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ــة،  ــلة متواصل ــه، السلس ــع مراحل ــم، بجمي ــن إال بالتعلي ــذا الوط ــة له  ال نهض
ــه ــه ووطن ــًرا لنفس ــًرا فخي ــإن خي ــت، ف ــذا البي ــن ه ــي اب ــج والمهن والخري
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 قبــل أن أبــدأ معكــم بواجــب التقديــر والعرفــان لكــم مجيًعــا يف يومكــم، عنــدي أيًضــا رســالة تقديــر وعرفــان 

أخــرى لــأم املرصيــة، زمــان كان مــدرس الرتبيــة املوســيقية أيًضــا مــدرس يعلمنــا، ونحــن يف اإلعــدادي:

ــا ــك مثلمــــ ــي أحبــــ أمـــــــ

دائًمــــــا        أطيعــــــك  أمــــــي 

أهــوى وأرغــب يف احليــاه

ــه ــوان اإللــــ ــال رضــــ ألنــــ

21 مارس كلمة الرئيس حممد مرسي يف احتفالية يوم املعلم
2013م
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وكلنا نحفظ:

األم مدرسة إذا أعددهتا       أعددت شعًبا طيب األعراق

ــي  ــة، إىل األم الت ــا الغالي ــات يف مرصن ــات، إىل األمه ــل إىل كل األمه ــب وتواص ــان وح ــر وعرف ــالة تقدي  فرس

تشــارككم، تشــارك املعلــم يف الرتبيــة والتكويــن وختريــج الرجــال بمفهــوم الرجــال العــام، األبنــاء والبنــات؛ لكــي 

يكونــوا أبنــاء الوطــن احلاملــن ملســؤولياته، العاملــن خلــره ورفعتــه.

كل  إىل  خاللكــم  ومــن  وبكــم  منكــم  وحتيــة  فباســمكم 

أيًضــا. املعلــات  األمهــات  وإىل  مــرص،  يف  األمهــات 

 بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، احلمــد هلل رب العاملــن، احلمــد 

هلل الــذي }عّلــم بالقلــم علــم اإلنســان مــا مل يعلــم{، والصــالة 

والســالم عــى ســيدنا حممــد )]( وعــى آلــه وصحبــه وعــى كل 

مــن ســار عــى دربــه، واتبــع هديــه إىل يــوم الديــن.

 اإلخــوة واألخــوات، الســيدات والســادة، الســام عليكــم 

مجيًعــا ورمحــة اهلل وبركاتــه. 

إنــه ملــن دواعــي رسوري أن ألتقــي بكــم، معلمــن ومعلــات، 

ــرص  ــة، م ــا احلديث ــاة مرصن ــن حي ــة م ــة والدقيق ــة اهلام ــذه املرحل يف ه

اجلديــدة، مــرص الثــورة، ثــورة اخلامس والعرشيــن من ينايــر 2011م.

ــذي ال  ــم، ال ــوم املعل ــوم يف ي ــة، الي ــبة الكريم ــذه املناس  ويف ه

أقــول حيتفــي بــه املعلمــون فقــط، ولكــن حتتفــي بــه مــرص كلهــا؛ 

ملــا للمعلــم مــن قيمــة وأثــر داخــل كل بيــت مــرصي، وملــا لــه مــن دور يف تنميــة رأس املــال االجتاعــي الثقــايف، هــذا 

رأس مــال عظيــم، الــذي يعــد أحــد أهــم مصــادر القــوة الناعمــة للدولــة املرصيــة عــى مــدى تارخيهــا.

فمــرص مجيًعــا كلنــا نحتفــي بكــم اليــوم اعرتاًفــا بفضلكــم وجهدكــم، وكيــف ال وأنتــم الركيــزة الرئيســية لنهضــة 

ــة،  ــم واملعرف ــر العل ــض بغ ــرص أن تنه ــن مل ــم، وال يمك ــى العل ــا ع ــيس هنضته ــعى لتأس ــي تس ــدة الت ــرص اجلدي م

العلــم واملعرفــة أســاس البحــث العلمــي والنهضــة واالنتقــال مــن احلــال الــذي كان إىل مــا نحــب ملرصنــا أن تكــون 

مهنــة التعليــم هــي املصــدر األساســي الــذي 
ميــد املهــن األخــرى بالعناصــر البشــرية، 
ال  باملعلــم  الدولــة  اهتمــام  أن  واحلقيقــة 
يبــدأ مــن وقــت تســلمه لعملــه فقــط بــل 
مــن حلظــة اختــاذه القــرار بالســر يف هــذا 
الــدرب املنــر درب العلــم والتعليــم والبنــاء 

اجلديــد للنــشء  والتكويــن 
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ــع  ــاء باملجتم ــى االرتق ــادرة ع ــال ق ــدان أجي ــكيل وج ــشء، وتش ــل الن ــة وتأهي ــى تربي ــل ع ــن يعم ــم م ــه، وأنت علي

عــى كافــة مســتوياته، فعلتــم وتفعلــون. واألكثــر واألكــر بأعــى كفــاءة منكــم إن شــاء اهلل ســيكون، إنكــم قــادرون 

بفضــل اهلل يف مــرص عــى االرتقــاء باملجتمــع عــى كافــة مســتوياته الفكريــة والفنيــة والزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة 

والسياســية والصحيــة والقانونيــة والدينيــة والرتبويــة التكوينيــة لأجيــال.

 وقــد أمجــع العلــاء واملفكــرون واملصلحــون والفالســفة عــى أنــه ال حضــارة بــدون علــم وال علــم بــدون معلــم، 

ولــذا فــإن املســرة اإلنســانية مــا هــي إال حلقــات متتابعــة تشــهد كلهــا بــدور املعلمــن يف بنــاء اإلنســان ويف القلــب 

ــة وإقامــة رصح احلضــارة اإلنســانية،  ــق الســعادة والرفاهي ــه مــن حتقي ــاء فكــر اإلنســان، ومتكين ــاء بن مــن هــذا البن

ولكــم مجيًعــا كمعلمــن ومعلــات الــدور الرائــد يف صناعــة هنضــة هــذا الوطــن مــن خــالل غــرس املبــادئ والقيــم 

النبيلــة وبــذور املعرفــة لــدى أبنائنــا وبناتنــا الطــالب والطالبــات.

 وبالتــايل، فعليكــم تقــع مســؤولية تشــكيل العقــل املــرصي، ويــا هلــا مــن مهمــة تســتوجب توفــر كافــة اجلهــود 

ــة  ــة الصحيح ــة التعليمي ــا العملي ــا صاحلً ــرز مواطنً ــث تف ــة، وبحي ــات التعليمي ــى املخرج ــا ع ــس إجيابًي ــا ينعك ب

بالــرورة تفــرز مواطنًــا صاحلًــا يؤمــن بربــه وخيلــص لبلــده ويبنــي حــارضه ومســتقبله وفــق رؤيــة شــاملة، فيــا هلــا 

مــن رســالة عظيمــة.

إن مــرص وهــي ختطــو يف طريــق هنضتهــا بعــد ثــورة 25 ينايــر املجيــدة تعتــز وتفخــر بــأن يضطلــع املعلــم واملعلمــة 

املرصيــة بمهمــة تطبيــق اســرتاتيجية وطنيــة لالرتقــاء بمســتوى التعليــم يف مــرص؛ باعتبــاره مرشوًعــا قومًيــا نســعى 

لتوفــر كل اإلمكانــات الالزمــة إلنجــازه، ونســعى لتهيئــة البيئــة املناســبة لــه مــن احلريــة واإلبــداع والكفايــة املاديــة 

والكفــاءة البرشيــة.

 السيدات والسادة،

نوقــن بــأن مهنــة التعليــم هــي املصــدر األســايس الــذي يمــد املهــن األخــرى بالعنــارص البرشيــة، املؤهلــة علمًيــا 

واجتاعًيــا وأخالقًيــا، ونعتقــد يقينـًـا أن عملكــم يف هــذه املهنــة العظيمــة هــو خــر مــا يمكــن أن تقدمــوا ملجتمعكــم 

يف هــذه املرحلــة، واحلقيقــة أن اهتــام الدولــة باملعلــم ال يبــدأ مــن وقــت تســلمه لعملــه فقــط بــل مــن حلظــة اختــاذه 

القــرار بالســر يف هــذا الــدرب املنــر درب العلــم والتعليــم والبنــاء والتكويــن للنــشء اجلديــد.
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 السيدات والسادة،

إن للمعلــم حقوًقــا مهنيــة وماديــة ومعنويــة، وتعمــل الدولــة جاهــدة عــى الوفــاء هبــا، ومنهــا: اهتــام الدولــة 

ــياء:  ــدة أش ــال ع ــن خ ــك؛ م ــق ذل ــة لتحقي ــة واملالي ــات الفني ــر اإلمكان ــه، وتوف ــع كفاءت ــم ورف ــل املعل بتأهي

ــي يف  ــث العلم ــجيع البح ــة، وتش ــارات الازم ــم امله ــاب املعل ــج، وإكس ــر املناه ــتمر، وتطوي ــب املس التدري

ــم،  ــة مواهبه ــى تنمي ــل ع ــن، والعم ــن املتميزي ــة املعلم ــم، ورعاي ــس والتقوي ــرق التدري ــداد وط ــال اإلع جم

ونشــاطاهتم املتميــزة يف الدراســات واألبحــاث، وتعريــف اآلخريــن هبــا، ومعاجلــة  وتوثيــق إنجازاهتــم 

مشــكات املعلــم بأســلوب تربــوي بعيــًدا عــن التشــهر، وتوفــر البيئــة املدرســية املناســبة حتــى يعمــل املعلــم 

براحــة وأمــان، ومــن احلقــوق املاديــة، طبًعــا ال نســتطيع أن نــويف املعلــم حقــه، يمكــن أن نكرمــه معنوًيــا بــكل 

ــه )8(. ــا رب ــه عليه ــاس يكافئ ــة يف األس ــه املادي ــر، حقوق ــب وتقدي ح

ــوا يف  ــا قدم ــى م ــًرا ع ــوا أج ــاء تقاض ــًدا، أن األنبي ــا أب ــن معتقداتن ــس م ــرف، ولي ــاء، ومل يع ــالة األنبي ــذه رس ه

دنياهــم، فهــذه رســالتكم، رســالة األنبيــاء، ومــع هــذا فــإن مــا يمكــن أن نقدمــه نقــوم عليــه، ومــن ذلــك: إعطــاء 

ــة،  ــش بكرام ــب ليعي ــم الروات ــي حتك ــط الت ــالن الضواب ــي، وإع ــلم التعليم ــتحقها يف الس ــي يس ــة الت ــم املكان املعل

ــا  ــي حيمله ــة الت ــالة النبيل ــًرا للرس ــة تقدي ــات املادي ــز واملكافئ ــم احلواف ــة، وتقدي ــل والرتقي ــات النق ــط عملي وضب

املعلــم، وحتقيــق الشــعور باألمــن والرضــا الوظيفــي للتفــرغ إىل مــا تقولــون اآلن، وقبــل ذلــك وأعــرف إن مل يكــن 

كل التفاصيــل، فمعظــم التفاصيــل عــن املعلــم املــرصي يف كل مــكان يف مــرص، وخــارج مــرص معــاًرا كان أو مســافًرا 

ــت  ــن وق ــتطيع م ــا أس ــكل م ــم اهلل - ب ــك - عل ــع ذل ــروف، وأتاب ــن ظ ــه م ــا يكتنف ــه وم ــرف حال ــا، وأع أو مرافًق

وجهــد؛ ألين أعلــم أن مكمــن النهــوض والرقــي هبــذا الوطــن إنــا يبــدأ مــن هــذا املــكان، مــن املعلــم. معلمــو مــرص 

علمــوا كل أشــقائهم، وأنــا أقــول بجــد، علمــوا كل أشــقائهم يف كل عاملنــا العــريب خــالل عــرشات الســنن، وهنــاك 

عرفــان بذلــك أســمعه كلــا التقيــت بأبنــاء العروبــة مــن قــادة أو مــن ممثلــن هليئــات أو مؤسســات أو مــن عمــوم 

النــاس يف العــامل العــريب، فاملعلــم املــرصي دوره يف بعــث الثقافــة واألخــالق والقيــم يف مــرص يف العــامل العــريب، هــذا 

الــدور حمفــوظ يف العقــول ويف القلــوب، وعنــد اهلل أكــر، وال يضيــع عنــد اهلل يشء.

فأنتــم - كــا قلــت - يف البدايــة فعلتــم - بفضــل اهلل - أنتــم رمــز للمســرة للمعلــم، هــذه لقطــة يف التاريــخ، لكــن 

قبــل ذلــك، واآلن ومــن يــأيت بعدكــم مــن أبنائكــم مــن حرثكــم مــن غرســكم ال ُينســى؛ فجــدوا واجتهــدوا؛ ألن 
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هــذه املرحلــة يف غايــة األمهيــة، والتحــدي أمامنــا كبــر، وأنــا - علــم اهلل - معكــم بــكل خطــوة إىل األمــام وإىل غــد 

أفضــل لكــم وملهنتكــم قبلكــم ولرســالتكم معكــم، رســالة املعلــم.

من حقوقكم املعنوية، إن شاء اهلل، ال تظلمون أبًدا إن شاء اهلل ال أنتم وال غركم.

أنــا قبــل ذلــك قلــت »إنــا خيشــى اهللُ مــن عبــاده العلــاَء«، فالبعــض اعــرتض وقــال كيــف؟ ونحــن احلقيقــة مل 

ــس  ــل واالحــرتام، ولي ــه خشــية التبجي ــذي في ــى اآلخــر ال ــاك عــرشة مواضــع موجــود فيهــا املعن ــق، لكــن هن نعل

ــراءة حفــص }إنــا خيشــى  ــى يف ق ــا يف املعن خشــية اخلــوف، إن

ــم ليــس فقــط  ــع العلــاء أنت ــم مصن ــادِه العلــاُء«، فأنت اهللَ مــن عب

العلــاء بحــال الرتبيــة والتكويــن، وإنــا أيًضــا مــن معكــم وعــى 

أيديكــم وبعقولكــم وألســنتكم وقلوبكــم يربــى ويكــون العلــاء، 

فأنتــم أجــدر باخلشــية مــن اهلل فيــا تفعلــون وبــا تقدمــون للنــشء 

ألبنــاء هــذا الوطــن، الـــ 18 مليــون املوجوديــن يف التعليــم العــام 

والفنــي واألزهــري وغــره قبــل التعليــم اجلامعــي.

ــذا  ــادة ه ــة قي ــة يف رقب ــم أمان ــا ه ــؤالء، ك ــون ه الـــ 18 ملي

الوطــن، فإهنــا أيًضــا أمانــة مــن اهلل يف رقابكــم، فلتخشــوا اهلل 

فيهــم، هــؤالء حيتاجــون إىل رعايتكــم.. املدرســة اآلن، إن شــاء 

اهلل يعــود إليهــا دورهــا، وتعــود إليهــا روحهــا مــن خاللكــم، وأنا 

ــم يف إدارة  ــون معه ــن يتعاون ــون وم ــم الـــ 1.2 ملي ــب أنك أحس

الشــأن التعليمــي الـــ 800 ألــف الـــ 2 مليــون ليســتكمل العــدد 

ــون. ــن 2 ملي ــر م ــه أكث ــي في ــم اجلامع ــي، والتعلي ــل اجلامع ــم قب ــون يف التعلي ــرص، يعمل ــون يف م 20 ملي

 فنحــن نتكلــم عــن ربــع ســكان مــرص يف العمليــة التعليميــة، وأنتم فرســان هــذا امليــدان وهاكــم امليــدان فلتبدعوا 

فيــه، وإن شــاء اهلل بعــون اهلل أنتــم عــى ذلك قــادرون.

ــاء  ــم يف أذهــان بعــض أبن ــة للمعل ــر النظــرة النمطي ــي نعمــل عــى تلبيتهــا تغي ــة الت ــم املعنوي  مــن حقــوق املعل

املجتمــع وإبــراز الصــورة املرشقــة لــه ودوره يف بنــاء األجيــال، وزيــادة وعــي أوليــاء األمــور والطالب بأمهيــة احرتام 

إن للمعلــم حقوًقــا مهنيــة وماديــة ومعنوية، 
املعلــم  بتأهيــل  الدولــة  اهتمــام  منهــا: 
اإلمكانــات  وتوفــر  كفاءتــه،  ورفــع 
الفنيــة واملاليــة لتحقيــق ذلــك؛ مــن خــال: 
املناهــج،  وتطويــر  املســتمر،  التدريــب 
الازمــة،  املهــارات  املعلــم  وإكســاب 
وتشــجيع البحــث العلمــي يف جمــال اإلعداد 
وطــرق التدريــس والتقــومي،  وغــر ذلــك
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املعلــم وتقديــره ووضــع نظــام حيفــظ للمعلــم كرامتــه مــن االعتــداءات املختلفــة ومســاعدته يف حــل املشــاكل التــي 

ــه ونحــو جمتمعــه يف أن  ــا فعليــه واجبــات، واجبــات نحــو مدرســته ونحــو طالب تواجهــه، وكــا أن للمعلــم حقوًق

يكــون قــدوة حقيقــة وأال يدخــر وســًعا إلفادهتــم علمًيــا مهنًيــا وأخالقًيــا ونموذًجــا وقــدوة.

السيدات والسادة، 

ــا  ــا فلــن نوفيكــم حقكــم ولكنن ــم، ومهــا فعلن ــر واإلجــالل مــن شــعب مــرص العظي ــة والتقدي لكــم كل التحي

نعمــل جاهديــن ال أقــول عــى حتقيــق مطالبكــم فقــط املاديــة 

منهــا واملهنيــة واملعنويــة، لكــن لنقــدم كل مــا يعينكــم عــى القيــام 

ــا ويرضــاه، وحيقــق اخلــر  ــه ربن بواجبكــم عــى الوجــه الــذي حيب

ــة. ــا احلبيب ــدم ملرصن والتق

ــب  ــتجابة لطل ــي االس ــك ه ــوة األوىل يف ذل ــت اخلط  وكان

النقابــة بــكادر حقيقــي للمعلــم حيفــظ عليــه كرامتــه، وحيقــق لــه 

ــإذن اهلل عــى ختصيــص أراٍض لعمــوم  ــاة كريمــة، ونعمــل ب حي

املهنيــن وخاصــة املعلمــن، كــي حيصلــوا عــى مســكن 

مناســب، كــا أننــا بدأنــا بالفعــل باختــاذ اخلطــوة قبــل األخــرة 

جلعــل احلــد األدنــى لألجــور واملعاشــات واقًعــا عملًيــا يف 

حيــاة املرصيــن عموًمــا واملعلمــن خصوًصــا، كــا تــويل 

الدولــة اهتاًمــا بزيــادة ميزانيــة التعليــم يف املوازنــة العامــة 

للدولــة، فلدينــا يف مــرص اآلن مــا يقــارب املليونــن مــا بــن 

معلــم وإداري وخدمــات معاونــة، وتنفــق الدولــة عــى الرتبيــة والتعليــم فقــط مــا يقــارب الـــ 50 مليــار جنيه ســنوًيا، 

هــذا غــر كاف بالــرورة؛ فاتــورة التعليــم التــي تدفــع حقيقــة مــن الدولــة ومــن املجتمــع أكثــر مــن 100 مليــار 

الدولــة تســاهم بـــ 50، وجيــب أن يــزداد هــذا يف إطــار مــا هــو متــاح مــن إمكانيــات، لكــن نحــن نســعى لتعزيــز 

ــًرا إذا مــا قــورن بحجــم اآلمــال املرجــوة  ــا كب ــة إن شــاء اهلل، وال اعتــر ذلــك مبلًغ ذلــك بــكل الوســائل املمكن

املعلقــة بكــم وبرســالة التعليــم املقدســة، ولــن نــرتدد يف أن نتحــن كل فرصــة ممكنــة لتلبيــة مطالبكــم وحتقيــق 

هنــاك 18 مليــون مواطــن، أي مــا يقــرب 
،يرتبطــون  مصــر  ســكان  ربــع  مــن 
ــن  ــة م ــؤالء أمان ــة، وه ــة التعليمي بالعملي
اهلل يف رقــاب املعلميـــن،  فهــم حيتاجــون 
يعــود  أن  إىل  حيتاجــون   ، رعايتهــم  إىل 

للمدرســة دورهــا املنــوط هبــا
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ــف  ــر الرشي ــم واألزه ــة والتعلي ــة وزارة الرتبي ــات املعني ــع املؤسس ــام م ــيق الت ــه بالتنس ــك كل ــم، وذل طموحاتك

ــم. ــن تواجده ــت أماك ــا كان ــن أًي ــع املجتمع ــر م ــن واألزه ــات املعلم ونقاب

فالتنســيق مــع اجلميــع ومــع النقابــة العامــة دائــًا مســتمر لتحقيــق هــذه املطالــب، أعلــم جيــًدا أن للمعلــم حقوًقــا 

عــى الدولــة واملجتمــع، كــا أعلــم أيًضــا أن املعلــم املــرصي األصيــل ســيؤدي واجباتــه عــى أي حــال؛ رًدا جلميــل 

الوطــن، وقياًمــا بالواجــب، حتــى وإن مل تتكافــأ احلقــوق مــع الواجبــات؛ لــذا فأنــا أعتــر هــذه املناســبة، يــوم املعلــم، 

هــي بدايــة االنطــالق يف الطريــق املوصــل إىل حتقيــق اآلمــال والطموحــات.

 نلتقي يف العام القادم بإذن اهلل لنتابع ما نتفق عليه من إنجازات، طبًعا نحن ال ننسى أبًدا:

ــذي ــن ال ــل م ــت أرشف أو أج أعلم

قـــــم للمـــعلـــــم وفـّــــه التبجيـــــا

وعقـــــوالً أنفًســا  وينشـــــئ  يبنـــــي 

كـــــاد املعـــــلم أن يكــون رســوال

 وصــدق اهلل العظيــم القائــل: }يرفــع اهلل الذيــن آمنــوا منكــم والذيــن أوتــوا العلــم درجــات واهلل بــا تعملــون 

ــذه  ــدرون ه ــم تق ــل يف أنك ــرص وكيل أم ــة يف أرض م ــم ومعلم ــكل معل ــالل ل ــرتام وإج ــر واح ــا تقدي ــر{ كلن خب

ــاء األمــور. ــاء ومــن أولي املرحلــة قدرهــا، وتتحركــون يف وســط هــذا العــدد الكبــر مــن األبن

 لــو متوســط طبًعــا كل تلميــذ، مرتبــط باثنــن أب وأم، يمكــن متوســط كل أرسة منهــا 2 أو واحــد يبقــى نحــن 

ــم  ــرصي هل ــون م ــوايل 50 ملي ــدد ح ــط الع ــي متوس ــم، يعن ــة بالتعلي ــة مرتبط ــن أرسة مرصي ــن 10 مالي ــم ع نتكل

ــة والفاعــل األســايس فيهــا، والعــن الســاهرة  ــة التعليمي ــة، والعمــود الفقــري يف العملي ــة التعليمي ــة بالعملي عالق

عليهــا هــو املعلــم.

ــم  ــم، التعلي ــن إال بالتعلي ــذا الوط ــة هل ــرار، ال هنض ــد بالتك ــة وأؤك ــت يف البداي ــة، وقل ــم واملعلم ــم املعل  أنت

قبــل اجلامعــي، التعليــم األســايس، التعليــم الفنــي، التعليــم اجلامعــي بعــد ذلــك، البحــث العلمــي، السلســلة 

ــن هــذا البيــت، فــإن خــًرا فخــًرا، وإن شــاء اهلل يكــون خــًرا هلــذا الوطــن. ــي اب ــج واملهن ــة، واخلري متواصل

 شكًرا لكم مجيًعا، وكل عام وأنتم بخر، والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته، شكًرا، شكًرا جزيًا.



كلمة الرئيس مرسي يف افتتاح مؤمتر املرأة املصرية
24 مارس 

2013م

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

الــدم المصــري كلــه عزيــز وغــال، ولــن أســمح بمزيــد 
مــن إراقــة الــدم المصــري ســواء كان بأيــٍد مصريــة - 

ــا كان الدافــع - أو بأيــد غيــر مصريــة أًي

ــن،  ــرأة، وحــق األم، وحــق االب حــق الرجــل، وحــق الم
وحــق الصانــع، وحــق العامــل، وحــق الســائق كلــه ال 

ــوراء ــا خطــوة واحــدة لل ــو رجعن يتحقــق ل

ال يعكــس وضــع المــرأة علــى مســتوى الوظائــف العليا 
والقياديــة قدراتهــا وإمكاناتهــا، وال يترجــم طموحاتهــا، 
وال يعبــر عــن حقوقهــا، وال يتناســب تمثيــل المــرأة في 

الحيــاة السياســية مــع مــا نتوقعــه جميًعــا لها
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

ــن  ــة للمهتم ــة ممثل ــم عين ــب أنك ــبة، وأحس ــذه املناس ــاء، ويف ه ــذا اللق ــا يف ه ــم مجيًع ــهاًل بحراتك ــاًل وس  أه
ــذا  ــل ه ــايل مث ــتقر، وبالت ــروف ومس ــع ومع ــكل واس ــال بش ــذا املج ــروا ه ــن خ ــة، والذي ــرأة املرصي ــؤون امل بش

ــا. ــاركن أيًض ــن املش ــوع وم ــن املوض ــه م ــب أمهيت ــاع اكتس االجت
 ونحــن نتحــدث عــن املــرأة، هنــاك نقطتــان أساســيتان قبــل أن أبــدأ يف احلديــث معكــم عــن هــذه املبــادرة، وعــن 
املــرأة يف مــرص، ودورهــا، ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه حقوقهــا، والغائــب مــن هــذه احلقــوق، وكيــف نتجــاوز مــا 

حيــدث مــن جتــاوزات بحقهــا:

كلمة الرئيس مرسي يف افتتاح مؤمتر املرأة املصرية
24 مارس 

2013م
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ــون  ــا يك ــن عندم ــرص، لك ــات يف م ــكل األمه ــة ل ــت هتنئ ــك قدم ــل ذل ــي قب ــن أنن ــم م ــى الرغ ــة األوىل - ع النقط

اللقــاء خــاص باملــرأة، ونتكلــم حــول يــوم املــرأة، املعــروف عندنــا يف مــرص بشــكل اجتاعــي جيــد، فأريــد أن 

أؤكــد عــى التحيــة لــكل أم مرصيــة أينــا وجــدت، وكل عــام وأنتــم مجيًعــا بخــر.

ــن  ــض األماك ــِهَدته بع ــا ش ــام م ــف أم ــد أن نتوق ــادرة، الب ــرأة واملب ــوع امل ــل يف موض ــل أن أدخ ــة: قب ــة الثاني النقط

ــا أقــول هــذا بمناســبة  ــع، وأن يف القاهــرة وخارجهــا مؤخــًرا مــن أحــداث عنــف يســتنكرها ويدينهــا اجلمي

لقائــي معكــم حــول املــرأة؛ ألن املــرأة جــزء أصيــل يف املجتمــع وتتأثــر وتؤثــر يف املشــهد العــام، وهــي مصنــع 

وصانعــة الرجــال، وهــي املحركــة أيًضــا ألدوات كثــرة يف املجتمــع؛ فاملشــهد هيمنــا كلنــا كمرصيــن. أنكــر 

اجلميــع مــا رأوا مــن أحــداث عنــف وشــغب غريبــة علينــا، ننكرهــا مهــا كان مصدرهــا. 

ــن  ــذا م ــا، وه ــداث مجيًع ــذه األح ــاب ه ــارشة إىل أصح ــائل املب ــن الرس ــدًدا م ــه ع ــبة أن أوج ــذه املناس وأود هب

منطلــق مســؤوليتي كرئيــس للجمهوريــة ومســؤول عــن أمــن الوطــن وأمانــه، وعن حركــة التغيــر نحو االســتقرار، 

واالســتقرار هــذا يلــزم فيــه اجلانــب الســلمي كــا اتفقنــا مجيًعــا قبــل ذلــك.

ومــن هــذه الرســائل: الــدم املــرصي كلــه عزيــز وغــال، غــايل علينــا جــًدا هــذا الــدم املــرصي، ولــن أســمح بمزيــد 

مــن إراقــة الــدم املــرصي بأيــٍد مرصيــة أًيــا كان الدافــع، أو بأيــد غــر مرصيــة طبًعــا.

ــه باملارســة السياســية،  ــًرا ممــا يقــع اآلن ال عالقــة ل ــة: أن التظاهــر الســلمي حــق للجميــع، لكــن كث النقطــة الثاني

وإنــا لــه عالقــة بقانــون العقوبــات، مــا حيــدث ليــس تظاهــًرا وال ثــورة وال ثــوار، وإنــا هــو عنــف وشــغب 

وتعــدي عــى املواطنــن، وعــى امللكيــات العامــة واخلاصــة، وجيــب بــل جيــري وبــدأ منــذ فــرتة التعامــل مــع 

هــؤالء طبًقــا لقانــون العقوبــات.

النقطــة التاليــة، أنــا أدعــو السياســين مجيًعــا، أصحــاب العمــل العــام يف كل املجــاالت، أدعوهــم إىل التــرؤ مــن دعم 

العنــف، وعــدم توفــر أي غطــاء رشعــي ألعــال إجراميــة مــن شــأهنا تقويــض أهــداف ثــورة هــذا الشــعب 

ــة البعــض منهــم. لــن يســعدين أن  ــة إدان ــا إذا أثبتــت التحقيقــات القانوني العظيــم، ولــن أكــون ســعيًدا طبًع

ــا، ويعلــن وســوف نتخــذ  يــدان بعــض الساســة يف هــذه األحــداث، ولكــن إذا كان؛ فســوف يكــون معروًف

ضــده اإلجــراءات الواجبــة مهــا عــال مســتواه؛ فالــكل أمــام القانــون ســواء.
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ــكل مــن اســتخدام العنــف  ــرى ال ــاك كــا ي ــا وهن ــا يقــع هــذا هن مفهــوم املعارضــة السياســية واضــح، لكــن م

ــض  ــتخدمون بع ــن يس ــض م ــكان وبع ــرشة يف كل م ــات املنت ــره، والفيديوه ــوب وغ ــرب والط ــالح وال والس

وســائل اإلعــالم لتقديــم الغطــاء أو التعريــض أو التحريــض أو غــره، هــذا كلــه يقــع حتــت طائلــة قانــون العقوبات، 

وحتــى ال يقــول أحــد بعــد ذلــك إن هــذا تكميــم لأفــواه، أو إن املســألة تتعلــق بثــأر قديــم، أقــول: عندمــا يتعــرض 

أمــن املواطــن والوطــن للخطــر فالبــد مــن إعــال القانــون بــإرادة واضحــة، واإلرادة السياســية يف املقــام األول.

أقــول: لــن أســمح بــأي جتــاوز للقانــون مــن مؤيــد أو معــارض 

أو رجــل رشطــة أو دولــة.. الــذي يتجــاوز حُياســب.

 لــكل مــن يعبــث بأمــن وأمــان هــذا الوطــن، مســتهدًفا النيــل 

ــا ماضــون  مــن عزيمــة هــذا الشــعب املناضــل، أقــول وأؤكــد أنن

وبعــزم وإرصار عــى العبــور بمــرص إىل بــر األمــان، وأن كيــد 

ــاء، ولــن هيــّون  ــا نحــو البن ــا علــن املــي قدًم الكائديــن لــن يثنين

مــن عزيمــة املخلصــن األوفيــاء هلــذا الوطــن، ولــن يفــّت يف 

ــد. ــد الواح ــذا اجلس ــد ه عض

ــف  ــر الضع ــة بمظه ــار الدول ــعى إلظه ــي تس ــاوالت الت املح

غــر القــادر عــى توفــر األمــن حمــاوالت فاشــلة، وأؤكــد أن 

قــادرة عــى ردع  فشــيًئا، وهــي  تتعــاىف شــيًئا  الدولــة  أجهــزة 

ــن  ــر م ــرم أو متآم ــت جم ــن يفل ــدين، ول ــة املفس ــب وحماكم وتعق

العقــاب، إن آجــاًل أو عاجــاًل.

وأنا أؤكد هلؤالء: تذكروا ما أقول، لن يفلت أحد من العقاب.

ــع  ــرتم اجلمي ــون، وأن حي ــد القان ــتثنائية، ونري ــراءات اس ــتثناءات أو إج ــد اس ــراًرا: ال نري ــراًرا وتك ــت م ــا قل أن

ــة  ــو اجلريم ــل ه ــون، الفع ــا للقان ــة طبًق ــة جريم ــار الكاذب ــرم، األخب ــامهة يف اجل ــرم ومس ــض ج ــون. التحري القان

األصليــة، لكــن الــذي هييــئ املنــاخ للفاعــل ســواء بالقــول أو باملــال أو بالتواجــد حولــه أو بتقديــم الغطــاء لــه، فهــو 

مشــارك باجلريمــة.

وتتأثــر  املجتمــع  يف  أصيــل  جــزء  املــرأة 

مصنــع  وهــي  العــام،  املشــهد  يف  وتؤثــر 

املحركــة  وهــي  الرجــال،  وصانعــة 

املجتمــع يف  كثــرة  ألدوات  أيًضــا 
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أنــا أقــول بوضــوح هلــؤالء: تذكــروا مــا أقــول، إذا اضطــررت الختــاذ مــا يلــزم حلفــظ أمــن هــذا الوطــن ســأفعل، 

وأخشــى أن أكــون عــى وشــك أن أفعــل، أنــا أقــول ذلــك مــن منطلــق الواقــع الــذي نعيشــه.

أدعــو اجلميــع إىل حفــظ األمــن، أدعــو اجلميــع إىل ضبــط النفــس. مــن يريــد أن يتظاهــر بســلمية أهــاًل وســهاًل 

هــذا يســتحق احلايــة، الــذي يريــد أن يعــر عــن رأيــه عــى الــرأس والعــن مــن اجلميــع، أمــا أن يســتعن بالبلطجيــة 

فــال. ال أحــد يتصــور أنــه بعيــد عــن أن ينالــه القانــون. القانــون املوجــود يكفــي جــًدا.

إن املحــاوالت اليائســة التــي تســعى للهــدم تفشــل يوًمــا بعــد 

يــوم، ليــس هلــا قيمــة، لكــن تعطــل النــاس الذيــن يشــتغلون، 

تعطــل النــاس الذيــن يريــدون أن خيدمــوا بلدهــم وينتجــون، 

تعطــل املواطــن الصالــح الــذي يريــد أن ينــزل ليذهــب إىل عملــه.

منــع اجلريمــة قبــل وقوعهــا جــزء مــن اإلجــراء القانــوين، أنــا 

أقبــل ذلــك عــى مضــض جــًدا، وقلــت إهنــا كأكل امليتــة، أعلنت 

حالــة الطــوارئ يف مــدن القنــاة عــى مــا كان يف ذلــك بالنســبة يل، 

ــاك  ــن هن ــد هلل، لك ــّر احلم ــراء م ــذا اإلج ــذا؟! ه ــل ه أمل أن أفع

ــة  ــد حال ــا، ويوج ــد رشوًخ ــاول أن يوج ــن حي ــاك م ــاة، هن معان

مــن الضبابيــة عــى أفهــام النــاس.

هنــاك أنــاس يشــتغلون وينتجــون ويعيشــون بشــكل جيــد يف 

املأجــورون  مصانعهــم ومتاجرهــم، أمــا أصحــاب الفــوىض 

فيعتــرون أن هــذه البلطجــة وظيفــة. فيتنــادون: تعــال نــروح 

ــرج. ــاس تتف ــر والن ــور وتك ــزة تص ــا جاه ــة أيًض ــرات اهلدام ــد، والكام ــروح هن ــاىل ن ــرب.. تع ن

العامــة وللقضــاء  القانونيــة وللنيابــة  أنــا أؤكــد لكــم مجيًعــا احرتامــي للقانــون واحرتامــي لإلجــراءات   

وللمرصيــن مجيًعــا بــدون اســتثناء. أنــا رئيــس كل املرصيــن، الــكالم الــذي يــرتدد هنــا وهنــاك مــن بعــض األبــواق 

التــي هلــا أهــداف. الــذي عليــه رضائــب ال يريــد أن يدفعهــا يســلط مذيًعــا، أظــن أنكــم تعرفــون، مــن عنــده هتــرب 

شــريًكا  كانــت  املصـــــرية  املــرأة   
اخلامــس  ثــورة  يف  للرجــل  أصيــًا 
وأفضـــــاهلا  ينايــر،  مــن  والعشــرين 
فجــر  منــذ  املؤرخيـــن  أقــام  ســطرهتا 
املــرأة  كـــانت  حيــث  التاريــخ، 
يف  األســـــد  نصيــب  تتحمــل  املصريــة 

مجيعهــا مصــر  ثــورات 
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ــده خمالفــة قديمــة خائــف منهــا يقــول ســيقبض عــيّل بعــد ذلــك، أحلــق  رضيبــي خيــرج ليشــتم يف النــاس، مــن عن

ــة. ــة غوغائي ــرصف بطريق ــي، يت نف

 أنــا قلــت قبــل ذلــك ومــا زلــت أقــول: بالنســبة حلقــي أنــا، أنــا ليــس عنــدي مشــكلة، لكــن عندمــا يكــون النيــل 

ــا  ــول: »عندم ــد يق ــن اجلرائ ــال م ــا. جورن ــًدا بتاًت ــك أب ــمح بذل ــن أس ــن ل ــن الوط ــًا م ــة ني ــس اجلمهوري ــن رئي م

ــا«، وحتــى اآلن أنــا مــا مل أغلقــه. قرأمتــوه كلكــم أليــس كذلــك؟  ــا وطنًي تصبــح إهانــة رئيــس اجلمهوريــة واجًب

هــذا كام إذا كان يف حــق الشــخص فــا بــأس، أمــا إذا كان يف حــق الوطــن، فهنــاك البــأس وكل البــأس.

أنــا أريــد أن أقــول حلراتكــم: هــذا الشــعب الــذي قــام بالثــورة هــذه، التــي مل تكــن ثــورة جيــاع، بــل كانــت 

ــال،  ــات. وحــدث االنتق ــر والفســاد والرسق ــة والتزوي ــة للقضــاء عــى الديكتاتوري ــورة كرامــة وحركــة حقيقي ث

اآلن مــن حياولــون أن يعــودوا باملشــهد إىل الــوراء إذا لــزم األمــر إمــا أحبســهم بجــد وإمــا أرجــع هلــذا لشــعب 

أقــول لــه: هاكــم بضاعتكــم ردت إليكــم. هــؤالء هــم الســبب يف تعويــق مســرتكم يــا شــعب، إذا مل يرعــِو هــؤالء 

فســأفعل ذلــك قريًبــا جــًدا جــًدا، أقــرب ممــا يتصــور كل مــن حيــاول هــّز صــورة هــذا الوطــن.

هــذا الوطــن فيــه خــر كثــر، وأبنــاؤه بخــر ويتحركــون حركــة رائعــة نحــو االنتقــال إىل األمــام، لكــن أن تــراق 

ــوات  ــذه خط ــنفعل؟ ه ــاذا س ــالح؟ م ــرون الس ــل اآلخ ــو مح ــاذا ل ــذا؟ م ــا ه ــرات، م ــذه مظاه ــول ه ــاء ونق الدم

إجراميــة جلــر املشــهد إىل ذلــك، نحــن نحــرتم أحــكام القضــاء، وأنتــم تــرون مــن خيرجــون مــن الســجن؟ ســيعطون 

هلــم مكافــآت قريًبــا أليــس كذلــك؟ لكــن نحــرتم أحــكام القضــاء، الزم، لكــن بعــد احلكــم هنــاك رئيــس اجلمهوريــة 

وإجــراءات اســتثنائية.

ــؤالء ال  ــاة ه ــار، حي ــوق كل اعتب ــن ف ــرص واملرصي ــة م ــؤالء فمصلح ــن ه ــد م ــة أي واح ــد أنمل ــرك قي إذا حت

تســاوي شــيًئا أمــام مصلحــة مــرص واملرصيــن. وبالتــايل، أنــا أكــرر مــرة أخــرى وبــكل قلــب مفتــوح وعقــل واع 

ومعرفــة بــا جيــري لرعــوي هــؤالء، خاصــة مــن يقدمــون الغطــاء ويدفعــون املــال، ال أحــد مــن الذيــن حولنــا يريــد 

أن يقــوم هــذا البلــد.

املــرأة كيــف تأخــذ حقهــا لــو رجعنــا إىل مــا كنــا عليــه؟ كيــف ســتأخذه. إًذا، حــق الرجــل، وحــق املــرأة، وحــق 

األم، وحــق االبــن، وحــق الصانــع، وحــق العامــل، وحــق الســائق كلــه ال يتحقــق لــو رجعنا خطــوة واحــدة للوراء.

ــه إذا تراخــى لتقــع الصخــرة  ــا أن ــو ظــن أحــد فين نحــن ندفــع صخــرة الوطــن، ونحــن يف منحــدر الصعــود، ل
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فســتصيب مــن يدفــع وســترتك مــن ال يشــارك يكــون خمطًئــا جــًدا يف تصــوره؛ فهــو ال يعلــم كيــف تســر األمــور، 

ولــن نســمح إن شــاء اهلل بوجــود مثــل هــذا.

هــذه الوجــوه الطيبــة احلريصــة عــى مصلحــة الوطــن وغرهــا يف كل مــكان لــن تســمح بذلــك. األوطــان حيــدث 

ــة لكــي يعيــش  ــورة، فيمكــن أن نضحــي بقل ــة بعــد ث ــا رئيــس دول ــورات حيــدث فيهــا ذلــك. وأن فيهــا هــذا، والث

الباقــون، ليــس هنــاك مشــكلة بتاًتــا.

مــن خــرج مــن الســجن أول أمــس ويريــد أن يتحــرك خطــوة لــن ينالــه إال كل رصامــة وشــدة، الــذي حيــاول أن 

يتصــل بــه مــن زبانيتــه القدامــى لــن يكــون هنــاك إال كل رصامــة وشــدة، مــن حيــاول أن يســافر لكــي يقابــل أحــًدا 

لــن يكــون هنــاك إال كل رصامــة وشــدة، لــن أســمح بغــر ذلــك وســرتون.

وأقــول هلــذا الشــعب: هــذا الوطــن وطــن كبــر، وأهلــه نــاس كــرام عظــام وإمكانياتــه ضخمــة. وبالتــايل 

املبــادرات املخلصــة واملخلصــن يف مــرص، والذيــن هلــم حــق عــيّل كبــار وصغــار رجــال ونســاء.

أنــا طبًعــا أصــر وأرى وأقــدر وأدرك وأحتــرك طبًقــا ملــا حيقــق املصلحــة بالتشــاور مــع أنــاس كثريــن جــًدا مــن 

املخلصــن الكبــار يف هــذا الوطــن.

مــرة أخــرى، املبــادرات املخلصــة ومراميهــا والــذي نفعلــه لكــي تنهــض بلدنــا، حمــاوالت اخلنــق هــذه فاشــلة، 

ــًدا عــى اإلطــالق بالكيفيــة التــي كانــت، ال عــدوان عــى  وأهدافهــا حتقــق مصالــح العــدو، لــن حيــدث، نكــون أب

أحــد، وال اســتكبار عــى أحــد، وال إعــالن حــرب عــى أحــد، لكــن مــن ســيضع أصبعــه داخــل مــرص ســأقطعه، إذا 

فكــر أحــد أن يفعــل ذلــك ســأردعه بــكل قــوة.

أنــا أرى أصبعــن ثالثــة يمتــدون داخــل مــرص مــن توافــه ال قيمــة هلــم يف هــذا العــامل، حســبوا أن املــال يمكــن أن 

يصنــع رجــاالً، أبــًدا بتاًتــا. املرصيــون أوعــى بكثــر جــًدا مــن أن حيــدث معهــم ذلــك. وبالتــايل مــن حقكــم، ومــن 

حــق املرصيــن مجيًعــا، أن نتخــذ اإلجــراءات الالزمــة، وأنــا أدعــو النــاس الذيــن يتكلمــون يف اإلعــالم لكــي يثــروا 

نوًعــا مــن النعــرات إىل أهنــم يتقــون اهلل يف هــذا الوطــن. ال داعــي ألن ُنَجــّر ملســاحة أضطــر فيهــا ألن آخــذ إجــراًءا 

عنيًفــا، ال داعــي ُنَجــر ملســاحة تؤثــر ســلًبا عــى بلدنــا، ال داعــي ُنَجــر ملســاحة تفــرح وتشــمت عدونــا فينــا، ال داعــي 

ــا، أو نعلــن مــا نريــد أن نقــول  ــايل عندمــا نعــر عــن رأين ــه، وبالت ــا نجــر إليهــا. الزم ننتب ُنَجــر ملســاحة مقصــود أنن
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نعلنــه بطريقــة صحيحــة بمظهــر حمــرتم حضــاري بصــوت واضــح. الــذي يقــول نحــن البــد وأن نفعــل كــذا، مــن 

الــذي يقــول البــد وأن نفعــل. ملــاذا يقــال لرئيــس اجلمهوريــة البــد وأن يفعــل؟! كيــف يكــون رئيــس مجهوريــة وهــو 

يقــال لــه البــد وأن تفعــل؟ نحــن نتفاهــم، نــرى أيــن املشــكلة.

