب الســلطة،   -

حفاًظــا عــى مــا زعمــه بمدنيــة الدولــة..

ــأن اجليــش سيســلمهم الســلطة لزهــده فيهــا، وبالفعــل قــام اجليــش بإرشاكهــم يف الســلطة  ــه وهــم ب وكان لدي  -

لشــهور معــدودة، واكتفــى بــإدارة الدولــة مــن خلــف الســتار، مســتخدًما هــؤالء كعرائــس املاريونــت حيركهــم 

ــام  ــه حس ــاوي، ونائب ــازم البب ــة ح ــس احلكوم ــور، ورئي ــديل منص ــت ع ــس املؤق ــن الرئي ــدًءا م ــاء، ب ــف يش كي

ــو جــاءت  ــة، املشــتاقني للمناصــب ول ــة ويســارية وليرالي ــارات نارصي ــوزراء املنتمــني لتي ــاًء بال عيســى، وانته

ــق غــري مرشوعــة! بطري
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ــام  ــش، وإهي ــن اجلي ــة ع ــورة الذهني ــني الص ــتخدمهم يف حتس ــد أن اس ــا بع ــم مجيًع ــص منه ــا ختل ــان م ــم سع ث  -

ــعبية. ــورة ش ــاز لث ــل انحي ــا ب ــس انقاًب ــه لي ــام ب ــا ق ــلطة، وأن م ــعى لس ــه ال يس ــارج بأن ــل واخل الداخ

منحــت الثــورة للشــعب املــري الشــعور باألمــان، وبثــت فيهــم اجلــرأة عــى التعبــري الــذي وصــل أحياًنــا حلــد   -

ــا لذلــك أن احلريــة يف القــول والتعبــري كانــت مــن أهــم مطالــب الثــورة،  االنفــات والتجــاوز، فــإذا مــا أضفن

األمــر الــذي جعــل مهمــة احلكومــة يف ضبــط اإليقــاع غايــة يف الصعوبــة.

كذلــك إحســاس النــاس باألمــان مــن عــدم إقــدام الرئيــس وحكومتــه بإحلــاق األذى أو الظلــم بــأي مواطــن،   -

وســيادة شــعور عنــد املواطنــني بالنســبة لإلخــوان املســلمني والرئيــس مــريس، مفــاده: هــؤالء نــاس بتــوع ربنــا 

وبيخافــوا مــن ربنــا.. فكيــف نخــاف ممــن خيــاف اهلل؟

لــذا كانــت هنــاك جــرأة مــن البعــض وصلــت إىل حــد التجــاوز، وصــدق مــن قــال: "مــن أمــن العقوبــة 

أســاء األدب!".

الكل أخطأ

الكل أخطأ والكل دفع وسيدفع ثمن خطأه أو اجتهاده.. من أيد مريس ومن عارضه ومن تآمر عليه.

)وما كان ربك نسًيا!(

ــي بعضهــم بعًضــا، ولــك أن تنظــر يف صــورة مــن خرجــوا يف مشــهد  ــن غــدروا بالرئيــس ُيصّف املتآمــرون الذي

االنقــاب وأيــن هــم اآلن؟ وكــم عــدد مــن بقــي منهــم إىل جــوار املنقلــب األكــر؟

والذيــن صفقــوا لانقــاب وحرضــوا عــى ســفك الدمــاء أيــن هــم اآلن؟، وكــم ســجن منهــم، وكــم ُعــزل أو 

ُغضــب عليــه، أو اعتكــف يف بيتــه إن مل يكــن قــد غــادر الوطــن..

واإلعالميــون والسياســيون الذيــن بــّرروا االنقــالب، وســّوقوا لــه ودافعــوا عنــه أيــن هــم اليــوم وكــم بقــي منهــم؟ 

وكــم أجــرب منهــم عى مغــادرة مــر أو جلس يف بيتــه إيثاًرا للســالمة؟

والفرقــاء الذيــن حتالفــوا مــع العســكر طمًعــا يف منصــب، أو ســعًيا ملصلحــة، فــإذا بــه يســتخدمهم مطيــة للوصول 

إىل مآربــه، ثــم قــذف هبــم عــى قارعــة الطريق.
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لقــد ســاندوه وســّوقوا لــه، ودافعــوا عنــه يف الداخــل واخلــارج، وتقاســموا معــه الســلطة املغتصبــة لفــرة سعــان 

ــم يف  ــم، وزج هب ــم وممتلكاهت ــى أمواهل ــظ ع ــم، وحتف ــكل ببعضه ــل ن ــك، ب ــد ذل ــكر بع ــم العس ــت، وعزهل ــا انته م

غياهــب الســجون متاًمــا مثلــا فعــل باإلخــوان وأنصــار الرشعيــة..

إىل هؤالء وغرهم ممن مل أذكرهم، أقول: 

علينا مجيًعا االعراف بأخطائنا واالستفادة منها، ومراجعة مواقفنا.

علينا معاجلة األخطاء، وجر األرضار، ورد املظامل، والعودة إىل احلق، واالحتكام إىل العقل.

احلل يف مصاحلة وطنية شاملة، وعدالة انتقالية، تنصف املظلوم وحتاسب الظامل، وتعطي كل ذي حق حقه.

أســأل اهلل أن حيفــظ مــر وأهلهــا، وأن جيعــل يومهــا خــرًيا مــن أمســها، وغدهــا خــرًيا مــن يومهــا، وأن خيلــص 

شــعبها مــن الظلــم واالســتبداد، وينعــم عليهــا بالرخــاء واالســتقرار..

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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السيرة الذاتية للرئيس الشهيد د.محمد مرسي

السرية الذاتية
للرئيس الشهيد د.حممد مريس  
)8 أغسطس 1951 - 17 يونيو 2019م(

الدكتــور حممــد حممــد مــريس عيســى العيــاط، هــو الرئيــس اخلامــس جلمهوريــة مــر العربيــة، واألول 
بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011م، وهــو أول رئيــس مــدين منتخــب للبــــاد. 

ُأعلــن فـــوزه يف انتخابــات الرئاســة املريــة 24 يونيــو 2012م بنســبة 51.73 % مــن أصــوات الناخبــني 
ــو  ــه يف 30 يوني ــام منصب ــوىل مه ــات، وت ــوزه يف االنتخاب ــان فـ ــع إع ــية م ــه الرئاس ــدأت فرت ــاركني، ب املش

ــه اليمــني الدســتورية. 2012م بعــد أدائ
انتمــى د. مــريس لإلخــوان املســلمني فكــًرا عــام 1977م وتنظيمًيــا أواخــر عــام 1979م، وعمــل عضــًوا 

بالقســم الســيايس باجلاعــة منــذ نشــأته عــام1992م.
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د. محمد مريس يف شبابهد. محمد مريس يف طفولته

انتخــب الدكتــور حممــد مــريس كأول رئيــس حلــزب احلريــة والعدالــة، وكان عضــًوا بمكتــب اإلرشــاد بجاعــة 

اإلخــوان املســلمني قبــل تأســيس احلــزب، وكــا أنــه أحــد أبــرز القيــادات السياســية باجلاعــة التــي قــادت النضال 

ضــد النظــام املخلــوع يف عقــده األخــري؛ فقــد كان رئيــس الكتلــة الرملانيــة لإلخــوان املســلمني بمجلــس الشــعب 

)2000 - 2005م(، يف حــني أنــه كان رئيــس قســم علــم املــواد بكليــة اهلندســة - جامعــة الزقازيــق.

ولــد د.حممــد مــريس يف 8 أغســطس 1951م يف قريــة "العــدوة، مركــز "ههيــا" بمحافظــة الرشقيــة. ونشــأ 

يف قريتــه ألب فــاح وأم ربــة منــزل، وهــو االبــن األكــر هلــا، ومهــا متوفيــان اآلن، ولــه أختــان وثاثــة إخوة.

تعلــم يف مــدارس حمافظــة الرشقيــة، ثــم انتقــل إىل القاهــرة للدراســة اجلامعيــة، وعمــل معيــًدا بالكليــة، ثــم 

خــدم باجليــش املــري )1975 - 1976م( جمنــًدا بســاح احلــرب الكياويــة بالفرقــة الثانيــة مشــاة.

تــزوج د. مــريس مــن الســيدة نجــاء حممــود يف 30 نوفمــر 1978م، ورزق منهــا بخمســة مــن األوالد 

هــم: أمحــد وشــياء وأســامة وعمــر وعبــد اهلل.

أكر أوالده هو الدكتور أمحد، يعمل طبيًبا بقسم املسالك البولية واجلراحة العامة.

 وشياء هي البنت الوحيدة للدكتور مريس حاصلة عى بكالوريوس العلوم من جامعة الزقازيق.

أما أسامة، النجل الثالث للرئيس مريس، فهو حيمل ليسانس حقوق، ويزاول مهنة املحاماة عر مكتبه. 

ونجله الرابع هو عمر، أهنى دراسته يف كلية التجارة.

أما عبد اهلل، نجله اخلامس واألخري، فقد أهنى دراسته أيًضا يف كلية التجارة. 
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ــل  ــن العم ــها ع ــه بنفس ــأت أست ــد ن وق

الســيايس أثنــاء فرتــه الرئاســية، حتــى إن 

ــب بـــ "ســيدة مــر  ــه رفضــت أن ُتلقَّ زوجت

ــد يشء  ــه ال يوج ــى أن ــددت ع األوىل"، وش

ــة  ــد خادم ــل يوج ــر"، ب ــيدة م ى "س ــمَّ ُيس

األوىل. مــر 

عــى  مــريس  حممــد  الدكتــور  حصــل 
ــرة  ــة القاه ــن جامع ــة م ــوس اهلندس بكالوري
هندســة  يف  ماجســتري  ثــم  1975م،  عــام 

الفلــزات مــن نفــس اجلامعــة 1978م، كــا حصــل عــى الدكتــوراه يف اهلندســة مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا 
1982م. عــام 

ــوب  ــة جن ــاعًدا بجامع ــا مس ــرة، ومدرًس ــة القاه ــة جامع ــة اهلندس ــاعًدا بكلي ــا مس ــًدا ومدرًس ــل معي عم
ــي  ــني عام ــا ب ــدة يف كاليفورني ــات املتح ــورث ردج" يف الوالي ــة "ن ــاعًدا يف جامع ــتاًذا مس ــا، وأس كاليفورني
ــام  ــن الع ــق م ــة الزقازي ــة جامع ــة اهلندس ــواد بكلي ــة امل ــم هندس ــس قس ــتاَذا ورئي 1982 - 1985م، وأس

ــق. ــة الزقازي ــس بجامع ــة التدري ــادي هيئ ــًوا بن ــب عض ــام 2010م، وانتخ ــى الع 1985م وحت

ــاالت  ــع يف املج ــى أرض الواق ــاج ع ــط باإلنت ــي ترتب ــة الت ــاالت الصناعي ــة يف املج ــاث متخصص ــه أبح ل
ــذي يعــد مــن  ــه عــرشات األبحــاث يف "معاجلــة أســطح املعــادن"، وال ــة الكــرى يف مــر، كــا أن ل الصناعي
املجــاالت العلميــة الدقيقــة، عمــل يف مرشوعــات ممولــة مــن وكالــة ناســا أثنــاء عملــه يف جامعــة كاليفورنيــا.

وقــع عليــه االختيــار كعضــو يف جلنــة مقاومــة الصهيونيــة بمحافظــة الرشقيــة، كــا اختــري عضــًوا باملؤمتــر 
ــة ملقاومــة  ــة املري ــة، وهــو عضــو مؤســس باللجن ــات املهني ــدويل لألحــزاب والقــوى السياســية والنقاب ال

املــرشوع الصهيــوين.

ــا،  ــري فيه ــه الكب ــة وتفوق ــاالت العلمي ــن املج ــة م ــه بداي ــل إلي ــع وص ــدؤوب يف كل موق ــه ال ــرف بعمل ُع
ــا.  ــه هب ــت جدارت ــا وأثب ــي تقلده ــة الت ــية والنضالي ــع السياس ــوالً إىل املواق وص

د. محمد مريس يف مجلس الشعب )2000 - 2005م(
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بســبب مواقفــه الرافضــة باســتمرار للمارســات الظاملــة للنظــام املخلــوع تعــرض الدكتــور حممــد مــريس 

لاعتقــال مــرات عديــدة، فبعــد تزويــر انتخابــات 2005م كان الدكتــور حممــد مــريس يف مقدمــة املظاهــرات 

الداعمــة للقضــاة املطالبــني باســتقاهلم والرافضــني لتحويــل بعضهــم للجنــة الصاحيــة عقاًبــا عــى 

ــام حمكمــة  ــو 2006م مــع 500 مــن أعضــاء اإلخــوان مــن أم ــوم 18 ماي مواقفهــم، فاعتقــل يف صبيحــة ي

شــال القاهــرة، وجممــع حماكــم اجلــاء بوســط القاهــرة ليقــي 7 أشــهر خلــف القضبــان.

ــن  ــري م ــدد كب ــن ع ــر ضم ــورة 25 يناي ــاء ث ــر 2011م أثن ــب 28 يناي ــة الغض ــوم مجع ــاح ي ــل صب ــا اعتق ك

قيــادات اإلخــوان عــى مســتوى املحافظــات؛ ملنعهــم مــن املشــاركة يف مجعــة الغضــب، وبعــد فتــح الســجون 

وهــروب املســاجني، رفــض د.مــريس تــرك الســجن، واتصــل بالقنــوات الفضائيــة ووكاالت األنبــاء يطالــب 

اجلهــات القضائيــة باالنتقــال ملقــرِّ الســجن والتحقــق مــن موقفهــم القانــوين وأســباب اعتقاهلــم، قبــل أن يغــادر 

الســجن؛ لعــدم وصــول أي جهــة قضائيــة إليهــم.

وتعــدى الظلــم الــذي تعــرض لــه الدكتــور حممــد مــريس إىل عائلتــه؛ حيــث تــمَّ اعتقــال نجلــه الدكتــور 

أمحــد عنــد إعــان والــده الرّشــح ملجلــس الشــعب عــام 2000م، واعتقــل 3 مــرات ووالده نائــب باملجلس، 

ومل تتوقــف االعتقــاالت بعــد انتهــاء الــدورة الرملانيــة.
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ترشــح النتخابــات جملــس الشــعب 1995م، وانتخابــات 2000م، ونجــح فيهــا وانتخب عضــًوا بمجلس 
الشــعب املــري عــن مجاعــة اإلخــوان، وشــغل موقــع املتحــدث الرســمي باســم الكتلــة الرملانيــة لإلخــوان، 
وبعــد متيــزه الكبــري يف العمــل الســيايس يف ســنوات الرملــان اخلمــس التــي شــارك هبــا اختــاره جملــس الشــورى 
العــام لإلخــوان املســلمني ليكــون عضــًوا بمكتــب إرشــاد اجلاعــة، وبعــد الثــورة انتخبه جملــس شــورى اإلخوان 

رئيًســا حلــزب احلريــة والعدالــة الــذي أنشــأته اجلاعــة.
وســطع نجــم د. حممــد مــريس يف برملــان 2000م؛ حيــث كان دور واضــح ومؤثــر خــال تلــك 
ــب  ــعب، وصاح ــس الش ــاء جمل ــط أعض ــن أنش ــث كان م ــة؛ حي ــة الرملاني ــٍس للكتل ــة كرئي ــدورة الرملاني ال
أشــهر اســتجواٍب يف جملــس الشــعب عــن حــادث قطــار الصعيــد، وأدان احلكومــة، وخرجــت الصحــف 
ــا كأفضــل برملــاين 2000 - 2005م مــن  احلكوميــة يف اليــوم التــايل تشــيد باســتجوابه، وتــم اختيــاره عامليًّ

ــاين. ــه الرمل ــال أدائ خ
ويف انتخابــات ملجلــس الشــعب 2005م، حصــل عــى أعــى األصــوات وبفــارٍق كبــرٍي عــن أقــرب منافســيه، 

ولكــن تــم إجــراء جولــة إعــادة أعلــن بعدهــا فــوز منافســه بالتزويــر.
ــا عــى  ــرًيا يف القســم الســيايس جلاعــة اإلخــوان املســلمني؛ حيــث كان مرشًف ولعــب د. مــريس دوًرا كب
ــي  ــاح الت ــادرة اإلص ــن مب ــدًءا م ــرية ب ــرة األخ ــال الف ــرًيا خ ــًا كب ــهد تفاع ــذي ش ــيايس ال ــم الس القس
أطلقتهــا اجلاعــة عــام 2004م، ومـــروًرا بطـــرح برنامــج احلـــزب "القـــراءة األوىل "عــام 2007م، فيــا قــاد 

املطبــخ الســيايس لانتخابــات الرملانيــة يف 2010م.

االنقالب عي الرئيس الرشعي للبالد وحماكمته:
يف هناية أبريل 2013م:

ــا - وهــي احلركــة  ــا ودولًي انطلقــت مــا يعــرف بحركــة "متــرد " وهــي - حركــة خمابرتيــة مدعومــة إقليمًي

التــي تأكــــد يف تريبــات أن احلكومــة اإلماراتيــة قامــت بتمويلهــا. 
ودعــت "متـــرد" إىل ســحب الثقــة مــن الرئيــس د.مــريس، وكانــت تطالبــه بانتخابــات رئاســية مبكــرة، وقــد 
ــة للدســتور  ــة خمالف ــو 2013م مســتندة إىل توقيعــات باطل قامــت احلركــة بالدعــوة إىل مظاهــرات 30 يوني

والقانــون زعمــت أهنــا مجعتهــا مــن )22( مليــون مــري. 
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ويف 3 يوليو 2013م املوافق 24 شعبان 1434هـ:

قــام اجليــش املــري حتــت قيــادة الفريــق أول عبــد الفتــاح الســييس وزيــر الدفــاع بانقـــــابه العكــري 

عــى الرئيــس املــري املنتخــب د.حممــد مــريس، وعّطــل العمــل بالدســتور وقطــع بــث عــدة وســائل 

إعاميــة. وكّلــف رئيــس املحكمــة الدســتورية عــديل منصــور برئاســة البــاد. وتــم احتجــاز الرئيــس د.حممــد 

مــريس يف مــكان غــري معلــوم لعــدة أشــهر، وســيطر اجليــش عــى كل مرافــق الدولــة بعــد أن اعتقــل كل مــن 

قــاوم هــذا االنقـــــاب باملظاهــرات الســلمية.

حماكمة  الرئيس الرشعي د. حممد مريس:

يف مطلع سبتمرب 2013م:

أحالــت النيابــة العامــة الرئيــس حممــد مــريس ملحكمــة اجلنايــات، ووجهــت لــه اهتامــات بالتحريــض عــى 

القتــل، وأعــال العنــف خــال املظاهــرات التــي جــرت أمــام قــر االحتاديــة الرئــايس هنايــة عــام 2012م، 

وشــهدت أعــال عنــف بــني أنصــار الرئيــس د. حممــد مــريس والبلطجيــة التــي اســتأجرهتا خمابــرات اجليــش، 

وعــى رأســهم عبــد الفتــاح الســييس وزيــر الدفــاع آنـــذاك، وأســفرت عــن مقتــل تســعة أشــخاص مــن أنصار 

الرئيــس مــريس.

وقـــد رفــض الرئيــس حممــد مريس الـــرد عــى أســئلة املحققني، متمســًكا بكونــه الرئيس الرشعــي املنتخب 

للبــاد، وأنــه خمتطــف مــن قبــل وزيــر الدفــاع ، وأنه ال يمكــن حماكمتــه إال بمقتــى أحكام الدســتور. 

ويف يوم الثالثاء 17 نوفمرب 2015م:

أحالــت النيابــة العامــة الرئيــس الدكتــور حممــد مــريس إىل حمكمــة عســكرية ألول مــره منــذ بــدء حماكمتــه 

ــة الرئيــس حممــد مــريس إىل القضــاء  ــة مــن اإلعــان عــن إحال يف 4 نوفمــر 2013م، وبعــد ســاعات قليل

العســكري، تــم اإلعــان عــن اســتبعاده مــن املحاكمــة أمــام القضــاء العســكري. 

ويف يوم الثالثاء 21 أبريل 2015م:

أصدرت املحكمة حكًا ضده بالسجن ملدة 20 سنة. 
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ويف يوم السبت 16 سبتمرب 2017م:

أصــدرت حمكمــة النقــض، برئاســة مستشــار العســكر عثــان متــويل، حكــًا بتأييــد الســجن املؤبــد الصــادر 

ضــده يف قضيــة "التخابــر مــع قطــر"، لرتفــع جممــل األحــكام الصــادرة ضــده إىل 45 عاًمــا.

يف يوم 28 يونيو 2013م:

خــرج مايــني املريــني مــن مؤيــدي الرئيــس مــريس يف ميــدان رابعــة العدويــة والنهضــة وغريمهــا مــن 

مياديــن مــر كلهــا مطالبــني باســتمراره رئيًســا للبــــاد، ونــددوا بــا قــام بــه اجليــش مــن انقــــاب عســكري 

يف 3 يوليــو 2013م، واســتمرت املظاهــرات ملــدة )48( يوًمــا، تعــددت فيهــا أشــكال املطالبــة بعــــودة 

ــلمني  ــوان املس ــام لإلخــ ــد الع ــلمية، ورصح مرش ــرات بالس ــمت املظاهـ ــاد، واتس ــي للبــ ــس الرشع الرئي

د.حممــد بديــع بعبــارة )ســلميتنا أقــوى مــن الرصــاص(، وهــذا مــا أّيدتــه وســائل اإلعـــــام األجنبيــة، ونفتــه 

وســائل اإلعــــام املحليــة واصفــة املتظاهــــرين- كذًبــا - بأهنــم مســلحون.
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ويف يوم 14 أغسطس 2013م:

ــا حســب  تــم فــض اعتصامــي رابعــة والنهضــة بالقــوة مــن قبــل قــوات األمــن واجليــش املــري، خملًف

املصــادر الرســمية لانقـــاب )628( شــهيَدا، ولكــن الرقــم جتــاوز - حســب املصــادر األجنبيــة - حاجــز 

اخلمســة آالف شــهيًدا، وتــم اعتقــال وتعـــذيب اآلف املتظاهـــرين حتــى يومنــا هـــذا.

رسائل الرئيس د. حممد مريس للشعب من وراء قضبـان العسكــر:
ــس  ــه الرئي ــه، بصفت ــن معتقل ــري م ــعب امل ــائل للش ــدة رس ــريس ع ــد م ــهيد د. حمم ــس الش ــه الرئي وّج

الرشعــي للبــــاد، وكانــت آخــر رســالة نــرشت عــى صفحتــه الرســمية يف "فيســبوك" يف 25 أكتوبــر 2014م 

وكان نصهــا:

"شــعب مــر العظيــم... أهنئكــم بالعــام اهلجــري اجلديــد والوطــن يف ذروة ثورتــه، وشــبابه يف أوج 

ــيح  ــالب الكس ــذا االنق ــد ه ــم ض ــتمرار ثورتك ــدري اس ــج ص ــد أثل ــم وق ــم، أهنئك ــاذ كلمته ــم ونف عزمه
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وقياداتــه الذيــن يريــدون إخضــاع الوطــن وهيهــات هلــم ذلــك، خائفــن مــن مصــر أســود عقاًبــا هلــم عــى 

مــا اقرتفتــه أيدهيــم مــن جرائــم يف حــق هــذا الشــعب العظيــم.

وال يفوتنــي أن أعلــن بــكل وضــوح أننــي قــد رفضــت - وال زلــت أرفــض - كل حمــاوالت التفــاوض 

ــوا  ــون، وينعم ــتمر املجرم ــة إىل أن يس ــاوالت اهلادف ــك املح ــهداء، تل ــاء الش ــورة ودم ــت الث ــى ثواب ع

باســتعباد شــعب مل يســتحقوا يوًمــا االنتــامء لــه، وإننــي كذلــك أشــدد تعليــاميت لــكل الثــوار الفاعلــن عى 

األرض بقياداهتــم وجمالســهم وحتالفاهتــم ورموزهــم ومفكرهيــم وطالهبــم أنــه ال اعــرتاف باالنقــالب، 

ال تراجــع عــن الثــورة، وال تفــاوض عــى دمــاء الشــهداء.

كل عــام وأنتــم ثــوار وأنتــم أحــرار، أمــا أنــا فــإن يقينــي بفضــل اهلل ال يتزعــزع يف نــر اهلل لثورتنــا وثقتــي 

ال هتتــز يف عزائمكــم املتوقــدة وبأســكم الشــديد.

ــن أدخــل داري قبــل بنــايت الطاهــرات  ــن أغــادر ســجني قبــل أبنائــي املعتقلــن، ول وإن شــاء اهلل ل

ــد اســتقت عزمــي مــن عــزم  ــرار، وق ــورة األب ــدي أغــى مــن شــهداء الث ــايت عن املعتقــالت، وليســت حي

الشــباب املبــدع يف كل مياديــن الثــورة وجامعاهتــا، ومل وال ولــن أنســى أبنائــي مــن املجنديــن الشــهداء 

الذيــن يطاهلــم غــدر الغادريــن بعــد أن أحــال االنقــالب الوطــن إىل بحــور جــراح أعلــم أن الثــورة طبيبهــا، 

وأن القصــاص منتهاهــا... فاســتبرشوا خــًرا واســتكملوا ثورتكــم واهلل نــارص احلــق ولــن يرتكــم أعاملكــم.

وإن شاء اهلل نلتقي قريًبا، والثورة قد متت كلمتها وعلت إرادهتا".

وفــــاتــه:
تــويف الرئيــس الشــهيد الدكتــور حممــد مــريس يــوم االثنــني 17 يونيــو 2019م، املوافــق 14 شــوال 

1440هـــ أثنــاء مثولــه للمحاكمــة يف "قضيــة التخابــر مــع قطــر". وعقــب رفــع اجللســة أغمــي عليــه، وتــويف 

ــة حــادة.  ــة قلبي ــر ذلــك بعــد أن ُأصيــب بنوب عــى إث

وطالبــت األمــم املتحــدة وجهــات حقوقيــة بالتحقيــق يف ظــروف اعتقالــه ووفاتــه، حيــث اهتمــت أستــه 

ورفاقــه الســلطات أهنــا تعمــدت إمهــال حالتــه الطبيــة، وتركتــه طرحًيــا عــى األرض بعــد أن أغمــي عليــه ملــدة 

ثلــث الســاعة. 
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ُدفــن الرئيــس الشــهيد، وُمنــع الشــعب مــن تشــييع جنازتــه.. وحــرض الدفــن 8 أشــخاص فقــط، منهــم 

ــه وأوالده..  زوجت

آخر كلامت الرئيس الشهيد د.حممد مريس:

كان قبيــل وفاتــه مبــارشة، قــد طلــب الرئيــس الشــهيد د. حممــد مــريس مــن القــايض الســاح لــه بالــكام، 

وحتــدث لدقائــق معــدودة، مرًحــا:

ــه  ــور، وإن ــة تتده ــه الصحي ــالب، وإن حالت ــلطات االنقــ ــل س ــن قب ــد م ــوت املتعم ــرض للم ــه يتع "بأن

ــعاف". ــالج أو إس ــرة دون ع ــن م ــر م ــايض أكث ــبوع امل ــالل األس ــامء خ ــرض لإلغ تع

وأكــد الرئيــس الشــهيد أن لديــه أساًرا كثــرية، مضيًفــا أنــه لــو كشــف هــذه األسار فســيفرج عنــه، بيــد 

أنــه قــال إنــه لــن يكشــفها ألهنــا ســتر بأمــن مــر القومــي".

ومما قاله الرئيس الشهيد د. مريس يف آخر حلظات حياته:
ــى  ــة، وحت ــالم وال املحكم ــي وال اإلع ــة، ال أرى املحام ــري يف املحكم ــا جي ــى اآلن ال أرى م "حت

ــاع عنــي". ــه معلومــات للدف ــن يكــون لدي ــدب مــن املحكمــة ل املحامــي املنت

ثم أنشد بيت الشعر:

 "بالدي وإن جارت عي عزيزة       وأهي وإن ضنوا عي كرام"

وكانــت أسة الرئيــس الشــهيد قــد قالــت يف بيــان بمناســبة شــهر رمضــان - إن الرئيــس مــا زال يعيــش يف 

"اعتقــال انفــرادي تعســفي بمحبســه وحصــار تــام وعزلــة كاملــة" بعــد ســنوات مــن اعتقالــه.

واشــتكت األسة مــن ظروفــه، قائلــة إن "شــهر رمضــان الكريــم حيــل هــذا العــام والرئيــس مــريس ُمغيَّب 

وحيــد، وســط حصــار وتعتيــم متعمــد عــن طبيعة وظــروف احتجــازه".

وأوضحــت أهنــا ال تعــرف كثــرًيا عــن حالتــه الصحيــة يف ظــل ظــروف احتجــازه احلاليــة  ، مشــرية إىل أن 

مــا حيــدث لــه "خمالفــة جلميــع الدســاتر والقوانــن املنظمــة للعدالــة يف مــر والعــامل".
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 تقرير خلرباء يف األمم املتحدة:
ظروف السجن "الوحشية" التي احتجز فيها الرئيس حممد مريس قد تكون سبًبا مبارًشا يف وفاته

أعلــن تقريــر خلــراء يف األمــم املتحــدة، بينهم - أغنيــس كاالمــارد - مفوضة شــؤون اإلعدامات 

خــارج إطــار القانــون، أن ظــروف الســجن "الوحشــية" التــي احتجــز فيهــا الرئيــس الدكتــور حممــد 

مــريس قــد تكــون ســبًبا مبــارًشا يف وفاتــه.

ــر أن الرئيــس مــريس احتجــز يف ظــروف يمكــن فقــط أن توصــف بالوحشــية،  وأوضــح التقري

خاصــة خــال فــرة احتجــازه ملــدة مخــس ســنوات يف "ســجن طــرة".

ــون  ــى ألن يك ــد يرق ــذه، ق ــاز كه ــروف احتج ــريس يف ظ ــس م ــاة الرئي ــر أن وف ــاف التقري وأض

ــة".  ــّره الدول ــفًيا تق ــاًل تعس "قت

وقد جاء يف التقرير الذي أصدرته األمم املتحدة ما يي: 



102

"ربــا كان لنظــام الســجن يف مــر دور مبــارش يف التســبب بمــوت الرئيــس الســابق حممــد مــريس، 

ــذه  ــبب ه ــديد بس ــر الش ــة للخط ــن عرض ــجناء اآلخري ــن الس ــاة آالف م ــة وحي ــون صح ــد تك وق

املنظومــة، كــا يقــول خــراء األمــم املتحــدة املســتقلون".

"كان الدكتــور مــريس حمتجــًزا يف ظــروف يمكــن وصفهــا بالوحشــية، وخاصــة خــال الســنوات 

اخلمــس التــي كان فيهــا معتقــًا يف ســجن طــرة، ومــن املمكــن أن تعتــر وفــاة الدكتــور مــريس بعــد 

تعرضــه لتلــك الظــروف قتــًا تعســفًيا بإيعــاز مــن الدولــة". 

"لقــد حصلنــا عــى أدلــة قويــة مــن مصــادر متعــددة تفيــد بــأن اآلالف مــن املعتقلــني اآلخريــن يف 

أنحــاء مــر، قــد يعانــون انتهــاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان، وقــد يواجــه الكثــريون منهــم خطــر 

املوت.

ــاح  ــد الفت ــس عب ــة للرئي ــة احلالي ــا احلكوم ــوم هب ــدة تق ــة ومتعم ــة منتظم ــذه ممارس ــدو أن ه ويب

ــني". ــكات املعارض ــدف إس ــييس هب الس

"يتوجــب عــى مــر القيــام يف احلــال بمعاجلــة أوضــاع الســجون فيهــا والتوقــف مبــارشة عــن 

ــفي،  ــال التعس ــرض لاعتق ــدم التع ــق يف ع ــاة، واحل ــاس يف احلي ــق الن ــك ح ــي تنته ــات الت املارس

وحــق عــدم التعــرض للتعذيــب واملعاملــة املســيئة، واحلــق يف حماكــات نزهيــة وعادلــة، واحلــق يف 

احلصــول عــى رعايــة طبيــة كافيــة".

ــة التــي  ــا مفصــًا للمصاعــب اليومي "ويف مراســلة رســمية مــع احلكومــة، قــدم اخلــراء توصيًف

ــاة التــي كابدهــا بســبب انعــدام الرعايــة". تعــرض هلــا الدكتــور مــريس، وللمعان

ــاعة يف  ــن س ــاث وعرشي ــرادي لث ــس انف ــًزا يف حب ــريس حمتج ــور م ــراء: "كان الدكت ــال اخل وق

ــاء الســاعة الواحــدة مــن  ــى يف أثن ــن، وال حت ــة الســجناء اآلخري ــه برؤي ــوم، ومل يكــن يســمح ل الي

النهــار عندمــا كان يســمح لــه بالرّيــض. 

وكان جُيــرب عــى النــوم عــى أرضيــة مــن اخلرســانة، ومل يكــن يتوافــر لديــه ســوى بطانيــة واحدة 

أو اثنتــني يتدّثــر هبــا، ومل يكــن يســمح لــه بإدخــال أي كتــب أو جمــات أو مــواد للكتابــة أو مذيــاع.
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كــا ُحــرم الدكتــور مــريس مــن الرعايــة الصحيــة والعــاج ممــا كان يعانيــه مــن مــرض الســكري 

وضغــط الــدم، ومــا لبــث أن فقــد القــدرة عــى اإلبصــار بشــكل متســارع يف العــن اليــرسى، 

وتعــرض إلغــاءات متكــررة بســبب مــرض الســكر وفقــد الوعــي مــراًرا، ونتيجــة ملــا كان مصاًبــا 

بــه مــن أمــراض فقــد تآكلــت أســنانه، وأصيبــت لثتــه بااللتهــاب، وكانــت الســلطات قــد ُحــّذرت 

مــراًرا وتكــراًرا مــن أن ظــروف ســجن الدكتــور مــريس، ســوف تنــال مــن صحتــه بالتدريــج إىل أن 

تقتلــه يف هنايــة املطــاف. وال يوجــد مــا يــدل عــى أن الســلطات حركــت ســاكنًا ملعاجلــة هــذا الوضع، 

وذلــك بالرغــم مــن أن العواقــب كانــت تلــوح يف األفــق".

"ومــن بــني اآلالف مــن املعتقلــني اآلخريــن الذيــن يعانــون مــن ظــروف مشــاهبة مستشــار 

الدكتــور مــريس للشــؤون اخلارجيــة ســابًقا الدكتــور عصــام احلــداد ونجلــه الســيد جهــاد احلــداد، 

ــه..". ــا ألقــي القبــض علي ــذي كان املتحــدث الرســمي باســم مجاعــة اإلخــوان املســلمني عندم  ال

ــي يعتقــان فيهــا وبســبب  ــن الرجلــني بســبب الظــروف الت ــل هذي ــا قت ــم فعلًي ــر: "يت وأكــد التقري

حرماهنــام مــن الرعايــة الطبيــة، ويبــدو أن ذلــك مقصــود ومتعمــد أو عــى األقــل يســمح بــه مــن 

خــال الامبــاالة بحياهتــا ومصريمهــا. كــا أن اآلالف مــن الســجناء اآلخريــن يف مــر يواجهــون 

ــاع  ــوء األوض ــبب س ــا بس ــن عاجه ــري املمك ــن غ ــة م ــرض ألرضار صحي ــوت أو التع ــر امل خط

املعيشــية داخــل املعتقــات، التــي يفاقــم منهــا االنتهــاك عــى نطــاق واســع ملجريــات العدالــة بــا 

ــن  ــع املحام ــل م ــدام التواص ــرادي، وانع ــس االنف ــة، واحلب ــه هتم ــال دون توجي ــك االعتق يف ذل

بشــكل كاف، وغــري ذلــك مــن املارســات التــي حتــول دون إجــراء حماكــات عادلــة ونزهيــة. 

وأوضــح تقريــر خــراء األمــم املتحــدة: "لقــد وصلــت إلينــا تقاريــر تفيــد باكتظــاظ الســجون، 

ــة واحلرمــان مــن التعــرض للشــمس. كــا حتظــر عــى املســاجني  ــة، وســوء التهوي ونقــص األغذي

ــة، وكثــريون منهــم حيتجــزون يف  ــة الروري ــة الطبي ــا حُيرمــون مــن الرعاي ــارات األقــارب، بين زي

زنازيــن العــزل لفــرات طويلــة".
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"ونطالــب بإجــراء حتقيــق مســتقل وحيــادي وفعــال يف ظــروف وفــاة الرئيــس مــريس، وكذلــك 

يف حالــة مجيــع الســجناء اآلخريــن الذيــن ماتــوا داخــل احلبــس منــذ 2013م، كــا طالبــوا بمحاكمــة 

ــى  ــان ع ــة اإلع ــدوا أمهي ــا. وأك ــات الضحاي ــض عائ ــاكات، وتعوي ــم لانته ــم ارتكاهب ــن يزع م

املــأل عــن منهجيــة ونتائــج التحقيــق".

واختتــم التقريــر بالقــول: "لقــد تواصــل اخلــراء مــع احلكومــة وسيســتمرون يف رصــد الوضــع. 

وعرضــوا تقديــم املســاعدة للســلطات وغريهــا مــن اجلهــات ذات العاقــة هبــدف معاجلــة األوضاع 

البائســة داخل الســجون. 

خرباء األمم املتحدة

أغنيس كاالمارد
 املقرر اخلاص بشأن اإلعدامات التعسفية وجمموعات العمل

التابعة لألمم املتحدة حول االعتقاالت التعسفية
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خطاب الرئيس حممد مرسي لألمة 
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ليــس لــي حقــوق وإنمــا علــّي واجبــات، فأعينونــي 
مــا أطعــت اهلل فيكــم، فــإن  عصيتــه؛ فــا طاعــة لــي 

عليكم

ــن  ــة هــي الســبيل للخــروج بمصــر م الوحــدة الوطني
ــروع  ــو مش ــاق نح ــة، واالنط ــة الصعب ــذه المرحل ه
شــامل نحملــه جميًعــا، لنهضــة وتنميــة مصريــة حقيقــة 

ــا ــكل مواردن ــي ل ــف حقيق ولتوظي

ــق  ــة تحق ــة مصري ــم بنهض ــار العال ــى إبه ــّر عل نص
ــكل  ــم ل ــش الكري ــة واالســتقرار والرخــاء والعي الكرام

ــّي ــر أب ــري ح مص

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ــه  ــل اهلل وبرمحت ــل بفض ــد اهلل )](.. }ق ــن عب ــد ب ــيدنا حمم ــول اهلل س ــى رس ــام ع ــاة والس ــد هلل والص احلم

فبذلــك فليفرحــوا هــو خــري ممــا جيمعــون{. 

»شــعب مــر العظيــم، أهيــا الفرحــون اليــوم، واملحتفلــون بعيــد الديمقراطيــة، والواقفــون يف كل مياديــن مر، 

أتوجــه إليكــم بحمــد اهلل )8( عــى بلوغنــا هــذه اللحظــة التارخييــة التــي تشــكل ملمًحــا مضيًئــا.. حلظــة مســطرة 

بيــد املريــني وإرادهتــم ودموعهــم وتضحياهتــم.. هــذه اللحظــة التــي نســطرها مجيًعــا هبــذه التضحيــات«. 

د. حممد مرسي رئيًسا ملصر 2012م

خطاب الرئيس حممد مرسي لألمة 
بعد إعالن فوزه بالرئاسة

 24 يونيو 
2012م
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»فــا كنــت ألقــف بــني أيديكــم اليــوم كأول رئيــس منتخــب بــإرادة املريــني احلــرة يف أول انتخابــات رئاســية بعــد 

ثــورة 25 ينايــر- مــا كنــت ألقــف هــذا املوقــف معكــم اآلن هبــذه الفرحــة العارمــة التــي تعــم كل ربــوع وطننــا مــر 

احلبيبــة، لــوال توفيــق اهلل )8(، ثــم هــذه التضحيــات، وتلــك الدمــاء الذكيــة لشــهدائنا األبــرار ومصابينــا العظــام«.

»أقــدم الشــكر لــكل مــن فقــدوا عزيــًزا عليهــم، وضحــوا بــه مــن أجــل مــر، وأقــدم خالــص الدعــاء للشــهداء 

ــر  ــا الطريــق لنصــل إىل هــذه اللحظــة.. التقدي ــة، والذيــن فتحــوا لن واملصابــني الذيــن رووا بدمائهــم شــجرة احلري

والشــكر ألس هــؤالء الشــهداء الذيــن عّلمــوا أوالدهــم معنــى الشــهادة والوطنيــة احلقــة، والذيــن صــروا عــى فقــد 

أبنائهــم ثمنًــا للحريــة، وأجــدد معهــم وهلــم العهــد بــأن هــذه الدمــاء الذكيــة لــن تضيــع هــدًرا«.

»كل التحيــة لشــعب مــر العظيــم، وجيــش مــر.. خــري أجنــاد األرض، والقــوات املســلحة بــكل أبنائهــا 
أينــا ُوجــدوا.. حتيــة خالصــة مــن قلبــي هلــم، وحــب يف قلبــي ال يعلمــه إال اهلل )8(، وأنــا أحــب هــؤالء، وأقــدر 
ــا،  ــا مجيًع ــا ونقدره ــي نحبه ــة الت ــة العريق ــى املؤسس ــم وع ــاظ عليه ــم واحلف ــى تقويته ــرص ع ــم، وأح دوره
ــل  ــد أمح ــي ق ــأ أنن ــم خط ــور بعضه ــن يتص ــا إىل أن الذي ــاء، الفًت ــة الرشف ــال الرشط ــة لرج ــا التحي ــدم أيًض وأق
لبعضهــم تقديــًرا أقــل مــن غريهــم، فهــذا ظــن غــري صحيــح، ومــن ارتكــب جريمــة يعاقــب عليهــا بالقانــون«. 

وأمــا رجــال الرشطــة الرشفــاء، وهــم األغلبيــة الغاليــة مــن أبنائــي وإخــواين مــن رجــال الرشطــة يف مــر.. هؤالء 

هلــم عــّي حــق التحيــة الواجبــة؛ ألن عليهــم دوًرا كبــرًيا يف املســتقبل حلفــظ أمــن وســامة هــذا الوطــن مــن داخله«.

وحتيــة واجبــة أيًضــا جلميــع قضــاة مــر الذيــن أرشفــوا عــى انتخابــات مــر الثــورة، وحتــى الذيــن مل يرشفــوا، 

ــًا كــا كانــت..  ــة التــي جيــب أن تبقــى دائ ــر واحــرام وحــب، وهــم الســلطة الثالث ــا حمــل تقدي فقضــاة مــر مجيًع

شــاخمة مســتقلة متتلــك إرادهتــا، وتنفصــل عــن الســلطة التنفيذيــة، وهــذه مســؤوليتي يف املســتقبل.. أن يكــون قضــاة 

مــر مســتقلني عــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة الترشيعيــة.

ــم  ــوم باختياركــم وإرادتكــم أنت ــي الي ــوم املشــهود: إنن ــات الشــعب املــري يف هــذا الي ــع فئ وأقــول جلمي

بعــد فضــل اهلل )ع(.. إننــي اليــوم رئيــس لــكل املريــن أينــام وجــدوا يف الداخــل واخلــارج وكل حمافظــات 

وقــرى مــر وعــى حدودهــا الرشقيــة أو الغربيــة أو اجلنوبيــة أو الشــاملية أو يف وســطها.. أرضنــا مــر الواســعة 

وشــعبها الكريــم..
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األهــل والعشــرية واألحبــة.. أهــل النوبــة ورفــح والعريــش وجنوب ســيناء ومرســى مطــروح والغرب والشــال 

وحمافظــات الدلتــا وبورســعيد ومــدن القنــاة اإلســاعيلية والســويس والرشقيــة والدقهليــة وكفــر الشــيخ والغربيــة 

واملنوفيــة والقليوبيــة واإلســكندرية والواحــات والبحــر األمحــر وجنــوب ســيناء وجنــوب الصعيــد.. بنــي ســويف 

والفيــوم واملنيــا وأســيوط وســوهاج وقنــا واألقــر وأســوان.

ــباب..  ــيوخ والش ــار والش ــاء.. الكب ــال والنس ــيحيني.. الرج ــلمني واملس ــا.. املس ــني مجيًع ــا.. املري ــي مجيًع أه

اآلبــاء واألمهــات.. فاحــني وعــاالً.. املوظفــني واملعلمــني 

ــاع  ــني يف القط ــال.. العامل ــال األع ــات ورج ــاتذة اجلامع وأس

القطــاع  يف  والعاملــني  األعــال  وقطــاع  واحلكومــة  العــام 

ســائقي  الدولــة..  مؤسســات  كل  يف  والعاملــني  اخلــاص 

األتوبيــس والقطــارات والتاكــيس و»التــوك تــوك«، واحلرفيــني 

وأصحــاب املهــن والدكاكــني الصغــرية، أنتــم مجيًعــا أهــي.

أتوجــه إليكــم مجيًعــا يف هــذا اليــوم املشــهود الــذي أصبحــت فيــه 

ــكل  ــأكون ل ــني، وس ــكل املري ــا ل ــم رئيًس ــل اهلل بإرادتك ــد فض بع

املريــني عــى مســافة واحــدة.. لــكٍل قــدره ومكانتــه.. ال يتميــزون 

إال بقــدر عطائهــم لوطنهــم واحرامهــم للدســتور والقانــون. 

مــر التــي أهبــرت العــامل بثورهتــا وتضحيــات شــباهبا، والتــي 
أهبــرت العــامل بطوابــري ناخبيهــا وحــرص أبنــاء الوطــن عــى 

الوقــوف يف طوابــري أمــام جلــان االنتخابــات ســواء يف اإلعــان الدســتوري يف مــارس 2011م أو انتخابــات جملــس 

الشــعب يف هنايــة 2011م، أو انتخابــات جملــس الشــورى يف أوائــل 2012م، أو انتخابــات الرئاســة يف جولتيهــا، 

ــج.  ــذه النتائ ــرم ه ــا ونح ــوم بنتائجه ــل الي ــوم 17/ 6 / 2012م، ونحتف ــت ي ــي انته والت

إن مــر يف حاجــة اآلن إىل توحيــد الصفــوف ومجــع الكلمــة حتــى جينــي هــذا الشــعب العظيــم الصابــر 

ثــامر تضحياتــه يف العيــش الكريــم والعدالــة االجتامعيــة واحلريــة والكرامــة اإلنســانية، وهــي الشــعارات 

األساســية واألهــداف األساســية التــي انطلقــت هبــا حناجــر الثــوار يف كل مياديــن مــر يف 25 ينايــر 2011م، 

 ســأبذل كل جهــدي للوفــاء بااللتزامــات 
نفســي،  علــى  قطعتهــا  الــي  والتعهــدات 
فكلنــا  مجيًعــا،  للمصريــن  مصــر  وإن 
علينــا  وكلنــا  احلقــوق،  يف  متســاوون 

الوطــن هلــذا  واجبــات 
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والتــي ال تــزال هــذه احلناجــر تعلنهــا قويــة يف كل مشــاهد الثــورة املســتمرة حتــى تتحقــق كل أهدافهــا.. مًعــا 

نســتكمل هــذه املســرة. 

لقــد صــر الشــعب املــري كثــرًيا مــن قبــل، وعانــى مــن املــرض واجلــوع والظلــم والقهــر والتهميــش وتزويــر 

اإلرادة واالنتخابــات، حيــث كنــا ننظــر حولنــا يف العــامل ونقــول: متــى يصبــح شــعب مــر هــو مصــدر الســلطة. 

واليــوم أنتــم مصــدر الســلطة، كــا يــرى العــامل كلــه يف هــذه امللحمــة واملنظومــة العظيمــة التــي نمــر هبــا.. بمرنــا إىل 

اخلــري والغــد األعظــم واألفضــل إن شــاء اهلل. 

بفضــل اهلل ثــم بإرادتكــم.. ُوّليــت عليكــم ولســت بخريكــم.. 

وإننــي ســأبذل كل جهــدي للوفــاء بااللتزامــات والتعهــدات التــي 

قطعتهــا عــى نفــيس أمامكــم مجيًعــا، مــر للمريــني مجيًعــا، كلنــا 

متســاوون يف احلقــوق، وكلنــا علينــا واجبــات هلــذا الوطــن، وأمــا 

عــن نفــيس فإننــي ليــس يل حقــوق وإنــا عــّي واجبــات، فأعينــوين 

- أهــي وعــرشيت - مــا أقمــت العــدل واحلــق فيكــم.. أعينــوين مــا 

أطعــت اهلل فيكــم.. فــإن عصيتــه، ومل ألتــزم بــا تعهــدت لكــم بــه.. 

فــا طاعــة يل عليكــم. 

التارخييــة أدعوكــم - أهيــا الشــعب  اللحظــة  إننــي يف هــذه 

املــري العظيــم، أهــي وعشــرييت - لتقويــة وحدتنــا الوطنيــة 

ــون وإن  ــا مري ــن مجيًع ــا ، فنح ــني األوارص بينن ــاملة، ولتمك الش

اختلفــت اجتاهاتنــا، ونحــن مجيعــا وطنيــون وإن اختلفــت أحزابنــا 

ــا«.  ــن بينن ــال للتخوي ــادم، وال جم ــة التص ــال للغ ــهداء.. ال جم ــاء الش ــورة ولدم ــاء للث ــا أوفي ــن مجيًع ــا، ونح وتياراتن

إن هــذه الوحــدة الوطنيــة هــي الســبيل اآلن للخــروج بمــر مــن هــذه املرحلــة الصعبــة واالنطــالق نحــو مــرشوع 

شــامل نحملــه مجيًعــا، لنهضــة وتنميــة مريــة حقيقــة ولتوظيــف حقيقــي لــكل مواردنــا.. مواردنــا كثــرة واحلمــد 

ــوم بصــدد إدارة هــذه  ــا كثــرة، ولكنهــا وكــام تعلمــون أهــدرت وأســيئت إدارهتــا، ونحــن الي اهلل، ونعــم اهلل علين

املــوارد، بــام حيقــق املصلحــة لنــا مجيعــا لنــا إن شــاء اهلل. 

كل  بــن  متوازنــة  لعالقــات  سنؤســس 
املصــاحل  علــى  تقــوم  العامليــة،  القــوى 
واملنافــع  املتبــادل،  واالحتــرام  املشــتركة، 
املتســاوية املتكافئــة بــن كل األطراف، 

شــؤوننا يف  تدخــل  بــأي  نســمح  ولــن 



111

الفصل األول: خطابات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

أدعوكــم إىل االنطــاق نحــو مــرشوع شــامل لنهضــة مريــة بســواعد كل املريــني.. إننــا كمريــني - مســلمني 

ومســيحيني - دعــاة حضــارة وبنــاء - كذلــك كنــا وســنبقى إن شــاء اهلل كذلــك - ســنواجه معــا الفتــن واملؤامــرات 

التــي تســتهدف النيــل مــن وحدتنــا الوطنيــة ومتاســكنا االجتاعــي، كــا صنعنــا معــا ثــورة ينايــر املجيــدة.

إننــي أرص معكــم وبكــم عــى إهبــار العــامل جمــدًدا بنهضــة مريــة إن شــاء اهلل حتقــق الكرامــة واالســتقرار والرخــاء 

ــدة..  ــاء مــر اجلدي ــي عــازم معكــم وبكــم عــى بن ــكل مــري حــر أيّب عــى أرض مــر، إنن ــم ل ــش الكري والعي

الدولــة الدســتورية الوطنيــة احلديثــة، وســيكون كل وقتــي يف العمــل هلــذا املــرشوع الكبــري وفــق هويتنــا ومرجعيتنــا. 

ســأعمل جاهــًدا معكــم وبكــم للحفــاظ عــى أمــن مــر القومــي يف كل أبعــاده العربيــة واألفريقيــة واإلقليميــة 

ــى  ــنحافظ ع ــام - وس ــالة س ــامل برس ــا للع ــد جئن ــة - لق ــق الدولي ــدات واملواثي ــى املعاه ــنحافظ ع ــة، وس والدولي

ــا  ــة وهويته ــم املري ــة القي ــون منظوم ــى أن تك ــنعمل ع ــه، وس ــامل كل ــع الع ــة م ــات املري ــات واالتفاقي االلتزام

احلضاريــة إضافــة إىل القيــم اإلنســانية، خصوًصــا يف جمــال احلريــات واحــرام حقــوق اإلنســان واملحافظــة عــى حقــوق 

ــز.  ــكال التميي ــاء كل أش ــل، وإلغ ــرأة واألسة والطف امل

ــا وبــن كل دول العــامل تقــوم  ــة بينن ــة، ولعالقــات متوازن ــة بــن كل القــوى العاملي وسنؤســس لعالقــات متوازن

ــمح  ــن نس ــراف، ول ــن كل األط ــة ب ــاوية املتكافئ ــع املتس ــادل واملناف ــرتام املتب ــرتكة واالح ــح املش ــى املصال ع

ــأي تدخــل يف شــؤوننا، ونحافــظ بالــرضورة  ــة، كــام لــن نســمح ب ألنفســنا بالتدخــل يف الشــأن الداخــي ألي دول

عــى الســيادة الوطنيــة وعــى حــدود الدولــة املريــة، ليعلــم اجلميــع أن قــرار مــر مــن داخلهــا بــإرادة أبنائهــا.. 

ليعلــم اجلميــع أن مــر داعيــة للســالم مــع العــامل كلــه، وأن مــر مــع ذلــك قــادرة بأهلهــا.. برجاهلــا.. بشــعبها.. 

بقواهتــا املســلحة وبتارخيهــا العظيــم، مــر بذلــك كلــه قــادرة عــى أن تدافــع عــن نفســها وأن متنــع أي عــدوان 

أو تفكــر حتــى يف عــدوان عليهــا أو عــى أبنائهــا أينــام وجــدوا يف هــذا العــامل. 

ــا  ــد أنن ــي متأك ــن، ولكنن ــع الراه ــات الوض ــي أدرك حتدي ــرييت.. إنن ــي وعش ــم.. أه ــري العظي ــعب امل ــا الش أهي

ــة  ــر قوي ــح م ــا لتصب ــة سيًع ــذه املرحل ــور ه ــن عب ــنتمكن م ــاب س ــا األحب ــا وبدعمكــم أهي ــم بتعاونن ــق اهلل ث بتوفي

ــا ينتظرهــا يف املســتقبل إن شــاء اهلل.. ــدر مــر، وهــذا هــو م ــدة يف عاملهــا، فهــذا هــو ق ــدة ألمتهــا، رائ وقائ

ــة  ــوز إرادة األم ــات.. بف ــذه االنتخاب ــة.. هب ــة العظيم ــذه الديمقراطي ــل هب ــرح ونحتف ــن نف ــًدا - ونح وأردد مؤك

بالشــكل التــي تفرحــون وحتتفلــون بــه اآلن- مــا أعلنتــه مــن قبــل أننــي لــن أخــون اهلل فيكــم، ولــن أعصيــه يف وطنــي، 
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وأضــع نصــب عينــي قــول اهلل )8(: }واتقــوا يوًمــا ترجعــون فيــه إىل اهلل ثــم تــوىف كل نفــس مــا كســبت وهــم ال 

يظلمــون{.

رددوا معــي أهيــا األحبــاب.. بإرادتنــا ووحدتنــا.. بحبنــا لبعضنــا البعــض نســتطيع أن نصنــع املســتقبل الكريــم 

لنــا مجيًعــا.. قــد ال يــرى البعــض ذلــك مــن خــارج هــذا الوطــن، أو يســتصعبه علينــا شــفقة بنــا.. ربــا أو غــري ذلــك، 

ولكننــا - إن شــاء اهلل - قــادرون عــى امُلــي هبــذه املســرية إىل غــد أفضــل، واهلل وىل التوفيــق وهــو اهلــادي إىل ســواء 

لسبيل.  ا

أحبــايب البعــض يــرى ذلــك بعيــًدا، ونــراه إن شــاء اهلل قريًبــا، وإن غــًدا لناظــره قريــب، واهلل غالــب عــى أمــره، 

ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون. 

والسالم عليكم ورمحه اهلل ورمحة اهلل وبركاته.  
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أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

ــورة،  ــداف الث ــة أه ــق كاف ــل تحقي ــن أج ــأعمل م س
ولــن أتهــاون فــي أي حــق مــن حقوقهــا أو حقــوق 

ــهدائها ش

ــة  ــر الحري ــًدا لمص ــاًدا جدي ــهد مي ــر ش ــدان التحري مي
والكرامــة واإلرادة والتغييــر والنهضــة، والحقــوق التــي 

ــع ال تضي

ليــس مــن حقــي أن أفــرط فــي الصاحيــات والمهــام 
التــي أوكلتموهــا إلــّي، واخترتمونــي علــى أساســها
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم، 

احلمد اهلل رب العاملني، والصاة والسام عى أرشف املرسلني.

}ُقْل بَِفْضِل اهللَِّ َوبَِرمْحَتِِه َفبَِذلَِك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مِمَّا جَيَْمُعوَن{ 

ــق، أهيــا الواقفــون يف  ــم العري ــا شــعب مــر العظي ــاب الكــرام، ي ــم، أهيــا األحب ــاء الشــعب املــري العظي أبن

ميــدان الثــورة.. يف ميــدان احلريــة.. يف ميــدان التحريــر.. أهيــا الواقفــون اآلن يف كل مياديــن مــر، ويف كل قــرى 

ــا مــن تنظــرون إىل هــذا املوقــف. ــا مــن تشــاهدوننا اآلن يف البيــوت، ي ومــدن وحمافظــات مــر، ي

أهيا العامل احلر، أهيا العرب، أهيا املسلمون، أهيا األحباب، يا شعب مر.

د. حممد مرسي رئيًسا ملصر 2012م

خطاب الرئيس مرسي يف ميدان التحرير
29 يونيو 
2012م
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ــون  ــا املواطن ــر، أهي ــيحيون يف م ــا املس ــر، أهي ــلمون يف م ــا املس ــات، أهي ــاء والبن ــوات.. األبن ــوة واألخ اإلخ

الكــرام أينــا كنتــم، أهيــا املريــون يف داخــل مــر ويف خــارج مــر.

أهي وأحبايب أعزيت.. 

ــوار..  ــون.. هــؤالء هــم الث ــوم نقــف لنقــول للعــامل أمجــع: هــذه هــي مــر.. هــؤالء هــم املري هــا نحــن الي

هــؤالء الذيــن صنعــوا هــذه امللحمــة وهــذه الثــورة، وهــذا هــو ميــدان الشــهداء، هــا هــي أرواحهــم ترفــرف حولنــا 

ــن الشــهداء، ويف كل حمافظــات مــر، أهيــا  ــدان الشــهداء.. يف كل ميادي ــورة.. مي ــدان الث ــر.. مي ــدان التحري يف مي

ــا، أهيــا الشــعب املــري العظيــم.. يف البدايــة أود أن أقــول كلــات ســتخرج مــن قلبــي إليكــم. األحبــاب مجيًع

ــا لانتخابــات  ــة العلي يف يــوم األحــد املــايض يف املســاء، عندمــا ُأعلنــت نتيجــة االنتخابــات، وكان قــرار اللجن

الرئاســية - بفضــل اهلل، ثــم بإرادتكــم - كان قرارهــا بتكليفــي بــأن أكــون رئيًســا جلمهوريــة مــر العربيــة.. هــذا 

رشف عظيــم، وهــذا تكليــف أعتــز بــه، وأمحلــه عــى ظهــري.. يف هــذا اليــوم حتدثــت إىل الشــعب املــري كلــه يف 

ــا، ولكنــي نســيت - ومل أقصــد -  املســاء، وذكــرت حمافظــات مــر، وذكــرت فئــات كثــرية مــن أبنــاء مــر مجيًع

بعــض حمافظــات مــر، وبعــض الفئــات املهمــة التــي أقدرهــا وأحرمهــا.

وأكــرر بالتأكيــد وأؤكــد اآلن التحيــة إىل كل أبنــاء مــر والشــعب املــري وإىل مــن أنســاين الشــيطان ذكرهــم 

يف املحافظــات دميــاط والبحــرية والقاهــرة واجليــزة هــؤالء هــم بالــرورة أهــي وأحبــايب كباقــي كل مــا ذكــرت 

مــن املحافظــات، وكذلــك مــن الفئــات، أتوجــه بالتحيــة إىل كل فئــات الشــعب املــري، ولكنــي أؤكــد أننــي أيًضــا 

بجانــب مــن ذكــرت يــوم األحــد أؤكــد عــى تقديــري ألهــل الفــن واإلبــداع والثقافــة ولرجــال اإلعــام املخلصــني 

ملــر، وكذلــك ألحبــايب وأبنائــي وإخــويت وأخــوايت متحــدي اإلعاقــة.. إىل هــؤالء أؤكــد بالتكــرار حتيــة إىل جانــب 

مــن ذكــرت يــوم األحــد املــايض عشــية تكليفــي برئاســة اجلمهوريــة، أقــف اليــوم  يف ميــدان احلريــة معكــم، وأنــا 

ال أنســى العاملــني يف أي مــكان، وأؤكــد عــى تقديــري للعاملــني يف جمــال الســياحة واحلريصــني عــى هنضــة هــذا 

الوطــن يف كل املجــاالت.

أقــف اليــوم يف ميــدان احلريــة معكــم ومياديــن أخــرى يف كل مــدن مــر؛ ألن هــذا امليــدان عــى وجــه 

اخلصــوص شــهد ميــالًدا جديــًدا ملــر احلريــة والكرامــة واإلرادة والتغيــر والنهضــة واحلقــوق التــي ال تضيــع.. 

أقــف معكــم اليــوم ألحييكــم مجيًعــا، وأحيــي كل الثــوار يف كل مياديــن مــر، وأحيــي قبلهــم شــهداءنا األبــرار 
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ــي روت  ــي الت ــة ه ــم الذكي ــى أن دماءه ــن ع ــة، وتربه ــم العظيم ــكان بتضحياهت ــذا امل ــات ه ــق جنب ــن تنط الذي

شــجرة احلريــة، وعندمــا نذكــر الشــهداء أهيــا األحبــاب الكــرام ننظــر يف التاريــخ لنعــرف أن شــجرة احلريــة قــد 

بــدأ غرســها وغــرس جذورهــا رجــال كــرام منــذ عــرشات الســنن.. منــذ بدايــات القــرن املــايض غــرس الرجــال 

جــذوًرا ووضعــوا بــذوًرا روهتــا دماؤهــم وأحيتهــا تضحياهتم عــى مــدار العرشينيات واخلمســينيات والســتينيات، 

ــر 2011م،  ــل إىل 25 يناي ــم طوي ــد ظل ــا بع ــد إىل أن وصلن ــد إىل عق ــك عق ــد ذل ــتينيات، وبع ــا الس ــا أدراك م وم

وكان شــهداء هــذه الثــورة، وأحيــي كذلــك كل مصــايب الثــورة 

ــه،  ــى لوطن ــده، وأعط ــّدم إىل بل ــن ق ــم وكل م ــام وأرسه العظ

ــه وتقدمــه. وضّحــى يف ســبيل هنضت

يــا رجــال الثــورة الصامتــني.. عندمــا أقــول يــا رجــال 

والبنــات..  األوالد  والنســاء..  الرجــال  أقصــد  الثــورة 

زلــت  ومــا  كنــت  كذلــك  منكــم،  وأنــا  أقصدكــم مجيًعــا 

وســأبقي دائــًا.. كنــا كــا تعلمــون أيــام الثــورة يف هــذا املــكان 

الثــورة  كانــت  وإذا  أهدافهــا،  تقودهــا  الثــورة  إن  نقــول: 

مســتمرة، وتتبلــور اليــوم عــى شــكل إرادة واضحــة.. إرادة 

الشــعب املــري بأمجعــه برئيــس منتخــب للبــاد يقــود 

ســفينة الوطــن، فإنــه قبــل ذلــك وبعــده يقــود الثــورة، ويقــف 

أمــام الثــوار، ويتقــدم مســريهتم حامــًا هــذه املســؤولية أمــام 

اهلل وأمامهــم لتســتكمل أهــداف الثــورة.

ــا بأنكــم مصــدر  ــي مؤمــن متاًم ــوم ألنن ــت إليكــم الي ــم، جئ ــن، أهيــا الشــعب العظي ــورة الصامدي ــا رجــال الث ي

ــا  ــوى م ــة وأق ــم الرشعي ــا، وأنت ــلطة ومصدره ــل الس ــم أه ــة.. أنت ــا رشعي ــو عليه ــي ال تعل ــة الت ــلطة والرشعي الس

ــاح. ــا النج ــد لوطنن ــح، ونري ــم ينج ــع إرادتك ــري م ــن يس ــر، وم فيهــا.. مــن حيتمــي بغريكــم خي

جئــت إليكــم ألنكــم مصــدر الســلطة والرشعية التي تعلو عى اجلميــع.. ال مكان ألحد وال ملؤسســة وال هليئة 

وال جلهــة فــوق هــذه اإلرادة.. األمة مصدر الســلطات مجيعهــا، وهي التي حتكم وتقــرر وتعقد وتعزل.

العهــد  ألجــدد  التحريــر  ميــدان  إىل  جئــت   
ثقتــه،  أوالين  أن  بعــد  املصــري  الشــعب  مــع 
ومحلــي األمانــة واملســؤولية..  وأذكركــم 
بأنكــم وحدكــم اجلهــة الــي دائًمــا ســأبدأ 
دعمهــا وتأييدهــا اهلل  عــون  بعــد  طالًبــا  منهــا 
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مــن أجــل ذلــك أتيــت اليــوم إىل الشــعب املــري، والــكل يســمعني اآلن.. الشــعب كلــه يســمعني والــوزارة 

ــلطة..  ــذه الس ــوق ه ــلطة ف ــارج.. ال س ــل واخل ــاؤها يف الداخ ــر ونس ــال م ــة ورج ــش والرشط ــة واجلي واحلكوم

ــم مصــدر هــذه الســلطة، لكــم مــا تشــاءون ومتنعــون مــن  ــم أصحــاب اإلرادة.. أنت ــم أصحــاب الســلطة.. أنت أنت

ــا.. مــن أجــل ذلــك أتيــت اليــوم إليكــم.. إىل الشــعب املــري. ــا أهــل مــر مجيًع تشــاءون.. ي

ــاف إال اهلل..  ــا ال أخ ــم.. أن ــم بك ــل اهلل ث ــن بفض ــا مطمئ أن

ثــم أعمــل لكــم ألــف حســاب.. مــن أجــل ذلــك أتيــت اليــوم 

إليكــم.. إىل الشــعب املــري بعــد أن أوالين ثقتــه، ومحلنــي 

األمانــة واملســؤولية.. جئــت ألجــدد العهــد معكــم، وأذكركــم 

بأنكــم وحدكــم اجلهــة التــي دائــًا ســأبدأ منهــا طالًبــا بعــد عــون 

اهلل دعمهــا وتأييدهــا، فهــل أنتــم مســتعدون؟ هــل أنتــم معــي 

ــم؟  ــا وحقوقك ــل حقوقن ــى كام ــل ع ــوط لنحص ــر الش إىل آخ

لــن ينتقــص أحــد كائنـًـا مــن كان شــيًئا مــن حقوقكــم مــا دامــت 

هــذه إرادتكــم بعــد إرادة اهلل.

ــل أي  ــم قب ــري العظي ــعب امل ــا الش ــم أهي ــف أمامك ــا أق ــا أن ه

جهــة أخــرى، وقبــل أي إجــراءات أخــرى، وأقول أهيا الشــعب 

املــري العظيــم، أهيــا الواقفــون يف كل املياديــن، أو املشــاهدون 

يف كل البيــوت.. يــا مــن انتخبتمــوين ويــا مــن عارضتمــوين ومــا 

زلتــم، أنــا لكــم مجيًعــا يف مــكان واحــد وعــى مســافة واحــدة، ولــن ينتقــص حــق مــن حقوقــه.. مــن قالــوا يل: ال، كــا 

ال ينتقــص حــق مــن حقــوق مــن قالــوا: نعــم، هــذه هــي الديمقراطيــة.. نحــن نمــي إىل البنــاء.. أنــا أقــف أمامكــم 

أهيــا الشــعب املــري العظيــم أقــول بأعــى صــوت:

يــا مــن تقفــون اآلن هنــا ويف كل حمافظــات مــر ومدينــة وقريــة أنتــم األصــل وغريكــم عنكــم وكيــل، وإذا غــاب 

الوكيــل أو النائــب أعــود إىل األصــل أعاهــد اهلل وأعاهدكم:

يف  الثــورة  الســتمرار  داعًمــا  دائًمــا  ســأكون 
أريــد  الوطــن..  أرجــاء  مــن  مــكان  كل 
هلــذه احلناجــر وهلــذه اإلرادة أن تســتمر لتعلــن 
علــى  وســنكمل  وثــوار،  أحــرار  أننــا  دائًمــا 

املشــوار ذلــك 
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»أقســم بــاهلل العظيــم أن أحافــظ خملصــا عــى النظــام اجلمهــوري، وأن أحــرتم الدســتور والقانــون، وأن أرعــى 
مصالــح الشــعب رعايــة كاملــة وأحافــظ عــى اســتقالل الوطــن وســالمة أراضيــه«.

أقســم أمامكــم.. أعاهــد اهلل وأعاهدكــم يــا شــعب مــر، ويــا مجاهــري مــر مــن أقصاهــا إىل أقصاهــا، أعاهدكــم 
عــى ذلــك، وأتعهــد أمامكــم بشــهادة ربنــا والعــامل بالوفــاء بذلــك.. أعاهدكــم أن أعمــل معكــم يف كل حلظــة لتوحيد 
ــا أننــي كرئيــس لــكل املريــني  ــه، وأؤكــد لكــم مجيًع ــزاع ســلطة الشــعب أو نواب ــة النت ــا ورفــي ألي حماول قوتن
وبعــد اإلجــراءات القانونيــة التــي أقدرهــا وأحرمهــا ألهنــا لــن تكــون أبــًدا عقبــة، بــل ســأمي بإرادتكــم لتخطــي 
كل العقبــات، وأؤكــد رفــي ألي حماولــة - وأنــا صاحــب القــرار بتوكيلكــم وإرادتكــم امــي بذلــك - النتــزاع 
ســلطة الشــعب أو نوابــه.. أؤكــد لكــم أننــي لــن أهتــاون يف أي صاحيــة مــن صاحيــات رئيــس اجلمهوريــة، ولــن 
أهتــاون ولــن أفــرط وال أملــك أن أفعــل ذلــك، وليــس مــن حقــي أن أفــرط يف الصاحيــات واملهــام التــي أوكلتموها 
إيّل، واخرمتــوين عــى أساســها.. عقــد بينــي وبينكــم عــى ذلــك، وهــذا هــو مفهــوم الدولــة احلديثــة، وال يعنــي ذلــك 
أننــا لــن نحــرم القانــون أو ال نعــي مــن قيمــة الدســتور والقضــاء.. ال تعــارض بــني هــذا وذاك.. ســأعمل معكــم 
يف كل حلظــة مــن أجــل حتقيــق كافــة أهــداف الثــورة، وال أهتــاون يف أي حــق مــن حقوقهــا أو حقــوق شــهدائها.. 
دمــاء الشــهداء واجلرحــى واملصابــني.. القصــاص هلــؤالء ديــن يف رقبتــي.. لــن أهتــاون فيــه، وســأعمل معكــم يف 
كل حلظــة مــن واليتــي الرئاســية عــى بقــاء النســيج الوطنــي متاســًكا قوًيــا، وســوف أغلــب مصالــح الوطــن العليــا 
ــة  ــة، وإزال ــادئ االجتاعي ــة واملب ــق واحلري ــدل واحل ــادئ الع ــاء مب ــى إرس ــزم ع ــدا الع ــك عاق ــا دون ذل ــى كل م ع
كل أشــكال الفســاد والظلــم والتمييــز.. الظلــم ظلــات يــوم القيامــة، والظــامل مل يفلــت، وهــا نحــن نــرى أخــذ اهلل 
للظاملــني، ســأعمل معكــم عــى هنضــة االقتصــاد املــري ورفــع املعانــاة عــن كاهــل مايــني املريــني مــن أجــل 
حيــاة كريمــة واجتاعيــة، وســيكون ذلــك هــدف كل مؤسســات الدولــة.. ســأكون معكــم، وأتواصــل مــع اجلميــع، 

أبــوايب مفتوحــة وليســت مغلقــة، وأرحــب بكــم دائــا.. عــى اتصــال دائــم »ثــوار أحــرار هنكمــل املشــوار«.

هنكمــل املشــوار.. يف دولــة مدنيــة وطنيــة دســتورية حديثــة.. ال نعطــل اإلنتــاج، وال نعطــل املــرور، وال نعتــدي 
عــى امللكيــات اخلاصــة والعامــة.. نحافــظ عــى بعضنــا البعــض، وال جمــال للصــدام أو التخويــن.. كل أبنــاء مر يف 
كل مؤسســاهتا وهبيئاهتــا وعزهبــا ومدهنــا وقراهــا عــى رشق البــاد وغرهبــا وشــاهلا وجنوهبــا كلهــم »يــد واحــدة«، 
ســأتواصل مــع اجلميــع، وال أفــرق بــني مؤيديــن ومعارضــني.. أطلــب النصيحــة منكــم والعــون مــن اهلل ومــن كل 
أبنــاء شــعب مــر.. ســأعمل معكــم عــى عــودة مــر رائــدة يف إبداعهــا وثقافتهــا وإعامهــا وتعليمهــا وبحثهــا 
وعلمهــا والصناعــة فيهــا واإلنتــاج والزراعــة بــكل أنــواع العمــل، وبــكل اإلتقــان.. إن اهلل حيــب إذا عمــل أحدكــم 
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عمــا أن يتقنــه، وســنتقن العمــل مًعــا لنصــل إىل بــر األمــان، وســأعمل معكــم مجيًعــا عــى أن نكــون رشكاء يف هــذا 
العمــل الوطنــي، ونوســع الثقــة بيننــا ونعظــم التوافــق واالئتــاف.. ســأعمل معكــم عــى أن تعــود مــر حــرة يف 
إرادهتــا وعاقتهــا اخلارجيــة، وســأحذف أي معنــى للتبعيــة ألي قــوة مهــا كانــت.. مــر حــرة عــى أرضهــا، وحــرة 
بقرارهــا وحركتهــا.. جئنــا برســالة ســام ال نعتــدي عــى أحــد، ولكننــا قادريــن باجلميــع عــى أن نــرد، بــل نمنــع 
أي عــدوان علينــا مــن أي جهــة كانــت.. ســنصنع معــا أهيــا األحبــاب املواطنــون، وأهيــا الشــعب الكريــم مفهوًمــا 
جديــًدا للعاقــات اخلارجيــة مــع اجلميــع، ونمــد أيدينــا مــع اجلميــع، وأحــذر مــن أن ينــال أحــد - كائنـًـا مــن كان - 
مــن كرامــة مــر أو كريائهــا أو يفكــر يف أن ينــال مــن كرامــة شــعبها أو كرامــة رئيســها بغــض النظــر عــن الشــخص، 
ولكنــي أحتــدث عــن إرادتكــم.. نؤكــد عــى مفهــوم أمننــا القومــي الكامــل يف العمــق األفريقــي والعــامل العــريب 
ــيكون  ــارج، وس ــري يف اخل ــق أي م ــرط يف ح ــا وال نف ــرط يف حقوقن ــامل.. ال نف ــي دول الع ــالمي وباق واإلس
ــًا أول  ــأكون دائ ــة.. س ــا اخلارجي ــايس لعالقتن ــرك األس ــو املح ــعب ه ــرتم إرادة الش ــذي حي ــيايس ال ــا الس نظامن
ــل  ــن والعم ــا الوط ــن زواي ــة م ــكان ويف كل زاوي ــارضة يف كل م ــة وح ــة وفاعل ــورة قوي ــتمرار الث ــني الس الداعم
ــا أحــرار وثــوار، وســنكمل عــى ذلــك  الوطنــي.. أريــد هلــذه احلناجــر هبــذه اإلرادة أن تســتمر لتعلــن دائــاًم أنن
املشــوار؛ لنســتمر ننشــد نشــيد وطننــا باحلــب، وحــب مــر فــرض علينــا.. حــب الوطــن.. نســتمر مجيًعــا ننشــد 

نشــيد احلريــة مًعــا، وتذكــروا مــا قالــه األولــون:
وقف اخللق ينظرون مجيًعا         كيف أبني قواعد املجد وحدي

أهيــا الثــوار.. أهيــا الشــعب املــري العظيــم.. أؤكــد لكــم وأحــب أن أبقــى معكــم وال أترككــم، ولكنهــا أهيــا 
األحبــاب األوقــات واملســؤوليات..

ــى  ــد الرمحــن واملعتقلــني.. هــؤالء حقهــم عــّي، وســأبذل كل جهــد مــن الغــد حت ــت أرى أسة الشــيخ عب كن
ــد الرمحــن. يتحــرر هــؤالء، ومنهــم الشــيخ عمــر عب

وأؤكــد يف ختــام هــذه الكلمــة مــا رددنــا مجيًعــا كشــعارات.. ســنحقق معــا قوتنــا يف وحدتنــا.. احتــدوا.. كونــوا 
إخواًنــا.. لوطنكــم أحبــاء.. يف ظــل احلــب واملحبــة ترتقــي مســرية األمــة.. واهلل معكــم ومعنــا، }واهلل غالــب عــى 
أمــره ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون{ معــا نمــي إىل األمــام.. ثــوار أحــرار وسنســتمر لتحقيــق باقــي األهــداف 

نحــرم إرادة الشــعب والقانــون والدســتور واألحــكام التــي تصــدر مــن قضــاء مــر الشــامخ.
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أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

ســنفتح اآلفــاق لتمكيــن المجتمع بــكل مكوناتــه وفئاته، 
ــاهمة  ــي للمس ــي والمدن ــع األهل ــيع دور المجتم وتوس

بجــد فــي كل قضايــا الوطــن

أتعهــد بــأن أبــذل غايــة الوســع لدعــم وســائل التعــاون 
والمحبــة بيــن كل أطيــاف المجتمــع المصــري األصيــل، 

وتفعيــل مفهــوم المواطنــة بيــن المصرييــن جميًعــا

ــم ال  ــا.. فاألم ــؤوليتنا جميًع ــو مس ــر ه ــوض بمص النه
يمكــن أن تحقــق نهضتهــا إال بمشــاركة كل أبنائهــا، 

ــة ــات الدول ــع ومؤسس ــن المجتم ــر بي ــاون المثم والتع
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بسم اهلل الرمحن الرحيم.. واحلمد اهلل رب العاملني.. واهلل أكر فوق اجلميع.. 

}قل بفضل اهلل وبرمحته وبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون{..

الشــعب املــري العظيــم.. احلفــل الكريــم.. احلضــور الكــرام.. الســيدات والســادة.. أحييكــم مجيًعــا بالتحية 

اخلالدة..الســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاته. 

لــت امتحاناهتــم اليــوم، وهــم فقــط يف كليتــي احلقــوق واآلداب  »إىل أبنائــي طــاب جامعــة القاهــرة الذيــن ُأجِّ

وســوف ُيــؤدون االمتحــان يف الفــرة املســائية.. وتأّجــل االمتحــان الــذي كان يف الصبــاح إىل يــوم اخلميــس 11 مــن 

شــهر يوليــو املقبــل، فأرجــو أن يتقبلــوا منــي اعتــذاري لتأجيــل امتحاناهتــم«. 

خطاب الرئيس مرسي يوم التنصيب يف جامعة القاهرة 
30 يونيو 
2012م



124

أرحــب بكــم مجيًعــا أهيــا اإلخــوة، ونحــن يف جامعــة القاهــرة التــي تعــد جامعــة األمــة التــي كانــت أوىل خطــوايت 
ــا ومعيــًدا ومدرًســا مســاعًدا، ثــم بعــد ذلــك رحلــة  للتعليــم العــايل يف رحاهبــا، والتــي أرشف باالنتــاء إليهــا طالًب
ــق حيــث  ــم العري ــاء جلامعــة القاهــرة... جامعــة القاهــرة معهــد العل ــي أرشف هبــذا االنت ــا، فإنن الدراســات العلي

التعليــم والبحــث العلمــي والعلــاء األجــاء يف كافــة املجــاالت. 

ــة إن  ــة مضيئ ــا صفح ــتفتح هب ــة ونس ــا صفح ــوي هب ــر.. نط ــخ م ــدة يف تاري ــة جدي ــا مرحل ــدأ مًع ــن نب ــا نح ه

شــاء اهلل، نســطر مًعــا بســواعد املريــني تارخًيــا يتصــل بتارخينــا الشــامخ منــذ آالف الســنني، حيــث عاشــت مــر 
ــا حلظــات انكســار ســنعمل  عصــور ازدهــار نفخــر هبــا، ويفخــر هبــا مايــني العــرب واملســلمني كــا عانــت أحياًن

بقــوة عــى أال يعــود.. فمــر لــن تعــود إىل الــوراء.. لــن تعــود إىل الــوراء. 

»الســيدات والســادة لقــد أنجــز الشــعب املــري بفضــل اهلل تعــاىل ثــم بتضحيــات شــهدائه األبــرار إنجــازات 

ــات  ــد الشــعب فيهــا مئ ــاة وتكب ــًدا؛ ألهنــا ولــدت مــن رحــم املعان عظيمــة ســنحافظ عليهــا.. ولــن نفــرط فيهــا أب

األرواح وآالف اجلرحــى. 

لقــد فــرض الشــعب املــري إرادتــه وســيادته ومــارس ألول مــرة يف تارخيــه احلديــث ســلطاته الكاملــة فانتخــب 
ــع  ــات املجتم ــة مكون ــا لكاف ــًا حقيقًي ــت متثي ــة عكس ــرة نزهي ــات ح ــورى يف انتخاب ــا للش ــعب وجملًس ــا للش جملًس
املــري، واختــار الرملــان املنتخــب مجعيــة تأسيســية لصياغــة دســتور جديــد ملــر.. بــدأت هــذه اجلمعيــة عملهــا، 
وستســتعني - وأنــا عــى يقــني مــن ذلــك - بكافــة اخلــراء يف كل االجتاهــات؛ ليــأيت الدســتور معــًرا عــن التوافــق 
الوطنــي، وُمرّســًخا للدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة الدســتورية، وحمافًظــا عــى هويــة األمــة واملقومــات األساســية 

للمجتمــع، وحارًســا للحريــات العامــة واخلاصــة. 

ــر  ــر والتعب ــة الفك ــا حلري ــاء مطلًق ــتقالل القض ــي اس ــون، وحيم ــدل والقان ــق والع ــى احل ــوم ع ــتور يق »دس

والتنظيــم واإلبــداع.. دســتور حيقــق العــدل االجتامعــي وينقــل مــر إىل مصــاف الــدول احلديثــة التــي يكــون 

ــا للشــعب«.  ــد األمــة وخادًم احلاكــم فيهــا أجــًرا عن

ــا للشــعب، وهــذه مــن أوىل مهــاميت  ــد األمــة وخادًم ــدة: احلاكــم فيهــا أجــًرا عن »ســيكون يف مــر اجلدي

معكــم حكــاًم بــن الســلطات راعًيــا للدســتور والقانــون، وبعــد أن أوالين الشــعب ثقتــه يف انتخابــات حــرة نزهيــة 

ــن  ــاء، وأعل ــة األمن ــال الرشط ــلحة ورج ــوات املس ــتها الق ــدول، وحرس ــام الع ــر العظ ــاة م ــا قض أرشف عليه

شــيوخ القضــاء املــري نتيجتهــا النزهيــة التــي جــاءت هبــا صناديــق االنتخــاب. 
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»يــا أبنــاء مــر مجيًعــا أعاهــد اهلل وأعاهدكــم، وأقســم بــاهلل العظيــم أن أحافظ خملًصا عــى النظــام اجلمهوري، 

وأن أحــرتم الدســتور والقانــون، وأن أرعــى مصالــح الشــعب رعايــة كاملــة.. وأن أحافــظ عــى اســتقالل الوطــن 

ــن  ــه م ــث إن ــتقاله.. حي ــه واس ــامة أراضي ــن وس ــتقال الوط ــى اس ــة ع ــام املحافظ ــن مت ــه، وم ــالمة أراضي وس

الــروري أن أحافــظ عــى القــوات املســلحة والرشطــة والقضــاء وأن أحافــظ عــى كل أبنــاء مــر وشــعبها. 

ــاظ  ــدي للحف ــذل كل جه ــادة.. ســوف أب ــيدات والس »الس

ــوات  ــع الق ــن م ــذا الوط ــدود ه ــة ح ــي ومحاي ــا القوم ــى أمنن ع

ــه  ــردع كل مــن تســول ل ــذي ي املســلحة درع الوطــن وســيفه ال

ــد اهلل  ــي، وأعاه ــا القوم ــد أمنه ــر أو هتدي ــاس بم ــه املس نفس

ــا  ــى أبنائه ــظ ع ــة، وأحاف ــذه املؤسس ــى ه ــظ ع ــاىل أن أحاف تع

جنــًدا وقيــادات، وأن ُأعــي مــن شــأهنا وأن أدعمهــا، وأن اختــذ 

ــتمر  ــت، لتس ــا كان ــوى مم ــون أق ــباب لتك ــائل واألس كل الوس

راســخة، وليكــون الشــعب معهــا يف كل مــا تعمل إن شــاء اهلل«. 

ــوق  ــرى، واهلل ف ــمع وي ــامل يس ــم - والع ــد اهلل وأعاهدك »أعاه

اجلميــع يســمع ويــرى - عــى أن يكــون أمــن البــاد واســتقرارها 

ــن  ــاء الذي ــة األوفي ــال الرشط ــع رج ــؤوليتي م ــي ومس ــب عين نص

نــذروا أنفســهم حلايــة األرواح واملنشــآت واملمتلــكات العامــة 

ــري  ــل كل م ــل، وأن حيص ــو الفيص ــون ه ــم القان ــون حك ــاء وأن يك ــتقال القض ــا اس ــتكمل مًع ــة، وأن نس واخلاص

ــة.  ــة العالي ــة العدال ــام منص ــه أم ــى حق ــة ع ومري

ــن  ــًا ع ــون بدي ــه أال يك ــى نفس ــذه ع ــذي أخ ــده ال ــده وعه ــلحة بوع ــوات املس ــى للق ــس األع ــد ويف املجل »لق

اإلرادة الشــعبية«. 

إن املؤسســات املنتخبــة ســتعود ألداء دورهــا، ويعــود اجليــش املــري العظيــم ليتفــرغ إىل مهمتــه حلاميــة 

أمــن وحــدود الوطــن واحلفــاظ عــى قواتنــا املســلحة قويــة عزيــزة متامســكة تعمــل مــع باقــي مؤسســات الدولــة يف 

إطــار الدســتور والقانــون، فتحيــة هلــم عــى مــا بذلــوه مــن جهــد ومــا حتملــوه مــن عنــت ومــا تكبــدوه مــن مشــاق. 

لــن  فيكــم..  اهلل  أخــون  أال  أعاهدكــم 

أبــًدا،  أهلــي  أخــون  لــن  أبــًدا..  وطــي  أخــون 

ســأكون حبــول اهلل وعونــه عنــد ظنكــم 

وإرادتكــم ورغباتكــم  ومطالبكــم 
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ــي  ــد تبن ــة إىل كل ي ــة ماس ــر يف حاج ــار؛ فم ــال لانتظ ــا.. ال جم ــؤوليتنا مجيًع ــو مس ــر ه ــوض بم »إن النه
مســتقبلها املــرشق، وإن األمــم ال يمكــن أن حتقــق هنضتهــا إال بمشــاركة كل أبنائهــا والتعــاون املثمــر بــني املجتمــع 
ومؤسســات الدولــة، وعــى هــذا األســاس فإننــا ســنفتح اآلفــاق يف الفــرة املقبلــة لتمكــني املجتمــع بــكل مكوناتــه 

ــا الوطــن«.  وفئاتــه وتوســيع دور املجتمــع األهــي واملــدين للمســامهة بجــد يف كل قضاي

ــأن  ــا ب »إننــي مــن موقعــي هــذا أتعهــد أمــام املريــني مجيًع
ــاء  ــاه أبن ــع وجت ــاه املجتم ــؤولياهتا جت ــل مس ــة بكام ــوم الدول تق
ــه  مــر يف الداخــل واخلــارج.. وأن تســهر عــى مــا خيــص أمن
ــع،  ــذا املجتم ــات ه ــى كل فئ ــامته...وأن ترع ــتقراره وس واس
وأبــذل غايــة الوســع لدعــم وســائل التعــاون واملحبــة بــني 
ــوم  ــل مفه ــل وتفعي ــري األصي ــع امل ــذا املجتم ــاف ه كل أطي

ــا«.  ــني مجيًع ــني املري ــة ب املواطن

كل  يف  الفــوىض  آثــار  إزالــة  إىل  ماســة  بحاجــة  »إننــا 

هــذه  االقتصــادي..  املجــال  يف  وخاصــة  املجــاالت 
الفــوىض التــي أســهم فيهــا النظــام الســابق عــى مــدار العقــود 
املنرمــة.. والبــد أن نحقــق العدالــة االجتامعيــة بمفهومهــا 
ــري«.  ــع امل ــن للمجتم ــتقرار واألم ــق االس ــامل ليتحق الش

»الســيدات والســادة.. إن األمــة املريــة عــى طــول تارخيهــا 

قامــت بــدور احلــارس األمــني عــى مســار الدولــة، فــإن حــاد النظــام احلاكــم عــى املســار التارخيــي احلضــاري، فــإن 
ــزة  ــن الع ــًرا.. يف ميادي ــرج ثائ ــذي خ ــل ال ــري األصي ــعب امل ــو الش ــا ه ــه، وه ــى تقويم ــادر ع ــعب ق ــذا الش ه
والكرامــة.. يف مياديــن الشــهداء.. يف مياديــن التحريــر وكل مياديــن مــر.. اســتطاع هــذا الشــعب تقويــم مســار 
ــا بذلــك أروع النــامذج التــي عرفتهــا  الســلطة، بــل أســقط هــذه الســلطة الظاملــة بشــكل ســلمي حضــاري ضارًب

األمــم يف رقابــة املجتمــع عــى الســلطة احلاكمــة«. 

إننــي مــن هــذا املنطلــق أقــول ملــن تنتاهبــم هواجــس مــن تبــدل مســار الدولــة املريــة إىل مســارات أخــرى: إن 

الشــعب اختــارين مــن أجــل مســرة حضــارة الدولــة املريــة ودورهــا العظيــم، ولــن يقبــل الشــعب اخلــروج عــن 

تلــك املســرة وال أريــده أن يقبــل. 

تقــف  ورئاســة  وحكومــة  شــعًبا  مصــر  إن 

علــى  حيصــل  حــى  الفلســطيي  الشــعب  مــع 
علــى  وســنعمل  املشــروعة،  حقوقــه  كافــة 
أن يكــون الشــعب الفلســطيي صًفــا واحــًدا 

وســيادته أرضــه  الســتعادة 
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أعاهــد اهلل وأعاهدكــم بــأن أبــذل غايــة الوســع والطاقــة للحفــاظ عــى الدولــة املريــة وإصاحهــا بــا جيعــل 
مؤسســاهتا أكثــر تعبــرًيا عــن املريــني وقرًبــا منهــم، وأن تعمــل أجهــزة الــدول عــى محاية ورعايــة مصالــح املواطنني 

يف الداخــل واخلــراج باعتبــار أن املواطــن املــري هــو حمــور اهتامهــا وهــو العمــود الفقــري للتنميــة الشــاملة. 

أهيــا الشــعب املــري العظيــم، إن النظــام الســابق فــرط يف أمــن مــر القومــي، وأدى إىل تقزيم دورهــا الدويل 
واإلقليمــي، ولكننــا نقــول اليــوم: إننــا ســوف نبنــي مــر القويــة ونعيــد تشــكيل منظومــة أمنهــا القومــي بــام يتفــق 

مــع قــدرات مــر الصلبــة والناعمــة وثقلهــا احلقيقــي يف الدوائــر العربيــة واإلســالمية واألفريقيــة والدوليــة. 

إننــا نحمــل رســالة ســام للعــامل، ونحمــل قبلهــا ومعهــا رســالة حــق وعــدل.. وكــا تعهدنــا دومــا نؤكد عــى احرام 
ــة  ــعب واألم ــر.. الش ــا أن م ــن هن ــن م ــي أعل ــة.. إنن ــات الدولي ــدات واالتفاقي ــة يف املعاه ــة املري ــات الدول التزام
واحلكومــة ومؤسســة الرئاســة تقــف مــع الشــعب الفلســطيني حتــى حيصــل عــى كافــة حقوقــه املرشوعــة، وســنعمل 

عــى إمتــام املصاحلــة الوطنيــة الفلســطينية ليكــون الشــعب الفلســطيني صًفــا واحــًدا الســتعادة أرضــه وســيادته. 

ــس  ــمح يف نف ــد وال نس ــؤون أح ــل يف ش ــورة، وال نتدخ ــدرون الث ــون ال يص ــدر الثورة..املري ــن ال نص نح

الوقــت أن يتدخــل أحــد يف شــؤوننا.. إذا كنــا اآلن يف مــر نبنــي مرنــا اجلديــدة فإننــا ال ننفــك أبــًدا عــى أمتنــا 
العربيــة واإلســالمية وال نعــادي أحــًدا يف هــذا العــامل. 

نحــن نعلــن دائــًا كمريــني تأييدنــا للشــعوب يف حصوهلــا عــى حريتهــا، وأن حتكــم نفســها بنفســها هــذه هــي املبادئ 
العامــة التــي يؤمــن هبــا مجيــع النــاس يف العــامل.. مــر اليــوم داعمــة للشــعب الفلســطيني وأيًضا للشــعب الســوري. 

»جيــب أن يتوقــف نزيــف الــدم الــذي يــراق للشــعب الســوري.. الشــعب الشــقيق يف ســوريا.. نحــن نريــد هلــذا 
الــدم أن يتوقــف، وســنبذل قصــارى جهدنــا ألن يتوقــف نزيــف الــدم يف املســتقبل القريــب إن شــاء اهلل، وســنعمل 
بــكل جديــة مــن أجــل تفعيــل منظومــة العمــل العــريب املشــرك، ومــا يســتوجبه ذلــك مــن تطويــر يف إطــار اجلامعــة 

العربيــة، واتفاقيــة الدفــاع العــريب املشــرك، والســوق العربيــة املشــركة«. 

ــًا، وإذا هنضــت  ــدة دائ ــك، ومــر هــي الرائ ــة يف حاجــة هلــذا، وكلهــم حريصــون عــى ذل ــدول العربي »كل ال

ــا إن شــاء اهلل.  هنــض العــرب مجيًع

ــاًم يف صــف  ــل أي انتهــاك لألمــن القومــي العــريب، وســتكون دائ ــن تقب ــد ل إن مــر يف عهدهــا اجلدي

ــة يف وجــه التحديــات  ــة صلب ــدا لسياســات العــدوان، وســتقف قوي ــن تلجــأ أب الســالم الشــامل العــادل، ول

ــي هتددهــا.  واألخطــار الت
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الســيدات والســادة.. أهيــا املواطنــون يف كل مــكان.. احلضــور الكــرام الذيــن أحبهــم وأقدرهــم، وأســعى دائــًا 

ــد أن  ــذ األب ــر من ــدر م ــكان.. كان ق ــون يف كل م ــا املواطن ــدة.. أهي ــر اجلدي ــم إىل م ــًا هل ــم، ودلي ــون منه أن أك

تكــون رائــدة، وســتصبح بســواعد أبنائهــا يف مياديــن العمــل واإلنتــاج قــادرة عــى االســتجابة لقدرهــا إن شــاء اهلل. 

»ســنعمل مًعــا عــى تشــجيع االســتثامر يف كل قطاعاتــه، واســتعادة الســياحة لدورهــا بــام يعــود باخلــر عــى 

ــا  ــا وأحفادن االقتصــاد املــري وعــى كل مواطــن يف مــر، سنرســم معــا مســتقباًل زاهــًرا إن شــاء اهلل ألوالدن

مســلمن ومســيحين، لتعــود مــر عزيــزة قويــة، ولنســتكمل مًعــا أهــداف ثورتنــا ونحقــق مًعــا احلريــة والعدالــة 

والكرامــة اإلنســانية. 

»أرســل إليكــم أحبائــي مجيًعــا حتيــة مــن القلــب، وأعاهدكــم أال أخــون اهلل فيكــم.. لــن أخــون وطنــي أبــًدا.. لــن 

أخــون أهــي أبــدا، ســأكون بحــول اهلل وعونــه عنــد ظنكــم ومطالبكــم ورغباتكــم وإرادتكــم. 

وعند ذلك قاطعه احلضور بالتذكري بدم الشهداء.. 

ورد الرئيــس مــريس قائــًا: »الشــهداء.. ذكــرت وأكــرر: دمــاء الشــهداء ومئــات اجلرحــى واملصابــن حــق يف 

رقبتــي حتــى يؤخــذ القصــاص العــادل هلــم.. ننظــر إىل األمــام وال ننظــر إىل اخللــف أو أســفل األقــدام، ونمــي إىل 

العمــل واإلنتــاج، وإن غــًدا لناظــره قريــب، }وقــل اعملــوا فســرى اهلل عملكــم ورســوله واملؤمنــون{.. 

صدق اهلل العظيم. 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.





  خطاب الرئيس الدكتور مرسي يف عيد الفالح 
  11 سبتمر 

2012م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 محصــول القمــح هــذه الســنة زاد مليــون ونصــف مليــون 
طــن... وهــذا رزق واســع مــن اهلل 

 إذا كنــا نريــد أن نمتلــك كرامتنــا، ونحافظ علــى أرضنا 
وعرضنــا؛ فابــد مــن أن ننتــج، والبــد مــن أن نصبر

 محصــول األرز هــذه األيــام ســيصل - إن شــاء اهلل - إلى 
حوالــي 8 مليــون طــن. وقــد أصدرنــا قــراًرا بــأن يكون 
ســعر األرز الحبــة الرفيعــة )2000 جنيــه للطــن( والحبــة 
العريضــة )2050 جنيــه للطــن(، حتــى ال يكــون هنــاك 

تاعــب في الســوق الســوداء
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بسم اهلل الرمحن الرحيم،

 احلمد هلل، والصاة والسام عى رسول اهلل )](.

ــا،  ــام دينً ــا وباإلس ــاهلل رًب ــا ب ــلطانك، رضين ــم س ــك وعظي ــال وجه ــي جل ــا ينبغ ــد ك ــك احلم ــا ريب ل ي

وبمحمــد )]( نبًيــا ورســوالً.

 الســيد األســتاذ الدكتــور رئيــس جملــس الــوزراء، الســيد الدكتــور وزيــر الزراعــة، اإلخــوة الــوزراء، الســادة 

احلضــور مجيًعــا، أهــي وأحبــايب اآلبــاء واألمهــات، واإلخــوة الكــرام مجيًعــا القريبــني مــن القلــب دائــًا، فاحــي 

مــر األحبــة، أحييكــم مجيًعــا بتحيــة اإلســام اخلالــدة: الســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه.

خطاب الرئيس الدكتور مرسي  يف عيد الفالح
  11 سبتمر 

2012م
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هــذا يــوم عيــد بجــد، هــذا يــوم عيــد وفــرح لنــا مجيًعــا عندمــا نلتقــي مًعــا، عندمــا أقــف بينكــم ومعكــم ومــن 

ــاء  ــال والنس ــر، الرج ــي م ــا إىل فاح ــا خاًص ــه خطاًب ــم، وأوج ــكل فئاهت ــر ب ــاء م ــب كل أبن ــم، أخاط خالك

واألبنــاء، إىل أهــل مــر، إىل الشــعب املــري كلــه، الــذي ينتمــي بطبيعــة تكوينــه وتارخيــه إىل األرض، وينتمــي 

إىل الفاحــني. هــذا الشــعب صاحــب التاريــخ الطويــل، هــذا الشــعب الــذي كان دائــًا يف مقدمــة املنتجــني، هــا هــم 

أبنــاؤه ونحــن منهــم ومعهــم نحتفــل بكــم مجيًعــا.

ــم  ــل بك ــر، نحتف ــل بم ــم، نحتف ــل بأرضك ــم، نحتف ــل بجهودك ــم، نحتف ــل بإنتاجك ــرام، نحتف ــايب الك أحب

ومعكــم ولكــم؛ ألن األصــل يف مــر أننــا مجيًعــا ننتمــي إىل أرض النيــل، إىل املــاء العــذب الــذي ســاقه اهلل إلينــا منــذ 

ــّد واالجتهــاد، ننتمــي  ــَرق واجِل ــاج. ننتمــي إىل أهــل الَع ــاخ، إىل اإلنت آالف الســنني إىل الشــمس الســاطعة، إىل املن

لتاريــخ طويــل؛ فلقــد كان الفــاح املــري أول مــن ثــار عــى الطغيــان وعــى الظلــم منــذ أربعــة آالف ســنة.

ــا كــا تعلمــون أنتمــي إليكــم، مــع أين  ــا أهيــا األحبــاب، وأن ــا أقــول لكــم، أهيــا األحبــاب، أقــول لكــم مجيًع  أن

ــاح  ــذا الف ــني، ه ــر الفاح ــاء م ــد أبن ــا أح ــذور، فأن ــأة واجل ــن النش ــا ع ــن إذا حتدثن ــر، ولك ــي إىل كل م أنتم

املــري الــذي شــارك يف ثــورة 25 ينايــر، هــذا الفــاح املــري الــذي أنصفتــه ثــورة 52.. هــذا الفــاح املــري 

ــاج ولقيمــة العطــاء ولقيمــة اجلــد واالجتهــاد. هــذا الفــاح  ــا لقيمــة اإلنت ــا ومــدرًكا وفامًه ــًا واعًي ــذي ظــل دائ ال

املــري الــذي يؤمــن بطبيعتــه بــأن هــذه اليــد التــي تنتــج هــي يــد حيبهــا اهلل ورســوله، هــذا الفــاح املــري الــذي 

تعايــش عــى أرض مــر. املســلمون واملســيحيون جــريان يف نفــس األرض، وعــى نفــس امليــاه، ويف نفــس القريــة 

ــا كان. ــة أو الكفــر أو التجمــع، أًي أو العزب

 هــذا الفــاح الــذي نتعلــم منــه مجيًعــا املــروءة، ونتعلــم منــه مجيًعــا الرجولــة، ونتعلــم منــه مجيًعــا الوفــاء، ونتعلــم 

منــه مجيًعــا حــب الوطــن والديــن، هكــذا تعلمــت مــن أيب أهيــا األحبــاب.

ــا، عندمــا نقــف يف هــذا املــكان مــع عددكــم هــذا الــذي يمثــل املايــني.  ــا مجيًع ــم بالنســبة لن إن هــذا يــوم عظي

نحــن لدينــا يف مــر حــوايل 5 آالف قريــة، متوســط العــدد 10 آالف، لدينــا ممــن يســكنون يف ريــف مــر حــوايل 

50 مليــون مــري. هــؤالء نســاؤهم أمهاتنــا وأخواتنــا وبناتنــا، هــؤالء أبناؤهــم أبناؤنــا الذيــن جــدوا واجتهــدوا 

وبذلــوا العــرق يف ســبيل اإلنتــاج بعــد أن كانــوا حريصــني عــى بــذل دمائهــم يف ســبيل احلريــة. هــؤالء شــاركوا، 

ــا أقــول بــكل حــق ورصاحــة، إنــه ال يوجــد يف مــر بيــت واحــد ســواء يف القــرى أو يف املــدن مل يشــارك منــه  وأن
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ــه الطالــب يف  ــا رأيــت وســمعت بنفــيس كيــف يوقــظ األب الفــاح ابن ــر، إن ــورة 25 يناي واحــد عــى األقــل يف ث

اجلامعــة مــن نومــه، ويقــول لــه: اذهــب إىل ميــدان التحريــر، رأيــت هــذا بنفــيس، وســمعته بــأذين، وقابلــت الكثرييــن 

ممــن قالــوا هــذا، فأنتــم هبــذا الوطــن كرمــاء، وأنتــم هبــذا الشــعب بــكل فئاتــه وألــوان طيفــه أعــزة، وأنتــم الذيــن 

تنتجــون وتعملــون، ونحــن مجيًعــا نتعلــم مــن بعضنــا البعــض.

ــون يف  ــهم، واملهندس ــون يف مدارس ــراء، واملعلم ــاء وفق ــم، أغني ــون يف حقوهل ــم، والفاح ــال يف مصانعه  فالع

ــا  ــه.. كلن ــن يف جمال ــذا الوط ــل يف ه ــن يعم ــم، وكل م مصانعه

هــذه  يف  نبتنــا  كلنــا  األرض،  هــذه  نحــب  كلنــا  مريــون، 

ــعب  ــاة ش ــش معان ــم ويعي ــس ويعل ــرف وحي ــا يع األرض، كلن

فقــط،  الفاحــني  أقــول  وال  شــعب،  معانــاة  كثــرًيا.  ُأمهــل 

وإنــا الشــعب كلــه، والفاحــون أكثــر. معانــاة شــعب، ظلمــه 

بجهــده  تاجــروا  الذيــن  اســتغله  شــعب  معانــاة  الظاملــون. 

وعرقــه، والذيــن قهــروه، ولكنهــم مل يفلحــوا فانتفــض وهنــض 

ــي. ــوم يبن ــو الي وه

أنتــم أدوات هــذا البنــاء، أنتــم أبنــاء هــذا الوطــن. أقــول لكــم 

مجيًعــا يف كل مــكان: الفاحــون وأبناؤهــم، مــا شــاء اهلل، يف كل 

مــكان، يف وظائــف عديــدة يف أماكــن متفرقــة، يعملــون عى ذات 

النهــج، وغريكــم مــن أبنــاء مــر مجيًعــا. أقــول لكــم: نحــن أمــام 

حتــٍد حضــاري حقيقــي.. نحــن أمــام حتــٍد حضــاري حقيقــي.

أنــا أحــب هــذه العائــم جــًدا، ولكنــي أيًضــا أحــب العاملــني يف كل جمــال، وأحــب الذيــن ينتجــون لوطنهــم، 

ويعملــون مــن أجلــه. أنتــم تعــون مــا أقــول، هــذا الوطــن اآلن ملــك حقيقــي ألبنائــه، أنتــم أصحابــه، أنتــم أصحاب 

هــذا الوطــن، فقــد وىل عهــد تررنــا منــه مجيًعــا. لقــد مــى عهــد لــن يعــود أبــًدا بوعيكــم بعــد فضــل اهلل )ع(، 

لقــد مــى عهــد ظلمنــا فيــه مجيًعــا.

ختشــوا  فــال  اهلل،  مــن  مضمــون  الــرزق 
علــى الــرزق مطلًقــا.. اطمئنــوا؛ فإن اهلل 
ســريزق أهــل مصــر اخلــري.. اطمئنــوا 
فــإن الــذي رزق مصــر علــى مــدار آالف 
اخلــري  أرضنــا  مــن  ســريزقنا  السنيـــن 

فيــه  ويبــارك  العميــم،  الوفــري 
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لقــد مــى عهــد امتــّص دمــاء النــاس، لقــد مــى عهــد أوشــك أن يبيــع النــاس بعــد الوطــن، ولكــن إرادة اهلل 

غابــة، ولكــن إرادة الشــعوب أيًضــا بعــد إرادة اهلل ال تقهــر.

ــاج،  ــاج إىل اإلنت ــد، وحتت ــاج إىل اجله ــة حتت ــا اآلن مرحل ــا أمامن ــا أنن ــي مجيًع ــو أن نع ــاب، أرج ــا األحب أهي

وحتتــاج إىل العطــاء والتضحيــة. أنــا ال أقــول: إن النــاس 

مشــاكلها ُحّلــت أو أننــا ســنويف بــكل احلاجــات اآلن. أنــا 

ال أقــول كام إال الواقــع. أنــا أقــول لكــم اآلن: أنتــم أهيــا 

األحبــاب املنتجــون. أنتــم أبنــاء مــر. وهــا هــي مــر نأخــذ 

خطــوات جــادة نحــو االســتقرار. نأخــذ خطــوات جــادة نحــو 

البنــاء. نأخــذ خطــوات جــادة نحــو العدالــة االجتاعيــة. نأخــذ 

ــوات  ــذ خط ــروة. نأخ ــع الث ــة توزي ــو عدال ــادة نح ــوات ج خط

جــادة نحــو أن نمتلــك إرادتنــا بجــد باإلنتــاج، بــأن نعتمــد بعــد 

ــنا. ــى أنفس اهلل ع

 ال بــد أهيــا األحبــاب مــن خالكــم؛ ألنكــم تصــرون 
ــًدا أن نغــض الطــرف  وصرتــم، ولكــن ليــس معنــى الصــر أب
عــن املشــاكل، أو أن نســّوف احللــول، أو أن نتصــور أن النــاس 
خالكــم  مــن  ولكــن  ســنني،  باملعانــاة  ينتظــروا  أن  يمكــن 

أخاطــب اجلميــع.

إذا كنــا نريــد أن نمتلــك كرامتنــا بجــد ونحافــظ عــى أرضنــا وعرضنــا بجــد؛ فالبــد مــن أن ننتــج، والبــد مــن أن 

نصــرب، ال يتصــور أحــد أن لدينــا إمكانيــة بــأي درجــة؛ لكــي نحــل املشــاكل مبــارشة، أو نريــح الناس، كــام حيبون، 

ونقــر يف هــذا. هــذا الــكالم أرجــو أن تســمعوين ألين أخاطــب مــن خــالل جدكــم واجتهادكــم وإنتاجكــم.

 حمصــول القمــح هــذه الســنة )الغلــة( زاد مليــون ونصــف مليــون طــن. حمصــول الــرز هــذا رزق واســع أنتــم 

تعرفــون مــا معنــى الــرزق الواســع احلــال. الركــة }ولــو أن أهــل القــرى آمنــوا واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات مــن 

ــاء  ــن. إن ش ــون ط ــوايل 8 ملي ــاء اهلل - إىل ح ــيصل - إن ش ــام س ــذه األي ــول األرز ه ــامء واألرض{. حمص الس

مــن  األقــل  الديــون  بإســقاط  قــراًرا  اختذنــا   
الديــون  بواقــي  مجيــع  و  جنيــه...   10000
األقــل مــن 10000 جنيــه... وكل غرامات 
ــن  ــقطها، لك ــة األرز سنس ــن يف زراع املخالفيـ

مــن يعــود للمخالفــة ســيدفع القــدمي
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اهلل، نحــن أصدرنــا قــراًرا واضًحــا لكــي ال يتاعــب يف الســوق الســوداء. ســعر األرز 2000 جنيــه للطــن. احلبــة 

الرفيعــة )2000 جنيــه( واحلبــة العريضــة )2050 جنيــه(. هــذا هــو ســعر األرز.

ــكام؛ ألن  ــه، اســمعوا هــذا ال ــون ملــن أقــل مــن 10000 جني ــراًرا بإســقاط الدي ــا ق هــذا العــام نحــن اختذن

فيــه نقطــة مهمــة. هنــاك بعــض الــكام غــري الصحيــح بــأن املتعثــر فقــط ستســقط ديونــه، والــذي يدفــع األقســاط 

يســتمر. هــذا خطــأ، نحــن أبــًدا ال نعاقــب املجــد.

مجيع بواقي الديون التي أقل من 10000 جنيه، وأرجو أن البنك ومندويب البنك ينفذوا هذا كامًا.

ــا أحــذر مــن أي تاعــب يف الــكام، كل بواقــي الديــون التــي تقــل عــن 10000 جنيــه أســقطت، ونبحــث  أن

اآلن مــن هــو أكثــر مــن 10000 جنيــه، هــذا اآلن نبحثــه. كل غرامــات املخالفــن يف زراعــة األرز نســقطها اآلن. 

لكــن مــن يعــود للمخالفــة يف العــام القــادم ســيدفع القديــم. أمــا كل غرامــات األرز الســابقة نســقطها اآلن معكــم 

إن شــاء اهلل.

ــوة  ــا اإلخ ــرام، أهي ــاب الك ــا األحب ــن. أهي ــب الوط ــا ح ــم مًع ــاب، نتعل ــا األحب ــا: أهي ــم مجيًع ــول لك ــود ألق أع

ــوق  ــى حق ــة ع ــر املحافظ ــة، م ــر الكرام ــة، م ــر احلري ــدة، م ــر اجلدي ــاء م ــى بن ــا ع ــرص مجيًع ــزة، نح األع

النــاس، مــر العــدل، مــر العدالــة االجتاعيــة احلقيقيــة، مــر التــي نحبهــا مجيًعــا، مــر وطننــا الكبــري، مــر 

أرض كل املريــني الفاحــني وغــري الفاحــني، مــر أرض النيــل، مــر أرضنــا مجيًعــا، مســلمني ومســيحيني، 

ــا  ــى بعضن ــر ع ــا، ونص ــا بعًض ــل بعضن ــيء، ويتحم ــض ال ــل بع ــت، ونتحم ــض الوق ــل بع ــا نتحم ــا كلن مرن

البعــض؛ لكــي ننهــض.

 وهــا نحــن بفضــل اهلل بعــد مــا كان وحــدث ننهــض مًعــا مجيًعــا لنبنــي مــر بأيدينــا، ال نعتمــد بعــد اهلل إال عــى 

ــا. نحــن نرحــب  أنفســنا. أرجــو أن تعــوا ذلــك مجيًعــا، لــن يأتينــا أحــد لكــي يقــوم مقامنــا، أو لكــي ينتــج بــدالً منّ

باالســتثار، ونرحــب بعــون األصدقــاء، ونتواصــل مــع العــامل كلــه، رشقــه وغربــه، وشــاله وجنوبــه، ولكــن يف كل 

ــى  ــا ع ــن، إال إذا كن ــا منتج ــب، إال إذا كن ــام نح ــح، ك ــن أن تنج ــاح، ال يمك ــذا االنفت ــرية هب ــذه املس ــوال ه األح

بعضنــا البعــض صابريــن، إال إذا كنــا إىل األمــام ننظــر، وال هنتــم باخللــف؛ ألن هــذا يعطــل أهيــا األحبــاب.

 إن كل القــرارات التــي صــدرت التــي أصدرهتــا يف الفــرة املاضيــة مــن أجــل مــر اجلديــدة مــن أجــل مــر 

املســتقرة، مــن أجــل مــر احلــرة، مــن أجــل مركــم مجيًعــا؛ فمــر اليــوم دولــة حــرة دولــة مدنيــة بــإرادة أبنائهــا، 
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ــوم  ــر الي ــة. م ــة احلقيقي ــرية الديمقراطي ــرك يف مس ــوم تتح ــر الي ــا. م ــى أبنائه ــد اهلل ع ــد بع ــوم تعتم ــر الي م

تقــول للعــامل أمجــع: إننــا متكاملــون، إننــا عــى قلــب رجــل واحــد، إننــا مــع بعضنــا البعــض نرفــع شــعار اإلنتــاج. 

اإلنتــاج شــعار املرحلــة، وأنتــم مــن املنتجــني املخلصــني هلــذا الوطــن. أنــا أعــرف جيــًدا مــاذا تفعلــون، ولــوال إنتــاج 

ــا اآلن هبــذا  ــوال صربهــم ملــا كان حالن ــوال جهدهــم، ول ــوال عرقهــم، ول ــة العظيمــة، ول الفالحــن هبــذه الكيفي

اخلــر، ومــا كانــت نظرتنــا إىل املســتقبل هبــذا التفــاؤل.

 هــذا ال يعنــي أبــًدا أن الفئــات األخــرى ليــس هلــا شــأن عظيــم، وإنــا الفئــات األخــرى يف معظمهــم أبناؤكــم 

وإخوانكــم ومــن خترجــوا وتعلمــوا بجهدكــم وعرقكــم، الوطــن كلــه ينبــع مــن أرض مــر، الوطــن كلــه يــرشب 

مــن ميــاه نيــل مــر، الوطــن كلــه بــكل أهلــه حيــب هــذا الــراب، وحيــب هــذا الــراث، وحيــب هــذا التاريــخ، وحيب 

هــذا اإلنتــاج. هــذه األرض الطيبــة التــي نقــف عليهــا، والتــي تزرعوهنــا، والتــي مــن خاهلــا يرزقنــا ربنــا باخلــري. 

مــر تنتظــر منــا مجيًعــا املزيــد، تنتظــر منــا العمــل، تنتظــر منــا )أعطــي األجــر حقــه قبــل أن جيــف عرقــه(، 

تنتظــر منــا العــدل. تنتظــر منــا العــدل البــد أن نعــدل مــع أنفســنا يف عالقتنــا بربنــا، يف عالقتنــا بأنفســنا، يف عالقتنــا 

بأوالدنــا، يف عالقتنــا ببعضنــا البعــض، يف عالقتنــا مــع غرنــا مــن خــارج أوطاننــا.

 العــدل قيمــة عظيمــة والــرزق مضمــون مــن اهلل، فــا ختشــوا عــى الــرزق شــيًئا، فاطمئنــوا؛ فــإن اهلل ســريزق 

ــري  ــا اخلــري الوف ــذي رزق مــر عــى مــدار آالف الســنني ســريزقنا مــن أرضن ــإن ال ــوا ف أهــل مــر اخلــري. اطمئن

ــم. ــم ويف أخوتك ــم ويف أرضك ــم ويف أوالدك ــم يف أرزاقك ــارك لك ــوا اهلل أن يب ــه. ادع ــارك في ــم، ويب العمي

 احتادنــا ووحدتنــا رس قوتنــا، إّياكــم أبــًدا أن تســمعوا إىل شــائعة، أو إىل إضاعــة وقــت، أو إىل تضييــع فــرص، 

أبــًدا لــن يكــون إن شــاء اهلل؛ بإرادتكــم، بوعيكــم، بحبكــم لوطنكــم، بتضافرنــا مجيًعــا، بوحدتنــا مجيًعــا، باإلنتاج.

 قدمــوا النمــوذج والقــدوة لــكل أبنائكــم يف اإلنتــاج، يف العطــاء، يف الوفــرة، يف الرضــا، والرضــا ال يعنــي أبــًدا 

ــاس كيــف  ــرزق. علمــوا الن ــارك يف هــذا ال ــرزق يب ــا الرضــا بال ــًدا، وإن ــا طموحــات وآمــال أب ــا ال يكــون لدين أنن

تصــرون عــى البــذرة؛ لكــي تنتــج الثمــرة.

ــذا  ــل ه ــة، ويعط ــري كافي ــة وغ ــري ناضج ــاًرا غ ــة إال ث ــن وراء العجل ــف م ــن نقط ــار: ل ــني للث ــول للمتعجل  أق
ــر. ــار أكث ــأيت بث ــن أن ي ــري، يمك ــت كث ــرية نب مس

 إن مــر وهــي أرض الكنانــة املحفوظــة مــن اهلل )8(، كيــف حيفــظ اهلل مــر؟ حيفظهــا بأبنائهــا حيفظهــا برجاهلا 
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ونســائها بآبائهــا وأمهاهتــا. كيــف نتعلــم الوفــاء، وكيــف نتعلــم اجلــد واالجتهــاد، وكيــف نتعلــم احلــق والعــدل، 

وكيــف نتعلــم اإليثــار، وكيــف نتعلــم التضحيــة.. كل ذلــك يف جهــدك أنــت، يف جهــد الفــاح، يف األرض التــي 

بــارك اهلل فيهــا.

ــة  ــعار املرحل ــع ش ــا نرف ــر. مًع ــاء م ــكل أبن ــم، وب ــًدا بك ــل ج ــرًيا، متفائ ــا أرى إال خ ــام، ف ــر إىل األم ــا أنظ  أن

ــراًرا. ــد أح ــون بج ــرة، وإىل أن نك ــاء اهلل إىل الوف ــؤدي إن ش ــذي ي ــاج ال اإلنت

 إن احلريــة هلــا ثمــن، وثمنهــا اآلن كان قبــل ذلــك الدمــاء، وقــد وىّف أبنــاء مــر يف ذلــك، ودمــاء الشــهداء لــن 

تضيــع كــام قلــت. اآلن التضحيــة باإلنتــاج، التضحيــة وامتــالك اإلرادة باجلــد واالجتهــاد، والعمــل اجلــاد يثمــن 

اجلهــد، ويعطــي الداللــة عــى املــروءة والرجولــة التــي نعرفهــا مجيًعــا عــن كل أبنــاء مــر.

 انظــروا حولكــم لــروا خــرًيا كثــرًيا، واعملــوا بجــد وال ُتســتفزوا، واعلمــوا أنكــم مجيًعــا يف القلــب وكل أبنــاء 

مــر كذلــك، واعلمــوا أن اهلل معكــم، ولــن يركــم أعالكــم. أشــكركم وأنــا ســعيد جــًدا هبــذا اللقــاء.

 قبــل النهايــة، أنــا عرفــت أن بعــض اإلخــوة منكــم أثنــاء الدخــول غضبــوا بعــض الــيء مــن طريقــة الدخول، 

فأنــا أعتــذر هلــؤالء مجيًعــا، وكل ســنة وأنتــم طيبــني، وكل عيــد وأنتــم طيبــون يــا فاحــني، وأنــا بحبكــم مجيًعا.

والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.



خطاب الرئيس مرسي يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
  26 سبتمر 

2012م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 مصــر ملتزمــة بمواصلــة مــا بدأتــه مــن جهــد صــادق 
إلنهــاء هــذه المأســاة الدائــرة علــى أرض ســوريا فــي 

إطــار عربــي وإقليمــي ودولــي

ــل  ــاح طوي ــة لكف ــاءت نتيج ــة ج ــورة المصري  الث
لحــركات وطنيــة حقيقيــة.. وإلرادة الحيــاة مــع أبنــاء 

ــة ــزة وكرام ــا بع ــن جميًع الوط

 مــن المشــين أيًضــا أن يســتمر االســتيطان فــي أراضي 
هــذا الشــعب الفلســطيني.. وتســتمر المماطلــة فــي 

تنفيــذ قــرارات الشــرعية الدوليــة
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم..

 احلمــد هلل والصــالة والســالم عــى رســول اهلل حممــد )]( الــذي نحبــه ونتبعــه ونحــب مــن حيرتمــه ونعادي 

مــن يمســه بســوء مــن قــول أو عمــل، صلــوات ريب وتســليامته عليــه، الــذي وصفــه ربــه يف قرآنــه العظيــم فقــال 

}وإنــك لعــى خلــق عظيــم{، وقــال اهلل تعــاىل أيًضــا عــن الرســول )]( }ومــا أرســلناك إال رمحــة للعاملــن{، 

صــدق اهلل العظيــم.

»إن حضــوري اليــوم حيمــل معــاين عديــدة تتجــى يف أننــي أول رئيــس مــري مــدين منتخــب بــإرادة شــعبية 

حــرة يف أعقــاب ثــورة ســلمية عظيمــة، شــهد هلــا العــامل كلــه، هــذه الثــورة التــي أسســت رشعيــة حقيقيــة بــإرادة 

الشــعب املــري بــكل أبنائــه وفئاتــه داخــل وخــارج مــر وكان هلــذا الشــعب بفضــل اهلل مــا أراد«.

خطاب الرئيس مرسي يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
26 سبتمر 

2012م
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»إن كل مــري اليــوم يشــعر بثقــة بالنفــس تضعــه عــى أرضيــة حضاريــة وأخاقيــة يف أعــى مســتوياهتا، فقــد 

حققنــا خطــوات متاحقــة وفًعالــة يف مســرية البنــاء والنهضــة ســعًيا إىل مــا يتطلــع إليــه شــعب مــر إلقامــة دولــة 

ــة.. التــي تســتوعب العــر، وتقــوم  ــة.. احلديث ــة.. الدســتورية.. القانوني ــة.. الديمقراطي ــة الوطني ــة.. الدول حديث

ــاء  ــدان أبن ــخة يف وج ــم الراس ــط يف القي ــان دون تفري ــوق اإلنس ــرام حق ــة واح ــون والديمقراطي ــيادة القان ــى س ع

مــر مجيعهــم.. ودولــة تنشــد العــدل واحلــق واحلريــة والكرامــة والعدالــة االجتاعيــة«.

»إن الثــورة املريــة التــي أسســت الرشعيــة التــي أمثلهــا أمامكــم اليــوم مل تكــن نتــاج حلظــة أو انتفاضــة عابــرة.. 

ــع أو خريــف.. وإن  ــت يف ربي ــا هّب ــًدا رياًح كــا أهنــا مل تكــن أب

هــذه الثــورة ومــا ســبقها وحلقهــا مــن ثــورات يف املنطقــة جــاءت 

وإلرادة  حقيقيــة..  وطنيــة  حلــركات  طويــل  لكفــاح  نتيجــة 

احليــاة مــع أبنــاء الوطــن مجيًعــا بعــزة وكرامــة.. وهــي تعــر 

عــن حكمــة التاريــخ وتــدق ناقــوس إنــذار لــكل مــن حيــاول أن 

ــح الشــعوب«. يقــدم مصاحلــه عــى مصال

»إن رؤيــة مــر اجلديــدة التــي نســعى إىل حتقيقهــا بــإذن 

ــذي  ــل ال ــار العم ــت إط ــي يف ذات الوق ــر، ه ــا م اهلل لوطنن

نقدمــه للعــامل ونســعى للتعــاون مــن خاللــه مــع املجتمــع 

ــذي  ــادل، وال ــرتام املتب ــة واالح ــن الندي ــياق م ــدويل يف س ال

ــق  ــرى، وتطبي ــدول األخ ــؤون ال ــل يف ش ــدم التدخ ــمل ع يش

نؤكــد  التــي  الدوليــة  واملعاهــدات  واملواثيــق  املبــادئ 

التزامنــا هبــا، ويف مقدمتهــا ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي شــاركت مــر يف صياغتــه مــن خــالل العمــل املســتمر 

واجلهــد املخلــص، ســعًيا لتســوية املشــكالت ومعاجلــة جذورهــا دون اإلخــالل بمبــادئ القانــون، وال بالقيــم 

الثابتــة التــي ينــذر التفريــط فيهــا بعواقــب وخيمــة للمجتمــع الــدويل إن مل ينتبــه لذلــك العقــالء واملخلصــون يف 

ــامل«. ــذا الع ه

أن  ينبغــي  ال  والكرامــة  احلريــة  مثــار   
تكــون بعيــدة عــن شــعب فلسطيـــن الشــقيق، 
وإنــه ملــن املشيـــن أن يقبــل العــامل احلــر اســتمرار 
ــوق  ــكار حق ــدويل يف إن ــع ال ــرف يف املجتم ط
عقــود  مــدى  علــى  االســتقالل  إىل  تتــوق  أمــة 

املــررات كانــت  مهمــا 
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»الســيد الرئيــس.. إن أوىل القضايــا التــي ينبغــي أن يشــرك العــامل يف بــذل كل جهــد ممكــن لتســويتها عــى أســس 

ــن  ــطيني ع ــعب الفلس ــر الش ــذ أن ع ــت من ــة مض ــوًدا طويل ــطينية.. إن عق ــة الفلس ــي القضي ــة ه ــة والكرام العدال

عزمــه اســتعادة كل حقوقــه، وبنــاء دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الرشيــف«.

ــول  ــه وقب ــع األســاليب املرشوعــة للحصــول عــى حقوق ــه جلمي »وبرغــم جهــاد هــذا الشــعب املتواصــل وتبني

ــة  ــة الدولي ــذه الرشعي ــل ه ــك تظ ــم كل ذل ــاكله.. رغ ــل كل مش ــاس حل ــة كأس ــة الدولي ــرارات الرشعي ــه بق ممثلي

والقــرارات األمميــة مــع كل أســف عاجــزة حتــى اليــوم عــن حتقيــق آمــال وتطلعــات شــعب فلســطني، وتظــل كل 

ــذ«. ــدة عــن التنفي هــذه القــرارات بعي

»إن ثــار احلريــة والكرامــة ال ينبغــي أن تكــون بعيــدة عــن شــعب فلســطني الشــقيق، وإنــه ملــن املشــني أن يقبــل 

ــود  ــدى عق ــى م ــتقال ع ــوق إىل االس ــة تت ــوق أم ــكار حق ــدويل يف إن ــع ال ــرف يف املجتم ــتمرار ط ــر اس ــامل احل الع

مهــا كانــت املــررات.. ومــن املشــني أيًضــا أن يســتمر االســتيطان يف أرايض هــذا الشــعب الفلســطيني.. وتســتمر 

ــة الدوليــة«. املاطلــة يف تنفيــذ قــرارات الرشعي

»إننــي ومــن منطلــق الدفــاع عــن احلــق واحلريــة والكرامــة.. والكرامــة اإلنســانية، ومــن منطلــق واجبــي نحــو 

األشــقاء يف فلســطن أضــع املجتمــع الــدويل أمــام مســؤولياته التــي حتتــم حتقيــق الســالم العــادل والشــامل، 

وإهنــاء مجيــع مظاهــر احتــالل األرايض العربيــة وتطبيــق القــرارات الدوليــة ذات الصلــة«.

أطالــب بــرورة التحــرك وبشــكل جــاد ومــن اآلن لوضــع حــد لاحتــال واالســتيطان ولتغيــري معــامل القــدس 

املحتلــة، داعًيــا إىل ســام يؤســس دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة وحيقــق أمنـًـا واســتقراًرا طــال انتظــاره جلميــع 

ــعوب املنطقة. ش

ــم  ــا، كــا أيدت »ومــن ذات املنطلــق أؤكــد دعــم مــر ألي حتــرك فلســطيني يف األمــم املتحــدة وأدعوكــم مجيًع

ــاء فلســطني للحصــول عــى احلقــوق الكاملــة املرشوعــة لشــعب يناضــل  ــة، إىل دعــم أبن ثــورات الشــعوب العربي

ــه املســتقلة الفلســطينية غــري القابلــة للتــرف«. ــاء دولت ــه، وبن وجياهــد مــن أجــل نيــل حريت

ــكل  ــه احلــرة ل ــه بإرادت ــال كل حقوق ــب الشــعب الفلســطيني لين ــة العمــل إىل جان ــا عازمــون عــى مواصل »إنن

ــه«. ــه وفصائل أبنائ
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»البــد ونحــن نتكلــم يف هــذا املحفــل الــدويل أن نتنــاول القضيــة التــي باتــت تــؤرق العــامل كلــه، أال وهــي نزيــف 

الــدم واملأســاة اإلنســانية يف ســوريا.. إن نزيــف الــدم الــذي ينبغــي أن يتوقــف فــورا هــو شــاغلنا األول.. إن الدمــاء 

التــي تســيل عــى أرض ســوريا احلبيبــة أثمــن مــن أن هتــدر هكــذا ليــل هنــار«.

»إن الشــعب الســوري الشــقيق.. العزيــز عــى قلــب كل مــري ومريــة يســتحق أن يتطلــع ملســتقبل تتحقــق 

لــه فيــه احلريــة والكرامــة، وقــد كان هــذا جوهــر التحــرك الــذي بــادرت باقراحــه يف مكــة املكرمــة خــال شــهر 

رمضــان املــايض.. وأكــدت عليــه يف مناســبات الحقــة درًءا لألســوأ، درًءا ملعانــاة شــعب ســوريا، وحتــول الــراع 

إىل حــرب أهليــة شــاملة ال قــدر اهلل.. يتطايــر رشرهــا إىل مــا يتعــدى ســوريا ودول اجلــوار املبــارش«.

»لقــد رشعــت مــر بالفعــل مــع الــدول الثــاث األخــرى املعنيــة بمبــادريت يف عقــد لقــاءات أظهــرت وجــود 

العديــد مــن القواســم املشــركة، وســوف نســتمر يف العمــل لوضــع حــد ملعانــاة شــعب ســوريا، وإتاحــة الفرصــة 

لكــي خيتــار بإرادتــه احلــرة بعــد أن ينتهــي هــذا النظــام الــذي يقتــل شــعبه ليــل هنــار.. ســيختار الشــعب الســوري 

بإرادتــه احلــرة نظاًمــا للحكــم يعــر عنــه، ويضــع بــاده يف مكاهنــا بمصــاف الــدول الديمقراطيــة لتســتأنف إســهامها 

يف مســرية العمــل العــريب املشــرك ودورهــا اإلقليمــي والــدويل عــى أســس رشعيــة قويــة«.

هــذه املبــادرة ليســت مغلقــة عــى أطرافهــا، بــل هــي مفتوحــة أمــام كل مــن يريــد أن يســاهم إجيابًيــا يف حــل األزمة 

يف ســوريا.. هــذه األزمــة كلنــا مســئولون عنهــا.. وهــذه املعانــاة البــد وأن نتحــرك مجيًعــا يف كل العــامل لوقفهــا، وإهنــا 

مأســاة هــذا العــر، وواجبنــا أن نوقف املأســاة.

إن مــر ملتزمــة بمواصلــة مــا بدأتــه مــن جهــد صــادق إلهنــاء هــذه املأســاة الدائــرة عــى أرض ســوريا يف 

ــاف  ــع أطي ــم مجي ــقيق، ويض ــد الش ــذا البل ــراب ه ــدة ت ــى وح ــظ ع ــار حياف ــي ودويل.. إط ــريب وإقليم ــار ع إط

الشــعب الســوري دون تفرقــة عــى أســاس عرقــي أو دينــي أو طائفــي.. وجينــب ســوريا خطــر التدخــل العســكري 

األجنبــي.. والــذي نعارضــه«.

»ملتزمــون بدعــم مهمــة الســيد األخــر اإلبراهيمــي املبعــوث املشــرك لألمــم املتحــدة وجامعــة الــدول 

العربيــة.. وباســتكال اجلهــد اجلــاري لتوحيــد صفــوف املعارضــة الســورية وتشــجيعها عــى طــرح رؤيــة موحــدة 

ــوري..  ــعب الس ــات الش ــوق مكون ــن حق ــكل يضم ــلطة بش ــم للس ــي املنظ ــال الديمقراط ــة االنتق ــاملة لعملي وش

ــاء اهلل«. ــدة إن ش ــر اجلدي ــد م ــدة بع ــوريا اجلدي ــًيا يف س ــا أساس ــون مكاًن ــكل مك ــظ ل وحيف
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»مــر ســتعمل مــع أشــقائها العــرب كي حتتــل هذه األمــة مكانتها الالئقــة يف العــامل.. فهذه األمة متثــل مكوًنا 

ال ينفصــم عــن رؤيتهــا ألمنهــا القومــي للوطــن الكبــر الــذي يمتــد مــن اخلليــج العــريب إىل املحيــط األطلــي.. 

ومتثــل جمــاالً رحًبــا للتعاون والتفاعــل البناء مــع كل دول العامل«.

»مــر تنظــر إىل اإلســهام البالــغ األمهيــة الــذي متثلــه األمــة العربيــة ضمــن املحيط اإلســامي كــرورة لانتقال 

بالعمــل املشــرك ضمــن منظمــة التعــاون اإلســامي.. وســوف 

ــتعقد  ــي س ــامية الت ــة اإلس ــون القم ــى أن تك ــر ع ــل م تعم

ــم  ــز التفاه ــا لتعزي ــادم منطلًق ــام الق ــع الع ــا يف مطل ــى أرضه ع

ــل  ــر وتفعي ــدول اإلســامية وباقــي دول العــامل، ولتطوي بــني ال

ــوء  ــث س ــة مباع ــارات، وإلزال ــني احلض ــوار ب ــادئ احل دور مب

الفهــم التــي جيــد منهــا دعــاة التطــرف عــى اجلانبــني منفــًذا 

ــق  ــًا لتحقي ــودة أص ــري موج ــعة غ ــاف واس ــوة خ ــاء هب لإلحي

مــآرب سياســية ال متــت بصلــة للمقاصــد الســامية لألديــان أو 

ــانية«. ــاق اإلنس ــم أو األخ القي

ــن  ــر م ــوم أكث ــم الي ــودان إىل الدع ــقاؤنا يف الس ــاج أش » حيت

أي وقــت مــى.. هــذا البلــد الــذي يســعى لتحقيــق االســتقرار 

ــع  ــة م ــة نموذجي ــات صحي ــاء عاق ــى بن ــل ع ــة، ويعم والتنمي

جنــوب الســودان.. هــذه الدولــة الوليــدة التــي أقــدر أهنــا مؤهلــة إىل جانــب الســودان الشــقيق ألن تكــون مركــزا 

ــداده األفريقــي«. للتعــاون بــني العــامل العــريب وامت

»لقــد قــدم الســودان تضحيــات كبــرية بحًثــا عــن الســام واالســتقرار.. والتــزم بتنفيــذ اتفــاق الســام الشــامل.. 

ــذي  ــم ال ــق الدع ــد مل يتل ــذا البل ــة: إن ه ــول رصاح ــي أق ــودان. إال أنن ــوب الس ــة جن ــرف بدول ــن اع وكان أول م

يســتحق.. وإن الوقــت قــد حــان لكــي تتضافــر اجلهــود الدوليــة ملؤازرتــه والعمــل عــى تقريــب وجهــات النظــر بينــه 

وبــني دولــة جنــوب الســودان حلــل القضايــا العالقــة بينهــا«.

الثــورة املصريــة ومــا ســبقها وحلقهــا مــن ثــورات 
طويــل  لكفــاح  نتيجــة  جــاءت  املنطقــة  يف 
تعــر  وهــي  حقيقيــة..  وطنيــة  حلــركات 
إنــذار  عــن حكمــة التاريــخ وتــدق ناقــوس 
علــى  مصاحلــه  يقــدم  أن  حيــاول  مــن  لــكل 

الشــعوب مصــاحل 



144

» إن عبــور شــعب الصومــال الشــقيق املرحلــة االنتقاليــة الصعبــة بانتخــاب الســيد حســن شــيخ حممــود رئيًســا 

للجمهوريــة عامــة إجيابيــة نحــو التوحــد واالســتقرار«.

إننــي أدعــو األمــم املتحــدة إىل مواصلــة دعــم جهــود احلكومــة الصوماليــة، يف مواجهــة مــن يعمــل إلفشــال 

ــة وحتقيــق تطلعــات الشــعب الصومــاىل  ــاء مؤسســات الدول ــة لتحقيــق االســتقرار، وإعــادة بن اجلهــود املبذول

لغــد أفضــل«.

»قــد تتصــل مبــادئ العــدل واحلــق أيًضــا بتحقيــق األمــن واالســتقرار يف العــامل ويف قلبــه منطقة الرشق األوســط، 

فعــى مــدى ســنوات طــوال ســعى البعــض إىل إقامــة االســتقرار 

عــى أســس واهيــة مــن القمــع والطغيــان.. وزيــن البعــض 

ــردَّت شــعوب  ــد اس ــا وق لألســف هلــؤالء ســوء أعاهلــم.. أم

لــن تســمح ومل تتســامح مــع غبــن  املنطقــة حريتهــا، فإهنــا 

ــارج«. ــن اخل ــا أو م ــن قادهت ــواء م ــا س حقوقه

»إرادة الشــعوب يف منطقتنــا مل تعــد تتقبــل اســتمرار أي 

دولــة بعينهــا خــارج معاهــدة منــع االنتشــار النــووي.. وال عــدم 

تطبيــق نظــام الضامنــات عــى منشــآهتا النوويــة، خصوًصــا لــو 

اقــرتن هــذا بسياســات غــر مســؤولة وهتديــدات تلقــى جزافا«.

حماولــة  أو  االســتباق  بمبــدأ  الــدويل  املجتمــع  قبــول  إن 

إضفــاء الرشعيــة عليــه أمــر خطــري - يف حــد ذاتــه - والبــد مــن 

ــاب. ــون الغ ــود قان ــى ال يس ــم حت ــه بحس مواجهت

القائــم  الــذي يمثلــه الوضــع  بالتهديــد  وعًيــا مــن مــر 

ــا نؤكــد رضورة تعبئــة اجلهــود  الســتقرار هــذه املنطقــة اهلامــة بــا حتويــه مــن مصــادر طبيعيــة وممــرات جتاريــة، فإنن

ــار  ــلحة الدم ــة أس ــة وكاف ــلحة النووي ــن األس ــط م ــرشق األوس ــة ال ــالء منطق ــاص بإخ ــر اخل ــد املؤمت ــة لعق الدولي

الشــامل يف موعــده قبــل هنايــة العــام اجلــاري 2012م، وبمشــاركة كل األطــراف املعنيــة دون اســتثناء«.

ــار الشــامل.  ــة أســلحة الدم ــة، وكاف ــل عــن التخلــص الكامــل مــن األســلحة النووي »أقوهلــا بوضــوح: ال بدي

يف  واملهاجــرون  املســلمون  لــه  يتعــرض  مــا   
عــدد مــن مناطــق العــامل مــن متييــز وانتهــاك 
للنيــل  ضاربــة  ومحــالت  األساســية  حلقوقهــم 
مــن مقدســاهتم أمــر غــري مقبــول، فهــو يتعــارض 
مــع أبســط مبــادئ ميثــاق منظمــة  األمــم املتحــدة
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لكننــا نؤكــد يف نفــس الوقــت حــق مجيــع دول املنطقــة يف االســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة ضمــن إطــار معاهــدة 

منــع االنتشــار النــووي، ورضورة التزامهــا بتعهداهتــا، وتوفــري الضانــات الازمــة لــدول اإلقليــم إلزالة أية شــكوك 

حــول براجمهــا الســلمية«.

» متتــد مفاهيــم العدالــة، واحلــق، والكرامــة مــن منظورنــا لتشــمل األطــر التــي حتكــم العاقــات الدوليــة.. وممــا 

الشــك فيــه أن أبســط مراجعــة ملســرية هــذه العاقــات ســتظهر مقــدار الظلــم الواقــع عــى قــارة أفريقيــا«.

» أعتقــد أننــي لســت بحاجــة إىل تعــداد التعهــدات الســابقة التــي شــهدهتا نفــس هــذه القاعــة لارتقــاء بمعدالت 

التنميــة والنمــو يف أفريقيــا مــن خال املســاعدات واالســتثار«.

ــات، وأن يقــدم العــون الــالزم  ــام يتعــدى الوعــود واألمني ــا ب » إن عــى العــامل مســؤولية دعــم جهــود أفريقي

هلــا الســرتداد ثرواهتــا املنهوبــة خــالل حقــب متعاقبــة، آخرهــا عندمــا تصــور البعــض أن دعــم أنظمــة جائــرة 

ب  ــرِّ سيســاعد يف حتقيــق اســتقرار زائــف يضمــن مصاحلــه، فيــام كانــت هــذه األنظمــة َتبــُذر الفســاد وهُتَ

الثــروات إىل اخلــارج«.

»إننــي أدرك أن حتقيــق األهــداف املبتغــاة ال يتــم إال مــن خــال مشــاركة أبنــاء القــارة أنفســهم، وحتملهــم 

ــا اليــوم  ــا كأفارقــة مســتعدون لــه ســعًيا إىل مســتقبل أفضــل.. إن علين ــا مجيًع ملســؤولياهتم.. وهــو أمــر ال شــك أنن

كأفارقــة أن نحقــق لقارتنــا جمموعــة مــن األهــداف الطموحــة التــي تثبــت أقــدام أبنــاء القــارة عــى طريــق التنميــة 

ــدويل«. ــام ال ــارة يف النظ ــة للق ــاركة حقيقي ــل ومش ــتقبل أفض ــو مس ــم نح ــق تطلعاهت ــتدامة وحتق املس

»مــر مســتمرة يف العمــل مــع أشــقائها يف أفريقيــا، وهــي عــى اســتعداد للتعــاون مــع أي طــرف داخــل القــارة، 

أو خارجهــا لرفــع مســتوى املعيشــة يف أفريقيــا مــن خــال تبــادل اخلــرات والتجــارب الناجحــة«.