أليــس هنــاك مســؤولية، والــذي يأخــذ القــرار ويتحمــل مســؤوليته هــو رئيــس اجلمهوريــة.. أليــس كذلــك؟ فكيف 

يقــال لــه البــد وأن يفعــل؟! أنــا طبًعــا أســمع وأقــدر وأحــرتم النــاس ال بــأس، لكــن عندمــا يتحــول األمــر إىل رشــاش 

ومولوتــوف وحريــق وحــرق النــاس وحــرق املرافــق وحماولــة 

ــر إىل أن  ــاء اهلل ال نضط ــك؟ إن ش ــد ذل ــاذا بع ــا، م ــدوان عليه الع

نتخــذ أيــة إجــراءات اســتثنائية. لكــن الشــعب اآلن حقيقــة يضغــط 

عــيّل، ويــرتدد يف أذين قــول البعــض: أحلــم هــذا أم ضعــف؟. طبًعــا 

هــذه كلمــة ليســت ســهلة عــى نفــي، كلمــة صعبــة.

ــن  ــدث ال يمك ــا حي ــن م ــوة، لك ــوة خط ــر خط ــول: نس ــا أق أن

ــه ويف مــدن  ــوم اجلمعــة هــذا وقبل ــه، مــا حــدث ي الســكوت علي

القنــاة والنــاس الذيــن يســافرون مــن مــكان إىل مــكان ليفتعلــون 

ــكالم واإلعــالم هــذا كالم مرفــوض  ــه مشــكلة، والغطــاء وال في

ــؤوليته. ــل مس ــد يتحم ــا، كل واح متاًم

نحــن نســر إن شــاء اهلل نحــو املســتقبل بجــد، هنــاك مــن يقــول 

إن االقتصــاد يفلــس، ومــرص ســتقع. منــذ ســتة أشــهر وهــم 

يقولــون ســتقع ســتقع احلقــوا ســتقع. واهلل مــرص لــن تقــع أبــًدا، 

االقتصاديــون جالســون معنــا اآلن يقولــون إذا كانــت ســتقع أم ال. ال يمكــن أبــًدا أن تقــع يف وجــود هــذا الشــعب 

ــاج وهــذه املــوارد. وهــذه اإلمكانيــات وهــذا اإلنت

كل هذا الكالم يقال لكي تسلموا مرة أخرى إرادتكم لغركم، وهذا لن يكون إن شاء اهلل.

أمــا مبــادرة اليــوم، فنؤكــد فيهــا التوجــه االســرتاجتي األصيــل نحــو األمــام والبنــاء، هــي مبــادرة دعــم حقــوق 

وحريــات املــرأة املرصيــة، تعكــس هــذه املبــادرة عــدًدا مــن املعــاين اجلليلــة التــي جيــب أن نتأملهــا مجيًعــا:

ســوف حتيــا املــرأة املصريــة كرميــة أبية 
مرفوعــة الــرأس عزيــزة علينــا مجيًعــا؛ 
مصداًقــا هلــدي رســولنا الكــرمي )]( 
ــه:  ــوداع بقول ــة ال ــا يف خطب ــذي أوصان ال
ــا  ــرس فين ــال( ليغ ــقائق الرج ــاء ش )النس
وبعبقريــة فــذة ســبقت الشــرق والغــرب 

احتــرام حقــوق املــرأة وحرياهتــا



514

 أوالً- أن الفجــوة بــن األســاتذة والعلــاء والباحثــن مــن ناحيــة وصانعــي السياســات مــن ناحيــة أخــرى قــد آن 

هلــا أن تــزول؛ لنؤســس لعالقــة متينــة بــن الطرفــن، تقــوم عــى االحــرتام املتبــادل واإليــان الكامــل بــأن جهــد 

العلــاء والباحثــن يف كل صنــوف املعرفــة هــو العمــود الفقــري للتقــدم والتنميــة املســتدامة لتتبــوأ مرصنــا العزيزة 

مكانتهــا التــي تليــق هبــا بــن األمــم.

وثانيهــا أن صنــع السياســات والترشيعــات والقــرارات قــد آن 

هلــا أن تبــدأ مــن مجهــور املخاطبــن هبــا، حيــث جيــب أال تنفصــل 

السياســات والترشيعــات عــن واقــع احلــال، وال يمكــن أن تقــوم 

ــاع املنهــج العلمــي. اللحمــة بــن الطرفــن إال باتب

ــل  ــاًل للرج ــًكا أصي ــت رشي ــد كان ــة، وق ــرأة املرصي ــا أن امل وثالثه

ــا  يف ثــورة اخلامــس والعرشيــن مــن ينايــر، ال يمكــن لنــا أو لغرن

ــل أفضاهلــا التــي ســطرهتا أقــالم املؤرخــن  أن يتنكــر لفضلهــا، ب

منــذ فجــر التاريــخ، حيــث كانــت املــرأة املرصيــة تتحمــل نصيــب 

ــرن  ــن يف الق ــن ونح ــا، وال يمك ــرص مجيعه ــورات م ــد يف ث األس

اخللــف،  إىل  املرصيــة  باملــرأة  نرجــع  أن  والعرشيــن  احلــادي 

مســتحيل. وهلــذا تــأيت مبــادرة دعــم حقــوق وحريــات املــرأة لــرتد 

ــخ  ــة يف تاري ــرأة املرصي ــة امل ــد ملكان ــويه املتعم ــالت التش ــى مح ع

مــرص وحارضهــا ومســتقبلها، ولتضــع حــًدا باتــًرا أليــة حمــاوالت 

لتهميــش دورهــا أو االنتقــاص مــن حقوقهــا أو النيــل مــن كرامتهــا أو قمــع حرياهتــا، وســوف حتيــا املــرأة املرصية 

كريمــة أبيــة مرفوعــة الــرأس عزيــزة علينــا مجيًعــا؛ مصداًقــا هلــدي رســولنا الكريــم )]( الــذي أوصانــا يف خطبــة 

الــوداع بقولــه« »النســاء شــقائق الرجــال«؛ ليغــرس فينــا وبعبقريــة فــذة ســبقت الــرشق والغــرب احــرتام حقــوق 

املــرأة وحرياهتــا.

ــل  ــي أصي ــج ديمقراط ــه منه ــل حمل ــد وىل، ليح ــة ق ــات الفوقي ــاء السياس ــن بن ــي أن زم ــاين، فه ــذه املع ــع ه ــا راب  أم

ــه  ــة الواســعة يف صنــع املســتقبل ورســم خطــاه، وليجــد كل مــرصي نفســه ورأي يقــوم عــى املشــاركة اجلاهري

 هنــاك مــن حيــاول مــن خــارج مصــر أن 
يصــور الصــورة كأننــا عندنــا جتــاوزات 
ومشــكات  وكبــرة  ضخمــة 
ــرأة  ــم بامل ــه يهت ــدو وكأن ــة، ويب عظيم
املصريــة أكثــر مــن اهتمــام املصرييـــن 
ــن  ــات، وم ــن التحدي ــا ضم ــذا طبًع ــا، ه هب

أيًضــا املوجــودة  املســاوئ 
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ــا كان مســتواها مــن قــرارات وسياســات، ونحــن عــى يقــن مــن أن املشــاركة  ورؤيتــه فيــا تتخــذه الســلطة، أيًّ

املجتمعيــة تضمــن حتمــل املســؤولية، وتضمــن االلتــزام املجتمعــي بنتائــج اخلطــط واالســرتاتيجيات، وتضمــن 

أخــًرا حتقيــق الديمقراطيــة عــى أرض الواقــع، ولعــل التســاؤل الرئيــي اآلن هــو ملــاذا هــذه املبــادرة للمــرأة 

عــى وجــه اخلصــوص؟ والواقــع يقــول - وأنــا ال أظــن أنكــم بعيــدون عنــه، أنــا فقــط أســجله؛ ألنــه مــن املهــم 

أن يســجل؛ فهــو واقــع صعــب يريــد حلــوالً:

1 - تصــل نســبة األميــة لــدى املــرأة املرصيــة إىل حــوايل 61.5 % وفــق إحصائيــات اجلهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة 

واإلحصــاء يف 2006م، وارتفعــت إىل 64 % يف 2012م، وهــذا هــو التحــدي األكــر.

2 - ارتفعت معدالت البطالة بن اإلناث من 22.7 % يف 2011م إىل 24.7 % يف 2012م.

3 - بلغــت نســبة املــرأة املعيلــة 16 % فيــا بلغــت نســبة األميــة لــدى هــذه الرشحيــة مــن النســاء حــوايل 27 %، كــا 

وصلــت نســبة املطلقــات يف هــذه الفئــة إىل 86 % يف احلــر، وحــوايل 69 % يف الريــف وفــق إحصائيــة 2012م.

4 - بلغــت نســبة املــرأة العاملــة يف القطــاع الزراعــي 43 %، وتصــل هــذه النســبة إىل 42 % يف قطــاع اإلدارة العامــة 

والتعليــم والصحــة، مقارنــة بحــوايل 21 % مــن الرجــال.

5 - ال يعكــس وضــع املــرأة عــى مســتوى الوظائــف العليــا والقياديــة قدراهتــا وإمكاناهتــا، وال يرتجــم طموحاهتــا، 

ــاة  ــرأة يف احلي ــل امل ــب متثي ــط، وال يتناس ــل إىل 4 % فق ــبة لتص ــض النس ــث تنخف ــا؛ حي ــن حقوقه ــر ع وال يع

السياســية مــع مــا نتوقعــه مجيًعــا هلــا. برملــان 2005م احتلــت املــرأة حــوايل 1.8 % فقــط مــن املقاعــد، وارتفعــت 

بســبب نظــام الكوتــة، طبًعــا كان هنــاك تزويــر لتصــل إىل حــوايل 13 % يف برملــان 2010م، الــذي حّلتــه الثــورة، 

ثــم انخفضــت مــرة أخــرى لتصــل إىل 2.5 % يف برملــان 2011م.

ــع مســتقبلها؛  ــرأة وأهليتهــا للمشــاركة احلقــة يف صن ــق بوضــع امل ــة، الصــورة أيًضــا ال تلي 6 - يف املجالــس املحلي

حيــث بلغــت 5 % فقــط مقابــل 95 % للرجــال ســنة 2008م، واألمــر ال خيتلــف كثــًرا يف كافــة مناحــي التمثيــل 

الســيايس للمــرأة، وعــى الصعيــد الدبلومــايس انخفضــت نســبتها مــن %21 ســنة 2005م إىل %19 يف 2010م.

ــرتة  ــاء يف الف ــن النس ــم اهلل - ب ــة - عافاك ــاألورام اخلبيث ــة ب ــبة اإلصاب ــت نس ــي ارتفع ــتوى الصح ــى املس 7 - وع

الزمنيــة مــن 2007 - 2009م يف الفئــة العمريــة 15 - 44 ســنة إىل حــوايل 55 % مقابــل 28 % للرجــال. 

8 - نســبة الطــالق، تعــد أكثــر األمــراض االجتاعيــة فتــًكا بــاألرسة املرصيــة ومتاســكها؛ فقــد ارتفــع عــدد حــاالت 
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الطــالق عــام 2011م ليصــل إىل حــوايل 153 ألــف حالــة، مقارنــة بحــوايل 149 ألــف حالــة يف 2010م، وهــو 

مــؤرش خطــر للغايــة، حيتــاج إىل أن تتكاتــف اجلهــود للوقــوف أمــام هــذه الظاهــرة التــي يمكــن - ال قــدر اهلل - 

أن تعصــف بمســتقبل األرسة املرصيــة.

 مــن أجــل كل هــذا، وبســب هــذه األوضــاع والتحديــات التــي تواجــه املــرأة بــل املجتمــع املــرصي كلــه، كان البــد 

مــن التفكــر يف إطــالق هــذه املبــادرة لدعــم حقــوق وحريــات املــرأة كاســرتاتيجية عمــل ونظــام جديــد يف التعامــل مــع 

القضايــا القوميــة، يقــوم عــى املنهــج العلمــي يف التشــخيص والتحليــل، والكشــف عــن جــذور املشــكالت، وطــرح 

بدائــل السياســات والــرؤى التــي تصــدر مــن أصحــاب الشــأن أنفســهم، وفــق دراســات علميــة تغــوص يف أعــاق 

املجتمــع، وتســر أغــواره، وترنــو إىل املســتقبل بخطــى واثقــة حيدوهــا األمــل يف غــد مــرشق وجمتمــع أفضــل بفضــل 

جهــود العلــاء والباحثــن واخلــراء املخلصــن لوطنهــم، وقبــل هــذا وذاك توفيــق اهلل لنــا ودعمــه خلطانــا )8(؛ فهــو 

القائــل: }وقــل اعملــوا فســرى اهلل عملكــم ورســوله واملؤمنــون{.

ــد  ــل بج ــاك عم ــي، وهن ــور حقيق ــاك حض ــا هن ــن أيًض ــكالت، لك ــذه املش ــول: ه ــة، أق ــرك الكلم ــل أن أت  قب

للمــرأة يف جمــاالت كثــرة، نســبتها مقارنــة بنســبة الرجــال ليســت كافيــة بالنســبة لقدراهتــا وإمكانيتهــا، لكــن نســب 

ــرة  ــاالت كث ــال، ويف جم ــور األوالد الرج ــبة الذك ــس نس ــون نف ــكاد تك ــم - ت ــا نعل ــات - ك ــات يف اجلامع الطالب

ــا. هــذا ال يكفــي، لكــن نريــد أيًضــا أن نعــي أننــا  تعمــل بجــد وتنجــز يف جمــاالت متعــددة، يف كل املجــاالت تقريًب

لدينــا نــواة كبــرة وليســت صغــرة نبنــي عليهــا، ونتحــرك مــن خالهلــا؛ إلنجــاز حلــول هلــذه املشــكالت، وخاصــة 

املشــكالت املجتمعيــة، حتتــاج منــا إىل نظــر عميــق جــًدا؛ حتــى نتــالىف مــا يمكــن أن ينعكــس عــى املجتمــع ككل، 

إذا كانــت هنــاك مشــكالت للمــرأة.

بقــى أيًضــا أن أقــول إن هنــاك مــن حيــاول مــن خــارج مــرص أن يصــور الصــورة كأننــا عندنــا جتــاوزات ضخمــة 

وكبــرة ومشــكالت عظيمــة، ويبــدو وكأنــه هيتــم باملــرأة املرصيــة أكثــر مــن اهتــام املرصيــن هبــا، هــذا طبًعــا ضمــن 

التحديــات، ومــن البــالوي املوجــودة أيًضــا.

ــة  فمــن هــي املــرأة يف مــرص حتــى يمكــن ألحــد أن يســمح بإهانتهــا؟ مــن هــي املــرأة يف مــرص األم واالبن

ــه، أو ال  ــرىض ب ــاوًزا وي ــا جت ــد فين ــرى أح ــًأ أن ي ــور خط ــد أن يتص ــن ألح ــى يمك ــره، حت ــة وغ ــة والزميل والزوج

ــه؟!!! يتدخــل لوقفــه أو ال يعمــل جــاًدا إلجيــاد حــل ل
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ــا أن  ــب علين ــف جي ــض املواق ــم بع ــإن تضخي ــكالت ف ــود املش ــن وج ــم م ــى الرغ ــول: ع ــرى أق ــرة أخ ــن م لك

نتعامــل معــه بحــرص وبدقــة، املــرأة يف مــرص هلــا كل تقديــر واحــرتام، ونحــن اآلن جمتمعــن لكــي نكمــل جهــوًدا 

بــدأت قبــل ذلــك، لكــن نخطــو خطــوة كبــرة نحــو حــل هــذه املشــكالت.

 نعــم، لكــن نريــد أن نضــع األطــر العلميــة الصحيحــة للتعامل 

مــع هــذه املشــكالت، فــاألول نرصدهــا بجــد، فنحــن نرصدهــا، 

املتخصصــون والذيــن عــى درايــة باملجتمــع ومــا فيــه ويف أماكنــه 

املختلفــة ريــف أو حــر أو باديــة أو غــره، تضافــر جهــود هــؤالء 

مــع أولئــك ينتــج لنــا خطــة واقعيــة بأهــداف كبــرة وطموحــات 

وإمكانيــات، ويرتجــم هــذا إىل آليــات عمــل وخطــة مزمنــة؛ حتــى 

نتــالىف مثــل هــذه الســلبيات واملشــكالت.

فأنــا أمتنــى لكــم مجيًعــا التوفيــق، وأمتنــى هلــذا امللتقــى إن شــاء 

اهلل يكــون بعــده حلقــات أخــرى مــن الدراســة والبحــث وإجيــاد 

اخلطــة احلقيقيــة التــي ســأتبناها مبــارشة معكــم لتحقيــق كل مــا 

حتبونــه ونحبــه ملــرص وللمــرأة املرصيــة.

أشــكركم عــى حضوركــم، وأتطلــع معكــم مجيًعــا لنتائــج هــذه 

املبــادرة اإلجيابيــة - إن شــاء اهلل.

والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.... شكًرا جزيًا. 

أسئلة موجهة للرئيس حممد مريس عقب ألقاء كلمته يف مؤمتر تكريم املرأة املرصي:
األستاذة آمال فهمي:

ســيادة الريــس، احلقيقــة ســيادتك ملســت املوضــوع املوجــود يف أذهاننــا، والــذي يشــغلنا، وهــو األمــن واألمــان 

واالســتقرار للمــرأة قبــل التحــرش اجلنــي، قبــل وضعهــا االقتصــادي، قبــل حقوقهــا القانونيــة، قبــل كل يشء، فلــا 

ــه. لكــن يل ســؤال واحــد:  ــاه يتحقــق؛ ألن ســيادتك تلمســه وتعرف ــا أمتن ــا شــعرت أن م ــم أن ــدأت تتكل ســيادتك ب

األمــراض  أكثــر  تعــد  الطــاق،  نســبة 
املصريــة  باألســرة  فتــًكا  االجتماعيــة 
الطــاق  حــاالت  عــدد  وارتفــاع  ومتاســكها؛ 
مؤشــر خطــر للغايــة، حيتــاج إلـــى أن تتكاتف 
الــي  الظاهــرة  هــذه  أمــام  للوقــوف  اجلهــود 
ميكــن - ال قــدر اهلل - أن تعصــف مبســتقبل 

املصريــة األســرة 
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ــاك هجــوم عــى بيوهتــم،  ــار، خائفــات؛ ألن هن ــة اهني ثــالث أمهــات بأطفاهلــم يف املقطــم اتصلــن يب، وهــن يف حال

طلبــن النجــدة عــرشات املــرات مل تــرد، طلبــن الرشطــة العســكرية عــرشات املــرات مل تــرد، طلبــن املطــايف عــرشات 

املــرات مل تــرد، طلبــن قســم اخلليفــة عــرشات املــرات مل تــرد، والبيــت ُأشــعلت فيــه النــار، والبلطجية دخلــوا وهجموا 

عليهــن، واألمهــات وأطفاهلــن يرصخــن؛ فأنــا أقــول لســيادتك: األمــن واألمان واالســتقرار يــأيت يف املقدمــة قبل كل 

يشء، قبــل االقتصــاد، قبــل التحــرش اجلنــي، قبــل كل يشء، وســيادتك قلــت كلمــة مهمــة جــًدا: املخالــف ســيقع 

حتــت طائلــة قانــون العقوبــات. اإلعالميــون الذيــن خيرجــون عــى 

القانــون وحيرضــون، وســيادتك واضــح أنــك تعــرف باالســم 

ــذا مل  ــاذا ه ــب مل ــرب، طي ــل املته ــة الرج ــى قضي ــذي تبن ــع ال املذي

حياســب. أنــا كإعالميــة كنــت أمتنــى أنــه يســاءل حياســب، إنــا أن 

يــرتك فهــذا يعــد تشــجيًعا لــه ولآلخريــن. 

الرئيس مريس:

أنــت إعاميــة متميــزة واملوجــودون يعرفــون جيــًدا مــاذا 

حيــدث يف مــرص، هــل ســتغضبون لــو أنــا حاســبت النــاس مــن 

يصــف هــؤالء املجرمــن بأهنــم معارضــون وأهنــم ساســة، 

ويريــدون أن يقولــوا رأهيــم. املذيــع الــذي خيــرج ويصــف 

الوضــع عــى أنــه بــن مؤيديــن ومعارضــن، عــى أنــه ثــوار 

ومتظاهريــن، مــاذا يفعــل هــذا؟! أنــا فقــط صــرت لكــي تعلمــون 

ويعلــم النــاس الكبــار املحرضــن واملجرمــن.

س:

ســيادتك تكلمــت يف موضوعــن، أنــا جــاءين إحســاس - إذا كنــا سنســتعمل لغــة األطبــاء - أن مشــكلة املــرأة 

ــة  ــا هزيم ــالمية مل هتزمه ــوة اإلس ــن الدع ــن امليادي ــه م ــو إن ــن، وه ــادم لكثري ــه رأي ص ــا يل في ــة، وأن ــكلة مزمن مش

كافيــة، فبعــض األعــراف اجلاهليــة ال تــزال تســيطر حتــى عندنــا يف صعيــد مــرص، وأنــا مــن صعيــد مــرص، فهــذه 

ــا  ــوم معن ــن الي ــرت، فنح ــا تغ ــة كله ــه؛ ألن اخلارط ــيصل إىل هنايت ــدأ وس ــا ب ــالج، وعالجه ــا ع ــة هل ــكلة مزمن مش

تصــل نســبة األميــة لــدى املــرأة املصريــة إلـــى 
اجلهــاز  إحصائيــات  وفــق   %  61.5 حــوايل 
يف  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة  املركــزي 
2006م، وارتفعــت إلـــى 64 % يف 2012م، 
كمــا ارتفعــت معــدالت البطالــة بيـــن اإلناث 
% يف   24.7 2011م إىل  % يف   22.7 مــن 

2012م، وهــذا هــو التحــدي األكــر
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قــوى تريــد هــذا التقــدم للمــرأة، وأنــا اشــتغلت 6 ســنن يف حقــوق اإلنســان أعــرف مشــاكل املــرأة مــن أســوان إىل 

ــاك أشــياء ال حتتمــل. اإلســكندرية، هن

أمــا الــذي أقلقنــي، وأعتقــد أنــه يقلــق كثريــن وتبــّن يف نــرة الغضــب النبيــل مــن حرتــك أننــا هنــدد املســرة 

كلهــا مــع أن املشــتغلن بالكلمــة مثلنــا؛ فــرق يف مخــس ثــواين بــن الــكالم البنّــاء حتــى إذا كان قاســًيا وبــن الــكالم 

الــذي يعــد مــن حلــن القــول يف التعبــر القــرآين.

الرئيس مريس:

ال خيــاف أبــًدا مــن يريــد أن حيمــي الثــورة ويرشــدها وقلــق عليهــا نحبــه ونضعــه عــى رأســنا. واألخــر الــذي 

يريــد أن هيــدم نكشــفه يف الثــواين األوىل يف كامــه، يف ماحظــة، يف اســتخراج الكلمــة مــن الضيــف، وليــس 

منــه، كل هــذا واضــح.

 إًذا اليــوم، نحــن لــوال ســعة الصــدر لدخلنــا يشء مــن اإلحبــاط، أصابنــا إحســاس باخلــوف، أنــا ملــا قــرأت 

ــة  ــا وجــدت أن شــيًئا مــن هــذا تكــرر يف العرشينيــات مــن القــرن املــايض، وســعد زغلــول كان يف ناحي تارخين

ــا، يمكــن أن يكــون هــذا دور العلــم والثقافــة. ــة، واجتمعــوا ومل يفعلــوا مثلن ــة الزعــاء يف ناحي وبقي

خــرج أمــر الشــعراء أمحــد شــوقي ليقــول قصيــدة تســتحق أن نقرأهــا عــرش مــرات كل يــوم، ســأقول 

منهــا أبيــات:
إالم   بينكــم  اخللــف  إالم 

ــض ــم لبع ــد بعضك ــم يكي وفي

قــوم النــاس  فقــال  تراميتــم 

ــاًرا ــر ن ــم يف القط ــببتم بينك ش

شــهيد احلــق قــم تــره يتيــًا

ــا ــا غريًب ــفاه هب ــى الش ــام ع أق

وهــذي الضجة الكــرى عاما

العــداوة واخلصــام وتبــدون 

إىل اخلــذالن أمرهــم ترامــا

عــى حمتّلــه كانــت ســاما

بــأرض ضيعــت فيهــا اليتامــى

ــام ومــر عــى القلــوب فــا أق

فأنــا أريــد أن أقــول: ليســت هــذه أول حمنــة نتعــرض هلــا؛ ولذلــك جيــب أن نجعــل صدرنــا أوســع مــن ضيــق 

أفقهــم، ونجعــل البســمة التــي أوشــكت أن تغيــب - واهلل أنــا أبحــث يف الشــوارع عــى أحــد مبتســم أحــد الــكل 

عابــس الوجــه - مــع أن هنــاك دراســة طبيــة تبــن أن »العبــوس« ينقــص الطاقــة ويفتــت اجلاعــة.
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نادية رشاد - مؤلفة وممثلة:

أنــا أتيــت ألتكلــم عــن النــاس الــذي أمثلهــم، وهــو احتــاد النقابــات الفنيــة. صنــاع الدرامــا يف أزمــة، وحيتاجــون 

ــر مــن وزارة،  ــا أكث ــاج إىل أن تقــف معن ــاج، نحــن نحت ــا أمــوال تكفــي لإلنت ــه مل يتبــق عندن جلســة مثــل هــذه، ألن

خصوًصــا أننــا نحتــاج إىل أن نفتــح جمــاالت جديــدة وأماكــن جديــدة لكــي نصــدر هــذه الســلعة، الــذي هلــا عائــدان، 

نحــن فعــاًل نحتــاج إىل جلســة مثــل هــذه نناقــش فيهــا مشــاكل صنــاع الدرامــا.

الرئيس مريس: 

إن شــاء اهلل نرتــب عــى الفــور إن شــاء اهلل جلســة لصنــاع الدرامــا والنــاس الذيــن يريــدون أن خيدمــوا وطنهــم 

يف أي جمــال مــن جمــاالت الدرامــا.

ــاك عمــل كبــر موســوعي، درامــا  ــا أمتنــى أن يكــون هن ــا قبــل ذلــك قابلــت بعــض النــاس وقلــت هلــم: أن أن

ــة. ــورة املرصي ــة الث ــف حال ــرة توّص كب

هالة عبد اخلالق - األمن العام للمجلس القومي لشؤون اإلعاقة: 

املــرأة املعاقــة منســية يف كل مــكان لأســف، منســية يف الدســتور، نســيت يف جلســتنا اليــوم . أنــا أتيــت كشــخصية 

عامــة، أنــا لســت شــخصية عامــة، أنــا األمــن العــام للمجلــس القومــي لشــؤون اإلعاقــة، منســية يف اجلهــات التــي 

ــا نؤكــده يف الثــالث آالف  ــى أنن ــة، وكنــت أمتن ستشــارك يف املناقشــات املتعمقــة كمجلــس قومــي لشــؤون اإلعاق

مفــردة التــي يتواجــد منهــا 15 % األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

الــيء الثــاين، يف اإلحصائيــات التــي تفضلــت حرتــك بذكرهــا، مل تذكــر ســرة املــرأة املعاقــة، وال أعدادهــا، 

وال أي يشء. 

ســأذكر بعــض األرقــام الرسيعــة - حرتــك دائــًا تقــول إن حجــم املشــكلة كبــر جــًدا - بالفعــل، نحــن 15 

ــا، هــذه أرقــام  مليــون مــرصي مــن ذوي اإلعاقــة، 8 ماليــن منهــم نســاء، 4 ماليــن وليــة أمــر لطفــل معــاق ذهنًي

ــدم  ــن ع ــا ع ــم أيًض ــف، ال أتكل ــش مضاع ــذا هتمي ــرأة، ه ــش للم ــن هتمي ــط ع ــم فق ــت أتكل ــا لس ــًدا، أن ــرة ج كب

ــا أتكلــم عــن رفــض املجتمــع لدجمهــا، ورفــض املجتمــع وجودهــا يف املــدارس. ــة، أن ــم وحمــو أمي التعلي

 قــرار وزيــر الرتبيــة والتعليــم بدمــج األطفــال يف املــدارس واملــدارس الدوليــة واخلاصــة واحلكوميــة، احلكومــة 

ــة  ــة - 15 ســنة« املــدارس الدولي ــة فكري ــي »إعاق ــا ابنت ــة واخلاصــة ترفــض. أن ــق هــذا الــكالم، ولكــن الدولي تطب

ترفضهــا، مــع أن هــذا قــرار وزيــر، ولكــن هــم يتحججــون بــأي حجــج.
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الرئيس مريس: 

ــا  ــايل املفــروض علين ــة يف 2007م، وصدقــت عليهــا يف 2008م، بالت ــة الدولي مــرص مضــت عــى االتفاقي

»أودتــت« آخــر 2013م. املجلــس القومــي لشــؤون اإلعاقــة املعنــي بتطبيــق االتفاقيــة تكــّون مــن 6 شــهور فقــط، 

ومطلــوب منــا يف خــال هــذه الســنة أن نقــوم بــا كان مــن املطلــوب القيــام بــه منــذ مخــس ســنن.

ــرأة  ــم امل ــي ندع ــواب، ولك ــس الن ــات جمل ــون انتخاب ــة قان ــم دراس ــورى يت ــس الش ــن اآلن يف جمل نح

سياســًيا، كــا طالــب رئيــس اجلمهوريــة وقــال إن متثيــل املــرأة ال يتعــدى %2.5، وهــو متثيــل ضئيــل جــًدا، 

ــز إجيــايب للمــرأة  ــة لتميي ــادرة رسيعــة وعاجل ــي مب ــم تبن ــه يت ــب بأن كان يف جملــس الشــعب الســابق. فنطال

تســمح هلــا بالوجــود يف الثلــث األول مــن القوائــم وليــس يف النصــف، وإن هــذا يف واقــع األمــر ال خيالــف 

ــه يف واقــع األمــر املحكمــة الدســتورية قالــت: إن  املــادة 33 مــن الدســتور التــي تنــص عــى املســاواة ألن

املســاواة ليســت مســاواة مطلقــة.

ــى تتمكــن مــن املشــاركة السياســية  ــون؛ حت ــًزا إجيــايب للمــرأة يف هــذا القان ــد أن نعطــي متيي نحــن نري

ــان. ــيايس يف الرمل ــن الس والتمك
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أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي

مــا تشــهده قضايانــا واهتماماتنــا - نحــن العــرب - مــن 
تهميــش وتجاهــل يدفعنــا إلــى أخــذ زمــام المبــادرة 

لتحقيــق طموحــات شــعوبنا وحمايــة حقــوق بالدنــا

علينــا تــدارس الســبل الكفيلــة لدعــم الشــعب الســوري 
العزيــز فــي الداخــل ودعــم ممثليــه فــي الخــارج

ــات  ــات ومجتمع ــا كحكوم ــرك جميًع ــي أن نتح ينبغ
عربيــة لمواجهــة التحديــات وخلــق منــاخ يتيــح للمــرأة 

ــار والمشــاركة العربيــة حريــة االختي
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

األخ العزيز صاحب السمو الشيخ محد بن خليفة آل ثان أمر دولة قطر الشقيقة..

ــام  ــن ع ــريب أم ــل الع ــور نبي ــايل الدكت ــز مع ــمو.. األخ العزي ــة والس ــة والفخام ــاب اجلالل أصح

ــة.. ــدول العربي ــة ال جامع

اإلخوة أعضاء الوفود.. احلضور مجيًعا.. السيدات والسادة..

الســالم عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه، يســعدين يف البدايــة أن أعــرب لكــم مجيًعــا عــن خالــص الشــكر والتقديــر 

  24 الـ  العربية  القمة  مبؤمتر  مرسي  الرئيس  كلمة 
بالدوحة - قطر

26 مارس 
2013م
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وأخــص بالشــكر والتقديــر ســمو الشــيخ محــد بــن خليفــة آل ثــان أمــر دولــة قطــر وحكومــة قطــر وشــعب قطــر 

الشــقيقة عــى حفــاوة االســتقبال وكــرم الضيافــة التــي حظينــا هبــا يف رحــاب مدينــة الدوحــة.. هــذه املدينــة التــي 

ــا يفخــر بــه كل قطــري بــل  ــا مرموًق ختطــو نحــو املســتقبل بخطــى ثابتــة وبــإدارة واعيــة خملصــة حققــت هلــا مكاًن

وكل عــريب.

كــا أوجــه الشــكر لفخامــة الرئيــس جــالل طالبــاين رئيــس مجهوريــة العــراق الشــقيقة - رئيــس الــدورة الثالثــة 

ــد  ــن جه ــراق م ــه الع ــا قدم ــى م ــة  - ع ــة العربي ــن للقم والعرشي

وعمــل دؤوب خــالل رئاســته للقمــة الســابقة، وأدعــو اهلل )ع( 

ــه  ــا أن أتوج ــي أيًض ــل، وال يفوتن ــفاء العاج ــه بالش ــن علي أن يم

العــام معــايل  بقيــادة أمينهــا  العربيــة  الــدول  بالشــكر جلامعــة 

الدكتــور نبيــل العــريب عــى اجلهــد املبــذول لإلعــداد هلــذه القمــة 

ــاء اهلل.  ــاح إن ش ــا بالنج ــل أعاهل ــق يف أن ُتكل ــي نث الت

أصحاب اجلالة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة،

ــة أن  ــدول العربي ــة ال ــة جلامع ــة املهم ــذه القم ــبة ه أود بمناس

ــورة.. مــرص احلــرة  ــدة.. مــرص الث ــان مــرص اجلدي أؤكــد لكــم إي

بأمهيــة التضامــن والتكامــل العــريب عــى كافــة مســتوياته، وأن 

أنقــل إليكــم تقديــر مــرص شــعًبا وحكومــة ملواقــف الشــعوب 

العربيــة الشــقيقة التــي ســاندت ثــورة الشــعب املــرصي مــن أجــل 

العــدل واحلريــة والكرامــة والعدالــة االجتاعيــة، وذلــك اقتناًعــا 

منهــا بــأن مــرص اجلديــدة ســتكون أقــدر عــى القيــام بدورهــا الريــادي داخــل أمتهــا العربيــة والدفــاع عــن قضايــا 

ــة حقوقهــا. هــذه األمــة ومحاي

السيدات والسادة..

ــا نحــن العــرب مــن هتميــش وجتاهــل بــات أمــًرا غــر مقبــول يف ظــل تطبيــق  ــا واهتاماتن إن مــا تشــهده قضيان

ــادرة  ــام املب ــذ زم ــا إىل أخ ــي أن يدفعن ــا ينبغ ــو م ــة، وه ــات العربي ــر باألولوي ــق األم ــا يتعل ــة عندم ــر املزدوج املعاي

الفلســطيين  الشــعب  حرمــان  اســتمرار  إن 
تقريــر  يف  األصيــل  حقــه  مــن  الشــقيق 
مصــره وإقامة دولتــه املســتقلة وعاصمتها 
القــدس إمنــا  يشــكك يف قــدرة املجتمــع 
ــليمة  ــر الس ــتخدام املعاي ــى اس ــدويل عل ال
املتعلقــة  األخــرى  القضايــا  معاجلــة  يف 

حبقــوق الشــعوب العربيــة واملســلمة
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ــا ال ســيا إهنــاء احتــالل األرايض العربيــة ورفــع الظلــم الــذي  لتحقيــق طموحــات شــعوبنا ومحايــة حقــوق بالدن

تعــاين منــه شــعوبنا، وأود هنــا أن أحتــدث عــن القضيــة الفلســطينية قضيــة العــرب واملســلمن األوىل، التــي تشــغل 

ــة. ــم الســالم والعــدل واحلري ــة بقي وجــدان كل عــريب ومســلم وكل الشــعوب املؤمن

إن اســتمرار حرمــان الشــعب الفلســطيني الشــقيق مــن حقــه األصيــل يف تقريــر مصــره وإقامــة دولتــه املســتقلة 

ــة  ــن مصداقي ــال م ــدة، وين ــم املتح ــاق األم ــدويل وميث ــون ال ــادئ القان ــارض ومب ــا يتع ــدس إن ــا الق وعاصمته

املجتمــع الــدويل ويشــكك يف قدرتــه عــى اســتخدام املعايــر الســليمة بمعاجلــة القضايــا األخــرى املتعلقــة 

بحقــوق الشــعوب العربيــة واملســلمة.

 إن القضيــة الفلســطينية مــا زالــت ومنــذ أكثــر مــن ســتة عقــود تــراوح مكاهنــا دون تســوية شــاملة عادلــة 

ــن  ــال، وتضم ــت االحت ــت حت ــا زال ــي م ــرر األرض الت ــطينين، وحت ــه الفلس ــق إىل أصحاب ــودة احل ــن ع تضم

العيــش الكريــم هلــذا الشــعب املجاهــد الصامــد، فرغــم صمــود وتضحيــات الشــعب الفلســطيني ونجاحــه يف 

احلصــول عــى االعــرتاف الــدويل بوضعيــة الدولــة املراقــب غــر العضــو يف األمــم املتحــدة، رغــم ذلــك مــا 

زالــت املنهجيــة الدوليــة وآليــات عملهــا عاجــزة عــن وضــع إطــار ملــزم يضمــن إقامــة دولــة فلســطن املســتقلة 

ذات ســيادة حقيقيــة، وإزاء هــذا اجلمــود والصمــت غــر املرريــن، فــإن علينــا تعزيــز العمــل العــريب املشــرتك 

ــاة للشــعب الفلســطيني، وذلــك مــن  ــة وشــاملة تنهــي ملــف الــرصاع واملعان لضــان التوصــل إىل تســوية عادل

ــة: خــال املحــاور التالي

ــر  ــأرايض الفلســطينية وإجــراءات تغي ــل يف مواجهــة اســتمرار سياســات االســتيطان غــر املــرشوع ل أوالً: يتمث

هويــة القــدس التــي هتــدد أكثــر ممــا مــى إمكانيــة قيــام الدولــة الفلســطينية ذاهتــا، وتقــي عــى آمــال حتقيــق 

الســالم العــادل والشــامل، ومــا ســمعناه منــذ أيــام خــر دليــل عــى ذلــك.

ــا: إن إمتــام املصاحلــة الفلســطينية يف أرسع وقــت وتذليــل مــا تبقــى مــن عقبــات حتــول دون تفعيــل املصاحلــة،  ثانًي

التــي تشــكل حجــر الزاويــة بتوحيــد الصــف الفلســطيني والركيــزة األساســية الســتقطاب مزيــد مــن الدعــم 

ــد  ــة تعي ــة نبيل ــاره غاي ــه باعتب ــن أجل ــًدا م ــرص جه ــر م ــا ال تدخ ــو م ــة وه ــطينية العادل ــة الفلس ــدويل للقضي ال

الوحــدة للشــعب الفلســطيني وتضمــن اســتمرار صمــوده وكفاحــه وجهــاده مــن أجــل احلصــول عــى كامــل 

حقوقــه كــا يقــرر هــو نفســه عــى أرضــه.. أرض فلســطن الغاليــة علينــا مجيًعــا.
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ثالًثــا: يتعلــق بأمهيــة الوفــاء بــا التزمنــا بــه مــن دعــم ســيايس ومعنــوي ومــادي حتــى يســتطيع أن يفــي املســؤولون 

عنهــم بالتزاماهتــم جتــاه مواطنيهــم، ويضطلــع بمســؤولياهتم إزاء مــا يواجهونــه مــن هتديــدات وضغــوط 

ــزة  ــاع غ ــى قط ــروض ع ــار املف ــاء احلص ــد إلهن ــعى وبج ــا أن نس ــا أن علين ــم، ك ــة عنه ــوارد املالي ــب امل بحج

ــر.  ــار اجلائ ــذا احلص ــتمرار ه ــرشي باس ــر الب ــل الضم ــل وال أن يقب ــب أن نقب ــكانه؛ إذ ال جي وس

أصحاب اجلالة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة..

ــق  ــث دون أي أف ــا الثال ــوريا عامه ــقائنا يف س ــريب.. أش ــعبنا الع ــاة ش ــه مأس ــت في ــت دخل ــوم يف توقي ــي الي نلتق

إلنقــاذه مــن بحــر الدمــاء الــذي ابتلــع عــرشات اآلالف مــن الضحايــا األبريــاء، وألقــى بمئــات اآلالف مــن 

ــا  ــوريا؛ هرًب ــل س ــم داخ ــم ومدهن ــم وقراه ــروا منازهل ــن هج ــن الذي ــن املالي ــاًل ع ــوار، فض ــن يف دول اجل النازح

ــا عــى رضورة التوصــل إىل  ــن العــزل.. نتفــق مجيًع ــي يارســها النظــام الســوري ضــد املدني ــل الت مــن أعــال القت

حــل مناســب جينــب ســوريا ويــالت وخماطــر اســتمرار الــرصاع الدائــر، والتــي ال تنــذر فقــط بســقوط املزيــد مــن 

ــة أبنائهــا بــرصف  ــن كاف ــا هتــدد أيًضــا وحــدة أرايض ســوريا وفــرص العيــش املشــرتك ب ــاء، وإن ــا األبري الضحاي

ــة أو الدينيــة أو العرقيــة، بــل وهتــدد اســتقرار كافــة دول اجلــوار واملنطقــة بأرسهــا. النظــر عــن انتاءاهتــم اجلغرافي

لقــد دعــت مــرص منــذ شــهور عديــدة إىل عمليــة سياســية تفــي إىل نقــل الســلطة يف ســوريا بشــكل آمــن حيفــظ 

ــة  ــادرة الرباعي ــرص املب ــت م ــك أطلق ــق ذل ــل حتقي ــن أج ــاهتا وم ــا مؤسس ــون هل ــورية، ويص ــدة األرايض الس وح

بالتعــاون مــع عــدد مــن األطــراف اإلقليميــة اهلامــة، وبذلــت مســاعي حثيثــة يف هــذا اإلطــار، كــا شــجعت مــرص 

ــوث  ــات املبع ــا مقرتح ــة وآخره ــدء األزم ــذ ب ــت من ــي طرح ــادرات الت ــة املب ــة كاف ــة العربي ــقائها يف اجلامع ــع أش م

العــريب األممــي املشــرتك الســيد األخــر اإلبراهيمــي مــن أجــل حتقيــق هــدف االنتقــال الســلمي اآلمــن للســلطة إىل 

حكومــة انتقاليــة تتمتــع بصالحيــات كاملــة ويــرىض عنهــا الشــعب الســورية، بــل وأيــدت مــرص خيــار التفــاوض 

مــع احلكومــة الســورية ودون التنــازل عــن ثوابــت االئتــالف الوطنــي أو الرجــوع إىل اخللــف أبــًدا، ومــن املؤســف 

ــا صاغيــة بالقــدر الــكايف حتــى اآلن، وأبــت هــذه اآلذان أن تســتمع إىل صــوت  أن كل هــذه املبــادرات مل تلــق آذاًن

العقــل ونــداء الســالم، وأرصت عــى ممارســة سياســة قتــل أبنــاء الوطــن وتدمــر بنيانــه.

إن مــرص ترفــض أي تدخــل عســكري خارجــي حلــل األزمــة الســورية، فالشــعب الســوري قــادر عــى اخلــروج 

مــن هــذه املحنــة منتــرًصا إن شــاء اهلل، وإرادتــه لــن تكــرس، وعلينــا اليــوم تــدارس الســبل الكفيلــة لدعــم الشــعب 
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ــه اإلخــوة الســوريون عــى مــن يمثلهــم يف  ــه يف اخلــارج، ومــا يتفــق علي ــز يف الداخــل ودعــم ممثلي الســوري العزي

جامعــة الــدول العربيــة.

أصحاب اجلالة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة..

إن مــرص تقــف دائــًا مــع األشــقاء العــرب يف خنــدق واحــد، وإن الشــعب املــرصي يقــدر لــكل مــن وقــف إىل 

جانبــه يف ثورتــه وكذلــك يف مســرته الديمقراطيــة، وإننــا يف مــرص نحــرص عــى عــدم التدخــل يف الشــئون الداخليــة 

أن  نقبــل  وال  نســمح  ال  الوقــت  ذات  يف  ولكننــا  دولــة،  ألي 

يتدخــل أحــد يف شــئون مــرص الداخليــة، وإن ســولت ألحد نفســه 

ذلــك فلــن يلقــى منــا إال كل حــزم وحســم لــن نســمح ألحــد أن 

يتدخــل يف شــئون مــرص الداخليــة، وأود أن يعــي اجلميــع ذلــك.. 