ــر  ــر مل َيُث ــباب م ــدويل املعــارص.. إن ش ــة يف النظــام ال ــة، والكرام ــدل، واحلري ــث إىل الع ــذا احلدي » يقــودين ه

ملوقــف داخــي فحســب، لكنــه عــّر كذلــك عــن تطلعــات يطمــح إىل حتقيقهــا يف حميطــه اإلقليمــي وعــى املســتوى 

ــة تســتمد مــن اإلرادة  ــة احلقيقي ــأن الرشعي ــا ب ــات مؤمنً ــة شــعب مــر ب الــدويل.. إن الشــباب الــذي يمثــل غالبي

الشــعبية وليــس مــن ســلطة مهيمنــة دون ســند قانــوين أو أخالقــي.. وبــذات القيــاس فإننــا ننظــر إىل الوضــع احلــايل 

ــه  ــد رشعيت ــادئ لتجدي ــس املب ــى نف ــا ع ــه تأسيًس ــاد إلصاح ــكل ج ــل بش ــد رضورة العم ــدويل، ونؤك ــام ال للنظ

واملحافظــة عــى مصداقيتــه.. هــذا مطلــب مــرشوع لشــعوب وأمــم تعــر عــن نفســها وتســعى للمشــاركة يف صياغــة 

عــامل جديــد وغــد أفضــل ألبنائهــا«.
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ــاء،  ــدول األعض ــع ال ــن مجي ــر ع ــذي يع ــي ال ــل الديمقراط ــا املحف ــة باعتباره ــة العام ــل دور اجلمعي »إن تفعي

ــا املعــارص،  ــرة لواقــع عاملن ــة مغاي ــم التوصــل إليهــا يف حقب ــل صيغــة ت ــذي مــازال يمث وإصــاح جملــس األمــن ال

ــة«. ــة الازم ــا باجلدي ــي أن نعاجله ــي ينبغ ــات الت ــة األولوي ــى قم ــا ع ــب أن يكون جي

»ال يفوتنــي يف هــذا املقــام تأكيــد رضورة إيــاء األمــم املتحــدة اهتاًمــا خاًصــا لدعــم قضايــا املــرأة والشــباب.. 

ــادرة جديــدة إلنشــاء جهــاز تابــع لألمــم  ــاز يف طهــران دراســة مب وقــد اقرحــت خــال قمــة حركــة عــدم االنحي

ــاركتهم يف  ــز مش ــغيل وتعزي ــب والتش ــم والتدري ــا التعلي ــم بقضاي ــباب، وهيت ــات الش ــص ملوضوع ــدة خيص املتح

ــال القادمــة عــى حتقيــق طموحاهتــا«. ــز قــدرة األجي ــاة السياســية لتعزي احلي

»إن النظــام الــدويل لــن يســتقيم طاملــا بقيــت ازدواجيــة يف املعايــري، ونتوقــع مــن اآلخريــن.. مثلــا يتوقعــون منــا.. 

احــرام خصوصياتنــا الثقافيــة، ومرجعيتنــا الدينيــة، وعــدم الســعي إىل فــرض مفاهيــم ال نتفــق معهــا، أو تســييس 

قضايــا بعينهــا وتوظيفهــا للتدخــل يف شــؤون الغــري.

إن مــا يتعــرض لــه املســلمون واملهاجــرون يف عــدد مــن مناطــق العــامل مــن متييــز وانتهــاك حلقوقهــم األساســية 

ومحــات ضاربــة للنيــل مــن مقدســاهتم أمــر غــري مقبــول.. إنــه يتعــارض مــع أبســط مبــادئ ميثــاق املنظمــة التــي 

نجتمــع يف ظلهــا اليــوم حتــى أضحــى اآلن ظاهــرة هلــا اســم )كراهيــة اإلســام(.

ــييد أوارص  ــام تش ــاًل أم ــف حائ ــي تق ــة، الت ــكار الرجعي ــك األف ــدي لتل ــف يف التص ــا أن نتكات ــا مجيًع إن علين

التعــاون بيننــا.. إن علينــا التحــرك ســوًيا يف مواجهــة التطــرف والتمييــز.. يف مواجهــة احلــض عــى كراهيــة الغــر 

ــك عــى جملــس األمــن مســؤولية رئيســية يف  ــة وكذل ــة العام ــن أو العــرق.. إن عــى اجلمعي عــى أســاس الدي

التصــدي هلــذه الظاهــرة التــي أصبحــت هلــا تداعيــات تؤثــر بوضــوح عــى الســلم واألمــن الدوليــن. 

 إن األعــامل املســيئة التــي نــرشت مؤخــًرا يف محلــة منظمــة للمســاس بمقدســات املســلمن أمــر مرفــوض، 

وجيــب علينــا - ونحــن جمتمعــون يف هــذا املحفــل الــدويل - أن نتــدارس كيــف نســتطيع مجيًعــا أن نحمــي العــامل مــن 

زعزعــة أمنــه واســتقراره.. إن مــر حتــرم حريــة التعبــري.. التــي ال تســتغل يف التحريــض عــى الكراهيــة ضــد أحــد، 

ــي تتصــدى للتطــرف  ــري الت ــة التعب ــة بعينهــا.. حري ــن أو ثقاف ــي تســعى إىل اســتهداف دي ــري الت ــة التعب وليــس حري

والعنــف وليــس حريــة التعبــري التــي ترســخ اجلهــل واالســتخفاف بالغــري، لكننــا يف نفــس الوقــت نقــف بحــزم ضــد 

اللجــوء إىل اســتخدام العنــف يف التعبــري عــن رفــض تلــك الســفاهات.
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تفاقــم املشــاكل املاليــة واالقتصاديــة مؤخــًرا جيــب أن يدفعنــا إىل مراجعــة أســلوب اختــاذ القــرارات 

ــف - أول  ــع كل أس ــا - وم ــا، لكنه ــرتك يف إعداده ــعوب ال تش ــر ش ــى مصائ ــر ع ــي تؤث ــة الت ــة الدولي االقتصادي

مــن يتحمــل تبعتهــا الســلبية عــى النمــو فيهــا وعــى التجــارة وعــى البيئــة.. وعــى أوضاعهــا االجتامعيــة نتيجــة 

ــى  ــول ع ــا واحلص ــل التكنولوجي ــة لنق ــرض رشوط باهظ ــة وف ــارة الدولي ــة يف التج ــات جمحف ــق ممارس تطبي

ــة. ــالزم للتنمي ــل ال التموي

»إن هنــاك حاجــة ملحــة حلوكمــة اقتصاديــة دوليــة جديــدة، 

حمورهــا الشــعوب وأساســها توثيــق التعــاون بــني رشكاء التنمية 

عــى أســاس تكامــل املصالــح واملنفعــة املتبادلــة.

طرحــت عليكــم رؤيتــي فيــا جيــول يف عقــول أبنــاء مــر، 

وســعيت ألطــرح بإجيــاز رؤيــة مــر.. شــباهبا.. رجاهلــا.. 

ونســائها املســلمني، وغــري املســلمني يف مــر.. هــذه رؤيتهــم 

ــامل. ــا ودول الع ــط وأفريقي ــرشق األوس ــا ال ــم قضاي أله

ــام بدورهــا  ــي عــى ثقــة بقــدرة األمــم املتحــدة عــى القي إنن

يف التعامــل الفعــال مــع خمتلــف القضايــا والتحديــات اإلقليميــة 

والعامليــة مــن خــال احلــوار والتفاهــم والتعــاون وفــق مبــادئ 

القانــون الــدويل.

إن مــر الثــورة مل تــأُل جهــًدا للتواصــل بــكل إخــاص مــع 

ــة  ــة والكرامــة.. والعدال ــة والعدال ــق احلري ــة لتحقي ــًا يف طليعــة اجلهــود الدولي ــع أعضــاء املنظمــة وســتظل دائ مجي

االجتاعيــة جلميــع الشــعوب واألمــن كذلــك واالســتقرار لدولنــا مجيًعــا.

أنظــر إىل األمــام بتفــاؤل كبــري، وأرى الســام الــذي ندعــو إليــه، وهــو يعــم هــذا العــامل.. الســام القائــم عــى 

العــدل.. الســام الــذي يعطــي اجلميــع حقوقهــم كاملــة.. الســام الــذي ال يميــز بــني أحــد وأحــد.. بــني إنســان 

ــاوون،  ــا متس ــا أنن ــا مجيًع ــا.. إال إذا أدركن ــا مجيًع ــام إال إذا تعاوّن ــذا الس ــون ه ــن يك ــبب، ول ــان.. ألي س وإنس

ال  الــي  التعبــري   حريــة  حتتــرم  مصــر 

تســتغل يف التحريــض علــى الكراهيــة 

الــي  التعبــري  حريــة  وليــس  أحــد،  ضــد 

تســعى إلـــى اســتهداف ديــن أو ثقافــة بعينهــا
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وأننــا نشــرك يف الكثــري مــن اآلمــال والطموحــات.. الســام الــذي جئــت برســالة إليكــم بــه.. هــو ســام احلــق 

والعــدل.. االســتقرار والتنميــة.. تبــادل املصالــح واملنافــع.. احلــب واالحــرام املتبــادل.. وال أظــن ذلــك صعًبــا 

علينــا مجيًعــا إذا مــا امتــدت األيــادي بالتعــاون بالنيــة اخلالصــة وباألعــال الصاحلــة، واهلل يســمع ويــرى، وكلنــا 

أمــل، وكي أمــل يف مســتقبل أفضــل هلــذا العــامل الــذي أرجــو لــه كل اخلــري.. أشــكركم مجيًعــا.. 

والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته«.





خطاب الرئيس حممد مرسي يف احتفاالت نصر أكتوبر
  6 أكتوبر 

2012م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

ــن  ــة، أن نضم ــس الجمهوري ــة ورئي ــؤوليتنا، الحكوم  مس
وصــول الدعــم إلــى مســتحقيه بعدالــة توزيــع، وليــس 

بجــور وظلــم ألحــد

 أنــا ال أقبــل أبــًدا أن يــأكل المصريــون مــن الربــا بتاًتا.. 
و ال يمكــن أبــًدا بعــد ثــورة 25 ينايــر أن يملــي أحــد 

علينــا إرادتــه

ــود، وهــذا  ــم للوق ــة يذهــب كدع ــة الدول ــع ميزاني   رب
ــن يســتحق ــد أن يذهــب لم ــم نري الدع
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  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل والصاة والسام عى رسول اهلل )](... 

اإلخــوة األخــوات، الســيدات الســادة، احلضــور مجيًعــا، الشــعب املــري كلــه، احلارضيــن يف هــذا املــكان، 

ــن  ــر م ــارج م ــاهدين خ ــر، املش ــا يف م ــاهدوننا يف كل بيوتن ــن يش ــكان، وم ــذا امل ــارج ه ــون خ ــن يقف والذي

املريــني ومــن غــري املريــني، الســادة والســيدات األحبــة مجيًعــا، شــعب مــر العظيــم، أحييكــم مجيًعــا بالتحية 

اخلالــدة الباقيــة؛ فالســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه.

ــوار أحــرار هنكمــل املشــوار«..  ــوار أحــرار هنكمــل املشــوار«، »ث ــدأ نقــول »ث ــل أن نب ــا قب ــا كلن نحــن طبًع

}قــل بفضــل اهلل وبرمحتــه فبذلــك فليفرحــوا هــو خــر ممــا جيمعــون{. اليــوم يــوم النــر، اليــوم يــوم املرمحــة، 

اليــوم ذكــرى امللحمــة، اليــوم الســادس مــن أكتوبــر، وهــو أيًضــا يــوم الســبت، تذكــرون أهيــا األحبــاب مجيًعــا أن 

خطاب الرئيس حممد مرسي يف احتفاالت نصر أكتوبر
 6 أكتوبر 
2012م
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ــوم الســبت،  ــا ي ــوم هــو أيًض ــوم الســبت، والي ــر العــارش مــن رمضــان يف عــام 1973م كان ي الســادس مــن أكتوب

نحــن اليــوم نحتفــل ونفاخــر العــامل بــأن مــر شــعًبا وجيًشــا قيــادة وجنــًدا، مــر بــكل أبنائهــا، كانــت يف ســعادة 

ــاة  ــاء مــر يعــرون قن ــا والقــادة واجلنــود، ومــن ورائهــم كل أبن غامــرة يف ذلــك اليــوم، منــذ تســعة وثاثــني عاًم

الســويس، وحيطمــون خــط بارليــف، وينطلقــون إىل أرض مــر إىل ســيناء القيــادة الواعيــة التــي خططــت وأعــدت 

وقــررت والقــادة والضبــاط واجلنــود وأبنــاء مــر، الــكل توجــه إىل معركــة حاســمة كانــت - بفضــل اهلل- مــن بــني 

ــا، أعــادت إليهــم ليــس فقــط األرض،  ــا، بالنســبة للمريــني مجيًع ــزة؛ ألهنــا بالنســبة لن كل معــارك التاريــخ متمي

وإنــا العــزة والكرامــة، أعــادت إلينــا كرامتنــا وحققــت لنــا 

ــا  ــن بعدن ــاد م ــا واألحف ــى وأبناؤن ــاالً نبق ــا وح ــا إحساًس مجيًع

نذكــر هــذا اليــوم الــذي كان بالفعــل جامًعــا بــني كل أبنــاء 

مــر. فرحنــا باليــوم يف حينــه عــى مــا كان فيــه مــن تضحيــات 

غاليــة ســالت عــى أرض ســيناء لكــي -  ودمــاء  وشــهداء 

بعبقهــا ورحيهــا وريــاح جناهنــا - تبقــى لنــا دائــًا الرائحــة 

الزكيــة، فرحنــا حينئــذ، ونفــرح اليــوم بالذكــرى وبالنظــر إليهــا 

ــًدا واحــدة جيــش  ــا ي وباالحتفــاء هبــا، وهــا نحــن والعــامل يران

مــر وشــعب مــر عــى قلــب رجــل واحــد، يــد واحــدة يــد 

ماضيــة بفضــل اهلل فاعلــة، هــا نحــن نقــول بالواقــع والفعــل ال 

بالقــول فقــط.

 إننــا بحــق يــد واحــدة، وإننــا نمــيض يف طريــق واحــد أمامنــا 

مســتقبل عظيــم، كــام كان لنــا مــاض عظيــم هــذه األمــة، وهــذا 

ــه يعــرف طريقــه، كــام حــدث قبــل ذلــك، كان هــذا هــو العبــور  ــه بــكل فئات ــه بجيشــه برشطت الشــعب بــكل أبنائ

العظيــم، والــذي يعــد عبــور أمــة وعبــور شــعب وعبــور وطــن إىل آفــاق جديــدة رحبــة كانــت أمــاًل كبــًرا لــكل مــن 

كان يفعــل حينئــذ، نحــن اليــوم عندمــا نقــف لنحتفــل بالذكــرى، ولنحتفــي بمــن بقــي مــن هــؤالء الكــرام الذيــن 

ــم،  ــم أمواهل ــهم أرواحه ــون نفوس ــا يملك ــث م ــم، وأنف ــا عنده ــى م ــوا أغ ــن قدم ــوا والذي ــن ضح ــربوا والذي ع

نذكرهــم مجيًعــا بــكل خــر، ونحتفــي ونحتفــل هبــم وبالوطــن الــذي نحبــه مجيًعــا.

ذكــرى أكتوبــر العظيــم تبعــث فينــا دائًمــا 
كانــت  فقــد  الرجــال،  ومّهــة  األمــل،  روح 
دليــاًل علــى العزميــة، كمــا كانــت دليــاًل لنــا 
مجيًعــا إلـــى آفــاق مســتقبل أرحــب وأعظــم يف 

هــذا العــامل
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اللهــم أّلــف بــني قلوبنــا، وأصلــح ذات بيننــا، ودّبــر لنــا فإننــا ال نحســن التدبــري، هــذه مــر وطننــا، ونحن نقــف مًعا 

هنــا لنقــول: ال ننســى أبــًدا رجالنا البواســل، وال ننســى أبــًدا أسهم، ال ننســى الشــهداء وال اجلرحــى وال املصابني.

إن مــن ســامهوا يف هــذه احلــرب مــن كل أبنــاء مــر، أسهــم، ومــن بقــي منهــم حًيــا، فإنــه لزاًمــا علينــا مجيًعــا، 

وأنــا أول مــن يلتــزم بذلــك، وكذلــك القــوات املســلحة، بــل وكل مؤسســات الدولــة، نلتــزم هلــم بحيــاة كريمــة، 

وبحــل لــكل مشــاكلهم وألبنائهــم وألحفادهــم أيًضــا.

 ذكــرى أكتوبــر العظيــم تبعــث فينــا دائــًا روح األمــل، تبعــث فينــا دائــًا مهــة الرجــال، تبعــث فينــا دائــًا إرادة القيــادة 

- بــإرادة اهلل - مــن إرادة األمــة، ذكــرى أكتوبــر لــن متــوت أبــًدا بــل ســتبقى خالــدة يف نفوســنا ونفــوس أبنائنــا وأحفادنا؛ 

ألهنــا كانــت دليــًا عــى العزيمــة، وكانــت دليــًا لنــا مجيًعــا إىل آفــاق مســتقبل أرحــب وأعظــم يف هــذا العــامل.

 حتيــة لرجــال أكتوبــر، حتيــة لشــهداء أكتوبــر، حتيــة ملــن عــر، حتيــة ملــن ضّحــى، حتيــة ملــن بقــي، نقبــل رؤوســهم، 

ونقــر هلــم بالعرفــان واجلميــل ملــا قدمــوا، ونعيــش معهــم ومــع ذكراهــم دائــًا عــى مــر الســنني.

ثــم كان بعــد ذلــك، أهيــا األحبــاب، أن مــر عاشــت يف ظــروف امتــدت هــذا الزمــن، وكان فيهــا مــن 

متغــريات ال ختفــى عــى أحــد منــا، وحــاول البعــض بعــد ذلــك أن يوظــف احلــدث العظيــم ملصالــح خاصــة.. 

ــروح وذات اهلمــة وذات اإلرادة انبعثــت  ــة فشــل ومل ينجــح؛ ألن ذات ال ــه يف النهاي ــراد، حــاول لكن ــح أف ملصال

ــر 2011م. ــد يف 25 يناي ــن جدي م

وأراد اهلل )8( أن يكــون العبــور الثــاين يف 25 ينايــر 2011م أيًضــا للشــعب واجليــش مًعــا، كانــوا يــًدا واحدة، 

كانــوا جســًدا واحــًدا، أبــدوا مًعــا، حتــرك الشــعب وهــذا اجليــش جزء منــه، حتــرك ليقول للظلــم ال، حتــرك ليقول 

للتزويــر ال، حتــرك ليقــول ملــن حــاول أن يوظــف روح أكتوبــر لصالــح قلــة قليلــة ال وألــف ال، ووقفــت القــوات 

املســلحة التــي نحتفــل اليــوم بذكــرى انتصارهــا وقفــت بقوهتــا برجاهلــا بقيادهتــا بعدهتــا بعتادهــا، وقفــت مــع 

هــذا الشــعب لتقــول معــه ال لتزويــر اإلرادة، لتقــول معــه ال للفســاد، لتقــول معــه ال لتزويــر االنتخابــات، لتقــول معــه 

ال لتأخــر مــر وشــعبها وجيشــها.

وقــف الشــعب رجــاالً ونســاًء، وقــف النــاس بــكل ألــوان أطيافهــم يف مــر، ومحتهــم قواهتــم املســلحة مــن أي 

ضــري أو ضيــم أو أذى، فكانــت ملحمــة ثانيــة، وكانــت املايــني تــزأر يف املايــني لكــي تعيــد مــرة أخــرى األمــور إىل 
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نصاهبــا والكرامــة ألصحاهبــا، ثــورة كانــت ســلمية، ثــورة كانــت تريــد احلريــة للجميــع، وتريــد العــدل والكرامــة 

والعدالــة االجتاعيــة، وكان املريــون عــى قلــب رجــل واحــد مــرة أخــرى.

ــا اخلــري،  ــزل علين ــا، يتن ــق ربن ــا توفي ــزل علين ــا نكــون كذلــك يتن ــا، نحــن املريــني، عندم هــذا فضــل اهلل علين

ــون إرادة  ــل؛ فتك ــاون، ونتكام ــف، ونتع ــد ونتكات ــباب، ونتوح ــذ باألس ــا نأخ ــري؛ ألنن ــري كل اخل ــا اخل ــزل علين يتن

األمــة بشــعبها وجيشــها يف ظــل إرادة الرمحــن ماضيــة. كانــت ثــورة 25 ينايــر الســلمية، ولكــن امتــدت يــد الغــدر، 

كــا حيــدث دائــًا يف التاريــخ عندمــا تنهــض األمــم امتــدت يــد الغــدر فقتلــت واستشــهد أبناؤنــا وإخواننــا وأخواتنــا 

وكانــت دمائهــم الزكيــة، ومــا زالــت هــي تغذيــة حقيقيــة وغــذاء هلــذه الثــورة الســتمرار مســرية هــذا الشــعب هؤالء 

الشــهداء ومــن أصيبــوا يف هــذه الثــورة، كــا التزمنــا ملــن كانــوا يف أكتوبــر 73 بحقهــم الكامــل يف العيــش الكريــم، 

وباحلفــاظ عليهــم وعــى ذوهيــم، كذلــك نقــول لشــهداء 25 ينايــر ومصابيــه.

ــكنون  ــا تس ــم يف قلوبن ــا، فأنت ــن أعينن ــًدا ع ــوا أب ــم وال تغيب ــام، فنراك ــر إىل األم ــًا ننظ ــًا دائ ــا دلي ــم لن ــم أنت إنك

ــن  ــرًيا، ول ــري كب ــون التقص ــك يك ــا يف ذل ــا، وإن قرن ــة يف رقابن ــم كامل ــم، حقوقه ــم وأسك ــم وعائاتك وأبناؤك

ــاء اهلل. ــون إن ش يك

 دمــاء الشــهداء والقصــاص هلــا مــا زالــت تــؤرق هــذا الشــعب، ولدينــا جلنــة ماضيــة لتقــي احلقائــق احلقيقيــة 

عمــن قتــل هــؤالء، تــؤدي دورهــا، وأرعاهــا بفضــل اهلل؛ كــي يعــود احلــق إىل أصحابــه كامــًا إن شــاء اهلل يف قريــب 

نــراه مجيًعــا إحقاًقــا هلــذا احلــق، وانتصــاًرا وإنصاًفــا ألرواح وجــراح هــؤالء األعــزة.

 ثــم أهيــا األحبــاب بعــد أن مضــت هــذه الثــورة يف طريــق واحــد بأهــداف واضحــة وبمســرية عظمــى كانــت 

دائــًا يف حراســة ربنــا، هيــأ هلــا أبنــاء مــر، اجليــش وقواتــه، بــإرادة أبنــاء مــر مجيًعــا، عرنــا مرحلــة صعبــة وخماًضــا 

كان البــد منــه، وكانــت مســرية فيهــا توافــق كبــري، وكانــت انتخابــات للرملــان بغرفتيــه، ثــم تــّوج هــذا بانتخابــات 

رئاســية شــهد هلــا القــايص والــداين يف مــر ويف خارجهــا أهنــا عــرت بحــق عــن إرادة هــذا الشــعب.

ــذه  ــرس ه ــأن حت ــها ب ــى نفس ــه ع ــذي قطعت ــا ال ــلحة بعهده ــوات املس ــت الق ــات، ووف ــذه االنتخاب ــت ه مض

الثــورة، وأن حتــرس هــذا الشــعب إىل أن يســلم الشــعب بإرادتــه هــذه املســؤولية إىل إدارة منتخبــة، وقــد وقــع هــذا 

يف 30 يونيــو املــايض، وقــع ذلــك بــإرادة حــرة للجميــع، باختيــار الشــعب احلــر، وبــإرادة القــوات املســلحة، بــكل 
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أبنائهــا، التــي قالــت مــا نقولــه اليــوم: هنــض الشــعب، شــعب ينهــض يبنــي، وجيــش حيــرس املســرية، وشــعب هبــذه 

احلراســة ينهــض لينمــو نحــو غــٍد أفضــل إن شــاء اهلل.

ــور الثالــث هلــذا الشــعب هلــذه األمــة،  ــو 2012م، هــذا هــو العب ــوم الثاثــني مــن يوني ــاب، بعــد ي  أهيــا األحب

بشــعبها وجيشــها، فقــد وضعنــا أقدامنــا مجيًعــا عــى بدايــة طريــق اخرنــاه ألنفســنا، حريــة نمــي هبــا، ونســتمتع 

هبــا وإرادة قويــة، نبنــي هبــا، ديمقراطيــة كاملــة، عدالــة لنــا وعــدل وعدالــة اجتاعيــة بعــد معانــاة وفســاد ال خيفــى 

عــى أحــد. هــذا هــو العبــور الثالــث هلــذه األمــة، ملــر ألبنــاء 

مــر مجيًعــا.

ــد  ــة نحــو املزي ــا خطــوات أوىل ونمــي بخطــوات ثابت بدأن

مــن االســتقرار، نحــو املزيــد مــن األمــن، نحــو املزيــد مــن 

ــة  ــن العدال ــد م ــو املزي ــدل، نح ــن الع ــد م ــو املزي ــة، نح النهض

االجتاعيــة. الــكل يشــارك، والــكل يســاهم، والــكل يناقــش، 

ــي. ــد أن يعط ــكل يري وال

القــوى السياســية، أبنــاء مــر، شــعب مــر، أحــزاب 

مــر، إعــام مــر، مؤسســات الوطــن، الــوزارات، الشــباب 

ــا يف هــذه الثــورة، والــذي  ــا أساســًيا وجوهرًي الــذي كان مكوًن

يمثــل مكوًنــا أساســًيا وجوهرًيــا دائــًا أبــًدا يف مســرية النهضــة، 

يف مســرية الوطــن، يف مســرية الشــعب، يف مســرية اجليــش، 

ــا  ــا لبعضن ــا حًب ــريى فين ــه هــذا العــامل ل ــا ونحــن في ــذي ينظــر إلين ــع، املشــهد الكامــل ال يف مســرية الرشطــة، اجلمي

ــا. ــني كل قوان ــًا ب ــض، وتكام ــا البع ــع بعضن ــا م ــض، وتوافًق البع

االصطفــاف الوطنــي الواجــب علينــا مجيًعــا، أريــد أن أقــول لكــم وبــكل وضــوح: هــذا الوطــن، هــذا الشــعب، 

هــذا اجليــش، القيــادة، الرئيــس، القيــادات، أبنــاء مــر، كلنــا اآلن نتوجــه نحــو هــدف واحــد، مــر اجلديــدة، مر 

التــي ينظــر إليهــا النــاس فــريوا فيهــا العــدل، ويــروا فيهــا اخلــري، ويــروا فيهــا البنــاء، ويــروا مــن أبنائهــا التضحيــة 

والعطــاء وحــب الوطــن - قــادرون مجيًعــا عــى ذلــك بــإذن اهلل، قــادرون مجيًعــا عــى ذلــك بــإذن اهلل.

وإخواننــا  بآبائنــا  اليــوم  حنــن  نفاخــر  كمــا 
أن  نريــد  أكتوبــر،  نصــر  حققــوا  الذيــن 
املســتقبل..  يف  وأحفادنــا  أبناؤنــا  بنــا  يفاخــر 
نريــد ألنفســنا إذا ذكرنــا التاريــخ أال يــرى 
فينــا اعوجاًجــا، وإذا وقفنــا أمــام ربنــا أن نفــوز 

جنانــه وندخــل  برضوانــه، 
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أرى املســتقبل بتفائــل كبــري، أرى األبنــاء واألحفــاد وهــم حينئــذ بعــون اهلل إن شــاء اهلل، كــا نحتفــل نحــن اليــوم 

ونفخــر ونفاخــر، بنــر أكتوبــر بإخواننــا باآلبــاء واألجــداد، نريدهــم هــم أيًضــا يف املســتقبل أن يفاخــروا بالعبــور 

الثالــث بعــد العبــور األول والثــاين، نريــد ألنفســنا إذا ذكرنــا التاريــخ أال يــرى فينــا اعجواًجــا، وإذا وقفنــا أمــام ربنــا 

وحاســبنا عــى مــا نفعــل يف هــذا الوطــن اآلن نفــوز برضوانــه، وندخــل جنانــه، ويباعــد ربنــا بيننــا وبــن نرانــه.. 

هــل أنتــم مســتعدون؟

ــر  ــون إىل م ــن ماض ــرف، نح ــا أع ــا أن ــم طبًع ــة نع اإلجاب

تــم  لقــد   ،)8( توفيــق اهلل  بعــد  بإرادتكــم مجيًعــا  اجلديــدة 

تكويــن احلكومــة اجلديــدة يف 2 أغســطس املــايض، منــذ مــا 

يقــرب مــن شــهرين تقريًبــا، بعــد أن ســلمت القــوات املســلحة 

هــذا  وبــإرادة  املريــني،  بــإرادة  منتخــب  لرئيــس  الســلطة 

الشــعب وبرضــا تــام، وبــا أعلنتــه القــوات املســلحة مــراًرا 

اإلرادة،  هلــذه  حتقيًقــا  االنتقاليــة؛  املرحلــة  خــال  وتكــراًرا 

ــوات  ــا الق ــدت هب ــي أك ــة الت ــات الدائم ــذه اإلعان ــا هل وحتقيًق

ــه الشــعب وفعلــت،  املســلحة أهنــا ستســلم الســلطة ملــن ينتخب

ــن  ــه م ــن في ــذا الوط ــدة، وأن ه ــاء جدي ــا دم ــتجري هب ــا س وأهن

الرجــال مــن يســتطيعون يف كل مرحلــة أن يقومــوا بالواجــب، 

وأن يــؤدوا رضيبــة الوطــن هبــذه اإلرادة بــني الشــعب واجليــش 

كانــت قــرارات 12 أغســطس؛ لكــي نمــي مًعــا يف طريــق 

واحــد ويف مســرية واحــدة، مــع كل احــرام وتقديــر للقيــادات 

ــا. ــا ناهل ــت م ــن العن ــا م ــة، وناهل ــة صعب ــؤولية يف مرحل ــت املس ــي حتمل ــابقة الت الس

ومــا زلنــا بالقيــادات اجلديــدة هلــذا الوطــن مــن الشــعب واجليــش، واجــب علينــا أن نتحمــل، وواجــب علينــا 

أن نضحــي، وواجــب علينــا أن نعطــي، وواجــب علينــا أن نحــب بعضنــا بعًضــا أكثــر، وأن يتحمــل بعضنــا بعًضــا 

أكثــر، وأن نكــون يف طريــق واحــد عــى قلــب رجــل واحــد، نكــون يــًدا واحــدة عــى كل مــن عادانــا، أو حــاول أن 

هتتــز بكلامتــه أو فعلــه مســرة هــذا الوطــن العظيــم.

 أمامنــا مشــوار طويــل، وعندنــا أمــل كبــري، 

ــة  ــة وعزمي ــة، وإرادة ماضي ــة واضح ــا رؤي ولدين

دائـــــًما ستــــكون حنـــــو غـــــد أفضــــــل لتحقيــق 

ــداف ــذه األه ه
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 الســادة الكــرام، الســيدات والســادة، الســامعني واملشــاهدين، احلارضيــن هنــا والذيــن يشــاهدون مــن اخلــارج، 

6 أكتوبــر العظيــم، وملحمــة النــر هــي التــي أعطــت لنــا هــذه الــروح، وهــي التــي مكنــت لنــا هــذه الفرصــة؛ لكــي 

نقــف لنحتفــل، ولكــي، أيًضــا بعــد العبــور الثــاين، نمــي إىل األمــام.

 نحــن أهيــا األحبــاب أمــام مســؤوليات عظيمــة؛ وطــن حيتــاج إلينــا ونحــن أيًضــا نحتــاج إليــه وكلنــا يف حاجــة 

ــر  ــا، م ــا، يف قلوبن ــر يف عيونن ــع، م ــون اجلمي ــكل، يف عي ــون ال ــراه يف عي ــذا ن ــه، وه ــق اهلل وعون إىل توفي

ــا، مــر التــي هبــا نمــيض إن شــاء اهلل ومعهــا ويف أحضاهنــا إىل غــد أفضــل. ــا ووطن أرضن

 لدينــا أهيــا األحبــاب الكــرام، لدينــا مــوارد كثــرة يف مرنــا الغاليــة، لدينــا مــوارد كثــرة أهــدرت بســوء اإلدارة، 

وأهــدرت بغيــاب القيــادة الواعيــة، وأهــدرت بالفســاد، وأهــدرت ألننــا كنــا نحــاول دائــاًم مجيًعــا أن نمــيض ولكــن 

الفســاد كان كثــًرا وكبــًرا، ولذلــك عندمــا أعلنــت نتائــج االنتخابــات، وبــدأت يف تســلم املســؤولية يف 30 يونيــو 

ــرق  ــاء وع ــه بعط ــواعد أبنائ ــن بس ــذا الوط ــة ه ــة لنهض ــذه األم ــة ه ــج لنهض ــح برنام ــج واض ــن برنام ــن ع ــت أعل كن

رجالــه ونســائه.. املريــون مجيًعــا..... املريــون مجيًعــا بطوائفهــم بــكل مكوناهتــم، املســلمن واملســيحين 

الرجــال والنســاء الكبــار والشــباب العاملــن يف كل املجــاالت.

ــة واضحــة،  ــا رؤي ــا أمــل كبــر، ولدين ــاًل، وأمامن ــا مشــواًرا طوي قلــت أهيــا األحبــاب وبــكل وضــوح: إن أمامن

وإرادة ماضيــة وعزيمــة دائــاًم ســتكون نحــو غــد أفضــل لتحقيــق هــذه األهــداف، فــكان إعــاين عــن حاجتنــا إىل 

حــل بعــض املشــاكل الروريــة يف مئــة يــوم، يف وقــت قدرتــه بمئــة يــوم. املئــة يــوم التــي حتدثــت عنهــا قبــل ذلــك، 

وأنــا أقــول لكــم بــكل وضــوح ورصاحــة: إننــي أحتمــل املســؤولية كاملــة معكــم، وأمامكــم لكــي نمــيض هبــذه 

املســرة يف مئــة يــوم، ومــا هــو أبعــد مــن املئــة يــوم.

ــذه  ــن ه ــدث ع ــي أحت ــط، ولكن ــك فق ــس ذل ــر لي ــرور، األم ــش وامل ــف العي ــة ورغي ــود والنظاف ــن والوق  األم

ــة  اخلمــس أوالً قبــل أن أصارحكــم وأحتــدث معكــم عــن باقــي منظومــة هنضــة هــذه األمــة ومرشوعهــا يف التنمي

والنمــو واإلنتــاج واالســتقرار، األمــن الــكل يــرى ويــدرك ومــا حتقــق غــري كاٍف طبًعــا، ولكــن مــا حتقــق بمعايــري 

ــة يــوم. ــة حــوايل 70 %؛ ممــا اســتهدفنا يف هــذه املئ مهني

 ودعــوين يف ذلــك أحيــي رجــال الداخليــة عــى مــا قامــوا بــه مــن جهــد، وحققــوا هــذه النســبة وماضــون لكــي 

نحقــق الباقــي بــكل قــوة، ودعــوين أقــول لكــم بعــض األرقــام، كان فيــه 27 ألــف حكــم بإزالــة تعــد عــى أمــالك 
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الدولــة واألرايض الزراعيــة وهنــر النيــل، ضبــط حــوايل 500 تشــكيل عصــايب، و6 آالف قضيــة، كشــف غمــوض 

600 حــادث وقــع قبــل ذلــك قبــل 6/30، اســرتداد 6600 ســيارة مرسوقــة، وكلكــم شــاهدتم وقرأتــم وســمعتم 

عــن احلملــة الكبــرة عــى بحــرة املنزلــة، وقــد تــم ضبــط 1542 متهــاًم فيهــا منهــم 330 شــديد اخلطــورة، وتــم 

إزالــة التعديــات مــن عــى 8200 فــدان.

 هــذه بعــض األرقــام، وهنــاك مســامهة كبــرية يف إطــار األمــن فيــا يقــع اآلن ومــا جيــري مــن محلــة متكاملــة يف 

ســيناء لتأمــني أهــل ســيناء، ولتأمــني حــدود الوطــن، هــذه احلملــة التــي قلت قبــل ذلــك وأؤكد أننــي أقودهــا برجال 

القــوات املســلحة األوفيــاء لوطنهــم ووزارة الداخليــة واملخابــرات العامــة وجهــات األمــن املختلفــة بالتعــاون مــع 

أهــل ســيناء املخلصــني ألهلهــم ولوطنهــم، هــذه محلــة مســتمرة حتــى يتحقــق كامــل األمــن عــى أرض ســيناء.

 هذا هو املحور األول، وال أقول إن هذا كاٍف، وإنا هذا ما حدث، وماضون الستكاله - إن شاء اهلل.

ــرية  ــع كث ــة ومواق ــس اجلمهوري ــة برئي ــة اخلاص ــى الصفح ــور ع ــه منش ــكام كل ــذا ال ــاز - ه ــبة اإلنج ــود نس  الوق

بتفاصيــل أكثــر مــن ذلــك بكثــري ومعايــريه ومقاييســه وكيــف نقــول هــذه األرقــام وهــذه النســبة، أنــا أخلــص لكــم بعــض 

األرقــام - تــم توفــر االحتياجــات مــن البوجتــاز يف هــذه الفــرتة بنســبة حــوايل 85 %، طبًعــا نســبة الـــ 15 % هــذه عجز، 

نتــأمل لــه مجيًعــا، ولكــن هنــاك أســباًبا، ال نفــر مــن املســؤولية عــى اإلطــالق، ولكــن الـــ 15 % نســعى لتحقيقهــا.

 نحــن حتــى اليــوم نوفــر حــوايل 107 % مــن املطلــوب يف جمــال كل أنــواع الوقــود، البوجتــاز والســوالر والبنزين، 

ولكــن هنــاك فســاًدا، وهنــاك حركــة واســعة وقويــة لنضــع أيدينــا عــى هــذا الفســاد، ولكــي نمنــع التهريب.

 تصــوروا مثــًا أننــا يف شــهري أغســطس وســبتمر )8، 9(، تــم إلقــاء القبــض عــى مــن حياولــون هتريــب وبيــع 

يف الســوق الســوداء 23 مليــون لــرت ســوالر وبنزيــن يف شــهرين، قضيتــان كريــان ملســؤولني يف وزارة البــرول. 

عصابــة تعمــل بتهريــب أكثــر مــن 5 مايــني لــر يف الشــهر، واألخــرى يف ثاثــة أشــهر تســحب 107 مايــني لــر، 

قيمتهــا 686 مليــون جنيــه.

ــون  ــا تك ــراءات كله ــد اإلج ــن نري ــتثنائية. نح ــراءات اس ــذ إج ــد أن نتخ ــن ال نري ــة، نح ــدام النياب ــان ق  عصابت

قانونيــة، ولذلــك حتــى األمــر يف ســيناء، ويف األمــور والقضايــا األمنيــة والفســاد يأخــذ وقًتــا وجهــًدا كبــرًيا جــًدا؛ 

حتــى ال يظلــم أحــد، ال نريــد أن يظلــم أحــد، لكــن بالقانــون واملجهــود الكبــري مــن رجــال األمــن بكل مؤسســاهتم.

 أنتــم تاحظــون أننــي غــريت قيــادات كثــرية يف األجهــزة الرقابيــة ســواء املخابــرات العامــة أو الرقابــة اإلداريــة 
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أو اجلهــاز املركــزي أو التنظيــم واإلدارة أو غــري ذلــك. ميزانيــة مــر كانــت الســنة املاضيــة فيهــا عجــز حــوايل 

170 مليــار جنيــه، والســنة هــذه فيهــا عجــز حــوايل 130 مليــار جنيــه..  أكثــر مــن ذلــك بقليــل. وداخــل ميزانيــة 

هــذه الســنة التــي ُأعــدت قبــل 6/30 وقبــل أن تــأيت احلكومــة اجلديــدة، وُأعــدت بجهــود نــاس خملصــن، لكــن 

كان موجــود فيهــا دعــم أكثــر مــن 130 مليــار جنيــه، امليزانيــة كلهــا 533 مليــار، ربعهــا للدعــم، وربعهــا لفوائــد 

ــة  ــطة الدول ــي أنش ــع لباق ــى الرب ــات، ويبق ــور واملرتب ــا لألج ــة، وربعه ــن املرتاكم ــذ زم ــودة من ــون، املوج الدي

الطــرق والكبــاري واملرشوعــات وكل ذلــك.

 امليزانيــة التــي فيهــا الربــع »أكثــر مــن 130 مليــار جنيــه دعــم 

للوقــود، دعــم بصفــة عامــة للوقــود، فيهــم 97 إىل 107، حــوايل 

100 مليــار جنيــه هــذا الدعــم نريــده أن يذهــب ملــن يســتحق. 

ــن  ــول وال م ــن املقب ــس م ــه، لي ــم ألصحاب ــل الدع ــد أن يص نري

املعقــول أن يكــون عرشيــن يف املئــة مــن أبنــاء مــر، وهــم 

ــل  ــايس ب ــون أس ــزء مك ــا وج ــم وأهلن ــعب الكري ــذا الش ــن ه م

يعتمــد عليهــم الوطــن، 20 % مــن القادريــن مــن الطبقــة فــوق 

ــبة  ــم بنس ــب الدع ــم يذه ــك، ث ــن ذل ــل م ــطة، و80 % أق املتوس

أكــر إىل الفئــة األعــى؛ بســبب ســوء التوزيــع، وكذلــك قضايــا 

الفســاد التــي حدثتكــم عنهــا، وتنــال الفئــة األدنــى األقــل حًظــا 

دعــًا أقــل نســبة مــن الدعــم الكبــري هــذا. 

هــذا غــري معقــول؛ ولذلــك مســؤوليتنا، احلكومــة ورئيــس اجلمهوريــة، أن نضمــن أن يصــل الدعم إىل مســتحقيه 

بعدالــة توزيــع، وليــس بجــور، وال ظلــم عــى أحــد.

ــود يف  ــكام موج ــذا ال ــح، ه ــري صحي ــذا غ ــدويل، ه ــد ال ــدوق النق ــط بصن ــكام مرتب ــذا ال ــول: إن ه ــض يق البع

امليزانيــة التــي أقــرت قبــل 6/30، ختفيــض الدعــم واجــب ورضورة وجــزء مــن امليزانيــة قبــل أن يأخــذ »اآلي إم إف« 

خطــوة واحــدة يف املرحلــة األخــرية نحــو القــرض امليــر الــذي نتكلــم فيــه.

إذا كنــا نأخــذ قرًضــا مــن جهــة مــن اجلهــات 
نبــدأ  فنحــن  الــدويل،  النقــد  صنــدوق  مثــل 
الســداد بعــد 39 شــهًرا، ويطبــق موضــوع نســبة 
هــذا  هــل  ربــا؟  أهــذا   ،%  1.1 الديــن  خدمــة 
مــن  نــوع  أي  هــذا  يف  هــل  نفًعــا؟  جــر  قــرض 

اإلرادة؟ إمــالء  أو  الســيطرة 
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وبمناســبة القــرض، لكــي يكــون الــكام واضًحــا، النــاس يتكلمــون عــن القــروض، وأهنــا ربــا واّل ال؟ أنــا ال 

أقبــل أبــًدا أن يــأكل املريــون مــن الربــا بتاًتــا، إنــام تعالــوا مثــاًل، إذا كنــا نأخــذ قرًضــا مــن جهــة مــن اجلهــات أو 

مــن دولــة مــن الــدول، وفيــه فــرتة ســامح 10 ســنن أحياًنــا 13 ســنة وبعضهــم 20 ســنة، وصنــدوق النقــد الــدويل 

39 شــهًرا يعنــي حــوايل 3 ســنن ونصــف، بعدهــا نبــدأ يف الســداد، وبعدهــا يطبــق موضــوع نســبة خدمــة الديــن 

1.1 يف املئــة، أهــذا ربــا؟ هــل هــذا قــرض جــر نفًعــا؟ هــل يف هــذا أي نــوع مــن الســيطرة أو إمــالء اإلرادة؟ ال 

يمكــن أبــًدا بعــد ثــورة 25 ينايــر أن يمــي أحــد علينــا إرادتــه.

 بعــض الــدول الصديقــة القريبــة منــا مــن األشــقاء العــرب 

أو مــن غريهــم تضــع وديعــة يف البنــك املركــزي املــري بنســبة 

ــس  ــد مخ ــدأ بع ــة، تب ــرشة يف املئ ــن ع ــة م ــة أو ثاث ــص يف املئ ن

ســنني مثــًا، أهــذا يعــد ربــا؟ نحــن نجــوع وال نــأكل ربــا.

 أنــا أريــد أن أرجــع مــرة أخــرى لكــي أقــول لكــم: إن الوقــود 

ــم  ــم ك ــت لك ــط، وقل ــود فق ــار، الوق ــوايل 100 ملي ــوم بح املدع

ــوالر  ــر الس ــري ل ــد يش ــاك أح ــل هن ــرب. ه ــرق، وهي ــه ُي من

مثــًا بجنيــه، وبعــد ذلــك يبيعــه يف مــكان آخــر بـــ 2يوريــو، بـــ 16 

ــتة  ــة أو س ــل مخس ــى األق ــًا ع ــه دع ــع في ــن ندف ــه نح ــا، ثمن جنيًه

جنيهــات لكــي يصــل للمواطــن املحتــاج. الشــباب الــذي يبحــث 

ــرش  ــيكل« ع ــذ يف »الروس ــه، يأخ ــرق جبين ــش بع ــة عي ــن لقم ع

أنابيــب، ويلــف هبــم عــى البيــوت ويبيــع األنبوبــة بكــم، حســب 

مــا يعطيهــا لــه »األََبَضــاي« الــذي يمــص دم النــاس، إذا أعطاهــا لــه بخمســني جنيــه يبيعهــا هــو بخمســة ومخســني، وإذا 

أعطاهــا لــه بعــرشة جنيهــات يبعيهــا هــو بـــ 12 جنيًهــا. هــذا مظلــوم، لكــن أنــا أريــد األنبوبــة التــي لغايــة اآلن ســعرها 

أقــل مــن 3 جنيهــات رســمًيا، وهــي تكلــف الدولــة 67 جنيًهــا تصــل للــذي يســتحق.

 يف أســيوط عندنــا أربــع مســتودعات للبوتاجــاز، األربعــة واحلمــد هلل مــن بقايــا اهلــم الثقيــل الــذي فــات، واحــد 

منهــم أغلقنــاه؛ ألننــا وجدنــاه الســاعة 2 الفجــر، حيمــل األنابيــب للســاسة لكــي يبيعوهــا للنــاس بخمســني جنيًهــا، 

ميزانيــة مصــر كلها 533 مليــار جنيه، ربعها 

ــة  ــون، املتراكم ــد الدي ــا لفوائ ــم، وربعه للدع

منــذ زمــن، وربعهــا لألجــور واملرتبــات، والربــع 

الطــرق  مــن  الدولــة  أنشــطة  جلميــع  الباقــي 

والكبــاري واملشــروعات وغــري ذلــك
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وأنتــم املريــني بدمكــم دافعــون فيهــا 67 جنيًهــا، يعنــي مدعومــة بأربعــة وســتني جنيًهــا، تذهــب ملــن، للمهربــني 

هــؤالء.

ــا  ــة البيــت للــذي يســتحقها، نحــن عملن ــة املدعومــة هــذه لغاي ــون، فكيــف نوصــل األنبوب نحــن نعمــل بالقان

نظاًمــا يف شــهرين نــوزع لغايــة اآلن 120 ألــف أنبوبــة يف الشــهر عــى مســتحقيه يف البيــوت، والتجاريــة حــوايل 120 

ألــف أيًضــا، أن يعّمــم هــذا عــى الــكل، املتوفــر اآلن أنبوبــة ونصــف لــكل أسة مكونــة مــن متوســط ثاثــة أفــراد يف 

الشــهر بالســعر املدعــوم، لكــن ال أحــد إال القليــل حيصــل عليهــا هبــذا الســعر املدعــوم، البــد مــن إجــراءات عادلــة، 

البــد أن نعيــش مــع بعــض املســؤولية، البــد أن تعرفــوا والــكل يعــرف أنــه ال يمكــن أن يكــون يف مــر يف بنوكهــا 

ملــك احلكومــة أمــوال وحتجبهــا عــن النــاس.

ــى مســتوياته يف 10 ســنني، وصــل 6.3 %، احلكومــة  ــا أراقــب معــدل التضخــم انخفــض يف شــهر 9 إىل أدن أن

تبــذل كل جهدهــا اآلن لكــي تعــد نظاًمــا لضــان وصــول األنبوبــة للمســتحق، توصــل لصاحبهــا؛ ألن طاملــا أهنــا 

مدعومــة ومروكــة تغــري الفاســد بــأن يأخذهــا بســعر رخيــص جــًدا ويبيعهــا للمســتحقني بأغــى األســعار.

 مباحــث األمــوال العامــة، مباحــث التمويــن، الكســب غــري املــرشوع، الرقابــة اإلداريــة.. كل مؤسســات الرقابــة 

تعمــل ليــل هنــار إللقــاء القبــض عــى هــؤالء بالقانــون، وهــذا  املوضــوع املهــم بالنســبة لنــا ال نريــد أن نوســع دائــرة 

االشــتباه، ال نريــد أن نعــود لنقــول نحــن مضطــرون نأخــذ 100 ويف وســطهم واحــد.

ــه يف رمضــان املــايض كانــت قــوات الرشطــة واجليــش تبحــث عــن  ــادات القــوات املســلحة تعــرف أن أظــن قي

الذيــن ارتبكــوا احلــادث يف ســيناء، الــذي أدمــى قلوبنــا كلنــا، الــذي مــات فيــه 16 مــن أوالدنــا، ومــا زلنــا نبــذل كل 

جهــد مهــا كانــت التكلفــة للوصــول حلالــة االســتقرار والكشــف عــن اجلريمــة، كان هنــاك قبــل اإلفطــار يف أحــد 

أيــام رمضــان بعــد احلــادث جتمــع يف أحــد األماكــن يف ســيناء بــه حــوايل 300 أو 400 شــخص مرصوديــن، ولكــن 

ــا  فيهــم أهــايل مــن ســيناء يفطــرون مــع بعــض يف رمضــان، ويف وســطهم نــاس مــن املطلــوب القبــض عليهــم. أن

أتكلــم لكــي ال تتســع دائــرة االشــتباه. هــل كان ســاعتها ُيــرب هــؤالء ويمــوت الــكل. القيــادات ســاعتها قالــت 

األمــر ليــس مضموًنــا أننــا نفعــل ذلــك؛ ألن هنــاك أبريــاء يف وســط هــؤالء، ال نأخــذ األبريــاء بذنــب املتهمــني.

 أنا أريد أن أرجع لكي أقول لكم: إن ما تم إنجازه يف الوقود حوايل 75 % مما استهدفناه يف املئة يوم.
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أقــول لكــم بعــض األشــياء مثــًا عــن األنابيــب والتمويــل، وإجــراءات األمــن والرشطــة التــي تتــم: تــم ضبــط 

مثــًا 16 ألــف قضيــة متويــن، املضبوطــات: 111366 طــن ســلع مدعمــة. وكــم لــر بنزيــن؟ البنزيــن والســوالر 

23619460 لــر بنزيــن وســوالر. 144 قضيــة، 17 ألــف أســطوانة بوتاجــاز هُتــرب بالطــرق غــري املرشوعــة لكــي 

تبــاع يف ســوهاج.

 أنــا نّزلــت جلنــة لســوهاج خمصــوص؛ ألن ســعر األنبوبــة وصــل 100 جنيــه، كــم قضيــة؟ 544 قضيــة بوتاجــاز 

يف الشــهرين املاضيــني. الفســاد كبــري جــًدا يف هــذا املجــال. نصــدر غــاز بعقــود مــع ُدول، التزامــات دوليــة، تعرفــون 

ــم يف املســتورد  ــاك رزق حــرام ُس ــا هن ــا؛ فكيــف نصــدر؟ ألن طبًع ــا ال يكفين ــك، ونحــن نســتورد غــاز. إنتاجن ذل

ــام وال أهــدأ  ورزق حــرام يف املصــّدر. أنتــم تعرفــون موضــوع الغــاز وحســني ســامل. هــذا الفســاد ال يمكــن أن أن

حتــى ينتهــي، ولــن أتنصــل مــن املســؤولية، ولــن يكــون هــذا الفســاد ســبًبا يف أن أقــر يف برنامــج املئــة يــوم.

أبــًدا، الفســاد الكبــري هــذا ينخــر كالســوس؛ ألننــا نقتحــم املشــاكل، ألننــا نبــذل للحلــول، نضــع أيدينــا، ونــرى 

ونعــرف الفســاد: أيــن هــو، كــم واحــد، الـ 32 عائلــة املعروفني، الـــ 300 أو 400 شــخص، والوســطاء ال يمتنعون.

هــذا الشــعب أمانــة، أريــد أن أقــول لكــم شــيًئا. إمــا أن نشــتغل »صــح«، ونبنــي بلدنــا، وعــى أســاس ســليم. 

ومــن هــذا األســاس الســليم عبــور أكتوبــر هــذا، هــذا أســاس ســليم. كان جــرح يف قلبنــا، للــذي مل يكــن موجــوًدا 

وواعًيــا ســاعتها، نحــن كنــا نشــعر أيــن كرامتنــا ســاعتها، وكنــا نشــعر باهلــم واألمل، وكنــا فرحــني ملــا قالــوا ســنعر 

وخّطــوا وحــدث بعدهــا - كــا تعرفــون - الثغــرة. والذيــن يفرقــون بــني املســلمني واملســيحيني، قائــد اجليــش الثــاين 

امليــداين كان مــن؟ قائــد اجليــش الثــاين امليــداين »فــؤاد عزيــز غــايل«، مســلم وال مســيحي؟ هــل هنــاك أحــد ســأل؟ 

هــذا تضييــع للوقــت والفــرص.

 الوقــود يــا أحبــايب، وأنــا أمامكــم لكــي نضــع أيدينــا مــع بعــض، وال نضيــع وقًتــا كثــرًيا يف كام ال يبنــى عليــه 

عمــل حقيقــي، لبنــاء حقيقــي. الوقــود يف الشــهرين املاضيــني؛ الغــاز وصــل إىل مخســة وســبعني ألــف وحــدة ســكنية 

يف شــهر تســعة فقــط، ويف هنايــة هــذا العــام يصــل - إن شــاء اهلل - إىل ســبع مئــة ومخســني ألــف وحــدة ســكنية. هــذا 

حــل مهــم. نحــن نتكلــم مــع بعــض أمــام الشــعب كلــه، احلكومــة لدهيــا برنامــج لضــان وصــول الدعــم للمســتحق، 

وهــذا ليــس ســهًا، هــذا يريــد منــا مجيًعــا تعاوًنــا.

الــذي يضــع بنزيــن 95 لســيارته ربنــا يبــارك لــه يف مالــه وســيارته، ونحــن ســعداء ألنــه غنــي ومبســوط جــًدا 

ويدفــع الريبــة. هــذا مواطــن صالــح - هــذا البنزيــن يكــون عــى حســابه.
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 الرجــل الدبلومــايس الســفري الــذي يقــول يل: ملــاذا تدعمــوين بخمســة وثاثــني يــورو ملــا أذهــب إىل اإلســكندرية 

ــه 35 يــورو. احلكومــة تبــذل جمهــوًدا  ــا قيمت ــا ب ــا رخيًصــا مدعوًم ــا، ملــاذا تعطــوين بنزينً ــا لســت مرًي وأعــود، أن

ــض أن  ــع بع ــن م ــد ونح ــن الب ــًدا. لك ــتحق أب ــري أو مس ــًدا فق ــا أب ــس فيه ــن يم ــراءات ل ــذا، وإج ــًدا يف ه ــرًيا ج كب

ــؤدون  ــاء ي ــض الزم األغني ــي تنه ــي لك ــذه، الت ــر ه ــخ م ــا، يف تاري ــر م ــا، يف ع ــوم م ــال يف ي ــذا املج ــم ه نقتح

الرائــب كــا ينبغــي، والكثــري منهــم يفعــل ذلــك، والزم الفقــراء يأخــذوا حقهــم كامــًا، والزم اإلنتــاج واملســامهة 

تصبــح هــي أســاس التقييــم يف العائــد والريبــة والدعــم.

املوضــوع الثالــث النظافــة، الذي حتقق يف موضــوع النظافة، 

ســأقول الرقــم الــذي أقتنــع بــه وهــو حــوايل 40 %، نحــن عندنــا 

مثــًا يف القاهــرة الكــرى )القاهــرة واجليــزة والقليوبيــة( هنــاك 

ــة، يدفــع  ــة مري ــة وعال ثــاث رشكات نظافــة متعاقــدة أجنبي

يف الشــهر مخــس مئــة مليــون جنيــه للــرشكات هــذه لغايــة ســنة 

2017م، عقــود، نتكلــم معهــم، يقولــون لنــا التحكيــم الــدويل، 

طيــب ال نريــد أن ندفــع األمــوال، يقولــون لنــا التحكيــم الدويل. 

طيــب يشــتغلون مل يتعــودوا أن يشــتغلوا.

فنحــن اآلن اتفقنــا مــع رشكــة منهــا لكــي ندفــع متأخــرات، 

نحــاول  األخريــان  برضــا، واالثنتــان  هلــم شــكًرا  ونقــول 

مــع  يشــتغلون  البيئــة  ووزارة  النظافــة  هيئــة  لكــن  معهــا. 

بعــض، دعــوين أقــول لكــم مــاذا فعلــوا يف هذيــن الشــهرين: 

ــزة، 200 ألــف طــن مــن إســكندرية لوحدهــا، يف  ــر مــن 600 ألــف طــن قامــة رفعــت مــن القاهــرة واجلي أكث

املحافظــات هكــذا األرقــام: ال يقــل مــا محــل منهــا عــن 350 ألــف طــن حتــى اآلن، لكــن هــذا ال يكفــي. كــر 

ــك  ــارع ونمس ــه يف الش ــع من ــوا الواق ــجر ويرك ــون الش ــن يقطع ــوارع، والذي ــذي يف الش ــات ال ــاء واملخلف البن

ــه نمــي وراءه. ــك؛ هــذا كام كل ــه افعــل ذل ــاك مــن أجــره بعــرشة جنيهــات، يقــول ل ــح أن هن بعضهــم فيتض

ال نأخــذ األبريــاء بذنــب املتهميـــن، فبعــد حادث 
حــوايل  بــه  جتمــع   هنــاك  كان  العريــش، 
القبــض  املطلــوب  بعــض  بينهــم  شــخص    400
هــذا  ُيضــرب  أن   رفضــت  ولكــي  عليهــم، 

املذنــب وغــري  املذنــب  فيمــوت  التجمــع؛  



164

ــذي  ــك. ال ــذل يف ذل ــرية تب ــود كث ــة، جه ــا إىل طاق ــات وحتويله ــة املخلف ــو معاجل ــزري ه ــل اجل ــة، احل النظاف

حــدث ليــس كافًيــا، لكــن مــا تــم إنجــازه، بالنســبة حلجــم املطلــوب قــدر املتــاح مــن املــوارد والعقــود الســابقة 

املهيمنــة، نســتمر مًعــا،..... األهــل الكــرام الذيــن يرمــون »كيــس القامــة« يف الشــارع قــدام البيــت، وربــا تكــون 

صنــدوق الزبالــة عــى بعــد 50 أو 100 مــر، نريــد أن تســتمر محلــة »وطــن نظيــف«، نريدهــا أن تصبــح ثقافــة 

عندنــا كلنــا.

هنــاك انخفــاض يومــي يف معــدل تراكــات القامــة واملخلفــات، والباقــي الــذي مل يتحقــق، تفاصيــل املــرشوع 

وكل مدينــة مــاذا فيهــا، وكــم األدوات التــي رصفــت لــكل 

املحافظــات، يعنــي عربيــات وجريــدرز ولــودرز و.. و.. إىل 

آخــره، موجــود تفاصيلــه تقــدروا ترجعــون لــه، يف منظومــة 

ــاء اهلل. ــرة إن ش ــذه الظاه ــى ه ــاء ع ــتمرة للقض مس

نحــن  العيــش،  رغيــف  دعــم  بالنســبة  العيــش،  رغيــف 

نقــول إن املســتهدف حتقــق بحــوايل 80 %. والذيــن يف القاهــرة 

ــون  ــرية ياحظ ــات كث ــوص وحمافظ ــه اخلص ــى وج ــرى ع الك

هــذا الدعــم يف الرغيــف، 16 مليــار جنيــه. نحــن أعدنا تشــغيل، 

يف خــال الثاثــة أشــهر املاضيــة، أعدنــا تشــغيل 9 خمابــز آليــة، 

ــان  ــل واثن ــوًدا ويعم ــز كان موج ــئ خمب ــل، وُأنش ــت ال تعم كان

آخــران اشــتغا، وإمجــايل اإلنتــاج أكثــر مــن 3 مايــني رغيــف 

كل يــوم مــن هــذه املخابــز اجلديــدة. املطلــوب أكثــر مــن ذلــك، 

وهنــاك ســعي حثيــث.

أصحــاب املخابــز كانــوا يأخــذون عــى كل شــوال 65 جنيًهــا ُرفــع إىل 80 جنيًهــا لكــي تتحســن النوعيــة. مــا زال 

الرغيــف يف بعــض األماكــن دون املســتوى، مــع أن الدعــم مدفــوع، وجــاري بــكل قــوة وحــزم وعــزم القضــاء عــى 

ظواهــر التســيب أو الغــش يف هــذا املجــال، فــا بقــي يف هــذا الـــ 20 % تقريًبــا إن شــاء اهلل يتحقــق يف أقــرب فرصــة 

بالنســبة لرغيــف العيــش.

هنــاك شــركة أخــذت 240 فداًنــا مــن هيئــة 
بســعر  الصحــراوي  الطريــق  يف  االســتصالح 
يســتصلح  أنــه  بشــرط  للفــدان،  جنيــه   200
األرض، وإذا حّوهلــا إلـــى عقــارات يفســخ العقــد، 
ولكــن هــذه الشــركة حولتهــا إلـــى عقارات 

ومل حتاســب
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املــرور: اإلنجــاز حتــى اآلن بمعايــري حمــددة حــوايل 60 %. أنــا أريــد أن أقــول لكــم شــيًئا. ســأقول رقمــني اثنــني 

لكــي نــرى حجــم املشــكلة. أوالً- الــكل ياحــظ أن رجــال املــرور، الضبــاط وضبــاط الصــف واجلنــود رجعــوا 

للشــوارع بنســبة كبــرية جــًدا، لكــن أريــد أن أقــول إنــه خــال الشــهرين املاضيــني تــم حتريــر أكثــر مــن مليــون ونــص 

مليــون خمالفــة مروريــة. ســأقول لكــم رقــًا جيــب أال حيــدث أبــًدا 43 ألــف خمالفــة ســري يف عكــس االجتــاه، 6 آالف 

قيــادة بــدون رخصــة، 3 آالف قيــادة ســيارة بــدون ترخيــص للســيارة.

عــدد ضخــم جــًدا مــن املخالفــات، لكــن الــكل يلحــظ أن مســألة املــرور يف طريقهــا إىل أن تصبــح أحســن، الـــ 

40 % الباقيــة تســبب خلــًا. عــى ســبيل املثــال، االحتجاجــات الفئويــة، وأنــا معكــم مجيًعــا يف أن هنــاك احتياًجــا، 

وأن الدخــل غــري كاٍف، وأن املرتبــات ال تكفــي، وأن هنــاك مشــاكل. أنــا أســلم هبــذا، ولكــن هــل معنــى ذلــك أن 

ــا يف القاهــرة حــوايل 11 ألــف ميكروبــاص، والنــاس تعــرق لكــي حتصــل عــى  ــاج؟! ملــا يكــون عندن نعطــل اإلنت

لقمــة العيــش، هــل ينفــع أن 200 - 300 ميكروبــاص ُيربــون؟!

ــا  ــد م ــن يري ــل كل م ــات فيفع ــع املخالف ــون، نرف ــب القان ــوز أن نغّي ــل جي ــات، ه ــوا املخالف ــدون أن يرفع يري

يريــد. ممكــن تكــون بعــض املخالفــات ليســت صحيحــة. ممكــن يكــون فيهــا مبالغــة. لكــن هــل احلــل يف أننــا نرفــع 

املخالفــات أننــا نوقــف امليكروباصــات بالعــرض يف الطريــق الريــع، ونقطــع املــرور. جيــوز ذلــك؟ّ ال جيــوز، هــذه 

خمالفــة، هــذه جريمــة ال جتــوز.

ومــع ذلــك، تــم التفاهــم يف هــذا، لكــن عندمــا ننظــر إىل االنســيابية الزم تتأثــر ســاعتني ثاثــة هبــذا الفعــل. الزم 

القانــون يســود، الزم القانــون يكــون فــوق اجلميــع، الزم نعــرف أن املرحلــة االنتقاليــة لــن يكــون فيهــا اســتثناءات، 

ــا  ــن مــع بعضن ــاك إنجــاًزا يف املــرور حــوايل 60 %، ونســعى جاهدي ــون. مــن أجــل هــذا، نقــول إن هن ــا بالقان وإن

البعــض لتحقيــق مــا بقــي مــن إنجــازات.

احلالــة االقتصاديــة املريــة أنــا تكلمــت معكــم عــن امليزانيــة وحجمهــا الـــ 533 مليــار، وحجــم الدعــم، وحجم 

األجــور، وحجــم الديــن وخدمــة الديــن. ربــع.. ربــع.. ربــع، والربــع الباقــي لباقي املشــاريع واالســتثارات.

ــاالً للفســاد الــذي  ــا ســأقول لكــم مث نحــن يف مرحلــة كان قبلهــا فســاد كبــري، وهــذا الفســاد نســعى لوقفــه. أن

كان موجــوًدا؛ عقــود الدولــة مــع الــرشكات يف جمــال االســتثامرات املختلفــة نحــن ملتزمــون هبــا، لكــن هنــاك 
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حــاالت ليــس فيهــا عقــود أو تــم خمالفــة العقــود فيهــا. رشكــة أعطيــت أرض مــن أجــل االســتصالح، اســتصالح 

ــك  ــد ذل ــد، وبع ــم دون عق ــف بجواره ــى 14 أل ــا ع ــا أيًض ــت أيدهي ــدان، وضع ــف ف ــدان؟ 26 أل ــم ف أراٍض، ك

ــا 5 ماليــن جنيــه مــري. دفعــت الرشكــة مــن ثمــن األرض هــذه يف 13 ســنة تقريًب

 5.2 مليــون جنيــه مــري يف 26 ألــف فــدان، منهــم 3 آالف فــدان زرعــوا فعــًا، و3 آالف فــدان قالــت وزارة 

اآلثــار إهنــا ال تصلــح للزراعــة. تبقــى عــرشون ألــف فــدان، الرشكــة أخــذت موافقــة شــفوية منــذ ســنني طويلــة عــى 

أهنــا تكــون أرض عقــارات، أرض العقــارات هــذه هلــا ســعر آخــر. هــذا مــا نقولــه. ال تصبــح عقــارات إال إذا ُدفــع 

ثمنهــا كعقــارات.

ــه احلكومــة كــم؟ 47  ــي تتفــاوض علي ــوم كعقــارات الت ــه لكــي يأخذوهــا الي تعرفــون ســعر الـــ 20 ألــف جني

ــه. ــار جني ملي

الرشكــة األخــرى أخــذت أرًضــا أيًضــا، وبعــد ذلــك قســمت مــن قيمــة املســاحة كاملــة 47 %، وصــدر حكــم 

حمكمــة لتمكــني النــاس الذيــن وزعــت عليهــم األرض. ودفعــت طبًقــا لعقــود يف املــايض. كل ذلــك - كــا تعرفــون 

- فســاد، لكــن هــذا حكــم حمكمــة وعقــود و35 ألــف عائلــة أخــذت األرض، وأخــذت الشــقق، ولذلــك نحــن 

ملتزمــون بذلــك.

لكــن الـــ 53 % مــن األرض الباقيــة، ليــس هلــا عقــود، وال ُدفِــع فيهــا يشء. اليــوم املفاوضــات مــا بــني احلكومــة 

وبــني أصحــاب الرشكــة عــى األرض هــذه بمتوســط ســعر املــر؛ ألهنــا 5000 فــدان، 700 جنيــه، يصــل ســعرها 

إىل 14 مليــار جنيــه.

ــات  ــة إىل اخلام ــنة، باإلضاف ــب 50 س ــن الرائ ــاء م ــق بإعف ــذت ح ــة أخ ــة، رشك ــة ثالث ــن رشك ــم ع  أحدثك

التــي تأخذهــا جماًنــا، فــأرادت أن تبيــع أصــل الرشكــة لرشكــة أخــرى، فــاذا فعلــت؟ دخلــت الرشكــة يف البورصــة 

باملخالفــة للقوانــني ألن كان فيهــا عــوار يف الدخــول وظلــت الرشكــة يف البورصــة شــهرين، ثــم خرجــت. وخــال 

ــذي أعفــي منهــم  ــه، ال ــار جني ــاح قيمتهــا حــوايل 80 ملي ــدة األرض بأرب ــن الشــهرين، باعــت للرشكــة اجلدي هذي

مــن الرائــب بســبب لعبــة البورصــة هــذه 64 مليــار جنيــه أربــاح. هــؤالء عليهــم رضائــب مــن ســاعتها 14 مليــار 

جنيــه، وتأخــروا يف ســدادها يوصــل قيمتهــا %160 زيــادة، يعنــي 36 مليــار جنيــه.

 احلكومــة تعمــل بالشــكل القانــوين، وأرســلت خطاًبــا للرشكــة لكــي تدفــع املســتحقات التــي عليهــا، بالقانــون 
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الــدويل واملحــي الزم تدفــع األمــوال.

رشكــة رابعــة أخــذت أرض مــن هيئــة االســتصاح يف الطريــق الصحــراوي، أخــذت 240 فداًنــا بســعر الفــدان 

ــارات، وأنشــأ  ــارات يفســخ العقــد. حوهلــا إىل عق ــه يســتصلح األرض، وإذا حّوهلــا إىل عق ــه، بــرشط أن 200 جني

ــارات؟  ــل األرض إىل عق ــرار بتحوي ــا عــى األرض، هــل صــدر ق ــًا. اآلن نضــع أيدين منتجعــات، وســياحة، وفل

هــذه القــرارات الزم تصــدر مــن رئيــس اجلمهوريــة.

أكتوبــر،  ناحيــة  أرض  أخــذ  شــخص  خامســة،  رشكــة 

ــا  ــا وباعه ــارات وبناه ــا إىل عق ــك حّوهل ــد ذل ــتصاح، وبع اس

وكســب يف 10 ســنني 6 مليــار جنيــه. هــذه كلهــا مفاســد، 

احلكومــة اآلن جتــري هــذه احلــوارات وهــذه التفاوضــات. 

الــذي قلتــه هــذا يدخــل حــوايل 100 مليــار جنيــه للدولــة، 

املنظومــة فيهــا فعــل حقيقــي، وفيهــا اعــراك للمشــاكل، وفيهــا 

اقتحــام هلــذه املشــاكل.

إًذا، هــذه احلكومــة والرئيــس املنتخــب باملســؤولية الكاملــة، 

أنــا مصمــم مــع احلكومــة وأجهــزة الرقابــة عــى أن نكشــف كل 

ــاس  ــون الن ــن أن يك ــا، ال يمك ــك بتاًت ــة يف ذل ــاد، ال رجع الفس

هبــذا احلــال، وتكــون هــذه املفاســد موجــودة. أنــا أريــد أن 

ــود  ــتثمرين أن العق ــني املس ــاس املخلص ــرى للن ــرة أخ ــد م أؤك

ــون،  ــا أهنــا مطابقــة للقان مســتقرة، نحــن ال نفســخ عقــوًدا طامل

العقــود حمرمــة.

ــا حــوايل 6 مايــني ونــص مواطــن مــري يعملــون يف احلكومــة والقطــاع العــام وقطــاع  نحــن يف مــر عندن

ــى  ــظ ع ــود، ونحاف ــرم العق ــن نح ــا. إًذا، نح ــن 17 مليوًن ــر م ــاص أكث ــاع اخل ــون يف القط ــن يعمل ــال، والذي األع

ــزوًرا  ــًدا م ــد عق ــذي أع ــيدفع اآلن، وال ــة س ــب يف مرحل ــع رضائ ــذي مل يدف ــن ال ــوال، لك ــى األم ــرشكات وع ال

ســيدفع وسيفســخ العقــد، والــذي هــرب مــن القانــون.. القانــون ســيطبق، وهــؤالء عــدد قليــل، لكــن مــا حصلــوا 

ــًدا. ــه دمــاء هــذا الشــعب، ال تنــازل عــن هــذه احلقــوق أب علي

عــن   %  15 حــوايل  زاد  الســياحة  مــن  الدخــل 
مؤشــرات  هنــاك  و  املاضيــة.  الســنة  يف  مثيلــه 
االنتخابــات،  مثــل:  االقتصــاد،  حــال  لتحســن 
الداخليــة،  احلركــة  االســتقرار،  احلريــة، 
األمــان، األمــن، احلركــة اخلارجيــة، كمــا 

الترقــب قائمــة  مــن  اســتبعدت  مصــر  أن 
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 أنــا أعــرف أمهيــة هــذا الــكام بالنســبة لكــم مجيًعــا؛ لذلــك أنــا أقــول بعــض التفاصيــل، لكــن هنــاك تفاصيــل 

أخــرى كثــرية تعمــل احلكومــة ليــل هنــار وأســهر عليهــا حتــى تســرد هــذه احلقــوق لبدايــة النهضــة املريــة.

 النــاس ملــا أحســوا أن هنــاك جديــة الســياحة زادت الشــهر املــايض بنســبة 11 % عــن مثيله يف الســنة املاضية، 

الدخــل مــن الســياحة زاد حــوايل 15 % عــن مثيلــه يف الســنة املاضيــة. للنــاس املتخصصــن هنــاك مــؤرشات 

لتحســن حــال االقتصــاد، مثــل: االنتخابــات، احلريــة، االســتقرار، احلركــة الداخليــة، األمــان، األمــن، احلركــة 

اخلارجيــة.

النــاس يــرون أن املنــاخ أفضــل، بــدأ االســتثامر يتحــرك 

يف مخســة مــؤرشات، هنــاك معيــار التأمــن ضــد املخاطــر 

ــر مــن 7 %،  ــد وصــل يف مــر إىل أكث ــة، وهــذا كان ق االئتامني

ــن.  ــاد يتحس ــى أن االقتص ــؤرش ع ــذا م ــن 4 %. ه ــل م اآلن أق

العقــود اآلجلــة اخلاصــة بــرف اجلنيــه املــري، دائــًا يكــون 

ــود  ــذه العق ــه، ه ــة اجلني ــن قيم ــات م ــس ومتخوف ــاك مقايي هن

عندمــا تكــون مســتقرة وموجــودة يكــون هلــا داللــة عنــد النــاس 

ــذا. ــن يف ه ــه حتس ــرك وفي ــاد يتح ــأن االقتص ــامل ب ــد الع وعن

كانــت  مــر  هــذه،  االئتانيــة  للجــدارة  بالنســبة 

يف  مــر  الدوليــة،  املراقبــة  هــذه  منظومــة  يف  حمصــورة 

هنــاك  الرقــب.  قائمــة  مــن  اســتبعدت  املــايض  ســبتمر 

قائمــة اســمها الرقــب ألن احتــال عملــة هــذه البلــد تقــع 

ــوم 6/ 10.  أو تنخفــض أو.. أو.. إىل آخــره. مــر يف شــهر ســبتمر املــايض اســتبعدت مــن قائمــة الرقــب، الي

ــؤرش  ــن كم ــاد يتحس ــاه أن االقتص ــذا معن ــت، وه ــة وارتفع ــة املري ــى أذون اخلزان ــد ع ــعار العائ ــت أس انتقل

عاملــي. ارتفــع مــؤرش البورصــة يف شــهر يوليــو املــايض 40 %، نحــن حافظنــا عــى اجلنيــه املــري يف مرحلــة 

صعبــة جــًدا يف األربــع أشــهور املاضيــة مــن أنــه يعــاد تقييمــه، واســتقرت األحــوال يف هــذا اجلانــب واحلمــد هلل.

أعيــش يف شــقة باإلجيــار يف التجمــع اخلامــس، 

وبعــد أن أتــرك منصــي إن وجــدمت معــي ســيارة 

جديــدة فحاســبوين .. مــن أيــن لــك هــذا ؟.
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 هنــاك مســرية وجهــد، وهــذا جهدنــا كلنــا؛ لكــي نخطــو خطــوات جــادة يف اجتــاه النمــو الصحيــح، وال نبنــي أبــًدا 

عــى أرض هشــة، أو نبنــي عــى أنقــاض، أو نبنــي عــى رضوح مقيحــة، وإنــا نريــد أن نبنــي مًعــا عــى أســاس ثابــت.

 طبًعــا، األمــر ال خيلــو مــن أن البعــض، ومــع أســفي يف هــذا البعــض، حيــاول دائــًا أن يشــوه الصــورة، حيــاول 

دائــًا أن يوجــد ثقــب يف الثــوب األبيــض. االنتخابــات الرئاســية انتهــت، والشــعب قــال كلمتــه، واللجنــة التأسيســية 

تضــع الدســتور، ونحــن نريــد أن نضــع دســتوًرا ملــر يصلــح لنــا كلنــا.

إًذا نحــن ماضــون يف الطريــق، أنــا أقــول وبــكل حــزم وبــكل وضــوح ملــن حيــاول أن يعبــث أو حيــاول أن 

يظهــر األمــر عــى غــر حقيقتــه باســتمرار: نحــن مســتمرون يف العمــل اجلــاد، مــن كانــت لديــه رؤيــة فليقدمهــا، 

مــن كان لديــه رأي فكلنــا أذن صاغيــة، مــن يريــد أن يســاهم يف منظومــة البنــاء فمــر للجميــع، مــن يريــد أن 

يمــي يف الطريــق إىل الغايــات إىل مــر اجلديــدة فأهــاًل بــه. أمــا مــن حيــاول غــر ذلــك فهــو خاطــئ فيــام 

يفعــل وغــر حمــق.

ــى  ــف وال حت ــم؟! ال تكل ــة بك ــه، كل ركع ــني جني ــة 3 ماي ــف الدول ــة تكل ــاة اجلمع ــول إن ص ــن يق ــًا م فمث

ــة وهــو موجــود، ونذهــب نصــي ونرجــع. فــاذا عــن صــاة الفجــر وكــم  مليــم. هــذا احلــرس هــو حــرس الدول

ــة بصــاة الفجــر. تتكلــف؟! هــؤالء ليــس هلــم صل

ويقولــون إن الرحــات اخلارجيــة كّلفــت الدولــة 100 مليــون دوالر. كيــف؟! نحــن قمنــا بتســع رحــات يف 

ــا،  ــوب، لكــي ترجــع مــر حلضــن أفريقي ــاد يف الــرشق والغــرب والشــال واجلن ــا عــدًدا مــن الب ــا، زرن 11 يوًم

لكــي يعلــو دورهــا يف أفريقيــا، وتصبــح مــر الرائــدة يف أفريقيــا.

ــار دوالر دعــم لاقتصــاد املــري بفــرة  ــه عــى 2 ملي ــا خال ــوم واحــد، حصلن ــدة ي ــا مل ــة إىل تركي ــا برحل قمن

ســاح طويلــة »مخــس ســنني« وأكثــر، بنســبة خدمــة ديــن واحــد وأقــل مــن نصــف يف املئــة، وقابلنــا مســؤولني مــن 

ثــاث دول وأحــزاب مــن هنــاك. وذهبنــا إىل الصــني وإيــران يف ليلتــني، ذهبنــا إىل األمــم املتحــدة وأمريــكا وأجرينــا 

ــتثمرين  ــال واملس ــال األع ــا. ورج ــكا وإيطالي ــاد األورويب وبلجي ــف، واالحت ــني ونص ــة يف يوم ــن 30 مقابل ــر م أكث

الذيــن كنــت أصطحبهــم معــي كانــوا يســافرون عــى نفقتهــم اخلاصــة.

يقولــون إن الرئيــس يســافر إىل اخلــارج كثــًرا، لكــي هيــرب مــن املشــاكل الداخليــة. مــا كان هــذا ليكــون أبــًدا 
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إذا مل يكــن هنــاك عائــد مــن فتــح األبــواب والتــوازن يف العالقــات وإجيــاد موطــأ قــدم حقيقــي هلــذا الوطــن وهــذا 

الشــعب بــن دول العــامل، هــذا العــامل القــوي اقتصادًيــا، املتشــابك جتارًيــا الــذي يعتمــد عــى بعضــه بعًضــا.

ــق  ــار دوالر بطري ــوايل 10 ملي ــه بح ــًا ل ــاد دع ــى االقتص ــادت ع ــذه ع ــات ه ــة يف الـــ 9 رح ــا 17 اتفاقي عقدن

مبــارش ومرشوعــات اســتثارية متوقعــة خــال فــرة وجيــزة ورشكات جديــدة بحــوايل 10 مليــار دوالر أخــرى.

قالــوا إنــه هيــرب إىل اخلــارج، وإن الرئيــس يتقــاىض ثلــث املصاريــف كبــدل ســفر. يعلــم اهلل أنــه وال مليــم واحــد 

أتقاضــاه مــن بــدل الســفر، مل حيــدث وال حيــدث ولــن حيــدث إن شــاء اهلل.

هــذا الــكام إضاعــة للوقــت. يقولــون أيًضــا: إن الــذي يســافر مــع الرئيــس يأخــذ يف اليــوم 1500 دوالر. أنــا 

أريــد أن أقــول لكــم شــيًئا: قالــوا يل إن بــدل الســفر للمســافرين معــي 50 دوالًرا، ثلــث بــدل الســفر، قلــت هلــم: 

ــة، فيأخــذون كــم يف اليــوم؟ 75 دوالًرا  ــة حفظــت القضي ــة، والنياب ــة يف النياب اجعلــوه ثلثــني، فقالــوا: هنــاك قضي

تصــل يف النهايــة إىل 62 دوالًرا ونصــف بــدل الســفر للمرافقــني الذيــن ال ينامــون واحلــراس.

ــا رجــل خرجــت مــن طــن هــذا البلــد، وحتركــت مســافة طويلــة، وبعــد ذلــك  ــا قلــت لكــم قبــل ذلــك: أن أن

تعلمــت احلمــد هلل جيــًدا، ورجعــت لكــي أمحــل معكــم املســؤولية، وأنــا لغايــة اآلن كــام تعلمــون أعيــش يف 

ــدة  ــيارة جدي ــك س ــد ذل ــدي بع ــد عن ــن جي ــة اآلن. م ــايب، لغاي ــى حس ــس ع ــع اخلام ــار يف التجم ــقة باإلجي ش

يســألني مــن أيــن أتيــت هبــا. هــذه ســيارة احلكومــة ملــك الدولــة، الــذي يســتخدمها الرئيــس، وبعــد أن جتــرى 

ــه مــرة أخــرى. ــا يرجــع ليســكن يف بيت ــداول للســلطة ومل يعــد رئيًس ــاك ت ــات ويكــون هن انتخاب

نحــن نريــد أن نؤســس هلــذه املســألة، نريــد أن نحــرس هــذه املســألة. ملــاذا أقــول لكــم هــذا الــكام؟ أنــا شــخصًيا 

عندمــا ينــال منــي أحــد ال أغضــب. أنــا قلــت قبــل ذلــك أنــا ليــس يل حقــوق وعــي واجبــات، لكــن هــذا الــكام 

كثــري عــى املنظومــة التــي تعمــل وكأن كل يشء فشــل.

طبًعــا، هنــاك عــدد قليــل يعمــل حلســاب النظــام الســابق، أنــا مــا زلــت أقــول هلــؤالء: ال تفعلــوا ذلــك، انظــروا 

إىل بلدكــم أفضــل، ليــس هنــاك داٍع ألن نتعــاون إال عــى الــر والتقــوى }وتعاونــوا عــى الــر والتقــوى{.

إن شــاء اهلل الشــعب املــري بإرادتــه ووعيــه وعملــه وجــده واجتهــاده ســيأكل مــن عمــل يــده »هــذه يــد حيبهــا 

اهلل ورســوله« اليــد التــي تنتــج »مــن أمســى كاالً )متعًبــا( مــن عمــل يــده أمســى وبــات وهــو مغفــور لــه«.
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الــكالم عــن قطــاع غــزة، نحــن حدودنــا نؤّمنهــا ونحرســها. أظــن مــر - كــام كان العبــور يف أكتوبــر وكــام 

كان العبــور يف الثــورة يف ينايــر وكــام هــو اآلن العبــور إىل الغــد األفضــل واإلنتــاج والنهضــة والتنميــة - قــادرة 

عــى محايــة حدودهــا، وقطــاع غــزة ال يمكــن أبــًدا بالنســبة للفلســطينين أن نقــر يف حقهــم علينــا، ال يمكــن 

أبــًدا أن نقــر يف حقهــم علينــا، فنحــن نقــوم بواجبنــا يف إمدادهــم باإلعانــة قــدر مــا نســتطيع يف الغــذاء والــدواء 

ــري  ــي امل ــن القوم ــس األم ــن يم ــس ول ــًدا وال يم ــك أب ــس ذل ــرب دون أن يم ــة املع ــارب وحرك ــة واألق والطلب

بــأي حــال مــن األحــوال. ملتزمــون دائــاًم بدعــم القضيــة الفلســطينية، وبدعــم أهــل غــزة، هــم منــا ونحــن منهــم، 

وأرضنــا أرض ســيناء أرض مــر، وليــس هنــاك حبــة رمــل تذهــب لغــر مــر، أو ألحــد غــر مــري. 

ــدون  ــون غــزة، ويري ــون أرضهــم، وحيب والفلســطينيون حيب

ــا. أيًضــا  ــًدا أيــن نضــع أرجلن أن يبقــوا فيهــا، ونحــن نــرى جي

ــا  ــمعه أحياًن ــذي نس ــكل ال ــكيك بالش ــكام بالتش ــة ال منظوم

ليــس يف حملــه، وال قيمــة لــه، وجيــب أن نرفــع عــن مثــل ذلــك.

 أهيــا األحبــاب الكــرام، املســؤولية الكاملــة عــّي، وأنتــم 

ــة حتمــل  معــي، واحلكومــة جــزء ال يتجــزأ مــن مؤسســة الدول

املســؤولية أيًضــا بتكليــف واحــد، وختطــو خطــوات جــادة نحــو 

ــكل  ــي ودعــم ل ــاج حقيق ــي وإنت ــوي حقيق ــة عمــل تنم منظوم

جــاد، ورفــع الظلــم عــن كل مظلــوم وحماســبة كل فاســد؛ حتــى 

ــا هــذه النهضــة التــي نريدهــا، ومــر التــي نحبهــا،  تتحقــق لن

ــا. ــا وأحفادن واملســتقبل الــذي نريــده أن يكــون ألبنائن

ــد،  ــا إىل اجله ــاج من ــه حيت ــتحيًا، ولكن ــس مس ــر لي ــذا أم ه

ــا  ــاج من ــا إىل البــذل، وحيت ــاج من ــا إىل التعــاون، وحيت ــاج من وحيت

ــاون. ــا إىل التع ــاج من ــب، وحيت ــا إىل احل ــاج من ــاء، وحيت إىل العط

وكلمــة البــد منهــا ألهــي وإخــواين املســيحيني الذيــن يف رفــح، الذيــن كانــوا مســتائني وهلــم حــق، إن كان هنــاك 

مــن خّوفهــم أو اعتــدى عليهــم، فالعــدوان عليهــم عــدوان عــى كل مــري، عــدوان عــّي أنــا شــخصًيا، هــذا أمــر 

مرفــوض، هلــم حــق احلايــة كأي مــري. األمــن جيــب أن يكــون متوفــًرا، ونبــذل يف ذلــك كل جهــد، ونعمــل ليــل 

هنــار حتــى تســتقر األمــور يف كل ربــوع الوطــن.

ذهبنا إىل األمم املتحدة ... 

وأجرينا أكثر من 30 مقابلة ...

 ورجــال األعمــال واملســتثمرون الذيــن كانــوا 

برفقــي ســافروا علــى نفقتهــم اخلاصــة
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 أنــا أمتنــى أن نتعــاون وأفعــل، وأريــد أن ننتــج وأحتــرك، أحتــرك يف اخلــارج لعــدة أيــام؛ مــن 96 يوًمــا 9 أيــام يف 

اخلــارج، أذهــب وأعــود؛ لكــي أفتــح كل األبــواب، لكــي أوجــد ألنفســنا ملــر موطــأ قــدم حقيقــي يف كل أرض 

ــاج اجلــاد، بدافعــي  ــا عــى أنفســنا، باالســتثار احلقيقــي، باإلنت ــا باعتادن مــع كل شــعب، لكــي ننمــو وينمــو وطنن

الرائــب، باملنتجــني، بالفاحــني.

ــع  ــم؛ لنمن ــذا حقه ــب، ه ــذا يشء طي ــه، ه ــني جني ــن األرز بألف ــعر ط ــا س ــا جعلن ــا أنن ــال أيًض ــب أن يق ــا جي  مم

اســتغال جتــار الســوق الســوداء هلــم. فيــأيت البعــض - مــن بــاب حكايــة الثــوب األبيــض الــذي دائــًا مــا يكــون فيــه 

خــرق أو نقطــة حتتــاج إىل تصليــح - ويقــول: زيــادة ســعر الطــن 

ــوق، مل  ــًدا يف الس ــع ج ــعار األرز ترتف ــاه أس ــه، معن 2000 جني

حيــدث، مل حيــدث، والســوق موجــود.

وقــد تــم إعفــاء 46 ألــف فــاح مــن الديــون التــي تقــل عــن 

10 آالف وإعفــاء الباقــني.

 أبنائــي األطبــاء، وهلــم حق طبًعــا، دخوهلم ال تكفــي، ونحنا 

أقررنــا الــكادر مــن حيــث املبــدأ، وقررنــا دفــع املتأخــرات التــي 

ــدر  ــي تق ــة، والت ــذه احلكوم ــل ه ــابقة قب ــت س ــود كان ــي عه ه

ــه، ســيحصلون عليهــا، وحصلــوا عــى  ــون جني ــة ملي بســبع مئ

بعضهــا، ويطبــق الــكادر بعــد ذلــك بدايــة مــن العــام القــادم.

هــم هلــم حق، ولكــن يــا أبنائــي األحبــاء، أوصيكــم باملرىض 

واحلفــاظ عى املستشــفيات وبــذل اجلهد.

ال نوقــف اإلنتــاج، نعــرب عــن رأينــا، نعلــن عــام نريــد، ولكن 

ال نعطــل اإلنتــاج، العــامل العاملــون يف كل مــكان، أصحــاب احلــرف واملهــن، الــكل لــه حقــوق، ولكــن دعونــا 

نســعى مًعــا، دعونــا ننتــج مًعــا، دعونــا نــأكل ممــا ننتــج، دعونــا نمتلــك إرادتنــا؛ ليعــود اخلــر إىل أهلــه إليكــم، 

ــًدا، ولــن نقــف أو  ــا بعــض الوقــت بخطــة واضحــة ورؤيــة شــاملة وعزيمــة ماضيــة لــن تــرتدد أب وهــذا حيتــاج من

نتوقــف عنــد بعــض هــذا الــكالم الــذي يقــال هنــا وهنــاك، وإنــام ماضــون بــكل قــوة، اجليــش والشــعب والرشطــة، 

وكل أبنــاء مــر يــد واحــدة عــى قلــب رجــل واحــد إىل مســتقبل أفضــل بــإذن اهلل.

دعمــت  رحــالت   9 يف  اتفاقيــة   17 نــا  عقــد 
دوالر  مليــار   10 حبــوايل  املصــري  االقتصــاد 
اســتثمارية  ومشــروعات  مباشــر،  بطريــق 
وشــركات  وجيــزة  فتــرة  خــالل  متوقعــة 

أخــرى دوالر  مليــار   10 حبــوايل  جديــدة 
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 أنــا متفائــل جــًدا، ويســألونك متــى هــو، إن شــاء اهلل ســيكون قريًبــا، ومــا ذلــك عــى اهلل بعزيــز، وإن غــًدا 

لناظــره قريــب.

 كل عــام وأنتــم بخــري يــا أهــل مــر، كل عــام وأنتــم بخــري يــا رجــال اجليــش، كل عــام وأنتــم بخــري يــا رجــال 

الرشطــة، كل عــام وأنتــم بخــري مجيًعــا يــا شــباب مــر، يــا شــباب الثــورة. كل مــن اعتقــل أثنــاء الثــورة أفرجنــا عــن 

معظمهــم، والباقــون خــال أيــام، هــذه أمــور تنتهــي إن شــاء اهلل يف وقــت قريــب.

 ال ننســى أهيــا األحبــاب أن ملحمــة أكتوبــر، وأردت أن أذكــر هــذا يف النهايــة ألذكــر القــوات املســلحة والشــعب 

ــا عــى جبهــة ســوريا، وكان  ــا معن ــا يف اخلنــادق الشــعب الســوري كان حمارًب املــري كلــه، أذكرهــم بأنــه كان معن

جــزًءا مــن ملحمــة العبــور، ولذلــك املريــون والســوريون جســد واحــد، معهــم حتــى يتحقــق للشــعب الســوري 

مــا يريــد مــن حريــة وعــزة وكرامــة إن شــاء اهلل.

 أحييكــم مجيًعــا، وأشــكركم، وأمتنــى لكــم مجيًعــا التوفيــق، وأســأل اهلل )8( أن جيمعنــي وإياكــم عــى 

احلــق واخلــري... كل عــام وأنتــم بخــر، والســالم عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه، شــكًرا جزيــاًل.



خطاب الرئيس مرسي بعد اإلعالن الدستوري من أمام قصر  االحتادية
  23 نوفمر 

2012م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

ــق  ــد لتحقي ــد أح ــريع ض ــتخدم التش ــن أن أس  ال يمك
مكتســبات أو ألغــراض خاصــة، هــذه بضاعــة رخيصــة ال 

ــم فيهــا تســتحق أن أتكل

ــة  ــة واعي ــة حقيقي ــاك معارض ــون هن ــد أن تك ــا أري  أن
قويــة، أرعــى ذلــك، وأحفــظ إلخوانــي فــي المعارضــة 

كل الحقــوق؛ لكــي يمارســوا دورهــم كمــا ينبغــي

  هدفنــا الكبيــر هــو مصــر الجديــدة المســتقرة التــي 
تملــك غذاءهــا وتنتجــه، وتملــك دواءهــا وتنتجــه، وتملك 

ســاحها وتنتجــه
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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمــد هلل الــذي أكرمنــا هبــذه الثــورة والثــورات العظيمــة التــي وقــف فيهــا كل املريــن عــى قلــب رجــل 

واحــد، وقفــوا مجيًعــا لكــي يغــروا نظاًمــا مســتبًدا فاســًدا ظامًلــا إىل مــا حيبــون. احلمــد هلل الــذي وّفــق أبنــاء 

مــر مجيًعــا إىل هــذه املســرة، وإىل هــذا الطريــق نحــو احلريــة والديمقراطيــة والعــدل والعدالــة االجتامعيــة 

واالســتقرار والتواصــل بــن أبنــاء الوطــن كلــه، احلمــد هلل الــذي أراد لنــا، هلــذا الشــعب، هلــذا الوطــن خــًرا.

أهيــا األحبــاب، أهيــا املريــون مجيًعــا، أهيــا اجلمــع الكريــم، مــن خالكــم، وأنــا معكــم، ولكنــي أيًضــا مــع كل 

أبنــاء مــر يف الوقــت نفســه أينــا وجــدوا، مــع مــن يؤيــدون، ومــع مــن يعارضــون، أنــا لكــم مجيًعــا، وال يمكــن أن 

أنحــاز أبــًدا ضــد أحــد مــن أبنــاء وطنــي مــر، وإنــا وهبــت حيــايت ونفــيس؛ لكــي تعلــو قيمــة احلريــة، لكــي تعلــو 

ــا يــا أبنــاء مــر، أرعــى مــا حتبــون  قيمــة الديمقراطيــة، لكــي تعلــو قيمــة تــداول الســلطة. أرعــى مــا حتبــون مجيًع
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ــى  ــد اهلل ع ــاد بع ــتقرار، واالعت ــدث االس ــه؛ أن حي ــا حتبون ــؤدي إىل م ــي ت ــوات الت ــى اخلط ــدث، أرع ــا أن حي مجيًع

النفــس والوطــن، االســتقرار الســيايس، االســتقرار االجتامعــي واملجتمعــي، االســتقرار االقتصــادي واإلنتاجــي، 

تــداول الســلطة.

هــذا مــا أريــده، وأعمــل مــن أجلــه، وســوف - إن شــاء اهلل - تــرون مجيًعــا يــا أبنــاء مــر ويــرى العــامل كيــف تعــر 

مــر بحــول اهلل وقوتــه، ثــم بإرادتكــم مجيًعــا، أينا كنتــم يف كل املياديــن ويف كل البيــوت ويف كل الشــوارع والطرقات، 

هنــا أمــام املكتــب الــذي أمــارس منــه مهامــي، أردت أن أخــرج إليكــم، ولكنــي يف الوقــت ذاتــه أنظــر إىل اآلخريــن، 

وأريــد أن أكــون أيًضــا معهــم؛ لكــي تعلــو مــر فــوق كل اعتبــار، لكــي يعلــو الوطــن فــوق كل األشــخاص.

أبــدأ معكــم ومــن خالكــم كلمــة مــن قلبــي إىل أهــي، إىل الشــعب املــري كلــه، إىل أبنــاء هــذا الوطــن الذيــن 

عانــوا طويــًا والذيــن عاشــوا يف ظــل فســاد وديكتاتوريــة وظلــم وعــدم وجــود أي نــوع مــن العدالــة االجتاعيــة أو 

العــدل بــني النــاس، هــذا الوطــن الــذي عــاش كذلــك، وكنــت واحــًدا مــن هــذا الوطــن معكــم ومــن هــذا الشــعب 

ــا  ــا انتفضن معكــم أعــاين مــا تعاونــون منــه، وأعيــش يف ذات املــكان أو األماكــن التــي تعيشــون فيهــا، وملــا انتفضن

مجيًعــا وثرنــا بــكل ألــوان طيفنــا، ال يزعــم أحــد وال يســتطيع أن يقــول إن العرشيــن مليــون الذيــن كانــوا يف املياديــن 

والشــوارع يــوم 10، 11 فرايــر 2011م، هــؤالء العــرشون مليــون بتقديــرات العــامل كلــه يف ميــدان التحريــر ويف 

ــادة  كل مياديــن التحريــر يف مــر، يف كل مــكان، هــؤالء ال يمكــن ألحــد أن يزعــم لنفســه أنــه كان صاحــب القي

ــة إىل منتهــى  ــي تؤخــذ خطواهتــا اجلــادة غــر اهلزلي ــورة الت ــت أكــرر: إن هــذه الث ــا زل ــذ وم وحــده، قلــت حينئ

أهدافهــا، والتــي قــدر اهلل وأراد هــذا الشــعب أن أكــون راعًيــا يف هــذه املرحلــة هلــذه اخلطــوات التــي متــيض إىل 

األمــام، وال تنظــر إىل اخللــف وال أســفل األقــدام.

أقــول: كــا كنــت أعــاين ومعكــم اآلن بــإرادة اهلل وقــدره ثــم بانتخابــات حــرة شــهد هلــا العــامل أفــرزت لكــم أهيــا 

األحبــاب يف مــر يف كل مــكان يف كل مدينــة يف ســيناء يف الدلتــا يف القاهــرة يف اجلنــوب يف الغــرب يف أســيوط يف 

أســوان يف مرســى مطــروح والســلوم يف النوبــة يف كل مناطــق مــر.

 أقــول هلــؤالء مجيًعــا: انظــروا إىل األمــام، يكــون منهــم مــن يمــي يقودهــم، أؤكــد مــا قلتــه قبــل ذلــك اليــوم 

وأثنــاء الثــورة، أمامنــا مســتقبل عظيــم هلــذا الوطــن وأبنائــه، أقــول إن هــذه الثــورة كانت تقودهــا أهدافهــا، األهداف 

هــي التــي كانــت تقــود، كنــا مجيًعــا نســري خلــف األهــداف.
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ــا مل  ــا حتقــق وم ــه، نعــرف م ــد حتقيق ــا نري ــا واعــني، ومنتبهــني مل ــا أيًض ــا زلن ــا لبعــض األهــداف، لكــن م وصلن

ــد. ــذي نري ــة املســتقرة، هــذا ال ــدة، مــر اآلمن ــه مــع بعــض؛ مــر اجلدي ــد أن نصــل إلي ــذي نري ــا ال يتحقــق، م

 أردت أهيــا األحبــاب أهيــا األحبــاب الكــرام، يــا أهــل مــر مجيًعــا، يــا مــن تقفــون هنــا ويف كل مــكان مؤيديــن 

أو معارضــني، أنــا أبــًدا ال يقلقنــي أن يكــون هنــاك معارضــون، عــى العكــس، أنــا أريــد أن تكــون هنــاك معارضــة 

حقيقيــة واعيــة قويــة، أرعــى ذلــك، وأحفــظ إلخــواين يف املعارضــة كل احلقــوق؛ لكــي يارســوا دورهــم، كــا ينبغــي، 

ــن،  ــى الوط ــة ع ــون للمحافظ ــا تك ــرارات إن ــن ق ــذه م ــا أخت وم

للمحافظــة عــى الشــعب، للمحافظــة عــى الثــورة، وداخــل هــذا 

الوطــن هنــاك عمــوم النــاس، الشــعب املــري كلــه فيــه أغلبيــة 

ومؤيــدون، وفيــه معارضــون، وفيــه مــن يعــاين، وفيــه مــن يريــد 

ــذي  ــري، ال ــن الكب ــذا الوط ــري هل ــن واخل ــد الوط ــا نري ــرًيا، كلن خ

يســعنا كلنــا الــذي نجلــس داخلــه، مســؤولية هــذا الوطــن اآلن 

يف حســم املواقــف؛ لكــي متــي ثورتكــم ومســريتكم.

أنــا أريــد أن أقولــك لكــم مجيًعــا إننــا أصحــاب أســهم 

متســاوية يف هــذا الوطــن، هــذا وطننــا كلــه لنــا مجيًعــا أينــا 

وجدنــا يف مــر، وهــذا الوطــن الكبــري ســفينة النجــاة لنــا، 

جلميــع أبنــاء هــذا الوطــن إن شــاء اهلل. جئنــا بــإرادة وانتخابــات 

الشــعب أن أقــود هــذه الســفينة اآلن معكــم وبكــم ولكــم، إًذا 

ال اســتطيع أبــًدا أن أنحــاز إىل فريــق ضــد آخــر، وال أســتطيع أبــًدا أيًضــا أن أغــض الطــرف عمــن أرى أنــه حيــاول، 

ــورة. ــداف الث ــى أه ــر ع ــن اخلط ــا م ــا نوًع ــل أحياًن ــه يمث ــًدا، لكن ــل ج ــدد قلي ــذا ع وه

أقــول: ال أســتطيع، ومــن واجبــي إذا رأيــت ذلــك أن أمــي يف مســرية الثــورة، وأن أمنــع كل املعوقــات التــي 

ترتبــط باملــايض الــذي نكرهــه. إننــا أهيــا األحبــاب نمــي إىل األمــام، ولكننــا أيًضــا نطلــق طبيعــة املرحلــة ورضورة 

ــا، وضعــت معكــم اليــوم هــذا الــكام، ولــن أنســى، ولكنــي  ــا بينن ــة والتواصــل في قــوة اإلرادة والوحــدة واملحب

أردت أن أدخــل معكــم يف املوضــوع مبــارشة، وأؤكــد التحيــة الواجبــة إىل مــن قصــد احلديــث، قصــدت ذلــك.

مل ينَحــز الرئيــس مرســي قــط ضــد أحــد 
وهــب  وإمنــا  املصــري،  الشــعب  أبنــاء  مــن 
قيمــة  تعلــو  لكــي  ونفســه  حياتــه 
الدميقراطيــة،  قيمــة  وتعلــو  احلريــة، 

الســلطة تــداول  قيمــة  وتعلــو 
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ــه موســى يف ذكــرى عاشــوراء، ونحــن أيًضــا ننظــر إىل  ــه اهلل )8( نبي ــوم الــذي نّجــى في ــات الي نحــن يف ذكري

األمــام، ونســتقبل اليــوم الشــهر األول بعــد أيــام شــهر ينايــر، والــذي يعيــد إلينــا ذكريــات الثــورة العظيمــة، ثــورة 

ــون،  ــم طيب ــنة وأنت ــد، كل س ــال جدي ــة وانتق ــاالت ملرحل ــدوم إىل احتف ــوراء والق ــرة وعاش ــبة اهلج ــر، بمناس م

وشــعب مــر كلــه طيــب.

نحــن أهيــا األحبــاب، جيــب أن نــدرك أننــا نســر يف طريــق واضــح، نســر يف مســار واضــح، نحن عندنــا هدف 

كبــر واضــح؛ وهــو »مــر اجلديــدة املســتقرة التــي متلــك غذاءهــا وتنتجــه ومتلــك دواءهــا وتنتجــه ومتلــك 

ســالحها وتنتجــه، تدافــع عــن إرادهتــا وعــن نفســها وعــن 

أرضهــا، وقبــل ذلــك وبعــده عــن ثورهتــا املباركــة.

ــد أن أقــول لكــم بوضــوح: كنــت ومــا  ــاب، أري أهيــا األحب

زلــت، وإن شــاء اهلل ســأبقى، مــع نبــض هــذا الشــعب، مــع مــا 

يريــده الشــارع املــري، مــع مــا يقــرره هــذا الشــعب يف إطــار 

ــًدا،  مــن رشعيــة واضحــة ال رجعــة عنهــا وال انتكاســة فيهــا أب

رشعيــة واضحــة.

أنــا مل أختــذ قــراًرا لكــي أقــف بــه ضــد أحــد، هــذا أمــر ال 

يمكــن أن حيــدث، إنــام أنــا البــد وأن أضــع نفــي يف الطريــق 

الواضــح الــذي يــؤدي إىل حتقيــق اهلــدف الواضــح، ولذلــك 

يف هــذه املرحلــة التــي توصف بأهنــا انتقالية مر منهــا ما يقرب 

ــر مــن ذلــك بكثــر،  مــن ســنتن، وبقــي إن شــاء اهلل وقــت أكث

ــا  ــعب«، عندن ــس الش ــة »جمل ــلطة الترشيعي ــة؛ الس ــات الدول ــاء مؤسس ــتكامل بن ــث، إىل اس ــور الثال ــرب العب نع

ــة  ــى ومــا زلــت أال حتــل املجالــس النيابي ــا كنــت أمتن ــا مل أقــل مــن حــل جملــس الشــعب؟ أن ــات. أن االنتخاب

املنتخبــة، ولكــن تــم حــل جملــس الشــعب، وعلينــا أن نجــري انتخابــات أخــرى.

إًذا مل أســع، وال يمكــن أن أســعى ألن أمتلــك الســلطة الترشيعيــة، ولكــن تــم حــل جملــس الشــعب كــا تعلمــون، 

أراد الرئيــس مرســي أن يكــون مــع نبــض 
الشــارع  يريــده  مــا  ومــع  املصــري،  الشــعب 
املصــري  الشــعب  يقــرره  مــا  ومــع  املصــري، 
ــا وال  ــة عنه ــة ال رجع ــرعية واضح ــار ش يف إط

فيهــا انتكاســة 
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ورأيــت مــن أعلــن، وســمعت معكــم أنــه ســيصدر حكــم، وهــذا أمــر غريــب أن يعــرف احلكــم قبــل صــدوره.

مــن قــال ذلــك، الــذي حيــاول أن يظهــر بأنــه يســتظل بمظلــة ملؤسســة رشعيــة مرشوعــة، أحــرص عــى قوهتــا، 

الــذي حيــاول أن يضــع نفســه حتــت املظلــة فيــيسء إىل املؤسســة وإىل الوطــن، لــن أســمح لــه بذلــك. يســمع ويــرى 

العــامل كلــه، وأنتــم وإخــواين األعــزاء املخلصــني يف ميــدان التحريــر ومياديــن أخــرى طبًعــا املعارضــني املخلصــني 

غــري البلطجيــة املؤجريــن الذيــن يربــون الرشطــة، ال يمكــن أن نســمح ملــال فاســد مجــع يف ظــل نظــام جمــرم 

أن يؤجــر البلطجيــة لكــي يعتــدوا عــى املؤسســات.

مــن يريــد أن يقــف ويعــارض ويعلــن رأيــه ويكــون واضًحــا بــكل حريــة وطالقــة هــذا حقــه، أنــا ال أعطيــه شــيًئا 

مــن عنــدي، وإنــام هــذا حقــه كمــري فقــط، بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة يف املــكان الــذي يــراه، يعلــن رأيــه 

ــاه  ــه وأرع ــه وأجل ــزء أحرتم ــذا ج ــام ه ــوىض، وإن ــو إىل ف ــروًرا، وال يدع ــا وال م ــل إنتاًج ــاًء، ال يعط ــا مس صباًح

وأضمــن لــه دائــاًم وحقــه أن يــؤدي دوره املعــارض املتميــز الواضــح.

أمــا أن يكــون هنــاك مــال فاســد، هــذه األمــور ســوف جتــد طريقهــا، أنتــم جتــدون تطبيًقــا للقانــون بجــد، بعــد أن 

أصبحــت حقائــق واضحــة؛ ألن املــال الفاســد الــذي جتمــع مــن العــر املجــرم يســتخدم لكــي يؤجــر وأنتــم رأيتــم 

ــا يف  التحقيقــات مــع بعــض األوالد الصغرييــن الذيــن يقولــون أنــا أخــذت كــذا وكــذا أمــواالً، لكــي أقــذف طوًب

شــارع حممــد حممــود أو يف شــارع القــر العينــي، أو.. أو.. إىل آخــره.

اآلن الثــورة ماضيــة ولــن تقــف، والقانــون مــاٍض، والقضــاء مؤسســة هلــا قدرهــا واحرامهــا برجاهلــا املخلصــني 

هلــا. أمــا مــن يريــد أن خيتبــئ داخــل املؤسســة، فــإين لــه باملرصــاد ولــن أتركــه أبــًدا.

ــًا، ومــا زال وســيظل برجالــه الكــرام وبأحكامــه التــي نحرمهــا، فيــه رجــال حيبــون  القضــاء املــري كان دائ

احلــق، وحيرصــون عليــه، ولكــن أصابــه مــا أصــاب القــوم يف بعــض ممــن حياولــون أن يلتحفــوا بغطائــه، سأكشــف 

عنهــم الغطــاء. هــؤالء قلــت قبــل ذلــك وعنيــت مــا قلــت، الـــ 5، 6، 7، 3، 4 الذيــن حياولون أهنــم يتغطــون بالغطاء 

املحــرم، وهــم يفســدون، قلــت: إياكــم أن تتصــوروا أين ال أراكــم، أو أنكــم - ألين أغــض الطــرف عــن بعــض 

ترفاتكــم - يمكــن أن ُتؤثــروا عــى مســرية الثــورة، هــؤالء مــن الــذي أتــى هبــم، كانــوا تبًعــا ملــن، كانــوا يبكــون 

بالدمــوع عــى النظــام املجــرم قبــل ذلــك.
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إًذا األمــر واضــح، أهيــا األحبــاب الكــرام، يف كل مــكان يف مــر كلهــا، أنتــم تقفــون هنــا وأنــا معكــم بجســدي 

ــا  ــه، أن ــن كل ــعب والوط ــد الش ــرية؛ ألين أري ــرى كث ــن أخ ــي يف أماك ــي وروح ــي وعق ــن قلب ــي، لك ــي وروح وقلب

عندمــا أتكلــم أعنــي مــا أقــول. القــرارات أو القوانــن أو اإلعــالن الدســتوري ليــس املقصــود بــه تصفيــة حســابات 

شــخصية، وهــذا هــدف صغــر جــًدا ال يناســبني، وال يناســب شــعب مــر.

ولكــن عندمــا أرى معكــم مجيًعــا وبوضــوح أن حكــم املحكمــة يعلــن قبــل اجللســة بأســبوعني ثاثــة، ســنحل 

جملــس الشــورى وســنحل اجلمعيــة التأسيســية، كيــف يظهــر ذلــك. البــد مــن حماســبة املنفلتــني هــؤالء، البــد مــن 

إعــال القانــون عــى اجلميــع وأنــا أولكــم.

ــا أن تنقلــوا عنــي إىل كل مــن وراءكــم، إىل كل مــن تتعاملــون  أهيــا األحبــاب يف كل مــكان، أرجــو منكــم مجيًع

ــا  ــًدا، ال يمكــن. وأن ــًدا مــا كنــت ألظلــم أحــًدا أب ــي أب ــاء مــر يف كل مــكان، يعلــم اهلل )8( أنن معــه، إىل كل أبن

أنظــر يف األمــر، وأصــر عــى التجــاوزات، وأدقــق يف اخلطــوات، وأرى هــؤالء وهــؤالء، وأعــرف أن اليــوم صباًحــا 

كان هنــاك 2، 3، 4 جالســون يف مــكان، يتصــورون أنــه غطــاء، يفكــرون مــع بعــض مــاذا ســيفعلون فيــا هــو آت 

بســوء تقديــر.

القانــون يــا إخواّنــا، جيــب أال يميــز يف اإلجــرام بــني صغــري وكبــري، أو بــني خمتبــئ وظاهــر، أو بــني مــّدع وغــري 

ــا  ــت وم ــن كن ــع، ولك ــؤولية الترشي ــل مس ــي أال أمح ــّب إىل قلب ــوة أح ــا اإلخ ــا اآلن أهي ــذ. وأن ــون ينف ــك، القان ذل

زلــت وأؤكــد للجميــع أنــه ال يمكــن أن أســتخدم الترشيــع ضــد أفــراد أو أحــزاب أو رجــال أو نســاء أو مســلمن 

ــق مكتســبات أو ألغــراض خاصــة، هــذه بضاعــة رخيصــة ال تســتحق أن أتكلــم فيهــا، لكــن  أو مســيحين لتحقي

ــورة حيــاول املنتمــن  إذا رأيــت كــام قلــت، ومــا زلــت، أن الوطــن قــد يتعــرض إىل ســوء، أو أن الشــعب والث

للنظــام الســابق الذيــن يتصــورون أهنــم هيربــون مــن أمــام عينــي، ويذهبــوا إىل حــارة نائيــة لكــي يرتبــوا جلرائــم أو 

بعضهــم يســافر ليختبــئ يف اخلــارج، ثــم يتصــل بأحــد بالداخــل، هــذا كلــه واضــح جــًدا.

أنــا قلــت اجلمعــة املاضيــة وقلــت قبــل ذلــك: أنــا ال أحــب وال أريــد وليســت أبــًدا هنــاك حاجــة لكــي أســتخدم 

أي إجــراء اســتثنائي، ولكــن قلــت أيًضــا إذا رأيــت أن أهــي ووطنــي وثــورة مــر يف خطــر فســوف أفعــل، وهــا أنــا 

ذا أفعــل، البــد أن حياســب بالقانــون وباملؤسســة املحرمــة الســلطة القضائيــة برجاهلــا األفــذاذ، البــد وأن حياســب 

كل مــن حيــاول أن ينخــر يف عظــام الوطــن.
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طبًعــا، أنتــم تعرفــون أننــا عندنــا مشــاكل كثــرية، وهنــاك تقصــري، ونحــن ماضــون إىل األمــام. االقتصــاد يتحــرك، 

ــاس  ــاك بعــض الن ــة التأسيســية أعطيتهــم فرصــة شــهرين إضافيــني؛ ألن هن ــاء املؤسســات الدســتورية واجلمعي بن

ــا أكثــر، ال بــأس. لكــن، ال يمكــن أن نمــي طــول الوقــت يف ذات املوضوعــات يف ذات  يريــدون أن يأخــذوا وقًت

الــكام نضيــع الوقــت والفــرص.

الفــرص ال تــأيت للشــعوب واألمــم كثــرًيا، الذيــن يراهنــون عــى تضييــع الفــرص عــى الشــعب املــري ســأقف 

هلــم باملرصــاد، ال يمكــن أن أســمح بذلــك.

ــري،  ــعب امل ــكل الش ــر، ل ــل م ــكل أه ــم ول ــول لك ــد أن أق ــا أري ــذا، أن ــم ه ــال مجعك ــن خ ــايل، وم وبالت

لكــم وحتــى ملــن يعارضونكــم: أمحــل كل االحــرام للجميــع، 

ولكــن مــر الثــورة، رئيــس مــر، املؤسســة التــي نبنيهــا اآلن 

نســتطيع أن نفــرز عــدد الســوس املوجــود، ونجنبــه لكــي تســري 

البلــد كلهــا، لكــن لــن يظلــم أحــد.

اآلن الشــعب املــري ينهــض، وهنــاك أنــاس كثــريون مــن 

أعــداء الوطــن - وكلمــة أعــداء دائــًا مــا أنبــه أين ال أقصــد أبــًدا 

أعــداء داخــل مــر مــن أبنــاء مــر، وال مــن خــارج مــر مــن 

أبنــاء مــر، لكــن أعداءنــا خــارج مــر معروفــون - أعداؤنــا 

يريــدون  الســابق ال  للنظــام  املنتميــة  القلــة  هــؤالء وبعــض 

ــتنهض  ــا س ــوم، ولكنه ــعب يق ــض والش ــف وتنه ــر أن تق مل

وهــذا الشــعب ســيقوم وســيمي ويؤســس إلرادة مؤسســات 

ــة إن شــاء اهلل. دســتورية قوي

ــا  ــأن يكــون عندن ــا، ب ــه كلن ــا مســتقر نحرم ــا كلن ــا دســتور يعــر عن ــأن يكــون عندن ــم معكــم كلكــم ب ــا أحل أن

جملــس شــعب منتخــب جديــد بــإرادة النــاس كلهــا، بحريــة تامــة بانتخابــات حــرة ونزهيــة إن شــاء اهلل، بــأن يكــون 

عندنــا جملــس شــورى، ويكــون عندنــا برملــان »جملــس شــعب« واضــح ودســتور مســتقر، وســلطات ثاثــة مســتقلة: 

الســلطة  المتــالك  الرئيــس مرســي  مل يســع   
التشــريعية، ولكنــه اســتخدمها بعــد حــل 
ســُيصدر  أنــه  إعــالن  وبعــد  الشــعب،  جملــس 
حكــم حبــل جملــس الشــورى وحــل اجلمعيــة 
بأكثــر  صــــدوره  قبــل  وذلــك  التأسيســية، 

ــن ــن أسبوعيـ م
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ســلطة ترشيعيــة نكّوهنــا ونكملهــا، وكــا قلــت: لســت أنــا مــن حلهــا وال أنــا الــذي كنــت حريًصــا عــى أهنــا تفضــل 

هكــذا. أنــا حاولــت أرجعهــا، لكــي نختــر الزمــن واملســافات، ولكــن وقــع مــا وقــع؛ فأنــا أقــول: ســلطة ترشيعيــة 

ــع إىل  ــم اجلمي ــة، وحيتك ــلطة الترشيعي ــا الس ــتقلة، تراقبه ــة مس ــلطة تنفيذي ــتقلة، وس ــة مس ــلطة قضائي ــتقلة، وس مس

ــن  ــون. نح ــا للقان ــن؛ طبًق ــة الوط ــدرك مصلح ــي وت ــي تع ــة الت ــلطة القضائي ــاء اهلل، الس ــتور إن ش ــون والدس القان

دولــة القانــون، هــذا كام ال مزايــدة فيــه.

ــتقبل،  ــرًيا يف املس ــرًيا كث ــوا إين أرى خ ــاب، اطمئن ــا األحب أهي

اطمئنــوا؛ فــإن اهلل الــذي رعــى هــذه الثــورة ربنــا )8(، هــو 

الــذي - إن شــاء  الــذي حيرســها، وهــو  الــذي رعاهــا، هــو 

وحتقــق  اهلل،  شــاء  إن  ســينركم  مجيًعــا،  ســينركم   - اهلل 

أهــداف ثورتنــا مجيًعــا لصالــح هــذا الوطــن كلــه، للمؤيديــن 

ــال  ــات، للرج ــاء والبن ــة، لألبن ــة ولألقلي ــني، لألغلبي وللمعارض

والفقــراء. لألغنيــاء  والنســاء، 

رجــال أعــال مــر بخــري، رجــال أعــال مــر حيبــون اخلــري 

هلــا، القطــاع اخلــاص يف مــر ســاعد قــوي يشــتغل، وإن وجــد 

ــابق،  ــام الس ــن النظ ــوا م ــن انتفع ــن الذي ــه م ــوس في ــض الس بع

ــوا يأخــذون األمــوال بالرقــات، والذيــن أخــذوا  والذيــن كان

األرايض بالعقــود املــزورة أو بغــري عقــود، وهؤالء عــدد القليل.

الزم حــق املريــني يرجــع هلــم، كيــف يرجــع؟ منــذ شــهور ونحــن نقــول: نريــد أن نحاســب املفســدين، نريــد 

أن حياســب املجرمــني الذيــن قتلــوا الثــوار. نريــد اســتقراًرا للمســرية وانتقــال لألفضــل. 

ــعبي  ــيايس والش ــف الس ــوان الطي ــن كل أل ــتويات، وم ــن كل املس ــر، م ــل م ــن أه ــايب م ــت كل أحب ــا قابل أن

والدينــي، وآخرهــم أول أمــس كنــت مــع وفــد الكنيســة، مــع البابــا اجلديــد، قابلتهــم، وســعدت هبــم، ونحــن نســري 

ــا أصحابــه. يف مســرية وطــن كلن

كان الرئيــس مرســي يرجــو ويأمــل أن حتقــق 
أهــداف ثــورة 25 ينايــر مجيًعــا لصــاحل الوطــن 
لألغلبيــة  وللمعارضيـــن،  للمؤيديــن  كلــه، 
ولألقليــة، لألبنــاء والبنــات، للرجــال والنســاء، 

ــاء والفقــراء لألغني



183

الفصل األول: خطابات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

إذا هــذا الوطــن - ال قــدر اهلل - حــدث فيــه حادثــة يف جانــب مــن اجلوانــب ســتؤثر فينــا كلنــا. وبمناســبة 

احلــوادث، أبنائــي األعــزاء الذيــن فقــدوا يف حــادث القطــار هــؤالء، كلنــا قلوبنــا اهتــزت، وحزننــا عميــق عليهــم، 

كلنــا دعونــا وندعــو اهلل هلــم باملغفــرة والرمحــة آلبائهــم وأمهاهتــم، نتواصــل معهــم وقــد رصفــت هلــم وللمصابــني 

بعــض املبالــغ املاليــة، طبًعــا ال يشء يعــوض األبنــاء، لكــن يف إطــار التواصــل والتكافــل رصفــت هلــم مبالــغ مــن 

جهــات عديــدة، إىل جــوار هــذه املبالــغ أنــا أريــد - إن شــاء اهلل - أن أتضامــن معهــم بـــ 30 ألــف ألسة كل شــهيد 

وبـــ 20 ألــف ألسة كل مصــاب إن شــاء اهلل مــن الدولــة.

ــن  ــية، يف األماك ــعيد، يف العباس ــوزراء، يف بورس ــس ال ــام جمل ــود، أم ــد حمم ــبريو، يف حمم ــورة يف ماس ــهداء الث ش

املعروفــة كلهــا لــن تضيــع حقوقهــم، القانــون صــدر أمــس حلايــة الثــورة، وفيــه تفاصيــل، وفيــه نيابــة، وفيــه نائــب 

ــن يف كل مــكان. ــر، والذي ــن يف التحري ــا والذي ــن هن ــع الذي ــا ملطالــب اجلمي ــد وجــاد ومنكــم، وطبًق عــام جدي

إًذا نحــن اآلن ننظــر بالقانــون حلايــة الثــورة وللقصــاص للشــهداء، إًذا مــر أهيــا األحبــاب بالقانون، باملؤسســية، 

بالنيابــة العامــة، بالقضــاء، بالدوائــر القضائيــة، بــكل املســتويات تنتقــل وتنتقــل بجــد وبعزيمــة وإرادة، والــذي عنده 

أي اعــراض عــى يشء نتناقــش، نحــن تناقشــنا قبــل ذلــك كثــرًيا، لكــن البــد أن يكــون هنــاك مؤيــدون ومعارضــون 

ألي قــرار يف الدنيــا، لكننــا ســنمي، لكننــا ســننتقل بحــول اهلل وبــإرادة هــذا الشــعب، وبــا حيقــق أهــداف الثــورة 

كاملــة، ننتقــل - إن شــاء اهلل - خــال فــرة وجيــزة قصــرية.

ــل  ــق قب ــوا بتواف ــهرين إذا انته ــر ش ــرضورة أن ننتظ ــس بال ــهرين، لي ــية ش ــة التأسيس ــغل اجلمعي ــددت ش ــا م أن

ــات جملــس الشــعب عــى الفــور إن شــاء اهلل، وبعــده  ــك ندعــو إىل اســتفتاء عــى الدســتور، ونجــري انتخاب ذل

يتــوىل جملــس الشــعب الترشيــع، ويتــوىل كل ذي واجــب واجبــه، ويــؤدي كل ذي واجــب حقــه وواجبــه لتحقيــق 

ــة مر. مصلح

ــاء مــر  ــا اليــوم ُتْعِربــون عــن مشــاعر كثــرية، أحســها مــن خــال التواصــل مــع أبن ــايب الكــرام، أنتــم هن  أحب

مجيًعــا، ال تقلقــوا، وانتقلــوا معنــا إىل مرحلــة جديــدة، نريــد ملــر االســتقرار، وهنــاك رشع اهلل رشع ربنــا )8( يف 

احلــق والعــدل كأســاس، ثــم املســاواة والعدالــة االجتاعيــة والنــاء االقتصــادي والعــرق والشــغل، »مــن أمســى كاالً 

مــن عمــل يــده أمســى مغفــوًرا لــه«. األيــدي التــي تشــتغل هــذه يــد حيبهــا اهلل ورســوله.
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ــول مــرة  ــد أن أق ــا أري ــاء مــر، أن ــكل أبن ــري ل ــي وتقدي ــه لكــم عــن حب ــا أعــر ب ــم، وم ــة هــذا املوقــف الكري يف هناي

ــاء اهلل. ــًدا إن ش ــًدا أب ــم أح ــن أظل ــوا، ول ــر، اطمئن ــعب م ــكل ش ــر، ل ــل م ــكل أه ــر، ل ــاب م ــكل أحب ــرى ل أخ

 ثانًيا: اطمئنوا يا شعب مر، اطمئنوا ألن الذي يريدون أن يعاكسوا الثورة، لن أترك هلم الفرصة وال املجال.

 ثالًثــا- اطمئنــوا؛ ألنكــم مــا تفعلونــه اليــوم عمــل عظيــم، أنتــم تنتقلــون مــن الظلــم والديكتاتوريــة ومــن غيــاب احلريــة 

ومــن الفســاد ومــن التخلــف إىل مرحلــة العــدل والعدالــة االجتامعية وســيادة القانــون واحلريــة والديمقراطيــة وتداول 

ــا والتخطيــط واإلدارة، وامتــالك اإلرادة مــع العــامل حتــى  الســلطة واإلنتــاج احلقيقــي والتنميــة والعلــم والتكنولوجي

ــا حقيقــًة.. رأيتــم كيــف حيــرتم العــامل مــر عندمــا ختطــو خطــوات جــادة يف املجتمــع  تكــون لنــا قيمــة تعــرب عنّ

الــدويل بــإرادة واعيــة، وأيًضــا كيــف حيــرتم العــامل مــر، ولذلــك ملــا تنتقلــوا أهيــا األحبــاب الزم تكونــون مطمئنــني 

أن طاملــا هنــاك وعــي وهنــاك رؤيــة وهنــاك شــعب يتحــرك هكــذا وفيــه أغلبيــة وفيــه معارضــة، وفيــه وعــي وفيــه دأب 

عــن خمالفــة القانــون وتطبيــق القانــون عــى مــن يعبــث أو يفســد أو يــرق أو يقــذف طوًبــا أو يعطــل اإلنتــاج، ال أحــد 

يعطــل اإلنتــاج، ال أحــد يقطــع طريًقــا. القانــون اجلديــد ال جمــال لقطــع الطريــق فيــه، ال جمــال لتعطيــل اإلنتــاج، ال جمــال 

للبلطجــة أو االعتــداء عــى النــاس يف الشــوارع، ال جمــال ألي نــوع مــن املخالفــة؛ ألننــا نريــد أن نســري وننتقــل.

ونحــن ننتقــل الزم قــوى الــرش والزم املرتبطــني بالنظــام البائــد حياولــون أن يعوقــوا املســرية، وســتبوء إن شــاء اهلل كل 

ــا  ــة، وفيه ــا حري ــدل، وفيه ــا ع ــر فيه ــتكون م ــاء اهلل، س ــج. وإن ش ــل جلل ــج، والباط ــق أبل ــل؛ ألن احل ــم بالفش حماوالهت

عدالــة اجتاعيــة، وفيهــا قانــون ودســتور.

اطمئنوا الذي رعى الثورة يف أوهلا ويرعاها اآلن سيمّكن هلا ويرعاها يف املستقبل.

قلبي معكم مجيًعا، وحبي لكم مجيًعا يا أهل مر.

قبــل أن أختــم أنــا ســامع صوًتــا يقــول ســوريا، ســوريا هــي قلــب الشــعب املــري، الشــعب الســوري يف قلــب الشــعب 

املــري، وأوصــل الليــل بالنهــار كــا أســهر عــى مصلحــة أهــي ووطنــي وشــعب مــر أســهر أيًضــا عــى أن ينتقــل شــعب 

ســوريا وتنتقــل ثورتــه ويقــى عــى الظلــم والنظــام الظــامل هنــاك.

ــن  ــم، ونح ــذون قراره ــم يتخ ــة هل ــم وحكوم ــم يف بلده ــزة يف وطنه ــاء غ ــزة وأبن ــه، وغ ــامل كل ــرك يف الع ــا أحت وأن

نؤيدهــم، ونعاوهنــم، ونقــف معهــم يف مســريهتم؛ لكــي حيصلــوا عــى كل حقوقهــم كاملــة، كــا رأيتــم وكــا ســيكون 

ــاء اهلل. ــتقبل إن ش يف املس



185

الفصل األول: خطابات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

 أهيــا األحبــاب، مــن خالكــم أهيــا األحبــاب، مــع اخلتــام ومــع الغــروب، أدعــو اهلل )8( للوطــن باالســتقرار، وهلــذا 

الشــعب بالنهــوض والنمــو، وإن شــاء اهلل ســيكون.

ــا لكــي حيصــل املصابــون كــا حصلــت أس الشــهداء   حتيتــي لكــم، حتيــة لــكل شــهدائنا، أنــا أصــدرت باألمــس قانوًن

عــى معــاش؛ لكــي يعيشــوا حيــاة كريمــة؛ ألهنــم ضحــوا مــن أجــل مــر وشــعبها، وآن األوان لكــي ُيعَطــوا بعًضــا مــن 

حقوقهــم. أتواصــل معهــم واملحاكــات والقانــون والثــأر للشــهداء ســيمي، وإن شــاء اهلل ال يكــون إال اخلــري، وال نريــد 

ألحــد أن يقلــق؛ ألن القانــون ال يظلــم أحــًدا، وأنــا ملــن يريــد أن يعــوق املســرية بحــول اهلل وبقوتــه ثــم بإرادتكــم هلــؤالء 

املعوقــني باملرصــاد إن شــاء اهلل.

 كل عام وأنتم بخري، كل سنة وأنتم طيبون. حتيايت وسامايت لكم مجيًعا، كل سنة وأنتم طيبون.

جزاكــم اهلل خــرًيا، بــارك اهلل فيكــم، نمــي إىل األمــام، ولألمــام دائــًا، وال تنظــروا خلفكــم، وال أســفل األقــدام، 

بــل انظــروا إىل األمــام، مــر اجلديــدة بحــول اهلل وقوتــه، ثــم بحركــة الشــعب املــري ســوف نصــل إىل األهــداف التــي 

تقودنــا، وأنــا اآلن معكــم وأمامكــم ال تراجــع أبــًدا، والســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه..



خطاب الرئيس حممد مرسي بعد أحداث قصر االحتادية
  6 ديسمر 

2012م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

ــأن  ــي الش ــرًدا ف ــلطة منف ــتخدم س ــن أس ــي ل إنن
ــا  ــتكون دائًم ــة س ــة النهائي ــام.. والكلم ــي الع الوطن

ــا ــورة وحاميه ــع الث ــعب صان للش

 تحصيــن اإلعانــات الدســتورية والقوانيــن والقــرارات ال يمكن 
أن يقصــد بــه أن نمنــع القضــاء مــن ممارســة حقه

  االعتــداء علــى المنشــآت العامــة والخاصــة، واالعتــداء 
ــاج أو  ــل اإلنت ــارة، وتعطي ــه الم ــر من ــق يم ــى طري عل
تشــويه صــورة مصــر.. ال يمكــن أن يكــون أبــًدا تظاهًرا 

ســلمًيا مقبــواًل
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

}واعتصموا بحبل اهلل مجيًعا وال تفرقوا{.

 أهيــا الشــعب املــري الكريــم، الســيدات والســادة، أحتــدث إليكــم اليــوم بقلــب يعتــره األمل، ونفــس 

يلفهــا األســى عــى األرواح التــي لقيــت رهبــا، والدمــاء التــي ســالت بغــري ذنــب يف األحــداث التــي جــرت 

أمــام مقــر رئاســة اجلمهوريــة، يف اليومــني املاضيــني.

 إننــي أشــعر بحــق كل مواطــن مــري عــّي وواجبــي نحــوه، مؤيــًدا كان أم معارًضــا؛ ألن الوطــن وأبنــاءه 

عنــدي وحــدة واحــدة، ال يفــّرق بــن بعضهــم وبعــض يف حــق األمــن وحــق الســالمة مــن العــدوان، أقــول: ال 

يفــرق بينهــم مجيًعــا يف ذلــك ديــن وال انتــامء ســيايس وال موقــف وقتــي يف هــذا الصــف أو ذاك.

خطاب الرئيس حممد مرسي بعد أحداث قصر االحتادية
6 ديسمر 

2012م
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لقــد جــرت هــذه األحــداث األليمــة حتــت ســتار مــن اختــاف ســيايس، األصــل فيــه أن حيــّى باحلــوار، وأن 

يتــم الوصــول فيــه إىل كلمــة ســواء، حتقــق مصلحــة الوطــن بالنــزول عــى إرادة شــعبه، إرادة هــذا الشــعب التــي 

كنــا نحلــم طويــًا مجيًعــا عــر ســنني مــن التهميــش والقهــر والظلــم والفســاد وتزويــر االنتخابــات واســتخدام 

كل أنــواع البلطجــة ضــد املواطنــني مــن نظــام ســقط برمــوزه ولــن يعــود لــن يعــود هــذا النظــام إىل أرض مــر 

ــا عــى إرادة هــذا الشــعب، وهــذه املصلحــة ال حيققهــا العنــف، وتلــك  مــرة ثانيــة، أقــول البــد وأن ننــزل مجيًع

ــة  ــح الفرص ــي متن ــكينة الت ــل والس ــة والتعق ــان باحلكم ــا يتحقق ــة، إن ــات الغاضب ــا التجمع ــر عنه اإلرادة ال تع

بالتفكــري الســوّي والقــرار الصائــب الــذي تنــزل فيــه األقليــة 

ــزل  ــة؟ تن ــة. أليســت هــذه هــي الديمقراطي عــى رأي األغلبي

األقليــة عــى رأي األغلبيــة، ويتعاونــان مجيًعــا عــى حتقيــق 

اخلاصــة  املصلحــة  متجاوزيــن  العليــا،  الوطنيــة  املصلحــة 

ــة. ــزب، أو الطائف ــرأي، أو احل ــب لل والتعص

 كان هــذا هــو الــذي أمتنــى أن يكــون يف هــذا الوطــن مر، 

ــاح  ــن الري ــزة، ولك ــر العزي ــا، م ــا مجيًع ــايل علين ــن الغ الوط

جــرت بأشــياء أخــرى، أرجــو اهلل أن يقــي الوطــن واملواطنــني 

الوطــن  يقــي  أن  اهلل  أرجــو  فيهــا،  العثــرات  تلــك  رشور 

ــا. ــر فيه ــني رشور التعث واملواطن

ــه  ــرف قيمت ــذي يع ــي ال ــم الواع ــري العظي ــعب امل الش

ــا  ــرف م ــذي يع ــعب ال ــه، الش ــه ومعتقدات ــه وحضارت وتارخي

حيــدث يف الدنيــا، ويعيــش هــذا العــامل وهــذا العــر، وبقــدر عظمــة هــذا الشــعب، وبقــدر إمكانياتــه، وبقــدر 

ــات. ــون التحدي ــات تك ــذه اإلمكاني ــدر ه ــت، بق ــوة طال ــن كب ــوض م ــى النه ــه ع قدرات

ــذل يف ذلــك  ــة، وب  أوجــه حديثــي إىل مــن عارضنــي، ويعارضنــي بــرشف، ومــن جــاء يدافــع عــن الرشعي

ــاة؟! ــا، وأي يشء أغــى مــن احلي ــا غالًي ثمنً

إىل  مرســي  الرئيــس  دفعــت  الــي  الوقائــع 
متثــل  كانــت  الدســتوري  اإلعــالن  إصــدار 
خطــورة هائلــة علــى اســتقرار الوطــن وأمنــه، 
املتواليــة  االجتماعــات  الوقائــع  تلــك  ومــن 

مبــارك  نظــام  لفلــول 
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أقوهلــا رصحيــة وواضحــة: إننــا وإن كنــا نحــرم حــق التعبــري الســلمي الــذي هــو حــق أصيــل للجميــع، فلــن 

ــٍل إىل القتــل  ــًدا بــأن يعمــد أحــد بتدبــري بلي ــًدا بــأن يعمــد أحــد إىل القتــل والتخريــب، لــن أســمح أب أســمح أب

والتخريــب، وترويــع اآلمنــني، وختريــب املنشــآت العامــة، أو الدعــوة إىل االنقــاب عــى الرشعيــة القائمــة، عــى 

اخليــار احلــر لشــعب مــر العظيــم.

 لقــد تنــاول املتظاهــرون بالعــدوان يــوم الثاثــاء 4 ديســمر 2012م أول أمــس، بعــض املتظاهريــن اعتــدى 

ــائق  ــب س ــيارات، وأصي ــذه الس ــن ه ــد م ــى العدي ــداء ع ــذا االعت ــع ه ــة، فوق ــة اجلمهوري ــيارات رئاس ــى س ع

إحداهــا إصابــات جســيمة، ال يــزال نزيــل املستشــفى بســببها، ملــاذا؟

هــل التظاهــر الســلمي يعنــي االعتــداء عــى املنشــآت العامــة واخلاصــة؟! أو يعنــي االعتــداء عــى طريــق 

ــًدا  ــون أب ــن أن يك ــذا ال يمك ــر؟! ه ــن م ــورة ع ــويه الص ــاج أو تش ــل اإلنت ــي تعطي ــارة؟! أو يعن ــه امل ــر من يم

تظاهــًرا ســلمًيا مقبــواًل، إنــام ذلــك مشــوب بــام نــرى ورأينــا مــن عنــف مــن البعــض انــدس وســط أهــل الــرأي، 

ولــن يفلــت هــذا مــن العقــاب.

أمــس كان األمــر أســوأ مــن اليــوم الســابق، حيــث ُاعُتــدي عــى املتظاهريــن الســلميني مــن املندســني ُاعُتــِدي 

ــاح  ــتخدم الس ــر، أن يس ــد يف األم ــو اجلدي ــذا ه ــاح، وه ــتخدام الس ــا باس ــا مرفوًض ــداًء صارًخ ــم اعت عليه

ــل الغــاز. ــة، قناب اخلرطــوش، األســلحة الناري

ــار،  ــر األطه ــباب م ــن ش ــعة م ــمر 2012م تس ــاء 5 ديس ــس األربع ــوم أم ــداث ي ــم يف أح ــي رهب ــد لق  لق

وأصيــب أكثــر مــن 700 رجــل وامــرأة، منهــم 19 أصيبــوا بطلقــات ناريــة، و62 بطلقــات اخلرطــوش، 

ــوم،  ــاح الي ــى صب واســتمرت أعــال التحريــض عــى العنــف، وممارســة اإلرهــاب عــى املواطنــني العــزل، حت

وألقــت قــوات األمــن القبــض عــى أكثــر مــن 80 متورًطــا يف أعــال العنــف، وحامــًا للســاح ومســتعمًا لــه، 

ــا. ــم بمعرفته ــق معه ــد التحقي ــزون قي ــون حمتج ــم، والباق ــع بعضه ــة م ــة العام ــت النياب وحقق

 ومــن املؤســف أن بعــض هــؤالء املقبــوض عليهــم لدهيــم روابــط عمــل واتصــال ببعــض مــن ينتســبون أو 

ينســبون أنفســهم إىل القــوى السياســية، وبعــض هــؤالء املســتخدمني للســاح املارســني للعنــف بعضهــم مــن 
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ــه، كشــفت عــن ذلــك التحقيقــات واعرافاهتــم فيهــا، مــن أعطــى هلــم املــال،  ــل مــال دفــع ل املســتأجرين مقاب

ومــن هيــئ هلــم الســاح، ومــن وقــف يدعمهــم، وذلــك حــدث منــذ فــرة طويلــة يف املرحلــة االنتقاليــة.

ــا جُمّهــًا عــن الطــرف الثالــث، يف أحــداث ماســبريو املؤســفة، وأحــداث حممــد  لقــد رأينــا قبــل ذلــك حديًث

ــي أســفنا  ــوزراء، شــارع جملــس الشــعب، الت ــوزراء، أو شــارع جملــس ال حممــود املؤســفة، وأحــداث جملــس ال

مجيًعــا عــى مــا وقــع فيهــا، وأحــداث بورســعيد أيًضــا، ومل يتمكــن أحــد مــن أن يصــل إىل هــذا الطــرف الثالــث.

 إن هــؤالء املقبــوض عليهــم أكثــر مــن 80 واحــًدا ممــن اســتخدموا الســالح بالفعــل أمــس، ومــا ال يقل عن 

40 آخريــن تكلمــوا هــم عنهــم وعــن ارتباطاهتــم هبــم. إن اعرتافــات هــؤالء والتحقيقــات معهــم ســوف تعلــن 

النيابــة العامــة مــن جانبهــا نتائجهــا التــي جُتــرى اآلن يف هــذه الوقائــع املؤســفة مــع مرتكبيهــا واملحرضــن 

عليهــا ومموليهــا، يف الداخــل كانــوا أو يف اخلــارج.

ــًزا شــديًدا بالقانــون بــني السياســيني والرمــوز الوطنيــة املعرضــة عــى بعــض  إننــي بــكل وضــوح أميــز متيي

ــز بــني كل هــؤالء؛ ألن هــذا أمــر  املواقــف، والترفــات السياســية، واملعارضــة لنــص مــرشوع الدســتور، أمي

طبيعــي، وهــذا أمــر متفــق عليــه، وهــذا أمــر مقبــول، هكــذا تكــون املعارضــة بــكل أنواعهــا - أميــز بــني هــذا 

وبــني الذيــن ينفقــون أمواهلــم الفاســدة، التــي مجعوهــا بفســادهم مــن جــراء أعاهلــم مــع النظــام الســابق الــذي 

أجــرم وأجــرم معــه هــؤالء، أقــول أميــز بــني كل أنــواع املعارضــة التــي ذكرهتــا، وبــني الذيــن ينفقــون أمواهلــم 

ــوع  ــع الن ــق م ــعة أف ــدر، وس ــة ص ــكل رحاب ــل ب ــي أتواص ــك فإنن ــه. ولذل ــدم بنيان ــن وه ــرق الوط ــدة حل الفاس

األول، ونطبــق القانــون بــكل حســم عــى النحــو الــذي حيقــق العدالــة وحيفــظ أمــن الوطــن عــى اآلخريــن.

 لقــد كان إصــدار اإلعــان الدســتوري يف 21 نوفمــر 2012م حمــرًكا لبعــض االعراضــات السياســية 

ــون  ــة ويأت ــرون بلطجي ــف ويؤج ــذا العن ــوا هب ــذا وحترك ــتغلوا ه ــن اس ــا م ــول، أم ــر مقب ــذا أم ــة، وه والقانوني

بســاح، ويوزعــون أمــواالً، لقــد آن األوان اآلن؛ لكــي حياســب ويعاقــب بالقانــون هــؤالء.