مــرص ال تتدخــل يف شــئون أحــد، ولكنهــا ال تقبــل ألحــد أبــًدا أن 

يضــع أصبعــه داخــل مــرص.. هــذا مــن املحرمــات.

أصحاب اجلالة والفخامة والسمو.. أحبائي..

 ترحــب مــرص بتوقيــع الســودان وجنــوب الســودان يف مــارس 

اجلــاري عــدًدا مــن االتفاقيــات يف جمــاالت اســتئناف تصديــر 

النفــط والرتتيبــات األمنيــة، كــا ترحــب باخلطــوط اإلجيابيــة التــي 

ــل  ــا يمث ــات ب ــك االتفاقي ــذ تل ــات لتنفي ــا املفاوض ــت إليه توصل

ــعبن  ــاء الش ــهم يف رخ ــة، ويس ــم املنطق ــي يع ــالم حقيق ــواة لس ن

رفيعــة  اإلفريقيــة  اللجنــة  جهــود  مــرص  وتقــدر  الشــقيقن، 

املســتوى برئاســة الرئيــس تامــو مبيكــي، والــذي قــام برعايــة 

ــى أن  ــد ع ــة، وأود التأكي ــاط اخلالفي ــى النق ــوف ع ــع للوق ــد التوقي ــا بع ــة م ــيق يف مرحل ــات والتنس ــك املفاوض تل

مــرص ال تدخــر جهــًدا مــن خــالل عالقاهتــا املتميــزة باجلانبــن حلثهــا عــى تســوية مجيــع القضايــا العالقــة بشــكل 

ــق  ــا يتعل ــا في ــة، أم ــات الالزم ــاز االتفاقي ــى إنج ــاعدهتا ع ــم ملس ــم كل الدع ــل لتقدي ــتعدادنا الكام ــي، واس توافق

ــر  ــات يف أكتوب ــف املواجه ــاق وق ــاواة إىل اتف ــدل واملس ــل الع ــل فصي ــاح توص ــا بارتي ــد تلقين ــور فلق ــة دارف بقضي

جعلتهــم  مأســاة  يف  ســوريا  يف  أشــقاؤنا  يعيــش 
يعيشــون يف حبــر مــن الدمــاء ابتلــع عشــرات اآلالف 
ــن  ــات اآلالف م ــت مبئ ــاء، وألق ــا األبري ــن الضحاي م
املاييـــن  عــن  فضــًا  اجلــوار،  دول  يف  النازحيـــن 
الذيــن هجــروا منازهلــم وقراهــم ومدهنــم داخــل 

ســوريا
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ــة  ــا جهــود دول ــه واحلكومــة يف مفاوضــات سياســية لالنضــام التفــاق الدوحــة الــذي نثمــن عالًي املــايض ودخول

قطــر الشــقيقة أمــًرا وشــعًبا يف التوصــل إليــه، كــا نؤيــد جهودهــا لتوســيع االتفــاق وتشــجيع باقــي األطــراف عــى 

االنضــام إليــه، كــا نعــر عــن دعمنــا جلهودهــا لعقــد مؤمتــر املانحــن يف إبريــل القــادم، ونحــث األشــقاء والفاعلــن 

يف املجتمــع الــدويل عــى اإلســهام بفعاليــة يف ذلــك املؤمتــر بــا يدعــم التنميــة وإعــادة اإلعــار والســالم يف الســودان 

ــا.  ــة بأرسه واملنطق

السيدات والسادة،

لقــد مــر اليمــن الشــقيق بمرحلــة دقيقــة يف تارخيــه أثبــت 

خالهلــا الشــعب اليمنــي أصالــة معدنــه، وإذ نشــيد بــا حققــه 

يف تنفيــذ اســتحقاقات املرحلــة االنتقاليــة بقيــادة األخ الرئيــس 

ــات مجــة يف ســعيه  ــذي واجــه حتدي ــه منصــور هــادي وال ــد رب عب

إلعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة يف ظــل تعقــد املوقــف واملشــاكل 

السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة التــي يواجههــا، فإننــا ندعــو 

كل مــن حيــاول عرقلــة االنتقــال الســيايس إىل كــف األيــدي، 

وأن نتكاتــف مجيًعــا إلنجــاح عمليــة االنتقــال الســيايس يف اليمــن 

ــقيق. الش

 إن جلســات احلــوار الوطنــي الشــامل الــذي بــدأ مؤخــًرا تعــد 

حجــر الزاويــة يف إرســاء قواعــد العمليــة السياســية يف اليمــن 

وصــوالً إىل االنتخابــات الرئاســية والنيابيــة العــام املقبــل إن شــاء 

اهلل، وهــو احلــوار الــذي جيــب أن يشــمل كافــة القــوى السياســية 

ــة  ــادة هيكل ــبيل إع ــي يف س ــس اليمن ــاعي الرئي ــب بمس ــا نرح ــن، ك ــتقبل اليم ــاء مس ــا يف بن ــع بدوره ــي تضطل ك

ــن. ــة يف اليم ــكرية واألمني ــات العس املؤسس

ــق  ــا يتعل ــة في ــاعدة املطلوب ــم املس ــة تقدي ــة وتقني ــرات فني ــن خ ــا م ــا لدهي ــرص ب ــتعداد م ــى اس ــا ع ــد هن  وأؤك

ــالل  ــن خ ــي أو م ــد الثنائ ــى الصعي ــواء ع ــرى، س ــاالت أخ ــة أو يف أي جم ــكرية واألمني ــتن العس ــة املؤسس هبيكل

ــن. ــه اليم ــا حقق ــر ب ــا األخ ــاد اجتاعه ــي أش ــن الت ــاء اليم ــة أصدق جمموع

مصــر تقــف دائًما مع األشــقاء العرب يف خندق 
واحــد، وإن الشــعب املصــري ُيقــدر لــكل مــن 
وقــف إلـــى جانبــه يف ثورتــه وكذلــك يف 
مســرته الدميقراطيــة، ومصــر حتــرص علــى 
ألي  الداخليــة  الشــئون  يف  التدخــل  عــدم 
دولــة، ويف ذات الوقــت ال تســمح وال تقبــل أن 

يتدخــل أحــد يف شــؤوهنا الداخليــة
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ــد  ــا تــم إنجــازه عــى صعي ــة يف الصومــال الشــقيق، وب  وعــى صعيــد آخــر ترحــب مــرص بانتهــاء املرحلــة االنتقالي

حتقيــق االســتقرار الســيايس واألمنــي يف الصومــال، وإذ تعيــد مــرص التأكيــد عــى التزامهــا بدعــم احلكومــة الصوماليــة 

حتــت قيــادة األخ الرئيــس حســن شــيخ حممــود، فــإن عــودة الســفارة املرصيــة يف العمــل يف مقديشــو، والــذي تــم اإلعالن 

عنــه أثنــاء زيــارة وزيــر اخلارجيــة يف 10 مــارس اجلــاري مــا هــي إال خطــوة إضافيــة تؤكــد دعمنــا املتواصــل للشــعب 

ــم  ــم الدع ــف وتقدي ــة إىل التكات ــدول العربي ــة ال ــو كاف ــة ألدع ــذه الفرص ــز ه ــقيقة، وأنته ــة الش ــة الصومالي واحلكوم

ــة  ــة الغائب ــة واخلدمي ــطة التنموي ــم األنش ــار وتقدي ــادة اإلع ــة إلع ــود املبذول ــز اجله ــقيق وتعزي ــايل الش ــعب الصوم للش

عــن الشــعب الصومــايل طــوال احلقبتــن املاضيتــن، كــا أعلــن عــن اعتــزام مــرص تعزيــز جهودهــا لدعــم املرشوعــات 

التنمويــة يف الصومــال ممــا يرســخ االســتقرار ويعــوض معانــاة هــذا الشــعب العــريب املســلم الشــقيق.

أصحاب اجلالة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة..

إن أمــن منطقــة الــرشق األوســط يعــد مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الشــعوب العربيــة، ومتثــل خماطــر انتشــار 

ــا  ــذ مــا يقــرب مــن أربعــن عاًم ــادرت مــرص من ــارًشا ألمــن واســتقرار املنطقــة، وقــد ب ــًدا مب الســالح النــووي هتدي

باملطالبــة بإخــالء منطقــة الــرشق األوســط مــن الســالح النــووي وحــث املجتمــع الــدويل عــى االنضــام ملعاهــدة عدم 

االنتشــار النــووي، وإخضــاع كافــة املنشــآت النوويــة لنظــام الضانــات الشــامل للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.

إن مــرص تتطلــع إىل حتقيــق عامليــة معاهــدة منــع االنتشــار النــووي مــن خــالل انضــام كافــة منطقة الرشق األوســط 

للمعاهــدة بــا يدعــم نظــام منــع االنتشــار النــووي برمته.

السيدات والسادة.

ــه شــعوبنا مــن تقــدم وازدهــار؛ فاملواطــن العــريب  ــو إلي ــا تصب ــق م ــاك رضورة ملحــة لتحقي ــا أن هن نتفــق مجيًع

ــه  ــي طرحــت لتحديث ــدة الت ــادرات العدي ــة العمــل العــريب املشــرتك، واملب ــر منظوم ــج ملموســة لتطوي يرتقــب نتائ

ــارعة،  ــة متس ــة ودولي ــورات إقليمي ــرات وتط ــل متغ ــل يف ظ ــن التكام ــدة م ــاق جدي ــوالً آلف ــه وص ــاء ب واالرتق

ــة الســعودية  ــا اململكــة العربي ــة التــي ترتأســها حالًي ــة واالقتصاديــة واالجتاعي ــا التنموي وبجانــب مــا تتناولــه قمتن

ــز العمــل العــريب  ــة بتعزي ــا هلــا مــن صل ــة ب ــاط التالي ــث حــول النق ــة احلدي ــد تتفقــون معــي عــى أمهي ــقيقة فق الش

ــامل اآلن:  ــذا الع ــن ه ــاًل م ــزًءا أصي ــاره ج ــرتك باعتب املش

أوالً: إن األزمــات احلاليــة يف عاملنــا العــريب، جتــاوزت حتدياهتــا وتعقيداهتــا وتداعياهتــا حــدود أي أزمــات ســابقة، 

ــة،  ــة االجتاعي ــة والعدال ــة والكرام ــا يف احلري ــة بحقوقه ــعوب العربي ــة الش ــول مطالب ــا ح ــز أساًس ــي ترتك فه
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ومتثــل اجلامعــة العربيــة كرمــز للمظلــة العربيــة وكأداة للعمــل العــريب املشــرتك - متثــل أحــد أهــم األطــراف 

التــي ينبغــي أن تتبــع اســرتاتيجية تســتند إىل الدبلوماســية الشــعبية؛ لتتواصــل بكفــاءة مــع املواطــن العــريب مــن 

املحيــط األطلــي إىل اخلليــج العــريب، ولتتمكــن مــن تطويــر هنجهــا وتوضيــح قراراهتــا كــي يستشــعر املواطــن 

العــريب قــوة هــذه املنظمــة، ويفخــر بانتائــه إليهــا، وال بــد يف هــذا الســياق مــن توجيــه الشــكر للجنــة املســتقلة 

ــة  ــس اللجن ــد رئي ــا - أقص ــي وتقريره ــر اإلبراهيم ــيد األخ ــة الس ــة برئاس ــدول العربي ــة ال ــالح جامع إلص

الــذي يطــرح تصــوًرا للعالقــة بــن اجلامعــة والشــعوب العربيــة، وهــو الطــرح الــذي نقــدره وكافــة املبــادرات 

التــي تقدمــت هبــا الــدول العربيــة ســابًقا واســترشاف ســبل تنفيــذ مــا جــاء فيهــا مــن مقرتحــات تناســب واقعنــا 

العــريب واإلســالمي، وتعــيل كرامــة اإلنســان العــريب يف إطــار جامعــة عربيــة فعالــة تكــون قــادرة عــى التعامــل 

مــع التحديــات التــي تواجــه الــدول والشــعوب العربيــة.

ثانًيــا: تؤمــن مــرص بــأن اإلصــالح والتطويــر ينبغــي أن يكــون نابًعــا مــن اإلرادة الوطنيــة، وترفــض حمــاوالت فرضــه 

مــن اخلــارج، وتؤكــد عــى رضورة أن تتســق أي خطــوات إصالحيــة مــع الظــروف والثقافــة والتقاليد الســائدة، 

ــي جيــب أن يتبناهــا العمــل العــريب املشــرتك ونراهــا  ــة والنهــج الت ــا تصــور ومقرتحــات شــاملة للكيفي ولدين

رضوريــة لتنقيــة األجــواء العربيــة وللحفــاظ عــى املبــادئ املؤسســة للنظــام العــريب مــن أجــل اضطــالع جامعــة 

ــح عــى مســتوى التجمعــات  ــا للمصال ــة بدورهــا كأداة رئيســية للعمــل العــريب املشــرتك حتقيًق ــة العربي الدول

العربيــة دون اإلخــالل باملصالــح الوطنيــة األمــر الــذي يســتوجب تطويــر جهــاز األمانــة العامــة ودعمــه مــن 

خــالل قاعــدة خــرات برشيــة فكرًيــا وعملًيــا.

ثالًثــا: حتميــة االســتثار يف رأس املــال البــرشي العــريب الــذي يمثــل الثــروة احلقيقيــة لوطننــا العــريب خاصــة  يف ظــل 

ارتفــاع نســبة الشــباب بــن ســكانه ممــا يؤكــد عــى رضورات عــدة مــن بينهــا تطويــر منظومــة التعليــم والتدريــب 

املهنــي والفنــي وحتســن الرعايــة الصحيــة كمحــاور رئيســية لتحقيــق التنميــة املســتدامة، فضــاًل عــن معاجلــة 

املشــكالت التقليديــة التــي تعــاين منهــا منطقتنــا العربيــة مثــل البطالــة والفقــر واألميــة.

رابًعــا: التأكيــد عــى أن االســتثار املبــارش يعــد املحــرك األســايس لتحقيــق التكامــل العــريب، خاصــة وأن هنــاك العديــد 

ــط  ــري ورب ــط البح ــي والرب ــط الكهربائ ــاالت الرب ــة يف جم ــود خاص ــر اجله ــاج إىل تضاف ــي حتت ــرص الت ــن الف م

شــبكات املعلومــات والنقــل الــري والســكك احلديديــة، مــع أمهيــة تبنــي سياســات وإجــراءات لضــان إعطــاء 

ــل  ــة التكام ــة ولعملي ــة عام ــة بصف ــة التنمي ــية لعملي ــرة الرئيس ــاره القاط ــه باعتب ــوط ب ــدور املن ــاص ال ــاع اخل القط
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االقتصــادي بصفــة خاصــة؛ فالقطــاع اخلــاص يســهم اآلن بأكثــر مــن 50 % مــن الناتــج املحــي اإلمجــايل يف 

الوطــن العــريب، وأود أن أنتهــز هــذه الفرصــة ألدعــو قطاعــات األعــال يف الــدول العربيــة الشــقيقة لاســتفادة 

ــة  ــدف إىل محاي ــا هي ــراءات إن ــن إج ــذه م ــا نتخ ــد أن م ــرص، وألؤك ــدة يف م ــتثارية الواع ــرص االس ــن الف م

ــل  ــي يف التعام ــع املؤس ــفافية والطاب ــر الش ــتثمرين وتوف ــات للمس ــن الضان ــد م ــح املزي ــتثارات ومن االس

ــة  ــة واخلدمي ــده اإلنتاجي ــرصي وقواع ــاد امل ــية لاقتص ــم الرئيس ــامة الدعائ ــى س ــد ع ــا أود التأكي ــم، ك معه

ــا يمتلكــه مــن مقومــات، فقــد حقــق االقتصــاد املــرصي  وم

العامــن املاضيــن رغــم  نمــو إجيابيــة خــال  معــدالت 

ــاء  ــع إن ش ــة ونتطل ــة والدولي ــات اإلقليمي ــات واألزم الصعوب

املرحلــة  انتهــاء  عقــب  املعــدالت  هــذه  ارتفــاع  إىل  اهلل 

الدقيقــة احلاليــة وبعــد االنتخابــات يف ظــل مــا تقــوم بــه 

ــادي  ــاح االقتص ــذ اإلص ــة لتنفي ــود مكثف ــن جه ــة م احلكوم

ــر. ــة والفق ــتويات البطال ــض مس ــة وخف ــة االجتاعي والعدال

خامًســا: لقــد ناضلــت شــعوبنا العربيــة طويــاًل للحصــول عــى 

ــود  ــذه اجله ــوج ه ــد آن األوان أن تت ــتقالهلا، وق ــا واس حريته

بإجيــاد ثقافــة حقوقيــة مشــرتكة وضمــر عــريب واحــد، يعــرف 

ــاص  ــض أي انتق ــه، ويرف ــه وواجبات ــريب بحقوق ــان الع اإلنس

أو امتهــان لكرامتــه؛ لذلــك ينبغــي عــى اجلامعــة العربيــة مــن 

خــالل آلياهتــا املختلفــة أن تصــل إىل تعريــف مشــرتك حلقــوق 

ــة  اإلنســان العــريب يتناغــم مــع املشــرتك يف التعريفــات الدولي

للحقــوق واحلريــات ويراعــي خصوصيــة ثقافــة وتقاليــد الشــعوب واملجتمعــات العربيــة واإلســالمية، كــا ينبغــي 

تطويــر اآلليــات لتعمــل عــى التوعيــة باحلقــوق واحلريــات ومراقبتهــا وحتريــك اجلهــود للحفــاظ عليهــا واالرتقــاء 

هبــا.

ــا  ــا وم ــت هل ــة وكان ــدول العربي ــات وال ــوض باملجتمع ــارش يف النه ــكل مب ــة بش ــرأة العربي ــهمت امل ــد أس ــا: لق سادًس

زالــت بصاهتــا املتميــزة يف ربيــع الثــورات العربيــة عندمــا وقفــت جنًبــا إىل جنــب مــا باقــي أطيــاف املجتمــع ضــد 

أخــذ  إلـــى  العــرب  وزعمــاء  رؤســاء  أدعــو 
عــام  هــو  2013م  عــام  باعتبــار  قــرار 
املــرأة العربيــة، كما أدعوهم إلـــى عقد 
مؤمتــر بالقاهــرة يف النصــف الثــاين مــن 
العــام نفســه خــاص باملــرأة ومــا ينبغــي أن 

تكــون عليــه مــن مســتوى
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الظلــم والقهــر والفســاد والتزويــر، كــا حققــت مكتســبات كثــرة فيــا يتعلــق بحقوقهــا وحرياهتــا، ولكــن مــا زال 

هنــاك الكثــر مــن التحديــات التــي تواجــه املــرأة العربيــة، مثــل: التعليــم والصحــة واملشــاركة السياســية، ولذلــك 

ــرأة  ــح للم ــاخ يتي ــق من ــات وخل ــذه التحدي ــة ه ــة ملواجه ــات عربي ــات وجمتمع ــا كحكوم ــرك مجيًع ــي أن نتح ينبغ

ــوداع أن اســتوصوا بالنســاء  ــة ال ــي الكريــم )]( يف خطب ــا النب ــار واملشــاركة، فقــد أوصان ــة االختي ــة حري العربي

خــًرا، ولذلــك علينــا أن نحــول هــذه الوصيــة إىل أهــداف واضحــة وآليــات عمــل ترتقــي باملــرأة العربيــة، والتــي 

ــار هــذا العــام  ــا أدعوكــم يف هــذه القمــة أن نأخــذ قــراًرا باعتب ــا كلهــا، وأن بالــرورة تعنــي االرتقــاء بمجتمعاتن

عــام 2013 هــو عــام املــرأة العربيــة، وأدعوكــم إىل عقــد مؤمتــر بالقاهــرة يف النصــف الثــاين مــن هــذا العــام خــاص 

باملــرأة العربيــة وحقوقهــا، ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه مــن مســتوى وخاصــة يف ظــروف العــامل اآلن. 

أصحاب اجلالة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة..

تتعلــق أنظــار شــعوب األمــة العربيــة يف اللحظــات اجلســام باجتاعــات القمــة العربيــة، ترقًبــا لقراراهتــا وتقديــًرا 

لدورهــا كوعــاء جامــع لــإلرادة العربيــة، فليــس أقــل مــن أن نلبــي طموحــات شــعوبنا، مــن خــالل مــا ســوف نتخذه 

مــن قــرارات بــإذن اهلل تتجــاوب مــع مهــوم املواطــن العــريب، وتلبــي تطلعاتــه نحــو غــد أفضــل، ال بــد وأن نــدرك أن 

القــوة احلقيقيــة لنــا مجيًعــا يف وحدتنــا وتكاملنــا، وأن هــذه الوحــدة وهــذه القــوة مــن أجــل مصلحــة شــعوبنا مجيًعــا، 

وجيــب أن تتحقــق وهــي بشــكل واضــح ملصلحــة شــعوبنا وال تكــون ضــد أحــٍد بــل مــن أجــل مصلحــة اجلميــع، 

وأؤكــد لكــم أن مــرص وهــي ماضيــة يف مســرهتا إنــا تــزداد قــوة تضــاف إىل رصيــد األمــة العربيــة، كــا أهنــا تضــع 

نصــب أعينهــا بــذل كل مــا يف وســعها مــن أجــل االرتقــاء بالعمــل العــريب املشــرتك والدفــاع عــن احلقــوق املرشوعــة 

هلــذه األمــة العظيمــة، التــي نفتخــر مجيًعــا بانتائنــا إليهــا فخرنــا بانتائنــا إىل أمتنــا اإلســالمية ولســاننا الواحــد وربنــا 

الواحــد وأهدافنــا املشــرتكة وأرضنــا وســاؤنا ومواردنــا وشــعوبنا ينبغــي أن نكــون مجيًعــا يف طريــق واحــد، ينبغــي 

أن نكــون مجيًعــا يف طريــق واحد.

 أحييكم مجيًعا، وأشكركم، والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

ــد  ــخ بع ــيذكر التاري ــاء اهلل س ــة، وإن ش ــى األمهي ــن يف منته ــا كمرصي ــن حياتن ــة م ــن يف مرحل ــة نح احلقيق

ــل  ــا يطي ــا، ربن ــوًدا وقته ــون موج ــن أال يك ــني يمك ــل س ــن يف مث ــة، م ــنوات طويل ــنة، س ــن س ــن أو أربع ثالث

ــم  ــل اهلل ث ــة بفض ــم فرص ــت هل ــة أتيح ــوا يف مرحل ــن كان ــخ أن املرصي ــيذكر التاري ــن س ــا. لك ــم مجيًع يف عمرك

بإرادهتــم ومل يضيعوهــا، إن شــاء اهلل.

كلمة الرئيس مرسي للجالية املصرية يف قطر
27 مارس 

2013م
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ــال،  ــم الرج ــدر مه ــى ق ــون ع ــات تك ــا التحدي ــي، وطبًع ــوم احلقيق ــة باملفه ــة حقيق ــة ذهبي ــا فرص ــن أمامن نح

والرجــال يعنــي رجــااًل ونســاء، نعــم يف اللغــة العربيــة هكــذا؛ فالتحديــات كبــرة جــًدا؛ ألن املهمــة كبــرة جــًدا، 

واهلمــم عاليــة جــًدا، واإلرادة كبــرة جــًدا.

 وبالتــايل بفضــل اهلل وتوفيقــه، ســنجتاز املرحلــة بــإرادة حــرة وعزيمــة. لكــي يقــول أوالدنــا بعدنــا: واهلل، هؤالء 

النــاس الذيــن كانــوا موجوديــن هنــا ندعــو هلــم، ونقــول كانــوا بجــد رجــال املرحلــة، فهــذه املرحلــة مهمــة جــًدا.

نحــن عشــنا عــرشات الســنن، البعــض يقــول مئــات الســنن، والبعــض يقــول آالف الســنن، دعنــا يف عرشات، 

حيــاة مليئــة باملتناقضــات، ومليئــة بتجــاوزات كثــرة جــًدا، نحــن كلنــا نعــرف وال نريــد أن نضيــع فيهــا الوقــت، 

ونقعــد نحكــي فيهــا، ثــم ُثرنــا كلنــا. هنــاك تقديــرات تقــول إن عرشيــن مليــون مــرصي كانــوا يف الشــارع يــوم 11 

فرايــر، ليــس يف ميــدان التحريــر فقــط، لكــن يف كل املياديــن. وهــذه هــي قــوة املوضــوع، أن الرصــد الــدويل كلــه 

كان أن احلكايــة ال ينفــع فيهــا أي يشء آخــر.

 وبالتــايل ثرنــا بإرادتنــا، ليــس ألن هــذه ثــورة جيــاع، لكــن ألن هــذه إرادة لننتقــل مــن احلــال إىل حــال آخــر. 

ــد أن ننتهــي  ــا نري ــول إنن ــًا أق ــت دائ ــن أو ال - كن ــنتن املاضي ــالل الس ــا خ ــرف كان متابًع ــم ال أع ــا - بعضك وأن

برسعــة قبــل أن يأخــذ الطــرف اآلخــر نفســه؛ ألنــه ســيأخذ نفســه. الطــرف اآلخــر هــذا )ال مل يأخــذه أبــًدا، أيــن 

أنتــم؟ أيــن أنتــم؟ أيــن أهــل مــرص؟( نحــن كلنــا أبنــاء مــرص، مــرص ملــك للــكل.

نحــن عندنــا بفضــل اهلل )8( جيــش قــوي وفعــال، حيــب بلــده بجــد، ال تصدقــوا الــكالم الفــارغ الــذي يقــال، 

جيــش مــرص حيمــي بلــده ووطنــه وقــادر عــى هــذا، بــل املنطقــة كلهــا.

ــع أي عــدوان  ــا أن نمن ــا وامتــاك قرارن ــن نذهــب لنحــارب أحــًدا، ال، لكــن نحــن قــادرون بامتــاك إرادتن  ل

عــى مــرص، أو عــى أي بلــد عــريب آخــر.

ــاب  ــا ال؟ أص ــاكل... مل ــا مش ــرى فيه ــات األخ ــا، والقطاع ــاكل طبًع ــا مش ــًدا، فيه ــر ج ــة بخ ــا رشط  وعندن

اجلميــع مــا كان موجــوًدا.. نحــن نعــرف ذلــك.. أليــس كذلــك؟ لكــن فيهــا خــر، وبالتــايل عندمــا نعطيهــا الفرصــة 

ــة يف  ــب ورغب ــان وبح ــاس باطمئن ــة وبإحس ــة وبحري ــإرادة حقيقي ــة وب ــة كامل ــض بوطني ــوم وتنه ــة( لتق )الرشط

األداء، يأخــذ ذلــك بعــض الوقــت، البــد أن نعطيهــم هــذه الفرصــة، ونحميهــم مــن جــور أي جهــة أو مــن عــدوان 
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أحــد خائــف منهــم، يقفــون فيمنعوهنــم مــن ارتــكاب اجلريمــة؛ ألنــه متعــود أنــه يرتكــب اجلريمــة بســهولة، لــن 

حيــدث ذلــك مــرة أخــرى أبــًدا.

ــوع  ــارج املوض ــا خ ــاب، وأن ــه الرق ــس دون ــاب، ولي ــا الرق ــوراء دوهن ــودة إىل ال ــك: الع ــل ذل ــت قب ــا قل  أن

ــًرا، أن  ــًرا كان أو كب ــور، صغ ــد يتص ــًدا، إذا كان أح ــوراء أب ــود إىل ال ــن نع ــاب. ل ــذه الرق ــا أول ه ــل وأن ال، ب

املرصيــن بعــد مــا امتلكــوا إرادهتــم وأصبحــوا أحــراًرا ســيرتكوهم ليعــودوا مــرة أخــرى، فهــو واهــم، ال يعــرف 

ســنن الكــون، ال يعرفنــا جيــًدا، يقرأنــا غلــط، يضيــع وقتــه. لــن 

يكــون أبــًدا.

وأنــا ال أريــد أن نزيــد كثــًرا يف بعــض األشــياء، أصــل الفلــول 

والــكالم، نريــد أن نقلــل ونخفــض حــدة ونــرة العــداء التــي مــن 

املمكــن أن يولــد يف النفــوس. املخطــئ حياســب بالقانــون، يكــون 

مــن يكــون مهــا يكــون، ُنعمــل القانــون، ال يعجبنــا القانــون ملــا 

ــن  ــاعتها، لك ــه س ــره ونحرتم ــى نغ ــة نبق ــة صحيح ــر بطريق يتغ

البــد أن نحرتمــه اآلن. ختــرج أحــكام قضــاء نحــرتم أحــكام 

ــول.  ــر القب ــا غ ــا، الرض ــرىض عنه ــا ال ي ــن بعضن ــاء، يمك القض

أنــا يمكــن أال أرىض، لكــن ال بــد أن أقبــل، وإال تتحــول الدنيــا 

إىل فــوىض.

 انتبهــوا، نحــن نتابــع ونرقــب، وأنــا قلــت أول أمــس: الذيــن 

يرئهــم القضــاء، وكانــوا جمرمــن يف حــق الوطــن، أنــا الزم 

أحــرتم أحــكام القضــاء، لكــن لــو واحــد فيهــم حتــرك قيــد أنملــة فلــن أســمح لــه بــأي نــوع مــن أنــواع التجــاوز 

ــة  ــا عينــي عليهــم، وأقــول: القضــاء حيكــم عــى واحــد بعــدم احلبــس ال حيبــس، لكــن يرجــع يفكــر ثاني ــا. أن بتاًت

ــد. ــأقطعه بج ــه، س ــأقطع أصبع ــا س ــؤوهنا، أن ــرص يف ش ــل م ــه داخ ــل أصبع ــد يدخ ــة، ال. واح ــة القديم بالطريق

ــًدا أن نــرىض بظلــم ألحــد، ولكنــا   أنــا أكــرر الــكالم أمامكــم للتأكيــد، لعــل بعضكــم مل يســمع، ال يمكــن أب

أريــد أن يتعــاون  مجيــع فئــات الشــعب املصــري 

مــع بعضهــم البعض، أن يتحابوا، أن يكونوا 

ــد  ــة، أن يزي ــوا الدميقراطي ــراًرا، أن ميارس أح

هنــاك  يكــون  أال  أريــد  كمــا  الوعــي، 

جمــال مــرة أخــرى ألي نــوع مــن أنــواع الظلــم، 

أو التهميــش، أو الفســاد 
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إن شــاء اهلل أبــًدا لــن نتوانــى بالقانــون وباملؤسســات يف حماســبة كل مــن خيطــئ أو يرتكــب جرًمــا يف حــق الوطــن 

مهــا كانــت درجتــه أو مســتواه ال هــذه وال تلــك. هــذه صعوبــة املرحلــة. اإلرصار؛ أنــا مــرص عــى قانونيــة الدولــة، 

أنــا مــرص عــى دســتورية األداء، أنــا مــرص عــى العبــور اآلمــن يف املرحلــة االنتقاليــة مــن عنــق الزجاجــة، أنــا مــرص 

ــم  ــة، ونتعل ــارس الديمقراطي ــا البعــض، أن نتحــاب، كيــف نكــون أحــراًرا بجــد، كيــف ن أن نتعــاون مــع بعضن

املارســة مــع بعــض، ووعينــا يزيــد، ونــدرك أن الدخيــل جينـّـب، وأنــه ليــس هنــاك جمــال مــرة أخــرى أبــًدا لالبتــزاز، 

وأنــه ليــس هنــاك جمــال مــرة أخــرى أبــًدا ألي نــوع مــن أنــواع الظلــم، وأنــه ليــس هنــاك جمــال مــرة أخــرى أبــًدا 

لتهميــش النــاس، أو جتويــع النــاس، أو فســاد بــن النــاس، أو يصــل أحــًدا إحســاس بأنــه »مفيــش فايــدة« ال، هنــاك 

فائــدة بفضــل اهلل كبــرة جــًدا.

 أرجــع ثانيــة وأقــول لكــم: إن الــكالم الــذي أقولــه هــذا، أنــا متأكــد أنــه يف ذهــن كل واحــد فيكــم، أنــا فقــط 

أعــر عــا يف ذهنــك، وأقــول لــك وأقــول لكــم كلكــم وقولــوا ألوالدكــم وألهليكــم يف كل مــكان: هــذه املرحلــة 

طبيعيــة جــًدا؛ بحجــم الوطــن، وبــإرادة الرجــال تكــون التحديــات، وإال فــاذا يفعــل الرجــال.

 إًذا نحــن أمامنــا فرصــة كبــرة جــًدا وال نضيعهــا، ولــن يضيعنــا اهلل فيهــا أبــًدا. بالنســبة ملشــاكلكم، نحــن قبــل 

ذلــك قلنــا إن هنــاك مستشــاًرا لرئيــس اجلمهوريــة للخــارج، والبعــض تكلــم يف بعــض األمــور، هــذا كلــه موجــود 

ومــدروس. أنــا أرجــو أنــه - يف اجلاليــات يف كل مــكان أقــول هــذا الــكالم - مــن خــالل الســفارات، ومــن خــالل 

الروابــط، ومــن خــالل االحتــادات والتجمعــات، هــذه الــرؤوس تتجمــع بفعــل اجلاعــة، هــذه املشــاكل اخلاصــة 

بتجمــع معــن تصــل إلينــا، وأنــا أنظــر يف كل يشء، وأتابعكــم.

ومســامهاتكم يف االســتفتاءات واالنتخابــات واملشــاركة فيهــا خــر دليــل عــى أنكــم عــى وعــي، وتتابعــون 

الوطــن، وتعيشــون مشــاكله، وتعيشــون فيــه، وأعيــش معكــم، والتواصــل مســتمر بينكــم وبينــه، وهــذا مــؤرش 

إجيــايب جــًدا جــًدا جــًدا، ومعنــاه: اإلحســاس بــل اليقــن بــأن املســرة فيهــا خــرة، ونحــن كلنــا ندفعهــا.

 إًذا علينا أن نعمل وننتج ونتحرك ونتحمل ونضحي لننتقل، وإن شاء اهلل ننتقل.



537

الفصل الثاني: كلمات الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 احلمــد هلل الــذي مجعنــا عــى اخلــر واحلــق، احلمــد هلل الــذي أكرمنــا بفضلــه، وهيــئ لنــا للمهندســن ولــكل 

أبنــاء مــرص الفــرص التــي أتاحهــا لنــا بنجــاح ثــورة 25 ينايــر 2011م، ومــا هــذه اجللســة وال هــذا االحتفــال 

وال هــذا التكريــم إال إحــدى بعــد فضــل اهلل ثــار هــذه الثــورة }وقــل اعملــوا فســرى اهلل عملكــم ورســوله 

واملؤمنــون{. أود أن أبــدأ احلديــث معكــم، وأناديكــم مجيًعــا الزمــالء والزميــالت األعــزاء، مهندســو مــرص 

العظيمــة، احلضــور مجيًعــا، الســيدات والســادة، الســالم عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه.. 

كلمة الرئيس حممد مرسي يف االحتفال بيوم املهندس 
30 مارس 

2013م
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واســمحوا يل يف بدايــة هــذه الكلمــة أن أتوجــه إليكــم مجيًعــا بتحيــة تقديــر وعرفــان، تقديــر وعرفــان بــا تقومــون 

بــه كمهنــديس مــرص مــن دور مقــدر ورائــد خلدمــة مــرص احلبيبــة، فباســمي، وعندمــا أقــول باســمي، فكمهنــدس 

وكمواطــن وكرئيــس ملــرص، وباســم مــرص مجيًعــا أقــول لكــم: شــكًرا عــى مــا بذلتــم وتبذلــون وحتيــة هتنئــة عــى 

احتفالكــم بيــوم املهنــدس الــذي غــاب االحتفــال بــه طويــًا، وإننــي عندمــا أقــوم بتكريــم كبــار املهندســن هــذا 

رشف يل أن أكــرم املهندســن الكبــار األســاتذة ومعظمهــم كانــوا أســاتذة يل، فهــذا التكريــم إنــا هــو رمز لكيف 

تكــرم مــرص أبناءهــا الذيــن ضحــوا مــن أجلهــا، وبذلــوا كل جهــد 

مــن أجــل القيــام بالــدور خلدمتهــا وخدمــة هــذا الشــعب.

إننــي بحضــوري بينكــم ال أســتطيع أن أفصــل بــن مشــاعري 

كرئيــس للجمهوريــة أتــى يشــارك يف االحتفــال، ال أفصــل يف 

ذلــك بــن هــذه املشــاعر ومشــاعري كمهنــدس زميــل لكــم، 

ــة  ــة العظيم ــذه املهن ــاء هل ــر باالنت ــه الفخ ــط في ــعور خيتل ــو ش وه

باإلحســاس باملســؤولية الوطنيــة امللقــاة عــى عاتقنــا كمهندســن، 

فضــاًل عــن مجيــع التخصصــات األخــرى واملهــن املتعــددة يف 

مــرص، واجبنــا ومســؤوليتنا مجيًعــا يف بنــاء منظومــة مــرص اجلديــدة 

ــوة يف األداء. ــي والق ــم والوع ــن العل ــن م ــاس مت ــى أس ع

إن مســرة املهنــدس املــرصي عــى مــدار التاريــخ كانــت مســرة 

ــكار  ــت أف ــد كان ــا، فق ــلًا وحرًب ــن س ــداث الوط ــاء يف كل أح العط

وجهــود ومرشوعــات املهنــدس املــرصي باًبــا مــن أبــواب النــرص يف 

املعــارك العســكرية املجيــدة ومعــارك التنميــة املســتمرة، ومــا حــدث يف نــرص أكتوبــر املجيــد، رمضــان/ أكتوبــر 73، 

ــات حــرة  ــة جــاءت بانتخاب ــادات نقابي ــات الســاحة األوىل إلفــراز قي خــر شــاهد عــى مــا نقــول، ولقــد مثلــت النقاب

تعكــس إرادة أعضائهــا، فقدمــت دفعــة قويــة للحريــات وللديمقراطيــة يف مرحلــة مــا قبــل الثــورة، بينــا أصبــح العمــل 

النقــايب بعــد الثــورة مــن مرتكــزات الديمقراطيــة، ومتكــن املجتمــع ومشــاركته يف إدارة شــؤون الوطــن.

مبــا  املهندســون  حيظــى  أن  إىل  أســعى 
يســتحقونه مــن مكانــة، وأن يكــون 
هلــم التقديــر الــذي يليــق هبــم، خصوًصــا 
كمــا  باحلكومــة،  العاملــن  أولئــك 
أســعى إىل أن توفــر فــرص العمــل لكل 

خرجيــي اهلندســة يف كل املجــاالت
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ومــن هنــا، مثلــت النقابــات املهنيــة وعــى رأســها نقابــة املهندســن أوىل ســاحات انتصــار الثــورة وبــدء مســار 

ــه يعــد قاطــرة  ــر؛ إذ إن ــر ومؤث ــورة دور كب ــر والتعمــر يف مــرص بعــد الث ــادة التغي ــة، إن دوركــم يف قي الديمقراطي

التنميــة وبوصلــة التطويــر وشــعلة األمــل التــي نتطلــع إليهــا مجيًعــا، وتتطلــع إليهــا عقــول وقلــوب املرصيــن، فلــن 

تبنــي مــرص إال ســواعد أبنــاء مــرص.

ــام،  ــر إىل األم ــن اآلن ننظ ــة، ونح ــة احلقيقي ــرة التنمي ــم قاط ــن ه ــا أن املهندس ــرف مجيًع ــان أن نع ــن البي ــي ع غن

ونرتقــب هنضــة كبــرة بأيدينــا هلــذا الوطــن، واحلاجــة ملحــة إىل جهــد املهندســن، إىل الفكــر والرؤيــة، وإىل اآلليــات 

ــا حيــاول أن  ــق، وإىل املتابعــة الدائمــة؛ لكــي ننجــز هــذا املســار، وكل مــن حيــاول أن يعــوق هــذا املســار إن والتطبي

يباعــد بيننــا وبــن دورنــا، واملهندســون أنتــم قادهتــم، وعددهــم كــا تعلمــون اآلن أكثــر مــن نصــف مليــون مهندس يف 

مــرص، هــؤالء بســواعدهم وفكرهــم وقيادهتــم وريادهتــم ملــرص يتحــرك اجلميــع نحــو املســتقبل ونحــو النهضــة ونحو 

التنميــة ونحــو اإلنتــاج القائــم عــى العلــم والبحــث العلمــي احلقيقــي، وتنتقــل التكنولوجيــا عــى أيــدي هــؤالء.

نحــن نريــد هنضــة حقيقيــة، نريــد إنتاًجــا حقيقًيــا، نريــد بنــاء صحيًحــا، نريــد صناعــة عــى مســتوى هــذا العــرص، 

واملهندســون أنتــم وكل مهنــديس مــرص يمثلــون العمــود الفقــري هلــذه التنميــة، وهــذه املســرة يف كل املجــاالت، 

وتعلمــون أن أعــداد املهندســن التــي قفــزت خــالل ســبعة عــرشة عاًمــا مــن 180 ألــف مهنــدس إىل مــا يزيــد عــى 

ــد  ــذي يتواج ــوي ال ــاع احلي ــذا القط ــام هب ــداد رضورة االهت ــذه األع ــا ه ــرض علين ــدس اآلن، تف ــف مهن 500 أل

ــة والعســكرية يف كل مــكان يف  ــة واالقتصادي ــوزارات واملرشوعــات واملؤسســات األكاديمي ــح وال ــع املصال يف مجي

مــرص، وإن ممارســة النقابــة لدورهــا الفاعــل بعــد مــرور 17 ســنة مــن فــرض احلراســة عليهــا، جيعلنــا نتطلــع اليــوم 

إىل أن تقــوم بدورهــا، كــا نــص عليــه قانوهنــا، بــأن اجلهــة االستشــارية للدولــة يف ختصصاهتــا اهلندســية، كــا نتطلــع 

إىل قيامهــا بــأدوار أكــر يف خدمــة املهنــة واالرتقــاء بمســتوى األعضــاء وإعــداد القيــادات اهلندســية يف وقــت تقضينــا 

فيــه املســؤولية الوطنيــة أن نكــون طاقــة بنــاء ونــاء وإعــالء لشــأن مــرص وعزيمــة أبنائهــا.

وكــا يقــول شــاعر النيــل حافــظ إبراهيــم كــا تعرفــون: حافــظ إبراهيــم يف مــرص التــي تتحــدث عــن نفســها إنــا مــرص 

إليكــم وبكــم، وحقــوق الــر أوىل بالقضــاء مــن املهندســن، ويطيــب يل يف يــوم املهنــدس املــرصي أن أطــرح معكــم بعــض 

القضايــا التــي أحــب أن تدرســوها لكــي نصــل إىل مــا نريــد مــن رقــي للمهنــدس املــرصي وملــرص يف كل املجــاالت:
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أوالً- إن أكثــر مــن 75 ختصًصــا هندســًيا دقيًقــا تنتظمهــا الُشــعب الســبعة املهنيــة للنقابــة املــدين والعــارة وامليكانيــكا 

ــا  ــذه 75 ختصًص ــت ه ــيج حت ــزل والنس ــزات والغ ــرتول والفل ــن والب ــة، التعدي ــاء النووي ــاء والكيمي والكهرب

تفــرض علينــا عــى النقابــة املشــاركة بحجــم حقيقــي ودور فاعــل يف هنضــة مــرص ودفــع قاطــرة التنميــة والبــرش 

واخلــرة هــم الكنــز احلقيقــي ملــرص يف خمتلــف املجــاالت.

فهــذه ثــروة حقيقيــة، ونريــد أن توظــف توظيًفــا حقيقًيــا يف مرشوعنــا الكبــر مــرص اجلديــدة، مــرص التــي متتلــك 

غذاءهــا ودواءهــا وســالحها، لكــي متتلــك بحــق إرادهتــا، مــرص التــي مضــت قاطــرة تنميتهــا بثورهتــا، وال يمكــن 

أبــًدا أن تعــود إىل اخللــف. املهندســون يف القلــب مــن ذلــك يف الثــورة مــع باقــي املرصيــن يف املرحلــة االنتقاليــة.

املجــاالت،  املســئولية واإلنتــاج والصناعــة وكل  النقابــات.  مــن  انتخابــات وغرهــا  فيهــا  والنقابــة كان 

ــًدا. إذا  املهندســون يف القلــب مــن هــذا، فبــإرادة املرصيــن وإرادة املهندســن، نمــي ال نلتفــت إىل اخللــف أب

ــره يف  ــر أو... إىل آخ ــر أو يدب ــم أو يفك ــور أو حيل ــن يتص ــه م ــن خارج ــن م ــذا الوط ــداء ه ــن أع ــاك م كان هن

ــام باهلندســة  ــه. مــرص إىل األم ــع وقت ــدة إىل اخللــف، فهــو واهــم، يضي أن مــرص يمكــن أن تعــود خطــوة واح

وكل املجــاالت األخــرى، إىل األمــام؛ تنميــة حقيقيــة، وعلــم، وتكنولوجيــا، وبحــث، وإنتــاج بــإرادة، وصناعــة، 

ــا مــن كان. ــر عليهــا أحــد بســلبية كائنً ــن يؤث ــًدا ل ــي أب ــا الت ــة بســواعد أبنائهــا وبإرادتن وزراعــة حقيقي

هــذا أمــر انتهــى، عــرص بــات قديــًا بالًيــا، نحــن اليــوم إىل األمــام، ننظــر لنعيــش مــع هــذا العــامل عــى قــدم 

ــا مــن كان أن يتدخــل يف شــؤونا، وال  املســاواة، ال نعتــدي عــى أحــد، ولكــن أيًضــا ال نســمح ألحــد كائنً

يعتــدي علينــا، وال يفكــر أنــه جيــرب نفســه معنــا.

املهندســون العســكريون هــم الذيــن فكــروا كيــف هيدمــون خــط بارليــف، الذيــن قالــوا عليــه خــط ال يقهــر 

ــر  ــس بالفخ ــا نح ــن كلن ــورة، ونح ــم الص ــم رأيت ــاري. وأنت ــف ينشــئون الكب ــروا كي ــن فك ــم الذي ــدم، وه وه

ــاري، وكيــف تعمــل اهلندســة العســكرية، عســكرين ومهندســن مــع بعــض  ــة إنشــاء الكب عندمــا نــرى كيفي

ــة األخــرى باألفــكار العظيمــة. ــات عــّدت الناحي ــاء مــرص ســاعتها يف اجليــش، دباب مثــل غرهــم مــن أبن

نحــن نريــد مــن هــذه النقابــة مــن هــذا القطــاع أن يبــدع يف هــذه املرحلــة، بالفكــر يف البنــاء، بالفكــر يف النهضــة، 

بالفكــر يف عــدم تضييــع األوقــات أو إضاعــة الفــرص، احــذروا أن يضّيــع عليكــم الســفهاء الفــرص، هــذا أمــر 
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حســم بيننــا؛ لكــي نمــي، هــذا أمــر حســم بيننــا لكــي نبنــي، هــذا أمــر حســم بيننــا لكــي نعمــل وننتــج ونفعــل؛ 

فــال جمــال إلضاعــة األوقــات أو تضييــع الفــرص. املهندســون يف القلــب مــن هــذا الــكالم. 

ثانًيــا: تنتظــر مــرص الثــورة أن تشــهد مزيــًدا مــن االرتقــاء بمهنــة اهلندســة والتدريــب والتطويــر املســتمر للمهندســن 

ــكان  ــوزارات؛ اإلس ــف ال ــال ويف خمتل ــاع األع ــة وقط ــة واخلاص ــات احلكومي ــدون يف القطاع ــن يتواج الذي

والصناعــة والزراعــة والرتبيــة والتعليم والبــرتول والكهرباء 

ــاج واالســتثار. املهندســون  ــم العــايل واإلنت ــري والتعلي وال

والرشطــة  املســلحة  والقــوات  هــذا  كل  يف  موجــودون 

واالتصــاالت والنقــل واملواصــالت، وجمــاالت كثــرة جــًدا، 

فمــرص تريــد أن تــرى تدريًبــا جديــًدا وكــوادر جديــدة وفعــل 

ــواعد  ــة بس ــاالت املختلف ــح( يف املج ــل )مصطل ــاءة عم وكف

ــادة املهندســن فيهــم. أبنائهــا وري

فيــا  مــرص  مهنــديس  تضــع  أن  الدولــة  عــى  يتحتــم  ثالًثــا: 

يســتحقونه مــن مكانــة، وأن يكــون هلــم التقديــر الــذي يليــق 

ــى  ــس معن ــة، لي ــن باحلكوم ــك العامل ــا أولئ ــم، خصوًص هب

ذلــك أن هنــاك أحــًدا أحســن مــن أحــد، لكنــي أتكلــم عــن 

ــر  ــب أن توف ــع، وجي ــر للجمي ــر. فالتقدي ــوظ يف التقدي احلظ

فــرص العمــل لــكل خرجيــي اهلندســة مــن أبنائنــا يف كل 

ــه. ــعى إلي ــا نس ــذا م ــاالت، وه املج

التقديــر املــادي واجــب، والتقديــر املعنــوي مهــم، والتقديــر املهنــي، بقــدر مــا يعطــي أبنــاء مــرص هلــا يأخــذون، 

واملهندســون يف القلــب مــن ذلــك، تراعــي الدولــة ذلــك باهتــام، كــا حيــدث مــع باقــي املهــن األخــرى، البــد مــن 

الرعايــة والعنايــة بأبنــاء املهــن كلهــا، ونحــن اليــوم نتكلــم عــن املحدثــن، فحقكــم مكفــول، والنقيــب قــال أظــن 

كالًمــا عــن الــكادر، وهــذا كالم طبيعــي إن شــاء اهلل تــدرس كل احلقــوق، كــا يطلــب منكــم أداء الواجبــات.

مواردهــا  كل  مصــر  تســتغل  أن  أريــد 
أدعــو  ذلــك  ســبيل  ويف  حقيقًيــا،  اســتغااًل 
نقابــة املهندســن إىل املشــاركة يف إعــادة 
مبــا  للدولــة  اجلديــدة  اهليكلــة  ورســم 
هيكلــة  العصــر،  تطــور  مــع  يتناســب 
مبفهــوم آفــاق االنتشــار، والتخطيــط العمراين 
موضوعــي  واقعــي  بشــكل  واالنتشــار 

مصــر أرض  علــى  للســكان 
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رابًعــا: أتطلــع إىل مزيــد مــن العنايــة االجتاعيــة باملهنــدس املــرصي وأفــراد أرستــه، وأنتظــر مــن النقابــة ذات الســبق 

ــا،  ــة بالعمــل النقــايب عموًم ــة عناي ــت الدول ــا متكامــاًل يف هــذا اخلصــوص، وكــا أول ــًا يف ذلــك، مرشوًع دائ

فإهنــا ســتدعم كل مــرشوع يزيــد مــن قــدرات املهنــدس املــرصي، فالنقابــة تــدرس وتعــرض ونحــن إن شــاء اهلل 

ســندعم ونؤيــد ونعطــي مــن الدولــة مــا تســتطيعه الدولــة يف هــذه املرحلــة ألبنائهــا يف كل املهــن، وللمهندســن 

يف يومهــم كل تكريــم وتقديــر يف هــذا املجــال.

ــة  ــد إىل أربع ــة معاه ــن ثالث ــية م ــد اهلندس ــدد املعاه ــا: زاد ع خامًس

وحســن  االرتقــاء  إىل  مجيعهــا  حتتــاج  خاًصــا،  معهــًدا  وأربعــن 

التجهيــز مــن هيئــات التدريــس إىل املعامــل إىل املكتبــات؛ لكي يكون 

خرجيوهــا مــن أبنائنــا عــى املســتوى الــذي يبنــي مــرص ويرشفهــا يف 

الداخــل واخلــارج، فهــذه مســؤولية النقابــة، ولكنهــا أيًضــا مســؤولية 

اجلامعــات الكبــرة األم، التــي اســتقرت فيهــا العمليــة التعليميــة يف 

جمــال اهلندســة بشــكل كبــر. ونحــن يشــاركنا اليــوم مــن املهندســن 

عــدد كبــر جــًدا مــن األســاتذة وعمــداء اهلندســة وهندســة القاهــرة 

قبــل ذلــك ووكالئهــا والعاملــن فيهــا اآلن، هــذا الــدور أيًضــا 

ــديس  ــي اهلن ــل التعليم ــع بالعم ــي ندف ــات لك ــن اجلامع ــوب م مطل

ــد  ــذه املعاه ــن ه ــون م ــاهم اخلرجي ــه ليس ــق ب ــذي يلي ــتوى ال إىل املس

بنــاء  يف  منهــم  ومتوقعــة  كبــرة  مســامهة  العلميــة  واملؤسســات 

ــا. ــا إلجياده ــعى مجيًع ــي نس ــدة الت ــرص اجلدي ــاء م ــن، يف بن الوط

ــي حققهــا  ــادة الت ــادة ملــرص ال ينفصــل عــن الري ــق الري إن حتقي

املهنــدس املــرصي يف الداخــل واخلــارج، وهــذا هــو الرصيــد احلقيقــي ملــرص، وأنــا شــخصًيا حريــص 

أشــد احلــرص عــى دعــم دور ورســالة املهنــدس املــرصي وتطويــره ليكــون الئًقــا بمهنــديس مــرص 

ــرص.  ــارة م وبحض

ينشــد  أن  املصــري  الشــعب  مــن  أريــد 
عظائــم األمــور، وأن يتجــاوز التحديــات 
يعــر  وأن  الثــورة،  عــن  الناجتــة 
األفضــل  وإىل  األمــام  إىل  بالوطــن 
قويــة  وعزميــة  متشــابكة  بأيــٍد 

ماضيــة وإرادة 
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سادًســا: إننــي أدعــو مهنــديس مــرص مــن خــالل نقابتهــم إىل الرتكيــز يف املرحلــة احلاليــة عــى عــدد مــن القضايــا ذات 

األمهيــة، وعى رأســها:

- قضيــة الطاقــة بمختلــف أنواعهــا، اآلن الطاقــة كانــت ومــا زالــت - ليــس يف مــرص فحســب بــل يف العــامل كلــه 

- هــي املكــون األســايس واملحــرك احلقيقــي لعمليــة التنميــة واإلنتــاج، فهــذا جمــال يف كل أنــواع الطاقــة، وأظــن 

حراتكــم تعرفــون أننــا عندنــا أعــى معــدل تشــميس يف العــامل يف مــرص، يف الصحــراء الغربيــة، وبالتــايل الطاقــة 

اجلديــدة واملتجــددة والريــاح والطاقــة الشمســية وغرهــا مــن أنــواع الطاقــة، نعــم كل هــذه األنــواع مــن الطاقــة 

نحتــاج إىل أن نعمــل فيهــا العقــل والرؤيــة والعمــل والقــدرة عــى التطبيــق واإلنتــاج لكــي نســد هــذه الفجــوة 

مــن أجــل النهــوض الرسيــع جــًدا مــن عنــق الزجاجــة إن شــاء اهلل ننهــض منــه مجيًعــا.

فمرشوعــات الطاقــة، مرشوعــات التنميــة والعشــوائيات، والنقــل، وخصوًصــا النقــل النهــري والطــرق، 

وموضــوع الســكة احلديــد. وموضــوع الســكة احلديــد يف مــرص هــذا مــرشوع كبــر جــًدا، ومهــم جــًدا، وتقنــي 

جــًدا، ومطلــوب جــًدا. فالنقابــة، املهنــة، أهــل املهنــة، املتخصصــون نحــن نتحــرك يف هــذا املجــال بشــكل واســع 

ومنهجــي، ونريــده أن يتــم بشــكل رسيــع وفعــال، إن شــاء اهلل، يصبــح هنــاك إنجــازات.

املجاالت كثرة جًدا، أنا فقط أعطي أمثلة؛ لكي تكون هلا أولوية يف هذه املرحلة.

كــا أدعــو النقابــة إىل املشــاركة يف إعــادة ورســم اهليكلــة اجلديــدة للدولــة بــا يتناســب مــع تطــور العــرص، نحتــاج 

ــى  ــكان ع ــي للس ــي موضوع ــكل واقع ــار بش ــراين واالنتش ــط العم ــار، والتخطي ــاق االنتش ــوم آف ــة بمفه إىل هيكل

ــا كل املــوارد يف كل األماكــن. أرض مــرص؛ لكــي نســتطيع أن نســتغل اســتغالاًل حقيقًي

ــًدا،  ــر ج ــرشوع كب ــذا م ــويس، ه ــاة الس ــوي لقن ــور التنم ــل يف املح ــرص - نعم ــال ال احل ــبيل املث ــى س ــن - ع نح

لكــن هــذا املــرشوع برؤيــة أبنــاء مــرص املهندســن ســيخرج إىل الواقــع قريًبــا جــًدا بقانــون، بتشــكيل هيئــة خاصــة بــه، 

وبدراســات جــدوى حقيقيــة، ومرشوعــات تنمويــة، مــن أول خليــج الســويس إىل هنايتــه يف بورســعيد، يف كل املراحل.

ومــن وجهــة نظــري، أن أهــم مــا يف هــذا املــرشوع هــو انتصــار اإلرادة، بــأن يكــون لدينــا ربط بن جنــوب ورشق 

العــامل وشــاله وغربــه بشــكل قــوي وفعــال ومفيــد، وأنــا أتطلــع – بجهــد املهندســن والرجــال الكــرام األســاتذة يف 

االختصاصــات املختلفــة يف املوقــع الــذي هــو رشق اإلســاعيلية والــذي نســميه وادي التكنولوجــي بــن قوســن 
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إن جــاز التعبــر وادي الســليكون لصناعــات كثــرة وخاصــة إلكرتونيــة - أتطلــع إىل أن يكــون هــذا املــكان بــؤرة 

متميــزة لإلنتــاج واالنتقــال احلقيقــي إىل آفــاق جديــدة.

 إعــادة اهليكلــة للوطــن مــن حيــث التخطيــط العمــراين، وهيكلــة اإلدارة أيًضــا، وهيكلــة احلكــم املحــي، 

واالنتشــار الســكاين، والتنميــة احلقيقيــة للســكان، أنــا أعتقــد أن نقابــة املهندســن واملهندســن يمكــن أن يكــون 

هلــم دور كبــر يف هــذا املجــال. 

الزميات والزماء، السيدات والسادة األعزة مجيًعا،

يــأيت هــذا احلفــل ونحــن ال نــزال نســر عــى درب اســتكال بنــاء مؤسســاتنا الديمقراطيــة، وإننــي أدعوكــم إىل 

النظــر إىل املشــهد بكليتــه وشــموله؛ حتــى ال ينحــرف النظــر عــن مســار البنــاء. أنــا دائــًا أقــول إن املســار الســيايس 

قيمتــه كبــرة ورضوريــة وأساســية، لكنــه جيــب أن يقــرتن باملســار اإلنتاجــي العمــيل التطبيقــي، البــد وأن ننتــج ونحن 

نبنــي املؤسســات السياســية، البــد وأن ننتــج إنتاًجــا حقيقًيــا وال يتعطــل ال إنتــاج يف مؤسســة وال مصنــع وال رشكــة 

وال مــرور وال شــارع وال طريــق، هكــذا يكــون البنــاء، إنتــاج متــواٍز مــع االنتقــال الســيايس يف بنــاء املؤسســات.

البــد أن ننظــر إىل املشــهد بكليتــه وشــموله؛ حتــى ال ينحــرف النظــر عــن مســار البنــاء، ولكــي نتمكــن مــن 

مواجهــة العقبــات، ونديــر خافنــا الطبيعــي يف الــرأي اعتــاًدا عــى مكتســبات الثــورة املرصيــة يف االحتــكام إىل 

اإلرادة الشــعبية، واحــرتام ســيادة القانــون.

ــرأي  ــول ال ــاء، وقب ــلطات، القض ــن الس ــل ب ــة، الفص ــات الرشعي ــون، املؤسس ــيادة القان ــرتم س ــد وأن نح الب

اآلخــر مــن بعضنــا البعــض، كل هــذا مــع الدفــع بالتــوازي مــع اإلنتــاج، وعجلــة اإلنتــاج الدائــرة التــي ال تتوقــف 

بــل جيــب أن تــزداد رسعــة.

ــة  ــا للمصلح ــا وإعالئن ــا مجيًع ــا وتضافرن ــدار احتادان ــه بمق ــم أن ــد لك ــوين أؤك ــالت، دع ــن أي تفصي ــًدا ع وبعي

العليــا للوطــن وبمقــدار ترفعنــا عــن املكاســب الضيقــة، ســنتجاوز حتــًا هــذه املرحلــة االنتقاليــة التــي مــرت هبــا 

مجيــع األمــم العظيمــة يف مرحلــة مــا بعــد الثــورات ومتــر هبــا مــرص اآلن. 

مــرص ضخمــة جــًدا، ضخمــة حجــًا، وتارخًيــا، وإمكانيــات رجــال ومــوارد، فبقــدر هــذه الضخامــة يف القيمــة 

واإلمكانــات واملــوارد، بقــدر هــذا الــذي يريــد أن ينتقــل من قهــر وظلم وتزويــر وفســاد و ... إىل حريــة وديمقراطية 
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وعدالــة اجتاعيــة وامتــالك لإلراديــة وإنتــاج وتكنولوجــي وحضــارة، النقلــة كبــرة جــًدا، هــذا الــذي نريــد، فلــا 

ينتقــل الكبــر إىل احلالــة العظيمــة هــذه البــد وأن يكــون هنــاك مقاومــة، هــذا أمــر طبيعــي.

ــا، هبمــة  فــإًذا، نحــن ال نريــد أن نقــف ونتعجــب ملــاذا املقاومــة هــذا أمــر طبيعــي جــًدا، ولذلــك نتحملــه مجيًع

ــدة.  ــة اجلدي ــا نعــر إىل احلال ــن، بذلــك كلن الرجــال وعزيمــة املهندســن وإرادة املرصي

ال يكــون هنــاك معنــى للتحمــل والصــر واإلرادة القويــة والعزيمــة املاضيــة إال بقــدر التحديــات، لــو مل يكــن 

هنــاك حتديــات فــا معنــى العزيمــة واألداء والتضحيــة؟!

 البــد أن يكــون هنــاك حتديــات، لكــن معطــالت ال، معوقــات 

ال، مقعــدات ال، مثــل هــذه األمــور نتــرصف معهــا بصــر وحكمة 

ودرايــة ومعرفــة حقيقيــة لطبيعتها.

ــام ال  ــوا إىل األم ــرص أن متض ــاء م ــن أبن ــم وم ــده منك ــا أري م

نتوقــف أمــام سفاســف األمــور، وإنــا ننشــد عظائــم األمــور 

ــاه  ــذي قبلن ــذا ال ــدي ه ــرف أن التح ــد أن نع ــدة، الب ــرص اجلدي م

هبــذه الثــورة، هــذا التحــدي قــادرون بعــون اهلل عــى جتــاوزه 

وعــى املــرور بوطننــا إىل األمــام، فأيدينــا متشــابكة، وعزيمتنــا 

ــر  ــذي دّب ــر اهلل )ع( ال ــر أم ــذا األم ــة. ه ــا ماضي ــة، وإرادتن قوي

لــه، فالثــورة ليســت مــن صنــع البــرش، ولكنهــا بتوفيــق اهلل )8(.

ــال  ــة، ف ــى درج ــه بأق ــا في ــا علين ــؤدي م ــا ن ــايل، نجاحه وبالت

ــًدا يــأس وال وهــن،  هنــن، وال نرتاجــع، وال يــدب إىل نفوســنا أب

إنــا نمــي وعندمــا نفعــل يكــون توفيــق اهلل )8( هلــذا الشــعب. هــذا أمــر واضــح جــًدا، فانظــروا إىل األمــام؛ لــرتوا 

مــرص بعــد ســنوات يف مكاهنــا الالئــق بأهلهــا إن شــاء اهلل.

ــا  ــا للمصلحــة العلي ــا وإعالًن ــا وتوحدن ــه بمقــدار تضافرن ــًدا عــن أي تفصيــالت كــا قلــت، أؤكــد لكــم أن بعي

للوطــن وبمقــدار ترفعنــا عــن املكاســب الضيقــة ســنتجاوز حتــًا إن شــاء اهلل هــذه املرحلــة االنتقاليــة التــي مــرت هبــا 

والتقديــر  واجــب،  املــادي  التقديــر   
بقــدر  املهــين،  والتقديــر  مهــم،  املعنــوي 
يأخــذون،  هلــا  مصــر  أبنــاء  يعطــي  مــا 
واملهندســون يف القلــب مــن ذلــك، البــد 
أن تراعــي الدولــة ذلــك باهتمــام، كمــا 
حيــدث مــع باقــي املهــن األخــرى، البــد مــن 
الرعايــة والعنايــة بأبنــاء املهــن كلهــا
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مجيــع األمــم العظيمــة يف مرحلــة مــا بعــد الثــورات، ومتــر هبــا مــرص، ونمــر هبــا اآلن. وبمقــدار حتلينــا مجيًعــا باحلكمــة 

والبعــد عــن اإلثــارة والتهييــج والبحــث عــا جيمــع وال يفــرق وبقــدر حتمــل مؤسســات الدولــة ملســؤولياهتا وفــق 

دســتور يفصــل بــن الســلطات وســلطات ثــالث متــارس دورهــا باســتقاللية، وال تتداخــل لرتبــك املشــهد، وإنــا 

تتكامــل لتكمــل البنــاء املؤســي الديمقراطــي، ســيكون بــكل هــذا إن شــاء اهلل نجاحنــا وتقدمنــا آلفــاق املســتقبل 

الــذي ال أشــك يف أنــه ســيحمل لنــا بفضــل اهلل كل اخلــر، ثقــة فيــه )8( القائــل: }إن اهلل ال يضيــع أجــر مــن أحســن 

عمــًا{، ثــم ثقــة يف هــذا الشــعب العظيــم الــذي أراد أن يتقــدم، ولــن يوقــف تقدمــه إنســان بــإذن اهلل.

هنــاك بعــض النــاس، خــارج مــرص مــن أعدائهــا، يتصــورون أن املرصيــن يمكــن يف حلظــة مــن الزمــن أن يــرسق 

منهــم أحــد مكتســباهتم، أو يعطلهــم عــن حتقيــق أهــداف ثورهتــم، هــؤالء أنــا أراهــم وأقــف هلــم بــكل مرصــاد، وال 

يتقدمــون نحــو تعويــق مســرتنا خطــوة واحــدة إن شــاء اهلل.

ــد أن  ــاء اهلل، بع ــب إن ش ــت قري ــواب يف وق ــس الن ــة، جمل ــة الترشيعي ــتكال املؤسس ــاء اهلل إىل اس ــي إن ش  نم

ينتهــي إعــداد قانــون االنتخابــات، ويتوافــق النــاس عــى دســتورية هــذا القانــون إن شــاء اهلل ننتقــل إىل إنجــاز هــذه 

املرحلــة لتكتمــل املؤسســات. وإن شــاء اهلل باملهندســن وبــكل أبنــاء املهــن يف مــرص وبــكل أبنــاء مــرص رجال ونســاء 

ينجــز هــذا الطريــق الــذي ُنعبِّــده نحــن بأيدينــا. إذا تركنــاه ويمــي الوقــت لــن يــأيت أحــد ليعبــده لنــا، هــذا الطريــق 

البــد أن نعّبــده نحــن.

وبالتــايل وعينــا الــدروس، وأخذنــا العــر مــن املــايض، وال نريــد لفســاد مكاًنــا عــى اإلطــالق يف وطننــا. 

التحديــات هــذه حتتــاج إلينــا مجيًعــا، ونحــن نحتــاج إىل أهلنــا ووطننــا مجيًعــا. وهكــذا نمــي إن شــاء اهلل إىل هــذا 

ــتقبل. ــم يف املس ــاز العظي اإلنج

 مــرة أخــرى أهنئكــم هبــذا اليــوم، وأهنــئ مــرص ونفــي كمهنــدس منكــم التــي تشــارككم مــرص اليــوم التــي 

تشــارككم هــذه املناســبة العزيــزة عــى قلوبنــا مجيًعــا يــوم املهنــدس. وفقكــم اهلل وســدد عــى طريــق البنــاء خطاكــم. 

والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بالتوفيق إن شاء اهلل، ربنا يوفقكم مجيًعا.



ــة  ــة وخارجي ــات داخلي ــن تحدي ــودان م ــر والس ــه مص ــرض ل ــا يتع م
ــا ــل مًع ــتوجب العم ــل يس ــتقبل أفض ــى مس ــا إل وتطلعهم



 مــا يجمعنــا مــن أواصــر األخــوة والمصالــح المشــتركة واالنتمــاء والقيــم 
ــي  ــق ف ــية تتدف ــرايين أساس ــة ش ــو بمنزل ــر ه ــار والمصي ــدة المس ووح

جســد واحــد
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

ــة. يف  ــن عــى هــذه الكلمــة الطيب ــز فخامــة الرئيــس البشــر، ولــكل احلارضي ــل لــأخ العزي الشــكر للجزي

البدايــة أود أن أبــدأ هــذه الكلمــة التــي أوجههــا إليكــم أخــي العزيــز فخامــة الرئيــس البشــر وإىل احلارضيــن 

وإىل كل الشــعب الســوداين، إىل كل أهــل الســودان، معــًرا هبــا عــن مشــاعر الشــعب املــرصي كلــه جتــاه أشــقائه 

يف الســودان، فالتحيــة الواجبــة لكــم وألهــل الســودان مجيًعــا نبــدأ هبــا..

 فالسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

كلمة الرئيس مرسي يف افتتاح مباحثات مصر والسودان 
4 أبريل 
2013م
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هــذه مناســبة عظيمــة جــًدا بالنســبة لنــا يف مــرص، وشــاء اهلل )ســبحانه وتعــاىل( أن تكــون يف ليلــة مباركــة يف 

ــا  ــح بلدين ــاء اهلل - لصال ــه - إن ش ــذا، وأن جيعل ــا ه ــا يف اجتاعن ــارك لن ــأل اهلل )8( أن يب ــة، وأس ــة اجلمع ليل

وشــعبينا يف مــرص والســودان.

ــد املرافــق  ــري والوف ــا وللشــعب الســوداين، عــن خالــص تقدي ــة أن أعــرب لكــم مجيًع  يطيــب يل يف البداي

لفخامــة األخ الرئيــس عمــر البشــر وللســودان الشــقيق حكومــة وشــعًبا عــى كــرم الضيافــة وحفــاوة 

االســتقبال، وعــى كل مظاهــر الــود التــي قوبلنــا هبــا ومشــاعر األخــوة التــي غمرتنــا منــذ أن وطــأت أقدامنــا 

أرض الســودان الشــقيق.

 اإلخوة احلضور الكرام مجيًعا،

ــن  ــن م ــس والعرشي ــورة اخلام ــالق ث ــث بانط ــا احلدي ــة يف تارخيه ــة فارق ــرص مرحل ــدأت م ــون، ب ــا تعلم ك

ــة  ــة واحلري ــادئ العدال ــى مب ــس ع ــد يتأس ــد جدي ــم إىل عه ــن بثورهت ــقائكم املرصي ــور أش ــدة وعب ــر املجي يناي

ــة  ــات الدول ــاء مؤسس ــتكال بن ــد واس ــذا العه ــالد ه ــاض مي ــن خم ــة، لك ــة االجتاعي ــة والعدال والديمقراطي

وتركيــز اجلهــود لتأييــد تطلعــات الشــعب املــرصي نحــو التقــدم والرفاهيــة، كل ذلــك مل يكــن ليشــغل مــرص 

عــن االهتــام أيًضــا هبمــوم أشــقائها يف العــامل العــريب، ال ســيا يف وادي النيــل، يف ظــل الروابــط األزليــة الضاربة 

يف أعــاق التاريــخ واملصــر املشــرتك الــذي جيمــع بــن مــرص والســودان.

ــرص  ــه م ــرض ل ــا يتع ــك أن م ــارص، وال ش ــه املع ــن تارخي ــة م ــة فاصل ــر بمرحل ــل يم ــعب وادي الني  إن ش

ــا مــن أجــل  والســودان مــن حتديــات داخليــة وخارجيــة وتطلعهــا إىل مســتقبل أفضــل يســتوجب العمــل مًع

االســتفادة املثــى مــن الطاقــات واملــوارد املتاحــة يف البلديــن، بــا يســهم يف االرتقــاء بالتعــاون القائــم بيننــا إىل 

آفــاق أكثــر رحابــة اتســاًقا مــع مســتوى العالقــات االســرتاتيجية املتشــعبة، ومــن هــذا املنطلــق نتطلــع معكــم 

إىل أن تشــهد املرحلــة املقبلــة تضافــر جهــود البلديــن لوضــع أســس ملشــاركة اقتصاديــة حقيقيــة؛ ففــي ضــوء 

ــاك قطاعــات عديــدة يمكــن مــن خالهلــا  املقومــات التــي نمتلكهــا، أقصــد نمتلكهــا يف مــرص والســودان، هن

تفعيــل هــذه املشــاركة، وعــى رأســها:

أوالً- مرشوعــات البنيــة األساســية يف جمــاالت الربــط الــري والطاقــة والربــط الكهربائــي، ولعــل افتتــاح 

ــة  ــن خط ــا ضم ــع إىل وضعه ــوة أوىل نتطل ــل خط ــة يمث ــرتة املقبل ــالل الف ــن خ ــن البلدي ــن ب ــن الري الطريق
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طموحــة لالرتقــاء بمنظومــة التعــاون الثنائــي يف جمــاالت البنيــة األساســية رشق النيــل وغربــه، هنــاك طريــق 

ــاء اهلل. ــا إن ش ــو أيًض ــاؤه ه ــم إنش ــاء اهلل يت ــر، وإن ش ــر األمح ــاحل البح ــو س ــون وه ــا تعلم ــث ك ثال

 ثانًيــا- املرشوعــات الزراعيــة املشــرتكة خاصــة مــا يســتهدف حتقيــق األمــن الغذائــي للبلديــن، وتصديــر الفوائــض 

مــن املحاصيــل واملنتجــات املصنعــة.

 ثالًثــا- التعليــم ونقــل املعرفــة واالرتقــاء باخلدمــات الصحيــة وكافــة املجــاالت املتعلقــة بتنميــة املــوارد البرشيــة، 

أن  الرئيــس،  األخ  فخامــة  معــي،  تتفقــون  أنكــم  وأثــق 

يمثــل فرصــة  املشــرتكة  العليــا  اللجنــة  عقــد اجتاعــات 

ــا  ــا، وم ــن بلدين ــاون ب ــاالت التع ــم جم ــز ودع ــة لتعزي مهم

عرضتمــوه، فخامــة الرئيــس أخــي العزيــز الرئيــس البشــر، 

مــا عرضتمــوه مــن أن نرتقــي بمســتوى اللجنــة إىل مســتوى 

ونثمنــه،  مبــارشة،  عليــه  نوافــق  الرؤســاء  أو  الرئيســن 

ونطبقــه مبــارشة إن شــاء اهلل؛ ولتفعيــل اإلرادة املخلصــة 

مــن أجــل حتقيــق تلــك املشــاركة االقتصاديــة التــي تســتلزم 

ــة  ــع خط ــن لوض ــة يف البلدي ــوزارات املعني ــن ال ــيق ب التنس

عمــل بشــأن املرشوعــات املســتقبلية.

وال يفوتنــي هنــا أن أشــيد بالــدور الرئيــي الــذي يضطلــع 

ــه قطــاع األعــال يف البلديــن لتجســيد تلــك املشــاركة. ويف  ب

هــذا اإلطــار، فإننــي أدعــو رجــال األعــال والقطــاع اخلــاص 

ــودان،  ــتثارات إىل الس ــن االس ــد م ــه املزي ــرصي إىل توجي امل

ــس  ــس جمل ــيد رئي ــارة الس ــت زي ــد مثل ــاء اهلل. ولق ــارشة إن ش ــوًرا ومب ــذا وف ــتعدون هل ــم مس ــرف أهن ــا أع وأن

الــوزراء املــرصي يف ســبتمر مــن العــام املــايض إىل الســودان واصطحابــه لوفــد مــن رجــال األعــال املرصيــن 

ضــم متخصصــن يف جمــال الزراعــة والتصنيــع الزراعــي واإلنتــاج احليــواين، فضــاًل عــن افتتــاح فــرع البنــك 

األهــيل املــرصي يف اخلرطــوم، مثلــت خطــوة إضافيــة عــى صعيــد تشــجيع املزيــد مــن االســتثارات املرصيــة يف 

الســودان، ونســعى إن شــاء اهلل إىل مواصلــة اجلهــود بــكل قــوة يف هــذا اإلطــار.

ال شــيء ميكــن أن  يشــغل مصــر عــن 
العــامل  يف  أشــقائها  هبمــوم  االهتمــام 
يف  النيــل،  وادي  يف  ســيما  ال  العــريب، 
يف  الضاربــة  األزليــة  الروابــط  ظــل 
أعمــاق التاريــخ واملصــر املشــترك الــذي 

والســودان مصــر  بــن  جيمــع 
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 فخامة األخ الرئيس، السيدات والسادة، احلضور مجيًعا،

ســتظل مــرص دائــًا بــإذن اهلل إىل جانــب شــعب الســودان الشــقيق بجميــع أطيافــه وانتاءاتــه، داعمــة 

للســودان، وجلهــوده يف دفــع التنميــة يف كافــة أرجائــه، بــا حيقــق املصالــح املشــرتكة، ويعمــق الروابــط الوثيقــة 

بــن البلديــن، فــإىل جانــب املشــاركة االقتصاديــة التــي نطمــح مًعــا إليهــا عــى املســتوى الســيايس، تواصــل مرص 

ــة، كــا  ــة والدولي ــه واســتقراره يف خمتلــف األطــر واملحافــل اإلقليمي دورهــا الداعــم للســودان الشــقيق وألمن

ســتواصل مــرص دورهــا املســاند أيًضــا جلهــود الســودان وجنــوب الســودان الشــقيقن مــن أجــل تســوية كافــة 

القضايــا املتعلقــة بينهــا بشــكل توافقــي أخــوي بــا يســهم يف 

تعزيــز التعــاون والســالم بــن البلديــن، ودعــم جهــود االســتقرار 

ــة يف املنطقــة. والتنمي

 وأود يف هــذا اإلطــار التأكيــد جمــدًدا عــى اســتعداد مــرص 

لتقديــم كل عــون ممكــن إلنجــاح احلــوار بــن اخلرطــوم وجوبــا، 

وصــوالً هلــذه الغايــة، كــا ســتواصل مــرص جهودهــا أيًضــا 

لدعــم اتفــاق الدوحــة للســالم يف دارفــور، والعمــل عــى انضــام 

كافــة احلــركات والفصائــل الدارفوريــة هلــذا االتفــاق، بــا حيقــق 

ــاًل  ــور، فض ــة دارف ــة لقضي ــاملة والنهائي ــية الش ــوية السياس التس

عــن دعــم مــرص ملؤمتــر إعــادة أعــار وتنميــة دارفــور املزمــع عقــده 

ــاري،  ــل اجل ــهر إبري ــن ش ــن م ــابع والثام ــي الس ــة يوم يف الدوح

وتأييدهــا كذلــك لكافــة اجلهــود اإلقليميــة والدوليــة الراميــة 

لتحقيــق املصاحلــة والتنميــة يف اإلقليــم؛ إرســاًء لدعائــم الســالم 

ــور. ــة يف دارف ــتقرار والتنمي واالس

ــي بذلتهــا احلكومــة  ــا باجلهــود الت  واســمحوا يل، أخــي الرئيــس، أن أعــرب يف هــذا الســياق عــن ترحيبن

ــم  ــا ت ــاء عــى م ــي تســتهدف البن ــم، والت ــة والوضــع اإلنســاين يف اإلقلي الســودانية برئاســتكم ملعاجلــة القضي

ــالم  ــق الس ــاين وحتقي ــع اإلنس ــن الوض ــهام يف حتس ــأنه اإلس ــن ش ــه م ــو توج ــة، وه ــه يف الدوح ــاق علي االتف

والتنميــة يف اإلقليــم، حتــرص مــرص أيًضــا عــى دعــم اجلهــود الســودانية والدوليــة التــي تســتهدف إعــادة إعــار 

ــودان. ــة رشق الس وتنمي

أدعــو  رجــال األعمــال والقطــاع اخلــاص 
مــن  املزيــد  توجيــه  إىل  املصــري 
يف  خاصــة  الســودان،  إىل  االســتثمارات 
الزراعــي  والتصنيــع  الزراعــة  جمــال 
بأنــه  وأبشــركم  احليــواين،  واإلنتــاج 
األهلــي  البنــك  فــرع  افتتــاح  مت  قــد 

اخلرطــوم يف  املصــري 
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 ويف هــذا اإلطــار، جــاءت املشــاركة املرصيــة يف مؤمتــر إعــادة إعــار رشق الســودان الــذي عقــد 

بالكويــت مطلــع ديســمر 2010م، وأود هبــذه املناســبة التأكيــد جمــدًدا عــى اعتزامنــا مواصلــة توفــر كل 

ــد  ــا إىل املزي ــد أيًضــا عــى تطلعن ــز حتــت رعايتكــم، والتأكي ــم العزي ســبل الدعــم ألشــقائنا يف هــذا اإلقلي

مــن التنســيق مــع األشــقاء يف الســودان بالتعــرف عــى احتياجاهتــم عــى خمتلــف األصعــدة، والعمــل عــى 

تلبيتهــا يف أقــرب فرصــة.

 فخامة األخ العزيز الرئيس، اإلخوة احلضور مجيًعا،

ــو  ــودان، وه ــرص والس ــن م ــاور ب ــيق والتش ــارب والتنس ــن التق ــًدا م ــرة مزي ــهر األخ ــهدت األش ــد ش لق

ــارات االنتــاء واملصــر املشــرتك، وقــد متثــل ذلــك التقــارب يف تالقــي وجهــات  ــه يف ضــوء اعتب ــز ب أمــر نعت

نظــر البلديــن إزاء معظــم القضايــا الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة ذات االهتــام املشــرتك، األمــر الــذي يتعــن 

معــه العمــل مًعــا، والبنــاء عــى هــذا الرصيــد اإلجيــايب لالنطــالق نحــو آفــاق أرحــب مــن التعــاون بــن مــرص 

ــة التكامــل االقتصــادي املرجــو. والســودان، وصــوالً إىل مرحل

وأثــق أن يف هــذه املباحثــات ومــا ســنبحثه خالهلــا مــن مرشوعــات وقضايــا مهمة ما حيقــق غاياتنا املشــرتكة، 

ويرتجــم يف الوقــت ذاتــه حــرص البلديــن عــى مواصلــة التعــاون يف كافــة املجــاالت الفنيــة والتنمويــة؛ حتقيًقــا 

آلمــال وتطلعــات الشــعبن الشــقيقن، شــعب وادي النيــل الواحــد، فــإذا كان هنــر النيــل الــذي هــو هبــة مــن 

املــوىل )ع( لبلدينــا رشيــان التواصــل بــن مــرص والســودان، فــإن مــا جيمعنــا مــن أوارص األخــوة واملصالــح 

ــن أساســية تتدفــق يف جســد واحــد،  ــة رشاي ــم ووحــدة املســار واملصــر هــو بمنزل ــاء والقي املشــرتكة واالنت

جســد أبنــاء الــوادي، ومتدهــم بمزيــد مــن القــوة؛ تطلًعــا حليــاة أفضــل ومســتقبل أكثــر إرشاًقــا.

ــرى اهلل  ــوا فس ــل اعمل ــق }وق ــاح والتوفي ــكل النج ــا ب ــال اجتاعن ــل أع ــا، وكل ــاىل مجيًع ــا اهلل تع  وفقن

عملكــم ورســوله واملؤمنــون{ صــدق اهلل العظيــم.

 أشكركم والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته



554

»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

احلمــد هلل، والصــالة والســالم عــى رســول اهلل )](، يــا ريب لــك احلمــد كــا ينبغــي جلــالل وجهــك وعظيم 

ــه  ــل اهلل وبرمحت ــل بفض ــوله، }ق ــا ورس ــد )]( نبًي ــا، وبمحم ــالم دينً ــا وباإلس ــاهلل ربن ــا ب ــلطانك، رضين س

فبذلــك فليفرحــوا هــو خــر ممــا جيمعــون{ هــذا هــو فضــل اهلل، وهــذه رمحــة اهلل التــي ينبغــي أن نفــرح هبــا، 

والتــي هــي خــر مــن كل مــا نجمــع. هــذه األخــوة وهــذه املحبــة وهــذا التواصــل وهــذه اجللســة يف بيــت اهلل يف 

أرض اهلل يف الســودان، القريــب مــن القلــب شــعًبا وأرًضــا بينكــم أهيــا األحبــاب.

كلمة الرئيس حممد مرسي بعد صاة اجلمعة
يف اخلرطوم بالسودان 

5 أبريل 
2013م
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 }قــل بفضــل اهلل وبرمحتــه فبذلــك فليفرحــوا هــو خــر ممــا جيمعــون{، }رب ارشح يل صــدري، ويــرس 

يل أمــري، واحلــل عقــدة مــن لســان يفقهــوا قــويل{.

اإلخوة الكرام احلضور مجيًعا، 

أحييكم بتحية اإلسالم اخلالدة، فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ــًا حلســن األداء د.عصــام البشــر، وهــو هكــذا  ــا، أكرمــه اهلل، ووفقــه دائ  وقــد ســمعنا مــا ســمعنا مــن خطيبن

دائــًا يضــع النقــاط عــى احلــروف، ويبــن األمــور كــا ينبغــي هلــا 

أن تكــون، وال أزكيــه عــى اهلل.

ــاوة  ــعًبا، حف ــة وش ــا وحكوم ــودان، رئيًس ــا يف الس ــد لقين  لق

ــي،  ــب والتآخ ــاين احل ــا كل مع ــة فيه ــم مقابل ــا منه ــة، لقين متوقع

ــوم،  ــس والي ــاوة باألم ــذه احلف ــا ه ــي، وجدن ــداد الطبيع واالمت

توجــت هبــذه الكلــات املنــرة مــن عــى منــر اإلســالم منــر 

.)[( رســول اهلل 

أهيا األحباب الكرام،

 أبــرشوا يــا أهــل الســودان، إخــويت الكــرام يــا أهــل الســودان، 

ــودان  ــل الس ــرشوا، أله ــا أب ــرص أيًض ــل م ــول أله ــرشوا وأق أب

أبــرشوا؛ فقــد هنضــت مــرص بفضــل اهلل وألهــل مــرص، أبــرشوا 

ــل  ــزءه األصي ــن ج ــة ليحتض ــه كامل ــودان ذراعي ــح الس ــد فت فق

ــن. ــرص واملرصي ــل م ــه يف وادي الني ــب إىل قلب القري

يــا إخــوة اإلســالم والعروبــة يف كل مــكان، أبــرشوا فقــد قــام أبنــاء مــرص، إخوانكــم شــعب مــرص، قامــوا بعــد 

غفــوة، وحتركــوا بعــد كبــوة، وهــا هــي مــرص - كــا تــرون - مهــا كانــت الظــروف واألحــوال تنهــض - بفضــل اهلل 

-ثــم بجهــد وعــرق وإرادة وعزيمــة أبنائهــا }يســتبرشون بنعمــة مــن اهلل وفضــل وأن اهلل ال يضيــع أجــر املؤمنــن، 

الذيــن اســتجابوا هلل وللرســول مــن بعــد مــا أصاهبــم القــرح للذيــن أحســنوا منهــم واتقــوا أجــر عظيــم، الذيــن قــال 

الشــعبن  يربــط   متــن  حبــل  هنــاك 
عظيــم،  بربــاط  والســوداين  املصــري 
التــراب  الشــعبان  ينفــض  أن  البــد 
ــا،  ــل بينهم ــم التكام ــي يت ــه ك عن
وكــي  الوحــدة،  حتــدث  وكــي 

بينهمــا الفرقــة   تــزول 
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ــا وقالــوا حســبنا اهلل ونعــم الوكيــل، فانقلبــوا  هلــم النــاس إن النــاس قــد مجعــوا لكــم فاخشــوهم فزادهــم إياًن

بنعمــة مــن اهلل وفضــل مل يمسســهم ســوء واتبعــوا رضــوان اهلل واهلل ذو فضــل عظيــم إنــا ذلكــم الشــيطان خيــوف 

أوليــاءه فــا ختافوهــم وخافــوين إن كنتــم مؤمنــن{.

هــذا نــداء اهلل لنــا مجيًعــا، أال نخشــى إال اهلل، وأال نعــود أبــًدا إىل الــوراء، وأن نعتصــم بــه ســبحانه، وأن نقــول 

ونــردد دائــًا: حســبنا اهلل ونعــم الوكيــل، هــذا يكفينــا، اهلل كافينــا، اهلل )8( حيــب إذا نظــر إىل عبــاده أن يراهــم لــه 

داعــن، وبســنته مستمســكن، وبدينــه وحبلــه املتــن معتصمــن 

}واعتصمــوا بحبــل اهلل مجيًعــا وال تفرقــوا{.

وهــا نحــن يف مــرص ويف الســودان وحولنــا أشــقاؤنا يف كل 

ــدون أن تنهــض  ــا، ويري ــا مــن كل اجتــاه يرقبونن مــكان وإخوانن

هــذه البــاد، نمــد هــذا احلبــل املتــن إىل كل مــكان يف بادنــا، 

ــه،  ــه، لنحــرص عــى قوت ــا، لنمســك بأطراف ــه مجيًع لنعتصــم ب

لنتكامــل ونتعــاون؛ كــي تــؤيت هــذه الوحــدة ثارهــا، وثارهــا 

ــا أن  ــا مجيًع ــده لن ــة، اهلل وع ــة مضمون ــه يقيني ــل اهلل وحول بفض

نســتبرش باخلــر والفضــل إذا أدينــا مــا علينــا }ولو أن أهــل القرى 

آمنــوا واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات مــن الســاء واألرض{.