ــورة  ــل خط ــزال متث ــت وال ت ــان كان ــذا اإلع ــدار ه ــي إىل إص ــي دفعتن ــع الت ــد أن الوقائ ــوم أن أؤك  وأود الي

هائلــة عــى اســتقرار الوطــن وأمنــه، وكانــت االجتاعــات املتواليــة - مثــًا يف مكتــب أحــد املتهمــني يف موقعــة 
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ــا، هــذا مثــال، لكنهــا  اجلمــل الــذي خــرج بــراءة - ومــا ينقلــه بعــض املشــاركني ممــا يــدور بداخلهــا ســبًبا كافًي

ــا إلصــدار هــذا اإلعــان الدســتوري. تعــد مــع غريهــا ســبًبا كافًي

 وقــد أعلنــت مــن قبــل، وهــا أنــا أكــرر اليــوم ألؤكــد أن حتصــن اإلعالنــات الدســتورية والقوانــن 

ــع  ــه، أو نمن ــة حق ــن ممارس ــاء م ــع القض ــه، أن نمن ــد ب ــن أن يقص ــاًل، وال يمك ــه أص ــد ب ــرارات مل يقص والق

املواطنــن مــن الطعــن عــى قــرارات أو قوانــن إذا كانــت حمــاًل لطعــن، لــن يتــم اللجــوء إليــه فعــاًل إال فقــط 

- كــام قلــت قبــل ذلــك - فيــام يتصــل بأعــامل الســيادة التــي 

متارســها الدولــة بوصفهــا ســلطة حكــم، والــذي حيــدد هــذه 

ــه  ــتقر علي ــا اس ــو م ــأهنا ه ــيض يف ش ــا ويق ــامل ويكيفه األع

ــتقل. ــادل املس ــري الع ــاء امل القض

 لقــد محــى القضــاء وهــو بعيــد عــن السياســة وتعصباهتــا 

ــو  ــوم مدع ــو الي ــة، وه ــري محاي ــات، خ ــوق واحلري ــى احلق مح

ــدور، وإىل  ــذا ال ــتمرار يف أداء ه ــر لاس ــرام وتقدي ــكل اح ب

تأكيــده حلايــة الدولــة وســيادهتا ومؤسســاهتا، وأنــا واثــق كل 

الثقــة أن هــذا هــو الــدور الــذي يقــوم بــه القضــاء بغــري زيــادة 

ــان. وال نقص

 إن واجبــي يف محايــة الوطــن والســهر عــى أمنه واســتقراره 

وعــى أمــن املواطنــني مجيًعــا هــو الذي دعــاين إىل إصــدار ذلك 

اإلعــان، وواجبــي هــو الــذي حددتــه مــن صيانــة أعــال الســيادة التــي حتمــي مؤسســات الدولــة مــن أن ُيعبــث 

هبــا أو تفــرغ مــن مضموهنــا، أو ال حتقــق نتائجهــا وســأقوم هبــذا الواجــب دائــًا مهــا كانــت الضغــوط وحتــت 

مجيــع الظــروف، واحلديــث أيًضــا يف هــذا اإلعــان عــن املــادة السادســة مل تكــن هــذه املــادة ســوى ضــان حلايــة 

الوطــن وأمنــه، وأبنائــه وممتلكاهتــم مــن الترفــات غــري املحســوبة التــي متارســها جمموعــات غــري مســؤولة بــا 

رقيــب مــن ضمــري وال رادع مــن قانــون.

االســتفتاء  إلجــراء  كلهــا  الدولــة  اســتعدت 
ــإذا وافــق الشــعب  ــتور يف موعــده، ف علــى الدس
علــى  الدولــة  مؤسســات  بنــاء  ســيبدأ  عليــه 
أساســه، وإذا كانــت النتيجــة رفــض الشــعب 
لــه، فســأدعو إلـــى تشــكيل مجعيــة تأسيســية 

اجلديــد الدســتور  مشــروع  لوضــع  جديــدة 
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ــا هــو مســتقر قبــل ذلــك، ولكنــي أردت أن أوضــح   وإذا كان البعــض قــد رأى أن يف هــذه املــادة تكــراًرا مل

وأعنــون مــا هــو مســتقر ومل أزد عــى ذلــك، وإذا كانــت هــذه املــادة متثــل قلقــًا ألحــد، فإننــي لســت مــًرا عــى 

بقائهــا؛ ألن معناهــا ومــا فيهــا مســتقر قبــل ذلــك، كــا قــال الكثــري، إننــي لســت مــًرا عــى بقائهــا إذا انتهــى 

احلــوار مــع القــوى السياســية إىل ذلــك.

 وعــى أي حــال، فــإن هــذا اإلعــان الدســتوري، ســينتهي كلــه ومجيــع آثــاره بمجــرد إعــان نتيجة االســتفتاء 

ســواء كانــت بنعــم أو بــا، إنــا أردت هبــذا اإلعــان حقيقــة أن أصــل إىل مرحلــة إنجــاز الدســتور، إىل إجــراء 

االســتفتاء عليــه، إىل الســاح إىل هتيئــة الفرصــة هلــذا الشــعب 

العظيــم؛ لكــي يقــول كلمتــه وبعدهــا بعــد كلمــة الشــعب ال 

معقــب، والــكل خيضــع هلــذه اإلرادة.

ــن  ــذا الوط ــني هل ــن املخلص ــدد م ــق ع ــت وأنف ــد أنفق  لق

ــا طويلــة عــى مــدار األســبوعني املاضيــني عــى الرغــم  أوقاًت

ــول إىل  ــت للوص ــذا الوق ــا ه ــداث، أنفقن ــذه األح ــن كل ه م

صيــغ توافقيــة يف املســائل التــي تشــغل بــال املريــني كافــة، 

ــية  ــة والسياس ــوز الوطني ــن الرم ــدد م ــع ع ــل م ــم التواص فت

ومــع الكنيســة املريــة ومــع بعــض رؤســاء األحــزاب ومــع 

ــن ممــن هيتمــون بأمــر هــذا الوطــن ويشــغلون أنفســهم  آخري

بالنظــر يف مصلحتــه ومســتقبله ومســتقبل أبنائــه، وأســفر 

ــا إىل  ــج أوجهه ــامل املنت ــوار الش ــوة للح ــن دع ــه ع ــك كل ذل

ــا  ــع مًع ــون، لنجتم ــال القان ــار رج ــورة وكب ــباب الث ــزاب وش ــاء األح ــية ورؤس ــوى السياس ــوز والق كل الرم

ــة عــرشة والنصــف بعــد الظهــر، بمقــر رئاســة  ــوم الســبت القــادم 8 ديســمر 2012م، يف متــام الســاعة الثاني ي

اجلمهوريــة للتوصــل إىل اتفــاق جامــع للكلمــة وموحــٍد لألمــة، نخــرج بــه مجيًعــا مــن ضيــق الفرقــة والنــزاع إىل 

ــاع. ــة اإلمج ــل إىل راح ــاف، إن مل نص ــال اخل ــة احت رحاب

بعــض  اعتــداء  مرســي  الرئيــس  اســتنكر 
ــة،  ــة اجلمهوري ــيارات رئاس ــى س ــن عل املتظاهري
ــات  ــن بإصاب ــد السائقيـ ــة أح ــى إصاب ــا أدى إلـ مم
هــذا  يكــون  أن  اســتنكر  كمــا  بليغــة، 

ســلمًيا تظاهــًرا  التظاهــر 
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 واملطــروح يف ذلــك واالقراحــات يف ذلــك كثــرية، منهــا عــى ســبيل املثــال: اســتكال جملــس الشــورى قانــون 

االنتخابــات القادمــة وكيــف ســتكون، وأيًضــا مــن األمثلــة املطروحــة للنقــاش كيــف ســتكون خارطــة الطريــق 

بعــد االســتفتاء ســواًء كانــت كلمــة الشــعب نعــم أم ال.

 إن الدمــاء الزكيــة التــي ســالت يف أثنــاء األحــداث يف اليومــن الســابقن لــن تذهــب هــدًرا، والذيــن زودوا 

بالســالح واملــال ومارســوا التحريــض عــى العنــف بــدؤوا يمثلــون أمــام النيابــة العامــة؛ متهيــًدا ملحاســبة كل 

منهــم عــام اقرتفــت يــداه.

 وأنــا ال يســعني يف ذلــك إال أن أتقــدم بخالــص العــزاء ألس آلبــاء وأمهــات وأبنــاء وأزواج هــؤالء الشــهداء، 

ــا  ــه. وأيًض ــاء مرضات ــبيله، وابتغ ــذه يف س ــهادهتم ه ــل ش ــم، وأن جيع ــم، وأن يتقبله ــني اهلل )8( أن يرمحه داع

ــا، هــؤالء أيًضــا أســهر اآلن عــى رعايتهــم، وأكفــل هلــم كل وســائل  ــا مجيًع ــا وأبناؤن ــون إخوانن هــؤالء املصاب

العــاج، وأمتنــى هلــم العافيــة واملعافــاة ممــا أصاهبــم يف هــذه األحــداث املؤســفة.

 لقــد اســتعدت الدولــة كلهــا إلجــراء االســتفتاء عــى الدســتور يف موعــده، فــإذا وافــق الشــعب عليــه ســيبدأ 

ــلطتي  ــى س ــأدعو بمقت ــه، فس ــعب ل ــض الش ــة رف ــت النتيج ــه، وإذا كان ــى أساس ــة ع ــات الدول ــاء مؤسس بن

ومســؤوليتي إىل تشــكيل مجعيــة تأسيســية جديــدة ســواًء بالتوافــق أو باالنتخــاب احلــر املبــارش لوضــع مــرشوع 

الدســتور اجلديــد.

 إننــي أعلــن ذلــك ليعلــم اجلميــع أننــي لــن أســتخدم ســلطة منفــرًدا يف الشــأن الوطنــي العــام، وأن الكلمــة 

النهائيــة ســتكون دائــاًم للشــعب صانــع الثــورة وحاميهــا.

 يف ختــام هــذه الكلمــة، أتوجــه إىل اجلميــع إىل الشــعب املــري كلــه، إىل كل أهــل مــر، إىل مــن حيــب هــذا 

الوطــن ويتمنــى، وبالــرورة اجلميــع يتمنــى، اخلــري واالســتقرار لــه، أتوجــه إىل اجلميــع بــأن نــرك أي عنــف، 

وال نســمح ألحــد أن يارســه. مــا عالقــة التظاهــر الســلمي باالعتــداء عــى املبــاين أو املنشــآت أو مقــرات 

األحــزاب؟! مــا عالقــة التظاهــر الســلمي بذلــك؟! هــذا أمــر مرفــوض يــيء إلينــا مجيًعــا.

ــذه  ــل ه ــه يف مث ــع وقت ــينة، وأال يضي ــال املش ــذه األفع ــل ه ــدى ملث ــه أن يتص ــري كل ــعب امل ــو الش ــا أدع أن

األعــال العنيفــة، وإىل الذيــن يتظاهــرون: التظاهــر حــق مكفــول، ولكــن - كــا أكــدت قبــل ذلــك وأكدنــا مجيًعــا 



194

ــد املواطنــني اآلمنــني، أو العــدوان  ــق املــرور، أو هتدي ــل العمــل، أو تعوي ــًدا عــن تعطي - التظاهــر الســلمي بعي

عــى املمتلــكات اخلاصــة أو العامــة، أو العــدوان عــى الــرشكات أو املؤسســات أو الــوزارات أو الســفارات، ال 

جمــال لذلــك عــى اإلطــاق.

ــه اآلن هلــذا  ــع إلي ــه، وأدعــو اجلمي ــذي قدمــت ل ــا وباحلــوار ال ــام، وننظــر أمامن ــا نســري إىل األم  نحــن مجيًع

ــون. ــه، مــع مــن خيــرج عــى هــذا القان ــون وباحلــزم واحلســم مــع مــن خيــرج علي احلــوار، وباحلــب وبالقان

 هبــذا كلــه نمــي إىل األمــام، وتتعــاىف مرنــا وتنهــض مــن كبوهتــا التــي طالــت يف ظــل نظــام فاســد جثــم 

عــى صــدر األمــة لعــدة عقــود.

 أمتنى لكم مجيًعا التوفيق، وأمتنى لكم مجيًعا التعاون والتواصل واملحبة.

 حفظ اهلل مرنا من كل سوء، واهلل )8( من وراء القصد، وهو هيدي السبيل..

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.





  29 ديسمر خطاب  الرئيس مرسي  يف جملس الشورى
2012م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

إن جميــع المواطنيــن على اختــاف طبقاتهــم االجتماعية 
ــام  ــاوون أم ــية متس ــم السياس ــم ومواقفه ومعتقداته

القانــون وفــي ظــل الدســتور

 منظومــة عاقتنــا الدوليــة تقــوم علــى االحتــرام المتبــادل، 
ــي  ــل ف ــدم التدخ ــع ع ــتركة م ــح المش ــق المصال وتحقي
األوضــاع الداخليــة للــدول، واحتــرام ثقافــة واختيــار الشــعوب

ــا هــم المفلســون،  ــن اإلفــاس إنم ــون ع ــن يتحدث   الذي
فمصــر لــن تفلــس، ولــن تخضــع، ولــن تركــع بفضــل اهلل 

مــا بقــي الشــعب المصــري منتًجــا جــاًدا يقًظــا
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل، والصالة والسالم عى رسول اهلل.

}وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار{

السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس الشورى:

السيدات والسادة أعضاء املجلس املوقر:

السادة احلضور:

أمحد إليكم اهلل تعاىل، وأحييكم بتحية من عند اهلل مباركة طيبة.. السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

أهيا السيدات والسادة: 

أهيا املريون مجيًعا:

خطاب  الرئيس مرسي يف جملس الشورى
29 ديسمر 

2012م
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منــذ فجــر التاريــخ، ونحــن أمــة تصنــع احلضــارة، وتقــدم شــواهد ملهمــة يف تاريــخ اإلنســانية كلهــا أمــة توحــد 

اهلل، وتفجــر طاقــات اإلنســان يف كل مناحــي اإلبــداع.

ــورة  ــرار يف ث ــهداء األب ــقوط الش ــى س ــتمرت حت ــنن، واس ــذ آالف الس ــهداء، من ــور الش ــر عص ــت م عرف

اخلامــس والعرشيــن مــن ينايــر 2011م ومــا بعدهــا إىل يومنــا هــذا، فنحــن أمــة احلضــارة، وأمــة الشــهداء، فتحيــة 

إىل أرواح شــهداء مــر األطهــار.

السيدات والسادة:

أحتــدث إليكــم اليــوم يف مرحلــة هامــة مــن تاريــخ الوطــن. 

ــع  ــر املجتم ــن عم ــة م ــات تارخيي ــك حلظ ــا ش ــام ب ــذه األي فه

ــة. ــة املري والدول

وبمنتهــى  يعنــي  اجلديــد  املــري  الدســتور  إقــرار  إن 

الوضــوح واحلــزم إهنــاء فــرة انتقاليــة طالــت أكثــر ممــا ينبغــي. 

ــا  ــوض بمرن ــل النه ــن أج ــاج م ــل واإلنت ــد آن أوان العم لق

احلبيبــة.

إن مــر الدولــة واملجتمــع قــد أظلهــا عهــد جديــد ال جمــال فيــه 

للطغيــان أو الظلــم أو التمييــز أو غيــاب العدالــة االجتاعيــة.

املواطنــني عــى اختــاف طبقاهتــم االجتاعيــة  إن مجيــع 

ومعتقداهتــم ومواقفهــم السياســية متســاوون أمــام القانــون ويف 

ــتور. ــذا الدس ــل ه ظ

إن مــر لــن يبنيهــا بعــض أبنائهــا دون آخريــن، فمــر لــكل املريــن، واحلريــة كل احلريــة لكل أبناء الشــعب 

بــال اســتثناء، والديمقراطيــة هــي ثمــرة جهــد اجلميــع بعــد نجاح ثــورة اخلامــس والعرشين مــن ينايــر العظيمة.

إن بنــاء دولــة عريــة بعــد ســنوات طويلــة مــن االســتبداد والفســاد والديكتاتوريــة والســلطة املطلقــة ال يمكــن 

القيــام بــه إال بتكاتــف مجيــع قــوى املجتمــع احلــرة. 

 أســفرت معامــالت االقتصــاد املصــري مــع العــامل 
اخلارجــي أثنــاء فتــرة رئاســة الدكتــور مرســي 
عــن ختفيــض العجــز الكلــي بنحــو اخُلمــس 
الســابق. العــام  خــالل  الفتــرة  بنفــس  مقارنــة 

هلــا  مســتوى  أدىن  التضخــم  معــدالت  ووصلــت 
ــورة ــام الث ــذ قي من



199

الفصل األول: خطابات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

وإننــا إذ نحتفــي بدســتور مــر اجلديــد ننطلــق مجيًعــا لبنــاء دولــة املؤسســات، وتقديــم مــا يلــزم مــن أجــل تطبيــق أعمــق 

حلكــم مؤســيس يقــوم عــي املحاســبة لــكل خمطــئ أو مقــر، ويعمــل بــكل حــزم ملكافحــة الفســاد بــكل أشــكاله وممارســاته.

ــط  ــة لبس ــات صارم ــدون آلي ــا ب ــن وجوده ــخ م ــن أن ترس ــة ال يمك ــة احلديث ــة العري ــدول الديمقراطي إن ال

ــون.  ــيادة القان س

ويف هذا املقام أؤكد عى تعزيز سلطان القضاء وضامن استقالله. 

وكذلــك، فــإن الدولــة العريــة ال يمكــن أبــًدا أن تقــوم بــدون إعــام حــر بعيــد عــن ســطوة الســلطة وســطوة 

مجاعــات املصالــح والتمويــل الفاســد.

وأيضا ال يمكن أبًدا أن تقوم بدون متكني املجتمع املدين ليقوم بدور فاعل وداعم ومراقب.

أهيا السيدات والسادة، أعضاء جملس الشورى املوقر:

ــى انعقــاد جملــس  ــة، وحت ــع كامل ــون ســلطة الترشي ــم تتول ــال تشــكيل جملســكم املحــرم أصبحت إنكــم وباكت

ــزاب  ــة األح ــع كاف ــوار م ــة، واحل ــع احلكوم ــاون م ــاد، والتع ــل اجل ــم إىل العم ــك أدعوك ــد، وبذل ــواب اجلدي الن

والقــوى السياســية، واهليئــات املجتمعيــة إلصــدار الترشيعــات الازمــة هلــذه املرحلــة اهلامــة، مرحلــة البنــاء 

ــال. ــو الك ــعي نح ــان والس ــع رضورة اإلتق ــة م والنهض

إن جملســكم املوقــر، أصبــح ألول مــرة يف اجلمهوريــة الثانيــة، يشــارك يف ســلطة الترشيــع، وخيتــار رؤســاء اهليئات 

املســتقلة واألجهــزة الرقابيــة، ويضــع التصــور القانــوين لعمــل تلــك األجهــزة، متحمــا مســؤولية كبــرية ملحاربــة 

الفســاد، والرقابــة الفعالــة عــى الســلطة التنفيذيــة.

ومن هنا فإن علينا أن نمي قدًما وإىل األمام النتخابات جملس النواب القادم.

ولذلــك فإننــي أدعــو كل األحــزاب جمــدًدا لانضــام إىل احلــوار الوطنــي الــذي أرعــاه بنفــيس، وإىل املشــاركة 

الفعالــة عــر جملســكم املوقــر مــن أجــل أن يتســع احلــوار الوطنــي حــول قانــون انتخابــات جملــس النــواب القــادم 

ــواب  ــس الن ــأيت جمل ــى ي ــات، وحت ــة االنتخاب ــة ونزاه ــا حليادي ــزاب، وحمقًق ــاف واألح ــن كل األطي ــًرا ع ــأيت مع لي

ــا للــادة اخلامســة مــن الدســتور التــي تنــص عــى أن: معــًرا عــن إرادة الشــعب، ومطبًق

»السيادة للشعب يامرسها وحيميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات«
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إننــي عــى ثقــة تامــة بقــدرة املريــني عــى إنجــاز ذلــك االســتحقاق الدســتوري باإلقبال عــى الرشــح والتنافس 

يف انتخابــات حــرة نزهيــة حتــت إرشاف رجــال القضــاء املــري النتخــاب جملــس النــواب اجلديــد والــذي ســيكون 

وألول مــرة يف تارخينــا الدســتوري رشيــًكا يف اختيــار احلكومــة ورقيًبــا عليهــا. 

السيدات والسادة احلضور الكرام:

ــة نتجــت عــن  ــن خمتل ــة وموازي ــة صعب ــة اقتصادي ــد أركاهنــا وســط حال ــة ال يمكــن هلــا توطي ــة احلديث إن الدول

زمــن طويــل ســاده الفســاد وغيــاب املحاســبة، وســادت فيــه سياســات اقتصاديــة غــري عادلــة. لــذا، فإنــه منــذ أول 

ــة أغســطس املــايض كانــت توجيهــايت بوضــع خطــة إنقــاذ عاجلــة ملكافحــة الفقــر عــن  انعقــاد للحكومــة ببداي

طريــق احلــد مــن اإلنفــاق احلكومــي، وســد منابــع الفســاد وزيــادة درجــة ارتبــاط املنظومــة الرضيبيــة بالنشــاط 

ــة. ــاء الرضيبي ــع األعب ــوازن العــادل يف توزي ــق الت االقتصــادي إىل جانــب تطبي

وعــى الرغــم مــن عمــل احلكومــة يف ظــل ظــروف صعبــة، وعــى الرغــم مــن التحديــات الضخمــة التــي تواجــه 

االقتصــاد املــري إال أن املــؤرشات العامــة لألوضــاع االجتاعيــة واالقتصاديــة للبــاد قــد ســجل بعضهــا تقدًمــا 

ملحوًظــا يف عــدة جمــاالت. فعــى ســبيل املثــال:

اســتطاع االقتصــاد املــري خــالل الربــع األول مــن العــام املــايل 2013/2012 )يوليو- ســبتمرب 2012م( 

أن حيقــق نمــًوا بلــغ 2.6 % مقارنــة بنحــو 0.3 % خــالل الربــع ذاتــه مــن العــام املــايل 2012/2011م، وبلغــت 

قيمــة االســتثامرات املنّفــذة خــالل نفــس الفــرتة مــا يقــارب 50 مليــار جنيــه، بمعــدل لالســتثامر بلــغ 11.1 %.

ــس  ــو اخلُم ــكي بنح ــز ال ــض العج ــن ختفي ــي ع ــامل اخلارج ــع الع ــري م ــاد امل ــات االقتص ــفرت معام ــا أس ك

ــة بنفــس الفــرة خــال العــام املــايض. مقارن

ووصلت معدالت التضخم أدنى مستوى هلا منذ قيام الثورة خال الشهرين املاضيني. 

أمــا يف قطــاع البنــوك، فعــى الرغــم ممــا يــردد مــن شــائعات هنــا وهنــاك مــن أن البنــوك املريــة ينتاهبــا خطــر 

ــام القريبــة، فإننــي أقــول للجميــع: إن أوضــاع اجلهــاز املــريف  داهــم، وأهنــا عرضــة لعــدم اإليفــاء يف األي

ــار  ليســت كــام حــاول البعــض تصويرهــا. فصــايف االحتياطــات مــن النقــد األجنبــي وصلــت إىل 15.5 ملي

دوالر يف نوفمــرب بزيــادة 1.1 مليــار دوالر عــن يوليــو املــايض. وال يمكــن أن نعتــرب ذلــك مرضيــا؛ فقــد كان 
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االحتيــاط النقــدي يف يونيــو 2010م حــوايل 35 مليــار دوالر، ووصــل يف يوليــو 2012م إىل 14.4 مليــار 

دوالر ألســباب يعرفهــا اجلميــع، ولكــن مــع االســتقرار الــذي ُتقبــل عليــه مــر ســنعمل بأقــى مــا نســتطيع 

مــع احلكومــة بمضاعفتــه يف املســتقبل القريــب.

ــادة قدرهــا 2 % عــن  ــه بزي ــار جني ــة ملي ــة ارتفــع إىل ألــف ومائ ــأن مــؤرش الســيولة املحلي كــا ُنطمئــن اجلميــع ب

ــو املــايض.  يولي

كــا حققــت ودائــع البنــوك زيــادة لتصــري ألــف وثــاث مائــة 

ــن  ــرة م ــس الف ــه لنف ــار جني ــة بـــ 972 ملي ــه مقارن ــار جني ملي

العــام املــايض.

ومــن ناحيــة اإليــرادات، حققــت قنــاة الســويس ارتفاًعــا يف 

عوائدهــا منــذ يوليــو وحتــى أكتوبــر املــايض زاد عــن املليــاري 

دوالر، وهــي أكــر نســبة ســجلتها القنــاة يف ربــع عــام منــذ فــرة 

بعيــدة. 

كــا شــهدت الســياحة زيــادة ملحوظــة يف أعــداد الســائحني 

ســائح،  يف األربعــة أشــهر املاضيــة مســجلة أربعــة مايــني 

وهــي ضعــف األعــداد التــي ســجلها قطــاع الســياحة يف ســتة 

أشــهر مــن العــام املــايض، ولــوال األحــداث التــي خــرج فيهــا 

البعــض عــن ســلمية العمــل الســيايس الســتمرت هــذه الزيــادة 

ــردة. املضط

ــون  ــن يتحدث ــن الذي ــر، ولك ــا م ــي تواجهه ــة الت ــات االقتصادي ــاكل والتحدي ــم املش ــدرك حج ــا ن ــم إنن نع

عــن اإلفــالس إنــام هــم املفلســون، فمــر لــن تفلــس، ولــن ختضــع، ولــن تركــع بفضــل اهلل مــا بقــي الشــعب 

ــن. ــدين املفلس ــؤالء املفس ــه ه ــا يف وج ــاًدا يقًظ ــا ج ــري منتًج امل

شــهد عــام 2012 زيــادة املســاحة املزروعــة مــن 
القمــح لتزيــد علــى 3 مالييـــن فــدان.

كمــا مت منــح 190 رخصــة تشــغيل ملصانــع 
عمــل...  فرصــة  ألــف   20 تتيــح  جديــدة 
وكذلــك مت إدخــال املرافــق إلـــى 5 مالييـــن 

صناعيــة  مناطــق   8 يف  مربــع  متــر 
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ــاء  ــة، أن يقــال عنهــا: إهنــا ســتفلس. فلمــن ال يعلــم، فــإن أعب ــة مثــل مــر تفــي بالتزاماهتــا املالي فكيــف لدول

الديــن العــام بفوائــده وأقســاطه ُمدَرجــة بموازنــة العــام اجلــاري ونســددها يف مواعيدهــا. )ديــن مــر 87 % مــن 

الناتــج املحــي اإلمجــايل( فنحــن مل نصــل واحلمــد هلل حلــال بعــض الــدول والتــي أصبــح يف بعضهــا الديــن العــام 

يزيــد عــن 120 %، ويف البعــض اآلخــر 160 % مــن الناتــج املحــي اإلمجــايل، ولذلــك دعونــا نتحــدث عــن حتديــات 

حتتــاج إىل مواجهتهــا بــدالً مــن إثــارة حالــة مــن اهللــع والذعــر غــري املــرر للمواطنــني. 

السيدات والسادة:

جيــب أن نــدرك أن هــذه ليســت املــرة األوىل التــي تــم فيهــا 

ــرات  ــدة م ــرر ع ــه تك ــر ولكن ــاين مل ــف االئت ــض التصني ختفي

بعــد الثــورة، والســبب هــو عــدم اســتقرار الوضــع الســيايس يف 

املرحلــة الســابقة، حســب مــا ورد يف تقاريــر هــذه املؤسســة.

ــا أن نــدرك متطلبــات املرحلــة،  ــا مجيًع ولــذا جيــب علين

وهــي االلتفــات إىل اإلنتــاج والعمــل والتعامــل مــع اخلــالف 

ــة الناضجــة ونبــذ  الســيايس مــن خــالل املامرســة الديمقراطي

ورفــض العنــف بــكل أشــكاله.

السيدات والسادة: 

إن اجلهــود التــي بذلتهــا احلكومــة يف الفــرة املاضيــة والتــي 

اخلدمــات  يف  القطاعــات  بمختلــف  للنهــوض  ستســتمر 

واإلنتــاج ســتكون يف مقدمــة أولويــايت واهتامــي.

فعى سبيل املثال، يف جمال املرشوعات الكبرة:

سيســتمر العمــل بمــرشوع تنميــة إقليــم قنــاة الســويس كمركــز خدمــات لوجيســتى وصناعــي عاملــي، والــذي 

يعــد أحــد أهــم املشــاريع القاطــرة لنهضــة مــر، آخــًذا يف االعتبــار إعــامر ســيناء ومســتخدًما للثــروات الطبيعيــة 

ــارة  ــن جت ــامل و20 % م ــارة الع ــن جت ــى 10 % م ــد ع ــا يزي ــويس م ــاة الس ــر بقن ــث يم ــة. حي ــوارد البرشي وامل

حققــت ودائــع البنــوك يف عــام 2021 زيــادة 
ــا  ــه، كم ــار جني ــة ملي ــالث مائ ــف وث ــري أل لتص
عوائدهــا  يف  ارتفاًعــا  الســويس  قنــاة  حققــت 
منــذ يوليــو وحــى أكتوبــر 2012 زاد علــى 
ســجلتها  نســبة  أكــر  وهــي  دوالر،  املليــاري 

القنــاة يف ربــع عــام منــذ فتــرة بعيــدة
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حاويــات العــامل ســنوًيا، ورغــم ذلــك فــإن عائــد قنــاة الســويس ال يتعــدى 0.3 % مــن قيمــة التجــارة العابــرة هلــا 

)5.2 مليــارات يف ســنة 2011م(. وهــذا املــرشوع ســيحقق ملــر مــا يقــرب مــن 20 ضعــف مــا نحصــل عليــه 

ــرب  ــامل غ ــعيد وش ــكنيتن يف رشق بورس ــن س ــاء مدينت ــل وإنش ــة عم ــون فرص ــويس وملي ــاة الس ــد قن ــن عائ م

خليــج الســويس، ويضيــف ملــر صناعــة اللوجيســتيات، ويعيــد املكانــة احلقيقيــة للنقــل البحــري املــري، 

وجيعلنــا نســتغل امليــزة التنافســية ملوقــع مــر املتميــز.

وعى سبيل املثال، يف املجال الزراعي:

ــدان  ــرشة آالف ف ــى ع ــة وحت ــن 5 أفدن ــاحات م ــتزراع بمس ــتصاح واالس ــدان لاس ــف ف ــرح 360 أل ــم ط ت

بــوادي النطــرون ووادي الريــان وتوشــكى ورشق العوينــات - ســيناء - لتناســب كافــة احتياجــات املجتمــع مــن 
االســتثار الصغــري إىل املتوســط والكبــري، وجــارى اإلعــداد لطــرح 300 ألــف فــدان أخــرى خــال الســتة أشــهر 
القادمــة. كــا تــم طــرح 145 ألــف فــدان لاســتثار الزراعــي الداجنــي يف بنــي ســويف واملنيــا والواحــات البحريــة. 
وكذلــك فتــح بــاب تقنــني وضــع اليــد للزراعــات اجلــادة قبــل وبعــد 2006 وملــدة ســتة أشــهر. وتقــدم املواطنــون 
بمســاحات تزيــد عــن 100 ألــف فــدان لتوفيــق أوضاعهــم مــع الدولــة لصغــار املنتفعــني بحــد أقــى 100 فــدان 
لــألسة، وقــد شــهد هــذا العــام زيــادة املســاحة املزروعــة مــن القمــح بـــ 204 آالف فــدان عن العــام الســابق لتصبح 

املســاحة املزروعــة مــا يزيــد عــن 3 مايــني فــدان.

وعى سبيل املثال، يف جمال الصناعة:

تــم توفــري 20 ألــف فرصــة عمــل يف جمــال التصنيــع مــن إمجــايل 150 ألــف فرصــة عمــل يف القطــاع الصناعــي يف خطــة 

2013م، كــا تــم منــح 190 رخصــة تشــغيل ملصانــع جديــدة تتيــح 20 ألــف فرصــة عمــل أخــرى. وكذلــك تــم إدخــال 

املرافــق إىل 5 مايــني مــر مربــع يف 8 مناطــق صناعيــة هتــدف إىل فتــح ألــف مصنــع جديــد، وتتيــح 50 ألــف فرصــة عمــل.

واألمثلــة كثــرية وال يتســع املقــام لذكرهــا عــى مــا ستشــهده األيــام القادمــة مــن جهــد وعمــل حقيقــي وفــرص 
للنمــو تنتظــر االقتصــاد املــري. 

السيدات والسادة:

إن مســؤوليتنا رئاســة وحكومــة وبرملاًنــا وشــعًبا مســؤولية كبــرية نحــو هــذا الوطــن العظيــم، وإننــا بعــد مصادقــة 

الشــعب عــى الدســتور اجلديــد البــد أن ننطلــق انطاقــة جديــدة نحــو آفــاق واســعة للعمــل التنمــوي. 
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ــاح  ــة لإلص ــات امللح ــب احلاج ــا يواك ــة ب ــة احلالي ــة باحلكوم ــات املطلوب ــراء التعدي ــا إج ــا علين وكان لزاًم

االقتصــادي ورعايــة مصالــح الشــعب. 

إن توجيهــايت واضحــة لتطبيــق سياســات وبرامــج ملنظومــة العدالــة االجتاعيــة احلقيقيــة ملكافحــة الغــاء 

وملكافحــة الفقــر وملعاجلــة البطالــة.

السيدات والسادة: 

وجهــت احلكومــة أيًضــا بالعمــل الــدؤوب لتحســني وضــع مــر عــى مــؤرش التنافســية بــا يســتلزم ذلــك مــن 

رفــع لكفــاءة اجلهــاز احلكومــي وقــدرة أجهــزة الدولــة عــى حتقيــق خطــط التنميــة إىل جانــب حتســني البنــى التحتيــة 

ومعاجلــة عجــز املوازنــة واالرتقــاء بكفــاءة ســوق العمــل املــري.

ــة  ــة تابع ــة فاعل ــة كمؤسس ــة االقتصادي ــس للتنمي ــاء جمل ــررت إنش ــري ق ــاد امل ــوض باالقتص ــة النه وألولوي

ــة. ــه اليومي ــن يف حيات ــه املواط ــعر ب ــي يش ــدم حقيق ــاز تق ــني يف إنج ــات املري ــم طموح ــة تدع ــة اجلمهوري لرئاس

أهيا السيدات والسادة..

إن تعظيــم قــدرة مــر االقتصاديــة، وبنــاء نظامهــا الديمقراطــي، وحتقيــق متاســكها االجتامعــي ســيؤدي يف 

ــا  ــوم بدوره ــة، وأن تق ــة ودولي ــة إقليمي ــن مكان ــتحقه م ــا تس ــر إىل م ــود م ــإذن اهلل إىل أن تع ــاف ب ــة املط هناي

املرجــو عــي املســتوى العــريب واإلســالمي والعاملــي.

ــة التــي نبنيهــا عــى التــوازن يف العاقــات بــني خمتلــف القــوى يف العــامل تقــوم عــى  ــا الدولي إن منظومــة عاقتن

ــة  ــة للــدول واحــرام ثقاف ــح املشــركة مــع عــدم التدخــل يف األوضــاع الداخلي ــق املصال ــادل وحتقي االحــرام املتب

ــة  ــني الدولي ــرام القوان ــا واح ــا واتفاقياهت ــة بمعاهداهت ــة املري ــزام الدول ــى الت ــد ع ــا تؤك ــعوب، ك ــار الش واختي

ــة. ــات الدولي ــة يف املؤسس ــاركة الفعال واملش

إننا نتحرك وبكل قوة ورغبة جادة نحو األشقاء يف العامل العريب. 

ــا  ــع أفريقي ــراتيجية م ــة اس ــاء عاق ــوة لبن ــل بق ــرشق، ونعم ــا بال ــة عاقتن ــادة لتقوي ــوات ج ــا خط ــد اختذن ولق

ــل. ــوض الني ــة دول ح وخاص
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ــتمرة يف  ــة واملس ــع احلركــة الفعال ــن م ــك يتزام ــة. كل ذل ــكا اجلنوبي ــدة يف أمري ــدول الرائ ــا بال وســنعزز عاقاتن

ــكا الشــالية. ــا وأمري أوروب

إن أمــن مــر ال يقــف عنــد حدودهــا، وإن القضيــة الفلســطينية يف بــؤرة اهتامنــا، ولــن ندخــر وســًعا يف دعــم 

حــق الشــعب الفلســطيني ليحقــق املصاحلــة الوطنيــة، وحيصــل عــى حقــه يف تقريــر مصــريه وإقامــة دولتــه املســتقلة 

ذات الســيادة الكاملــة عــى كل مقدراهتــا.

إن أمــن اخلليــج مســؤولية قوميــة، ومــع هنــوض مــر بقــوة ســيقف العــرب مجيًعــا صًفــا واحــًدا حلايــة أمنهــم 

القومــي العــريب.

ــوريا  ــون س ــة، لتك ــة االجتاعي ــة والعدال ــة والكرام ــا، يف احلري ــق أهدافه ــتمي إىل حتقي ــورية س ــورة الس إن الث

ــي  ــون هلــذا الشــعب، وإنن ــكل أبنائهــا، وال يتحــدث باســم شــعبها إال املمثلــون الرشعي موحــدة حــرة مســتقلة، ل

ــي: ــوريا اآلن ه ــا يف س ــن أن أولوياتن أعل

- وقف نزيف الدم السوري.

- دعم عودة الالجئن السورين إىل وطنهم، مع تقديم كافة صور الدعم هلم حتى يعودوا بكرامة.

- الوقوف ضد أي تدخل عسكري يزيد من أزمات الشعب السوري، الذي يتحرك بكل قوة وعزيمة لينال حريته.

- الســعي حلــل ســيايس بدعــم وتوافــق عــريب وإقليمــي وعاملــي يضمــن فتــح الطريــق أمــام الشــعب الســوري 

الســتبدال النظــام احلــايل وانتخــاب قيادتــه التــي تعــرب عنــه وحتقــق مــا يصبــو إليــه.

- كل ذلك مع احلفاظ عى وحدة األرض السورية كاملة غري منقوصة.

السيدات والسادة.. يا شعب مر العظيم..

إننــا اليــوم نصنــع مســتقبلنا بأيدينــا، مســتقبل مــرشق بــراق؛ لتكــون مــر كعهدهــا دائــا صانعــة للحضــارة 

ملهمــة لإلنســانية.

حفظ اهلل الوطن، ووقى اهلل الشعب املري من كل مكروه وسوء

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

المصلحــة فــي القــوة، والقــوة فــي الوحــدة، والوحدة ال 
تتحقــق إال إذا كنــا جســًدا واحــًدا نمضــي مًعــا، ويبــذل 

كل منــا مــا يســتطيع بأقصــى درجــات البذل

 تحقيــق المصلحــة العامــة بالضــرورة ُيحقــق مصلحــة األفراد، 
ويحقــق مصلحــة الشــعب بــكل مكوناته

  المرحلــة مرحلــة اإلنتــاج.. فلنمضــي إلــى األهــداف، 
ــا  فلنمضــي إلــى العمــل، فلنضحــي مــن أجــل مصرن

بأغلــى مــا نملــك
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يف أيــام مــرت بنــا، منــذ حــوايل ســنتني حــني قــام اجليــش املــري بحايــة ثــورة هــذا الشــعب العظيمــة، ثــورة 

اخلامــس والعرشيــن مــن ينايــر 2011م، ومنــذ هــذا التاريخ والشــعب املــري باملفهوم األوســع، بــكل مكوناته، 

ــات الوطــن  ــة، ومكون ــني والعســكريني، ســواًء كان العســكريون القــوات املســلحة أو الرشطــة والداخلي املدني

األخــرى مــن مؤسســات ومــن نقابــات ووزارات ومســؤولني.. هــذا املفهــوم الواســع هلــذا الشــعب املــري، 

صــار هــذا الشــعب بــكل هــذه املكونــات بفضــل اهلل )8(، ثــم بإخــاص املخلصــني والعمــل الــدؤوب ألبنــاء 

هــذا الوطــن هلــذا الشــعب بفضــل ذلــك كلــه - انتقلنــا، وأخذنــا خطــوات فاعلــة وقويــة وجــادة؛ لكــي نصــل إىل 

مبتغــى مــا نريــد مــن االســتقرار، ومــن النــاء، ومــن القــوة االقتصاديــة، فضــًا عــن القــوة العســكرية التــي هــي 

احلــارس احلقيقــي لــكل مكونــات هــذا الشــعب.

خطاب الرئيس مرسي باملنطقة املركزية العسكرية
   22 مارس 

2013م
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 اإلخــوة احلضــور، األبنــاء مجيًعــا، مــا جيمــع بيننــا كثــري جــًدا يف ظــل هــذا الوطــن، وال يفــرق بيننــا نحــن أبنــاء 

هــذا الوطــن هــذا الشــعب إال حمــاوالت عــدو يــأيت مــن خــارج هــذا الوطــن، ويعلــم هــذا العــدو أنــه لــن ينجــح فيــا 

يفعــل. حيــاول دائــًا أن يوجــد لنفســه مكاًنــا بيننــا، ولكنــه دائــًا كان ومــا زال وســيظل منبــوًذا، فعدونــا مــن خــارج 

أوطاننــا، حيــاول دائــًا أن يفــت يف عضدنــا بمحاوالتــه اليائســة، ولــن يســتطيع، ولكنــه حيــاول أن يفــرق اجلمــع، أو 

أن يوجــد الشــقاق، أو أن خيلــق الــرشوخ، وهــذه كلهــا أمــور كانــت - ومــا زالــت وســتبقى - عــى الســطح، ولــن 

تنــال أبــًدا مــن جوهــر وعمــق تاحــم وتكامــل وقــوة هــذا الشــعب العظيــم بــكل مكوناتــه.

 ولكــن أيًضــا إىل جانــب هــذا العــدو، يبقــى فعــل الشــيطان، ومــا ينــزغ بــه يف نفــوس البعــض داخــل الوطــن، 

وكيــد الشــيطان هــذا - كــا وصفــه ربنــا 8 - كيــد ضعيــف ويفشــل بالــرورة، ولكنــه حيتــاج منــا إىل الوعــي، وإىل 

اإلدراك، وإىل املعرفــة احلقيقيــة بطبيعــة تكويننــا، وبطبيعــة مهمتنــا، وبحجــم التحديــات التــي تواجهنــا، وباملســتقبل 

الــذي نريــد أن نصــل إليــه.

 هــذا النــزغ بفعــل هــذا الشــيطان إذا كان لــه أحياًنــا أعــوان مــن بــرش فهــم يف خنــدق الضعــف، وال يملكون شــيًئا 

مــن أمرهــم، فضــًا عــن أن يؤثــروا يف إرادتنــا أو يف املــي قدًمــا لتحقيــق أهدافنــا، ونســمع بــني احلــني واآلخــر مــن 

ــا  ــًدا عــن الشــعب، أو أن تتخــذ مكاًن يتكلــم عــى أن القــوات املســلحة يمكــن - وهــذا مســتحيل - أن تكــون بعي

خاًصــا هبــا، هــذا كلــه كيــد ال يمكــن أبــًدا أن ينجــح.

ــون  ــه حياول ــن يعاون ــض مم ــيطان وبع ــن الش ــول، لك ــري مقب ــكام غ ــا، وال ــح أو غريه ــة رف ــع، وحادث ــاذا وق  م

وباليــأس دائــًا يصابــون وال ينجحــون، هــذه الدعــاوى وهــذا الــكام أراه واهًيــا ضعيًفــا، ويــزداد ضعًفــا، ويــزداد 

يأًســا عندمــا يــدرك أبنــاء مــر مجيًعــا - كــا قلــت - مدنيــني وعســكريني وباقــي مكونــات هــذا الشــعب يدركــون 

أن قوهتــم يف وحدهتــم وأن أهــداف أوطاهنــم فــوق كل اعتبــار وفــوق مــا يريــده األفــراد يف هــذا الشــعب.

ــه،  ــكل مكونات ــعب ب ــة الش ــق مصلح ــراد، حيق ــة األف ــق مصلح ــرضورة حيق ــة بال ــة العام ــق املصلح  إن حتقي

ومــا أصابنــا قبــل ذلــك إنــام كان بســبب مــا ظنّــه البعــض وأخطــأ، بــل أحياًنــا أجــرم يف حــق الوطــن.. أن مصاحلــه 

الشــخصية قبــل مصالــح الوطــن وقبــل املصالــح العامــة، فأصــاب الوطــن، وأصيــب هــو، ويضعــف اجلميــع إذا 

ــا ســامًيا أن نطــرد  ــا، ومــا نعيــش بــه اآلن ومــا نعرفــه ومــا نعتــربه هدًف رست هــذه الــروح، لكــن مــا أدركنــاه مجيًع
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هــذا الكيــد وتلــك الوســاوس، وأن نمــيض قدًمــا، وأال ننظــر إىل اخللــف، وأال نعــر هلــذا الشــيطان أو أعاونــه أذًنــا، 

وال نجعــل لــه قيمــة وقيمتــه فقــط تنبــع مــن قدرتــه إن اســتطاع، ولــن يســتطيع أن ينــال مــن أحــد منــا هنــا أو هنــاك.

 أهيــا اإلخــوة... أهيــا األبنــاء احلضــور مجيًعــا.. ومــن خالكــم إىل كل مــن معكــم وورائكــم... إىل كل اإلخــوة 

ــالة  ــي رس ــالة وه ــذه الرس ــه ه ــعب أوج ــذا الش ــا إىل ه ــر مجيًع ــل م ــل إىل كل أه ــلحة ب ــوات املس ــاء يف الق واألبن

التضامــن والوحــدة والقــوة واإلدراك بالوعــي أن مــا أمامنــا مــن حتديــات حيتــاج إلينــا مجيًعــا، وأن هــذا الوطــن يف 

حالــة انتقــال عظيــم إىل آفــاق جديــدة إىل أهــداف وطموحــات عظيمــة لكــي يصبــح كــا ينبغــي لــه أن يكــون، أرًضــا 

ووطنًــا وأهــًا وأمــة ومــوارد كثــرية تعرفوهنــا حتتــاج إىل حســن 

اإلدارة وإىل التعــاون والتكامــل يف كافــة املجــاالت.

ــم وهبــذه األهــداف  ــا عــى يقــني أن هــذا الوعــي هبــذه القي أن

واملعرفــة والدرايــة بالتحديــات هــي مــا جيمعنــا بالفهــم واإلدراك 

ــًا..  ــدام دائ ــفل األق ــر أس ــف وال ننظ ــام ال نق ــرك إىل األم ونتح

ننظــر أمامنــا لنــرى أن األهــداف والوطــن يف املســتقبل أكــر بكثري 

مــن اآلحــاد واألفــراد الذيــن عبًثــا حياولــون تعويــق املســرية.

 امتلكنــا إرادتنــا بفضــل اهلل، وعــاد هلــذا الشــعب حقــه 

دائــاًم  كان  حريــة،  إليــه  وعــادت  كريمــة،  حــرة  حيــاة  يف 

ــارس  ــتكم - م ــل اهلل وبحراس ــارس - بفض ــا، وم ــع إليه يتطل

الديمقراطيــة وعــرف طعمهــا وقيمتهــا وينهــض ويقــوم؛ لكــي 

بإرادتــه يمتلــك إمكاناتــه ومــوارده ومــا حبــاه اهلل بــه مــن موقــع 

ــا؟! ــذي ينقصن ــام ال ــا ف ــه مجيًع ــر ب ــخ نفاخ ــن تاري ــتقر، وم ــاد مس ــن اعتق ــم، وم عظي

نعــم اهلل علينــا كثــرية وإن تعــدوا نعمــة اهلل ال حتصوهــا فــا يمكــن أبــًدا أن نصــدق شــائعة أو أن ننظــر يف يشء 

يفــت يف العضــد ونتصــور أن لــه قيمــة وإنــا وجهتنــا دائــًا إىل أهدافنــا الكبــرية أمامنــا مصالــح أوالدنــا وأحفادنــا 

ســيكون هنــاك بعــض األّنــات، وســيكون 

هنــاك بعــض مــا ال حنــب، ولكنــه شــيء قليــل 

إذا مــا قــورن مبــا ضحينــا مــن أجلــه
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ــرية  ــوم نعمــة كب ــه الي ــش في ــا نعي ــا يســتحق، م ــا وعمــًا مــن أجــل هــذا الوطــن وم ــا حســبة لربن ــأيت بعدن ومــن ي

مــن اهلل )8( ينظــر إليهــا البعــض مــن خــارج أوطاننــا فرييــد هلــا أن تضعــف أو أن تــزول، ولكــن اهلل أعــى وأعــز 

ــات وال نســفك  ــا مــن حتدي ــا البعــض ونصــر عــى مــا يواجهن ــه نحــن متحــدون متكاملــون نشــعر ببعضن وبفضل

دمــاًء، وال نعتــدي عــى حريــات اآلخريــن، وإنــا نتكامــل ونمــي وبالــرورة؛ ألن حجــم التحــدي كبــري بقــدر 

كــر الوطــن وعظــم اهلــدف.

 ســيكون هنــاك بعــض األّنــات، وســيكون هنــاك بعــض مــا ال نحــب، ولكنــه يشء قليــل إذا مــا قــورن مبــا ضحينا 

ــري  ــن خ ــا م ــا ينتظرن ــا ب ــة أيًض ــت التضحي ــه، وقورن ــن أجل م

كثــري وأكــر وأحســن مــا ينتظرنــا أن نوجــد يف هــذا الوطــن معنــا 

أن الشــعب كــا قلــت بمكوناتــه جســد واحــد، وأن املؤمنــن 

يف توادهــم وترامحهــم كمثــل اجلســد الواحــد إذا اشــتكى منه 

عضــو تداعــت لــه ســائر األعضــاء بالســهر واحلمــى.

 املصلحــة يف القــوة، والقــوة يف الوحــدة، والوحــدة ال 

ــا كيــف نكــون جســًدا واحــًدا  ــا مــع بعضن تتحقــق إال إذا نظرن

نمــيض مًعــا، ويبــذل كل منــا مــا يســتطيع بأقــى درجــات 

ــه،  ــه وبامل ــك بروح ــا يمل ــى م ــا بأغ ــي كل من ــذل، ويضح الب

ــم. ــى حقوقه ــاس ع ــل الن ــك أال حيص ــى ذل ــس معن ولي

 لذلــك؛ أهيــا اإلخــوة، أهيــا األبنــاء، ونحــن نعيــش يف هــذا 

ــات؛  ــني الذكري ــل ب ــهر إبري ــا ش ــارس، ويظلن ــهر م ــهر، ش الش

عــودة طابــا، وعــودة ســيناء، وبــني املناســبتني ومعهــا معــاين كثــرية كيــف حيقــق أبنــاء الوطــن إذا مــا وعــوا وفهمــوا 

واحتــدوا، مــا هــو أكــر مــن ذلــك بكثــري أن يكــون هــذا الوطــن وعــاًء جامًعــا، وأن يكــون أبنــاؤه فاعلــني حقيقــة، 

يقــوم كلٌّ بــدوره كــا ينبغــي؛ فتــؤدي القــوات املســلحة دورهــا دائــًا كــا كانــت وتــزداد قوهتــا، وتبنــي وتــزداد يــزداد 

هــذا البنــاء قــوة ومنعــة بالتدريــب وبالتســليح وبامتــاك كل أدوات العــر حتــى ال يطمــع أحــد أبــًدا يف أن يــيسء 

مــن  هــي  منكــم  فــرد  كل  كرامــة 

بالتســاوي  هــذا  قيادتكــم،  كرامــة 

دائًمــا، فمــا ميســكم ميســي، ومــا يســيء 

إليكــم - إن وجــد - هــو إســاءة إيّل أيًضــا
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إىل هــذا الوطــن أو أن يفكــر مــرة أن يعتــدي عــى حبــة رمــل واحــدة مــن تــراب هــذا الوطــن.

ــد  ــد الواح ــون اجلس ــا نك ــه، عندم ــكل مكونات ــري ب ــعب الكب ــذا الش ــاء، وهب ــا األبن ــم أهي ــوة، بك ــا اإلخ ــم أهي بك

نمــي لتحقيــق األهــداف ويمــي األبنــاء بعــد ذلــك واألحفــاد ويذكــر التاريــخ كيــف كان الرجــال قــادرون يف 

ــا مــا تكــون أشــد خطــًرا مــن احلــروب مرحلــة التحديــات يف االنتقــال واالنتقــال  ــات التــي أحياًن ــة التحدي مرحل

بســلمية كاملــة، مــن حــال إىل حــال، مــن مرحلــة إىل مرحلــة، مــن مرحلــة مل يكــن أحدنــا، حيبهــا إىل مرحلــة كلنــا 

ــن  ــة املواط ــات.. مرحل ــوق والواجب ــة احلق ــاج.. مرحل ــة اإلنت ــاء.. مرحل ــة البن ــدة.. مرحل ــة الوح ــا، مرحل نريده

ــه مــن واجبــات. الــذي يمتلــك كل احلقــوق، ويــؤدي مــا علي

ــن إرادة  ــا م ــا لدهي ــر وم ــال بم ــن رج ــا م ــا فيه ــر وم ــوارد بم ــن م ــا م ــام لدهي ــر ب ــوض بم ــة النه  مرحل

بمــر ومــا حصلــت عليــه مــن حريــة ال نفــرط أبــًدا فيــام حصلنــا عليــه، وال نرتاجــع أبــًدا أو نــرتدد فيــام جيــب أن 

نفعــل نعــرف طريقنــا مجيًعــا ونمــيض فيــه بإرادتنــا، ولــن نســمح ألحــد أبــًدا أن يؤثــر يف هــذه اإلرادة أو أن يتدخــل 

ــة..  ــة.. الديمقراطي ــه: احلري ــا علي ــذي اتفقن ــار ال ــن املس ــًدا ع ــة بعي ــد أنمل ــا قي ــاول أن يأخذه ــأهنا أو أن حي بش

العــدل.. العدالــة االجتامعيــة.

 الوطــن للجميــع، احلقــوق متســاوية، الدســتور ودولــة القانــون... نســتكمل اخلطــوات مهــا كان حجــم 

ــا ال أحــد يزعــم  ــة.. قــادرون بفضــل اهلل مجيًع ــة أو داخلي ــة كانــت أو سياســية تكــون خارجي التحديــات؛ اقتصادي

أو يســتطيع وحــده أن يفعــل أن حيقــق هــذا اهلــدف واحللــم الكبــري، ولكــن مجيًعــا نحــن أمــام هــذا التحــدي، وأمــام 

ــاوس  ــر بوس ــن يتأث ــداء أو مم ــن أع ــت م ــا قل ــق - ك ــاول التعوي ــّوق حي ــن يع ــام، وم ــر إىل األم ــع، وننظ ــذا الواق ه

ــا  ــر من ــا.. ينتظ ــه ينتظرن ــن؛ إن ــذا الوط ــى ه ــرص ع ــات وال الف ــوا األوق ــا، وال تضيع ــم أذًن ــريوا هل ــيطان ال تع الش

ــداء هــذا الوطــن. ــي ن ــا أن نلب ــا، ســنبقى مجيًع ــم ومًع ــم ومــا زلت ــادرون إن شــاء اهلل كنت ــري، ق الكث

ــر، يدركــون  ــون أكث ــر، يتدرب ــون يضحــون أكث ــون يتعاون ــوات املســلحة وأبناءهــا متكامل ــادات الق  أرى أن قي

ــًا  حجــم التحــدي أكثــر، يواجهــون هــذا التحــدي، ومــا زالــوا وهــم يــؤدون هــذا الواجــب الكبــري اســتعداًدا دائ

ــة حــدود الوطــن.. مــا يزالــون كذلــك يرابضــون يف خنــدق كلــا دعــى داع الواجــب والوطــن أن حيمــوه يف  حلاي

ــًا يقفــون موقــف  ــة، يــؤدون هــذا الواجــب وال يــرددون، ولكنهــم دائ الداخــل بالتعــاون مــع الرشطــة والداخلي
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الرجــال فــا يعتــدون عــى أحــد بالتســاوي متاًمــا مــع عــدم الــردد يف منــع العــدوان عــى الشــعب أو عــى املواطــن.

 هــذه رســالة ســامية وهــذا توقيــت ينظــر فيــه إلينــا كل العــامل وأكــر مــن ذلــك وأهــم إذا مل يذكركــم النــاس - وأرى 

ــإن اهلل  ــاس أو مل يراكــم تفعلــون اخلــري مــن يغــض الطــرف عــن ذلــك ف أهنــم يقّدرونكــم جــًدا -  إذا مل يذكركــم الن

مــن فــوق ســبع ســموات يراكــم ويقــدر لكــم أدواركــم ويوفقكــم وأوالدكــم وأهليكــم وذويكــم إىل مــا فيــه اخلــري.. 

نكــف عــن االهتــامم بالسفاســف ونمــيض دون أن ننظــر إىل األفعــال الدونيــة، إنــام أفعالنــا كبــرة بقــدر رؤيتنــا وبقــدر 

عزيمتنــا عزيمــة الرجــال التــي عــربت قنــاة الســويس والتــي ختطــت وقهــرت خــط بارليــف الــذي قيــل عنهــام أهنــام 

موانــع ال يمكــن أن يتــم ختطــي أي منهــام فــكان مــا كان مــن خــر وهتــف اجلنــد اهلل أكــرب فــكان اهلل معهــم ملــا أدوا 

واجبهــم واليــوم مســتعدون دائــاًم ال نقبــل مــن أحــد أبــًدا أن يلــوح لنــا بتهديــد أو أن يفكــر بعــدوان دائــاًم مســتعدون 

بذلــك بــإرادة ماضيــة وســواعد قــادرة وســالح دائــاًم عــى وعــي تــام يوجــه لألعــداء إن وجــدوا لســنا دعــاة حــرب 

ولكننــا عــى الســالم نحافــظ باالســتعداد الدائــم وبالرؤيــة الثاقبــة وبالعيــش الكريــم عــى أرض وطــٍن كريــم.

ــة أن  ــا، مرحل ــا أو خارجه ــر يف داخله ــاب م ــة أصح ــا، مرحل ــا مجيًع ــذه مرحلتن ــاء، ه ــا األبن ــوة، أهي ــا اإلخ  أهي

ــم، وأن  ــوا غذائه ــم، وأن ينتج ــروا أرضه ــد، وأن حيف ــم بِِج ــؤدوا واجبه ــد، وأن ي ــم بج ــون إرادهت ــك املري يمتل

يعيشــوا بــام ينتجــون، وأال يعتمــدوا إال عــى رهبــم ثــم عــى مــا يمتلكــون مــن مــوارد عظيمــة وخرهــا وأفضلهــا 

ــكان. ــال يف كل م ــان الرج ــرش اإلنس الب

ــة  ــام.. املرحل ــي إىل األم ــة امل ــة مرحل ــوة.. املرحل ــتعداد والق ــة االس ــة مرحل ــاج.. املرحل ــة اإلنت ــة مرحل  املرحل

مرحلــة عظائــم األمــور وليــس سفاســفها املرحلــة.. مرحلتكــم هــذه مرحلــة مــر؛ فلنمــي إىل األمــام، فلنمــي 

إىل األهــداف، فلنمــي إىل العمــل، فلنضحــي مــن أجــل مرنــا بأغــى مــا نملــك بالعــرق واإلنتــاج.. نبنــي وطننــا 

بالفعــل، بالتدريــب، بعــدم االســتاع إىل أي كيــد أو شــائعات }يــا أهيــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن 

تصيبــوا قوًمــا بجهالــة فتصبحــوا عــى مــا فعلتــم نادمــن{.

 الوطــن أعــداؤه يســتهدفوه، والشــيطان ينــزغ بــني أبنائــه، وهــؤالء وذاك يفعلــون، ولكننــا هنزمهــم دائــًا بأدواتنــا، 

ــرية،  ــذه املس ــي يف ه ــاء اهلل إىل امل ــون إن ش ــك مطمئن ــا؛ ولذل ــا وإدراكن ــض، بوعين ــا البع ــا لبعضن ــا، بحبن بوحدتن

مطمئنــون إن شــاء اهلل إىل قدرتنــا عــى إنجــاز العبــور الثالــث؛ عبــور االســتقرار باإلنتــاج، عبــور االســتقرار والعمــل 
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وحتقيــق األمــن واألمــان، واثقــون أننــا عــى ذلــك قــادرون، متفائلــون بحــول اهلل، واثقــون يف أن اهلل نــارص هــذا الوطن 

ــه، وحيــب كلٌّ اآلخــر، ونتعــاون عــى الــر والتقــوى، وال  وأهلــه بــكل أطيافهــم، بــكل مكوناهتــم، يــؤدي كل واجب

نتعــاون عــى اإلثــم والعــدوان، ونمــي إىل األمــام، وإذا كان هنــاك مــن لــه حــق يف يشء؛ فليعــي صوتــه خــال قنواتــه 

املنضبطــة، وليقــل مــا يشــاء، وكي وكلنــا آذان صاغيــة مــع قيادتكــم التــي حتبكــم والتــي حتبوهنــا.

أرى أن املســتقبل بفضــل اهلل عظيــم، وأراكــم مــن محلــة هــذا املشــعل... هــذه املشــاعل التــي ســتنري هــذا الوطــن 

ــذا، وأن  ــذا وك ــا ك ــيحدث فيه ــري س ــاد امل ــض أن االقتص ــل البع ــة... أمل يق ــه حقيق ــرد كام، ولكن ــس جم ــذا لي ه

ــه خــال أســبوع اثنــني شــهر اثنــني مــش هيحصــل... أمل نســمع كل هــذا، مــاذا نــرى؟ املســرية ترنــح، وأن

 ال أرى إال خــرًيا مــع التحســب لوجــود املشــاكل مــع التفاعــل وحمــاوالت جــادة وقويــة حلــل املشــاكل ولكــن هــذا 

الوطــن حيرســه اهلل )8( وحترســون أنتــم حــدوده، وتشــاركون يف حتقيــق أمنــه يف داخلــه، وكأنكــم يــد اهلل التــي تعمــل 

يف دنيــا النــاس يف إمتــام احلراســة احلقيقــة هلــذه األرض.

 أمتنــى لكــم كل التوفيــق، وأمتنــى لكــم كل اخلــري، وأســعى جاهــًدا ليــل هنــار مــع قيادتكــم لرعايتكــم، وأوجــه 

حتيــة إىل أبنائكــم إىل أسكــم، إىل مــن يقفــون خلفكــم بــكل دفــع وحــب وتكامــل معكــم مــن مكونــات هــذا الشــعب، 

حتبوهنــم حيبونكــم تقدروهنــم حيرمونكــم، أسكــم مجيًعــا دائــًا يف العــني والرعايــة كاملــة، وال نــرك أبــًدا مظلمــة، وال 

نغــض الطــرف أبــًدا عــن أي نــوع مــن أنــواع االعتــداء أو العــدوان عــى كرامــة أحــد، وكرامــة كل فــرد منكــم هــي 

مــن كرامــة قيادتكــم، هــذا بالتســاوي دائــًا، فــا يمســكم يمســني، ومــا يــيسء إليكــم إن وجــد هــو إســاءة إيّل أيًضــا، 

ولذلــك نســعى مًعــا لكــي نعــر ولكــي ننتقــل إىل مــا هــو أعظــم، أرجــو اهلل )8( أن جيمــع دائــًا كلمتنــا عــى احلــق، 

وأن جيعلنــا دائــًا مــن املتحابــني فيــه، وأن جيعلنــا ممــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه.

 أحييكم، وأشكركم، وأسعد اليوم بالتواجد معكم والتواصل من خالكم مع كل أبناء القوات املسلحة.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 يجــب معاملــة األشــقاء الســوريين المقيميــن فــي مصــر 
ــن المصرييــن ســواء بســواء، فهــذه أخــاق  كالمواطني

المصرييــن الكرمــاء النبــاء

ــا طبيعــة    لــم ولــن تكــون عاقاتنــا التــي تمليهــا أحياًن
الــدور اإلقليمــي والعالمــي علــى حســاب مبادئنــا، ونعتبــر 
نصــرة الشــعب الســوري مــن أهــم قضايانــا علــى اإلطــاق

  طرحــت مصــر مبــادرات عــدة لحــل األزمــة الســورية، 
وعملــت مــع األشــقاء فــي تركيــا وعــدد مــن الــدول 

العربيــة فــي هــذا الشــأن
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احلمد هلل القائل:

}أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهلل عى نرهم لقدير{.

والصاة والسام عى نبينا حممد القائل يف احلديث الرشيف:

هــم وترامُحهــم وتعاُطفهــم: مثــُل اجلســد، إِذا اشــتكى منــه عضــو: َتَداَعــى لــه ســائُر  »َمَثــُل املؤمنــن يف َتَوادِّ

ــى«. ــَهِر واحُلمِّ اجلســد بالسَّ

اإلخوة واألخوات.. أهيا اجلمع الكريم:

السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.. أما بعد،،

خطاب الرئيس مرسي يف مؤمتر دعم الثورة السورية
15 يونيو 
2013م
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ــع  ــا م ــن تعاطًف ــا، وتئ ــرق أمًل ــي حت ــة الت ــة العربي ــب األم ــة.. قل ــن أرض الكنان ــي م ــه حديث ــوم أوج ــذا الي يف ه

الشــعب الســوري الشــقيق الــذي هــو جــزء عزيــز مــن جســد أمتنــا.. يتعــرض نســاؤه وشــيوخه وأطفالــه وشــبابه 

ومقدراتــه آللــة تدمــري ال ِقبــل هلــم هبــا..

هــذا يــوم النــرة.. يــوم اإلحســاس بمعانــاة شــعب مســامل ســعى ليحقــق إرادتــه املرشوعــة يف حريــة وعيــش 

كريــم، ولــن هينــأ لــه وال لنــا بــال حتــى نــرى الســورين األحــرار يقيمــون دولتهــم املوحــدة عــى كامــل تراهبــم 

الــذي روتــه دمــاء أطفاهلــم ونســائهم وشــباهبم وال يفهمــن أحــد أننــي أختــزل النــرة الواجبــة يف يــوم، بــل هــي 

كل يــوم وكل ســاعة حتــى ينعــم الســوريون باألمــن واألمــان. 

ــة ال  ــة ودولي ــادة وتطهــري عرقــي ممنهــج غذهتــا قــوى إقليمي ــه الشــعب الســوري مــن محلــة إب إن مــا يتعــرض ل

تأبــه باإلنســان الســوري وكرامتــه ومعاناتــه.. خلفــت وطنــا ممــزق األشــاء وعــرشات اآلالف مــن القتــى ومايــني 

الاجئــني يعانــون مــرارة التهجــري وقســوة اجلــوع واخلــوف واملــرض والقتــل املعنــوي هلــم وألطفاهلــم. 

................

أرقُّ       بــردي  صبــا  مــن  ســالم 

بــاٌب       وللحـــــــرية احلمــــــراء 

دمشــُق يــا  يكفكــف  ال  ودمــع 

جــة يــُدقُّ بكــــــــل يــــــٍد مرضَّ

إن مواقــف مــر جتــاه األشــقاء يف ســوريا مواقــف مبدئيــة ال ختضــع للمزايــدة وال للمســاومة.. تنبــع مــن مبــادئ 

ثابتــة وحمــددات واضحة:

أوالً: حرمة الدم اإلنساين:

ــه الــدم العــريب اإلســالمي، وتــرى مــر  ــا، ومن يؤكــد الشــعب املــري عــى حرمــة الــدم اإلنســاين عموًم

ــعب  ــي الش ــذر يف وع ــل متج ــذا أص ــري. وه ــن امل ــة املواط ــم كرام ــن صمي ــريب م ــن الع ــة املواط أن كرام

املــري منــذ القــدم دفعنــا فيــه ثمنًــا غالًيــا مــن دمــاء أبنــاء شــعبنا عــى مــر التاريــخ. وال يمكــن التهــاون فيــه، وال 

ــه ألي مصلحــة مهــام عظمــت. ــه، وال املســاومة علي التخــي عن

ونحــن يف مــر الثــورة: شــعًبا وحكومــة ومؤسســاٍت رســمية ومدنيــة، وقــوى سياســية كلنــا نقــف صًفــا واحــًدا 

مــع الشــعب الســوري حتــى ينــال حقوقــه املرشوعــة يف التحــرر مــن االســتبداد، ومــن بطــش الطغــاة واملجرمــني.
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شــعب مــر يدعــم نضــال الشــعب الســوري دعــًا مادًيــا ومعنوًيــا.. ومــر لــن تــرك الشــعب الســوري حتــى 

ينــال حقوقــه وكرامتــه وســيادته عــى أرضــه املوحــدة اجلامعــة لــكل مكونــات شــعب ســوريا العريــق.

ثانًيا - عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول:

إن السياســة املريــة جتــاه األشــقاء واألصدقــاء تقــوم عــى عــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول، ولكنهــا 

تقــف بــكل ثبــات مــع خيــارات الشــعوب لنفســها، وحــني 

ــل  ــف، ب ــا ال نتخل ــون، فإنن ــوري الع ــعب الس ــا الش ــب من يطل

ندعــم نضــال أشــقائنا يف ســوريا مــن أجــل احلصــول عــى 

ــم. ــن حيكمه ــار م ــة يف اختي احلري

ــا ندعــم ســوريا املوحــدة حتــت قيــادة  ــا أنن ونحــن نؤكــد هن

جديــدة منتخبــة متثــل كافــة أطيــاف الشــعب الســوري، ألن 

هــذا مطلــب ســوري داخــي، كــا هــو مطلــب مــري لألمــن 

ــاك.  ــاع هن ــتقرار األوض ــن اس ــدأ م ــذي يب ــري ال ــي امل القوم

ولــن يقبــل الشــعب املــري مــا يرفضــه شــقيقه الســوري مــن 

ــزًءا  ــون ج ــد ليك ــن جدي ــه م ــاج نفس ــايل إنت ــام احل ــة النظ حماول

مــن املســتقبل الســيايس لســوريا بعــد كل مــا فعلــه ليعيــد إنتــاج 

نفســه بعــد كل مــا ارتكبــه يف ســوريا قتــًا وتعذيًبــا وهتــًكا 

ــانية. ــة اإلنس ــداًرا للكرام ــراض، وإه لألع

ثالًثا- وحدة الرتاب السوري والشعب السوري بكل مكوناته جزء من النسيج العريب :

ــة  ــة العربي ــن األم ــزأ م ــزء ال يتج ــدة ج ــوريا اجلدي ــار أن س ــى اعتب ــوريا ع ــعب س ــو ش ــر نح ــة م ــوم سياس تق

واإلســامية، بعــد أن تتحقــق آمــال الشــعب الســوري يف إقامــة دولتــه احلــرة بإرادتــه الذاتيــة. ومــر حتافــظ عــى 

وحــدة الــراب الســوري بعيــًدا عــن كل مســتويات التصنيــف والتقســيم عــى أســس جغرافيــة أو طائفيــة أوعرقيــة. 

ومهــا طــال أمــد الــراع، فلــن تســمح مــر بتمزيــق ســوريا. 

إبــادة  حلملــة  الســوري  الشــعب  يتعــرض 

قــوى  غذهتــا  ممنهــج  عرقــي  وتطهــري 

إقليميــة ودوليــة ال تأبــه باإلنســان الســوري 

ومعاناتــه وكرامتــه 
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رابًعا: رفض التدخل األجنبي عسكرًيا وسياسًيا:

ــيايس يف أي  ــكري والس ــي العس ــل األجنب ــور التدخ ــض كل ص ــخة رف ــة الراس ــة املري ــادئ السياس ــن مب م

دولــة. ورفــض إمــاء إرادة خارجيــة عــى اإلرادة الذاتيــة للشــعوب والــدول، ولذلــك نرفــض كل صــور التدخل 

األجنبــي يف األزمــة الســورية بــأي شــكل مــن األشــكال ســواء كان تدخــل دول أو ميليشــيات، ومــن أي طــرف 

مــن األطــراف.

خامًسا: حساب املصالح واملبادئ:

ــوى  ــض الق ــع بع ــي م ــا الطبيع ــى تواصلن ــض ع ــد البع زاي

اإلقليميــة، وأقصــد هبــا إيــران، وأعترهــا خصــًا مــن دعــم 

أقوهلــا بوضــوح:  الســورية، وإننــي  للقضيــة  املبــارش  مــر 

مل ولــن تكــون عالقاتنــا التــي متليهــا أحياًنــا طبيعــة الــدور 

اإلقليمــي والعاملــي عــى حســاب مبادئنــا، ونعتــرب نــرة 

الشــعب الســوري مــن أهــم قضايانــا عــى اإلطــالق، بــل ربــام 

كان جــزًءا مــن هــذه العالقــة تفعيــل احلــل الســيايس للقضيــة، 

ــام أن  ــذا املق ــك، وأحــب يف ه ــل ذل ــال بتفصي ــمح املج وال يس

ــائل: ــن الرس ــدًدا م ــه ع أوج

رسالتي األوىل: للشعب املري:

الشــعوب،  نــارصت  لقــد  العظيــم؛  مــر  شــعب  يــا 

واســتقبلت األحــرار مــن كل مــكان، وكنــت خــري معــني هلــم، 

ومل تنــس يوًمــا أشــقاءك، ومل تتأخــر ســاعة عــن نــرة املســتضعفني. 

يــا شــعب مــر أوصيكــم بالعائــات الســورية خــرًيا.. ومعاملــة األشــقاء الســوريني املقيمــني يف مــر 

كاملواطنــني املريــني ســواء بســواء، فهــذه اخــاق املريــني الكرمــاء النبــاء الذيــن يظهــر معدهنــم النفيــس وقــت 

ــدد  ــا وع ــقاء يف تركي ــع األش ــت م ــورية، وعمل ــة الس ــل األزم ــدة حل ــادرات ع ــر مب ــت م ــد طرح ــدائد.. وق الش

اخلالفــات  فــوق  واالرتفــاع  الصــف،  توحيــد 

وفــق  واملضــي  والتحــزب،  والتشــرذم  الوقتيــة 

رؤيــة موحــدة وهــدف وطــي ال يتجاهــل آمــال 

كل الطيــف الســوري.. هــو الســبيل لتحقيــق 

األمــل بــإذن اهلل
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مــن الــدول العربيــة يف هــذا الشــأن. واســتقبلت القاهــرة وفــودا مــن ممثــي الشــعب الســوري ومــا يــزال التشــاور 

ــدرت  ــد أص ــاره. وق ــت آث ــده، وتفاقم ــال أم ــذي ط ــراع ال ــذا ال ــل ه ــر حل ــد مثم ــكل جه ــب ب ــتمًرا، ونرح مس

ــات  ــدين واجله ــع امل ــات املجتم ــع مؤسس ــيق م ــة بالتنس ــة مري ــني محل ــري لتدش ــر امل ــال األمح ــايت لله توجيه

اخلرييــة املريــة لتكثيــف برامــج الدعــم وإغاثــة اجلرحــى والاجئــني الســوريني يف مــر واألردن وتركيــا وهــم 

حيتاجــون دعمكــم اخلــريي فــا تبخلــوا عليهــم، ســيا ونحــن عــى أبــواب رمضــان شــهر اخلــري واجلــود والكــرم.

رسالتي الثانية: لشعوب وحكام أمتنا العربية واإلسالمية:

أيتهــا األمــة الواحــدة التــي قــال اهلل فيهــا }وأن هــذه أمُتكــم أمــًة واحــدًة وأنــا ربكــم فاعبــدون{.. اآلن ُترتكــب 

ــه يطالــب بحقــه األصيــل يف  ــا... ال لــيء إالّ ألن ــم حتــت ســمعنا وبرن يف حــق الشــعب الســوري أبشــع اجلرائ

احلريــة واحليــاة الكريمــة وحقــه املطلــق يف اختيــار مــن حيكمــه. وإن اســتمرار مــا يقــع لــه اآلن مــا هــو إال اســتمرار يف 

مسلســل اجلرائــم ضــد اإلنســانية بشــهادات التقاريــر الدوليــة.. جيــب أن جُيلــب للعدالــة الدوليــة كل مــن شــارك 

ــات..  ــا التحدي ــت عليه ــدة تراكم ــة واح ــاء أم ــن أبن ــا.. ونح ــع وقوعه ــس يف من ــا، أو تقاع ــق عليه ــا، أو واف فيه

لكــن مصرنــا واحــد ومــا بيننــا مــن عوامــل التالقــي كبــر، وال ينكــر أحــد كثــًرا مــن املواقــف الشــعبية والرســمية 

ــا.. لكــن اســتمرار الوضــع هبــذا التدهــور يشــر إىل أن اجلهــد املطلــوب أكــرب، والشــعب  املقــدرة منــا مجيًع

الســوري يســترخنا صبــاح مســاء ملزيــد مــن اإلجــراءات العاجلــة الفعالــة، ومنــذ بدايــة تــويّل للمســؤولية: فقــد 

آليــت أن أبــدأ مــن موقعــي، وال أظــن أحــًدا منكــم ســيتأخر. ولتكــن أزمــة الشــعب الســوري الشــقيق إنــذاًرا لنــا 

مجيًعــا لتوقــظ فينــا حكمــة الــرأي وفضيلــة التعقــل، يف حــل خافاتنــا باحلــوار البنــاء والتعايــش والتعــاون عــى اخلــري 

لشــعوبنا ومســتقبل أجيالنــا.

ورسالتي الثالثة: إىل الضمر العاملي احلر: حكومات وشعوًبا:

ــا  ــرية يف أفريقي ــخ يف مناطــق كث ــة عــى مــدار التاري ــادة مجاعي ــح مروعــة، وإب ــول هلــم: كــم وقعــت مــن مذاب أق

وأوروبــا.. كان تأخــر احلســم الــدويل مصــدر أمل لإلنســانية كلهــا، وال نريــد أن يتكــرر هــذا يف مذابــح ســوريا 

واإلبــادة اجلاعيــة التــي متــارس بحقــه صبــاح مســاء، وال يتصــورن أحــد مــن قــادة العــامل أن ضمــريه خــارج نطــاق 

التقصــري طاملــا اســتمرت احلالــة الســورية كذلــك، ولــن يعــذر التاريــخ وال األجيــال إذا تعللتــم باملصالــح الضيقــة 

ــز للبعــض جفــن. ــا الدمــاء اإلنســانية تســيل دون أن هيت أو املكاســب الزائفــة بين

أناشــد األحــرار أصحــاب الضمــري احلــر يف العــامل للضغــط عــى حكوماهتــم، وبخاصــة أولئــك الذيــن يغــذون 
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آلــة القتــل الرســمية اجلهنميــة بالســاح الفتــاك الــذي يســتخدم ضــد األبريــاء، كــا أطالــب املجتمــع الــدويل بــأال 

يســمح بإعــادة إنتــاج األنظمــة القمعيــة مــن جديــد، وأال يراخــى يف تنفيــذ حظــر الطــريان يف األجــواء الســورية عــن 

طريــق قــرار مــن جملــس األمــن الــدويل، لوقــف نزيــف الــدم واهلجــرة التــي فاقــت كل التوقعــات.

أما رسالتي الرابعة :

ــة املخلصــة: أهيــا الشــعب الســوري الــذي  فهــي للشــعب الســوري ولائتــاف الســوري وكل القــوى الوطني

ــًدا مل تكــر إرادتــك،  ــه قــوى عديــدة تطيــل أمــد معاناتــك وتعرقــل نيــل حريتــك.. لكنهــا أب حتالفــت ضــد إرادت

ومل توهــن صمــودك الــذي أذهــل العــامل كلــه.. متســك باحلريــة؛ فليــس بديــًا للحريــة غــري الذلــة واملهانــة، ويقينــي 

ــة أغــى مــن التضحيــات التــي قدمتهــا وال تــزال تقدمهــا، واهلل معــك ونحــن معــك وكل  أنــك تــرى مــذاق احلري

األحــرار يف العــامل معــك.. أدعوكــم إىل توحيــد الصــف واالرتفــاع فــوق اخلافــات الوقتيــة والتــرشذم والتحــزب، 

واملــي وفــق رؤيــة موحــدة وهــدف وطنــي ال يتجاهــل آمــال كل الطيــف الســوري حتــى يتحقــق األمــل بــإذن اهلل، 

وأن تعــدوا أنفســكم لعمــل شــاق وأدوار صعبــة، وأيــام تتطلــب جهــد كل ســوري لبنــاء ســوريا اجلديــدة، وتبقــى 

القاعــدة اخلالــدة الرهــان دوًمــا عــى الشــعوب وليــس عــى احلــكام املســتبدين، ويف التاريــخ دروس وعــر. 

وأمــا رســالتي األخــرة، فهــي لكــم أنتــم أهيــا احلضــور الكريــم: بكــم بــدأت احلديــث عــن ســوريا وبكــم أختــم 

باحلديــث عــن أرض الكنانــة. 

لئــن كانــت قلوبنــا تقطــر أملــا ملــا حيــدث ألشــقائنا يف ســوريا؛ فإننــا نحمــد اهلل أن ثــورة الشــعب املــري كانــت 

ســلمية مــع كامــل التقديــر لدمــاء الشــهداء واجلرحــى التــي أريقــت لتمهــد ملــر طريــق االســتقرار.

ــتقرار  ــدم االس ــم ه ــورون أن بإمكاهن ــر، ويتص ــورة 25 يناي ــى ث ــاض ع ــني االنقض ــض الوامه ــد بع ــوم يري والي

الــذي ينمــو يوًمــا بعــد اآلخــر أو تقويــض إرادة هــذا الشــعب التــي صاغهــا بــإرادة واضحــة ال يتطــرق إليهــا شــك 

عــر آليــات ديموقراطيــة صحيحــة باجتــاه اســتكال بنــاء مؤسســات هــذا الوطــن، وحيــاول هــؤالء دفــع البــاد إىل 

دوامــة عنــف وفــوىض. 

ــع ثــورة أذهلــت العــامل.. كــا أوجــه  اليــوم ال أوجــه حديثــي هلــم، بــل لكــم أنتــم ولــكل مــري رشيــف صن
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حديثــي لشــباب مــر ورجاهلــا ونســائها وشــيوخها وأطفاهلــا، الذيــن واجهــوا البطــش والظلــم يف العهــد البائــد 

ســنني طويلــة بســلميتهم املعهــودة، فلــم هياجــم أحدهــم يومــا مؤسســة، ومل يتظاهــر يوًمــا حامــًا لســاح، ومل يعــر 

عــن رأيــه ببــذاءة، إليكــم أنتــم مجيًعــا احلــارض منكــم والغائــب أوجــه حديثــي.. أنتــم صــام األمــان، فــا تنجرفــوا 

ــه اآلخــرون، وال تســتجيبوا لاســتفزاز، وعــروا عــن آرائكــم بالوســائل املرشوعــة التــي  للعنــف إذا انجــرف إلي

ــر لــه بعــض مــن أســاؤوا فهــم وتطبيــق  ــاء الوطــن ودون نــزوع للعنــف الــذي يدب تريــدون دون احتــكاك بــني أبن

ــم  ــًدا، فإياكــم ث ــن نراجــع عنهــا أب ــا املباركــة، ول ــزال نعترهــا أهــم مكتســبات ثورتن ــي نعيشــها، وال ن ــة الت احلري

إياكــم أن ُتســتدرجوا ملــا ال نحــب مجيًعــا ملرنــا احلبيبــة.
ــى  ــاف اخلارجــني ع ــن وإيق ــط األم ــى ضب نعــم ســنعمل ع
القانــون واســتكال النهــج الســلمي الــذي بدأنــا بــه ثورتنــا 
بالتفريــق بــني ممارســة حريــة التعبــري الســلمي التــي هلــا كل 
تقديــر واحــرام وبــني املولوتــوف واحلــرق والتدمــري الــذي لــه 

كل حســم وردع. 
النيــل  ميــاه  كــرى:  إقليميــة  حتديــات  اآلن  نواجــه  إننــا 
وهتويــد القــدس وملــف ســوريا، وكلهــا قضايــا حتتــاج تكاتــف 
اجلميــع عربًيــا وداخلًيــا، وال بــد أن تســتقر مــر وتقــوى 
لتتمكــن مــن مواجهــة هــذه التحديــات بفعاليــة، بالشــكل 

ــص  ــا خي ــة في ــة املتبادل ــع واملنفع ــة اجلمي ــن مصلح ــي يضم الت

قضيــة النيــل، ويضمــن االســتقرار واألمــن والعــدل للشــعوب 

العربيــة واســتعادة حقوقهــا فيــا خيــص القــدس وســوريا.

ــا  ــل قضاي ــا مث ــد عليه ــف أح ــي ال خيتل ــة الت ــة القومي ــا الوطني ــية يف القضاي ــوى السياس ــة الق ــا كاف ــد دعون لق

القــدس والنيــل وســوريا، فأيــن املعارضــة الوطنيــة مــن هــذا؟ يقولــون: الرئيــس يتحــدث ألهلــه وعشــريته فأيــن 

ــامهة  ــراًرا املس ــراًرا وتك ــة م ــوى املعارض ــت ق ــد رفض ــا؟ لق ــك القضاي ــث تل ــة يف بح ــاركة اإلجيابي ــن املش ــم م أنت

ــي  ــركة الت ــات املش ــر إىل التحدي ــه، بالنظ ــظ علي ــت أحتف ــوات، وإن كن ــة الدع ــدم تلبي ــم بع ــرم قراره ــا.. أح معن

ــارج. ــل واخل ــا يف الداخ تواجهن

 مل ولــن تكــون عالقاتنــا الــي متليهــا أحياًنــا 
ــاب  ــى حس ــي عل ــي والعامل ــدور اإلقليم ــة ال طبيع
أهــم  مــن  الســوري  الشــعب  ونصــرة  مبادئنــا، 
مــن  كان  ورمبــا  اإلطــالق،  علــى  قضايانــا 
أهــداف عالقتنــا مــع إيــران هــو تفعيــل احلــل 

للقضيــة السياســي 
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أيــن الشــباب املــري الغاضــب مــن هــذه القضايــا؟ ملــاذا ال توظــف طاقــة الثــورة والتغيــر يف البنــاء ســواء 

ــلم  ــي س ــي تعت ــربى الت ــة الك ــا اإلقليمي ــة أو يف القضاي ــة املطلق ــه األولوي ــذي ل ــري ال ــي امل ــأن الداخ الش

أولويــات سياســاتنا اخلارجيــة اآلن، أومل يكــن مــن األفضــل تعبئــة اجلهــود لالنتخابــات الربملانيــة القريبــة، بــدالً 

مــن تركيــز اجلهــود عــى اهلــدم دون معرفــة كيــف ســيكون البنــاء بعدهــا.. مــر بــدأت طريــق التغيــر، فلنعــط 

فرصــة لسياســات اإلصــالح والتغيــر أن تــؤيت ثامرهــا.

وختاًمــا: لنفــيس وللجميــع أقــول: كي تفــاؤل وثقــة بــاهلل )8(.. فغــدا بحول اهلل تــزول املحنة، وحتــل مكاهنا 

املنحــة، فقــد كانــت الشــام حمــور الــراع التارخيــي.. جاءهــا أعداؤهــا مــن كل مــكان فاندحــروا وانكــروا.. 

}ويومئــذ يفــرح املؤمنــون بنــر اهلل ينــر مــن يشــاء وهــو العزيــز الرحيــم{ }يســألونك متــى هــو قــل عســى 

أن يكــون قريًبــا{. 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته





خطاب الرئيس حممد مرسي  لألمة املصرية
26 يونيو 
2013م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

ــغ مــدى يهــدد   االســتقطاب والتطاحــن السياســي بل
تجربتنــا الديمقراطيــة الوليــدة، بــل ويهــدد الوطــن كلــه 
ــده  ــا ال نري ــذا م ــى، وه ــلل والفوض ــن الش ــة م بحال

ــا ــا لوطنن جميًع

  تريــد أن تعــارض، شــارك وال تخــّرب.. ال تعجبــك الحكومــة 
شــّكل أغلبيــة برلمانيــة، وكــّون الحكومــة التــي تريدهــا

ــة  ــائل لمعرف ــن وس ــا م ــا لدين ــت أن م ــة أثبت   الممارس
ــرات قاصــر عــن  ــذاب وتكليــف الكفــاءات والخب واجت

ــا ــتيعابها وتقديمه اس
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمــد هلل، يــا رب لــك احلمــد كــا ينبغــي جلــال وجهــك وعظيــم ســلطانك، رضينــا بــاهلل رًبــا وباإلســام 

دينـًـا، وبمحمــد )]( نبينـًـا ورســوالً، )رب ارشح يل صــدري ويــرس يل أمــري واحلــل عقدة من لســاين يفقهوا 

قويل(.

أهيــا اإلخــوة واألخــوات.. الســيدات والســادة.. يــا شــعب مــر العظيــم.. اســمحوا يل يف بدايــة هــذه الكلمة 

وهــذا اللقــاء أن أنقــل إىل أهــل مــر مجيًعــا التحيــة الواجبــة والتهنئــة بقــرب حلــول شــهر رمضــان، فنحــن اليــوم 

17 شــعبان.. رمضــان شــهر الكــرم واخلــري.. شــهر الصيــام والقيــام والقــرآن.. يظلنــا برمحــات اهلل )8(..

خطاب الرئيس حممد مرسي لألمة املصرية
26 يونيو 
2013م
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ــا..  ــم مجيًع ــه إليك ــه ب ــب أن أتوج ــذي أح ــث ال ــدأ احلدي ــل أن أب ــري، وأود قب ــا بخ ــم مجيًع ــام وأنت ــكل ع  ف

قبــل ذلــك أريــد أن أترحــم معكــم عــى شــهدائنا األبــرار، وأقــدم التحيــة ملصــايب ثورتنــا املجيــدة الذيــن لــوال 

دماؤهــم الذكيــة وإصاباهتــم التــي آملتنــا مجيًعــا مــا كانــت الثــورة، وال كان األمــل.. ثــورة مــر العظيمــة ُدفِــع 

فيهــا ثمــن، ثــورة 25 ينايــر 2011م ُدفــع فيهــا ثمــن غــاٍل علينــا كلنــا ال ننســاه، ودائــًا نذكــر مــن ضحــوا مــن 

أجــل االســتقرار، ومــن أجــل التنميــة ومــن أجــل احلريــة ومــن أجــل العــدل والكرامــة والعدالــة االجتاعيــة، 

ــة يف  ــؤولية العظيم ــذه املس ــل ه ــن لتحم ــم اليم ــر أؤدي قس ــدان التحري ــم يف مي ــت بينك ــذ وقف ــام من ــر ع م

ــدة  ــر اجلدي ــاء م ــل يف بن ــا األم ــة حيدون ــة حرج مرحل

التــي طاملــا كنــا نحلــم هبــا.

يــا شــعب مــر العظيم، أقــف أمامكــم اليوم أنــا املواطن 

ــس،  ــون الرئي ــل أن أك ــري قب ــن امل ــريس املواط ــد م حمم

املســؤول عــن مصــري أمــة ومســتقبل شــعب، أقــف أمامكــم 

كمواطــن أخــاف عــى بلــدي.. عــى وطنــي.. عــى أمتــي.. 

عــى مــر الغاليــة التــي ال قــدر اهلل إن أصاهبــا مكــروه 

يؤثــر عــى العــامل العــريب واإلســامي بــل والعــامل كلــه، 

أقــف أمامكــم ألحدثكــم حديــث املكاشــفة واملصارحــة.. 

ــف  ــف أو تلّط ــرض املواق ــل يف ع ــع لتجّم ــت ال يتس الوق

يف إظهــار احلقائــق، نحــن بقينــا عــرشات الســنني يف مــر 

ــام  ــري النظ ــف نغ ــا رب؟ كي ــف ي ــا رب؟ كي ــى ي ــم: مت نحل

ــر..  ــر خت ــا م ــري م ــن غ ــف، م ــزور، كي ــرم امل ــامل املج الظ

مــن غــري دم.. مــن غــري أوالدنــا يف املســتقبل يعانــوا مــن أي انقســام.. ملــا ربنــا أذن بالثــورة كان مــا كان بفضــل 

ــا  ــة... أزلن ــاد والرق ــر والفس ــم والتزوي ــم والظل ــح الغ ــل اهلل - نزي ــى - بفض ــدة حت ــد واح ــا ي ــا كنّ اهلل، وكلن

النظــام، وسنــا يف طريــق مــع بعــض ممــا نــرى بتفاصيــل ال ختفــى عــى أحــد منــا، قطعنــا شــوًطا وباقــي أمامنــا 

ــواط. ــات وأش حتدي

ختتلــف  أن  تقديــر  وبــكل  أتفهــم  أنــا   
تنافــس  وأن  االختــالف،  هلــا  شــاء  مــا  املعارضــة 
مــن خــالل اآلليــات الدميقراطيــة، ولكــي ال 
ــد يف  ــري قص ــًدا بغ ــارك أب ــل أن تش ــم وال أقب أفه

الثــورة علــى  االنقضــاض 
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أقــف أمامكــم اليــوم ألعلــن بشــفافية كشــف حســاب عامــي األول بــكل مــا فيــه مــن وعــود ومــا حتقــق فيــه 

مــن خطــوات ومــا عانينــاه مــن صعوبــات وإخفاقــات لتدركــوا معــي.. لنــدرك مًعــا كلنــا، كل مــر وأهلهــا مــا 

الــذي اســتطعنا أن نحققــه ومــا مل نســتطع ومــا نريــد.. مــا نريــد كثــرًيا.. حققنــا بعــض األشــياء.. تعثرنــا يف بعــض 

األشــياء، مــا زال أمامنــا حتديــات وأعلــن أيًضــا معكــم مــا هــي خارطــة الطريــق حليــاة كريمــة لــكل املريــني، 

كل مــا أطلبــه اآلن يف هــذه املرحلــة التــي ينظــر العــامل كلــه إلينــا فيهــا ويرقــب ولــكل ثــورة أعــداء ولــكل شــعب 

ــة والتغلــب عــى  ــادرون إن شــاء اهلل عــى جتــاوز املرحل ــني ق ــات.. نحــن املري منافســون وأمــام كل أمــة حتدي

ــروح تعــي مــن شــأن الوطــن، وتبحــث  ــه منكــم اآلن أن نســتمع ونتفهــم ونناقــش ب ــات.. كل مــا أطلب التحدي

ــفه كل  ــوه كل يشء وتس ــي تش ــروح الت ــك ال ــت تل ــا، وليس ــلبيات نعاجله ــا والس ــي عليه ــات، فنبن ــن اإلجيابي ع

ــة  ــروح غريب ــًدا.. هــذه ال ــك أب ــا ذلــك، مــر ليســت كذل ــو عملن يشء وختــّون كل يشء، هــذه ليســت مــر ل

علينــا كلنــا.

ــا.. لكــن احلقيقــة التــي ال ختفــى عــى  ابتــداًء كنــت أمتنــى أن تكــون األوضــاع بالشــكل الــذي يرضينــا مجيًع

ــدى  ــغ م ــيايس بل ــن الس ــتقطاب والتطاح ــًدا.. االس ــرية ج ــات كث ــدة.. حتدي ــات ع ــه حتدي ــر تواج ــد أن م أح

هيــدد جتربتنــا الديمقراطيــة الوليــدة، بــل وهيــدد الوطــن كلــه بحالــة مــن الشــلل والفــوىض، وهــذا مــا ال نريــده 

ــذي ال يتحقــق إال باالســتقرار الســيايس  ــه وال ــا عن ــل لن ــذي ال بدي ــا، تأخــر النمــو االقتصــادي ال ــا لوطنن مجيًع

ــا أخــرى. ــأزم األحــوال املعيشــية التــي ال نعالــج واحــدة منهــا حتــى تطــل علين الــروري.. ت

دعــوين أصارحكــم.. أكاشــفكم.. إن مــا أوصلنــا إىل هــذه احلالــة هــو مجلــة مــن العوامــل ال بــد مــن فهمهــا 

ــات  ــذه التحدي ــن ه ــل م ــام كام ــد ع ــًدا بع ــتطيع أب ــة ال نس ــنة كامل ــوًرا، س ــا ف ــل معه ــا والتعام ــراف هب واالع

ــة إذ  ــة الرئاس ــيس وبمؤسس ــم بنف ــأبدأ معك ــو آت، وس ــا ه ــدة في ــة واح ــة أو دقيق ــع ثاني ــداث أن نضي واألح

ليــس مــن اإلنصــاف وال احلكمــة أن نلقــي اللــوم عــى آخريــن دون أن نقــف مــع أنفســنا أوالً، يف وضــع شــديد 

التعقيــد كالــذي نعيشــه يف مــر بعــد الثــورة اجتهــدت مــع املخلصــني يف هــذا الوطــن يف تقديــر األمــور فأصبــت 

ــت يف  ــرية، وأصب ــات كث ــأت يف حاج ــا أخط ــم أن ــول لك ــد أق ــا أري ــا طبًع ــرى، أن ــا أخ ــأت أحياًن ــا وأخط أحياًن

حاجــات قــدر مــا أســتطيع.. هــذا كام ليــس فيــه كام، اخلطــأ وارد ولكــن تصحيحــه واجــب، أنــا رجــل يعنــي 

ــا، وإن شــئتم قلتــم عامًلــا، ويف العلــم ويف التجريــب ويف  تعــودت يف ســنن طويلــة أن أكــون معلــاًم وباحًث
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البحــث يصيــب النــاس وخيطئــون ويف السياســة أكثــر مــن ذلــك، لكــن التصويــب عندمــا نكتشــف اخلطــأ هــو 

األهــم، اجتهــدت فقــدرت أن الوقــت قــد آن لتحويــل ثورتنــا وطاقتهــا اهلائلــة إىل طاقــة بنــاء وتنميــة، أنــا أريــد 

املريــن الذيــن عددهــم حــوايل 90 مليوًنــا وأرضهــم كبــرة جــًدا، ونعــم ربنــا علينــا كثــرة جــًدا ومواردنــا 

ــد مــر هــذه ونحــن نعيــش مــع بعــض  ــا.. أري ــا كلن ــا من ــا ورسقــت مواردن ــا كلن ــا وعانين ــا كلن ــرة وظلمن كث

تقــف عــى رجليهــا وأوالدهــا يمتلكوهنــا بجــد ويمتلكــون إرادهتــم يف إدارة شــأهنا بجــد، لــو اتفقنــا عــى أن 

إرادتنــا ملكنــا نحــن وحدنــا ونبنــي كلنــا مــع بعــض احللــول ســتبقى ســهلة وميســورة، وســتأخذ وقًتــا.. لكــن 

ســيتحقق فيهــا بفضــل اهلل أهــداف كثــرة، اجتهــدت فقــدرت أن الوقــت قــد آن لتحويــل ثورتنــا وطاقتهــا اهلائلــة 

إىل طاقــة بنــاء وتنميــة وأن الســبيل لذلــك هــو جتنــب اإلجــراءات االســتثنائية قــدر اإلمــكان والســعي إلصــاح 

املؤسســات مــن داخلهــا لكــن املارســة خــال العــام أثبتــت أن الثــورة لكــي تتحــرك نحــو حتقيــق أهدافهــا ال بــد 

هلــا مــن إصاحــات جذريــة وسيعــة، أنــا أريــد أقــول لكــم إن املســؤولية حتتــم عــى املســؤول بالــرورة يف هــذه 

املرحلــة أن يكــون واضًحــا ورصحًيــا.. ال أحــد يريــد حيقــق مصلحــة بلــده وهــو مســؤول بجــد ويــريض ربــه بجــد 

وهيــرب مــن املســؤولية إذا وضــع فيهــا مثــي ال بــد حيملهــا بقدرهــا ال بــد، مل يعــد هنــاك مغانــم يف املســؤولية.. مل 

يعــد هنــاك مصالــح أشــخاص يف املســؤولية لكــن هنــاك إرادة ومهــة وحــرص عــى حتمــل املســؤولية.. أنــا فاكــر 

مــن وأنــا صغــري أتعلــم:

إذا القوم قالوا من فًتى خلت أنني                عنيت فلم أكسل ومل أتبلد

ــًدا، املارســة أثبتــت أن الثــورة لكــي تتحــرك نحــو حتقيــق أهدافهــا، ثــورة املريــني 25 ينايــر هــي ثــورة  أب

واحــدة فقــط، كل املريــني شــاركوا فيهــا.. كلهــم دفعــوا ثمــن قبلهــا وأثناءهــا وبعدهــا.. مســتمرة التجربــة يف 

الســنة وأنــا مــايش معكــم.. أثبتــت أن الثــورة لكــي تتحــرك نحــو حتقيــق أهدافهــا ال بــد هلــا مــن إصالحــات 

ــت  ــع حت ــة، وأض ــر تقليدي ــول غ ــن حل ــا م ــد هل ــة، وال ب ــات الدول ــاكل وأداء مؤسس ــة يف هي ــة ورسيع جذري

عبــارة غــر تقليديــة عــدة خطــوط، اجتهــدت.. أنتــم تعرفــون أن املجتهــد إذا أخطــأ لــه أجــر طاملــا كان.. أســأل 

اهلل )8( أن نكــون كذلــك.. خملًصــا يف اجتهــاده.. إذا اخطــأ فلــه أجــر وإذا أصــاب فاألجــر للمصيــب واألجــر 

للمخطــئ إذا مــا صــوب خطــأه، اجتهــدت فقــدرت أن خريطــة األحــزاب السياســية بعــد الثــورة تقــدم متثيــاًل 

وافًيــا للتيــارات واالجتاهــات الشــعبية املتنوعــة، وأن التجربــة السياســية القائمــة عــى االنتخابــات ورشعيــة 
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الصنــدوق كافيــة الســتيعاب اجلميــع.. لكــن املامرســة أثبتــت أن قــوى أساســية مثــل قــوى الشــباب مل جتــد 

ــذه  ــن ه ــري م ــا.. كث ــية برمته ــة السياس ــردات العملي ــة، وال يف مف ــزاب القائم ــن األح ــد م ــا يف العدي ــا مكاًن هل

القــوى ال جتــد اليــوم بعــد عامــني ونصــف عــى الثــورة وســيلة غــري الرجــوع إىل الشــوارع واملياديــن للتعبــري عــن 

مواقفهــا ومطالبهــا يعنــي أن هــذا الشــباب امتلــك حالــة ثوريــة وطاقــة للتغيــر مل جتــد يف احليــاة السياســية مــا 

يســتوعبها وجيــب أن نصحــح ذلــك.

ــن  ــاءات الذي ــل الكف ــة أفض ــب التنفيذي ــدم إىل املناص ــر أن يتق ــن اليس ــيكون م ــه س ــدرت أن ــدت فق اجته

حــرم الوطــن منهــم لســنوات مــن املحســوبية والفســاد يف 

ــا  ــا لدين ــت أن م ــة أثبت ــن املارس ــم، ولك ــام القدي ــل النظ ظ

مــن وســائل ملعرفــة واجتــذاب وتكليــف تلــك الكفــاءات 

واخلــربات.. التجربــة أثبتــت أن هــذا قــارص عــن اســتيعاهبا 

ــري  ــاركة والتأث ــن املش ــًدا ع ــا بعي ــري منه ــل كث ــا، فظ وتقديمه

ــا  ــه التــي حرمن رغــم حرصــه وتدفــق أفــكاره وغــزارة عطائ

منهــا يف هــذه الفــرة احلرجــة، هــذا عنــي وعــن مؤسســة 

نصيبــي  أحتمــل  حتــى  رصاحــة  بــكل  أقوهلــا  الرئاســة.. 

أيًضــا مــن املســؤولية عــن األوضــاع القائمــة وأحتــرك نحــو 

تصحيــح تلــك األوضــاع عــى بصــرية ومســؤولية فــاذا عــن 

اآلخريــن، ال خيفــى عــى عاقــل أن هنــاك مــن يناصــب هــذه 

الثــورة عــداًء ســافًرا.. ففــي اخلــارج هنــاك مــن يــدرك مــاذا 

تســتطيع مــر احلــرة القويــة الناميــة املتطــورة أن تقدمــه ألمتهــا وعاملهــا، ويف الداخــل.. فهنــاك مــن يتوهــم 

ــدو  ــي يب ــم الت ــكار والظل ــة الفســاد والقهــر واالحت ــوراء، ورجــوع دول ــة إرجــاع عقــارب الســاعة إىل ال إمكاني

ــاس  ــة الواحــد يراهــا.. ن ــاة بدوهنــا، حاجــات غريب ــا وال حي ــا مــن ال يتصــور لنفســه عيًش لألســف أن مــن بينن

ــة الصحفيــني قامــت  ــوار، نقاب ــوار.. كان مــن الث ــوار مكــرم حممــد أمحــد، هــو كان مــن الث تتكلــم كأهنــا مــن الث

عليــه وأخرجتــه واختــارت أحــًدا آخــر، ثــم بعــد ســنتني... يف وجــود الرئيــس الطيــب الــذي يقــول ال بــد كــذا 

ميزانيــة األجــور يف مصــر زادت مــن 96 مليــار 

جنيــه 2011/2010 إلـــى 172 مليــار جنيــه 

أول  مــن  زاد  الــذي  يعــي  2014/2013م 

يف  زاد  الــذي  جبــد  يســاوي  اآلن  حــى  الثــورة 

ــك  ــل ذل ــنة قب ــن س ستيـ
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كــذا، يقــول أنــا مــن الثــوار، حتــى صفــوت الرشيــف بقــى مــن الثــوار هــو اآلخــر، ملــاذا ال؟ يعنــي باملــرة وزكريــا 

عزمــي غــًدا يبقــى مــن الثــوار، ملــاذا ال؟ هــو كلــه يطلــع بــراءة، ثــوار إيــه، مل يدخــر أعــداء مــر جهــًدا يف حماولــة 

ختريــب التجربــة الديمقراطيــة، بــل ووأدهــا بمنظومــة مــن العنــف والبلطجــة والتشــويه والتحريــض والتمويــل، 

ــام  ــن النظ ــوا م ــن كان ــتفيدين الذي ــا املس ــروف أن بقاي ــة، مع ــديدة األمهي ــات ش ــار يف مؤسس ــب بالن ــل واللع ب

القديــم يعــز عليهــم أن يــروا مــر بجــد تنهــض وأن أهلهــا.. جيشــها وشــعبها ورشطتهــا مــع بعــض، هــو زمــان 

كان النظــام جيــرم.. يعمــل مــا يريــده، ويوظــف ناًســا مــن األمــن باإلكــراه حيمونــه، وهبــذا يوجــد الشــقاق واحلقــد 

ــى  ــن وحت ــال األم ــض رج ــني بع ــعب وب ــني الش ــرشوخ ب وال

أحياًنــا تشــوه املؤسســة، فهــؤالء عاشــوا خفافيــش ظــام زمان، 

اآلن يقولــون لــك نحــن ثــوار، مــن جانــب آخــر هنــاك معارضة 

وطنيــة ال نملــك مجيًعــا إال أن نتكاتــف مــن أجــل أن تقــوى 

وتتجــذر، ويصبــح هلــا وجــود شــعبي بحيــث تقــوم بأدوارهــا 

ــم  ــة وتقدي ــة الديمقراطي ــلطة والرقاب ــداول الس ــية يف ت األساس

البدائــل يف احلكــم والتنميــة، أنــا أمتنــى أن أرى بجــد.. مــا أمتنــاه 

عــى ريب ومــا أبــذل مــن أجلــه جهــًدا كبــرًيا، أن أحــرس بجــد 

تــداول ســلطة حقيقــي ديمقراطــي يف مــر، أمتنــى هــذا واهلل، 

إن شــاء اهلل حتــى الصبــح غــًدا إن شــاء اهلل غــًدا طاملــا أنــه طبًقــا 

ــتوري  ــتقرار دس ــن اس ــة وم ــرية ديمقراطي ــن مس ــا م ــا أحرزن مل

ــا..  ــا بعدن ــاد وأوالدن ــا ســأحرس هــذا لكــي نعت ودســتور.. أن

يــا أهــل مــر كلنــا نتعــود أننــا نتــداول الســلطة بطريقــة ســلمية 

مثــل الدنيــا كلهــا، أريــد معارضــة، وهــذه موجــود منهــا كثــر اآلن وفيــة لبالدهــا تتحــرك يف املجتمــع.. عندهــا 

رؤيــة ووجهــات نظــر يف احلكــم.. النــاس ينتخبوهنــا وخيتاروهنــا فتتبــادل الســلطة مــع القائــم عــى الســلطة 

والقائــم عــى الســلطة اآلتيــة بــإرادة الشــعب ليــس بــإرادة أخــرى، ولألســف اختــارت بعــض الفصائــل مــع أول 

بــادرة للخــالف يف الــرأي مــع الرئاســة أن تتخــى برسعــة عــن قواعــد العمليــة الديمقراطيــة يف أبســط صورهــا، 

إننــا  يقولــون  الذيــن  أتــى  أيــن  مــن  أعلــم  ال 
هبــذا  الســويس  وقنــاة  ماســبريو  ســنبيع 
الــكالم.. هــذا الــكالم غــري معقــول..  ال 

هــذا  حيــدث  أن  أبــًدا  ميـــكن 
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وهــي االحتــكام للصنــدوق وااللتــزام بالرشعيــة، وامتنعــت عــن املشــاركة يف املناصــب واألدوار الوطنيــة..

أنــا ســأقف قــدام هــذه النقطــة بعــض الوقــت.

ــري  ــل موجــود، األســتاذ الفاضــل من ــور هشــام قندي ــاس.. دكت ــا عــى ن نحــن يف أول تشــكيل وزاري عرضن

ــًرا للســياحة مل  ــه قالــوا تفضــل كــا أنــت وزي ــه منــي جــاء ب ــاء عــى توجي فخــري عبــد النــور.. دكتــور هشــام بن

ــا  ــًرا للتمويــن.. الدكتــور جــودة عبــد اخلالــق مل يــرض.. أن ــه ابــق كــا أنــت وزي ــا ل ــر التمويــن قلن يــرض.. وزي

ــا ال  ــاس تقــول: ال، أن ــد أن نتشــارك فالن ــا أقــول مــن األول نقــول نحــن نري ــاس.. هــو حــر لكــن أن أحــرم الن

أريــد أشــرك معكــم.. طيــب وجتاهلــت اليــد املمــدودة.. هــؤالء جتاهلــوا اليــد املمــدودة التــي تنشــد احلــوار، بــل 

ــا أن يصطــف بعــض  وســارعت بعــض الفصائــل إىل التشــكيك يف رشعيــة النظــام كلــه، فأصبــح مشــهًدا عبثًي

هــؤالء مــع أبنــاء الثــورة ويقولــون: إهنــم أهــل ثــورة أو أحــزاب معارضــة، مــع خصــوم الثــورة يريــدون هــدم 

ــع  ــا بالوقائ ــق لدين ــاهد وموث ــح مش ــع رصي ــام واق ــتنتاج، إن ــل أو اس ــس حتلي ــذا لي ــة.. ه ــة الديمقراطي التجرب

ــامء. واألس

يعنــي أمحــد شــفيق مــن الثــوار، طيــب عليــه يف قضيــة متداولــة لــه.. رجــل مطلــوب للعدالــة قاعــد باخلــارج 

ويقــول كاًمــا وهياجــم وحيــرض عــى قلــب نظــام احلكــم، هــذه جريمــة أم ال، قاعــد باخلــارج وبعــض النــاس 

الذيــن هنــا يذهبــون إليــه يقعــدون معــه كأنــه أصبــح هــو اآلخــر مــن امللهمــني للثــورة، هــذا عليــه قضيــة كبــرية 

لكــن أنــا أقــول لكــم عليــه قضيــة كبــرية ختــص أرض الطياريــن وغــريه، وأحــد.. أنــا طبًعــا أقــدر جــًدا مؤسســة 

القضــاء املريــة.. جــًدا.. مــن غريهــا ال يمكــن أن يســتقر احلــال يف مــر لكــن أعطيكــم نموذًجــا حلاجــة غريبــة 

جــًدا.. أحــد أعضــاء الدائــرة القضائيــة التــي تنظــر قضيــة شــفيق هــذه عــي حممــد أمحــد النمــر هــذا قــايض مــزور.. 

أنــا طاعــن عليــه عــى االنتخابــات.. أنــا مقــدم فيــه طعــن مــن 2005 مل ُيبــت فيــه حتــى اآلن.. زّور االنتخابــات 

، أنــا شــاهد يف الدائــرة األوىل زقازيــق رشقيــة لصالــح أحــد ثــاٍن بشــكل غــري مســبوق، هــذا قــاٍض  قــدام عينــيَّ

مــزور مطعــون عليــه هــذا أحــد أعضــاء الدائــرة التــي تنظــر هــذا املوضــوع، عــي النمــر مل حيقــق معــه حتــى اآلن.. 

ــع  ــا ســأقف م ــرات، أن ــذه التزوي ــبب ه ــة بس ــق والصاحي ــوا للتحقي ــًدا املفــروض أن حيال ــن 22 واح هــو ضم

شــفيق يف حاجــة ثانيــة حتــى النــاس تعــرف، نحــن عندنــا ملــف فيــه حتقيــق اآلن لكــن أنــا ال أريــد اســتثناءات.. 

أريــد القانــون بجــد.. امللــف ملــف جمموعــة طيــارات اشــرهتا مــر للطــريان مــن عــدة ســنوات عندمــا كان هــو 
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وزيــًرا للطــريان كنــا نريــد أن نشــري طائــرة هــذه األيــام، فأرســلنا نســأل الرشكــة املصنعــة تعطيهــا لنــا بكــم.. 

فقالــت بـــ 98 مليــون دوالر.. هــذه الطائــرة نفســها تــم رشاؤهــا مــن عــدة ســنوات مــن أكثــر مــن ســبع ســنني 

ثــاين ســنني بـــ 148 مليــون دوالر يعنــي هــؤالء املريــون الغابــة، املريــون الغابــة نحــن، فأنــا مــن الغابــة، 

هــؤالء املريــون الغابــة دفعــوا يف كل طائــرة.. وهــم عــدد كبــري مــن الطائــرات ال يقــل عــن 10 دفعــوا فيهــم.. 

يف كل طائــرة زيــادة 50 مليــون دوالر مــن ســبع ثــاين ســنني يف كل طائــرة.. املبلــغ عــى بعضــه أكثــر مــن 700 

مليــون دوالر زيــادة يف القضيــة التــي حتقــق اآلن.. ملــاذا هــو قاعــد باخلــارج؟ جيــيء ليذهــب إىل املحكمــة، يقــول 

لــك هــذا طاعــن عــى االنتخابــات! حاجــة غريبــة جــًدا، طاعــن عــى االنتخابــات! انتخابــات مــاذا؟! فهــل بعــد 

ــة  أن رأى العــامل كلــه وبذلنــا كل هــذا اجلهــد واهلــم الــذي رأتــه القــوات املســلحة يف هــذه الســنن واللجن

العليــا لالنتخابــات الرئاســية ورئيســها رئيــس املحكمــة الدســتورية واملــادة 28 التــي حتصن قــرارات اإلعالن 

ــادة ســاموية أم  ــا نقــول عليهــا هــي م ــا ســاعتها كن ــى إنن ــا حت ــة هنائًي ــرارات اللجن ــي حتصــن ق الدســتوري الت

ــر يف  ــاك تزوي ــيكون هن ــات س ــى االنتخاب ــيطعن ع ــك س ــول ل ــه يق ــذا كل ــد ه ــى يشء بع ــن ع ــاذا؟! ال يطع م

االنتخابــات، القضــاء حمــرم يعــرف يــرى جيــًدا مــا احلكايــة، ال.. أنــا أتكلــم بجــد.. أنــا أتكلــم.. القضــاء حمــرم 

بجــد، إذا كان يوجــد هنــا أو هنــا جتــاوزات، فهــو مــن داخلــه يراهــا، ملــاذا خــرج النــاس بــراءة؟ ملــاذا كلــه بــراءة؟ 

ألن القــايض معــذور.. القضيــة التــي قدمــت لــه مــن النائــب العــام.. يقــول لــك النائــب العــام ال بــد يرجــع.. 

كيــف يرجــع؟ القضايــا التــي قدمــت حتــى الشــعب كلــه يبقــى عــارف.. أنــا ال أتدخــل عــى اإلطــاق ال يف شــغل 

النيابــة ومــن عنــده حالــة واحــدة يقــول يل عليهــا.. ال يف شــغل النيابــة وال القضــاء لكــن القضايــا قدمــت طبًقــا 

لتقريــر جلنــة تقــي احلقائــق التــي كونتهــا وأهنــت عملهــا يف 12/31.

إن التقريــر األصــي للجنــة تقــي احلقائــق األوىل مل يذهــب إىل املحكمــة، حمكمــة املستشــار أمحــد رفعت 

مل تســتلم هــذا التقريــر، ولذلــك مــن املســؤول أن ال يســلم التقريــر الــذي كان يف النيابــة العامــة للمحكمــة حتــى 

ــري يف  ــد م ــى األرض.. أي واح ــون ع ــؤالء يتحرك ــام! ه ــب الع ــري.. النائ ــذي جي ــا ال ــرى م ــه ن ــن خالل م

ــه  ظــل الدســتور والقانــون املــري عنــده مظلمــة هــذا مــن حقــه أن يتقــدم هبــا وينظــر فيهــا، إال أننــي أقــول ل

هــذه حقائــق الســنة بعــد صــر طويــل ودقــة ومتحيــص ومــع ذلــك بــدون تدخــل عــى اإلطــاق أنــا أقــول لكــم 

هــذا الــكام ليــس حتليــل وإنــا حقائــق وواقــع، هــؤالء يتحركــون عــى األرض حياولــون أن يدفعــوا البلــد كلهــا 
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ــمه  ــة اس ــد يف الرشقي ــاك أح ــة وهن ــر البلطجي ــودة يؤج ــمه ف ــورة اس ــد يف املنص ــاك أح ــول، هن ــز إىل املجه للقف

عاشــور يؤجــر البلطجيــة وهنــاك أحــد يف املعــادي يؤجــر البلطجيــة ويعطوهنــم أمــواالً وســاًحا! مــا احلكايــة؟ 

هــل هــؤالء ثــوار؟ وهــذا وهــذا وهــذا وغــريه وغــريه الذيــن يتحركــون مــع أذنــاب النظــام الفائــت الذيــن طلعــوا 

بــراءة فقاعديــن يف البيــوت يســتخدمون بعــض األدوات واألمــوال املرسوقــة مــن دمنــا يؤجــرون هبــا النــاس 

ــا يقــول لــك: أنــا متظاهــر.. ماســك رشــاش وبندقيــة يف الشــارع.. متظاهــر! كيــف  حتــى تالقــي واحــًدا طالًع

ــر  ــن املتظاه ــي لك ــح غلطت ــه أصل ــت يف حق ــو غلط ــرأس، ل ــن وال ــى الع ــذا ع ــر ه ــر؟ املتظاه ــت متظاه أن

احلقيقــي الشــاب الــذي عنــده مطالــب الــذي ال بــد أن 

ــا  ــتحق وم ــا يس ــه م ــدم لوطن ــى يق ــت حت ــام قل ــتوعبه ك نس

يســتحقه هــو أيًضــا.. ال يمكــن أن يكــون وســيلة أو غطــاء 

ــا  هلــؤالء املجرمــني، هــؤالء املجرمــون ليــس هلــم مــكان بين

أبــًدا أبــًدا، أنــا أتفهــم متاًمــا.. موجــودة الداخليــة وبــكل قــوة 

وإخــاص للوطــن، احــذروا أن أحــًدا يقــول أيــن الداخليــة 

ألن املهمــة كبــرية جــًدا وشــاقة جــًدا.. نحــن ال ننــام.. وزيــر 

ــًدا..  ــرية ج ــة كب ــن املهم ــون.. لك ــه ال ينام ــة ورجال الداخلي

الوطــن واســع وكبــري وأنتــم تــرون.. ولكــي ننتقــي الســوس 

مــن هــذا اجلســد العظيــم هــذه مســألة ليســت ســهلة.. هــذه 

مســألة حتتــاج عمليــة جراحيــة دقيقــة، آن األوان إلجرائهــا، 

أنــا أتفهــم جــًدا جــًدا جــًدا وبــكل تقديــر أن ختتلــف املعارضة 

مــا شــاء هلــا االختــالف، وأن تنافــس مــن خــالل اآلليــات الديمقراطيــة ولكنــي ال أفهــم وال أقبــل أن تشــارك أبــًدا.. 

أربــأ هبــا وال أريــد هلــا أبــًدا أن تشــارك بغــر قصــد يف االنقضــاض عــى الثــورة، أو أن تتحالــف مــع أعدائهــا بــأي 

ــا أن تفعــل  ــك وال أظنه ــة الرشيفــة يف مــر أن تفعــل ذل ــأ باملعارضــة الوطني ــارش.. أرب ــارش أو غــر مب شــكل مب

ــة  ــم يف النهاي ــدوا هل ــن مل جي ــاء الذي ــن الرشف ــن والوطني ــن الثوري ــن م ــل املالي ــات اآلالف ب ــاك مئ ــك، هن ذل

موقًعــا واضًحــا يف ظــل هــذا التناحــر فتزايــد مــع الوقــت إحباطهــم ومتلملهــم مــن بطــئ حتســن الوضــع الداخــي.

يــا  يل:  يقــول  كان  الشــاذيل  كمــال 
دكتــور حممــد السياســة جناســة وأنتــم نــاس 
وكونــوا  النجاســة،  لنــا  اتركــوا  أطهــار، 
هــو  ُيبقــي  بــأن  فنصحتــه  الطهــارة..  يف  أنتــم 
خيرجوهــا  وال  مصــر  يف  األمــوال  وشــركاؤه 

إلـــى اخلــارج



234

النظــام املوجــود قســم البلــد، أصبــح هنــاك نصفــان، هبــذا باملفهــوم تصبــح كل الدنيــا مقســومة.. يف العــامل كلــه 

هنــاك أغلبيــة ومعارضــة.. العــامل كلــه.. ليــس معنــى ذلــك هــو االنقســام أبــًدا إنــا هــذا هــو املارســة الديمقراطيــة 

الرشعيــة الثوريــة هلــا مــدى وحــدود وزمــن تنتقــل األمــم بعدهــا إىل الرشعيــة الدســتورية.

نحــن اآلن يف ظــل الرشعيــة الدســتورية.. أفيقــوا أهيــا النــاس عندنــا رشعيــة دســتورية عندنا دســتور حياســب 

ــورة  ــتظل الث ــر س ــعب م ــا ش ــًدا، ي ــم ج ــاز عظي ــذا إنج ــرءوس.. ه ــل امل ــس قب ــه الرئي ــا ل ــه وطبًق ــن خالل م

ــا  ــورة ال تعطــي تفويًض ــاء الث ــق االنتخــاب واملشــاركة يف البن ــة نابضــة ســتحقق أهدافهــا يف صنادي ــة حي املري

مفتوًحــا ألحــد، وال للرئيــس ال يوجــد تفويــض مفتــوح لكــن 

يف املقابــل هنــاك رشعيــة دســتورية والتــزام دســتوري وقانــوين 

علينــا كلنــا.

ــاد  ــاد واإلفس ــن الفس ــى م ــز عان ــن عزي ــة وط ــت أمان حتمل

والتدمــر مــا ال يتخيلــه عقــل وواجهــت - كــام تــرون - حــرب 

إفشــال منــذ حتملــت األمانــة معكــم.. طبًعــا دعونــا ننظــر إىل 

ــات  ــا اإلجيابي ــه لتعطين ــه وإخفاقات ــرم بإجيابيات ــام املن الع

ــا اإلخفاقــات ألوجــه القصــور للعــالج. األمــل ولتنبهن

ينايــر   25 ثــورة  أهــداف  مــن  اآلن  حتــى  حققنــا  مــاذا 

ــداف  ــم أه ــي أه ــي ه ــة الت ــة االجتاعي ــدأ بالعدال ــدة؟ أب املجي

ــام  ــا النظ ــي خلفه ــرية الت ــاة الكب ــم املعان ــر، فرغ ــورة 25 يناي ث

الســابق أكثــر مــن 20 مليــون مــري حتــت خــط الفقــر وأكثــر 

مــن 3.5 مليــون عاطــل وتبايــن هائــل بــني دخــول املريــني. 

الدراســات العامليــة كلهــا أكــدت أن االقتصــاد املــري الــذي كان يســتغل ويتحكــم فيــه 32 عائلــة فقــط.. 

ــا لبعــض اخلطــوات التــي حتققــت،  يشء فظيــع جــًدا 30 ســنة 32 عائلــة يمصــون كل االقتصــاد.. أشــري سيًع

ــني  ــن العامل ــني م ــى اآلن ماي ــتفيد حت ــة ليس ــة الدول ــه ميزاني ــا حتتمل ــدود م ــول يف ح ــب والدخ ــع الروات نرف

ــة. بالدول

أول مشــروع قانــون تقــدم بــه الرئيــس مرســي 

قانــون  مشــروع  كان  الشــورى  جملــس  إلـــى 

فلســفة  علــى  يقــوم  الــذي  األهليــة  اجلمعيــات 

املــدين  املجتمــع  واســتقالل  حريــة  محايــة 

متكينــه و
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الفصل األول: خطابات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

 أقول بعض األرقام:

ــه  ــى إىل 700 جني ــد األدن ــل احل ــور.. وص ــن األج ــى م ــد األدن ــع احل ــن رف ــتفيد م ــف يس ــون موظ  1.9 ملي

كمرحلــة أوىل تليهــا مراحــل أخــرى لنصــل قريًبــا إن شــاء اهلل، لكــن بالشــغل والعــرق والتنميــة إىل 1200 جنيــه، 

وأطمــح أن يكــون أكثــر مــن ذلــك و1500 بعــد ذلــك.

 يســتفيد 1.2 مليــون معلــم مــن الــكادر اخلــاص، و750 ألــف إداري مــن حتســن رواتــب اإلداريــن بالرتبية 

والتعليــم واألزهــر، و150 ألــف عضــو هيئــة تدريــس مــن حتســن دخــول أعضــاء هيئــة التدريــس، و58 ألــف 

خطيــب وإمــام مــن حتســن أوضاعهــم املاليــة.

 وتــم ضــم العــاوة االجتاعيــة لســنة 2008م ألســايس املرتــب بنســبة 30 % يف شــهر مايــو املــايض، ورصف 

ــت 9  ــة بلغ ــف بميزاني ــف موظ ــعائة أل ــون وتس ــح ملي ــات لصال ــاب املعاش ــني وأصح ــاوة 15 % للموظف ع

مليــارات جنيــه...

 ولذلــك عندمــا ننظــر إىل ميزانيــة مــر جتــد ميزانيــة األجــور زادت مــن 96 مليــار جنيــه 2011/2010 

إىل 172 مليــار جنيــه 2014/2013م يعنــي الــذي زاد مــن أول الثــورة حتــى اآلن يســاوي بجــد الــذي عمــل 

ــادات  ــنتن الزي ــن الس ــة 12/11 ، 13/12 ، 14/13 يف هات ــر 2011م ميزاني ــن يناي ــه... م ــنة قبل يف 60 س

التــي متــت مثــل التــي زادت يف ســتن ســنة قبــل ذلــك..

 نعمــل عــى دعــم حمــدودي الدخــل بكافــة الوســائل املمكنــة، وبالفعــل يســتفيد اآلن: 1.2 مليــون مواطــن 

ــة يف  ــون أسة مــن معــاش الضــامن االجتامعــي، الســنة الفائت ــة، 1.5 ملي ــة الدول مــن خدمــة العــالج عــى نفق

يونيــو كان الضــان االجتاعــي 200 جنيــه زدتــه لـــ 300 جنيــه وهــذه الســنة مــن 7/1 يبقــى 400 جنيــه، غــري 

كافيــة أنــا عــارف أهنــا غــري كافيــة.. أهلنــا أصحــاب احلاجــة هــؤالء يســتحقون أننــا نعطيهــم كل مــا نســتطيع.. 

لكــن هــذا هــو املتــاح وأول مــا يكــون هنــاك حتســن يف اإلنتــاج وحركــة حقيقيــة يف التنميــة هــم أول مــن جيــب أن 

يســتفيد مــن عائــد هــذا الوطــن.

 كــام تــم حتســن منظومــة اخلبــز وزيــادة الدعــم املخصــص لبطاقــات التمويــن التــي يصــل عــدد 

املســتفيدين مــن بطاقــات التمويــن 67 مليــون مواطــن.. أنــا أعــرتف أن األســعار قــد ارتفعــت ولكننــا نواجههــا 

ــا بجــد حــوايل 20 ســلعة أساســية بأســعار  ــة عــى األســعار ودعمن ــا بتفعيــل أجهــزة الرقاب بــكل الطــرق فقمن
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أقــل مــن ســعر الســوق، االهتــامم باملــرأة والطفــل مــن أهــم أولوياتنــا.. حــوايل 490 ألــف امــرأة اســتفادت 

مــن التأمــن الصحــي عــى املــرأة املعيلــة وهــذا القانــون الــذي أصدرتــه.. ثــاين قانــون أصدرتــه عندمــا كان 

الترشيــع عنــدي هــو التأمــن الصحــي عــى املــرأة املعيلــة وأبنائهــا قبــل ســن اإللــزام، وستســتفيد ابتــداء مــن 

ــه.. ــو 400 جني ــذي ه ــاش ال ــن رصف املع ــذات م ــة بال ــذه الفئ ــة.. ه ــرأة املعيل ــذه امل ــو 2013م.. ه يولي

ويســتفيد مــا يقــرب مــن 13 مليــون طفــل مــن التأمــن الصحــي عــى األطفــال دون الســن املــدريس.

وبالنســبة للعــال والفاحــني وهــؤالء هــم عصــب اإلنتــاج عندنــا، هــؤالء عيوننــا مــن داخلنــا، يســتفيد 593 

ألــف عامــل مــن تثبيــت العالــة املؤقتــة و150 ألــف عامــل مــن مســاندة املصانــع املتعثــرة وتــم إعفــاء 52 ألــف 

ونصــف 52 ألــف و 500 مــن صغــار املزارعــني املتعثريــن مــن املديونيــات وال أحــد يقعــد يفــر يف البنــوك وال 

غريهــا.. أنــا قلــت عــرشات املــرات وتقريًبــا خلصــت كل الــذي دينــه أقــل مــن 10 آالف معفــي مــن هــذا الديــن، 

ــه  ــه.. كل ــم نعاقب ــع منتظ ــذي كان يدف ــي ال ــى يعن ــذي يعف ــو ال ــط ه ــر فق ــك املتعث ــكام ويقول ــر ال ــد يف ال أح

معفــى.. كل الــذي بقــي عليــه ديــن أقــل مــن عــرشة آالف جنيــه معفــي منــه، وهــذا حصــل.

ــة نفســها  ــة الدول ــم ميزاني ــا، فلســفة تصمي ــة األوىل عندن ــاه أن خدمــة املواطــن البســيط األولوي  وهــذا معن

ــت.. اختلف

الــوزراء  الفائــت جملــس  التعليــم والصحــة واإلســكان وســيناء، األســبوع  بالفعــل خمصصــات  زودنــا 

وبوجــودي معهــم تــم تكليــف القــوات املســلحة بميزانيــة مــن الدولــة 4.4 مليــار جنيــه لتنميــة ســيناء وبنــاء مــا 

يلــزم مــن كل وســائل التنميــة املــدارس واملستشــفيات واآلبــار والــرشكات والوظائــف ألبنائهــم والطــرق.. هــذا 

ســيتم وأنــا عــى يقــني أنــه ســينتهي إن شــاء اهلل، ألن القــوات املســلحة عندمــا تقــول تفعــل مــن 6 إىل 9 شــهور 

ننتهــي مــن إنفــاق 4.4 مليــار جنيــه عــى تنميــة ســيناء، وهــذا مــن حــق أهلهــا علينــا وليــس كافًيــا، ســنكمل بعــد 

ذلــك، هــذه بعــض اخلطــوات اهلامــة ولــو أهنــا غــري كافيــة حتــى اآلن ولكنهــا خطــوات عــى طريــق رفــع املعانــاة 

عــن أهــل مــر مــن البســطاء واملكافحــني وتوفــري حيــاة كريمــة هلــم.

أمــا عــن االقتصــاد أحــب أن أقــول لكــم تارخًيــا صغــرًيا، الرئيــس الراحــل مجــال عبــد النــارص اســتلم احلكــم 

ــات.. أدى  ــاك حتدي ــورات هن ــد الث ــًا بع ــا.. دائ ــد بريطاني ــرليني عن ــه اس ــون جني ــا 350 ملي ــر هل ــت م وكان

دوره وواجبــه )رمحــه اهلل(.. انتقــل إىل رمحــة ربــه يف ســنة 70.. كانــت مــر عليهــا ديــون 2 مليــار دوالر، ولــو 
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ــور الســادات  ــارات دوالر.. اســتلم الرئيــس الراحــل أن ــذ تصبــح 5 ملي ــا إليهــم الديــون العســكرية حينئ أضفن

ــة  ــام زادت املديوني ــذا النظ ــامل ه ــد الظ ــام البائ ــتلم النظ ــار دوالر، واس ــة إىل 21 ملي ــه(، زادت املديوني )اهلل يرمح

ــادي باريــس ألســباب خاصــة بحــرب  ــم اإلعفــاء إســقاطهم مــن ن ــار دوالر 15 منهــم ت ــة إىل 50 ملي اخلارجي

اخلليــج وغــريه، وأصبحــت املديونيــة اخلارجيــة 35 مليــار دوالر، هــذا أيًضــا غــري 177 مليــار دوالر ديــن داخــي 

مــن النظــام الفائــت.. أي أن إمجــايل املديونيــة وصــل إىل حــوايل 212 مليــار دوالر، هــذا قبــل 2012/6/30، 

ــا. ــا وخارجًي 212 مليــار دوالر هــذا يســاوي باملــري 1.5 تريليــون 1500 مليــار َديــن علينــا داخلًي

أن  املفــروض  مــن  التــي  املليــارات  هــذه  ختيلــوا   

ــق  ــل أن ننف ــون قب ــذه الدي ــد هل ــط كفوائ ــا فق ــة تدفعه الدول

عــى التعليــم والصحــة وغــره، جــاءت املديونيــة مــن 

عجــز املوازنــة التــي ترتحــل مــن حاكــم إىل حاكــم مــا 

عــدا ســنتن فقــط يف األربعينيــات.. مــرة يف ســنتن يف 

األربعينيــات.. قديــاًم جــًدا.. املوازنــة حققــت فيهــا فائــض 

بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة.

املشــاكل املرتبــة عــى مديونيــة قيمتهــا 1500 مليــار جنيــه 

يمكــن تتحــل يف ســنة، هــل ممكــن تتحــل يف ســنة؟ يعنــي 

ــع  ــا يبي أقــول لكــم حاجــة أخــرى، هــل يعقــل أحــد يف الدني

الغــاز الــذي ملكنــا.. يعمــل عقــود مــع رشكات - نحــن 

ــة كبــرية - يبيعــه بـــ 2 دوالر  ملتزمــون بالعقــود.. نحــن دول

لوحــدة الطاقــة ونســتورده لنــا يف نفــس الوقــت بـــ 12 دوالر للوحــدة، نبيــع غازنــا بـــ 2 دوالر ونســتورده بـــ 12 

يعنــي نحــن حتــى اآلن نقــول للــرشكات نحــن ال نقــدر أن نخــل بالعقــود.. نقــول هلــم إذن أعطونــا غازنــا وخــذوا 

الفــرق. يقولــون: ال. ال نقــدر. ملــاذا؟ ألهنــم مرتبطــون بعقــود مــع أماكــن أخــرى يعطوهنــا الغــاز، فحتــى لــو دفعنــا 

الفــرق للغــاز الــذي ملكنــا ال نســتطيع أخــذه، رشكات قطــاع عــام وأعــال اســتلمناها بخســائر بلغــت 48 مليــار 

ــار.. ــة 70 ملي ــه ســنة 2012 ومديوني جني

املســؤولية  توليــه  فــور  مرســي  الرئيــس  قــام 

وإنشــاء  حقائــق  تقصــي  جلنــة  بتشــكيل 

نيابــة للثــورة هبــدف البحــث عــن األدلــة الــي 

مت طمســها، وُقّدمــت تقاريرهــم إلـــى  اجلهــات 

ئيــة  لقضا ا
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املليــارات هــذه كلهــا جــزء مــن قــوت املريــني كــا قولــت لكــم.. حكايــة الطائــرات هــذه، هــذه الطائــرات 

البنــوك املريــة الرشكــة تأخــذ قرًضــا مــن البنــك كامــًا ورشكــة التصنيــع تأخــذ الفلــوس كلهــا كاش، ثــم نحــن 

ــذت كاش  ــي أخ ــة الت ــى اآلن، فالرشك ــاط حت ــى األقس ــودة ع ــادة املعه ــك بالزي ــاط للبن ــع األقس ــني ندف املري

رضيــت تأخــذ الزيــادة حتــى مــن اخللــف تدفــع ســمرة للســاسة الذيــن ســهلوا العقــد، لذلــك أريــد أن جيــيء، 

نتكلــم عــن الطاقــة.

نتكلــم عــن الطاقــة.. نظــام الدعــم املــوروث مــن النظــام البائــد كان غــر عــادل.. األغنيــاء كانــوا يأخــذون 

دعــاًم أكــرب مــن الفقــراء.. الفقــراء يأخــذون أقــل، وكان يضيــع 

ــاول  ــن نح ــه، نح ــار جني ــنوًيا 100 ملي ــعب س ــوت الش ــن ق م

عــى  مــربر  ال  يعنــي  أنــا  طبًعــا  ألصحابــه،  احلــق  نرجــع 

اإلطــالق.. أنــا أعتــذر للجميــع عــن املوجــود يف الشــارع، 

 85 15 % وعندنــا  البنزيــن.. نحــن نســتورد  البنزيــن وأزمــة 

يف  الســوالر  يف  اليــوم  يف  واســتهالكنا  زيــادة  ونســتورد   ،%

املتوســط بالرسقــة بــكل حاجــة، نعــم واهلل، 33 ألــف كل 

يــوم، اســتهالكنا 33 ألــف 34 ألــف طــن ســوالر كل يــوم، 

نحــن نضــخ يف الســوق..

هــذه احلكومــة الغلبانــة تضــخ يف الســوق كل يــوم متوســط 

التوزيــع  منظومــة  ذلــك  ومــع  زيــادة،   36 مــن  أقــل  ليــس 

لتســهيل فتــح اجليــوب للرقــات الســابقة.. هــذه املنظومــة 

ال يكفيهــا.. أظــن أنتــم تــرون حــرب اجلراكــن املوجــودة، 

بدأنــا بتحســني منظومــة توزيــع اســطوانات البوتاجــاز، وأظــن كلكــم ملســتم مل يعــد هنــاك أنبوبــة بـــ 120 جنيًهــا 

وال بـــ 150 جنيًهــا وغــري موجــودة.. الســعر اآلن يف املتوســط مــن 10 لـــ 15 جنيًهــا، وأظــن أنتــم رأيتــم وزيــر 

ــري  ــم وتوف ــه لدع ــار جني ــغ 74 ملي ــا مبل ــذه، وفرن ــب ه ــة األنابي ــى عربي ــط ع ــو ين ــم وه ــور باس ــن الدكت التموي

املــواد البروليــة.. مشــكلة البنزيــن والســوالر يعنــي مشــكلة صعبــة حمزنــة، أنــا طًبعــا أقــي اليــوم ذهاًبــا وإياًبــا 

خّصــص الرئيــس مرســي )4.4 مليــار جنيــه( 
مــن ميزانيــة الدولــة لتنميــة ســيناء، وتوفــري 
باملــدارس  التنميــة  وســائل  مــن  يلــزم  مــا 
والطــرق  والشــركات  واآلبــار  واملستشــفيات 

ألبنائهــم الوظائــف  وتوفــري 
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يف الشــارع، ومــررت اليــوم وأمــس عــى املحطــات، ورأيــت معانــاة النــاس بنفــيس، واهلل أنــا أمتنــى أنــزل أقــف 

ــوا  ــي ورشح ــر صحف ــني مؤمت ــوا عامل ــوزراء كان ــس ال ــن أم ــن أظ ــري، لك ــى الطواب ــا ع ــان أن ــور، غضب يف الطاب

ــا. ــن فيه ــي نح ــاة الت ــكلة واملأس ــل.. املش التفاصي

 نحــن يعنــي يف موضــوع العيــش والدقيــق نريــد أن الدعــم يصــل ألصحابــه.. الرغيــف يصــل جيــًدا ومدعوًما 

بجــد لصاحبــه، فشــوال الدقيــق بـــ 286 جنيًهــا.. كانــت احلكومــة بتســلمه أظــن يف حــدود 12 جنيًهــا، فيكــون 

فــرق الســعر مغــري جــًدا يف الســوق الســوداء، فــال خيبــز كلــه، فقلنــا: ال.. الفــرن يشــرتي الدقيــق بـــ 286 فيبيعه 

يف الســوق الســوداء،  فلــام خيبــزه عيــش نحاســب الدقيــق الشــوال ينتــج 1100 رغيــف فنعــد عــدد األشــولة 

يف عــدد األرغفــة التــي بيعــت ونعطــي لــه عــى كل رغيــف 29 قرًشــا.. فيكــون الدعــم وصــل ملــن؟ للرغيــف 

الــذي أخــذه الرجــل يف املجتمــع الــذي أنــا وأنــت أخذنــاه، نريــد أن نعمــل هــذا يف البنزيــن والســوالر..

ــى  ــا حت ــد أن نعمــل كروًت ــاس بنزيــن وســوالر. ال.. نحــن نري ــد ال تعطــي الن ــوا: احلقــوا، احلكومــة تري  قال

نضمــن مــن الــذي يأخــذ وإىل أيــن يذهــب، يعنــي ملــا نــأيت نســلم للرشكــة للعربيــة الســوالر وال البنزيــن نســجل 

عليهــم عــدد اللــرات التــي هــم أخذوهــا، خــذوا كــم ألــف طــن.. نســجل ونســجل فلــوس بالــكارت وبعديــن 

ملــا يــروح حمطــة البنزيــن التــي يمتلكهــا ســواء كانــت اســتثاًرا أو حكومــة يســجله هنــاك، فأكــون أنــا ضمنــت أن 

ــاس املوجــودة تضمــن  ــن.. الن ــن.. مباحــث التموي ــن يف الغالــب.. مفتــش التموي ــة دخلــت حمطــة البنزي العربي

أن الــذي داخــل املحطــة يــروح للنــاس وليســت فقــط كميــة حمــدودة.. ال، حينئــذ أقــول لــه: أنــت تأخــذ الفــرق 

لكــن هــذا البنزيــن املدعــوم.. هــذا الســوالر يــروح للنــاس.. هــو طبًعــا حيــارب.. يقــول لــك: يعنــي الغشاشــون 

يمتنعــون.. هنــاك حمطــة يف البحــرية أمســكناها هلــا ترخيــص منــذ مخــس ســنني تأخــذ وقــوًدا وليــس هلــا مــكان 

عــى األرض.. ليــس هلــا مــكان عــى األرض.. رصفــت يف األربــع مخــس ســنني الفائتــة 360 ألــف طــن وقــود، 

وباعتهــم يف الســوق الســوداء.. ليــس هلــا مــكان.. ال توجــد حمطــة.. توجــد ورقــة فقــط تــرف وتبيــع يف الســوق 

ومــن ذلــك كثــري، وواحــد يف شــارع رمســيس واقــف يوقــف النــاس: تريــد متــون؟ مخــس جنيــه عــى البنديــرة 

ــا عنــدي تليفــون  ــا ســاكن يف عــارة.. أن عــى التمويــن األول، وواحــد يتصــل يب - آه واهلل بجــد - يقــول يل: أن

النــاس تتصــل عــّي فيــه أحياًنــا يعنــي، يقــول أنــا ســاكن يف عــارة قدامــي حمطــة بنزيــن.. يوجــد بــني العــارة وبــني 

ســور املحطــة جراكــن ممتلئــة بنزيــن ويــأيت النــاس مــن الــوراء يأخــذون هــذه اجلراكــن.. املتوســكات تأخذهــا 
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ــد، املحطــة عليهــا  ــع يف البل ــد أن نول ــه: ال، اعمــل معــروف، نحــن ال نري ــع فيهــا؟ قولــت ل ــزل أول وجتــري، أن

ــة يف  ــدك 15 حمط ــون عن ــا يك ــت مل ــن أن ــاء لك ــاك رشف ــذا.. هن ــكل هك ــس ال ــا لي ــن وراء، طبًع ــري واجلراك طواب

مدينــة مــن املــدن، ومنهــم 5 يعملــون ذلــك يربكــون الدنيــا كلهــا، الرجــل أمســكناه حيــرس املحطــة والبلطجيــة 

ســأحر عنــدي أنــا مــن عنــدي حــراس، ســأحر أنــا مــن عنــدي حــراس، فأحــر مخســة.. اخلمســة كل واحــد 

فيهــم أحــر عــرش جراكــن - آه واهلل بجــد - فالعــرش جراكــن كل واحــد 50 جركــن، هــؤالء أجرهتــم يعنــي 

يأخذوهنــم بالســعر ويبيعهــم كــا هــم يريــدون حتــى ال يدفــع هلــؤالء أجــرة، فهنــاك 50 جركــن يف 20 يف األول، 

وذلــك يف كل ورديــة لوحدهــم األول، الــذي يــأيت الزم العيــال يطفشــوه.

ــا بنــي، فأتــى واحــد وقــال هلــم.. عرفــوا إن البنزيــن  ــه ي ــة عــرشة تاكســيات موجــودة، إي ــاك حمطــة ثاني  وهن

وصــل املحطــة، فرييــد الفلــم ال يمســك، فقــال هلــم: تعالــوا هنــاك حمطــة ثانيــة يف مــكان آخــر، راحــوا طالعــني 

فشــخص مــن النــاس الذيــن مشــوا وراءهــم.. إيــه احلكايــة؟ نحــن معنــا بنزيــن.. نحــن أخذنــا أجــرة فواقفــون 

يف الطابــور حتــى نعمــل طابــور فنمنــع النــاس حتــى نعمــل إزعــاج، فهــذا موجــود، مشــكلة البنزيــن والســوالر 

معروفــة للجميــع أنــا لــن أخفــي عليكــم طبًعــا.. كلــا نحــاول حــل املشــكلة ترجــع ثانيــة، ملــاذا ألن هــذه أزمــة.. 

احلقيقــة نحــن كدولــة مقــرون لكــن نســبة كبــرية جــًدا مــن األزمــة مفتعلــة واقــف وراءهــا شــبكات فســاد.. 

ــني  ــر املهرب ــع داب ــي نقط ــا ك ــا تنفيذه ــة بدأن ــة واضح ــاه وخط ــح بدأن ــور واض ــا تص ــح وعندن ــاب املصال أصح

الناهبــني لقــوت الشــعب.

أنــا أريــد فقــط أننــا نتحمــل بعــض الوقــت، هــو اآلن احلقــوا ال يوجــد بنزيــن مــن يــوم 28 احلــق.. الــذي عنــده 

عــرشة لــر ناقصــني ذهــب ليأخــذ حاجــة مثــل ماكينــات البنــوك التــي هــي الــرف بالــكارت بالفيــزا، ســيبقى 

ال يوجــد فلــوس..

ــا قــراًرا بمضاعفــة الفلــوس املوجــودة يف ماكينــات رصف الــكاش هــذه..  نحــن مــع البنــك املركــزي أخذن

مضاعفتهــا 3 أضعــاف.. ال يوجــد هــذا الــكام لكــن ترويــج الشــائعات.. حماولــة إظهــار الوطــن أنــه مرتبــك.. 

رضبــة هنــا.. ورضبــة هنــا.. خبطــة يف الشــارع.. النــاس.. الدنيــا حــر.. النــاس متضايقــة.. هلــم حــق.. النظــام 

غــر نافــع، نحــن نحــاول مــن خــال منظومــة الكــروت الذكيــة التــي بــدأت مراحلهــا األوىل والثانيــة مــن أجــل 

أال هيــرب لــر واحــد.. لــو معــك كارتــك خــذ البنزيــن الــذي تريــده بعــد ذلــك.. أنــا فقــط أريــد أن نتأكــد أنــه 
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ــا لــو كل واحــد أخــذ حقــه وال يوجــد مشــاكل، فالغشاشــون  وصــل للمواطــن املــري حقــه يف الدعــم، طبًع

لــن ياقــوا مــوارد.. إذن يذهبــون للبحــث عــن شــغل. هــذه املنظومــة تقــاوم بشــدة، حمطــات متتنــع عــن تقديــم 

اخلدمــة... اإلجــراءات اآلن بمنتهــى احلــزم.. ســحب ترخيــص املحطــة.

ــم  ــياحة وحاهل ــغل يف الس ــن الش ــة م ــم مفتوح ــن بيوهت ــن الذي ــازف.. املالي ــا الن ــذه جرحن ــياحة.. ه الس

ــان  ــه قطــع طــرق ورمــي ملوتــوف وفضائيــات العــامل ملي ــا، كيــف يــأيت الســياح إىل بلــد في صعــب اآلن طبًع

صــور، الدنيــا ممتلئــة بصــور فيهــا كبــاري مقطوعــة عليهــا كاوتــش حمــروق.. هــذا فيــه إجــرام حجمــه 

ــل  ــارع باللي ــون يف الش ــون واقف ــن جيرم ــًدا، الذي ــر ج كب

التلفزيــون  أفتــح  ثــم  باملولوتــوف،  يقذفــون  والنهــار، 

ــوات تقــول: تراشــق بــن املتظاهريــن  ــاة مــن القن فأجــد قن

ــوزراء  ــس ال ــرون! فرئي ــؤالء متظاه ــمراميس.. ه ــول س ح

ــو  ــمراميس ه ــدام س ــف ق ــف فيق ــزل يل ــر وين ــي الفج يص

ــال طالعــن ســارقن اخلــزن واملــراوح  ــرى العي بنفســه وي

ــم  ــم وه ــة تدفعه ــمراميس والرشط ــن س ــرات م والكمبيوت

يدفعوهنــا ثــم يطلعــوا بــراءة، فاجلامعــة.. إخواننــا وأوالدنــا 

ــة. ــرة ثاني ــكهم م ــاذا نمس ــول: مل ــة تق ــا.. الرشط وأحبائن

املتظاهــرون يقطعــون طريــق الكورنيــش، صبيــة يقذفــون 

األحجــار عــى رجــال الرشطــة.. صبيــة لكــن عندهــم 17 ســنة.. 

هــؤالء غابــة صغــار هــؤالء عندهــم 20 ســنة لكــن صبيــة، إذن 

ملــا الرشطــة تــروح متســكهم.. الصــورة التقطــت ولفــت الدنيــا كلهــا ويذهبــون إىل النيابــة، وآخــر.. وزيــر الداخليــة 

يقولــون: أمــس هنــاك 200 منهــم أخــذوا بــراءة، هــذه صــورة للســياحة غــري مضبوطــة.. ملــاذا نحــن نعمــل يف أنفســنا 

ذلــك؟ ملــاذا نحــن نعمــل يف أنفســنا ذلــك؟ مــن الــذي ســيدفع الثمــن؟ نحــن، ملــاذا.. ملــاذا.. ملــاذا نعمــل ذلــك؟ مــن 

الــذي يــأيت بــاألوالد الصغــار الغابــة هــؤالء ويعمــل فيهــم ذلــك؟ هنــاك مــرشوع اليــوم أنــا أطلقتــه يعنــي احلقيقــة 

أعــداد ضخمــة جــًدا ملــا يبقــى فيــه مــا يســمى بــأوالد الشــوارع أكثــر مــن مليــون واحــد.. هــذا تراكــم ســنني..

اســتلم مجــال عبــد الناصــر احلكــم وكانــت 
مصــر هلــا 350 مليــون جنيــه اســترليي عنــد 
إلـــى ربــه وكانــت مصــر  بريطانيــا وانتقــل 
عهــد  يف  وزادت  دوالر..  مليــار   2 عليهــا ديــون 
الســادات إلـــى 21 مليــار دوالر، ووصلــت يف عهد 

ــى 35 مليــار دوالر مبــارك إلـ
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ــم أي  ــد يعطيه ــأيت أح ــذا كام! ي ــًا ه ــل طف ــنني وحتم ــا 10 س ــن دول عنده ــري م ــت كوب ــت حت ــى بن ــا تبق ومل

ــون لنــرب اإلخــوان... مــن هــم هــؤالء  ــا أوالد؟ ذاهب ــن ي ــون إىل أي ــم ذاهب ــوا اقذفــوا حجــارة، أنت حاجــة.. تعال

اإلخــوان؟ ال يعرفــون..

ــر الســياحة ورجــال الســياحة، وأشــكر أيًضــا  ــد أشــكر وزي ــا أري ورغــم ذلــك.. رغــم كل هــذا بفضــل اهلل )8( أن

األخ الكريــم الــذي ُعــنّي حمافــظ األقــر وهــو ليــس عليــه شــائبة واحــدة، لكــن مــن أجــل مصلحــة بلــده قــدم اســتقالته 

وقــال تفضلــوا أنــا أخــدم يف أي حاجــة.. أنــا كنــت أريــد أنمــي الســياحة هــو يقــول اآلن: هــل أنــا ســأكون عائًقــا ضــد 

ــر اهلل  ــر.. أحــروا غــريي.. أكث ــد الســياحة تكث ــا أري الســياحة؟ أن

خــريه.. جــزاه اهلل خــرًيا.

 نحــن بالرغــم مــن كل ذلــك زاد عندنــا حــوايل مليــون ســائح هذه 

الســنة، مليــون زيــادة طبًعــا بعــض الكامــريات ســتذهب يف مــكان يف 

األقــر يف اجلنــب فيهــا متاثيــل ليــس فيهــا ســياح.. يقــول: أرأيــت.. 

ال يوجــد ســياح؟ مثــل بالضبــط ميــاه الــري، وزيــر الــري كان يقــول 

يل: أنــا لــن أقــدر أزود الرعــة الكبــرية ســُتهد فتعمل مشــاكل.. الناس 

بــروي.. أي واحــد خــال أســبوعني ونكفــي، فيــأيت عــى آخــر 

ــون:  ــا ويقول ــاه فيصوروهن ــا مي ــرف مل تصله ــر يف الط ــة يف اآلخ ترع

الفاحــون يعانــون.. العطــش هياجــم مــر.. ســد النهضــة يعمــل. 

مــا هــذا؟ ملــاذا  ذلــك يــا مجاعــة؟ يــا أصحــاب اإلعــام ابحثــوا عــن 

املصلحــة.. مصلحــة بلدنــا وبلدكــم، وكل مــا يزيــد االســتقرار.. 

ــات مــر الســياحية...  ــق بإمكاني ــذي يلي ــد الســياحة بالقــدر ال تزي

ــا جمــاالت االســتثار وكلكــم ســمعتم عــن  ــري، فتحن ــك بكث ــار العــامل.. األفــق يف مــر أوســع مــن ذل ــع آث مــر هبــا رب

مشــاريع قوميــة كــرى مثــل تطويــر منطقــة قنــاة الســويس، نعــم هــي باملناســبة بيعــت أم ال.

أمــري قطــر أنــا أشــكره عــى موقفــه النبيــل بالنســبة ملــر جــًدا فيقــول يل: أنــا واهلل ال أعــرف ماســبريو الــذي 

ــي وال  ــع دون علم ــرم بي ــون اهل ــاف يك ــا أخ ــريه، أن ــا سنش ــون إنن ــن يقول ــذا الذي ــد ه ــن يوج ــذا أي ــم ه عندك

ــع أم ال؟! ــة اهلــرم بي ــر الداخلي ــا وزي حاجــة.. ي

وصــل  مبــارك  عهــد  يف  املديونيــة  إمجــايل   
قبــل  هــذا  دوالر،  مليــار   212 حــوايل  إلـــى 
2012/6/30م... ختيلــوا املليــارات الــي مــن 
املفــروض أن الدولــة تدفعهــا فقــط كفوائــد 
التعليــم  علــى  ننفــق  أن  قبــل  الديــون  هلــذه 

وغريمهــا والصحــة 
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 هــذا الــكام غــري معقــول.. عيــب.. نحــن أوالد مــر.. نحــن طالعــني مــن هــذا الطــني.. نبيــع قنــاة 

الســويس! نبيعهــا ملــن! عيــب.. املحللــون والفقهــاء وأصحــاب اخلــرة، ال  لــن تبــاع.. إهنــا يتــم عمــل قانــون 

هلــا لتصبــح لوحدهــا، لوحدهــا كيــف؟ ال.. ال. هــذا الــكام ليــس وراءه منفعــة، إهنــا ســتصبح تابعــة للرئيــس.. 

ولكــن الرئيــس ليــس منــا، عــى فكــرة هــؤالء الذيــن يقولــون ذلــك، وأنــا عضــو يف جملــس الشــعب أتــوا قانــون 

ــه.. ــة إســكندرية يعملون مكتب

هــذه املجموعــة إياهــا.. هــم هــم، عــى فكــرة الفرقــة هــي هــي.. أقــول لكــم عليهــا واحــد واحــد، اهلل يرمحــه 

كــال الشــاذيل كان يقــول يل: يــا دكتــور حممــد السياســة نجاســة وأنتــم نــاس أطهــار اتركــوا لنــا النجاســة وكونوا 

أنتــم يف الطهــارة - نعــم واهلل - اهلل يرمحــه.. أنــا أريــد أقــول لــك عــى حاجــة، قــايل قــول، هــو كان لــه طريقــة 

معينــة، قلــت لــه: يعنــي أنتــم ترسقــون ونحــن غــر قادريــن عــى أن نمنعكــم مــن الرسقــة أنتــم جبابــرة ترسقــون 

ــت  ــد أن ــون البل ــة ترسق ــه: طاملــا ال حمال ــاذا؟ قلــت ل ــال يل: نصيحــة م ــدي نصيحــة. ق ــا عن ــد كلهــا، فأن البل

والعصابــة هــذه ارجعــوا ملضابــط جملــس الشــعب حتــى تعرفــوا، اتركــوا الفلــوس يف مــر يعنــي ارسقوهــا 

لكــن اتركوهــا هنــا.. اعملــوا معــروف اتركوهــا يف مــر، قــال يل: أنــت رجــل طيــب.

إننــا كلــا نذهــب إىل دولــة يقولــون.. قلنــا.. مــاذا نقــول؟ أنتــم عندكــم الفلــوس أحــروا لنــا جــزًءا، 

ــم.. ال..  ــون نأخذه ــن 700 ملي ــكلة.. جيدي ــط.. ال مش ــون فق ــم 700 ملي ــوا: ه ــح.. قال ــون.. ال يص املري

ال.. نحــن نريــد إجــراءات ال أعــرف مــاذا.. وتقابلــون مــن؟ وتذهبــون إىل أيــن.. ثــم أنتــم بذلــك شــكلكم لــن 

ــط.. ــني للضغ ــري قابل ــن غ ــد.. نح ــا أح ــط عليه ــر ال يضغ ــة.. م ــم حاج ــن نعطيك ــا.. ل ــمعوا كامن تس

ــوا  ــن مض ــول الذي ــا.. الفل ــا طبًع ــيناء يف رشقه ــري س ــاد، وتعم ــوب الب ــن جن ــث التعدي ــويس ومثل ــاة الس قن

ــا  ــي إم ــث ناق ــا نبح ــة.. كل ــوا كل حاج ــد، باع ــع أرايض البل ــة بي ــوا جريم ــت ارتكب ــام الفائ ــاب النظ أصح

ــة. ــرص.. رشك ــان يق ــى ثعب ــع ع ــوت أو تق ــى عنكب ــا ع ــع إم ــا تق ــدي أجده ــع ي ــا أض ــني.. كل ــوت أو ثعاب عنكب

ــة  ــة الكويتي ــمها الرشك ــة اس ــى، رشك ــح حت ــاء اهلل للصب ــم إن ش ــأطول عليك ــا س ــي أن ــق يعن ــد يتضاي ال أح

املريــة ليســت كويتيــة.. يعنــي الكويــت هلــا عاقــة.. ال.. ال.. الكويــت ليــس هلــا عاقــة، أخــذوا 40 ألــف 

فــدان بالقــوة هكــذا، هــم 26 وهنــاك 14 ليســوا ملكهــم أخذنــا هــذه الـــ 14 األول، وبقــي 26، منهــم 3 آالف 

مزروعــني و3 آالف فيهــم ال أعــرف.. حجــارة وآثــار وال أعــرف مــاذا.. باقــي عــرشون، العــرشون ألــف فــدان 
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يف حــوايل 4000 مــر. الفــدان يعنــي 80 ألــف مــر مربــع.. دفعــوا فيهــم كــم مــن 13 ســنة.. 5 مايــني جنيــه، 

فرييــدون حتويلهــا مــن أرض اســتصاح إىل عقــارات، هــم بوروهــا، وقالــوا وزارة الــري هــي الســبب، وكام 

مــن هــذا القبيــل، قلنــا هلــم: موافقــون نكــون جلنــة تقيــم املوضــوع، جلنــة يف جلنــة.. قلــت هلــم: واهلل يعنــي أنــا أرى 

أن املســألة حتســب يف املتوســط مــن غــري الدخــول يف التفاصيــل ونــرى التفاصيــل 80 ألًفــا يف 500 جنيــه املتوســط 

يكــون 40 مليــاًرا وينتهــي األمــر، اللجنــة جــاءت وقدرهتــا بـــ 47 مليــاًرا، قــال: ال.. كثــري.. إًذا كــم تريــدون؟

جــاء يل أحــد النــاس الذيــن هــم اســتأجروه.. اســتأجروه وأعطــوا لــه مليــون دينــار كويتــي أتعــاب، فجــاء يقــول 

يل.. يريــد يقابلنــي ال يعــرف أهنــم اســتأجروه، فيقــول يل: هــؤالء اجلاعــة يعرضــون 13 مليــاًرا ســيدفعون 3 والباقــي 

بالتقســيط، حاجــة منتهــى اإلســفاف واإلجــرام.. ملــاذا ال؟

أصــل رشكــة مدينتــي رجــل طيــب أخرجــوه مــن الســجن.. أخــرج هشــام طلعــت مصطفــى مــن الســجن كيــف، 

ــة، فكيــف أخذهــا..  ــادة ليســت تابعــة للمدين ــده قطعــة أرض زي ــه! كيــف أطلعــه يعنــي، هــذا عن وهــو حمكــوم علي

هكــذا بالقــوة.. إذن تعالــوا نقيمهــا.. طلعــت بـــ 14 مليــاًرا.. أدفــع نصــف مليــار ومليــار ونصــف بعــد 50 ســنة.. 

وأي كام.. مــا هــذا؟

ــا تســويات بحــوايل  ــاس جــادون.. عملن ــاك بعــض املســتثمرين ن ــاس وهن ــا تســوية مــع بعــض الن نحــن عملن

ــم تســمعون، لكــن ملــا تكــون املســألة هبــذا الشــكل.. هــؤالء باعــوا الوطــن  ــى اآلن وأنت ــه حت ــارات جني 10 ملي

لكــن يرخــون هنــا وهنــاك بالشــائعات واألكاذيــب.. مل يتخلــص هــؤالء مــن مــرض النظــام الســابق الــذي فــرط يف 

احلقــوق ويف الثــروات ويف الكرامــة، أمــا رئاســة مــر الثــورة مــع كل احــرام وتقديــر وإعــال للقانــون وحفــاظ عــى 

الدســتور وعــدم التزيــد.. لكــن يف هــذه املرحلــة.. رئاســة مــر الثــورة هــذه ســتقطع أي يــد تفــرط يف أي حبــة رمــل 

أو قطــرة ميــاه، ســتقطع أي يــد تفــرط يف أيــة حبــة رمــل أو قطــرة ميــاه.

ــص  ــاز ونق ــة الغ ــني أزم ــكلة ب ــذور.. املش ــا ج ــدة.. هل ــت جدي ــاء ليس ــكلة الكهرب ــاء، فمش ــن الكهرب ــا ع أم

توليــد الكهربــاء.. تفاصيــل كثــرية.. لكــن نحــن يعنــي كــا قلــت لكــم عــن الغــاز.. نســتورد ونصــدر وحكايــة، 

ثــم ال نجــد غــاز مــن غازنــا فنســتورد مــازوت واملــازوت غــايل وثقيــل عــى املاكينــات وكفــاءة التوليــد تنخفــض 

وإمكانيــات التوليــد عندنــا.. لــو عندنــا وقــود يكفينــا.. فهنــاك نقــص بســبب الوقــود.. نقــص يف التوليــد حــوايل 

..% 15 - 10
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ــات  ــت 10 ملب ــدي يف البي ــو عن ــان أطفــئ واحــًدا.. ل ــدي مكيف ــو عن ــي نتعــاون مــع بعــض.. ل  فممكــن يعن

أطفــئ 3، هــل ممكــن نخفــض اســتهالكنا حتــى ال نمــد أيدينــا ألحــد، أترضــون أن نمــد أيدينــا ألحــد، نخفــض 

اســتهاكنا فقــط 10 % ختفيــض يعنــي كل 10 ملــات أطفــئ واحــدة حتــى ال ينقطــع أبــًدا.. قطــع الكهربــاء هــذا 

مشــكلة الواحــد قلبــه يتقطــع ألننــا نقطــع ســاعة وال اثنــان عــى النــاس، لكــن أقــول لكــم حكايــة لطيفــة ثانيــة 

يف الكهربــاء.. أيًضــا العبــث.. العجــز 10 - 15 % نحــاول نعاجلــه حتــى ال أحــد يتضايــق.. ال نقطــع النــور عــن 

ــغالة  ــوزارة ش ــى وال وال.. ال ــوك وال ع ــى البن ــرو وال ع ــى امل ــة وال ع ــات اهلام ــى املؤسس ــفيات وال ع املستش

بأقــى طاقــة كل يــوم.

ــن  ــة جيــيء واحــد مــن الذي  لكــن مــن احلاجــات الظريف

ــذي قاعــد يف  ــد ال ــم املجــرم هــذا للول يتبعــون النظــام القدي

ــة وال  ــه 40 قري ــز في ــاء.. املرك ــة الكهرب ــده حتويل ــز عن املرك

30، ثــاث خطــوط هــو مطلــوب خيفــض يف هــذا اليــوم 

ــد  ــط واح ــكينة خ ــزل س ــل؟ ين ــاذا يفع ــاعات ف ــًا 6 س مث

ويــروح، فالنــاس تتضايــق 6 ســاعات، بكــرة يطلعهــا وينــزل 

ــو  ــه ل ــع أن ــام، م ــاس كل 3 أي ــق الن ــروح، فيتضاي ــة وي الثاني

وزعهــا عــى الثــاث خطــوط ســيكون كل خــط فيــه ســاعتني 

ــه  ــال ل ــا وق ــه 20 جنيًه ــى ل ــد أعط ــد أح ــذا الول ــا.. ه تقريًب

ــب. ــذا حُياس ــك.. كل ه ــب إىل بيت اذه

 عموًمــا نحــن نبــذل جهــًدا كبــرًيا جــًدا حتــى نحــل 

ــرية جــًدا  ــل كث ــة وتفاصي ــا نشــري مــن اخلــارج ونشــري مــازوت وباألســعار العاملي ــاء، ونحن مشــكلة الكهرب

حتــى ال يوجــد مواطــن يعــاين.. هنــاك بعــض املعانــاة صحيــح، لكــن نحــن نريــد أن نصــر بعــض الوقــت حتــى 

ــات.. ــا 3 حمط ــدة، عندن ــات اجلدي ــح املحط نفت

أنــا أقــول إلخواننــا وأهلنــا املواطنــني الذيــن حــول حمطــة كهربــاء اجلديــدة التــي ســتفتح، ال تقفلــوا املحطــة.. 

ــل  ــن ال نقف ــارض.. لك ــا.. ح ــف أوالدن ــد أن نوظ ــح.. نري ــغل.. ال يص ــن الش ــال م ــوا الع ــح.. ال متنع ال يص

اســتلم الرئيــس مرســي الرئاســة والغــاز املصــري 
يتــم  مث  الطاقــة،  لوحــدة  دوالر   2 بـــ  ُيبــاع 
أن  كمــا  للوحــدة...  دوالر   12 بـــ  اســترياده 
ــتلمها  ــال اس ــام وأعم ــاع ع ــركات قط ــاك ش هن
خبســائر بلغــت 48 مليــار جنيــه ســنة 2012 

مليــار  70 ومديونيــة 



246

ــم،  ــن نريده ــي نح ــا الت ــن 25 ألًف ــي م ــف الت ــاع األل ــة أرب ــاوات.. ثاث ــتنتج 750 ميج ــة س ــة.. املحط املحط

جيعــل العجــز بــدل 10 يكــون 7 %. ال يصــح أيًضــا أننــا نســتخدم معهــم العنــف، ونقــول لألمــن خذوهــم.. لكن 

ســنضطر.. واحــد عمــود الكهربــاء ســيجيء يف أرضــه، عمــود الكهربــاء يأخــذ ربــع قــرياط يريــد مليــون ونصــف 

جنيــه تعويــض عــن الربــع قــرياط هــذا، ملــاذا؟ ملــاذا؟ بلدنــا.. ملــاذا؟ نريــد أن نســهل.. نريــد أن نتعــاون.. نريــد أن 

نتحــاب.. نريــد أن ننتــج.. نريــد أن نقــدر املســؤولية واملرحلــة.

إننــي عــى يقــني أن االنطالقــة الكــربى القتصادنــا مرهونة باســتكامل مؤسســات الدولة وحتقيق االســتقرار.. 

ــن  ــاج.. نعــم واهلل.. إن أمــل الذي ــة الفقــر واملحت أشــعر بحال

ــى  ــد ع ــه منعق ــون ب ــا يتعيش ــدون م ــاًل وال جي ــدون عم ال جي

حتقيــق اســتقرار تعقبــه هنضــة وتنميــة.. بــدون االســتقرار 

ــدم  ــاس، فع ــوال الن ــى أح ــن ترتق ــة ل ــدون التنمي ــة، وب ال تنمي

االســتقرار بســبب دعــوات التخريــب أو التظاهرات املســتمرة 

عــى  يؤثــر  الســنة،  يف  ملليونيــة  دعــوة   24 أو   22 يعنــي 

االســتثامر والســياحة وكافــة القطاعــات اإلنتاجيــة، وتصــل 

ــنوًيا..  ــار دوالر س ــن 15 ملي ــر م ــائر إىل أكث ــرات اخلس تقدي

لــو توافــر االســتقرار الســتغنينا عــن قــرض الصنــدوق، ولــن 

ــا ألحــد. نمــد أيدين

 البورصــة فقــدت خــال هــذا الشــهر فقــط حــوايل 50 مليــار 

جنيــه بســبب الدعــاوى والتشــويه والشــائعات والتظاهــرات 

ــزل، هــذا  ــا، ســتقفل عــى طــول.. البورصــة مؤرشهــا ين والدني

باإلضافــة إىل تعطيــل بعــض أفــواج الســياحة وإحجــام بعــض املســتثمرين.. مــن يدفــع فاتــورة ذلــك ســوى املواطن 

البســيط والعامــل والفــاح وغريهــم مــن الكادحــني الرشفــاء.. هــؤالء هــم الذيــن يدفعــون الثمــن يف النهايــة.

سياســًيا.. نجحنــا يف كتابــة دســتور ديمقراطــي عــري نفخــر بــه، حتــى ولــو كان البعــض يــرى احلاجــة لتعديل 

ــة  ــة واملؤقت ــتورية املتداخل ــات الدس ــة اإلعالن ــن مرحل ــاالً م ــتور انتق ــرار الدس ــا ال، وكان إق ــواده، ومل ــض م بع

الوقــود ????? حمطــات  مــن  العديــد  هنــاك  كان 

الســوداءحى  الســوق  يف  البزنيــن  يبيعــون 

الشــعب   فيغضــب  الوقــود،  يف  أزمــة  يفتعلــون 

املصــري ويتهــم الرئيــس مرســي وحكومتــه 

البلــد إدارة  يســتطيع  ال  وأنــه  بالتقصــري 
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ملرحلــة الوضــع الدســتوري املســتقر، ومــع ذلــك ال زلــت أقــول إن الدســاتري ليســت كتًبــا مقدســة، بــل جهــد 

بــرشي يمكــن أن تدخــل عليــه التعديــات التــي تلتــزم بالوســائل الديمقراطيــة والدســتورية وفًقــا حلاجــة الشــعب 

ــوق  ــن احلق ــع، يضم ــي اجلمي ــذي حيم ــوم ال ــو الي ــه ه ــض ملنع ــارب البع ــذي ح ــتور ال ــن الدس ــة، ولك واألم

واحلريــات للمواطنــن بــدون متييــز حتــى تلــك احلريــات التــي يــيء البعــض ممارســاهتا مــع األســف..

ــد  ــة عن ــلطة الترشيعي ــت الس ــا كان ــدي عندم ــدر يف عه ــون ص ــأول قان ــام، ف ــات واإلع ــرض للحري مل أتع

رئيــس اجلمهوريــة هــو منــع احلبــس االحتياطــي للصحفيــني، وتنازلــت عــن قضايــا اإلســاءة إىل شــخي.. لقــد 

مارســت - ومــا زلــت - أقــى درجــات الصــر عــى حالــة اإلفــراط يف اســتعال احلريــة التــي وصلــت إىل درجــة 

ــة..  ــذا اإلهان ــايب ه ــا الش ــرىض ألبيه ــتم ت ــل تش ــي تظ ــت الت ــي البن ــول يعن ــري معق ــول.. غ ــري املقب ــاوز غ التج

تــرىض؟ معقولــة! عيــب.. ال يصــح.. ال يصــح واحــد يقــول إذا كان رب البيــت بالــدف ضارًبــا.. عيــب عيــب، 

أليــس هــذا كلــه يقــع حتــت طائلــة القانــون.

والــذي يســتضيف شــفيق املطلــوب للعدالــة يف التلفزيــون ويظــل يعــرض كل الســفاهات، أليــس هــذا خمالف 

ــه  ــا، وجيعل ــكان علين ــموًما يف كل م ــخ س ــل يض ــذي يظ ــان ال ــد دح ــتضيف حمم ــن يس ــون وم ــتور والقان للدس

ــة،  ــد أقــول: إن ســنة كفاي ــا أري ــم.. أن ــون ضــد مــر كلهــا.. هــل هــذا كام؟ عيــب.. لقــد ت يتكلــم يف التلفزي

لقــد تــم إطــاق ساح.. إن هــذا الــكام واقــع.. لقــد تــم إطــالق رساح مجيــع املدنيــن املحكــوم عليهــم 

عســكرًيا.. كلهــم أعفــي عنهــم حتــى املبــدأ الــذي كنــا مــن قديــم نقــول: ال يقــدم مــدين إىل حمكمــة عســكرية إال 

يف حــدود القانــون العســكري، ومــا يمــس القــوات املســلحة أعفــي عنهــم، وتــم العفــو الشــامل عــن كل مــن 

حكــم عليهــم يف بعــض القضايــا التــي وقعــت أثنــاء الثــورة ملنارصهتــا، واآلن ألننــي أســمع مــن يقــول اإلفــراج 

عــن املعتقلــني السياســيني.. ال يوجــد معتقلــون يف مــر أصــاًل، ال يوجــد أوامــر اعتقــال ال يوجــد اعتقــال، ال 

يوجــد يف مــر معتقــل ســيايس واحــد عــى اإلطــالق، وأول مــرشوع تقدمــت بــه مــرشوع قانــون إىل جملــس 

الشــورى كان مــرشوع قانــون اجلمعيــات األهليــة الــذي يقــوم عــى فلســفة محايــة حريــة واســتقالل املجتمــع 

املــدين ومتكينــه، فيــا خيــص ملــف حقــوق الشــهداء واملصابــني..

قمــت فــور تــويل املســؤولية بتشــكيل جلنــة تقــي حقائــق وإنشــاء نيابــة للثــورة هبــدف البحــث عــن األدلــة 

التــي تــم طمســها وتقاريرهــم اآلن أمــام اجلهــات القضائيــة، ونحــن يف انتظــار أحــكام عادلــة هــذه املــرة، هــي 
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املحكمــة.. القضيــة التــي عرفــت بموقعــة اجلمــل قتلــة الثــوار خرجــوا كلهــم بــراءة! ملــاذا ملــاذا ملــاذا؟ مــن الــذي 

ــس  ــذي مل يضــع رئي ــذي مل يضعــه؟ مــن ال ــة؟ مــن ال ــذ يف القضي ــة حينئ ــر الداخلي مل يضــع حممــود وجــدي وزي

الــوزراء حينئــذ يف القضيــة مــن؟ أليــس النائــب العــام كانــت مطالــب الثــورة أنــه يقــال مــن منصبــه؟ لقيــت اآلن 

النــاس تقــول: ال بــد أن يعــود النائــب العــام، وهــذه مطالــب ثــورة.. هــؤالء ثــوار! أيــن كانــوا؟

لقــد كانــت الصعوبــة يف طمــس حقائــق هامــة مل مُتّكــن القضــاء الطبيعــي مــن رقــاب املجرمــن، خاصــة يف 

ظــل مــا قامــت بــه النيابــة يف ظــل النائــب العــام الســابق مــن تقديــم قضايــا غــر مكتملــة األركان بــدون أدلــة حقيقية 

كــام أكــد ذلــك عــدد مــن القضــاة أنفســهم يف حيثيــات احلكــم ليســت يف الــكالم أبــًدا يف حيثيــات احلكــم.

ثقــوا.. مــا زال دم الشــهيد يف رقبتــي، أنــا أقــول هلــؤالء النــاس الذيــن يقولــون اآلن: نحــن منضمــني للثــوار، 

يعنــي حســن عبــد الرمحــن أصبــح مــن الثــوار، معقولــة! مــا احلكايــة؟ يــا عــم اقعــد ســاكت.. طلعــت بــراءة.. 

اقعــد ســاكت.. هــو وأمثالــه.. نحــن نحــاول نجعــل الرشطــة تصحــو وتتعــاىف.. إن شــاء اهلل تتعــاىف بســبب الــذي 

عملتمــوه فيهــا أنتــم، اقعــد ســاكت.. خــرج بــراءة ويقــول لــك مــن الثــوار.. ينحــاز للثــوار، أنــا عارفهــم كلهــم 

واحــد واحــد ألن التاريــخ طويــل، وإن مل يرعــوي هــؤالء ألختــذن معهــم كل أســاليب القســوة.

ــا باختــاذ مجيــع اخلطــوات الازمــة يف التعويضــات الرمزيــة واملعاشــات االســتثنائية وتوفــري فــرص  لقــد قمن

ــنوات  ــوال س ــب ط ــده التعذي ــورس ض ــن م ــض م ــة إىل تعوي ــذا باإلضاف ــني، ه ــهداء واملصاب ــل ألس الش عم

ــا..  ــد، أن احلكــم البائ

ــم  ــار حل ــوا يف إط ــني أن يبق ــاًس مصمم ــاك أن ــن هن ــًدا، لك ــدون ج ــر جي ــري يف م ــال كث ــال أع ــاك رج هن

كابــوس عليهــم.. أهنــم يرجعــوا ثانيــة.. حممــد األمــني مــاذا يعمــل؟ عليــه رضائــب.. متهــرب مــن الرائــب.. 

ــه..  ــارات جني ــر مــن 3 ملي ــه ديــون للبنــك أكث ــه.. أمحــد هبجــت علي ــا قنات يدفعهــا خائــف يدفــع.. يســلط علين

ادفعهــم.. اتصالــح.. يســلط علينــا قناتــه، مــا احلكايــة؟ نواجــه حمــاوالت، ألنــه ال يوجــد أحــد يتصــور أنــه عامــل 

لنفســه بيــت وعامــل حواليــه حديــد، أو عامــل ال أعــرف مــاذا.. ممكــن هيــرب مــن العدالــة.. ال ينفــع.. كفايــة 

وأيًضــا ال يقعــد ســاكًتا.. ال.. يتحــرك ويذهــب هلــذا وجيــيء لذلــك.. مــا هــذا؟ انتهــى.. انتهــى.

ــد.. كل  ــبب أح ــد بس ــاء ألح ــى ال يس ــول حت ــا أق ــا.. أن ــا وقرارن ــاك إرادتن ــن امت ــا م ــاوالت ملنعن ــه حم نواج

واحــد ســيطبق عليــه القانــون بجــد، وعــى املتجــاوز.. هــذا املجــرم أن يلتــزم حــد القانــون حتــى يطبــق عليــه.. 
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ــه القانــون، أحســن لــه.. لكــن حــق الوطــن ال يضيــع بالتقــادم.. ال يضيــع.. ال يشء  ــه أن يطبــق علي األحســن ل

يضيــع بالتقــادم يف حقــوق األوطــان أبــًدا، نواجــه حمــاوالت ملنعنــا مــن امتــاك إرادتنــا وقرارنــا.. نشــهد حمــاوالت 

للتدخــل مــرة لصالــح بعــض القــوى الداخليــة لفــرض تغــريات سياســية، ومــرة يف شــكل التضييــق عــى واردات 

مــر مــن الوقــود بــا يؤثــر عــى احليــاة اليوميــة للمواطــن، ومــرة بتعطيــل االســتثارات اخلارجيــة.. مــرة بالضغــط 

لتأخــري قــرض صنــدوق النقــض الــدويل الــذي يعــد شــهادة ضامنــة للمســتثمرين، وهــو باملناســبة ليــس منّــة مــن 

أحــد عــى مــر، وإنــا هــو جــزء مــن نصيــب مــر الــذي تســاهم بــه هــذه املؤسســة االقتصاديــة الدوليــة.

نحــن.. هنــاك حماولــة مــا حلصارنــا اقتصادًيــا والضغــط 

ــا، وحتــى مــن بعــض األشــقاء.. مــع كل أســف.. مــن  علين

ــا  ــا.. إرادتن بعــض األشــقاء أيًضــا! ملــاذا؟ نحــن داخــل بلدن

لشــعبنا.. نريــد أن خرينــا يكفــي رشنــا.. نحــن ال نحــث عــى 

أذى ألحــد.. نحــن أكــر بكثــري جــًدا مــن أن عندمــا يقرصنــا 

عقــرب الوطــن يمــوت.. الوطــن ال يمــوت.. الــذي يراهــن 

أن األوطــان متــوت يبقــى يف غفلــة.. نريــد أن نبقــى دائــًا يف 

ســام وأمــان مــع أنفســنا ومــع أشــقائنا ومــع العــامل، لكــن 

ــذي ال  ــًدا.. هــذا كام ال ــا فيهــا مــاذا جي نحــن نعــرف الدني

هيتــم بنفســه ال ينتظــر أن أحــًدا غــريه هيتــم لــه..

لقــد حتركــت وحتركــت معــي مؤسســات الدولــة دون 

ــات  ــة عاق ــادة صياغ ــل إع ــن أج ــامل م ــارات الع ــل يف ق كل

مــر اخلارجيــة فذهبــت إىل أفريقيــا التــي تعّمــد النظــام الســابق إمهاهلــا، وحرصــت عــى عاقاتنــا بــدول 

حــوض النيــل يف إطــار مــن املشــاركة االســراتيجية التــي حتقــق مصالــح اإلقليــم وحتمــي مصالــح مــر وأمنهــا 

ــالق..  ــى اإلط ــا ع ــاون فيه ــي ال هت ــي الت ــا املائ ــس أمنن ــي مت ــا الت ــع القضاي ــة م ــكل جدي ــل ب ــي، ونتعام القوم

حيكمنــا فيهــا مبــدأ ال رضر وال رضار، وهــدف محايــة مســتقبل التنميــة جلميــع شــعوب حــوض النيــل. نحــن 

ــوض  ــا يف دول ح ــقاء يف كل إفريقي ــى األش ــون ع ــودان.. حريص ــى الس ــون ع ــا.. حريص ــى إثيوبي ــون ع حريص

وتنويــع  بنــاء  علــى  مرســي  الرئيــس  حــرص 
عالقــات مصــر بالقــوى الكــرى: الواليــات 
وروســيا  والصيـــن  األمريكيــة  املتحــدة 
علــى  حــرص  كمــا  األورويب،  واالحتــاد 
العــريب  حميطهــا  يف  مصــر  دور  اســتعادة 

مي ســال إل ا و



250

النيــل.. رســالتنا معهــم وتعاملنــا معهــم رســالة وتعــاون.. إخــوة.. هــم أشــقاؤنا.. هــم جذورنــا.. احلقيقيــة ليــس 

بيننــا وبينهــم عــداء.. نريــد هلــم املصلحــة، ونحافــظ عــى مصاحلنــا، وحيافظــون معنــا عليهــا، حرصــت عــى بنــاء 

وتنويــع عاقاتنــا بالقــوى الكــرى: الواليــات املتحــدة األمريكيــة والصــني وروســيا واالحتــاد األورويب، كــا أننــي 

حرصــت عــى اســتعادة دور مــر يف حميــط دورهــا العــريب واإلســامي، كــا حرصــت عــى فتــح جمــاالت التعــاون 

مــع الــدول الناميــة، وال ســيا دول الريكــس، وغريهــا ممــن يملكــون رؤيــة جديــدة إلعــادة صياغــة النظــام العاملــي 

بشــكل أكثــر عــدالً.. 

نتحــرك خارجًيــا بقــوة وبتــوازن وبرؤيــة واضحــة جتعــل 

ــع  ــركة م ــانية املش ــم اإلنس ــعوب والقي ــاز للش ــًا تنح ــر دائ م

واقعيــة وبصــرية نحقــق مــا ســبق يف ظــل معوقــات كثــرية، 

وكان بــا شــك ســيتحقق أكثــر لــوال التحديــات الكثــرية التــي 

فرضــت علينــا يف رحلــة صعودنــا مــرة أخــرى.. ليــس هــذا 

تريــًرا - علــم اهلل - ال أبــرر تقصــرًيا أو أتنصــل مــن مســؤولية، 

ــا حلقــه  بــل هــي مكاشــفة للشــعب مصــدر الســلطات واحراًم

ــفافية. ــاًء للش ــق إع ــة احلقائ يف معرف

ــا  ــد مــن اإلشــارة إىل م ــة ال ب ــة، بداي ــة األمني بالنســبة للحال

تســببه حالــة االحتجــاج املســتمر وأعــال العنــف التــي عطلــت 

ــن 7700  ــر م ــاك أكث ــد كان هن ــام واح ــي ع ــاء، فف ــرية البن مس

وقفــة فئويــة احتجاجيــة، وأكثــر مــن 5800 مظاهــرة واعتصام، 

قــدرت  دراســة  ويف  مليونيــة،  إىل  دعــوة   24 مــن  وأكثــر 

االحتجاجــات هــذا العــام بأكثــر مــن 9400 احتجــاج بمعــدل 114 احتجاًجــا شــهرًيا، حــوايل 37 احتجاًجــا كل 

يــوم، بعضهــا ختللــه عنــف.. ختللــه عنــف وقطــع طــرق وصدامــات، بــل وإزهــاق أرواح، كــا حيــدث اليــوم مــع 

كل أســف.. مــع كل أســف.. بــاهلل عليكــم قولــوا يل يعنــي.. بــاهلل عليكــم، كيــف يمكــن اإلنجــاز يف هــذا املنــاخ، 

بــل واألخطــر فيهــا ليــس فقــط كثــرة االحتجاجــات الســلمية، ولكــن انتشــار أعــال العنــف التــي هــي غريبــة 

قــارات  يف  كلــل  دون  مرســي  الرئيــس  حتــرك   
مصــر  عالقــات  صياغــة  إعــادة  أجــل  مــن  العــامل 
علــى  وعمــل  أفريقيــا  إلـــى  فذهــب  اخلارجيــة، 
تقويــة عالقــات مصــر بــدول حــوض النيــل يف إطــار 
مــن املشــاركة االســتراتيجية الــي حتقــق مصاحل 

اإلقليــم وحتمــي مصــاحل مصــر وأمنهــا القومــي
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متاًمــا عــى املجتمــع املــري، مثــل قطــع الطــرق الرئيســية والســكك احلديديــة وخطــوط املــرو.. أعــرف متاًمــا 

أننــا ال زلنــا نواجــه فيهــا قــدًرا كبــرًيا مــن الصعوبــات، وإن كان الوضــع اآلن أفضــل ممــا كان عليــه قبــل عــام.. 

مصممــون عــى اســتكال منظومــة األمــن.. أمــن الوطــن ال أمــن النظــام.

 نعــم.. مل نصــل للوضــع األمثــل وال يــزال جهــاز الرشطــة يعــاين مــن نظــرة ســلبية مــن قبــل قطاعــات عديدة.. 

لنواجــه أنفســنا بالتحــدي الكبــري الــذي يواجــه أداء جهــاز الرشطــة لــدوره بكفــاءة، أال هــو املنطلقــات األمنيــة 

التــي اســتخدمت يف الســابق بــكل أســف خلدمــة احلاكــم الديكتاتــور، وليــس خلدمــة املؤسســات الرشعيــة التــي 

تتــداول الســلطة هبــا بشــكل ديمقراطــي، وهــو املفهــوم الــذي إذا نجحنــا ســوًيا يف ترســيخه ســيحول إن شــاء اهلل 

جهــاز الرشطــة إىل جهــاز أكثــر حيــدة خيــدم الشــعب، ويأمتــر بأمــر قيــادة الدولــة التــي اختارهــا الشــعب.

ومــن بــاب املكاشــفة أيًضــا، ال بــد وأن نقــر أن هنــاك إجــراءات تتعــارض مــع بعضهــا البعــض بالــرضورة 

ــض  ــى أداء بع ــلبي ع ــها الس ــاط وانعكاس ــة للضب ــكام اإلدان ــض أح ــق، وبع ــي احلقائ ــة تق ــر جلن ــل تقري مث

أجــزاء جهــاز الرشطــة، يعنــي لســان احلــال يقــول حتكــم عــّي وتقــول يل: انــزل اضبــط األمــن.. كيــف يكــون 

هــذا الــكالم؟ أنــا ال أوافــق عــى هــذا املنطــق.. لكنــه واقــع موجــود ال نريــد أن ندفــن رأســنا يف الرمــال ثانيــة، 

ــم يف  ــم بواجبه ــر - قيامه ــم كث ــاء - وه ــة الرشف ــال الرشط ــب لرج ــه حيس ــك كل ــع ذل ــع، وم ــم يف الواق نتكل

ظــروف صعبــة نعــرف هــذا ونصــرب عليــه، ونســعى لعالجــه حفًظــا ألبنائنــا الضبــاط مجيًعــا واجلنــود واألفــراد 

وكل العاملــن فيهــا.. والوقــت وتغيــر املناهــج والــرؤى جــزء مــن العــالج، وحتــام ســننجح لكننــا نحتــاج أن 

نصــرب.. إن شــاء اهلل ســننجح، ولكننــا نحتــاج أن نصــرب.

ــن  ــون، ول ــم التعامــل معهــا بالقان ــي يت ــة الت أداء الرشطــة يف حتســن رغــم ظهــور بعــض التجــاوزات الفردي

نســكت عــى أي انتهــاك للقانــون، ولكننــا يف املقابــل ال يمكــن أن نتجاهــل مــا يتحملــه رجــال الرشطــة خــال 

قيامهــم بواجبهــم، وال يمكــن أبــًدا أن ننســى شــهداء الرشطــة الذيــن استشــهدوا أثنــاء أداء الواجــب، كل يــوم 

ــة  ــهداء الرشط ــال ش ــن رج ــهيًدا م ــط 85 ش ــايض فق ــام امل ــهد يف الع ــد استش ــة، وق ــن الرشط ــهداء م ــاك ش هن

والوطــن رمحهــم اهلل رمحــة واســعة.

أبنــاء الشــعب املــري كلــه الكــرام، بعــد كشــف حلســاب عــام مــى.. أنــا قلــت بعــض األمثلــة والــكام 

ــراءة.. ال هتــاون  ــو خرجــوا ب ــى ول ــاع النظــام الســابق املجرمــني حت ــري، والوقــت ال يكفــي لكــن.. لكــن أتب كث
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معهــم، أنــا ال أقــول لــو خرجــوا بــراءة سنحبســهم... ال أقــول ذلــك.. ال ينفــع أن أقــول ذلــك، وال ينفــع نعمــل 

ــم،  ــم باالس ــخصًيا عارفه ــا ش ــم أن ــوء حظه ــم: لس ــول هل ــا أق ــًدا.. أن ــم أب ــاون معه ــن أهت ــول: ل ــن أق ــك، لك ذل

يعنــي فتحــي سور وفرقتــه أنــا عارفهــم كلهــم، وحســن عبــد الرمحــن وفرقتــه أنــا عارفهــم كلهــم، اتركــوا النــاس 

تشــتغل خربتــم البلــد.. خربتــم الدنيــا، أخرمتونــا.. تســتخدمون  األمــوال الفاســدة التــي أخذمتوهــا حراًمــا مــن 

دم النــاس يف أنكــم حتركــوا النــاس ثانيــة، والبلطجــة ضــد الرشطــة وضــد الشــعب، وتشــغلون اجليــش، وتأخــروا 

الدنيــا ثانيــة.. مســؤوليتي أين أمنعكــم مــن ذلــك، وســأمنعكم مــن ذلــك.. ســأمنعكم مــن ذلــك.

ــة التحــرك نحــو املســتقبل.. لقــد بنيــت معكــم  بعــد كشــف حلســاب عــام مــى أود أن أطلعكــم عــى رؤي

سياســايت عــى تقديــرات أراجعهــا كل يــوم يف ضــوء التحديــات واألمــر ال يعالــج فقــط بإجــراءات وقــرارات هــي 

الزمــة، ولكنهــا ليســت كافيــة، وإنــام يعالــج بالدرجــة األوىل بتغــرات يف رؤيــة وأســلوب ممارســة احلكــم 

كلــه.

أوالً: إصــالح وتغيــر املؤسســات ســتكون بوتــرة أرسع وأكثــر حســاًم، ونحتــاج يف ســبيل ذلــك أن تعمــل 

املاكينــة الترشيعيــة بــكل طاقتهــا، فنحــن بحاجــة ملجلس النــواب القادم الــذي طال انتظــاره.. نحتــاج الترشيعات 

ــات  ــول: االنتخاب ــذا أق ــر، ول ــة الفق ــام، حمارب ــن، االقتصــاد، اإلع ــاالت.. األم ــدم يف كل املج اجلديــدة للتق

الرملانيــة عــى األبــواب.. هبــا نســتكمل مؤسســاتنا لتكــون لدينــا دولــة مكتملــة البنــاء، جملــس الشــورى انتهــى 

ــا أهيــب  مــن قانــون جملــس النــواب وقانــون ممارســة احلقــوق السياســية وأرســلتها للمحكمــة الدســتورية وأن

ــات يف أقــرب  ــى نتشــاور ونتحــاور يف إجــراء االنتخاب ــرة أن تنتهــي منهــم يف أقــرب فرصــة حت باملحكمــة املوق

وقــت وبــكل الشــفافية واحلياديــة مبــارشة لكــي نكــون الرملــان اجلديــد.

ثانًيــا: العمــل بــكل الطــرق عــى تســهيل االندمــاج الســيايس لــكل األطيــاف مــع االجتــاه إىل فئــات أوســع 

ــا  ــا مسيًس ــع، فاملجتمــع املــري أضحــى جمتمًع ــى نفعــل أدوار اجلمي ــر شــباًبا؛ حت مــن الشــارع الســيايس األكث

ــداد  ــم.. امت ــري منه ــن كث ــخاص حمددي ــى أش ــيايس ع ــل الس ــر الفع ــاف ق ــن اإلجح ــورة، وم ــد الث ــاز بع بامتي

ــدة شــابة. ــة سياســية جدي ــداد ملرحلــة ســابقة نحــن يف أمــس احلاجــة لضــخ الدمــاء والدفــع بنخب بعضهــم امت

ــا: خلــق فــرص عمــل للشــباب.. أولويــة املرحلــة القادمــة تســتهدف توفــري مليــون و300 ألــف فرصــة  ثالًث

عمــل جديــدة كل عــام لنهبــط بمعــدل البطالــة مــن 13.5 % إىل 8 % يف 3 ســنوات باالعتــاد عــى املرشوعــات 
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الكــرى مثــل قنــاة الســويس ووادي التكنولوجيــا وتنميــة الســاحل الشــايل وغريهــا، وكــذا بانتهــاج رؤيــة تنموية 

أفقيــة تعتمــد عــى املرشوعــات الصغــرية واملتوســطة املصممــة خللــق فــرص تنمويــة حمليــة.

رابًعــا: متكــن الشــباب.. هــذا أمــر هــام جــًدا بالنســبة يل.. متكــن الشــباب لفتــح آفــاق جديــدة تعالــج مــا 

ــورة،  ــباب الث ــام بش ــي االلتح ــاه ه ــذا االجت ــوايت يف ه ــون أوىل خط ــررت أن تك ــا مــن قصــور.. ق شــاب جتربتن

وتأســيس آليــات منتظمــة إلدماجهــم يف حكــم بلدهــم نطورهــا مًعــا عــى ضــوء التجربــة واملارســة حتــى نحقــق 

ــا.. وزارة  ــة هل ــات ناجح ــد آلي ــرًيا دون أن نج ــه كث ــم عن ــذي نتكل ــباب ال ــني الش ــدف متك ــة ه ــدق وفعالي بص

الشــباب اآلن وباتفــاق وتوجيــه كامــل يســجل فيهــا اآلن 

يف معســكرات مراكــز الشــباب ووســائلها أكثــر مــن مليــون 

شــاب اآلن ملئــوا اســتارات ودفعــوا رســوًما بســيطة حتــى 

مــن خاهلــم يتــم التدريــب لكوادرهــم ولغريهــم أيًضــا بعــد 

ذلــك.

خامًســا: وإزاء كل مــا تعرضــت هلــا يف حديثــي إليكــم 

الليلــة مــن قضايــا هتــم الوطــن الراهــن فقــد قــررت: 

1 - تكليــف الســيد وزيــر الداخليــة بعمــل وحــدة خاصــة 

ملكافحــة أعــال البلطجــة وقطــع الطــرق وترويــع املواطنــني 

ــة. ــات احليوي ــة املؤسس ومهامج

2 - تشــكيل جلنــة مســتقلة إلعــداد التعديــات الدســتورية 

املقرحــة.. هــذه اللجنــة مــن مجيــع األحــزاب والقــوى 

السياســية، مجيــع األحــزاب والقــوى السياســية كلهــم مــن الغــد مدعــوون لكــي جيلســوا معــي خيتــارون منهــم 

ــا  ــتور.. أتبناه ــى الدس ــات ع ــم بتعدي ــي مقرحاهت ــا ه ــرية م ــابقة كث ــات س ــع مقرح ــررون م ــم ويق ــا هل رئيًس

ــة كمقــرح مــن رئيــس اجلمهوريــة. ــاته القادم ــان يف أوىل جلس مجيعهــا ألقدمهــا للرمل

3 - تشــكيل جلنــة عليــا للمصاحلــة الوطنيــة، تضــم ممثلــني بكافة عنــارص املجتمــع من األحــزاب واألزهر والكنيســة 

والشــباب والقــوى الثوريــة واجلامعــات والنقابــات واجلمعيــات األهليــة عى أن تقــوم هذه اللجنــة باآليت:

عــن  راض  غــري  مرســي  الرئيــس  كان 
ــن واملسيحييـــن  ــن املسلميـ العالقــات الفاتــرة بيـ
التخوفــات  إلـــى  ذلــك  يرجــع  وكان  مبصــر؛ 
املوروثــة مــن النظــام الســابق الــذي جعــل كل 

للمسيحييـــن فزاعــة  إســالمي  هــو  مــا 
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ــة والوطــن  ــة مؤسســات الدول ــني كاف ــة ب ــق املصاحلــة احلقيقي ــي مــن شــأهنا حتقي -  اإلعــداد لــكل اإلجــراءات الت

ــية. ــزاب السياس ــوى واألح ــع الق ــا ومجي ــة وغريه ــام والثقاف ــاء واإلع القض

- التوافــق عــى حمــاور العمــل الوطنــي خــال الفــرة القادمــة بــا يعــي مصلحــة الوطــن فــوق كل اعتبــار شــخي 

أو حــزيب وبــا يوفــر املنــاخ املناســب ملواجهــة التحديــات.

- تكليــف الســادة الــوزراء واملحافظــن مــن اآلن، واتفقنــا عــى ذلــك يف جملــس املحافظــني أمــس الــذي اســتمر 

ألكثــر مــن 10 ســاعات، واليــوم أيًضــا يف جملــس الــوزراء.. تكليــف الــوزراء واملحافظــني بإقالة كل املتســببني يف 

األزمــات التــي تعــرض هلــا املواطنــون.. أنــا قلــت: إن الدولــة 

العميقــة رؤوســها مــا زالــت موجــودة، وبالتــايل قلــت: إن ســنة 

كفايــة كــا قلــت لكــم اليــوم.. املحافظــون والــوزراء.. تكليــف 

مبــارش مــن رئيــس اجلمهوريــة بإقالــة كل هــؤالء، كل املتســببني 

يف األزمــات التــي تعــرض هلــا املواطنــون يف قطــاع اخلدمــات.. 

ــوزراء  ــادة ال ــوزراء للس ــس ال ــة رئي ــف ومتابع ــة.. تكلي ومتابع

واملحافظــني عــى أن يتــم ذلــك خــال أســبوع.

- ســحب تراخيــص كل حمطــات البنزيــن، التــي امتنعــت عــن 

اســتام املنتــج أو امتنعــت عــن توزيــع حصتهــا عــى املواطنني.

التــي  الوقــود  باســتام حمطــات  التمويــن  تكليــف وزارة   -

متتنــع عــن العمــل عــى أن تنســق إدارهتــا مــع اجلهــات املختصــة 

ــني. ــح املواطن لصال

- إلــزام الســادة املحافظــن والــوزراء بتعيــن مســاعدين هلــم 

مــن الشــباب فيــا ال يزيــد ســنه عــن 40 ســنة خــال 4 أســابيع مــن اآلن.

اإلخــوة واألخــوات.. الشــعب املــري كلــه.. اســمحوا يل أن أوجــه عــدًدا مــن الرســائل لألمــة 

املريــة.. للشــعب املــري.. أبدؤهــا بالرســالة إىل رشكاء الوطــن.. اإلخــوة املســيحين وًدا وتقديــًرا 

ــًرا، كــام ُأمرنــا مجيًعــا: وب

اســتهدفت حكومــة الرئيــس مرســي توفــري مليــون 
و300 ألــف فرصــة عمــل جديــدة كل عــام ليهبــط 
معدل البطالة من 13.5 % إلـــى 8 % يف 3 ســنوات 
باالعتمــاد علــى املشــروعات الكــرى مثــل مشــروع 
التكنولوجيــا،  ووادي  الســويس،  قنــاة  تنميــة 

ــا ــمايل وغريه ــاحل الش ــة الس وتنمي
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ــى  ــوًيا ع ــدة.. نعمــل س ــة واح ــد.. ثقاف ــخ واح ــد.. تاري ــد واح ــن أوالد بل ــد.. نح ــن واح نحــن رشكاء وط

ــعرها..  ــا ومل نستش ــمية عنه ــث الرس ــررت األحادي ــا وتك ــا رددناه ــي طامل ــة الت ــك الكلم ــة.. تل ــيخ املواطن ترس

جــاءت الثــورة لتعليهــا والدســتور ليحميهــا، وأصارحكــم أين ال أشــعر براحــة كبــرية ملــا أحــس بــه مــن عاقــات 

فاتــرة ال ختطؤهــا عــني مدقــق خلــف االبتســامات والزيــارات واللقــاءات الروتوكوليــة التــي جتمعنــا، وإن كنــت 

أقــدر جــًدا حجــم التخوفــات املوروثــة مــن النظــام الســابق الــذي جعــل كل مــا هــو إســامي فزاعــة لكــم.. األمر 

ليــس كذلــك.. األمــر ليــس كذلــك.. اخلــربة التارخييــة.. العبقريــة املريــة تؤكــد أن املتدينــن املســلمن 

ــا  ــر النــاس حرًصــا عــى بعضهــم البعــض وعــى الوطــن، نريــد أن تعــود ممارســتنا مًع واملســيحين هــم أكث

ــداء  ــرص أع ــا ح ــه إىل م ــة، وأن نتنب ــرون طويل ــوال ق ــه ط ــت علي ــا كان ــا مل ــر وقراه ــدن م ــن يف م كمري

الوطــن عــى إفســاده تدمــًرا لــه ومتزيًقــا لنســيجه الواحــد. 

الرســالة الثانيــة: إىل القــوات املســلحة الباســلة، كانــت القــوات املســلحة وســتظل درع مــر الواقــي التــي 

حتظــى بــكل تقديــر واحــرام مــن مجيــع املريــني ومــن مجيــع مؤسســات الدولــة.. انحــازت إىل الثــورة وتصــدت 

إىل إدارة البــاد يف ظــرف دقيــق شــديد احلــرج مــن عمــر مــر، ثــم عــادت بكرامــة عاليــة وهبمــة وباختيــار كامــل 

ــل  ــدة يف ظ ــات عدي ــرض لتحدي ــزال تتع ــور، وال ت ــة الثغ ــدر يف محاي ــا املق ــوم بدوره ــا.. تق ــادت إىل ثكناهت - ع

مرحلــة االنتقــال الكــرى التــي تعيشــها مرنــا الغاليــة.. نجحنــا مجيًعــا يف بنــاء عاقــات مدنيــة عســكرية جديــدة 

متوازنــة ختــدم التحــول الديمقراطــي الــذي نعيشــه اليــوم واقًعــا.. أمــا مــا يثــار هنــا وهنــاك منســوًبا إىل مصــادر 

جمهلــة جمرمــة يف حــق الوطــن تســعى بالوقيعــة بــني مؤسســاته الكــرى لغــرض أقــل مــا يوصــف بــه أنــه رخيــص 

حــول عاقــة رئيــس اجلمهوريــة بالقــوات املســلحة وتريبــات مغرضــة عــن وجــود خــاف أو انقســام.

ــة ســواء يف  ــة بالقــوات املســلحة صحي ــد أن تكــون عاقــة رئاســة الدول ــاك مــن ال يري ــع أقــول: هن  فللجمي

ــس  ــذة هــي أن رئي ــع اإلرادات الناف ــا مجي ــي جتتمــع عليه ــة الت ــى احلقيق ــر ويف خارجهــا، ولكــن تبق داخــل م

اجلمهوريــة هــو القائــد األعــى للقــوات املســلحة، وأن مؤسســات الدولــة مجيًعــا وعــى رأســها القــوات املســلحة 

ــة كل يف دوره دون  ــس الدول ــادة رئي ــت قي ــام حت ــاط ت ــجام وانضب ــل بانس ــيادية تعم ــن الس ــزة الوط ــي أجه وباق

انتقــاص أو تغــول عــا هــو مرســوم هلــا مــن أدوار يف الدســتور والقانــون.
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ــه  ــم الــذي قامــت ب ــاذا؟ دور القــوات املســلحة العظي ــاذا نشــغل القــوات املســلحة مل ــد أن.. مل نحــن نري
أثنــاء الثــورة ودورهــا العظيــم جــًدا خــال التاريــخ واحلــارض يف اجلاهزيــة واالســتعداد والتدريــب ورقابــة 

أمــن الوطــن. 

ــا كل  ــدة عنه ــي بعي ــة ه ــرق ملتوي ــا بط ــدث عنه ــلحة ونتح ــوات املس ــغل الق ــد نش ــد أن نقع ــن نري ــاذا نح مل

البعــد.. برجاهلــا وقياداهتــا املحرمــة التــي تعــرف مصلحــة الوطــن.. مــا هــذا؟ هــذا عبــس.. ســتبقى كــا كانــت 

بــل أقــوى.. أنــا أقــول لكــم: القــوات املســلحة يف عــرشة شــهور فعلــت مــا صعــب أن حيــدث يف 20 ســنة، طبًعــا 

هــذا ال يســعد البعــض طبًعــا، فتتحــرك األصابــع اخلفيــة.. ســنقطع هــذه األصابــع.

إىل هــؤالء الرشفــاء أبنــاء القــوات املســلحة.. أبنائــي مجيًعــا.. أقــدم هلــم كل التحيــة والتقديــر واالمتنــان 

واالمتنــان مــن شــعب مــر كلــه عــى مــا قامــوا بــه مــن دور يف الثــورة وعــى مــا يفعلونــه اآلن مــن تطويــر هلــذه 

املؤسســة العظيمــة. ويكونــون أيًضــا معنــا عــني ســاهرة كمســؤولية إضافيــة معــي.. عــني ســاهرة عــى أمــن الوطــن 

أيًضــا، هــم اليــوم.. القــوات املســلحة تتحــرك لتتواجــد يف مفصليــات وأماكــن مهمــة يف الوطــن لطمأنــة النــاس.. 

ليعــرف النــاس أن هنــاك رجــاالً ســيحفظون أمــن الوطــن، إذا فكــر عابــس أن يعبــس.. هــذا فعــل القــوات املســلحة 

اآلن.. التواجــد.. وهــذه مســؤولية إضافيــة تعطلهــا بعــض الــيء عــن دورهــا احلقيقــي اآلخــر، لكنهــا هــذا قدرها، 

وقدرهــا وقدرنــا أن تكــون عينًــا إضافيــة مــع الرشطــة والداخليــة ســاهرة عــى أمــن الوطــن يف هــذه املرحلــة.

إىل هــؤالء الذيــن يســتخفون بمــر وأمنهــا وقياداهتــا، ويســعون إىل حماولــة توريــط.. لــن ينجحــوا طبًعــا.. 

مســتحيل.. نحــن عندنــا رجــال مثــل الذهــب يف القــوات املســلحة.. مثــل الذهــب.. مــاذا؟! حماولــة توريطهــا 

لتعطيلهــا أو إربــاك املشــهد للنفــاذ عــر الشــقوق.. أقــول هلــم: عــودوا إىل جحوركــم.. ســعيكم غــري مشــكور، 

أتوعدكــم بالقانــون.. هــؤالء العابثــون.. أتعودكــم بالقانــون الــذي ال أســتطيع جتــاوزه، ففيــه متســع لعقابكم عى 

مــا ترتكبــون يف حــق الوطــن مــن جرائــم.. الــذي يغلــط ويتكلــم ببــذاءة وهيــني مؤسســة أو رئيــس اجلمهوريــة 

القائــد األعــى للقــوات املســلحة.. القانــون العســكري.. يف القوانــني متســع لعقابكــم عــى مــا ترتكبــون يف حــق 

الوطــن مــن جرائــم، وأمــا عقــاب التاريــخ واألجيــال وعقــاب اهلل ســيكون أشــد وأنكــى.

الرســالة التاليــة: وزارة الداخليــة.. لكــم دوركــم الوطنــي الــذي ال يمكــن أن ينكــره إال جاحــد.. تعيشــون 

ــا كمريــني لتجاوزهــا.. الظــرف الــذي يعيشــه الوطــن يفــرض  أزمــة أشــعر هبــا، وأدعمكــم وندعمكــم مجيًع
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عليكــم دوًرا أعتــره فرصــة تارخييــة بالنســبة لكــم ســيكتبه التاريــخ يف تثبيتكــم لدولــة القانــون، وتأكيــد قدرتكــم 

عــى القيــام بواجبكــم يف تأمــني املواطنــني واحلفــاظ عــى املؤسســات، ولــن نتوانــى يف تعضيــد أجهــزة الرشطــة، 

وأن يتعــرف أبناؤنــا فيهــا عــى املفاهيــم اجلديــدة التــي جيــب أن تســود يف مــر الثــورة.. ليــس أمامنــا خيــار إال 

أن تقومــوا بدوركــم.. ليــس عندنــا خيــار ثــاٍن، املســؤول عــن األمــن وتطبيــق القانــون وإعاملــه طبًقــا للقانــون 

هــي الرشطــة.. ال يوجــد خيــار ثــاٍن، حتــى ال أحــد يعتقــد أنــه قيــوم عــى حاجــة.. ال ســاح ألحــد أن حيــل حمــل 

جهــاز الرشطــة املحــرم املوجــود يف مــر.

ــول  ــر.. دخ ــاة م ــاء.. إىل قض ــة: إىل القض ــالة التالي الرس

وأربــك  القضــاء  أربــك  السياســة  معــرك  القضــاة  بعــض 

يف  كسياســيني  القضــاء  رجــال  بعــض  وظهــور  السياســة، 

مؤمتــرات عامــة وحمافــل إعاميــة يعــد وفــق األعــراف القضائيــة 

املريــة العريقــة متعارًضــا مــع هيبــة القضــاء وســموه عــى 

ــه  ــاء ورجال ــن القض ــاه م ــا أمتن ــيايس، م ــل الس ــات العم رصاع

أن يكونــوا يف حمراهبــم بــكل قدســية وتقديــر بعيــًدا عــن معــرك 

السياســة بــا فيــه ومــا عليــه املؤسســة الكبــرية القضــاء املــري 

ــه،  ــه أن يــيسء إلي الشــامخ املســتقل ال يســمح ألحــد مــن داخل

تــرر  الســيايس  الــراع  كأداة يف  القانــون  اســتخدام  فمــع 

ــون  ــة القان ــزت مصداقي ــث ُه ــة، حي ــاء والسياس ــان: القض االثن

كمعيــار موضوعــي حلســم املنازعــات.. ارتبك املشــهد الســيايس 

بعمليــات القطــع املتكــررة ملســار بنــاء املؤسســات السياســية والتدخــل املســتمر يف عمليــة صنــع القــرار الســيايس، ويف 

ــامل.. ــم الع ــع نظ ــه يف مجي ــول ب ــك معم ــداء، وذل ــاء ابت ــاص القض ــل يف اختص ــي ال تدخ ــيادية الت ــور الس ــا األم قلبه

ــط  ــى ضب ــاص ع ــة وبإخ ــل بجدي ــة تعم ــة القضائي ــل املؤسس ــن داخ ــتمرة م ــاوالت مس ــاك حم ــم أن هن أعل

هــذا االنحــراف، وأمتنــى أن نــرى أثرهــا سيًعــا حتــى نتمكــن مجيًعــا مــن احلفــاظ عــى الصــورة الشــاخمة للقضــاء 

املــري املعهــودة فيــه.

جمتمعــي  حــوار  إلـــى  مرســي  الرئيــس  دعــا 
فوضعــت املعارضــة شــروًطا وطالبــت بتنفيذهــا 
وصــف  وإال  مناقشــة  ودون  حــوار  أي  قبــل 
قواعــد  خيالــف  مــا  وهــو  جــاد..  غــري  بأنــه 

املجتمعــي احلــوار  ومبــادئ  الدميقراطيــة 
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إىل قضــاة مــر الرشفــاء.. مؤسســة القضــاء هــي تــاج الدولــة املريــة.. القضــاء كان وســيظل دوًمــا حصــن 

ــة القضــاء  ــل عــى العكــس.. محاي ــاك خصومــة معكــم، ب ــاك خصومــة معكــم.. ليــس هن ــة.. ليــس هن العدال

ــو أوىل  ــي ه ــاإلرشاف القضائ ــة األول، ف ــو درع الديمقراطي ــا، فه ــا مجيًع ــه أولوياتن ــظ مكانت ــري وحف امل

ضامنــات العمليــة االنتخابيــة النزهيــة.

ــني  ــة ب ــاخ الثق ــم من ــت، إىل تدعي ــا فعل ــدي، ك ــكل جه ــعى ب ــم، وأس ــم وإىل حكمتك ــة إليك ــن بحاج الوط

الســلطات، واحلديــث عــن وجــود نوايــا ســيئة جتاهكــم مــا هــو إال صيــد يف املــاء العكــر، وأي تطويــر أو تغيــري 

ــه  ــة نحتاج ــلطة القضائي ــون الس ــاة وقان ــة القض ــيحرم رغب س

ــرج إال  ــن خي ــه ل ــاء، ولكن ــتقالية القض ــم اس ــم؛ لدع ــدة نع بش

الترشيعيــة والقضائيــة وفًقــا  الســلطتني  بــني  بتوافــق كامــل 

للدســتور.. نتطلــع مجيًعــا أن تقــوم املحكمــة الدســتورية العليــا 

برعــة الــرد عــى قانــون االنتخابــات حتــى يتســنى للجنــة 

العليــا لانتخابــات الدعــوة لانتخابــات يف أقــرب فرصــة، 

وقــد ملســتم مجيًعــا مــدى حــريص يف الفــرة األخــرية عــى 

اســتكال بنــاء مؤسســاتنا املنتخبــة حتــى يتحقــق االســتقرار 

الســيايس املنشــود إال أن احرامنــا ألحــكام القضــاء حــال دون 

إجــراء االنتخابــات يف موعدهــا املقــرر الــذي كان مقــرًرا ســلًفا، 

والتــي كانــت ســتمكننا يف تلــك األيــام أن نناقــش تشــكيل 

احلكومــة اجلديــدة بــداًل مــن الدعــوات التــي تعيدنــا إىل املربــع 

ــر. ــم صف رق

إىل املعارضــة أحــب أن أوجــه كلمــة لــرشكاء العمــل الوطنــي يف صفــوف املعارضــة.. أثمــن دور قطــاع 

ــه يف  ــدًدا ل ــه ومس ــوم ب ــا أق ــًا مل ــم مكم ــر دوره ــاوب وأعت ــوب وتتج ــد وتص ــي تنتق ــاءة الت ــة البن ــن املعارض م

االجتــاه الصحيــح، ولكننــي وبــكل رصاحــة كنــت أتوقــع أن تــرب باقــي القــوى واألحــزاب السياســية مثــاالً 

للمعارضــة البنــاءة التــي تــدرك أمهيــة الــدور الــذي تقــوم بــه يف احليــاة السياســية املريــة ومــدى تأثــري ممارســتها 

دعــا الرئيــس مرســي رجــال القضــاء أن يبتعــدوا 

عــن معتــرك السياســة؛ ألن اســتخدام القانــون 

كأداة يف الصــراع السياســي يُهــز مصداقيــة 

القانــون كمعيــار موضوعــي حلســم املنازعــات
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عــى ترســيخ ثقافــة التعدديــة، وعــى احــرام قواعــد الديمقراطيــة بعــد الثــورة، إال أننــي فوجئــت بــكل أســف 

ــى  ــم ع ــن إرصاره ــت م ــرؤى، واندهش ــه ال ــت في ــف اختلف ــد أول منعط ــاون عن ــن أي تع ــا ع ــة عزوفه برع

رفــض دعــاوى احلــوار املتكــررة وتشــكيكهم املســبق يف أي موقــف تتبنــاه الرئاســة وبــدالً مــن فتــح بــاب النقــاش 

حــول مهــوم الوطــن الكــرى مل أجــد مــن بعضهــم إال التعنــت والتشــبث بالــرأي مــع وصــف كل مــن خالفهــم يف 

الــرأي بالعنــاد وأحياًنــا بأشــياء أخــرى باألوصــاف، فســاعدت مواقفهــم املتشــددة عــى إدخــال البــاد يف حالــة 

اســتقطاب بعيــدة متاًمــا عــن أيــة ديمقراطيــة...

 وهــل مــن الديمقراطيــة فــرض الــرأي الواحــد واعتبــاره الصــواب املطلــق ومــا دونــه خطــأ أو قلــة خــربة؟ 

هــل مــن الديمقراطيــة التشــكيك يف العمليــات االنتخابيــة الواحــدة تلــو األخــرى رغــم نزاهتهــا التــي شــهد هلــا 

ــة أو املســاعدة عــى  ــة احتضــان دعــاوى هــدم املؤسســات املنتخب القــايص والــداين؟ هــل مــن الديمقراطي

ذلــك؟ هــل هــذه ديمقراطيــة؟ هــل مــن الديمقراطيــة احتضــان هــدم هــذه املؤسســات؟ هــل مــن الديمقراطيــة 

فــرض رشوط مســبقة قبــل أي حــوار، والتصميــم عــى تلبيــة كافــة املطالــب دون مناقشــة قبــل احلــوار، وإال 

ــاركة يف أي  ــض املش ــة رف ــن الديمقراطي ــل م ــا ال؟ ه ــد وإم ــا أري ــذي أن ــا كل ال ــاد.. إم ــر ج ــه غ ــف بأن وص

ــة أن تتصــور  ــة؟ هــل مــن الديمقراطي ــة واألخون ــارشة باالســتحواذ واهليمن ــم االهتــام مب مناصــب سياســية، ث

ــل يف  ــن ثق ــرى م ــية األخ ــوى السياس ــا للق ــة م ــعب متغافل ــن الش ــا ع ــربة وحده ــا املع ــزاب بأهن ــض األح بع

الشــارع يامثلهــا عــى األقــل؟

ملــاذا يتحدثــون عــن مســؤوليتي كحاكــم يف حالــة واحــدة فقــط وهــي عنــد مطالبتــي لتنفيــذ كل مــا يريــدون 

وال يتحدثــون عــن ســلطتي كحاكــم عنــد مناقشــة قــرارايت التــي سأســأل وحــدي عنهــا أمــام كل املريــني وقبــل 

ذلــك أمــام اهلل. تريــد أن تعــارض، شــارك ال تكــر.. تريــد أن تعــارض شــارك ال تكــر.. ال تعجبــك احلكومــة 

شــّكل أغلبيــة برملانيــة، وكــّون احلكومــة التــي أنــت تريدهــا، نحــن بلــد فيــه دســتور.. نحــن بلــد ديمقراطــي.. 

نحــن بلــد فيــه ســلطة.. أنــت عنــدك قــدرة عــى أنــك تقنــع الشــعب برامــج ممتــاز، يســعدين هــذا، واهلل شــارك 

ــي  ــا الت ــت تريده ــي إن ــة الت ــكل احلكوم ــان وش ــة يف الرمل ــى أغلبي ــل ع ــًدا واحص ــة ج ــات وبرع يف االنتخاب

ــك،  ــل ذل ــة قب ــس اجلمهوري ــت لرئي ــي كان ــة الت ــات املطلق ــن الصاحي ــرية م ــات كث ــتور صاحي ــا الدس أعطاه

وهــذا أســعدين.
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ــري معــروف  ــق التغي ــه؟ طري ــدون أن متشــوا في ــم ال تري ــاذا أنت ــر واضــح.. مل ــق التغي أقــول للمعارضــة: طري

تعالــوا نمــي فيــه مــع بعــض ثــاين وثالــث ورابــع، ولــن أمــّل ولــن أكّل أن أقــول: األيــادي ممتــدة واحلــوار فــوًرا، 

هــذا أمــر طبيعــي.

إىل اإلعــالم: أقــول لإلعــام نحــن كلنــا ننتظــر لنــرى دورك يف توعيــة النــاس ورفــع الــذوق ونــرش الثقافــة، 

أقــول لبعــض اإلعاميــني: توقفــوا عــن نــرش الشــائعات وترويــج الفتــن وخطابــات الكراهيــة بــني املريــني، 

ــورة، ولكــن ال يمكــن الســكوت عــى  ــي هــي أهــم مكتســبات الث ــا الت ــة اإلعــام طبًع ال يقــدر أن يمــس حري

تــدين كثــري مــن اخلطابــات اإلعاميــة التــي تــر بعمليــة التحــول الديمقراطــي عــر نرشهــا للفتــن.. لإلحبــاط.. 

ــي نحــن  ــر مــن الشاشــات.. هــذه ليســت مــر الت ــذي عــى كث ــأس.. األكاذيــب والرتبــص املغــرض ال للي

نعرفهــا ونريدهــا.. ليســت هــي، ال نريــد أبــًدا املريــني يــرون هــذا املنظــر..

 كــم حمطــة أو جورنــال أو موقــع احتفلــت بــأول تابلــت مــري؟ مــن الــذي احتفــل بأننــا أنتجنــا تابلــت.. 

آي بــاد مــري هــذه األيــام؟ كــم احتفــل بــه؟

ــي  ــع؟ يعن ــة الصن ــة مكتمل ــيارة مري ــاج أول س ــرب إنت ــن ق ــم ع ــع تكل ــال أو موق ــة أو جورن ــم حمط ك

أكشــف احلقائــق وأفضــح الفاســد.. أنتقــد.. هــذا دور أســايس لإلعــام، لكــن بالصــدق، خــف عــى الوطــن 

أكثــر مــن ذلــك.

ــا النظــام الســابق،  ــا متأكــد أن رســالتي تصــل للعنــوان الصحيــح ولبقاي ــا ال أهتــم اإلعــام كلــه، لكــن أن  أن

ألن اإلعــام.. وأعنــي هبــم الفاســدين واملفســدين الذيــن كانــوا أداة يف تزويــر إرادة األمــة وهنــب ثرواهتــا، أقــول 

هلــم: قــامت الثــورة للتخلــص مــن ديكاتوريــة وفســاد كنتــم أنتــم باألمــس عنوانــه الكبــر، وأرادت مــر الثــورة 

أن تفتــح صفحــة جديــدة مــع مــن مل يتــورط منكــم يف دمــاء أو فســاد، ولكنكــم آثرتــم أن تســطروا حلقــة جديــدة 

يف مسلســل عدائكــم لــكل مــا هــو وطنــي ورشيــف، فجيشــتم جيــوش البطلجيــة للحــرب عــى الدولــة، وتفزيع 

الشــعب يف الشــوارع واملياديــن، واســتخدمت اخلارجــن عــى القانــون، ووضعتــم أيديكــم يف يــد كل متآمــر 

عــى البــالد يف اخلــارج أو يف الداخــل، واســتغللتم حالــة الفتــور بــن رفقــاء درب الثــورة لبــذل املزيــد مــن 

الشــقاق بــن الصــف الوطنــي الــذي وقــف أمامكــم صًفــا واحــًدا يف ميــدان التحريــر، وســيبقى دائــاًم ضدكــم 

صًفــا واحــًدا أيًضــا يف كل املياديــن..
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اســتخدمتم أدواتكــم مــن ضعــاف النفــوس وأصحــاب املصالــح الضيقــة والنظــرات األضيــق مــن املتنفذيــن 

يف عــدد مــن مؤسســات الدولــة وهــؤالء أقــول وقلــت لكــم: ســنطهر األماكــن منهــم. 

رســالتي األخــرة للجميــع، إمــا عدالــة انتقاليــة ناجــزة وصفحــة جديــدة نفتحهــا ســوًيا بعــد أن تتوقفــوا عــن 

ــم  ــن أن يت ــة يمك ــذه احلال ــوا، ويف ه ــا أن تتوقف ــدون، إم ــون الفاس ــا العابث ــم أهي ــرية إليك ــالة األخ ــم، الرس غيك

التفاهــم، ففــي الوطــن متســع للجميــع، وعفــا اهلل عــا ســلف، أو إمــا.. عفــا اهلل عــا ســلف بــا ليــس فيــه جريمــة، 

وإمــا لــن يكــون لكــم يف هــذا الوطــن بحكــم القانــون خــارج الســجون مــكان، اختــاروا مكانكــم أنتــم يــا أهــل 

الفســاد مــن العهــد البائــد. 

رســالة إىل كل املتظاهريــن عــى اختــالف توجهاهتم.. 

الذيــن ينزلــون للشــوارع، حافظــوا عــى ســلمية التظاهــر 

التــي هــي أنبــل مــا يف ثورتنــا.. اجعلــوا حــراك الشــارع 

ــا  ونقــض احلاكــم وسياســاته ســبًبا للنهــوض وليــس طريًق

إىل الفــوىض، واحــذروا االنجــرار إىل العنــف، فلــن يــؤدي 

واالعتصــام  الســلمي  فالتظاهــر  العنــف،  مــن  ملزيــد  إال 

ــرض  ــت أدوات لف ــرأي، وليس ــن ال ــر ع ــائل للتعب ــي وس ه

كان  إذا  يعنــي  الــرأي..  لفــرض  أدوات  ليســت  الــرأي، 

ــو  التظاهــر وســيلة لفــرض الــرأي، فمتــى يســتقر األمــر.. ل

غرينــا نظاًمــا وجئنــا بنظــام ثــاٍن، وخرجــت عليــه املعارضــة، 

ورابــع  بثالــث  تتغــري، وجئنــا  نريــدك.. الزم  وقالــوا: ال 

ــرأي  ــوت بال ــاء الص ــة إلع ــيلة ناجع ــام وس ــر واالعتص ــن؟ ينفع؟!التظاه ــع يف الوط ــذا ينف ــل ه ــذا.. ه وهك

ــف. ــور العن ــن ص ــورة م ــًيا ألي ص ــاًء سياس ــوا غط ــع.. ال تعط ــه.. ال ينف ــس لفرض ولي

 وأقــول للــكل.. للــذي يؤيــدين قبــل الــذي يعارضنــي: إذا كان خياركــم هــو النــزول إىل التظاهــر الســلمي 

فمصلحــة البلــد فــوق مصلحــة اجلميــع، مصلحــة البلــد فــوق كل اعتبــار.. فــوق الــكل، نحــن.. جملــس األمــن 

ــوات  ــتور، وبتأخــذ اخلط ــا للدس ــة طبًق ــة حمرم ــل كمؤسس ــرات وتعم ــدة م ــت ع ــة اجتمع ــي.. مؤسس القوم

مل يّدخــر الرئيــس مرســي جهــًدا لفتــح مزيــد 
واإلبــداع،  للعمــل  الشــباب  أمــام  الفــرص  مــن 
يســتحقون  مــا  إيالئهــم  يف  يســتمر  أن  وتعّهــد 
مــن اهتمــام ورعايــة؛ مؤكــًدا أهنــم مل يأخــذوا 

حقهــم الــذي يســتحقون
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ــه مــن إجــراءات  ــا ترون ــع، ف ــني، وحفــظ أمــن اجلمي ــرارات اجلــادة للحفــاظ عــى الوطــن، وعــى املواطن والق

ســواء مــن جهــاز الرشطــة أو مــن القــوات املســلحة حلفــظ املؤسســات واحلفــاظ عــى أمــن املواطنــني إنــا هــو 

توجيــه وباتفــاق مؤســيس وبمســؤولية كاملــة يتحملهــا يف املقــام األول رئيــس الدولــة.. الرئيــس األعــى للرشطــة 

والقائــد األعــى للقــوات املســلحة، كل حركــة يف هــذه البلــد اآلن بتوافــق وليســت بوجهــة نظــر فــرد، وإنــا بعمــل 

مؤسســة، مصلحــة البلــد فــوق مصلحــة اجلميــع، الــدم املــري هلــم حرمتــه ســواء مــن معــارض أو مؤيــد أو 

رجــل رشطــة أو مواطــن عــادي بســيط مــايش يف الشــارع، فلنبقــي عــى ثورتنــا ثــورة حضاريــة نفتخــر هبــا أمــام 

العــامل، وأنــا عــى يقــني أن ذلــك ســيكون إن شــاء اهلل.

ــكل وضــوح أنكــم  ــا ب ــة وعزهتــا.. أعــرف لكــم مجيًع ــا فخــر هــذه األم ــا شــباب مــر.. ي إىل الشــباب، ي

ــك دون  ــاع ذل ــن س ــم م ــم مللت ــم أنك ــورة، وأعل ــد الث ــا بع ــة م ــتحقون يف مرحل ــذي تس ــم ال ــذوا حقك مل تأخ

ــدر  ــتأخذونه، أق ــن س ــم لك ــم.. نع ــذوا حقك ــم مل تأخ ــذر إليك ــم، وأعت ــة وأعذرك ــراءات عملي ــوا إج أن تلمس

أحامكــم وأشــعر بكــم.. بآمالكــم وآالمكــم ومشــاكلكم وال أدخــر جهــًدا لفتــح مزيــد مــن الفــرص أمامكــم 

للعمــل واإلبــداع.. عهــٌد عــّي أن اســتمر يف إيائكــم مــا تســتحقون مــن اهتــام ورعايــة خدمــًة لوطننــا احلبيــب..

ــت  ــو لقي ــا، ل ــي غــًدا ألوالدن ــاج، وابن ــوم يف االنت ــن الي ــم: شــارك.. َحسِّ وأقــول للشــعب املــري العظي

ــم،  ــذ الدع ــى يأخ ــك حت ــش يعجب ــه أن العي ــرن اآلن هيم ــب الف ــك.. صاح ــذا حق ــذه، ه ــيًئا ال تأخ ــش س العي

خــذ البنزيــن الــذي أنــت تريــده بالــكارت، لــن أدعــم بنزيــن يبــاع يف الســوق الســوداء، لــن حيصــل، نتحمــل مــع 

بعــض بعــض الوقــت، لــن نســمح بنصــف لــر.. نصــف لــر هُيــّرب ويضيــع فلوســك، وفــر الكهربــاء لنفســك ال 

لغــريك، ال تــرض بــأي فســاد أبــًدا، وأنــا معــك ال أرىض بــأي إمهــال أو تقاعــس.. اصــر.. نصــر مــع بعــض.. 

بلدنــا نســتورد أحــًدا يبنيهــا لنــا! هــذا هــو الــذي خــرب الدنيــا قبــل ذلــك، بلدنــا تتحســن ببــطء لكننــا ماشــيني 

لقــدام، واألمــل يف ربنــا ويف الغــد كبــري.. شــارك بحقوقــك السياســية.. اخــر الــذي يمثلــك وحاســبه، واجعلــه 

ــن عاقتــك برجــل األمــن.. الزم.. هــو ممكــن يقــدم  يعــر عنــك.. ال تســمعوا ألي أحــد يريــد أن يعطلنــا.. حسِّ

حياتــه مــن أجلــك.. حّســن عاقتــك بــه.. حياتــه يقدمهــا مــن أجلــك.. ثــق بــأن كلمتــك واختيــارك ســيكون إن 

شــاء اهلل.. اآلن أصبــح هــو أعــى صــوت يف البلــد.. نحــب بلدنــا بالعمــل.. باإلنتــاج.. بنــرش الوعــي.. بالصــرب.. 

بلدنــا ســتبنى بذلــك، لكــن بنــا بــا أنــا أقولــه هــذا فقــط.



263

الفصل األول: خطابات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

عاشــت مــر حــرة، وعــاش شــعبها أبًيــا عظيــًا كريــًا بنــاًء، ورد اهلل كيــد مــن أراد بــه ســوًءا، نحــن ال بــد وأن 
نعــرف أن اهلل )8( أكرمنــا يف وطننــا هــذا هبــذه الثــورة، فلنحافــظ عليهــا، ولنعمــل مــن أجــل بنــاء يف ظلهــا طبًقــا 
للدســتور الــذي ارتضينــاه كلنــا.. إن شــاء اهلل التوفيــق ســيحالف هــذا الوطــن وأهلــه، أرجــو اهلل )8( أن يعمــل 

ُ نـَْفًســا ِإالَّ ُوْســَعَها هَلـَـا َمــا َكَســَبْت َوَعَليـَْهــا َمــا اْكَتَســَبْت  فينــا )8( نــص اآليــات الكريمــة: }اَل ُيَكلِّــُف اللَّ

َربَـّنَــا اَل تـَُؤاِخــْذَن ِإْن َنِســيَنا أَْو َأْخطَــْأَن َربَـّنَــا َواَل حَتِْمــْل َعَليـْنَــا ِإْصــرًا َكَمــا مَحَْلتَــُه َعلَــى الَِّذيــَن ِمــْن قـَْبِلنَــا َربَـّنَــا 
ْلنَــا َمــا اَل طَاقَــَة لَنَــا بِــِه َواْعــُف َعنَّــا َواْغِفــْر لَنَــا َواْرمَحْنَــا أَنْــَت َمــْواَلَن فَاْنُصــْرَن َعلَــى اْلَقــْوِم اْلَكاِفرِيــَن{  َواَل حُتَمِّ

)البقــرة: 286(. 

أحييكم مجيًعا شعب مر العظيم، معكم.. أمتنى لكم مجيًعا كل التوفيق، 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.



خطاب الرئيس حممد مرسي للشعب املصري )خطاب الشرعية(
2 يولـــــيو 

2013م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 الشــرعية هــي الضمــان الوحيــد حتــى نحافــظ علــى 
بلدنــا، ونمنــع ســفك الدمــاء، وننتقــل إلــى مرحلــة جديــدة

  إذا كان الحفــاظ علــى الشــرعية ثمنــه دمــي أنــا، فأنــا 
مســتعد أن أبــذل ذلــك رخيًصــا فــي ســبيل هــذا الوطــن 

واســتقراره حســبة هلل )8(

  التحــدي األكبــر أننــا ال نرتكــب مخالفــة تعتبــر بحكم 
ــاه  ــي اتج ــد ف ــذ البل ــة، ونأخ ــة جريم ــرعية القائم الش

خطــأ مظلــم ُيفــِرح فينــا عدونــا
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

  احلمــد هلل، والصــاة والســام عــى رســول اهلل )](، }قُــْل ِبَفْضــِل اللَِّ َوِبَرْحَِتــِه فَِبَذلِــَك فـَْليـَْفَرُحــوا ُهــَو َخيـْــٌر ِمَّــا 

َــْوِل{. ــْن ِلَســاِن . يـَْفَقُهــوا قـ ــَدًة ِم ــْل ُعْق ــْر ِل َأْمــِري . َواْحُل جَيَْمُعــوَن{، }َربِّ اْشــَرْح ِل َصــْدِري . َوَيسِّ

ــا أعــرف وأرى  ــر 2011م، أخاطبكــم اليــوم وأن ــا صاحــب ثــورة 25 يناي ــم، ي أهيــا الشــعب املــري العظي

ــا نعــرف  ــا، ومــاذا نعمــل اآلن؟ كلن وأنتــم اآلن تنتظــرون منــي كلمــة لتوضيــح املوقــف ولتعرفــوا مــاذا يف بلدن

ــر انتخابــات.. رسقــات.. ظلــم.. عــدوان عــى اإلنســان  ــر 2011م.. فســاد.. تزوي ــورة 25 يناي مــا كان قبــل ث

وكرامــة اإلنســان، تأخــرت مــر كثــرًيا بســبب النظــام البائــد الــذي أجــرم ومــن كان معــه يف حــق هــذا الوطــن، 
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نحــن قمنــا بثــورة.. كلنــا مــع بعــض.. ثــورة عظيمــة جــًدا.. ثــورة ســلمية.. كان فيهــا شــهداء.. دمهــم غــايل علينــا 

جــًدا، لكــن مل تكــن ثــورة دمويــة.. كان فيهــا مصابــون جروحهــم وإصاباهتــم ال ننســاها.. لكــن احلمــد هلل مررنــا 

بمرحلــة انتقاليــة واكتســبنا قــدرة بــإرادة حــرة، وعملنــا انتخابــات.. انتخابــات رئاســية حــرة نزهيــة، شــهد هلــا 

العــامل كلــه أهنــا أول انتخابــات يف تاريــخ مــر.. كانــت فيهــا إرادة املريــني واضحــة وبــارزة.

ــم  ــامل أهن ــوح للع ــوا بوض ــت أعلن ــه 2012م الفائ ــو/ يوني ــية يف ماي ــات الرئاس ــن - يف االنتخاب ــون - نح املري

ــة  ــدل.. العدال ــة.. الع ــة.. الديمقراطي ــا.. احلري ــه مجيًع ــا نحب ــا واضًح ــوا طريًق ــرة، وأعلن ــة ح ــا بطريق ــاروا رئيًس اخت

االجتاعيــة.

ــن  ــدان ويف كل امليادي ــن يف املي ــكل املوجودي ــر ل ــدان التحري ــم يف مي ــت معك ــو 2012م، خرج ــوم 29 يوني ــا ي أن

وبايعتكــم عــى أن أصــون هــذا الوطــن، وأن أعمــل بــكل طاقتــي ليــل هنــار لكــي يســتقر الوطــن ولكــي ينمــو، ولكــي 

ــو 2012م القســم  ــوم 29 يوني ــام اهلل والعــامل يف ي ــا بجــد، ونســتكمل املســرية، أقســمت أمامكــم وأم نمتلــك إرادتن

الــذي أعتــز بــه، ورأيــت يف عيــون اجلميــع يف كل مــر رًضــا وقبــوالً وفرحــة بعــرس الديمقراطيــة.

يــوم 29 يونيــو 2012م، ويــوم الســبت 30 كان القســم الرســمي يف املحكمــة الدســتورية، ويف جامعــة القاهــرة 

ويف اهلايكســتب والقــوات املســلحة لتتــوج جهدهــا العظيــم وبتســلم الســلطة بفرحــة وبرضــا لرئيــس مــدين مــري 

منتخــب ألول مــرة يف تاريــخ مــر، ومضــت األيــام خــال العــام بذلــت فيــه كل مــا أســتطيع مــن جهــد.

ويف خطــايب الفائــت يــوم األربــع املــايض قلــت لكــم بوضــوح: لقــد وقعــت منــي أخطــاء، ولقــد وقــع منــي بعــض 

ــع كل  ــن وم ــت يف كل امليادي ــؤولية.. حترك ــن املس ــام م ــد ع ــا بع ــر وضوًح ــور أكث ــت األم ــد رأي ــر، ولق التقص

املخلصــن لكــي ننهــض بمــر.. لكــي تقــف مــر بعــد كبــوة طويلــة، بســبب النظــام الــذي أجــرم يف حــق مــر 

وأهلهــا، أنــا حتركــت يف كل اجتــاه، كــام تعلمــون رشحــت ذلــك لكــم كثــًرا جــًدا وهــذا واضــح، وأنــا أردت ومــا 

ــا كانــت  ها قــوة رغــاًم عنهــا.. أيًّ زلــت أريــد، أن متتلــك مــر إرادهتــا، فــال يمــي عليهــا أحــد أبــًدا إرادتــه، وال ُتَســرِّ

ــا كان مصدرهــا. هــذه القــوة، وأيًّ

 وأرص وأعلنــت قبــل ذلــك أن مــر متتلــك إرادهتــا.. تنهــض وتنتــج غذاءهــا ودواءهــا وســالحها، وهــذا أمــر 

ليــس ســهًا.. حيتــاج إىل جهــد، وحيتــاج إىل عمــل، وحيتــاج إىل تكامــل وحيتــاج إىل وقــت، لكــن كــا تعلمــون أيًضــا 

والدنيــا تعلــم أن حتديــات املــايض ظلــت موجــودة بنســب كبــرية.. بقايــا النظــام الســابق.. الدولــة العميقــة.. الفســاد.. 
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اإلرصار عــى بقــاء الفســاد، الوضــع االقتصــادي الــذي ورثنــاه.. الديمقراطيــة.. التجربــة اجلديــدة.. هــذا حتــدي ال 

يعجــب أناًســا كثرييــن يريــدون الفســاد، ويف اخلــارج أيًضــا بعــض النــاس ال يريــدون ملــر أن متتلــك إرادهتــا..

مــن الســهل جــًدا أن نظــل نســر يف الركــب نســمع الــكالم وفقــط.. ال.. ثــورة املريــن مل تكــن ثــورة جيــاع 

ــون..  ــة القان ــورة العــدل.. دول ــت ث ــة، هــذه كان ــورة احلري ــت ث ــالك اإلرادة، هــذه كان ــورة امت ــت ث ــًدا.. هــذه كان أب

ــة وتوزيــع الثــروة بجــد عــى النــاس.. حتديــات كثــر واإلنجــازات أيًضــا. ــة االجتامعي كانــت ثــورة العدال

ــت،  ــاج إىل وق ــًدا حتت ــرية ج ــات كب ــل؟ حتدي ــاذا نعم ــن م ــك.. نح ــل ذل ــات قب ــم يف كل االجتاه ــت لك ــا رشح  أن

تابعــي  العميقــة..  الدولــة  الفســاد..  التحــدي..  هــذا  لكــن 

ــه الـــ 32  ــه يف كل إحصائيات ــال العــامل كل النظــام الســابق، كــا ق

عيلــة الذيــن ســيطروا عــى البلــد، ومصــوا دم النــاس، هــذا كلــه 

ــباب  ــوق الش ــه، يع ــش مع ــا نعي ــا زلن ــل أوزاره، م ــا نحم ــا زلن م

العظيــم.. شــباب مــر.. أوالدي بجــد عندهــم مشــاكل، وأنــا 

رشحــت قبــل ذلــك.. وهلــم حــق.. حقــوق كثــرية، والفســاد 

النظــام وعــدم الرغبــة يف  وحتديــات الفســاد وأظافــر وبقايــا 

االنتقــال.. االقتتــال مــن هــؤالء مــن أجــل أن يبقــى احلــال 

عــى مــا كان عليــه.. هــذا مرفــوض، لكــن املشــاكل االقتصاديــة 

ــد..  ــع ونبع ــعى ونمن ــن نس ــاه، ونح ــؤالء يف كل اجت ــة ه وحرك

لكــن حجــم التحــدي كبــري، يريــد هــؤالء أن يعــودوا.. أنــا كــا 

ــودوا  ــن يع ــودوا، ل ــن يع ــني.. ل ــم.. املري ــم أنت ــت برعايتك قل

ــًدا.. أب

ــا وهــذا أمــر طبيعــي بعــد الثــورات  املشــاكل املوجــودة التــي ســببها املــايض وبعــض التقصــري منــي ومــن حركتن

أن يبقــى هنــاك اعــراض، وأن يبقــى هنــاك تأييــد.. ونحــن داخلــون يف الديمقراطيــة منــذ ذلــك الوقــت، ونحرمهــا 

ــى تعمــل دســتوًرا، نحــن  ــة حت ــاس تأخــذ ســنني طويل ــري.. الن ــم جــًدا.. حتــدي كب ــا دســتوًرا.. دســتور عظي وعملن

احلمــد هلل قدرنــا نعمــل دســتوًرا واســتفتي الشــعب عليــه يــوم 25 ديســمر املــايض 2012م، وُأقــر الدســتور بأغلبيــة 

املســؤولية  يتحمــل  أن  مرســي  الرئيــس  اختــار 
الــي كلفــه الشــعب هبــا.. وحــاول أن يقــف 
بــكل مــا ميلــك مــن قــوة وأدوات وإمكانيات 
ــق  ــكل أن يري ــأي ش ــاول ب ــن حي ــد م و إرادة ض

ــة ــد فتن ــن، أو أن ُيوِج ــاء املصرييـ دم



268

فيهــا تــوازن حمــرم حــوايل 64 %.. مــا يقــرب مــن ثلثــي الشــعب املــري الــذي خــرج وقــال نعــم هلــذا الدســتور.. 

ــا  ــإرادة األمــة.. نشــتغل طبًق ــا.. رئيــس منتخــب.. دســتور ب ــة بإرادتن ــا رشعي ــة.. أصبــح عندن ــا مرجعي أصبــح عندن

ــا وبــن بعــض  ــا إذا احرتمناهــا أال يصبــح بين ــا مجيًع ــدة التــي تضمــن لن ــة هــي الوحي ــة.. هــذه الرشعي هلــذه الرشعي

قتــال، ال يصبــح بينــا وبــن بعــض أبــًدا اعــرتاك بالعنــف.. ال يصبــح بينــا وبــن بعــض أبــًدا أي نــوع مــن أنــواع ســفك 

الــدم الــذي رأينــاه املوجــود اآلن.

إن هنــاك مــن يســتغل غضــب الشــباب.. وهــذا مــرشوع وطبيعــي يف ظــل الرشعيــة والديمقراطيــة.. أســتمع إليــه.. 

أحتــرك نحــوه.. أريــده أن يكــون موجــوًدا، لكــن قــوى اإلجــرام 

القديــم برموزهــا التــي أنتــم تروهنــا يــروزا برؤوســهم اآلن، ال 

ــوا  ــو ذهب ــم ل ــأيت هب ــن ت ــة ل ــة.. الديمقراطي ــدون الديمقراطي يري

ــر..  ــى التزوي ــودوا ع ــم.. تع ــن يقبله ــيلفظهم.. ل ــعب.. س للش

تعــودوا عــى هتميــش النــاس.. تعــودوا عــى مــص دم النــاس.. 

تعــودوا يلمــوا الفلــوس ومــع كل أســف يبعثوهنــا للخــارج، 

ــة  ــى حري ــة وال معن ــى الديمقراطي ــوا معن ــدرون أن يعرف ــا يق ف

ــا  ــرشوع، وأيًض ــباب امل ــب الش ــتغلون غض ــؤالء يس ــرأي، ه ال

بعــض أبنــاء مــر الكــرام الذيــن حيســون بــأن هنــاك مشــكات 

اقتصاديــة وغاضبــون منهــا، وأنــا أقــدر هــذا الغضــب جــًدا، 

هــؤالء يســتغلون هــذا الغضــب وهــذه املشــاكل حتــى يوظفــوا 

العنــف  ويرتكبــوا  الفــوىض  حيدثــوا  لكــي  أتباعهــم  بعــض 

ويقتلــوا النــاس ويثــريوا شــغًبا يظهــر كأنــه ملتبــس يف بعضــه، لكــن ملــاذا ال يظهــر هــذا العنــف إال يف املواعيــد التــي 

حيددوهنــا ويف الوقــت الــذي خيتارونــه، ملــاذا ال يظهــر هــذا العنــف إال عندمــا يعلنــون: نحــن ذاهبــون لتغيــري النظــام 

ــة.. ــد رشعي ــة.. ال نري ــي الديمقراطي ــوة.. نلغ بالق

فــاذا تريــدون؟ هــذه الرشعيــة هــي الضــان الوحيــد حتــى نحافــظ عــى بلدنــا ونمنــع ســفك الدمــاء وننتقــل إىل 

مرحلــة جديــدة.. هــذا الوضــع ظاهــر جــًدا.. لذلــك أنــا أقــول ألبنــاء مــر املعارضــني، ولكــن يف احلقيقــة لــن أقــدر 

عــن  بديــل  ال  أنــه  مرســي  الرئيــس  أكــد 
ملصــر  منتخًبــا  رئيًســا  أفــرزت  الــي  الشــرعية 
بــإرادة  وكلفتــه  تارخيهــا،  يف  مــرة  ألول 
القانــوين  وواجبــه  بــدوره  يقــوم  أن  الشــعب 

ي ر ســتو لد ا و
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أن أقــول هــذا لســافكي الدمــاء.. مرتكبــي العنــف.. ذيــول النظــام الفائــت.. ال.. هــذا الــكام للمعارضــني الرشفــاء 

الذيــن حيرمــون الديمقراطيــة.. الذيــن يعرفــون مــا معنــى الرشعيــة.. الذيــن حيرمــون الرشعيــة.. أقــول هلــم: مــر 

هــذه ملكنــا كلنــا، أنتــم تعرفــون.. كل العــامل.. وأنتــم وكلنــا نعــرف.. حممــد مــريس مل يكــن واآلن ليــس حريًصــا أبــًدا 

عــى كــريس.. هــذا كام ال قيمــة لــه عنــدي عــى اإلطــاق.. يعلــم رب العبــاد هــذا األمــر بينــي وبينــه ومعكــم.. لكــن 

ال ينفــع.. الشــعب كلفنــي.. الشــعب اختــارين.. انتخابــات حــرة نزهيــة.. الشــعب عمــل دســتور يكلفنــي فيــه.. دولــة 

موجــودة تنتظــر منــي أن ألتــزم هــذه الرشعيــة.. أن ألتــزم هــذا الدســتور.. أن أحافــظ عليــه.. أنــا ليــس عنــدي خيــار 

أين أحتمــل املســؤولية.. أنــا متحمــل املســؤولية كنــت ومــا زلــت وســأظل.. دمــاء املريــن غاليــة عــّي جــًدا جــًدا، 

أقــف بــكل مــا أملــك مــن قــوة وأدوات وإمكانيــات وإرادة ضــد مــن حيــاول بــأي شــكل أن يريــق هــذه الدمــاء، أو أن 

يوجــد فتنــة، أو أن يرتكــب عنًفــا أو خطــأ يــؤدي إىل هــذا العنــف..

 ولذلــك رســالتي إليكــم مجيًعــا إىل - كــا قلــت - املعارضــني الذيــن حيرصــون عــى الديمقراطيــة، وعــى تــداول 

ــا هلــذه الرشعيــة.. وإىل املؤيديــن  ــا وحامًي الســلطة، وعــى الرشعيــة.. أين متمســك هبــذه الرشعيــة.. وأين أقــف راعًي

أيًضــا الذيــن حيرمــون الرشعيــة، وحيبــون الديمقراطيــة، وكاملعارضــني الرشفــاء يريــدون اخلري ملــر واحلريــة ألبنائها، 

ــاد  ــم واالعتق ــخ العظي ــرية، والتاري ــاحة الكب ــة املس ــة صاحب ــر احلديث ــة، وم ــو والتنمي ــة والنم ــة االجتاعي والعدال

العظيــم، والصلــة بالســاء، والرجــال الكــرام والنســاء الفضليــات، واألعــراف واألخــاق واملــوارد، والظلــم الــذي 

وقــع ونزولــه، واإلجــرام الــذي جــرى، ونقــي عليــه، والفســاد الــذي يريــد أن يبقــى ونزحيــه بإرادتنــا...

 أقــول للمؤيديــن - كــا أقــول للمعارضــني: حافظــوا عــى مــر.. حافظــوا عــى الثــورة.. احلفــاظ عــى 

الثــروة التــي اكتســبناها بعرقنــا وبــدم شــهدائنا وبمســرتنا ســنتن ونصــف.. حافظــوا عليهــا كلكــم يــا مؤيديــن ويــا 

ــر،  ــرة، والســحرة كثــرون، والتحــدي كب ــأي حجــة.. احلجــج كث ــورة منكــم ب معارضــن، احــذروا أن تــرسق الث

وأنتــم قــادرون عــى مواجهــة هــذا.. كيــف نحافــظ عــى الثــورة؟ كيــف ال تــرسق منــا الثــورة؟ أنــا قدامكــم، ثــورة 

25 ينايــر وحتقيــق أهدافهــا كاملــة واحلفــاظ عــى الرشعيــة.. ثمــن احلفــاظ عليهــا حيــايت.. حيــايت أنــا.. أنــا أريــد 

أن أحافــظ عــى حياتكــم كلكــم.. أنــا أريــد أن أحافــظ عــى األطفــال.. أوالدنــا الذيــن جييئــون ويكــربون بعدنــا.. 

أنــا أريــد أن أحافــظ عــى البنــات ســيكن أمهــات املســتقبل الالئــي يعلمــن أوالدهــن أن آباءهــم وأجدادهــم كانــوا 

رجــاالً ال يقبلــون الضيــم وال ينزلــون أبــًدا عــى رأي الفســدة، وال ُيعطــون الدنيــة أبــًدا مــن وطنهــم أو رشعيتهــم أو 
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دينهــم، أنــا أريــد أن أحافــظ عــى النســاء.. عــى الرجــال.. عــى اجليــش..

ــد أوالدي  ــا أري ــا، أن ــا قوًي ــده جيًش ــن نري ــا.. نح ــا.. بمواردن ــا.. بدمن ــا.. بعرقن ــاه كلن ــري بنين ــش امل ــذا اجلي ه

ــم.. ــن ورائه ــعب م ــاحهم والش ــم وس ــون كل إرادهت يمتلك

ــًدا مؤيديــن أو معارضــني أن تســيئوا للجيــش املــري.. احــذروا هــذا املطــب، ألن األعــادي وأنتــم  احــذروا أب

تعرفــون.. األعــادي يريــدون ذلــك.. حافظــوا معــي عــى اجليــش، حافظــوا عــى اجليــش ألن هــذا رصيدنــا الكبــري.. 

ــا أيًضــا حتــى يبقــى  ــا طويــًا حتــى يبقــى بالشــكل القــوي، وســنأخذ وقًت حافظــوا عــى اجليــش ألن هــذا أخذنــا وقًت

أقــوى وأقــوى.. احــذروا أبــًدا أن تواجهــوه أو تســتخدموا عنًفــا معــه أبــًدا أبــًدا..

ــوات  ــام الق ــف أم ــض، وال عن ــني بع ــم وب ــف بينك ــذروا.. ال عن ــني: اح ــكل املري ــول ل ــر.. أق ــس م ــا رئي أن

ــم  ــي، أصاهب ــن الداخ ــن األم ــؤولون ع ــم مس ــة، ألهن ــال الرشط ــدام رج ــة وال ق ــدام الداخلي ــف ق ــلحة، وال عن املس

أشــياء كثــرية كــا أنتــم تعرفــون نحــاول أهنــم يعــودون ليــس كــا كانــوا.. كانــوا مظلومــني.. ال.. ليعــودوا إىل املفروض 

أن يكونــوا عليــه.. أمــن الوطــن يف رقبتهــم.. اســتقرار الوطــن.. منــع البلطجــة.. تنفيــذ القانــون.. تنفيــذ األحــكام.. 

الســهر عــى راحــة املواطــن.. هــذه مســؤولية كبــرية، كــا نقــول: اجليــش حيافــظ عــى حدودنــا وعــى أمــن بلدنــا مســتقر 

يأخــذ كل مــا حيتــاج إليــه قــدر مــا نســتطيع.. هــذا أمــر مهــم.. مهــم جــًدا.. مهــم أننــا نــدرك كلنــا أن العنــف وإراقــة 

الدمــاء.. هــذا فــخ إذا وقعنــا فيــه ليــس لــه هنايــة.. يســعد أعداءنــا.. كــام يقولــون: يبقــى يــا فرحــة عدونــا فينــا، ال.. 

نصــرب، }ولنصــربن عــى مــا آذيتمونــا{ يكــون شــعارنا: نصــرب عــى بعضنــا البعــض.

أنــا أريــد توضيــح بعــض النقــاط للجميــع.. لكــم.. ألبنــاء مــر.. للجيــش.. للرشطــة.. للعــال.. لألســاتذة.. 

للقضــاء.. لــكل ألــوان الطيــف.. لــكل أبنــاء مــر.. للفاحــني.. للموظفــني ملــن بالداخل وملــن باخلــارج.. للرجال.. 

للنســاء.. للمســلمني.. للمســيحيني.. ألهــل مــر كلهــم:

ــي  ــة، الت ــة القانوني ــة االنتخابي ــة، الرشعي ــة القانوني ــتورية، الرشعي ــة الدس ــة.. الرشعي ــن الرشعي ــل ع أوالً: ال بدي

أفــرزت رئيًســا منتخًبــا ملــر ألول مــرة يف تارخيهــا وشــعبها ريض عــى ذلــك.. البعــض يعــارض.. ال بــأس.. يؤيــد.. 

ــة  ــتورية.. الرشعي ــة الدس ــة.. الرشعي ــن الرشعي ــل ع ــن ال بدي ــول.. لك ــا أق ــا أن ــض ه ــع بع ــل م ــاذا نعم ــايش.. م م

القانونيــة.. رشعيــة االنتخابــات التــي جــرت يف العــام املــايض منــذ عــام، وكلفــت رئيــس اجلمهوريــة بــإرادة الشــعب 

أن يقــوم بــدوره وواجبــه القانــوين والدســتوري، وطبًعــا الشــعبي، هــذا رقــم واحــد.
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الفصل األول: خطابات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

 ثانًيــا: يف إطــار احلركــة املوجــودة يف الشــارع منــذ مــدة.. طبًعــا االحتجاجــات والتظاهــرات واملليونيــات مل تنقطــع 

طــول العــام، ولكــن ملــا يبقــى إطارهــا ســلمًيا فــا مشــاكل.. أســمع.. أنصــت.. أرى مــا املوضــوع.. أتفاعــل.. آخــذ 

قــراًرا أحتمــل مســؤوليته، لكــن عندمــا يصبــح األمــر فيــه هــذه احلــدة وهــذا االحتــدام والقتــل والعنــف والبلطجــة 

وتزويــر الواقــع واحلقائــق هبــذا الشــكل، ال بــد أن يكــون هنــاك حركــة منــي كمســؤول.. كرئيــس الدولــة جتــاه هــذه 

ــوة  ــة، وإىل دع ــة عام ــة وطني ــة مصاحل ــوار وإىل جلن ــو إىل احل ــول: إين أدع ــدة أق ــذ م ــمعتموين من ــك س ــة، ولذل احلرك

ــذا  ــه، ه ــه نطبق ــل إلي ــا نص ــاور وم ــزاب، وأن أحت ــات وأح ــراد ومجاع ــد أف ــب إىل كل واح ــتعد أن أذه ــع، ومس اجلمي

تبلــور يف شــكل  أيًضــا  أيــام  منــذ  األمــر  كثــرًيا..  قلتــه  كام 

مبــادرة نقلتهــا إيّل بعــض األحــزاب وبمعرفــة احلكومــة.. رئيــس 

احلكومــة، وأيًضــا مؤسســة القــوات املســلحة وقياداهتــا، وهــذه 

ــن  ــة م ــة ائتالفي ــكيل حكوم ــة وتش ــر احلكوم ــا تغي ــادرة فيه املب

ــة  ــة مســتقلة متوازن ــة قانوني الطيــف الوطنــي، فيهــا تشــكيل جلن

إلعــداد املــواد الدســتورية، ونحــن كان هنــاك قبــل ذلــك مــواد 

ــان  ــة للرمل ــس اجلمهوري ــا رئي ــى يقدمه ــت حت ــتورية اقرح دس

حتــى  الدســتوري  بحقــه  للدســتور  طبًقــا  املنتخــب  القــادم 

يتناوهلــا الرملــان لكــي يؤهلهــا للتغيــري أو التعديــل أو اإلضافــة 

ــا.. ــادرة أيًض ــة يف هــذه املب ــور املوضــوع هلــذه اللجن فنبل

ونزاهــة  إجــراءات ضانــات  احلــوار  نأخــذ يف  أن  بــد   ال 

نناشــد  أن  القادمــة..  االنتخابــات  االنتخابــات،  وشــفافية 

ــادرة قالــت ذلــك.. نناشــد املحكمــة  املحكمــة الدســتورية.. املب

ــة يصــدره  الدســتورية أن تنتهــي وبرعــة مــن قانــون االنتخابــات حتــى يقــره جملــس الشــورى، ورئيــس اجلمهوري

مبــارشة، ثــم نمــي بــإرشاف القضــاء واللجنــة القضائيــة املعنيــة باألمــر إلجــراء هــذه االنتخابــات بشــفافية ونزاهــة 

وضــان كامــل هلــذه االنتخابــات أن تعــر عــن إرادة املريــني.

 يف املبــادرة أيًضــا موضــوع النائــب العــام، النائــب العــام كان يف املبــادرة مــن أمــس وأول أمــس منــذ أيــام أن حتــل 

  - املصــري   الشــعب  مرســي  الرئيــس  دعــا 

املؤيديــن لــه واملعارضيـــن - إلـــى احلفــاظ علــى 

ُتســرق  أن  وحذرهــم  ومكتســباهتا،  الثــورة 

حجــة بأيــة  منهــم  الثــورة 
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املوضــوع يف اإلطــار القانــوين، واملحكمــة اليــوم أصــدرت حكــًا جيــري اآلن دراســة كيفيــة تنفيــذه مــن قبــل اجلهــات 

القضائيــة املختصــة حتــى حتــل املشــكلة، وهــذه انتهــت.

 أيًضــا املبــادرة فيهــا أننــا نتفــق كلنــا حتــى نعمــل االنتخابــات يف ظــل الرشعيــة الدســتورية القائمــة.. حيــدث نــوع 

مــن التهدئــة وإعطــاء الفرصــة ملــدة 6 شــهور حتــى تتــم هــذه االنتخابــات، أيًضــا فيهــا متكــني الشــباب ليكــون رشيــًكا 

حقيقًيــا يف القــرار بتفاصيــل.

 فيها أيًضا تكوين اللجنة العليا التي طرحتها أنا قبل ذلك للمصاحلة وتكوينها وترتيبها من كل االجتاهات.

 فيهــا وضــع ميثــاق رشف إعالمــي حتــى نقــول لإلعــام 

وأنــت جــزء مــن هــذا الوطــن تبنــي معنــا حتــى نقــول لإلعــام 

ــا أي  ــس فيه ــدة لي ــة جدي ــدأ صفح ــات.. نب ــا ف ــى م ــى.. كف كف

نــوع مــن أنــواع املزايــدة، ويكــون اهلــدف حتقيــق مصلحــة مــر، 

ــمعها...  ــا تس ــرة م ــن كث ــاس م ــت الن ــي أتعب ــة الت ــف اللغ ونوق

طبًعــا وســائل اإلعــام بعضهــا جيــد وبعضهــا يعمــل أشــياء 

ــكل. ــاق رشف لل ــول ميث ــن نق ــة.. لك خمالف

ــة  ــة الوطني ــع للعدال ــر واس ــار كب ــل إط ــا عم ــا كان فيه  أيًض

بعــض  مــن  إيّل  قدمــت  ملــا  املبــادرة  هــذه  تتحقــق،  وكيــف 

األحــزاب املوجــودة عــى الســاحة، وافقــت عليهــا وقلــت نمــي 

فيهــا، وكان ذلــك بحضــور معــي رئيــس الــوزراء وأيًضــا وزيــر 

الدفــاع القائــد العــام للقــوات املســلحة، وقلنــا نشــتغل كل واحــد 

مــن جهتــه بحيــث جيتمــع عليهــا معظــم النــاس املوجوديــن عــى الســاحة مــن املؤيديــن واملعارضــني، وهــذه طلبــات 

ــي نحــن فيهــا اآلن.. ــة الت ــة الدســتورية القانوني ــت موجــودة عــى الســاحة لضــان املســرية يف إطــار الرشعي كان

 ردود الفعــل التــي وصلتنــي عــر القنــوات املختلفــة ســواًء مــن خــال احلكومــة أو بعــض األحزاب التــي عرضت 

املبــادرة أو القــوات املســلحة التــي تســعى لكــي جيتمــع هــؤالء مــع بعضهــم البعــض، ردود الفعــل قالــت: النــاس غــري 

ــا  ــركات هن ــن حت ــا أراه م ــام م ــع وأم ــذا الوض ــام ه ــل وأم ــذا العم ــام ه ــني.. إًذا أم ــري موافق ــني غ ــة.. املعارض موافق

البنــات  علــى  حيافــظ  أن  مرســي  الرئيــس  أراد 
الالئــي ســيصبحن أمهــات املســتقبل، وســيعلمن 
أوالدهــن أن آباءهــم وأجدادهــم كانــوا رجــااًل 
ال يقبلــون الضيــم وال يزنلــون أبــًدا علــى رأي 
ــم  ــن وطنه ــًدا م ــة أب ــون الدني ــدة، وال ُيعط الفس

أو شــرعيتهم أو دينهــم
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وهنــاك ومــا أعرفــه مــن حقائــق عــى الســاحة رأيــت أن أكــرر أمامكــم مــا قلتــه يف أوالً قبــل أن أعــرض املبــادرة أنــه 

ــدة احلــوار  ــة مــع بقــاء األبــواب مفتوحــة للحــوار وللجلــوس عــى مائ ــة والتمســك بالرشعي ال بديــل عــن الرشعي

ولرعايــة كل املقرتحــات ولتفعيــل هــذه املبــادرة بــكل الســبل وبــأرسع مــا يمكــن...

 أمــا الرشعيــة الدســتورية والدســتور القائــم والقانــون املعمــول بــه يف كل االجتاهــات واالنتخابــات التــي كلفــت 

رئيــس اجلمهوريــة ومــا زالــت ال بديــل عــن ذلــك.. هــذه الرشعيــة هــي الضــامن احلقيقــي، بــل الوحيــد لكــي نضمــن 

ــد أن  ــي تري ــورة املضــادة الت ــورة، الث ــا النظــام الســابق وأعــداء الث ــكاب عنــف لنفــوت الفرصــة عــى بقاي عــدم ارت

ترجــع ثانيــة، وأنــا كــام قلــت: بوعيكــم ووجودكــم لــن تعــود هــذه القــوى أبــًدا مــرة أخــرى.. لــن تعــود.

ــذه  ــك هب ــة، والتمس ــى الرشعي ــاظ ع ــًا للحف ــتعد دائ ــا مس ــا أن ــم مجيًع ــا بك ــم أن ــف أمامك ــا واق ــم أن ــا معك  إًذا أن

الرشعيــة.. ال بديــل عــن الرشعيــة.. مــا يوجــد بديــل ثــان، وأنــا أقــول للجميــع مــن يبغــي غــري ذلــك ســريتد عليــه 

بغيــه، ألنــه سيســلك مســلًكا خاطًئــا إذا ســلك غــري الرشعيــة، وبالتــايل خيطــئ وربــا جيــر الوطــن يف اجتــاه خاطــئ 

جــًدا.. يسء جــًدا.. فــخ حيــدث فيــه أشــياء ســيئة ال نحبهــا ملــر ونرجــع للمربــع األول ثانيــة، وبعــد ذلــك تتكــرر 

الــدورة ويضيــع الوقــت ونضيــع الفــرص، ونبقــى دولــة وشــعًبا جــاءت لنــا فرصــة ممكــن نضيعهــا.. مســتحيل.. ال 

يمكــن إن شــاء اهلل نضيعهــا.. ربنــا ال يضيــع مــر وأهلهــا، ربنــا وعــد أهــل مــر دائــًا باخلــري، ووعــد الــذي يبــذل 

اجلهــد أنــه يرفعــه )8( بحســن العمــل إىل ثــار وجنــي ثــار يف الدنيــا ويف اآلخــرة.. ويف اآلخــرة هــذه مهمــة عنينــا 

عليهــا كلنــا سنحاســب.. كلنــا.

 وبالتــايل.. مــر اآلن هبــذا الشــكل تقــف شــاخمة عظيمــة قويــة بأبنائهــا.. حتافــظ عــى الرشعيــة.. رئيســها حيافــظ 

ــة  ــوح.. الرشعي ــكل وض ــذا ب ــذ ه ــك, وينف ــى ذل ــرص ع ــك، وحي ــب ذل ــك.. وحي ــري ذل ــك غ ــة.. ال يمل ــى الرشعي ع

الدســتورية.. الدســتور ال يملــك أحــد احلــق عــى اإلطــاق كائنـًـا مــن كان أن يســتخدم أي نــوع مــن أنــواع الــكام أو 

القــوة ال قــدر اهلل أو غــري ذلــك لكــي ينفــذ أو يوجــد رشعيــة أخــرى، ال بديــل عــن الرشعيــة الدســتورية القانونيــة.. 

ــتقبل  ــاق إىل مس ــوض واالنط ــم.. بالنه ــم.. بحاهل ــا.. باختياره ــعبها.. بأبنائه ــة بش ــة الفاعل ــة القوي ــة املري الدول

أفضــل إن شــاء اهلل.

أؤكــد لكــم أن الغــد أفضــل مــن اليــوم، وأن التمســك بالرشعيــة هــو طريقنــا، وأن التمســك بالرشعيــة هــو الــذي 

ســيقينا مــن أي فــخ، ومــن أي منحــدر، ومــن أي بدايــة لطريــق يف اجتــاه غامــض ال نعــرف آفاقــه، وال نعــرف آخــره.. 
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نفــق ضيــق نرجــع لــه ثانيــة ندخــل فيــه ال يمكــن.. مســتحيل، الثمــن يبقــى كثــرًيا، الثمــن اآلن إرادتنــا نملكهــا.. الثمــن 

اآلن أوالدنــا وأبناؤنــا.. بناتنــا.. مؤسســاتنا نحافــظ عليهــا.. هــذا الثمــن كبــري أننــا نأخــذه ونضعــه يف نفــق مظلــم.

 أنــا أوجــه رســالة حــب، وأوجــه رســالة تقديــر لــكل أبنــاء مــر مهــا اختلفــت مواقفهــم بــني معــارض ومؤيــد، 

لكنــي أدعــو اجلميــع إىل التمســك بالرشعيــة معــي.. إىل أن نبقــى واقفــني للحفــاظ عــى هــذه الرشعيــة.. إىل أن نثبــت 

للعــامل أننــا قــادرون بالديمقراطيــة.. بالوســائل الســلمية دون عنــف أو ســفك دمــاء ال قــدر اهلل.. نقــف بســلمية كاملــة 

ــاء  ــات.. وزارات.. أبن ــا.. مؤسس ــا كلن ــذا واجبن ــن كل ه ــم، لك ــذا حقك ــي.. ه ــذا واجب ــة ه ــى الرشعي ــظ ع لنحاف

ــا مــن أي أخطــاء يف املســتقبل، ال أســمح وال  ــا.. الرشعيــة بعــد اهلل )8( هــي الواقــي احلقيقــي لن الشــعب.. كلن

ــة..  ــذه الرشعي ــز ه ــراءات هت ــوات أو إج ــذ خط ــة أو يتخ ــف الرشعي ــا خيال ــول كاًم ــن يق ــا م ــرج علين ــأن خي أرىض ب

هــذا مرفــوض.. هــذا مرفــوض.. هــذا مرفــوض، أنــا أعلــن باســم الرشعيــة التــي أوجدتنــي يف هــذا املــكان أن مــر 

ــرك إىل  ــن نتح ــف لك ــاور.. نختل ــك، نتح ــري ذل ــأي يشء غ ــة وال ب ــها بالرشعي ــاهتا ورئيس ــعبها ومؤسس ــة بش ماضي

األمــام.. نعمــل انتخابــات.. النــاس تضــع جهدهــا يف االنتخابــات..

الدســتور الــذي نؤمــن بــه كلنــا ونحرمــه، يقــول: إن احلكومــة القادمــة بعــد االنتخابــات ملــك الرملــان ولدهيا 

صاحيــات أكثــر مــن صاحيــات رئيــس اجلمهوريــة؛ فلننتــرش يف الشــارع ومــع النــاس نقنعهــم ونقنعهــم.. نقــول 

هلــم مشــاريعنا.. نوجــد حالــة حضاريــة حقيقيــة الســتمرار الدولــة املســتقرة املدنيــة احلديثــة دولــة القانــون ودولــة 

الدســتور، األوىل باحلفــاظ عــى الوطــن هــم مــن يضحــون مــن أجلــه، والتضحيــة ال تكــون بــأن يضحــي بعضنــا 

ــدام األعــداء، نحــن  ــا.. نعــم، لكــن هــذا ق ــا ممكــن أن نمــوت مــن أجــل وطن ــا نقــول: إنن ببعــض.. ال، إذا كن

عندمــا نعلــن اجلهــاد نعلنــه ضــد األعــداء خــارج الوطــن، نحــن ال نعلــن جهــاًدا ضــد بعضنــا البعــض، وال نعلــن 

حرًبــا وتضحيــة ضــد بعضنــا البعــض، نحــن نضحــي كلنــا مــن أجــل بلدنــا وأنــا أولكــم، إذا كان احلفــاظ عــى 

الرشعيــة ثمنــه دمــي أنــا، فأنــا مســتعد أنــا أبــذل ذلــك رخيًصــا يف ســبيل هــذا الوطــن واســتقراره حســبة هلل )8(، 

حســبة لــه )8(.

ــة ليــس مــن   احــذروا أن أحــًدا يضحــك عليكــم.. احــذروا أن تقعــوا يف الفــخ.. احــذروا أن تفرطــوا يف الرشعي

ــض  ــن بع ــايض م ــاء امل ــوم األربع ــة ي ــة املاضي ــه يف اخلطب ــا قلت ــم، وم ــح لك ــا أوض ــة.. أن ــارس للرشعي ــا ح ــي فأن أج

ــا  ــد فين ــم أي واح ــع طع ــا نبل ــرب أنن ــدي األك ــن التح ــًدا، لك ــرية ج ــات كث ــذه التحدي ــري.. ه ــن كث ــل م ــل قلي التفاصي
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ونقــول كالًمــا أو نتخــذ أفعــاالً أو نرتكــب خمالفــة للرشعيــة تعتــرب بحكــم الرشعيــة القائمــة جريمــة، ونأخــذ البلــد 

يف اجتــاه خطــأ.. نأخــذ البلــد يف اجتــاه مظلــم.. نأخــذ البلــد يف اجتــاه يفــرح فينــا عدونــا عليــه، وال نصــل حلاجــة 

ــة نكــرر ونكــرر ونكــرر، ال.. ونرجــع ثاني

هــذه حلظــة فارقــة أنــا أقــف فيهــا ألقــول الرشعيــة، والرشعيــة فقــط.. الدســتور، والدســتور فقــط.. االنتخابــات 

ــوًدا..  ــيبقى موج ــا زال وس ــوار كان وم ــرأس.. احل ــني وال ــى الع ــة ع ــط.. املعارض ــذا فق ــات وه ــدوق االنتخاب وصن

املبــادرة وحمتوياهتــا وتغــريات كثــرية يف ظــل الرشعيــة وباحــرام الدســتور والقانــون واإلرادة الشــعبية.. نعــم وألــف 

ــام باملســؤولية كــا ينبغــي وعــدم احــرام  نعــم، وأهــًا وســهًا ومــن اآلن، غــري ذلــك يكــون منــي تفريــط وعــدم قي

للدســتور وعــدم القيــام كَحَكــم بــني الســلطات، وأنــا ال أرىض لكــم وال لنفــيس هــذا، بــل كــا قلــت: ليــس املهــم 

الشــخص ولكــن األهــم هــو الوطــن، ليــس املهــم بعــض النــاس أو حتــى مؤسســة، وإن كنــا نريــد أن نحافــظ عــى 

كل املؤسســات، لكــن األهــم هــو الوطــن.. هــو مــر.. هــو مســتقبل أبنائنــا.. هــو مســتقبل بناتنــا.. هــو مســتقبل 

ــد أن  ــمح ألح ــن نس ــا، ل ــك علين ــًدا يضح ــذروا أن أح ــا، اح ــتقبل صناعتن ــو مس ــا، ه ــتقبل رشطتن ــو مس ــنا.. ه جيش

يضحــك علينــا.

اعلمــوا أن األمــور جتــري بمقاديــر، وأن اهلل غالــب عــى أمــره، وأن اهلل ال يريــد لنــا ولكــم.. ال يريــد اهلل ولــن 

يريــد هلــذا الوطــن وأهلــه إال اخلــري، هــذا أملنــا وهــذا يقينــي يف اهلل )8(، وهــذا معرفتــي بكــم وهــذه درايتــي 

بالعــامل حولنــا.. 
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نحــن أبنــاء مــر جســد واحــد جيــب أن نكــون إرادة واحــدة.. ينبغــي أن تنهــض ثــورة واحــدة.. نمــر بمرحلــة 

انتقاليــة نحــو تنميــة حقيقيــة اســتقرار ورشعيــة وديمقراطيــة ودســتور وانتخابــات وتــداول ســلطة حقيقــي، هــذا هــو 

مــا جيــب أن نفعــل... هــذا أمــر أردت أن أوضحــه لكــم مجيًعــا يــا أبنــاء مــر الكــرام.

ــا أهــل مــر يف كل مــكان.. يــا مــن تقفــون اآلن يف مياديــن مــر ويف شــوارعها ويف البيــوت تســتمعون إيّل..   ي

قلبــي عــى وطنــي ينفطــر، وإراديت مــع أهــي.. مــع وطنــي.. أهــي.. عــى فكــرة أهل مــر كلهــم إراديت معهــم حديدية 

ال تتزحــزح خطــوة واحــدة إىل اخللــف، أو إىل سداب أو نفــق يمكــن أن يأخذنــا إليــه البعــض، هــذا مرفــوض.. هــذا 

مرفــوض، وأي قــرار أو أي اقــراح أو أي يشء يصــدر خمالًفــا هلــذه الرشعيــة، فهــو خيالــف إرادة هــذا الشــعب، ألن 

إرادة الشــعب ال يمكــن أبــًدا أن تنتــج مــن فصيــل دون اآلخــر.. تنتــج بانتخابــات متــت وانتخابــات ســتتم وانتخابــات 

أخــرى بعــد فــرة يقررهــا الدســتور، وقررهــا للرئاســة تتــم حلســم املوقــف.

أريــد لكــم وأمتنــى لكــم كل اخلــري مجيًعــا، وكل التوفيــق مجيًعــا، وأرى املســتقبل أفضــل بكثــري، وأراكــم متــرون مــن 

هــذه املرحلــة بأمــن وســام، }ربنــا ال تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا وهــب لنــا مــن لدنــك رمحــة إنــك أنت الوهــاب{..

 لنتذكــر مجيًعــا اهلل )8( وهــو خياطبنــا }واهلل غالــب عــى أمــره ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون{، أحييكــم.. 

معكــم إىل منتهــى الشــوط الرشعــي.. إىل منتهــى احلفــاظ عــى الرشعيــة.. معكــم أمــي ومعكــم أبقــى وبكــم نغــري 

ــة منتجــة عظيمــة  ــة التــي نحبهــا يف املســتقبل القريــب.. مســتقرة قوي الواقــع إىل مــر اجلديــدة.. إىل مــر احلبيب

ــا أن جيروهــا إىل اجتــاه آخــر..  كــا كانــت وتبقــى رغــم أنــف الذيــن ظلموهــا، ورغــم أنــف الذيــن حياولــون عبًث

أشــكركم والســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه.
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أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 ال أقبــل علــى اإلطــاق، وال أرضــى لكــم أن تقتتلــوا، بــل 
ــأن  ــلم ب ــي أن أس ــى لنفس ــوا، وال أرض ــم أال تقتتل آمرك

ــدة ــاك شــرعية جدي هن

  قمــت باالتصــال بــكل القــوى السياســية، وبمشــاركة القوات 
المســلحة؛ لكــي نصــل إلــى مبــادرة يقبلهــا كل األطراف

ــل  ــا أن ندخ ــا جميًع ــراد لن ــا، وي ــرق من ــورة ُتس   إن الث
ــي ال تنتهــي، وندخــل  ــات الت ــن الخاف فــي بحــر م

ــادة ــر للقي ــات بالتغيي ــن مطالب ــات م ــي حلق ف
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

}واعتصمــوا بحبــل اهلل مجيًعــا وال تفرقــوا{. أتوجه إىل الشــعب املري كله، املعارضــني واملؤيدين، والذين 

ــي  ــة الت ــة املري ــة، الدول ــة حديث ــل دول ــم يف ظ ــم وأحفاده ــش أبناؤه ــون أن يعي ــل، وحيب ــد أفض ــون بغ حيلم

نســتحقها مجيًعــا، التــي متتلــك كل أدوات االســتقرار واإلنتــاج والتنميــة واحلريــة احلقيقيــة والعدالــة االجتاعيــة، 

والقيمــة الكبــرية التــي تســتحقها مــر بــني باقــي دول العــامل.

 لقــد ُغزيــت مــر كثــرًيا عــر التاريــخ، وحــال أعداؤهــا بــني شــعبها وبــني أن تكــون الدولــة صاحبــة 

الرســالة احلقيقيــة والدولــة التــي تنتــج مــا حتتــاج إليــه، ويمتلــك أبناؤهــا إرادهتــا، وذلــك واضــح عــر التاريــخ 

  خطاب الرئيس حممد مرسي إىل األمة املصرية بعد بيان السيسي 
3 يولـــــيو 

2013م
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االســتعاري، ثــم مــا تــا ذلــك مــن ثــورات للمريــني متعــددة، كان آخرهــا وأعظمهــا ثــورة 25 ينايــر 2011م؛ 

ــا  ــه - ك ــد كان، إال أن ــكان، وق ــرك امل ــد وأن ت ــرم: الب ــامل املج ــول للظ ــن لنق ــا يف كل امليادي ــا مجيًع ــث وقفن حي

تعلمــون - بقيــت أذنــاب وأظافــر الدولــة العميقــة، وبقــي املفســدون، وبقيــت حتديــات كثــرية، وقــد قــام الشــعب 

املــري - بفضــل اهلل - بانتخابــات حــرة ونزهيــة يف العــام املــايض 2012م، وتــم اختيــاري رئيًســا للجمهوريــة 

ــا أبــذل  يف انتخابــات حــرة ونزهيــة كاملــة شــهد هبــا كل النــاس يف اخلــارج والداخــل، ومنــذ ذلــك التاريــخ وأن

كل جهــد لكــي متتلــك مــر إرادهتــا، ولكــي يمتلــك أبنــاء مــر حريتهــم احلقيقيــة، ولكــي يكــون ألبنــاء مــر 

دور فاعــل يف تقــدم وطنهــم، ويف املــيض قدًمــا إىل آفــاق آرحــب، إىل إنتــاج حقيقــي، إىل دور كبــر ينتظرهــم 

ــا  ــم مجيًع ــي رأيت ــرة الت ــات الكث ــد، والتحدي ــام واح ــدة ع ــر امل ــك ق ــق ذل ــال دون حتقي ــتحقونه، وح ويس

كيــف تواجهنــا وكيــف نواجههــا.

 واآلن مــا جيــري عــى أرض الوطــن، وحاولــت ومازلــت أن أجنــب املريــني مجيًعــا أي نــوع مــن الصــدام 

أو أعــال العنــف أو االقتتــال؛ ألن قطــرة دم مريــة عزيــزة عــي وال أبــًدا أرىض وال أقبــل وال أســمح أن تــراق 

هــذه الدمــاء الطاهــرة، واهلــدف هــو االســتقرار ملــر ونجــاح الثــورة.

 أرى اآلن أهيــا املريــون مجيًعــا أن هــذه الثــورة تــرق منــا، ويــراد لنــا مجيًعــا أن ندخــل يف بحــر مــن 

اخلافــات التــي ال تنتهــي واجلــدل الــذي ال ينتــج عنــه إال كل ســوء وتأخــري هلــذا الوطــن، وندخــل يف حلقــات 

ــوا  ــن حرس ــف أن الذي ــي كي ــرون مع ــرات. ت ــدة م ــذا ع ــرر ه ــن أن يتك ــادة، ويمك ــري للقي ــات بالتغي ــن مطالب م

الرشعيــة التــي كلنــا ســاهم يف إجيادهــا، تــرون معــي أن هنــاك تراجًعــا يف هــذا املجــال، وتــرون معــي أيًضــا أننــا، 

ــكل  ــة باالتصــال ب ــام املاضي ــة، ولذلــك قمــت يف األي ــة، حريــص جــًدا عــى هــذه الرشعي ــا رئيــس اجلمهوري أن

القــوى السياســية، وبمشــاركة القــوات املســلحة؛ لكــي نصــل إىل مبــادرة يقبلهــا كل األطــراف، ولكــن تقدمــت 

القــوى واألحــزاب التــي تقــف يف صــف محايــة الرشعيــة، واحلــرص عليهــا بمبــادرة لرئيــس اجلمهوريــة، فيهــا 

بنــود عديــدة، وفيهــا عــروض كثــرية، منهــا تغيــري احلكومــة، ومنهــا حــل مشــكلة النائــب العــام قضــاًء، وقــد قــي 

ــد  ــاك عق ــون هن ــا أن يك ــادرة أيًض ــذه املب ــا يف ه ــذه، وفيه ــة تنفي ــًدا كيفي ــث اآلن وغ ــم يبح ــوم بحك ــك الي يف ذل

ــا بالتفــاوض، كيــف نتحــرك إىل األمــام. ــا مجيًع اجتاعــي بينن
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ــة؛ لكــي نكــون  ــة القادم ــات الرملاني ــادرة أيًضــا سعــة إنجــاز االنتخاب ومــن هــذه املقرحــات يف هــذه املب

برملاًنــا طبًقــا للدســتور املــري القائــم اآلن الــذي يعــد إنجــاًزا كبــرًيا مــن إنجــازات هــذه الثــورة العظيمــة ثــورة 

25 ينايــر، لقــد تعاونــت قــوى كثــرة عــى إجهــاض كل هــذه املحــاوالت إلمتــام مراحــل الثــورة التــي توافقنــا 

عليهــا قبــل ذلــك مــن هــذه املبــادرة أيًضــا أن يكــون هنــاك ميثــاق رشف للحــوار لإلعــالم الــذي يقــوم بــدور 

ــادرة  ــا يف هــذه املب ــاه مًع ــاه ومــا بين ــا، فالكثــر مــن وســائل اإلعــالم تســتخدم هلــدم مــا بدأن ــه مجيًع تعلمون

أيًضــا، نحــرص مجيًعــا عــى احــرتام الرشعيــة والدســتور القائــم ودولــة القانــون يف هــذه املبــادرة.

هنــاك أيًضــا مــا حيفــظ لــكل قــوى الوطــن دورهــا، ويقدم 

ــني  ــة، متعاون ــة القادم ــي يف املرحل ــي نم ــا؛ لك ــه عطاءه ل

متكاملــني، وال نكــون أبــًدا متناحريــن، ولذلــك مــا أراه اآلن 

ــورة،  ــذه الث ــرسق ه ــي ت ــتميتة لك ــاوالت مس ــاك حم أن هن

ــد...  ــن جدي ــدأ م ــي نب ــع األول، لك ــود إىل املرب ــي نع لك

األمــر الــذي أرفضــه متاًمــا، وال أقبلــه، وال أوافــق عليــه، 

وأتوجــه بأمــر مبــارش إىل كل القــوى يف املؤسســات قــوى 

ــم يف  ــون دوره ــلحة أن يك ــوات املس ــة والق ــن الداخلي األم

حفــظ أمــن الوطــن دوًرا بــارًزا وواضًحــا، وأن يمنعــوا إراقــة 

ــي اكتســبناها  ــة الت الدمــاء، وأن أيًضــا حيافظــوا عــى الرشعي

مجيًعــا، طبًقــا لانتخابــات الرئاســية وقبلهــا االنتخابــات 

ــتور. ــى الدس ــتفتاء ع ــا االس ــة، وبعده الرملاني

 وهــؤالء أبنــاء الوطــن مطلــوب منهــم أن حيافظــوا عــى هــذه الرشعيــة، وأن حيفظــوا هــذا الوطــن، وأن تكــون 

ــة، وأن يكــون صــوت النــاس صــوت هــذا الشــعب الــذي  ــة القانوني ــة الدســتورية، وأن تكــون الرشعي الرشعي

عــا هبــذه الرشعيــة هــو األصــل يف احلفــاظ عــى الوطــن؛ فــال مســار غــر مســار الرشعيــة الدســتورية والقانــون 

القائــم اآلن.