باألســباب، ومــن  نأخــذ  أن  اإليــان والتقــوى  متــام  ومــن 

األســباب أن نتعــاون }وتعاونــوا عــى الــر والتقــوى وال تعاونــوا 

ــذا  ــدة{ ه ــة واح ــم أم ــذه أمتك ــدوان{، }إن ه ــم والع ــى اإلث ع

ــا التــي اســتعبدنا عليهــا مــن اهلل؛  ــا الــذي نعبــد، وهــذه أرضن ربن

لكــي نعمرهــا، وهــا نحــن نمــد أيدينــا إىل ربنــا لكــي يوفقنــا ســبحانه، نمــد أيدينــا لبعضنــا؛ فمــن متــام عبوديتنــا هلل 

أن نتآخــى فيــه، وأن نتعــاون عليــه، وأن يعــذر بعضنــا بعًضــا فيــا وقعنــا فيــه مــن اختــالف، وال أقــول خالًفــا، إنــا 

ــون. ــودان متكامل ــرص والس ــاء اهلل - يف م ــن - إن ش نح

وهــا نحــن نفتــح كل األبــواب، وهــا نحــن نمــد األيــادي، ونفتــح القلــوب، ونعمــل بالعقــول، ونتــواىص فيــا 

بــن  وحــدة  هنــاك  تكــون  أن  أريــد 
اإلفريقــي،   اإلســامي  العــريب  العــامل 
لكــي  الوحــدة  هــذه  تتمــدد  وأن 
أراد؛  مــن  لوائهــا  حتــت  ينضــوي 
ليكــون هــذا التكامــل يف أفريقيــا 
املســلمن  وبــن  بــل  العــرب،  وبــن 
الدنيــا هــذه  لســعادة  غرهــم  وبــن 
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بيننــا عــى احلــق وباحلــق ونصــر عليــه، ســنجد لذلــك أعــداء ونحــن بفضــل اهلل وحولــه إن شــاء اهلل قــادرون عــى 

ــا بعًضــا  ــه، وأن يعــذر بعضن ــا علي أن نعــر هــذه املرحلــة، وأن نســر هبــذه املســؤولية، وأن نتعــاون عــى مــا اتفقن

فيــا اختلفنــا حولــه يف رأي أو رؤيــا، لكننــا ال ننظــر أســفل األقــدام، وال ننظــر إىل سفاســف األمــور، وإنــا ننظــر 

إىل معاليهــا.

لقــد رشــحوك ألمــر لــو فطنــت له

إذا القــوم قالوا من فًتى خلت أنني

فاربأ بنفســك أن ترعى مع اهلمل

أتبلــد ومل  أكســل  فلــم  عنيــت 
........

كلكــم هــذا الرجــل يف مــرص والســودان، العــامل ينظــر إلينــا، وربنــا قبــل هــذا العــامل مــن فــوق ســبع ســاوات 

يــرى ويســمع، وهــذه مســرة إن شــاء اهلل يرعاهــا ربنــا؛ لكــي تنهــض البــالد، ولكــي يعــود النــاس بحــق إىل العمــل 

واجلــد، وهــذا مــن حســن العبــادة هلل )ع( »هــذه يــد حيبهــا اهلل ورســوله«. اليــد التــي تعمــل، اليــد اخلشــنة، اليــد 

التــي تنتــج، التــي تــأكل مــن إنتاجهــا.

 كــا ســمعنا، لدينــا كثــر مــن املــوارد، لدينــا الكثــر مــن اإلمكانيــات، لدينــا البــرش واإلرادة والعزيمــة والعقيــدة 

والتاريــخ والرؤيــة، فــا الــذي ينقصنــا؟ علينــا أن ننطلــق أهيــا األحبــاب، ولقــد اتفقنــا عــى الكثــر، وبقيــت آليــات 

ــار قــد يكــون علــق عــى بعــض األمــور، ننفــض عــن املعــدن النفيــس  ــل ثقافــات وغب نطبقهــا إن شــاء اهلل، ونزي

الــذي هــو احلبــل املتــن، الــذي يربــط الشــعبن، يربــط شــعب مــرص والســودان بربــاط عظيــم، ننفــض الــرتاب عنــه 

كــي يتــم هــذا التكامــل، وكــي حتــدث هــذه الوحــدة، وكــي تــزول هــذه الفرقــة، وهــي زائلــة إن شــاء اهلل.

 كان مــا كان، وال نبكــي عــى مــا كان، وإنــا نحــن اآلن - إن شــاء اهلل - إىل الغــد ماضــون، وطــن واحــد، ونيــل 

واحــد، وإرادة واحــدة، وقيــادة واحــدة، وأهــداف واحــدة، فابــرشوا أهيــا األحبــاب.

ــد هلــذا املحــور التنمــوي العاملــي العــريب اإلســالمي  ــا نري ــد أن أؤكــد عــى شــيئن أساســين، ومهــا: أنن  وأري

اإلفريقــي، حمــور وادي النيــل، أن ينهــض بجــد، وأن نكــون نحــن مــن أســباب هنضتــه، وعــودة احلــق إىل أصحابــه، 

ــل، وأن  ــذا التكام ــاون، وأن ه ــذا التع ــد أن ه ــة أؤك ــة الثاني ــية، النقط ــة أساس ــذه نقط ــم، وه ــاب عنه ــد أن غ بع

هــذه الوحــدة التــي ننشــدها ليســت ضــد أحــد، وليســت معنيــة بــأن تتدخــل يف شــؤون أحــد، وإنــا نحــرص عــى 
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التواصــل مــع اآلخريــن، وأن تتمــدد هــذه اإلرادة لكــي ينضــوي حتــت لوائهــا مــن أراد؛ ليكــون هــذا التكامــل يف 

أفريقيــا وبــن العــرب، بــل وبــن املســلمن وبــن غرهــم لســعادة هــذه الدنيــا.

 جئنــا برســالة ســالم إىل هــذا العــامل، ال نريــد حرًبــا وال عدواًنــا، وإنــا نريــد للنــاس خــًرا، وإن شــاء اهلل يتحقــق 

هــذا اخلــر. لقــد اتفقنــا عــى الكثــر، وســنفتح إن شــاء اهلل الطريــق الرشقــي للنيــل، وبعــده بعــد ذلــك غــرب النيــل، 

ثــم الســاحل، ثــم منطقــة احلــدود والتكامــل وكل أدوات العمــل، وكل أدوات اإلنتــاج مــن اجلانبــن تعمــل بحــق 

بــإرادة واعيــة؛ لكــي يعــود اخلــر عــى الطرفــن، عــى الشــعبن الكريمــن اللذيــن يســتحقان كل خر.

 أهيــا األحبــاب، نحــن نــدرك ونعــرف أن قــدر اهلل الطيــب يف هــذه األمــة مــاٍض إىل منتهــاه، ونــرى - بفضــل 

اهلل - أهدافنــا، وقــد حتققــت ومتفائلــون جــًدا - إن شــاء اهلل.

أبرشوا باخلر، أبرشوا باخلر، أبرشوا باخلر، وإن غًدا لناظره لقريب، واهلل )8( الراعي واملوفق.

 أشكركم عى احلفاوة، وعى حسن االستقبال، وأمتنى لكم السالمة والتوفيق.

 والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

اليــوم ويف إطــار املتابعــات الطبيعيــة مــع املجلــس األعــى للقــوات املســلحة، وأنــا أجلــس معهــم وأتواصــل 

دائــًا بقيــادات وضبــاط وصــف وجنــود القــوات املســلحة بــكل الســبل، اليــوم مــع املجلــس األعــى للقــوات 

ــاع،  ــا ســعدت جــًدا هبــذا االجت ــة، أن ــد األعــى للقــوات املســلحة رئيــس اجلمهوري ــي القائ املســلحة، وبصفت

وأنــا أود أن أؤكــد يف هــذا الســياق عــى عــدة نقــاط:

املجلس األعلى للقوات املسلحة - تصرحيات القادة
11 أبريل 

2013م
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النقطة األوىل: 

ال يمكــن أبــًدا أن أســمح، بــأي حــال مــن األحــوال، بــأي نــوع مــن اإلســاءة أو التعريــض أو اســتخدام أيــة وســيلة 

مــن وســائل التعــدي عــى أي فــرد مــن أفــراد القــوات املســلحة مــن قيادهتــم مــن القائــد العــام للقــوات املســلحة وزيــر 

الدفــاع واإلنتــاج احلــريب، ومــروًرا باملجلــس األعــى، وباقــي قيــادات وضبــاط وصــف والعاملــن يف القــوات املســلحة.

ــاءة  ــي إس ــلحة ه ــوات للمس ــى للق ــأي معن ــرد أو ب ــاءة إىل أي ف ــه، إن أي إس ــع كل ــه إىل املجتم ــر أوجه ــذا أم ه

لنــا مجيًعــا، ونحــن نرفــض أي نــوع مــن أنــواع اإلســاءة إىل أبنائــي الضبــاط وصــف الضبــاط واجلنــود والعاملــن يف 

القــوات املســلحة. أنــا ال أســمح أبــًدا، وال أقبــل، وال يمكــن أبــًدا أن يــرىض مــرصي واحــد بــأي نــوع مــن اإلســاءة 

ــأي شــكل مــن األشــكال. ألي منكــم ب

 النقطة الثانية:

هــذا الشــعب يقــدر جــًدا، وأنــا كرئيــس للجمهوريــة وكقائــد أعــى للقــوات املســلحة وجــزء مــن القــوات املســلحة 

يف قراراهتــا وتوجهاهتــا وأعاهلــا. الشــعب املــرصي كلــه يقــدر جــًدا، وأنــا أعلــن ذلــك للعــامل كلــه، يقــدر جــًدا الــدور 

ــن أي  ــه م ــن خارج ــن م ــذا الوط ــالمة ه ــن وس ــظ أم ــلحة يف حف ــوات املس ــه الق ــت ب ــه وقام ــوم ب ــذي تق ــم ال العظي

عــدوان عليــه، وأثنــاء مرحلــة كلنــا نعرفهــا ســابًقا عــى كل أمنــه الداخــيل، ومــا زالــت تشــارك يف حفــظ هــذا األمــن.

 النقطة الثالثة:

 إننــا ونحــن نتحــدث يف هــذا االجتــاع، تطرقنــا إىل أمــن الوطــن ومفهــوم أمــن الوطــن ومحايــة حــدود هــذا الوطــن 

حــدود مــرص الشــالية الغربيــة الرشقيــة اجلنوبيــة كاملــة غــر منقوصــة، ال جمــال للحديــث مــن أي نــوع مــن التفريــط عــن 

حبــة رمــل واحــدة مــن هــذا الوطــن، وبفضــل اهلل احلامــي احلقيقــي هلــذا الوطــن، هلــذه احلــدود هــي القــوات املســلحة.

 النقطة الرابعة:

قنــاة الســويس وتطويــر، قنــاة الســويس واملحــور التنمــوي يف قناة الســويس، هــذا مرشوع كبر تشــارك فيــه القوات 

املســلحة، واملســاحات اخلاضعــة والروريــة والالزمــة ألعــال الدفــاع والتعبــة يف هــذا املحــور هــذه املســاحات طبًقــا 

ــًدا مــع  ــة وال تتعــارض أب ــا منهــم ومعهــم هــذه حمفوظــة ومصون ــادات القــوات املســلحة، وأن ــل قي ــا يقــرر مــن قب مل

مســاحات أخــرى كثــرة تكــون قابلــة للتنميــة وجــزء مــن املــرشوع التنمــوي الكبــر لقنــاة الســويس.
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ــلحة  ــوات املس ــع أن الق ــن للجمي ــر أعل ــة وتقدي ــكل ثق ــب وب ــكل ح ــتها، وب ــت مناقش ــا مت ــور وغره ــذه األم  ه

ــوات  ــي يف الق ــرى ألبنائ ــرة أخ ــرر م ــه، وأك ــل عن ــر ال ينفص ــرصي الكب ــد امل ــن اجلس ــزء م ــي ج ــد، وه ــد واح جس

املســلحة الضبــاط القيــادات الصــف اجلنــود العاملــن ال تلتفتــوا للشــائعات، نحــن نــرد عــى هــذه الشــائعات، وال 

نقبــل أبــًدا بــأي نــوع مــن أنــواع اإلهانــة أو النيــل منكــم، فالنيــل منكــم نيــل منــا مجيًعــا، ونحافــظ عليكــم، ونتمنــى 

دائــًا أن تكــون قواتنــا املســلحة هــي الــدرع الواقــي، ونبــذل مــن أجــل ذلــك الغــايل والنفيــس لكــي تبقــى شــاخمة قــادرة 

عــى محايــة هــذا الوطــن ومطمئنــة، وهــي تفعــل ذلــك كيل ثقــة وتقديــر ألبنــاء القــوات املســلحة وحــب وتواصــل مــع 

أبنــاء القــوات املســلحة مــع قياداهتــا التــي تســهر عليهــا، وتــؤدي دورهــا بــكل كفــاءة واقتــدار.

 حتيــايت لكــم مجيًعــا، ويف هــذه الليلــة، ليلــة اجلمعــة، الليلــة - إن شــاء اهلل - التــي يســتجاب فيهــا الدعــاء، أمتنــى 

ــا اخلــر، وأن حيافــظ عــى هــذا الوطــن وأهلــه. وأســأل اهلل )8( أن يبــارك هلــذا الوطــن يف أهلــه، وأن يرزقنــا مجيًع

نحــن اليــوم طبًعــا تــم ترقيــة الســادة ُقــواد الفــروع الثالثــة قــوات البحريــة والدفــاع اجلــوي والقــوات الريــة إىل 

رتبــة الفريــق، وهــذا تقديــر جلهودهم، وتقدير للقوات املســلحة يف أشــخاصهم، فأتقــدم هلم بكل التهنئــة والتقدير، 

وألــف مــروك، وأمتنــى أن هبــذه الرتقيــة - إن شــاء اهلل - يكونــون أكثــر نفًعــا ملــرص وللقــوات املســلحة.. شــكًرا. 
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)1(

إن مكتبــة اإلســكندرية مؤسســة مرصيــة اجلــذور، دوليــة األبعــاد، عامليــة الرســالة، مؤسســة رائــدة يف ذلــك 

العــامل الرقمــي اجلديــد الــذي يغــر حياتنــا اليوميــة بشــكل مذهــل، بــا ال يــدع جمــاالً للشــك يف أن املؤسســات 

القائمــة عــى املنظومــة املعرفيــة للمجتمعــات جيــب أن تتغــر لتواكــب هــذا التغيــر.  وقــد ســعدت بــا قامــت 

ــا للمزيــد مــن  بــه لتطويــع قــدرات احلاســب اآليل يف خدمــة اللغــة العربيــة، فالبــد للمكتبــة أن تســعى ســعًيا حثيًث

كلمة السيد الرئيس يف لقائه مع أمناء
 مكتبة اإلسكندرية

13 أبريل 
2013م
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ــوف  ــة س ــة املرصي ــات احلكومي ــد أن مؤسس ــي أؤك ــرى، وإنن ــة األخ ــات الثقافي ــات واملؤسس ــع املكتب ــل م التواص

تقــدم الدعــم والعــون ملكتبــة اإلســكندرية يف حتقيــق هــذا البعــد اجلوهــري مــن رســالتها الســامية.

 أرحب بكم، وأمتنى لكم كل التوفيق يف مهامكم املقبلة.

 أمتنى لكم إقامة سعيدة يف مرص يف القاهرة أثناء وجودكم يف هذه الدورة من اجتاع أمناء املكتبة.

أشكركم، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

)2( 

أحياًنــا يتحــدث - ربــا بغــر قصــد - أن هنــاك أقلية مســيحية »مينوريت«، وهــذا كالم أنا شــخصًيا بالتعريف 

»بردفينشــن« أرفضــه؛ ألن األقليــة تعنــي غربــاء عــن وطــن جــاؤوا إليــه وعاشــوا مــع أهلــه، فهنــاك أقليــة عربية 

يف الواليــات املتحــدة، أقليــة مرصيــة يف النرويــج وهكــذا، هــذا مفهــوم األقليــة، أمــا يف مــرص فاملســيحيون ال 

ينطبــق عليهــم تعريــف »املينــوريت« األقليــة؛ ألهنــم أصحــاب وطــن، ألهنــم أهــل هــذا الوطــن مثــل املســلمن، 

وبالتــايل عــدد املســلمن أكثــر مــن عــدد املســيحين، لكــن مهــا مجيًعــا مواطنــون مرصيــون بــكل معنــى الكلمــة 

احلقيقــي يف الواقــع وليــس فقــط يف القانــون والدســتور، ال ينطبــق عــى املســيحين يف مــرص تعريــف أو معنــى 

ــل الرئاســة، وأقــول هــذا  ــى قب ــل حت ــذ زمــن طوي ــى ذلــك من ــا أتبن ــة هــذا مفهــوم خطــأ، وأن أو مفهــوم األقلي

التعريــف اخلطــأ يــؤدي إىل حتليــل خطــأ للموقــف، وربــا يــؤدي إىل ترصفــات خطــأ يف الواقــع.



إن جهدكــم قــد حفــظ للدولــة المصريــة بقاءهــا وازدهارهــا وريادتهــا 
فتحيــة لكــم أيهــا العمــال.. 
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 }قل بفضل اهلل وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خر مما جيمعون{

ــيل  ــون(، وأص ــوله واملؤمن ــم ورس ــرى اهلل عملك ــوا فس ــل اعمل ــه )وق ــم كتاب ــل يف حمك ــد هلل القائ احلم

وأســلم عــى رســولنا حممــد )]( الــذي مــد يــده يســلم عــى معــاذ بــن جبــل )]( فلمــس يف يــده خشــونة، 

فســأله عــن ســبب هــذه اخلشــونة، فأخــره أهنــا مــن أثــر العمــل، فقّبلهــا رســول اهلل )](، وقــال »هــذه يــد 

ــوله«. ــا اهلل ورس حيبه

كلمة الرئيس حممد مرسي يف االحتفال بعيد العمال 
يف قصر القبة 

30 أبريل 
2013م
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ــون وينتجــون،  ــن يعمل ــاء مــرص العاملــن.. هــؤالء الذي ــادي أبن ــل كل أي ــي أقب ــا عــى ســنته )]( فإنن وَجْرًي

ــم تعــرون عنهــم..  ــون وينتجــون وأنت ــن يعمل هــؤالء الذي

مــن خاللكــم، أتوجــه إىل كل مــن يعمــل مــن املرصيــن يف أرض مــرص أو خــارج مــرص.. أتوجــه إليهــم مجيًعــا 

بخالــص التحيــة والتقديــر وكل عــام وأنتــم مجيًعــا بخــر.. وأهــاًل وســهاًل ومرحًبــا يــا عــال مــرص وبنــاة حضارهتا.. 

أهــاًل وســهاًل بكــم ومرحًبــا بالقيــادات العاليــة والنقابيــة.. أرحــب بكــم يف بيــت هــذا املــكان تــم بنــاؤه بعــرق 

املرصيــن، وكان حكــًرا عــى قلــة قليلــة فيــا مــى، ولــوال 

ثــورة اخلامــس والعرشيــن مــن ينايــر لــوال هــذه الثــورة املجيــدة 

املباركــة مــا كنــا لنجتمــع يف هــذا املــكان، فتحيــة إجــالل وإكبــار 

للشــهداء، شــهداء الثــورة واملصابــن، وحتيــة إعــزاز وفخــر لبنــاة 

ــة. مــرص احلضــارة والعراق

أهــاًل وســهاًل ومرحًبــا بكــم.. بقاعــدة مــرص الصلبــة ورصيــد 

عافيتهــا املمتــد يف أعــاق التاريــخ الذيــن أنطقــوا احلجــر ليتحدث 

عــن مهاراهتــم وفنوهنم.

يا عال مرص ويا بناة حضارهتا،

 إن جهدكــم قــد حفــظ للدولــة املرصيــة بقاءهــا وازدهارهــا 

وريادهتــا فتحيــة لكــم أهيــا العــال.. يــا مــن تواصلــون الليــل 

بالنهــار جُتِــّدون وتنتجــون لكــي نمتلــك مجيًعــا إرادتنــا التــي غابــت 

عنــا طويــاًل، قبــل ثــورة اخلامــس والعرشيــن مــن ينايــر جيــيء عيــد 

العــال هــذا العــام، اليــوم بعــد مــرور أكثــر مــن عامــن عــى ثــورة 25 ينايــر.. هــذه الثــورة التــي التحــم فيهــا الشــعب 

املــرصي كلــه حــول هــدف التغيــر، وكان للعــال دور كبــر ليــس فقــط يف املشــاركة يف الثــورة يف الشــوارع واملياديــن، 

ــد قامــت هــذه  ــة، وق ــاج يف ظــل ظــروف صعب ــة اإلنت ــر عجل ــة يف تدوي ولكــن أيًضــا وعــى نفــس القــدر مــن األمهي

الثــورة مــن أجــل رفعــة وكرامــة الشــعب املــرصي وأنتــم يف القلــب منــه.. مًعــا نحقــق أهــداف الثــورة وننهــض بمرصنا 

وأمهــر  أكفــأ  مــن  املصــري  العامــل 
العمــال علــى وجــه األرض إذا مــا توافــرت 
أعيــد  أن  وأريــد  املائمــة،  الظــروف  لــه 
شــعار »صنــع يف مصــر«، ليكــون فخــًرا 
للمصريــن مجيًعــا ورمــًزا جلديــة وقــدرة 
أبنــاء مصــر الثــوار علــى اإلنتــاج وعلــى 

والوفــرة الكفايــة 
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احلبيبــة.. بكــم ومــن أجلكــم قامــت هــذه الثــورة، وبكــم نكمــل املســرة الثوريــة يف البنــاء والتنميــة ســمعتموين قبــل 

ــلحة  ــوات املس ــادة للق ــادة والري ــه القي ــت في ــر 73، وكان ــور األول يف أكتوب ــث، العب ــور الثال ــول العب ــا أق ــك وأن ذل

ــاء الشــعب  ــادة ألبن ــادة والري ــه القي ــر 2011م، وكانــت في ــاين كان يف 25 يناي ــور الث ــذ الشــعب، والعب وخلفهــا حينئ

املــرصي مجيًعــا، وكان خلفهــم وداعــًا وحامًيــا هلــم القــوات املســلحة، وهــا نحــن ندخــل مرحلــة العبــور الثالــث وهــو 

عبــور اإلنتــاج.. التحــدي الــذي يواجهنــا مجيًعــا.

اليــوم نحتفــل بالعــال.. نحيــي العــال، ويف ذات الوقــت نحيــي أصحــاب العمــل أيًضــا، نحيي القطــاع اخلاص 

بــكل مــا فيــه ومــن فيــه، ونحيــي القطــاع العــام وقطــاع األعــال بــكل مــن فيــه ومــا فيــه.. اليــوم زيــارة.. الزيــارة 

التــي قمــت هبــا ملجمــع احلديــد والصلــب يف حلــوان التبــن جممــع احلديــد والصلــب العظيــم جــًدا الــذي بــدأت 

ــًدا  ــا رائ ــون رصًح ــه أن يك ــد ب ــنة، وُقص ــوايل 55 س ــايض ح ــرن امل ــن الق ــينيات م ــع يف اخلمس ــه األوىل توض لبنات

للصناعــة املرصيــة، وكــا قلــت وأكــرر اآلن: إن عبــد النــارص حينئــذ أراد أن يضــع قاعــدة صناعيــة صلبــة، وكان 

معــه مــن أبنــاء مــرص الرشفــاء الكــرام.. العلــاء.. املهندســون.. العــال الذيــن ضحــوا مــن أجــل هــذه املرشوعــات 

الكبــرة..

اليــوم ونحــن ننظــر إىل األمــام ال بــد مــن دفــع وتطويــر هــذه املنشــآت الكبــرة املهمــة ال عــى حســاب القطــاع 

اخلــاص، ولكــن ســعة مــن أبنــاء مــرص وتعبــًرا عــن إمكانياهتــم وقدرهتــم عــى اســتيعاب العــرص والبنــاء عــى مــا 

فعلــوا قبــل ذلــك، وتضامنـًـا وتعاوًنــا مــع كل أصحــاب العمــل، وكل العــال يف كل املجــاالت، حقيقــة لــن نمتلــك 

إرادتنــا ونحافــظ عــى هــذه اإلرادة مــا مل ننتــج.. وننتــج يف كل املجــاالت الذيــن يتحدثــون عــن - أنتــم وأنــا معكــم 

- عــن زيــادة يف األجــور.. عــن عــالوة.. عــن معيشــة أفضــل بدخــل أكــر إذا مل يصاحــب هــذا إنتــاج وعــرق وجــد 

واجتهــاد وعدالــة اجتاعيــة وإعــال للقانــون واحــرتام لقيمــة العمــل والعامــل.. إذا مل يواكــب هــذا ذاك فــا قيمــة 

اجلنيهــات التــي ال تســتطيع أن تشــرتي مــا حيتاجــه الواحــد فينــا، نحــن اآلن أمــام حتــٍد ضخــم جــًدا.. قــادرون إن 

شــاء اهلل عــى اجتيــازه.. عــى النجــاح يف العبــور الثالــث كــا كان النجــاح عظيــًا يف العبــور األول والثــاين.

ــة  ــة والقــدرات التنموي ــروة مــرص احلقيقي ــوا ث ــوا ومــا زال ــة وهــم اآلن كان إن العــال هــم عــاد الطاقــة البرشي

ألي بلــد كــا تعلمــون مرتبطــة بــا متتلكــه مــن طاقــات برشيــة مؤهلــة ومدربــة.. طاقــات قــادرة عــى التعامــل مــع 
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كل جديــد بكفــاءة عاليــة، ســتعود احليــاة وتضــخ الدمــاء واالســتثارات إىل مرشوعاتنــا الكــرى التــي مــن خالهلــا 

ــد  ــام بع ــاع ع ــع لقط ــام.. ال بي ــاع الع ــاص والقط ــاع اخل ــان القط ــة.. التوأم ــة احلقيقي ــرة للتنمي ــة كب ــاك إمكاني هن

ذلــك، وال إهــدار لقيمــة عمــل وال اســتغناء عــن عامــل عــى اإلطــالق، بــل احلــق كل احلــق للجميــع، إن شــاء اهلل، 

نحــن ال بــد.. ال بــد.. ال بــد نشــتغل.. ننتــج.

إن العامــل املــرصي مــن أكفــأ وأمهــر العــال عــى وجــه األرض إذا مــا توافــرت لــه الظــروف املالئمــة، ونريــد 

ملنــاخ احلريــات أن يعيــد شــعار.. بــل نؤكــد عــى رضورة أن يكــون صنــع يف مــرص، ليكــون فخــًرا لنــا مجيًعــا ورمــًزا 

جلديــة وقــدرة أبنــاء مــرص الثــوار عــى اإلنتــاج وعــى الكفايــة والوفــرة. 

يا عال مرص،

 إنــا نتحــدث اليــوم انطالًقــا مــن حقــوق العــال التــي كفلهــا الدســتور املــرصي يف جمــال احلقــوق االقتصاديــة 

ــادئ املســاواة  ــة عــى أســاس مب ــه الدول ــا لــكل مواطــن تكفل ــا ورشًف ــا وواجًب ــار العمــل حًق ــة وباعتب واالجتاعي

والعدالــة وتكافــؤ الفــرص كــا نــص الدســتور عــى أن الدولــة تتيــح الوظائــف العامــة للمواطنــن عــى أســاس 

ــاة أو وســاطة.. اجلــدارة دون حماب

أبناؤكــم مجيًعــا يف القلــب ومجيــع املناصــب والوظائــف للدولــة متاحــة للجميــع وفًقــا للدســتور والقانــون وال 

جمــال للعــودة إىل الــوراء وتقديــم املحاصصــة واملحســوبية عــى حســاب أبنــاء الطبقــات الكادحــة مــن الشــعب، لن 

يكــون هــذا أبــًدا إن شــاء اهلل، وتكفــل الدولــة حــق كل عامــل يف األجــر العــادل واإلجــازات والتقاعــد والتأمــن 

ــل  ــن العم ــة يف أماك ــالمة املهني ــر رشوط الس ــل وتواف ــر العم ــد خماط ــة ض ــة واحلاي ــة الصحي ــي والرعاي االجتاع

ــة عــى  ــه خدمــات التأمــن االجتاعــي وتعمــل الدول ــة ل ــة العامــل مــن الفصــل التعســفي، وتكفــل الدول ومحاي

توفــر معــاش مناســب لصغــار الفالحــن والعــال الزراعيــن والعالــة غــر املنتظمــة ولــكل مــن ال يتمتــع بنظــام 

التأمــن االجتاعــي، وتطبيًقــا ملــا ورد يف الدســتور فقــد وضعنــا جمموعــة متكاملــة ومتناغمــة مــن الرامــج لتحقيــق 

مبــادئ الثــورة وعــى رأســها إصــالح منظومــة األجــور مــع مراعــاة نفقــات املعيشــة، ونعمــل عــى تعديــل قانــون 

العمــل بــا يضمــن عــى القضــاء عــى العمــل املؤقــت ووضــع حلــول للــرشكات املتعثــرة واختــاذ كافــة اإلجــراءات 

ــاذ هــذه احلقــوق، كــا أطلــب  ــع مســؤوليتي الدســتورية أعمــل معكــم عــى إنف ــا مــن واق إلعــادة تشــغيلها، وأن

منكــم يــا عــال مــرص أداء واجباتكــم نحــو الوطــن بــكل أمانــة وحــب وإخــالص، وأنتــم أهــل لذلــك.
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 ويف هــذه املناســبة الغاليــة عــى قلــب كل مــرصي، أحــب أن أناقــش معكــم اليــوم جمموعــة مــن قضايــا تشــغل 

الوســط العــايل وتشــغلني وتشــغل الشــعب املــرصي.. القضيــة األوىل:

مشــكلة البطالــة بأبعادهــا املختلفــة، وقــد ورثنــا هــذه املشــكلة ضمــن مواريــث أخــرى أثقلــت كاهــل املرصيــن 

وتعلمــون أهنــا نتجــت مــن روافــد متعــددة أمههــا ســوء التخطيــط للمــورد البــرشي وعــدم وجــود رؤيــة طموحــة 

تربــط خمرجــات التعليــم بســوق العمــل ونحــن نعمــل اآلن عــى تضييق هــذه الفجوة كــا تعمل اللجــان املتخصصة 

عــى التوســع يف القطاعــات االقتصاديــة املولــدة لفــرص العمــل 

كالزراعــة وصناعــة الــدواء والصناعــات التحويليــة وصناعــة 

املالبــس والنســيج وغرهــا. 

القضية الثانية:

تطويــر منظومــة الترشيعــات العاليــة والنقابيــة ذات الصلــة، 

ومــن ذلــك رضورة وضــع حــد أدنــى لأجــور، وســوف نعمــل 

معكــم عــى إصــدار القــرارات اجلــادة واملدروســة يف هــذا الصدد 

ومنهــا:

- إعــادة صياغــة مخســة عــرش قانوًنــا لتناســب منــاخ مــا بعــد 

ــاة  ــة ببن ــة اإلنتاجي ــراف العملي ــاركة أط ــر بمش ــورة 25 يناي ث

مــرص وعاهلــا املهــرة حتــت رعايــة الدولــة لضــان الوفــاء 

بحيــاة كريمــة والئقــة للجميــع ومــن أجــل مواكبــة االرتفــاع 

يف األســعار.

-  إصــدار قانــون احلريــات النقابيــة قريًبــا، وأدعوكــم حلــوار جمتمعــي حــول القانــون الــذي يكفــل للعــال حرياهتم 

وحيميهــم مــن أيــة جهــات رقابيــة ومــن أجــل توســيع دائــرة املســتفيدين مــن التنظيــات النقابيــة، وقــد عملــت 

عــى رسعــة تشــكيل إدارة متخصصــة ملتابعــة املحاكــم العاليــة لــإلرساع يف إصــدار األحــكام، وقــد صــدر قــرار 

وزيــر العــدل هبــذا اخلصــوص.

جمــال  هنــاك  يكــون  أال  أريــد 
حســاب  علــى  واملحســوبية  للمحاصصــة 
أبنــاء الطبقــات الكادحــة مــن الشــعب، 
وأن تكفــل الدولــة حــق كل عامــل 
يف األجــر العــادل واإلجــازات والتقاعــد 
والتأمــن االجتماعــي والرعايــة الصحية 

العمــل   خماطــر  ضــد  واحلمايــة 
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احلركــة النقابيــة العاليــة تشــهد وستشــهد حريــة ملــا تعهدهــا مــرص مــن قبــل وســتعمل احلكومــة عــى تقديــم 

مرشوعــات القوانــن التــي تنظــم العمــل النقــايب بشــكل يتناســب مــع أهــداف ثــورة 25 ينايــر ومــع الدســتور 

املــرصي اجلديــد والــذي كفــل للعــال حرياهتــم وحقوقهــم الكاملــة وهــي املشــاريع التــي ســتخضع ملناقشــات 

مطولــة ومســتفيضة مــن قبلكــم حتــى تــأيت معــرة عــن طموحاتكــم وعــن مبــادئ احلريــة التــي كرســها دســتور 

2012م، وإن للعــال احلــق النقــايب يف التعبــر عــن مطالبهــم التــي نســعى مجيًعــا لتحقيقهــا فالنقابــات العاليــة 

رشيــك رئيــي ليــس فقــط يف تنميــة الوطــن ولكــن أيًضــا يف 

تأمــن ديمقراطيتنــا اجلديــدة، ومتكــن املجتمــع املــرصي احلــر.

ــة  ــة االجتاعي ــا بــكل مــا حيقــق العدال كــا أؤكــد لكــم التزامن

التــي هــي هــدف أســايس مــن أهــداف ثــورة 25 ينايــر وبــا يتفــق 

واملعايــر الدوليــة يف جمــال حقــوق العــال مــع احــرتام حــق 

العــال يف التعبــر الســلمي عــن مطالبــه املرشوعــة كآخــر احللــول 

لعــدم تعديــل عجلــة اإلنتــاج التــي حتتاجــه مــرص اجلديــدة بعــد 

ثورتكــم العظيمــة.

لقــد  بمعاناتكــم  أحــس  معكــم..  وأعيــش  طبًعــا  أحــس 

صرتــم كثــًرا عــى ســنوات طويلــة مــن اإلمهــال والفســاد..

ــع  ــا، وأتاب ــم حلله ــًدا معك ــعى جاه ــاكلكم، وأس ــعر بمش أش

ــى أن  ــام ع ــدل األرق ــال، وت ــض كل الع ــام نب ــكل اهت ــم ب معك

احلركــة العاليــة تشــكل أكثــر مــن نصــف إمجــايل االحتجاجــات 

كــا جــاء يف إحصائيــات دراســة أجراهــا مؤخــًرا املركــز املــرصي للحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة عــن عــام 

2012، وشــكل القطــاع احلكومــي أكثــر القطاعــات العاليــة احتجاًجــا يف هــذا العــام 2012م بواقــع حــوايل 

69 % مــن إمجــايل االحتجاجــات االجتاعيــة بمتوســط 5 احتجاجــات عاليــة كل يــوم غالبيتهــا بســبب مشــاكل 

األجــور واحلوافــز والبــدالت وتثبيــت العالــة املؤقتــة وإجيــاد فــرص عمــل جديــدة.

عملــت علــى إصــدار عــدة  قــرارات، منهــا:  
قانوًنــا  عشــر  مخســة  صياغــة  إعــادة 
لتناســب منــاخ مــا بعــد ثــورة 25 ينايــر 
ــة  ــة اإلنتاجي ــراف العملي ــاركة أط مبش
ببنــاة مصــر وعماهلــا املهــرة حتــت رعايــة 
ــة  ــاة كرمي ــاء حبي ــان الوف ــة لضم الدول
مواكبــة  أجــل  ومــن  للجميــع  والئقــة 

االرتفــاع يف األســعار
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ــول،  ــويًفا للحل ــاًء وتس ــس إرج ــذا لي ــت.. ه ــض الوق ــاج لبع ــر حيت ــن األم ــدأ، ولك ــم نب ــا نع ــدأ اآلن مًع نب

ــة،  ــب مرشوع ــا مطال ــع يف معظمه ــة ترف ــات العالي ــم أن االحتجاج ــة، وأعل ــم برصاح ــدث معك ــي أحت ولكن

ولكــن علينــا أن نضــع ســوًيا التصــورات واحللــول مًعــا، واالحتجاجــات بقــدر مــا هــي وســيلة للتعبــر عــن 

ــات.. ــة التحدي ــية ملواجه ــيلة الرئيس ــون الوس ــا أن تك ــن وحده ــاج ال يمك ــل اإلنت ــا ال تعط ــب طامل املطال

ــة  ــا الطريق ــاج ألهن ــة اإلنت ــع عجل ــت يف دف ــتثمر الوق ــور.. وأن نس ــن األم ــة لتحس ــي فرص ــم أن نعط األه

ــا.. ال أحــد  ــج لن ــأيت مــن اخلــارج ينت ــا الغــايل، ال أحــد ي ــة وطنن ــق مطالبكــم، ويف تنمي ــة يف حتقي ــر فعالي األكث

ــا..  ــا بدورن ــا.. ال أحــد ســيقوم مكانن ــا بلدن ينمــي لن

ــا إمكانيــات ضخمــة جــًدا.. أهــدرت ألســباب تعلموهنــا..  عندنــا مشــاكل.. عندنــا حتديــات، لكــن عندن

اآلن نعــر.. ننطلــق.. ننتــج.. عندمــا ننتــج بالــرورة ال بــد نأخــذ، وملــا نأخــذ نجــد احليــاة ميــرسة، واألســعار 

يف متنــاول اجلميــع، لــو أخذنــا مــن غــر مــا ننتــج.. األســعار عاليــة جــًدا، لكــن ال بــد أن ننتــج مــع بعــض، وملــا 

ننتــج ال بــد نأخــذ، وهــذا حقنــا كلنــا.. أســهم هــذا الوطــن ملكنــا كلنــا.. مقســمة علينــا كلنــا.. مل يعــد أحــد 

يــرسق أحــًدا، ونحــن وراء الفســاد باملرصــاد.

ــن  ــاس الذي ــتثمرين والن ــال واملس ــال األع ــرص.. رج ــاء م ــكل.. ألبن ــول لل ــم.. أق ــن خاللك ــادي م  ونن

ــن  ــي.. نح ــر حقيق ــذا غ ــتثار.. ه ــن االس ــم م ــغل أو نمنعه ــن الش ــم ع ــم أو نوقفه ــا نخوفه ــورون أنن يتص

نخلــص مــع كل واحــد يقــول: أنــا أمــد يــدي أدفــع الــذي عــيّل وآخــذ حقــي وأســاهم يف تنميــة وطنــي، عفــا 

ــوي  ــكل يس ــاهم.. ال ــأيت يس ــكل ي ــكل.. ال ــن ال ــم وم ــي ومنك ــع من ــن يدف ــق الوط ــن ح ــلف.. لك ــا س اهلل ع

حالــه.. الــكل بالقانــون يأخــذ حقــه ويــؤدي واجبــه.. كلنــا أصحــاب أســهم متســاوية يف هــذه البلــد.. ال أحــد 

لــه أســهم أكثــر مــن أحــد، املفاضلــة بقــدر مــا ننتــج.. املفاضلــة بقــدر مــا نعطــي.. املفاضلــة بقــدر مــا نضحــي 

وبالقانــون وطبًعــا بالدســتور.. ال أحــد يزايــد علينــا، وال نحــن أبــًدا نبحــث أن نتخلــص مــن أحــد أجــرم أو 

أذنــب ذنًبــا حوســب عليــه.. إنــا الفســاد ونتائجــه.. ال بــد أن النــاس تدفــع حــق البلــد، رضائــب.. الــذي يدفــع 

الرائــب يكــون ســيد اجلميــع.. إنتــاج.. الــذي ينتــج يكــون ســيد القــوم.. مســرة وهنضــة وتنميــة كلنــا رشكاء 

فيهــا، نحــن أهــل مــرص إن شــاء اهلل قــادرون عــى إنتــاج العبــور الثالــث.
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القضية الثالثة 

التــي أريــد أن أقــول لكــم عليهــا.. أنــا ســمعت الرســالة بالــكالم عــن الريبــة.. أنــا أتكلــم عــن رضائــب 

أخــرى.. مــن أجــل االســتثار، ومــن أجــل العمــل ومــن أجــل رجــال األعــال.. الــكالم عــن تفاصيــل رضائب 

األفــراد ال يقــر إال بقانــون وطبًقــا ملــا حيقــق املصلحــة.. ال أحــد يقلــق مــن احلكايــة هــذه، نحــن نتكلــم فيــا بعــد 

االســتثار مــن أجــل الــكل يصبــح مطمئنـًـا أن أحــًدا يظلــم أحــًدا.

القضيــة الثالثــة.. حــارض.. عــال مــرص يف اخلــارج هــم النقطــة الثالثــة.. لقــد ملســت بنفــي يف زيــارايت مــا 

يعانيــه.. نحــن نريــد الــكل يســتفيد واالســتفادة العظمــى فقــط ثقافــة اإلنتــاج والــذي لــه حــق ال بــد يأخــذه.. 

لكــن ال بــد مــن ثقافــة اإلنتــاج وجديــة العمــل حتــى فعــاًل عندمــا نقــول نريــد يبقــى نأخــذ بجــد، ويبقــى الــذي 

نأخــذه لــه أثــر يف حياتنــا مبــارشة.. مــرص مل تعــد بلــد أحــد غرنــا، مــرص ملكنــا كلنــا.. مــرص تصــب وتنطلــق 

بنــا، غــر منتظريــن مــن أحــد آخــر حيملنــا أو يقــدم لنــا كالًمــا ال يعــر عنــا، ال.. نحــن نســاعد.. كل التفاصيــل 

مطروحــة إن شــاء اهلل، أتفضــل حــارض(.

الذيــن يعملــون يف اخلــارج ويعانــون مــن اإلمهــال ونقــص التدريــب.. الذيــن يعملــون يف اخلــارج ويعانــون 

ــا  ــا يف هــذا املجــال..، أن ــاع حلقوقهــم وهن مــن اإلمهــال ونقــص التدريــب.. ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن ضي

بالنســبة للعاملــن يف اخلــارج أؤكــد عــى مســؤولية الدولــة يف ضــان مســتوى التدريــب الالئــق حتــى يأخــذوا 

حقوقهــم كاملــة، هــؤالء الذيــن برهنــوا عملًيــا عــى عمــق االنتــاء هلــذا الوطــن.

هــؤالء العاملــون يف اخلــارج الــذي برهنــوا عملًيــا عــى عمــق االنتــاء هلــذا الوطن.. هــؤالء العال يشــاركون 

يف ضــخ العملــة الصعبــة يف وقــت األزمــات مقتطعــن مــن قوهتــم ملســاندة اقتصــاد وطنهــم مــرص، فاســتحقوا.. 

يســتحقون أن تضعهــم مــرص، نضعهــم مجيًعــا موضــع العنايــة والرعايــة الكاملــة، وكل الشــكر والتقديــر، وقــد 

أصــدرت توجيهــات واضحــة إىل الســفارات والقنصليــات والبعثــات الدبلوماســية للوقــوف بجانــب العامــل 

املــرصي، حتــى ينــال كافــة حقوقــه.