الدســتور  تعطيــل  مرســي  الرئيــس  رفــض   
للحفــاظ  املصــري  الشــعب  ودعــا  تاًمــا،  رفًضــا 
عليــه والتمســك بــه.. كمــا رفــض أن ُتســرق 
الثــورة وأمــر كل مؤسســات الدولــة باحلفاظ 

علــى الشــرعية 
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ــظ  ــد وأن نحاف ــد، الب ــان اجلدي ــّون الرمل ــي نك ــى؛ لك ــأسع خط ــة وب ــات برملاني ــي إىل انتخاب ــد وأن نم الب

ــن  ــه م ــا في ــى م ــتقر ع ــني، واس ــن املري ــه 64 % م ــق علي ــا، وواف ــتفتي عليه ــع، واس ــذي وض ــتور ال ــى الدس ع

مــواد، اســتقر عــى ذلــك القضــاء املــري، صــدرت أحــكام حماكــم، ومنهــا املحكمــة الدســتورية بنــاء عــى هــذا 

الدســتور، بــل تــم إعــادة تشــكيل املحكمــة الدســتورية، طبًقــا هلــذا الدســتور، واآلن يــراد هلــذا الدســتور أن يعطــل.

ــًا،  ــه بدي ــوا ب ــه، وأال ترض ــكوا ب ــه، وأن تتمس ــوا علي ــم أن حتافظ ــا، وأدعوك ــا تاًم ــك رفًض ــض ذل ــا أرف  أن

ــي الرئيــس املنتخــب ملــر، وأن دســتور مــر واجــب االحــرتام  ــه إليكــم، أنن ــد أمامــي أنقل ــار الوحي اخلي

مــن اجلميــع، وأن القوانــن املريــة نافــذة إىل أن يعــدل مــا حيتــاج إىل التعديــل فيهــا طبًقــا هلــذا الدســتور، 

البــد مــن إجــراء االنتخابــات الربملانيــة حتــت إرشاف قضائــي كامــل، وتديــره جلنــة االنتخابــات املعروفــة 

واملعرفــة يف هــذا الدســتور، وحيــرس هــذه االنتخابــات رجــال األمــن مــن القــوات املســلحة، وقبلهــم وزارة 

ــة والرشطــة. الداخلي

 العــامل ينظــر إلينــا، ونحــن نعــرف أنفســنا قادريــن عــى ختطــي العقبــات، نحــن أبنــاء مــر، نحــن أبنــاء هــذا 

الوطــن، هــذه إرادة املريــني، وال يمكــن إلغــاء هــذه اإلرادة بمــرور عــام عليهــا، كيــف حيــدث هــذا؟ ويف أي 

عــامل نعيــش؟ نعيــش يف عــامل يتحــدث عــن الديمقراطيــة، ال يمكــن أن يكــون هنــاك ديمقراطيــة تفصيــل ملــر 

ــة، كــا تعــرف  ــة، ويف ممارســة الديمقراطي ــني يف احلري ــة حــق املري ــا جيــب أن تكــون الديمقراطي العظيمــة، إن

عليهــا وعرفهــا هــذا العــامل، وهــي ديمقراطيــة اختيــار األغلبيــة، والنــزول عــى رأي الشــعب إذا مــا أعلنــت نتيجــة 

هــذا الــرأي وقــد أعلنــت، فلــاذا نريــد أن نوقــف هــذه املســرية هــل نريــد أن تســفك الدمــاء، ال يمكــن أن نــرىض 

بذلــك، وال أدعوكــم إال إىل حفــظ الدمــاء وعــدم الوقــوع يف مســتنقع االقتتــال؛ ألن هــذا إذا حــدث فــإن هــذا 

الوطــن يتعــرض خلطــر عظيــم.

 اآلن، نحــن أمــام حتــٍد تارخيــي كبــري، نحــن ســنقف مجيًعــا أمــام اهلل )8( ليحاســبنا ليقــول لنــا  )8(: مــاذا 

فعلتــم يف األمانــة؟ هــا أنــا أعــرض عليكــم وأؤكــد لكــم بالتكــرار هــذا العــرض عــرض واحــد، وهــو التمســك 

ــس  ــدر يف اخلام ــم ص ــتفتاء العظي ــد االس ــدر بع ــذي ص ــاد ال ــتور الب ــا دس ــت ظله ــتمرار حت ــة واالس بالرشعي

ــرى،  ــة أخ ــى اآلن ال رشعي ــة حت ــهر كامل ــتة أش ــه س ــنا يف ظل ــايض 2012م، وعش ــمر امل ــن ديس ــن م والعرشي
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ــل آمركــم أال  ــوا، ب ــل هــذا عــى اإلطــاق، وال أرىض لكــم أن تقتتل ــا ال أقب ــل، أن وال يمكــن أن تكــون وال تقب

تقتتلــوا، وال أرىض لكــم أن تعــودوا إىل الــوراء، وال أرىض لنفــي أن أســلم بــأن هنــاك رشعيــة جديــدة، الرشعيــة 

املتغــرة كل عــدة أشــهر متثــل فــوىض، وليــس هلــا قانــون، وليــس هلــا مرجعيــة، وإنــام هــي عــودة بالوطــن إىل 

موقــف قديــم، قررنــا فيــه أن يســتقر هــذا الوطــن بعــد ثــورة 25 ينايــر.

 أهيــا الكــرام يــا أبنــاء مــر مجيًعــا يف كل مــكان، أينــا وجدتــم، هــذا وطننــا ونعيــش فيــه حتــت ظــل ســاء ربنــا 

ونعــرف حقيقــة مــا يــكاد لنــا، وأنتــم تعلمــون وتدركــون أن مــا يــكاد لنــا كبــري وكثــري.

 وأقــول للجميــع، للمؤيديــن وللمعارضــني، ولرجــال القضــاء، وللعــال وللفاحــني، ولرجــال الداخليــة، 

ولرجــال القــوات املســلحة، ولــكل فئــات الشــعب املــري: أنتــم أبنــاء مــر، أنتــم أصحــاب هــذا الوطــن، أنتم 

القــادرون عــى أن حتفظــوا أمنــه بتوفيــق اهلل )8(، وأكــرب مســؤولية اآلن أن نحفــظ أمنــه، ونحفــظ أمــن أبنائــه، 

ونحفــظ دماءهــم بالتمســك بالرشعيــة التــي قررناهــا مًعــا، فأنــا معكــم، أنــا واقــف بينكــم، أنــا مســتمر معكــم 

للحفــاظ عــى هــذه الرشعيــة، وليــس لــدي أي مانــع - كــام قلــت قبــل ذلــك ومنــذ شــهور ومنــذ أســابيع ومنــذ 

أيــام واآلن أنــا جاهــز  عــى أن جيلــس اجلميــع، وأجلــس مــع اجلميــع، وأتفــاوض مــع اجلميــع، وأحتــاور مــع 

اجلميــع، مــن املؤيديــن واملعارضــن.

 واملبــادرة التــي قلتهــا لكــم اليــوم وافقــت عليهــا، وأنتــم اآلن تعرفــون تفاصيلهــا؛ لكــي ننجــو بوطننــا بحــوار 

فعــال، بإخــاص ننجــو بــه، ونتحــرك إىل األمــام، فــإذا وقــع غــري ذلــك فــإن هــذا مســؤولية مــن يقــوم بغــري ذلــك، 

مســؤوليته أمــام اهلل، وأمــام التاريــخ، وأمــام هــذا الشــعب. ال يمكــن ألحــد إذا امتلــك قــوة مــن هــذا الشــعب، 

ــا ال أمــارس  ــى وإن كنــت أن ــي ال يمتلكهــا هــو حت ــه، هلــذه القــوة الت هــي ملــك هلــذا الشــعب، أن يفــرض رأي

ضغًطــا بقــوة عــى النــاس ألمنعهــم مــن إنفــاذ إرادهتــم هــذا غــري جائــز ال منــي وال مــن غــريي.

ــا نحــرم القانــون، نحــن  ــا نحــرم الدســتور، نحــن مجيًع ــا متمســكون بالرشعيــة، نحــن مجيًع  إًذا نحــن مجيًع

مجيًعــا نحــب وطننــا، نحــب مرنــا، نحــب وطننــا العــريب الكبــري، نحــب عاملنــا هــذا الــذي نعيــش فيــه، نحــب 

أن نكــون مــن أبنــاء هــذا العــامل الذيــن يدعــون إىل الســام، وينفــذون مــا يــؤدى إليــه، ويقومــون بواجبهــم.

ــن  ــل ع ــتور، ال بدي ــن الدس ــل ع ــة، ال بدي ــن الرشعي ــل ع ــا، ال بدي ــم مجيًع ــي جتاهك ــوم بواجب ــا ذا أق ــا أن وه

ــرتام اإلرادة. ــن اح ــل ع ــون، ال بدي القان



284

أقــدر أن تكــون هنــاك معارضــة قويــة وفعالــة، ولكنــي أرى أيًضــا أن هنــاك تأييــًدا كبــًرا، وأرى يف خلفــي يف 

التاريــخ القريــب منــذ عــام ومنــذ ســتة أشــهر إرادة الشــعب، وقــد نفــذت بطريقــة قانونيــة، وقــد وقعــت بطريقــة 

ريض هبــا الــكل، وقبلهــا اجلميــع، ورسنــا يف ظلهــا عاًمــا، فــكان هــذا دليــاًل عــى القبــول، وكان هــذا دليــاًل عــى 

احــرتام الدســتور، وكان هــذا دليــاًل عــى أنــه ال بديــل هلــذا، لكــن عندمــا نــأيت اليــوم، ونقــول البــد أن نوقــف 

هــذه املســرة، ونعــود إىل املربــع الصفــري مــرة أخــرى، هــذا أمــر ال يتحــرك بنــا إىل األمــام، وال ينقلنــا نقلــة 

إىل تنميــة حقيقيــة، وال ينقلنــا نقلــة إىل أن نكــون بجــد أحــراًرا يف وطننــا، ال نقبــل أن يفــرض علينــا أحــد إرادتــه.

 هــذا الشــعب شــّب عــى الطــود، وبلــغ الرشــد، وبلــغ مــن الوعــي مــا يمكنــه أن حيفــظ وحيافــظ عــى نفســه، 

عــى دمائــه، عــى كرامتــه، عــى حريتــه، عــى الرشعيــة التــي يســتظل بظلهــا.

 هــذه رســالتي إليكــم، أتقــدم هبــا واضحــة، أنــا معكــم، واقــف معكــم يف مــر عــى أرضهــا؛ لكــي نحمــي 

الرشعيــة، ونتعامــل مــن خاهلــا، واهلل )8( يتــوىل األمــر كلــه.

اعلمــوا، أهيــا املريــون مجيًعــا، أننــا ال نغــري عــن ديننــا أكثــر مــن ربنــا، وال نغــري عــى وطننــا أكثــر مــن ربنــا، 

ونعمــل يف ظــل أن نكــون عــدوالً، وأن نعــدل فيــا نقــول.

نريــد العــدل لوطننــا، نريــد احلريــة ألبنــاء مــر مجيًعــا، نريــد الرشعيــة القائمــة، أن نحافــظ عليهــا، نريــد 

العدالــة االجتامعيــة.

ــون  ــة، وأن يك ــذه الرشعي ــى ه ــا ع ــون حريًص ــن، وأن يك ــذا الوط ــا هل ــون حارًس ــع أن يك ــن اجلمي ــب م أطل

ــون.  ــاس ال يعلم ــر الن ــن أكث ــره، ولك ــى أم ــب ع ــوا أن اهلل )8( غال ــون، واعلم ــتور والقان ــى الدس ــا ع حريًص

اهلل غالــب عــى أمــره، ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون. إن األمــر بيــد اهلل، وإننــا بأيدينــا إرادتنــا وإننــا بذلــك 

نعلــن متاًمــا حبنــا هلــذا الوطــن، ومتســكنا بالرشعيــة القائمــة، وال منــاص وال عــدول عــن ذلــك.

ــه  ــل اهلل وحول ــم وبفض ــم وبك ــق معك ــم كل توفي ــى لك ــب، وأمتن ــة وح ــم كل حتي ــدم لك ــكركم وأق  أش

ــرًيا. ــم اهلل خ ــتعان، جزاك ــي واهلل املس نم

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ــة للمحكمــة  ــة العمومي ــة إىل اجلمعي ــة الواجب ــة مــن القلــب إىل شــعب مــر، وأتوجــه بالتحي »أتوجــه بالتحي

الدســتورية، ولرئيســها، وأعضائهــا مجيًعــا، هــذا الــرح، وهــذه املؤسســة، التــي نحــرص عليهــا مجيًعــا، شــعًبا، 

وســلطة تنفيذيــة، وترشيعيــة، وأحــرص عــى أن تبقــى مؤسســة مســتقلة قويــة وفاعلــة، وال تشــوهبا شــائبة، 

ــا،  ــتورية العلي ــة الدس ــوم؛ املحكم ــن الي ــا م ــق مجيًع ــر، وننطل ــعب ح ــع ش ــرة م ــى أرض ح ــة ع ــة مري ومؤسس

ــاث. ــلطات الث ــذه الس ــق ه ــة، تنطل ــة والترشيعي ــلطة التنفيذي ــك الس ــري، وكذل ــاء امل والقض

الدستورية  املحكمة  يف  مرسي  الرئيس  كلمة 
العليا يف يوم التنصيب 

 30 يونيو 
2012م
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واملحكمــة الدســتورية مكــون أســايس وحمــوري وجوهــري، أقــول ننطلــق إىل اجلمهوريــة الثانيــة، اليــوم أســس 

الشــعب املــري لديمقراطيــة حقيقيــة، إلعــاء مفهــوم املؤسســية.

 أحــرم وأقــدر، وأريــد أن أقــول بالنــص، أحــرم، وهــذا واجــب نحــو الســلطة القضائيــة والترشيعيــة، وأقــوم 

بــدوري لضــان اســتقال هاتــني الســلطتني عــن بعضهــا، وعــن الســلطة التنفيذيــة.

ــا، وهــذا مــا ســوف نســعى  أحــرم املحكمــة الدســتورية وأحكامهــا، والقضــاء وأحكامــه، ومؤسســاته مجيًع

إليــه، واحلمــد هلل أن لدينــا هــذه املؤسســات، وهبــا رجــال خملصــون لوطنهــم، حريصــون عــى حتقيــق مصلحتــه، 

يعرفــون معنــى احــرام الدســتور والقانــون واألحــكام.

اليــوم تولــد دولــة مدنيــة دســتورية حديثــة، دولــة قويــة بشــعبها وتارخيهــا، بمعتقــدات أبنائهــا، وأشــكركم 

مجيعــا، وأمتنــى لكــم التوفيــق.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم 

»احلمد هلل رب العاملني.. }وما النر إال من عند اهلل{..

ــوات  ــى للق ــس األع ــس املجل ــلحة رئي ــوات املس ــام للق ــد الع ــاوي - القائ ــني طنط ــد حس ــري حمم ــيد املش الس

املســلحة، وزيــر الدفــاع.. الســادة أعضــاء القــوات املســلحة.. أفــراد القوات املســلحة.. الســادة الضيــوف احلضور 

مجيًعــا.. الضبــاط واجلنــود.. اإلخــوه واألبنــاء ضبــاط القــوات املســلحة.. أحييكــم حتيــة واجبــة.. الســام عليكــم 

ورمحــة اهلل وبركاتــه.

كلمة الرئيس مرسي يوم التنصيب يف معسكر 
اهلايكستب 

 30 يونيو 
2012م
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يف هــذا اليــوم املشــهود العظيــم الــذي مل تشــهد مــر يوًمــا قبلــه كذلــك، والــذي يرهــن حقيقــة أن أبنــاء مــر 

ــاء مــر عــى قلــب رجــل واحــد، يرهــن عــى أن شــعب مــر ورجــال القــوات  نســيج واحــد، يــرز أهنــم أبن

املســلحة يصــدرون عــن أرض واحــدة، ويتحركــون نحــو هــدف واحــد، اليــوم نــرى ويشــهد الشــعب املــري 

والعــامل العــريب واإلســالمي والعــامل كلــه يشــهد نموذًجــا فريــًدا.. كيــف تنتقــل الســلطة مــن القــوات املســلحة 

املريــة طبًقــا إلرادة الشــعب املــري إىل ســلطة مدنيــة منتخبــة.. هــذا يــوم فــارق يف تاريــخ مــر، وإن هــذا 

نمــوذج ســيدرس ويــدرس يف العامل بعــد ذالك.

هــذه الشمســية التــي نســتظل هبــا، وهــذا اليــوم الكريــم، هــذا الــذي حُيفــر اآلن بأحــرف مــن نــور يف نفوســنا 

ــه القــوات املســلحة،  ــا، ســيكون نراًســا لألجيــال القادمــة لكــي يــرى يف تاريــخ مــر تقــف في ــا وعقولن وقلوبن

ــعب  ــي ش ــة ع ــحة الغالي ــوات املس ــة الق ــة مؤسس ــة الغالي ــاء املؤسس ــه أبن ــف في ــود، يق ــاط واجلن ــه الضب ــف في يق

مــر، يقفــون فيــه ليقولــوا: نعــم إلرادة شــعب مــر، يقولــون فيــه نعــم هلــذا اليــوم ويســلمون الســلطة فيــه بــكل 

ارتيــاح، يســلمون الســلطة برضــا، يفــون بــا عاهــدوا اهلل )8( وهــذا الشــعب عليــه.

اليــوم يقــف قيــادات، ضبــاط، جنــود، ضبــاط صــف، يقــف هــؤالء مجيًعــا ليقــول إلرادة الشــعب، أنــا أقــول 

إن اجليــش املــري لــن ينحنــي ألحــد، ينحنــي هلل فقــط ، ولكنهــم بإرادهتــم احلــرة يقدمــون حتيــة واجبــة رأيناهــا 

يف البيــان األول بعــد الثــورة يف يــوم 11 فرايــر عندمــا قــدم مــن ألقــى البيــان حتيــة عســكرية للشــعب املــري، 

وكان ذلــك معنــاه أن التحيــة ال تــؤدَّى - كــام نعلــم - إال إىل أعــى رتبــة وأكــرب أرادة، وأن ذلــك كان إقــراًرا مــن 

القــوات املســلحة بــأن الشــعب املــري هــو صاحــب اإلرادة األعى، ومن هــذا املنطلــق وبكل احــرام واعتزاز 

وتقديــر، أتقبــل نقــل الســلطة مــن املشــري حســني طنطــاوي وإخــواين مــن املجلــس األعــى للقــوات املســلحة ومــن 

قيــادة القــوات املســلحة بــكل فروعهــا وجيوشــها، بضباطهــا وضبــاط صفهــا وجنودهــا، أتقبــل هبــذه املســؤولية، 

ألصبــح مســؤوالً عنهــم، كــا أننــي مســؤول عــن الشــعب املــري مجيًعــا، وهــم يف القلــب.

ــة العســكرية لرئيــس مــر املنتخــب، أقــدر  ــة التحي ــوم بتأدي ــة للشــعب املــري، توجــت الي ــة التحي إن تأدي

ــه النمــوذج الفــذ كيــف  ذلــك كل التقديــر، ويقــدره الشــعب املــري كلــه، ويقــدره كل العــامل، ويــرى العــامل في

ــة احلــق. يكــون املريــون عــى قلــب رجــل واحــد، وكيــف تكــون اجلندي
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ســوف أتلقــى ذلــك بــكل فخــر واعتــزاز، ومتنيــت أن تكــون األعــراف والرتوكــوالت العســكرية تســمح يل أن 

أؤدي التحيــة العســكرية كــا فعلتــم، ولكننــي أؤدي التحيــة العســكرية بقلبــي وعقــي وبوجــداين عليكــم مجيًعــا، 

ــًا  أنتــم إخــواين، أنتــم أبنائــي، أنتــم مــلء القلــب، أشــهد بالكثــري ممــا مل يعرفــه كثــري مــن النــاس أنكــم كنــت دائ

عنــد حســن ظــن شــعبكم بكــم.. أشــهد بأنكــم كنتــم دائــًا تقــدرون املســؤولية، أشــهد أنكــم كنتــم دائــًا الرجــال 

الذيــن يعتمــد عليهــم رغــم صعوبــة الطريــق ووعورتــه، أشــهد 

لكــم أمــام اهلل وأمــام الشــعب مــا حييــت وبعــد ذلــك أمــام 

ــم  ــم، وأنك ــون وطنك ــم حتب ــا، أنك ــه مجيًع ــري إلي ــاء نس ريب يف لق

ــأنه،  ــن ش ــون م ــم تعل ــه، وأنك ــق مصلحت ــى حتقي ــون ع حترص

وأنكــم تتعاونــون وتقفــون معــه يف خنــدق واحــد، وأنكــم دائــًا 

ال تكونــون إال معــه لتكونــوا مــع الشــعب، بقيــادة رئيــس مــر 

ــدا واحــدة عــى مــن ســوانا، نســامل  ــد، لنكــون ي املنتخــب اجلدي

ــا. مــن يســاملنا، ولــن نســمح ألحــد أن يعتــدي علين

أنتــم قــادرون عــى ذلــك، وكي ثقــة، بــل وأمتنــان، لقدرتكــم 

وآلياتكــم،  لوســائلكم  أيًضــا  واملتميــزة  املتميــزة،  الفنيــة 

لتدريباتكــم وعمــق علمكــم ومعرفتكــم ودرايتكــم بالعســكرية 

ــة، وبتاريــخ العســكرية  ــة، وباألعــراف العســكرية العاملي الدولي

وحتــت  قلبــي  يف  ســتكونون  دائــًا  أنتــم  املــرشف،  املريــة 

ناظــري، لــن يمــس حــق مــن حقوقكــم، احلقــوق الكاملــة 

ــف،  ــاط ص ــا وضب ــًدا وضباًط ــادة وجن ــة قي ــذه املؤسس ــي، هل ــد املتنام ــل املتزاي ــم الكام ــال، والدع ــؤالء الرج هل

ــذون  ــا تأخ ــه عندم ــم، ألن ــو حقك ــذا ه ــا ه ــد، وإن ــن أح ــي أو م ــا من ــس منّ ــذا لي ــة وه ــتنالون كل العناي ــم س أنت

حقوقكــم كاملــة، ســوف أطالبكــم ويطالبكــم املريــون مجيًعــا بــأن تــؤدوا واجباتكــم وأنتــم أهــل لذلــك، أنتــم 

أهــل لاضطــاع بذلــك، أنتــم رشف هــذا البلــد، أنتــم الرجــال الكــرام الذيــن يلبــون النــداء، فــإذا قلــت كرئيــس 

اجلمهوريــة، تقولــون نعــم ملــر وأهلهــا ومحايــة حدودهــا وأمنهــا يف الداخــل واخلــارج، لــن تركــوا أماكنكــم يف 

ــم. ــة إليك ــن يف حاج ــة، ألن الوط ــذه املرحل ــل يف ه الداخ

إليــه الرئيــس مرســي  كان مــا ينظــر 
هــو محايــة الوطــن مــن داخلــه وخارجــه؛ 
ألن النــاس إذا اطمأنــوا إلـــى ذلــك ســوف 
اجلهــد،  وبــذل  العمــل  إلـــى  ينصرفــون 
وســوف  بينهــم،  اخلالفــات  تقــل  وســوف 
مل  تنميــة  منظومــة  يف  مصــر  تبــدأ 

قبــل مــن  تشــهدها 
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ســتبقون يف أماكنكــم يف الداخــل، ألننــا نريــد أن نعيــد ترتيــب منظومــة األمــن املريــة، ونحــرص يف ذلــك عــى 

رجــال الرشطــة، ألهنــم جــزء مــن نســيج هــذا الوطــن، وال أريــد أن أنظــر خلفــي أبــًدا، وال أنظــر أســفل األقــدام، 

وإنــا ننظــر أمامنــا دائــًا، فالرشطــة مــن أبنــاء مــر ورجاهلــا الكــرام، طالــت املرحلــة االنتقاليــة عليكــم، وســأبذل 

ــم أن  ــي أريدك ــارج، ولكن ــل واخل ــة الداخ ــك يف محاي ــدّي ش ــس ألين ل ــة، لي ــة القادم ــري املرحل ــدي لتقص كل جه

تفتحــوا األعــني كلهــا، وأن تتوجــه اجلهــود مجيعهــا، وأن تعــدوا العــدة كلهــا حلايــة أمــن هــذا الوطــن ضــد كل مــن 

ُتســول لــه نفســه، أو لديــه هاجــس مــن هنــا أو هنــاك أنــه يمكنــه أن يعتــدي علينــا بقــول فضــاً عــن أن يكــون بفعــل.

ــم إىل  ــدة، وأدعوك ــداد الع ــم إلع ــاء اهلل، أدعوك ــل إن ش ــد أفض ــا، وإن الغ ــامل معن ــهده الع ــوم يش ــذا الي إن ه

االســتعداد العــايل دائــًا، وأدعوكــم وال أريــد أن أقــول آمركــم، أن حتســنوا وترتقــوا بالتدريــب، وأن تطلبــوا كل 

مــا تشــاءون وحتتاجــون إليــه، فســوف يكــون متوفــًرا، فمــر لدهيــا الكثــري، إن عــى قمــة األولويــات أن يطمئــن 

النــاس.. لألمــن واالســتقرار، وإن رجــال الرشطــة ســوف يكــون هلــم دور كبــري، وإن مطالبهــم كلهــا ســتلبى مــن 

أجــل أن تقــوم بحايــة الوطــن مــن الداخــل، وأنتــم ســتلبى كل مطالبكــم حلايــة الوطــن مــن اخلــارج، مــع باقــي 

األجهــزة األمنيــة األخــرى املتداخلــة معكــم والتــي تتعــاون بقيادهتــا وتفاصيــل عملهــا مــع هــذا الــرح العظيــم 

التــي بنيتمــوه بســواعدكم، فدائــًا ســندعم هــذه الســواعد.

إن مــا ننظــر إليــه يف املســتقبل محايــة هــذا الوطــن مــن داخلــه وخارجــه، وإذا اطمئــن النــاس إىل ذلــك فســوف 

ينتجــون وينرفــون إىل العمــل وبــذل اجلهــد، وســوف تقــل اخلافــات بينهــم، ســوف تبــدأ مــر يف منظومــة 

تنميــة مل تشــهدها مــن قبــل، وكي يقــني أنــه بتوفيــق اهلل باملســتقبل، نحــن قــادرون عــى ذلــك بعــون اهلل، }وأعــدوا 

هلــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط اخليــل ترهبــون به عــدو اهلل وعدوكــم وآخريــن مــن دوهنــم ال تعلموهنم 

اهلل يعلمهــم{.

إذا أديتــم مــا عليكــم، إذا كنــا يــًدا واحــدة، إذا وظفنــا كل مواردنــا لصالــح وطننــا، إذا قمنــا بواجبنــا كامــاًل، فــال 

نخشــى إال اهلل، وآخريــن مــن دوهنــم ال نخشــاهم، ألننــا إن مل نعلمهم، فــاهلل يعلمهم ويكفينــا إياهم.

أحييكــم مجيًعــا، وســوف يف املســتقبل، أقــود حفــًا لتكريمكــم.. أنتــم تســتحقون كل التكريــم بــكل قيادتكــم، 

كلكــم أهــل تقديــر.. أحييكــم ثانيــة أيتهــا العيــون الســاهرة، وإن هــذه الشــمس ال تقلقكــم، وأنــا فــرح ومــرور 

هبــا، وأنتظــر الكثــري منكــم، وحتيــة مــن قلبــي إىل الضبــاط وضبــاط الصــف.. والســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه.
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» كل عــام وأنتــم بخــري مجيًعــا.. أنــا مل يكــن مقــرًرا أن أتكلــم يف هــذا طبًقــا إلجــراءات األكاديميــة وإجــراءات 

رســمية، لكــن أعــر لكــم عــن حبــي وتقديــري وامتنــاين وشــكري لــكل مــن حــر هــذا احلفــل، وأشــعر بســعادة 

ــا أرى جناحــي األمــن القــوات املســلحة والرشطــة، أبناؤهــا اخلرجيــون اجلــدد وقيادهتــا الكبــرية  كبــرية جــًدا وأن

الواعيــة والــوزارة والضيــوف الكــرام. هــذا مجــع طيــب عزيــز عــى نفــيس، أقــدره، أحييكــم مجيًعــا، واســمحوا يل 

أن أبــدأ بتحيــة أبنائــي الطــاب اخلرجيــني.

كلمة الرئيس مرسي يف حفل ختريج دفعة جديدة
 من أكادميية الشرطة

14 يوليو 
2012م
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كل عــام وأنتــم بخــري، وبــارك اهلل خطواتكــم، ووفقكــم، وحتيــايت لــكل أبنــاء الرشطــة يف كل مــكان يف مــر 

مــن خالكــم، والبــد أن أذكــر أنــه مهــس يل أحــد أبنائــي اآلن أثنــاء التحيــة واألنــواط بأنــه كان البعــض يقــول إنــك 

ربــا ال تكــرم أبنــاءك يف الرشطــة، وأؤكــد لكــم أين أفعــل هــذا التكريــم واحلضــور بقناعــة تامــة وحــب وتقديــر 

واحــرام لكــم مجيًعــا، كــا فعلتــه وسأســتكمله قريًبــا مــع إخــواين وأبنائــي يف القــوات املســلحة، فأنتــم مجيًعــا أنتــم 

مجيًعــا عنــدي لكــم قيمــة كبــرية وقــدر عظيــم، وال يمكــن أن أفــرق بينكــم مجيًعــا يف الرشطــة والقــوات املســلحة، 

وال بينكــم وبــني باقــي أبنــاء شــعب مــر. كل عــام وأنتــم بخــري، كل عــام وأنتــم بخــري.

ألــف مــروك للخرجيــني، أمتنــى لكــم التوفيــق، هــذه مــر اآلمنــة إن شــاء اهلل، هــذه مــر املؤتلفــة، هــذه 

ــي  ــأل اهلل أن يعينن ــي أس ــر الت ــذه م ــا، ه ــوان طيفه ــكل أل ــا ب ــباهبا بقادهت ــا بش ــا برجاهل ــة بأبنائه ــر القوي م

ــام، إىل هنضــة  ــادرة عــى املــي إىل األم ــا أن تكــون حلمــة واحــدة عــى قلــب رجــل واحــد، ق ويعينكــم مجيًع

ــا. ــا عــى يقــني أنكــم حريصــون عليهــا مجيًع كــرى، أن

شكًرا، السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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كلمة الرئيس مرسي يف القمة األفريقية
يف أديس أبابا بأثيوبيا

15 يوليو 
2012م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

ــل  ــوي وفاع ــكاز ق ــى أن تكــون محــور ارت ــة عل  مصــر عازم
لدعــم أشــقائها فــي أنحــاء القــارة، وأن تكــون ســنًدا لهــم 

علــى طريــق تحقيــق االســتقرار والتنميــة والتقــدم

ــارًة  ــة تج ــقائها األفارق ــع أش ــل م ــة بالتواص ــر ملتزم   مص
ــة المجــاالت، وهــي تســعى  ــا فــي كاف واســتثماًرا وتعاوًن

ــل ــك التواص ــزام وذل ــذا االلت ــز ه ــى تعزي إل

ــا علــى حــل كافــة المشــاكل  ــا بقدرتن   إننــي مؤمــن تماًم
ــا ــة القائمــة فــي قارتن السياســية واألمني
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

فخامة الرئيس/ بوين يـايا.. رئيس مجهورية بنني..الرئيس احلايل لاحتاد األفريقي. 

أصحاب اجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول واحلكومات األفريقية الشقيقة. 

السيد/ جان بينج رئيس مفوضية االحتاد األفريقي. 

السادة رؤساء الوفود..السيدات والسادة احلضور. 

كلمة الرئيس مرسي يف القمة األفريقية
يف أديس أبابا بأثيوبيا

15 يوليو 
2012م
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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ــد اهلل  ــم عن ــوا إن أكرمك ــل لتعارف ــعوًبا وقبائ ــم ش ــى وجعلناك ــر وأنث ــن ذك ــم م ــا خلقناك ــاس إن ــا الن ــا أهي }ي

أتقاكــْم{... صــدق اهلل العظيــم.

ــاوي«،  ــس زين ــة الســيد »ميلي ــر لفخام ــي أن أعــرب عــن خالــص الشــكر والتقدي ــب يل يف مســتهل كلمت يطي

رئيــس وزراء أثيوبيــا، ولشــعب وحكومــة أثيوبيــا الصديقــة، عــى كــرم الضيافــة وحفــاوة االســتقبال التــي خصــوا 

هبــا وفــد بــادي منــذ أن وطئــت أقدامنــا هــذه األرض الطيبــة، وكذلــك عــى توفــري كافــة اإلمكانيــات الازمــة 

لضــان نجــاح اجتاعاتنــا. 

كــا يســعدين أن أعــرب عــن خالــص تقديــر مــر لفخامــة الرئيــس/ بــوين يــاي رئيــس مجهوريــة بنــني، وذلــك 

لقيادتــه احلكيمــة ملنظمتنــا وجلهــده البــارز يف إدارة مســار العمــل األفريقــي خــال العــام احلــايل. وإننــي لعــى ثقــة 

ــاد  ــته لاحت ــق يف رئاس ــص التوفي ــيادته خال ــا لس ــاح، متمنًي ــي بنج ــاد األفريق ــة االحت ــى إدارة منظوم ــه ع يف قدرت

األفريقــي خــال املرحلــة املقبلــة. 

أصحاب اجلاللة والفخامة.. 

السيدات والسادة احلضور.. 

ــاءايت مــع  ــوم بينكــم، وعــى أن تكــون لق ــا الي ــا أشــد احلــرص عــى أن أكــون متواجــًدا هن لقــد كنــت حريًص

أشــقائي قــادة وزعــاء دول القــارة األفريقيــة يف مقدمــة لقــاءايت اخلارجيــة، وعــى أن تكــون شــواغل القــارة 

وقضاياهــا يف طليعــة اهتامــات وأولويــات مــر ورئيســها املنتخــب ديمقراطًيــا. 

أحتــدث إليكــم اليــوم باســم شــعب عظيــم صاحــب تاريــخ عريــق وحــارض مبــرش ومســتقبل مــرشق. شــعب 

ــرًيا  ــدر كث ــعبنا يق ــدة. إن ش ــر املجي ــورة 25 يناي ــد ث ــة بع ــس للجمهوري ــايب أول رئي ــي بانتخ ــذي رشفن ــر ال م

ــه.  ــه وآمال ــادق مــع تطلعات ــة الص ــعوب األفريقي ــل الش ــه، وتفاع ــال ثورت ــعرها خ ــي استش ــؤازرة الت امل

أهيا القادة األشقاء..، 

ــامل  ــر، يف ع ــن مزده ــني بوط ــني، احلامل ــني املري ــن ماي ــة م ــب وحتي ــالة ح ــًا رس ــوم حام ــا الي ــت هن ــد جئ لق

ــم  ــتقرة، تنع ــا مس ــه أفريقي ــب من ــاون، ويف القل ــي والتع ــة وأوارص التآخ ــة والكرام ــة واحلري ــم العدال ــوده قي تس

بالســلم والرخــاء والتقــدم.. رســالة تأكيــد بــأن ثــورة 25 ينايــر قــد أعلنــت عــن ميــاد مرحلــة جديــدة يف تاريــخ 
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ــات  ــة االهتام ــة يف طليع ــا الطبيعي ــة ملكانته ــارة األفريقي ــوأ الق ــة تب ــك املرحل ــهد تل ــوف تش ــل، وس ــر احلاف م

ــة.  ــة املري اخلارجي

إننــا يف مــر، كــا تعلمــون مجيًعــا، أصحــاب مــرياث مشــهود ومقــدر مــن اإلســهام يف تاريــخ القــارة األفريقيــة 

ــع  ــامهة م ــى املس ــني ع ــة اخلالص ــزم والني ــا الع ــإن لدين ــارة، ف ــر احلض ــذ فج ــهامنا من ــا كان إس ــع، وك ــامل أمج والع

أشــقائنا يف خمتلــف ربــوع أفريقيــا يف رســم مســتقبل القــارة 

وحضارهتــا املعــارصة. نســتلهم يف ذلــك مــن ديننــا وثقافاتنــا 

ــارص  ــل عن ــا متث ــة باعتباره ــا األفريقي ــا وقيمن ــا وتقاليدن وعاداتن

القــارة  ربــوع  خمتلــف  يف  العاقــات  وتنميــة  لتعزيــز  القــوة 

قوًيــا  داعــًا  مــر  كانــت  وكــا  وحتقيــق مصالــح شــعوهبا. 

حلــركات التحــرر واالســتقال، فــإن مــر عازمــة عــى أن 

تكــون حمــور ارتــكاز قــوي وفاعــل لدعــم أشــقائها يف أنحــاء 

القــارة، وان تكــون ســنًدا هلــم عــى طريــق حتقيــق االســتقرار 

والتنميــة والتقــدم. 

القادة األشقاء:

منظمــة  لتأســيس  اخلمســني  بالذكــرى  نحتفــل  وإذ  إننــا 

الوحــدة األفريقيــة، وبمــرور عــرش ســنوات عــى إنشــاء االحتــاد 

ــل يف  ــات ال تق ــار حتدي ــوض غ ــا خت ــد أن أفريقي ــي، نج األفريق

أمهيتهــا ورضاوهتــا عــن معركــة التحــرر الوطنــي، أال وهــي 

حتديــات مســرية التنميــة والتقــدم، وهــي املعركــة التــي مل يعــد كســبها رفاهيــة، وإنــا رضورة ملحــة لتحقيــق آمــال 

ــة يف الصمــود مؤخــًرا يف وجــه األزمــة  ــدول األفريقي ــد مــن ال وتطلعــات شــعوبنا. ونحــن نفتخــر بنجــاح العدي

االقتصاديــة العامليــة، ومتكــن القــارة، ككل، رغــم هــذه األزمــة مــن حتقيــق معــدالت نمــو فاقــت الـــ)7 %( خــال 

ــى  ــا ع ــى قدرهت ــات، وع ــن إمكاني ــا م ــه أفريقي ــر ب ــا تزخ ــى م ــان ع ــري بره ــو خ ــك ه ــرية، إن ذل ــنوات األخ الس

ــة.  ــريات العاملي ــة املتغ ــع كاف ــاوب م التج

ــّخر  ــر ُتس ــي أن مص ــس مرس ــد الرئي أك
إمكاناهتــا البشــرية واملاديــة خلدمــة 
قاطــرة التنميــة يف أفريقيــا للوصــول هبا 
إىل آفــاق جديــدة، كمــا أهنــا ستســتمر 
يف  االقتصاديــة  التنميــة  مســاندة  يف 
أفريقيــا  يف  يتحقــق  حــى  القــارة  دول 

الطفــرة املنشــودة



300

إن أفريقيــا قــارة غنيــة بشــعوهبا ومواردهــا، وهلــا إســهام وافــر عــر التاريــخ يف حتقيــق النمــو والثــراء العاملــي، 

وقــد آن األوان ألن جتنــي نصيبهــا العــادل مــن ثــار ذلــك. إن األزمــة املاليــة واالقتصاديــة التــي يشــهدها النظــام 

ــان،  ــو اإلنس ــح ه ــار الصحي ــا املعي ــط، وإن ــال فق ــم رأس امل ــس تراك ــو لي ــي للنم ــار احلقيق ــرز أن املعي ــي ُت العامل

ومتكينــه مــن التنميــة، ومحايــة حقوقــه يف أن حييــا حيــاة كريمــة، إن احلاجــة اآلن ملحــة أكثــر مــن أي وقــت مــى 

إىل نظــام اقتصــادي عاملــي أكثــر عدالــة وإنســانية. 

وإننــي أؤكــد لكــم هنــا اليــوم أن مــر ملتزمــة بالتواصــل مع 

أشــقائها األفارقــة جتــارًة واســتثاًرا وتعاوًنــا يف كافــة املجــاالت، 

وهــي تســعى إىل تعزيــز هــذا االلتــزام وذلــك التواصــل. كــا أن 

مــر، وبــذات القــدر، ملتزمــة بدفــع العمــل األفريقــي املشــرك 

يف إطــار االحتــاد األفريقــي ومــن خــال اجلهــد اجلاعــي القائــم 

»الكوميســا«  جتمعــات  بــني  حــرة  جتــارة  منطقــة  لتأســيس 

مــر  ُتســّخر  وســوف  أفريقيــا«،  و»رشق  و»الســادك« 

إمكاناهتــا البرشيــة واملاديــة خلدمــة قاطــرة التنميــة يف أفريقيــا 

ــدة، كــا أهنــا ستســتمر يف مســاندة  ــاق جدي للوصــول هبــا إىل آف

التنميــة االقتصاديــة يف دول القــارة حتــى يتحقــق يف أفريقيــا 

والصحــة،  الغــذاء  جمــاالت  يف  وبالــذات  املنشــودة  الطفــرة 

ــية.  ــة األساس ــم والبني ــك التعلي وكذل

السيدات والسادة،، 

ــا، مرتكزيــن يف ذلــك عــى مــا  ــة« بــني دول قارتن ــز التجــارة البيني ــا موضــوع »تعزي نبحــث اليــوم خــال قمتن

ــرة  ــارة ح ــة جت ــة منطق ــول إىل إقام ــق للوص ــة طري ــمت خارط ــي رس ــة، الت ــا املاضي ــرارات يف قمتن ــن ق ــاه م اختذن

ــا لتحقيــق التكامــل االقتصــادي اإلقليمــي يف  أفريقيــة. لقــد أصبــح تعزيــز التجــارة البينيــة بــني دولنــا أمــًرا حتمًي

ــا يف منظومــة االقتصــاد العاملــي.  ــي تواجــه قارتن ــات الت ــا، خاصــة يف ظــل تنامــي التحدي أفريقي

علــى  اخلالصــن  والنيــة  العــزم  لدينــا 

املســامهة مــع أشــقائنا يف خمتلــف ربــوع 

القــارة  مســتقبل  رســم  يف  أفريقيــا 

يف  نســتلهم  املعاصــرة.  وحضارهتــا 

وعاداتنــا  وثقافاتنــا  ديننــا  مــن  ذلــك 

األفريقيــة  وقيمنــا  وتقاليدنــا 
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ــل  ــة تذل ــرارات جريئ ــة يتطلــب اختــاذ ق ــة األفريقي ــز التجــارة البيني ــا اجلــاد صــوب تعزي إن اســتكامل عملن

العقبــات التــي حتــول دون حتقيــق هــذا اهلــدف، كام يســتوجب التــزام دولنا بتطويــر منظومــة البنية التحتيــة فيها، 

وخاصــة تلــك املتعلقــة بالتجــارة يف قطاعــات النقــل والطاقــة وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. 

واتصــاالً بذلــك، فــإن مــر بــا لدهيــا مــن خــرات وكــوادر برشيــة، ومــن مســتثمرين ورجــال أعــال، 

ــدول  ــة ال ــة يف كاف ــة التحتي ــر البني ــات تطوي ــة، ويف عملي ــدرات البرشي ــاء الق ــامهة يف بن ــتعداد للمس ــى اس ع

ــة الشــقيقة. األفريقي

ــذا  ــى ه ــة ع ــود القائم ــم اجله ــاص يف دع ــي واخل ــا احلكوم ــال قطاعيه ــن خ ــل م ــر بالفع ــامهت م ــد س لق

الصعيــد، حيــث ســاعدت الــرشكات املريــة يف إنشــاء العديــد مــن الطــرق التــي تربــط بــني دول القــارة 

األفريقيــة، كــا كانــت هلــذه الــرشكات املريــة إســهامات بــارزة يف تطويــر قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــاالت يف أنحــاء القــارة.

ــادرة  ــاء يف مب ــة األعض ــدول الرئيس ــد ال ــط كأح ــا النش ــال تواجده ــن خ ــر، وم ــإن م ــك ف ــة إىل ذل إضاف

»النيبــاد«، حريصــة عــى أن تســاند بــكل الســبل املتاحــة اجلهــود القائمــة مــن خــال املبــادرة لتدعيــم البنيــة التحتيــة 

يف الــدول األفريقيــة، وباألخــص يف جمــال النقــل.

إننــا نأمــل يف أن يتحــول حلــم حمــور »اإلســكندرية/كيب تــاون« إىل واقــع ملمــوس يف أقــرب فرصــة، كمــؤرش 

عــى ذوبــان املســافات واحلواجــز بــني دول قارتنــا. 

السيدات والسادة،، 

ــرز مــن بينهــا االنتفاضــات  ــة، ب ــد مــن التطــورات اإلجيابي ــا خــال العــام املــايض العدي لقــد شــهدت أفريقي

الشــعبية يف شــال أفريقيــا، وإجــراء عمليــات انتخابيــة برملانيــة ورئاســية ناجحــة يف العديد مــن الــدول األفريقية، 

كذلــك فقــد شــهد العــام املــايض اختــاذ العديــد مــن اخلطــوات امللموســة عــى طريــق حتقيــق الديمقراطيــة وتدعيــم 

أســس احلكــم الرشــيد وتعزيــز القيــم األفريقيــة املشــركة، وهــي املبــادئ التــي دائــًا مــا نــادت هبــا ودعــت إليهــا 

قممنــا األفريقيــة املتعاقبــة. 

وعــى الرغــم مــن أن العــام املــايض قــد شــهد باملثــل ظهــور العديــد مــن التحديــات التــي واجهــت عــدة دول 

أفريقيــة شــقيقة، إال أن هــذه التحديــات قــد أوضحــت كذلــك قــدرة منظمتنــا األفريقية عــى التعامل مــع األزمات 

الطارئــة، والتطــور الــذي طــرأ عــى منظومــة الســلم واألمــن األفريقيــة خــال الســنوات القليلــة املاضيــة.
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ــن  ــرة م ــال الف ــي خ ــن األفريق ــلم واألم ــس الس ــا يف جمل ــرشف بعضويته ــر تت ــإن م ــياق، ف ــذا الس ويف ه

2012 إىل 2014م، حيــث إنــه بالنســبة لنــا فــال يوجــد هــدف أســمى وال أولويــة أعــى مــن إحــالل الســلم واألمــن 

يف القــارة األفريقيــة، كركيــزة أساســية لتحقيــق التنميــة وصــون اســتقرار الشــعوب. 

ومــن هــذا املنطلــق، فإننــي مؤمــن متاًمــا بقدرتنــا ســوًيا عــى حــل كافــة املشــاكل السياســية واألمنيــة القائمــة يف 

قارتنــا، وعــى تقريــب وجهــات النظــر يف كافــة القضايــا والشــواغل التــي حتتــل أولويــة عــى ســلم اهتاماتنــا، بــا 

يف ذلــك إقامــة عاقــات قويــة وصحيــة بــني الســودان وجنــوب الســودان، وإهنــاء حالــة الــراع يف الصومــال، 

واســتعادة االســتقرار يف مــايل وغينيــا بيســاو.

كــا أننــي أتطلــع يف هــذا الســياق أهيــا األشــقاء األعــزاء إىل أن نبــذل مًعــا خــال أعــال قمتنــا هــذه قصــارى اجلهــد 

يف ســبيل إنجــاز عمليــة انتخــاب رئيــس وأعضــاء ملفوضيــة االحتــاد األفريقــي، حيظــون بتوافــق مجيــع الــدول األفريقيــة.

إن التحديــات العاجلــة التــي تواجــه قارتنــا بشــكل مســتمر، حتتــاج إىل اإلرساع مــن عمليــة انتخــاب مفوضيــة 

ملنظمتنــا حتظــى بثقــة مجيــع أعضاء االحتاد، وتكون قــادرة عى القيــام بدورها بحكمة وكفــاءة خالل املرحلة 

املقبلة. 

السيدات والسادة،، القادة األشقاء،، 

إذا كان الطريــق أمامنــا ال يــزال طويــًا، والتحديــات متعاظمــة، فــإن إرادتنــا اجلاعيــة جيــب أن تكــون أعظــم، 

وعزيمتنــا املشــركة أقــوى. وســوف ننجــح بــإذن اهلل يف حتقيــق أهدافنــا املنشــودة لرفعــة ونــاء شــعوبنا. 

واسمحوا يل أن أختتم بقول اهلل تعاىل:

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

}وتعاونوا عى الرب والتقوى وال تعاونوا عى اإلثم والعدوان{ 

صدق اهلل العظيم 

شكًرا سيادة الرئيس،،،

=
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 احلمد هلل، والصاة والسام عى رسول اهلل )](..

ــم بخــري. رمضــان  ــاب، األهــل والعشــرية، كل عــام وأنت ــاب، اإلخــوة الكــرام، األحب اإلخــوة الكــرام األحب

ــريان.  ــق مــن الن ــرة وشــهر العت - كــا ســمعنا ونحــن يف املســجد - هــو شــهر اخلــري وشــهر الرمحــة وشــهر املغف

رمضــان فرصــة لكــي نتصالــح مــع اهلل )8(؛ لكــي نتصالــح مــع أنفســنا، لكــي نتحــاب، لكــي نطلــب مــن اهلل 

اخلــري والركــة.

اجلمعة  صالة  عقب  مرسى  حممد  الرئيس  كلمة 
لشعب الفيوم مبسجد ناصر مبدينة الفيوم

27 يوليو 
2012م
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أنتــم مجيًعــا يف القلــب، أرجــو اهلل )8( أن جيازيكــم خــرًيا، وأن يكرمكــم مجيًعــا بالرمحــة يف رمضــان، والعتــق 

مــن النــريان، وأن يرزقكــم اخلــري واملحبــة واألخــوة والتآلــف.

 كل عــام وأنتــم مجيًعــا بخــري، وأســأل اهلل أن يعيــد علينــا مجيًعــا رمضــان باخلــري والركــة واملغفــرة والرضــوان، 

وكل مــن رفــع يــده أو قــدم مقرًحــا أو لديــه مظلمــة، فإننــي كلنــا آذان صاغيــة ملــا يقــال.

}فــإذا قضيــت الصــالة فانتــرشوا يف األرض وابتغــوا مــن فضــل اهلل{، نحــن اليــوم نتحــرك مــن أجــل »وطــن 

نظيــف« يف يــوم اجلمعــة والســبت وباقــي األيــام.

 كل سنة وأنتم طيبني.. حتيايت لكم وألهليكم وأبنائكم، ولكل شعب الفيوم، وشعب مر، 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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4 أغسطس  كلمة الرئيس مرسي للجيش الثاين امليداين
2012م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 إرادة الشــعب المصــري، ليســت أبــًدا ضــد القــوات المســلحة، 
ــؤونها  ــة ش ــي حماي ــد اهلل ف ــد بع ــتعين وتعتم ــي تس وه

ــوات المســلحة ــى أبنائهــا فــي الق ــا عل ــا وخارجًي داخلًي

  إذا كّنــا نريــد أن نمتلــك إرادتنــا، فابــد أن ننتــج غذاءنــا، والبــد 
أن ننتــج دواءنــا، وننتــج ونمتلــك ســاحنا، هــذه الثاثــة هــي 

ضمــان االســتقرار والتنميــة وامتــاك اإلرادة

ــتورية  ــرعية الدس ــري بالش ــعب المص ــرام إرادة الش   احت
ــا ــعًبا وجيًش ــر ش ــة لمص ــق المصلح يحق
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

ــس  ــلحة رئي ــوات املس ــام للق ــد الع ــريب القائ ــاج احل ــاع واإلنت ــر الدف ــاوي - وزي ــني طنط ــري حس ــيد املش  الس

ــن  ــة، م ــاء األحب ــوة واألبن ــا، اإلخ ــور مجيًع ــرام احلض ــوة الك ــادة اإلخ ــلحة - الس ــوات املس ــى للق ــس األع املجل

ــم بخــري،  ــه.. وكل عــام وأنت ــا مــن القلــب.. الســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركات ــداين.. أحييكــم مجيًع اجليــش املي

وهــذا هــو رمضــان شــهر اخلــري، قــد اســتمعنا إىل كلــات طيبــة مــن األخ الكريــم اللــواء أمحــد، وكانــت بدايتهــا 

ــد أذان  ــوم 17 بع ــة ي ــو بداي ــاء 16 ه ــان مس ــة 17 رمض ــي ليل ــة ه ــذه الليل ــوم ه ــي الي ــبة ه ــن مناس ــث ع احلدي

4 أغسطس  كلمة الرئيس مرسي للجيش الثاين امليداين
2012م
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املغــرب هــي ذكــرى موقعة بدر الكربى. وهذه املوقعة كام تعرفــون مجيًعا هلا داللة، وهلا رمزية، وهلا معنى يف 

التاريــخ؛ ألهنــا كانــت أول مواجهــة حقيقية بن الدولــة اجلديدة يف املدينة وبن أعدائهــا والكارهن هلا، ونحن 

نمــر بظــروف مشــاهبة مــع اختــالف املواقــف، وربــام توزيــع األدوار؛ ألننــا أيًضــا يف مرحلــة جديــدة ومــع انتقال 

الســلطة إىل ســلطة مدنيــة منتخبــة بــإرادة شــعب مــر.

ــر  ــش م ــا جي ــر، إن ــعب م ــول ش ــا أق ــة عندم ــا حقيق  وأن

مــن  بأنــه  يتميــز  مــر  جيــش  ألن  الكيــان؛  هــذا  مــن  جــزء 

ــم  ــري، أنت ــعب امل ــاء الش ــه؛ فأبن ــو جيش ــري وه ــعب امل الش

يف القــوات املســلحة، نحــن ننتقــل مًعــا إىل مرحلــة جديــدة، وإذا 

ــا كــا  كان اآلن الكيــد واملكــر والعــداء ال يأخــذ شــكًا ربــا قتالًي

ــات هــذا  ــه حتــٍد كبــري يف معطي هــو احلــال حينئــذ يف بــدر إال أن

العــر، وبمفهــوم ومنظومــة التحديــات بــني الشــعوب واألمــم 

ــة. ــذه احلرك ــادي ه ــن يع ــني م ــا وب يف حركته

 فنحــن إًذا ونحــن يف هــذا املــكان إذا كنــا نتذكــر يف بدايــة هــذا 

االجتــاع، وهــذا اللقــاء، يف هــذه األمســية الطيبــة معكــم، ونحــن 

نتذكــر بــدر إنــا ننظــر أيًضــا يف حالنــا لنــرى أننــا يف حاجــة فعــاًل 

إىل الوحــدة، يف حاجــة إىل االحتــاد، يف حاجــة إىل الســر 

ــادة  ــل ق ــم يف ظ ــم ولدت ــمعت، فإنك ــام س ــدت، ك ــق ُعّب يف طري

ورجــال عظــام عّبــدوا لكــم هــذا الطريــق، فــال نبــدأ مــن جديــد، 

ــأنه  ــة ش ــل رفع ــن أج ــن وم ــذا الوط ــتقرار ه ــل اس ــن أج ــوا م ــن ضح ــؤالء الذي ــى ه ــث انته ــن حي ــدأ م ــام نب وإن

ــه وقواهتــم. وكرامــة أبنائ

ــا هــذا؛ ألين ســمعت مــا ســمعتم عــن الذكــرى وموقعــة بــدر  هــذه الكلــات أقوهلــا مــن قلبــي يف بدايــة لقائن

وأحــدث مواجهــة كانــت يف هــذا التاريــخ، تارخينــا احلديــث، هــي يف العــارش مــن رمضــان 6 أكتوبــر، حيــث كانــت 

معركــة فاصلــة، مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة، كــا كانــت بــدر أيًضــا معركــة فاصلــة، كذلــك حــرب أكتوبــر.

إلـــى  املصــري  اجليــش  عــر  بعدمــا 
املصــري  الشــعب   وضّحــى  الكرامــة، 
معــه بأبنائــه، وصــر طويــاًل علىحيــاة 
صعبــة، كان يأمــل أن ينعــم باحلريــة، 
لــم، وكان بعــد  لكنــه بعــد ذلــك ظًُ
والقهــر  الظلــم  هــذا  أّدى  قهــر،  ذلــك 
املســرية تأخــر  إلـــى  لــإرادة  والتزييــف 
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نجــح فيهــا اجليــش املــري والقــوات املســلحة يف أن يعــر عبــوًرا تارخيًيــا عظيــًا، وأن يؤســس ملفاهيــم جديــدة 

يف خــوض املعــارك للدفــاع عــن األوطــان، ويضحــي قادتــه وأبنــاؤه مــن أجــل هــذا النــر الــذي نعيشــه مجيًعــا، 

وال زلنــا نفاخــر ونعيــش يف ظلــه شــعًبا وجيًشــا رجــاالً وشــباًبا، أبنــاء مــر مجيًعــا، فهــذه كانــت فاصلــة، وتبعهــا 

بعــد ذلــك مســرية فيهــا حتــٍد كبــري.

ــدة كنتــم حــراس هــذا االنتقــال، ومــا زلتــم حترســون   واليــوم ونحــن ننتقــل يف هــذه الفــرة إىل مرحلــة جدي

هــذه املســرية يطمئــن إليكــم، قيــادة وجنــًدا، يطمئــن إليكــم شــعبكم، ويقــدر دوركــم، ويعــرف قيمــة تضحياتكــم 

وقيمــة وقوفكــم إىل جانبــه.

 السادة اإلخوة الكرام احلضور من القادة والضباط والصف واجلنود، 

هــذه جلســة أســعد هبــا جــًدا عندمــا ألتقــي بكــم، وأستشــعر روًحــا جديــدة بينكــم، وحتــوالً جذرًيــا يف مســرية مر 

كنــا نرقبــه، نرقــب مســريته، ونرقــب حدوثــه مجيًعــا حــني ننتقــل، ويف ظــل العطــاء واإلخــاص مــن غــري تزكيــة.

 واإلخــاص واحلــب واالنتــاء هلــذه األرض مــن قبــل القــوات املســلحة، كنــا مجيًعــا نرقــب متــى ننتقــل مــن 

الرشعيــة الثوريــة إىل الرشعيــة الدســتورية، هــا نحــن نخطــو هــذه اخلطــوات، القــوات املســلحة كانــت عــى وعــي 

كامــل بــا جيــري يف الوطــن، وأنــا أذكــر لكــم، وأتصــور أن بعضكــم يذكــر ذلــك، إنــه يف شــهر ســبتمرب 2005م 

صــدر بيــان مــن القــوات املســلحة بعــد انتخابــات الســابع مــن ســبتمرب 2005م، انتخابــات رئاســة اجلمهوريــة 

حــن تــم تعديــل املــادة 76 مــن الدســتور، وكانــت األمــور قبــل ذلــك تســر باســتفتاءات، وباملــادة 76 حدثــت 

انتخابــات برتشــيحات مل تكــن معــربة عــن الشــعب، لكــن كان هلــا شــكل.

ــا، لعــل البعــض مل ينتبــه إليــه حينئــذ، ولكــن القــوات املســلحة،  لكــن القــوات املســلحة حينئــذ أصــدرت بياًن

وارجعــوا إىل هــذا البيــان، أظنــه كان 20 ســبتمر ســنة 2005م، قالــت فيــه: إننــا ننتقــل اآلن مــن الرشعيــة 

ــلحة يف  ــوات املس ــول دور الق ــت ح ــل كان ــتورية، والتفاصي ــة الدس ــورة 52، إىل الرشعي ــو ث ــد ه ــة، القص الثوري

حراســة الثــورة، ودور الشــعب يف حراســة الرشعيــة الدســتورية، وكان يمكــن أن يكــون هــذا البيــان، وهــذا الشــهر 

عامــة فارقــة يف تاريــخ مــر، حــني ننتقــل فعــاً مــن 52 إىل 2005م، ننتقــل بعــد ذلــك إىل الرشعيــة الدســتورية.

هــذا البيــان وهــذا الشــهر، ذاك الشــهر كان يمكــن أن يكــون خطــوة فارقــة ومعلــًا مهــًا يف مســرية مــر، لكــن مــع 

كل أســف مل حيــدث، وكان التحــول شــكلًيا، واســتمر احلــال عــى مــا تعلمــون مجيًعــا، إىل أن جــاءت ثــورة 25 ينايــر.
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و25 ينايــر 2011م معلــم جديــد، ونقطــة فارقة جديــدة كبرة يف التحول يف مر، الشــعب املري حترك، 

وأنــا أؤكــد أنــه ال يوجــد بيــت يف مــر واحــد، ال يوجــد بيــت واحــد، أرسة واحــدة مل يشــارك منها أحــد يف هذه 

الثــورة، فكانــت إرادة حقيقيــة هلــذا الشــعب يف أن ينتــزع حقــه، ويؤكــد إرادته.

ــة،  ــذه احلرك ــاوب هل ــلحة بالتج ــوات املس ــن الق ــر م ــل التقدي ــة، وكان يف املقاب ــة العالي ــة الثوري ــت احلرك  فكان

التجــاوب هلــذه الثــورة، التجــاوب هلــذه اإلرادة، بــل فهــم النــاس مجيًعــا مــا معنــى أن يكــون هنــاك بيــان مــن القوات 

املســلحة، وتــؤدى فيــه التحيــة العســكرية للشــعب املــري يف هــذا البيــان، وهــذا كان معنــاه ســيادة الشــعب.

 هــذا البيــان وتلــك التحيــة رســمت صــورة كان الــكل يتمناهــا ويريدهــا، صــورة أن شــعب مــر حمــل تقديــر 

واحــرام مــن قواتــه املســلحة، وأن القــوات املســلحة تتجــاوب مــع هــذه اإلرادة وال تصادمهــا، بــل أكثــر مــن ذلــك 

حترســها، وأنــا أشــهد عــى ذلــك، وخــال أكثــر مــن ســنة ونصــف، وكنــت خــال هــذه املــدة بعــد أن أصبحــت 

ــة مــن املجلــس األعــى للقــوات املســلحة، ورأيــت  ــا بصفتــي احلزبي ــة، كنــت قريًب ــة والعدال رئيًســا حلــزب احلري

دائــًا، وأؤكــد بالتكــرار، رأيــت دائــًا احلــرص عــى ســلمية الثــورة، احلــرص عــى حســن اإلدارة قــدر املســتطاع، 

احلــرص عــى عــدم التفرقــة، احلــرص عــى أن يبقــى الشــعب واجليــش بحــق حلمــة واحــدة وليــس فقــط يــًدا واحدة 

باملفهــوم املعــروف.

 مررنــا بذلــك، وكان هنــاك يف هــذه التجربــة ثــراء كبــري مــن إجيابيــات كثــرية، ومــن بعــض الســلبيات، ومتــت 

انتخابــات برملانيــة، كــا تعلمــون، وكانــت حــرة ونزهيــة، ثــم متــت انتخابــات رئاســية شــهد العــامل كلــه فيهــا بــأن 

املريــني أمضــوا إرادهتــم باختيارهــم، واليــوم نعــر إىل آفــاق جديــدة.

ولذلــك، يف هــذه املرحلــة اجلديــدة، اســتمرار دور القــوات املســلحة يف محايــة أمــن مــر، حــدود مــر، االلتحــام 

ــا،  ــًدا وال غريًب ــس جدي ــد - لي ــيج واح ــري كنس ــعب امل ــع الش ــال وم ــد خ ــار والتواج ــر، االنتش ــعب م ــع ش م

وإنــا هــي املســرية هكــذا، ولكــن اليــوم توجــد فرصــة أكــرب لكــي تنمــو مــر، لكــي تنهــض مــر، لكــي تســتقر مفاهيــم 

ــى اإلرادة الشــعبية،  ــم إعــالء قيمــة ومعن ــداول الســلطة، لكــي تســتقر مفاهي ــم ت ــة الدســتورية، لكــي تســتقر مفاهي الرشعي

باملامرســة وليــس بالقــول فقــط، إرادة شــعب مــر، وإرادة الشــعب املــري، ليســت أبــًدا ضــد القــوات املســلحة، وال 

يمكــن أن تكــون، وإنــام هي مع القوات املســلحة، وهي تســتعن وتعتمد بعد اهلل يف محاية شــؤوهنا داخلًيا وخارجًيا عى 

أبنائهــا أبنــاء مــر يف القــوات املســلحة، وهــذا أمــر واضــح جــًدا للجميع يف داخــل مر ويف خــارج مر.
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ــع يقــدره. العــامل  ــه اجلمي ــه عظيمــة، يشــعر ب ــد ملمــوس ومقــدر وقيمت ــل توّح ــزة، وهــذا تعــاون ب  هــذه مســرية متمي

حولنــا، ينظــر إلينــا فريانــا شــيًئا واحــًدا، املنطقــة املحيطــة بنــا تنظــر إلينــا فرانــا شــيًئا واحــًدا، ننظــر إىل أنفســنا، فــا نــرى إال 

احلــب والتواصــل واالتفــاق وتقديــر املصلحــة، وإيثــار العــام عــى اخلــاص، ومعرفــة الطريــق واملعــامل، ومعرفــة التحديات، 

ومعرفــة قيمــة العطــاء والتضحيــة مــن أجــل الوطــن، كل هــذا نعرفــه، ال نقــرأ عنــه فقــط يف التاريــخ، وإنــا نعيشــه.

ونريــد هلــذا اجليــل مــن الشــباب الــذي يعيــش اآلن، ومل 

يــَر مــا رأينــا ومــا رأى قادتكــم يف التاريــخ، مل يــَر الشــباب 

ــد 73، ويف  ــدوا بع ــباب ُول ــرام الش ــا الك ــن أبنائن ــري م 73، فكث

ــروح  ــذه ال ــن ه ــد 73، لك ــدوا بع ــباب ول ــلحة ش ــوات املس الق

وبتقديــر  املســلحة،  القــوات  خلــف  الشــعبي  باالصطفــاف 

املواقــف منهــا عــر هــذا الطريــق، البــد وأن يعيشــه هــذا اجليــل 

ــه أو يدرســه يف التاريــخ، ولكــن يعيشــه  ليــس فقــط، يســمع عن

حياًتــا حقيقيــة واقعيــة عــى األرض، يف وجودكــم.

 نحــن نقــوم مًعــا بتثقيــف وتعليــم هــذا الشــباب، أبناءنــا 

هــؤالء، كيــف كان احلــال ومــا جيــب ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه 

بالعطــاء املســتمر،  بالواقــع امللمــوس،  العمــي،  بالتطبيــق 

بإنــكار الــذات، بحــب الوطــن، بالتضحيــة مــن أجلــه، وأنتــم 

الرائعــة والنــاذج يف كل  يف ذلــك أعطيتــم وتعطــون األمثلــة 

ــة  ــن رغب ــهر، وم ــن س ــة، وم ــن محاي ــون م ــا تفعل ــم، في اجتاهاتك

حقيقيــة موجــودة يف محايــة هــذا الوطــن وهــذا الشــعب.

ــاة،  ــذه القن ــك ه ــل ذل ــم قب ــا وقادتك ــم فيه ــي عرت ــات الت ــاعات واألوق ــذه الس ــل ه ــرام، يف مث ــوة الك  اإلخ

ــه  ــك بأبنائ ــا يمل ــى م ــم بأغ ــعب معك ــذا الش ــى ه ــن، وضح ــذا الوط ــي هل ــة، وإىل رشف حقيق ــم إىل الكرام عرت

منكــم، الذيــن ســالت دماؤهــم؛ محايــة هلــذا الوطــن، وضّحــى أيًضــا بصــر طويــل عــى حيــاة صعبــة، ومــع كل 

أســف كان بعــد ذلــك ظلــم، كان بعــد ذلــك قهــر، لســتم جــزًءا منــه أنتــم، ولكــن أنــا ال أريــد أن أنظــر إىل اخللــف، 

وأدى هــذا الظلــم والقهــر والتزييــف لــإلرادة إىل تأخــر املســرية.

ال  مصــر  أن  مرســي  الرئيــس  أكــد 
علــى  احلــرب  تعلــن  وال  أحــًدا،  حتــارب 
مصــر  أن  وأكــد  أعلــن  كمــا  أحــد، 
محايــة  علــى  قــادرون  واملصرييـــن 
أرضهــم وحدودهــم، ولــن يســمحوا ألحــد 
عليهــم   يعتــدي  أن  كان  مــن  كائًنــا 

بالقــول حــى  ولــو 
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ــا -  ــى قمته ــون ع ــأن أك ــا، وأرشف ب ــوس معه ــوم باجلل ــي أرشف الي ــة الت ــذه املؤسس ــت ه ــد هلل أن احتفظ احلم

احتفظــت لنفســها بكينونتهــا، وحافظــت عــى مبادئهــا، وعــى منطلقاهتــا، وعــى تســليحها، وعــى اســتعدادها 

وتدريبهــا، وعــى رغبتهــا يف محايــة وطنهــا مــر دائــًا، احلمــد هلل. لكنهــا مــا زالــت حتتــاج إىل املزيــد، إذا كانــت هــذه 

املؤسســة، القــوات املســلحة، وقفــت إىل جانــب الثــوار، إىل جانــب الشــعب املــري، فلقــد جــاء الوقــت اآلن لكــي 

يقــف الشــعب املــري املوقــف املناســب مــن هــذه املؤسســة حًبــا، 

وهــو موجــود، ودعــًا، وينبغــي أن يزيــد، ورغبــة يف أن تكــون فعــًا 

ــا. ــا، بقادهت ــا، برجاهل ــا، بأبنائه ــا، بموازناهت ــا، بمعداهت ــة برجاهل قوي

 الشــعب املــري اآلن يريــد لكــم اســتقراًرا أكثــر، ويريــد لكــم 

ــا إىل آفــاق جديــدة مــن التدريــب  قــوة أمــىض، ويريــد لكــم انطالًق

واملعرفــة والدرايــة بآليــات العــر وبتكنولوجيــا العــر، نحــن ال 

نحــارب، وال نعلــن عــى أحــد احلــرب، وإنــام نعلــن ونؤكــد أننــا 

ــا  قــادرون عــى محايــة أرضنــا وحدودنــا، ولــن نســمح ألحــد كائنً

مــن كان أن يعتــدي علينــا ولــو بالقــول. ال نســمح بذلــك، والســبيل 

بقيادتكــم املتميــزة،  أنتــم،  ذلــك هــو  إىل هــذا، والوســيلة يف 

وبجهدكــم العــايل املقــدر.

 نحــن مجيًعــا اآلن يف مــر ننظــر إىل األمــام، وال نريــد أن نضيــع 

األوقــات يف النظــر إىل اخللــف، وبالتــايل النظــر إىل األمــام يســتوجب 

ــي  ــة الدســتورية الت أوالً: أن نحــرتم إرادة الشــعب املــري بالرشعي

اختــارت رئيًســا للجمهوريــة، هــذه الرشعيــة الدســتورية حتقــق املصلحــة ملــر شــعًبا وجيًشــا، هــذا هــو املعلــم األول.

 املعلم الثاين يف هذه املرحلة: هو أن ننطلق إىل التنمية هو أن نأخذ اخلطوات اجلادة نحو اإلنتاج، املوارد كثرة، 

ولكنهــا مــع كل أســف أســيئت إدارهتــا أهــدرت قيمتها كــام تعلمــون، فكيف نديرهــا بجد وباقتــدار مًعا، وكيف تســتخدم 

هــذه املوارد لصالح هذا الشــعب بعدالة اجتامعية راقية لكل املرين.

 املعلــم الثالــث: هــو العاقــة مــع العــامل العريب واملســلمني وباقــي دول العامل، هــذه العالقة ينبغي هلــا أن تكون 

عالقــة ســالم وحــب وتواصــل وانفتــاح وحــرص عــى تبــادل مصالــح باحــرتام متبــادل ال جمــال فيــه للتدخــل مــن 

إرادتنــا،  منتلــك  أن  نريــد  كّنــا  إذا 
أن  البــد  أشــياء،   3 منتلــك  أن  فالبــد 
دواءنــا،  ننتــج  أن  والبــد  غذاءنــا،  ننتــج 
والبــد أن ننتــج ومنتلــك ســالحنا، هــذه 
الثالثــة هــي ضمــان االســتقرار والتنميــة 

اإلرادة وامتــالك 
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قبلنــا يف شــأن أحــد، وال نســمح ألحــد عــى اإلطــالق أن يتدخــل يف شــؤوننا، نحــن أدرى النــاس بأحوالنا، نحن 

ــا، ونعــرف مشــاكلنا، ونعــرف اإلمكانيــات املتاحــة،  ــا، نحــن نعــرف مــا لدين أعــرف النــاس بــا يصلــح بــه حالن

ونعــرف مــا نريــد، ولدينــا مــن اإلرادة والعزيمــة والقــدرة أن نعــر هــذه املرحلــة، وأن نكــون صًفــا واحــًدا أمــام 

هــذه التحديــات.

 ولذلــك عالقتنــا هبــذا العــامل، مــع التواصــل واالحــرتام واملتبــادل واحلب والســالم، هي عالقــة حمافظة عى 

هــذه األرض، عــى هــذه الكرامــة، عــى هــذه القيم، عــى هــذا التاريخ العظيــم، عى املســتقبل لألبنــاء واألحباب 

العالقــة بالعــامل، كلنــا نحرســها، كلنــا نمــيض هبــا إىل االســتقرار، هــذه العالقــة فيهــا تفاصيــل الشــك أن القــوات 

املســلحة متثل حجر زاوية أســايس يف هــذه العالقة.

إذا كانــت القــوة االقتصاديــة بعــد االســتقرار الســيايس، االســتقرار الســيايس والقــوة االقتصاديــة واالســتقرار 

ــر  ــزام اآلخ ــتقرار، وإل ــة االس ــل منظوم ــي تكتم ــكرية وإرادة؛ لك ــوة عس ــة بق ــون حممي ــد وأن تك ــادي الب االقتص

باحــرتام إرادة هــذا الشــعب، لدينــا عمــل كثــري، لدينــا مســتقبل متســع، لدينــا الكثــري مــن املــوارد، لدينــا الكثــري مــن 

القادريــن عــى الفعــل، وبــذل اجلهــد، لدينــا إمكانيــة النمــو، لدينــا أيًضــا اجللــد والرجولــة واملــروءة والصــرب عــى 

املــكاره، والرغبــة يف التضحيــة، والنظــر إىل األمــام، واالرتفاع عن سفاســف األمــور، واالهتــامم بعظائمها، هبمة 

الرجــال وجهدهــم، كــام كان التاريــخ وكام هــو اآلن وكام يقــدره العامل.

 لدينــا كل ذلــك، وبــه - إن شــاء اهلل - ســنعر إىل آفــاق جديــدة، إىل تنميــة حقيقيــة، إىل دولــة مســتقرة، إىل وطــن 

ناهــض، إىل تقــدم هلــذه األجيــال، وملــن يــأيت بعدهــا يقدرونــه ويقــدره التاريــخ، وال يضيــع عنــد النــاس، وقبــل كل 

يشء ال يضيــع عنــد اهلل )8(.

نحــن نصطــف وننتقــل، نقــف صًفــا، وننتقــل خطــوة إىل األمــام، ثــم خطــوة تاليــة، وهكــذا مًعــا بــإرادة واحــدة، 

وهبــدف واحــد. اهلــدف واحــد، واملنطلقــات واملــوارد ملــك للجميــع، والوطــن واحــد، وقــد تكــون هنــاك بعــض 

الــرؤى يف اآلليــات والوســائل متعــددة، لكنهــا داخــل هــذا اإلطــار الواحــد.

ــاد  ــر االقتص ــاء، م ــر الن ــة، م ــر النهض ــة، م ــر القوي ــتقرة، م ــر املس ــدف م ــى اهل ــف ع  إًذا، ال نختل

القــوي، مــر القــادرة عــى أن متــي بــا تســتحق أن تكــون عليــه مــع دول العــامل. هــذا هــدف متفقــون عليــه كلنــا 

ومنطلــق وأرض واحــدة نمــي وننطلــق منهــا ومســار كــا تعلمــون اســراتيجية حمــدودة وواضحــة الوســائل داخــل 

هــذا املســار، وداخــل هــذه االســراتيجية والسياســات العامــة فيــه بعــض التبايــن ال بــأس، لكــن بــرشط أن نمــي.
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 إذا كنّــا نريــد أن نمتلــك إرادتنــا، فالبــد أن نمتلــك 3 أشــياء، البــد أن ننتــج غذاءنــا، والبــد أن ننتــج دواءنــا، والبــد 

أن ننتــج ونمتلــك ســالحنا، هــذه الثالثــة هي ضــامن االســتقرار والتنميــة وامتــالك اإلرادة.

نحــن نســعى يف كل هــذه االجتاهــات، وأنتــم جــزء أصيــل يف ذلــك، يف هــذه املحــاور؛ ألنكــم أبناء الشــعب املري، 

وألن عائاتكــم هــم مــن الشــعب املــري؛ ألن أبناءكــم مــن الشــعب املــري، وألنكــم حتبــون هــذا الشــعب، وألنــه 

حيبكــم وأنتــم يف القلــب منــه، وهــو يف القلــب منكــم. إًذا أنتــم أســاس حجــر زاويــة أســايس يف هــذه املنظومــة.

 نحــن، ونحــن نقــدر هــذا املوقــف مًعــا ونمــي بــه إىل األمــام، نقــول للعــامل: انظــروا إىل مــر اآلن، كيــف تتحــرك، 

وكيــف يــؤدي أبناؤهــا، وكيــف حيــرس جيشــها أمنهــا، حيــرس حدودهــا، ويعــاون ويســاعد رجــال الرشطــة يف حراســة 

أمنهــا الداخــي، فهــم عــني ســاهرة عــى الداخــل واحلــدود، وعــني أيًضــا ســاهرة ومعاونــة عــى الداخــل والتحــدي، 

مشــاركة بجــد يف هــذه املنظومــة.

ولذلــك؛ أنــا أريــد أن أؤكــد أمامكــم أن الشــعب املــري ثقتــه فيكــم بــا حــدود، حبــه لكــم بــا حــدود، تقديــره 

لكــم بــا حــدود، يعــّول عليكــم كثــرًيا يف أن تنمــو مســريتكم معــه لتحقيــق هــذه املصالــح العليــا للوطــن.

 هــذا الشــعب لــه إرادة، هــذا الشــعب ذهــب إىل االنتخابــات، هــذا الشــعب اختــار لــه رئيًســا، وهــذا الرئيــس هــو 

القائــد األعــى للقــوات املســلحة بــإرادة هــذا الشــعب. هــذا الشــعب هبــذه اإلرادة لــن يســمح، وأنــا ممثــل هلــذا الشــعب 

أبــًدا ألحــد أن يــيسء للقــوات املســلحة، أو يــيسء هلــذا الوطــن، أو حيــاول إعاقــة هــذه املســرية الســلمية الديمقراطيــة 

الرائعــة التــي حرســتموها وضحيتــم.

ــا أحتمــل  ــة، هــذا حــق أن ــا شــاهد عــى ذلــك يف هــذه املرحل ــت، وأن ــد أن أذكــر كيــف أن قيادتكــم عان ــا ال أري  أن

معكــم اآلن هــذه املســؤولية. هــذا الشــعب لــن يســمح ألحــد باإلســاءة إليكــم، ولــن يســمح ألحــد أبــًدا أن يعــرض 

مســريته، ولــن يتنــازل أبــًدا عــن حريتــه وعــن مســرية الديمقراطيــة، ونقــدم نموذًجــا مًعــا اآلن كيــف يمكــن للســلطة 

أن تتنقــل، وانتقلــت بــإرادة حــرة ورضــا منكــم ومــن قيادتكــم.

 هــذا يشء عظيــم، ثــم كيــف تتــداول هــذه الســلطة، وهــذه مســؤوليتي، كيــف يتم تــداول هذه الســلطة يف املســتقبل، 

ــب  ــأل اهلل، وأطل ــا، وأس ــهر عليه ــؤوليتي، أس ــامل، مس ــذا الع ــام ه ــعب، أم ــذا الش ــام ه ــام اهلل، أم ــم، أم ــذا أمامك وه

منكــم، ومــن هــذا الشــعب، أن يكــون معينـًـا عــى ذلــك، أن تتــداول الســلطة بحــق، ال أن تكــون املســألة مرحلــة واحــدة 

يف تســليم الســلطة، ولكــن أن يتــم تداوهلــا يف املســتقبل - إن شــاء اهلل.
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 ولذلــك، هبــذا الفهــم، وهــذه اإلرادة الشــعبية ال يمكــن أن أســمح أبــًدا لعــدد قليــل حيــاول بطريقــة أو بأخــرى 

أنــه هيــز هــذه الصــورة، أو يعــوق هــذه املســرية، أو يــرّوج لعــدم اســتقرار يف داخــل مــر، ينعكــس ســلًبا علينــا 

خــارج مر.

ــراز  ــون إب ــل ممــن حياول ــاك عــدد قلي ــة، هن ــون أن يشــوهوا هــذه الصــورة اجلميل ــل ممــن حياول ــاك عــدد قلي هن

شــكل  يف  إبرازهــا  الرائعــة  امللحمــة  هلــذا  الذهنيــة  الصــورة 

ــى وإن  ــًدا حت ــك أب ــم بذل ــمح هل ــن أس ــؤالء ل ــلبيات، ه ــه س في

اضطــررت إىل أن أعــود باألمــر إىل الشــعب مــرة أخــرى، ال 

يمكــن وأنــا أحتمــل هــذه األمانــة أن أســمح ألحــد أن يشــوه هذه 

الصــورة الرائعــة للشــعب املــري والقــوات املســلحة املريــة، 

وكيــف تامحــا وأصبحــا جســًدا واحــًدا حريًصــا عــى النهضــة 

ــا أو  ــول كاًم ــد ليق ــأيت أح ــام. أن ي ــي إىل األم ــاء وامل واالرتق

ــم  ــل ليشــوه هــذه الصــورة، وأنت يفتعــل مواقــف أو يتحــرك بلي

ــم لذلــك داعمــون. عــى ذلــك شــهود وأنت

ــه أن  ــل مــا آمركــم ب ــه منكــم، ب ــه عنكــم ومــا أطلب  مــا أعرف

ــر  ــة يف مــر، هــذا أم تســتمروا يف دعمكــم ملســرية الديمقراطي

ــبة  ــم بالنس ــم وألحفادك ــبة ألوالدك ــم، بالنس ــبة لك ــم بالنس مه

لــكل املريــني. لــن أســمح أبــًدا بذلــك بــأن يقــف أحــد ليشــوه 

ــه. ــة يف توقيــت خاطــئ. ال يمكــن أن نســمح ب صــورة، أو يفتعــل ســلبية، أو يرســل رســالة خاطئ

 ومــن أدوايت يف ذلــك، بــل األداة األساســية القانــون، دولــة القانــون وإعــال القانــون، واحلــرص عــى تطبيــق 

القانــون عــى اجلميــع دون متييــز.

 نقــول إن مــر دولــة املواطنــة، الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة الدســتورية القانونيــة احلديثــة، هــذا مــا اتفقنــا 

ــه الشــعب املــري كلــه، وهــذا مــا ننفــذه،  ــه، ووافــق علي عليــه، وبوجــود قيادتكــم قبــل ذلــك، ووافقتكــم علي

ــا إىل آفــاق جديــدة. ونقــوم عليــه، ونحرســه... هــذا موقــف جيــب أن نمــي بــه مجيًع

مرســي  الرئيــس  كان  مــا  دائًمــا   

الشــعب  إرادة  احتــرام  علــى  يؤكــد 

املصــري يف اختياراتــه، وأن هــذا الشــعب 

هبــذه اإلرادة لــن يســمح ألحــد أن يســيء 

هــذه  إعاقــة  حيــاول  أو  الوطــن،  هلــذا 

املســرية الســلمية الدميقراطيــة الرائعــة
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 اجليــش الثــاين امليــداين لــه  خصوصية عنــدي فأنا خدمت بالقوات املســلحة كمجند باجليــش الثاين امليداين، 

وكنــت يف الفرقــة الثانيــة مشــاة »س 7 كيــام فــر 2 مــش« بالقصاصــن، وكان رقمــي العســكري 6411066. وكانــت 

رسيــة احلــرب الكيامويــة ملحقة عى قيادة الفرقة، كــام تعلمون. فأنا خدمت يف اجليش الثاين امليداين، ورأيت كيف 

يكــون احلــال ملــدة عــام، لكــن اعتربتــه يف حيــايت معلم يســاوي - وأنــا حينئذ معيــد يف هندســة القاهرة - يســاوي عرش 

ســنوات مــن اخلــربة احلياتيــة هــذا العام.

ــا  ــة، ك ــة خاص ــاين عاطف ــش الث ــز للجي ــل دون متيي ــايل، أمح وبالت

ــف  ــر كي ــت أتذك ــا زل ــا م ــلحة، وأن ــوات املس ــاء الق ــكل أبن ــا ل أمحله

كنــت حريًصــا عــى أال أنزل إجــازات كثرة، وأظــل يف الرسية؛ ألين 

كنــت ُمعّلــم عــى أجهــزة احلــرب الكيامويــة، فكانــوا يطلبــون منــي 

ــياء  ــا« واألش ــا وجام ــاعات »ألف ــزة اإلش ــى أجه ــاكر ع ــم العس تعلي

ــا أدرى هبــا اآلن منــي. التــي أنتــم طبًع

 فأنــا أمحــل لكــم كل حــب وكل تقديــر وكل معرفــة بحالكــم 

ــة. ــم كمؤسس ــتقرار لك ــق االس ــى حتقي ــرص ع وح

اجليــش الثــاين جــزء مــن القــوات املســلحة. نحــن اآلن يف اجليــش 

ــتقرار  ــلحة، االس ــوات املس ــكل الق ــام ل ــذا كام ع ــن ه ــاين، لك الث

كمؤسســة واالســتقرار كأفــراد؛ ألن املؤسســة مــن ضمــن مكوناهتــا 

أبناؤهــا، مــن يقومــون عليهــا، فاســتقرار األفــراد قــادة وجنــًدا مــن 

اســتقرار املؤسســة، فــإذا كنــا نحافــظ عى املؤسســة تدريًبا وتســليًحا 

وإدارة، فإننــا نحافــظ أيًضــا عــى األفــراد حيــاًة وحقوًقــا وعائــالت وأرًسا وحيــاة طبيعــة يف وســط املجتمــع، ولذلــك ال 

يمكــن أبــًدا أن أتأخــر عندمــا يكــون هنــاك حاجــة إىل تدخــل لتحقيــق مصلحــة ســواء لألبنــاء لألفــراد أو للمؤسســة.

 ما أريده منكم شيئان أساسيان:

األول هــو - وأنــا أظــن أنكــم كذلــك - االســتعداد التــام الدائــم الكامــل داخــل املؤسســة العســكرية دائــاًم؛ لكــي 

يكــون الوطــن مــر آمنـًـا، لكــي يكــون الوطــن مــر مســتقًرا، لكــي يكــون الوطــن مــر ونحــن نتحــدث عــن الســام 

ــري أن  ــش املص ــي اجلي ــس مرس ــر الرئي أم

يســتمر يف دعــم مســرية الدميقراطيــة 

يف مصــر. وأراد أن مينــع الذيــن حياولــون 

ــلبية،  ــل س ــر، أو يفتع ــورة مص ــويه ص تش

علــى  واحلــرص  القانــون،  بإعمــال 

متييــز دون  تطبيقــه 
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يعيــش بســام ويف ســام بحــق، هــذا هــو املطلــب األول االســتعداد الدائــم وفيــه تفاصيــل.

املطلــب الثــاين وهــذا مطلــب عــام لــكل املريــني ليــس فقــط للقــوات املســلحة أن نصــرب عــى بعضنــا البعــض، 

ونحــن يف رمضــان نصــرب عــى أشــياء كثــرة، هــذا الصرب مطلــوب؛ ألن أحياًنــا ضيق الرؤيــة يؤدي إىل ضيــق الصدور، 

وهــذا يــر بالــرورة. لكــن ســعة األفــق، ســعة الرؤيــة تتســع معهــا الصــدور والقبــول، فــا تقلقــوا مــن نقــد، وال 

تغضبــوا مــن النقــد الزائــد مــن البعــض. وكــا قلــت، مســؤوليتي يف هــذا كــا تدافعــون أنتــم عــن وطنكــم أن أدافــع أنــا 

عنكــم إن تطــاول عليكــم أحــد، الصــر مطلــوب يف هــذه املرحلــة.

 أنــا ســعيد جــًدا بجلســتكم هــذه، وســعاديت تنطلــق مــن إحســاس بــأن الغــد واملســتقبل أفضــل إن شــاء اهلل، وأن 

ــه يســتند عــى مــاٍض، فاحلمــد هلل، مــايض  ــد مــن ضمــن مــا يســتند علي ال مســتقبل بــدون احلــارض، وأن احلــارض الب

القــوات املســلحة مــرشف، واحلمــد هلل حارضهــا يظهــر هــذه الصــورة املرشفــة بمارســة حقيقيــة اآلن، وإن شــاء اهلل 

مســتقبلها يكــون أقــوى وأفضــل وأنبــل وأقــدر عــى تقديــم دائــًا النمــوذج والقــدوة واملثــل لرجــل اجليــش املنضبــط 

الفعــال القــوي صاحــب اإلرادة.

 أنــا متفائــل باملســتقبل جــًدا، ســعيد بكــم جــًدا، بقيادتكــم طبًعــا، وبكــم مجيًعــا، وأمتنــى لكــم دائــًا خــرًيا وتوفيًقــا، 

ويف رمضــان مــن ضمــن مــا أدعــو اهلل )8( بــه يف صــايت وقيامــي أن يوفقنــا اهلل )8(، وأن يوفقكــم ومــر مجيعهــا، 

أهلهــا ورجاهلــا ونســاءها، أن يوفقنــا إىل فعــل اخلــري، وإىل املحبــة والتآخــي.

 أنــا أذكركــم باآليــات الكريمــة، وأقــول كأنكــم وأنتــم تدعمــون شــعب مــر وأرض مــر }هــو الــذي أّيدكــم 

بنــره وباملؤمنــن وأّلــف بــن قلوهبــم لو أنفقت مــا يف األرض مجيًعا ما ألفت بن قلوهبم ولكــن اهلل ألف بينهم 

إنــه عزيــز حكيــم{. باملناســبة اآليــة كانــت يف بــدر، اللهــم أصلــح ذات بيننــا، وألــف بــني قلوبنــا، اللهــم آمني.

أشــكركم عــى اجللســة الطيبــة العظيمــة هــذه، وأحيبكــم وأتواصــل معكــم، وإن شــاء اهلل يكــون بينكــم وبــني 

ــًا اخلــري والــود، مــع خالــص تقديــري، والســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه. شــعبكم دائ
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مــا وقــع اليــوم حــادث إجرامــي بالعــدوان عــى أبنائنــا يف النقطــة احلدوديــة، مــن رجــال القــوات املســلحة، 

أبنائــي هــؤالء الذيــن استشــهدوا يف هــذا املكان، ويف هــذا املوقع، أثنــاء تناوهلم لطعــام اإلفطار يف شــهر رمضان.. 

ــع دماؤهــم هــدًرا. ــن تضي هــؤالء الشــهداء ل

خالــص التعــازي إىل أس هــؤالء األبنــاء الشــهداء، تعازينــا للشــعب املــري وألنفســنا فيهــم، والرعايــة الكاملــة 

اآلن للمصابــني، وقــد صــدرت األوامــر واضحــة اآلن إىل كل قواتنــا القــوات املســلحة والرشطــة الداخليــة بالتحــرك 

5 أغسطس كلمة الرئيس حممد مرسي حول أحداث رفح
2012م
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ملطــاردة هــؤالء، إللقــاء القبــض عــى مــن قامــوا هبــذا اهلجــوم عــى أبنائنــا. لــن يمــر هــذا احلــادث بســهولة، ســتفرض 

ــا،  ــا غالًي القــوات كامــل الســيطرة عــى هــذه املناطــق. ســيناء آمنــة، وحتــت ســيطرة كاملــة، وســوف يدفــع هــؤالء ثمنً

وكل مــن يتعــاون معهــم يف هــذا املــكان أو يف غــريه يف مــر بكاملهــا، ال جمــال ملهادنــة هــذا الغــدر، وهــذا العــدوان، 

وهــذا اإلجــرام. وســوف يــرى اجلميــع أن القــوات املريــة، رجــال الرشطــة، والقــوات املســلحة قــادرون عــى مطاردة 

وماحقــة املجرمــني، أينــا وجــدوا، وال مــكان أبــًدا هلــؤالء املجرمــني املعتديــن بيننــا.

ويف إجابتــه عــن ســؤال: ســيادة الرئيــس، بعــد كل االجتامعــات التــي متــت اليــوم حتــى ســاعة متأخــرة مــن صبــاح 

الفجــر، االجتــامع مــع القيــادات العســكرية واألمنيــة.. مــا هــي اإلجــراءات التي اختــذت ملالحقة هــؤالء املجرمن؟

قــال الرئيــس مــريس: االجتــاع الــذي انتهــى اآلن كان مــع قيــادات القــوات املســلحة، ووزارة الداخليــة، 

واملخابــرات العامــة، وقــد تــم االتفــاق بإصــدار أوامــر واضحــة للســيطرة الكاملــة عــى ســيناء، وماحقــة الذيــن 

اقرفــوا هــذا اجلــرم، وإلقــاء القبــض عليهــم ومطاردهتــم، أينــا وجــدوا. وســوف يتصاعــد هــذا األمــر غــًدا؛ لكــي 

نصــل إىل نتيجــة حاســمة مــع هــؤالء املجرمــني... غــًدا ســريى هــؤالء كيــف ســيكون رد الفعــل عــى هــذا اإلجــرام.
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أهيــا اإلخــوة الكــرام، اســمحوا يل أوالً أن أحيــي إخواننــا وأبناءنا، رجال القوات املســلحة والرشطــة الداخلية، 

قبــل أن أحيــي أهــل البلــد، أهــل ســيناء، رفــح والعريــش وغريهــا. أحيــي فيكــم مجيًعــا روح حــب الوطــن، وروح 

االســتعداد دائــًا للتضحيــة والفــداء مــن أجــل هــذا الوطن.

 أوالً.. كل عــام وأنتــم بخــري، وهــذا هــو شــهر رمضــان كان دائــًا بالنســبة لنــا شــهر االنتصــارات، ومل ننــَس 

العــارش مــن رمضــان، وكيــف كان االنتصــار، ويف التاريــخ كلــه وتارخينــا الطويــل، وبــدر يف رمضــان، وبالتــايل 

10 أغسطس كلمة الرئيس حممد مرسي من رفح
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ــا، نحافــظ عــى خــريات هــذا الوطــن،  ــا، عــى وطنن نحــن اآلن نواصــل نفــس املســرية، نحافــظ عــى أرضن

وعــى أمنــه.

 نحــن اآلن هبــذه الوقفــة الرمزيــة إنــا نعــر مجيًعــا عــن أن أبنــاء مــر يف كل مــكان عــى قلــب رجــل واحــد، 

أبنــاء مــر، شــعبها ، أبنــاء ســيناء جــزء أصيــل مــن هــذا الشــعب، أبنــاء ســيناء جــزء أصيــل مــن هــذا الشــعب، 

أبنــاء مــر، رجــال مــر، قيــادات مــر يف كل مــكان: يف الــرشق، يف ســيناء ورفــح، ويف الشــال، ويف اجلنــوب، 

ويف مرســى مطــروح والســلوم، ويف أســوان واجلنــوب والنوبــة. يف كل مــكان، كل هــذه الوجــوه، هــذه اللغــة، هــذا 

التاريــخ، هــذه اآلمــال، هــذا احلــب. نحــن نعلــن للعــامل أننــا عــى قلــب رجــل واحــد.

ــا الدمــاء الذكيــة التــي أريقــت مــن أجــل هــذا الوطــن يف هــذا املــكان بيــد الغــدر  ــا، أهيــا األحبــاب، ثانًي ثانًي

واإلجــرام لــن هيــدأ لنــا بــال، ولــن يقــر لنــا جفــن أبــًدا؛ حتــى نقتــص ونثــأر هلــذه الدمــاء مــن املجرمــن القتلــة 

الذيــن ارتكبــوا هــذا اجلــرم، وأنتــم تــرون هنــا مجيًعــا تــرون هنــا هــذه هــي قيــادات مــر قيــادات القوات املســلحة 

وقيــادات الداخليــة والرشطــة قيادات األمن رئيس اجلمهورية، مســؤوليتنا مجيًعا كلنــا محاية هذا الوطن، محاية 

أبنــاء هــذا الوطــن محايــة رجــال ونســاء ومواطنــي ومــن يقيــم مــع مواطنــي هــذا الوطــن بســالم وأمــن.

 مهمتنــا مجيًعــا محايــة هــذا األمــن هلــؤالء مجيًعــا. مــا وقــع لــن يمــر هكــذا كحــادث عــارض، وأيًضــا حقــوق 

أبنــاء ســيناء حقــوق املقيمــني يف ســيناء، حقــوق املريــني، أبنــاء هــذه األرض الذيــن دافعــوا عنهــا طــول الزمــن، 

وطــوال التاريــخ يف كل املواقــع، ويف كل األحــداث منــذ مئــات الســنني، ويف العــر احلديــث عــرشات الســنني 

أهــل ســيناء يتعاونــون مــع اجليــش مــع الرشطــة مــع األمــن حلايــة وطنهــم مــر يف ســيناء.

ــم  ــية، حقوقه ــم السياس ــم، حقوفه ــم يف أرضه ــك، حقوقه ــم يف التمل ــة، حقوقه ــيناء كامل ــاء س ــوق أبن فحق

االجتاعيــة، حقوقهــم يف التعليــم، حقوقهــم يف الوظائــف، يف كل املجــاالت، وكل املؤسســات، هلــم كل احلقــوق 

كاملــة كباقــي املريــني مجيًعــا.

 أنتــم اآلن عــني ســاهرة مــع إخوانكــم جيــش مــر ورشطــة مــر، وأمــن مــر الســتمرار محايــة هــذه األرض، 

ولــن نســمح أبــًدا لكائــن مــن كان مــن خــارج أو مــن داخــل مــر أن يعتــدي عــى مواطــن واحــد، عســكري أو مــدين.

نحــن اآلن هنــا لنحيــي هــذه الــروح. نحــن هنــا لنعلــن أننــا عــى قلــب رجــل واحــد، وأن احلملــة العســكرية 

ــي هــذا اجلــرم  ــأر والقصــاص مــن مرتكب ــى نأخــذ الث ــة، وحت ــؤر اإلجرامي ــى االنتهــاء مــن هــذه الب مســتمرة حت

أمامكــم مجيًعــا إن شــاء اهلل أمــن وأمــان واســتقرار نحرســه مجيًعــا، ونتعــاون عــى حراســته، ونتعــاون عــى محايــة 

وطننــا، ونتعــاون مــع اجلميــع.
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ــا  ــا وديارن ــوة أرضن ــكل ق ــه ب ــي ب ــذي نحم ــلم ال ــن الس ــدث ع ــن نتح ــام نح ــرب، إن ــالب ح ــنا ط ــن لس  نح

ومواطنينــا، ال مــكان للغــدر أو للخيانــة أو للدخــالء بيننــا أبــًدا.

اطمأنــوا، وبلغــوا عنــي إىل كل رجــال ســيناء شــاالً وجنوًبــا، فهــم يف قلوبنــا ويف أعيننــا، واملطــاردة للمجرمــني، 

وليــس هنــاك أي نــوع مــن أنــواع العــدوان عــى أي فــرد رجــل أو امــرأة، كبــري أو صغــري، أي نــوع مــن العــدوان أو 

حتــى الزجــر ألي مــن أبنــاء ســيناء الكــرام.

ــني  ــؤالء املخرب ــى ه ــرب ع ــائل ال ــكل وس ــد ب ــن حدي ــد م ــرب بي ــوة وال ــكل ق ــم وب ــد واحلس ــا اجل أم

املجرمــني، مرتكبــي هــذه األحــداث.

إن شــاء اهلل نمــي ومعكــم أهيــا األحبــاب الكــرام يــا أهــل ســيناء، ونعــود إىل هــذا املــكان بعــد أن يســتقر األمــن 

بــكل قــوة. وأنتــم مــن الوســائل األساســية أنتــم أداة حقيقيــة حلايــة هــذه املنطقــة محايــة رشق مــر مــن أي عــدوان 

يمكــن أن يقــع عليــه.

 كل ســنة وأنتــم طيبــون.. الليلــة ليلــة 23 مــن رمضــان، ويمكــن أن تكــون ليلــة القــدر، فكونــوا عــى قلــب 

رجــل واحــد، وادعــوا اهلل أن يوحــد دائــًا بيننــا كــا نحــن، وأن يعيننــا، وال عــدوان عــى بــريء أبــًدا، إنــام كل 

احلســم والــرضب بيــد مــن حديد عــى املجرمن ولن هنــدأ حتى ننتهــي من ذلك.

شكًرا لكم مجيًعا،،،
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13 أغسطس  كلمة الرئيس مرسي يف ليلة القدر
2012م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 تاريــخ مصــر يشــهد بــأن علمــاء األزهــر كانــوا دائًمــا منــارات 
الهدىوقــادة للنهضــة وللتنويــر وللعلــم وللمقاومــة أيًضــا

ــًا  ــه ناق ــا لدعوت ــون مبلًغ ــن أن يك ــوة ال يمك ــب الدع   صاح
للخيــر الــذي يحملــه، إال إذا أوجــد صــات وطمأنينــة وســام 

مــع مــن ينقــل إليــه هــذه الدعــوة

  الحملــة التــي أقودهــا بنفســي فــي ســيناء ال يمكن أن 
تكــون ضــد اآلمنيــن، إنمــا هــي ضــد مــن بغــى وطغــى 

وتآمــر وخطــط، ومــن اعتــدى وقتل
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 األخ الكريــم العزيــز األســتاذ الدكتــور أمحــد الطيــب، شــيخ اجلامــع األزهــر إمامنــا األكــر، اإلخــوة الكــرام. 

ــر األوقــاف.. الســادة  ــز الدكتــور طلعــت عفيفــي، وزي األخ الدكتــور هشــام قنديــل رئيــس الــوزراء، األخ العزي

الكــرام، احلضــور مجيًعــا، الــوزراء، أصحــاب القلــوب البيضــاء، وأصحــاب العائــم البيضــاء، احلضــور.. 

الســيدات والســادة، اإلخــوة، األبنــاء، البنــات... حديــث مــن القلــب إليكــم مجيًعــا، وإىل شــعب مــر، وإىل كل 

أبنــاء العــامل اإلســامي مــن عــرب وغــري عــرب، بــل إىل العــامل أمجــع.

13 أغسطس  كلمة الرئيس مرسي يف ليلة القدر
2012م
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أحييكم مجيًعا بتحية اإلسام اخلالدة، فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

ــي نلتقــي فيهــا يف هــذا الشــهر  ــة الت ــا بخــري، فهــذا هــو رمضــان وهــذه هــي املــرة الثاني ــم مجيًع وكل عــام وأنت

الكريــم يف رحــاب األزهــر، وهــذه الليلــة املباركــة ليلــة اخلامــس والعرشيــن مــن هــذا الشــهر، هــذا الشــهر الكريــم 

الــذي - كعادتــه - مــى سيًعــا، ونحــن يف ليلــة مــن ليــايل الوتــر، يف العــرش األواخــر فيــه، لعلهــا أن تكــون - إن 

شــاء اهلل - ليلــة القــدر.

ــا، أهيــا األحبــاب، نعــرف أن اهلل )8( كــّرم هــذه األمــة باإلســام، وخّصهــا بشــهر رمضــان، وكــّرم  نحــن مجيًع

شــهر رمضــان بليلــة القــدر التــي »أنــزل فيهــا القــرآن هــدى للنــاس وبّينــات مــن اهلــدى والفرقــان«، كــّرم الشــهر بليلــة 

القــدر، وُكّرمــت ليلــة القــدر بالقــرآن الكريــم، وُكّرمــت هــذه األمــة هبــذا القــرآن، فنحــن عندمــا نحتفــل ونحتفي هبذه 

الليلــة وهبــذا الشــهر إنــام نحتفــل ونحتفــي بالقــرآن الكريــم الــذي فيــه كل مــا نحتــاج إليــه }مــا فرطنــا يف الكتــاب من 

يشء{، والــذي حفظــه اهلل )8( بحفظــه }إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه حلافظــون{... ومــن متــام حفظــه، حفــظ 

اهلل )8( للقــرآن، أيًضــا حفــظ الســنة النبويــة املكرمــة.

أهيــا األحبــاب، يــا أهــل الســنة واجلاعــة، يــا رجــال األزهــر، يــا علــاء هــذه األمــة، يــا أهــل الفقــه واالعتــدال، 

يــا أصحــاب اهلمــة العاليــة واإلرادة املاضيــة، يــا مــن قدتــم هــذه األمــة ألكثــر مــن ألــف ســنة، مــن بــني هــذه املــآذن، 

ويف حضــن هــذه املبــاين، بشــيوخ كــرام، وبرجــال أشــداء، أعليتــم القيمــة، وأديتــم الواجــب، وكنتــم خــري ســلف 

خلــري خلــف، إن شــاء اهلل.

لقــد كانــت مــر دائــًا حاضنــة األزهــر، حاضنــة لإلســام. إن مــر وتاريــخ مــر يشــهد بــأن علــاء األزهــر 

كانــوا دائــًا منــارات اهلــدى، كانــوا دائــًا - ومــا زالــوا وإن شــاء اهلل يظــل حاهلــم كذلــك يف املســتقبل - كانــوا قــادة 

للنهضــة وللتنويــر وللعلــم وللمقاومة أيًضا، وعندما كان يشــتد احلال عى املســلمن يف بالد اإلســالم كان يأيت 

الرجــال من مر، كــام تعلمون مجيًعا.

ــرة  ــن قاه ــة م ــذه العاصم ــن ه ــوا م ــر، وكان ــن م ــال م ــاء الرج ــلمني ج ــاد املس ــى ب ــار ع ــم التت ــا هج  فل

املعــز، مــن هــذه البقــاع، ذهبــوا ملســافات طويلــة ليحمــوا البــاد والعبــاد مــن جــور هــؤالء الذيــن جــاؤوا طغــاة 

ــاع، ــذه البق ــن ه ــوا م ــن خرج ــر الذي ــاء م ــة أبن ــة، هبم ــاد، يف رشق األم ــم يف رشق الب ــوا مقابره ــزاة، فكان غ
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وهتف الشاعر:
ــه ــود بنفس ــدي جي ــر جن ــن م م هجــم التتــار عــى البــالد فجاءهــم
ولكــــــل شــــــيء آفـــة مــن جنســه شــملهم وبــدد  شــتتهم  بالشــام 

ثــم كان بعــد ذلــك، كــا تعلمــون، اهلجمــة الغربيــة، واملســيحية منهــا بريئــة، ســميت صليبيــة، وأهــل املســيحية مــن 

ذلــك بــرآء، ولكنهــا هكــذا طّوعــت الشــعار، واســتخدمت الديــن 

لتســتعمر وتقتــل؛ فهــب املريــون كذلــك، وكانــوا بقيــادة صاح 

الديــن، وحــرروا املســجد األقــى، وهــا هــي مــر أهيــا األحباب 

تنتفــض لتقــود هــذه األمــة بعــد أن ظلــت وبــكل األســف، ظلــت 

ــا،  ــا أعداؤه ــى عليه ــث طغ ــن، حي ــن الزم ــال م ــدًرا ط ــة ق جاثي

وحيــث ومــع كل أســف تآمــر عليهــا مــن جــاؤوا مــن خارجهــا، 

ووجــدوا ممــن يعيــش عــى أرضهــا مــن يتعــاون معــه.

ــر  ــد كان ن ــان. لق ــا يف رمض ــض، وأيًض ــر تنتف ــي م ــا ه  ه

ــة  ــذه األم ــرية هل ــة كب ــة وانتفاض ــل هنض ــان دلي ــن رمض ــارش م الع

ــن، وكان  ــس والعرشي ــورة اخلام ــت ث ــا قام ــن، وعندم ــذا الوط هل

املريــون عــى قلــب رجــل واحــد، وكانــت هلــا أهــداف حققــت 

ــة إىل  ــرة املاضي ــا احل ــدة بإرادهت ــعى جاه ــت تس ــا زال ــا، وم بعضه

غايــات حددهــا هلــا رهبــا )8( هــذه الثــورة البيضــاء املباركــة التــي 

ظهــرت فيهــا مــن بــني أبنــاء مــر هــذه العائــم البيضــاء، وكانــت 

مــن دالئلهــا، وكانــت يف قلبهــا، ومــا زالــت. هــذه هــي مــر، هــذا هــو حالنــا، نــؤدي واجبنــا، وندعــو ربنــا أن يوفقنــا 

فيــا نســعى إليــه لتحقيــق أهــداف ومطالــب هــذه الثــورة وهــذا الشــعب وهــذا األمــة.

 وكــا اســتمعنا مــن شــيخنا الكريــم، فــإن مقاصــد الرشيعــة ال يمكــن أن تتعــارض مــع أهــداف ورغبــة وحاجــات 

البــرش، إنــام حتققهــا وتســعى يف إجيادهــا رويــًدا رويــًدا، وهكذا نفعــل، لكننا ال نأخــذ وقًتا طويًا، وإنــا نأخذ بعض 

الوقــت نفكــر مًعــا، وندقــق مًعــا، ونخطــط مًعــا، ثــم نمــي }فــإذا عزمــت فتــوكل عــى اهلل{، نحــن نتــوكل عــى اهلل، 

يف كل مــا نفعــل، }والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهــم ســبلنا{.

إلزاحــة  اإلســالم  يف  القتــال  ُشــِرع   
العوائــق أمــام النــاس؛ لكــي يســمعوا، 
هــو  مــا  ويعلمــوا  يعرفــوا  ولكــي 
ووعــوا  وفهمــوا  رأوا  مــا  فــإذا  اإلســالم، 
هلــم  كان  العوائــق،  هــذه  إزالــة  بعــد 
االختيــار، ومــا أجــر أحــد قــط علــى هــذا 

تارخيــه يف  اإلســالم 
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 أهيــا األحبــاب الكــرام، األســاتذة الفضــاء، الشــيخ الكريــم، يــا أبنــاء مــر مجيًعــا، بــل أهيــا العــرب 

ــالة  ــس إال رس ــا، لي ــة ربن ــه ويف رعاي ــت مظلت ــه وحت ــن ب ــام، ونح ــذا اإلس ــامل.. إن ه ــل الع ــا أه ــلمون، وي واملس

ــوة ال  ــب الدع ــو. إن صاح ــو ه ــكام ه ــروف، وال ــي احل ــروف ه ــك، واحل ــري ذل ــون غ ــن أن يك ــام، ال يمك س

يمكــن أن يكــون مبلًغــا لدعوتــه ناقــًا للخــري الــذي حيملــه إال إذا أوجــد صــات وطمأنينــة وســام مــع مــن ينقــل 

إليــه هــذه الدعــوة. ال تنتقــل الدعــوة باحلــروب، وال بالبغضــاء، 

وال بالتشــاحن، ومــا كان جهــاد املســلمني األوائــل أبــًدا إال لنقــل 

هــذه الدعــوة باحلكمــة واملوعظــة احلســنة.

مــا كان القتــال أبــًدا إلجبــار النــاس عــى يشء، مــا كان القتــال 

أبــًدا لتخويــف النــاس مــن يشء، وإنــام - كــام تعلمــون مجيًعــا 

- إنــام كان إلزاحــة العوائــق أمــام النــاس؛ لكــي يســمعوا، ولكــي 

يعرفــوا ويعلمــوا مــا هــو اإلســالم، فــإذا مــا رأوا وفهمــوا ووعــوا 

ــا أجــرب أحــد  ــار، وم ــق، كان هلــم االختي ــذه العوائ ــة ه بعــد إزال

قــط عــى هــذا اإلســالم يف تارخيــه.

يف  حتــى  أحــراًرا  رهبــم  خلقهــم  النــاس  أحــرار،  الــكل 

معتقداهتــم ليختــاروا مــا يشــاؤون »ال إكــراه يف الديــن« حقيقــة. 

إًذا، هــذا اإلســام يف ظلــه نعــرف كيــف نكــون لبعضنــا أخيــاًرا، 

يف ظلــه نعــرف كيــف نكــون لبعضنــا أعواًنــا، يف ظلــه نعــرف 

ــه نعــرف كيــف يعيــش العــامل يف ســام، كيــف ينهــض، وكيــف ينمــو،  ــا، يف ظل ــا إخواًن كيــف نكــون مــع بعضن

وكيــف ينتــج، وكيــف يســتثمر. هــذا اإلســام فيــه كل مــا نحتــاج إليــه، بتفاصيــل أحياًنــا وبكليــات حاكمــة جامعــة 

ــرية. ــا كث أحياًن

 نحــن نســعى مجيًعــا إىل االســتقرار، نحــن نســعى مجيًعا إىل األمــن واألمان، نحن نســعى مجيًعــا إىل النهضة 

والتنميــة، نحــن نســعى مجيًعــا كــي ننتج لنأكل من عمل أيدينــا، لنتقن ما نفعل يف كل املجــاالت، اإلتقان يف 

صــارح الرئيــس مرســي الشــعب املصــري 

بــأن هنــاك حتديــات كثــرية تواجــه 

ورئاســة،  وحكومــة  شــعًبا  مصــر 

ودعاهــم إلـــى أن يتيقظــوا، وأن يفتحوا 

القلــوب والعقــول قبــل األعيـــن هلــذه 

التحديــات
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السياسة، واإلتقان يف االقتصاد، واإلتقان يف الثقافة، ويف التعليم، ويف الصحة، ويف الزراعة والصناعة، ويف 

العالقــات املجتمعيــة، نحــن نتحــرك مجيًعــا نحــو - إن شــاء اهلل - غــد أفضــل. نتحــرك نحــو الغــد األفضل، إن 

شــاء اهلل، وال تقلقــوا ألن اهلل يرعــى هــذه األمــة، ليســت بيــدي، وال بيــدي غــريي، وإنــا بــإرادة اهلل، وال تقلقــوا 

أبــًدا إذا عــا صــوت بســلبيات أو عــا صــوت بباطــل أو عــا صــوت بجهــل أو عــا صــوت بنيــة صاحلــة لكــن 

ــم ضيق. بفه

 إن ضيــق الصــدور يــأيت مــن ضيــق الرؤيــة، ال تقلقــوا، وانظــروا يف كتــاب اهلل يف ليلــة القــدر }لــو خرجــوا فيكــم 

مــا زادوكــم إال خبــاالً وألوضعــوا خاللكــم يبغونكــم الفتنــة وفيكــم ســامعون هلــم{، ال نســتمع إال ملــا يقربنــا مــن 

بعضنــا البعــض، ال نســتمع إال ملــا يــريض ربنــا عنــا، ال نســتمع إال لصــوت املصلحــة العليــا هلــذا الوطــن.

 أهيا األحباب الكرام احلضور، يا شعب مر الكريم،

ــن أن  ــات، وال يمك ــراج مؤسس ــد إح ــخاص، ومل أقص ــًدا ألش ــه أب ــرارات مل أوجه ــن ق ــوم م ــذت الي ــا اخت  م

يكــون هــديف التضييــق عــى حريــة مــن خلقهــم اهلل أحــراًرا، والبــد ومــن منطلــق اإلســام واملــروءة والرجولــة 

البــد مــن الوفــاء ملــن كانــوا أوفيــاء، ال أقصــد أبــًدا أن أوجــه ألحــد أو لشــخص أبــًدا رســالة ســلبية، وإنــا قصــدت 

ــه،  ــد أراد اهلل )8( بإرادت ــعب. لق ــذا الش ــة وه ــذه األم ــة ه ــدت مصلح ــا قص ــدت - إن ــا قص ــم ب - واهلل أعل

ومــن إرادتــه أن دّل هــذه األمــة عــى طريــق الســلم واخلــري، فــا أريقــت دماؤهــا بفضــل اهلل، ومــا تناحــرت، ومــا 

تشــاجرت، ومــا تباغضــت، وإنــا توافقــت وتعاونــت واحتــدت }وتعاونــوا عــى الــرب والتقــوى وال تعاونــوا عــى 

اإلثــم والعــدوان{.

ــعب  ــذا الش ــإرادة ه ــلطة، ب ــدر الس ــام مص ــا يف اإلس ــو ك ــذي ه ــعب ال ــذا الش ــإرادة ه ــإرادة اهلل )8(، وب ب

يــُت عليكــم، وكــا قلــت وأؤكــد ولســت بخريكــم فأعيوننــي بقــوة كــي نمــي إىل مســتقبل أفضــل لنــا وألبنائنــا  ُولِّ

وأحفادنــا. أطلــب العــون مــن اهلل، ثــم أقــول لكــم إن هنــاك حتديــات كثــرية تواجــه هــذا الشــعب وهــذه األمــة، 

وأنــا أدعوكــم مجيًعــا إىل أن تتيقظــوا، وأن تفتحــوا القلــوب والعقــول قبــل األعــني هلــذه التحديــات.

َشــت ُأخرجــت مــن  ــا؛ مُهِّ ــا عليه ــدوان أعدائه ــة، وطــال ع ــاد هــذه األم ــه طــال رق ــاب أن ــا األحب اعلمــوا أهي

معادلــة التاريــخ مــع كل أســف، واليــوم تعــود األمــة، يعــود هــذا الشــعب بثورتــه املباركــة وبرغبــة أبنائــه، برغبتكــم 
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وبتوفيــق اهلل وبإرادتــه اجلامعــة املانعــة الــذي ال يعجــزه يشء يف األرض وال يف الســاء العزيــز احلكيــم )8(، تعــود 

هــذه األمــة لتنهــض لكنهــا حتتــاج إىل وعــي أبنائهــا، حتتــاج إىل فهــم رجاهلــا ونســائها، حتتــاج إىل عمــل أبنائهــا اجلــاد 

املســتمر والعطــاء والتضحيــة، حتتــاج إىل التضحيــة أكثــر ممــا حتتــاج إىل املطالــب.

 أحتــدث عــن نفــيس، نحــن ليــس لنــا حقــوق، ليــس يل حقــوق، وإنــام عــّي واجبــات أؤدهيــا، وأســأل اهلل أن 

ــي. ــي مت ــعب ك ــذا الش ــا إلرادة ه ــوا عوًن ــا لتكون ــم مجيًع ــك، وأن يوفقك ــي يف ذل يوفقن

ــد هلــم  ــر والعرفــان ألبنائــي إلخــواين للرجــال الكــرام يف القــوات املســلحة، أري ــا مــع كل الشــكر والتقدي  أن

اخلــري، كل اخلــري، أريــد هلــم أن يتفرغــوا ملهمــة مقدســة لدينــا مجيًعــا، وهــي محايــة الوطــن، بــل محايــة األوطــان، 

أريــد هلــم القــوة الفاعلــة، وأريــد هلــم اإلرادة املاضيــة، وأريــد هلــم علــو اهلمــة ومهــارة األداء والقــدرة عــى اختــاذ 

القــرار واالســتقالية فيــه، أرعاهــم مــا رعيــت هــذه األمــة بتوفيــق اهلل )ع(، فهــم يف القلــب منــي ومنهــا، ومــا 

أبــًدا أقصــد بــا اختــذت مــن قــرارات - كــا قلــت - أن أمهــش أحــًدا، أو أطغــى عــى أحــد، أو أن أظلــم أحــد أبــًدا 

ــا مــن كان، وإنــا بــكل احلــب والتقديــر نمــي مًعــا آلفــاق جديــدة، ألجيــال جديــدة، لدمــاء جديــدة طــال  كائنً

انتظارهــا، إلرادات جديــدة، هلمــة عاليــة يرفــع راياهتــا شــباب وأبنــاء هــذه األمــة.

وأنــا أريــد أن أخركــم مجيًعــا بــأن يف مــر رجــاالً يف الرشطــة كراًما أقويــاء خملصني حيبــون وطنهــم، وحيرصون 

عــى مصلحتــه، وهــم يف قلبــي وبــني يــدي ومســئول عنهــم كــا القــوات املســلحة، وكــا هــذا الشــعب يف القلــب 

لنمــي مًعــا، لتنهــض األمة.

 أهيا األحباب الكرام..

 يف رمضــان، ويف ليلــة القــدر، ويف حضــن األزهــر، ويف حــرة الشــيوخ واألســاتذة الكــرام والدعــاة 

األفاضــل... انقلــوا إىل النــاس اخلــري، فـــ »الــدال عــى اخلــر كفاعلــه«، أفهمــوا النــاس احلقائــق، قولــوا هلــم: ثقوا 

ــم  ــوا منك ــن آمن ــد اهلل الذي ــم }وع ــم أعالك ــن يرك ــم، ول ــوا أن اهلل معك ــرددوا، واعلم ــوا، وال ت ــاهلل، وال ختاف ب

وعملــوا الصاحلــات ليســتخلفنهم يف األرض كــام اســتخلف الذين من قبلهــم وليمكنن هلم دينهــم الذي ارتىض 

هلــم وال يبدلنهــم مــن بعــد خوفهــم أمنـًـا يعبدوننــي{ )املفهــوم الكبــري الشــامل للعبــادة( }يعبدوننــي ال يرشكــون 

يب شيًئا{.
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قولــوا للنــاس حســنًا، قولــوا للنــاس خــرًيا، بلغــوا النــاس اخلــري. أفهموهــم كيــف يكــون اإلســالم ال فقــط مــا 

هــو اإلســالم، ولكــن أيًضــا كيــف يكــون، وكيــف يطبــق، وكيــف يرعــى، وكيــف يتعامــل املســلم مــع املســلم، 

ــارج  ــاس خ ــع الن ــن، وم ــل الوط ــاء داخ ــع األبن ــري، وم ــع امل ــري م ــلم، وامل ــر املس ــع غ ــلم م واملس

ــا، أو  ــًدا أن هيــدد أوطانن ــة، يف ظلهــا ال نســمح ألحــد أب األوطــان، كيــف نكــون حاملــن لرســالة ســالم حقيقي

ــي  ــور الت ــض األم ــرش بع ــاول أن ين ــا، أو أن حي ــث بأمنه أن يعب

هتتــز معهــا صــورة هــذه األوطــان. لــن نســمح بذلــك أبــًدا مهــا 

ــة  ــة القانوني ــائل الرشعي ــت الوس ــا كان ــف، ومه ــت التكالي كان

ــي  ــيلة لك ــدم وس ــن نع ــز، ول ــن نعج ــًدا ل ــا أب ــتورية، لكنن الدس

يســتقر هــذا الوطــن، ولكــي يســتقر أمــن أبنــاء هــذا الوطــن.

ــن  ــيس م ــا بنف ــي أقوده ــة الت ــيناء، واحلمل ــدث يف س ــا حي  م

ــن  ــن ال يمك ــزة األم ــلحة وأجه ــوات املس ــة والق ــال الرشط رج

أن تكــون ضــد اآلمنــني أو ضــد املواطنــني الرشفــاء أبنــاء ســيناء 

ــن  ــد م ــي ض ــا ه ــان، إن ــون يف أم ــون أن يعيش ــن حيب ــا الذي أهلن

بغــى وطغــى وتآمــر وخطــط، ومــن اعتــدى وقتــل هــؤالء 

اخلونــة هــؤالء املجرمــني لــن تأخذنــا فيهــم أبــًدا رأفة وال شــفقة، 

أبــًدا، ســنمي بــكل قــوة، ولدينــا مــا نســتطيع بــه بــإرادة اهلل أن 

ــام  ــة، ال أن ــوب اإلجرامي ــا واجلي ــذه البقاي ــن كل ه ــص م نتخل

الليــل أبــًدا هــادئ البــال حتــى هيــدأ ويســتقر أبنــاء ســيناء يف ديارهــم وعــى أرضهــم، بــل أبنــاء مــر مجيًعــا.

ــاء الكــرام املضحــون مــن أجــل  ــش الرشف ــوم اســتطاع رجــال الرشطــة واجلي ــاك إنجــازات، والي ــوم هن  والي

هــذا الوطــن أن يصلــوا إىل بعــض هــذه العنــارص، وهــذا البعــض عــدد ليــس بالقليــل وصلــوا إليهــم وهــم اآلن 

يمســكون بتابيــب املوقــف واخلطــوط تــدل عــى املجرمــني، ناحقهــم حتــى ننتهــي منهــم.

أمــا أهيــا األحبــاب.. أنــا أؤكــد لكــم أننــا نســتعد بــكل مــا نســتطيع مــن قــوة ملــن يمكــن أن يفكــر ولــو للحظــة يف أن يعتــدي 

عــى مــر قــوالً أو فعــًا }وأعــدوا هلــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومن ربــاط اخليــل ترهبــون بــه عــدو اهلل وعدوكم{.

ــات  ــّي واجب ــا عل ــوق، وإمن ــس يل حق   لي

يوفقــي  أن  اهلل  وأســأل  أؤديهــا، 

مجيًعــا  يوفقكــم  وأن  ذلــك،  يف 

لتكونــوا عوًنــا إلرادة هــذا الشــعب 

متضــي كــي 
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ــا   إذا فعلتــم ذلــك، فــاهلل يتــوىل الباقــي }وآخريــن مــن دوهنــم ال تعلموهنــم اهلل يعلمهــم{ نحــن بذلــك نعلــن للعــامل أنن

أصحــاب رســالة ســام، وال يشء غــري ذلــك.

األحبــاب الكــرام، مرافــق الدولــة واخلدمــات، وحق النــاس يف االســتقرار، يف العيش الكريــم، يف احلصول 

عــى احلاجيــات، هــذه حقــوق مرشوعــة، ولكــن ال خيفــى عليكــم مــا وقــع يف عــرشات الســنني، وال أريــد أبــًدا 

أن أنظــر إىل اخللــف، وال أســفل األقــدام، ولكــن أقــول لكــم مــا 

تعرفــون، مــا وقــع مــن نزيــف واســتنزاف خلــرات هــذا الوطــن، 

إذا كنــا يف هــذه األيــام مًعــا نضــع أيادينــا عــى مصــادر النزيــف، 

ونوقــف الفســاد، وندفــع بعجلــة اإلنتــاج واالســتثامر إىل األمــام، 

فإننــا ال شــك - إن شــاء اهلل - ســنحقق أغراضنــا يف املســتقبل، 

وعلينــا أن نصــرب بعــض الوقــت، وليــس ذلك تســويًفا أبــًدا أو لفًتا 

ــًدا عــن املشــاكل، نحــن نعــرف املشــاكل، ونعيشــها  لألنظــار بعي

ســاعة بســاعة، ونعــرف أن املواطنــني الرشفــاء املريــني يعانــون 

هــذه املشــاكل، ولكــن نتخــذ مــن اإلجــراءات ومــن التدابــري مــا 

ــان  ــني يف رمض ــني املخلص ــدي املنتج ــاء اهلل - بأي ــا - إن ش يمكنن

بتوفيــق اهلل - يمكننــا مــن نتغلــب عــى هــذه املشــاكل.

ولكنــي أوجــه اجلميــع إىل أنــه ال جمــال أبــًدا ألحــد يف أن ُيقــرِّ 

يف واجبــه، ال جمــال أبــًدا وال مــكان للمقريــن ســواء مــن العاملــني يف الدولــة يف احلكومــة أو القطــاع العــام أو قطــاع 

ــون  ــاص 17 ملي ــاع اخل ــا يف القط ــاص، إذا كان لدين ــاع اخل ــى القط ــلًبا ع ــر س ــاول أن يؤث ــن حي ــى م ــال أو حت األع

مــري يعملــون فيــه، فابــد مــن أن نحافــظ عليــه وننميــه وهنيــئ لــه املنــاخ، مــع اهتامنــا أيًضــا بمــن يعملــون يف 

هــذا الوطــن يف احلكومــة والقطــاع العــام وقطــاع األعــال، ومــع اهتامنــا بأصحــاب احلــرف وأصحــاب الصناعــات 

الصغــرية وأصحــاب املشــاريع الصغــرية واخلاصــة، كل هــذا الوطــن، لكــن ال جمــال أبــًدا للتقصــري، وال جمــال أبــًدا 

لــرك املســؤولية، أو إلقائهــا عــى اآلخريــن، أو ارتــكاب اجلرائــم يف حــق هــذا الوطــن، ال جمــال لقطــع الطــرق.

الليــل  ينــام  ال  مرســي  الرئيــس  كان 
هــادئ البــال حــى يهــدأ ويســتقر أبنــاء 
أرضهــم..  وعلــى  ديارهــم  يف  ســيناء 
مــا   بــكل  يســتعد  أنــه  وأكــد 
أن  ميكــن  ملــن  قــوة  مــن  يســتطيع 
يعتــدي  أن  يف  للحظــة  ولــو  يفكــر 

فعــاًل أو  قــواًل  مصــر  علــى 
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 أنــا وجهــت املســؤولني يف الرشطــة وبعــون ومعاونــة رجــال اجليــش قطــع الطريــق جريمــة، مــن لديــه مظلمــة 

فإننــي آثــم إذا مل أســتمع إليــه، لكــن ال نقطــع الطــرق، وال نعطــل اإلنتــاج، وال نســتخدم أســاليب العنــف والقهــر 

لباقــي املواطنــني، لــن نســمح بذلــك أبــًدا البــد وأن يعيــش النــاس يف أمــن واطمئنــان، وهــذه مســؤوليتنا، والبــد 

مــن أن حيصــل النــاس عــى حاجياهتــم اليوميــة، وهــذه مســؤوليتنا، والبــد مــن أن يطمئــن النــاس إىل العــدل يف 

الوطــن وهــذه مســؤوليتنا، ولكــن عــى هــذا الشــعب أيًضــا واجبــات؛ أن يعمــل، وأن جيــد، وأن جيتهــد، وأن يبلــغ 

عــن اجلريمــة إن وجــدت، بــل يتدخــل ملنــع وقــوع هــذه اجلريمــة.

 هــذا الشــعب املثابــر، هــذا الشــعب املعطــاء، هــذا الشــعب الكريــم، هــذا الشــعب املجاهــد، هــذا الشــعب 

صاحــب اهلمــة، صاحــب الثــورة، صاحــب األهــداف العليــا، الــذي ال ينظــر إىل سفاســف األمــور، وإنــام يســعى 

إىل معاليهــا دائــاًم، كــام عهدنــاه بإرادتــه ســوف تنمــو هــذه النهضــة، وســوف تنهــض هــذه األمــة، وســوف بفضــل 

اهلل وبحولــه وقوتــه تســر هــذه املســرة إىل بــر األمــان. إن الــذي أجــرى هــذه املســرية ســوف يرســيها بفضلــه 

ــا  ــا، ويرعــى أبناءن ــأن اهلل معكــم، ســريعاكم، ويرعــى وطنن ــوا ب ــردوا، وثق ــوا وال ت ــوا واعمل ــا تقلق وكرمــه، ف

وبناتنــا، واهلل )8( دائــًا غالــب عــى أمــره، ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون.

 كل عــام وأنتــم بخــري يــا أهــل مــر، أهيــا املســلمون مجيًعــا، مــع هنايــة شــهر رمضــان، أهنئكــم عــى الصيــام، 

ــك،  ــريان؛ فاســعوا إىل ذل ــق مــن الن ــام العت ــا، هــذه أي ــرآن. بــرشى لكــم مجيًع ــاة والق ــام، وعــى الص وعــى القي

وادعــوا اهلل أن حيفــظ مــر وأهلهــا.

 كل عــام وأنتــم بخــري بمناســبة عيــد الفطــر، وال تنســوا الفقــراء، امحلوهــم واغنوهــم عــن الســؤال بفضــل 

اهلل ومالــه. هــذه مرنــا دائــًا تراحــم. اللهــم دّبــر لنــا فإنــا ال نحســن التدبــر، اللهــم إنــا نــربأ إليــك مــن حولنــا 

ــا  ــوا لفتحن ــوا واتق ــرى آمن ــل الق ــو أن أه ــر }ول ــة اخل ــذه األم ــم ارزق ه ــك، الله ــك وقوت ــا إىل حول وقوتن

ــا  ــم مجيًع ــا ولك ــر لن ــري ودّب ــم اخل ــم ورزقك ــم ورعاك ــح اهلل عليك ــاء واألرض{. فت ــن الس ــركات م ــم ب عليه

اخلــري، وهلــذه األمــة املســتقبل األفضــل.

كل عام وأنتم بخر، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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من مسجد عمر بن عبد العزيز مبصر اجلديدة

17 أغسطس 
2012م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 ُأنــزل القــرآن الكريــم بأحــكام وتفاصيــل وتوجيهــات بمنهــج 
ــس  ــاس، ولي ــوم الن ــاس، عم ــال الن ــه ح ــح ب ــل يصل متكام

ــط المســلمين فق

  مــن يتعــرض للعمــل العــام يعانــي كثيــًرا، وإذا أراد أن يحقــق 
ــد مــن  ــل... والب ــر الجمي ــه بالصب ــه فعلي الهــدف ليرضــي رب

التواصــل مــع الجميــع لينقــل إليهــم المفاهيــم الصحيحــة

ــن  ــل وم ــن يعم ــن يفهــم وم ــرف وم ــن يع   اهلل ينصــر م
ــن اهلل ــاًء إال م ــر عط ــي وال ينتظ ــن يعط ــتمر وم يس
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

يف ليلــة التاســع والعرشيــن مــن شــهر رمضــان املعظــم، وهــي أيًضــا ليلــة اجلمعــة، ويف هــذا التوقيــت، وبعــد صــاة 

الراويــح، وبعــد ختــام القــرآن، وبعــد دعــاء ختــم القــرآن، ونحــن ضيــوف عــى الرمحــن، يف هــذه األجــواء الطيبــة، 

ويف هــذا املقــام أحييكــم مجيًعــا بتحيــة اإلســام، فالســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه، وكل عــام وأنتــم بخــري.

 هــذا هــو شــهر اخلــري يمــي، وبقيــت ســاعات قليلــة، وهــذا هــو عيــد الفطــر ُيظّلنا، واملناســبة مناســبة عيــد وفــرح وسور، 

ــان. ــع رمض ــوغ اجلمي ــام، ويف بل ــام، ويف الصي ــرآن، ويف القي ــم الق ــع يف خت ــاء اهلل، للجمي ــق اهلل، إن ش ــوم وبتوفي ــرح بالص ف

كلمة الرئيس حممد مرسي يف ليلة 29 رمضان 
من مسجد عمر بن عبد العزيز مبصر اجلديدة

17 أغسطس 
2012م
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هــذه مناســبة تفرحنــا مجيًعــا، ثــم خيتتــم هــذا الشــهر الكريــم بعيــد الفطــر، وال تنســوا أهيــا األحبــاب الفقــراء 

يف هــذه األيــام، وزكاة الفطــر كــا هــو مقــرر، وأن نغنــي الفقــراء عــن الســؤال يف هــذا اليــوم، رمضــان كان واآلن 

ــا ومــى، كــّرم اهلل )ع( العــام بشــهر رمضــان، وكــّرم شــهر رمضــان  ــا حــّل بن ــا، ضيًف ــه سيًع يمــي إىل هنايت

بليلــة القــدر، وكــّرم ليلــة القــدر بنــزول القــرآن الكريــم، كام اهلل )ع( الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال 

مــن خلفــه.

 ليلــة التاســع والعرشيــن ليلــة مــن الليــايل الوتــر يف العــرش األواخــر، ويمكــن أن تكــون ليلــة القــدر، فلحــوا 

عــى اهلل بالدعــاء أن حيفــظ بادنــا، وأن حيفــظ أمتنــا، وأن يوفقنــا مجيًعــا ملــا فيــه خــري هــذه األمــة وهــذا الوطــن، وأن 

جيعــل هــذه األيــام أيــام أعيــاد وأفــراح عــى هــذا الشــعب وهــذه األمــة وعــى املســلمني مجيًعــا، بــل أقــول دعــاًء 

باخلــري عــى النــاس كافــة.

 أهيا األحباب الكرام..

 فاز من فاز، ومن كان غري ذلك نرجو اهلل )8( له الفيء، وله العود الكريم إىل ما حيب ربنا ويرىض.

أهيا األحباب...

مــا نــزل القــرآن الكريــم لُيقــرأ فقــط أو ليســتمع إليــه فقــط، أو لنســتمتع بالتــاوة وبتكــرار ختمــه، وإنــا أنــزل 

بأحــكام وتفاصيــل وتوجيهــات بمنهــج متكامــل يصلــح بــه حــال النــاس، عمــوم النــاس، وليــس املســلمني فقــط، 

يصلــح بــه حاهلــم يف دنياهــم، ويفــوز املســلمون املؤمنــون بــه املطبقــون لــه يفــوزون برضــا رهبــم، ويفــوزون باجلنــة 

التــي حوهلــا مجيًعــا ندنــدن، وإليهــا نســعى }إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه حلافظــون{.

الذكــر كام اهلل )ع( القــرآن الكريــم، ومــن متــام املنهــج حفــظ الســنة النبويــة املصــدران الصحيحــان 

الصافيــان هلــذا اإلســام }اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم اإلســالم دينًــا{، 

وتكــرار الديــن يف أول اآليــة وآخرهــا للداللــة عــى االعتقــاد، والداللــة عــى املنهــج، وعــى املحتــوى الواجــب 

ــق. التطبي

عندمــا نســري عــر القــرآن الكريــم نــدرك أن اآليــات ال تــرك شــيًئا مــن أمــور االعتقــاد، وال مــن أمــور 

األخــاق، وال مــن أمــور الســلوك، وال مــن أمــور احلكــم، وال التطبيــق، وال احلســاب، وال العقــاب إال ودلتنــا 
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ــاب مــن يشء{. ــا يف الكت ــا }مــا فرطن ــه لن ــه وبينت ــه وأوضحت علي

هــذه أحــكام العقائــد، وهــذه أحــكام املعامــات، وهــذه مبــادئ احلكــم }وأن احكــم بينهــم بــام أنــزل اهلل وال 

تتبــع أهواءهــم واحذرهــم أن يفتنــوك عــن بعــض مــا أنــزل اهلل إليــك{، }إن الصفــا واملــروة مــن شــعائر اهلل فمــن 

حــج البيــت أو اعتمــر فــال جنــاح عليــه أن يطــوف هبــام ومــن تطــوع خــًرا فــإن اهلل شــاكر عليــم. إن الذيــن يكتمون 

مــا أنزلنــا مــن البينــات واهلــدى{ بعــد الصفــا واملــروة الشــعرية 

والعبــادة يــأيت احلديــث واآليــات عــن مســؤولية العلــاء مبــارشة 

}إن الذيــن يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البينــات واهلــدى مــن بعــد 

ويلعنهــم  اهلل  يلعنهــم  أولئــك  الكتــاب  للنــاس يف  بينــاه  مــا 

الالعنــون{، ورمحــة اهلل الواســعة دائــًا تفتــح أبــواب التوبــة 

ــوا{. ــوا وأصلحــوا وبين ــم }إال الذيــن تاب والعــود الكري

اآليــات تنطــق بحالنــا وبحــال أمتنــا وبحــال أشــخاصنا 

ومــن حولنــا، ترصــد لنــا الواقــع، وتدلنــا عــى الطريــق. املعنــى 

الصحيــح }مــا فرطنــا يف الكتــاب مــن يشء{ مــن مبــادئ عامــة 

وتفاصيــل أحياًنــا وتــرك للتفاصيــل أحياًنــا أخــرى ضمــن هــذه 

املبــادئ العامــة، مل يتنــزل القــرآن الكريــم، كــا قلــت يف البدايــة، 

ليقــرأ فقــط، أو ليســتمع إليــه فقــط، أو ليتــى فقــط، وإنــا لكــي 

يتــى ويقــرأ ويســتمع إليــه وخيتــم ويطبــق، يتابــع ويراجــع، 

ــل خــري. ــم مــن تفاصيــل ومــن حكمــة ومــن منهــاج ومــن دالئ ــاب العظي ــة مــا يف هــذا الكت ــم ملعرف وتكــرار اخلت

ــة  ــة، ويف الصناع ــة، ويف الزراع ــاد، ويف السياس ــرة، يف االقتص ــا واآلخ ــؤون الدني ــل يف ش ــج املتكام ــذا املنه ه

يف كل يشء، إمــا إمجــاالً يف كام اهلل )ع( وإمــا أيًضــا إمجــاالً وتفصيــًا وتطبيًقــا يف ســنة النبــي )]( التــي قــال 

فيهــا وفعــل فيهــا وأقــر وقــرر فيهــا، فــا صــدر عنــه )]( هــو املنهــج التطبيقــي العمــي هلــذا القــرآن الكريــم، ثــم 

أصحابــه )]( معــه وبعــده، قــراءة وتــاوة وعقيــدة ومعرفــة ودرايــة وتطبيًقــا وانتشــاًرا ونــرًشا هلــذا اإلســام مــن 

ــط  ــرأ فق ــرمي لُيق ــرآن الك ــزل الق ــا ن م
لنســتمتع  أو  فقــط،  إليــه  ليســتمع  أو 
بالتــالوة وبتكــرار ختمــه، وإمنــا أنــزل 
بأحــكام وتفاصيــل وتوجيهــات مبنهج 
النــاس،  حــال  بــه  يصلــح  متكامــل 

النــاس، وليــس املسلميـــن فقــط عمــوم 
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غــري إكــراه وال جــر ألحــد، وإنــا بفقــه ومعرفــة ودرايــة وعمــل متواصــل وجهــاد مســتمر، فانظــروا إىل التاريــخ، 

وكيــف كان )](. ظــل يدفــع ويتحمــل ويــؤدي ويبلــغ عــن ربــه ويوضــح ويبــني حتــى اكتمــل هــذا الديــن }إذا 

ــه كان  ــا. فســبح بحمــد ربــك واســتغفره إن ــن اهلل أفواًج ــاس يدخلــون يف دي جــاء نــر اهلل والفتــح. ورأيــت الن

تواًبــا{، ظــل )](  قائــًا عــى أمــر الدعــوة حتــى أتــاه اليقــني، فســأل وهــو يف ســكرات املــوت ســؤاالً ذا داللــة: 

»هــل صــّى املســلمون العــر؟« ثــم »مــروا أبــو بكــر فليصــي 

بالنــاس«، داللــة اهلــم واالهتــام بالصــاة بــاألركان، وأيًضــا 

باالســتخاف وباحلكــم.

 فاملســألة ليســت هكــذا عــى عواهنهــا وإنــام ضوابــط العمل 

وأصــول االنطــالق وحتميــة األخــذ بــه وتفاصيــل حيــاة النــاس، 

ــه  ــه، وبين ــن رب ــه وب ــه، وبين ــلم ونفس ــرد املس ــن الف ــة ب فالعالق

ــه إن  ــه وحمكوم ــه وحاكم ــه ودولت ــه وجمتمع ــه وذوي ــن أهل وب

ــن  ــوا م ــن ليس ــاس الذي ــع الن ــران، م ــع اجل ــه م ــم عالقت كان، ث

وطنــه، مــع غــر املســلمن، مــع اآلخريــن.. هــذه كلهــا بتفاصيــل 

بأصــول ومبــادئ، بتوفــر حلريــة يف احلركــة، وقبلهــا يف الفكــر، 

وقبلهــا يف االعتقــاد، لكنهــا حريــة بنــاءة، لكنهــا حريــة متــيض يف 

كل اجتــاه لتوجــد املســلم القــوي الــذي هــو خــر وأحــب إىل 

اهلل مــن املســلم الضعيــف، توجــد املســلم املنتــج الــذي يبيــت 

كاالً مــن عمــل يــده، فيمــي مغفــوًرا لــه، تنتــج املســلم الفقيــه، تنتــج املســلم الصانــع، تنتــج املســلم املعلــم أو 

املتعلــم، تنتــج املجتمــع املتامســك املرتابــط الــذي حيــرص فيــه اجلــار عــى جــاره »مــا زال جربيــل يوصينــي 

باجلــار حتــى ظننــت أنــه ســيورثه«.

هــذا اإلســام يف العلــم والتعلــم، يف املعرفــة والدرايــة، اســتمعنا إىل }اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق{ الدعــوة إىل 

العلــم بالقــراءة والتطبيــق، وليــس بالقــول فقــط، ومــن اآلثــار التــي جــاءت نقــًا عــن عــي بــن أيب طالــب )[( 

أو  البلهــاء  ينصــر  أن  ميكــن  ال  اهلل 
الضعفــاء أو ذوي اخلــور أو املتراجعيـــن 
أو املتسرعيـــن أو املتشددين أو احلمقى 
مــن  ينصــر  اهلل  أبــًدا،  املرجتفــن  أو 
يعــرف ومــن يفهــم ومــن يعمــل ومــن 
يســتمر ومــن يعطــي وال ينتظــر عطــاًء 

إال مــن اهلل
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ــول اهلل )](،  ــد رس ــع بع ــة الراب ــني اخلليف ــري املؤمن ــب أم ــن أيب طال ــي ب ــال ع ــه ق ــة، أن ــن حكم ــه م ــب إلي ــا نس مم

صاحــب العلــم والدرايــة واملعرفــة، مدرســة أهــل الســنة واجلاعــة، قــال: »النــاس يف العلــم أربعــة: رجــل يعلــم 

ويعلــم أنــه يعلــم«، رجــل يعــرف أن عنــده بعــض العلــم، يــدري يفهــم ويقــدر فهمــه وعلمــه، هــذا الرجــل »رجــل 

ــه يعلــم«، يعنــي هــذا رجــل متواضــع،  ــه يعلــم وهــذا إمــام فاتبعــوه«، »ورجــل يعلــم وال يعلــم أن يعلــم ويعلــم أن

ولــو أن التواضــع ليــس مــن معنــاه أن الرجــل عندمــا يكــون عنــده درايــة أو علــم ال يعلمــه للنــاس، لكــن هكــذا 

قــال ســيدنا عــي )[(، »ورجــل يعلــم وال يعلــم أنــه يعلــم، وهــذا نائــم فأيقظــوه« قولــوا لــه اعمــل اشــتغل }إن 

الذيــن يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البينــات واهلــدى{، والنــوع الثالــث »ورجــل ال يعلــم ويعلــم أنــه ال يعلــم« ال يعــرف 

ويريــد أن يتعلــم »وهــذا طالــب للعلــم فعلمــوه«، والنــوع الرابــع »ورجــل ال يعلــم وال يعلــم أنــه ال يعلــم« هــذه 

مشــكلة كبــرية احلقيقــة حتتــاج إىل صــر وتثقيــف وتعليــم حتتــاج إىل جهــد، »ورجــل ال يعلــم وال يعلــم أنــه ال يعلــم 

وهــذا خمبــول فاجتنبــوه« الذيــن يتعرضــون للعمــل العــام، والذيــن يرفعــون رايــة الدعــوة، والذيــن ينتــرشون يف 

ــون  ــون هلــذه الرســالة رســالة اخلــري، الدال ــوا هلــم خــرًيا، هــؤالء احلامل ــوا هلــم حســنى ليقول ــاس ليقول وســط الن

عليهــا »والــدال عــى اخلــر كفاعلــه« هــؤالء عليهــم بالصــر، عليهــم أن يتمكنــوا ممــا يقولــون ويدركــوا ويفهمــوا 

مدلول اآليات واألحاديث واملواقف واملواقع واحلال واملخاطب والظرف واملناخ؛ حتى ال خيرج من األلسنة 

مــا يــرض، والقصــد هــو النفــع ال يؤخــذ النــاس فقــط بنياهتــم احلســنة وإنــام بعــد النيــة الفعــل والعمــل الــذي يطابــق 

هــذه النيــة ليحقــق اهلدف.

 الذيــن يتعرضــون هلــذه الدعــوة للعمــل العــام لــرشح اإلســام لنقلــه يف رمضــان ويف غــري رمضــان إىل املســلمني 

وإىل غــري املســلمني، هــؤالء عليهــم مســؤولية كبــرية، وأنــا أريــد لنفــيس ولكــم مجيًعــا أن نكون مــن هؤالء ال نســتثني، 

ونقــول مــايل وهــذا! هــذا شــأن آخــر للمتخصصــني، نعــم الفتــوى للمتخصصــني، نعــم الفتــوى جلهــة االختصــاص، 

ولكــن الدعــوة بعمومهــا ونقــل اخلــري للنــاس واجــب عــى اجلميــع، }ولتكــن منكــم أمــة{، وليــس فــرًدا أو جمموعــة، 

أو حزًبــا صغــرًيا أو كبــرًيا، وإنــا اجلميــع أمــة كبــرية، يأمــرون باملعــروف، وينهــون عــن املنكــر، فاألمــر باملعــروف 

والنهــي عــن املنكــر واجــب عــى اجلميــع، لكــن بضوابــط اإلحســان، بالصــرب اجلميــل، واالســتمرارية وحتقيــق 

األهــداف، وربــام تأجيــل بعــض املواقــف؛ ألنــه أحياًنــا يكــون تــرك الســنة مــن الســنة أحياًنا.
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ــا هنــاك عــدة مواقــف، الرجــل املســلم خيتــار املوقــف   هــذا ليــس معنــاه أننــا نــرك الســنة، لكــن يكــون أحياًن

األنســب ليبلــغ الدعــوة وليثقــف بالعلــم واملعرفــة مــن أمامــه.

 مــن يتعــرض للعمــل العــام يعــاين كثــًرا، يعــاين طويــاًل، وإذا أراد أن حيقــق اهلــدف لــريض ربــه فعليــه بالصــرب 

اجلميل. ال يمكن أبًدا حلامل اخلر الذي حيرص عى املصلحة، وحيرص عى اهلداية، وحيرص عى تعليم من 

ينقــل إليــه - ال يمكــن أن يتصــور يف حقــه أنــه يقطــع الصلــة بالنــاس، أو ينســف اجلســور بينــه وبــن النــاس الــذي 

يدعوهــم، البــد مــن إجيــاد الصلــة ومد اجلســور والتواصل مع اجلميــع لتنقل إليهــم املفاهيم الصحيحة املســتقرة.

ــى  ــون أو ع ــا ال يعلم ــول م ــوا بق ــوا، وأال يتعرض ــم أن يريث ــم، عليه ــق، يف طريقته ــول احل ــون يف ق ــن يترع  الذي

األقــل قبــل أن يتأكــدوا بــأن هــذا هــو صحيــح أو يــر أو ينفــع ألن القــرآن الكريــم كــا تعلمــون كتــاب اهلل )ع(، كام 

اهلل )ع( الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه كان موجــوًدا يف اللــوح املحفــوظ منــذ القــدم منــذ األزل، 

ولكــن تنــّزل عــى املواقــف، تنــّزل ليعالــج أمــوًرا جــّدت عــى مــدار الســنني، حتــى تــم االنتهــاء منــه، وتســكني اآليــات 

يف مكاهنــا، يف ســورها؛ طبًقــا ملواقفهــا، كــا قررهــا رســول اهلل )]( الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى.

 هــذا القــرآن نــزل هكــذا يعالــج املواقــف.. إن مــن ســامت هــذا الديــن احلركيــة الواقعيــة، إنــه ديــن واقعــي يتحرك 

مــع األحــداث، ويعاجلهــا بواقعيــة، أحياًنــا ينبغــي أن نراعــي املخاطــب، ينبغــي أن نراعــي الظــرف واملنــاخ، وليــس 

معنــى ذلــك أن نصمــت عــن احلــق، أو نــرتدد يف قولــه، وإنــام البــد للمســلم مــن خطــة، والبــد لــه مــن عقــل بجــوار 

القلــب والبــدن، البــد لــه أن يعــرف مــاذا يقــول، وملــن، ومتــى، وكيــف. هــذا هو املســلم.

ــه يف  لــو حتــدث القــرآن الكريــم عــن األنفــال يف مكــة أكان النــاس يســتمعون بنفــس القــدر الــذي اســتمعوا ب

املدينــة حــني كان هنــاك أنفــال، لــو حتــدث القــرآن الكريــم عــن اهلجــرة يف بدايــة الدعــوة أكان النــاس يتصــورون 

أن هنــاك رضورة هلــذه اهلجــرة، ولكــن مــا وقــع هــو املعانــاة وبــذل اجلهــد والتقــدم، ثــم التعذيــب، ثــم املواجهــة؛ 

فــكان لزاًمــا عــى النــاس أن يــروا نقلــة نوعيــة يف دعوهتــم، فانتقــل النبــي )]( إىل املدينــة، وملــا كان يف املدينــة بــدأ يف 

ترتيــب أوراق الدولــة، فلــم يكــن هنــاك معنــى أن ترتــب أوراق الدولــة يف مكــة، وصــارت األمــور عــى مــا تعرفــون 

مجيًعــا.

ــد أصبحــت  ــة، لق ــة ودراي ــه مــن معرف ــد ل ــح، الب ــور واض ــه مــن تص ــد ل ــة، الب ــن خط ــلم م ــد للمس  إًذا، الب
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األمــور يف دنيــا النــاس تســري بنظــام أقــره اإلســام، ويعيــش عليــه هــذا العــامل، فأصبــح هنــاك للدولــة تركيبــة.. 

يصوهنــا، هلــا شــعب يقــوم عــى أمرهــا، وأصبــح النــاس أعــداًدا كثــرية، وأصبحــت أدوات العــر متعــددة؛ فالبــد 

مــن إعــامل املعــاين يف النصــوص، ومعرفــة األدلــة وكيفيــة التطبيــق، وإال أصبــح احلال عى غر مــا نريد.

أهيا األحباب الكرام..،

هــذه املناســبات، رمضــان، هــذه املواســم يتعاظــم فيهــا اجلهــد 

يف العبــادة، واملفهــوم الضيــق ليــس الــذي أريــد يف العبــادة، وإنــا 

املفهــوم الواســع األصــي الصحيــح }اليــوم أكملــت لكــم دينكــم 

وأمتمــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم اإلســالم دينًــا{ الشــامل 

الشــامل  اإلســام  فهــذا  املحفــوظ،  املنقــوص  غــري  الكامــل 

ــه؛ ألن  ــاس لتطبيق ــعى الن ــوص يس ــري املنق ــوظ غ ــل املحف الكام

فيــه ســعادهتم حقيقــة يف كل حيثياتــه، يف كل املحــاور.

 لكــن كيــف التطبيــق؟ حيتــاج التطبيــق إىل إمعــان نظــر، 

ــة  ــق إىل معرف ــاج التطبي ــرش، وحيت ــاون ب ــق إىل تع ــاج التطبي وحيت

يتغــري  املجتمــع، كيــف  املنــاخ، وإىل معرفــة احلركــة وواقــع 

املجتمــع.. مــن.. إىل..؟ إذا كان النبــي )]( قــد أخــذ ثاثــة 

عــرش عاًمــا يف مكــة، واتبعــه بضــع وســبعون يف 13 ســنة....... 

رســول اهلل )]( والوحــي يتنــزل.

ــا، وأن التحــول حيتــاج إىل زمــن، وأن الزمــن جــزء مــن  ــه أن التغيــري يأخــذ وقًت ولكــن هكــذا ســنة اهلل يف كون

العــاج، لكــن ليــس الصــر بمفهــوم الــرك وإنــا صــر احلركــة، صــر الواقعيــة، صــر اخلطــة واملعرفــة والدرايــة، 

ــذا  ــع وه ــذا املجتم ــة هل ــرية طويل ــرًيا بمس ــا ألرضت كث ــواه أصحاهب ــن أف ــت م ــو خرج ــل ل ــات أو مج ــاك كل هن

الشــعب، وال يعنــي ذلــك أبــًدا مفهــوم اخلــداع أو القفــز عــى املواقــع أبــًدا، ال يكــون املســلم خادًعــا وال خداًعــا، 

وال أيًضــا خمدوًعــا، فـ»لســت باخلــب وال اخلــب خيدعنــي«، البــد أن نــدرك ونعــرف أننــا أمــام حتديــات كبــرية. 

اهلل  إلـــى  للدعــوة  يتعرضــون  الذيــن   
مســؤولية  عليهــم  لإســالم  والعمــل 
والنهــي  باملعــروف  واألمــر  كبــرية.. 
معينــة  بضوابــط  واجــب  املنكــر  عــن 
اجلميــل،  والصــر  اإلحســان،  مثــل: 

األهــداف وحتقيــق  واالســتمرارية، 
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ــا  ــة، وم ــر يف مك ــن الكف ــوة م ــة والدع ــى الدول ــة ع ــد نكاي ــة، وكان أش ــن يف مك ــة ومل يك ــاق يف املدين وكان النف

أريقــت دمــاء املســلمني أهنــاًرا إال يف املدينــة، مــن استشــهد يف مكــة يعــد عــى أصابــع اليــد الواحــدة، عــى مــا ألهــل 

مكــة املؤمنــني مــن فضــل فهــم املهاجــرون.

 لكــن، انظــر إىل بئــر معونــة فقــط يف املدينــة، أكثــر مــن 70 شــهيًدا يف موقعــة صغــرية مــن حفــاظ القــرآن الكريــم، 

هكــذا كان احلــال عندمــا تظهــر الدولــة بالتطبيــق هنــا التحــدي، 

وهنــا يتحــرك الباطــل، وهنــا حتــاك اخلطــط واملكــر، بــل مكــر الليــل 

والنهــار، مكــر الســيئ.

الباطــل يلملمــون  أبــًدا، وإن أهــل  تنــام   إن أعــن األعــداء ال 

صفوفهــم ليتحــدوا مســرة احلــق، هــذه ســنة اهلل يف اخللــق }والذيــن 

كفــروا بعضهــم أوليــاء بعــض إال تفعلــوه تكــن فتنة يف األرض وفســاد 

كبــر{......... إال يــوايل بعضكــم بعًضــا..... فيــام يفعلــون، إال 

ــر. ــة يف األرض وفســاد كب ــوا جبهــة واحــدة، تكــن فتن تكون

ــة  ــة، يف مرحل ــة، يف الدول ــه يف املدين ــي )]( يف عرض ــن النب طع

ــا )6( بنــت أيب بكــر،  ــة، يف مــن؟ يف عائشــة أم املؤمنــني، أمن الدول

ــك«  ــك يأكل ــّمن كلب ــل »س ــا قي ــه م ــل عن ــي )](، وقي وزوج النب

ــا األذل{. ــز منه ــن األع ــة ليخرج ــا إىل املدين }ألن رجعن

 هكــذا كان، واملؤامــرات لقتلــه )]( كانــت أكثــر نكايــة وأشــد 

عليــه يف املدينــة منهــا يف مكــة، ومــع ذلــك أبــًدا مــا أصابــه الضجــر وال اليــأس وال القنــوت، وإنــا كان دائــًا يتحمــل 

كل ذلــك؛ حســبة هلل )ع(، وملــا كان األصحــاب معــه، وكان بعضهــم يضيــق باملواقــف كان يتدخــل )](: »يــا 

عمــر إين عبــد اهلل ورســوله ولــن يضيعنــي«.

ــون  ــخ. وتعلم ــو التاري ــذا ه ــني، ه ــري املؤمن ــن؟ أم ــر م ــر، عم ــف عم ــذا موق ــولنا )](، وه ــذا كام رس ه

ســهيل ابــن عمــرو وداهيــة السياســة، وهــو يتحســس حليــة رســول اهلل )]( لينــال مــن قــدره أمــام أصحابــه، 

ســنة اهلل يف كونــه أن التغيــري يأخــذ 
مبفهــوم  الصــر  ليــس  لكــن  وقًتــا، 
صــر  احلركــة،  صــر  وإمنــا  التــرك 
واملعرفــة  اخلطــة  صــر  الواقعيــة، 
ــل  ــات أو مج ــاك كلم ــة... وهن والدراي
ــرت  ــا ألض ــواه أصحاهب ــن أف ــت م ــو خرج ل
ــع ــرًيا مبســرية طويلــة هلــذا املجتم كث
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ويتفــل يف األرض، ويتكلــم........ فيأخــذه )]( بالســعة والراحــة والتوافــق، وحماولــة االحتضــان، حتــى متــر 

األيــام، وبعــد عــام تفتــح مكــة كلهــا، وال ســهيل بــن عمــرو وال غــريه.

ــع رســول اهلل )]( مــن الصــاة  ــن أيب معــروف، أراد أن يمن ــد اهلل ب  وموقــف ســيدنا عمــر مــن الصــاة عــى عب

عليــه، عمــل ثــورة يف املســجد »ال تصــي عليــه؛ أليــس هــو فاًنــا، أمل يفعــل كــذا، أمل يفعــل؟ ظــل يذكــره بالتاريــخ الــذي 

يمنعــه مــن الصــاة عليــه. قــال لــه: »عنــي يــا عمــر« دفعــه هكــذا، وقــال: اهلل أكــر للصــاة، فــكان عمــر بــن اخلطــاب 

أول املكريــن. املراجعــة.. املثــول.. التطبيــق، القــرآن ينــزل، »وال تصــّل عــى أحــد منهــم مــات أبــًدا«، هــل ســمع أحــد 

ســيدنا عمــر يقــول: أرأيتــم.. أمل أقــل هــذا؟ مل يســمع كامــي، القــرآن أيــد رأيــي. ال؛ ألن املراجعــة كانــت مــن أجــل 

احلــق، فــإذا وصــل احلــق ينتهــي األمــر.

 ملــا أصبــح أبــو بكــر )[( خليفــة املســلمني كان عمــر بــن اخلطــاب ســنده، وهــارون أخيــه، الــذي يدعمــه 

وحيمــل معــه األمانــة، ولكــن بمســؤولية أقــل، يريــد أن حيــارب، يريــد أن يفعــل، يريــد أن يمنــع تدخــل أبــو بكــر. 

إذا تراجــع عمــر يظهــر أبــو بكــر، وإذا اشــتد عمــر هيــدأ أبــو بكــر، لكــن ملــا صــار احلــال إىل عمــر، ملــا أصبــح هــو 

املســؤول تغــري احلــال وأصبــح قلًقــا مــن أن يكــون فًظــا غليــظ القلــب عــى املســلمني، وهكــذا.

فــإًذا أهيــا األحبــاب.. التطبيــق هــو االختبــار احلقيقي، التطبيــق هو املحك العمــي، التطبيق هــو الذي حيتاج 

إىل جهــد، وليــس معنــى ذلــك أن مــا قبــل التطبيــق غــر مهــم؛ ألنــه مــن غــر مــا قبــل التطبيــق ال معنــى وال يــأيت 

عــر التطبيــق، ال يــأيت.. ولكــن الدعوة من مكــة إىل املدينة، من حال إىل حــال، إىل الفتوحات، إىل األنصار، 

إىل الوزارات، إىل الكتبة، إىل التطور، إىل الصناعة، إىل العامل، لكل مرحلة رجاهلا ولكل مرحلة فقهها، ولكل 

مرحلــة أدواهتا ووســائلها، وال تتغر األصــول واملبادئ بتغر املراحل.

ــق  ــاج إىل التطبي ــا نحت ــة، ولكنن ــة والدراي ــاج إىل املعرف ــم، ونحت ــاج إىل الفه ــاب، نحت ــا األحب ــن اآلن، أهي  نح

والســلوك، ونحتــاج إىل الفعــل والصــر، ونحتــاج إىل العمــل واجلهــد، ونحتــاج إىل التضحيــة والعطــاء، ونحتــاج 

إىل اليقظــة أشــد مــا نكــون نحــن احتياًجــا اآلن يف مــرشوع هــذه األمــة أشــد مــا نكــون احتياًجــا إىل اليقظــة.

 الصــر بمفهــوم اليقظــة واحلركــة، الصــر الديناميكــي وليــس االســتاتيكي الســاكن، ليــس التأجيــل وال 

التســويف، وإنــا الفعــل والعمــل والتحــرك والتحــول بدقــة، خطــوة تلــو األخــرى، اجلاعــة األجانــب يقولــون 
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ــا  ــتقرارها وأمنه ــا واس ــروف، بلدن ــا مع ــق عندن ــر النف ــن آخ ــر«، أظ ــرف أفك ــي أع ــق لك ــر النف ــى آخ ــي ع »ُدّلن

واقتصادهــا واعتامدهــا عــى نفســها حتــى ال تكــون أبــًدا صاحبــة يــد ســفى أبــًدا. كيــف يكــون ذلــك؟ بالقــول 

فقــط؟ القــول نحتــاج إليــه، لكــن أيــن الفعــل؟ مــن الــذي يــدل النــاس عــى الفعــل؟ مــن الــذي يأخــذ بيــد النــاس 

إىل العمــل، إىل احلركــة، إىل الوعــي واليقظــة، إىل اإلدراك واملعرفــة، معرفة العر الواســعة، إذا مل نكن نحن 

فمــن؟ مل ينتهــي الشــوط، وال أظنــه ينتهــي يف أجيالنــا وأعامرنــا، لكنــه بدأ وبدأت معــه التحديــات الكبرة يف كل 

مــكان.

 إياكــم أن تتصــوروا أن اهلل يمكــن أن ينــر البلهــاء أو الضعفــاء أو ذوي اخلــور أو املراجعــني أو املترعــني 

أو املتشــددين أو احلمقــى أو املرجتزيــن أبــًدا، اهلل ينــر مــن يعــرف ومــن يفهــم ومــن يعمــل ومــن يســتمر ومــن 

يعطــي وال ينتظــر عطــاًء إال مــن اهلل.

ــاج إىل كل أبنائهــا.  ــوم حتت ــا. مــر الي ــا مجيًع ــاج إلين ــة اخلطــورة، وحتت ــة، ويف غاي ــة األمهي ــة يف غاي هــذه املرحل

ــك  ــريض بذل ــد أن ن ــق نري ــا بح ــاد، إذا كن ــد واالجته ــرق واجل ــاج إىل الع ــا، حتت ــاج إىل كل عقوهل ــوم حتت ــر الي م

ــتور  ــا لدس ــون طبًق ــة القان ــة، لدول ــة الوطني ــة، للدول ــة املدني ــة الديمقراطي ــان، للدول ــة اإلي ــس لدول ــا، ونؤس ربن

ــه واضــح  ــذي ال جمــال لاختــاف حول ــاف النــص ال ــاف أن الرشيعــة اإلســامية عــى اخت ــات.... االخت كلي

أصــًا، هــذا النــص موجــود منــذ أكثــر مــن 90 ســنة، الــكل متفــق عــى أن الرشيعــة اإلســامية هــي اإلطــار الــكي 

احلاكــم حلركــة احليــاة مــن تقنــني وغــريه، فــإذا كان احلــال هكــذا، فعــام نقلــق إال عــى املجهــود والبــذل والعطــاء.

ــوه،  ــف إىل اهلل لتدع ــع األك ــاجد، وترتف ــئ املس ــأيت ومتتل ــا ي ــان عندم ــدرك أن رمض ــوة، أن ن ــا اإلخ ــا أهي  علين

املفــروض أننــا نتوقــع اســتجابة عــى الفــور، }وقــال ربكــم ادعــوين أســتجب لكــم{، ولكــن الدعــاء لكــي يقبــل 

لــه رشوط، فأيــن حتقيــق الــرشوط؟ ارجعــوا إىل التاريــخ، وانظــروا - عــى ســبيل املثــال ال احلــر - يف »أحــد« يف 

اليــوم األول املســلمون كادوا أن ينتــروا، عــدد قليــل منهــم مل ينفــذ كل األوامــر، نفــذ 90 % مــن األوامــر، ونــيس 

شــيًئا واحــًدا فقــط، »ال ترتكــوا أماكنكــم حتــى ولــو رأيتمونــا ختطفنــا الطــر، كان األمــر لنــا أو علينــا«، هــذا األمــر 

مل ينفــذوه حــدث هلــم مــا حــدث. بالتأكيــد قالــوا »حســبنا اهلل ونعــم الوكيــل« آالف املــرات.............  تقــول يــا 

رب فينــرك ويســتجيب الدعــوة.
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يف اليــوم التــايل، ملــا خرجــوا واســتجابوا ُنــروا دون حــرب، لكنهــم اســتعدوا فعــًا وحتركــوا فعــًا، وانصاعوا 

لألوامــر كلهــا، }الذيــن اســتجابوا هلل وللرســول مــن بعــد مــا أصاهبــم القــرح للذيــن أحســنوا منهــم واتقــوا أجــر 

عظيــم الذيــن قالــوا هلــم النــاس إن النــاس قــد مجعــوا لكــم فاخشــوهم فزادهــم إيامًنــا{، ألهنــم خارجــون بجــد، 

ــوا بنعمــة مــن اهلل وفضــل مل يمسســهم ســوء  ــذ بعــد اجلهــد }فانقلب }وقالــوا حســبنا اهلل ونعــم الوكيــل{، حينئ

ــاءه فــال ختافوهــم  واتبعــوا رضــوان اهلل واهلل ذو فضــل عظيــم{، مــا األمــر }إنــام ذلكــم الشــيطان خيــوف أولي

وخافــوين إن كنتــم مؤمنن{.

 أهيــا األحبــاب، أطلــت عليكــم، ولكــن نحتــاج إىل فهــم وإدراك، معرفــة ودرايــة، تطبيــق وأخــالق وســلوك، 

صــرب واســتمرار، متابعــة، فعــل اخلــر، وانتظار النبــت، وعدم التعجــل، وعدم التفريــط، الطريق واضــح، املبادئ 

الكليــة، اهلــدف واضــح. ننطلــق ال أحــد يتعجــل، وال أحــد يذهــب لينــام، ويقــول ملــا أســتيقظ ســأجدها احلمــد هلل 

خلصــت. ال إذا مل يشــارك الــكل يف منظومــة الفعــل كيــف يتوقــع خــرًيا عندمــا يســتيقظ، إنــا النــر هلــذه األمــة، 

ــر  ــتقرار، الن ــى االس ــر بمعن ــة، الن ــى النهض ــر بمعن ــًدا. الن ــا وبع ــذب قرًب ــني، يتذب ــعب للمري ــذا الش هل

بمعنــى التنميــة، النــر بمعنــى اإلنتــاج، النــر بمعنــى احلركــة الســهلة يف املجتمــع ونمــو االقتصــاد واســتقرار 

ــذي  ــه، ال ــذي يمكــن أن نبذل ــا وبعــًدا، ســنقرب ونبتعــد..... اجلهــد ال ــه...... قرًب السياســة، هــذا هــو مضمون

يبــذل جهــًدا بمقــدار 90 % ممــا لديــه مــن طاقــة وإمكانيــات يقــول باقــي 10 %، والدنيــا ســتصبح أفضــل، والــذي 

يبــذل 10 % البــد أن يعــرف أنــه ال يــزال هنــاك 90 % مــن املطلــوب لكــي تتغــري الدنيــا.

 لــن يــأيت لنــا أنــاس مــن بــالد أخــرى مســتوردون يقومــون لنــا بشــغلنا أو يطــورون لنــا بلدنــا أو حيدثــون تنميــة 

أو قفــزة نوعيــة يف االقتصــاد، هــذا لــن حيــدث. ال أحــد جيامــل أحــًدا دون مقابــل، أبــًدا، كل يشء بثمنــه، فجــّدوا 

واجتهــدوا، واســتغلوا هــذه الســاعات بعــد نيــة اجلــد واالجتهــاد يف الدعــاء إىل اهلل )ع( أن يتقبــل صيامنــا، وأن 

يتقبــل قيامنــا، وأن يتقبــل تالوتنــا، ونعاهــد اهلل أن نســتمر عــى ذلــك.

 اللهــم دبــر لنــا فإنــا ال نحســن التدبــري، اللهــم إنــا نــدرأ إليــك مــن حولنــا وقوتنــا إىل حولــك وقوتــك 

يــا أرحــم الرامحــني، اللهــم أعنــا عــى ذكــرك وشــكرك وحســن عبادتــك.

كل عام وأنتم بخري، وكل عام وأنتم مجيًعا عاملون هلذا الوطن، وهذا الدين.
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أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 مصــر بعــد ثــورة 25 ينايــر كانــت تنشــد نظاًمــا عالمًيــا عــاداًل 
ــى  ــش إل ــة والتهمي ــرة التبعي ــة مــن دائ ــدول النامي يخــرج ال

دائــرة الريــادة، والمشــاركة الحقيقيــة فــي الشــأن العالمــي

ــة  ــيات الديمقراطي ــرم أساس ــًدا أن نحت ــواًل أب ــد مقب ــم يع   ل
علــى مســتوى الدولــة الواحــدة، ونلفظهــا علــى المســتوى 

ــدول بعضهــا وبعــض ــن ال الدولــي بي

  ســتظل مصــر فــي طليعــة بــذل الجهــود الدوليــة لتحقيق 
الحريــة والعدالــة والكرامــة لجميع الشــعوب
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احلمــد هلل، والصــاة والســام عــى رســول اهلل )](. اللهــم صــلِّ وســلم وبــارك عليــه وعــى آل بيتــه 

وصحبــه، وارض اللهــم عــن ســادتنا أبــو بكــر وعمــر وعثــامن وعــي، وعــن الصحابــة أمجعــن، وعــن التابعــن 

وتابعيهــم بإحســان إىل يــوم الديــن، }واعتصمــوا بحبــل اهلل مجيًعــا وال تفرقــوا{.

ــة، الســادة أصحــاب الســمو  ــة اإلســامية اإليراني  الســيد الرئيــس حممــود أمحــدي نجــاد، رئيــس اجلمهوري

والفخامــة وامللــوك والرؤســاء، الســادة رؤســاء الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الوفــود، الســيد نــارص عبــد العزيــز 

رئيــس الــدورة السادســة والســتني للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، الســيد بــان كــي مــون األمــني العــام لألمــم 

ــة  ــة السادس ــاح القم ــن افتت ــا، أعل ــور مجيًع ــادة، احلض ــيدات والس ــوف، الس ــفراء والضي ــادة الس ــدة، الس املتح

عــرشة حلركــة عــدم االنحيــاز.

كلمة الرئيس حممد مرسي بقمة عدم االحنياز بطهران
 30 أغســطس 

2012م



348

يســعدين أن أشــارك معكــم اليــوم يف فعاليــات القمــة السادســة عــرشة حلركــة عــدم االنحيــاز، تلــك احلركــة 

ــن  ــن مكم ــلوك، وم ــر إىل س ــن فك ــال، وم ــادئ إىل أفع ــن مب ــني م ــا املؤسس ــل رؤى آبائه ــت يف حتوي ــي نجح الت

ضعــف إىل طاقــة قــوة عــى الســاحة الدوليــة.

 كــا ال يفوتنــي أن أجــدد الشــكر إىل مجهوريــة كوبــا عــى مــا قدمتــه مــن عمــل صــادق لدفــع مســرية حركــة 

عــدم االنحيــاز خــال فــرة عضويتهــا برويــكا احلركــة يف األعــوام التســعة املاضيــة، وأن أرحــب بعضــو 

ــة يف  ــرشة للحرك ــابعة ع ــة الس ــتضيف القم ــي ستس ــة، والت ــة الفنزويلي ــة البوليفاري ــدة اجلمهوري ــكا اجلدي الروي

عــام 2015م، إن شــاء اهلل.

 كــا أود أن أرحــب وبــكل حــب وإخــاص وبشــكل خــاص بالســيد »بــان كــي مــون« األمــني العــام لألمــم 

املتحــدة، والســيد نــارص عبــد العزيــز رئيــس الــدورة احلاليــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وأن أثنــي بحــق 

عــى مشــاركتها يف فعاليــات هــذه القمــة اهلامــة التــي تنعقــد يف طهــران.

ــعب  ــورة الش ــد ث ــر بع ــورة م ــد ث ــارص، بع ــا املع ــات يف تارخين ــم اللحظ ــن أه ــدة م ــوم يف واح ــع الي  نجتم

املــري الســلمية، التــي كانــت بدايتهــا قبــل ذلــك بســنوات، ولكنهــا تبلــورت يف اخلامــس والعرشيــن مــن ينايــر 

ــًا ال  ــا اســتبد هبــم، وكان دائ يف عــام 2011م، حيــث حتــرك املريــون عــى قلــب رجــل واحــد؛ ليغــريوا نظاًم

يتحــرك ملصلحــة هــذا الشــعب، اســتطاع املريــون - بفضــل اهلل - ثــم بتضامنهــم ووحدهتــم أن يعــروا مرحلــة 

انتقاليــة صعبــة، فيهــا الكثــري مــن التحديــات، وكانــت وحــدة الصــف، ووحــدة الفعاليــة، ووحــدة األهــداف، 

وقــوة األداء، وســلمية هــذه الثــورة، وانضــام الشــعب واجليــش، وتوحــد هــذه الفعاليــة بــني جيــش مــر األيب 

ــتعار،  ــم واالس ــواع الظل ــة كل أن ــاد ويف مقاوم ــال ويف اجله ــل يف النض ــخ الطوي ــب التاري ــعبها، صاح ــني ش وب

ولعــل بدايــات حركــة دول عــدم االنحيــاز كانــت أيًضــا بمشــاركة فاعلــة مــن مــر بقيادهتــا حينئــذ التــي كانــت 

تعــر عــن شــعبها، فلقــد كان عبــد النــارص حينئــذ يعــر عــن إرادة الشــعب يف كــر اهليمنــة اخلارجيــة عــى إرادة 

الشــعوب الناهضــة يف ذلــك الوقــت.

 لقــد مثلــت الثــورة املريــة يف اخلامــس والعرشيــن مــن ينايــر حجــر الزاويــة بالنســبة حلركــة الربيــع العــريب، 

ــورة ســوريا عــى النظــام  ــا واليمــن، واآلن ث ــورة ليبي ــم تــال ذلــك ث ــورة تونــس، ث ــل ث ــام قالئ حيــث كانــت قبلهــا بأي

الظــامل فيهــا.
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 لقــد نجحــت - بفضــل اهلل - الثــورة املريــة يف حتقيــق أهدافهــا السياســية، يف انتقــال الســلطة اآلن إىل ســلطة 

مدنيــة حقيقيــة تــم انتخاهبــا بــإرادة املريــني وحدهــم. اآلن مــر دولــة مدنيــة بــكل معنــى الكلمــة، اآلن مــر 

هــي الدولــة الوطنيــة الدســتورية الديمقراطيــة احلديثــة، التــي يتــوىل أبناؤهــا بإرادهتــم دفــة أمورهــم كاملــة.

 أهيــا اإلخــوة األحبــاب، احلضــور مجيًعــا، الســيدات والســادة، نحــن مجيًعــا اآلن أمــام حتديــات مجــة تواجههــا 

دولنــا األعضــاء، فالشــعبان الفلســطيني والســوري يناضــالن 

ــا للحريــة والعدالــة والكرامــة اإلنســانية،  اآلن ببســالة مبهــرة طلًب

والنظــام الــدويل الراهــن يتعــرض الختبــارات عديــدة عــى 

خلفيــة األزمــة العامليــة، وعجــز األجهــزة املعنيــة عــن احلفــاظ 

االضطــالع  عــن  عجزهــا  الدوليــن،  واألمــن  الســلم  عــى 

بمهامهــا، كــا تتعــرض بعــض دولنــا ألخطــار خارجيــة وداخليــة 

ــز  ــر التميي ــة مظاه ــاحة الدولي ــى الس ــد ع ــبوقة، وتتزاي ــري مس غ

ــم  ــاب الــدويل املمنهــج، وتتفاق ــب واإلره والعنريــة والتعص

ــن  ــة م ــا النامي ــض دولن ــاة بع ــزداد معان ــاخ، وت ــري املن ــة تغ معضل

ــة. ــراض املتوطن ــر واألم ــات الفق آف

إن  والســادة،  الســيدات  أهيــا  واألخــوات،  اإلخــوة  أهيــا   

قــَدر حركــة عــدم االنحيــاز، قدرهــا أن تلعــب دوًرا حمورًيــا 

يف هــذه اللحظــات الفاصلــة؛ فقــد جــاءت نشــأة احلركــة يف 

ــتعمرة  ــعوب املس ــال الش ــل نض ــاردة، ويف ظ ــرب الب أوج احل

ــت للحصــول عــى اســتقالهلا وســيادهتا، وأرســت  ــذ كان حينئ

ــة  ــة والثقافي ــة، بــل إن شــئت فقــل االجتامعي ــة املصالــح السياســية واالقتصادي مبادئهــا العــرشة، ركائــز محاي

والدينيــة لشــعوب دوهلــا، وعــى الرغــم مــن تغــر اخلريطــة السياســية، ومعهــا مالمــح العالقــات بــن الــدول 

بــل والرتكيبــة الدوليــة برمتهــا، عــى الرغــم مــن كل ذلــك؛ فــإن احلركــة قــد حافظــت عــى ثوابتهــا، ومل تتغــر 

بوصلتهــا، ومل تنحــرف أبــًدا عــن املبــادئ األساســية التــي نشــأت مــن أجلهــا، بــل اســتطاعت هــذه احلركــة 

ــة  ــان يف خلــق مظل ــة االســتقالل. نجــح هــذا الكي ــة حديث ــح الــدول النامي ــة مصال ــان اجلامــع محاي هبــذا الكي

ــا. ــة لدوهل ــة اخلارجي ــدة للسياس ــة جدي ــخت رشعي ــاق رس ــعة النط ــة واس دولي

أساســيات  حنتــرم  أن  مقبــواًل  يعــد  مل 
الدولــة  مســتوى  علــى  الدميقراطيــة 
املســتوى  علــى  ونلفظهــا  الواحــدة، 
وبعــض،  بعضهــا  الــدول  بيـــن  الــدويل 
ومل يعــد مقبــواًل أيًضــا أن نتطلــع ملبــادئ 
إدارة  يف  جانًبــا  وننحيهــا  التعدديــة، 

الدوليــة العالقــات 
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 كانــت ومــا زالــت ونأمــل ونــر عــى أن تبقــى رشعيــة ســمحت للــدول حديثــة االســتقال حينئــذ أن تــرى منارة 

هــدف جديــد قائــم عــى مبــادئ احليــاد اإلجيــايب ومنــع التحالفــات القطبيــة وترســيخ مفهــوم االســتقالية الصحيح.

 الســيدات والســادة احلضــور، إن العنــوان املوضوعــي الــذي تــم اختيــاره لقمتنــا هــذه وهــو »احلوكمــة العاملية 

املشــركة وعاقتهــا بالســام الــدويل«، هــذا العنــوان يعكــس وبوضــوح رؤيــة يتعــني أن تلتــف حوهلــا حركتنــا 

بــكل قــوة، ونحــن نرفــع شــعارنا نحــو عــامل أكثــر عــدالً، هــل 

ــع، هــذا  يمكــن أن يتحقــق هــذا الشــعار، وأن يتحــول إىل واق

ــه، وهــذا مــا نتحــرك مــن  ــه وهــذا مــا نــر علي مــا نســعى إلي

أجلــه مجيًعــا، عازمــني عــى أن نكــون دائــًا طرًفــا فاعــًا يف 

النظــام الــدويل وإدارتــه.

 إن مــر اجلديــدة بعــد الثــورة املباركــة يف 25 ينايــر 

2011م تنشــد نظاًمــا عاملًيــا عــاداًل خيــرج الــدول الناميــة مــن 

ــادة  ــاء والري ــرة الرخ ــش إىل دائ ــة والتهمي ــر والتبعي ــرة الفق دائ

والقــوة واملشــاركة احلقيقيــة يف الشــأن العاملــي، وهــو األمــر 

ــرضورة  ــة ب ــة دول ــول إىل قناع ــر الوص ــق بغ ــن يتحق ــذي ل ال

ــة  ــدويل والتعددي ــام ال ــى النظ ــة ع ــادئ الديمقراطي ــق مب تطبي

ــرتم  ــًدا أن نح ــوالً أب ــد مقب ــم يع ــية، فل ــه السياس ــى منظومت ع

الواحــدة،  الدولــة  مســتوى  عــى  الديمقراطيــة  أساســيات 

ونلفظهــا عــى املســتوى الــدويل بــن الــدول بعضهــا وبعض، 

ــة. ــات الدولي ــا يف إدارة العالق ــا جانًب ــة وننحيه ــادئ التعددي ــع ملب ــا أن نتطل ــوالً أيًض ــد مقب ومل يع

 ومــن هنــا، وهبــذه املعــاين، وهبــذه اإلرادة وهبــذه النظــرة الواعيــة للمســتقبل، فــإن مــر تؤمــن بــأن إحــدى 

الركائــز الرئيســية هلــذا النظــام الــدويل العــادل اجلديــد الــذي نريــده تكمــن يف األســاس يف تعزيــز مســامهة الــدول 

الناميــة يف إدارة وإصــاح مؤسســات احلوكمــة العامليــة لضــان عدالــة املشــاركة يف صنــع القــرار وصياغــة 

ــا. ــا واجتاعًي ــة سياســًيا واقتصادًي التوجهــات عــى الســاحة الدولي

كل  بتوفــري  مرســي  الرئيــس  طالــب 
بالدولــة  االعتــراف  لتحقيــق  الدعــم  أنــواع 
الفلســطينية داخــل األمــم املتحــدة كدولــة 
كاملــة العضويــة باملنظمــة، وتســليط الضــوء 
علــى مــا يعانيــه هــذا الشــعب مــن ظــروف صعبــة 
أعــراف  وكل  تتنــاىف  االحتــالل  يفرضهــا 
اإلنســانية والقيــم  الــدويل  القانــون  ومبــادئ 
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ــاملة،  ــورة ش ــن بص ــس األم ــيع جمل ــالح وتوس ــي إص ــدف ه ــذا اهل ــق ه ــوة األوىل يف حتقي ــل اخلط  ولع

ــه  ــا ملــا كان علي ــاًل للنظــام العاملــي القائــم يف القــرن احلــادي والعرشيــن، وليــس انعكاًس ــر متثي ليكــون أكث

ــال  ــوالً عــى ســبيل املث ــم يعــد مقب ــة، فل ــر مصداقي ــه أكث ــث تكــون قرارات الوضــع يف القــرن املــايض، وبحي

اســتمرار الظلــم التارخيــي الواقــع عــى إفريقًيــا جــراء عــدم متثيلهــا بفئــة العضويــة الدائمــة بمجلــس األمــن، 

بــل وضعــف متثيلهــا بفئــة العضويــة غــر الدائمــة، رغــم أن الكثــر مــن القضايــا املثــارة عــى أجنــدة املجلــس 

تتعلــق بــدول القــارة اإلفريقيــة، وبالتــوازي أيًضــا علينــا كذلــك تفعيــل دور اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، 

وزيــادة مســامهتها يف قضايــا الســلم واألمــن الدوليــن باعتبارهــا اجلهــاز األكثــر متثيــاًل لــدول العــامل 

ــدويل. ــع ال ــن رأي املجتم ــًرا ع ــر تعب ــة األكث ــعوب واملؤسس والش

 وقــد شــهدنا خــال األشــهر املاضيــة نــاذج عــدة ألمهيــة اضطــاع هــذا اجلهــاز بــدور أكثــر فعاليــة عندمــا 

شــلت أيــدي جملــس األمــن يف معاجلــة العديــد مــن األزمــات؛ بســبب حــق الفيتــو الــذي يمنــع احللــول الناجعــة 

لتلــك املشــكات، ولعــل آخرهــا التــي كانــت ومــا زالــت تدمــي قلوبنــا مجيًعــا، األزمــة الســورية.

 الســيدات والســادة، إن القضيــة الفلســطينية كانــت منــذ بدايــة حركــة عــدم االنحيــاز عــى رأس أولوياهتــا، 

وســتظل كذلــك إىل أن يتــم التوصــل إىل حــل عــادل وشــامل هلــا يضمــن احلقــوق املرشوعــة غــري القابلــة 

للتــرف، جيعلهــا فقــط للشــعب الفلســطيني، حــق الشــعب الفلســطيني يف تقريــر مصــريه بإرادتــه وإقامــة دولتــه 

احلــرة عــى أرضــه، بــإرادة كل أبنائــه داخــل وخــارج األرض الفلســطينية، واليــوم أهيــا اإلخــوة نحــن مطالبــون 

ــق  ــازم لتحقي ــم ال ــواع الدع ــن أن ــريه م ــيايس وغ ــم الس ــري الدع ــق، وتوف ــذا احل ــب ه ــوف بجان ــتمرار الوق باس

االعــراف بالدولــة الفلســطينية داخــل األمــم املتحــدة كدولــة كاملــة العضويــة باملنظمــة، وتســليط الضــوء عــى 

مــا يعانيــه هــذا الشــعب، وخاصــة ســجنائه مــن ظــروف صعبــة يفرضهــا االحتــال تتنــاىف وكل أعــراف ومبــادئ 

ــون  ــاء أن يك ــة الس ــن فريض ــًا ع ــان، فض ــوم اإلنس ــان عم ــوق اإلنس ــانية وحق ــم اإلنس ــدويل والقي ــون ال القان

النــاس أحــراًرا يف أوطاهنــم، وأال يطغــى عليهــم أحــد.

 ومن هنا، أود أن أشيد باإلعالن الصادر عن االجتامع الوزاري ملكتب تنسيق احلركة يف رشم الشيخ، يف 

مايو املايض، حول الســجناء الفلســطينين، والذي أبرز األوضاع املؤســفة لألرسى الفلســطينين يف السجون 

واملعتقــالت اإلرسائيليــة، وأن احلركــة تتضامــن مــع نضاهلــم الرشيــف ومقاومتهــم لالحتــالل، ومــن جانبهــا 
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سوف تدعم مر أي حترك فلسطيني يف اجلامعة العامة أو جملس األمن لالنضامم إىل األمم املتحدة، إذا ما 

قــررت القيــادة الفلســطينية ذلــك، وستســتمر وسنســتمر يف رعايــة املصاحلــة الوطنيــة الفلســطينية لدعــم وحدة 

الصــف الفلســطيني. ومــن هنــا، أحــث اإلخــوة الفلســطينيني بمختلــف توجهاهتــم عــى أن يتمــوا املصاحلــة، وأن 

ــى يمكنهــم  ــا بينهــم حت ــه مؤخــًرا دون االلتفــات إىل خافــات ضيقــة في ــم التوصــل إلي ــذ مــا ت ــوا إىل تنفي ينتقل

الركيــز عــى قضيتهــم احلقيقيــة، وهــي مقاومــة االحتــال والتحــرر منــه.

 وال يســعني هنــا أن أغفــل أو أغــض الطــرف عــن اإلجــراء اإلسائيــي األخري بمنــع بعــض وزراء دول احلركة 

مــن الدخــول إىل رام اهلل للمشــاركة يف االجتــاع الــوزاري الطــارئ للجنــة فلســطني واألرايض الفلســطينية يف 5 

أغســطس املــايض، وهــو اإلجــراء الــذي اســتنكرته مــر ودول احلركة.

 الســيدات والســادة، إن تضامننــا مــع نضــال أبنــاء ســوريا احلبيبــة ضــد نظــام قمعــي فقــد رشعيتــه هــو واجــب 

ــة،  ــادم لســوريا احلــرة األبي ــا بمســتقبل ق ــع مــن إيانن ــل مــا هــو رضورة سياســية واســراتيجية ينب أخاقــي بمث

وعلينــا مجيًعــا أن نعلــن دعمنــا الكامــل غــري املنقــوص لكفــاح طــاب احلريــة والعدالــة يف ســوريا، وأن نرجــم 

تعاطفنــا هــذا إىل رؤيــة سياســية واضحــة تدعــم االنتقــال الســلمي إىل نظــام حكــم ديمقراطــي يعكــس رغبــات 

الشــعب الســوري يف احلريــة والعدالــة واملســاواة، ويف نفــس الوقــت حيفــظ ســوريا مــن الدخــول يف دائــرة احلــرب 

األهليــة أو الســقوط يف هاويــة التقســيم والصــدام الطائفــي، ومــن هنــا تــأيت أمهيــة توحيــد صفــوف املعارضــة بــا 

يؤمــن مصالــح كل أطيــاف املجتمــع الســوري بــدون تفرقــة أو متييــز، وحيفــظ الوحــدة والســامة اإلقليميــة هلــذه 

الدولــة الشــقيقة وهلــذا الشــعب احلبيــب، وإن مــر مــن جانبهــا عــى أتــم اســتعداد للتعــاون مــع كل األطــراف 

ــدة  ــرة اجلدي ــوريا احل ــا س ــتقوم عليه ــي س ــادئ الت ــة للمب ــة واضح ــى رؤي ــاق ع ــاء واالتف ــن الدم ــعًيا إىل حق س

تدشــينًا ملرحلــة بنــاء وهنــوض يتــوق إليهــا كل ســوري خملــص لوطنــه وشــعبه وأهلــه وتارخيــه.

 وقــد تقدمــت مــر بمبادرهتــا يف هــذا الشــأن يف مؤمتــر مكــة يف آخــر رمضــان املــايض، وتدعــو األطــراف 

ــعب  ــا الش ــي يعانيه ــة الت ــذه املحن ــن ه ــروج م ــب للخ ــل املناس ــاد احل ــة إلجي ــوات الازم ــذ اخلط ــة ألخ الفاعل

الســوري. إن نزيف الدم يف ســوريا يف رقابنا مجيًعا، إن نزيف الدم الســوري يف رقابنا مجيًعا، وعلينا أن ندرك 

أن هــذا الــدم وأوليــاءه ال يمكــن أن يقــف أو يتوقــف بغــر تدخــل فاعــل منــا مجيًعــا لوقــف هــذا النزيــف.
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ــق أوارص  ــز وتعمي ــة تعزي ــا مواصل ــب من ــرى تتطل ــة أخ ــات إضافي ــا حتدي ــه مجيًع ــادة، نواج ــيدات والس  الس

ــدور املحــوري حلركــة عــدم  ــركة، فعــى الرغــم مــن ال ــعوبنا املش ــق تطلعــات ش ــا لتحقي ــني دولن ــاون ب التع

ــط  ــع خط ــامد أرب ــام 2010م يف اعت ــة ع ــلحة النووي ــار األس ــع انتش ــدة من ــة معاه ــر مراجع ــاز يف مؤمت االنحي

ــر دويل  ــد مؤمت ــددة لعق ــوات حم ــن خط ــط تضم ــرشق األوس ــأن ال ــل بش ــة عم ــا خط ــن بينه ــذ، م ــل حينئ عم

ــة العــام اجلــاري إلخــالء املنطقــة، كل املنطقــة، مــن  يف هناي

الســالح النــووي وكافــة أســلحة الدمــار الشــامل يف الــرشق 

ــا  ــزال أمامن ــه ال ي ــاق فإن ــذا االتف ــن ه ــم م ــى الرغ ــط، ع األوس

حتديــات مجــة يف ســبيل حتقيــق هــذه األهــداف وحتقيــق 

ــى  ــق ع ــث تنطب ــووي، بحي ــار الن ــع االنتش ــدة من ــة معاه عاملي

ــت  ــي انضم ــط الت ــرشق األوس ــة ال ــك منطق ــام يف ذل ــع ب اجلمي

إىل  دوهلــا  مجيــع  انضمــت  املعاهــدة،  إىل  دوهلــا  مجيــع 

املعاهــدة باســتثناء إرسائيــل، وعلينــا أيًضــا يف املقــام نفســه 

ــى  ــاظ ع ــا احلف ــا أيًض ــق، علين ــت بح ــا الثاب ــى موقفن ــاظ ع احلف

موقفنــا الثابــت، وهــذا أيًضــا هــو موقــف مــر معكــم، املوقــف 

ــة،  ــة النووي ــت بالتمســك بحــق االســتخدام الســلمي للطاق الثاب

تفرضهــا  التــي  الدوليــة  لالتزامــات  الكامــل  االحــرام  مــع 

ــال. ــذا املج ــووي يف ه ــار الن ــع االنتش ــدة من معاه

يتعــني علينــا  املســتويني االقتصــادي واالجتاعــي   وعــى 

أيًضــا االســتثار يف تفعيــل التنســيق بــني حركــة عــدم االنحيــاز وجمموعــة الســبعة وســبعني والصــني لتحقيــق 

ــب،  ــن جان ــوب م ــني دول اجلن ــاون ب ــزز التع ــا يع ــاالت ب ــف املج ــة يف خمتل ــدول النامي ــركة لل ــداف املش األه

ــا أيًضــا الركيــز عــى تنفيــذ  مــع مواصلــة احلــوار مــع رشكائهــا الدوليــني واآلخريــن مــن جانــب آخــر، وعلين

مــا حتقــق مــن إنجــازات يف جمــال تنفيــذ أهــداف األلفيــة والبنــاء عــى نتائــج مؤمتــر »ريــو زاد 20« يف الرازيــل 

األخــري، وحتقيــق التــوازن املطلــوب، واحلفــاظ عــى قواعــد التعــاون الــدويل يف جمــال التنميــة املســتدامة، وتوفــري 

ــام  ــف االهت ــة إىل تكثي ــاملة، باإلضاف ــة الش ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــق التنمي ــود حتقي ــم جه ــاخ دويل يدع من

كان الرئيــس مرســي يعتــر التضامــن 

مــع نضــال أبنــاء ســوريا ضــد نظــام قمعــي 

فقــد شــرعيته واجًبــا أخالقًيــا مبثــل مــا 

هــو ضــرورة سياســية واســتراتيجية ينبــع 

مبســتقبل  اإلميــان  مــن   التضامــن  هــذا 

قــادم لســوريا احلــرة األبيــة
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بقضايــا الشــباب لتحقيــق تطلعاهتــم إىل مســتقبل أفضــل ومواصلــة جهــود متكــني املــرأة، ومنــع كافــة أشــكال 

ــز ضدهــا. التميي

ــن  ــوع ب ــا للتن ــا واحرتامه ــدة مواقفه ــاز بوح ــدم االنحي ــة ع ــاح حرك ــط نج ــد ارتب ــادة، لق ــيدات والس  الس
ــت  ــن ثواب ــي ع ــة دون التخ ــرات الدولي ــع املتغ ــتمر م ــل املس ــى التفاع ــا ع ــن قدرهت ــزز م ــا ع ــا؛ م أعضائه

احلركــة، وبــات علينــا اليــوم أكثــر مــن أي يــوم مــى أن 

الزيــادة  نرجــم  وأن  وأهدافهــا،  احلركــة  بمبــادئ  نتمســك 
العدديــة للــدول األعضــاء يف احلركــة إىل زيــادة نوعيــة تتناســب 
مــع قدرهتــا عــى التأثــري يف األحــداث العامليــة، ويف إدارة شــؤون 
العــامل. ولقــد محلــت مر هــذه الرســالة خــال األعــوام الثاثة 
ــن  ــاع ع ــبيل الدف ــًدا يف س ــر جه ــة، ومل تدخ ــكل أمان ــة ب املاضي
ــه مــر يف  مصالــح دول احلركــة، عــى الرغــم ممــا كانــت تعاني
هــذه الفــرة واحلفــاظ عــى متاســكهم يف التعامــل مــع أحــداث 
ــة. ــاث املاضي ــنوات الث ــال الس ــت خ ــة حدث ــريات فارق وتغ

 واليــوم جئنــا هنــا لنســلم رئاســة احلركــة مــن مــر إىل 
يف  أمــل  وكلنــا  الشــقيقة،  اإليرانيــة  اإلســامية  اجلمهوريــة 
ــكها  ــى متاس ــظ ع ــو حياف ــى نح ــة ع ــادة احلرك ــى قي ــا ع قدرهت
ــن  ــار م ــة يف إط ــاحة الدولي ــى الس ــا ع ــوي دوره ــم ويق ويدع
املوضوعيــة والشــفافية والواقعيــة، وبــا يســاهم يف البنــاء عــى 
اإلنجــازات التــي حتققــت عــى مــدار نصــف قــرن مــن تاريــخ 
احلركــة، ويف الوقــت نفســه فــإن مــر الثــورة مــر اجلديــدة 

ســتمد يدهــا بــكل إخــاص للتعــاون والتواصــل مــع مجيــع أعضــاء احلركــة، وســتظل مــر دائــاًم يف طليعــة 

بــذل اجلهــود الدوليــة لتحقيــق احلريــة والعدالــة والكرامــة جلميــع الشــعوب، وســنحافظ عــى التزامنــا بدعــم 

ــة يف  ــاركة الفاعل ــادل، واملش ــامل الع ــم الش ــالم الدائ ــق الس ــهود لتحقي ــا املش ــالع بدوره ــة لالضط احلرك

احلوكمــة العامليــة مــن أجــل الوصــول إىل نظــام دويل أفضــل أكثــر عــدالً يعــرب عــن مصالــح اجلميــع بصــورة 

ــر. ــض اآلخ ــوق البع ــط يف حق ــض أو تفري ــاة البع ــة يف مراع ــة دون مبالغ متوازن

جهــده  قصــارى  مرســي  الرئيــس  بــذل 
الســوري،  الــدم  نزيــف  يتوقــف  حــى 
وعمــل بــكل جديــة مــن أجــل تفعيــل 
منظومــة العمــل العــريب املشــترك، ومــا 
إطــار  يف  تطويــر  مــن  ذلــك  يســتوجبه 
الدفــاع  واتفاقيــة  العربيــة،  اجلامعــة 

املشــترك العــريب 
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 أهيــا اإلخــوة، احلضــور مجيًعــا، مــن هنــا ومــن هــذا املــكان أحييكــم، وأنــا أختــم كلمتــي وأشــكركم وأشــكر 

ــن األداء  ــًرا ع ــدم تقري ــي أن أق ــة كلمت ــع هناي ــتضافة، وأود م ــذه االس ــى ه ــة ع ــامية اإليراني ــة اإلس اجلمهوري

اخلــاص بأنشــطة رئاســة مــر حلركــة عــدم االنحيــاز.

ــدول  ــاء ال ــادة رؤس ــة، الس ــامية اإليراني ــة اإلس ــس اجلمهوري ــاد، رئي ــدي نج ــود أمح ــس حمم ــيد الرئي  الس

واحلكومــات، الســادة رؤســاء الوفــود، الســيدات والســادة احلضــور.. يســعدين أن أقــدم إىل مؤمتــر القمــة 

السادســة عــرشة حلركــة عــدم االنحيــاز تقريــر أداء مفصــل أظنــه بــني أيديكــم لنشــاط الرئاســة املريــة للحركــة، 

يتضمــن مــا تــم تنفيــذه مــن خطــة عمــل رشم الشــيخ منــذ انعقــاد مؤمتــر القمــة اخلامــس عــرش للحركــة يف مدينــة 

رشم الشــيخ يف يوليــو عــام 2009م وحتــى انعقــاد قمتنــا اليــوم، ويعكــس التقريــر الــوارد يف الوثيقــة مجيــع أنشــطة 

ــيخ،  ــة رشم الش ــن قم ــادرة ع ــق الص ــع الوثائ ــًذا جلمي ــة تنفي ــة املختلف ــل الدولي ــاز يف املحاف ــدم االنحي ــة ع حرك

ــة  ــاء يف حرك ــدول األعض ــني ال ــا ب ــق عليه ــف املتف ــن املواق ــي تتضم ــة الت ــة للقم ــة اخلتامي ــها الوثيق ــى رأس وع

ــا  ــًيا واقتصادًي ــدويل سياس ــتوى ال ــى املس ــا ع ــرك لدولن ــام املش ــات ذات االهت ــاه املوضوع ــاز جت ــدم االنحي ع

واجتاعًيــا، وال يفوتنــي التأكيــد عــى نجــاح رئاســة احلركــة قــدر املســتطاع يف تنفيــذ خطــة العمــل التــي مل يكــن 

جهــًدا فردًيــا مــن جانــب مــر فقــط، وإنــا جــاء نتيجــة تعــاون وتضافــر جهــود مجيــع الــدول األعضــاء يف حركــة 

عــدم االنحيــاز، ودعمهــم املتواصــل لــدور الرئاســة مــن أجــل تعظيــم قــدرة احلركــة عــى التعامــل مــع املتغــريات 

واملســتجدات العامليــة، وعــى مواجهــة األزمــات والتحديــات، وعــى رســم رؤيــة واضحــة للمســتقبل تتصــف 

باالســتمرارية والتطــور اإلجيــايب الفعــال دون التخــي عــن مبــادئ احلركــة أو أهدافهــا.

 لقــد ســاهم األداء املتميــز ملكتــب تنســيق عــدم االنحيــاز يف نيويــورك، بــا يف ذلــك جمموعــات العمــل املنبثقــة 

ــة - ســاهم ذلــك يف  ــه، فضــًا عــن التنســيق الفعــال مــع جتمعــات دول احلركــة يف خمتلــف املنظــات الدولي عن

ــى  ــتمرار ع ــرأت باس ــي ط ــورات الت ــة للتط ــتجابة بفعالي ــد، واالس ــوت واح ــدث بص ــن التح ــة م ــني احلرك متك

الســاحة الدوليــة، ويوضــح التقريــر أيًضــا خمتلــف األنشــطة التــي اضطلعــت هبــا رئاســة مــر للحركــة تنفيــًذا 

خلارطــة الطريــق التــي وضعتهــا قمــة رشم الشــيخ بشــأن التعامــل مــع مجيع القضايــا املعــارصة بدايــة بموضوعات 

نــزع الســاح واألمــن الــدويل وحفــظ وبنــاء الســام وحقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية بــا يف ذلــك حــق 

الشــعوب يف تقريــر مصريهــا، وال ســيا دعــم احلقــوق املرشوعــة للشــعب الفلســطيني، باإلضافــة إىل العمــل عــى 
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ــاح  ــة بإص ــات املرتبط ــروًرا باملوضوع ــذا م ــط، ه ــرشق األوس ــة ال ــامل يف منطق ــادل والش ــام الع ــال الس إح

األجهــزة الرئيســية باألمــم املتحــدة؛ جلعلهــا أكثــر متثيــًا وديمقراطيــة مثــل تفعيــل دور اجلمعيــة العامــة، وتوســيع 

وإصــاح جملــس األمــن، وتعزيــز دور املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي، وصــواًل إىل قضايــا التنميــة، وحتقيــق 

ــز احلــوار بــني  ــة، ومتكــني املــرأة، وأخــرًيا مكافحــة اإلرهــاب الــدويل واالجتــار يف البــرش، وتعزي أهــداف األلفي

احلضــارات والثقافــات واألديــان.

 ويتضمــن التقريــر أيًضــا نشــاط الرئاســة يف تنفيــذ اإلعــان اخلــاص بإهنــاء احلصــار االقتصــادي والتجــاري 

ــان  ــذ اإلع ــر تنفي ــن التقري ــا يتضم ــا، ك ــى كوب ــة ع ــدة األمريكي ــات املتح ــن الوالي ــروض م ــر املف ــايل اجلائ وامل

اخلــاص باعتبــار يــوم 18 يوليــو مــن كل عــام يوًمــا عاملًيــا لاحتفــال بإنجــازات الرئيــس نيلســون مانديــا الــذي 

ــق اآلراء  ــى بتواف ــرار عاملــي هبــذا املعن ــاد ق ــة العامــة لألمــم املتحــدة العت ــع اجلمعي ــوج بنجــاح احلركــة يف دف ت

ــة  ــى العنري ــاء ع ــادي يف القض ــا ودوره القي ــود مندي ــًرا جله ــام 2009م تقدي ــتني ع ــة والس ــا الرابع يف دورهت

والرويــج لثقافــة الســام.

 وختاًمــا أيًضــا يؤكــد التقريــر أمهيــة اســتمرار التعــاون والتنســيق بــني حركــة عــدم االنحيــاز وجمموعــة الـــ 77 

والصــني اللذيــن يمثــان أكــر جتمعــان للــدول الناميــة عــى الســاحتني السياســية واالقتصاديــة.

ــة  ــع رئاس ــيق م ــود والتنس ــذل اجله ــر معكــم يف ب ــتمرار م ــدًدا اس ــم جم ــد لك ــي، أود أن أؤك ــة كلمت  يف هناي

ــاز يف الســنوات القادمــة والرئاســات التــي تليهــا أيًضــا ومــع مجيــع الــدول  إيــران الشــقيقة حلركــة عــدم االنحي

األعضــاء للبنــاء عــى اإلنجــازات التــي حققناهــا مًعــا منــذ نشــأة احلركــة عــى مــدار أكثــر مــن 50 عاًمــا، وإننــي 

لعــى ثقــة تامــة بــأن الرئاســة اإليرانيــة ســوف متــي بنجــاح يف تنفيــذ خطــة العمــل التــي ســتصدر عــن قمتنــا هــذه 

ــا  ــكل شــعوب العــامل، وتضامنً ــا ألهــداف وتطلعــات شــعوبنا نحــو مســتقبل أفضــل هلــذه الشــعوب، ول حتقيًق

أكــر ونجاًحــا أوفــر.

أحييكم مجيًعا، وأشكركم، والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

واآلن، أهيــا الســيدات والســادة احلضــور، يســعدين أن أقــرح عليكــم انتخــاب األخ العزيــز الســيد/ حممــود 

ــا للقمــة السادســة عــرشة للحركــة، هــل  ــة الشــقيقة رئيًس ــة اإلســامية اإليراني أمحــدي نجــاد رئيــس اجلمهوري

توافقــون عــى ذلــك؟ إًذا، أعتــر هــذا موافقــة باإلمجــاع عــى تــويل أخــي العزيــز الســيد/ حممــود أمحــدي نجــاد 
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ــة،  ــة عــرشة للحرك ــاز السادس ــدم االنحي ــة دول ع ــة حلرك ــة القم ــة رئاس ــامية اإليراني ــة اإلس ــس اجلمهوري رئي

وليتفضــل ســيادته ليتــوىل الرئاســة، وليلقــي كلمــة عليكــم بعــد كلمــة الســيد نــارص عبــد العزيــز رئيــس الــدورة 

76 للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.

الرئيس د. محمد مريس مصافًحا الرئيس اإليراين السابق أحمدي نجاد
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أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

ــي  ــة الت ــات المرحل ــة تحدي ــى مواجه ــرب عل ــا كع  قدرتن
نعيشــها تتوقــف بشــكل كبيــر علــى قدرتنــا علــى تطويــر 

ــي المشــترك ــل العرب ــات العم آلي

ــي  ــل العرب ــر العم ــة تطوي ــاوز قضي ــي تتج ــوب لك   المطل
المشــترك مرحلــة الشــعار والغايــة النبيلــة هــو إدخــال تعديات 

حقيقيــة علــى اآلليــات القائمــة  

  للتعــاون العربــي اإلفريقــي جــذور ضاربــة في القــدم، أبرزها 
ــي  ــادي والثقاف ــي واالقتص ــي والتاريخ ــل الجغراف التداخ

الــذي قلمــا وجــد بيــن إقليميــن آخريــن مــن العالــم
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

احلمــد هلل، والصــاة والســام عــى رســول اهلل )]( وعــى آلــه وصحبــه وعــى كل مــن ســار عــى دربــه واتبــع 

هديــه إىل يــوم الديــن. }واعتصموا بحبــل اهلل مجيًعــا وال تفرقوا{.

معــايل األخ العزيــز الدكتــور نبيــل العــريب - األمــني العــام جلامعــة الــدول العربيــة - أخــي الكريــم العزيــز وزيــر 

خارجيــة ونائــب رئيــس وزراء الكويــت، اإلخــوة الكــرام، األحبــة وزراء خارجيــة الــدول العربيــة الشــقيقة مجيًعــا، 

الســادة احلضــور، الســيدات والســادة احلارضيــن يف هــذا املــكان ومــن يســمعوننا يف كل مــكان..

5 سبتمر كلمة الرئيس مرسي يف اجتماع وزراء اخلارجية العرب
2012م
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أحييكم مجيًعا بتحية اإلسام اخلالدة، فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

وأود ابتــداًء أن أرحــب بكــم أهيــا احلضــور يف مــر، يف بيــت العــرب، يف قاهــرة املعــز، مــن قلــب التحريــر مــن 

قلــب القاهــرة، يف هــذا امليــدان، يف حضــن النيــل رشيــان احليــاة ملــر وهبــة اهلل هلــا. يف هــذا امليــدان منطلــق ثــورة 

مخســة وعرشيــن ينايــر املجيــدة التــي خــرج فيهــا الشــعب املــري كلــه طالًبــا ومنتزًعــا حقــه يف احلريــة والكرامــة 

والعدالــة. هــذه انتفاضــة العــرب مجيًعــا، وليــس املريــني وحدهــم.

لقــد فتحــت هــذه الثــورة صفحــة مرشقة يف تاريخ مــر املجيد، ومل تكن ثــورة 25 يناير جمــرد حترك قام به 

الشــعب املــري مــن أجــل حريتــه وكرامتــه، مل تكــن فقط معنيــة بالشــأن املري، وإنــام كانت أيًضــا إعالًنا ال 

لبــس فيــه عــن رغبــة هــذا الشــعب، شــعب مــر، يف العــودة؛ لكي حيتــل مكانتــه الطبيعيــة يف قلــب أمتــه العربية، 

ــاء مســتقبل عــريب مــرشق بعــد - مــع كل أســف - خــروج مــر مــن منظومــة  ــه يف بن وليســاهم بســواعد أبنائ

العمــل العــريب لفــرتة، نعــود مــن هــذا التهميــش التــي عشــنا فيــه عــى مــدار العقــود األخــرة، نعــود لــدور مــر 

التارخيــي الطبيعــي الفاعــل املتحد املتفاعل املتكامل مع املحيط العــريب، وليس هذا فقط، وإنام مع املحيط 

اإلســالمي واإلفريقــي والــدويل أيًضــا؛ فــإذا هنــض العــرب تنهــض الدنيــا، وإذا غابــوا هكــذا يكــون احلــال الــذي 

نــرى اليــوم يف عاملنــا الــذي نعيش فيه.

ــة  ــلطاته التنفيذي ــري س ــعب امل ــب الش ــي، وينتخ ــا الديمقراط ــاز حتوهل ــوم إنج ــتكمل الي ــر تس ــي م ــا ه ه

والترشيعيــة يف انتخابــات حــرة نزهيــة تابــع مراحلهــا املختلفــة املجتمــع الــدويل والعديــد مــن املنظــات اإلقليميــة 

والدوليــة، بــا يف ذلــك جامعــة الــدول العربيــة.

وأود أهيــا األحبــاب هبــذه املناســبة أن أعــرب عــن شــكرنا، عــن شــكر شــعب مــر، للجهــد الــذي اضطلــع بــه 

فريــق خــراء اجلامعــة العربيــة يف متابعــة االنتخابــات الرئاســية، والــذي حظــي بتقديــر وثنــاء الشــعب املــري.

السيدات والسادة احلضور،

إن التــزام مــر بقضايــا أمتهــا العربيــة هــو التــزام تارخيــي جددتــه ثــورة 25 ينايــر املجيــدة، وقــراءة تارخينــا 

العــريب وتأمــل الواقــع الــدويل يصــالن بنــا إىل النتيجــة ذاهتــا، وهــي أن قدرتنــا كعــرب عــى مواجهــة حتديــات 

املرحلــة التــي نعيشــها تتوقــف بشــكل كبر عــى قدرتنا عــى تطوير آليــات العمل العــريب املشــرتك، ليس هناك 

شــك يف اتفاقنــا عــى املبــادئ واألســس والغايــات واألهــداف إنــا املطلــوب منــا أن نتكامــل، وأن نكــون قادريــن 



361

الفصل الثاني: كلمات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

عــى تطويــر آليــات ووســائل العمــل العــريب املشــرك؛ لنحيــي يف نفوســنا مجيًعــا مفهــوم الوحــدة العربيــة واتفاقيــة 

الدفــاع العــريب املشــرك واملصــري الواحــد، بــل والرؤيــة الواحــدة نحــو األهــداف والغايــات التــي نريدهــا ألبنائنــا 

وأحفادنــا مــن بعدنــا، وملــن يعيــش معنــا اآلن يف هــذه املنطقــة بــل يف األرض كلهــا.

ولعلكــم أهيــا األحبــاب تتفقــون معــي يف أن الوقــت قــد حــان الســتكال اجلهــد الــذي كان يف الــدول العربيــة 

ــل  ــة العم ــر منظوم ــث تطوي ــام 2004م لبح ــذ ع ــه من ــد بدأت ق

العــريب املشــرك، وحتويــل هــذا امللــف إىل أولويــة حتتــاج إىل 

ــا  ــا، وال يســتطيع أحدن حتــرك حثيــث، وهــا نحــن نتحــرك مجيًع

وحــده أن يفعــل ذلــك، نحتــاج إىل حتــرك حثيــث للوصــول إىل 

ــية، وهــي: ــادئ أساس ــة مب ــا لثاث ــة وفًق ــج ملموس نتائ

ــذ قمــة  ــة من ــه اجلامعــة العربي أوالً: مراجعــة املنهــج الــذي اتبعت

ــل  ــة العم ــر منظوم ــاح وتطوي ــال إص ــس 2004م يف جم تون

العــريب املشــرك، والــذي قــام عــى الركيــز عــى مســألة إنشــاء 

أطــر وآليــات وجمالــس إضافيــة يف إطــار اجلامعــة العربيــة 

بعــض أجهــزة اجلامعــة،  وحتــت إرشافهــا، وتغيــري أســاء 

أو  آليــات  اســتحداث  يف  ليســت  جوهرهــا  يف  فالقضيــة 

مســميات جديــدة، وإنــا املطلــوب هــو إدخــال تعديــات 

حيــث  مــن  ســواء  القائمــة  اآلليــات  هــذه  عــى  حقيقيــة 

ــاوز  ــي. لتتج ــم احلقيق ــات أو الدع ــون أو االختصاص املضم

قضيــة تطويــر العمــل العــريب املشــرك مرحلــة الشــعار والغايــة النبيلــة، وترجــم يف إجــراءات تفصيليــة واضحــة 

ذات نتائــج ملموســة يشــعر هبــا ويقتنــع بجدواهــا ثــم يدعمهــا املواطــن العــادي يف مجيــع أقطارنــا العربيــة. 

ــخ  ــا والتاري ــائج اجلغرافي ــا وش ــا هب ــي دول تربطن ــر، وه ــبة مل ــريب بالنس ــوار الع ــع دول اجل ــة م ــا: إن العاق ثانًي

ــجيع  ــا إىل تش ــا يدعون ــو م ــان، وه ــض األحي ــق يف بع ــتوى التطاب ــى ملس ــا ال ترق ــي رب ــركة الت ــح املش واملصال

اســتكال اجلهــود اجلاريــة لبلــورة إطــار موحــد ومتفــق عليــه لضبــط عاقتنــا مــع دول اجلــوار حيــدد املصالــح 

جمــرد  ينايــر   25 ثــورة  تكــن  مل 
مــن  املصــري  الشــعب  بــه  قــام  حتــرك 
بــل  فقــط،  وكرامتــه  حريتــه  أجــل 
فيــه  لبــس  ال  إعالًنــا  أيًضــا  كانــت 
عــن رغبــة الشــعب املصــري يف العــودة 
الحتــالل مكانتــه الطبيعيــة يف قلــب 

العربيــة أمتــه 
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العربيــة، ويرتــب عــى أساســها أولويــات التحــرك وطبيعــة العاقــة وأطــر التعــاون املطلوبــة واملمكنــة مــع كل 

ــر منظومــة  ــا املشــرك لتطوي ــة وخصوصيتهــا، يف إطــار جهدن ــا لظــروف كل حال ــة مــن دول اجلــوار، وفًق دول

العمــل العريب.

وتــرى مــر أن اإلطــار املقــرح لسياســة اجلــوار العــريب جيــب أن يقــوم عــى عــدد مــن املبــادئ، أمههــا: احلفاظ 

عــى ســيادة ووحــدة وســالمة وعروبــة املنطقــة العربيــة، ورفــض أي حماولــة لتهديــد أي قســم منهــا، أو املــس 

بســيادة أي قطــر عــريب؛ فــال يمكــن أن يقــوم التعــاون مــع دول اجلــوار بالنســبة للــدول العربيــة إال عــى قاعــدة 

ــة وعــدم  ــدول العربي ــح وواضــح باحــرتام ســيادة ال إعــالن رصي

التدخــل يف شــؤوهنا.

ــة  ــة، وجلن ــدول العربي ــة جلامعــة ال ــة العام ــا: إن إنجــاز األمان ثالًث

احلكــاء التــي شــكلها الســيد األمــني العــام لبحــث ملــف تطويــر 

العمــل العــريب املشــرك، للتكليــف الصــادر إليهــا بإعــداد تقريــر 

ــل  ــر العم ــف تطوي ــول مل ــددة ح ــات حم ــن مقرح ــامل يتضم ش

يمكــن  التنفيــذ،  موضــع  وضعــه  إىل  والســعي  هــذا،  العــريب 

يف  نتدخــل  ال  ولكننــا  العــامل،  دول  مــن  وغريهــم  للمســلمني 

ــا نحــن  شــؤون أحــد الداخليــة، وال نصــدر ثــورة ألحــد، وإن

ــا  ــاك إرادهت ــا وامت ــل حرياهت ــرك لني ــي تتح ــعوب الت ــم الش ندع

ــا أراه يف  ــده وم ــا نؤي ــذا م ــا، ه ــا وكريائه ــى كرامته ــاظ ع واحلف

ــا. ــة أيًض ــة العربي اجلامع

اإلخوة واألخوات احلضور،

عــى الرغــم مــن التحديــات املتزايــدة التــي تواجــه أمتنــا العربيــة، وتصــارع التطــورات املتاحقــة عى الســاحتني 

ــروري  ــرشط ال ــرب األوىل، وال ــة الع ــى قضي ــطينية تبق ــة الفلس ــك يف أن القضي ــا ش ــة، ف ــة والدولي اإلقليمي

لتحقيــق األمــن واالســتقرار يف منطقــة الــرشق األوســط، والنهضــة املنشــودة ألمتنــا العربيــة. لــن تنهــض األمــة 

العربيــة بغــري حــل عــادل للمشــكلة الفلســطينية.

الشــرق  يف  الشــامل  الســالم  حتقيــق   
هبــا  واالســتقرار  األمــن  وبنــاء  األوســط 
احليويــة  املنطقــة  هــذه  إخــالء  يتطلــب 
أســلحة  كافــة  مــن  العاملــي  لألمــن 
الدمــار الشــامل، وتفعيــل معاهــدة منــع 
منطقــة  ذلــك  يف  مبــا  االنتشــار  هــذا 

األوســط  الشــرق 
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ــرزخ  ــل أن ي ــًدا أن تقب ــة ال يمكــن أب ــة والعدال ــم الكرامــة واحلري ــد أعلنــت عــن انحيازهــا لقي إن شــعوبنا وق

دائــًا أشــقاؤنا يف فلســطني حتــت نــري احتــال ظــامل واســتاب واضــح ملقدراهتــم وأرضهــم، بــل ورفــض منهجــي 

للتعاطــي بجديــة مــع جهــود التســوية املبذولــة مــن هنــا أو هنــاك، وغيــاب الرغبــة اجلــادة مــن الطــرف اآلخــر يف 

هــذه احللــول، ونحــن يف حاجــة كــدول عربيــة حاجــة رضوريــة، نحــن يف حاجــة إىل ذلــك، إىل الوقــوف بجانــب 

احلــق، وتوفــري الدعــم الــازم ألشــقائنا الفلســطينيني، إىل أن يتــم التوصــل حلــل عــادل وشــامل يضمــن احلقــوق 

املرشوعــة غــري القابلــة للتــرف للشــعب الفلســطيني وإقامــة دولتــه املســتقلة، وهــذه املســلات التــي ال خــاف 

بيننــا عليهــا، تفــرض علينــا أن نســتخدم كل مــا لدينــا مــن قــدرة وتأثــري عــى املجتمــع الــدويل ليتبنــى ذات املوقــف، 

ــه مســتعد لذلــك. ويف نفــس الوقــت، أود أن أؤكــد مــن فــوق منركــم هــذا أن مــر  ــه يف كثــري مــن أرجائ وأظن

ســتظل داعمــة ألي حتــرك تقــرره القيــادة الفلســطينية، الــذي يقــرر اجتــاه البوصلــة واحلركــة القيــادة الفلســطينية 

للحصــول عــى العضويــة الكاملــة يف األمــم املتحــدة يف املرحلــة القادمــة، وستشــارك يف أي جهــد عــريب مشــرك 

الســتنفار املجتمــع الــدويل وحثــه عــى مســاندة هــذا املطلــب العــادل الفلســطيني هبــدف توجيــه رســالة واضحــة 

ــا االســتمرار يف جتاهــل الوضــع الفلســطيني. بأنــه مل يعــد ممكنً

املطلــوب إًذا اآلن أهيــا اإلخــوة واألخــوات هــو القيــام بتحــرك يفــي إىل فعــل ســيايس، التحــرك الدبلومــايس 

التحــرك املدعــوم بالفعــل الشــعبي الــذي يــؤدي إىل فعــل ســيايس حقيقــي، ويضــع املجتمــع الــدويل أمــام 

مســؤولياته لتحقيــق الســام الشــامل والعــادل وإعــادة احلــق ألصحابــه وإهنــاء كافــة مظاهــر االحتــال لــألرايض 

ــأن يتحــول مــا أصبــح  ــة، وليــس فقــط األرايض الفلســطينية، وهــو مــا يســتلزم أال نســمح ب الفلســطينية والعربي

متعــارف عــى تســميته بعمليــة الســام إىل جمــرد عمليــة بــا مضمــون مــن مفاوضــات ال هنائيــة وترتيبــات انتقاليــة 

غــري جــادة ال حتقــق الســام املنشــود، بــل تضيــع الوقــت والفــرص عــى الشــعب الفلســطيني وعــى أهــل املنطقــة، 

ــة أخــرى فــإن اســتعادة وحــدة الصــف الفلســطيني بــات أمــًرا شــديد اإلحلــاح، ففــي ظــل الظــروف  ومــن ناحي

ــا ال يملكــه أحــد  ــإن اختافــات األشــقاء أضحــت طرًف ــة الفلســطينية ف ــي متــر هبــا القضي ــة والدقيقــة الت العصيب

يف هــذه الظــروف، وإننــي هنــا أؤكــد لكــم مجيًعــا وبــكل حــب وتقديــر وحتمــل للمســؤولية، أؤكــد لكــم أن مــر 

ملتزمــة التزاًمــا كامــًا باســتكال اجلهــود التــي بدأهتــا لتحقيــق املصاحلــة الفلســطينية ورعايــة تنفيــذ كافــة بنودهــا 

بــا حيقــق مصالــح الشــعب الفلســطيني بإرادتــه احلــرة.
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ــب أن  ــا جي ــرر م ــى يق ــطينيني حت ــقاء الفلس ــان األش ــن اآلن يف احتض ــوة وم ــكل ق ــرة وب ــتمر القاه ــوف تس س

ــطينيني. ــقاء الفلس ــكلة األش ــل مش ــؤولية ح ــا مس ــل مجيًع ــي نحم ــاق، لك ــدة واتف ــن وح ــه م ــون علي يك

الســيدات والســادة احلضــور، إن أي حديــث عــن تطويــر العمــل العــريب وبنــاء مســتقبلنا املشــرك ال يمكــن أن 

يكتســب الزخــم املطلــوب أو الواقعيــة املرجــوة طاملــا اســتمرت معانــاة الشــعب الســوري الشــقيق، ال يمكــن أبــًدا 

أن تقــر لنــا عــني أو يغمــض لنــا جفــن وهكــذا الــدم الســوري يــراق، أكــرر مــا قلتــه يف مكــة، ويف طهــران: إن دمــاء 

ــد وأن نتحــرك  ــا، نحــن مســؤولون عــن ذلــك، والب ــا مجيًع ــاح مســاء يف رقابن ــراق صب الشــعب الســوري التــي ت

صــوب احلــل النهائــي وبــكل قــوة وسعــة.

إن ســوريا الشــقيقة الشــعب والوطــن العزيــز علينــا وعــى قلــب كل عــريب، العضــو املؤســس جلامعــة الــدول 

العربيــة، هلــا مكانــة خاصــة يف قلــب كل مــري يف قلبــي ويف قلــب أبنائــي وإخــواين يف مــر، فمــر وســوريا 

ــد  ــرك، فق ــري املش ــام واملص ــة واإلس ــخ والعروب ــة والتاري ــارة والثقاف ــائج احلض ــور وش ــر العص ــى م ــا ع مجعه

حاربنــا مًعــا جنًبــا إىل جنــب، واختلطــت دمــاء شــهدائنا يف مياديــن القتــال دفاًعــا عــن مصالــح األمــة العربيــة، ويف 

املقدمــة مــن هــذه املصالــح أرض فلســطني، بــل كنــا يف حلظــة تارخييــة مــر وســوريا يف حلظــة تارخييــة معــرة عــن 

حلــم أمتنــا يف الوحــدة دولــة واحــدة »مــر وســوريا«؛ مــن هنــا يــأيت اهتامنــا بــا حيــدث يف هــذا البلــد الشــقيق، 

ــن  ــرشد اآلالف م ــاه، ويت ــل األخ أخ ــث يقت ــه، حي ــى أرض ــرة ع ــاة الدائ ــد للمأس ــع ح ــة يف وض ــا الصادق ورغبتن

أبنائــه الذيــن ثــاروا إمــا الجئــني يف دول اجلــوار أو حتــى يف داخــل ســوريا ذاهتــا.

ــاب  ــة الط ــدرايس معامل ــام ال ــذا الع ــر يف ه ــوريون يف م ــاب الس ــل الط ــررت أن يعام ــا ق ــبة، فأن وباملناس

املريــني، وكذلــك نجــري حمادثــات جــادة مــع إخواننــا يف تركيــا لكــي نمدهــم باملدرســني واملعلمــني واألســاتذة؛ 

لكــي يقومــوا عــى العــام الــدرايس احلــايل القــادم 13/12 للطــاب الســوريني مــن العائــات التــي نزحــت إىل 

ــة. األرايض الركي

ــة املمثلــني لدوهلــم  ــة الــدول العربي ــا أهيــا األحبــاب، ومــن هــذا املنــر فإننــي أدعوكــم، وزراء خارجي مــن هن

وشــعوهبم، إىل تكثيــف العمــل عــى التوصــل إىل حــل عاجــل للمأســاة الدائــرة عــى أرض ســوريا يف إطــار عــريب 

وبدعــم دويل، وأؤكــد عــى ذلــك يف إطــار عــريب مــا مل نتحــرك نحــن، فلــن يتحــرك العــامل بجديــة يف هــذا اإلطــار، 

وبدعــم دويل ولعــل انتظاركــم لعــودة األخ العزيــز الكريــم األخــر اإلبراهيمــي مــن ســوريا وترقبكــم حلضــوره 

فيــه معنــى ومغــزى.
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ــى  ــظ ع ــم دويل حياف ــريب وبدع ــار ع ــدويل يف إط ــع ال ــع املجتم ــاون م ــا تع ــار أيًض ــرك يف إط ــرب نتح ــا كع إنن

وحــدة الــراب الســوري، ويضــم كافــة أطيــاف شــعب ســوريا الشــقيق دون تفرقــة عــى أســاس عرقــي أو دينــي أو 

طائفــي، وقــد أصــدر جملســكم هــذا عــدًدا مــن القــرارات تعــد أساًســا صاحلـًـا حلــل عــريب ال هــدف لــه وال غــرض 

ــا ال  ــمح اهلل وم ــا - ال س ــة أو يعرضه ــرب أهلي ــقوط يف ح ــة الس ــا كارث ــعبها جينبه ــوريا وش ــة س ــه إال مصلح من

نوافــق عليــه أبــًدا - خلطــر التدخــل العســكري األجنبــي.

الــذي بدأتــه اجلامعــة  علينــا كذلــك أن نســتكمل اجلهــد 

العربيــة لتوحيــد صفــوف املعارضــة الســورية، وحثهــا عــى طرح 

رؤيــة موحــدة وشــاملة لعمليــة االنتقــال الديمقراطــي يف ســوريا 

بشــكل يطمئــن كافــة مكونــات الشــعب الســوري الشــقيق، عــى 

ــا أساســًيا يف ســوريا املســتقبل. ــا حمفوًظــا ومكاًن أن هلــا حًق

نقــول أهيــا األحبــاب للنظــام الســوري: مــا زالــت هنــاك فرصة 

حلقــن الدمــاء، ال تتخــذوا القــرار الصحيــح يف الوقــت اخلطــأ، 

ــرب أو  ــال للك ــأ، ال جم ــأ خط ــت اخلط ــح يف الوق ــرار الصحي الق

املزايــدة، ال تســتمعوا إىل األصــوات التــي تغريكــم بالبقــاء، 

فلــن يــدوم وجودكــم طويــاًل. إن الشــعب الســوري قــد قــال 

كلمتــه واضحــة ودمــاؤه أريقــت وتــراق، فــال جمــال للتأخــر يف 

اختــاذ قــرار ناجــذ حيفــظ هــذا الــدم، وينقــل ســوريا إىل التغيــر 

ــالح. ــن إص ــت يف كالم ع ــة وق ــس إضاف ــًرا ولي ــوب تغي املطل

ــاء، وإن مل  ــذه الدم ــن ه ــت حلق ــض الوق ــاك بع ــا زال هن ــري، اآلن م ــت التغي ــو وق ــت، اآلن ه ــذا الوق ــى ه م

تفعلــوا فعجلــة التاريــخ ماضيــة، وإرادة الشــعوب غابــة، وإرادة اهلل فــوق اجلميــع، ونحــن مــع الشــعب الســوري 

لكــي ينــال كامــل وكافــة حقوقــه بإرادتــه دون تدخــل يف شــأنه الداخــي.

الرباعيــة التــي دعــت إليهــا مــر اآلن ســتجتمع، والــكل مدعــو للمشــاركة واجلهــود احلثيثــة املبذولــة منكــم 

ــؤ أو  ــال للتلك ــاءه، ال جم ــوري دم ــعب الس ــظ للش ــا حيف ــًا إجيابًي ــل فع ــد وأن نفع ــدرة، الب ــكورة ومق ــا مش مجيًع

التباطــؤ أو إضاعــة الوقــت، ال جمــال هلــذا.

كان الرئيــس مرســي يــرى أن اإلطــار 
جيــب  العــريب  اجلــوار  لسياســة  املقتــرح 
أن يقــوم علــى عــدد مــن املبــادئ، أمههــا: 
وســالمة  ووحــدة  ســيادة  علــى  احلفــاظ 
أي  ورفــض  العربيــة،  املنطقــة  وعروبــة 
حماولــة لتهديــد أي قســم منهــا، أو املــس 

بســيادة أي قطــر عــريب
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عــى اجلميــع أن يــدرك أن الشــعب الســوري اختــذ قــراره، والبــد أن ينفــذ هــذا القــرار بالتغيــري. النظــام الســوري 

عليــه أن يأخــذ العــرة، يأخــذ العــرة والــدرس مــن التاريــخ القريــب ومــن التاريــخ القديــم ومــن كل حلقــات التاريــخ.

إذا الشــعب يوًمــا أراد احلياة
ينجــي أن  لليــل  بــد  وال 

فالبــد أن يســتجيب القــدر
ينكــرس أن  للقيــد  والبــد 

اآلن،  التغيــر  إنجــاز  مــن  البــد  خلقــه،  يف  اهلل  إرادة  هــذه 

بإرادتكــم يف دعــم الشــعب الســوري مجيًعــا، وهــو الــذي يقــرر 

مصــره، وهــو الــذي خيتــار قيادتــه، وهــو الــذي يقــرر مســتقبله، 

ــادر عــى ذلــك. ــه ق ــه بيقــن أن وأظن

السيدات والسادة،

ــادي  ــور ه ــه منص ــد رب ــاب األخ عب ــر بانتخ ــت م ــد رحب لق

بعــد  للســلطة  الســلمي  وباالنتقــال  اليمــن،  جلمهوريــة  رئيًســا 

ــن  ــقيق، يف اليم ــد الش ــذا البل ــت يف ه ــا انتقل ــا، ولكنه ــاة أيًض معان

الســعيد، ونؤكــد اســتعدادنا دائــًا لتقديــم أي دعــم ينشــده األشــقاء 

ــاد،  ــية للب ــة السياس ــة االنتقالي ــارص اخلط ــق عن ــن يف تطبي يف اليم

ــري  ــتوري والتحض ــاح الدس ــي واإلص ــوار الوطن ــك احل ــا يف ذل ب

لانتخابــات املنتظــرة التــي وافــق عليهــا شــعب اليمــن يف 2014م، 

اليمــن عــى مواجهــة  كــا نتطلــع إىل دور عــريب رائــد يســاعد 

ــه  ــذي قدم ــم ال ــب بالدع ــعني إال أن أرح ــق، وال يس ــرف الدقي ــذا الظ ــه يف ه ــي تواجه ــة الت ــات االقتصادي التحدي

األشــقاء يف الســعودية ودول اخلليــج العــريب لليمــن الشــقيق، وهــو مــا ال نســتغربه مــن إخــوة كــرام ال يــرددون يف 

مســاندة أشــقائهم يف كافــة ربــوع وطننــا العــريب، إخــوة نقــدر ونثمــن دورهــم ونقــف دوًمــا إىل جوارهــم يف الســعودية 

واخلليــج، ونســاندهم يف جهودهــم لتأمــني أمــن واســتقرار اخلليــج العــريب ودرء أي حمــاوالت للتدخــل أو اهليمنــة 

ــزام املــري  ــا العــريب يف إطــار مــن االلت ــة مــن عاملن ــة احليوي ــه أو يف شــؤونه أو يف شــؤون هــذه املنطق عــى مقدرات

ــا وجــدوا. ــوا وأين ــا كان ــة األشــقاء العــرب أين التارخيــي بمســاندة كاف

املتزايــدة  التحديــات  مــن  الرغــم  علــى 
وتصــارع  العربيــة،  أمتنــا  تواجــه  الــي 
الساحتيـــن  علــى  املتالحقــة  التطــورات 
أن  شــك  فــال  والدوليــة،  اإلقليميــة 
قضيــة  تبقــى  الفلســطينية  القضيــة 
الضــروري  والشــرط  األوىل،  العــرب 
لتحقيــق األمــن واالســتقرار يف منطقــة 

األوســط الشــرق 
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ــا ســلبًيا مــن أحــد مــن الــدول  ــًدا أننــا ضــد أحــد أو نعلــن احلــرب عــى أحــد أو نتخــذ موقًف وال يعنــي ذلــك أب

ــا نســعى إىل منظومــة اســتقرار وأمــن  اإلســامية، فهــم أحبابنــا أيًضــا وأشــقاؤنا أو مــن دول العــامل؛ فنحــن مجيًع

وســالم عاملــي، وإذا مل يتحقــق ذلــك يف دول العــرب والعروبة ويف الرشق األوســط، فال جمال الســتقرار يف هذا 

العامل، كام يعلم اجلميع.

أهيا األحباب مجيًعا،

لقــد حّقــق الشــعب العراقــي الشــقيق العديــد مــن اإلنجــازات عــى طريــق طويــل لتحقيــق األمــن واالســتقرار، 

ــر  ــة، وإن م ــية واألمني ــات السياس ــن التحدي ــد م ــه العدي ــل ليواج ــزال يناض ــه - وال ي ــن مع ــزال - ونح وال ي

وكافــة األشــقاء العــرب - كــا أعلــم - لــن يألــوا جهــًدا أو يبخلــوا بــأي دعــم الزم ورضوري حتــى حيظــى هــذا 

ــاء  ــراق يف بن ــل الع ــاف داخ ــة األطي ــاركة كاف ــن مش ــار م ــن يف إط ــتقرار واألم ــعبه األيب باالس ــم وش ــد العظي البل

وطنهــم اجلديــد الــذي جياهــد إلرســاء دولــة القانــون والعدالــة وحقــوق اإلنســان يف إطــار مــن التفاهــم والتناغــم 

واالنســجام بــني كافــة أبنائــه.

اإلخوة واألخوات األحبة احلضور مجيًعا، 

ــل  ــوادي؛ فالســودان يمث ــوب ال ــا يف جن ــاء عمومتن ــًا ألحتــدث عــن أشــقائنا وأبن اســمحوا يل أن أتوقــف قلي

ــر  ــوم وأكث ــاج الي ــريب، وحيت ــل وكل ع ــري، ب ــب كل م ــة يف قل ــة خاص ــه مكان ــر، ول ــراتيجي مل ــق االس العم

مــن أي وقــت مــى إىل الدعــم واملســاندة يف جهــوده الراميــة إىل حتقيــق االســتقرار والتنميــة وتأســيس عاقــات 

صحيــة ونموذجيــة مــع جنــوب الســودان، الدولــة الوليــدة التــي تشــكل مــع الســودان مركــز التقــاء العاملــني العريب 

واإلفريقــي، ومهــا مركــز جيــب أن يتأســس وينهــض عــى التعــاون والتضامــن وليــس الــراع والعــداء، وأقــدر أن 

الســودان الشــقيق قــدم بالفعــل تضحيــات كبــرية للحفــاظ عــى الســام واالســتقرار وحتقيــق التنميــة والرفاهيــة، 

ــوب الســودان  ــة جن ــذ اتفــاق الســام الشــامل، وكان أول مــن اعــرف بجمهوري ــكل اإلخــاص بتنفي ــزم ب والت

الوليــدة طبًقــا إلرادة الذيــن يعيشــون عــى أرضهــا، إال أنــه مل يتلــق مــن املجتمــع الــدويل الدعــم واملســاندة التــي 

يســتحقها، واآلن ويف هــذا املنعطــف التارخيــي الــذي يمــر بــه الســودان، فــإن مــر بحكــم مســؤوليتها التارخييــة 

ووشــائج األخــوة والقربــى التــي تربطهــا بالســودان تدعــو اجلميــع إىل تضافر اجلهــود العربيــة والدوليــة ملؤازرة 

ودعــم الشــعب الســوداين الشــقيق، والعمــل عى تقريب وجهــات النظر، وحتقيــق التوافق بن الســودان وجنوب 

الســودان حلــل القضايــا العالقــة، وهــي ليســت كثــرة وال جوهريــة.
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وال يفوتنــي هنــا أن أشــيد بــدور اجلامعــة العربيــة يف إطــاق املبــادرة الثاثيــة مــع االحتــاد اإلفريقــي واألمــم 

املتحــدة لتحســني الوضــع اإلنســاين يف واليتــي جنــوب كردفــان والنيــل األزرق، كــا أود أن أؤكــد دعــم مــر 

ــل  ــا يف التوص ــى دوره ــي ع ــي نثن ــي« الت ــون بيك ــيد »تام ــة الس ــتوى برئاس ــة املس ــة رفيع ــة اإلفريقي ــود اللجن جله

مؤخــًرا إىل اتفــاق النفــط بــني البلديــن، ونتطلــع إىل مواصلتهــا هلــذا الــدور هبــدف حــل القضايــا األمنيــة وترســيم 

احلــدود وبــا حيقــق االســتقرار املنشــود يف املنطقــة، كــا أشــيد بــدور األشــقاء يف قطــر ومثابراهتــم يف حــل األزمــة يف 

دارفــور، وهــذا جهــد مشــكور نؤيــده، ونكــون معــه يف كل خطواتــه، ونقــدر اجلهــود املقــدرة أيًضــا التــي يبذلوهنــا 

بغيــة تســهيل تنفيــذ اتفــاق الدوحــة للســام يف دارفــور.

السيدات والسادة،

تعلمــون أن الصومــال يمــر كذلــك بمرحلــة تارخييــة، الصومــال الشــقيق بعــد أن أهنكتــه الراعــات واحلروب 

ــة إىل  ــة الطويل ــة االنتقالي ــن املرحل ــال م ــراءات االنتق ــل إج ــدأت بالفع ــان، وب ــن الزم ــن م ــة عقدي ــة قراب األهلي

إقامــة مؤسســات وأجهــزة الدولــة الدائمــة، وأود أن أهنــئ اإلخــوة يف الصومــال بإنجــاز االنتخابــات الرملانيــة، 

ــة انتخــاب الرئيــس ومواصلــة اجلهــود لتحقيــق  ــار رئيــس الرملــان، وأن أعــرب عــن التطلــع إلمتــام عملي واختي

االســتقرار األمنــي يف خمتلــف ربــوع الصومــال، وتؤكــد مــر أن الفرصــة مواتيــة اآلن كــي يقــدم املجتمــع الــدويل 

كافــة أشــكال الدعــم الســيايس والفنــي واملــايل التــي ينشــدها شــعب الصومــال الشــقيق، وبــا يعــزز مــن رشعيــة 

املؤسســات الصوماليــة الوليــدة.

ــوده  ــم جه ــاء اهلل -لدع ــال - إن ش ــع الصوم ــب م ــا إىل جن ــتبقى - جنًب ــزال وس ــر - وال ت ــت م ــد وقف لق

الراميــة إىل اخلــروج مــن عثرتــه الراهنــة، وطــي صفحــة احلــرب األهليــة، والتوصــل إىل مصاحلــة وطنيــة شــاملة 

ــاد. ــاء الب ــف أرج ــة يف خمتل ــتقرار والتنمي ــام واالس ــق الس حتق

أنا أدعو اإلخوة الكرام يف اخلليج إىل أن يزيدوا من دعمهم املايل واالقتصادي للصومال الشقيق.

السيدات والسادة،

ــة يف القــدم، أبرزهــا التداخــل اجلغــرايف والتارخيــي واالقتصــادي   إن للتعــاون العــريب اإلفريقــي جــذوًرا ضارب

ــد  ــا بالبع ــد اهتامه ــى تأكي ــر ع ــت م ــد حرص ــامل، وق ــن الع ــن م ــني آخري ــني إقليم ــد ب ــا وج ــذي قل ــايف ال والثق

ــاك تقصــري مــن جانــب إدارة شــؤون الوطــن يف مــر بالنســبة  ــة. كان هن اإلفريقــي يف هويتهــا وسياســتها اخلارجي
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إلفريقيــا قــد زال هــذا ولــن يعــود مــرة أخــرى، مــر تعــود كــا للعــرب تعــود إلفريقيــا أيًضــا بــكل قــوة - إن شــاء 

ــا مــع امتــداد هنــر النيــل العظيــم إىل أعــاق إفريقيــا،  اهلل - نحــن جــزء ال يتجــزأ مــن القــارة اإلفريقيــة متتــد جذورن

وتربطنــا ببادهــا، خاصــة بــاد حــوض النيــل، عاقــات تارخييــة وثقافيــة وطيــدة ومعروفــة، ولقــد نمــت عاقــات 

ــه العاملــان العــريب واإلفريقــي مــن  ــة بشــكل يعكــس مــا يمثل ــة والقــارة اإلفريقي ــة البلــدان العربي التعــاون بــني كاف

عمــق اســراتيجي لبعضهــم البعــض، كــا تضافــرت جهــود 

ــاون  ــة التع ــع عجل ــة لدف ــة املاضي ــود األربع ــال العق ــدة خ عدي

ــني  ــاون ب ــمل التع ــدد يش ــيس حم ــار مؤس ــي يف إط ــريب اإلفريق الع

اجلانبــني يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة وغريها.

وأنــا أملــح جهــًدا مــن الكويــت مرموًقــا ومقــدًرا يف إفريقيــا، 

يف دعــم إفريقيــا بكافــة أطيافهــا ودوهلــا، مــن هــذا املنطلــق 

للقمــة  الشــقيقة  الكويــت  دولــة  اســتضافة  إىل  نتطلــع  فإننــا 

ــًدا إلطــاق رشاكــة  ــة القادمــة يف 2013م متهي ــة اإلفريقي العربي

اســراتيجية بــني اجلانبــني تقــوم عــى تشــابك املصالــح السياســية 

واألمنيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، يف إطــار مــن الوعــي بــأن 

املجــاالت  إفريقيــا يف خمتلــف  مــع  العــريب  الرابــط  تكثيــف 

العمــق  هــذا  يف  العربيــة  املصالــح  حلايــة  ضــان  خــري  يعــد 

ــا  ــا، إذا غبن االســراتيجي اهلــام، إذا مل نفعــل ذلــك يســبقنا غرين

ــا. ــاحة غرين ــأل الس يم

اإلخوة احلضور، السيدات والسادة،

ــة  ــذه املنطق ــب إخــاء ه ــا يتطل ــتقرار هب ــاء األمــن واالس ــق الســام الشــامل يف الــرشق األوســط وبن  إن حتقي

ــة  ــر مراجع ــد مؤمت ــد اعتم ــا فق ــون مجيًع ــا تعلم ــامل، وك ــار الش ــلحة الدم ــة أس ــن كاف ــي م ــن العامل ــة لألم احليوي

معاهــدة منــع انتشــار األســلحة النوويــة يف 2010م خطــة عمــل بشــأن الــرشق األوســط تضمنــت خطــوات حمــددة 

ــات مجــة يف  ــا حتدي ــزال أمامن ــا ت ــذا ف ــذا الغــرض، ومــع ه ــق ه ــة العــام اجلــاري لتحقي ــد مؤمتــر دويل يف هناي لعق

مــا  دائًمــا  مرســي  الرئيــس  كان 
ــا  ــة دائًم ــورة ملتزم ــر الث ــد أن مص يؤك
بقضايــا أمتهــا العربيــة داعمــة لكافــة 
كل  ســتبذل  وأهنــا  العــرب،  أشــقائها 
غــال ونفيــس مــن أجــل وطــن عــريب آمــن 
واالســتقرار  بالســالم  حيظــى  ومزدهــر، 

أبنائــه بــإرادة  والرفاهيــة  والتقــدم 
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ســبيل عقــد وإنجــاح هــذا املؤمتــر، وهكــذا يف ســبيل حتقيــق عامليــة معاهــدة منــع هــذا االنتشــار بــا يف ذلــك منطقــة 

الــرشق األوســط التــي انضمــت مجيــع دوهلــا إىل املعاهــدة باســتثناء إسائيــل.

أهيا اإلخوة الكرام، السيدات والسادة،

ســتبقى مــر الثــورة ملتزمــة دائــًا بقضايــا أمتهــا العربيــة داعمــة لكافــة أشــقائها العــرب ولــكل نضــال عــريب 

لنيــل احلقــوق املرشوعــة، وألي جهــد صــادق حيقــق املزيــد مــن التضامــن العــريب، ولــن تقبــل مــر أي تدخــل يف 

شــؤون دولــة عربيــة شــقيقة، أو مســاس باســتقرارها وســيادهتا.

إن مــر الثــورة ســتبذل كل غــال ونفيــس مــن أجــل وطــن عــريب آمــن ومزدهــر، حيظــى بالســام واالســتقرار 

والتقــدم والرفاهيــة بــإرادة أبنائــه.

وفقنــا اهلل مجيًعــا خلدمــة قضايــا هــذه األمــة، وأعانكــم اهلل عــى إنجــاز مهامكــم يف هــذه الــدورة اهلامــة ملجلــس 

اجلامعــة العربيــة، تلبيــة لتطلعــات شــعوبنا وطموحاهتــا املشــركة.

 أحييكم مجيًعا، وأشكركم، والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته... شكًرا جزيًا.

سوريا ثم سوريا هاكم امليدان، افعلوا شيًئا، ونحن معكم، سوريا، السالم عليكم.
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 ».. كان للحركــة الطالبيــة مبســرهتا الطويلــة أثــر كبــر علــى هتيئــة الوطــن وإعــداد مناخــه 
ورفــع راياتــه بالصــوت العــايل مــن داخــل أســوار اجلامعــة علــى مــر عشــرات الســنني..«
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أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 كان للحركــة الطابيــة بمســيرتها الطويلــة أثــر كبيــر علــى 
تهيئــة الوطــن، وإعــداد مناخــه، ورفــع راياتــه بالصــوت العالي 

مــن داخــل أســوار الجامعــة علــى مــر عشــرات الســنين

  هــذه األمــة جريحــة، ُنزفــت خيراتهــا، وُأفســدت كوادرهــا، 
ــة  ــح األم ــا... ستمس ــذا حاله ــبابها.. ه ــى ش ــي عل وُغمِّ
الشــّماء دمعتهــا، ولــن يغمــض لنــا جميًعــا عــن جرحهــا جفــن  

ــن  ــتاذ... للباحثي ــدرس.. لألس ــم.. للم ــود للمعل ــد وأن يع   الب
للجامعــات للمراكــز - البــد وأن يعــود إليهــم دورهــم، البــد وأن 

ــم ــم حقوقه ــود إليه تع
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 احلمد هلل، والصاة والسام عى رسول اهلل )]( وعى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

ــور  ــتاذ الدكت ــم األس ــوزراء - األخ الكري ــس ال ــس جمل ــل - رئي ــام قندي ــور هش ــتاذ الدكت ــز األس ــي العزي  أخ

مصطفــى مســعد - وزيــر التعليــم العــايل - الســادة الكــرام الــوزراء ورؤســاء اجلامعــات، األبنــاء الكــرام، أبنائــي 

ــة املمثلــني لــكل طــاب مــر يف كل ربوعهــا، ويف كل جامعاهتــا.  ــادات الطابي وبنــايت الطــاب احلضــور، القي

ــا.. أحييكــم بتحيــة اإلســام اخلالــدة؛ فالســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه. الســادة احلضــور مجيًع

6 سبتمر كلمة الرئيس حممد مرسي خالل لقاء احتاد الطلبة
2012م
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ــم،  ــا بينك ــا أن ــت، وه ــا نب ــأت، ومنه ــة نش ــي اجلامع ــعادة، فف ــعدين كل الس ــي، ويس ــب إىل قلب ــاء حمب ــذا لق  ه

وأشــعر بقــرب دائــًا مــن اجلامعــة، ومــن أبنائــي وبنــايت الطــاب عــى وجــه اخلصــوص، فأنــا الــذي أشــكركم عــى 

ــرد  ــه، ومهــا كانــت املشــاغل فــإن هــذه دعــوة ال ت ــا أحــرص علي أن دعومتــوين هلــذا النشــاط اخلــاص بكــم، وأن

ــًا إن شــاء اهلل يف كل عــام. ســعدت هبــا، وســأحرص عليهــا دائ

 األبنــاء والبنــات احلضــور، الطالبــات والطــالب، يــا شــباب الوطــن، يــا رجــال الغــد، يــا من ســتقودون مســرة 

ــا  ــا ومصابوه ــر مجيًع ــورة 25 يناي ــهداء يف ث ــب، والش ــم يف القل ــاء اهلل - كلك ــان، إن ش ــر األم ــن إىل ب ــذا الوط ه

ــذا  ــاء هل ــاب أوفي ــم ط ــد كان منه ــاء، وق ــا أحي ــم ويف قلوبن ــد رهب ــاء عن ــم أحي ــم كله ــم وذوهي ــم وعائاهت أسه

الوطــن، وكــا تعلمــون، وأعلنــت وكــررت وأؤكــد أنــه لــن هيــدأ يل بــال، ولــن تقــر يل عــني حتــى يتــم القصــاص 

ممــن قتــل هــؤالء.

 دماؤهم وحقوق املصابني منهم هذا دين واجب علينا البد وأن نؤديه، ونسأل اهلل أن يعيننا عى ذلك.

 أبنائي وبنايت اإلخوة الكرام احلضور،

ــه  ــع رايات ــه ورف ــداد مناخ ــن وإع ــة الوط ــى هتيئ ــري ع ــر كب ــة أث ــريهتا الطويل ــة بمس ــة الطابي ــد كان للحرك  لق

ــنني. ــرشات الس ــر ع ــى م ــة ع ــوار اجلامع ــل أس ــن داخ ــايل م ــوت الع بالص

ــاء  ــإرادة وجهــد أبن ــر، فــا قامــت الثــورة إال ب أقــول: لقــد كان هلــذه احلركــة دورهــا العظيــم يف ثــورة 25 يناي

مــر مجيًعــا، ويف قلبهــم ومعهــم احلركــة الطابيــة. طــاب اجلامعــة الذيــن كانــوا دائــًا يعانــون، يعانــون مــن جــور 

وظلــم وهتميــش للنشــاط، وتوجيــه يسء هلــذا النشــاط خلدمــة - بــل إن شــئت فقــل - لتأليــه ظلــم وظــامل مــى 

عــره وعهــده، ولــن يعــود إىل هــذه األرض، أرض الكنانــة، هــذه األرض املباركــة لــن يعــود هلــا أبــًدا بعــد ذلــك 

مثــل هــذا، طاملــا أن هــذا الشــباب وهــذا الشــعب وهــذا الوطــن وهــؤالء الطــاب وهــؤالء املعلمــون األســاتذة، 

طاملــا أن هــؤالء هبــذه القــدر مــن الوعــي واإلدراك واحلــرص عــى مصلحــة الوطــن، وتقديــم مصلحــة الوطــن 

عــى مصاحلنــا اخلاصــة، والنظــر إىل األمــام.

 أريدكــم أن تنظــروا مجيًعــا إىل األمــام، إياكــم أن تنشــغلوا كثــرًيا بالنظــر إىل الــوراء أو أســفل األقــدام، انظــروا 

ــًدا أن نغــض الطــرف أو نتغافــل أو  ــا يمكــن أب ــًا مــع مــا كان، وليــس معنــى ذلــك أنن إىل األمــام، ال تقفــوا طوي

نقــر فيــا وقــع مــن جرائــم يف حــق هــذا الوطــن، ويف حــق هــذا الشــعب.
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 أبنائي وبنايت األحبة،

مــا دمنــا قــد انتقلنــا وننتقــل مًعــا مــن الرشعيــة الثوريــة إىل الرشعيــة الدســتورية، مــا دمنــا انتقلنــا جزئًيــا وننتقــل 

ــت  ــدام وثواب ــة الدســتورية أق ــا هكــذا؛ فيجــب أن يكــون للرشعي ــا قــد حتولن ــا خــال وقــت قصــري، مــا دمن كلًي

وقواعــد ننطلــق منهــا مجيًعــا، فمــر اليــوم دولــة مدنيــة بحــق، مــر اليــوم ليســت دولــة ثيوقراطيــة ولــن تكــون، 

ــكرية،  ــي وال عس ــة ه ــا ثيوقراطي ــة ف ــة مدني ــوم دول ــر الي م

ــن  ــل م ــا ب ــن أبنائه ــا وم ــإرادة أبنائه ــة ب ــة مدني ــي دول ــا ه وإن

خــرية أبنائهــا رجــال القــوات املســلحة.

 إياكــم أهيــا األحبــاب، أهيــا األبنــاء الكــرام، أن ختلطــوا 

ــرام،  ــا الك ــلحة برجاهل ــوات املس ــة الق ــني مؤسس ــا ب األوراق م

ــني يف  ــوا فاعل ــى أن يكون ــًا ع ــني دائ ــاء احلريص ــا األوفي وأبنائه

ــن. ــذا الوط ــة ه محاي

ــدة  ــإرادة واح ــا ب ــا كلن ــني أنن ــذا وب ــني ه ــوا ب ــم أن ختلط إياك

ــا  ــن أجله ــعينا م ــا، وس ــا إليه ــة تقن ــة مدني ــل إىل دول ــم ننتق معه

ونحققهــا اليــوم، ال نخلــط األوراق، وقــد قلــت قبــل ذلــك، 

وأؤكــد اآلن، أن مــن وقــع منــه جريمــة ال يمكــن أن يتســر 

ــة  ــة املدني ــا أحتــدث عــن الدول ــه أحــد. أمــا مــا عــدا ذلــك أن علي

الوطنيــة الديمقراطيــة الدســتورية احلديثــة التــي نحــرم فيهــا 

ــكل  ــم، ب ــكل أطيافه ــا، ب ــون مجيًع ــا املري ــي فيه ــون والت القان

أماكــن تواجدهــم، بــكل فئاهتــم، شــعبهم، وقواهتــم املســلحة، رجاهلــم ونســائهم مجيًعــا أمــام القانــون ســواء، وهــذا 

واجبــي، واعلمــوا أن هلــذا الوطــن أعــداًء، وال يمكــن أبــًدا أن أقــول إن هنــاك مرًيــا واحــًدا يف داخــل هــذا الوطــن 

ــك  ــا، ولذل ــم مجيًع ــن نعرفه ــذا الوط ــداء ه ــون، أع ــن معروف ــداء الوط ــن أع ــن، ولك ــذا الوط ــدو هل ــه ع أو خارج

إياكــم أن يغمــى عليكــم األمــر، أو تــروا غــري احلقيقــة، أو تنشــغلوا بغــري املســتقبل؛ ألننــا نريــد تنميــة شــاملة هلــذا 

الوطــن، وإن شــاء اهلل ســيكون، وأنتــم ســواعدها، أنتــم ســواعد هــذه التنميــة، بــل أنتــم وقودهــا، أنتــم شــباهبا، أنتــم 

الشــعب  يدعــو  مرســي  الرئيــس  كان 
االنشــغال  وعــدم  لألمــام،  النظــر  إلـــى 
نفســه  الوقــت  ويف  كان،  مبــا  طويــاًل 
ــرف  ــض الط ــن يغ ــه ل ــد أن كان يؤك
مــن  وقــع  فيمــا  يقصــر  أو  يتغافــل  أو 
جرائــم يف حــق الوطــن، ويف حق الشــعب
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واملريــون مجيًعــا رجاهلــا، فــال متيلــوا إىل رأي ضــار، وال تنشــغلوا بــكالم معــوج، وال تتصــورا أننــا يف غفلــة عــام 

حيــاك ملســرتكم هــذه؛ فإننــا نعــرف مــا يــدور بيننــا، وحولنــا، وخــارج أوطاننــا، وخــارج وطننــا مــر.

 إياكــم، أهيــا األحبــاب، أن تضيعــوا وقًتــا يف غــري منفعــة لوطنكــم، وأنــا عــى يقــني أنكــم عــى ذلــك حريصــون 

كل احلــرص.

أبنائي وبنايت األحباب احلضور،

ــامل  ــا الع ــهد هل ــة ش ــة الطابي ــايب واحلرك ــل الط ــرية العم  مس

كلــه، ونعرفهــا مجيًعــا، وهــي تتــوج اآلن بكــم يف ظــل منــاخ مــن 

احلريــة احلقيقيــة، والديمقراطيــة الفاعلــة، واالســتقرار الــذي 

نؤســس لــه مجيًعــا، والتنميــة التــي ننشــدها.. يف ظــل هــذا املنــاخ 

خمتلــف  يف  الطابيــة  االحتــادات  هــذه  تامــة  بحريــة  تكّونــون 

جامعــات مــر. وأنــا أرى الطلبــة والطالبــات، وأرى األســاتذة 

والــوزراء، أرى يف وجوههــم مجيًعــا روًحــا جديــًدا، يــري يف 

ــد  ــعثه، ليوح ــمله وش ــم ش ــادئ، ليلمل ــه باملب ــن، ليحي ــذا الوط ه

ــاج إىل  ــة حتت ــه أيًضــا مســرية تنموي ــه وعاطفت ــج بعقل صفــه، ولينت

ــا. ــا مجيًع جهدن

هــذه األمــة جرحيــة، ُنزفــت خراهتــا، وُأفســدت كوادرهــا، 

ــي عــى شــباهبا هــذا حاهلــا وهــي تنهــض. ستمســح  ــي وُعمِّ وُغمِّ

هــذه األمــة هــذا الشــعب األيب أنتــم ومــا وراءكــم مــن الطــالب 

ــا - ستمســح هــذه األمــة، ستمســح  ــاء واألمهــات ومــن الداعمــن واملحبــن مــن أهــل مــر مجيًع ومــن اآلب

األمــة الشــامء دمعتهــا، ولــن يغمــض لنــا مجيًعــا عــن جرحهــا جفــن.

 نحــن نضــع أيدينــا اآلن عــى مســارات الفســاد، نحــن نضــع أيدينــا اآلن عــى مقــدرات هــذا الوطــن ومــوارده 

الكثــرية التــي أهــدرت وأســيئت إدارهتــا، فــكان حالنــا، ولكننــا واحلمــد هلل بخــري، ولدينــا مــوارد كثــرية، وأفضــل 

وأكــر مــورد هــو أنتــم أبنــاء مــر، البــرش األوفيــاء لوطنهــم، املحبــون هلــذا الوطــن، املتعاونــون املتحــدون.

ــا  ــاًل وموقًن ــي متفائ ــس مرس  كان الرئي
اهلل  بفضــل  حتًمــا  املصريــة  األمــة  بــأن 
ســتنمو،  اهلل  بفضــل  حتًمــا  ســتنجح، 
مكانتهــا  ســتتبوأ  اهلل  بفضــل  حتًمــا 

املتقدمــة الناهضــة  األمــم  باقــي  بيـــن 
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 إن من حياول أن يوجد رشًخا عى سطح هذا الوطن لن يفلح أبًدا أبًدا.

 وأنــا عــى يقــني وكي تفــاؤل بــأن هــذه األمــة حتــًا بفضــل اهلل ســتنجح، حتــًا بفضــل اهلل ســتنمو، حتــًا بفضــل 

اهلل ســتتبوأ مكانتهــا بــني باقــي األمــم الناهضــة املتقدمــة.

أنــا أحتــدث عــن صناعــة الطائــرات والســفن والغواصــات واملصانــع، ومصانــع املصانــع، ومصانــع الرجــال 

اجلامعــات، ال يمكــن أن تنهــض األمــة أو يتحقــق هــذا، ال يمكــن أن تنهــض األمــة أو يتحقــق هــذا احللــم بغــري 

هنضــة تعليميــة حقيقيــة، بغــري بحــوث علميــة متطــورة حقيقيــة، بغــري ثــورة حقيقيــة يف كل مراحــل التعليــم.

البــد وأن يعــود للمعلــم للمــدرس لألســتاذ للباحثــني للجامعــات للمراكــز - البــد وأن يعــود إليهــم دورهــم، 

البــد وأن تعــود إليهــم حقوقهــم، البــد وأن يكونــوا مــع باقــي أبنــاء مــر.

ــا  ــة، وعندن ــا يف اجلامع ــون تقريًب ــا 2 ملي ــة، وعندن ــل اجلامع ــا قب ــل م ــذ يف مراح ــون تلمي ــا 18 ملي ــن عندن نح

ــاء مــر داخــل مؤسســة التعليــم يف  حــوايل 2 مليــون مــدرس، معلــم، أســتاذ، يعنــي حــوايل 22 مليــون مــن أبن

ــوا هــؤالء؟ مــر، ووراؤهــم عائاهتــم، فكــم يكون

ــد مــن  ــد مــن النظــر إىل األمــام، والب ــد مــن الوحــدة، والب ــد مــن احلــب، والب هــذه مــر، فــاذا نفعــل؟ الب

ــد مــن بــذل اجلهــد والعــرق، »هــذه يــد حيبهــا اهلل  ــم، والب غــض الطــرف عــن السفاســف، واالنشــغال بالعظائ

ورســوله«، تعلمــوا، اتقنــوا؛ فــإن للعلــاء منزلــة كبــرية عنــد اهلل )8( أوالً، ثــم عند النــاس مجيًعا }إنام خيشــى اهلل 

مــن عبــاده العلــامء{؛ ألهنــم يعرفــون هــذا، ويعرفــون معنــى اإليــان، ولعلكــم ال تعرفــوا وبعضكــم ربــا يعــرف 

أنــه يف قــراءة للقــرآن الكريــم }إنام خيشــى اهلل مــن عباده العلــامء{، ومعنى خشــية اهلل للعلاء هي خشــية التقدير، 

وليســت خشــية اخلــوف؛ فإننــا كلنــا نخــاف اهلل، ولكــن هــذا هــو تقديــر العلــم والعلــاء.

 تعرفــون أنــه مــن أول مــا نــزل مــن القــرآن الكريــم }اقــرأ{ تعلــم، تعلمــوا، انتــرشوا، ابحثــوا، اعرقــوا، قدمــوا، 

ــاالت  ــع يف كل املج ــع الواس ــم الناف ــة، والعل ــاق الكريم ــق. األخ ــم واخلل ــن بالعل ــده، ولك ــم وح ــس بالعل لي

االجتاعيــة والتطبيقيــة، مــن اليمــني إىل اليســار، يف كل أنــواع العلــم.

األحبة األبناء والبنات السادة الكرام الزمالء األعزاء،

ــي يف املقــام  ــي ويســعدين أن أكــون كذلــك، ولكن ــة إىل اجلامعــة، كــا تعرفــون، وهــذا يشء يرشفن أنتمــي بداي

األول قبــل ذلــك أنتمــي إىل مــر معكــم، هــذا االنتــاء ليــس جمــرد قــول، ولكنــه جيــب أن يتحــول إىل فعــل، وإىل 
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عطــاء، وإىل يقظــة، وإىل وعــي، وإىل ســهر، وإىل إعــاء لقيــم احلــق واحلريــة والديمقراطيــة، وكــا قلــت وأؤكــد 

وبجــد الدولــة املدنيــة.

أهيا األحباب،

 الطالب والطلبة حمور اهتامم أســايس ال تنهض األمة بغرهم، ولذلك أنتم يف اجلامعات أحرار، وال جمال 

أبــًدا للحجــر عــى حركتكــم، أو عــى فكركم، أو عــى نشــاطكم؛ فتحركوا، حتركوا بــكل الفكر، وبــكل اآلراء، 

حتركــوا بحركــة ناشــطة فاعلــة واقــدروا األمــر قــدره، وأنــا عــى يقــن أنكــم تفعلــون ذلــك، ولكــن أريدكــم أيًضــا 

وقبــل ذلــك أن هتتمــوا بالعلــم والتعليــم والتعلم. أريدكــم أن تكونوا نامذج فــذة. أريدكــم أن تتفوقوا يف حتصيل 

العلــم؛ حتــى تنهــض مــر وبعلــم.

أيًضــا، أريدكــم أن تتحلــوا باألخــاق الكريمــة، وأنتــم كذلــك؛ ألنكــم نتــاج هــذا الوطــن. هبذا كله ســتنهضون 

ــا الغاليــة، وإن غــًدا لناظــره قريــب، }واهلل غالــب عــى أمــره ولكــن أكثــر  وتنهــض بكــم ومعكــم ولكــم مرن

النــاس ال يعلمــون{.

 أحييكم مجيًعا وأشكركم، وكي لكم حب وتقدير، فعى بركة اهلل سريوا، 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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ــؤولية،  ــم املس ــدرك حج ــة، وأن ن ــم املهم ــي حج ــم، أن نع ــم ولوطنك ــم ولك ــده منك ــا أري ــم، وم ــاه لك ــا أمتن م

ــا عــن الفــن  ــا دور فاعــل. وإذا حتدثن ــكل من ــف يمكــن أن يكــون ل ــا يف هــذه املســؤولية وهــذه املهمــة، وكي ودورن

واإلبــداع فهــو يف إطــار خدمــة هــذا الوطــن واملحصلــة؛ لكــي يستشــعر األبنــاء، أبناؤكــم، يف هــذا الوطــن أن هنــاك 

جديــة حقيقيــة مــن اإلخــوة األكــر، ومــن اآلبــاء واألجــداد. نحــن عندنــا أجيــال كثــرية، ثاثــة أربعــة أجيــال مــن 

ــة اآلن. ســنة مخســني لغاي

كلمة السيد الرئيس أثناء استقباله للفنانن واملبدعن
7 سبتمر 
2012م
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كل من عنده سبعون سنة وأقل فتح عينيه من سنة مخسني لغاية اآلن عى مناخ وثقافة متشاهبة.

ــة وليســت  ــة ثيوقراطي ــى الكلمــة، فليســت دول ــة بــكل معن ــة مدني ــوم دول ــد أن أقــول لكــم إن مــر الي ــا أري أن

ــة عســكرية.  دول

ــن اآلن، وال  ــكرية م ــة عس ــون دول ــن أن تك ــر ال يمك ــه، أن م ــعب كل ــام الش ــي األوىل أم ــره مهمت ــذا أعت وه

ــة. ــة ثيوقراطي ــون دول ــن أن تك يمك

ــة  ــة الوطني ــن يف املشــهد. إهنــا الدول ــم حارضي ــم كنت ــا، وأنت ــا عليهــا مجيًع ــي اتفقن نحــن نتحــدث عــن مــر الت

ــة. ــتورية احلديث ــة الدس الديمقراطي

 أنــا أقــول لكــم مــن قلبــي، وكــم أقــدر كل دور تقومــون بــه يف أي اجتــاه، يف نقــد بطريقــة أو بأخــرى، يف فكــر، 

يف طــرح رؤيــا، يف عمــل بنظــر بعمــق. أنــا ال أرى أن أحــًدا منكــم عــى اإلطــاق يتحــدث بســطحية، وإنــا يعنــي مــا 

يقــول، وأســتمع لــكل يشء، ألرى مــا حتــت الســطور ومــا بــني الكلــات؛ ألن ليــس هنــاك يشء اســمه »ده اجلامعــة 

دول عندهــم رفاهيــة الفكــر«.

ــداع مــن خالكــم، مــن  ــا قــدرة عــى اإلب ــة بقــدر مــا لدين ــة يف التفكــري والرؤي ــا جمــال لرفاهي  نحــن ليــس عندن

ــا.  ــها مجيًع ــة؛ لنحرس ــذه الفرص ــوا ه ــم أن تضيع ــرى: إياك ــرة أخ ــول م ــد أن أق ــا أري ــري، فأن ــعب امل ــال الش خ

ــا هــذا األمــر، وهــذه  ــأ هبــذا الشــكل، فأرجــو أن نقــدر مجيًع ــا أراد مــن »غــري شــطارة« مــن أحــد أن األمــور هتي ربن

ــش. ــة هتّم ــة وال مؤسس ــع، وال جه ــم، وال رأي يمن ــد يظل ــؤوليتي أن ال أح ــا. مس ــا حّقه ــؤولية، ونعطيه املس

الســينا يعــود هلــا دورهــا، تنمــى الصناعــة، الســياحة تتحــرك بــكل أدواهتــا البنــاءة. الفــن الرفيــع، املــرح، القصــة، 

اإلبــداع.. هاكــم امليــدان، انتــرشوا، وافعلــوا. ضعــوا مصلحــة مــر نصــب أعينكــم، وال تضيعــوا هــذه الفرصة.

 أنــا ســيعد جــًدا هبذه اجللســة، وال أريــد أن أدخل يف تفصيالت أنتم يف غنى عــن ذكرها؛ ألنكم تعلموهنا، 

لكــن حتدثــت يف مبــادئ عامــة، وأنــا دائــاًم بــايب مفتــوح وصــدري مفتــوح والقلــب كذلــك، وأمتنى أن أســمع 

منكــم أكثــر ممــا أحتــدث إليكــم، وأرجــو أن تكــون هــذه بدايــة، وتســتمر بعــد ذلــك أقــوى وأعمــق، وبتفاصيل 

أقــوى.

ــا  ــه م ــال ختصص ــول كل يف جم ــات ليق ــل وختصص ــاور عم ــات وحم ــض كمجموع ــع بع ــد م ــن أن نقع  يمك

ــا إن شــاء اهلل ســفينة هــذا الوطــن. ــع مًع ــف ندف ــرى كي ــا ون يشــاء، وهــذا ندركــه مًع



381

الفصل الثاني: كلمات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

ــإرادة  ــا ب ــا هل ــت رئيًس ــر انتخب ــا. م ــعبها وأبنائه ــإرادة ش ــا ب ــرر اآلن قراراهت ــر تق ــا. م ــك ألبنائه ــر مل م

حــرة. احلريــة يف مــر للجميــع، والديمقراطيــة هــي اآلليــة التــي نشــجعها ونحرمهــا ونحــرص عليهــا باختيــار 

ــداول الســلطة واالســتقال بــني  ــي ت ــة تعن ــة احلديث ــة. الدول ــات العامــة مكفول ــان. احلري ــي الرمل ــادات وممث القي

ــة. ــة والقضائي ــة والترشيعي ــة، التنفيذي ــلطات املختلف الس

كلمة الرئيس حممد مرسي يف مؤمتر بروكسل
13 سبتمر 

2012م



382

 اآلن هنــاك جلنــة مســتقلة تعــد مــرشوع دســتور مــر ســتنتهي قريًبــا منــه، بعــد ذلــك يســتفتى عليــه الشــعب 

املــري، ثــم انتخابــات لرملــان، يعــر عــن هــذا الشــعب بحريــة تامــة.

ــاد إىل  ــة والفس ــر والديكتاتوري ــة التزوي ــن مرحل ــوا م ــا انتقل ــون مجيًع ــة، املري ــات العام ــرم احلري ــن نح  نح

مرحلــة جديــدة فيهــا ضــان للحريــات للجميــع، وضــان مســري الديمقراطيــة، وضــان تــداول ســلطة، وضــان 

ــات، ال  ــوق والواجب ــاوون يف احلق ــاء، متس ــون رشف ــا مواطن ــون مجيًع ــع. املري ــوق اجلمي ــوق. حق ــرام احلق اح

فــرق بــني أحــد منهــم عــى اإلطــاق أمــام القانــون وأمــام دســتور البــاد وأمــام املصالــح.

احلقــوق مجيًعــا متســاوية، وكذلــك الواجبــات. املســلمون واملســيحيون مجيًعــا يف مــر مواطنــون درجــة 

واحــدة، أصحــاب حقــوق متســاوية. املــرأة املريــة، ومنــذ زمــن بعيــد واآلن أكثــر وأكثــر، هلــا كل احــرام وكل 

ــدأ احــرام حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة يف العــامل كلــه. ــر، مــع إقــرار مب تقدي

هــذه املبــادئ وهذه القيم اإلنســانية نحرص عليها، أيًضــا احرتام الزّوار، واحرتام الســائحن، ومحاية هؤالء، 

واحــرتام ومحايــة البعثات الدبلوماســية وامللكيات اخلاصــة والعامة وعدم االعتداء عليهــا، ونحن مأمورون من 

اهلل بــأن نحافــظ عــى النفــس البرشيــة، وأننــا مجيًعــا نعــرف مبــدأ }مــن قتــل نفًســا بغر نفــس أو فســاد يف األرض 

فكأنــام قتل الناس مجيًعا ومن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيًعا{.

احلريــة، واحلفــاظ عــى النفــس، واحلفــاظ عــى هــذه احلريــة، وعــى األشــخاص، ومحايــة املمتلكات.. مســؤولية 

ــة املرية. الدول

الدولــة املريــة اآلن قــادرة عــى محايــة آراء النــاس، وإعطائهــم الفرصــة، ومحايــة البعثــات الدبلوماســية، وكل 

األجانــب أو الــزوار أو الســائحني أو الســفارات أو القنصليــات املوجــودة يف مــر.

نحــن مجيًعــا يف مــر، وأرى يف العــامل العــريب واإلســامي، أرى غضبــة شــديدة ضــد االنتهــاكات التــي وقعــت 

ــكل قــوة ضــد  ــي العــدد، ولكنهــم أســاؤوا إىل الرســول حممــد )](، نحــن نقــف ب مــن بعــض األشــخاص قلي

هــذا، بــل نعــادي مــن يفعــل ذلــك وال نقبــل أبــًدا، وال نــرىض وال نوافــق، بــل نقــف ضــد كل مــن حيــاول رفــع 

مثــل هــذه الشــعارات الزائفــة، أو إحــداث هــذه االضطرابــات أو احلزازيــات أو احلساســيات أو الكراهيــة بــن 

الشــعوب، هــؤالء غــر مقبولــن ال مــن الشــعوب يف منطقتنــا يف مــر وغرها من بــالد العرب واملســلمن، وال 

مــن شــعوهبم نفســها.
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ــع  ــت م ــن رفضــه هلــؤالء، ويف نفــس الوق ــه أن يعل ــك، ودعْوت ــعب األمريكــي يرفــض ذل ــد أن الش ــا أؤك وأن

رفضنــا هلــذه املارســات الســيئة التــي تــر وال تنفــع يف نفــس الوقــت، نحــن ال نقبــل وال نــرىض وال نوافــق أبــًدا 

ــكل  ــأي ش ــؤالء ب ــل ه ــخاص أو قت ــى أش ــات أو ع ــى قنصلي ــفارات أو ع ــى س ــدوان ع ــاك ع ــون هن ــى أن يك ع

مــن األشــكال جــراء ممارســات خاطئــةـ ونريــد أن نتعــاون مــع العــامل كلــه، ونتعــاون اآلن مــع االحتــاد األورويب 

والشــعوب األوربيــة ومــع الشــعب األمريكــي أيًضــا والشــعوب 

األخــرى واإلدارة األمريكيــة يف أن نمنــع مثــل هــذه املارســات 

محايــة  عــى  ونــر  نحــرص  وأيًضــا  املســتقبل،  يف  الســيئة 

ــفارات. ــكات والس ــخاص واملمتل األش

ــًدا  والشــعب املــري شــعب متحــر جــًدا، وال يمكــن أب

أن يعلــن رفضــه للمارســات اخلاطئــة بــأي عــدوان عــى ســفارة 

أو قنصليــة أو شــخص أو مــا إىل ذلــك.

كل مــا ذكــره األخ الكريــم ســيادة الرئيــس، اتفقنــا عليــه يف 

ــر  ــم م ــى دع ــص ع ــاد األورويب حري ــة واالحت ــب املختلف اجلوان

اآلن يف التحــول الديمقراطــي يف املواقــف السياســية، وأيًضــا الدعم 

االقتصــادي الــذي حتتاجــه مــر اآلن مــن األصدقــاء، نحــن لدينــا 

ــأننا  ــرية، وإدارة ش ــة وكب ــو عالي ــة نم ــا إمكاني ــرية، ولدين ــوارد كث م

ــتقر. ــن مس ــادي، واألم ــتقرار االقتص ــؤدي إىل االس اآلن ت

ونســعى بــكل قــوة لكــي تكــون األمــور أكثــر اســتقراًرا، 

ولكــن نحتــاج إىل بعــض الوقــت بالنســبة للجانــب االقتصــادي، وعــون األصدقــاء يف ذلــك مطلــوب ومعــروف، 

ومــا ذكــره ســيادة الرئيــس يف حديثــه اتفقنــا عليــه، وهنــاك خطــوات جــادة نحــو مســتقبل أفضــل وعــامل أفضــل 

وســام للعــامل كلــه لــكل أفــراده لــكل ســكانه، ورفــض لــكل املارســات اخلاطئــة مــن هنــا ومــن هنــاك.. أحييكــم 

ــا. وأشــكركم مجيًع

فيام يي أسئلة الصحفين وإجابات الرئيس مريس عليها:

كان الرئيس مرسي يؤمن بأن الدولة 

املصرية وإدارهتا مسؤوليـن عن احلفاظ  

على  واحلفاظ  البشرية،  النفس  على 

احلرية، واحلفاظ على املمتلكات
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جمــدي يوســف مــن التليفزيــون املــري: مــا حجــم املســاعدات التــي تــم تقريرهــا ملــر، وكذلــك أيًضــا مــا 

فــرص زيــادة االســتثار يف مــر؟

كثــري مــن مما قيل جييب عن بعض تســاؤالتك، ولكن الضامن احلقيقــي الوحيد الذي أرى أن االحتاد األورويب 

يف دعمه ملر يف املجال االقتصادي يتطلبه هو املرشوعات وجدية املرشوعات التي يمكن أن تستخدم فيها 

هــذه األمــوال، ونحــن لدينــا خطــة متكاملــة ومرشوعــات متعــددة ودراســات جــدوى عديــدة هلــذه املرشوعــات، 

ومــن خــال »التاســك فــورس« التــي ســتبدأ يف نوفمــر ســوف يتــم عــرض هــذه التفاصيــل فيــه.

 بالنســبة للتعينــات للفريــق املســاعد يل يف مــر، أنــا يل نائــب، وأربعــة مســاعدين أحدهــم مســيحي، وأخــرى 

امــرأة يف املســاعدين، ولــدي حــوايل عرشيــن مستشــاًرا فيهــم رجــال ونســاء ومســلمني ومســيحيني يف كافــة 

ــا وعــدت. ــه أبــذل قصــارى جهــدي للوفــاء ب التخصصــات، فــا وعــدت ب

وبالنســبة لرنامــج املئــة يــوم فإننــا نبــذل قصــارى جهدنــا، فاملجــاالت االقتصاديــة حتتــاج إىل بعــض الوقــت، 

ــه أيًضــا  ــا نحقــق إنجــازات كثــرية عــى األرض مــن أجــل خدمــة املواطــن وهــذا أمــر ليــس مســتحيًا، لكن لكنن

ليــس ســهًا، ونمــر مــن عنــق الزجاجــة سيًعــا إن شــاء اهلل.

شــال ســالمة مــن إيــران:  حــرة الرئيــس: لقــد قلتــم بأنكــم تــودون أيًضــا تعزيــز موقــف مــر ومكانتهــا يف 

العــامل العــريب، وقــد اجتمعــت الرباعيــة يف القاهــرة يف األســبوع املــايض بحضــور الســيد األخــر اإلبراهيمــي.. 

ــان قبــل 30 ســنة؟  هــل تعتقــدون أن احلــل ســيكمن إًذا يف إرســال قــوى عربيــة حلفــظ الســام، كــا ُفعــل يف لبن

وهــل تعتقــدون كذلــك أن هنــاك ســبيًا كذلــك إلرســال قــوى إيرانيــة ومريــة مشــركة لســوريا؟

اجتمــع مســاعدو وزراء اخلارجيــة يف القاهــرة هــذا األســبوع، يف نصــف األســبوع، وهنــاك توافــق عــام عــى 

رضورة أن تبــدأ هــذه الرباعيــة عملهــا بجديــة، واألخــر اإلبراهيمــي - ســفري األمــم املتحــدة - ســوف يكــون 

ــة،  ــع الرباعي ــاون م ــوريا؛ ليتع ــن س ــه م ــد عودت ــة بع ــع بالرباعي ــى أن جيتم ــص ع ــو حري ــرة، وه ــره يف القاه مق

ويعتمــد كثــرًيا ولديــه أمــل كثــري يف هــذه الرباعيــة، ونحــن كذلــك. وليــس املقصــود مــن هــذه الرباعيــة أن تتكــون 

وحدهــا يف هــذه املشــكلة، وإنــا هــي متثــل نــواة لعمــل عــريب مــن خــال اجلامعــة العربيــة وأعضــاء الــدول العربيــة 

والشــعوب العربيــة، وأيًضــا عمــل دويل مــن خــال األمــم املتحــدة، وهــذا مــا نســعى إليــه.
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ــك  ــدور، وكذل ــا ي ــة - موجــود يف الصــورة، ويعــرف م ــدول العربي ــل العــريب - األمــني العــام جلامعــة ال  نبي

ــي. ــر اإلبراهيم األخ

 النــاس يف العــامل اآلن يعولــون عــى الرباعيــة كثــرًيا، ونحــن ال نريــد أبــًدا أن نتدخــل يف الشــأن الداخــي 

الســوري. نريــد للشــعب الســوري أن يقــرر مــا يريــد، ولكننــا نبــذل كل جهــد، وحريصــون وجــادون 

ومــرون عــى أن نوقــف نزيــف الــدم يف ســوريا، وعــى أن نعلــن بوضــوح ونتخــذ املواقــف اجلــادة نحــو أن 

يتغــري هــذا النظــام.

ال جمــال للحديــث عــن إصاحــات يف هــذه الفــرة، وإنــا احلديــث عــن التغيــري، ورضورة وقــف نزيــف الــدم. 

هــذا هــذا هــو دورنــا األســايس، واملعارضــة اجتمعــت قبــل ذلــك يف مــر، وســتجتمع قريًبــا مــرة أخــرى برعايــة 

مــر؛ لكــي تتفــق فيــا بينهــا ومــع بعضهــا البعــض برعايــة عربيــة مريــة دوليــة؛ لكــي تســتطيع أن تــؤدي دورهــا 

اآلن، ويف املســتقبل يف إدارة الشــأن الســوري املرحــي، طبًقــا إلرادة الســوريني.

 نحــن مــرون عــى أن يتغــر النظــام يف ســوريا، وهذا مــا اتفقنــا عليه مع االحتــاد األورويب اليــوم يف أننا 

مجيًعــا ضــد مــا حيــدث من النظــام، وليس فقط بالــكالم أو بالقول، وإنام بــاإلرصار وبالفعــل وبالضغط بكل 

أنــواع الضغــط عــى أن يــرتك هــذا النظــام للســورين أن يقــرروا بأنفســهم مــا يريــدون، ال مــكان لــه يف ســوريا 

بعــد مــا فعــل مــن قتــل وإراقــة دمــاء للســورين.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 املقدسات اإلسالمية، والرسول )]( خط أمحر بالنسبة لنا مجيًعا، نحن املسلمن، نحن املرين 

مجيًعــا، نرفــض أي نــوع مــن أنــواع التعــدي أو اإلســاءة إىل رســولنا حممــد )]( الــذي نفديــه كلنــا بــكل 

أرواحنــا ومهجــات قلوبنــا، ال نقبــل أبــًدا، ونعــادي مــن يعتــدي أو يتعــدى بالقــول أو الفعــل أو اللفــظ عــى 

ــولنا )](. رس

كلمة الرئيس مرسي بشأن الفيلم املسيء للرسول )](
13 سبتمر 

2012م
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ــن  ــه، وأدي ــا أعــر عــن الشــعب املــري كل ــني، وأن هــذا أمــر مرفــوض مــن كل املســلمني، ومــن كل املري

وأتصــدى لــكل مــن حيــاول أو مــن يتكلــم أو مــن يفعــل أو مــن يــارس أي نــوع مــن أنــواع اإلســاءة إىل رســولنا 

ــامية. ــاتنا اإلس ــن مقدس ــد )](، أو إىل أي م حمم

ونقــول هلــؤالء العابثــني الذيــن يريــدون إشــعال الفتــن، وتأجيــج الراعــات بــني الشــعوب: لــن تفلحــوا، ولــن 

يكــون لكــم مــكان عــى هــذه األرض، أنــا أعلــم وأعــرف أن شــعوب العــامل احلــر، الشــعوب يف العــامل كلــه املحبــة 

للســام تديــن ذلــك وترفضــه وتقــف ضــده، وهــذا مــا أؤكــد عليــه بالنســبة لنــا، ويف ذات الوقــت نعلــم مجيًعــا أن 

حرمــة النفــس وقتــل األبريــاء والعــدوان عــى اإلنســان، عمــوم اإلنســان، هــذا يرفضــه اإلســام ونرفضــه مجيًعــا.