 وأعتقــد أن العــال املرصيــن يف اخلــارج بــدءوا يستشــعرون اهتاًمــا حقيقًيــا هبــم وبأوضاعهــم مــن 

الدبلوماســية املرصيــة، كــا ســيكون مــن أولوياتنــا وضــع اخلطــط لالرتقــاء بمســتوى تدريــب العــال الذيــن 
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يمثلــون اخلــرة املرصيــة يف اخلــارج، وســنعمل عــى رفــع كفــاءة هــؤالء ليزيــد الطلــب عليهــم كعــال متميزيــن 

ــة مــن  ــا أن تنســحب الدول متفرديــن مــع ضــان حقوقهــم التــي كفلهــا دســتور مــرص كاملــة، لقــد كان خمطًط

وظيفتهــا االجتاعيــة يف تقديــم الســلع واخلدمــات بشــكل كامــل كــا تعلمــون، أمــا اآلن ويف ضــوء املســؤولية 

ــة  ــة البني ــادة هيكل ــة إلع ــراءات اجلذري ــاذ اإلج ــى اخت ــة ع ــات النقابي ــع املنظ ــم وم ــنعمل معك ــتورية س الدس

ــورة،  ــداف الث ــم أه ــق أه ــا لتحقي ــل مًع ــر.. نعم ــورة يناي ــد ث ــا بع ــرص م ــع م ــة ملجتم ــة واالجتاعي االقتصادي

وهــي العدالــة االجتاعيــة لتــاليف تأثــرات هــذه السياســات 

عــر  مجيًعــا  منهــا  عانينــا  التــي  املنصفــة  وغــر  املمنهجــة 

عــرشات الســنن، وســوف نعالــج مشــكالت قطــاع األعــال 

ــادات  ــه بقي ــة وندعم ــة والتمويلي ــاكل اإلداري ــث اهلي ــن حي م

ــك. ــن ذل ــر م ــل أكث ــى ال يتعط ــة حت ــاءة عالي ذات كف

 وقبــل أن أهنــي كلمتــي أحــب أن أوجــه رســائل لفئــات 

خاصــة للمجتمــع املــرصي: 

الرسالة األوىل:

مل يعــد أحــد.. مل يعــد هنــاك جمــال إن أحــد رئيــس أو 

غــره يعطــي منحــة ألحــد، أنتــم أصحــاب املنحــة.. أنتــم 

ــاة  ــه احلي ــل.. متنحون ــرق والعم ــن بالع ــون الوط ــن متنح الذي

الكريمــة باإلنتــاج، هــذا أمــر اآلن واضــح جــًدا.. أنتــم الذيــن 

الوطــن  هلــذا  الكريمــة  احليــاة  والعــرق  بالعمــل  متنحــون 

وأهلــه، املنتجــون هــم املانحــون.. مــن ينتــج هــو الــذي يمنــح.. املنحــة منكــم أنتــم ألنفســكم ولشــعب مــرص 

كلــه، ومــع ذلــك حقوقكــم كلهــا حمفوظــة، وال تقصــر يف حــق أبــًدا، ويف شــهر 5، الثالثــن يف املائــة 2008م 

ســتدخل كلهــا بالكامــل، ويف شــهر 7 العــالوة الدوريــة العاديــة، ومــا هــو ممنــوح قبــل ذلــك ومســتقر وزيــادة 

ــاء اهلل.  ــه إن ش ــذ كل حق ــد وأن يأخ ــا كان ال ب ــر مم ــه أكث علي

العاملــون يف اخلــارج الذين  يشــاركون 
وقــت  يف  الصعبــة  العملــة  ضــخ  يف 
األزمــات مقتطعــن مــن قوهتــم ملســاندة 
يســتحقون  مصــر،..  وطنهــم  اقتصــاد 
العنايــة  موضــع  مصــر،  تضعهــم  أن 

الكاملــة والرعايــة 
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الرسالة الثانية:

 إىل املــرأة املرصيــة العاملــة، وهــي أمنــا وأختنــا وابنتنــا.. لقــد كفــل الدســتور حقوًقــا كثــرة وقــدم موازنــة 

جيــدة بــن الــدور االجتاعــي وبــن واجبــات املــرأة العاملــة، وســنعمل مًعــا عــى متكــن املــرأة املرصيــة العاملــة، 

وعــى رفــع قدراهتــا وتنميــة مهاراهتــا، فاملــرأة والرجــل حلقتــان متكاملتــان ال فــرق بينهــا يف العطــاء الوطنــي.. 

علينــا ســوًيا أن نرســخ يف املجتمــع ثقافــة جديــدة جتعــل مــن املــرأة رشيــًكا تنموًيــا حقيقًيــا.

الرسالة الثالثة:

ــم  ــل تناديك ــن العم ــاء.. ميادي ــرص الرشف ــال م ــال أع إىل رج

رشيــك  اخلــاص  والقطــاع  متاحــة،  االســتثارية  والفــرص 

ــة  ــي املرحل ــر لتخط ــف والتضاف ــن التكات ــل ع ــة، وال بدي التنمي

ــة  ــزام الدول ــع الت ــرصي م ــاد امل ــا االقتص ــر هب ــي يم ــة الت الصعب

ــام رشاكــة اســرتاتيجية بــن  ــة الداعمــة لقي ــة القانوني بتوفــر البيئ

ــيل.  ــاع األه ــي والقط ــاع احلكوم ــاص والقط ــاع اخل القط

الرسالة الرابعة:

هــي رســالة إىل العامــل املــرصي.. لقــد جعلــت مــن أولويــات 

ــاق  ــح آف ــتثار وفت ــتثمرين واالس ــذب املس ــارج ج ــاليت للخ رح

ــدف  ــرب هب ــرشق والغ ــع ال ــة م ــاء رشاكات حقيقي ــاون وبن للتع

أعــى هــو مصلحــة العامــل املــرصي..

أهيــا العامــل املــرصي، والعامــل هــذه كلمــة تشــمل كل مــن 

ــن  ــذي ســيحدد أي ــج يف الصناعــة.. يف الطــرق.. يف الزراعــة.. يف كل املجــاالت.. العامــل املــرصي هــو ال ينت

ــا ألهنــا  ــؤرة اهتامن ــون فيهــا يف ب ــام اآلن والعامل ــل مــن االهت نقــف نحــن يف املســتقبل، الســياحة جــزء أصي

ــا مــن  ــا أقــول لكــم مجيًع ــا.. للمرصيــن مجيًع ــم هبــا ونحــرص عليهــا ونرعاهــا مجيًع ــا.. هنت أحــد أهــم مواردن

خاللكــم، يف احلديــد والصلــب واألملنيــوم والتعديــن واإلنتــاج احلــريب ويف كل املجــاالت موضــع عنايــة كاملــة 

خاطــب الرئيــس مرســي العمــال قائــًا: 
بالعــرق  الوطــن  متنحــون  الذيــن  أنتــم 
ــة  ــاة الكرمي ــه احلي ــل.. متنحون والعم
متنحــون  الذيــن  أنتــم  باإلنتــاج.. 
الكرميــة  احليــاة  والعــرق  بالعمــل 
هلــذا الوطــن وأهلــه.. املنحــة منكــم 
أنتــم ألنفســكم ولشــعب مصــر كلــه
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بــإرادة واضحــة ودراســة علميــة لننطلــق عــى أســس متينــة بعــد عهــود مــن اإلمهــال والضيــاع، أمــا عــن املشــهد 

الســيايس املــرصي ولعلكــم تتســاءلون وهــذا حقكــم.. أقــول: بالنســبة للعالقــة مــع الســلطة القضائيــة، احــرتام 

القضــاة واســتقالل القضــاء ليــس حمــل نقــاش فهــو الركيــزة األوىل لدولــة القانــون ودولــة القانــون هــي الضانــة 

األوىل للديمقراطيــة املرصيــة إن كنــا نتحــدث عــن اســتكال مســار الثــورة، فــال شــك أن أحــد أهــم مكتســبات 

الثــورة هــو ديمقراطيتنــا الوليــدة الناشــئة التــي يعــد احــرتام القانــون أحــد دعاماهتــا ويف نفــس الوقــت فــإن أحــد 

أوجــه املارســة الديمقراطيــة التــي بــدأت ترتســخ يف مرصنــا الغاليــة بعــد الثــورة هــي أن تقــوم كل جهــة ببحــث 

ومناقشــة القوانــن التــي تنظــم وتطــور أدائهــا وتصلــح مــن مؤسســاهتا، فهنــاك اســتحقاقات ترشيعيــة كثــرة 

للدســتور ترتبــط بقــوى جمتمعيــة وبمؤسســات الدولــة، والقاعــدة املتبعــة ســواء دســتورًيا أو ديمقراطًيــا أن يتــم 

أخــذ رأي اجلهــات املعنيــة بــأي قانــون واالســتفادة مــن رؤيتهــم ألهنــم أهــل اختصــاص وألهنــم املخاطبــون 

هبــذه القوانــن، ولكوهنــم األكثــر درايــة باإلصالحــات املطلوبــة لتفعيــل األداء إجيابًيــا، وبالطبــع فــإن الســلطة 

ــط  ــوا فق ــم ليس ــا، فه ــات يف تفعيله ــل اجله ــن أوائ ــتكون م ــل س ــدة، ب ــذه القاع ــن ه ــتثنى م ــن تس ــة ل القضائي

املعنيــن بقانــون الســلطة القضائيــة، بــل هــم أهــل القانــون ومحاتــه.

ــا يف املرحلــة احلاليــة أن نحــرتم مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، ولكــن ليــس بمعنــى االنفصــال  علينــا مجيًع

بــن الســلطات وانكفــاء كل ســلطة عــى ذاهتــا، بــل بمعنــى متايــز األدوار وتكاملهــا؛ فالســلطة الترشيعيــة تقــوم 

بالوظيفــة الترشيعيــة تعبــًرا عــن إرادة األمــة، ولكــن بعــد اســتطالع آراء املعنيــن بالقوانــن التــي ترشعهــا، ويف 

املقابــل عــى الســلطة القضائيــة احلكــم وفــق هــذه الترشيعــات، وعــى الســلطة التنفيذيــة تنفيذهــا.. هــذه دولــة 

املؤسســات.. الديمقراطيــة التــي نبنيهــا يف مــرص بعــد الثــورة.. عهــد جديــد تناقــش فيــه القوانــن بديمقراطيــة، 

ــل وزاري  ــراء تعدي ــدد إج ــن بص ــوزاري، نح ــل ال ــبة للتعدي ــع، وبالنس ــن اجلمي ــع م ــى أرض الواق ــرتم ع وحت

وتغيــر يف بعــض املحافظــات عــى أســاس معيــار الكفــاءات، وهدفنــا األول هــو املواطــن املــرصي.. هــو أنتم.. 

وحتســن اخلدمــات املقدمــة لــه وتطويــر األداء يف امللــف االقتصــادي عــى وجــه اخلصــوص، وقــد تواصلنــا مــع 

ــة، فبعــد  ــن عــى العطــاء يف هــذه املرحل عــدد مــن األحــزاب السياســية لكــي ترســل مرشــحن تراهــم قادري

ــم العمــل احلكومــي بخــرات جديــدة،  ــة كان مــن الــروري العمــل عــى تدعي ــات الرملاني تأجيــل االنتخاب
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ولــذا فالتعديــل احلكومــي يبقــي عــى الطبيعــة التكنوقراطيــة للحكومــة احلاليــة حيــث إن احلكومــة السياســية 

ــي  ــكيل احلكوم ــعبية التش ــتحدد اإلرادة الش ــة، وس ــواب القادم ــس الن ــات جمل ــب انتخاب ــا عق ــيكون حمله س

وتصبــح احلكومــة السياســية معــرة عــن خريطــة الرملــان القــادم. 

وكلمــة أخــرة يــا عــال مــرص، ويــا بنــاة هنضتهــا.. مــرص بعــد الثــورة قــد أخــذت عــى عاتقهــا أال تســمح 

ــوق  ــاء احلق ــى إعط ــة ع ــة ومصمم ــورة عازم ــد الث ــرص بع ــرص.. م ــاء م ــى أبن ــع ع ــم يق ــمح بظل ــم، ال نس بظل

ــة. ــارات ديمقراطي ــا يف خي ــات مــن أجــل املــي قدًم ألرباهبــا واســتيفاء الواجب

مســتقبل مــرص يصنعــه املرصيــون.. أنتــم عيــون مــرص، وأنتــم قلبهــا النابــض باألمــل إن شــاء اهلل، دمتــم 

ســواعد مــرص البنــاءة، وإن شــاء اهلل ألقاكــم ونلقاكــم دائــًا حتــت ظــل وفــرة مــن اإلنتــاج وعطــاء بجديــة 

ــد مــادي  ــه مــن عائ ــاك كالم عــا تطلبون ــة، وإن كان هن ــة حقيقي ــة اجتاعي واقتســام خلــرات الوطــن بعدال

فســوف يكــون إن شــاء اهلل طبًقــا لــكل القواعــد املفيــدة لكــم، وبالنســبة لعيــد العــال.. مــن كان يأخــذ 100 

ســيأخذ 150 والــذي كان يأخــذ 200 يأخــذ 300، القاعــدة أننــا نــزود مــا كان يعطــى يف هــذه املناســبة لكــم 

بمقــدار.. نــزود الــذي كان يعطــى بمقــدار 50 %.

كل سنة وأنتم طيبون، شكًرا جزيًا، السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.



إلــى رجــال أعمــال مصــر الشــرفاء.. مياديــن العمــل تناديكــم 
والفــرص االستثـماريـــة متاحة، والقطــاع الخاص شــريك التنمية



 لقــد جعلــت مــن أولويــات رحالتــي للخــارج جــذب المســتثمرين واالســتثمار 
وفتــح آفــاق للتعــاون وبنــاء شــراكات حقيقيــة مــع الشــرق والغــرب بهــدف 

أعلــى هــو مصلحــة العامــل المصــري..«
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 أوالً كل ســنة وأنتــم طيبــون. أنــا أريــد أن أبــدأ الــكالم معكــم، أقــول لكــم إن أنــا مهنــدس فلــزات أنتــم 

ــا  ــه كلن ــه ونحرتم ــذي نحب ــكان ال ــذا امل ــن، ه ــال واملهندس ــران والع ــن واألف ــط املك ــك، يف وس ــون ذل تعرف

ــد،  ــكان التلبي ــوك، م ــكان الك ــل، م ــكان الدرافي ــران، م ــكان األف ــن، م ــكان املك ــًزا. م ــح رم ــده أن يصب ونري

مــكان الســكة احلديــد اآلتيــة مــن كل ناحيــة، هــذا املــكان الرمــز لإلنتــاج، هــذا املــكان الرمــز للعــرق للجهــد، 

هــذا املــكان الرمــز الــذي يرمــز لــكل مصانــع وعــال مــرص يف كل مــكان.

كلمة الرئيس مرسي مبجمع احلديد والصلب حبلوان 
مبناسبة عيد العمال 

30 أبريل 
2013م
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ــة وتصليــح، لكــن بكــم  ــاج إىل صيان ــه أشــياء حتت ــا عــارف أن الفحــم ومصنعكــم هــذا في ــا، أن والفحــم طبًع

أنتــم، عــال مــرص، أنتــم مهندســون مــرص، أنتــم خــراء أصحــاب الوطنيــة الكبــرة. مصنــع احلديــد والصلــب 

هــذا رمــز، رمــز كبــر للصناعــة املرصيــة، نحــن نبنــي كلنــا عــى مــا فــات، ال نبــدأ مــن الصفــر، وال نزيــل مــا فــات، 

ال نرميــه ونبــدأ مــن جديــد. عبــد النــارص ملــا عمــل احلديــد والصلــب كان يريــد أن متتلــك مــرص قلعــة صناعيــة 

كبــرة تشــع يف كل جنبــات مــرص مصانــع لكــي ننهــض صناعًيــا.

 واملرحــوم عزيــز صدقــي، املهنــدس األول، والنــاس الذيــن كانــوا معهــم، الذيــن أنشــؤوا خــط الســكة احلديــد 

مــن أســوان لغايــة هنــا، ومــن الدخيلــة لغايــة هنــا، وبعــد ذلــك مــن الواحــات لغايــة هنــا، لكــي نبــدأ مــن املنجــم 

لغايــة املنتــج النهائــي، منتــج هنائــي حديــد، منتــج هنائــي صلــب عــادي، منتــج هنائــي صلــب خمصــوص، منتــج 

هنائــي ظهــر، منتــج هنائــي لكفايــة مــرص، للتصديــر.

 أنتــم تعرفــون أن أحــد املقاييــس التــي يســتخدمها النــاس يف الدنيــا، يســتخدموهنا لكــي يقولــوا البلــد هــذه 

ــد  ــرد؟ أح ــكل ف ــذه ل ــد ه ــج يف البل ــب ينت ــو صل ــم كيل ــون ك ــر، يقول ــارة والتح ــلم احلض ــا يف س ــن موقعه أي

املقاييــس، فمثلــا يقــول بعــض النــاس الدخــل القومــي كل واحــد لــه كــم جنيــه، هنــاك أنــاس كثــرون يقولــون، 

وهــذا مهــم جــًدا، البلــد هــذه تنتــج كــم كيلــو صلــب لــكل فــرد، لــكل واحــد مــن أوالدهــا؛ ألن كيلــو الصلــب 

وراءه شــغل كثــر، وكيلــو الظهــر وراءه شــغل كثــر جــًدا، وكيلــو احلديــد اخلــام ليــس خــام املناجــم، ال أقصــد 

»البيــج أيــرون« اخلــارج هــذا. 

ــا أقــول لكــم مــن خاللكــم  هــذا منتــج يســتخدم يف منتجــات كثــرة وتســتخدمه مصانــع كثــرة؛ ولذلــك أن

أنتــم، جممــع احلديــد والصلــب، كان البــد أن آيت جممــع احلديــد والصلــب؛ ألنــه قــدم ثابتــة يف التاريــخ، وأنــا ملــا 

ــا مازلــت شــاًبا  ــر جــًدا، وأن ــدي أمــل كب ــا مازلــت شــاًبا ســنة )1974 - 1975م( كان عن ــا، وأن جئــت إىل هن

ــع  ــا نشــجع القطــاع اخلــاص ومصان ــة فعــاًل تقــود مــرص تقــود الصناعــة، مل كمهنــدس أن هــذه القلعــة الصناعي

القطــاع اخلــاص واالســتثار ورجــال األعــال.

 ونقــول: إن هــذا جــزء كبــر جــًدا مــن التنميــة، ليــس معنــى هــذا أننــا ال هنتــم بالقطــاع العــام وقطــاع األعــال، 

ــاة الزم  ــه احلي ــد في ــا نعي ــه الزم أنن ــول إن ــال، ونق ــاع األع ــام بقط ــاع الع ــية بالقط ــع األساس ــنهتم باملصان ــا س ومل
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جممــع احلديــد والصلــب وجممــع األلومنيــوم ورشكــة النحــاس إســكندرية ورشكات الغــزل والنســيج املوجــودة 

ــا  ــا دًم ــخ فيه ــذه الزم نض ــرة ه ــرشكات الكب ــا، الزم كل ال ــط الدلت ــة يف وس ــا يف املحل ــا وغره ــط الدلت يف وس

ــدة،  ــة جدي ــدة، ورؤي ــتثارات جدي ــاه اس ــل معن ــا، ال ب ــن فيه ــتغني عم ــا نس ــاه أنن ــس معن ــد لي ــًدا، دم جدي جدي

وهنضــة جديــدة بجــد.

 وملــا هنتــم بالقطــاع العــام وقطــاع األعــال ليــس معنــاه إمهــال القطــاع اخلــاص واالســتثارات مــن الداخــل 

ــن  ــر. لك ــرف آخ ــاب ط ــى حس ــرف ع ــم بط ــن هنت ــارج، ل واخل

الطرفــن يكمــل بعضهــم بعًضــا. مل يعــد هنــاك بيــع للقطــاع 

العــام، انتهــى ذلــك. مل يعــد أحــد فيكــم أنتــم، مل يعــد أحــد مــن 

ــل،  ــول إىل عاط ــه، أو يتح ــرتك وظيفت ــرص ي ــديس م ــال ومهن ع

ــة. ــه اإلنتاجي ــز قدرت ــو يف ع وه

الكثــرة  املشــاكل  تعرفــون  وأنتــم  معكــم  أعــرف  أنــا   

املوجــودة، وال نريــد أن نرجــع نقــول مــا الســبب، ولكــن نحــن 

نرفــع واقًعــا، وننهــض اآلن مــع بعــض بســواعد كل عــال مرص 

كلهــم. أنتــم متثلــون بالنســبة يل اليــوم يف جممــع احلديــد 

والصلــب الكبــر كلــه، مــن الواحــات والشــال مــن مينــاء 

الدخيلــة والفحــم إىل هنــا والغــاز واملعــدات الكبــرة والبكــر 

تعمــل  أن  إن يس، جيــب  والــي  الواقفــة  الشــيت  ولفايــف 

وكذلــك األفــران الثالــث والرابــع، واألول والتــاين خــاص.

والطاقــة اإلنتاجيــة ملجمــع احلديــد والصلــب املســتهدف، كان األول يف البدايــة يف اخلمســينيات ملــا كان األول 

ــد  ــث وبع ــبعينيات والثال ــر يف الس ــد التطوي ــن، وبع ــف ط ــة كان 250 أل ــا األملاني ــت التكنولوجي ــا كان ــاين مل والث

ذلــك الرابــع وصلنــا إىل واحــد ونصــف مليــون طــن.

بالصناعــة  كبــًرا  اهتماًمــا  أويل 
املصانــع،  وبــكل  كلهــا،  املصريــة 
أن  أريــد  اإلنتــاج،  يكثــر   أن  أريــد 
باإلنتــاج،   إرادهتــم  املصريــون  ميتلــك 
واالجتهــاد  اجلــد  يكــون  أن  أريــد 

احلقيقــي الثــورة  ملفهــوم  ًا  اســتمرار 
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 نحــن مــاذا نريــد اليــوم؟ نريــد مســتهدًفا عــى األقــل ثاثــة مايــن طــن، عــى األقــل. أنــا أقــول لكــم أنتــم؛ 

ألنكــم الــرشكاء احلقيقيــون يف عمــل تنميــة حقيقيــة ملجمــع احلديــد والصلــب، مــن غركــم لــن حتــدث تنمية.

أنــا ملــا ســافرت الــدول الصناعيــة يف األشــهر املاضيــة، ســواء يف أوروبــا أو يف الــدول الرشقيــة يف الصــن 

ــيا  ــكل، ولروس ــول لل ــت أق ــوص، كن ــه اخلص ــى وج ــيا ع ــة وروس ــات املتقدم ــاب الصناع ــد وأصح واهلن

بالــذات، جممــع احلديــد والصلــب، نحــن نريــد جممــع احلديــد والصلــب، وأنــا يف بعــض الــرشكات التــي 

أعرفهــا يف أوروبــا منــذ زمــن كنــت أريــد أن أزورهــا قلــت هلــم 

ــومل«  ــة »أده ــون رشك ــوا تعرف ــن أن تكون ــارة، ممك رشط الزي

يف الســويد، ثــاين أكــر رشكــة صلــب بعــد »اليونايتــد ســتاتس 

ــامل يف  ــار يف الع ــن الكب ــة م ــب األمريكي ــة الصل ــتيل« رشك س

ــررت أين أزورهــم، ويف القلــب والعقــل جممــع  ــاج، وق اإلنت

احلديــد والصلــب املــرصي، أننــا ننهــض بــه.

إن شــاء اهلل، هــذا احلــال، البنيــة التحتيــة األساســية املوجودة، 

إمكانيــات التنميــة احلقيقيــة ملجمــع احلديــد والصلــب، اخلــرة، 

ــراء يف  ــن، اخل ــن، املتخصص ــرة، املهندس ــة اخل ــة صاحب العال

اجلامعــات، املرصيــن الذيــن يعرفــون مــا معنــى صناعــة صلــب، 

ــة  ــة التحتي مــا معنــى صناعــة ظهــر، وكلكــم تعرفــون هــذه البني

ونطــوره  عليــه  نبنــي  الــذي  »اإلنفراســرتاكرش«  األساســية 

ــًدا ونســتفيد منــه بكــم أنتــم. ونضيــف لــه جدي

 أنــا أريــد أن أقــول لكــم مــرة ثانيــة إننــي مهتــم جــًدا بالصناعــة املرصيــة كلهــا، وبــكل املصانــع، نريــد إنتاًجــا، 

نريــد أن نمتلــك إرادتنــا باإلنتــاج، نريــد مثلــا قمنــا بثــورة عظيمــة وضحينــا فيهــا كثــًرا واستشــهد فيهــا أوالدنــا، 

نريــد العــرق يصبــح هــو اســتمراًرا ملفهــوم الثــورة احلقيقــي. لكــي املنتــج صاحــب اإلنتــاج يف كل املجــاالت - 

ــه،  ــذي يمتلــك إرادت ــج هــو ال ــون املنتجــن العــال يف عيدهــم يف كل مــكان، املنت ــا أريدكــم أيًضــا معــي حتي وأن

للمصانــع  احليــاة  تعــود  أن  أريــد 
العــام، مثــل جممــع  األساســية بالقطــاع 
احلديــد والصلــب، وجممــع األلومنيــوم، 
إســكندرية،  النحــاس  وشــركة 
وشــركات الغــزل والنســيج يف املحلــة 

وغرهــا الدلتــا  ووســط 
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الــذي يعتمــد بعــد ربنــا عــى عرقــه، عــى ذراعــه، عــى العلــم واألرض واإلمكانيــات واملتــاح واخلامــات واملــوارد 

الطبيعيــة، هــذا هــو الــذي يســتطيع أن يقــول أنــا أمتلــك إراديت، الــذي يطلــب مــن غــره ال يمتلــك إرادتــه.

 الزم ننتــج غذاءنــا، الزم ننتــج دواءنــا، الزم ننتــج ســالحنا، لــن نســتطيع أن ننتــج هــذا كلــه مــن غــر العامــل 

املــرصي، ويف املقدمــة جممــع احلديــد والصلــب هــذا، يف املــكان هــذا، إن شــاء اهلل برؤيــة واضحــة.

 اإلرادة السياســية معكــم، نحــن نريــد بلدنــا تنتــج، الفالحــون ينتجــون القمــح اآلن، ويف موســم احلصــاد، كــا 

نقــول للعــال إخوهتــم، كل ســنة وأنتــم طيبــون. نقــول هلــم أيًضــا: كل ســنة وأنتــم طيبــون، لكــي نكتفــي بالقمــح 

ــا  ــا حيصــد ويــدرس؟ القمــح أال يريــد مكنً إن شــاء اهلل. لكــن القمــح أال يريــد صوامــع لتخزينــه؟ أال يريــد مكنً

يــروي؟ القمــح أال يريــد ســيارات تنقلــه؟ أال يريــد مطاحــن ودرافيــل تعملوهــا أنتــم لكــي يطحــن؟ القمــح يريــد 

ــرصي،  ــل امل ــم، إىل العام ــاج إليك ــم - حتت ــذا أمامك ــعب ه ــل الش ــا أمث ــا - وأن ــد كله ــة البل ــة، والصناع الصناع

ــد  ــل عندمــا نطــور احلدي ــم فقــط، ب ــد أن يأخــذ حقــه. ليــس أنت ــذي الب ــة، وال ــة العالي صاحــب اخلــرة والوطني

والصلــب ســتكون فــرص العمــل أكثــر بكثــر جــًدا ممــا تتصــوروا.

 إن شــاء اهلل ينهــض احلديــد الصلــب، احلديــد والصلــب ينهــض وأنتــم موجــودون فيــه، إن شــاء اهلل ينهض 

بعرقكــم وســواعدكم وخرتكــم وإخالصكــم ومعكم إخوتكم املهندســون واملســؤولن.

 وكل سنة وأنتم طيبن.



 أســجل ترحيبنــا لمواقــف البرازيــل المؤيــدة لحق الشــعب الفلســطيني فــي إقامة 
دولتــه المســتقلة ذات الســيادة. كمــا اتفقنــا علــى ضــرورة الوقــوف إلــى جانب 

الشــعب الســوري فــي هــذه المرحلــة لتحقيــق تطلعاتــه نحــو الديمقراطية
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

ــاوة  ــى حف ــعًبا، ع ــة وش ــل حكوم ــيف« والرازي ــة »روس ــة الرئيس ــر إىل فخام ــص التقدي ــن خال ــر ع أع

ــة. ــرم الضياف ــتقبال وك االس

 لقــد تناولــت خــالل حمادثــايت مــع فخامــة الرئيســة »روســيف« ســبل تعزيــز عالقــات التعــاون بــن مــرص 

والرازيــل يف خمتلــف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة والصناعيــة، بــا يف ذلــك جمــال التصنيــع العســكري، 

وتصنيــع وجتميــع الطائــرات والســيارات، وأيًضــا التعــاون يف قطــاع الســياحة.

كلمة الرئيس مرسي يف املؤمتر الصحفي بالرازيل
8 مايو 
2013م
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 قــد أكــدت حمادثاتنــا أن هنــاك آفاًقــا واعــدة تنتظــر هــذه العالقــات، يف ضــوء اإلمكانــات واخلــرات الكبــرة 

املتوافــرة لــدى اجلانبــن، والتــي مــا زالــت بحاجــة إىل تضافــر اجلهــود لالســتفادة منهــا، بــا يســهم يف االرتقــاء 

ــع  ــادل التجــاري، ورف ــم مضاعفــة حجــم التب ــة، ومــن ث ــر رحاب ــاق أكث ــة وانطالقهــا نحــو آف ــات الثنائي بالعالق

معــدل تدفــق االســتثارات الرازيليــة إىل مــرص، با يؤســس لرشاكــة حقيقيــة، وحيقق املصلحــة املشــرتكة للبلدين.

ــة  ــا اإلقليمي ــرز القضاي ــبة ألب ــع بالنس ــورات الوض ــيف« تط ــة »روس ــة الرئيس ــع فخام ــا م ــت أيًض ــا بحث ك

والدوليــة، ويف مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية، وأود هنــا أن أســجل ترحيبنــا ملواقــف الرازيــل املؤيــدة حلــق 

الشــعب الفلســطيني يف إقامــة دولتــه املســتقلة ذات الســيادة. كــا اتفقنــا عــى رضورة الوقــوف إىل جانــب الشــعب 

ــر اجلهــود مــن أجــل الوقــف الفــوري  ــة، وتضاف ــه نحــو الديمقراطي ــق تطلعات ــة لتحقي الســوري يف هــذه املرحل

ألعــال القتــل ضــد الشــعب الســوري، والتوصــل لتســوية سياســية لأزمــة تكفــل وحــدة األرايض الســورية. 

جيــب أن يقــف نزيــف الــدم الســوري، وجيــب أن يتعــاون اجلميــع لوقــف هــذا النزيــف، ونــرى يف مــرص أن احلــل 

هلــذه املعضلــة املشــكلة هــو يف اإلطــار اإلقليمــي املبــارش، وبرعايــة دوليــة مــن الــدول الكــرى، وخاصــة الــدول 

األعضــاء يف جملــس األمــن.

ــا يف يــوم 27، 28 أغســطس املــايض،   نحــن لدينــا مبــادرة واضحــة يف ذلــك، بدأناهــا منــذ ســتة أشــهر تقريًب

ــا،  ــل معه ــع للتفاع ــى اجلمي ــة ع ــي اآلن مطروح ــا، وه ــن قبلن ــر م ــض التطوي ــادرة بع ــذه املب ــى ه ــدث ع ــم ح ث

واألطــراف األساســية فيهــا املعارضــة ومنــدوب مــن ســوريا تــرىض بــه املعارضــة يمثــل النظــام الســوري، ومــرص 

والســعودية وإيــران وتركيــا، وممثــل عــن األمــم املتحــدة، واألمــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة، واألمــن العــام 

ــا،  ــج وغره ــن دول اخللي ــة م ــرى إقليمي ــراف أخ ــاركة أط ــن وبمش ــؤالء جمتمع ــالمي، ه ــر اإلس ــة املؤمت ملنظم

وكذلــك برعايــة دوليــة مــن خــالل هــذا الــدور املبــارش.

 وهــذه املبــادرة التــي حتدثــت عنهــا مــع الســيدة الرئيســة اليــوم، وقبــل ذلــك مــع كل الــدول املعنيــة هبــا، هــي 

ــوري  ــعب الس ــوريون الش ــوريا والس ــوريا، س ــأزق يف س ــن امل ــروج م ــد للخ ــق الوحي ــا الطري ــة نظرن ــن وجه م

بالنســبة للشــعب املــرصي رئــة حقيقيــة ملــرص، ومــا مل حتــل املشــكلة الســورية يف أرسع وقــت، فــإن االســتقرار يف 

املنطقــة ينتابــه الكثــر مــن االضطــراب.
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ــة اآلن عــن املشــكلة الفلســطينية، بــل هلــا عالقــة ببعضهــا البعــض، وعــى   وال تقــل املشــكلة الســورية أمهي

اجلميــع أن يــدرك أن الــدور املــرصي يف هــذا دور حمــوري وأســايس، وأن مــرص تــكاد أن تكــون الدولــة الوحيــدة 

ــريب  ــي الع ــا القوم ــن واجبن ــوريا، ولك ــل س ــوريا وداخ ــبة لس ــاص بالنس ــرض خ ــا غ ــس هل ــي لي ــة الت يف املنطق

اإلســالمي اإلقليمــي الــدويل، حيتــم علينــا أن نتدخــل تدخــاًل رسيًعــا ومبــارًشا، كــا نفعــل لوقــف نزيــف الــدم 

وحــل هــذه املشــكلة.

ــكل األطــراف،  ــإن هــذا ال يكــون إال ب ــا ســابًقا، ف  وكــا قلن

ولكــن طبًقــا إلرادة الشــعب الســوري الــذي يريــد التغيــر، 

ــتقرار،  ــن واس ــة وأم ــة حقيقي ــة وديمقراطي ــة حقيقي ــد حري ويري

وأن حيكــم بإرادتــه، وال يفــرض عليــه يشء عــى اإلطــالق، 

وال جمــال لنظــام قتــل الشــعب الســوري بالشــكل الــذي نعرفــه 

أن يســتمر يف ســدة احلكــم. الشــعب الســوري وحــده صاحــب 

القــرار ليحكــم بإرادتــه يف املســتقبل، ومــن خــالل املبــادرة التــي 

طرحناهــا ونتواصــل مــع كل األطــراف فيهــا يمكــن الوصــول 

إىل حــل هلــذه املشــكلة.

 مــن ناحيــة أخــرى، أود أن أشــيد كذلــك بمســتوى التنســيق 

القضايــا  خمتلــف  إزاء  والرازيــل  مــرص  بــن  القائــم  والتشــاور 

اإلقليميــة والدوليــة، والــذي أثــق يف اســتمراره، بل تقويتــه وتعزيزه.

 فخامة السيدة الرئيسة،

إن حرصنــا يف مــرص عــى التعــاون مــع الرازيــل ينبــع مــن رغبتنــا احلقيقيــة يف التكامــل مــع الــدول الصديقــة 

ــا  ــر، ومنه ــن يناي ــن م ــس والعرشي ــورة اخلام ــد ث ــرص بع ــع م ــاون م ــور التع ــد جس ــى م ــا ع ــدت حرًص ــي أب الت

التنميــة والعدالــة االجتاعيــة  الرازيــل طبًعــا، ومســاندة مــرص يف حتقيــق تطلعــات شــعبها املرشوعــة يف 

واالنطــالق االقتصــادي.

يف  احلــال  بــن  واضــح  تشــابه  هنــاك 
مــا  وأوضــح  مصــر،  ويف  الرازيــل 
حــرص  يف  هــو  التشــابه  هــذا  يكــون 
يف  البلديــن  وقيــادة  البلديــن  كا 
الرازيــل ويف مصــر على امتــاك اإلرادة
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 هنــاك تشــابه واضــح بــن احلــال يف الرازيــل ويف مــرص، وأوضــح مــا يكــون هــذا التشــابه هــو يف حــرص كال 

البلديــن وقيــادة البلديــن يف الرازيــل ويف مــرص عــى امتــالك اإلرادة. نحــن نمتلــك إرادتنــا، وال نســمح ألحــد 

بــأن يعــود بنــا خطــوة واحــدة إىل الــوراء، وكذلــك أرى أن الرازيــل فعلــت وتفعــل ذلــك، وهــذا أمــر مهــم جــًدا.

ولقــد اتفقنــا عــى تعزيــز التواصــل بــن اجلانبــن هبــدف االســتفادة مــن التجربــة الرازيليــة يف جمــاالت مكافحة 

الفقــر والتنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة، وكذلــك مــن التجربــة املتميــزة يف جمــال التحــول الديمقراطي.

 ويســعدين أن أشــهد مــع فخامــة الرئيســة روســيف التوقيــع عــى اتفاقيــة التعــاون الفنــي ســتضع التعــاون بــن 

البلديــن يف إطــار مؤســي بــا يســمح بمتابعتــه وتنفيــذه وقيــاس تقدمــه، باإلضافــة إىل مخــس مذكــرات تفاهــم 

يف جمــاالت التنميــة الزراعيــة والتعــاون الفنــي يف جمــال الزراعــة والتنميــة االجتاعيــة والبيئــة والصحــة، ومذكــرة 

تفاهــم سادســة بــن مكتبــة اإلســكندرية واملكتبــة الوطنيــة الرازيليــة.

 ويف هــذا اإلطــار الشــامل، فإنــه ملــن دواعــي رسوري أن أوجــه إىل فخامــة الرئيســة الدعــوة إىل زيــارة مــرص 

ــاق التعــاون والتكامــل الثنائــي  ــا حــول آف ــة حمادثاتن ــا مواصل ــى لن ــى يتثن ــذي يناســبها، وذلــك حت يف املوعــد ال

واإلرشاف عــن كثــب عــى تنفيــذ االتفاقــات واملرشوعــات التــي نضــع عليهــا آمــاالً عريضــة لتعزيــز العالقــات 

الثنائيــة بــن البلديــن.

 وال يفوتنــي أن أنتهــز هــذه الفرصــة ألعــرب لكــم جمــدًدا عــن عميــق تقديــري للحفــاوة التــي حظيــت هبــا 

وأعضــاء الوفــد املرافــق خــالل إقامتنــا يف بلدكــم الصديــق، ومــا ملســناه مــن صــدق املشــاعر ومحيميــة اللقــاء 

وقــوة اإلرادة يف التعــاون الثنائــي بيننــا، وامتنــاين كذلــك للجديــة والرغبــة يف التواصــل والتعــاون، وهــذا كلــه 

ملســناه يف لقاءاتنــا اليــوم، ونســتمر يف لقــاءات أخــرى مفيــدة.

 أحييكم مجيًعا، وأشكركم، والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

ــة، واآلن  ــهور طويل ــذ ش ــا من ــا عليه ــت حريًص ــا كن ــل، وأن ــرصي إىل الرازي ــس م ــارة لرئي ــذه أول زي ه

تتحقــق الزيــارة، وأول اجتــاع يل وعمــل يف الزيــارة هــو معكــم اآلن يف هيئــة إمرابــا املشــهورة، ولذلــك أنــا 

ــل  ــي متث ــور »الفيــس« وألعضــاء املجموعــة الت ــة دكت ــس اهليئ ــر لرئي أود أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقدي

ــة. ــذه اجللس ــا اآلن يف ه إمرب

 

كلمة الرئيس مرسي يف هيئة البحوث الزراعية 
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وتعلمــون أن مــرص تقليدًيــا وتارخيًيــا دولــة زراعيــة، نشــأت احلضــارة املرصيــة القديمــة عــى ضفــاف النيــل، 

ارتبــط املرصيــون بالنيــل، بامليــاه، بالزراعــة، باالســتقرار؛ بســبب الزراعــة وميــاه النيــل، وكــا تعلمــون ويقولــون 

منــذ القــدم إن مــرص هبــة النيــل، وإن النيــل هــو هبــة اهلل ملــرص، فنحــن تقليدًيــا يف مــرص دولــة زراعيــة.

ــم  ــى طع ــن يبق ــرص، ولك ــة يف م ــعة للصناع ــاالت واس ــاك جم ــات، وهن ــرك يف كل االجتاه ــن نتح  اآلن، نح

)فاليفــر( الظاهــر عــى مــرص أهنــا دولــة زراعــة التصنيــع الزراعــي، أحــد املحــاور واملرتكزات األساســية بالنســبة 

للتنميــة يف مــرص يف هــذه املرحلــة، ولذلــك عندمــا ننظــر لدولــة كبــرة يف جمــال الزراعــة ويف جمــاالت أخــرى، 

ــة  ــا جترب ــل وهل ــل الرازي ــة، مث ــن الزراع ــدث اآلن ع ــن نتح نح

متميــزة يف جمــال الزراعــة، وهنــاك حماصيــل متشــاهبة كثــرة بــن 

الرازيــل ومــرص يف زراعــة القمــح والــذرة وقصــب الســكر مــن 

ــايل  ــا، وبالت ــرص أيًض ــل ويف م ــية يف الرازي ــل األساس املحاصي

التجــارب الناجحــة يف زيــادة غلــة الفــدان، حجــم اإلنتــاج 

بالنســبة للوحــدة الزراعيــة يف الرازيــل معــروف ونمــى وارتفــع 

كثــًرا عــن معــدالت عامليــة كثــرة، ويف مــرص أيًضــا معــدالت 

ــة زاد. ــاج بالنســبة للوحــدة يف املســاحة الزراعي اإلنت

 يوجــد يف مــرص مركــز للبحــوث الزراعيــة مــن املراكــز 

كثــرون  أســاتذة  وبــه  الزراعــة،  جمــال  يف  املتميــزة  البحثيــة 

ومتخصصــون يف جمــاالت عديــدة، وأنتــم ونحــن اجلميــع يعلــم 

أن النمــو يف املجــال الزراعــي والتنميــة يف املجــال الزراعــي 

يؤثــر إجياًبــا عــى املجــاالت األخــرى، ومنهــا اإلنتــاج احليــواين 

والداجــن وحتــى الثــروة الســمكية بنســبة مرتبطــة بامليــاه والزراعــة.

 هــذه الزيــارة لكــم، اآلن اليــوم، متثــل بالنســبة لنــا يف مــرص خطــوة مهمــة وأساســية؛ لكــي نتعــاون يف 

جمــال البحــوث الزراعيــة، ونتبــادل اخلــرات واملصلحــة املتبادلــة يف الصــادرات والــواردات لــكال الطرفــن يف 

ــة. ــاالت الزراعي املج

هــذا  يف  األصدقــاء  إىل  حتتــاج  مصــر   
وهنــاك  الرازيــل،  ومنهــم  العــامل، 
االتفــاق  وهــو  واضــح،  بيننــا  مشــترك 
علــى املبــادئ، ومناصــرة حقــوق اإلنســان، 
نعتــر  وحنــن  اإلرادة...  وامتــاك 
الرازيــل مــن النمــاذج واألمثلــة املشــهورة 

اإلرادة امتــاك  يف  جــًدا  واملهمــة 
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ممــا ال شــك فيــه أن مــرص اآلن حتتــاج إىل األصدقــاء يف هــذا العــامل، ومنهــم الرازيــل، وهنــاك مشــرتك بيننــا 

واضــح، وهــو االتفــاق عــى املبــادئ، ومنــارصة حقــوق اإلنســان، وامتــالك اإلرادة.

ــالك  ــالك اإلرادة؛ ألن بامت ــًدا يف امت ــة ج ــهورة واملهم ــة املش ــاذج واألمثل ــن الن ــل م ــر الرازي ــن نعت  ونح

ــك  ــي نمتل ــعينا لك ــورة س ــد الث ــرص بع ــن يف م ــة، ونح ــة والنهض ــى التنمي ــدرة ع ــعوب الق ــك الش اإلرادة متتل

إرادتنــا، وهــا نحــن واحلمــد هلل نمتلــك هــذه اإلرادة، وهبــذه اإلرادة تنمــو مــرص وتتحــرك رشًقــا وغرًبــا. واليــوم 

ــا أكــر  ــع إىل املســتقبل ألرى تعاوًن ــا مهمــة جــًداز وأتطل ــة إمراب ــرة ومهمــة، ومــع منظمــة وهيئ ــة كب مــع دول

ــال  ــوث يف جم ــرص، بالبح ــة يف م ــاحة املزروع ــادة املس ــواء بزي ــة س ــة الزراعي ــال التنمي ــع يف جم ــاالت أوس وجم

ــوع  ــة الفــدان، والتن ــة، إنتاجي ــة الوحــدة الزراعي ــادة إنتاجي ــاه يف املجــال الزراعــي، وزي ــل اســتهاك املي تقلي

يف املحاصيــل، وفتــح أســواق جديــدة، واســتكال نقــص يف بعــض املحاصيــل الزراعيــة بالنســبة ملــرص؛ 

ــكان  ــدد الس ــف ع ــوايل نص ــا ح ــون، طبًع ــا تعلم ــا( ك ــا تقريًب ــر )90 مليوًن ــرص كب ــكان يف م ــدد الس ألن ع

ــال  ــوث يف املج ــة والبح ــر، والتجرب ــاه أكث ــرة املي ــر، ووف ــل أك ــاحة يف الرازي ــن املس ــل، ولك يف الرازي

ــزة. ــة ومتمي ــل معروف ــي يف الرازي الزراع

 فلدينــا جمــال كبــر للتعــاون وتبــادل هــذه اخلــرات يف جمــاالت البحــوث وبعــد البحــوث التطبيــق؛ فيمكــن 

أن تكــون البحــوث متقدمــة ولكــن التطبيــق ليــس عــى نفــس املســتوى مــن التقــدم.

ــج يف  ــك إنجينري ــي جينيت ــال البايوتكنولوج ــوث وجم ــق البح ــزة يف تطبي ــة متمي ــم جترب ــرف أن لديك  أع

املجــال الزراعــي، واســتخدام وتدويــر املخلفــات لتوليــد الطاقــة واالحتيــاج للطاقــة مهــم جــًدا - كــا 

تعلمــون - ألي هنضــة وألي تنميــة.