التعبــر عــن الــرأي، حريــة التظاهــر، واإلعــالن عــن املواقــف مكفــول، ولكــن بغــر تعــٍد عــى املمتلــكات 

اخلاصــة والعامــة أو عــى البعثــات الدبلوماســية أو عــى الســفارات مــن واجبنــا نحن ومــن صميم ديننــا أن نحمي 

ضيوفنــا، وأن نحمــي مــن يــأيت إلينــا مــن خــارج أوطاننــا، وأن نحمــي أماكــن إقامتهــم وأعامهلــم، وهــذا واجــب 

علينــا مجيًعــا؛ لذلــك أدعــو اجلميع أن يراعوا ذلك، يراعوا عدم خمالفة القانــون يف مر، ويراعوا عدم االعتداء 

عى السفارات أو عى القنصليات أو عى البعثات الدبلوماسية أو املمتلكات املرية اخلاصة والعامة أو غر 

املريــة وهــذا مــا أعــرف جيًدا أن الشــعب املري الواعــي ال يفعله، وأن هــؤالء الذين يقومــون بالعدوان عى 

الســفارات ال يمثلــون أحــًدا منــا، وإنــام البد مــن أن نتعاون مجيًعــا يف اإلعالن عن الرأي مع احلفــاظ عى مبادئنا 

وعــى وســائلنا الســلمية الصحيحــة التــي يتفــق معنــا العامل كلــه عليها.

ويف ذات الوقــت باألصالــة عــن نفــيس وبالنيابــة عــن الشــعب املــري، أتقــدم بخالــص العــزاء، أتقــدم 

بخالــص العــزاء واملشــاركة الوجدانيــة بــل وبالرفــض لقتــل الســفري األمريكــي يف بنغــازي، ومــن كانــوا معــه، هــذا 

فعــل نرفضــه ويرفضــه اإلســام، وإن حرمــة النفــس عنــد اهلل أكــر مــن حرمــة الكعبــة، كــا علمنــا رســولنا )]( 

الــذي ندافــع عنــه وندافــع وندفــع ونعــادي كل مــن يتعــرض لــه بســوء أي مــن كان موطنــه أو مكانــه، وقــد حتدثــت 

ــة ضــد  ــاك إجــراءات رادعــة قانوني ــاح، وأكــدت عليــه، رضورة أن تكــون هن مــع الرئيــس األمريكــي هــذا الصب

هــؤالء الذيــن يريــدون أن خيــروا العاقــات بــني الشــعوب وخاصــة بــني الشــعب املــري والشــعب األمريكــي.

لقــد تكــرر ذلــك قبــل ذلــك مــن ذات الشــخص بالنســبة للقــرآن الكريــم، واآلن حيــاول عبًثــا مــع آخريــن أن 

جيــرب اإلســاءة إىل رســول اهلل )](.
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أكــدت للرئيــس األمريكــي أن هــذا مرفــوض، وأن هــذا ال يمكــن قبولــه مــع إدراكنــا لطبيعــة الشــعب 

األمريكــي املتحــر، وتأكيــدي أن الشــعب املــري ال يقــل حتــًرا أو حرًصــا عــى العاقــات الدوليــة أو عــى 

ــه. ــامل كل ــعوب الع ــن ش ــن أي م ــدويل م ــام ال الس

مــا حــدث يف بنغــازي يف ليبيــا نرفضــه، وأعلــم جيــًدا أن الشــعب الليبــي، وأن القيــادة الليبيــة أيًضــا ترفضــه، 

وقــد أعلنــت عــن ذلــك بوضــوح.

 أؤكــد للجميــع أننــا ضــد كل مــن يعتــدي عــى املقدســات، ولكننــا نعــادي دائــًا مــن يعتــدي عــى مقدســاتنا 

أو عــى رســولنا )](، ونقــف ضــده بــكل حــزم وعــزم، وال يعنــي ذلــك أن نعتــدي نحــن عــى أحــد أو نــارس 

ــا بغــري نفــس أو فســاد يف األرض،  ــل نفًس ــواع العــدوان عــى اآلخريــن، فمــن قت ــوع مــن أن ــة أي ن بنفــس الكيفي

فكأنــا قتــل النــاس مجيًعــا، ومــن أحياهــا فكأنــا أحيــا النــاس مجيًعــا.

 هذا موقفنا، وهذا ديننا، ال نعتدي عى أحد، ولكننا أبًدا ال نقبل العدوان علينا أو عى مقدساتنا.

ــة  ــة شــعبها وأبنائهــا، وعــى محاي ــة أرضهــا، وعــى محاي ــة قــادرة عــى محاي ــة املري نقــول للعــامل كلــه إن الدول

ضيوفهــا وبعثاهتــا الدبلوماســية والســفارات والفنــادق والقنصليــات وكل املمتلــكات اخلاصــة بالشــعب املــري 

واخلاصــة بمــن يتملكهــا بمــر أو يعيــش عليهــا.

ــك،  ــدر ذل ــًدا، نق ــد أب ــى أح ــدوان ع ــم ع ــاء اهلل، ال يت ــؤالء. وإن ش ــة كل ه ــد حلاي ــذل كل جه ــن نب نح

ــه. ــامل كل ــام يف الع ــذا الس ــار ه ــد يف انتش ــام ورغ ــن وس ــه بأم ــامل كل ــع الع ــل م ــه، ونتواص ــرس علي ونح
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

األخ العزيــز رجــب طيــب أردوغــان - رئيــس الــوزراء، الســادة والســيدات احلضــور مجيًعــا، أعضــاء حــزب 

العدالــة والتنميــة أحييكــم مجيعــا بتحيــة اإلســام اخلالــدة.. الســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه..

احلمــد هلل، والصــاة والســام عــى رســول اهلل.. احلمــد هلل الــذي مجعنــا عــى اهلــدى واحلــق، واحلمــد هلل الــذي 

أكرمنــا هبــذا االجتــاع.. أشــعر بينكــم بــكل األخــوة واملــودة واملحبــة.. ولذلــك فــإين أنتهــز هــذه الفرصــة ألنقــل 

لكــم ومــن خالكــم حتيــة شــعب مــر إليكــم مجيًعــا، وإىل كل أبنــاء الشــعب الركــي.

كلمة الرئيس مرسي يف مؤمتر حزب العدالة والتنمية 
يف أنقرة  بتركيا

30 سبتمر 
2012م
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أحســب - أهيــا األحبــاب - أن العــامل كلــه ينظــر إلينــا اآلن، ولكــن مــا هــو أهــم مــن ذلــك أن اهلل يرانــا مــن فــوق 

ســبع ســموات، ويف عــر وزمــن حيتــاج إىل العــدل والســام ورســالتنا املشــركة بــني شــعب مــر وتركيــا، كــا 

أهنــا رســالة بــني شــعوب األرض، وهــي رســالة الســام واالســتقرار لــكل أهــل األرض.

لقــد اســتمعت معكــم إىل مــا قدمــه وبتفصيــل واضــح رئيــس الــوزراء رجــب طيــب أردوغــان عــن إنجــازات 

الشــعب الركــي العظيــم بقيــادة حــزب العدالــة والتنميــة التــي ينظــر إليهــا العــامل كلــه باحــرام وتقديــر.

لقــد رأيــت يف كلاتــه صدًقــا وعزيمــة وتعبــرًيا عــن إرادة هــذا احلــزب، وعــن طبيعــة هــذا الشــعب الــذي مــازال 

لديــه الكثــري يــؤدي بدقــة وإتقــان، وهــو حيافــظ عــى هويتــه، ويتخــذ كل الوســائل لكــي ينمــو بقــوة يف عــامل حيــرم 

مــن يعتمــد عــى نفســه وعــى إمكانياتــه ويشــق طريقــه بإرادتــه احلــرة.

ــا أنقــل  ــا أعــر لكــم عــن حبــي وتقديــري بــل وإعجــايب هبــذه املســرية الناجحــة إن »إننــي أهيــا األحبــاب وأن

إليكــم مشــاعر وتقديــر واحــرام وإعجــاب الشــعب املــري كلــه.. تعلمــون أهيــا األحبــة أن الشــعب املــري 

ــة.. تعلمــون أن  ــة االجتاعي ــة والعدال ــة والعــدل واملســاواة والديمقراطي ــل إىل احلري ــد اشــتاق عــر زمــن طوي ق

ــر 2011م. ــه املباركــة الســلمية يف 25 مــن يناي ــام بثورت الشــعب املــري يف اشــتياقه لــكل ذلــك.. ق

أنقــل إليكــم حقيقــة مــا يتطلــع إليــه شــعب مــر مــن اســتقال تــام يف اإلرادة وهكــذا نفعــل أهيــا األحبــاب 

ــة  ــوا ديمقراطي ــم ومارس ــون حريته ــال املري ــة، ن ــم كامل ــون إرادهت ــك املري ــد امتل ــة، فق ــر العظيم ــورة م بث

كاملــة يف اختيــار مــن يعــر عنهــم يف الرملــان بغرفتيــه قبــل ذلــك، ثــم اختاروا رئيســا هلــم بحريــة تامــة وبديمقراطية 

حقيقيــة كــا شــهد عليــه كل العــامل.

اآلن يتحــرك املريــون نحــو النهضــة واإلنتــاج احلقيقــي ويتحركــون ليعتمــدوا بعــد اهلل عــى أنفســهم وعى 

ســواعدهم وعــى نيلهــم ومواردهــم.

وبــإرادة املريــني أتوجــه لفتــح كل األبــواب مــع هــذا العــامل الــذي نعيــش فيــه لكــي تلتقــي إرادة اخلــري 

ــاري  ــا احلض ــر دوره ــؤدي م ــي ت ــامل، لك ــذا الع ــاء يف ه ــم األصدق ــون ودع ــع ع ــري م ــعب امل ــع الش م

باســتقرار وتنميــة عامليــة إجيابيــة تعــود عــى أبنــاء مــر بــل وعــى كل العــامل باخلــري، وهــذا مــا ننشــده ونعمــل 

مــن أجلــه اآلن.
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نحــن اآلن نخطــو خطــوات جــادة الســتكال االنتقــال الديمقراطــي الكامــل والقضــاء عــى الفســاد ووضــع 

خطواتنــا األوىل نحــو تنميــة حقيقيــة لكــي تكتمــل الصــورة، أنــا كمعــر عــن الشــعب املــري أشــكر لكــم أهيــا 

األشــقاء يف تركيــا شــعًبا وحكومــة اســتعدادكم ووقوفكــم إىل جانبنــا يف هــذه املســرية املباركــة.

هنــاك نقطــة مهمــة التــي أحــب أن أؤكــد عليهــا.. نحــن يف مــر داخليــا نســعى بــكل قــوة إىل االســتقرار 

واألمــن واإلنتــاج، واملريــون يضحــون مجيعــا مــن أجل وطنهــم وينهضون بــكل قــوة ليعيدوا جمدا ويؤسســوا 

حلضــارة حقيقيــة عــى أرض مــر بــكل أبنــاء مــر وبــكل شــعبها، هبــم وهلــم تنهــض هــذه املســرية، وســوف 

يكــون إن شــاء اهلل خــريا كثــريا طاملــا أن اهلل يرعانــا، وأن الشــعب يقــف يضــع يــده يف يــد بعضــه البعــض، ويــر 

عــى املــي قدًمــا يف هــذه املســرية.
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11 أكتوبر 
2012م    

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 الثــورات عبــر التاريــخ كلــه عّبــرت عــن روح المصرييــن ضــد 
االســتعمار، ضــد الهيمنــة، ضــد االســتعباد، ضــد القســر، ضــد 

الديكتاتوريــة وتزويــر االنتخابــات والفســاد وقهــر اإلرادة

ــا  ــى الفشــل، يضعــف األمــة كلهــا، ومًع ــؤدي إل ــازع ي   التن
ــا - إن شــاء اهلل - لــن يســتطيع أحــد أبــًدا أن يمــر أو  جميًع

يمــرر شــيًئا ال نتفــق عليــه 

ــر شــرعية  ــورة 25 يناي ــورة شــرعية، والشــرعية لث ــكل ث   ل
شــعبية... ثوريــة بالمفهــوم القانونــي الدســتوري الوطني 

الواضــح
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احلمد هلل والصاة والسام عى رسول اهلل، }واعتصموا بحبل اهلل مجيًعا وال تفرقوا{.

ــة،  ــا، رجــال الدول  الســادة احلضــور، اإلخــوة واألخــوات، الســيد نقيــب املحامــني، الســادة املحامــني مجيًع

رئيــس الــوزراء والــوزراء، الســيدات والســادة احلضــور من القــوى السياســية واألحــزاب والشــخصيات العامة، 

وكل مــن رشف هــذا املــكان.. أحييكــم مجيًعــا بتحيــة اإلســام اخلالــدة، فالســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه.

كلمة الرئيس مرسي يف االحتفال مبئوية نقابة املحامن 
11 أكتوبر 
2012م    
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 هــذه مناســبة عزيــزة ومناســبة ذات معنــى وقيمــة كبــرية ليــس فقــط للمحامــني، ولكــن لــكل املريــني؛ 

ألننــا عندمــا نتحــدث عــن مئــة عــام، عــن قــرن كامــل، لنقابــة املحامــن يف مــر، فــإن ذلــك يعنــي أن مــر 

دولــة القانــون منــذ عــرشات الســنن، وأهنــا دولــة الدســتور باملعنــى الــذي يفهمــه العــامل، والــذي فــرح بــه 

املريــون فرًحــا شــديًدا حتــى إهنم قالوا للتعبــر عن فرحهم إن الدســتور قرآننا، أرادوا أن حييوا الدســتور 

فرًحــا بــه، أن للدســتور قيمة كبرة كــام للقرآن يف حيــاة املرين.

هــذا املعنــى املســتقر يف نفوســنا مجيًعــا أننــا نحــب أن نحتكــم إىل العــدل، ونحــب أن نرجــع إىل مــا نتفــق 

عليــه، ونحــب أن نعيــش يف جمتمــع حيــرم بعضــه بعًضــا، ونحــب أن نعيــش يف جمتمــع حيــرص كل أبنائــه عــى 

اســتقراره وعــى إعــاء قيمــة احلريــة فيــه، وعــى إعــاء مفهــوم ومعنــى وقيمــة العــدل الــذي هــو مــن أســاء 

اهلل احلســنى، فــاهلل هــو العــدل، والعــدل املطلــق هلل )8(.

 أهيا احلضور الكرام،

ــار  ــك خي ــر أن أمل ــني يف م ــن املحام ــوة م ــي دع ــا تأتين ــًدا عندم ــا كان يل أب ــوة، وم ــذه الدع ــعدت هب س

عــدم التلبيــة، وإنــا ســعدت بالدعــوة، وســعدت بتلبيتهــا، وأســعد اليــوم مــن كل قلبــي عندمــا أراكــم، وأرى 

ــوان الطيــف املــري مــن  ــي أستشــعر فيهــا ويف كل كلاهتــا، كل أل ضيوفكــم، وأرى كل هــذه الوجــوه الت

كل اجتــاه وفكــر، ومــن كل مــكان يف مــر، أراكــم فــأرى فيكــم معنــى التكامــل ال التطابــق، وإنــا التجمــع 

عــى اهلــدف الواحــد، مــر اجلديــدة، مــر املســتقرة، مــر صاحبــة الرســالة، مــر التــي حيــب أبناؤهــا أن 

يعيشــوا يف وطــن يقــوم يف أساســه عــى احــرام القانــون والدســتور، وعــى إعــاء قيمــة العــدل.

ــت أدوات  ــد، وإن اختلف ــد البعي ــدف الواح ــى اهل ــاق ع ــل واالتف ــذا التكام ــا ه ــم مجيًع  أرى يف وجهوك

ــف. ــن املواق ــري ع ــل أو التعب ــات العم ــائل وآلي ووس

أنتــم أهيــا األحبــاب الكــرام مــن أبنــاء مــر مــن هــذا الشــعب، كلنــا نعيــش عــى ذات األرض، نســتظل بســاء 

واحــدة، ونعبــد إهلًــا واحــًدا، ونديــن بحــب لبعضنــا البعــض، يظهــر يف املواقــف الصعبــة حــب ينبــع مــن قلــب 

طيــب، قلــب املريــني، الذيــن خــال املئــة عــام هــذه التــي حتتفلــون بمرورهــا ونحتفــل معكــم، هــذه املئــة عــام 

كــم عانــى أبنــاء مــر فيهــا، لكنهــم صمــدوا، كــم جــار عليهــم مــن تــوىل أمرهــم يف كثــري مــن األوقــات، ولكنهــم 

حتملــوا ونظــروا إىل األمــام، وثــاروا - كــا حتــدث التاريــخ - عــدة ثــورات يف ســنة 19 و52 و2011م.
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هــذه الثــورات عــّرت عــر التاريــخ كلــه عــن روح املريــني ضــد االســتعار، ضــد اهليمنــة، ضــد االســتعباد، 

ضــد القــر وفســاد احلكــم، ضــد الديكتاتوريــة وتزويــر االنتخابــات والفســاد وقهــر اإلرادة، هــا نحــن نقــف مــع 

بعضنــا البعــض يف قلعــة احلريــات، كــا نســميها دائــًا، ونحــب هلــا أن تبقــى هكــذا دائــًا. نقابــة املحامــني، املبنــى 

ــة أنتــم تعرفــون أهنــا تشــمل الرجــال والنســاء،  ــا ملــا أقــول الرجــال يف اللغــة العربي ــا أن واملعنــى، الرجــال - طبًع

أحســن نــاس يعرفــون اللغــة العربيــة يف مــر املحامــون طبًعــا؛ 

يكتبــون مذكــرات ويكســبون قضايــا ويقفــون يف املحاكــم أمــام 

القضــاة الكبــار ويناجزوهــم بالكلمــة واهلمة والدرايــة واملعرفة، 

أليــس كذلــك؟ تكســبون قضايــا كثــرية، ســعداء احلمــد هلل، 

أم أنكــم حتتاجــون شــيًئا مــن احلكومــة، النقيــب يقــول حــق 

املجتمــع، املجتمــع مســامح.

 أقــول لكــم أهيــا األحبــاب: النقابــة املبنــى والتاريــخ واملعنــى، 

والرجــال الكــرام أصحــاب اهلمــم الذيــن محلــوا هــم التحريــر منــذ 

عــرشات الســنني: مصطفــى كامــل، حممــد فريــد، وغريهــا، الذيــن 

نقلــوا صــوت مــر وشــعبها يف وقــت صعــب، الذيــن عــّروا 

ــه  ــوا يف وج ــن وقف ــل، الذي ــم والقت ــر والظل ــواي والقه ــن دنش ع

الطغيــان واالســتبداد، وهــا هــم يف هــذه األجيــال، يف هــذا اجليــل 

ــتكملون  ــوم يس ــم الي ــا ه ــال، ه ــكل األجي ــعر ب ــوان الش ــكل أل ب

ــه الكثــري مــن شــعوب ودول العــامل. ــا يف موقــف حيســدنا علي مســرية عظيمــة، ونحــن نقــف اآلن يف مــر مجيًع

 نحــن أمامنــا أبــواب مفتوحــة يف جمــاالت عديــدة، لدينــا فــرص متاحــة، لدينــا إمكانيــة كبــرية للنمــو والتنميــة، 

والعمــود الفقــري - كــا تعلمــون - هــو البــرش، عمــود التنميــة الرئيــيس هــو البــرش، ومــن خــري هــذا البــرش مــن 

حيرصــون عــى العــدل والعدالــة حتــى يطمئــن النــاس.

هــذه الفرصــة أو الفــرص املتاحــة لنــا اآلن تســتوجب منــا أن نتكامــل، تســتوجب منــا أن نتحــاب، تســتوجب 

منــا أن نــدرك أن اخلــالف فيــه مضيعــة للوقــت وإضاعــة للفــرص، وقــد يســعد عدونــا بذلــك بالــرضورة، وأؤكــد 

التعديــل  مرســي  الرئيــس  أجــرى   
علــى  احلفــاظ  أجــل  مــن  الدســتوري 
التشــريع، ال مــن أجــل اســتخدامه ضــد 
هــذا  يســتخدم  مل  إنــه  حــى  أحــد، 
التشــريع يف ستيـــن يوًمــا كاملة إال يف 

فقــط  ثالثــة  حــاالت 
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لكــم بتكــرار مســتمر أننــي عندمــا أقــول عــدو فــال أقصــد مرًيــا أبــًدا، وإنــام عدونــا املرتبــص بنــا الــذي يكــره لنا 

أن نفيــق ممــا حــل بنــا مــن كبــوة طالت.

هــذه أمــة وهــذا شــعب فــرض عليــه الكثــري مــن الظلــم، ووقــع عليــه الكثــري مــن حمــاوالت القهــر والتغييــب، 

أدمــن النظــام التزويــر، وصــار عــى درب طويــل متنكًبــا لــكل معــاين املــروءة واإلخــاص للوطــن وحــب الوطــن 

ــا نعــاين  ــًا، وكلن ــاء أمــًدا طوي ــه، وزرع ذلــك يف األبن ــاء ل واالنت

ــن  ــود م ــدة عق ــر ع ــا ع ــع بن ــذي وق ــذا ال ــن ه ــديدة م ــاة ش معان

ــت وال  ــا خنع ــًدا، م ــة أب ــذه األم ــت ه ــا مات ــًدا م ــن أب ــن، لك الزم

تراجعــت، وال يف حقوقهــا واملطالبــة هبــا قــرت، إنــا كانــت 

ــعي  ــذا الس ــوف يف ه ــة الصف ــًا يف مقدم ــم دائ ــعى وكنت ــًا تس دائ

عــى اختــاف توجهــات وأفــكار ورؤى التجمــع النقــايب اهلائــل 

للمحامــني يف مــر.

أنــا ال أريــد أن أطيــل عليكــم، ولكــن البــد مــن التاريــخ، البــد 

مــن التاريــخ ملــن يريــد، أنــا إن مل أكــن مهندًســا لــوددت أن أكــون 

ــاص،  ــا القص ــن قضاي ــدة م ــة واح ــب قضي ــي أكس ــا، لك حمامًي

قضيــة واحــدة فقــط اكســبوها. 

أقول لكم أهيا األحباب الكرام: 

ــن  ــة، ويعل ــب احلري ــض بح ــا ينب ــًا وحديًث ــر قدي ــخ م تاري

ــدث  ــر، ويتح ــر ألرض م ــاء م ــن أبن ــاء م ــن االنت ــن حس ع

ــع األوقــات،  ــا لنضي ــًدا خلفن ــد أن ننظــر أب ــه يمــي، فــا نري بــكل وضــوح أن هــذا الشــعب عندمــا ينهــض فإن

ــة  ــا بالرؤي ــا بعًض ــوي بعضن ــوار، وأن يق ــل باحل ــد أن نتكام ــا نري ــرص، وإن ــع الف ــا لتضي ــفل أقدامن ــر أس وال ننظ

ــد. ــري الواح ــدف الكب ــة وباهل الواضح

 ال شــك أهيــا األحبــاب أن ثــورة 25 ينايــر عــرّبت عنــا مجيًعا، ووقف املريــون بكل قوة تقودهــم أهدافهم، 

فــال يســتطيع أحــد كائنًــا مــن كان أن يزعــم أنــه قــاد وحده هــذه الثــورة، وإنــام كلنا مجعنــا حب الوطــن واحلرص 

ال يوجــد يف مصــر بيــت واحد مل يشــارك 
منــه فــرد مــن أفــراده علــى األقــل، رجــل 
 25 ثــورة  يف  فتــاة،  أو  شــاب  امــرأة،  أو 
ينايــر، وهــذه الثــورة مل لتكــن لتقــوم 
ــوال  ــا، ول ــهداء فيه ــاء الش ــوال دم ــح ل وتنج
تضحيــات املصابيـــن علــى أرض ميادينهــا
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عــى أن ننهــض مــن هــذه الكبــوة، وأن نزيــح هــذا الظلــم وهــذا الغــي وهــذا التزويــر الــذي وصــم هــذا الوطــن أمام 

العامل كله.

ــا أؤكــد لكــم مــا  ــا بحــق عــى قلــب رجــل واحــد، وأن ــر، فكن ــا هنضــت يف 25 يناي ــا أن إرادتن مــا نعرفــه مجيًع

أراه ورأيتــه واضًحــا: ال يوجــد يف مــر بيــت واحــد مل يشــارك منــه فــرد مــن أفــراده عــى األقــل، رجــل أو امــرأة، 

شــاب أو فتــاة، يف هــذه الثــورة، وإنــا هــي ثــورة اجلميــع، ومررنــا بمرحلــة انتقاليــة بــدت كأهنــا طويلــة، ولكــن 

ــات املصابــني عــى  ــوال تضحي ــوال دمــاء الشــهداء فيهــا، ل ــؤدي ل ــا ومل تكــن لتقــوم وت ــورة مل تكــن لتحي هــذه الث

ــا. أرض ميادينه

هــؤالء الشــهداء، هــؤالء املصابــون، املشــاركون يف الثــورة مجيًعــا يعرفــون قدرهــم، ويقــدرون هلــم مــا قامــوا بــه 

ومــا ضحــوا بــه، أنفســهم وأعضاءهــم، بيوهتــم، أبناءهــم، أهليهــم، نحــن منهــم وهــم منــا، وال يمكــن أبــًدا أبــًدا 

أن يتصــور أحــد أن دم هــؤالء الشــهداء أو أن جــراح وأنــات املصابــني هــذه تضيــع، لــن تضيــع أبــًدا.

 منــذ أيــام قليلــة، أصــدرت قــراًرا بقانــون بالعفــو عــن كل مــن وقــع عليــه ظلــم بحكــم أو حتقيــق أو اعتقــال 

ــًدا، واليــوم ونحــن نتحــدث عــن حــق الشــهداء واملصابــني، ونحــن  يف هــذه الثــورة، أظنكــم تعلمــون ذلــك جي

ــام قليلــة بإعــداد مــرشوع لقانــون لكــي نحافــظ عــى  نتحــدث عــن هــذا أقــول إن احلكومــة مكلفــة يف خــال أي

ــدوا لنــا هــذه الطريــق. الثــورة وحقــوق الثــوار، لكــي ال تضيــع دمــاء الذيــن استشــهدوا فعّب

ســيصدر هــذا القانــون للحفــاظ عــى الثــورة، وللحفــاظ عــى الثــوار، ولعمــل الالزم مــن إجــراءات للقصاص 

هلــم، وهنــاك جلنــة مكونــة لتقــي احلقائــق كاملــة؛ حتــى ال تضيــع احلقــوق، وحتــى ال يظلــم أحــد، وإنــام هــذا 

مــاٍض لتحقيــق العــدل، وأنتــم حريصــون عــى هــذا وللقصــاص للشــهداء، ولضــامن أن هــؤالء الشــهداء تقــر 

أرواحهــم وأعــن أهليهــم عــى حقوقهم الكاملــة، هذه مســئوليتنا مجيًعا، مســؤوليتي يف املقــام األول.

ــذ  ــا أن نتخ ــا مجيًع ــد من ــد أح ــة ال يري ــاء وال الساس ــون وال القض ــال القان ــن رج ــم وال م ــد منك ــد أح ال يري

إجــراءات اســتثنائية، ال نريــد أن توصــم هــذه املرحلــة بأنــه كان فيهــا اســتثناءات، إذا كان احلــال كذلــك فــإن علينــا 

أن نتخــذ اإلجــراءات الصحيحــة بالترشيــع والتقنــني والعــدل والقضــاء واملحامــني وحقــوق الشــهداء واملصابــني 

واملضاريــن، هــذه احلقــوق كلهــا ضمــن منظومــة نحــرص عليهــا مجيًعــا؛ فنحــن نريــد للقضــاء أن يبقــى شــاخًما 

مســتقاًل، وأن يظــل يف مكانتــه التــي نقدرهــا مجيًعــا، وأال خيــدش وأنتــم جــزء أصيــل مــن هــذا القضــاء، إذا كان 
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القضــاة هــم الذيــن حيتــوون منظومــة العــدل، فأنتــم تقومــون عليهــا معهــم وحترصــون عليهــا كــا نحــرص مجيًعــا 

عــى ذلــك.

وهلــذا؛ فــإن لــكل ثــورة رشعيــة، والرشعيــة الثوريــة يف تاريــخ األمــم كثــًرا مــا كانــت تســتخدم وتــراق مــن 

خالهلــا الدمــاء، كثــًرا مــا كانت تســتخدم وقــد يعوج هبا احلكــم، وكثًرا ما كانت تســتخدم ويســتقيم هبا احلال. 

احلمــد هلل أن الرشعيــة لثــورة 25 يناير رشعية شــعبية، ثورية باملفهوم القانوين الدســتوري الوطني الواضح، فلم 

تــرق بســبب هــذه الرشعيــة دمــاء، ومل يعتــدِ أحــد عــى أحــد هبــذه الرشعيــة، وال يمكــن أن يســتخدمها بطريقــة 

خاطئــة أو بخطــأ مــن انتخبــه املريــون ليكون رئيًســا هلم يف هــذه األجواء.

ــا  ــم وم ــدت لك ــروا، أك ــن ح ــامح مم ــتاذ س ــات، وكان األس ــاء وللنقاب ــيوخ القض ــم ولش ــدت حلراتك أك

ــتخدمه  ــل أن أس ــن أج ــع، ال م ــى الترشي ــاظ ع ــل احلف ــن أج ــتوري م ــل الدس ــت التعدي ــي أجري ــد أنن ــت أؤك زل

ضــد أحــد أبــًدا، ألحافــظ عــى الترشيــع، ومل أســتخدم هــذا الترشيــع - كــا اتفقــت مــع رجــال القضــاء وهيئاتــه 

ــوم 10/11 إال يف حــاالت  ــة مــن 8/12 إىل الي ــا كامل ومــع كل القــوى السياســية - مل أســتخدمه يف ســتني يوًم

ثاثــة فقــط اســترشت فيهــا رجــال القضــاء قبــل أن أصدر الترشيــع، املــرة األوىل: لطــاب الصف الثــاين الثانوي 

الذيــن كانــوا قليــي احلــظ هــذا العــام، ســيعيدون الدراســة تبًعــا للنظــام القديــم أم اجلديــد للثانويــة العامــة. الثانيــة: 

التأمــني الصحــي عــى أطفالنــا قبــل ســن اإللــزام قبــل ســت ســنوات. الثالثــة: إللغــاء احلبــس االحتياطــي يف قضايا 

الــرأي للصحفيــن.

هــذه احلــاالت الثاثــة، ومهمــت وأريــد مــن خالكــم كمســؤول عنكــم وعــن مــر، أريــد أن أحــذر مــن أن 

تتكــرر هفــوات، أو أن يســاء فهــم العــدل أو االســتقرار؛ لكــي هيتــز بذلــك العــدل أو االســتقرار مــن ترفــات 

البعــض، فــإين لــن أقــدم أبــًدا عــى إجــراء اســتثنائي، ولكــن بكــم مجيًعــا، هبــذا الوطــن، تكــون اإلجــراءات املحققــة 

ــًدا حلســاب أحــد أو عــى حســاب  ــة، وليســت أب ــة وطني ــة الشــعبية، وهــي إرادة دســتورية قانوني ــإلرادة الثوري ل

أحــد، أفــراد أو مجاعــات أو أحــزاب أو مؤسســات أو وطــن ال يمكــن.

ــي  ــكل أه ــر ل ــب وتقدي ــكل ح ــدث ب ــم أحت ــن خالك ــف، م ــة واملواق ــاب الكلم ــم أصح ــم وأنت ــن خالك م

وإخــواين رجــااًل ونســاء يف مــر، وخاصــة مــن يتصــور أحياًنــا أنــه برأيــه يمكــن أن يفســد الــود، أو يمكــن بفعلــه 

ــه أن يــؤدي إىل موقــف يسء، ال يمكــن. أن هيــز أمــن الوطــن، أو بحركت
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لــن أســمح ألحــد أن يفعــل ذلــك، ولــن أختــذ إجــراًء اســتثنائًيا، أرجــو أن يســمعني كل األهــل كل الشــعب 

ــا البعــض؛ لكــي متــر  ــا يف هــذه املرحلــة، نريــد أن نضــع أيدينــا يف أيــدي بعضن ــا نريــد أن نقــف مًع املــري؛ ألنن

ــا. هــذه الشــهور القليلــة، لكــي يصبــح ملــر - وإن شــاء اهلل ســيكون - دســتور دائــم وليــس مؤقًت

انظــروا حولكــم أهيــا الســادة الكــرام، اإلخــوة املحامــني، رجــال العلــم والقضــاء والقانــون، انظــروا حولكــم 

ــتقرار، ال  ــدم االس ــاف أدى إىل ع ــروا أن اخل ــرية ل يف دول كث

إىل االســتقرار، وأن بعــض هــذه الــدول التــي نحبهــا ونحــرص 

عــى مصلحتهــا تعــاين عــرش ســنوات مــن عــدم وضــع الدســتور 

أو اكتــال قواعــده الكليــة، ال نريــد أبــًدا أن نكــون كذلــك، وإنــا 

نريــد أن نكــون واعــني باملوقــف، حريصــني عــى املصلحــة، 

متكاملــني يف الرؤيــة.

لــن يكــون ملــر أبًدا دســتور - كــام يقول البعــض - يعرب 

عــن فئــة دون فئــة، الشــعب املــري لــن يوافــق. مســؤوليتي 

أن أعــرض هــذا املقــرتح بدســتور عــى الشــعب بحريــة تامــة 

وأمانــة كاملــة، وإن قــال ال نعيــد الكــّرة. مســؤوليتي أن أقــف 

ــا؛ لكــي نعــرب هــذه املرحلــة دونــام خســائر -  معكــم مجيًع

إن شــاء اهلل.

البــد أهيــا األحبــاب أن نتحــاور، ويســتمر بيننــا احلــوار، البــد 

أهيــا األحبــاب أن نمــي، وال نقــف مكاننــا، كل مــن لــه رأي أو 

لديــه رؤيــة أو يريــد أن يســاهم يف صناعــة مســرية الوطــن اآلن فــإن كي آذان صاغيــة، وأريدكــم مجيًعــا بحــق أن 

تســامهوا يف هــذا الفعــل، وأن تكونــوا جــزًءا حقيقًيــا مــن هــذه امللحمــة واملســرية.

ــتطيع  ــا نس ــرشخ، أف ــة دون أن ت ــق الزجاج ــن عن ــر م ــك أن نم ــاًقا، ونوش ــا ش ــا طريًق ــرًيا، ومضين ــبنا كث كس

أن نصــر عــى بعضنــا البعــض، حتــى يمــر هــذا الظــرف، ومًعــا نتكامــل وال نتفاضــل، نتعــاون وال أبــًدا نتنابــذ، 

ونصــر لكــي نمــر إىل الدولــة التــي اتفقنــا عليهــا، اتفقنــا عــى أربــع كلــات ال أحــد خمتلــف عليهــم أبــًدا، اتفقنــا 

أن  يرجــو  مرســي  الرئيــس  كان 

علــى  كان  بأنــه  التاريــخ  يذكــره 

قــدر املســؤولية، وعنــد ظــن شــعبه، بــل 

وقبــل  املحيــط،  العــريب  العــامل  شــعوب 

ربــه  ظــن  عنــد  ذلــك 
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عــى أربــع كلــات يف كل احلــوارات الوطنيــة ويف كل املقرحــات وكل الوثائــق، وعــى رأســها وثيقــة األزهــر التــي 

ــتورية  ــة، دس ــة، ديمقراطي ــة وطني ــة: دول ــات أربع ــا صف ــا هل ــتثناء، دولتن ــدون اس ــزاب ب ــا كل األح ــت عليه وقع

قانونيــة، حديثــة. هــذه األربــع كلــات هــي مــا نصــف هبــم واتفقنــا عليهــم لدولتنــا هــذه، بقــي أن ترجــم الكلــات 

األربــع هــذه إىل نصــوص ومــواد.

اقرحــوا مــا شــئتم، قولــوا مــا تشــاؤون، اعركــوا األمــر 

بســلمية وعقــل ورؤيــة ورويــة، اذهبــوا إىل أبعــد حــد ممكــن 

ــى  ــرح ع ــرض املق ــن أع ــم، ل ــذوا أوقاتك ــاء، خ ــوار البن ــن احل م

ــذا  ــرض، ه ــل أن يع ــكل قب ــن ال ــق م ــت تواف ــعب إال إذا رأي الش

ــي. ــر منته أم

يذكرنــا  التاريــخ،  يذكركــم  أن  مجيًعــا  دائــًا  لكــم  أرجــو   

ــا فعــًا عــى قــدر  ــا كن ــا أنن ــا وأحفادن ــا، بعــد ذلــك مــع أبنائن كلن

املســؤولية، وعنــد ظــن شــعبنا، بــل شــعوب العــامل العــريب املحيــط 

بنــا، كنــا عنــد ظنهــم بنــا، بــل قبــل ذلــك عنــد ظــن ربنــا بنــا، الــذي 

ــوا{ }وال  ــا وال تفرق ــل اهلل مجيًع ــًا }واعتصمــوا بحب ــا دائ دعان

ــم{. ــب رحيك ــلوا وتذه ــوا فتفش تنازع

التنــازع يــؤدي إىل الفشــل، يضعــف األمــة كلهــا، نريــد أن نقلل 

مــن ذلــك مــا اســتطعنا إىل ذلــك ســبياًل، ومًعــا مجيًعــا إن شــاء اهلل 

لــن يســتطيع أحــد أبــًدا أن يمــر أو يمــرر شــيًئا ال نتفــق عليــه.

أمــا بالنســبة للمطالــب، بالنســبة ملطالبكــم، كل مطالبكــم عــى العــني والــرأس. األســتاذ ســامح بلســان 

املحامــني، ولســان املحامــني لســان جيــد، قــادر عــى أن يعــر عنكــم مجيًعــا، أرســل يل مــا هــو مكتــوب، أظــن منــذ 

ــه. ــردد يف أن نســتجيب لكــم في ــن ن ــا، ومــا يمكــن أن نحققــه ل ــه مًع يومــني، وســننظر في

ــا ال أحــب أن  ــداول، يف املتوســط؟ أن ــة كــم تأخــذ يف الت ولكــن، وخــري الــكام بعــد لكــن، ولكــن القضي

أقــول كاًمــا أحتــوي بــه أحــًدا أو أضيــع وقًتــا، ال أحــب أن أقــول ذلــك. لكــن أنــا أقــول لكــم بجــد ألن أنــا 

الشــعب املصــري ُفــرض عليــه الكثــري 
الكثــري  عليــه  ووقــع  الظلــم،  مــن 
أدمــن  والتغييــب،  القهــر  حمــاوالت  مــن 
علــى  وصــار  التزويــر،  مبــارك  نظــام 
درب طويــل متنكًبــا لــكل معــاين 
وحــب  للوطــن  واإلخــالص  املــروءة 

لــه واالنتمــاء  الوطــن 
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ــي الكــرام  ــع، فأخاطــب مــن خالكــم أبنائ ــا أخاطــب اجلمي ــع مــن خالكــم، وفرصــة أين أن أخاطــب اجلمي

واإلخــوة الكــرام األطبــاء فمهمتهــم عظيمــة جــًدا، ومطالبهــم رضوريــة وموضوعيــة جــًدا. اإلخــوة املعلمــني 

واملعلــات، أصحــاب رســالة ســامية وعظيمــة مطالبهــم واحتياجاهتــم رضوريــة وحقيقيــة وواقعيــة. ســواقو 

امليكروبــاص يريــدون إســقاط املخالفــات. وهكــذا املحامــون، فاملحامــون هــم دائــًا طليعــة مــن ينــادي باحلــق، 

ــع  ــب وم ــع النقي ــدرس م ــوف ن ــد س ــاء اهلل - بج ــن - إن ش ــمعون، فنح ــوس ويس ــيوخهم جل ــاة وش والقض

اجلهــات املعنيــة مطالبكــم مجيًعــا، ومــا كان فيهــا واجــب عــّي ســوف أحققــه مــا اســتطعت إىل ذلــك ســبيًا، لــن 

يضيــع حــق وراءه مطالــب، وأنتــم خــري مطالــب.

 كل سنة وأنتم طيبون، أشكركم مجيًعا عى حسن االستاع، والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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ــة  ــن الطاق ــاء م ــد الكهرب ــد لتولي ــكان واح ــس لم ــعى لي ــا أس أن
النوويــة بــل إلــى خمــس أماكــن؛ ألن الطاقــة النوويــة طاقــة نظيفــة، 
ــاء، ونحــن فــي حاجــة  ــد منهــا الكهرب ــة، وتول ــة ال تضــر البيئ طاق

إلـــى الكهربــاء، فحقنــا أن نســتخدم هــذا
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

احلمــد هلل، والصــاة والســام عــى رســول اهلل )](، أهــل وشــعب مطــروح الكــرام، اإلخــوة األحبــة 

احلضــور، أحييكــم بتحيــة اإلســام، فالســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه.

 كل عــام وأنتــم بخــري، يــا أهــل مطــروح، يــا أهــل ســيوة، يــا أهــل الضبعــة، يــا أهــل احلــام، يــا أهــل مطــروح مجيًعــا، 

كل ســنة وأنتــم طيبــون، أحبكــم يف اهلل. احلمــد هلل الــذي مجعنــا عــى احلــق، احلمــد هلل الــذي أكرمنــا هبــذا احلــب، احلمــد 

هلل الــذي كرمنــا هبــذه اإلخــوة وهــذا التواصــل، احلمــد هلل الــذي وّحــد الصفــوف، احلمــد هلل الــذي جعــل أهــل مطــروح 

كلمة الرئيس حممد مرسي ألهايل مرسى مطروح
19 أكتوبر 
2012م    



404

وأهــل مــر مجيًعــا يعيشــون هــذه اللحظــة ليعلمــوا أننــا نقــف مًعــا يف مــكان واحــد، يف خنــدق واحــد، عــى أرض واحــدة، 

أرض مــر، نعبــد رًبــا واحــًدا حتــت ســاء واحــدة.

 احلمــد هلل أهيــا األحبــاب الــذي أعاننــا مجيًعــا لكــي نصــل إىل هــذا املــكان، وإىل هــذا املوقــف، أن اختــار شــعب مــر 

ــا، فاحلمــد هلل عــى ذلــك؛ وهلــذا أهيــا األحبــاب  بإرادتــه احلــرة، وشــعب مطــروح بإرادتــه احلــرة، اختــار لــه رئيًســا منتخًب

ــذا  ــروح وهب ــذه ال ــكان وهب ــذا امل ــوم يف ه ــم الي ــي معك ــا أرى أنن عندم

اهلل  بفضــل  }قــل  بجــد  أقــول  اإلحســاس،  الكبــري، وهبــذا  العــدد 

وبرمحتــه فبذلــك فليفرحــوا هو خر ممــا جيمعون{.

ــل اهلل  ــو فض ــذا ه ــة، ه ــذه األلف ــة، وه ــذه املحب ــروح، وه ــذه ال ه

علينــا مجيًعــا، وهــذا مــا يســتحق منــا أن نشــكر اهلل عليــه، وأن نفــرح بــه.

 نحــن أهيــا األحبــاب يف يــوم اجلمعــة، وهــذا يــوم مــن األيــام 

ــاد املســلمني، ونحــن يف وقــت أذان العــر وصــاة  املباركــة مــن أعي

العــر، أنــا عــى فكــرة صليــت ولــن أطيــل عليكــم لكــي يصــي الــذي 

. ــلِّ مل يص

 يف يــوم اجلمعــة أيًضــا، ســاعة إجابــة وقربــى مــن اهلل )8(، وأيًضــا 

نحــن يف أيــام ذي احلجــة العــرش األوائــل مــن ذي احلجــة، مــا مــن أيــام 

ــن  ــل م ــرش األوائ ــن الع ــاىل م ــب إىل اهلل تع ــا أح ــح فيه ــل الصال العم

ذي احلجــة، نحــن أيًضــا يف أيــام أكتوبــر ونــر أكتوبــر العظيــم الــذي 

التحــم فيــه الشــعب مــع اجليــش، وكان فضــل اهلل علينــا عظيــًا.

 كل هــذه أهيــا األحبــاب، كل هــذه مناســبات، ونعــم مــّن اهلل علينــا فاســتحقوا منــا أن نســجد لــه شــكًرا، وأن نحيــي 

الذكــرى هــذه بدعــاء اهلل )8( أن يديــم علينــا هــذه النعمــة، نعمــة األخــوة ونعمــة احلــب، حــب الوطــن، االلتقــاء عــى 

املصلحــة بوطننــا؛ حســبة لربنــا. نحــن ال نفعــل شــيًئا إال لنــريض بــه ربنــا، لكــي نعمــر بــه وطننــا، لكــي نتفــق عــى مســرية 

تنميــة حقيقيــة.

مــن  مطــروح  أهــايل  اضطــرب  عندمــا 
يف  الكهربــاء  لتوليــد  حمطــة  إنشــاء 
هــذه  تكــون  أن  مــن  خوًفــا  بلدهــم؛ 
اخلطــري،  لإشــعاع  مصــدًرا  املحطــة 
طمأهنــم الرئيــس مرســي بقولــه: هــذه 
حمطــة لتوليــد الكهربــاء باســتخدام 

النــووي  الوقــود  مــن  قليلــة  كميــات 
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هــذه الوجــوه الطيبــة التــي أرى فيهــا كل اإلخــاص، أنتــم مجيًعــا أهيــا األحبــاب، أريــد أن أبــدأ معكم بنــداء من 

قلبــي إىل أبنائــي الشــباب الذيــن مضــوا أياًمــا عديــدة معتصمــني يف خيــام: رســالتكم وصلــت، الرســالة وصلــت 

قبــل أن آيت إىل هنــا، أنــا أتابعكــم، أريــد لكــم أن تذهبــوا إىل بيوتكــم مطمئنــني لكــي ترتاحــوا، والرســالة وصلــت، 

وكل مطالبكــم ســتنفذ، إن شــاء اهلل.

يا أحبايب الكرام،

أنــا قلــت يف اجتــاع مــع ممثلــني للقبائــل والعشــائر منــذ نصــف ســاعة: إننــي بعــد العيــد، ســألتقي وفــًدا شــعبًيا 

مــن أهــل مطــروح، عرشيــن ثاثــني فــرًدا، قلــت هلــم اختاروهــم حتــى ال يكــون فيهــم مــن ال يمثلكم. ســنختارهم 

وألتقــي هبــم بعــد العيــد لنطــرح كل املشــاكل، مشــكلة األرض والتملــك، األرض الزراعيــة واالســتصاح، 

وكذلــك املبــاين، مشــكلة امليــاه، وبالنســبة للجامعــة، ســأصدر قــراًرا بإنشــاء فــرع اجلامعــة بعــد العيــد، إن شــاء اهلل.

 الضبعــة ومــا أدراك مــا الضبعــة.. الضبعــة فيهــا 3 مشــاكل: املشــكلة األوىل هــي أرض الضبعــة نفســها التــي 

هــي 15 كيلــو × 3، هــذه األرض تــم التعويــض عنهــا والتعويــض غــر مناســب، وال يكفــي، ال بــد مــن التعويــض 

بقيمــة األرض اليــوم، وليــس يف 81 إن شــاء اهلل.

 النقطــة الثانيــة، هــي املســاحة التــي حتــوط األرض التــي كان املفــروض أهنــا حــزام أمــان، والنــاس بنــت فيهــا، 

ال يمكــن أن يطــرد النــاس مــن البنــاء الــذي بنــوه، أو الــذي زرعــوه، وبالتــايل أيًضــا هــذه ســتحل - إن شــاء اهلل.

احلاجــة الثالثــة: أريــد أن أقــول، يــا أحبــاب، النــاس الذيــن يتكلمــون، واليافطــة املرفوعــة، واجلاجــم، وخطــر 

ــر  ــاك خط ــس هن ــم لي ــول لك ــا أق ــا، وأن ــون طبًع ــم مهندس ــد منك ــم أكي ــمحوا يل، أنت ــكام اس ــذا ال ــعاع، ه اإلش

إشــعاع، وليــس معنــى ذلــك أننــا نجــر النــاس عــى يشء، ال ليــس معنــاه ذلــك، أنــا فقــط أقــول لكــم، لكــي عندمــا 

تتكلمــوا مــع أحــد ال يقــول أنكــم ال تعرفــون ذلــك. ال أحــب أن يقــول أحــد عليكــم ذلــك.

ــود  ــتخدام الوق ــاء باس ــد الكهرب ــة لتولي ــذه حمط ــن ه ــووي، ولك ــود الن ــاج الوق ــس إلنت ــة لي ــد حمط ــن نع  نح

ــة. ــات قليل ــووي، كمي الن

وبالتــايل، فنًيــا يــا أحبــاب، ال يوجــد مــا يســمى خطــر اإلشــعاع إال - ال قــدر اهلل - إذا حــدث يشء يف مواســري 

التريــد أو غــريه، مثــل مــا حــدث مرتــني يف العــامل قبــل ذلــك مــرة يف اليابــان ومــرة يف االحتــاد الســوفييتي، مــرة يف 

ســنة 86 ومــرة قريــب مــن ســنتني ثاثــة يف اليابــان. لكــن غــري ذلــك ال أحــد يتكلــم يف النقطــة الفنيــة هــذه؛ ألهنــا 

ليســت موجــودة أصــًا.
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 النقطتــان األخريــان مهمتــان جــًدا، والبــد أن نتحــاور ونتناقــش ونــرى املصلحــة أيــن، وال أحــد جيــر عــى 

ــًدا يف هــذا املوضــوع. يشء وال أحــد يضيــع حقــه أب

أنــا أســعى ليــس ملــكان واحــد لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة النوويــة بــل إىل مخــس أماكــن، ليــس عندكــم أنتــم 

ــا  ــد منه ــة، وتول ــر البيئ ــة ال ت ــة، طاق ــة نظيف ــة طاق ــة النووي ــاذا؟ ألن الطاق ــرى، مل ــرية أخ ــن كث ــل أماك ــط، ب فق

الكهربــاء، ونحــن يف حاجــة إىل الكهربــاء، فحقنــا أن نســتخدم هــذا، فاملســألة ليســت حمطــة واحــدة، وال مــكان 

واحــد، وال عــدم اكــراث بكــم، وال عــدم معرفــة ودرايــة بــأن هــذا خطــر عليكــم ويعرضكــم للخطــر.

 أنتــم أمنكــم هــو أمننــا مجيًعــا، أمــن أهــل مطــروح هــو أمننــا مجيًعــا، ليــس هنــاك فــرق يف هــذا الــكام، وبالتــايل 

ــة األرض  ــت: قيم ــا قل ــن ك ــح، ولك ــري صحي ــذا غ ــعاع، ه ــن اإلش ــًرا م ــاك خط ــول إن هن ــًدا يق ــوا أح ال تصدق

والتعويــض واملســاحة التــي حتوطهــا، مربــع احلايــة، الــذي بنــي فيــه بســبب طــول املــدة هــذه مشــاكل، ال يمكــن 

أن يطــرد النــاس مــن أرضهــم وال ديارهــم، مســتحيل حيصــل هــذا إن شــاء اهلل.

ــا أؤكــد لكــم أن الرســالة وصلــت، وقلــت للمعتصمــني رســالتهم وصلــت..   بالنســبة ملوضــوع امليــاه، أن

مشــكلة امليــاه أهيــا األحبــاب، خــط امليــاه العذبــة الــذي ينشــأ قطــره مــر. أقــول لكــم: إن شــاء اهلل، مشــكلة امليــاه 

عــى الصيــف القــادم حتــل - إن شــاء اهلل - بحيــث ال يعــاين األهــل يف الصيــف مــرة أخــرى مــن امليــاه إن شــاء 

اهلل. أنــا قلــت كاًمــا كثــرًيا يف اللقــاء الثــاين أنــا احلقيقــة اليــوم ســعيد بكــم مجيًعــا، وأرجــو أن حتملــوا ســامي 

وحتيــايت إىل كل أهــل مطــروح إىل 420 ألــف مــن مطــروح كلهــم، ســلموا عليهــم، وبلغوهــم كل التحيــة، وإن 

شــاء اهلل ســنأيت مــرة أخــرى، كل ســنة وأنتــم طيبــون، أحييكــم وأشــكركم..

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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ــل الســيئة، لكــن األمــة  ــوا كل األفاعي أفســد المفســدون وفعل
ظلــت حيــة بــكل قواهــا وأبنائهــا وخاصــة عقيدتهــا، التــي 
بهــا ومنهــا ننهــض وبدونها ال يمكــن أبًدا أن نســترد مــا فات، 
أو أن نعتلــي منابــر ومســتويات وأماكن تســتحقها هــذه األمة
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أيهــا الدعــاة والعلمــاء.. أنتــم منــارات الهــدى،  أنتــم الذيــن 
تحملــون هــذا الحــق فــي عقولكــم وبيـــن أجســادكم.. في 
ــه  ــه فــي النــاس بجوارحكــم وتعلنون قلوبكــم، وتتحركــون ب

بألســنتكم.. 
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

ــا رب لــك احلمــد كــا ينبغــي جلــال وجهــك  احلمــد هلل، والصــاة والســام عــى رســول اهلل )]( ، ي

ــا ورســوالً. ــا وبمحمــد )]( نبًي ــا وباإلســام دينً ــاهلل رًب ــا ب ــم ســلطانك، رضين وعظي

فضيلــة الشــيخ اجلليــل اإلمــام األكــر األســتاذ الدكتــور أمحــد الطيــب شــيخ األزهــر، األخ الشــيخ حممــد عبــد الــرازق 

ــا  ــر وأمتن ــعبنا يف م ــي ش ــم أحي ــن خالك ــم وم ــور: أحييك ــرام احلض ــوة الك ــة، اإلخ ــادة األحب ــاف، الس وزارة األوق

العربيــة واإلســامية بتحيــة اإلســام اخلالــدة، فالســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه، وكل عــام وأنتــم بخــري.

كلمــــة الرئيـــس مرســـي يف يــــوم الدعـــاة
24 أكتوبر 

2012م
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 فهــذه ليلــة يــوم الوقــوف بعرفــة حيــث جيتمــع احلجيــج.. جيتمــع املســلمون مــن كل بــاد األرض وبقاعهــا بشــتى 

ــة.. جيتمعــون عــى كلمــة واحــدة.. لبيــك اللهــم لبيــك،  ــة والقومي ــة واجلغرافي ــاءات العرقي ــوان واأللســنة واالنت األل

وهــا نحــن نقــف يف رحــاب أزهرنــا، ويف ظــل تاريــخ األزهــر املجيــد، ويف هــذه القاعــة التــي أعتــز بتكــرار الوقــوف فيهــا 

معكــم.. مــع أصحــاب العائــم والعزائــم، مــع الرجــال الكــرام.. هــا نحــن أيًضــا نقــول مــن قلوبنــا بألســنتنا وبــإدراك 

بعقولنــا: لبيــك اللهــم لبيــك، فنحــن نلبــي نــداء ربنــا }إن الصفــا واملــروة مــن شــعائر اهلل فمــن حــج البيــت أو اعتمر فال 

جنــاح عليــه أن يطــوف هبــام ومــن تطــوع خــًرا فــإن اهلل شــاكر عليــم{، وبعــد ذلــك أهيــا األحبــاب، }إن الذيــن يكتمون 

مــا أنزلنــا مــن البينــات واهلــدى مــن بعــد مــا بينــاه للنــاس يف الكتــاب أولئــك يلعنهــم اهلل ويلعنهــم الالعنــون إال الذيــن 

تابــوا وأصلحــوا وبينــوا فأولئــك أتــوب عليهــم وأنــا التــواب الرحيــم{.

هــذه آيــات القــرآن الكريــم تدعونــا إىل الشــعرية.. إىل احلــج.. إىل العمــرة، ولكنهــا يف ذات الوقــت تقــول لنــا: 

إن اإلســالم منهــج حيــاة متكامــل، فــإن الشــعرة معهــا فرض األمــر باملعروف والنهــي عن املنكــر وإحقاق احلق 

وإعالنــه وخاصــة مــن العلــامء، مســؤولية العلــامء يف هــذه اآليــة، وأحســبكم مجيًعــا وال أزكيكــم عــى اهلل، مــن 

هــؤالء الذيــن يصلحــون ويبينــون ويتحركــون يف دنيــا النــاس إلعــالء هذه القيمــة.. قيمــة الدعــوة إىل اهلل وإعامل 

هــذه الفريضــة، }ولتكــن منكــم أمــة{، وأنتــم ممثلو هــذا املعنى وهــذه األمة. 

األحبة الكرام،

أنتــم منــارات اهلــدى، وال أزكيكــم عــى اهلل، أنتــم الذيــن حتملــون هــذا احلــق يف عقولكــم وبــني أجســادكم.. 

يف قلوبكــم، وتتحركــون بــه يف النــاس بجوارحكــم وتعلنونــه بألســنتكم.. هكــذا نعرفكــم، وهكــذا يراكــم النــاس 

ويعرفونكــم..

لقــد كنتــم - ومــا زلتــم وإن شــاء اهلل تســتمرون - عامــات ومشــاعل مضيئــة هلــذه األمــة دعــوة وحضــارة.. 

ــة وجهــاًدا.. أحييكــم مــن القلــب يف هــذه املناســبة العطــرة.. مناســبة عيــد  مهــة وإرادة.. قــوالً وعمــًا.. تضحي

األضحــى املبــارك حيــث التضحيــة بــكل معانيهــا والفــداء حســبة هلل )ع(، وهــذا مــا نذرنــا لــه أنفســنا ومــا عشــنا 

مــن أجلــه، ومــا زلنــا، وننظــر إىل األمــام، وندعــو ربنــا أن يوفقنــا، وأن حيفــظ هــذه األمــة؛ لكــي نســتمر يف ذات 

الطريــق عــى هــدى مــن اهلل )8(.
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ــاب مل تكــن  ــدة.. إن هــذه األمــة أهيــا األحب ــاب - ال يمكــن أن تنهــض بغــري عقي إن هــذه األمــة - أهيــا األحب

يوًمــا لتنتــر بغــري عقيــدة.. إن هــذه األمــة التــي جاهــد أبناؤهــا، وهــذا الشــعب الــذي قــاوم رجالــه ونســاؤه مــن 

املســلمني واملســيحيني ضــد كل أنــواع الظلــم والقهــر والطغيــان.. هــذا الشــعب هبــذه العقيــدة، وهــذه األمــة بكــم.. 

هبــذا الفهــم.. هبــذا املنهــج.. بتوفيــق اهلل )8( قبــل كل هــذا وبعــده ومعــه.. قــادرون عــى أن ينهضــوا.. قــادرة هذه 

األمــة عــى أن تنهــض، وهــي اليــوم تفعــل.. جثــت وحدثــت هلــا 

كبــوة لكنهــا أبــًدا مل تستســلم للقهــر، ومل تــرك الظــامل يعيــش 

ــوا كل  ــدون وفعل ــد املفس ــه.. أفس ــأ بظلم ــًدا، أو هين ــذا سم هك

األفاعيــل الســيئة، لكــن األمــة ظلــت حيــة بــكل قواهــا وأبنائهــا 

وخاصــة عقيدهتــا، خاصــة هــذه العقيــدة التــي هبــا ومنهــا ننهــض 

وبدوهنــا ال يمكــن أبــًدا أن نســرد مــا فــات، أو أن نعتــي منابــر 

ومســتويات وأماكــن تســتحقها هــذه األمــة.

ــو  ــذا ه ــاف وه ــاؤه، واألوق ــم أبن ــف وأنت ــر الرشي إن األزه

الوعــاء الــذي تعملــون مــن خالــه، كان األزهــر ومــا زال 

وســيظل دائــًا احلــارس بأبنائــه ملعتقــدات وســلوك وأفعــال 

واتــزان وتــوازن هــذه األمــة، يف حاهلــا يف الداخــل ويف عاقاهتــا 

ــاب حــق.. حقكــم يف  ــا األحب ــه أهي ــا تطلبون يف اخلــارج.. كل م

ــتقًرا  ــا مس ــعي متوازًن ــون الس ــة، وأن يك ــاة كريم ــون احلي أن تك

ــا نســتطيع  ــًدا أنن ــه، وحيصــل عــى مــا يســتحقه مــن حقــوق، وال أظــن أب ــه.. يف أهلــه.. يــؤدي واجب ــا يف سب آمنً

ــتقرار  ــون واالس ــا والقان ــوق يف الدني ــن احلق ــد اهلل )8(، ولك ــر عن ــم األك ــم، فحقك ــاة حقوقه ــويف الدع أن ن

واالقتصــاد هــذا مــا ُأثنِّــي عــى طلباتكــم فيــه، وأســعى إىل حتقيقــه بــكل مــا أســتطيع مــن جهــد، ومــا متتلــك الدولــة 

ــا.. ــم أقدره ــن مطالبك ــوم م ــم الي ــل إيّل عنك ــا نق ــات، وم ــن إمكاني م

ــذ أســبوعني، وحتــدث معــي يف هــذا األمــر، وكيــف  ــور طلعــت من ــز األســتاذ الدكت ــد قابلــت األخ العزي  وق

ــث  ــا حدي ــرى بينن ــرزاق )8( وج ــو ال ــأن اهلل ه ــم ب ــم ومعرفته ــع رضاه ــادي م ــاة امل ــال الدع ــني ح ــن حتس يمك

يف  يتحــرك  مرســي  الرئيــس  كان 
كل اجتــاه يقــوم بــدوره جتــاه قضايــا 
رســالة  حيمــل  وهــو  اإلســالمية  األمــة 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  هــو  الــذي  الســالم 
يعــي  ال  الــذي  الســالم  ذلــك  اإلســالم، 
مــا  فعــل  عــن  التقاعــس  أو  االستســالم 

نفعــل أن  جيــب 



412

أظنــه بعــده حــر بعــد األمــور الداخليــة يف الــوزارة، وأعلــم أن هنــاك اجتاًهــا لكــي يتــم زيــادة الدخــول الشــهرية 

ــم  ــه ومعك ــك مع ــرية، ولذل ــرية وكب ــي كث ــا ه ــل ولكنه ــا قلي ــاح منه ــوزارة، واملت ــودة يف ال ــوارد املوج ــا للم طبًق

ــدر املســتطاع، ومــن اآلن  ــدون، ق ــذي تري ســوف أســعى جاهــًدا يف الفــرة القادمــة لكــي أحقــق لكــم بعــض ال

ســوف تكــون إن شــاء اهلل هنــاك جلنــة يــرشف عليهــا رئيــس الــوزراء ويقودهــا وزيــر األوقــاف ومعــه مــن اجلهــات 

واملؤسســات والــوزارات املعنيــة أعضــاء حلــر األوقــاف يف كل 

أنحــاء اجلمهوريــة حــًرا جغرافًيــا أفقًيــا رأســًيا، ومــع مــن هــي، 

وكيفيــة اســردادها بالطــرق القانونيــة املرشوعــة دون حــدوث أي 

خلــل يف داخــل الدولــة املريــة، ســوف أفعــل ذلــك بعــد العيــد 

مبــارشة، وكل عــام وأنتــم بخــري. 

أهيا األحباب،

ــع  ــة، وأن املجتم ــاج إىل الربي ــشء حيت ــم أن الن ــى عليك ال خيف

ــا يف حاجــة  ــا يف مرن ــا مجيًع ــه والتثقيــف، وأنن ــاج إىل التوجي حيت

إىل إعــادة صياغــة الوعــي والعقــل يف االجتــاه الــذي جيعلنــا أكثــر 

فعاليــة وأكثــر إنتاًجــا، وأكثــر قبــل ذلــك كلــه إرضــاًء لربنــا، 

ــت  ــة التقي ــس حقيق ــب، وأم ــس القري ــس واألم ــك وباألم ولذل

مــع ممثــي األزهــر واألوقــاف والكنيســة املريــة بــكل أطيافهــا، 

ــة النــشء  ــد يف تربي ــًا حــول دور أصحــاب العقائ وتناقشــنا طوي

والفعــل  العمــل  نحــو  باجلميــع  والدفــع  املجتمــع  وتوجيــه 

واإلنتــاج واالعتــاد عــى الــذات، فقــد رأيــت جديــة منهــم مجيًعــا، ورأيــت حرًصــا أســعدين منهــم مجيًعــا، وكان 

عــى رأس احلارضيــن فضيلــة اإلمــام األكــر شــيخ األزهــر، واليــوم وأنــا ألتقــي بكــم وأســعد هبــذا أدعوكــم مجيًعا، 

بــل أطلــب منكــم.. أريدكــم أن تنتــرشوا.. مخســة ومخســني ألًفــا مــن الدعــاة الذيــن يمثلــون وزارة األوقــاف، وأكثر 

مــن هــذا العــدد مــن الدعــاة الذيــن ربــا ال يعملــون بوظيفــة يف األوقــاف حيملــون معــاين هــذا الديــن احلنيــف، 

ــا.. ــم مجيًع ــه.. عليه ــه ومكنون ــن مضمون ــا ع ــرون حًق ــا ويع ــون حقيقته ويعرف

دائًمــا  وســيظل  زال  ومــا  األزهــر  كان 
وســلوك  ملعتقــدات  بأبنائــه  احلــارس 
وأفعــال واتــزان وتــوازن هــذه األمــة، يف 
يف  عالقاهتــا  ويف  الداخــل  يف  حاهلــا 
نســتطيع  أننــا  أبــًدا  أظــن  وال  اخلــارج، 
أن نــويف الدعــاة حقوقهــم، فحقكــم 

)8( اهلل  عنــد  األكــر 
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عليكــم أهيــا األحبــاب أن تنتــرشوا بــني الشــباب.. بــني الرجــال.. بــني النســاء.. يف املســاجد ويف املصانــع ويف 

الشــوارع.. أينــا وجــد النــاس..

ــاس حقيقــة  ــن، ليعــرف الن ــح هــذا الدي ــوا األمــة عــى صحي ــوا كلمــة حــق، لرب ــون؛ لتقول ــاب املري األحب

اإلســام، وكيــف أنــه ديــن اهلل احلــق، وكيــف أنــه ال يفتئــت عــى أحــد، وال جيــر أحــًدا عــى معتقــد، وإنــا يعطــي 

احلريــة للجميــع يف االعتقــاد قبــل كل يشء آخــر، وهــذه أعــى درجــات احلريــة.

ــا  ــا، وعلين ــا وملرن ــاج ألهلن ــا يف احتي ــم، وكلن ــر إليك ــاج م ــم وحتت ــع إليك ــاج املجتم ــاب.. حيت ــا األحب أهي

ــا ليســت قليلــة  ــا بخــري.. مواردن ــا أن نســعى وإدراك النجــاح والتوفيــق مــن اهلل، ومرن ــات كثــرية.. علين واجب

وإمكانــات النهــوض شــاخصة أمامنــا، ومــا حــدث يف املــايض ال يمكــن أن يتكــرر اآلن أو يف املســتقبل، ونحــن 

ــدار  ــوارد باقت ــذه امل ــف إلدارة ه ــاد ونق ــواع الفس ــكل أن ــدى ل ــا نتص ــر مجيًع ــعب م ــم وبش ــل اهلل بك اآلن بفض

ــة..  ــة ودراي ــم ومعرف وبعل

ننظــر حولنــا وأمامنــا ونضــع أيدينــا عــى مواطــن الــداء وهنيــئ األجــواء لاســتثار وللعمــل اجلــاد ولإلنتــاج، 

ونحتــاج كلنــا أن ننظــر يف أمرنــا لنعــرف أننــا بفضــل اهلل وحولــه وقوتــه قــادرون عــى عبــور هــذه املرحلــة، وأنــا 

أحــب دائــًا أن أقــول معكــم وأتوجــه بــا أقــول ألهل مــر مجيًعا }قــل بفضــل اهلل وبرمحتــه فبذلــك فليفرحوا هو 

خــر ممــا جيمعــون{، فضــل اهلل علينــا.. حبنــا لبعضنــا البعــض.. تعاوننا مــع بعضنا البعــض.. صرنا عــى بعضنا 

ــه بحــق واحلــرص عــى العطــاء واحلــرص عــى العــدل  ــاء إلي ــان واالنت البعــض.. حــب الوطــن وهــو مــن اإلي

واحلــرص عــى إحقــاق احلــق وإعطــاء النــاس حقوقهــم..

هــذا مــا نســهر عليــه وال نفــرط فيــه أبــًدا.. قــد يأخــذ هــذا بعــض الوقــت، ولكنــه ال يأخــذ كل الوقــت، وإنــا 

مــا نحتــاج إليــه مهــة الرجــال والدعــاة يف املقدمــة.. عزيمــة الرجــال والدعــاة يف أول الصفــوف.. الفهــم واإلدراك 

ــر  ــا يف م ــاد.. حالن ــد.. باالجته ــرق.. بالك ــاج بالع ــل واإلنت ــق والفع ــلوك والتطبي ــل والس ــم العم ــا، ث والرؤي

معــروف، واحلمــد هلل نحــن بخــري.. مــر بخــري، والغــد أفضــل إن شــاء اهلل..

نحــن ننظــر أمامنــا وال ننظــر خلفنــا.. نحــن متفائلون مجيًعا }ويف الســامء رزقكــم وما توعدون فورب الســامء 

واألرض إنــه حلــق مثلــام أنكــم تنطقــون{، }ولــو أن أهــل القــرى آمنــوا واتقــوا لفتحنا عليهــم بركات من الســامء 

واألرض{، نعمــل ونقــول: يــا رب، نخطــط ونتوجــه إىل اهلل، ننفــذ وننتظــر الــرزق بالركــة، ونتعــاون ونعلــم أن 
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يــد اهلل مــع اجلاعــة، وأنــه )8( لــن خيــذل هــذا الشــعب أبــًدا، لــن خيــذل اهلل هــذا الشــعب أبــًدا؛ ألن الــذي أجــرى 

هــذا األمــر هــو اهلل، والــذي دبــر هلــذه الثــورة هــو اهلل، والــذي وحــد هــذه الصفــوف هــو اهلل، ال بــد وأن ذلــك كان 

لغــرض كبــري حلــق يريــده اهلل، ولذلــك نقــول: إنــه إذا كان اهلل معنــا.. مــع شــعب مــر، فــا أحــد أبــًدا يســتطيع أن 

يعطــل أو يعرقــل مســريته.. ثقــوا بــأن اهلل خمــرج هــذه األمــة إىل شــواطئ اخلــري إن شــاء اهلل.. ثقــوا بــأن اهلل )8( 

ال يريــد لنــا إال اخلــري.. ثقفــوا بــأن اهلل يفــرح بعودتنــا إليــه كــا تعلمــون مجيًعــا، ونحــن نعــود إليــه.. نســتظل بظلــه 

)8(، ونقــوم عــى أمــره.. مــا أمرنــا بــه )8( مــن حــق وعــدل بــني النــاس.

أهيا األحباب الكرام.. أهيا الرجال الدعاة.. أهيا القادة هلذه األمة وهذا املجتمع،

هــذا دوركــم.. هــذه هــي مــر حتتــاج إليكــم، فهــل أنتــم مســتعدون، إن شــاء اهلل يوفقكــم رب العبــاد )8(.. 

ال تقلقــوا واطمئنــوا إىل جنــب اهلل.. لدينــا الكثــري نحــن كمريــني لنقدمــه ألنفســنا وأبنائنــا ووطننــا وأحفادنــا، 

ــهر..  ــاج إىل الس ــال.. حتت ــة الرج ــاج إىل مه ــرية حتت ــات كث ــا حتدي ــا أيًض ــا وأمامن ــاء اهلل لدين ــون إن ش ــوف يك وس

حتتــاج إىل العمــل.. حتتــاج إىل التعــاون.. حتتــاج إىل الوحــدة، وأهــل مــر أهــل لذلــك - إن شــاء اهلل.

 شــأننا بأيدينــا.. إرادتنــا نمتلكهــا.. مواردنــا لنــا هبــذه اإلرادة وبامتــالك هــذا الشــأن وهبــذه املــوارد وبالوقوف 

مًعــا يــًدا واحــدة ضــد كل فســاد كان أو أذنــاب هلــذا الفســاد حياولــون عبًثــا أن يعــودوا بالوطــن إليــه، ولــن يكــون 

إن شــاء اهلل بحــول اهلل وقوتــه..

ســتمي هــذه املســرية إىل آفاقهــا بتوفيــق اهلل، ثــم - أهيــا األحبــاب  - نحــن جــزء مــن هــذا العــامل، وهكــذا كان 

ــًا؛ ألن الدعــوة تعنــي االنتقــال باخلــري إىل النــاس، فــإذا مل يكــن بــني الداعــي ومــن حولــه جســور  املســلمون دائ

ــًا مــن العــامل  ــًا كان املســلمون جــزًءا عظي صلــة وتواصــل فكيــف يدعوهــم إىل مــا حيمــل مــن خــري وحــق.. دائ

الــذي يعيشــون فيــه، وهكــذا نحــن اآلن جــزء مــن هــذا العــامل.. دائــًا كنــا واآلن ننهــض لنكــون كــا كنــا دائــًا نقــدم 

اخلــري للنــاس ونجــيء إليهــم برســالة ســام، ونتواصــل معهــم ونتعــارف بيننــا وبينهــم، وال نســتعي عــى أحــد، 

وإن متيزنــا فيكــون التميــز بحســن اخللــق وبحســن التواصــل والتعامــل مــع غرينــا مــن النــاس.

إن قضيــة فلســطني التــي حيملهــا كل املريــني هــي قضيــة أساســية وحموريــة يف حركتنــا مــع العــامل.. إن مــر 

الثــورة.. إن مــر الكبــرية التــي أعلنــت مــن خــال قيادهتــا أهنــا حتــرم االتفاقيــات والقوانــني واملواثيــق الدوليــة 

ال يعنــي ذلــك أبــًدا أن تــرىض مــر الثــورة بــا كان يــرىض بــه مــن ســبق.. ال يمكــن أن نــرىض أو نقبــل بــأن ُيعتدى 
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عــى الفلســطينيني.. ال يمكــن أن نقبــل أبــًدا بــأن حُيــارص شــعب فلســطني ال يمكــن أن تقــر أعيننــا ونحــن نــرى أي 

نــوع مــن العــدوان بــأي شــكل مــن األشــكال عــى أهــل فلســطني.

ــه  ــون إلي ــا حيتاج ــم ب ــن نمده ــطني.. نح ــا يف فلس ــم أهلن ــن ندع ــطني.. نح ــا يف فلس ــع أهلن ــل م ــن نتواص نح

مــن غــذاء ودواء ومــؤن حيتاجــون إليهــا يف حياهتــم وال نقبــل أبــًدا أن يعتــدي أحــد عليهــم، ومــا يقــع ال نقبلــه.. 

نرفضــه.. نقــف ضــده.. ال يمكــن أبــًدا أن نــرىض أو نوافــق 

ــة  أو نغــض الطــرف عــن أي عــدوان عــى الفلســطينيني.. قضي

ــل  ــم تتواص ــا، وحياهت ــم أمنن ــا فأمنه ــا مجيًع ــبة لن ــة بالنس حموري

ونتواصــل معهــا ودماؤهــم دماؤنــا وأعراضهــم أعراضنـًـا؛ فهــم 

ــا  ــا ونحــن منهــم، ومــا ال نرضــاه ألنفســنا مــن عــدوان علين منً

ال نرضــاه أبــًدا لكــي يعتــدي عليهــم أحــًدا كائنًــا مــن كان.. 

ــق  ــوح أن احل ــن بوض ــا نعل ــد، ولكنن ــى أح ــا ع ــن حروًب ال نعل

الفلســطيني لــن يضيــع، وأننــا يف خنــدق واحــد مــع أهلنــا ضــد 

ــم. ــدوان عليه أي ع

ثم أهيا األحباب، 

أنــا ال ألتفــت كثــرًيا إىل صغائــر هنــا أو هنــاك ورقــة مكتوبــة 

أو مغشوشــة أو كانــت مــا تكــون هــذه أمــور ال قيمــة هلــا.. 

ــال  ــا الرج ــوال.. إن ــط باألق ــس فق ــف ولي ــال باملواق ــا الرج إن

باألعــال، وأهــل مــر ورئيســهم مواقفهــم وأعاهلــم وتبنيهــم 

للقضيــة الفلســطينية واضــح جــًدا، فــا نقبــل ولــن نقبــل بــأي نــوع مــن إهــدار احلــق الفلســطيني أو العــدوان عليه، 

ومــا يقــرره الفلســطينيون ألنفســهم.. مــا يتفقــون عليــه مــن قــرار نحــن ندعمــه ونقــف معــه ونؤيــده ونتحــرك بــه 

معهــم يف هــذا العــامل يف رشقــه وغربــه، هــذا موقفنــا.. موقــف مــر الشــعب.. موقــف مــر الرجــال.. موقــف 

مــر الدولــة.. موقــف مــر حكومــة ورئيًســا بالنســبة للقضيــة الفلســطينية التــي نحملهــا مجيًعــا عــى أكتافنــا، 

هــذه قضيــة أساســية بالنســبة لنــا أهيــا األحبــاب.

 النــشء حيتــاج إلـــى التربيــة، واملجتمــع 
حيتــاج إلـــى التوجيــه والتثقيــف، ومجيــع 
املصرييـــن يف حاجــة إلـــى إعــادة صياغــة 
الوعــي والعقــل يف االجتــاه الــذي جيعلنــا 
إنتاًجــا،  وأكثــر  فعاليــة  أكثــر 
وأكثــر قبــل ذلــك كلــه إرضــاًء لربنــا
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 ثــم أهيــا األحبــاب الكــرام وأنتــم دعــاة اخلــري يف هــذه األمــة إن لنــا رئــة أخــرى يف ســوريا نتنفــس مــن خاهلــا 

ــا..  ــا مًع ــوة عرفناه ــا ودع ــا مًع ــة عرفناه ــا حري ــن خاهل ــس م ــب.. نتنف ــا إىل جن ــًا جنًب ــه دائ ــا في ــخ كن ــق تاري عب

سنــا زمنـًـا طويــًا وتارخًيــا مرشًفــا.. أهــل الشــام ومــر.. كانــوا وإن شــاء اهلل مــا زالــوا عــى قلــب رجــل واحــد، 

ولذلــك خصوصيــة كبــرية بــني شــعب مــر وشــعب ســوريا.

ــوري أن  ــام الس ــة للنظ ــوة واضح ــام دع ــذ أي ــت من ــد أعلن  وق

يتوقــف عــن ســفك الدمــاء وخاصــة يف عيــد األضحــى.. جيــب 

أن يتوقــف عــن ســفك الدمــاء متاًمــا.. أقــول خاصــة كبدايــة 

وكخطــوة أوىل يتوقــف عــن ســفك الدمــاء.. دمــاء الشــعب 

الســوري الغاليــة علينــا، عليــه أن يفعــل عليــه أن يلتــزم ويتوقــف 

وإال فحركتنــا تــزداد يوًمــا بعــد يــوم لكــي نمنعــه مــن ذلــك، 

ــي نقــف إىل جــواره، ويف صــف الشــعب الســوري، لكــي  ولك

ينــال حريتــه، ويتخلــص مــن هــذا النظــام الظــامل، ويعيــد ترتيــب 

أوراق بيتــه بطريقتــه وإرادتــه.. نقــف إىل جــواره.. ال نتدخــل 

يف شــأنه.. نؤيــد قراراتــه ومقاومتــه هلــذا الظلــم.. هلــذا النظــام 

ــل هنــار، وهــذا جــزء ال  ــاء لي ــذي يســفك دمــاء األبري الظــامل ال

ــام. ــذه األي ــة يف ه ــا اخلارجي ــن حركتن ــزأ م يتج

أهيا األحباب:

يف عيــد األضحــى، ال ننــام ونــرى الدمــاء تســفك يف ســوريا، 

ويف عيــد األضحــى ال ننــام ونــرى أي عــدوان عــى إخواننــا يف فلســطني.. يف غــزة عــى وجــه اخلصــوص.. يف عيــد 

ــا نتحــرك يف كل اجتــاه لكــي نقــوم  ــًدا ولكنن ــام أب ــا نحــن شــبعى وهــم جوعــى.. ال نن ــام وجريانن األضحــى ال نن

بدورنــا جتــاه قضايــا هــذه األمــة العظيمــة ونحــن نحمــل هــذه الرســالة.. رســالة الســام الــذي هــو جــزء ال يتجــزأ 

مــن اإلســام، ولكــن ال يغــرن أحــًدا أبــًدا أن يكــون الــكام عــن رســالة الســام معنــاه االستســام أو الراجــع أو 

اخلــور أو الضعــف أو التقاعــس عــن فعــل مــا جيــب أن نفعــل، وأداء واجــب علينــا ألمتنــا..

أئمــة  حيــث  مرســي  الرئيــس  كان 
حيملــون  الذيــن  والدعــاة  األوقــاف 
ــون  ــف، ويعرف ــن احلني ــذا الدي ــاين ه مع
حقيقتهــا ويعــرون حًقــا عــن مضمونــه 
أن  علــى  حيثهــم  كان  ومكنونــه.. 

وجــدوا أينمــا  النــاس  بيـــن  ينتشــروا 
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هــذا الشــعب املــري العظيــم يعــرف دوره ويعــرف مكانــه، وهــو اآلن عــاد إىل ذات املــكان الــذي كان عليــه منــذ 

زمــن طويــل رائــًدا ألمتــه، مضحًيــا ألجلهــا.. يقــف معهــا يف كل خنادقهــا؛ لكــي تنهــض األمــة بأسهــا وهــي كذلــك.

أهيا األحباب:

ــًدا أن  ــا وال نقــرر أب ــد وليســت هــذه خطتن ــًدا ال نحــرص وال نري نحــن ال نتدخــل يف شــئون أحــد.. نحــن أب

نتدخــل يف شــئون الشــعوب، أو أن نتدخــل بــن الشــعوب واحلكومــات أو بن النظم، إنام شــأننا يف مر خاص 

بنــا، وغرنــا شــأنه خــاص بــه، ولكننــا نقف دائــاًم إىل جانب العــدل وإىل احلق وإىل رغبة الشــعوب التــي تريد أن 

تعيــش حيــاة كريمــة.

إن هــذا العــامل اآلن يقــدم ويقــدر.. يقــدم لكــم كل احــرام هلــذا الشــعب.. لشــعب مــر.. يقــدم لــه كل 

احــرام، ويقــدر دوره يف إرســاء منظومــة حقيقيــة إلعــادة صياغــة هــذا العــامل الــذي نعيــش فيــه عــى أســاس مــن 

احلــق والعــدل والســام، ولذلــك عندمــا أقــول هــذا الــكام إنــا أنــا بذلــك أســري مــع ركــب اإلنســانية، وأحتــدث 

ــعوب األرض،  ــني كل ش ــدل ب ــق والع ــى احل ــم ع ــام قائ ــاك س ــون هن ــا أن يك ــاس مجيًع ــا الن ــة يريده ــن حقيق ع

وهــذه رســالة أصيلــة لإلســام، يف عيــد األضحيــة.. يف عيــد التضحيــة.. يف عيــد الطاعــة يف احلــق.. طاعــة االبــن 

ألبيــه، وطاعــة األب لربــه عندمــا بــدا لــه أنــه ُأمــر بذبــح ولــده َفَهــمَّ أن يفعــل حســبة هلل )ع( بأغــى مــا يملــك.. 

مــا نملكــه نحــن لكــي نبذلــه يف ســبيل وطننــا: عقولنــا.. أجســادنا.. أرواحنــا نقدمهــا فــداء هلــذا الشــعب وهــذا 

ــة عنــد اهلل )8(.  ــة ثمين ــه إن شــاء اهلل.. غالي الوطــن رخيصــة ل

أهيا األحباب:

هــذه مناســبة طيبــة كريمــة ســعدت فيهــا بالوقــوف معكــم، وبالتواصــل واحلديــث إليكــم، فــكل عــام وأنتم 

بخــري، ومــن خالكــم أقــول لــكل شــعب مــر.. لــكل املســلمني.. للحجيــج.. ملــن يقفــون غــًدا يف عرفــات 

اهلل، أقــول هلــم مجيًعــا: كل عــام وأنتــم بخــري، أعــاده اهلل عليكــم مجيًعــا باخلــري واليمــن واالســتقرار والركــة.. 

كل عام وأنتم بخري، والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أشكركم، جزاكم اهلل خرًيا.
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ــك  ــال وجه ــي جل ــا ينبغ ــد ك ــك احلم ــا ريب ل ــول اهلل )](. ي ــى رس ــام ع ــاة والس ــد هلل والص احلم

ــوالً. ــا ورس ــد )]( نبًي ــا وبمحم ــام دينً ــا وباإلس ــام رًب ــا باإلس ــلطانك. رضين ــم س وعظي

حتيــة واجبــة لكــم مجيًعــا، أهيــا األحبــاب، ونحــن مــا زلنــا يف ظــال أيــام عيــد األضحــى املبــارك، حيــث 

ــام بســام وأمــان يف  ــا اآلن هــذه األي احلجيــج، وقــد أكرمهــم اهلل بوحدهتــم يف وقفــة عرفــات يعــودون إلين

ظــل هــذه األجــواء املباركــة، وبعــد مــا اســتمعنا مــن كلــات عظيمــة يف مدرســة النبــوة مدرســة حممــد )](.

كلمة الرئيس مرسي بعد أداء صالة اجلمعة 
مبحافظة أسيوط

 2 نوفمر 
2012م
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جــزاك اهلل األخ الكريــم خطيــب اجلمعــة خــرًيا عــى التذكــرة هبــذه الكلــات الراقيــة العظيمــة، نحــن حًقــا 

يف ســفينة الوطــن نحتــاج إىل أن نعــي الــدروس، وأن نتعلــم مــن التاريــخ، وأن نعــي قيــم العــدل واحلــق، وأن 

نتآخــى ونتواصــل، وأن نكــون جســًدا واحــًدا.

ــام  ــم، كل ع ــد معك ــًدا بالتواج ــعد ج ــبة، وأس ــذه املناس ــواء، يف ه ــذه األج ــاب يف ه ــا األحب ــم أهي أحييك

ــه. ــذي أحب ــد مــر، يف القلــب ال ــم بخــري يف قلــب صعي وأنت

حتيتي من قلبي لكم مجيًعا يف أسيوط وجنوب أسيوط وشال أسيوط لكل أهل الصعيد وأهل مر.

ــم  ــجد لك ــارج املس ــجد وخ ــني يف املس ــري. للواقف ــى اخل ــي ع ــًا أن نلتق ــى دائ ــري، أمتن ــم بخ ــام وأنت كل ع

ــًا. ــي وودي دائ ــايت وحمبت ــا حتي مجيًع

أمتنــى لكــم التوفيــق وألبنائكــم وذويكــم اخلــري والنــاء إن شــاء اهلل، ومــع مســرية واضحــة فيهــا احلــق 

إن شــاء اهلل بكــم ومعكــم، وفيهــا العــدل، وفيهــا التنميــة، وفيهــا األخــذ عــى كل يــد حتــاول بــأي قــدر مــن 

املحاولــة أن تعــوق مســرية الوطــن، لــن يكــون إن شــاء اهلل هنــاك جمــال ملــن يعبــث، أو مــن حيــاول أن يعــوق 

مســرية الوطــن أبــًدا أو ســفينته يف مســريهتا، إهنــا حمروســة بعــني اهلل.

 أحييكم مجيًعا، كل عام وأنتم بخر، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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ــة ومســتمرة، وســوف  ــة باقي ــورة لهــا إرادة، واإلرادة الثوري الث
تبــرز كلمــا لــزم األمــر... نحــن نفتــح أبوابنــا مــع العالــم وال 

نخشــى أحــًدا إال اهلل )8(
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

نحــن أمــام اســتحقاق العبــور الثالث؛ حركــة وميض وخطة وإنجــاز واعرتاك ومهامجة ملشــاكل ودخول 

عليهــا، لكــي نحلهــا مــع بعــض، وأيًضــا منــع ملعوقــات، وأكــرب معــوق حلركــة االســتقرار وحركــة النمــو 

والتنميــة والنهضــة هــو الفســاد الــذي حيــاول أنــه يفلــت مــن العقوبــة، يســتخدم املــال الفاســد لــرشاء ذمــم 

البعــض هــذا أمــر.

كلمة الرئيس حممد مرسي يف زيارته
 ملحافظة أسيوط

 2 نوفمر 
2012م
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أنتم تستمعون كل يوم عن أننا أحبطنا حماولة هتريب للوقود.

تصــوروا يف 3 شــهور أحبطنــا هتريــب 81 مليــون لرت من الوقود ســوالر وبنزين وغره، هتريــب حمطة واحدة 

مــن ســنة 2008م لغايــة اآلن 141 مليــون لرت.

هنــاك حمطــة ومهيــة أخــذت ترخيًصــا وأنشــأت مبنـًـى وتأخــذ احلصــة وتبيعهــا خــارج املبنــى منــذ عــام 2008م، 

هــذه املحطــة افتضــح أمرهــا هــذه األيــام: 181 مليــون لــر ملحطــة واحــدة، تدفــع القيمــة احلقيقيــة للوقــود مــن دم 

النــاس، مــن خــال الدعــم، ثــم يأخذهــا هــؤالء يبيعوهنــا يف اخلــارج أو يف الداخــل بالتهريــب باإلجــرام.

ــا وثمنهــا املدعــم جنيهــان  املواطــن يف هــذه احلالــة يدفــع مرتــني. أنبوبــة البوتاجــاز تكلفهــا الدولــة 67 جنيًه

ونصــف؛ لكــي يســتفيد املواطــن، وهــذا حقــه ورضوري يســتمر دعمــه، لكــن يأخذهــا املجــرم، يأخذهــا الفســاد، 

ــتني  ــت إىل س ــم وصل ــن عندك ــا. أظ ــني جنيًه ــني أو أربع ــا بثاث ــف ويبيعه ــني ونص ــا بجنيه ــل؟ يأخذه ــاذا يفع م

ــا. جنيًهــا يف أيــام مضــت، منــذ شــهرين تقريًب

هــذا أمــر وطــن ال عبــث مفســدين، مــن حصلــوا عــى األريض باإلجــرام واحلــرام، مــن اســتخدموا األمــوال 

الفاســدة، مــن اشــروا قنــوات فضائيــة، مــن يســتخدمون ذلــك لكــي يبــدو الوطــن غــري مســتقر. تســعون مليوًنــا 

يشــتغلون ينتجــون يف الداخــل واخلــارج، عينــي عليهــم وقلبــي وعقــي معهــم.

ــوة، ال  ــض. ال للرش ــاج إىل بع ــا، نحت ــا كلن ــة إىل أهله ــد يف حاج ــتوًرا، البل ــل مس ــه ال يشء يظ ــوا أن اعلم

ــن، ال  ــى الوط ــرص ع ــع ف ــاس، ال لتضيي ــى الن ــات ع ــع أوق ــاس، ال لتضيي ــم للن ــاد وظل ــوبية، ال للفس للمحس

لإلســاءة هلــذا الوطــن.

ــمه  ــزي اس ــك املرك ــه )333-333( يف البن ــاب رقم ــا حس ــوح، عندن ــاب مفت ــد، الب ــال فاس ــى م ــت ع حصل

»هنضــة مــر« مــن يريــد أن يتطهــر يضــع مــال الفســاد يف هــذا احلســاب، مــن يريــد أن يتطهــر ربنــا يقبــل التوبــة، 

لــن يرحــم شــعب مــر ورئيســه املنتخــب فاســًدا، هــذا مســتحيل.

أخــذت أرًضــا لاســتصاح الزراعــي وحتوهلــا عقــارات تلــف وتــدور لكــي ال تدفــع حــق الوطــن والبلــد. مل تدفــع 

الرائــب، حتايلــت، دفعــت، رشــيت، ارتشــيت، البــاب مفتــوح لكــي ترجــع لصوابــك، ولكــن احلقــوق القانونيــة، 

احلقــوق الوطنيــة الدســتورية، البــد أن ترجــع ألصحاهبــا، لكــي يأخــذ هــذا الشــعب حقــه، يشــتغل، حُتــل مشــاكله.
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البعــض يقــول: إهنــم ســيلغون العقــود القديمــة، هــذا كام غــري صحيــح؛ مــا تعاقــدت عليــه الدولــة املريــة كدولــة مــع 

أحــد بعقــود صحيحــة ســليمة ال تتغــري احلالــة أو امللكيــة بــا ال يتناســب مــع العقــد، هــذا عقــد نحرمــه.

 الــذي نتكلــم فيــه أن العقــود املوجــودة أصبــح احلــال يف امللكيــة خيالــف العقــد أو ليــس هنــاك ملكيــة أساًســا. شــخص 

ــاَل،  ــه: تع ــول ل ــن نق ــه؟ نح ــل مع ــاذا نفع ــتصاح م ــد اس ــد عق ــارات والعق ــا عق ــي فيه ــي يبن ــتصاح زراع ــذ أرض اس أخ

تــدارك األمــر، ادفــع ثمــن األرض. لــن نفســخ العقــد املســتقر الــذي 

ــه  ــح يف حال ــه، وصحي ــح يف إجراءات ــده، وصحي ــح يف تعاق ــو صحي ه

ــك. ــل ذل اآلن. ال نفع

الفاســد يقــول: أنــا دفعــت كثــرًيا، النــاس مــا ذنبهــا يف ذلــك؟ 

ــاد  ــات الفس ــح ملف ــي أفت ــون أنن ــعرون ويعرف ــم يش ــؤالء اآلن ألهن فه

للقضــاء عليــه. هــؤالء اآلن، هــذا العــدد القليــل املعــروف، يقولــون: 

ــا ســأحترك لكــي  ــدي ألخــره بعــد ذلــك؟! أن ــاذا عن ــاذا أفعــل؟ م م

ــورة  ــر الص ــي أظه ــتثار، لك ــوق االس ــي أع ــن، لك ــورة الوط ــز ص أه

وكأن الدولــة املريــة تفــك عقودهــا القديمــة ال؛ ألن عنــدي مئــة 

ــد  ــي أنق ــات لك ــة جنيه ــني أو ثاث ــا اثن ــرام، أرصف منه ــن ح ــه م جني

الســبعة وتســعني الباقــني. طبًعــا، هــي ليســت مئــة جنيــه، هــي مايــني 

ومليــارات، ودمــاء وطــن امتصهــا هــؤالء يف ظــل حكــم جمــرم هيــأ هلــم 

ــرام. ــاركهم يف اإلج ــواء وش ــاخ واألج املن

 هــذا مــا أحتــدث عنــه وهــؤالء لــن أهتــاون معهــم أبــًدا أينــا 

وجــدوا، ســواء كانــوا يف ريــف أو حــر.

أنتــم عندكــم يف أســيوط شــخص أو اثنــان ينتميــان للحــزب املجــرم الــذي كان قبــل ذلــك، يتصــوران أننــا ال 

نرامهــا، معروفــني.

ــا  ــا أخاطــب املريــني مجيًع الثــورة هلــا إرادة، ثــورة املريــني هلــا إرادة، اإلرادة الثوريــة باقيــة ومســتمرة، وأن

مــن خالكــم.

هــذه اإلرادة الثوريــة املريــة ســوف تــربز كلــام لــزم األمــر. نحــن اآلن نتحــرك يف طريــق واضح، نحن نســر 

يف مســار مســتقر، نحــن نفتــح أبوابنــا مع العــامل وال نخشــى أحــًدا إال اهلل )8(.

مبــارك  عهــد  يف  الفســاد  مظاهــر  مــن 

أخــذت  ومهيــة  وقــود  حمطــة  هنــاك  أن 

وتأخــذ  مبًنــى  وأنشــأت  ترخيًصــا 

احلصــة وتبيعهــا خــارج املبــى منــذ عــام 

2008م، هــذه املحطــة افتضــح أمرهــا 

مرســي الرئيــس  عهــد  يف 
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نحــن قــادرون - بفضــل اهلل - عــى أن نســتوعب هــذا العــر، وأن نعيــش معــه، وأن نتعامــل معــه رشًقــا وغرًبــا 

وشــامالً وجنوًبــا، ولــن نســمح بتيــارات فكريــة وال ثقافيــة وال تغيــر جلــد الوطــن، هــذا الــكالم ال قيمــة لــه.

إن الذيــن يتصــورون أهنــم يمكــن بــأي درجــة، هــؤالء القلــة العابثــة الفاســدة التــي وقفــت ضــد الثــورة، نحــن 

ــا  عندنــا تســجيات كثــرية، الوطــن ســجلها، ليــس اجلهــات واملؤسســات، أيــام الثــورة مــن الــذي كان يقــول أن

ــا  ــاس كله ــم، الن ــا ضده ــول أن ــذي كان يق ــن ال ــوار، وم ــع الث م

مســجلة يف دماغهــا الصــورة بشــكل جيــد جــًدا، مــن الــذي بكــى 

عــى املجــرم الســابق، بعــض هــؤالء بكــوا بــل تباكــوا عليــه أثنــاء 

الثــورة أليــس كذلــك؟

العــامل كلــه يعــرف هــذا، بعــض هــؤالء اآلن يدعــي الثوريــة، 

ــو ال  ــن وه ــكات الوط ــن مش ــدث ع ــة، يتح ــه بريئ ــورة من والث

يعرفهــا، يتحــدث عــن مشــكات الفاحــني وهــو ال يعــرف 

متــى يــزرع األرز أو متــى يــزرع القمــح، حتــى ال يعــرف مــا 

ــى  ــّود ع ــن، تع ــذا الوط ــني ه ــش يف ط ــكله، مل يع ــات بش ــو النب ه

الطفيليــة، وتعــّود عــى النفــاق، شــّب عليــه، يغــرّي جلــده، حيــاول 

ــون. ــن يك ــن، ل ــورة الوط ــز ص أن هي

واإلنتــاج،  االســتقرار  نحــو  ثالــث  عبــور  يف  اآلن  نحــن   

نتحــول مــن رشعيــة كانــت لعــرشات الســنن ال يقرهــا الشــعب 

ــش  ــم والتهمي ــر والظل ــوة والقه ــة الق ــاس، رشعي ــا الن وال حيبه

واجلــربوت وتضييــع ثــروات الوطــن وبيــع ممتلكاتــه ملــن ال يســتحق، ليــس بيًعــا حقيقًيــا وإنــام فســاًدا وإفســاًدا.

الثــورة املباركــة يف اخلامــس والعرشيــن مــن ينايــر ختلــف البعــض يف بداياهتــا، كــا تعلمــون، تــردد البعــض يف 

بدايتهــا كــا نعــرف مجًيعــا، معروفــون الذيــن تــرددوا، معروفــون الذيــن حاولــوا حينئــذ أن يعوقــوا فلــم يســتطيعوا. 

بعــض هــؤالء تــاب عــاد إىل رشــده، وحلــق بموكــب الثــورة، تعلــق بتابيبهــا، ظــن أن النــاس تنســى وهــو خمطــئ، 

ولكــن البعــض اآلخــر مــا زال ســادًنا يف غيــه، مــا زال يتصــور أنــه عــى قلــة عــدده وحجمــه وقدرتــه عــى التأثــري 

يف  البلــد  مســتوًرا،  يظــل  شــيء  ال   
حاجــة إلـــى أهلهــا.. كلنــا، حنتاج إلـــى 
ال  للمحســوبية،  ال  للرشــوة،  ال  بعــض. 
للفســاد، ال لتضييــع أوقــات علــى النــاس، 
ال  الوطــن،  علــى  فــرص  لتضييــع  ال 

الوطــن هلــذا  لإســاءة 
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مــا زال يتصــور أن العــني ال تــراه، أو أن العقــل ال يــدرك مــا يفعــل، أو أنــه يســتطيع أن هيــز صــورة هــذا الوطــن، 

أو حيــاول عبًثــا أن يعــود باحلــال إىل مــا كان، يتصــور أنــه جيــب أن يســتمر؛ لذلك أنــا أقــول: إننا بالعبــور الثالث 

اآلن، وهــو عبــور االســتقرار وعبــور التنميــة واإلنتــاج، وعبــور النهــوض احلقيقــي هبــذا الوطــن، وهــذه مســؤولية 

اجلميــع، ولكــن املســؤولية األكــرب يف ذلــك تقع عــّي. واهلل )8( وقدرتــه وقدره الطيب يف هــذه األمة هو الذي 

قــّدر لنــا اخلر، وهو الذي حيرس هذه املســرة.

لقــد اختــار هــذا الشــعب بحريــة رئيًســا لــه منتخًبــا، كــا نعــرف مجيًعــا، فتتضاعــف املســؤولية عــى هــذا الرئيــس 

عــّي اآلن يف قيــادة هــذه الســفينة، وهــذا املركــب العظيــم وهــذا الوطــن الكبــري.

 ولذلــك أقــول إننــا نعــر عبــوًرا ثالًثــا، هلــذا العبــور أعــداء، وأمامــه معوقــات، وأنــا أؤكــد بالتكــرار مــرة أخــرى 

أن بعــض الذيــن حاولــوا أن يقفــوا ضــد الثــورة بعضهــم مــن هــذا البعــض حلــق هبــا، وبعضهــم مــا زال يعبــث، 

وأنــا أمــي وأرقــب مــا حــويل ومــن حــويل، وأرجــو يفء هــؤالء، وال أريــد أن يوصــم هــذا العــر أو هــذه املرحلــة 

بأهنــا تســتخدم بقــوة احلاكــم والقانــون ســيف االســتثناءات، ال أريــد هــذا، ولكــن بعــد أن اتضحــت رؤوس هــذا 

البعــض، وتوافــرت املعلومــات التــي تــدل عــى مــن حيــاول العبــث، فلــن أتــردد حلظــة واحــدة إذا مل يرعــوي هــذا 

البعــض الــذي حيــاول أن خيــرق أو يوجــد خرًقــا يف ســفينة الوطــن.

أنــا أضــع يــدي عــى مواضــع األفاعــي لتلــدغ يــدي ال بــأس، أمــا إذا جتــاوز األمــر مصلحــة الوطــن فــإن ذلــك 

يســتلزم منــي بمســؤولية أن أكــون هلــذا البعــض العــدد القليــل باملرصــاد ليــس بالعــني فقــط، ولكــن بالفعــل أيًضــا، 

ال يغرنكــم حلــم احلليــم.

أدعــو أبنــاء مــر مجيًعــا مــن خاللكــم إىل العمــل، إىل اإلنتــاج، اإلنتــاج والعمــل واجلديــة لكــي نمتلــك 3 

أشــياء، ننتــج غذاءنــا، ننتــج دواءنــا، ننتــج ســالحنا. هذه املهــام الثالثة عناويــن أساســية حتتاج إىل مــوارد كثرة، 

حتتاج إىل إدارة رشيدة.

 اطمئنوا وثقوا بأن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني.

أحييكم وأشكركم، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، شكًرا.
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يف احلقيقــة، كلنــا حريصــون جــًدا عــى أن نتابــع املوقف بالنســبة للعــدوان اإلرسائيــي عى غزة.. هــذا العدوان 

الــذي أدى إىل قتــل العديــد مــن أبنــاء غــزة، والــذي تكــرر بشــكل غــري مقبول.

كلنــا يف مــر وكل الشــعب املــري نتقــدم بالتعــازي ألهــايل الشــهداء يف غــزة، ونتواصــل مع أهــل املصابني ومع 

أهــل غــزة والقطــاع كلــه، ونقــف معهــم حتــى نمنــع هــذا العــدوان عليهــم، وال نقبــل أبــًدا بــأي حــال مــن األحــوال 

اســتمرار هــذا التهديــد والعــدوان املســتمر عــى قطــاع غــزة، والشــعب املــري والقيــادة املريــة واحلكومــة املريــة 

ومــر كلهــا تقــف بــكل إمكانياهتــا ملنــع هــذا العــدوان ومنــع تكــرار قتــل وإراقــة دمــاء الفلســطينيني.

ــؤدي إال إىل عــدم االســتقرار يف  ــه، وال يمكــن أن ي ــون عليهــم أن يدركــوا أن هــذا العــدوان ال نقبل اإلسائيلي

املنطقــة، ويؤثــر تأثــري ســلبًيا كبــرًيا عــى االســتقرار واألمــن يف املنطقــة.

كلمة الرئيس مرسي بشأن غزة يف اجتماع وزاري
 15 نوفمر 

2012م
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ــا عــن هــذا املوقــف بســحب الســفري املــري مــن إسائيــل واســتدعاء  ــا كان واضًحــا، وعرن باألمــس موقفن
ــي  ــفري اإلسائي ــزة، وكان الس ــى غ ــدوان ع ــن الع ــا م ــة بموقفن ــر اخلارجي ــالة ع ــه رس ــي إلباغ ــفري اإلسائي الس

ــه الرســالة. مغــادًرا القاهــرة، فأبلغــت ل
وتــم التواصــل مــع العــامل، حيــث اتصلــت باألمــني العــام للجامعــة العربيــة، وطلبــت منــه عقــد اجتــاع طــارئ 
عــى مســتوى وزراء اخلارجيــة يف اجلامعــة العربيــة، ويف أسع وقــت؛ لبحــث ســبل منــع العــدوان عــى غــزة ودعــم 

الشــعب الفلســطيني والوقــوف معــه.
مــر تواصلــت مــع كل األطــراف املعنيــة، واتصلــت باألمــني العــام لألمــم املتحــدة، وأبلغتــه موقفنــا، وطلبــت 
منــه أن تتحمــل املنظمــة الدوليــة املســؤولية جتــاه منــع هــذا العــدوان، ووقــف هــذا العــدوان وضــان عــدم تكــراره، 
وهــو أبــدى تفهمــه للموقــف، وقــال: إنــه ســينقل هــذه الرســالة إىل اجلانــب اإلسائيــي.. مــر طلبــت عقــد جلســة 

طارئــة ملجلــس األمــن لبحــث هــذا األمــر ووقــف هــذا العــدوان وضــان عــدم تكــراره.
ــا حديــث حــول رضورة أن يقــف هــذا  ــل بالرئيــس األمريكــي أوبامــا، وجــرى بينن ــل الفجــر بقلي اتصلــت قب
العــدوان، وأال يتكــرر، والســام واألمــن يف املنطقــة يتحقــق للجميــع بعــدم العــدوان، وعــدم ارتــكاب مثــل هــذه 

األفعــال بالقتــل والدمــاء.
وبحثنــا كيفيــة التهدئــة ووقــف هــذه األعــال وهــذه األفعــال وهــذا العــدوان وإراقــة الدمــاء، وكيــف يتحقــق 

الســام واألمــن وتســتقر املنطقــة بــدون مشــاكل مســتقبلية.
أوضحــت دور مــر وحرصنــا عــى العاقــات مــع الواليــات املتحــدة والعــامل، ولكــن يف ذلــك الوقــت رفضنــا 

التــام هلــذا العــدوان وعــدم قبولنــا بمثــل هــذه األفعــال.. بإراقــة الدمــاء وحصــار الفلســطينيني ومعاناهتــم.
ــا عــى التواصــل  وهــو أبلغنــي أنــه حتــدث مــع اجلانــب اإلسائيــي، وأنــه ســيتحدث معــه مــرة أخــرى، واتفقن
ــد أو اســتمرار العــدوان هبــذا الشــكل عــى الفلســطينيني،  ــع التصعي ــة ملن ــات املتحــدة األمريكي بــني مــر والوالي
وبصــورة عامــه هنــاك حركــة كبــرية يف التواصــل مــع العــامل كلــه؛ لكــي نمنــع ونوقــف هــذا العــدوان عــى أهــل غــزة.

تــم التواصــل أيضــا مــع كاثريــن آشــتون - رئيــس املفوضيــة األوروبيــة، وقالــت: إهنــا ســوف تنظــر مــا الــذي 
يمكــن أن تفعلــه يف االحتــاد األورويب ملنــع االضطرابــات يف املنطقــة وحتقيــق الســام باملفهــوم احلقيقــي.
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أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 توجــه الرئيــس مرســي إلــى العــدو الصهيونــي قائــًا: اقرؤوا 
دروس التاريــخ، ســتعلموا أنكــم أبــًدا لــم تفلحــوا، ولــن تفلحــوا، 

ولــن يكــون لكــم أبــًدا ســلطان ال علينــا وال علــى أهــل غــزة

ــعب  ــم الش ــؤالء، باس ــول له ــا، أق ــزة وحده ــرك غ ــن نت   ل
المصــري كلــه، أقــول لهــم: إن مصــر اليــوم مختلفــة تماًمــا 

عــن مصــر األمــس 

 خــذ مــن التاريــخ العبــر، خــذ مــن التاريــخ الــدروس، أوقفــوا هذه 
ــن تســتطيعوا  ــا ل ــة، أوقفــوا إراقــة الدمــاء، وإال فغضبتن المهزل

أبــًدا أن تقفــوا أمامهــا، غضبــة شــعب وقيــادة
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إن مــا لدينــا كثــري، ومــا نملــك يف بلدنــا يف مرنــا كثــري، ومــا نحتــاج إليــه هــو أن نتحــد ونتوحــد، وهكــذا 

األيــام توحدنــا، وهــا هــي األحــداث تثبــت لنــا أن قوتنــا بإرادتنــا يف وحدتنــا، هــذه األيــام يف ذكــرى اهلجــرة، 

أهيــا األحبــاب، وبعــد عيــد األضحــى، ومعنــى التضحيــة والفــداء.

التضحيــة مــن أجــل أهلنــا ووطنــا، مــن أجــل أبنائنــا وأحفادنــا، واهلجــرة مــن الضــال إىل الرشــاد، ومــن الســوء 

إىل األخــاق، ومــن الــرش إىل اخلــري، كل هــذه املعــاين تــأيت اآلن لنقــول ألنفســنا، ولنقــول ملــن حولنــا، بــل لنقــول 

كلمة الرئيس مرسي حول العام اهلجري اجلديد 
وأحــــــداث غـــــــزة

 16 نوفمر 
2012م
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للدنيــا بأسهــا: إن مــر بأهلهــا.. بشــعبها.. برعايــة رهبــا.. بــام فيهــا ومــا أودعــه رهبــا فيهــا مــن خــرات كثــرة 

هــي بخــر. وإن مــا جيــري هنــا أو هنــاك أحياًنــا ومــا يقــول بــه العــدد القليــل جــًدا أحياًنــا، ومــا حيــاول البعض ممن 

ينتمــون بالفعــل أكثــر مــن القــول إىل ظلــم مــىض، وإىل قهــر وىّل.. هــذا غثــاء ســيذهب أدراج الريــاح، ولــن يقــف 

أمــام إرادة املريــن، وأمــام رغبتنــا مجيًعــا يف حيــاة حــرة ســليمة، تقــوم عــى احلــق والعــدل بجــد.

 لــن يقــف أمامنــا أحــد مــن هــؤالء املضللــني أو املشــككني أو 

املرجفــني. هــذا أمــر يــزول؛ فاقــدروا األمــر قــدره، أهيــا األحباب، 

واعلمــوا أن النــر دائــًا يكــون مــع الصــر، ولكــن الصــر عــى 

العمــل، والصــر عــى العطــاء، والصــر عــى التضحيــة، والصــر 

عــى اإلنتــاج، والصــر عــى حســن اخللــق، والصــر عــى بعضنــا 

البعــض؛ لكــي نعــر، ونحــن نعــر - بفضــل اهلل - هــذه املرحلــة، 

البــد منهــا.

 مــن يتصــور أن االنتقــال مــن الضــال ومــن الفــوىض ومــن 

القهــر ومــن الفســاد إىل االســتقرار وإىل العــدل وإىل العدالــة 

االجتاعيــة وإىل النــاء، مــن يتصــور أن هــذا االنتقــال ســهل 

ــم. ــو واه ــد؛ فه ــذل اجله ــور دون ب وميس

حقيقــة التاريــخ، وحقيقــة الدنيــا، وحقيقــة اإلنســان، وخلــق 

اهلل وســنن اهلل يف كونــه - أن مــن يريــد أن ينتقــل؛ فعليــه أن يبــذل، 

وهــا هــي اهلجــرة حتــى مــع خــري خلــق اهلل، لكــي يعــر مــن إىل؛ 

بــذل وضحــى وحتمــل، حتمــل مــا مل نتحملــه نحــن وال نســتطيع؛ فقــد أوذي يف نفســه، هــو ومــن معــه، وأؤذي يف 

عرضــه هــو ومــن معــه، وأؤذي يف أهلــه ومــن معــه، فتحمــل وصــر، لكنــه عمــل وأنتــج، وفعــل )](، ففعــًا عــر 

بفضــل اهلل وتوفيقــه.

 أعــداؤه )]( كانــوا كثــًرا، وكذلــك نحــن، واألجــواء كانــت ملبــدة بغيــوم الكفــر والضــال والنفــاق والعــداوة 

وكــره اخلــري للنــاس وكذلــك نحــن، ولكنهــم كانــوا، ونريــد نحــن أن نكــون، كانــوا رجــاالً يتحملــون، يقــدرون 

قادريــن  دائًمــا  كانــوا  املصريــون 
علــى صــد العــدوان، قادريــن علــى قهــر 
األرض  محايــة  علــى  قادريــن  املعتــدي، 
كلهــا،  واألمــة  والوطــن  والعــرض 
علــى  وإصــراًرا  حرًصــا  أشــد  ومصــر 
ألمتنــا  واقًيــا  دائًمــا  درًعــا  تكــون  أن 

واإلســالمية العربيــة 
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األمــر قــدره، يعانــون نعــم ولكــن يفعلــون، يتشــاورن نعــم ولكنهــم يقــررون، ال يضيعــون األوقــات وال الفــرص، 

وإنــا فكــروا وتشــاوروا ثــم قــرروا ثــم انتقلــوا إىل فعــل حقيقــي؛ فــكان نــر اهلل هلــم بحولــه وقوتــه، ال بجهودهــم، 

وإنــا كان واجًبــا عليهــم، وعلينــا وعــى كل مــن يريــد أن يســتقر، وأن يعــر، وأن ينــال خــرًيا يف دنيــاه وأخــراه.

وهــذا هــو الفــارق بينكــم، أهيــا األحبــاب، وبــني آخريــن كثــر يف هذا العــامل، تريــدون خــرًيا يف الدنيــا ويف اآلخرة، 

وغريكــم ربــا ال يريــد خــرًيا إال يف الدنيــا، فــإذا مــا قدرنــا مــا نحــن بصــدده، وتعالينــا عــى سفاســف األمــور وتوافــه 

ــا ال أريــد أن  ــاه، بقيــت هــذه األذنــاب؛ ســتزول ال حمالــة، أن األعــال، هــؤالء كانــوا ســدنة لنظــام جمــرم ظــامل أزلن

أختــذ إجــراءات توصــم هــذه املرحلــة بأهنــا كانــت فيهــا اســتثنائية، لكنــي إن اضطــررت لذلــك إن رأيــت الوطــن يف 

خطــر، فســأفعل ولــن أتــردد، وقــد قلــت ذلــك مــراًرا.

 أنــا أحــرص عــى كل مــري، بــل أحــرص عــى كل خليــة يف جســد مــري واحــد، وال أحــب لوطننــا إال أن 

يكــون خــرًيا.

 أهيا األحباب،

نحــن يف حاجــة إىل أن حيــب بعضنــا بعًضــا، وســتذكرون ذلــك يف مســتقبل قريــب عندمــا تــروا فضــل اهلل علينــا، 

نريــد أال نكــون شــّتامني، نريــد أال نكــون متعاديــن، نريــد أال نكــون للفــرص مضيعــني، نريــد أن ننظــر إىل األمــام 

بجــد، ونــرك السفاســف والســفاهات بعيــًدا عنــا؛ ألنكــم أهيــا األحبــاب كلكــم، شــباًبا ورجــاالً ونســاًء مســلمني 

ومســيحيني، مســتهدفون؛ حتــى ال تعــروا، وهــذا ال ينطــي علينــا، وال يمكــن أن يكــون ديدنا أبــًدا؛ أن نرد الســفاهة 

بســفاهة، أو الصغائــر باالنشــغال هبــا، أبــًدا لــن يكــون هــذا نمــي دائــًا، فاطمئنــوا فأنتــم بخــري وعــى خــري كثــري.

وأعلــم بفضــل اهلل أن يف هــذا الوطــن مجوًعــا ومايــني مــن كــرام النــاس، مــن املريــني الذيــن حيبــون وطنهــم، 

والذيــن حيرصــون عليــه، والذيــن يفعلــون وينتجــون، هــؤالء املايــني قــادرون عــى حتمــل املســؤولية والعبــور هبــا 

إىل بــر األمــان.

أهيا األحباب،

 أقــول ذلــك يف ذكــرى اهلجــرة بتحيــة مــن قلبــي لكــم مجيًعــا، وأيًضــا نــرى مــا يقــع يف غــزة مــن عــدوان وقتــل 

للرجــال، للنســاء، لألطفــال، دمــاء تــراق. هــذا أمــر خطــري، وهــذا عــدوان ســافر عــى اإلنســان، عــى الرجــال، 

عــى النســاء.
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هــذا أمــر أكــرر حتذيــًرا منــه، وأؤكــد مــرة ومــرة ملــن يعتــدون أنــه لــن يكــون هلــم أبــًدا ســلطان عــى أهــل غــزة، 

لــن نــرك غــزة وحدهــا، أقــول هلــؤالء، باســم الشــعب املــري كلــه، أقــول هلــم: إن مــر اليــوم خمتلفــة متاًمــا عــن 

مــر األمــس، إن العــرب اليــوم خمتلفــون متاًمــا عــن العــرب األمــس، إن املســلمني اليــوم ليســوا أبــًدا كــا كانــوا منــذ 

ســنوات، وإنــا نحــن مجيًعــا، مــر شــعبها الكبــري، وإمكانياهتــا الضخمــة، ورجاهلــا األفــذاذ، ونســاؤها القــادرات 

عــى العطــاء، مــر والعــرب واملســلمني أقــول وبــكل ثقــة يف هــؤالء مجيًعــا: لــن يركــوا غــزة وحدهــا.

 إننــا اليــوم أمــام هــذا العــدوان نقــول للمعتــدي: لــن يتحقــق لكــم ســام بالعــدوان، ولــن يكــون لكــم اســتقرار 

ــًدا، وال تؤســس  ــوا خــرًيا عــى هــذه األرض بالعــدوان. إن احلــرب ال تؤســس الســتقرار أب ــن تنال بالعــدوان، ول

لســام أبــًدا، وإن هــذه الدمــاء تكــون لعنــة عليكــم، وتكــون حمــرًكا لــكل شــعوب املنطقــة ضدكــم.

ــإرادة  ــة، ب ــات الواعي ــد الكل ــًدا بتجدي ــذًرا مؤك ــم حم ــول لك ــة، أق ــا وأم ــعًبا ووطنً ــة وش ــادة وحكوم ــول: قي أق

قــادرة، وإمكانيــات - بفضــل اهلل - ضخمــة، وعطــاء ال ينقطــع، أقــول لكــم: غــزة ليســت وحدهــا، وأقــول لكــم: 

إن العــامل ال يقــر العــدوان أبــًدا، وإن الدنيــا بأسهــا تقــول للمعتــدي ال، وإنكــم لــن تســتطيعوا أن تقهــروا شــعًبا، 

ــًدا ســاًما أو  ــا قادريــن عــى أن تقيمــوا أب ــوا يوًم ولــن تســتطيعوا أن تقتلــوا أمــة، وليــس يف مقدوركــم ولــن تكون

اســتقراًرا ألنفســكم بعدوانكــم.

 اقــرؤوا دروس التاريــخ، وتعلمــوا مــن الواقــع واملــايض، وتعلمــوا مــن هــذه الــدروس أنكــم أبــًدا مل تفلحــوا، 

ولــن تفلحــوا، ولــن يكــون لكــم أبــًدا ســلطان ال علينــا وال عــى أهــل غــزة، إننــا نؤكــد لكــم، إننــا نؤكــد للجميــع، أن 

مــر بأهلهــا وبقيادهتــا ال تريــد أن حتــارب أحــًدا، نحــن لســنا دعــاة حــرب نحــن دعــاة ســام، لكــن ســام حقيقي، 

ندعــو إىل ســام حقيقــي، وليــس ســاًما أبــًدا لفــرد واحــد، أو لطــرف واحــد، هــذا ســام يضيــع األوقــات، وهــذا 

ســام ال معنــى لــه، وهــو ســام مرفــوض بمعنــاه وتطبيقــه.

والواقــع يقــول لنــا مجيًعــا يقــول: إن مــا حيــدث مرفوض، نحــن ضد هذا، وضــد هــؤالء الذين حياولــون تزييف 

الواقــع، أو يقولــون حجًجــا واهيــة، أو يريــدون أن متــر األيــام ويكســبوا أرًضــا أو وقًتــا. نحــن نــدرك ذلــك ونعــي 

ونعــرف مــا يقــع، وأبــًدا أبــًدا لــن تضيــع األوقــات، وأبــًدا - إن شــاء اهلل - لــن تضيــع الفــرص، وليعلــم اجلميــع أن 

حجــم مــر، وإمكانيــات مر، وإرادة املرين، وثورة املرين، كام اقتلعت جذور الظلم تســتطيع أن تقتلع 

جــذور العــدوان.
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 إن مــر اليــوم، وأنــا عــى تواصــل مــع كل القيــادات والرؤســاء وامللــوك، وأحــس وأعــرف الشــعور، رؤســاء 

وملــوك الــدول العربيــة واإلســامية والعــامل، أننــا مــا زلنــا نتحــدث عــن منــع العــدوان، ورضورة وقــف االعتــداء، 

وأن حتقــن الدمــاء فــوًرا.

 اجلميــع يوقــن أن للشــعوب غضبــة، وأن قيــادة مــر تغضــب ملــا يصيــب غــزة. إن قيــادة مــر تغضــب 

ــع العــدوان عــن غــزة وعــن أهــل فلســطني يف غــزة  وتتحــرك ملن

ويف غــري غــزة، هــذا شــعب جيــب أن يعيــش يف ســام عــى أرضــه.

 نفوســنا مجيًعــا تطــوق إىل بيــت املقــدس، نفوســنا مجيًعــا تطوق 

ــر،  ــخ الع ــن التاري ــذ م ــدي: خ ــول للمعت ــدس، وأق ــت املق إىل بي

خــذ مــن التاريــخ الــدروس، أوقفــوا هــذه املهزلــة، أوقفــوا إراقــة 

الدمــاء، وإال فغضبتنــا لــن تســتطيعوا أبــًدا أن تقفــوا أمامهــا، 

غضبــة شــعب وقيــادة.

املريــون كانــوا دائــًا حيبــون الســام، ومل خيرجوا مــن أرضهم 

أبــًدا يف التاريــخ كلــه للعــدوان عــى أحــد، ومل يســتعمروا أحــًدا، 

ومل يقهــروا أحــًدا، كل تاريــخ مــر هكــذا، ولكنهــم كانــوا دائــًا 

قادريــن عــى صــد العــدوان، قادريــن عــى قهــر املعتــدي، قادريــن 

ــرب  ــا، الع ــة كله ــن واألم ــرض والوط ــة األرض والع ــى محاي ع

ــن  ــل نح ــا ب ــا زلن ــا م ــا كن ــن ك ــل اهلل نح ــن بفض ــلمون نح واملس

ــا  ــا ألمتن ــًا واقًي ــا دائ ــون درًع ــى أن نك ــا وإرصاًرا ع ــد حرًص أش

ــة واإلســامية. العربي

ــة  ــس اجلمهوري ــاعدو رئي ــر ومس ــس وزراء م ــوم رئي ــب الي ــد ذه ــزة، وق ــل غ ــع أه ــف م ــر نق ــن يف م  نح

ومستشــاروه والــوزراء لكــي نعلــن بــكل وضــوح أننــا متضامنــون مــع أهــل غــزة، وأننــا معهــم يف خنــدق واحــد، 

وأن مــا يصيبهــم يصيبنــا، وأن هــذه الدمــاء التــي تســيل مــن أبنائهــم هــي هــي كــا أهنــا تســيل منهــم توجعنــا وكأهنــا 

تســيل أيًضــا مــن أجســاد أطفالنــا وأبنائنــا، لــن نــرىض هبــذا أبــًدا.

كثــًرا،  كانــوا   )[( أعــداؤه 
كانــوا  ولكنهــم  حنــن،  وكذلــك 
األمــر  يقــدرون  يتحملــون،  رجــااًل 
قــدره، يعانــون نعــم ولكــن يفعلــون، 
يقــررون،  ولكنهــم  نعــم  يتشــاورون 
ــه،  ــه وقوت ــم حبول ــر اهلل هل ــكان نص ف

جبهودهــم ال 
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ــعوب،  ــوت الش ــول بص ــني نق ــن املنصف ــري م ــه الكث ــو في ــه، وه ــامل كل ــذا الع ــوح هل ــكل وض ــول وب ــك نق  ولذل

ــة  ــوا إراق ــم، أوقف ــدوان الغاش ــذا الع ــوا ه ــرديء، أوقف ــل ال ــذا الفع ــوا ه ــا: أوقف ــادة هل ــر كقي ــس مل ــول كرئي وأق

الدمــاء، هــذا نــداء جــاد، وليــس فقــط تكــراًرا لقــول قــد ال يصغــى إليــه البعــض، إنــا هــو بــكل جديــة أقــول ملــن 

يعتــدي: إن الثمــن باهــظ لعدوانــه، وإن عــى املعتــدي إذا اســتمر يف عدوانــه أن يتحمــل نتائــج هــذا العــدوان عليــه 

ــا أو اســتقراًرا. وعــى مــن يتصــور أنــه بعدوانــه هــذا حيفــظ هلــم ســلًا أو أماًن

 زار رئيــس وزراء مــر اليــوم غــزة، ونحــن مســتمرون يف كل املحــاوالت اجلــادة لوقــف العــدوان، ومســتمرون 

ــطينيني  ــرار الفلس ــطينية وق ــة الفلس ــطني والقضي ــل فلس ــطني وأه ــوار فلس ــف بج ــزة، ونق ــل غ ــزة وأه ــم غ يف دع

منهــم، ندعــم قرارهــم، فــإذا ذهبــوا إىل األمــم املتحــدة بقــرار منهــم ندعــم القــرار، ال نتخــذ هلــم قــراًرا، وال نتدخــل 

يف شــؤوهنم، ولكننــا نقــف معهــم ونرعاهــم، وندافــع عنهــم، ونعترهــم منــا، ونحــن منهــم دائــًا.

 أمتنــى أن حيفــظ اهلل )8( هــذا العــامل مــن الــرشور والضغائــن والفتــن والكيــد، الكيــد واملكــر الــذي ال يعــود 

إال بالوبــال عــى أهلــه وصانعيــه، هــذا هــو التاريــخ، واقعنــا نحــن بخــري احلمــد هلل، يســيئنا مــا يقــع عــى غــزة، 

نتحــرك ملنعــه، واهلل )8( ينــر من ينره؛ فانروا اهلل يف أنفســكم يف مر، وانــروا اهلل يف وطنكم مر، 

وانــروا اهلل يف أمتكــم يف العــرب يف املســلمن، وحينئــذ بالوحــدة وبــاإلرادة والعمــل والفعــل بعــد حســن 

التــوكل عــى اهلل واإلنتــاج ترقبــوا خــًرا، ومــا ذلــك عــى اهلل بعزيــز، وإن غــًدا لناظــره لقريــب.

 كل عام وأنتم بخر، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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الفصل الثاني: كلمات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 تابعــت وبــكل احلــزن واألســى مــا وقــع صبــاح اليــوم، احلــادث األليــم الــذي وقــع ملجموعــة مــن أبنائنــا عــى 

»مزلقــان املنــدرة« التابعــة ملنفلــوط - أســيوط.

 وباألصالــة عــن نفــيس، وبالنيابــة عــن الشــعب املــري كلــه، أتقــدم بخالــص العــزاء واملواســاة ألس الضحايــا 

واملصابــني، وأمتنــى للمصابــني الشــفاء، وللضحايــا الرمحــة واملغفــرة.

كلمة الرئيس حممد مرسي حول حادث قطار أسيوط 
 17 نوفمر 

2012م
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 وقــد قــررت قبــول اســتقالة وزيــر النقــل واملواصــات، وكذلــك رئيــس هيئــة الســكك احلديديــة، واختــاذ كافــة 

اإلجــراءات مــن قبــل اجلهــات التنفيذيــة املختلفــة؛ لتعويــض أس الضحايــا واملصابــني والتواصــل معهــم، وتذليــل 

كل العقبــات، واســتمرار املواســاة هلــم مجيًعــا.

وأيًضــا قــررت حتويــل املســؤولني عــن احلــادث إىل النيابــة العامــة، وسعــة اإلنجــاز يف اكتشــاف ومعرفــة 

ســبب هــذا احلــادث األليــم، وأيًضــا لقــد قــررت حتويــل كل املســؤولني عــن هــذا احلــادث للنيابــة العامــة إلجــراء 

ــم. ــادث األلي ــذا احل ــن ه ــؤولني ع ــؤول أو املس ــان املس ــة لبي ــات الريع التحقيق

 هــذه احلادثــة ســوف حياســب مــن كان الســبب فيهــا، وأدعــو اهلل )8( أن يرحــم الضحايــا، وأن يمــن برمحتــه 

وشــفائه عــى املصابــني، وأن يلهــم أهلهــم وذوهيــم الصر والســلوان.
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الفصل الثاني: كلمات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

»أود يف البدايــة أن أرحــب بالســيد رئيــس الــوزراء الركــي يف بلــده الثــاين مــر يف إطــار التواصــل املســتمر 

ــا اإلقليميــة والدوليــة ذات  بــني القاهــرة وأنقــرة حــول املوضوعــات الثنائيــة وســبل تعزيزهــا وكذلــك القضاي

االهتــام املشــرك، خاصــة وأن الفــرة املاضيــة أبانــت عــن تطابــق يف املواقــف بــني البلديــن يف خمتلــف القضايــا.

لقــد ناقشــت مــع صديقــي أردوغــان باســتفاضة املوضوعــات الثنائيــة، وأود يف هــذا الصــدد اإلشــادة بالدعــم 

الرتكــي ملــر يف هــذه املرحلــة اهلامــة مــن حتوهلــا الديمقراطــي، وهو يعكــس مــدى العالقة بن مــر وتركيا، 

كلمة الرئيس مرسي يف مؤمتر صحفي مع 
رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي

 18 نوفمر 
2012م
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ويؤســس ملزيــد مــن التعــاون والرشاكــة البنــاءة بــام حيقــق املصلحــة املتبادلة بــن الطرفــن ويعمــق الروابط بن 

الشــعبن.

ــار دوالر  ــة ملي ــر بقيم ــة مل ــهيات ائتاني ــم تس ــى تقدي ــا ع ــكر لركي ــدم بالش ــإين أتق ــأن، ف ــذا الش ويف ه

بــرشوط ميــرة كــا اتفقنــا عــى العمــل ســوًيا مــن أجــل جــذب املزيــد مــن االســتثارات الركيــة ومضاعفتهــا 

لتصــل إىل 5 مليــارات دوالر خــال األعــوام القليلــة القادمــة لاســتفادة مــن احلوافــز والفــرص التــي توفرهــا 

ــات للتجــارة احلــرة. ــط معهــا باتفاقي ــي ترتب ــر إىل األســواق الت ــات التصدي ــة وإمكاني الســوق املري

ــاالت  ــة يف جم ــة ثنائي ــع 27 اتفاقي ــي توقي ــوزراء الرك ــس ال ــي رئي ــع أخ ــهدت م ــي ش ــن أنن ــرين أن أعل ــا ي ك

ــة والنقــل والعمــران وهــي جمــاالت تتوافــق مــع  ــة التحتي ــم والصحــة والبني تشــجيع التجــارة واالســتثار والتعلي

ــي تتبناهــا مــر. ــة الت ــة االقتصادي ــة وخطــة التنمي ــات التنموي األولوي

تناولنــا كذلــك وباســتفاضة االعتداءات اإلرسائيلية األخــرة عى قطاع غزة واجلهود املريــة للتهدئة ونتائج 

زيــارة رئيــس الــوزراء املــري إىل القطــاع أمس وســبل تنســيق جهــود اجلانبن يف هذا الشــأن، وىف هــذا الصدد 

أعــرب رئيــس الــوزراء الرتكــي عــن دعمــه الكامــل للجهــود املرية واتفاقــه معنا عــى أمهية اضطــالع املجتمع 

الــدويل بمســؤولياته لوقــف االعتداءات الوحشــية عى الشــعب الفلســطيني.

بحثنــا كذلــك اجلهــود املبذولــة مــن القاهــرة وأنقــرة لوقــف نزيــف الــدم الســوري والتوصــل إىل تســوية لألزمــة 

وتطــور األفــكار املطروحــة يف إطــار املبــادرة الرباعيــة التــي تشــارك فيهــا مــر وتركيــا وســبل االســتفادة مــن هــذا 

ــدول  ــة ال ــاد قم ــاء انعق ــأهنا أثن ــاور بش ــتمرار التش ــم اس ــث يت ــق وبحي ــة للتطبي ــادرات قابل ــروج بمب ــل للخ املحف

الثانيــة الناميــة يف باكســتان يف 22 نوفمــر اجلــاري.

وختاًمــا، فإنــه ال يســعني ســوى أن أكــرر تقديــر الشــعب املــري للعاقــات مــع الشــعب الركــي وجهــود 

القيــادة الركيــة لتعزيــز هــذه العاقــات، وهــو األمــر الــذي نقابلــه بحــرص مماثــل آملــني أن نســتطيع مــن خــال 

تعاوننــا البنــاء أن نلبــي طموحــات شــعبينا.
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أصبــح لمصــر وللمصرييـــن دســتور حــر، ليــس منحــة مــن ملك، 
ــه دســتور  ــا مــن رئيــس، وال إمــاًء مــن مســتعمر.. إن وال فرًض
اختــاره شــعب مصــر بإرادتــه الحــرة الواعيــة، ومنحــه لنفســه
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ــب  ــن الترق ــابيع م ــا وأس ــا أياًم ــنا جميًع ــة عش الديكتاتوري
والقلــق، حرصــت فيهــا بحكــم مســؤوليتي أمامكــم وأمام 
ــل  ــي )8( أن ينتق ــام رب ــام اهلل أم ــك أم ــل ذل ــخ وقب التاري
الوطــن إلــى بــر األمــان، وأن ننهــي فتــرة انتقاليــة طالــت 

ــر تكلــف فيهــا اقتصــاد الوطــن وأمنــه الكثي
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الفصل الثاني: كلمات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

}واعتصمــوا بحبــل اهلل مجيًعــا وال تفرقــوا{...  احلمــد هلل عــى نعمــه الكثــرية علينــا عــى مــر وأهلهــا 

}وإن تعــدوا نعمــة اهلل ال حتصوهــا{.

أهيــا املريــون مجيًعــا، أهيــا الشــعب العظيــم الكريــم، الســيدات والســادة، نقــف اليــوم لنحتفــي ونحتفــل 

بدســتورنا اجلديــد، إنــه يــوم تارخيــي مشــهود، لقــد أصبــح ملــر وللمريــن دســتور حــر، ليــس منحــة مــن 

ملــك، وال فرًضــا مــن رئيــس، وال إمــالًء مــن مســتعمر.

كلمة السيد الرئيس مبناسبة إقرار الدستور اجلديد
26 ديسمر 

2012م
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إنــه دســتور اختــاره شــعب مــر بإرادتــه احلــرة الواعيــة، ومنحــه لنفســه، اســتطاع شــعب مــر أن يثبــت للعــامل 

أمجــع أن حضارتــه الضاربــة يف أعــاق التاريــخ مــا زالــت حّيــة يف واقعــه.

لقد تم االســتفتاء يف شــفافية كاملة، وبإرشاف قضائي كامل ومراقبة من اإلعالم ومنظامت املجتمع املدين، 

ويف ظل إقبال املواطنن وتعاوهنم، ومحاية من جيش الشعب ورشطته.

ــة  ــا جلن ــي طبًع ــات، وه ــا لانتخاب ــة العلي ــة للجن ــه، وحتي ــول كلمت ــرج ليق ــذي خ ــري ال ــعب امل ــة للش  فتحي

ــعب. ــذا الش ــري ه ــن ضم ــرة ع ــة مع ــإرادة واعي ــا ب ــت بدوره ــه، قام ــل وج ــى أكم ــا ع ــت بدوره ــة قام قضائي

حتيــة لرجــال القضــاء الرشفــاء الذيــن كانــوا حريصــني عــى أن يعــر الشــعب عــن إرادتــه بحريــة كاملــة، وحتيــة 

لقواتنــا املســلحة الباســلة قيــادة وجنــًدا التــي حتمــي احلــدود واألمــن، أمــن مــر اخلارجــي، ولكنهــا ال تتخلــف 

أبــًدا عــن داعــي الوطــن والشــعب إذا دعاهــا.

حتية للرشطة املرية التي ستظل أمينة عى واجبها، حتمي األمن، وتصون احلقوق، وتلتزم بالقانون.

 ومــن هنــا، فإننــي أتوجــه بالشــكر والتقديــر إىل هــؤالء مجيًعــا، وإىل كل مــن شــارك يف إدارة هــذا العمــل الوطنــي 

الكبــري مــن الرجــال والنســاء العاملــني املدنيــني أمنــاء اللجــان ومعاونيهــم الذيــن شــاركوا مجيًعــا مــن أجــل أن ننهــي 

هــذه املرحلــة، وننطلــق إىل مرحلــة جديــدة مــن عمــر الوطــن مرحلــة أكثــر أمنًــا واســتقراًرا ألبنائــه مجيًعــا، لرجالــه 

ونســائه لــكل الشــعب املــري.

لقــد عشــنا مجيًعــا أياًمــا وأســابيع مــن الرقــب والقلــق، حرصــت فيهــا بحكــم مســؤوليتي أمامكــم وأمــام التاريخ 

وقبــل ذلــك أمــام اهلل أمــام ريب )8( حرصــت فيهــا - بحكــم مســؤوليتي - أن ينتقــل الوطــن إىل بــر األمــان، وأن 

ننهــي فــرة انتقاليــة طالــت ملــدة مــا يقــرب مــن ســنتني تكلــف فيهــا اقتصــاد الوطــن وأمنــه الكثــري، لقد شــهدت تلك 

ــة صياغــة الدســتور يف مراحلهــا املختلفــة، واختــذت القــوى السياســية  ــرًيا حــول عملي املرحلــة جــدالً سياســًيا كب

مواقــف خمتلفــة، وهــو أمــر طبيعــي يف ظــل جمتمــع كبــري، املجتمــع املــري وهــو يتحــرك باقتــدار نحــو الديمقراطيــة 

ــا  ــتفيد منه ــة، تس ــرة صحي ــر ظاه ــرأي ويف الفك ــاف يف ال ــذا االخت ــة، ه ــرة صحي ــذه ظاه ــرأي، ه ــوع يف ال والتن

املجتمعــات احلــرة واملريــون كذلــك بالطبيعــة وبالتاريــخ وبواقعهــم وبحاهلــم؛ حيــث تتعــدد األفــكار واآلراء، 

وخيتــار الشــعب منهــا مــا يعــر عــن طموحاتــه ومصاحلــه.
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هــذا أمــر طبيعــي، لكــن لألســف، فــإن البعــض مل يــدرك الفــارق بــني حــق التعبــري الســلمي عــن الــرأي وهــو 

حــق أصيــل أكدتــه ثــورة اخلامــس والعرشيــن مــن ينايــر املجيــدة، وبــني اللجــوء للعنــف وحماولــة فــرض الــرأي عــن 

طريــق تعطيــل املؤسســات العامــة أو ترويــع املواطنــني.

ــا نرفــض العنــف واخلــروج عــن القانــون، ونؤكــد أن  ــا مجيًع ــا نرحــب باالختــاف يف الــرأي، فإنن ــا مجيًع  وإذا كن

ــامل  ــا للع ــًا رائًع ــت مث ــر رضب ــن يناي ــن م ــس والعرشي ــورة اخلام ث

ــتوى  ــه بمس ــيايس والتزام ــوري والس ــل الث ــلمية العم ــى س ــه ع كل

رفيــع مــن اخللــق والتحــر، ومهــا كانــت مصاعــب املرحلــة 

ــه بحــق  ــد. إن ــة آالم والدة فجــر جدي ــي أراهــا بمثاب الســابقة، فإنن

فجــر مــر اجلديــدة الــذي بــزغ وهــو اآلن يســطع، وســيمي هنــار 

ــداف. ــق األه ــاه إىل حتقي ــدة إىل منته ــر اجلدي م

لقــد أثبــت الشــعب املــري مــرة أخــرى بعــد مــرات ســابقة 

اســتفتاء يف 19 مــارس 2011م، وانتخابــات جملــس الشــعب 

بنهايــة 2011م، وانتخابــات جملــس الشــورى مع أوائــل 2012م، 

ــذا  ــن 2012م، وه ــاين م ــف الث ــة النص ــة بنهاي ــات الرئاس وانتخاب

مــر  عــى دســتور  االســتفتاء  الرائــع:  اخلامــس  العمــل  هــو 

ــد. ــتورنا اجلدي ــدة، دس اجلدي

ــه عــى جتــاوز   لقــد أثبــت الشــعب املــري مــرة أخــرى قدرت

ــة. ــاته الديمقراطي ــاء مؤسس ــتكال بن ــق اس ــى طري ــام ع ــدم إىل األم ــاب، والتق الصع

نعــم، كان هنــاك خــال هــذه الفــرة املؤقتــة أخطــاء وعثــرات مــن هنــا وهنــاك، وأحتمــل معكــم املســؤولية يف هــذه 

الفــرة، ويعلــم اهلل أننــي ال أختــذ قــراًرا، وال أمــي يف إجــراء إال لوجــه اهلل ومــن أجــل مصلحــة الوطــن، فلســت كــا 

تعلمــون مجيًعــا مــن عشــاق الســلطة، وال مــن احلريصــني عــى االســتحواذ عــى هــذه الســلطة.

 الســلطة لــدى الشــعب املــري يمنحهــا مــن يشــاء وحيجبهــا عمــن يشــاء مــن خــال عمليــة ديمقراطيــة كاملــة 

ــه  ــاه هــو هنضــة بلــدي واالنتقــال ب ــًا، كل مــا أمتن ــادرون نحــن املريــني عــى أن نفعــل ذلــك دائ يف كل املراحــل، ق

األحــزاب  كل  مرســي  الرئيــس  دعــا 
يف  للمشــاركة  السياســية  والقــوى 
جلســات احلــوار الوطــي، وذلــك مــن أجــل 
اســتكمال خريطــة الطريــق، وكان 
يتحــرى كل الوســائل ليــؤدي واجباتــه 

علــى أكمــل وجــه
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ــا ملحمــة بنــاء وإنتــاج، مرحلــة جديــدة هــي كــا قلــت قبــل ذلــك لكــم وقــررت  إىل مرحلــة جديــدة، نبــدأ فيهــا مًع

وأكــدت أهنــا العبــور الثالــث هلــذا الشــعب العظيــم، العبــور الثالــث الــذي حتتــاج إليــه مــر بعــد الثــورة العظيمــة، 

ثــورة اخلامــس والعرشيــن مــن ينايــر 2011م، ولقــد صممــت عــى إنفــاذ إرادة الشــعب يف أن يكــون ملــر دســتور 

تســتقر بــه األوضــاع، ويفتــح البــاب أمــام التنميــة والتقــدم والعدالــة االجتاعيــة.

مــن  الكثــري  اختــاذ  مســؤولية  حتملــت  ذلــك،  ســبيل  ويف 

ــي بــرورة أن يكــون هــذا الدســتور  ــا من ــة إياًن القــرارات الصعب

ــذه  ــه وننف ــه ونحرم ــم إلي ــا، ونحتك ــه مجيًع ــع إلي ــا نرج ــا ثابًت ميثاًق

ــل  ــتور جيع ــو دس ــا، وه ــا مجيًع ــاتنا علين ــى مؤسس ــنا ع ــى أنفس ع

ــات، وليــس  ــا للشــعب، حمــدد الصاحي ــة خادًم رئيــس اجلمهوري

ســيًدا مطلًقــا، وال حاكــًا مســتبًدا.

ــوم  ــن الي ــع م ــل الترشي ــتور انتق ــذا الدس ــرار ه ــد هلل، بإق واحلم

بإقــرار الدســتور بإعــان النتيجــة أمــس، انتقــل الترشيــع إىل ممثــي 

الشــعب يف جملــس الشــورى، وذلــك حتــى إمتــام بنــاء الســلطة 

ــا  ــا أيًض ــك مًع ــنفعل ذل ــواب، س ــس للن ــاب جمل ــة بانتخ الترشيعي

إن شــاء اهلل يف خطــوة قادمــة، ســوف تكــون أيًضــا شــهادة جديــدة 

هبــذا الشــعب عــى حتــره ووعيــه وإدراكــه وممارســته للحريــة 

يكتمــل  ســوف  اهلل  شــاء  إن  وبذلــك  الكاملــة،  والديمقراطيــة 

نظامنــا الديمقراطــي: رئيــس منتخــب، وبرملــان قــوي يــرشع ويراقــب، وســلطة قضائيــة مســتقلة، وحكومــة ال تعــني 

ــتور. ــذا الدس ــا هل ــان طبًق ــعب يف الرمل ــي الش ــا ممث إال برض

وأود هنــا أن أنــوه باملوقــف الوطنــي النبيــل للســيد املستشــار حممــود مكــي ابــن القضــاء نائــب رئيــس اجلمهوريــة، 

الــذي أدى دوره بــكل قــوة وإخــاص مــن أجــل إقــرار دســتور مــر الثــورة، وهــو يعلــم أن هــذا الدســتور ال ينــص 

عــى وجــود نائــب للرئيــس، هــذا جتــرد حممــود أشــكره عليــه ويقــدره لــه الشــعب املــري.

ينايــر  مــن  والعشــرين  اخلامــس  ثــورة   
كلــه  للعــامل  رائًعــا  مثــاًل  ضربــت 
علــى ســلمية العمــل الثــوري والسياســي 
اخللــق  مــن  رفيــع  مبســتوى  والتزامــه 
تلتهــا  الــي  واملصاعــب  والتحضــر، 
فجــر  والدة  آالم  مبثابــة  أراهــا  كنــت 

يــد جد
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 إن الدســتور الــذي أقــره الشــعب جــاء معــًرا عــن روح ثــورة 25 ينايــر املجيــدة، فقــد قــام عــى حــق املواطنــة، هــذا 

الدســتور يقــوم عــى حــق املواطنــة؛ حيــث يســتوي اجلميــع بغــري تفرقــة وال متييــز دســتور، يعــي كرامــة اإلنســان مــن 

يعيــش عــى أرض مــر مرًيــا كان أو غــري مــري، يعــي كرامــة اإلنســان ويصــون حرياتــه، ويؤكــد أن كرامــة الفــرد 

ــه املــرأة، دســتور يضمــن لقمــة العيــش للكادحــني، وجيعــل  ــه ال كرامــة لوطــن ال تكــرم في مــن كرامــة الوطــن، وأن

العمــل والســكن والتعليــم والصحــة حقوًقــا تكفلهــا الدولــة، ويضمنهــا القانــون دســتور يكفــل حريــة الفكــر والــرأي 

واإلبــداع، ويرســخ لقيــم االعتــدال والوســطية، وجيعــل مــن ســيادة القانــون أساًســا حلريــة الفــرد وملرشوعية الســلطة، 

دســتور جيعــل مــن الوحــدة الوطنيــة فريضــة وركيــزة لبنــاء الدولــة، دســتور حيمــي حقــوق العــال والفاحــني، وحيافظ 

ــة العامــة واخلاصــة فــا مصــادرة حلقــوق أحــد، دســتور يســمح بتكويــن األحــزاب وإصــدار الصحــف  عــى امللكي

بمجــرد اإلخطــار، دســتور حيافــظ عــى هويــة مــر العربيــة واإلســامية، ويؤكــد ريادهتــا الفكريــة والثقافيــة ويؤســس 

لدورهــا احلضــاري اإلنســاين يف العــامل كلــه.

 هــذه هــي مــر، وهــذا هــو مــا يســتحقه الشــعب املــري، لقــد أقــر الشــعب املــري الدســتور بأغلبيــة قاربــت 

ــار أن يقــول ال، وهــذا  ــد اخت ــا مــن شــعبنا ق ــا حمرًم ــرر أن قطاًع ــي أق ــني بنعــم، ولكن ــني 63.8 % نســبة املصوت الثلث

حقهــم؛ ألن مــر الثــورة ال يمكــن أبــًدا برئيســها املنتخــب وشــعبها العظيــم، مــر الثــورة ال يمكــن أن تضيــق أبــًدا 

باملعارضــة الوطنيــة الفاعلــة، فلمــن قــال ال ومــن قــال نعــم أتوجــه بالشــكر؛ ألننــا ال نريــد أن نعــود إىل عــر الــرأي 

الواحــد أو األغلبيــات الزائفــة املصنوعــة.

ــا مــا كانــت   هــذا النضــج والوعــي يبــرش بــأن مــر قــد مضــت يف طريــق الديمقراطيــة بغــري عــودة إىل الــوراء أًي

هــذه النتيجــة مــن أجــل بنــاء الوطــن، البــد أن تتكاتــف اجلهــود، ولذلــك أصبــح احلــوار رضورة ال بديــل عنهــا نســعى 

مجيًعــا يف إطــاره إىل التكامــل والتوافــق حــول قضايــا املرحلــة القادمــة.

 أجــدد الدعــوة لــكل األحــزاب والقــوى السياســية للمشــاركة يف جلســات احلــوار الوطنــي، هــذا احلــوار 

الــروري املهــم. أجــدد هــذه الدعــوة للجميــع للمشــاركة يف جلســات احلــوار الوطنــي الــذي أرعــاه بنفــيس، وذلــك 

ــا ال أبحــث عــن  ــًا كــا عاهــدت شــعب مــر أن ــة، وســأكون دائ ــق هلــذه املرحل مــن أجــل اســتكال خريطــة الطري

ــا  ــايت، ولعــل اهلل أن يوفقنــي يف ذلــك. إن شــاء اهلل، أكــون خادًم حقــوق، ولكنــي أحتــرى كل الوســائل ألؤدي واجب

ــح مــر واملريــني. ــه لصال هلــذا الشــعب، ال أدخــر جهــًدا يف العمــل مــع كل أبنائ
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الســيدات والســادة، األحبــة يف كل مــكان املريــون داخــل مــر وخــارج مــر، املريــون مجيًعــا أينــا وجــدوا، 

إن األيــام القادمــة أيــام عمــل وجهــد واجتهــاد وإنتــاج مــن اجلميــع، ســوف أبــذل كل جهــدي معكــم مــن أجــل دفــع 

االقتصــاد املــري الــذي يواجــه حتديــات ضخمــة، ولكنــه أيًضــا يمتلــك فرًصــا كبــرية للنمــو، وســوف أقــوم بــكل 

ــة التــي  ــاج اخلطــوات الروري ــة واإلنت ــاج إليهــا هــذه املهمــة، مهمــة النمــو والتنمي ــة التــي حتت التغيــريات الروري

حتتــاج إليهــا هــذه املهمــة مــن أجــل نجــاح مــر، ووضــع مســار التنميــة الشــاملة يف بــؤرة اهتــام اجلميــع.

ــايض  ــطس امل ــن أغس ــاين م ــذ الث ــا من ــدأت عمله ــي ب ــة الت ــة احلالي ــح أن احلكوم ــار، أود أن أوض ــذا اإلط  ويف ه

تــؤدي دورهــا قــدر املســتطاع يف ظــروف صعبــة، وقــد كلفــت الدكتــور هشــام قنديــل - رئيــس احلكومــة - وأتشــاور 

ــرية  ــرية والكب ــاكل الصغ ــة كل املش ــة ملواجه ــذه املرحل ــب ه ــي تناس ــة الت ــة الازم ــات الوزاري ــل التعدي ــه لعم مع

ــد. ــواب اجلدي ــن جملــس الن ــى تكوي ــك حت واملســؤوليات، وذل

 إننــي أشــعر باملواطنــني بجميــع املواطنــني، وخاصــة األقــل دخــًا يف املجتمــع املــري، وأحــس بــا يعانــون يف 

هــذه األيــام، ولــن أســمح أبــًدا رغــم التحديــات التــي نواجههــا والتــي ورثناهــا مجيًعــا مــن العقــود الســابقة، أقــول 

لــن أســمح بــأن يتحمــل هــؤالء مزيــًدا مــن املعانــاة أبــًدا، وســأعمل مــع احلكومــة ومــع كافــة مؤسســات الدولــة عى 

تقديــم أفضــل مــا يتحملــه االقتصــاد املــري مــن دعم هلــؤالء مجيًعــا يف مر، وستشــهد األيــام القادمة - إن شــاء 

اهلل - انطــالق مشــاريع جديــدة يف جمــال اخلدمــات واإلنتــاج وحزمــة مــن التســهيالت للمســتثمرين لدعــم الســوق 

املري ودعــم االقتصاد.

 الســيدات والســادة املريــني مجيًعــا، ونحــن نبــدأ هــذه املرحلــة مــن التحــول واالنتقــال مــن اجلمهوريــة األوىل 

إىل اجلمهوريــة الثانيــة، اجلمهوريــة التــي نــريس أساســها القــوي هبــذا الدســتور الــذي منحتمــوه ألنفســكم، منــح 

الشــعب املــري هــذا الدســتور بنفســه لنفســه، أجــدد العهــد والقســم أمامكــم، أجــدد العهــد والقســم أمامكــم، 

بــأن أحــرم الدســتور والقانــون وأن أرعــى مصالــح الشــعب رعايــة كاملــة، وأن أحافــظ عــى الوطــن وعى ســامة 

أراضيــه. أعاننــا اهلل عــى هــذا، محــى اهلل وطننــا الغــايل مــر، ووقــى اهلل الشــعب مــن كل مكــروه وســوء.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

يطيــب يل ويرشفنــي باألصالــة عــن نفــيس وبالنيابــة عــن الشــعب املــري أن أرحــب بالســيد »هرمــان فــان 

رومبــوي« رئيــس املجلــس األورويب يف زيارتــه ملــر للتباحــث حــول رؤانــا وتقييمنــا املشــرك لســبل تطويــر العاقــات 

ــبتمر 2012م.  ــل يف س ــاه يف بروكس ــذي بدأن ــاء ال ــا البنّ ــتكال حوارن ــاد األورويب، والس ــر واالحت ــني م ب

إن الزخــم الــذي تشــهده العاقــات املريــة األوروبيــة خــال الفــرة األخــرية إنــا يعكــس يف واقــع األمــر 

ــرام  ــة واالح ــاركة احلقيقي ــس املش ــى أس ــر ع ــه بم ــيخ عاقت ــب األورويب لرس ــه اجلان ــذي يولي ــرص ال احل

كلمة الرئيس مرسي يف مؤمتر صحفي 
مع رئيس املجلس األورويب 

13 يناير 
2013م
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واالعتــاد املتبادلــني، كــا يعكــس مــدى حموريــة مــر بالنســبة للجانــب األورويب عــى كافــة األصعدة السياســية 

واالقتصاديــة واالجتاعيــة. ويدلــل عــى هــذا االهتــام والرشاكــة الصحيــة نتائــج اجتاعــات جمموعــة العمــل 

ــرز يف  ــة التــي عقــدت يف القاهــرة يف نوفمــر 2012م والتــي تعــد، وعــن حــق، احلــدث األب ــة األوروبي املري

العاقــات بــني اجلانبــني منــذ ثــورة 25 ينايــر خاصــة يف ضــوء مــا متخضــت عنــه مــن نتائــج إجيابيــة تلبــي تطلعات 

اجلانبــني الرشيكــني.

ويف ذات الســياق، فــإن مــر مــن جانبهــا تعتــز وتثمــن عاليــا املواقــف األوروبيــة الواضحــة التــي اختــذت لدعــم 

عمليــة التحــول الديمقراطــي يف دول الربيــع العــريب بوجــه عــام، ويف مــر عــى وجــه اخلصــوص.

ويف هــذا الصــدد، فــإين أود أن أنتهــز هــذه الفرصــة لكــي أؤكــد عــى التزامنــا الواضــح والراســخ باملــي قدًمــا يف 

اســتكال مــا بدأنــاه نحــو بنــاء مؤسســات الدولــة الدســتورية وصــوالً إىل احلكــم الرشــيد ودولــة القانــون يف إطــار 

الدولــة املدنيــة احلديثــة التــي نطمــح كلنــا إليهــا. 

إن زيارتكــم اليــوم تــأيت يف إطــار احلــوار والتواصــل املســتمر مــع االحتــاد األورويب، بمؤسســاته ودولــه، ليــس 

ــرك،  ــام املش ــة ذات االهت ــة والدولي ــات اإلقليمي ــول املوضوع ــا ح ــا أيض ــة، وإن ــات الثنائي ــول املوضوع ــط ح فق

ــا كبــرًيا يف الــرؤى جتــاه عــدد مــن هــذه املوضوعــات. وســبل تنســيق مواقفنــا جتاههــا، خاصــة وأن هنــاك تقارًب

ــة األســباب  ــا ملخاطب ــه تعاونن ــاك جمــال متســع نكثــف مــن خال ــزال هن ــه ال ي ــا ُنقــدر أن ويف هــذا الصــدد، فإنن

ــه  ــا حيمل ــر، وم ــؤر التوت ــا ب ــرش فيه ــي تنت ــوب املتوســط الت ــات والنزاعــات يف منطقــة رشق وجن ــة للراع اجلذري

ذلــك مــن خماطــر انتشــار هــذه النزاعــات إىل دول أخــرى.

إننــا ُنثمــن املواقــف األوروبيــة الواضحــة، النابعــة مــن مبــدأ، جتــاه األزمــة الســورية وعمليــة الســام يف الــرشق 

األوســط، ونتطلــع ملزيــد مــن التنســيق إلجيــاد حلــول عاجلــة وعادلــة هلــذه األزمــات.

واتصــاالً بنظرتنــا الشــاملة لألمــن اإلقليمــي، فإننــا ال نســتطيع أن ُنغفــل بــؤرة رصاع جديــدة آخــذة يف التشــكل 

يف منطقــة الســاحل األفريقــي.

ــة  ــة والدولي ــة األطــراف اإلقليمي ــم التعامــل معهــا بحكمــة مــن كاف ــًدا يتعــني أن يت إن األوضــاع يف مــايل حتدي

الفاعلــة، حرًصــا عــى احتوائهــا وعــدم اتســاع نطاقهــا، وإن مــر ترحــب بالتشــاور وتنســيق املواقــف مــع االحتــاد 

األورويب وباقــي األطــراف يف هــذا الشــأن.
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إن الســجل املــرشف للتعــاون بــني مــر واالحتــاد األورويب جيعلنــا نطمئــن إىل قدرتنــا املشــركة عــى العمــل مــن 

أجــل ختطــي أيــة عقبــات تعــوق تطويــر عاقاتنــا، وُيمهــد إلحــداث نقلــة نوعيــة يف هــذه العاقــة نحــو آفــاٍق أرحــب 

بــا حُيقــق مــا تصبــو إليــه شــعوبنا، آخذيــن يف اعتبارنــا أن البيئــة الديمقراطيــة الواعــدة يف مــر باتــت متثــل عامــا 

حمفــزا إلطــاق التعــاون يف جمــاالت جديــدة وحتريــر هــذه العاقــة مــن أيــة قيــود.

وهنايــة، فــإذ أعــرب لكــم عــن ســعاديت باســتقبالكم اليوم يف مــر، ألكــرر تقديري إلســهام االحتــاد األورويب 

وحرصــه عــى دعــم املرشوع التنمــوي والنهضوي املصـــري.
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أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

 اســتعادة مصــر لدورهــا الحيــوي ولمكانتهــا المســتحقة فــي 
ــم  ــد العال ــى رصي ــة إل ــي إضاف ــا ه ــي إنم ــع الدول المجتم
العربــي وإلــى العمــل العربــي المشــترك علــى كافــة أصعدتــه

  مــن أبــرز التحديــات المشــتركة بيــن الــدول العربيــة: تجــاوز 
إشــكاليات موقــع المــرأة فــي المجتمــع ودورهــا فــي التنمية 
بحيــث يتســنى إضافــة جهدهــا إلــى التنميــة كشــريك فيها

 إن األمــة العربيــة بهويتهــا ال تقــوم فقــط علــى اللغــة والثقافة، 
أو علــى اســتدعاء الماضــي الزاهــر دون القــدرة علــى التأثيــر 

فــي الحاضر وفــي صياغــة المســتقبل
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 }وتعاونوا عى الرب والتقوى وال تعاونوا عى اإلثم والعدوان{ صدق اهلل العظيم.
األخ العزيــز الكريــم صاحــب الســمو امللكــي، األمــري ســلان بــن عبــد العزيــز ويل عهــد اململكــة العربيــة الســعودية 
الشــقيقة، وال يفوتنــي أن أقــدم خالــص التحيــة والتقديــر ألخــي العزيــز الكريــم جالــة امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز 

وفقــه اهلل يف قيادتــه للشــقيقة اململكــة العربيــة الســعودية.
أصحاب اجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة.

السيد الدكتور نبيل العريب أمني عام جامعة الدول العربية.

كلمة الرئيس حممد مرسى خالل افتتاح القمة  
العربية االقتصادية بالرياض

21 يناير 
2013م
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السيدات والسادة.. احلضور األعزاء..

يطيــب يل أن أســتهل حديثــي إليكــم بتوجيــه خالــص الشــكر والتقديــر إىل خــادم احلرمــني الرشيفــني جالــة امللك 

عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز وإىل اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، الســتضافة هــذه الــدورة للقمــة العربيــة التنمويــة 

ــن  ــة وحس ــرم الضياف ــن ك ــًا ع ــا فض ــاح ألعاهل ــبل النج ــري كل س ــى توف ــرص ع ــة، وللح ــة واالجتاعي االقتصادي

االســتقبال، كــا أود أن أتوجــه بالشــكر أيًضــا إىل األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة، وعــى رأســها األمــني العــام 

الســيد الدكتــور نبيــل العــريب عــى اجلهــد املبــذول لإلعــداد والتحضــري هلــذه القمــة التــي تعقــد يف مرحلــة مــن أهــم 

مراحــل تاريــخ األمــة العربيــة وعــى تنظيــم ورعايــة االجتاعــات واللقــاءات ذات الصلــة عــى هامشــها.

أصحاب اجلاللة والفخامة.. السيدات والسادة الكرام.. 

يرشفنــي أن أحتــدث إليكــم اليــوم حممــًا بآمــال وتطلعــات الشــعب املــري العظيــم، هــذا الشــعب الــذي خــرج 

منــذ عامــني تقريًبــا معــًرا عــن إرادتــه ســائًرا عــى الفســاد والتزويــر والظلــم والتبعيــة، وأراد اهلل )8( هلــذا الشــعب 

أن تنجــح ثورتــه وأن ختطــو مــر وشــعبها إىل األمــام، وأن تقــرب مــن حتقيــق اآلمــال يف مســتقبل أفضــل يرجــوه 

ويتمنــاه هلــا كل شــقيق وصديــق.

ــع  ــتحقة يف املجتم ــا املس ــوي وملكانته ــا احلي ــر لدوره ــتعادة م ــى أن اس ــي ع ــون مع ــم تتفق ــب يف أنك  وال ري

الــدويل إنــا هــي إضافــة إىل رصيــد العــامل العــريب وإىل العمــل العــريب املشــرك عــى كافــة أصعدتــه، وتعزيــز لقــوة 

ــق مصاحلهــا. ــة يف دفاعهــا عــن قضاياهــا وأمنهــا وحتقي ــا العربي أمتن

ــة  ــس ملواجه ــرب، لي ــقائها الع ــع أش ــل م ــر إىل العم ــع م ــدة، تتطل ــروح اجلدي ــذه ال ــق، وهب ــذا املنطل ــن ه  وم

التحديــات التــي تواجــه هــذه األمــة فحســب، وإنــا أيًضــا الســتغال الفــرص املتاحــة، والتــي يمكــن مــن خاهلــا 

الوصــول إىل مــا تتطلــع إليــه الــدول العربيــة مــن تنميــة لصالــح مواطنيهــا، ومــن تكامــل حقيقــي فيــا بينهــا، وأن 

تنــال أمتنــا العربيــة قدرهــا الــذي تســتحقه بــني أمــم العــامل، والــذي انتظرتــه شــعوهبا طويــًا.

 إن تبنــي الــدول العربيــة لعقــد سلســلة قمــم تنمويــة اقتصاديــة واجتاعيــة ينــم عــن إدراكهــا املتزايــد ألمهيــة دفــع 

التعــاون وتوثيقــه فيــا بينهــا يف هــذه املجــاالت، كــا يشــري أيًضــا إىل تقديرهــا ملحدوديــة النتائــج التــي حتققــت مــن 

خــال اآلليــات القائمــة حتــى ذلــك احلــني يف كل املجــاالت، دون أن ينتقــص ذلــك مــن حســن النوايــا أو مــن جهــود 

القائمــني عــى تلــك اآلليــات، وال شــك أن مــا حتقــق خــال الدورتني الســابقتني عــى مســتوى الرامــج واملرشوعات 
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جديــر باإلشــادة ال ســيا املبــادرات التــي اســتهدفت قطاعــات بعينهــا، وعــى رأســها مبــادرة صاحــب الســمو الشــيخ 

صبــاح األمحــد اجلابــر الصبــاح أمــري دولــة الكويــت الشــقيقة بشــأن املــوارد املاليــة الازمــة لدعــم ومتويــل مرشوعــات 

القطــاع اخلــاص الصغــرية واملتوســطة يف الوطــن العــريب، كــا أن برنامــج أعــال هــذه الــدورة الثالثــة يتضمــن بــدوره 

بنــوًدا وموضوعــات ينبغــي بحــق أن تكــون موضــع البحــث ثــم التنفيــذ واملتابعــة احلثيثــة ســواء يف شــقه االقتصــادي 

الــذي يشــمل االســتثار والطاقــة بــكل أنواعهــا، وخاصــة الطاقــة 

ــة  ــذه املرحل ــة هل ــداف التنموي ــمل األه ــددة، ويش ــدة واملتج اجلدي

ومــا بعدهــا، ويف شــقه االجتاعــي الــذي يتنــاول احلــد مــن البطالــة 

ــن  ــة، فنح ــة الصحي ــم والرعاي ــاول التعلي ــر، ويتن ــة الفق ومكافح

نريــد وطنًــا عربًيــا خالًيــا مــن األميــة والفقــر واملــرض.

ــه مــن املهــم  ويف نفــس الوقــت، فلعلكــم تتفقــون معــي عــى أن

ــات  ــيق السياس ــادية وتنس ــوط اإلرش ــة اخلط ــا صياغ ــوىل قمتن أن تت

االقتصاديــة الكفيلــة بتوجيــه تلــك اجلهــود عــى نحــو يقودنــا يف 

خــال إطــار زمنــي مقبــول حمــدد إىل مزيــد مــن التكامــل والتعــاون 

يف اإلطــار االقتصــادي حتــى ال يبقــى العمــل العــريب املشــرك رغــم 

تعاقــب األجيــال يــراوح مكانــه خاًفــا للتوقعــات التــي تبــدو نتيجــة 

طبيعيــة بــل ومتيقنــة لتوافــر املقومــات التــي جتمع بــني الــدول العربية 

كالديــن، واللغــة، والتاريــخ، واجلغرافيــا، والثقافــة، واألهــداف 

بالتطــورات  العربيــة  احلالــة  قورنــت  مــا  إذا  ســيا  ال  املشــركة، 

ــني. ــيا أو األمريكت ــة أو آس ــارة األوروبي ــواء يف الق ــامل س ــرى يف الع ــق أخ ــم ومناط ــا أقالي ــي حققته ــات الت والنجاح

إن مســرية العمــل العــريب املشــرك يف املجــال االقتصــادي، والتــي بــدأت منــذ منتصــف القــرن املــايض شــهدت 

انتشــاًرا واســًعا للمؤسســات واملنظــات وتوقيــع عــدد مــن االتفاقيــات لكــن هــذه املســرية بمقيــاس أبســط 

اإلنجــازات وهــو معــدل التجــارة بــني الــدول العربيــة مل حتقــق ســوى النــذر اليســري ممــا حتقــق لتجمعــات إقليميــة 

أخــرى خــال فــرات زمنيــة أقــر.

العربيــة  الــدول  ومــوارد  إمكانيــات 
املوقــع  مقدمتهــا  ويف  كبــرية، 
مــن  للعديــد  وامتالكنــا  اجلغــرايف، 
مصــادر الطاقــة، وإطــالل الــدول العربيــة 
علــى ممــرات هامــة للتجــارة العامليــة، هذا 
ووفــرة  الشاســعة  املســاحة  جانــب  إىل 
العربيــة الــدول  مــن  العديــد  يف  امليــاه 
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ــة  ــة والبرشي ــوارد الطبيعي ــا مــن مقومــات التكامــل يف امل ــر لدين ــا يتواف ــا أهيــا اإلخــوة، أن نســتغل م ــا مجيًع علين

واختــاف يف املنــاخ وتنــوع إلقامــة الســوق العربيــة املشــركة، التــي مثلــت لســنوات هدًفــا طموًحــا لشــعوبنا، وأن 

نســارع يف هــذه اخلطــى لنلحــق بمجموعــات إقليميــة أخــرى وصلــت إىل حتقيــق هــذا التكامــل االقتصــادي رغــم 

اختافــات شــعوهبا يف العــرق والديــن واللغــة، ووجــود حــدود طبيعيــة تعــوق انســياب حركــة الســلع واألفــراد 

بينهــا، ومــا أقصــده مــن هــذا املثــال ودون الدخــول يف األســباب 

العربيــة  البينيــة  التجــارة  جمــال  يف  القصــور  وراء  تقــف  التــي 

حتديــًدا.. مــا أقصــده أن توافــر اهليــاكل يف صــورة املؤسســات 

أو االتفاقيــات قــد ال جيــدي وحــده لتحقيــق اآلمــال، وأن األمــر 

منــوط بوجــود إرادة سياســية تكفــل وضــع برامــج زمنيــة حمــددة، 

يف نطــاق أشــمل يف رؤيتهــا وأوضــح يف صياغتهــا لألهــداف 

املرحليــة والنهائيــة مــع أمهيــة وجــود آليــات واضحــة يتفــق عليهــا 

ــح. ــة والتصحي ــًا للمراجع ــة دائ ــذ، وقابل للتنفي

أصحاب اجلاللة والفخامة.. السيدات والسادة األعزاء:

إن إمكانيــات ومــوارد الــدول العربيــة كبــرية، وليســت خافيــة 

ــة،  ــديد اخلصوصي ــرايف ش ــع اجلغ ــا املوق ــد، ويف مقدمته ــى أح ع

أو  التقليديــة  ســواء  الطاقــة  مصــادر  مــن  للعديــد  وامتاكنــا 

ــة للتجــارة  ــة عــى ممــرات هام ــدول العربي املتجــددة، وإطــال ال

امليــاه يف  العامليــة، هــذا إىل جانــب املســاحة الشاســعة ووفــرة 

العديــد مــن الــدول العربيــة، وكذلــك عــدد الســكان الــذي يمثــل ســوًقا ذات درجــة عاليــة مــن التجانــس الثقــايف، 

ــا، ومــع اســتمرار اعتــاد االقتصــاد العاملــي عــى  ونســبة مرتفعــة مــن القــوى العاملــة الشــابة، تفــوق مثيلتهــا عاملًي

النفــط كمصــدر للطاقــة ستســتمر الــدول العربيــة يف موقعهــا املتقــدم مــن حيــث اإلنتــاج واالحتياطيــات املؤكــدة 

فضــًا عــن العديــد مــن املــوارد والثــروات الطبيعيــة األخــرى، لكــن التحديــات االقتصاديــة واالجتاعيــة املشــركة 

التــي تواجههــا الــدول العربيــة بدورهــا جســيمة، واملشــكات كثــرية ومتنوعــة، وال شــك أن التعامــل معهــا مــن 

العمــل  يتيحهــا  الــي  الفــرص  مــن 
كســر  املشــترك  العــريب  االقتصــادي 
الفجــوة بيـــن الوطــن العــريب وحميطــه 
اإلقليــم  هويــة  وتأكيــد  اإلقليمــي، 
علــى  تقــوم  أهنــا  وإبــراز  العــريب، 
تعبئــة  عــر  حتقيقهــا  يتــم  أهــداف 
املــوارد والقــدرات يف إطــار متفــق عليــه
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ــات  ــك التحدي ــرز تل ــن أب ــل م ــراد، ولع ــى انف ــا ع ــة مواجهته ــن حماول ــدوى م ــر ج ــرة أكث ــود متضاف ــال جه خ

املشــركة مــا يــي: 

ــل  ــادرات األق ــب الص ــن جان ــة م ــة القوي ــا املنافس ــن بينه ــة، وم ــلبية للعومل ــار الس ــع اآلث ــل م ــة التعام أوالً: كيفي

تكلفــة وتراجــع االعتــاد عــى القاعــدة الوطنيــة للبحــث العلمــي والتطويــر يف ظــل رخــص وســهولة اســترياد 

ــزة. ــة اجلاه ــا احلديث التكنولوجي

ثانًيــا: ضعــف حركــة البحــث العلمــي يف الــدول العربيــة، واتســاع الفجــوة املعرفيــة بينهــا وبــني العــامل ودول اجلــوار 

غــري العربيــة، فــا تنفقــه الــدول العربيــة عــى البحــث العلمــي يــراوح مــا بــني 0.1 و 1 % مــن الناتــج املحــي، 

يف حــني أن متوســط هــذه النســبة عاملًيــا 2.2 %، بــل وتزيــد يف بعــض الــدول عــن 3 %، ويتصــل بذلــك بطبيعــة 

احلــال ضعــف حركــة النــرش العلمــي وبــراءات االخــراع.

ثالًثا: دراسة كيفية التنسيق يف مواجهة االضطرابات املالية الدولية والتقلبات يف أسعار رصف العمات.

ــة بــدول أخــرى يف العــامل، فعــدم  ــة املرتفعــة، خاصــة بــني الشــباب العــريب، مقارن ــا: التصــدي ملشــكلة البطال رابًع

ــلوك  ــض إىل الس ــح بالبع ــي جتن ــاط الت ــاعر اإلحب ــه مش ــد لدي ــل يول ــه يف العم ــة حق ــن ممارس ــباب م ــن الش متك

ــع. ــاه املجتم ــة جت ــف أو العدائي العني

خامًســا: رضورة رفــع نوعيــة التعليــم، وتوثيــق صلــة العلميــة التعليميــة باملجتمــع وحركــة العمــل واإلنتــاج فيــه، 

ــة االنتقــال مــن مرحلــة التعليــم إىل ســوق العمــل،  ــة ورضورة التدريــب والتأهيــل، وهــو مــا ييــر عملي وأمهي

وبصفــة خاصــة فيــا يتعلــق بالتعليــم الفنــي ملــا تعانيــه دولنــا العربيــة مــن نقــص واضــح يف الكــوادر الفنيــة املؤهلــة.

سادًســا: جتــاوز إشــكاليات موقــع املــرأة يف املجتمــع ودورهــا يف التنميــة بحيــث يتســنى إضافــة جهدهــا إىل التنميــة 

كرشيــك فيهــا وبــا يتيــح هلــا نصيًبــا عــادالً مــن عوائدهــا.

ــي  ــق بتبن ــا يتعل ــق جمتمعــي بشــأهنا خاصــة في ــق تواف ــر، مــن خــال حتقي ــة اإلصــاح والتطوي ســابًعا: إدارة عملي

ــة. ــة واالجتاعي ــات االقتصادي السياس

ــا: توفــري املــوارد املائيــة الازمــة لدعــم النمــو ولتلبيــة االحتياجــات الزائــدة للســكان، خاصــة يف ظــل احلاجــة  ثامنً

ــام إىل  ــاء االهت ــا إي ــق ذلــك اهلــدف يتعــني علين ــة، ولتحقي ــا لســد الفجــوة الغذائي ــاج الغــذاء حملًي امللحــة إلنت

االســتغال األمثــل للميــاه اجلوفيــة وميــاه األمطــار، وإنشــاء الســدود وحتليــة ميــاه البحــر، واســتخدام الوســائل 

احلديثــة يف الزراعــة والــري.
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تاســًعا: التعامــل مــع التحديــات التــي تواجهنــا يف طريــق التنميــة املســتدامة وموقعنــا مــن النقــاش الــدويل حوهلــا 

ــة العقــد اجلــاري  يف أعقــاب دعــوة مؤمتــر الدوحــة للتغــري املناخــي للتفــاوض عــى اتفــاق دويل جديــد بنهاي

يتضمــن التزامــات جديــدة عــى الــدول، وعليــه فإننــي أدعــو إىل إطــاق مبــادرة عربيــة ملتابعــة تنــاول قضيــة 

ــني  ــة مفاوض ــكيل جمموع ــال تش ــن خ ــريب م ــف الع ــيق املوق ــعي لتنس ــتدامة، والس ــة املس ــات التنمي مفاوض

عــرب وجملــس وزاري عــريب للتنميــة املســتدامة، وتنــاول تلــك القضيــة بصفــة منتظمــة ضمــن بنــود القمــم 

العربيــة التنمويــة ومنهــا هــذه القمــة.

إن التحديــات االقتصاديــة العديــدة التــي تواجــه عاملنــا العــريب تفــرض علينــا تفعيــل اآلليــات العربية ملســاعدة 

ــة  ــدول العربي ــه عــدد مــن ال ــذي تواجــه في ــد العــريب خاصــة يف الوقــت ال ــدوق النق األشــقاء ويف مقدمتهــا صن

حتديــات اقتصاديــة وسياســية يف عــامل متغــري، بــات مــن الصعــب التنبــؤ بحالتــه االقتصاديــة يف املســتقبل.

لقــد بــدأت الــدول العربيــة جتــارب العمــل املشــرك يف ظــروف عامليــة وإقليميــة معقــدة مل تتــح الفرصــة هلــا 

للتعامــل مــع املصالــح االقتصاديــة بأســلوب أكثــر عمًقــا لتنفيــذ خطــوات عمليــة وعلميــة مدروســة لقيــام نظــام 

ــل  ــة للعم ــاد االقتصادي ــتكال األبع ــة اس ــرزت أمهي ــة ب ــدول العربي ــة ال ــود جامع ــع وج ــرك، وم ــادي مش اقتص

العــريب بالتزامــن مــع ازديــاد التحديــات، بــل والتهديــدات التــي يواجههــا النظــام العــريب، ومــن ثــم فــإن التوجــه 

نحــو إنشــاء نظــام اقتصــادي عــريب بــات أمــًرا الزًمــا لتحقيــق املنفعــة للجميــع، وأمــًرا حتمًيــا لــدرء التهديــد.

ــني  ــة للمواطن ــق الرفاهي ــر يف حتقي ــرك ال تنح ــريب املش ــادي الع ــل االقتص ــا العم ــي يتيحه ــرص الت إن الف

ــل  ــاس أفض ــى أس ــي ع ــاد العامل ــا يف االقتص ــدويل وإدماجه ــد ال ــى الصعي ــة ع ــدول العربي ــة ال ــني مكان وحتس

ــه  ــريب وحميط ــن الع ــني الوط ــوة ب ــر الفج ــها ك ــى رأس ــراتيجية ع ــد اس ــا عوائ ــاك أيًض ــل إن هن ــب، ب فحس

اإلقليمــي، فضــًا عــن أن حتقيــق التنميــة املســتدامة مــن خــال العمــل املشــرك مــن شــأنه تأكيــد هويــة اإلقليــم 

ــوارد  ــة امل ــر تعبئ ــا ع ــم حتقيقه ــداف يت ــى أه ــركة، وع ــة مش ــح حقيقي ــى مصال ــوم ع ــا تق ــراز أهن ــريب، وإب الع

ــه. ــق علي ــار متف ــدرات يف إط والق

ــة  ــا.. إن األم ــا مجيًع ــل لن ــتقبل أفض ــل مس ــن أج ــا م ــاون مًع ــد وأن نتع ــن.. ال ب ــل منفردي ــن أن نعم ال يمك

العربيــة هبويتهــا ال تقــوم فقــط عــى اللغــة والثقافــة، أو عــى اســتدعاء املــايض الزاهــر دونــا قــدرة عــى التأثــري يف 

ــتقبل. ــة املس ــارض ويف صياغ احل



457

الفصل الثاني: كلمات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

أصحاب اجلاللة والفخامة.. السيدات والسادة:

ــاالت  ــرك يف كل املج ــريب املش ــل الع ــرية العم ــع مس ــى دف ــا ع ــت دوًم ــي حرص ــر الت ــأن م ــة ب ــى ثق ــي ع إنن

وخاصــة يف املجــال االقتصــادي لقــادرة بعــون اهلل عــى املســامهة بكفــاءة وبقــوة يف هــذه املســرية اآلنيــة عــى الرغــم 

مــن التحديــات التــي تواجهنــا بعــد ثــورة 25 ينايــر العظيمــة، وأود يف هــذا الصــدد أن أؤكــد عــى مــا يــي:

- إن مــر التــي حتــرص عــى أمــن واســتقرار مجيــع الــدول 

جنــب  إىل  جنًبــا  األشــقاء  كل  مــع  تقــف  والتــي  العربيــة، 

لــدرء أي هتديــد ألمنهــم هلــي يف حاجــة أيًضــا إىل أشــقائها 

يف جمــاالت االســتثار واالقتصــاد، وهــذا ضمــن أمنهــا وأمــن 

أشــقائها أيًضــا.

- إن االقتصــاد املــري متعــدد القطاعــات، ويتمتــع بأســس 

ومقومــات قويــة تتيــح لــه إمكانيــة حتقيــق معــدالت نمــو مرتفعــة 

عــى مــدار الســنوات القادمــة بــإذن اهلل، وتســعى مــر اآلن مــع 

املؤسســات املاليــة الدوليــة إىل التوصــل إىل اتفــاق حــول مســاندة 

ــي حيــوز عــى توافــق  االقتصــاد املــري يقــوم عــى تصــور وطن

ــًا لتحقيــق  شــعبي، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يوفــر مناًخــا مائ

تقــدم ملمــوس يف قطاعــات االقتصــاد املختلفــة.

- إن هــذا املنــاخ اإلجيــايب الــذي نتطلــع إىل توفــريه متواكًبــا مــع مزيــد 

مــن الشــفافية والضانــات القانونيــة هلــو احلافــز األمثــل جلــذب 

مزيــد مــن االســتثارات اجلــادة التــي هنــدف إىل محايــة القائــم والقــادم منهــا عــر إصاحــات وإجــراءات توفــر مزيــًدا 

مــن الفــرص الســانحة التــي حتقــق عائــًدا كبــرًيا للجانبــني، للمســتثمرين وملــر وشــعبها عــى حــد ســواء.

أصحاب اجلاللة والفخامة.. اإلخوة األعزاء:

إن احلــوار بشــأن كيفيــة االرتقــاء بالعمــل العــريب املشــرك يف املســتقبل القريــب ال ينبغــي أن يرفنــا عــن التعامل 

مــع مشــكات آنيــة للشــعب الفلســطيني الشــقيق جــراء مــا يتعــرض لــه مــن ممارســات تعســفية، ولعــل مــن أبســط 

مســؤوليتنا مجيًعــا جتــاه الشــعب الســوري 
مــع  احلركــة  ســرعة  علينــا  حتتــم 
الــدم  نزيــف  لوقــف  الــدويل  املجتمــع 
مــن  احلقبــة  هــذه  وإهنــاء  الســوري، 
ســوريا،  يف  احلــايل  النظــام  حكــم 
ومتكيـــن الشــعب الســوري مــن اختيــار 

احلــرة بإرادتــه  ونظامــه  قياداتــه 
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مظاهــر إبــداء تكاتفنــا وعزمنــا عــى العمــل مًعــا هــو املســارعة إىل توفــري االحتياجــات املاليــة العاجلــة للحكومــة 

الفلســطينية حتــى تتمكــن مــن الوفــاء بالتزاماهتــا إزاء مواطنيهــا كــا أن علينــا أيًضــا وبالتــوازي مــع ذلــك أن نحــس 

ــعب  ــاة الش ــد ملعان ــع ح ــرك لوض ــن التح ــًا ع ــة فض ــوات مماثل ــاذ خط ــى اخت ــدويل ع ــع ال ــة واملجتم ــدول املانح ال

ــاة  ــه يف احلي ــب بحق ــه يطال ــرد أن ــعب ملج ــذا الش ــام ه ــًدا أن يض ــي أب ــال، إذ ال ينبغ ــراء االحت ــن ج ــطيني م الفلس

الكريمــة أو أن يعاقــب عــى ســعيه الــذي طــال املطالبــة بحقــه يف 

ــد  ــا عن ــة، وال يمكنن ــيادة الكامل ــتقلة ذات الس ــه املس ــة دولت إقام

ــقائنا  ــاة أش ــال معان ــة إغف ــعوب العربي ــاة الش ــن معان ــث ع احلدي

يف ســوريا الذيــن يتعرضــون ليــس فقــط إىل القتــل والتدمــري 

بصــورة وحشــية مــن قبــل النظــام وأعوانــه، بــل أيًضــا إىل معانــاة 

يف حياهتــم اليوميــة وتدمــري لبنيتهــم األساســية، بــل ينعكــس ســلًبا 

عــى االحتياجــات اإلنســانية األساســية، ويقــوض فــرص حتقيــق 

ــراع  ــاء ال ــد انته ــرًيا بع ــًدا كب ــب جه ــتدامة، ويتطل ــة املس التنمي

لتحقيــق مــا يصبــو إليــه الشــعب الســوري.

أهيا اإلخوة مجيًعا،

 إن مســؤوليتنا مجيًعــا جتــاه الشــعب الســوري حتتــم علينــا 

سعــة احلركــة مــع املجتمــع الــدويل لوقــف نزيــف الــدم الســوري 

وإهنــاء هــذه احلقبــة مــن حكــم النظــام احلــايل يف ســوريا، ومتكــني 

الشــعب الســوري مــن اختيــار قياداتــه ونظامــه بإرادتــه احلــرة، وهــذا مــا نســعى إليــه اآلن عــى كل األصعــدة، كــا 

ال جيــب أن نغــض الطــرف عــن حاجتنــا إىل بلــورة أفــكار تتيــح إعــادة إدمــاج الشــعوب العربيــة التــي عانــت أو مــا 

زالــت تعــاين مــن تبعــات أوضــاع صعبــة ســواء مــن جــراء احلــروب أو الكــوارث الطبيعيــة أو غريهــا، وذلــك مــن 

منظــور تنمــوي، وليــس مــن منطــق تقديــم املســاعدات العاجلــة فحســب، الســيا وأن جهــات خارجيــة ســارعت 

أو تســارع إىل صياغــة سياســات للتعامــل مــع أوضــاع أشــقاء لنــا مــروا أو يمــرون بتلــك املحــن، لكــن مثــل تلــك 

أمــن  علــى  حتــرص  الــي  مصــر  إن 
واســتقرار مجيــع الــدول العربيــة، والــي 
تقــف مــع كل األشــقاء جنًبــا إلـــى جنــب 
ــة  ــي يف حاج ــم هل ــد ألمنه ــدرء أي هتدي ل
أيًضــا إلـــى أشــقائها يف جماالت االســتثمار 
وأمــن  أمنهــا  ضمــن  وهــذا  واالقتصــاد، 

أيًضــا أشــقائها 



459

الفصل الثاني: كلمات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

السياســات مــع تقديرنــا الكامــل لــن حتقــق أهدافنــا االســراتيجية مــن إعــادة التأكيــد عــى التضامــن العــريب مــن 

املنظــور التنمــوي.

وأود أن أؤكــد أننــا ال نوافــق أبــًدا عــى التدخــل العســكري يف مــايل ألن هــذا مــن شــأنه أن يؤجــج الــراع يف هــذه 

ــا، وأن تــرف اجلهــود واألمــوال إىل التنميــة..  املنطقــة، وال بــد مــن أن يكــون التدخــل ســلمًيا، وأن يكــون تنموًي

ال نقبــل أبــًدا أي تطــرف أو عنــف أو عــدوان عــى اآلمنــني، ولكننــا ال نريــد أبــًدا أيًضــا أن نخلــق بــؤرة جديــدة مــن 

الــراع الدامــي يف وســط إفريقيــا تعــزل مــا بــني الشــال العــريب وبــني عمــق إفريقيــا هلــذا الشــال العــريب.

 وأود هبــذه املناســبة أن أقــول لكــم، بــل أطلــب منكــم، أن نقــف إىل جــوار اجلزائــر فيــا وقــع فيهــا، وأن نكــون 

دائــًا ضــد كل مــن حيــاول أن يعتــدي عــى اســتقال أو إرادة أو أمــن أي ُقطــر مــن أقطارنــا العربيــة.. هــذا موقــف 

ــني أن نقــف ضــد العــدوان العســكري أو التدخــل العســكري يف مــايل وأن نكــون إىل  ــارق ب ــق.. ف حســاس ودقي

جانــب الشــقيقة اجلزائــر فيــا هــي فيــه درًءا ألي مفســدة أو جــًرا ألي رصاع هيــدد أمــن أي دولــة عربيــة.

أهيــا اإلخــوة الكــرام.. احلضــور الكــرام، أتوجــه إىل صاحــب الســمو امللكــي األمــري ســلان بــن عبــد العزيــز، 

يســعدين باســم مجهوريــة مــر العربيــة رئيــس الــدورة الثانيــة للقمــة العربيــة التنمويــة، أن أدعــو اململكــة العربيــة 

ــادة  ــة الســعودية حتــت القي ــة، ويقينــي أن اململكــة العربي الســعودية لرئاســة القمــة هــذه القمــة يف دورهتــا الثالث

الرشــيدة خلــادم احلرمــني الرشيفــني جالــة امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز بــا يتمتــع بــه مــن رؤيــة ثاقبــة خــري 

مــن يقــوم هبــذه املهمــة، وأن اململكــة لــن تألــو جهــًدا كــي تضيــف خــال هــذه الــدورة الثالثــة املزيــد إىل لبنــات 

العمــل العــريب االقتصــادي والتنمــوي املشــرك، وإين عــى يقــني أن هــذه الــدورة إن شــاء اهلل ســتكون إن شــاء 

اهلل إضافــة إىل مــا ســبق، بــل أقــوى وأنجــع لتعاوننــا مجيًعــا، أشــكركم مجيًعــا، }وقــل اعملــوا فســرى اهلل عملكــم 

ورسوله واملؤمنون{، 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

  بمولــده )]( اســتنارت البشــرية، وانتقلــت وتغيــرت وتحولــت 
ــا  ــر، ومم ــى الخي ــن الشــر إل ــى الهــدى، وم ــن الضــال إل م
كانــت عليــه مــن جاهليــة وجــور إلــى علــم وحــق وعــدل

  نعمــل ليــل نهــار علــى رفــع العــبء عــن كاهــل المواطــن..، 
ــة  ــات، ونشــر مظل ــى حــل األزم ــكل جــد عل ــل ب ــا نعم كم

ــن ــن الصحــي لتشــمل كل المواطني التأمي

ــب فــي الخــاف  ــف والتخري ــن اســتخدام العن ــا أن ندي   علين
ــى  ــا أن نتوجــه إل ــه أي غطــاء، علين ــر ل السياســي، وأال نوف

ــر ــاء والتعمي البن
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 احلمــد هلل والصــاة والســام عــى رســول اهلل )](، وعــى آلــه وصحبــه والتابعــني ومــن تبعهــم بإحســان 
إىل يــوم الديــن.

 األخ العزيــز الدكتــور طلعــت عفيفــي - وزيــر األوقــاف - اإلخــوة واألخــوات، األبنــاء والبنــات، الســادة 
الكــرام احلضــور مجيًعــا، علــاء األزهــر الرشيــف، ممثــي الكنائــس املريــة، الســادة الساســة رؤســاء األحــزاب، 
الســادة ممثــي كل أطيــاف الدعــوة اإلســامية، الــوزراء ممثــي احلكومــة، الدعــاة، احلضــور مجيًعــا، أحييكــم بتحيــة 

اإلســام اخلالــدة فالســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه. وكل عــام وأنتــم بخــري.

كلمة الرئيس مرسي مبناسبة املولد النبوي 
الشريف

24 يناير 
2013م



462

 هــذه مناســبة غاليــة عزيــزة أساســية حموريــة يف حياتنــا، بــل يف حيــاة البرشيــة وتارخيهــا إىل أن يــرث اهلل األرض 

ومــن عليهــا، ذكــرى مولــد النبــي حممــد )](، ونحــن نؤمــن بــه بعــد أن نوحــد ربنــا )8(، ونؤمــن بمــن ســبقوه 

مــن األنبيــاء والرســل ال نفــرق بــني أحــد منهــم.

ــده  ــي بمول ــده )]( الت ــرى مول ــا، ذك ــاٍل علين ــز وغ ــى عزي ــع ع ــرى نجتم ــذه الذك ــاب يف ه ــا األحب ــن أهي  نح

مــن  وحتولــت  وتغــريت  وانتقلــت  البرشيــة،  هــذه  اســتنارت 

الضــال إىل اهلــدى، ومــن الــرش إىل اخلــري، وممــا كانــت عليــه مــن 

جاهليــة وجــور إىل علــم وحــق وعــدل؛ فصلــوات ريب وتســلياته 

ــه )](. علي

 وأيًضــا نحــن يف مناســبة خاصــة بنــا نحــن املريــني مناســبة 

ــر  ــن يناي ــة وعرشي ــورة مخس ــاين لث ــد الث ــي العي ــا، وه ــة علين غالي

2011م؛ فنحــن نحتفــل بالذكــرى املمتــدة ونحتفــل بالثــورة 

العظيمــة يف مــر دائــًا األحــداث كبــار فاألمــة عظيمــة والتاريــخ 

ــك  ــر ذل ــة لنذك ــذه اجللس ــس ه ــم، فنجل ــد عظي ــارة املمت واحلض

ألنفســنا، ونتخــذ ممــا مــى احلكمــة والــدروس والعــر، ونســتمر 

ننتــج  اهلل،  بتوفيــق  واقتــدار  وإرادة  بقــوة  األمــام  إىل  وننطلــق 

ــاء اهلل. ــار - إن ش ــي الث ونجن

 الســيدات والســادة احلضــور، املريــني مجيًعــا يف كل أرجــاء 

وأنحــاء مــر ويف خــارج مــر، حتيــة مــن القلــب إىل  اجلميــع 

ــة  ــي الليل ــلياًم{ )](، نحتف ــلموا تس ــه وس ــوا علي ــوا صل ــن آمن ــا الذي ــا أهي ــي ي ــى النب ــون ع ــه يصل }إن اهلل ومالئكت

بأعظــم حلظــات شــهدهتا البرشيــة عــى اإلطــاق ذكــرى ميــاد ســيد األنــام الرســول الكريــم حممــد، صلــوات اهلل عليــه 

ــى  ــل األع ــالق«، ورضب املث ــكارم األخ ــم م ــت ألمت ــام بعث ــاق، »إن ــكارم األخ ــم م ــه ليتم ــه رب ــذي بعث ــامه، ال وس

فيهــا حتــى مدحــه ربــه بقولــه: }وإنــك لعــى خلــق عظيــم{ جــاء )]( ليعلــم النــاس أن اهلل تعــاىل ال ينظــر إىل الصــور 

واألجســاد، وإنــا ينظــر إىل القلــوب واألعــال يف توجيــه رشيــف إىل تطهــري الباطــن وإخــاص النيــة والتجــرد للمبــادئ.

وقائــًدا  بارًعــا،  سياســًيا   )[( كان 

فــًذا، وأًبــا حنوًنــا، وزوًجــا رحيًمــا، كان 

صبــوًرا حكيًمــا مــع أعدائــه، كرمًيــا 

ودوًدا مــع أصحابــه وأمتــه، حقــق اهلل بــه 

واحتفــى  اخلليــل،  إبراهيــم  أبيــه  دعــوة 

بســريته )]( شــعراء وأدبــاء الدنيــا
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ــة واإلنســانية  ــة واملرون ــز بالشــمول والكــال والواقعي ــاة كلهــا، تتمي  جــاء )]( برشيعــة تنظــم جوانــب احلي

}ثــم جعلنــاك عــى رشيعــة مــن األمــر فاتبعهــا وال تتبــع أهــواء الذيــن ال يعلمــون{، وجــاءت رســالته جامعــة 

شــاملة للعاملني }وما أرســلناك إال رمحة للعاملن{، فأطلقت العنان لطاقات اإلنســان، عموم اإلنســان، يســعى 

يف األرض يعمرهــا وينميهــا يف إطــار مــن الثوابــت اإليانيــة واألخاقيــة، وأقــام )]( وأصحابــه معــه املجتمــع 

ــن  ــه: }والذي ــى وصــف اهلل تعــاىل األنصــار بقول ــا، حت ــاذالً مضحًي ــا ب ــًا متعاوًن ــا متكاف ــا متحاًب النمــوذج جمتمًع

تبــوؤوا الــدار واإليــامن مــن قبلهــم حيبــون من هاجــر إليهم وال جيــدون يف صدورهــم حاجة مما أوتــوا ويؤثرون 

عــى أنفســهم ولــو كان هبــم خصاصــة ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم املفلحــون{.

 السيدات والسادة،

إن رســولنا الكريــم قــد حتــرك بتوجيــه ربــه برســالته مــع أصحابــه وحتــرك التابعــون مــن بعــده إىل العــامل أمجــع منــذ 

مــا يزيــد عــى أربعــة عــرش قرًنــا، فلــن تشــهد البرشيــة أعظــم منــه، ولــن تشــهد أبــًدا فــكان )]( سياســًيا بارًعــا قائــًدا 

فــًذا أًبــا حنوًنــا زوًجــا رحيــًا، كان صبــوًرا حكيــًا مــع أعدائــه كريــًا ودوًدا مــع أصحابــه وأمتــه، حقــق اهلل بــه دعــوة 

أبيــه إبراهيــم اخلليــل عندمــا نــادى ربــه مترًعــا }ربنــا وابعــث فيهــم رســوالً منهــم يتلــو عليهــم آياتــك ويعلمهــم 

الكتــاب واحلكمــة ويزكيهــم إنــك أنــت العزيز احلكيــم{، واحتفى بســريته )]( شــعراء وأدباء الدنيا، وال أنســى 

أبــًدا مــا قرأتــه صغــرًيا قديــًا للشــاعر القــروي رشــيد ســليم اخلــوري حينــا قــال:

ــه      ــا لدولت ــح األرض ميداًن ــا فات ي

ــم     ــيحي يذكرك ــذا مس ــوم ه ــا ق ي

ال فــإن ذكرتــم رســول اهلل تكرمــة         

صــارت بــالدك ميداًنا لــكل قوي

ينهــض الــرشق إال حبنــا األخوي

ــروي ــاعر الق ــالم الش ــوه س فبلغ

 إننــا ونحــن نحتفــي بمولــد ســيد األنــام لنتذكــر املســلمني األوائــل وخلفاءنــا الراشــدين والدولــة اإلســامية 

التــي امتــدت بســلميتها يف بلــدان العــامل، فــكان املســلم حيمــل بــني جوانحــه رســالة اإلســام قــوالً وعمــًا، حيمــل 

رســالة النبــي حممــد الكريــم )]( التــي أعلــت مــن قيمــة العمــل واإلخــاص فيــه، وحيمــل معــه أيًضــا حــب الوطن 

الــذي يعيــش فيــه بالفعــل ال بالقــول، فــا أحوجنــا يف هــذه اللحظــات إىل أن نعــود مًعــا إىل رســولنا الكريــم )](، 

نقتفــي أثــره، ونطبــق رشيعتــه، ونســري عــى هديــه )](.
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 السيدات والسادة،

ــاع  ــن أصق ــري م ــون يف كث ــرى يعان ــا ن ــا وك ــم -مجيًع ــا نعل ــلمون - ك ــأيت واملس ــوي ي ــد النب ــرى املول ــا بذك إن احتفالن

املعمــورة فتدمــى قلوبنــا للمذابــح التــي يتعــرض هلــا مســلمو ميانــار، وحيزننــا هــذا النزيــف املســتمر لدمــاء إنســانية طاهــرة.

إننــي يف هــذا الشــأن، وأنــا أتابعــه ســأدعو رؤســاء الــدول والوفــود املشــاركة يف مؤمتــر القمــة اإلســامية التــي 

ستســتضيفه القاهــرة يف مطلــع الشــهر القــادم إن شــاء اهلل، ســأدعوهم إىل بحــث قضيــة مســلمي ميانــار، واختــاذ مــا 

يرونــه مناســًبا، ومــا جيــب علينــا إلنقــاذ هــؤالء األشــقاء يف الديــن واإلنســانية.

 وأناشــد يف ذات الوقــت العــامل اإلســامي، شــعوًبا ودوالً وحكومــات، والضمــري العاملــي للتحــرك الفــوري 

لوقــف هــذه اجلريمــة.

 وإذا حتدثنــا أهيــا اإلخــوة الكــرام عــن نزيــف الدمــاء، فــإن القلــوب تنخلــع ملــا حيــدث ألشــقائنا يف ســوريا، وإذا 

كنــا نحــرم شــأن ســوريا الداخــي شــأن الشــعب الســوري، وال نريــد أن نتدخــل فيــه، وال نقبــل بتدخــل أحــد يف 

ــة  ــا وأرفــض معكــم العــدوان عــى النفــس البرشي شــؤون أحــد، لكنــي يف الوقــت نفســه أهيــا اإلخــوة نرفــض مًع

التــي حــرم اهلل قتلهــا، إال باحلــق، نرفــض نزيــف الــدم الســوري، وأؤكــد بتكــرار ونــداءات وحركــة مســتمرة، عــى 

النظــام الســوري عليــه الرضــوخ إلرادة شــعبه واإلذعــان للنــداء الشــعبي صاحــب الســلطة ومصدرهــا، ال جمــال 

لنظــام ســوريا احلــايل يف مســتقبل ســوريا عــى اإلطــاق.

ــهرين  ــن ش ــر م ــذ أكث ــك من ــت ذل ــد قل ــايل، لق ــة م ــي يف مجهوري ــل األجنب ــض التدخ ــق، نرف ــن ذات املنطل  وم

وحــذرت مــن التدخــل العســكري يف مــايل، قلــت ذلــك للــدول العربيــة واإلفريقيــة ولــدول العــامل وملجلــس األمــن 

وللجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وقلــت هلــم إن التدخــل العســكري ال يــأيت إال بســوء، ومــا وقــع منــذ أيــام مــن 

بدايــة التدخــل العســكري رأينــا أثــره عــى اجلزائــر مبــارشة.

ــر مــن  ــل ذلــك يف آســيا ألكث ــل هــذه املشــاكل ومــا كان مثلهــا قب  إن التدخــل العســكري ال حيــل املشــاكل، مث

ــة  ــاك حماول ــات اآلالف ومل حتــل املشــكلة، واآلن هن ــى مــن البــرش بمئ ــارات وقت ــآالف امللي ثاثــني ســنة خســائر ب

ــا وليــس ألهــل مــايل فقــط،  ــا، وهــذا ضــار بالــرورة لــكل أهــل أفريقي لنقــل هــذا الــراع مــن آســيا إىل أفريقي

نرفــض التدخــل األجنبــي يف مجهوريــة مــايل، والــذي ســيكون لــه تداعيــات خطــرية وآثــار كارثيــة، وأرجــو اهلل أال 

ــة  ــة التــي ســتنعقد يف العاصمــة اإلثيوبي ــا تــؤدي إىل مأســاة إنســانية جديــدة، وســأدعو القمــة اإلفريقي حيــدث، رب
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»أديــس أبابــا« هنايــة هــذا الشــهر يــوم 27 ينايــر اجلــاري إىل بحــث أزمــة مــايل، والعمــل عــى حتقيــق مصاحلــة وحــوار 

جــاد، واللجــوء إىل احللــول السياســية والتنمويــة، فــا جمــال حلــل املشــكلة عســكرًيا.

 أهيا السيدات والسادة،

لعلــه مــن حســن الطالــع، ونحــن نحتفــل بذكرى مولــد النبــي )]( أن نحتفل أيًضــا يف ذات اليوم بمــرور عامني 

عــى ثــورة اخلامــس والعرشيــن مــن ينايــر، تلــك الثــورة العظيمــة 

مــن الشــعب العظيــم املــري التــي أهبــرت العــامل بســلميتها 

وانصهــار كل أطيــاف شــعبنا الكريــم يف بوتقتهــا مطالبــني باحلريــة 

ــق  ــورة وبح ــذه الث ــارت ه ــة، فص ــة االجتاعي ــة والعدال والكرام

ــذه  ــارصة، ه ــة املع ــا املري ــاة أمتن ــة يف حي ــة فارق ــارت عام ص

الثــورة التــي نقلــت مــر مــن عــر الفســاد وحكــم االســتبداد 

إىل عهــد جديــد ال جمــال فيــه للظلــم وال للطغيــان.

ــك،  ــد ذل ــري وبع ــك الكث ــق بذل ــد حّق ــري ق ــعب امل  إن الش

ــن أهــداف هــذه  خــال هــذه الفــرة املاضيــة، حقــق الكثــري م

الثــورة، ويتبقــى أيًضــا الكثــري، ممــا نطمــح إليــه وســنحققه بــإذن 

اهلل مًعــا يف األيــام القادمــة، فلقــد حققنــا حريــة بــال حــدود بفضــل 

صالحيــات  قلــص  ودســتوًرا  الطــوارئ،  حلالــة  وإلغــاًء  اهلل، 

رئيــس اجلمهوريــة، وحريــة يف إنشــاء األحــزاب والصحــف 

اإلخطــار، وســلطة  بمجــرد  املــدين  املجتمــع  ومؤسســات 

ــاء اهلل  ــة إن ش ــات الدول ــل مؤسس ــا لتكتم ــورى مؤقًت ــس الش ــة إىل جمل ــس اجلمهوري ــن رئي ــت م ــة انتقل ترشيعي

ــة. ــام القادم ــواب يف األي ــس الن ــاب جمل بانتخ

 إننــا نعمــل-  أهيــا اإلخــوة - ليــل هنــار عــى رفــع العــبء عــن كاهــل املواطــن، ووقــف نزيــف حــوادث الطــرق 

ــكل جــد عــى حــل أزمــات  ــة، كــا نعمــل ب ــري مــن مرافقهــا يف العقــود املاضي ــة لكث ــة التحتي بعــد أن هتالكــت البني

ــة  ــق العدال ــني، وحتقي ــمل كل املواطن ــي لتش ــني الصح ــة التأم ــرش مظل ــة، ون ــى البطال ــاء ع ــة والقض ــرور والنظاف امل

بعــث اهلل النــي  )]( ليتمــم مــكارم 
فيهــا،  األعلــى  املثــل  وضــرب  األخــالق، 
ال  تعالـــى  اهلل  أن  النــاس   )[( وعلــم 
وإمنــا  واألجســاد،  الصــور  إلـــى  ينظــر 
ينظــر إلـــى القلــوب واألعمــال يف توجيــه 
شــريف إلـــى تطهــري الباطــن وإخــالص 

للمبــادئ والتجــرد  النيــة 
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االجتاعيــة والقصــاص العــادل لشــهداء الثــورة واإلصــاح اهليــكي، القصــاص العــادل لشــهداء الثــورة كــا 

وعــدت قبــل ذلــك، وقــد انتهــت جلنــة تقــي احلقائــق كــا تعلمــون يف هنايــة ديســمر 31 ديســمر 2012م، وقــد 

قــررت هلــم أن ينقلــوا التقريــر مبــارشة ال لرئيــس اجلمهوريــة، ولكــن للنائــب العــام، وهــذا التقريــر بــكل مــا فيــه مــن 

جديــد حتــت إمــرة وتــرف النائــب العــام، لتفعــل النيابــة العامــة فيــه مــا تشــاء حتقيًقــا للعدالــة احلقيقيــة، وقصاًصــا 

للشــهداء واملصابــني العــدل والعدالــة بالقضــاء واألحــكام، هــذا 

هــو الضــان احلقيقــي للقصــاص العــادل }ولكــم يف القصــاص 

ــا أويل األلبــاب{. ــاة ي حي

ــا عمــل اإلصــاح اهليــكي بــكل قــوة واقتــدار،   ونحــاول مًع

إصــاح هيــكي ملؤسســات الدولــة وغــري ذلــك مــن الطموحــات 

ــاهلل تعــاىل، ثــم بجهدكــم وجدكــم  التــي نســعى هلــا، مســتعينني ب

وبالعمــل واالنطــاق إليــه باجلديــة واإلنتــاج، بجديــة أبنــاء مــر 

مجيًعــا وعملهــم ينتــر هــذا الشــعب العظيــم إن شــاء اهلل.

 السيدات والسادة، 

إننــا نبــدأ عاًمــا جديــًدا مــن عمــر أمتنــا عــام نتنفــس فيــه نســائم 

احلريــة، ونتحــرك بــكل جــد لرفعــة وطننــا الغــايل، ويف هــذا 

ــج  ــاركة يف برنام ــع للمش ــات املجتم ــو كل فئ ــي أدع ــياق فإنن الس

التنميــة الشــامل ملــر فالتنميــة ليســت برناجًمــا انتخابًيــا لرئيــس 

ــن يف  ــاء الوط ــكل أبن ــج ل ــي برنام ــل ه ــب، ب ــة فحس اجلمهوري

الداخــل واخلــارج، إننــي أدعــو يف هــذا اإلطــار، وأعمــل بقناعــة كاملــة إلحــداث تفاعــل متــوازن بــني اضطــاع 

ــا  ــه ووضعن ــمنا خطوط ــد رس ــدين، ولق ــع امل ــات املجتم ــاص ومؤسس ــاع اخل ــة والقط ــني احلكوم ــة ب ــث التنمي مثل

حمــاوره ونعمــل عــى تفعيلــه ليــل هنــار، هــذا املــرشوع تقابلــه حتديــات ضخمــة تقابلــه حتديــات ضخمــة تتناســب 

ــا ورغــم ثقــل اإلرث واملشــاكل التــي خلفتهــا سياســات الفســاد  ــا لوطنن ــة التــي نحلــم هبــا مجيًع مــع حجــم الرؤي

واالســتبداد إال أننــي واثــق أننــا إن شــاء اهلل ســنجني قريًبــا بعــض ثــار االســتقرار لألوضــاع السياســية، وبالركيــز 

الــدول  رؤســاء  مرســي  الرئيــس  دعــا   
القمــة  مؤمتــر  يف  املشــاركة  والوفــود 
مســلمي  قضيــة  حبــث  إلـــى  اإلســالمية 
مناســًبا  يرونــه  مــا  واختــاذ  ميامنــار، 
اإلســالمي  العــامل  وناشــد  إلنقاذهــم، 
والضمــري العاملــي للتحــرك الفــوري لوقــف 

اجلرميــة هــذه 
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عــى البنــاء االقتصــادي يف األيــام القادمــة بعــون اهلل يؤملنــي كمواطــن مــري قبــل أن أكــون رئيًســا للجمهوريــة 

عــدم توفــري املســكن املائــم ملايــني املواطنــني وخصوًصــا الذيــن يقتنــون املناطــق العشــوائية وأعمــل مــع احلكومــة 

واملجتمــع املــدين لتوفــري حمفــزات ماليــة وعمرانيــة حلــل مشــكات هــذه الفئــات يف أسع وقــت ممكــن وأتابــع ذلــك 

ليــل هنــار، علــم اهلل )8(.

 كــا أننــي أدعــم احلكومــة كــي تقــف بحــزم ضــد املتاعبــني باألســعار واملهربــني للمــواد البروليــة، وكذلــك 

احلــرص عــى اســتمرار دعــم رغيــف اخلبــز وإيصالــه للمواطــن بأعــى جــودة ممكنــه وبالســعر املدعــوم مــع حتديــث 

ــال  ــو رج ــتحقيه، وأدع ــري مس ــم لغ ــوال الدع ــب أم ــمحت بتري ــي س ــوائية والت ــة والعش ــز القديم ــة اخلب منظوم

األعــال املريــني خاصــة املغربــني يف اخلــارج لاســتثار يف وطنهــم مــر، وأتعهــد كــا قلــت هلــم يف كل مــكان أن 

أزيــل كافــة املعوقــات أمــام املســتثمرين مجيًعــا ســواًء املريــني أو العــرب أو األجانــب.

 ويف هــذا الســياق وبالــرضورة وواجــب عــّي أن أتوجــه بالتحيــة إىل أبنــاء مــر يف اخلــارج الذيــن حولــوا 

مدخراهتم للبنوك املرية، ويف الستة أشهر األخرة من عام 2012م وصلت هذه املدخرات املحولة إىل 9.1 

مليــارات دوالر بزيــادة بأكثــر مــن مليــار دوالر زيــادة يف شــهر 12 فقــط زيــادة يف شــهر 12 عــن العــام املــايض يف 

شهر ديسمرب الزيادة يف حتويل املدخرات املرين يف اخلارج زيادة عن 2011/12 مليار دوالر مليار وواحد 

مــن عــرشة لرتفــع حجــم التحويــالت يف هــذا العــام عــام 2012 إىل أكثــر مــن 19 مليــار دوالر؛ لذلــك أتوجــه 

إليهــم بالتحيــة والتقديــر ألهنم يشــاركون معنا يف حتمل هذه املســؤولية.

شــعب مــر العظيــم، دعــوين أؤكــد لكــم، يف جمــاالت احلريــات العامــة وحقــوق املواطنــني ويف ذكــرى ثــورة 

احلريــة والكرامــة اإلنســانية، أؤكــد تعهــدايت الســابقة أمــام اهلل أوالً، ثــم أمامكــم بااللتــزام الكامــل والتبنــي اجلــاد يف 

كل توجهــات الدولــة وسياســاهتا ملنظومــة القيــم احلضاريــة واإلنســانية األصيلــة التــي رفعتهــا ثورتنــا القائمــة عــى 

العــدل واحلــق وصيانــة ومحايــة كرامــة اإلنســان كل إنســان وحقوقــه املرشوعــة يف احليــاة الكريمــة والتنميــة وحريــة 

ــل  ــه وال نعم ــز وال نعرف ــذا التميي ــة وال ه ــذه العنري ــني ه ــن املري ــل نح ــة، ال نقب ــز أو عنري ــا متيي ــري ب التعب

بمعايــري مزدوجــة، وليســت لدينــا حتيــزات ظاملــة، وإنــا نتحــرك حلايــة حقــوق اجلميــع وحقــوق الضعفــاء يف املقــام 

األول قبــل األقويــاء واملهمشــني وذوي االحتياجــات اخلاصــة وحقــوق النســاء واألطفــال وحقــوق املريــني مجيًعا 

املســلمني واملســيحيني عــى أســاس املواطنــة، كــا قــرر الدســتور ذلــك، وحقــوق املريــني يف اخلــارج وكرامتهــم، 
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وحــق الشــعوب يف اختيــار حكامهــا ومراقبتهــا وحماســبتهم، وحماربــة كل أنــواع العنريــة وأســاليب القهــر الظاملــة 

وكافــة أشــكال التعذيــب اجلســدي والنفــيس، والتــي ال يمكــن أبــًدا أن نتســامح معهــا أو نغفــر ملرتكبيهــا بــأي شــغل 

ــذا  ــواردة يف ه ــات ال ــار الباغ ــوم اعتب ــمعون كل ي ــا تس ــة ك ــات املختص ــى اجله ــا ع ــد أكدن ــرر. وق ــت أي م وحت

اخلصــوص ذات أمهيــة قصــوى.

دعونــا أهيــا الشــعب الكريــم العظيــم نعمــل مًعــا يف تنفيــذ مــا ورد يف باب احلريــات يف دســتورنا اجلديد، دســتورنا 

العظيــم، نعمــل عــى تطبيــق مــا ورد فيــه مــن مــواد تكفــل حريــة العقيــدة والتعبــري واإلعــام والصحافــة واحلريــات 

ــة، ومتنــع تقديــم املدنيــني للقضــاء العســكري أو املحاكــم االســتثنائية يف اإلطــار الــذي ينظمــه  ــة واالجتاعي املدني

ــون، ســنعمل عــى إعــاء النمــوذج احلضــاري املــري العــريب اإلســامي اإلنســاين بالــرورة  الدســتور والقان

األصيــل يف العــامل كلــه. نكافــح مظاهــر وآثــار مــا يســمى باإلســام فوبيــا بســلوكنا احلضــاري وســاحتنا وقبولنــا 

لآلخــر وتكاتفنــا واجتهادنــا وتقدمنــا يف كافــة املجــاالت وعــى كافــة األصعــدة لتتبــوأ مــر املكانــة الــذي يليــق هبــا 

يف العــامل، وســنقف دائــًا مــع القضايــا العادلــة لشــعوب هــذا العــامل، وننــارص الشــعوب التــي تســعى لنيــل حقوقهــا 

املرشوعــة، ونقــاوم الظلــم واالحتــال يف كل مــكان، وعــى رأس هــذه احلقــوق هــذه احلقــوق املرشوعــة للشــعبني 

الفلســطيني والســوري.

 السيدات والسادة،

ــط  ــق األمــن وضب ــة يشــمل أيًضــا حتقي ــورة املري ــه الســتكال أهــداف الث إن العمــل الــدؤوب الــذي نقــوم ب

مؤسســاته، ودعــم جهــاز الرشطــة بــا جيعلــه مؤسســة تقــوم عــى حفــظ األمــن الداخــي، ودعــم حقــوق اإلنســان 

ــوالء  ــم ال ــي بتدعي ــاع األمن ــة يف القط ــات الفاعل ــة للمؤسس ــدة األمني ــري العقي ــه، وتغي ــة ممتلكات املــري، ومحاي

ــدالً مــن أن تكــون للنظــام الســيايس احلاكــم. ــه ب ــه وأمان ــاء للوطــن وللمواطــن املــري وأمن واالنت

إن اجليــش املــري الــذي حيمــي أمــن مــر ومصاحلهــا عــى كل املســتويات اإلقليميــة والدوليــة يســتحق كل 

الدعــم وكل التقديــر؛ لكــي تتمكــن مــر مــن القيــام بدورهــا اإلقليمــي والــدويل.

ــع  ــن لنمن ــدي ولك ــتعدين ال لنعت ــًا مس ــون دائ ــب أن نك ــدوان، وجي ــروب والع ــع احل ــًا يمن ــتعداد دائ إن االس

ــكل إخــاص  ــاء، وأدعوهــم ب ــة واإلعــام الرشف ــي رجــال الصحاف ــي يف هــذا املقــام أن أحي العــدوان، وال يفوتن

إلعــاء مصلحــة الوطــن واجلــد يف توجيــه النقــد املوضوعــي البنــاء والتحــي بــروح الرســالة اإلعاميــة وميثاقهــا 
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العظيــم، فأنــا ال أضيــق قــط باملعارضــة، وال بالنقــد البنــاء، فالوطــن بعــد ثورتنــا العظيمــة يســتوعب كل املعارضــني 

الوطنيــني، وال يضيــق بالنقــد الــذايت املوضوعــي.

 وأكــرر مــا قلتــه قبــل ذلــك كثــًرا إين ال أبحــث عــن حقــوق لنفــي، ولكنــي أحــاول جــاًدا أن أؤدي مــا عــي 

معكــم مــن واجبــات، وأكــرر أيًضــا وأؤكــد ليــل هنــار وهــذه مســؤولية خاصــة أنــه - إن شــاء اهلل - أبــًدا لــن يضــار 

يف هــذا العــر صاحــب رأي أو صاحــب رؤيــة، لــن يضــار 

صاحــب رأي أو رؤيــة يف هــذا العــر أبــًدا، وذلــك كلــه بإعــامل 

القانــون واحــرتام أحــكام القضــاء.

 السيدات والسادة،

ونحــن نحتفــي اليــوم بذكــرى ميــاد النبــي الكريــم )صلــوات 

اخلامــس  ثــورة  عــى  عامــني  وبمــرور  وســامه(،  عليــه  اهلل 

فإننــا هنــدف إىل أن يكــون االحتفــال  ينايــر،  والعرشيــن مــن 

ذلــك،  يف   )[( بالرســول  اقتــداًء  فقــط  بالقــول  ال  بالفعــل 

ولذلــك فإننــي أؤكــد دعــويت للجميــع إىل احلــوار الوطنــي، أؤكــد 

ــًا بنفــيس  دعــويت للجميــع، إىل احلــوار الوطنــي الــذي أرعــاه دائ

ــة  ــية واالجتاعي ــوى السياس ــة الق ــل لكاف ــور متكام ــع تص لوض

ــا التصــور الكامــل  واالقتصاديــة، ومــن ذلــك نريــد أن نضــع مًع

لكافــة قضايانــا السياســية واالجتاعيــة واالقتصاديــة، وأقــول 

االجتاعيــة وأقــول أيًضــا الدينيــة؛ ألن لنــا قضايــا يف وطننــا حتتــاج 

ــوار. ــتمرار احل ــل واس ــاون والتكام ــا إىل التع من

وعــى ســبيل املثــال، عندمــا نتحــدث عــن دور العبــادة محايــة حلقــوق اجلميــع، وإلغــاًء لكافــة أشــكال التمييــز 

ــي  ــد أن يبن ــذي يري ــؤونه. ال ــواء يف كل ش ــون س ــام القان ــا أم ــر مجيًع ــاء م ــإن أبن ــورة، ف ــد الث ــر بع ــامل يف م الظ

مســجًدا، مــن يريــد أن يبنــي كنيســة، القانــون إذا أضــري أحــد يف ذلــك أو وقعــت خمالفــة للقانــون، فهــذه مســؤوليتي 

يف إنصافــه يف أن يأخــذ حقــه كامــًا، وأدعــو أيًضــا يف هــذا اإلطــار كل األحــزاب املريــة إلدراج املــرأة يف مواقــع 

الــدم  نزيــف  مرســي  الرئيــس  رفــض 

ونــداءات  بتكــرار  وأكــد  الســوري، 

النظــام  علــى  أن  مســتمرة،  وحركــة 

الســوري الرضــوخ إلرادة شــعبه واإلذعــان 

الســلطة  صاحــب  الشــعي  للنــداء 

هــا ر مصد و
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ــون  ــم، بعــد أن يقــرر القان ــرأة يف مواقــع متقدمــة يف القوائ ــة، أدعوهــم أن يضعــوا امل ــم االنتخابي متقدمــة يف القوائ

اإلرادة السياســية يف القوائــم لــدى األحــزاب السياســية التــي ســتكونه، فلضان أن تكــون للمرأة مقاعــد يف الرملان، 

فأنــا أحــرص عــى هــذا وأدعــو إليــه وأمتنــى أن تكــون املــرأة هلــا مقاعــد متميــزة وأماكــن يف مقدمــة القوائــم، وذلــك 

لتمكينهــا بــا يليــق هبــا وبدورهــا التارخيــي الوطنــي املــري التــي شــاركت فيــه مــع الرجــل بــكل وعــي وتفــاين، 

وقدمــت أبناءهــا شــهداء وهــو مــا يتفــق وخاصــة مــا وصــل إليــه 

احلــوار الوطنــي املســتمر الــذي نحــرص عــى إنجاحــه، والعمــل 

ــه خاصــة يف هــذه اللحظــات  ــات التــي حتيــط ب عــى جتــاوز العقب

املهمــة مــن عمــر الوطــن، مــن عمــر وطننــا مــر.

كــا أدعــو مؤسســات املجتمــع املدين واألحــزاب لنــرش الوعي 

بــكل الســبل وبــكل الوســائل القانونيــة الشــعبية باالنتشــار ونــرش 

الوعــي واالحتــكاك والعمــل عــى رفــع مســتوى اإلجيابيــة لــدى 

الشــعب املــري؛ كــي تكــون االنتخابــات القادمــة للرملــان 

ــرة  ــد مع ــواب، كــا يف الدســتور تكــون بج ــس الن ــري ملجل امل

عنــا مجيًعــا بمشــاركة وإجيابيــة عاليــة ووعــي كبــري كــا عهدنــاه يف 

ــني  ــيايس ب ــي الس ــرش الوع ــا لن ــم مجيًع ــري، أدعوه ــعب امل الش

ــل الشــباب سياســًيا، ودعمهــم يف  ــات املجتمــع، وإعــادة تأهي فئ

مواقــع متقدمــة أيًضــا مــن القوائــم االنتخابيــة.

 السيدات والسادة،

هــذا مــا حتقــق يف الفــرة املاضيــة مــع األحــداث اجلســيمة التــي وقعــت فيهــا، وهــذه احلصيلــة ال ترضينــا طبًعــا، 

ــد مــن األهــداف التــي مل تتحقــق، ومــا زلتــم معــي تنتظــرون انتشــار األمــن  ــاك العدي ال ترضينــي، فــا زالــت هن

الكامــل يف ربــوع البــاد، ومــا زلنــا نتطلــع للتصــدي للثــورة املضــادة التــي تريــد تعويــق كل يشء، ومــا زلنــا نســعى 

مجيًعــا بــكل جــد لتطهــري البــاد مــن الفســاد، الفســاد الــذي متــدد يف أركان الدولــة يف محايــة النظــام الســابق البائــد، 

ونتطلــع إىل إصــاح املرافــق العامــة، والقضــاء عــى اإلمهــال والتقصــري املســترشي يف ســلوك األفــراد.

كان الرئيــس مرســي ينظــر إلـــى ثــورة 
ــاة  ــا عالمــة فارقــة يف حي ــر علــى أهن يناي
إهنــا  حيــث  املعاصــرة،  املصريــة  أمتنــا 
نقلــت مصــر مــن عصــر الفســاد وحكــم 
جمــال  ال  جديــد  عهــد  إلـــى  االســتبداد 

فيــه للظلــم وال للطغيــان
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 أقــول بعــض األفــراد، ومــا زلنــا نتطلــع إىل إقامــة املرشوعــات القوميــة الكبــرية للقضــاء عــى البطالــة والفقــر، 

وكذلــك حتقيــق العدالــة االجتاعيــة بــني مجيــع املواطنــني، وال خيفــى عــى حراتكــم أن هــذا كلــه حيتــاج إىل أمــور 

أساســية قبــل احتياجــه ألمــور ماديــة حيتــاج إىل وحــدة وطنيــة، ولذلــك ينبغــي أن نشــعر مجيًعا أننــا يف ســفينة واحدة، 

وعلينــا أن نحافــظ عــى ســامتها، وندفعهــا لإلبحــار.

ــد  ــرتم قواع ــا أن نح ــرتاع، علين ــق االق ــا يف صنادي ــرب عنه ــي يع ــرة الت ــه احل ــعب وإرادت ــرتم الش ــا أن نح علين

الديمقراطيــة، علينــا أن نديــن اســتخدام العنــف والتخريــب يف اخلــالف الســيايس، وأال نوفر له أي غطــاء، علينا أن 

نتوجــه إىل البنــاء والتعمــر، وإىل املنافســة يف خدمــة البالد والشــعب، علينــا أن نصرب ونعمل وأال نعــوق اإلنتاج، 

علينــا أن نوفــر املنــاخ الصالــح لالســتثامر، علينــا أن نتكافــل وأن نتخى عــن األثرة واألنانيــة، علينــا أن نتكافل وأن 

يتنــازل كل قــادر عــن الدعــم الــذي ال يســتحقه حتــى يذهــب إىل مســتحقيه وخيفــف العــبء عــن ميزانيــة الدولــة، 

وعــى رجــال األعــامل رجــال مــر الرشفــاء أن يبــادروا إىل مرشوعات خلدمــة املجتمعات، فام ســعد من عاش 

لنفســه قــط.

 إن املرحلــة اجلديــدة مــن عمــر الثــورة حتتــاج منــا مجيًعــا إىل االنخــراط يف منظومــة العمــل واإلنتــاج، وحتتــاج منــا 

بعــض الصــر والتحــي بــروح العمــل اجلاعــي، واإلرصار عــى جتــاوز الصعــاب والتحديــات، وخاصــة االقتصاديــة 

منهــا، وإننــا بعــون اهلل وتوفيقــه ومــع نســائم عــام جديــد مــن عمــر الثــورة، نحتــاج إىل تضافــر كل اجلهــود، وأمــد يــدي 

- كــا قلــت قبــل ذلــك - وأمــد يــدي للجميــع مــن أجــل مــر التــي نحلــم هبــا صانعــة للحضــارة ومعلمــة لإلنســانية.

 لذلــك أهيــا اإلخــوة، فإننــي أدعــو الشــعب املــري كلــه، أدعــوه أن حيتفــل هبــذه املناســبة العظيمــة مناســبة 

ــة  ــد النبــي )](، أن حيتفــل هبــا بخلــق النبــي )]( بطريقــة حضاري ــي تواكــب مناســبة ذكــرى مول ــورة الت الث

ــا،  ــا، عــى كل وطنن ــا، عــى شــوارعنا وأبنائن ــا، عــى مؤسســاتنا، عــى أرواحن ســلمية، نحافــظ فيهــا عــى وطنن

نحافــظ هبــا باالحتفــال بطريقــة ســلمية حضاريــة، هــذه الطريقــة التــي جيــب أن تتفــق مــع جــال هــذه الذكــرى 

وعظمــة هــذه املناســبة }وقــل اعملــوا فســرى اهلل عملكــم ورســوله واملؤمنــون{.

 كل عام وأنتم مجيًعا بخري وأمتنا إىل تقدم، وشعبنا وأرضنا ومرنا إىل ازدهار،

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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ــعيد،  ــل بورس ــن أه ــة م ــت جمموع ــوم قابل ــوا{، الي ــا وال تفرق ــل اهلل مجيًع ــوا بحب ــد هلل، }واعتصم احلم

وأحسســت وأنــا معهــم أين أرغــب يف احلديــث مــع أهــل بورســعيد األفرنــج، واألبوطــي، والتجــاري، واملينــاء، 

ــه. ــة، فالســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركات ــة الواجب ــا.. أهــل بورســعيد.. كلكــم.. أحييكــم بالتحي أهــل بلدن

املريــون كلهــم وأهــل بورســعيد وأهــل القنــال وأهــل الصعيــد والدلتــا والشــال واجلنــوب قامــوا بثــورة يف 

ــاك  ــت هن ــده كان ــم، وبع ــاك حك ــايض، كان هن ــر امل ــوم 26 يناي ــض، ي ــع بع ــل م ــن نكم ــر 2011م، ونح 25 يناي

كلمة السيد الرئيس ألهل بورسعيد
27 يناير 
2013م
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ــا أن  ــا، يعــّز علين ــا كلن ــة هــذه األحــداث يعــزون علين ــذي راحــوا ضحي ــا ال ــا وإخوانن ــا وأوالدن أحــداث، وأبناؤن

نــرى نقطــة دم واحــدة تنــزل مــن جســم أي واحــد مــن أوالدنــا يف بورســعيد ويف غــر بورســعيد.. أهــل بورســعيد 

أهلنــا واملجموعــة التــي رأيتهــا اليــوم تعــر عــن أهــل بورســعيد.. نحــن جســد واحــد.. أهــل.. شــعب.. جيــش.. 

ــا.. ــا مريــون نحــب بلدن ــال، كلن رشطــة.. بورســعيد.. القن

ــا  ــة.. أن ــداث صعب ــرف أن األح ــا أع ــاعة، أن ــاعة بس ــوم وس ــا بي ــم يوًم ــش معك ــا أعي ــم: أن ــول لك ــا أق ــوم أن الي

أعــرف أن أوالدنــا كلهــم أعــزاء علينــا كلنــا، وأنــا أعــرف أن األمهــات واآلبــاء واألبنــاء.. نحــن كلنــا متأثــرون بــا 

حصــل، لكــن كــا تعلمــون.. بلدنــا مــر.. ملكنــا كلنــا نحمــل مــع بعــض ونســري مــع بعــض، وإن شــاء اهلل نصــل 

إىل بــر األمــان، وإن شــاء اهلل نتعــاون لنطــرد مــن وســطنا أي أحــد حيــاول أن يوجــد بيننــا خــاف، أو ، أو يفرقنــا.. 

ــرة..  ــة احل ــاء.. املنطق ــل.. املين ــم.. العم ــم، وحقوقه ــم.. أوالدك ــل اهلل، مطالبك ــا بفض ــد.. كلن ــان واح ــن كي نح

ــة..  ــا أســري معكــم حتــى النهاي ــا يف عينــي.. يف قلبــي.. مثــل باقــي املريــني.. هــذه مســؤوليتي، وأن حقكــم مجيًع

متحمــل املســؤولية إن شــاء اهلل حتــى نمــر.

 بــور ســعيد يف 56 وقفــت تدافــع عــن مــر كلهــا.. بورســعيد يف 67 كانــت مثــل باقــي املريــني وباقــي مــدن 

القنــال تعــاين، وأهلهــا هاجــروا، وراحــوا بعيــًدا، وتركــوا البلــد وبعدهــا رجعــوا ثانيــة، بورســعيد يف 73 كان هلــا 

دور.. ألوالدهــا.. لشــباهبا يف دعــم اجليــش حتــى نعــر ونمــر، وكان نــًرا كبــرًيا.. بــور ســعيد بعــد ذلــك حــدث 

هلــا أشــياء.. أنتــم تتذكــرون عندمــا ألغــى قانــون املنطقــة احلــرة.. أنــا كنــت عضــو يف جملــس الشــعب، وكل النــاس 

تعــرف أن أنــا وقفــت أقــول ال.. وحصــل مــا حصــل.

 عندما أتيت إىل بور سعيد يف مايو املايض أثناء االنتخابات، وعدتكم أين أرجع املنطقة احلرة.. احلمد هلل 

املنطقــة احلــرة رجعــت.. اآلن بورســعيد منطقة حــرة.. أنا أعرف أن هنــاك هتريًبا، وأعرف أن هناك أشــياء تتعبكم 

وتقلــل مــن العائــد ومــن املكســب.. أنتــم كلكــم أوالد بلــد.. كلكــم تشــتغلون، كلكــم جتــار البورســعيدية.. أهــل 

بورســعيد الرجــال والســيدات واألوالد والبنــات.. كلكــم تكســبون، وتتحركــون.. نقــف كلنــا ضــد التهريــب.. 

ــا األحــداث.. الــكام  ــا الــذي راحــوا ضحاي أجهــزة الدولــة كلهــا ضــد التهريــب.. أوالدنــا.. أوالدكــم.. إخوانن

عــن أهنــم شــهداء أم ال.. هــم شــهداء عنــد ربنــا.. قلنــا نحــن أم مل نقــل؛ ألن الــذي يدافــع عــن بلــده.. الــذي يدافــع 



474

ــا مــن أهــل  ــا شــهيد، ســواء كان أوالدن ــة غــدر أو غــريه.. طبًع ــه وراح ضحي ــه.. الــذي يقــف يقــول رأي عــن وطن

بورســعيد، أو كانــوا أوالدنــا يف الرشطــة، أو كانــوا أوالدنــا يف اجليــش.. الــذي يقــوم بالواجــب..

ــوق  ــح.. كل حق ــق تتض ــة التحقي ــا نتيج ــا، وعندم ــا اتفقن ــني ك ــق القوان ــد أن نطب ــات، وال ب ــاك حتقيق اآلن هن

الشــهداء مكفولــة، لكــن الــذي يرتكــب جرًمــا ضــد الوطــن ويتســبب يف قتــل النــاس.. حــرق أي ملكية ألشــخاص 

أو للدولــة هــذا سيحاســب، والقانــون يأخــذ جمــراه، لكــن أهــل بورســعيد.. هــؤالء البورســعيدية.. هلــم حقــوق 

ــا أوعدكــم مثــل مــا حصــل.. أن بعدمــا ينتهــي التحقيــق والنتائــج تعــرف.. كل  ــا.. القانــون يأخــذ جمــراه.. أن علّي

حقــوق أس الشــهداء مكفولــة، وإن شــاء اهلل تظهــر احلقيقــة، وتعرفــون مــن املجــرم احلقيقــي يف حــق الوطــن..

نريــد أن ننتــج.. نريــد أن نشــتغل.. نريــد أن نتاجــر.. نريــد أن نكســب.. كلنــا يــد واحــدة.. كلنــا جســد واحــد.. 

نحــن متصلــون مــع بعــض..

أنــا اليــوم أحييكــم وأوجــه لكــم هــذه الرســالة خمصــوص، وأتواصــل معكــم، ونتواصــل مــع بعــض، وأراكــم 

يف أقــرب فرصــة إن شــاء اهلل، وأنتــم يف أحســن حــال.. أحييكــم مــن قلبــي مثــل مــا قلــت يف األول، وأمتنــى لكــم 

كل خــري وكل توفيــق.. يــا أهــل بــور ســعيد.. يــا أهــل مر،

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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ــذل قصــارى الجهــد خــال رئاســة  مــن جانبــي أعدكــم بب
ــدورة الثانيــة عشــرة للقمــة لتدعيــم التعــاون والعمــل  مصــر لل
اإلســامي المشــترك، ورفع مســتوى التنســيق بيـــن مؤسسات 

وأجهــزة منظمتنــا
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ــة  ــة منظم ــّزون باســتضافة مصــر لقم ــا يعت  المصريـــون جميًع
ــة  ــر رئاس ــى مص ــأن تتول ــرة.. وب ــامي ألول م ــاون اإلس التع

ــدة ــر المجي ــورة 25 يناي ــد ث ــة بع ــة للقم ــدورة الحالي ال
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

احلمــد هلل رب العاملــني... والصــاة الســام عــى أرشف املرســلني ســيدنا حممــد )](.. خــري مــن دعــا إىل ربه 

باحلكمــة واملوعظــة احلســنة.. وارض اللهــم عــن خلفائــه الراشــدين األخيــار األطهــار أيب بكــر وعمــر وعثــان 

وعــي، وعــن الصحابــة أمجعــني، وعــن التابعــني وتابعيهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.

فخامــة الرئيــس مــكاي ســال - رئيــس مجهوريــة الســنغال، رئيــس الــدورة احلاديــة عــرشة ملؤمتــر القمــة 

اإلســامي، أصحــاب الفخامــة والســمو ملــوك ورؤســاء الــدول واحلكومــات، أصحــاب املعــايل الــوزراء والســادة 

كلمة الرئيس مرسي يف مؤمتر القمة اإلسالمي بالقاهرة
6 فراير 
2013م



478

رؤســاء الوفــود، الســيد الدكتــور أكمــل الديــن إحســان أوغلــو.  أمــني عــام منظمــة التعــاون اإلســامي، الســيدات 

ــه. ــدة فالســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركات ــة اإلســام اخلال ــا بتحي والســادة، أحييكــم مجيًع

أود يف البدايــة أن أتوجــه بالشــكر لفخامــة الرئيــس مــكاي ســال - رئيــس مجهوريــة الســنغال - ولبلــده الشــقيق 

عــى املجهــود الكبــري والعمــل الــدؤوب والنشــاط البــارز طــوال فــرة رئاســتها للقمــة اإلســامية خــال الــدورة 

احلاديــة عــرشة... وعــى توليهــا هــذه املســؤولية لفــرة امتــدت خلمســة أعــوام.

اســمحوا يل، أن أرحــب بكــم جُمــدًدا يف مــر: كنانــة اهلل يف أرضــه، وأن أنقــل إليكــم حتيــات كل مــري 

ومريــة واعتــزاز املريــني مجيًعــا واعتــزازي شــخصًيَا باســتضافة مــر لقمــة منظمــة التعــاون اإلســامي ألول 

ــا  ــل فيه ــة يعم ــدة، ويف مرحل ــر املجي ــورة 25 يناي ــد ث ــة بع ــة للقم ــدورة احلالي ــة ال ــر رئاس ــوىل م ــأن تت ــرة.. وب م

ــة  ــادئ العــدل واحلري ــد والتأســيس ملســتقبل أفضــل عــى قاعــدة مســتقرة مــن مب ــاء واقــع جدي ــون عــى بن املري

ــورى..  والكرامــة والديمقراطيــة والش

كــا يتطلــع املريــون يف هــذه املرحلــة أيًضــا إىل توثيــق أوارص متينــة للتنســيق والتعــاون والتكامــل مــع حميطهــم 

اإلســامي والعــريب واألفريقــي.. وإىل االنفتــاح املثمــر عــى العــامل كلــه عــى أســاس مــن التكافــؤ واالحــرام املتبادل 

مــع احــرام اهلويــة احلضاريــة لشــعوبنا العظيمــة.

أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة:

ــا  ــا اآلمــال الكبــار للتغلــب عــى التحديــات التــي تواجههــا  وتدعون إن األمــة اإلســامية العظيمــة تعقــد علين

لتعظيــم االســتفادة مــن املــوارد واإلمكانــات التــي تزخــر هبــا بادنــا، ومــن ثــم، فقــد آثرنــا أن يكــون موضــوع قمتنــا 

اليــوم... هــو »العامل اإلســالمي: حتديــات جديدة وفــرص متنامية«.

ولعلكــم تتفقــون معــي عــى أن املــوارد العظيمة ألمتنــا وقدراهتا الكامنة ال تتناســب بحال مــع واقعها احلايل، 

وهــذا مــا يعكــس بوضــوح جســامة املهــام امللقــاة عــى عاتقنــا.. فبالدنــا تشــغل ســدس مســاحة اليابســة، ويقطنها 

ربــع ســكان األرض تقريًبــا.. كــام متتلــك أكثــر من نصــف احتياطيــات العامل مــن النفط والغــاز، وتزخــر باملوارد 

والثــروات الطبيعيــة.. واألهــم مــن ذلــك كلــه بالشــباب الواعــد الــذي هــو أملنــا يف واقــع متميــز ومســتقبل مبــرش، 

فهــم يمثلــون أكثــر مــن نصــف تعــداد األمــة.
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لكــن الواقــع يشــر يف ذات الوقــت، وعــى املســتوى االقتصــادي، إىل أننــا ال ُنســهم إال بنصيــب متواضــع يف 

الناتــج املحــي اإلمجــايل العاملــي.. وبنصيــب أكثــر تواضًعــا يف جمــاالت البحــث العلمــي واالبتــكار.. ويقــل 

متوســط معــدالت امُلســجلن بمراحــل التعليــم املختلفــة يف دولنــا عــن املعــدالت العامليــة، بــل إنــه يقــل أيًضــا 

ــا إىل 38 %  ــع نســبة مــن هــم دون خــط الفقــر يف بلدانن ــة غــر األعضــاء.. وترتف ــدول النامي ــه يف ال عــن معدالت

ــن دول  ــة م ــن دول ــدى وعرشي ــزال إح ــا ت ــام 2011م.. وم يف ع

منظمتنــا ضمــن الــدول األقــل نمــًوا يف العــامل.. ومثلهــا ضمــن 

الــدول األقــل يف مســتوى التنميــة البرشيــة.

أمــا عــى املســتوى الســيايس، فــا تــزال بــؤر الــراع والتوتــر 

يف عاملنــا اإلســامي متزايــدة.. مــا بــني جــرح فلســطني الغائــر.. 

اإلســامي  العــامل  وختــوم  بالدمــاء،  املثخنــة  ســوريا  وبــني 

امُلســتباحة.. كل ذلــك يف ظــل اســتمرار التمثيــل غــري العــادل 

ألمتنــا اإلســامية يف مؤسســات احلوكمــة الدوليــة مــع اســتمرار 

الزدواجيــة املعايــري عندمــا يتعلــق األمــر بالقضايــا التــي هتــم 

املســلمني والــدول اإلســامية.

أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة:

ــا مــن  ــا يواجهن ــز لبعــض م ــا ســبق هــو عــرض وجي إذا كان م

ــذل  ــت وتب ــا بذل ــأن منظمتن ــول ب ــاف الق ــن اإلنص ــاب... فم صع

هــذه  عــى  للتغلــب  املجــاالت  خمتلــف  يف  اجلهــد  مــن  الكثــري 

املصاعــب ووصــوالً لتحقيــق التقــدم والرخــاء لشــعوبنا.. كــا تعمــل أجهــزة املنظمــة ومؤسســاهتا عــى حتقيــق التكامل 

يف جمــاالت التعــاون املختلفــة.. االقتصــادي والتجــاري.. العلمــي والتكنولوجــي.. الثقــايف واإلعامــي.. إىل جانــب 

ــة. ــاالت اهلام ــن املج ــا م ــة وغريه ــات والبيئ ــل واملواص ــل والنق ــياحة والعم ــة والس ــة والصح ــاالت الزراع جم

لقــد نجحــت تلــك اجلهــود يف حتقيــق تقــدم ملحــوظ يف عــدة جمــاالت خــالل الفــرتة املاضيــة؛ حيــث زادت 

نســبة مســامهة الــدول األعضــاء يف حجــم التجــارة العامليــة.. كــام ارتفــع حجــم التجــارة بــن دول املنظمــة إىل 

وقدراهتــا  ألمتنــا  العظيمــة  املــوارد   
ــا  ــع واقعه ــال م ــب حب ــة ال تتناس الكامن
مــن  أكثــر  متتلــك  احلــايل.. فبالدنــا 
النفــط  مــن  العــامل  احتياطيــات  نصــف 
والثــروات  باملــوارد  وتزخــر  والغــاز، 
كلــه  ذلــك  مــن  واألهــم  الطبيعيــة.. 
يف  أملنــا  هــو  الــذي  الواعــد  بالشــباب 

مبشــر ومســتقبل  متميــز  واقــع 
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ــرشي  ــل الع ــج العم ــار برنام ــتهدفة يف إط ــام 2015م املس ــول ع ــبة 20 % بحل ــق نس ــن حتقي ــرتب م 17.8 % ليق

للمنظمــة؛ ممــا يدفعنــا إىل اســتمرار العمــل واالرتفــاع بســقف تطلعاتنــا.. فامزلنــا  - عــى ســبيل املثــال - بحاجــة 

لبــذل املزيــد مــن اجلهــد يف جمــاالت التعليــم والبحــث العلمــي.. كــام أننــا يف حاجــة إىل تشــجيع برامج الســياحة 

البينيــة للــدول اإلســالمية وخاصــة الســياحة الثقافيــة والعلميــة، وتبنــي املعايــر العلميــة الدقيقــة لتحقيــق ذلــك.

الــدول األعضــاء وأجهــزة املنظمــة  وإننــي إذ أدعــو كافــة 

صأصحــاب  القطاعــات..  خمتلــف  يف  العمــل  لدفــع  املعنيــة 

والســادة: الســيدات  والســمو..  والفخامــة  اجلاللــة 

ــا إىل أن  ــؤوليتنا مجيًع ــع مس ــن واق ــا وم ــارة هن ــن اإلش ــد م الب

هنــاك قضايــا كــرى تتعلــق بحــارض ومســتقبل عاملنــا اإلســامي 

ككل ينبغــي معاجلتهــا - إضافــة إىل األزمــات واملشــكات التــي 

تعــري بعــض الــدول واألقاليــم -  ولعــل مــن أبرزهــا مــا يــي:

ــة  ــي التعليمي ــور يف النواح ــن القص ــئة ع ــات الناش أوالً: املعض

والثقافــة الدينيــة وتراجــع قــدرة املجتمعــات عــن توفــري التنشــئة 

الدينيــة الســليمة التــي هــي الســبيل الوحيــد ملواجهــة جــذور 

ــا مــا يظهــر ليهــدد أمــن مواطنينــا  التطــرف والعنــف الــذي أحياًن

ــا. ــة يف دولن ــا والتنمي ــتقرار جمتمعاتن واس

ــا: الصــورة الســلبية عــن اإلســام واملجتمعــات اإلســامية،  ثانًي

فرغــم إقرارنــا بــأن هنــاك أطراًفــا خارجيــة هلــا أغراضهــا اخلاصــة ســامهت يف رســم تلــك الصــورة املشــوهة إال 

ــح  ــا لتصحي ــا أن نكثــف جهــود منظمتن ــا تتحمــل دون شــك نصيبهــا مــن املســؤولية يف ذلــك.. وعلين أن دولن

تلــك الصــورة بــا يمنــع اإلســاءة إىل ديننــا احلنيــف، ويعــرف بقيمــه اإلنســانية احلضاريــة الســامية..

ثالًثــا: يف ذات اإلطــار، يعــاين عــدد مــن اجلاليــات املســلمة يف دول عديــدة مــن ظاهــرة اإلســاموفوبيا، أي كراهيــة 

ــا ملناقشــة األمــر بــا يســتحقه مــن اهتــام كبــري مــع  اإلســام أو اخلــوف املــريض مــن اإلســام، وهــو مــا يدعون

رشكائنــا يف املجتمــع الــدويل؛ إذ إننــا نشــعر مجيًعــا بالقلــق العميــق ملــا تتعــرض لــه األقليــات املســلمة يف عــدد مــن 

ال تــزال بــؤر الصــراع والتوتــر يف عاملنــا 
جــرح  بيـــن  مــا  متزايــدة..  اإلســالمي 
فلسطيـــن الغائــر.. وبيـــن ســوريا املثخنــة 
اإلســالمي  العــامل  وختــوم  بالدمــاء، 
امُلســتباحة.. كل ذلك يف ظل اســتمرار 
التمثيــل غــري العــادل ألمتنــا اإلســالمية 

الدوليــة احلوكمــة  مؤسســات  يف 
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بــاد العــامل، ونعتقــد أن املطالبــة باحــرام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية لــكل بنــي البــرش إنــا هــي مبــادئ 

عامليــة ًمســتقرة وُمتفــق عليهــا، وأن احــرام حقــوق األقليــات  هــو معيــار حقيقــي حلضــارة األمــم والشــعوب ...

وقــد قطعــت منظمتنــا يف هــذا املجــال شــوًطا ينبغــي البنــاء عليــه: فباســمكم مجيًعــا أدعــو دول العــامل ومؤسســاته 

الدوليــة إىل اختــاذ اإلجــراءات وإصــدار الترشيعــات الازمــة ملواجهــة كل حمــاوالت إثــارة الكراهيــة والتمييــز 

والعنــف ضــد األشــخاص بســبب خلفياهتــم العرقيــة أو العقائديــة.

ــو  ــى نح ــرى ع ــات األخ ــدول والتجمع ــني ال ــامي وب ــامل اإلس ــني الع ــم ب ــوار والتفاه ــل احل ــز وتفعي ــا: تعزي رابع

ــات  ــف آلي ــراء ضع ــن ج ــراًرا م ــا م ــد عانين ــا.. فلق ــة بينه ــوة الثق ــر ه ــادل وجي ــرام املتب ــق االح ــن حتقي يضم

ــى  ــى وجرح ــوع قت ــأمل لوق ــرارا بالت ــا م ــا اكتفين ــا.. ك ــدم فعاليته ــة أو ع ــراف املختلف ــني األط ــة ب ــوار القائم احل

جــراء االحتجاجــات عــى أفعــال مشــينة ُتــيسء ملقدســاتنا.. وقــد كان األجــدر بنــا أن نتقــي مجيًعــا تلــك  الــرشور 

مــن خــال احلــوار اهلــادف.

خامًســا: رضورة التصــدي للفتــن املذهبيــة والطائفيــة عــى صعيــد األمــة مــن خــال احلــوار والتثقيــف؛ ألن تلــك 

الفتــن، إن مل ُنخمدهــا ســوًيا، فإهنــا ســوف تــري يف جســد األمــة.. وقــد تفلــح - ال قــدر اهلل - يف حتقيــق مــا 

فشــل أعــداء األمــة يف حتقيقــه مــن خارجهــا..

ــا االســتثنائية األخــرية بمكــة املكرمــة بإنشــاء مركــز للحــوار بــني  ــا عليــه خــال قمتن ــا اتفقن وإننــي إذ أشــيد ب

املذاهــب اإلســامية يف الريــاض، فإننــي أؤكــد أيًضــا أنــه مــن دواعــي فخــر مــر أن أزهرهــا وعلاءهــا كانــوا 

ــح  ــرش صحي ــة ون ــر الفتن ــواء خط ــبيل احت ــس س ــامية، ف ــوم اإلس ــواء العل ــي ل ــاء اهلل، رافع ــيظلون، إن ش وس

ــن يف كل بقــاع العــامل اإلســامي. الدي

سادًســا: وأخــرًيا، فــإن مــا تعانيــه بعــض دول أمتنــا مــن أوضــاع اقتصاديــة أو إنســانية صعبــة ســواًء بســبب خلــل 

هيــكي أو جــراء كــوارث طارئــة يســتدعي النظــر يف تطويــر منظومــة اإلغاثــة القائمــة وإعــادة هيكلــة الصناديــق 

ــن  ــر تضم ــذار امُلبك ــات لإلن ــع آلي ــري يف وض ــا والتفك ــادة فعاليته ــا وزي ــن تنميته ــا يضم ــة ب ــة للمنظم اإلغاثي

املســامهة يف منــع أو معاجلــة آثــار مثــل تلــك الكــوارث.. هــذا باإلضافــة إىل االتفــاق عــى تشــكيل آليــة تنســيقية 

بــني اجلمعيــات اإلغاثيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين داخــل الــدول األعضــاء لتوجيــه جهودهــا ورفــع كفاءهتــا 

مــع كل التقديــر واالحــرام ملــا هــو قائــم مــن جهــود.
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السيدات والسادة:

نواجــه عــى املســتوى الســيايس العديــد مــن التحديــات عــى رأســها ويف قلــب كل منــا: القضيــة الفلســطينية.. 

حجــر الزاويــة لتحقيــق األمــن واالســتقرار يف الــرشق األوســط والعــامل أمجــع.. قضيتنــا املركزيــة واهلــدف األســمى 

ملنظمتنــا التــي قامــت بعــد حريــق املســجد األقــى عــام 1969م، والتــي مــن أهــم أهدافهــا دعــم جهــاد الشــعب 

الفلســطيني واســتعادة حقوقــه املرشوعــة وإقامــة دولتــه ذات الســيادة وعاصمتهــا القــدس.

ــة وبتارخيهــا  ــة االجتاعي ــة والشــورى والعدال ــة والديمقراطي إن مــر بثورهتــا التــي قامــت إلعــاء قيــم احلري

ــعب  ــم الش ــوح بدع ــات ووض ــكل ثب ــة ب ــا.. ُملتزم ــة وأماهن ــور درع األم ــت يف كل العص ــا كان ــهد أهن ــذي يش ال

الفلســطيني وقضيتــه العادلــة.. حتــى ينــال حريتــه يف وطنــه املســتقل.. ومــن منطلــق هــذا االلتــزام الثابــت ســعت 

مــر لدعــم إخواننــا املحارصيــن يف قطــاع غــزة ووقــف االعتــداء الغاشــم الــذي تعرضــوا لــه، وهــو مــا وفقنــا اهلل 

ــا لدمائهــم الطاهــرة. إليــه بفضلــه حقنً

ويف هــذا الســياق.. فإننــا نبــارك ألشــقائنا يف فلســطني النجــاح الــذي حتقــق بصــدور قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــة 

املتحــدة لارتقــاء بوضعيــة فلســطني إىل دولــة مراقــب.. وهــو النجــاح الــذي مل يكــن ليتحقــق بــدون اجلهــد الــذي 

ــأن  ــل ب ــا كفي ــل عــى أن تكاتفن ــرار الفلســطيني.. وهــو خــري دلي ــا عــى خمتلــف املســتويات لدعــم الق ــاه مجيًع بذلن

يبلغنــا الغايــات املشــركة.. 

ومــن هنــا البــد أن يكــون ذلــك النجــاح حافــزا لنــا لاســتمرار يف العمــل املشــرك ملواجهــة التوســع املحمــوم 

يف االســتياء عــى األرايض الفلســطينية.. بــأن نضــع املجتمــع الــدويل أمــام مســؤوليته يف رضورة اختــاذ إجــراءات 

حمــددة وخطــوات فاعلــة لوقــف األعــال االســتيطانية غــري املرشوعــة عــى الفــور ودون تأخــري..

ــة،  ــطينية املحتل ــتيطان يف األرايض الفلس ــوع االس ــاء اهلل موض ــوم إن ش ــاء الي ــة مس ــة خاص ــنناقش يف جلس وس

ــا. ــة يف مداوالهت ــهاماتكم اإلجيابي ــع إلس وأتطل

أهيا اإلخوة:

مــا يــزال جــرح ســوريا ينــزف وُتدمــى معــه قلوبنــا، ومــا تــزال املأســاة اإلنســانية مســتمرة، ومــا تــزال دماؤهــم 

مســتباحة.. إن مــر حريصــة أشــد احلــرص عــى إهنــاء األزمــة الســورية يف أسع وقــت ممكــن؛ حقنـًـا لدمــاء أهلهــا، 

وحفاًظــا عــى وحــدة ســوريا، وعــى مقــدرات شــعبها العظيــم.
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ــن  ــة وإن م ــي الباقي ــعوب ه ــد: إن الش ــه اخلال ــي درس ــخ ويع ــرأ التاري ــوريا أن يق ــم يف س ــام احلاك ــى النظ إن ع

يعلــون مصاحلهــم الشــخصية فــوق مصالــح شــعوهبم ذاهبــون ال حمالــة.

إن جهــود مــر املســتمرة؛ والتــي بدأهتــا بإطــاق املبــادرة الرباعيــة يف قمــة مكــة املكرمــة إلهنــاء معانــاة الشــعب 

الســوري تقــوم عــى ثوابــت واضحــة هــي: احلفــاظ عــى ســالمة تــراب ســوريا، وجتنيبهــا خطــر التدخــل 

العســكري األجنبــي الــذي نرفضــه، واحلــرص عــى أن تضــم أية 

ــاء  ــوري.. دون إقص ــعب الس ــاف الش ــة أطي ــية كاف ــة سياس عملي

عــى أســاس عرقــي أو دينــي أو طائفــي.. ولقــد بدأنــا حــواًرا 

ــل  ــل التوص ــن أج ــة م ــة املعني ــة والدولي ــراف اإلقليمي ــع األط م

إىل تســوية لألزمــة الســورية حتقــق تطلعــات شــعبها يف مســتقبل 

أفضــل.. ويف هــذا الســياق أدعــو مجيــع الــدول األعضــاء ملســاندة 

تلــك اجلهــود ودعــم اخلطــوات اهلامــة التــي يتخذهــا الســوريون 

مــن أجــل توحيــد صفوفهــم، وإقامــة االئتــاف الوطنــي لقــوى 

الثــورة واملعارضــة الســورية.. والــذي أصبــح مقــره القاهــرة، 

ــى  ــه ع ــوم بمهام ــازم ليق ــم ال ــر كل الدع ــه م ــدم ل ــث تق حي

ــل... ــه األكم الوج

ــاف  ــم لائت ــي مل تنض ــة الت ــاف املعارض ــة أطي ــو كاف ــا أدع ك

إىل التنســيق معــه، وإىل مــؤازرة جهــوده لطــرح رؤيــة موحــدة 

وشــاملة لعمليــة البنــاء الديمقراطــي لســوريا اجلديــدة، وأهيــب باملعارضــة الســورية أن تــرع يف اختــاذ اخلطــوات 

الازمــة لتكــون مســتعدة لتحمــل املســؤولية السياســية بكافــة جوانبهــا حتــى إمتــام عمليــة التغيــري الســيايس املنشــود 

ــإرادة الشــعب الســوري وحــده. ب

لقــد بلغــت األوضــاع اإلنســانية يف ســوريا مبلًغــا خطــرًيا، ويف كل يــوم يــزداد تدهــورا لألســف؛ فقــد نــزح حتــى 

اآلن أكثــر مــن مليــون ونصــف املليــون ســوري مــن قراهــم ومدهنــم، وباتــت أوضاعهــم املعيشــية بالغــة الصعوبــة، 

هنــاك قضايــا كــرى تتعلــق حباضــر 
ينبغــي  اإلســالمي  عاملنــا  ومســتقبل 
املعضــالت  أبرزهــا:  مــن  لعــل  معاجلتهــا 
النواحــي  يف  القصــور  عــن  الناشــئة 
وتراجــع  الدينيــة  والثقافــة  التعليميــة 
التنشــئة  توفــري  عــن  املجتمعــات  قــدرة 

الســليمة الدينيــة 
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ــر  ــوريني يف م ــوة الس ــة اإلخ ــات بمعامل ــدار تعلي ــت بإص ــد قم ــوريا، وق ــارج س ــات اآلالف خ ــر مئ ــا هاج بين

ــه الشــكر لــدول اجلــوار  معاملــة املريــني يف تلقــي العــاج وااللتحــاق بالتعليــم، ولعلكــم تشــاركونني يف توجي

ــم العــون هلــم. ــه مــن جهــود مشــكورة يف اســتقبال أشــقائنا الســوريني وتقدي الســوري عــى مــا تبذل

ــا  ــى دعمه ــد ع ــر إذ تؤك ــايل.. وإن م ــادث يف م ــد احل ــغ التصعي ــق بال ــا بقل ــا مجيًع ــد تابعن ــا، فلق ــا يف أفريقي أم

ــع  ــاك.. وم ــع هن ــع الوض ــل م ــو إىل التعام ــا ندع ــايف.. فإنن ــا الثق ــعبها وتراثه ــامة ش ــة وس ــدة األرايض املالي لوح

ــاد  ــع األبع ــل م ــامل.. يتعام ــور ش ــن منظ ــاهبة.. م ــة مش ــة حال أي

ــا  ــا وفكرًي املختلفــة لألزمــة.. ويعالــج جذورهــا سياســًيا وتنموًي

ــه حقــوق اإلنســان، وهــو مــا  ــا يف الوقــت الــذي يراعــي في وأمنًي

يؤكــد مــن جديــد عــى أمهيــة دعــم جهــود التنميــة يف منطقــة 

ــايل.. ــقيقة م ــة يف الش ــاحل.. خاص الس

ومــع انتهــاء املرحلــة االنتقاليــة يف الصومــال بانتخــاب فخامــة 

الرئيــس حســن شــيخ حممــود رئيًســا للجمهوريــة، والــذي أرحب 

بــه باســمكم مجيًعــا بيننــا اليــوم، فإنــه يتوجــب علينــا االضطــاع 

إعــادة  الشــقيق ودعــم جهــود  البلــد  بمســؤولياتنا جتــاه هــذا 

ــاالت  ــة يف جم ــة واخلدمي ــطة التنموي ــز األنش ــه، وتعزي ــار في اإلع

ــه. ــة ملواطني ــر القــدرات البرشي ــة وتطوي ــاء مؤسســات الدول بن

العنــف  أحــداث  اإلســامي، خلقــت  عاملنــا  وعــى ختــوم 

الطائفيــة ضــد مســلمي واليــة »راكــني« بجمهوريــة احتــاد ميانــار 

وضًعــا ال يمكــن الســكوت عنــه، ويف ظــل األعــداد املتزايــدة مــن القتــى واجلرحــى والنازحــني، فابــد مــن 

ــم  ــان حصوهل ــم، وض ــز ضده ــع أي متيي ــا، ومن ــلمي الروهينج ــة مس ــة حلاي ــود الدولي ــة للجه ــتجابة الريع االس

ــؤولياهتا  ــل مس ــار بتحم ــة ميان ــب حكوم ــا نطال ــة.. ك ــي املواطن ــني كام ــة كمواطن ــم املرشوع ــل حقوقه ــى كام ع

إزاء األوضــاع املرديــة يف واليــة »راكــني«، وعــى األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل أن يكيــا بمكيــال واحــد، وأن 

ــار. ــلمني يف ميان ــوق املس ــان حق ــرام وض ــى اح ــددا ع يش

العديــد  اإلســالمية  األمــة  تواجــة 
القضيــة  رأســها:  علــى  التحديــات  مــن 
القضيــة  تعتــر  الــي  الفلســطينية.. 
ملنظمــة  األمســى  واهلــدف  املركزيــة 
أهــم  مــن  الــي  اإلســالمي  التعــاون 
أهدافهــا دعــم جهــاد الشــعب الفلســطيي 
وإقامــة  املشــروعة  حقوقــه  واســتعادة 
دولتــه ذات الســيادة وعاصمتهــا القــدس
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ــة  ــدم عدال ــة وع ــالت اخلارجي ــات التدخ ــالمية وحتدي ــا اإلس ــية لدولن ــات السياس ــة األزم ــار مواجه ويف إط

ــة  لفــض النزاعــات بالطــرق  ــة فعال ــة ذاتي ــاق عــى تأســيس آلي ــي أدعــو إىل االتف ــة، فإنن ــات الدولي ــن اآللي موازي

ــعوبنا،  ــوق ش ــى حق ــا، وترع ــق مصاحلن ــة  حتق ــا :آلي ــه دولن ــى تواج ــات الت ــة األزم ــع كاف ــل م ــلمية والتعام الس

وحتفــظ اســتقالل قراراتنــا الكــربى، وتــؤدي إىل تقليــص التدخــل األجنبــي املبــارش وغــر املبــارش يف أحوالنــا 

ــراء تفجــر  ــد املخاطــر ج ــع تزاي ــهم يف دعــم الســلم واألمــن العاملــي.. خاصــة م ــة.. كــام تس ــة والبيني الداخلي

ــاك.. ــا وهن ــات هن ــات والراع األزم

كــا أن علينــا أن نتكاتــف كــدول أعضــاء يف هــذه املنظمــة اهلامــة يف الســعي إلصــاح املؤسســات العامليــة 

والتأســيس لنظــام حوكمــة رشــيد لــه آليــات ديمقراطيــة حقيقيــة متثــل فيهــا دول العــامل عــى قــدم املســاواة، وتســاهم 

يف حتقيــق الســلم واألمــن العاملــي بــا يــؤدي إىل نظــام عاملــي يدعــم قيــم العــدل واحلــق والرشاكــة اإلنســانية.

السيدات والسادة:

لقــد بذلــت املنظمــة الكثــري مــن اجلهــد والعمــل الــدءوب مــن أجــل تعزيــز وتفعيــل دور املــرأة يف خمتلــف نواحــي 

احليــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة.. إعــاالً ملبــادئ رشيعتنــا الغــراء التــي أعلــت مــن قــدر املــرأة 

ــا منــا بأمهيــة دور شــقائق الرجــال يف املجتمــع، فقــد اســتضافت مــر مقــر منظمــة تنميــة املــرأة  ومكانتهــا.. وإياًن

طبًقــا للقــرارات الصــادرة عــن جملــس وزراء خارجيــة املنظمــة، وحتــى يتســنى هلــذه املنظمــة املتخصصــة أن تــرشع 

يف عملهــا اهلــادف إىل وضــع اخلطــط والرامــج واملرشوعــات الازمــة للنهــوض باملــرأة وبنــاء قدراهتــا، فإننــى أدعــو 

كافــة الــدول األعضــاء لــإلساع بالتوقيــع والتصديــق عــى النظــام األســايس للمنظمــة.

كــا أدعــو إىل االهتــام بتعزيــز التواصــل الشــبايب بــني بلداننــا يف خمتلــف اجلوانــب العلميــة واألكاديميــة  

والثقافيــة والفنيــة والرياضيــة وغريهــا مــن خــال إقامــة الفعاليــات واألنشــطة الشــبابية بشــكل دوري، وخاصــة 

عــى هامــش القمــة اإلســامية، وتوســيع نشــاط منتــدى شــباب املؤمتــر اإلســامي للحــوار والتعــاون، وفتــح أفــرع 

ــاة للتواصــل و التعــارف املســتمر بــني شــباب العــامل اإلســامي، ودعــم مجيــع  لــه يف الــدول املختلفــة ليصبــح قن

املبــادرات الشــبابية اجلــادة التــي تســعى لتحقيــق نفــس اهلــدف النبيــل مــع رضورة تطويــر التعــاون يف برامــج ومنــح 

التدريــب والتبــادل الطــايب.
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ويف ختــام كلمتــي.. أود أن أتوجــه بخالــص الشــكر ألمــني عــام املنظمــة الدكتــور أكمــل الديــن إحســان أوغلو.. 

الــذي قــدم خــال فــريت توليــه هلــذا املنصــب الرفيــع الكثــري مــن اجلهــد والعمــل الــدءوب مــن أجــل حتقيــق أهــداف 

املنظمــة وتعزيــز العمــل اإلســامي املشــرك.. وحــرص عــى قيــام املنظمــة بــدور فاعــل عى املســتوى الــدويل .

ــى  ــل ع ــة للعم ــر للقم ــة م ــال رئاس ــا خ ــاح، وأن يوفقن ــا بالنج ــال قمتن ــل أع ــبحانه أن يكل ــو اهلل س أدع

ــا حيــب و يــرىض،  ــا مل ــا اهلل مجيًع ــه )8(، ويتجــاوب مــع تطلعــات شــعوبنا وآماهلــم.. وفقن النحــو الــذي يرضي

إنــه نعــم املــوىل ونعــم النصــري... }وقــل اعملــوا فســرى اهلل عملكــم ورســوله واملؤمنــون{ صــدق اهلل العظيــم.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 أبناء الشعب املري العظيم..

ــا حرجــة، ســالت فيهــا دمــاء مريــة غاليــة، وتعرضــت فيهــا منشــآت   عاشــت مــر يف األيــام املاضيــة أوقاًت

عامــة وخاصــة العتــداءات آثمــة، تســرت وراء التظاهــرات النبيلــة التــي خــرج فيهــا بعــض أبنــاء مــر، معريــن 

ــلمية  ــن س ــا ع ــا انحراًف ــف وجدن ــن لألس ــدة، ولك ــر املجي ــورة 25 يناي ــة لث ــرى الثاني ــلمية يف الذك ــم بس ــن رأهي ع

ــٍد آثمــة تــيسء للوطــن، وتعتــدي عــى أمــن املواطنــني. الثــورة، وســقوًطا لشــهداء وجرحــى بأي

كلمة السيد الرئيس خبصوص أحداث بورسعيد والسويس
27 يناير 
2013م
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 فعزائي لكل املرين ملصابنا احلزين يف األرواح التي أزهقت من أبناء الشعب املري من املدنين والرشطة 

وأدعــو اهلل للمصابــن باملعافــاة والشــفاء وأخــص بالتعزيــة أهــايل بورســعيد الباســلة والســويس الصامــدة، هــؤالء 

الذيــن قــادوا كفــاح املريــن يف أيــام صعبة، يف ســنن ســابقة، تكــرست عى صخــرة صمودهم كثر مــن اعتداءات 

غاشــمة، والذيــن علمــوا الدنيــا والكثــر مــن األجيــال رضوًبــا مــن الوطنيــة والتضحيــة والفــداء.

 إن أحــكام القضــاء واجبــة االحــرام منـّـا مجيًعــا، فهــي ليســت موجهــة ضــد فئــة بعينهــا، وليســت منحــازة ألي فئــة 

أخــرى. إن التفرقــة جيــب أن تكــون واضحــة جليــة بــني التعبــري الســلمي عــن الــرأي وبــني العنــف واالعتــداء اآلثــم 

عــى حيــاة وممتلــكات هــذا الشــعب املــري العظيــم.

 إن محايــة حقــوق هــذا الشــعب واجــب أصيــل مــن واجبــايت، وإن حــق املواطــن يف احلريــة ال ينفصــل عــن حقــه يف 

األمــن واألمــان، فحقــوق اإلنســان منظومــة شــاملة تــوازن بــني األمــن واحلريــة.

 إن مــا شــهدناه يف األيــام املاضيــة من أعــامل عنف واعتداء عى املنشــآت العامة واخلاصــة، وترويع املواطنن، 

وقطــع الطــرق، وإيقــاف املواصــالت العامــة، واســتخدام للســالح - هلــي ممارســات غريبــة عى الشــعب املري، 

وعــى ثورتــه. هــذه الترفــات ال متــت للثــورة املرية الســلمية العظيمة بــأي صلــة، وال يمكن تصنيفهــا إال خروًجا 

عــى القانــون، وخروًجــا عــى الثــورة، بل هــي الثــورة املضادة.

 إن الشــعب املــري يرفــض تلــك األفعــال، كــا يرفــض مــن يدافعــون عنهــا أو يســكتون عــن إدانتهــا، فاملريــون 

الثائــرون الرشفــاء يدينــون ويرفضــون هــذه الترفــات.

 إن محايــة الوطــن مســؤولية اجلميــع، وســنواجه أي هتديــد ألمنــه بقــوة وحســم للمواطنــني، للممتلكات، ســنواجهه 

بقــوة وحســم يف ظــل دولــة القانــون.

 ويف هــذا الســياق، فــإين أتوجــه لرجــال الرشطــة بالشــكر عــى اجلهــود الكبــرية التــي بذلوهــا يف الدفاع عــن املواطنني 

وعــن مؤسســات الدولــة، ومــا زالــوا يفعلــون. كــا أحيــي رجــال القــوات املســلحة عــى التنفيــذ الفــوري ملــا أصدرتــه 

مــن تكليفــات إليهــم مــن شــأهنا املســامهة الفعالــة يف حفــظ أمــن الوطــن وتأمــني منشــآته، وأتابــع اإلجــراءات القانونيــة 

التــي جتــري لتقديــم املجرمــني للعدالــة يف أقــرب وقــت.

ــكل وضــوح، بالتعامــل بمنتهــى  ــة، وب ــايت إىل رجــال وزارة الداخلي ــع ذلــك ســاعة بســاعة، وأصــدرت تعلي  أتاب

احلســم والقــوة عــى مــن يعتــدي عــى أمــان املواطنــني وأرواحهــم ومنشــآت الدولــة واملمتلــكات العامــة واخلاصــة، مــن 
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يروعــون النــاس، مــن يســتخدمون الســاح، مــن يقطعــون الطــرق، مــن يقذفــون عــى اآلمنــني احلجــارة، مــن حياولــون 

العــدوان عــى أمــن وأمــان هــذا الوطــن، البــد مــن التعامــل معهــم بــكل حســم وقــوة، ال جمــال لــردد يف ذلــك.

 ليعلــم اجلميــع أن مؤسســة الدولــة يف مــر بــكل ألــوان أطيافهــا قــادرة عــى محايــة هــذا الوطــن وأبنائــه ومؤسســاته 

ــا - أننــي ضــد أي إجــراءات اســتثنائية، ولكننــي أكــدت أيًضــا  مجيعهــا، وقــد أكــدت قبــل ذلــك - كــا تعلمــون مجيًع

ــى  ــني ع ــغب واخلارج ــريي الش ــد مث ــن ض ــا لألم ــدم، وحفًظ ــا لل ــل حقنً ــا أفع ــا أن ــأفعل، وه ــررت س ــي إذا اضط أنن

القانــون ومحايــة للمواطنــني؛ فقــد قــررت بعــد االضطــاع عــى الدســتور:

- إعــالن حالــة الطــوارئ يف نطاق حمافظات بورســعيد والســويس واإلســامعيلية، ملــدة ثالثن يوًما، اعتبــاًرا من بعد 

منتصــف هــذه الليلــة.

 - حيظــر التجــوال يف نطــاق حمافظــات بورســعيد والســويس واإلســامعيلية طــوال مــدة إعــالن حالــة الطــوارئ مــن 

الســاعة التاســعة مســاء وحتــى الســاعة السادســة مــن صبــاح اليــوم التــايل.

 وأكــرر أننــي إذا رأيــت الوطــن، أبنــاءه أو مؤسســاته أو املمتلــكات العامــة واخلاصــة، إذا رأيــت أن ذلــك يتعــرض 

خلطــر ســأضطر ألكثــر مــن ذلــك، ســأضطر لفعــل أكثــر مــن ذلــك ألجــل مصلحــة مــر، ســأفعل؛ هــذا واجبــي، ولــن 

أتــردد فيــه حلظــة.

إن احلــوار بــني أبنــاء الشــعب املــري ال بديــل عنــه، كــا فعلــت قبــل ذلــك، ودعــوت إليــه، واســتمر كثــرًيا هــذا 

احلــوار ال بديــل عنــه، وهــو الســبيل الوحيــد للعبــور بمــر إىل االســتقرار واألمــان، ولذلــك قــررت دعــوة قــادة 

ورمــوز القــوى السياســية للحــوار غــًدا حــول املوقــف الراهــن، وحتديــد حمــاور وآليــات احلــوار، وســيصدر بيــان 

رئــايس تفصيــي هبــذا الشــأن الليلــة - إن شــاء اهلل - ال رجعــة عــن احلريــة والديمقراطيــة وحقــوق املواطنــة وإعــال 

القانــون والعدالــة االجتاعيــة التــي أسســت هلــا ثــورة 25 ينايــر، وكي ثقــة بــأن املســتقبل ســيحمل ملــر واملريــني 

كل تقــدم وازدهــار، يســتحقه هــذا الوطــن وأهلــه. وإن شــاء اهلل نحــن مجيًعــا ماضــون يف ذلــك وإىل ذلــك.

 حفظ اهلل مر، وجعلها أمنًا وأماًنا ألهلها وللعامل أمجع.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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ــا أقــدم  ــة الكــرام، فأن ــد يف ســوهاج، بــني األحب ــا يف قلــب الصعي ــأن نلتقــي هن ــا ب ــا مجيًع احلمــد هلل الــذي وفقن

لكــم حتيــة خالصــة مــن القلــب، للقيــادات التنفيذيــة باملحافظــة، الذيــن يقومــون عــى أمــر إدارهتــا عــى خــري وجــه، 

ــن يمثلــون  ــًا، وإىل كل الســادة الكــرام املوجوديــن يف هــذه القاعــة، الذي ويبذلــون قصــارى اجلهــد، ونتابعهــم دائ

ــاط واألزهــر  ــن املســيحي، األقب ــن اإلســامي والدي ــا - عــن الدي ــرى مجيًع ــة، وممثلــني - كــا ن ــادات التنفيذي القي

ــادات الشــعبية املوجــودة أيًضــا. والكنيســة والقي

كلمة الرئيس حممد مرسي أثناء زيارته ملحافظة سوهاج
16 مارس 

2013م
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ــة يف  ــم القرع ــت عليه ــن رس ــى الذي ــود ع ــض العق ــع بع ــم، بتوزي ــم أنت ــد جهودك ــل اهلل، وبع ــا بفض ــد قمن وق

مــرشوع اإلســكان يف هــذه املنطقــة، وكــا تعلمــون. فعــدد الوحــدات الســكنية 1272 وحــدة. اليــوم يتســلم بعضهم 

هــذه الوحــدات، ثــم شــهر يوليــو القــادم يتســلم اجلميــع باقــي الوحــدات، والــوزارة واحلكومــة تنعقــد اليــوم هنــا 

يف ســوهاج؛ لكــي نقــوم بالــدور الواجــب علينــا مجيًعــا جتــاه الصعيــد، ســوهاج وباقــي حمافظــات الصعيــد، بخطــة 

واضحــة للتنميــة؛ ملــا يســتحقه أهــل الصعيــد.

ــا أكــرر لكــم الشــكر والتحيــة عــى اجلهــد، وعــى التعــاون بــني الســلطة والقــوى التنفيذيــة، وأيًضــا   فأن

القــوى الشــعبية املختلفــة، وإن شــاء اهلل تســعدون بــا نقــوم بــه مــن واجــب حيالكــم وجتاهكــم، وتســعد بكــم 

أرضكــم ووطنكــم مــر والصعيــد وســوهاج..

أشكركم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

الســيد راجــا برفيــز أرشف - رئيــس وزراء باكســتان - الســيد األســتاذ الدكتــور حممــد أصغــر - راعــي اجلامعــة 

الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا )ناســت( - الســيدات والســادة احلضــور، الســالم عليكــم ورمحــة اهلل وبركاته.

ــا  ــكاة عقولن ــا ومش ــور صدورن ــم ن ــرآن الكري ــم الق ــه احلكي ــوىل )ع( يف كتاب ــول امل ــذا بق ــايب ه ــتهل خط أس

ــات واهلل  ــم درج ــوا العل ــن أوت ــم والذي ــوا منك ــن آمن ــع اهلل الذي ــم }يرف ــن الرحي ــم اهلل الرمح ــا: بس ــرج مهومن ومف

الفخرية  الدكتوراه  منحه  خالل  مرسي  الرئيس  كلمة 
من باكستان 

18 مارس 
2013م
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بــام تعملــون خبــر{ وقولــه تعــاىل: }ويــرى الذيــن أوتــوا العلــم الــذي أنــزل إليــك مــن ربك هــو احلق وهيــدي إىل 

رصاط العزيــز احلميــد{ صــدق اهلل العظيــم.

 السيدات والسادة، 

ــن  ــه ع ــع طالبي ــه، ورف ــن معارف ــتنارة م ــم واالس ــن العل ــتزادة م ــلم باالس ــر املس ــف أم ــامي احلني ــا اإلس إن دينن

ــه  ــه وصحب ــى آل ــه وع ــب )علي ــى احلبي ــدق املصطف ــه، وص تاركي

ــب  ــأن نطل ــا ب ــا أمرن ــدق عندم ــام( ص ــل س ــاة وأفض ــل ص أفض

ــا  ــع أمتن ــا أن واق ــا مجيًع ــى عنّ ــني، وال خيف ــو كان يف الص ــم ول العل

اإلســامية يدعونــا إىل الوقــوف برهــة للتأمــل والتفكري يف مســتقبل 

ــم، ففــي الوقــت  ــت هلــا األمــم بأسهــا للعل ــي دان هــذه األمــة الت

ــس  ــالم دام ــط يف ظ ــم تغ ــامل القدي ــارات الع ــه ق ــت في ــذي كان ال

وجهــل ماكــث، وتضيــع يف ليــل القــرون الوســطى، كان علامؤنــا 

املســلمن أجدادنــا أبنــاء هــذه األمــة الرشيفــة العظيمــة التــي 

ــإذن اهلل - خــر أمــة أخرجــت للنــاس، كانــوا  كانــت - وســتظل ب

ــاز،  ــاز إىل إنج ــن إنج ــاف، وم ــاف إىل اكتش ــن اكتش ــون م يمض

كانــوا يبهــرون العــامل كلــه بعلمهــم ومعرفتهــم التــي حازوهــا 

ــة  ــق والدراس ــة والتدقي ــق واملالحظ ــث والتطبي ــق البح ــن طري ع

والتعميــق موحديــن اهلل )8(، ومؤمنــن بآياتــه، ومسرتشــدين 

ــد. ــرآن املجي ــذا الق ــه يف ه ــه وبآيات بقرآن

 كانــوا هيتــدون بــا أمرنــا بــه نبينــا احلبيــب )]( مــن أمهيــة اجلــد والعمــل، إذ قــال )](: إن اهلل »حيــب إذا عمــل 

أحدكــم عمــاًل أن يتقنــه« وقــال كذلــك: »وإذا قامــت الســاعة ويف يــد أحدكم فســيلة فليغرســها«.

 ونــرى يف التاريــخ »أبــو عــي احلســن بــن اهليثــم« يعلــم الدنيــا الرياضيــات والبريــات والفيزيــاء والترشيــح، 

وهــا هــو جابــر بــن حيــان األزدي يؤســس علــم الكيميــاء. وأبــو الرحيــان حممــد البــريوين يكتشــف الــدورة الدمويــة 

ــه  ــى وصف ــات، حت ــل وأدب الرح ــك ب ــات والفل ــفة والرياضي ــوم الفلس ــه عل ــرى ب ــا أث ــك م ــرى، وكذل الصغ

األبنــاء والشــباب حيتاجــون إلـــى تعليــم 

هلــم  كرميــة  حيــاة  لتوفــري  جيــد 

خــارج  التســرب  خطــر  تقيهــم  مجيًعــا 

منظوماهتــم التعليميــة؛ ولكــي جيــدوا 

أســرهم قــوت  ذلــك  بعــد 
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ــاء العــامل،  ــر عل ــه مــن أكاب ــه عــامل موســوعي، وأن ــخ العلــم« بأن ــه »دراســة تاري »جــورد ســارتون« يف مقدمــة كتاب

ــه أعظــم عقليــة عرفهــا التاريــخ. ووصفــه املســترشق األملــاين »ســخاو« بأن

ونــرى أيًضــا »أبــو الوليــد بــن رشــد أرســطو الفيلســوف«، الــذي مــى يصحــح مــن مفاهيــم الفلســفة ويقــدم 

رشوًحــا ملدارســها حتــى جــاء الفيلســوف اإليطــايل »بيــرو برييوناتــيس« ليؤســس مدرســته الفلســفية باســم املدرســة 

األرســطوية الرشــدية.

 وال يفوتنــا يف هــذا املقــام أن نذكــر عبــد الرمحــن بــن خلــدون، الــذي عــرف للعــامل أمجــع علــم االجتــاع،  وضيــاء 

الديــن املالقــي ابــن البيطــار الــذي أســس علــم النبــات والصيدلــة، وبديــع الزمــان بــن الــرازي الــذي وضــع علــاء 

العــامل عــى الطريــق الصحيــح لفهــم اهلندســة وامليكانيــكا، ولقــد نســينا أننــا كنــا ســبًبا رئيســًيا فيــا يتمتــع بــه هــذا 

العــامل مــن تقــدم.

 ولقــد أســهمت باكســتان بعلائهــا خــال القــرن العرشيــن يف هنضــة املجــاالت العلميــة والفنيــة، وكان حصــول 

العــامل حممــد عبــد الســام عــى جائــزة نوبــل يف الفيزيــاء عــام 1972م دليــًا عــى ذلــك، ومدعــاة فخــر لنــا مجيًعــا.

 السيدات والسادة،

ــا  ــا، نعمــل بــكل عزيمــة وإرادة حــرة حتــى نعيــد ألمتن ــا اليــوم أن نعمــل بجــد، وأن نعمــل مًع إنــه ليتعــن علين

اإلســالمية مكانتهــا، وحتــى نخــرج أجيــاالً جديــدة مــن الشــباب يعيــدون هلــذه األمــة ريادهتــا، نحتــاج يف ذلك إىل 

العمــل الــدؤوب لتعليــم أبنائنــا أطفالنــا وشــبابنا، أبناؤنا وبناتنا مجيًعــا حيتاجون إىل العلــم وإىل املزيد منه، إهنم 

حيتاجــون إىل كل ذلــك لتوفــر حيــاة كريمــة هلــم مجيًعا تقيهم خطــر الترسب خــارج منظوماهتــم التعليمية؛ لكي 

جيــدوا قوت أرسهم.

 إن التحــدي كبــري واملســؤوليات علينــا نحــو هــذا اجليــل مســؤوليات جســام، إن مــا غرســه علاؤنــا املســلمون 

األوائــل منــذ قــرون نســتطيع نحــن بالعلــم والعمــل واإليــان بــاهلل أن نســبق العــامل أمجــع لنجنــي اليــوم ثــاره بعــد 

قــرون طويلــة فاتنــا فيهــا مــا فــات، وفارقنــا فيهــا مــع كل أســف التقــدم الــذي تســتحقه هــذه األمــة.

 الســيدات والســادة، إننــي متفائــل جــًدا بفضــل اهلل، وأرى أن عملنــا مًعــا بــإرادة حــرة، وبتوفيــق اهلل، إذا عملنــا 

بجــد، فإننــا ســنجد غــًدا مرشًقــا مفعــًا بشــذى ربيــع الثــورات العربيــة، ودليلــه يف ذلــك إرادة الشــعوب التــي أذنــت 

أن تنكــر هلــا القيــود، وأن تســقط أمــام صابتهــا قــاع أباطــرة االســتبداد والديكتاتوريــة.
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 السيدات والسادة،

إننــا مًعــا نــريس اليــوم الديمقراطيــة التــي ســوف توفــر لنــا - بــإذن اهلل - مناًخــا مائــًا للنهــوض بالعلــم والتعليم 

والبحــث العلمــي، الــذي ختصــص لــه الــدول الكــرى أكــر قســط مــن ميزانيتهــا، إننــا إذا عملنــا ذلــك بتوفيــق اهلل 

ســوف نحقــق النهضــة اإلســامية املنشــودة يف كافــة املجــاالت ويف كافــة بقــاع العــامل اإلســامي.

ــوة  ــة، اإلخ ــر اجلامع ــيد مدي ــة، الس ــي اجلامع ــز راع ــيد األخ العزي ــوزراء، الس ــس ال ــز رئي ــيد األخ العزي  الس

ــور، ــادة احلض ــيدات والس ــالب، الس ــة الط ــس باجلامع ــة التدري ــاء هيئ ــور، أعض احلض

أتوجــه إليكــم مــرة أخــرى بخالــص الشــكر والتقديــر عــى الدرجــة العلميــة الرفيعــة الرشفيــة التــي 

منحتمــوين إياهــا، وأعــرب لكــم عــن خالــص التمنيــات جلامعتكــم املوقــرة بمواصلــة دورهــا الرائــد ورســالتها 

الرفيعــة، وأرجــو اهلل أن تظــل دوًمــا موفقــة يف دورهــا كمنــارة للعلــم والبحــث يف باكســتان والعــامل اإلســامي، 

ــا اإلســامية، وكان حمــوًرا  بــل والعــامل أمجــع، وأمتنــى لشــعب باكســتان الشــقيق الــذي طاملــا كان يف قلــب أمتن

ــم  ــأل اهلل العلي ــار، وأس ــي وازده ــدم ورق ــق وتق ــقيق كل توفي ــق الش ــعب العري ــذا الش ــى هل ــا، أمتن ــًيا فيه أساس

اخلبــري أن يعلمنــا مــا ينفعنــا، وأن ينفعنــا بــا علمنــا }وقــل رب زدين علــاًم{.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.