 مرة أخرى.. أشكركم مجيًعا.



نحــن نــرى العــرق والجهــد يتحــول إلــى محصــول، يتحــول إلــى خيــر، يتحــول 
إلــى قمــح، يتحــول بعــد ذلــك إلــى دقيــق، يتحــول إلــى اســتقرار مــن عرقنــا 
ــالص  ــة اإلخ ــا وبرك ــل ربن ــا بفض ــا وبعرقن ــج، وبجهدن ــا ننت ــا، وبجهدن وأيدين

يتحــول الجهــد هــذا إلــى إرادة
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

}قل بفضل اهلل وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خر مما جيمعون{.

اإلخوة الفالحن األحباب املوجودين، وضيوف الفالحن، كل سنة وأنتم طيبون. 

يف البدايــة، أقــول لكــم ولــكل فالحــن مــرص لــكل الشــعب املــرصي، كل ســنة وأنتــم طيبــون، ونبــدأ دائــًا 

ــالم.. بالتحية والس

 فالسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

كلمة الرئيس حممد مرسي يف يوم حصاد القمح
15 مايو 
2013م
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نحــن اليــوم عندنــا مناســبة تســعدنا كلنــا، ونحــن نــرى جهــد وعــرق الفــالح املــرصي بفضــل اهلل يتحــول إىل 

ــا أن  ــه وجهــده وإخالصــه، وهــو يدعــو ربن ــرى أن العــرق والتعــب، تعــب الفــالح املــرصي وعرق حمصــول. ن

يبــارك لــه، ونحــن كلنــا ندعــو ربنــا أن يبــارك لــه، ويبــارك ألهــل مــرص يف اخلــر، ونــرى مــع بعــض يف يــوم عظيــم 

بالنســبة لنــا كلنــا، يــوم أن نــرى العــرق واجلهــد يتحــول إىل حمصــول، يتحــول إىل خــر، يتحــول إىل قمــح، يتحــول 

بعــد ذلــك إىل دقيــق، يتحــول إىل اســتقرار مــن عرقنــا وأيدينــا، وبجهدنــا ننتــج، وبجهدنــا وبعرقنــا بفضــل ربنــا 

وبركــة اإلخــالص يتحــول اجلهــد هــذا إىل إرادة.

ــا  ملــا نقــف مــع بعــض اليــوم لكــي نقــول لــكل فــالح مــرصي كل ســنة وأنــت طيــب، ونقــول لــه نحــن كلن

نقــدره ونحبــه، ونريــد أن يزيــد هــذا اجلهــد يزيــد..... الــذي ختطــى عمــره األربعــن ســنة فيكــم أكيــد فاكــر زمــان 

وكان املرحــوم األســتاذ حممــد عبــد الوهــاب وهــو ينشــد ويغنــي للفــالح والقمــح، ويقــول »إن النهــاردة ده يــوم 

عيــده، وربنــا - إن شــاء اهلل - يبــارك فيــه ويزيــده«.

 فنحــن نقــول ربنــا يبــارك لكــم فيــه ويزيــده. رب العبــاد )8( الــذي يرزقنــا كلنــا مــن أرضنــا بفضلــه يقــول 

يف القــرآن الكريــم: }ولــو أن أهــل القــرى آمنــوا واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات مــن الســاء واألرض{. بركــة 

ــو أن أهــل القــرى  ــوم }ول ــا )8(، وبركــة األرض نحــن نراهــا الي ــد ربن ــل مــن عن ــاه واملطــر والني الســاء واملي

آمنــوا واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات مــن الســاء واألرض{.

املســاحة املزروعــة هــذه الســنة زادت عــن املســاحة يف الســنة املاضيــة بحــوايل 10 %، لكــن املحصــول - بفضــل 

اهلل - لغايــة اآلن زاد أكثــر مــن 30 %. نحــن نســمع ونــرى معكــم ونعيــش يوًمــا بيــوم. الفــدان بعــد مــا كان ينتــج 

ــا، وأنــا ســمعت أن هنــاك إنتــاج  ــا، وهــذه الســنة 20 و24 و27 إردًب ــا أصبــح ينتــج 15 إردًب عــرشة أو 12 إردًب

ــا، هــذا أكثــر يشء يف  ــا. زمــان كانــوا يقولــون يف األرز إن القــراط ينتــج إردًب ــا. هنــا 24 إردًب أكثــر مــن 30 إردًب

األرز. إنــا نحــن - بفضــل اهلل - والركــة واجلهــد وإخــالص الفالحــن والنــاس الذيــن يراعــون اهلل، ويبذلــون 

اجلهــد، ويســتيقظون مبكــًرا، ويذهبــوا إىل احلقــل، وحيصــدوا املحصــول، املعــدالت لغايــة اآلن بفضــل اهلل عاليــة 

وممتــازة. وأظــن عــى آخــر األســبوع هــذا ســنصل إىل 2 مليــون طــن. ســنقرتب مــن نصــف مــا نحتــاج إليــه تقريًبا.

نحــن كنــا مــن ســنتن ننتــج 5.5 مليــون طــن، ثــم زدنــا وأصبحنــا 7، 7.5 مليــون طــن، هــذه الســنة إن شــاء 

اهلل نتجــه إىل أن نصــل إىل 9.5 مليــون طــن. ونســتهدف خــالل ســنتن أن نصــل إىل 11.5، 12 مليــون طــن.
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وإن شــاء اهلل، بعــد ســنتن وبمواصلــة مســرتنا وبركــة ربنــا علينــا وعليكــم، ســنحقق أكثــر مــن 80 % مــن 

احتياجنــا، نســتهدف يف خــالل أربــع ســنن أال نســتورد قمًحــا إن شــاء اهلل. الــذي يريــد الركــة البــد أن ينتــج، 

ــعار  ــبة ألس ــذرة واألرز. وبالنس ــح؛ ال ــد القم ــأيت بع ــذي ي ــم ال ــل اآلن إىل املوس ــن ندخ ــتغل، ونح ــد أن يش الب

املحصــول وحــق الفــالح، فنحــن نأخــذ اإلردب مــن الفــالح بـــ 400 جنيــه، ونحــن نســتورد مــن أنفســنا اآلن 

وليــس مــن اخلــارج.

ــارشة، كل  ــن مب ــع الثم ــاه ودف ــاوي واملي ــاوي والتق والكي

ــًرا جــًدا  املســؤولن ووزارة الــري مشــكورة يبذلــوا جهــًدا كب

لتوفــر ذلــك، باإلضافــة إىل وزارة الزراعــة واإلرشــاد الزراعــي 

ووزارة  جــًدا،  مشــكور  كلــه  واجلهــد  اجلديــدة  والتقــاوي 

التمويــن واحلــرص إهنــا تذهــب إليكــم وجتمــع املحصــول 

ــيًطا  ــاك وس ــس هن ــد. لي ــن أح ــل م ــعر قلي ــذ بس ــد يأخ وال أح

بينكــم وبــن »الشــون« وبــن أماكــن التجميــع للمحصــول، 

ــود. ــر موج غ

تأخــذ حقــك عــى رأس الشــونة، ونحــن قلنــا يومــن ثالثــة، 

وأظــن البنــك معنــا وفــروع البنــك والبنــوك األخــرى التــي 

تتعــاون وتتعامــل معــه. النــاس تأخــذ حقهــا بالكامــل، أي 

ــاك أرقــام  تأخــر يف أي مــكان، احلكومــة ونحــن جاهــزون، هن

ــو، ويف كل مــكان، االتصــال عــن  ــة يف التليفزيــون والرادي معلن

املشــاكل، حــل املشــاكل، الفــالح املــرصي يف أعــن الشــعب 

ــا  ــه، اللهــم ارزقن ــارك هلــم في ــا رب، اللهــم ارزق أهــل مــرص اخلــر وب ــارب، ي ــج ويقــول: ي املــرصي، وهــو ينت

اخلــر وبــارك لنــا فيــه، اللهــم ارزقنــا خــًرا وال تلجئنــا إال إليــك، اللهــم ال تلجئنــا إال إليــك، يــا رب بــارك ألهلنــا 

يف أرضهــم، بــارك ألهلنــا يف حمصوهلــم، بــارك ألهلنــا يف ســعيهم وجهدهــم وعرقهــم، يف أوالدهــم ويف حياهتــم، 

وارزقنــا كلنــا اخلــر.

كلنــا  يرزقنــا  الــذي   )8( العبــاد  رب   
القــرآن  يف  يقــول  بفضلــه  أرضنــا  مــن 
آمنــوا  القــرى  أهــل  أن  }ولــو  الكــرمي: 
مــن  بــركات  عليهــم  لفتحنــا  واتقــوا 
الســماء واألرض{. بركــة الســماء وامليــاه 
 ،)8( ربنــا  عنــد  مــن  والنيــل  واملطــر 

اليــوم نراهــا  حنــن  األرض  وبركــة 
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نحن كلنا نشتغل ونقول يا رب، اللهم ال تكلنا إال إليك، يا رب.

 كل طلباتكــم، كل مــا تريــدون؛ ألن يف اآلخــر هــذا كلــه يعــود إىل البلــد كلهــا، يف اآلخــر أنــا أقــول معكــم، مــع 

كل املرصيــن، أقــول: نحــن عندنــا عبــور ثالــث، عرنــا يف أكتوبــر 73، العــارش مــن رمضــان، وعرنــا يف 25 ينايــر 

ويف الثــورة، ونعــر اآلن لكــي ننتــج، نخطــو لكــي ننتــج، هــذه هــي األرض املروكــة، هــذه هــي األرض الــذي ختــرج 

رزق ربنــا )8(. لكــن الزم نســعى وربنــا يســعى معنــا، »اســع يــا عبــدي وأنــا أســعى معــك« - كــا تقولــون.

 الســعي؛ الــذي يســتيقظ مبكــًرا، الــذي يعــرق، الــذي ينتــج وينفــع غــره، وبفضــل اهلل وهــو ينتفــع، ولذلــك 

نحــن ننظــر إليكــم ونبــذل اجلهــد مــن أجلكــم ومعكــم، ال أحــد 

ــل احلصــاد  ــتغل أحــًدا أبــًدا، ال أحــد يعطــي أحــًدا مــاالً قب يس

ويقــول لــه آخــذ منــك اإلردب بـــ 250 أو 300 وخــذ املــال قبــل 

احلصــاد. ال أحــد يقــول ألحــد بِــْع يل وأنــا أورد للحكومــة، وأنــا 

وســيط، ال أحــد يســتغل أحــًدا، وال أمــوال تتعطــل، وال يصبــح 

هنــاك احتــكار.

نحــن ننتــج لكــي نقول للدنيــا كلهــا: إن أهل مــرص، املرصين، 

نحــن أصــاًل كلنــا فالحــون، الــذي أصبــح مدرًســا ابــن الفــالح، 

ــا ابــن  ــا ابــن الفــالح، والــذي أصبــح قاضًي والــذي أصبــح حمامًي

الفــالح، والــذي أصبــح أســتاًذا ابــن الفــالح.

نحــن فالحــون كلنــا، الــذي ينظــر إلينــا ويشــم رائحتنــا جيدنــا 

فالحــن؛ ولذلــك أبــًدا أبــًدا ال أحــد يتحكــم فينــا، ويقــول: خذوا 

القمــح مــن اخلــارج، وخــذوا الــذرة مــن اخلــارج، وخــذوا األكل 

مــن اخلــارج أبــًدا. مــن يريــد أن تصبــح لديــه إرادة الزم ينتــج أكلــه، غــذاءه، الزم ينتــج ويصنــع دواءه، الزم ينتــج 

ويصنــع ســالحه.

 الفــالح والعامــل، ألن األرض تريــد العامــل، تريــد عامــل ماكينــة امليــاه، تريــد عامــل وابــور احلــرث، تريــد عامل 

ــد لكــي يســتوعب  ــد عامــل الشــونة والصوامــع. ونحــن نعــد صوامــع اآلن؛ مــرشوع جدي ــة »الــدرس«، تري ماكين

زيــادة 450 ألــف طن.

عــن  زادت  الســنة  هــذه  املزروعــة  املســاحة   
املســاحة يف الســنة املاضيــة حبــوايل 10 %، 
لغايــة   - اهلل  بفضــل   - املحصــول  لكــن 
الفــدان   ...%  30 مــن  أكثــر  زاد  اآلن 
إردًبــا   12 أو  عشــرة  ينتــج  كان  مــا  بعــد 
أصبــح ينتــج 15 إردًبــا، وهــذه الســنة 20 

إردًبــا و27  و24 
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نحــن يف األربــع أشــهر املاضيــة مل نســتورد مليــون طــن قمــح كنــا املفــروض نســتوردهم مــن اخلــارج، فرّغنــا - 

ــا  ــا ربن ــارك لن ــه؛ لكــي يب ــا، نضــع فيهــا حمصولكــم، ونحافــظ علي احلمــد هلل - الصوامــع لكــي نضــع فيهــا حمصولن

ويبــارك لكــم فيــه؛ فتصبــح إرادتنــا يف أيدينــا. يف خــالل ســنتن أو ثالثــة ونكفي أنفســنا إن شــاء اهلل باإلنتــاج والركة.

 مــرص التــي فيهــا النيــل، مــرص التــي فيهــا األرض اخلصبــة، مــرص التــي فيهــا الرجــال، مــرص التــي فيهــا أوالدهــا، 

مــرص التــي فيهــا الفالحــون، مــرص التــي فيهــا الرشطــة واجليــش، مــرص التــي فيهــا أهلهــا، غنيــة بفضــل اهلل ونعمــه 

علينــا }وإن تعــدوا نعمــة اهلل ال حتصوهــا{.

نعــم ربنــا علينــا كثــرة، ملــا نتحــد، ملــا نعــرف قيمــة أرضنــا وجونــا وســائنا وســواحلنا وشــواطئنا وخرتنــا وأهلنا، 

ونعيــش مــع بعــض مثــل ذلــك يف احلقــل ويف البيــت، كلنــا مــع بعــض حاجــة واحــدة الزم نتكاتــف ونتعــاون وننتــج، 

ننتــج يف احلقــل ويف املصنــع ويف املدرســة واجلامعــة ويف املحكمــة ويف النيابــة ويف اجليــش والرشطــة ويف الطريــق ويف 

التصديــر واالســتراد. الزم ننتــج لكــي نســتطيع أن نقــول للدنيــا كلهــا: إن ثورتنــا ثــورة رجــال، ثــورة رجــال مــرص. 

وكلمــة رجــال هــذه تعنــي رجــال ونســاء، وليــس الرجــال فقــط، فهــن موجــودات.

 وأنــا متأكــد أن هــذه األرض شــارك فيهــا نســاء مــع الرجــال يف زرعهــا، وأنــا أرى يف كل مــكان نســاء يشــاركون 

الرجــال، مــع املكــن والــدرس ومــع املحصــول والتحميــل. وربنــا يبــارك لكــم يف إنتاجكــم وأرضكــم. نحــن يف مرص 

نحيــي كل الفئــات، لكــن اليــوم هــو عيــد احلصــاد عيــد الغلــة يــوم القمــح، يومنــا الــذي دائــًا ســنعتز ونفخــر بأننــا 

نحصــد هــذه الســنة إن شــاء اهلل تســعة ونــص مليــون طــن، زيــادة عــن الســنة الــيل فاتــت حــوايل 30 % عــى األقــل.

ــود، وكل  ــري موج ــودة، وال ــة موج ــود، والزراع ــن موج ــكوى؛ فالتموي ــده ش ــن عن ــل، م ــه كام ــالح وحق الف

ــد مــن خاللكــم أن  ــن، وأري ــكل املوجودي ــا فرحــان وســعيد ب ــج. أن ــاج واملنت ــات يف خدمــة اإلنت املؤسســات واهليئ

أحيــي كل الفالحــن يف مــرص، ومكــن الــدرس الــذي خيــرج العفــرة، العفــرة هــذه فيهــا اخلــر، والــذي تتعفر مالبســه 

يتعفــر لكــي يكرمــه ربنــا ويبــارك لــه يف إنتاجــه وأوالده.

 كل ســنة وأنتــم طيبــون، الدنيــا كلهــا تنظــر إليكــم، وأريــد منكــم الكثــر، وأهلنــا وشــعبنا، نريــد منكــم كثــًرا، 

وأنتــم تعملــون فعــاًل والزم تأخــذوا حقكــم. واطمئنــوا ثمــن الــذرة واألرز أكثــر مــن الســنة املاضيــة إن شــاء اهلل.
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أهنئهــم وأهنــئ كل أهلهــم وذويهــم وشــعب مصــر 
كلــه بخروجهــم دون أن يصــاب أحــد منهــم بــأي أذى، 

الحمــد هلل
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

}قل بفضل اهلل وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خر مما جيمعون{.

كلمة الرئيس مريس بالقمة االستثنائية لإلحتاد األفريقي بأثيوبيا 

 25 مايو 2013

نتذكــر بــكل تقديــر مــا نجحــت أجيــال مــن أبنــاء القــارة يف إنجــازه، ونســتلهم الــدروس مــن التجربــة، نســتطلع 

كلمة السيد الرئيس حممد مرسي مبطار أملاظة 
احلريب مبناسبة عودة اجلنود املختطفن

22 مايو 
2013م
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الطريــق الــذي ســتمي عليــه مســرة عملنــا وهنضتنــا اإلفريقيــة؛ لنتمكــن مــن ترمجــة وتطلعــات شــعوبنا إىل خطــط 

عمــل تتجــاوب مــع عملهــم للحــارض واملســتقبل.

 إن حتقيــق التنميــة الشــاملة يف ربــوع القــارة اإلفريقيــة، وتوفــر احليــاة الكريمــة ألبنائهــا جيــب أن يكــون هدفنــا 

األول، البــد أن نســعى إىل بنــاء نمــوذج التكامــل احلقيقــي بــن رشكاء هــذه القــارة الغنيــة بمواردهــا وأبنائهــا، نحتــاج 

أن نعــي مــن دراســة مشــكالتنا أن انخفــاض مســتوى التنميــة كان مــن أهــم أســباب الــرصاع الــذي عانتــه القــارة، 

ــا  ــل م ــا كان ليص ــه م ــن بأن ــذي نؤم ــايل ال ــرصاع يف م ــا ال وآخره

ــأن  ــق ب ــة، ونث ــن التنمي ــود م ــتوى املنش ــق املس ــه إذا حتق ــل إلي وص

تســويته احلقيقيــة تســتدعي منهًجــا شــاماًل تكــون التنميــة إحــدى 

ركائــزه الرئيســية، ولــن تتحقــق التنميــة إال مــن خــالل رؤيــة 

عميقــة ملشــكالتنا، وإدراك واٍع إلمكانياتنــا، وامتــالك حقيقــي 

إلرادتنــا، وجهــد متبــادل بــن قيادتنــا وشــعوبنا، وهــو مــا جيــب أن 

ــا التــي تســتحقها األجيــال  ــه بجــد حتــى حتقــق أهدافن نعمــل علي

القادمــة.

إنــه عــى الرغــم مــن مــرور مخســة عقــود عــى إنشــاء منظمتنــا 

عــى أيــدي اآلبــاء املؤسســن، ومــع اجلهــود احلثيثــة لتحقيــق 

الوحــدة الشــاملة والنهضــة اإلفريقيــة، فــإن بعــض دولنــا ال تــزال 

ــعوهبا. ــح ش ــق مصال ــا لتحقي ــا خلياراهت ــا وامتالكه ــتقالل قراره ــة إىل اس بحاج

ثــم أتوجــه بالتهنئــة والتقديــر لــكل هــذه القيــادات.. قيــادات مــرص.. القــوات املســلحة، وكل قيادهتــا وأبنائهــا، 

ووزارة الداخليــة.. كل أبنائهــا وكل قيادهتــا.. املخابــرات العامــة ومــا بذلتــه احلكومــة والــوزارة ومــا نبذلــه مجيًعــا، 

الفريــق أول عبــد الفتــاح الســيي القائــد العــام للقــوات املســلحة وزيــر الدفــاع واإلنتــاج احلــريب، الفريــق صدقــي 

 مــن ُيجــرم وخيالــف القانــون ال بــد أن 
ــذه،  ــق يأخ ــه ح ــن كان ل ــب، وم حياس
كل  يف  يســود  القانــون  لكــن 
هــذا  وإنفــاذ  القانــون  وقــوة  مــكان، 
لتحقيــق  القــوة  وســيطرة  القانــون 
األمــن جيــب أال تكــون ضــد النــاس، 

النــاس أمــن  لتحقيــق  وإمنــا 
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صبحــي رئيــس أركان حــرب القــوات املســلحة وباقــي القيــادات يف القــوات املســلحة وأبنائهــم مجيًعــا، واللــواء حممد 

إبراهيــم وزيــر الداخليــة، وكل القيــادات والذيــن شــاركوا يف هــذه العمليــة مــع إخواهنــم مــن القــوات املســلحة.

ــوًدا يف  ــا زال موج ــذي م ــزي ال ــن املرك ــوات األم ــد ق ــد اهلل قائ ــواء أرشف عب ــر الل ــص بالذك ــد أن أخ ــا أري وأن

امليــدان مــع باقــي إخوانــه مــن أبنــاء الداخليــة والقــوات املســلحة، واللــواء رأفــت شــحاتة وهــو مديــر املخابــرات 

ــن  ــه م ــن مع ــكرية، وكل م ــرات العس ــر املخاب ــازي مدي ــود حج ــواء حمم ــد الل ــكل تأكي ــي ب ــد أن أحي ــة، وأري العام

رجــال املخابــرات العســكرية، وكذلــك اللــواء أمحــد حلمــي.. املباحــث العامــة.. األمــن العــام، اللــواء خالــد 

ثــروت.. األمــن الوطنــي.. كل هــؤالء، اللــواء أمحــد وصفــي قائــد اجليــش الثــاين امليــداين الــذي كان ومــا زال يقــف 

ــذه  ــة يف ه ــلحة والرشط ــوات املس ــال الق ــع رج ــة م ــادة احلكيم ــب القي ــا اآلن وصاح ــو معن ــدان وه ــى أرض املي ع

ــدة..  ــرة املمت ــة الكب العملي

مــرص مجيًعــا.. مــن ســامهوا مــن هــذا الوطــن.. مــن كل أبنــاء مــرص الذيــن التفــوا حــول قياداهتــم.. حــول قواهتــم 

املســلحة.. حــول وزارة الداخليــة.. حــول كل أجهــزة األمــن.

ــط،  ــون التخطي ــف يك ــاون، وكي ــون التع ــف يك ــل، وكي ــون التكام ــف يك ــال كي ــوذج ومث ــذا نم ــا ه ــن مجيًع نح

وكيــف يكــون التنفيــذ، وكيــف يكــون الوطــن هــو األول واألخــر، واملواطنــون هــم اهلــدف أينــا وجــدوا.. أبناؤنــا 

ــا..  ــون فيه ــاب األرض املقيم ــيناء.. أصح ــا يف س ــم.. أهلن ــاء ألي منه ــدة، وال يس ــاء واح ــرة دم ــؤالء، وال قط ه

أهلنــا الذيــن نحافــظ عليهــم.. عــى أطفاهلــم.. عــى نســائهم.. عــى رجاهلــم.. عــى بيوهتــم.. عــى أرضهــم.. عــى 

حقوقهــم.. تعاونــوا معنــا يف هــذا.. تعاونــوا مــع رجــال القــوات املســلحة ورجــال الداخليــة ورجــال املخابــرات.. 

تعــاون اجلميــع، ورجــال ســيناء يف القلــب مــن هــذا كلــه لكــي تتــم هــذه العمليــة، وخيــرج أبناؤنــا هبــذا الشــكل الــذي 

حيافــظ عــى كرامــة الوطــن، وعــى أمــن وكرامــة املواطنــن.. ال نتعجــل وال نرتاجــع..

الدولــة ســلطاهنا وهيمنتهــا املتمثلــة يف مواطنيهــا املنترشيــن يف كل مــكان يف مــرص ويف ســيناء واملتمثلــة يف رجاهلــا 

مــن أبنــاء القــوات املســلحة والداخليــة وباقــي األجهــزة.. هــذا مثــال لكيــف يكــون التعــاون وكيــف يكــون التكامــل 

ــًا.. هــذه مــرص،  ــه دائ ــال نحــن نتحــرك ب ــذ.. هــذا املث وكيــف يكــون التخطيــط وكيــف تكــون العمليــات يف التنفي

وبالتــايل ال تضيــع احلقــوق..

نحــن نتحــرك ألن الدولــة املرصيــة القويــة الفاعلــة النمــوذج اآلن.. رسعــة االنتشــار للقــوات املســلحة بشــكل 
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يضمــن ســالمة الوطــن إذا مــا وقــع عليــه أي نــوع مــن أنــواع العــدوان، رسعــة االنتشــار واختــاذ األماكــن وتطويــر 

املــكان واســتخدام التضاريــس واجلغرافيــا والقــوة والتدريــب، وكذلــك رجــال الداخليــة وانتشــارهم مــع إخواهنــم 

ــا اآلن  ــودة معن ــرى املوج ــن األخ ــزة األم ــك كل أجه ــم، وكذل ــدان معه ــم يف املي ــلحة ووجوده ــوات املس ــن الق م

والرجــال واجلنــود املجهولــون املعروفــون بالتفاصيــل لنــا، ولربــا ال يتســع املقــام للحديــث عنهــم مجيًعــا.

أقــول: هــذه املناســبة وإن كنــا تأملنــا كثــًرا ألن أوالدنــا ناهلــم مــا ناهلــم، إال أننــا نؤكــد عــى نقــاط مهمــة يف هــذه 

ــا  ــادة واحــدة.. مــرص قــوة متكاملــة عــى أرض مــرص بــكل أرجائهــا رشًق املناســبة، مــرص جســد واحــد.. مــرص قي

ــى  ــرض ع ــلحة تف ــا املس ــا.. قواتن ــا بأيدين ــدم.. إرادتن ــل اهلل نتق ــج.. بفض ــل اهلل ننت ــا، بفض ــاالً وجنوًب ــا وش وغرًب

أرض الوطــن بــكل قــوة واقتــدار كيــف حتمــى حــدود هــذا الوطــن وأمــن هــذا الوطــن، ورجــال الداخليــة والرشطــة 

يتحركــون وأنتــم تســمعون عــن الكثــر مــن اإلنجــازات يف هــذا املجــال مــن الداخليــة يف داخــل الوطــن.. يف دورهــم 

ــه،  ــة مواطني ــه حلاي ــزم األمــر هكــذا يف أطراف ــل واألســايس وأمــن الوطــن واســتقراره يف الداخــل وإذا مــا ل األصي

ــدة  ــادة ووح ــدة القي ــن ووح ــدة الوط ــد وح ــة تؤك ــة واملنظوم ــذه امللحم ــر.. ه ــع اآلخ ــل م ــؤدي دوره بتكام وكلٌّ ي

األدوات ووحــدة اهلــدف وتعــدد الوســائل داخــل إطــار اخلطــة..

ــة.. نحــن مســتمرون يف  ــًرا يف جمــاالت أخــرى والنقطــة التالي ــا كث ــا نضــع خطًط وضعــت خطــة هلــذا، ومــا زلن

حتقيــق األمــن واالســتقرار عــى أرض ســيناء.. يف ســيناء هــذه ليســت عمليــة قصــرة األجــل وتنتهــي.. أوهلــا - كــا 

حددنــا - أبناؤنــا بغــر نقطــة دم واحــدة..

أنــا أريــد يف هــذا املجــال أيًضــا أن أتوجــه بالتقديــر والشــكر إىل رجــال القبائــل.. أبنــاء األرض يف ســيناء الذيــن 

ســامهوا مســامهة فعالــة يف حتقيــق هــذا اهلــدف املرحــيل املهــم دون أن يكــون هنــاك إصابــات ودون أن تكــون هنــاك 

دمــاء.. نحــن نتحمــل وقواتنــا تتحمــل مثــل هــذه األمــور حلفــظ األمــن..

ــاكل  ــول مش ــيناء وحل ــا.. س ــا مجيًع ــق لن ــدث منطل ــذا احل ــة وه ــذه املرحل ــق ه ــذه.. منطل ــي ه ــة ه ــة التالي النقط

ــم  ــية.. حقوقه ــم السياس ــة.. حقوقه ــم الكامل ــة وحقوقه ــة احلقيقي ــيناء التنمي ــة س ــا وتنمي ــم علين ــيناء حقه ــاء س أبن

ــكان،  ــرص يف كل م ــاء م ــي أبن ــة كباق ــم كامل ــة.. حقوقه ــة.. الصحي ــم التعليمي ــة.. حقوقه ــة.. االجتاعي االقتصادي

ــا قبــل ذلــك.. لكــن نســتمر  فنحــن اآلن ال بــد وأن نحقــق التنميــة احلقيقيــة لســيناء.. ال بــد وأن نتواصــل كــا بدأن

وبــكل قــوة يف محايــة أمــن أهــل ســيناء.. يف حتقيــق اســتقرار أهــل ســيناء يف الدفــاع عــن الوطــن، وعــن أهــل ســيناء، 
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وعــن ســيناء.. أرضنــا.. هــذه جــزء منــا.. مــن حلمنــا ودمنــا.. أبناؤنــا وإخواننــا.. رجــال ونســاء.. كل مــن يقيــم عــى 

أرضنــا وهــو ينتمــي إىل هــذه األرض يف رقبتنــا، ولــه كل احلقــوق علينــا، ثــم أيًضــا للشــعب املــرصي كلــه.. الشــعب 

املــرصي العظيــم الــذي ينســج منظومــة كبــرة مضيئــة إىل األمــام للنظــر إىل املســتقبل.. يف اإلنتــاج.. ننتــج - كــا أقــول 

وأؤكــد - لنمتلــك غذاءنــا، ولنمتلــك دواءنــا، ولنتملــك ســالحنا.

هكــذا بخطــط واضحــة وبإمكانيــات كبــرة وبــإرادة وعزيمــة ورجــال يف هــذا الوطــن قادريــن عــى حتقيــق هــذه 

املصلحــة العليــا هلــذا الوطــن، ثــم إىل كل اإلخــوة الكــرام الذيــن 

هيتمــون بالشــأن العــام، وهيتمــون بالشــأن الســيايس، وحيبــون 

مــرص مــن إخــواين املوجوديــن ونقــول املعارضــة.. أنــا أقــول: 

ــق  ــا ننطل ــا بن ــه، هي ــى مصلحت ــون ع ــن احلريص ــذا الوط ــاء ه أبن

يف إطــار أوســع ويف طريــق واحــد لننضــم مجيًعــا يف منظومــة 

ــب  ــق.. حي ــق.. نرتاف ــاون.. نتواف ــل.. نتع ــى.. نتكام ــدة نتآخ واح

بعضنــا بعًضــا أكثــر.. ننطلــق إىل األمــام ويقــول كل منــا لآلخــر مــا 

يريــد للوطــن قيــادة، ويف هــذه تفاصيــل كثــرة مؤسســة الوطــن.. 

ــة  ــا، ومصلح ــا مجيًع ــم من ــا، وأه ــا مجيًع ــر من ــرص.. أك ــن م الوط

الوطــن واملواطنــن هــي مــا نحملــه مجيًعــا قيــادة وشــعًبا وأكثريــة 

ــد. ــد واح ــا جس ــة.. كلن ومعارض

ــا إىل كل  ــا أفتــح كل األيــادي مــن كل احلارضيــن هن ــا وأن  فهي

مــن حيــب هلــذا الوطــن اخلــر، وأنــا أحســب أن اجلميــع حيبــون هلذا 

الوطــن اخلــر؛ لكــي نكــون بحــق أبنــاء ثــورة 25 ينايــر.. شــباب 

ثــورة 25 ينايــر.. املرصيــون بعــد 25 ينايــر.. اجلســد الواحــد حتــى وإن كان أمامنــا أشــواك ونمــي عليهــا بجــراح، 

ــن  ــم الذي ــورة.. ه ــذه الث ــوا ه ــن مح ــم الذي ــم ه ــن تروهن ــال الذي ــؤالء الرج ــاء اهلل، ه ــال إن ش ــق اآلم ــا نحق ولكنن

قامــوا عــى إدارة هــذا الوطــن يف مرحلــة انتقاليــة.. اآلن هنــاك قيــادة منتخبــة هلــذا الوطــن، وهنــاك مفاهيــم كبــرة 

للحريــة والديمقراطيــة واالســتقرار، وكل يــؤدي يف جمالــه.. القــوات املســلحة فخــر هــذا الوطــن.. فخرنــا مجيًعــا.. 

قــادرون  ولكننــا  حــرب  دعــاة  لســنا 
األمــن  حنقــق  أن   - اهلل  بفضــل   -
أرضنــا  علــى  حدودنــا،  علــى  لوطننــا 
حنمــي  عندمــا  وحنــن  أرضنــا،  وخــارج 
حدودنــا حنمــي بذلــك التنميــة، وحنمــي 
هــذه  والســام..  واألمــن  االســتقرار 

مجيًعــا رســالتنا 
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نعمــل عمليــة دقيقــة جــًدا متناهيــة الدقــة بخطــة متناهيــة الدقــة.. احلــرص فيهــا عــى األرواح.. عــى أوالدنــا.. عــى 

الدمــاء.. عــى أهــل ســيناء.. عــى أهــل مــرص.. يعاوهنــم.. يعــاون هــؤالء الرجــال بقيادهتــم العظيمــة التــي حيبهــا 

اجلميــع ويقدرهــا اجلميــع.

 أنــا قلــت: أمحــد وصفــي.. اللــواء أمحــد وصفــي لكن مــن معه.. رئيــس أركان جيشــه.. قيــادات كتائبه.. أســلحته.. 

ســالح الطــران عمــل معــه.. الطائــرات التــي طلعــت أمــس وكان يمكــن أن تتعــرض للخطــر ،ومــا زالــت يف أماكنها؛ 

ــا يف أماكنهــا  ألن منظومــة األمــن وفــرض منظومــة األمــن.. قواتن

ومســتمرة يف أداء دورهــا حلفــظ أمــن الوطــن واملواطنــن.. الوطــن 

ســيناء وأوســع، واملواطنــون أهــل ســيناء وأكثــر...

 أقــول: إن هــذه القيــادات هــي التــي محــت هــذه الثــورة.. هــذه 

القيــادات يف القــوات املســلحة والداخليــة.. الرشطــة واملخابــرات 

العامــة وأجهــزة األمــن الذيــن يعملــون اآلن بتكامــل.. لدينــا 

قيــادة موحــدة.. لدينــا هــدف كبــر واحــد.. نســلك مســالك القــوة 

يف األداء.. حكومــة تــؤدي دورهــا وهــي تنجــز، واآلن الفالحــون 

تنتــج  والزراعــة  دورهــم،  يــؤدون  والعــال  دورهــم،  يــؤدون 

بفضــل اهلل، والصناعــة تتحــرك، واالســتثار.. يوجــد جمــاالت 

ــات  ــباب، واالمتحان ــا الش ــرة ألبنائن ــدة وكث ــل جدي ــرص عم وف

ــا  ــؤالء يف قلوبن ــات كل ه ــبابنا يف اجلامع ــون وش ــا املمتحن وأبناؤن

ــا.... ويف عيونن

ــا لنجلــس.. لنتحــاور   فأدعــو اجلميــع.. هلمــوا.. هلمــوا مجيًع

إذا لــزم األمــر.. لنختلــف أحياًنــا يف وجهــات النظــر، لكــن لنقــول رســالة واحــدة: نحــن املرصيــن بفضــل اهلل انبعثنــا 

مــن جديــد هبــذه القيــادات العظيمــة.. هبــذه الوجــوه ومــن ورائهــا ومــن خلفها ومــن ورائنــا مجيًعا مــن أبنائنــا وإخواننا 

ورجالنــا ونســائنا ومســلمينا ومســيحيينا.. انبعثنــا لكــي نحقــق هنضــة كــرى.. لكــي نحقــق بإرادتنــا وجهدنــا وعرقنــا 

وعقولنــا ومعرفتنــا هبــذا العــامل.. نحقــق هــذه النهضــة وهــذه التنميــة.. ننظــر إىل األمــام ال إىل اخللــف..

البــد مــن حلــول مشــاكل أبنــاء ســيناء، 

احلقيقيــة  التنميــة  حنقــق  وأن  بــد  ال 

لســيناء.. ال بــد وأن نتواصــل وبــكل 

يف  ســيناء..  أهــل  أمــن  محايــة  يف  قــوة 

حتقيــق اســتقرار أهــل ســيناء، يف الدفــاع 

عــن حــدود الوطــن
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ــيناء..  ــتثمر يف س ــد أن يس ــذي يري ــال.. ال ــال األع ــتثمرين ورج ــن املس ــح م ــد أن يتصال ــن يري ــع م ــح م  التصال

ــك..  ــع يف ذل ــرم.. ال تراج ــا املج ــب فيه ــد وأن حياس ــوادث.. ال ب ــذه احل ــرون ه ــو ت ــتقرة.. هاكم ــة مس ــيناء آمن س

مــن جيــرم وخيالــف القانــون ال بــد أن حياســب، ومــن كان لــه حــق يأخــذه، لكــن القانــون يســود يف كل مــكان وقــوة 

ــا لتحقيــق أمــن النــاس. القانــون وإنفــاذ هــذا القانــون وســيطرة القــوة لتحقيــق األمــن ليــس ضــد النــاس، وإن

 ونمــوذج التعــاون اليــوم بــن رجــال ســيناء وقبائــل ســيناء ورشفــاء ســيناء وأبنــاء ســيناء العظــام مــع قواتنــا الذيــن 

ــا..  ــا بعًض ــا يقــدر بعضن ــز.. كلن ــا املتمي ــتمرون يف أدائن ــك، نحــن مس ــى ذل ــر نمــوذج ع ــا هــؤالء خ ــرروا أبناءن ح

معارضتنــا يف عيننــا.. أماًمــا أيدينــا يف أيــدي بعــض.. نحــن يف طريقنــا لنعمــل برملــان.. لنعمــل جملــس نــواب حتــى 

يســتقر الوطــن أكثــر.. يف طريقنــا لننتــج.. نحــن نحاســب الــوزراء يوًمــا بيــوم، واحــًدا بواحــد.. مــاذا يفعــل ويف أي 

جمــال يتحــرك، وهــذا العــامل نتحــرك فيــه يمينًــا وشــاالً وجنوًبــا.. نتحــرك رشًقــا وغرًبــا بتــوازن قــوي حقيقــي..

ــى  ــا ع ــى حدودن ــا ع ــن لوطنن ــق األم ــرون أن نحق ــا ت ــل اهلل ك ــادرون بفض ــا ق ــرب ولكنن ــاة ح ــنا دع ــن لس نح

أرضنــا وخــارج أرضنــا عــى حدودنــا، فنحــن قــادرون عــى ذلــك، ولكننــا نحمــي بذلــك التنميــة ونحمي االســتقرار 

واألمــن والســالم.. هــذه رســالتنا مجيًعــا.

ــم  ــعد بأهن ــدث.. نس ــا ح ــم م ــدث هل ــا ح ــا ألن أبناءن ــا.. تأملن ــن أمل لن ــة م ــذه احلادث ــا يف ه ــم مم ــى الرغ ــذا، ع  وهل

اليــوم أحــرار مــع ذوهيــم.. مــع أهلهــم.. معكــم.. مــع شــعب مــرص، عــى الرغــم مــن ذلــك إال أنــه ربــا يكــون يف 

ذلــك نفــع كثــر لكــي يرانــا النــاس، ونــرى أنفســنا جســًدا واحــًدا، واحلمــد هلل وضعــت اخلطــط، واشــرتك اجلميــع 

يف وضعهــا، وتــم التنســيق بــن القــوات مــن كل ألــوان الطيــف.. يف القيــادات، وجــرت العمليــات، ومــا زال األمــر 

مســتقًرا ومســتمًرا حلفــظ األمــن..

أنــا أدعــو اجلميــع الذيــن يف ســيناء ولدهيــم ســالح أن يســلموا ســالحهم.. هــذا الوطــن أكــر منــا مجيًعا، والســالح 

ال جيــب أن يكــون إال مــع الســلطة.. مــع رجــال القــوات املســلحة والداخليــة بقواعــد وقوانــن العمــل والتســليح 

ــده  ــن عن ــلمه، وم ــالح يس ــه الس ــن لدي ــة، فم ــع املؤسس ــالح إال م ــد س ــن ال يوج ــؤوليتنا لك ــم مس ــالح، أمنه والس

مظلمــة يتقــدم هبــا.. نحــن عــى اتصــال وحــوار، ومــن أجــرم ال بــد وأن حياســب.. القانــون فــوق اجلميــع، والوطــن 

فوقنــا مجيًعــا، وقواتنــا مرابطــة حتفــظ األمــن، وال تعتــدي أبــًدا عــى أحــد.. نقطــة دم واحــدة مــن أي مــن أبنائنــا يف 
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ســيناء املقيمــن فيهــا أو قواتنــا أغــى عندنــا مــن أي يشء.. نرتيــث.. نخطــط.. ال نبتــز.. ال يضغــط علينــا أحــد.. ال 

نتخــذ إجــراءات اســتثنائية أو متهــورة، لكننــا ال نرتاجــع وال نــرتك، ونقيــم حقيقــة دولــة مســتقرة، وســيناء يف القلــب 

مــن ذلــك.

ــوات  ــات.. الق ــات واملحافظ ــوزارات.. املحلي ــة.. ال ــاالت املدني ــادة يف كل املج ــم قي ــن ورائه ــا وم ــع هن اجلمي

املســلحة ودورهــا العظيــم.. الرشطــة والداخليــة.. األمــن واملخابــرات، هــذه حلمــة كتــب هلــا أن تتكامــل وتتحــد، 

ــاء اهلل. ــع إن ش ــق اجلمي ــق، واهلل يوف ــا وننطل ــر أمامن ــك ننظ ــا، ولذل واهلل يرعاه

أشــكركم، وأمتنــى لكــم مجيًعــا التوفيــق وألبنائنــا الذيــن هــم يف قلوبنــا، وأشــكر كل مــن ســاهم يف أن يتحــرر 

هــؤالء األبنــاء اليــوم شــكًرا جزيــاًل، إن شــاء اهلل ســيكون عندكــم بعــد ذلــك مؤمتــر، شــكًرا جزيــاًل، شــكًرا.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

نتذكــر بــكل تقديــر مــا نجحــت أجيــال مــن أبنــاء القــارة يف إنجــازه، ونســتلهم الــدروس مــن التجربــة، نســتطلع 

ــة؛ لنتمكــن مــن ترمجــة وتطلعــات شــعوبنا إىل  ــا اإلفريقي ــا وهنضتن ــه مســرة عملن ــق الــذي ســتمي علي الطري

خطــط عمــل تتجــاوب مــع عملهــم للحــارض واملســتقبل.

 إن حتقيــق التنميــة الشــاملة يف ربــوع القــارة اإلفريقيــة، وتوفــر احليــاة الكريمــة ألبنائهــا جيــب أن يكــون هدفنــا 

ــا،  ــا وأبنائه ــة بموارده ــارة الغني ــذه الق ــن رشكاء ه ــي ب ــل احلقيق ــوذج التكام ــاء نم ــعى إىل بن ــد أن نس األول، الب

كلمة الرئيس مرسي بالقمة االستثنائية لاحتاد األفريقي 
بأثيوبيا 

 25 مايو 
2013م



608

نحتــاج أن نعــي مــن دراســة مشــكالتنا أن انخفــاض مســتوى التنميــة كان مــن أهــم أســباب الــرصاع الــذي عانتــه 

القــارة، وآخرهــا الــرصاع يف مــايل الــذي نؤمــن بأنــه مــا كان ليصــل مــا وصــل إليــه إذا حتقــق املســتوى املنشــود مــن 

التنميــة، ونثــق بــأن تســويته احلقيقيــة تســتدعي منهًجــا شــاماًل تكــون التنميــة إحــدى ركائــزه الرئيســية، ولــن تتحقــق 

التنميــة إال مــن خــالل رؤيــة عميقــة ملشــكالتنا، وإدراك واٍع إلمكانياتنــا، وامتــالك حقيقــي إلرادتنــا، وجهــد متبادل 

بــن قيادتنــا وشــعوبنا، وهــو مــا جيــب أن نعمــل عليــه بجــد حتــى حتقــق أهدافنــا التــي تســتحقها األجيــال القادمــة.

إنــه عــى الرغــم مــن مــرور مخســة عقــود عــى إنشــاء منظمتنــا عــى أيــدي اآلبــاء املؤسســن، ومــع اجلهــود 

احلثيثــة لتحقيــق الوحــدة الشــاملة والنهضــة اإلفريقيــة، فــإن بعــض دولنــا ال تــزال بحاجــة إىل اســتقالل قرارهــا 

وامتالكهــا خلياراهتــا لتحقيــق مصالــح شــعوهبا.
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 }وتعاونوا عى الر والتقوى وال تعاونوا عى اإلثم والعدوان{.

 احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات، وأصــيل وأســلم عــى املبعــوث رمحــة للعاملــن ســيدنا حممــد، وعــى 

ــالة  ــلن، ص ــاء واملرس ــة األنبي ــى كاف ــالم ع ــالة والس ــورون بالص ــن مأم ــن. ونح ــرام أمجع ــه الك ــه وصحب آل

ــة، وكان خامتهــم حممــد )](. ــة للبرشي وســالًما عليهــم مــن جــاؤوا باهلــدى واهلداي

مؤسسات  ومعرض  مؤمتر  يف  الرئيس  السيد  كلمة 
املجتمع املدين التنموية واخلرية

29 مايو 
2013م
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 وبعد، السيدات والسادة واإلخوة واألخوات الكرام احلضور،

يــا مــن متثلــون العمــل اخلــري التطوعــي حســبة هلل )8(، وحًبــا هلــذا الوطــن، ورغبــة يف هنضتــه ونمــوه وتنميته، 

ومــد يــد العــون ألهلــه أينا وجــدوا.

يف البدايــة، أود أن أتوجــه بتحيــة خاصــة ألن هــذا أول لقــاء جيمعنــي بعــدد كبــر مــن ممثلــن للجمعيــات للـــ 43 

ــد أن أتوجــه  ــة اللقــاء، ومــن خاللكــم أري ــة اللقــاء وعــى قــدر أمهي ــة مــن كل أنحــاء مــرص، ففــي بداي ألــف مجعي

بتحيــة حــب وتقديــر إىل أهلنــا يف ســيناء شــاهلا ووســطها وجنوهبــا، ســيناء منــا ونحــن منهــا أرًضــا وأهــاًل، وحتيــة 

ــة الرشطــة، وأجهــزة األمــن  ــا ألســود هــذا الوطــن مــن رجــال القــوات املســلحة، ورجــال وزارة الداخلي لرجالن

املختلفــة التــي تقــف بأرجــل ثابتــة وبيــد فاعلــة وعقــول واعيــة وقلــوب حمبــة مطمئنــة ألهــل ســيناء. تقــف لتنــرش 

األمــن واالســتقرار يف ســيناء ألهلهــا، وحتمــي أمــن مــرص عرهــا بــكل قــوة واقتــدار.

 هــذه حتيــة واجبــة هلــؤالء مجيًعــا بالقــول والفعــل، وســرتى الدنيــا - إن شــاء اهلل - كيــف أن ســيناء وأهــل ســيناء 

هــم منـّـا يف القلــب ومصاحلهــم وحتقيــق مــا حتتــاج إليــه ســيناء مــن تنميــة يناقــش اليــوم عــى أجنــدة جملــس الــوزراء 

موضــوع يأخــذ معظــم وقــت املجلــس اآلن عــن تنميــة ســيناء وحتقيــق مصالــح أهــل ســيناء.

ــا،  ــًدا، رماهل ــون أب ــن يك ــًدا، ول ــدو أب ــا ع ــال منه ــا ن ــًدا، ف ــن ج ــا مطمئ ــيناء أن ــاب، س ــا األحب ــمحوا يل أهي  اس

حبــات رماهلــا، ســهوهلا، ودياهنــا، جباهلــا، هضاهبــا، عيوننــا فيهــا ومعهــا ترعاهــا ليــل هنــار، وال جمــال ألي حديــث 

آخــر مــن أي طــرف كان عــن ســيناء إال مــن خــالل مــرص واملرصيــن.

 كــا أقــول لكــم اآلن: اســمحوا يل أن أعــرب جمــدًدا وبــكل مشــاعري وعواطفــي وإحســايس وعقــيل، أعــرب 

ــان  ــد بلس ــرة؛ ألؤك ــهر األخ ــة أش ــالل األربع ــة يف خ ــرة اخلامس ــوم للم ــم الي ــودي بينك ــرة لوج ــعادة غام ــن س ع

احلــال وبلســان املقــال والتواصــل وليتنــي وســأحاول أن أفعــل مــا أمكــن أن ألتقــي باجلمعيــات الـــ 43 ألــف، مــرص 

وأبناؤهــا وشــعبها وتكافلــه التكافــل والرتاحــم هــو ديــدن هــذا الوطــن عــى مســار تارخيــه كلــه، الـــ 43 ألــف عــدد 

كبــر، لكننــا ننظــر إىل األمــام لنــرى 100 ألــف - إن شــاء اهلل - يف كل مــكان يتكافــل املرصيــون بحــب وبعطــاء ال 

حــدود لــه.

 انظــروا يف املناســبات عندمــا يظهــر معــدن هــذا الشــعب، فــال يبقــى فقــر واحــد ال تســد حاجتــه يف رمضــان عــى 

اإلطــالق، بــل يبحــث النــاس يف رمضــان أحياًنــا عــن مــن يوجهــون إليــه يــد العون بالســخاء.
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 تعهــدت أمــام الشــعب وأمامكــم مجيًعــا 
علــى احتــرام الدميقراطيــة، واحلفاظ على 
كرامــة املواطــن وآدميتــه، وهــي القاعــدة 
الــي ننطلــق منهــا لبــدء عهــد جديــد مــن 
علــى  واملجتمــع،  الدولــة  بــن  الشــراكة 
أن تكــون تلــك الشــراكة تكامليــة، 

ــة  ــيطرة أو هيمن ــة س ــت عاق وليس

ــا، ومــع االحتــاد الــذي يعــر عنكــم، أعــر   إننــي أعــر بكلــايت هــذه وبموقفــي معكــم وبتواصــيل معكــم مجيًع

ــة  ــك يف التنمي ــول كرشي ــارز واملأم ــيل، ودوره الب ــع األه ــاع املجتم ــاع، قط ــذا القط ــة ه ــي ألمهي ــن إدراك ــك ع بذل

الشــاملة. ولقــد ســعدت بــا ســمعته اآلن، ومــا ســمعته قبــل ذلــك، ومــا تابعتــه ورأيتــه بالفعــل مــن جهــود مبــارشة 

تنشــدها مــرص تريدهــا وتنتظــر وننتظــر مجيًعــا مــن هــذا القطــاع الكثــر.

ــًا وأســاس  ــا بنجــاح كان قوامهــا دائ ــا عظيمــة عــى مــدار تارخيــه جتاوزهــا مجيًع لقــد شــهد هــذا الوطــن أحداًث

ــن،  ــذا الوط ــة ه ــا عزيم ــرصي، وعتاده ــن امل ــا املواط ــاء فيه البن

ــون -  ــا تعلم ــذ - ك ــك من ــه، وذل ــع وتكاتف ــذا املجتم ــة ه عزيم

ــى أرض  ــة ع ــة أهلي ــأة أول مجعي ــهد نش ــذي ش ــام 1821م، ال ع

مــرص، إىل اليــوم الــذي وصــل عــدد هــذه اجلمعيــات إىل حــوايل 

43 ألــف مجعيــة ومؤسســة تعمــل يف املجــال األهــيل والتطوعــي 

وغــره، ولذلــك فــإن دور املجتمــع األهــيل املــدين، املجتمــع 

ــهد  ــيل يش ــع العم ــه، والواق ــن تغافل ــدور ال يمك ــذا ال ــيل، ه األه

أن تقــدم الــدول مرتبــط بحجــم التنميــة املســتدامة هبــا، وتفعيــل 

دور املجتمــع املــدين، حتــى إن هنــاك دوالً يســاهم املجتمــع املــدين 

بقطاعاتــه املختلفــة بنســبة حــوايل 10 % مــن إمجــايل الناتــج املحــيل 

هلــا، كــا أن دولــة مثــل الرازيــل التــي زرهتــا مؤخــًرا لدهيــا جتربــة 

ــة  ــدة يف العمــل األهــيل ودور هــام يف مكافحــة الفقــر والتنمي رائ

االقتصاديــة؛ إذ تــدرب ســنوًيا مليــون عامــل، وتؤهلهــم لســوق 

العمــل، وإن كنــا نــدرس هــذه التجــارب لنــرى مــا نســتفيده منهــا ملــرص، فــإين كيل ثقــة بــأن هــذه التجــارب واألفكار 

ســتتحول بإرادتنــا بإرادتكــم نحــن املرصيــن إىل واقــع عمــيل يتحــرك عــى األرض ليثبــت أصالــة وصالبــة العنــرص 

املــرصي وقدرتــه عــى اإلنجــاز.

 إن املجتمــع املــدين بعــد ثــورة اخلامــس والعرشيــن مــن ينايــر قــد شــهد طفــرة يف تأســيس اجلمعيــات األهليــة 

وتنامــي الــدور املجتمعــي، وهــو مــا ألقــى الضــوء عــى دور الشــباب يف تنميــة املجتمــع وبنــاء النهضــة املجتمعيــة 
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والسياســية واحلقوقيــة والتعليميــة والصحيــة، وغرهــا مــن املجــاالت التــي نقــوم فيهــا بدورنــا التطوعــي واخلدمــي 

بــا يعكــس بجــالء أن أمــل مــرص ال يــزال يف محــاس شــباهبا وأفكارهــم املبدعــة وطاقاهتــم اخلالقــة، وإن كان هــذا مــا 

يقــوم بــه الشــباب جتــاه املجتمــع فإنــه جيــدر بنــا أن نؤكــد عــى دور الدولــة والقطــاع اخلــاص يف تطويــر ورفــع كفــاءة 

العمــل التطوعــي واألهــيل الــذي يقــوم بــه املجتمــع املــدين وحتســن قدراتــه، وكذلــك حتســن إمكانــات اجلمعيــات 

األهليــة، فهــذه املهمــة ليســت فضــاًل مــن الدولــة أو القطــاع اخلــاص، بــل إهنــا واجــب وطنــي يقــوم وينبغــي وجيــب 

أن نقــوم بــه مجيًعــا.

 لقــد تعهــدت أمــام الشــعب أمامكــم مجيًعــا عــى احــرتام 

الديمقراطيــة، واحلفــاظ عــى كرامــة املواطــن وآدميتــه، وهــي 

القاعــدة التــي ننطلــق منهــا لبــدء عهــد جديــد مــن الرشاكــة 

ــة،  ــة واملجتمــع، عــى أن تكــون تلــك الرشاكــة تكاملي بــن الدول

وليــس عالقــة ســيطرة أو هيمنــة مــن قبــل الدولــة جتــاه املجتمــع 

املــدين، ال تســيطر الدولــة وال هتيمــن وال تســعى إىل، وال ينبغــي 

هلــا أن تفعــل، عــى املجتمــع املــدين، ولعــل هــذه املناســبة فرصــة 

ــات  ــاه مرشوع ــلبية جت ــات س ــاوف أو توقع ــة خم ــد أي ــدة لتبدي جي

املجتمــع  العمــل بمؤسســات  تنظــم  التــي  املقرتحــة  القوانــن 

ــا يف  ــب أعيين ــا نص ــي نضعه ــوى الت ــة القص ــإن األولوي ــدين؛ ف امل

ــاه  ــب يل جت ــخصًيا كواج ــا ش ــا أن ــي أضعه ــة، الت ــة الرئاس مؤسس

منظــات املجتمــع املــدين، هــي دعــم الــدور الــذي تقــوم بــه تلــك 

ــا بــأن تطــور ونجــاح العمــل األهــيل يف املجتمــع هــو  املنظــات، ورفــع القيــود اإلداريــة التــي تعــوق عملهــا؛ إياًن

مــن أهــم ســبل تنميــة الوطــن ولــن تقــف الدولــة عائًقــا أبــًدا أمــام يــد تبنــي أو تســاهم يف تنميــة مــرص احلبيبــة، ولــن 

تتجاهــل الدولــة القــدرات الكامنــة يف هــذا الشــعب أو تســعى لتقييدهــا، بــل نســعى وتســعى الدولــة بــكل أجهزهتــا 

ــا. ــيد قراراهت ــة، وترش ــة للدول ــة العام ــع السياس ــا يف صن ــة وإرشاكه ــات األهلي ــل دور اجلمعي إىل تفعي

الرازيــل  جتربــة  نــدرس  كنــا  إن 
ومكافحــة  األهلــي  العمــل  يف 
لنــرى  االقتصاديــة  والتنميــة  الفقــر 
علــى  فــإين  ملصــر،  منهــا  نســتفيده  مــا 
واألفــكار  التجــارب  هــذه  بــأن  ثقــة 
عملــي  واقــع  إىل  بإرادتنــا  ســتتحول 

األرض  علــى  يتحــرك 
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 ويف املقابــل، فإننــا ال نســتطيع أن نغفــل دور الدولــة بأجهزهتــا يف محايــة هــذه التجربــة ممــا حييــق هبــا مــن أخطــار 

وحمــاوالت خارجيــة مــن هنــا أو مــن هنــاك الســتغالل أجــواء احلريــة يف اإلرضار بأمــن الوطــن أو اإلرضار بأمــن 

املجتمــع، وهــو مــا ال يمكــن أن نقبلــه؛ حفاًظــا عــى نقــاء ونجــاح هــذه التجربــة أوالً، وصيانــة للوطــن أوالً وأخًرا.

 وهــا هــو مطلــب آخــر مــن مطالــب الثــورة املباركــة، ثــورة مخســة وعرشيــن ينايــر 2011م، نــودي بــه يف ميــدان 

التحريــر يتحقــق؛ حيــث تقدمــت اليــوم إىل جملــس الشــورى بــأول مــرشوع قانــون يقدمــه رئيــس اجلمهوريــة يف ظــل 

الدســتور اجلديــد وهــو مــرشوع قانــون املنظــات األهليــة غــر احلكوميــة، مســتخدًما حقــي الدســتوري يف تقديــم 

مرشوعــات القوانــن، ويرشفنــي أن خيتــص هــذا املــرشوع بالقانــون بتمكــن املجتمــع املــدين لنؤكــد هبــذا املــرشوع 

أن الدولــة ال متــارس التخويــن أو التضييــق عــى مؤسســات العمــل املــدين واملجتمعــي، طاملــا أهنــا تعمــل خلدمــة 

أبنــاء الوطــن، وكلنــا ثقــة وإيــان يف جهــد العاملــن يف تلــك املؤسســات ونبــل أهدافهــم.

ــادئ املجتمــع  ــم ومب ــون وقي ــي عــى احــرتام القان ــاح عــى اآلخــر، والتعــاون املبن ــة تدعــم االنفت كــا أن الدول

ــة مــن خــالل مكاتبهــا  ــة الوطني ــة املجتمعي ــدول الصديقــة لرامــج التنمي ــادرات ودعــم ال املــرصي، ونرحــب بمب

التــي يضــم كثــًرا منهــا مواطنــن مرصيــن نثــق يف صــدق انتائهــم ملــرص وأمهيــة الــدور الــذي يقومــون بــه. عندنــا 

ــة يف مــرص: »العمــل، الوعــي، األخــاق«، وداخــل املثلــث الوطــن  ــًا ليظلــل التنمي ــه دائ ــد أن ننظــر إلي مثلــث نري

والقانــون، هــذا يظلــل مرشوعــات التنميــة الكبــرة والتفصيليــة، البــد أن نعمــل بوعــي وأخــالق خلدمــة الوطــن يف 

إطــار القانــون اجلميــع هــذا مــا بــه - إن شــاء اهلل - بعــون اهلل وفضلــه وحولــه ورعايتــه هلــذا الوطــن هبــذا بــاهلل )8(، 

ثــم بجهــد وعــرق ووعــي وأخــالق هــذا املجتمــع املــرصي، هبــذا تنهــض مــرص وتنمــو ومتتلــك غذاءهــا ودواءهــا 

وســالحها إن شــاء اهلل، وكيل ثقــة.

ــا أقــول الوعــي واألخــالق، األخــالق للجميــع لإلعــالم وغــر اإلعــالم، والوعــي مــن اجلميــع، البــد وأن  أن

نعــي ونــدرك أننــا وطــن كبــر وشــعب عظيــم، 90 مليــون يف الداخــل واخلــارج، ولدينــا تاريــخ نفاخــر بــه الدنيــا، 

وعنــد جمتمعنــا وعــي يميــز بــه بــن الغــث والســمن؛ فليقــل مــن شــاء مــا شــاء يف ظــل القانــون، ولكــن اآلذان تعــي، 

والعقــول تفهــم والقلــوب تتفاعــل.

 نحــن لدينــا حتديــات كبــرة أمامنــا، وال ينطــيل أبــًدا زور وباطــل عــى جمتمــع مــرصي واٍع كــا نعرفــه، 43 ألــف 

مجعيــة، لــو كل مجعيــة تتعامــل يف املتوســط مــع ألــف مواطــن مــرصي، أنتــم تتعاملــون مــع 43 مليــون مــرصي، 
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أكثــر مــن ذلــك، وهــؤالء عــى األقــل - كــا نقــول اآلن - نصــف املجتمــع املــرصي مبــارشة، والنصــف اآلخــر 

يســتمع، وينصــت.

ــى  ــيناء ومرس ــد وس ــا والصعي ــات يف الدلت ــا مجعي ــة، وعندن ــرة وغني ــاء فق ــرة، يف أحي ــات يف القاه ــا مجعي عندن

مطــروح والســلوم والــوادي اجلديــد، نحــن عندنــا انتشــار بوعيكــم تعرفــون مــا هــي التحديــات التــي أكــرر دائــًا 

ــرص دون أن  ــل م ــا أه ــوا ي ــون أن ترتك ــم تتوقع ــداف، أنت ــر األه ــن وك ــم الوط ــرة بحج ــا كب ــا، وأهن ــد عليه التأكي

يعوقكــم املرجفــون؟ لكننــا ال نريــد أن نخالــف قانوًنــا وال دســتوًرا نعتــز بــه مجيًعــا، ويبقــى قضاؤنــا هــو تــاج الوطــن 

يف حفــظ العــدل.

 هــذه منظومــة املجتمــع والدولــة، مــا أيــرس املخالفــات! ومــا أســهل اهلــدم! لكــن األخــالق والبنــاء هــو شــيمة 

أصحــاب اهلمــم العاليــة

إنــا األمــم األخــاق مــا بقيــت

وليـــــس بعامـــــٍر بنيــــان قـــــوم

فــإن هم ذهبــت أخاقهم ذهبوا

إذا أخـــــاقهم كانــــت خراب

 إنــا بعثــت النبــي حممــد )](، إنــا بعثــت، إنــا للحــرص والقــرص »إنــا بعــث ألمتــم مــكارم األخــاق«، ومــدح 

القــرآن الكريــم لــه )]( }وإنــك لعــى خلــق عظيــم{، »أقربكــم منــي جملًســا يــوم القيامــة أحاســنكم أخاًقا«.

إًذا مــن يتحــدث عــن اإلعــالم، وجتــاوز بعــض وســائل اإلعــالم أو بعــض مــن يتصــدرون اإلعــالم مــا أيــرس ردود 

الفعــل الغاضبــة، لكــن التحــدي احلقيقــي أن نصــر عــى بعضنــا، مــن يتصــور أن الدولــة ال تــراه أو تغــض الطــرف 

عــن ســقطاته إنــا تغضهــا ألننــا وطــن وشــعب أكــر مــن الســقطات. أنــا أريــد هلــذا املجتمــع، أنــا أعــرف جيــًدا مــن 

يقــول مــاذا وكيــف وملــاذا، لــن يعــود النظــام الســابق بحــول اهلل عــى اإلطــالق، ولــن ُيســمح بخطــوة واحــدة ملــن 

أفســد هــذا الوطــن أو كان ســبًبا يف نــرش الفســاد فيــه، ولــن تضيــع دمــاء الشــهداء وال أّنــات اجلرحــى واملصابــن.

 النيابــة العامــة صاحبــة الدعــوة األصيلــة للدفــاع عمــن ارتكــب يف حقــه جــرم للدفــاع بحــق بالقانــون؛ لذلــك 

املســألة تأخــذ وقتهــا، لكــن جلنــة تقــي احلقائــق انتهــت، أنــا كّونتهــا بعــد شــهر 6 يف أوائــل 7، وانتهــت يف 12/31 

ــوم  ــي تق ــة، وه ــة العام ــدى النياب ــة ل ــس اجلمهوري ــن رئي ــة م ــؤولية كامل ــر بمس ــر، وأودع التقري ــا الكب يف تقريره
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مســؤولية  الرئاســة  مؤسســة  ســتتحمل   
وســنضع  األهلــي،  العمــل  دعــم 
رأس  علــى  الوطنيــة  املشــروعات 
يف  التنميــة  قضايــا  مثــل  أولوياتنــا، 
ســيناء وصعيــد مصــر، ومنهــا كذلــك 
ملــف  مثــل  اهلامــة  امللفــات  مــن  عــدد 
األطفــال بــدون مــأوى »أطفــال الشــوارع«

بدورهــا لتحقــق الوقائــع املوجــودة يف التقريــر، ولــن يفلــت جمــرم مــن عقــاب عــى اإلطــالق، هــذا عهــدي أمامكــم 

وأمــام اهلل )8( هلــذا الوطــن.

ــا دول واجلرحــى  ــن ودمــاء شــهداء أبنائن ــورة عظيمــة يف كل امليادي ــن قامــوا بث ــًدا للمرصيــن الذي  ال يمكــن أب

واملصابــن وأمــل أبنــاء مــرص مجيًعــا يف أن ننتقــل وننمــو وننهــض تــأيت قلــة تتصــور أهنــا يمكــن بمكــر أو كيــد بليــل 

ــًا أقــول إنــه ال يوجــد مــرصي عــدو ملــرص وال  ــا دائ أو تعــاون مــع أعــداء هــذا الوطــن يف داخلــه أو خارجــه، وأن

ــال  ــم فين ــر عل ــا بغ ــض رب ــدر البع ــد ينح ــن ق ــن، ولك للمرصي

ــرى  ــرة أخ ــدة م ــوة واح ــًدا بخط ــؤالء أب ــمح هل ــن ُيس ــزاؤه، ل ج

ــًدا. ــًدا أب لنأخــذ مــرص إىل الــوراء. لــن حيــدث أب

 أنــا قلــت قبــل ذلــك كثــًرا جــًدا إن اإلعــالم املــرصي وأبنــاء 

اإلعــالم املــرصي وأدوات اإلعــالم املــرصي املتعــددة املرئيــة 

ــائله  ــالم كل وس ــوات اإلع ــر كل قن ــموعة وع ــروءة واملس واملق

هــذا اإلعــالم، لــه دور مهــم جــًدا يف تنميــة مــرص وهنضتهــا 

ومناقشــة مشــاكلها وإبــداء الــرأي فيهــا وطــرح األفــكار اجلديــدة 

ــع  ــدور يف املجتم ــذا ال ــون هب ــن يقوم ــؤالء الذي ــتجدة، وه واملس

املــرصي اآلن ُكثــر، ولكــن إن وجــدت بعــض التجــاوزات، فــإن 

ــل يف  ــون، وكيل أم ــر والقان ــم والص ــون باحلل ــا يك ــل معه التعام

أن مــن يتجــاوز بمــرور الوقــت يــدرك أنــه ال جمــال لتجــاوز، وال 

ــاء هــذا الوطــن. ــًدا ملــن حيــاول أن يفــت يف عضــد أبن جمــال أب

 كيل ثقــة يف أن حيظــى مــرشوع القانــون الــذي قدمتــه اليــوم يف جملــس الشــورى بشــأن اجلمعيــات األهليــة بــأن 

حيظــى هــذا املــرشوع باهتــام جملــس الشــورى يف تعميقــه ونقلــه وجتويــده، وأن يكــون هنــاك إمــكان اســتكال لــه 

مــن قبلــه يكــون اســتكاالً لعــرس ديمقراطــي جديــد يف دولــة مؤسســات واعــدة متــارس كل ســلطة دورهــا دون 

تغــور عــى الســلطة األخــرى، وهــو أيًضــا مــن مكتســبات ثورتنــا املباركــة.
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 أنــا أتقــدم باملــرشوع كرئيــس اجلمهوريــة حقــي الدســتوري ملجلــس الشــورى، وجملــس الشــورى بتعبــره عــن 

أبنــاء مــرص وبــا يعقــده مــن جلــان اســتاع وبــا تســامهون بــه أنتــم مــن رأي بعــد أن ســاهم االحتــاد عنكــم بالــرأي 

معــي يف هــذا املــرشوع جملــس الشــورى هــو صاحــب اإلرادة احلــرة الكاملــة يف أن ينظــر يف املــرشوع ليناقشــه 

ــا عــى يقــن أن فعــل جملــس الشــورى هــذا ســوف  ــذ يكتمــل املــرشوع. وأن ــه، وحينئ ــه أو يطــرح من ويضيــف إلي

حيقــق املصلحــة التــي هبــا ينمــو الوطــن ويســعد أبنــاؤه.

ــدع  ــا ال ن ــات، ولكنن ــن التحدي ــًرا م ــه كث ــا نواج ــر أنن  ال ننك

ــا؛  ــق أهدافن ــن حتقي ــا وب ــاًل بينن ــًدا تقــف حائ ــات أب تلــك التحدي

ألن وطننــا احلبيــب مــرص يســتحق منــا أن نعمــل مجيًعــا مــن أجــل 

حتقيــق أهــداف ثــورة ينايــر، ولذلــك ســتتحمل مؤسســة الرئاســة 

ــة  ــنضع املرشوعــات الوطني مســؤولية دعــم العمــل األهــيل، وس

عــى رأس أولوياتنــا، مثــل قضايــا التنميــة يف ســيناء وصعيــد 

مــرص، ومنهــا كذلــك عــدد مــن امللفــات اهلامــة مثــل ملــف 

األطفــال بــدون مــأوى أو مــع اعــرتايض وعــدم حبــي للمصطلــح 

ــه أطفــال الشــوارع، وأيًضــا ذوي االحتياجــات  مــا يطلقــون علي

ــة،  ــو األمي ــف حم ــا، ومل ــذات أكبادن ــا وفل ــم أبناؤن ــة، وه اخلاص

ــة  ــا الدول ــزم فيه ــي تلت ــتور الت ــن الدس ــادة 61 م ــع امل ــا م وتوافًق

بالقضــاء عــى األميــة وجتفيــف منابعهــا بمشــاركة املجتمــع املــدين 

ــتور. ــق الدس ــن تطبي ــنوات م ــالل 10 س خ

 ومــن هنــا، أدعــو اجلميــع بالقطاعــن العــام واخلــاص واملجتمــع املــدين باملشــاركة بــكل قــوة وعزيمــة جــادة ال 

تعــرف الكلــل جتــاه تلــك املرشوعــات وغرهــا.

إن قــوة املجتمــع املــدين مــن قــوة الوطــن، ومــن هنــا فإننــي أدعــو إىل التكامــل والتواصــل الفعــال بــن اجلهــاز 

ــوم  ــو إىل تشــكيل جلنــة دائمــة للتنميــة املســتدامة أق ــن مؤسســات املجتمــع املــدين، وأدع التنفيــذي للدولــة وب

اآلخــر،  علــى  االنفتــاح  تدعــم  الدولــة 
القانــون  احتــرام  علــى  املبــين  والتعــاون 
وقيــم ومبــادئ املجتمــع املصــري، ونرحــب 
الصديقــة  الــدول  ودعــم  مببــادرات 
لرامــج التنميــة املجتمعيــة الوطنيــة مــن 
خــال مكاتبهــا الــي يضــم كثــر 

مصريــن  مواطنــن  منهــا 
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بتشــكيلها اآلن بمكتــب الرئيــس بعنــوان التنميــة املجتمعيــة خللــق التواصــل الدائــم والفعــال مــع املجتمــع املــدين 

وكل مؤسســاته والرئاســة واالتصــال بينهــا وبــن اجلهــات التنفيذيــة لتذليــل العوائــق ودفــع حتــرك املجتمــع املــدين 

ــه الســامية. ــق أهداف إىل األمــام لتحقي

ــة والسياســية  ــع القــوى املجتمعي ــا أيًضــا، أنتهــز الفرصــة ألدعــو جمــدًدا ومؤكــًدا بالتكــرار أدعــو مجي  ومــن هن

ــن  ــان الوط ــى كي ــاظ ع ــا للحف ــذل مجيًع ــا ولنب ــات جانًب ــدع اخلالف ــل ن ــرص، ب ــل م ــن أج ــاف م ــة لالصطف الوطني

ــة. ــال القادم ــا واألجي ــل أبنائن ــن أج ــاء م ــو البن ــوة نح ــتقراره خط واس

 دعونــا ال ننشــغل بــا يفــرق أو جيعلنــا نتأخــر أو نتقهقــر يمكــن أن نختلــف يف الــرأي، لكننــا بالــرورة نتفــق يف 

األهــداف، نتكاتــف مــن أجــل مــرص، فهــذا البلــد وأهلــه لــن خيلصــه مــن أزماتــه فــرد واحــد أو حــزب أو فصيــل 

أو مجعيــة أو مؤسســة، وإنــا خيلصــه مــن ذلــك كلــه فعــل الشــعب الواحــد، ولنســتحر مجيًعــا روح الثــورة ودمــاء 

ــا يف  ــي مجعتن ــد الت ــة التوح ــؤالء حال ــن كل ه ــتلهم م ــا، نس ــرص مجيًع ــل م ــال أه ــا وآم ــراح مصابيه ــهدائها، وج ش

ميــدان واحــد بــآالم وآمــال واحــدة وأهــداف مشــرتكة متفــق عليهــا بغــر خــالف، مل نحمــل خالهلــا ســوى صفــة 

مواطــن مــرصي حيلــم باحلريــة وهــو احللــم الــذي لــن نتنــازل عنــه نحــن املرصيــون.

 وأخــًرا، فــإن العمــل مــن أجــل مــرص مل يعــد اختيــاًرا ألحدنــا بــل واجًبــا وهدًفــا علينــا حتقيقــه مجيًعــا لنــا ألبنائنــا 

ألحفادنــا لــكل األجيــال القادمة.

 مــرة أخــرى، أشــكركم وأحييكــم عــى مــا تبذلــون مــن جهــد مــن أجــل مــرص، ودائــًا ألقاكــم يف مناســبات 

منتجــة مثمــرة يعــود أثرهــا الطيــب عــى الشــعب املــرصي العظيــم الــذي هــو صاحــب الفضــل واملســتحق لــكل 

تقديــر }وقــل اعملــوا فســرى اهلل عملكــم ورســوله واملؤمنــون{، صــدق اهلل العظيم..

 والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

نحــن نمــوذج ومثــال آلالف اجلمعيــات والفــروع للجمعيــات التــي تعمــل يف مــرص خلدمــة املرصيــن 

ــة  ــن الدول ــا ب ــاون في ــق التع ــود لتحقي ــل اجله ــة لتكام ــرد بداي ــو جم ــا ه ــى إن ــذا امللتق ــرصي، ه ــعب امل والش

ــرع  ــايس ومت ــم أس ــه داع ــاص؛ ألن ــاع اخل ــا القط ــا، وأيًض ــكل فروعه ــيل ب ــدين األه ــع امل ــات املجتم واملؤسس

ــات. ــذه اجلمعي ــي هل رئي

كلمة الرئيس مرسي يف افتتاح امللتقى األول 
ملؤسسات املجتمع املدين

29 مايو 
2013م
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هــذا امللتقــى، العمــل اخلــري، مؤسســات املجتمــع املــدين بــكل فروعهــا، التنمويــة واخلريــة واحلقوقيــة، 

ــذه  ــات اآلن ه ــى أن اجلمعي ــص ع ــي تن ــادة 50 الت ــد وامل ــرصي اجلدي ــتور امل ــا، واآلن يف الدس ــروع مجيًع ــذه الف ه

املؤسســات غــر احلكوميــة يف كل املجــاالت كــا قلــت التنمويــة واخلريــة واحلقوقيــة، تنشــأ باإلخطــار، وال حُتــل إال 

بحكــم قضائــي؛ فمجــال العمــل واســع، وفرصــة العمــل اخلــري، هــذا العمــل الواســع يف القطــر كلــه يف مــرص إنــا 

هــي فرصــة كبــرة اآلن، مل يعــد هنــاك أي جمــال لتهميــش هــذه اجلمعيــات واملؤسســات، وال توظيــف هلــا لصالــح 

النظــام وال ضغــط عليهــا ملنعهــا مــن احلركــة، وإنــا طبًقــا للدســتور هــي صاحبــة حــق، وعلينــا نحــن واجــب؛ لكــي 

نرعاهــا، نذلــل مشــاكلها، نوجــد هلــا جمــاالت العمــل الفاعلــة.

ــا شــخصًيا دور املجتمــع املــدين، دور العمــل املجتمعــي، بــل التمكــن   نحــن يف هــذه املرحلــة ندعــم، وأدعــم أن

للعمــل املجتمعــي؛ ليقــوم بــدوره يف منظومــة النهضــة والتنميــة، هــذا ملتقــى أول لنمــوذج للجمعيــات العاملــة، ومــن 

مل ُيدعــى فهــو معنــي ومــن ال تتــح لــه الفرصــة، ســوف تكــون هنــاك فــرص كثــرة جــًدا يف املســتقبل، اآلن نعــد ملؤمتــر 

ــات كل هــذه املؤسســات، ومــن  ــه كل هــذه اجلمعي ــل في ــر - إن شــاء اهلل - يف مــارس القــادم؛ لكــي متث وملتقــى كب

خــالل املقرتحــات منهــا والدراســات الواعيــة ألبنائهــا وشــباهبا والعاملــن فيهــا تكــون هنــاك نظــرة جديــدة وانطالقــة 

جديــدة يف كل هــذه املجــاالت بجهــد املحبــن لوطنهــم احلريصــن عــى حتقيــق النهضــة احلقيقيــة هلــذا الوطــن.

ال تســتطيع الدولــة وحدهــا الرســمية أن تنهــض مــا مل يتعــاون معهــا هــذا القطاع املجتمعي الواســع، وأنــا أريد أن 

أؤكــد بالتكــرار يف املجــاالت اخلريــة يف املجــاالت احلقوقيــة يف املجــاالت التنمويــة، هــذه جهــود ضخمــة، ونعطــي 

ــل احلقيقــي، كيــف  ــرع وينهــض ويقــدم الدلي ــد أن خيــدم ويتطــوع ويت ــن يري ــئ ونعطــي الفرصــة مل ــد أن هني والب

يكــون ألبنــاء مــرص، لشــباب مــرص، لرجــال مــرص، لنســاء مــرص، لــكل شــعب مــرص، كيــف يكــون لــكل منهــم مــن 

خاللــه كفــرد وكمؤسســة مجعيــة وكقيمــة حضاريــة وكعامــل منتــج يســاهم حقيقــة يف تنميــة هــذا املجتمــع، اإلنتــاج، 

العمــل، اجلديــة، التدريــب، التأهيــل، احلــق، الواجــب، القطــاع العــام، قطــاع األعــال، القطــاع اخلــاص، العمــل 

ــي  ــب احلقيق ــراء، التدري ــن، الفق ــوا منتج ــة ليصبح ــة الواجب ــن، الرعاي ــي، املعوق ــذي يبن ــان ال ــي، اإلنس التطوع

ليكونــوا مســامهن، وليســوا فقــط آخذيــن.

مــا رأيتــه اليــوم هلــذه النــاذج يبــرش لــكل ذلــك - إن شــاء اهلل - ســيكون هنــاك املؤمتــر األكــر واألوســع يف مارس 

- إن شــاء اهلل - واآلن نحــن نــدرس بجــد ومــن خاللكــم وممثلــن عنكــم وعــن اآلخريــن الغائبــن احلارضيــن أن 
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تكــون هنــاك جوائــز ملــن خيتــار عــى مســتوى اجلمعيــات أو األفــراد املتميزيــن، واجلائــزة األوىل ال تقــل عــن مليــون 

جنيــه - إن شــاء اهلل - ثــم جوائــز أخــرى إن شــاء اهلل أيًضــا االحتــاد العــام للجمعيــات ومــا يواجهــه مــن حتديــات 

ومشــاكل ومعوقــات، وكيــف يســاهم اجلميــع يف الرقــي هبــذا االحتــاد، وكيــف يكــون االحتــاد فعــاًل معــًرا عــن كل 

جوانــب العمــل األهــيل املجتمعــي التنمــوي اخلــري احلقوقــي لــكل أبنــاء مــرص.

 أنتــم يف مؤمتــر مــارس الذيــن ســتضعون أجنــدة املؤمتــر، أنــا أرعــى وأعــاون وأذلــل العقبــات، مــع بعضنــا البعــض 

اجلديــد،  طــوره  يف  االحتــاد  تكّونــون  يمثلكــم،  مــن  تنتخبــون 

نتحــرك مجيًعــا يف االجتــاه الصحيــح، التمكــن للعمــل املجتمعــي، 

هــذا حمــور أســايس مــن حمــاور التنميــة الشــاملة، وأنتــم مجيًعــا هبــذه 

الــروح، هبــذه القــدرة، هبــذه اإلمكانيــات، هبــذا التنــوع، هبــذه 

ــه. ــرة واالنتشــار عــى مســتوى القطــر كل املســاحة الكب

 أنــا رأيــت اآلن اجلمعيــات العاملــة يف جنــوب ســيناء، يف 

ســيناء، يف أبــو ســنبل، يف اجلنــوب، يف النوبــة، يف الشــال، يف 

الغــرب، يف القاهــرة، يف اجليــزة، يف الدلتــا، هذا التنوع واالنتشــار، 

وأيًضــا القــدرة والرغبــة، بــل احلــرص الــذي رأيتــه اليــوم، والــذي 

أعرفــه مــن خــالل آخريــن كثــر.

ــد  ــوم جدي ــس ملفه ــن ويؤس ــذا يع ــم، ه ــكاك هب ــى احت ــا ع أن

ــف تكــون هنضــة مــرص، فأنــا اآلن أدعــو اجلميــع حكومــة،  كي

أدعــو اجلميــع جمتمــع مــدين، أدعــو اجلميــع قطــاع خــاص ورجــال 

أعــال، أدعــو اجلميــع أغنيــاء فقــراء شــباب كبــار رجــال نســاء - أن نتعــاون يف هــذا املحور هنــاك متطلبات أساســية، 

ــات مــن  ــاك متطلب ــا، وهن ــات نتحــرك هبــا مجيًع ــة، هــذه واجب ــة احلكومــة ورئيــس اجلمهوري مــن الســلطة التنفيذي

ــال،  ــال األع ــال، رج ــباب األع ــال، وش ــاب األع ــن أصح ــرص املخلص ــال م ــن رج ــر م ــاص والكث ــاع اخل القط

ونســاء األعــال يترعــون لكــم، وقــد ســمعتم اليــوم وأنــا أعــرف أن اجلهــد هــذا الكبــر يدعمــه، ووراؤه املخلصــون 

مــن رجــال ونســاء شــباب األعــال، فهــذا حمــور مهــم وداعــم البــد، وأن نصــل للجميــع، وأن ينهــض اجلميــع.

غــد  إىل  متضــي  أن  تســتطيع  مصــر 
فقــط،  السياســي  بالعمــل  ليــس  أفضــل 
الزاويــة،  حجــر  هــذا  كان  وإن 
ولكــن بالنهضــة البشــرية، بالنهضــة 
التعليميــة  بالنهضــة  االقتصاديــة، 
الشــاملة  بالرؤيــة  البحتــة،  العلميــة 
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 ال يمكــن أن يقــوم قطــاع واحــد بجهــد التنميــة والنهضــة، وإنــا القطاعــات الثالثــة التنفيــذي واحلكومــة 

والرئاســة، املجتمــع املــدين التنمــوي اخلــري احلقوقــي املراقــب لعمــل الســلطة التنفيذيــة والداعــم يراقــب ويدعــم 

ــب. ــح وحياس ــرتح وينص ويق

 واملحــور الثالــث وهــو قطــاع العمــل اخلــاص ومــا فيــه مــن خــر وجهــد يبــذل أدعوكــم مجيًعــا إىل االســتمرار يف 

ذلــك، أرعــى بنفــي مــا قلــت، وحريــص جــًدا عــى النهضــة بكــم وبمحــور عملكــم، وســوف يكــون بيننــا تواصــل 

دائــم، وســوف يكــون بيننــا تعــاون مثمــر، وســوف يكــون بيننــا مــا حيقــق هنضــة هــذا الوطــن مــرص.

 نريــد أن ننــرصف باجلــد إىل العمــل اجلــاد يف إطاركــم وحموركــم عمــل جــدي وجــاد يصــل إىل اجلميــع املحتاجن 

للتدريــب املحتاجــن للتهيئــة للعمــل املحتاجــن احلاجــة املبــارشة مــن الفقــراء املســتحقن، رأيــت هذا التنــوع، مرص 

ــكل مكوناهتــا بأرضهــا وشمســها  بأبنائهــا بعقوهلــم ســواعدهم بعرقهــم بإمكانياهتــم بشــباهبا برجاهلــا وبنســائها ب

ومواردهــا والتكامــل بــن كل هــذا تســتطيع أن متــي إىل غــد أفضــل ليــس بالعمــل الســيايس فقــط، وإن كان هــذا 

حجــر الزاويــة، ولكــن النهضــة البرشيــة التنميــة البرشيــة النهضــة االقتصاديــة، النهضــة التعليميــة العلميــة البحتــة، 

الرؤيــة الشــاملة أنتــم جــزء رئيــي وأســايس يف هــذا، هــذا التــزام منــي معكــم أن ننهــض بمرصنــا إن شــاء اهلل.... 

إن شــاء اهلل وهنــاك جمــاالت كثــرة جــًدا يف املؤمتــر القــادم وامللتقــى األول لالجتــاع األكــر يف مــارس - إن شــاء 

اهلل - ننطلــق بــكل هــذه األفــكار.

 أنــا أحييكــم وأشــكركم عــى هــذا اجلهــد، وأمتنــى لكــم التوفيــق، وال أقــول ذلــك، وأترككــم، بــل أشــارككم 

فمــن لديــه أي مشــكالت يريــد تذليلهــا.

 أنا إن شاء اهلل مستعد لكل ذلك من خاللكم ومن خالل اجلمعيات والتجمعات واملؤسسات واالحتاد.

 أدعو اهلل أن يوفقكم مجيًعا وأن جيمعنا كلنا لصالح بلدنا عى اخلر إن شاء اهلل.



كلمة الرئيس مرسي يف مؤمتر اللقاء الشعيب حول 
حقوق مصر املائية

10 يونيو 
2013م

ــل ..  ــر الني ــاف نه ــى ضف ــت عل ــت ونم ــري قام ــعب المص ــارة الش  حض
ذلكــم النهــر العظيــم الــذي مثــل الحيــاة، وشــكل التاريــخ، وأصبــح عنواًنــا 

ــة ومســتقبلها ــة المصري لحاضــر األم

 أمــن مصــر المائــي ال يمكــن تجــاوزه أو المســاس به علــى اإلطــالق، وأؤكد 
ــارات مفتوحــة للتعامــل مــع هــذا الملــف، وإذا كانــت  لكــم أن جميــع الخي
ــة  ــف مكتوف ــن تق ــا ل ــد جــاءت برســالة ســالم إال أنه ــة ق ــورة المصري الث

اليديــن أمــام تهديــد األمــن المصــري مائيــا أو غيــر ذلــك

 النيــل ليــس مــاًء وإنمــا هــو وريــد الحيــاة وشــريانها، واهلل جعــل مــن المــاء 
كل شــيء حــي، واألحيــاء هــم نحــن .. جنــد اهلل الذيــن ال يلهيهــم كيــد 

كائــد أو متآمــر عــن أصــل مشــكلة يمكــن أن تهددنــا

أهــــم مـــا  جــــاء  فـــي
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 }ويف الســاء رزقكــم ومــا توعــدون{، وإذا كانــت مــرص هــي هبــة النيــل، فــإن النيــل هــو هبــة اهلل ملــرص، 

وذلــك فيــه - بعــد اســتنفاذ كل جهودنــا - ذلــك فيــه خــر ضــان ألن ننظــر إىل مســتقبل أفضــل بنيــل دائــم جيــري 

ويــرسي ويــروي األرض والبــرش، وليــس لدينــا أي شــك يف ذلــك.

اإلخــوة احلضــور الكــرام.. شــكًرا للدعــوة الكريمــة التــي وصلتنــي مــن الســادة رؤســاء األحــزاب الذيــن 

اجتمعــوا وتوافقــوا مــع القــوى السياســية والشــعبية لكــي يكــون هنــاك وقفــة كهــذه مــع وقفــات أخــرى كثــرة 
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داعمــة ومبينــة وموضحــة لــرأي مــرص شــعًبا كريــًا حيــب الســلم وحيــب إفريقيــا وأهلهــا، فهــذا املوقــف منكــم.. 

مــن أهــل مــرص.. مــن أحزاهبــا وقواهــا السياســية هــو موقــف عظيــم؛ ألين أنظــر فيــه بــكل معــاين اإلحســاس 

بالدعــم والتواجــد الفعــال مًعــا بيــد واحــدة وعــى قلــب واحــد كلــا عــنَّ أو ظهــر أي هتديــد هلــذا الوطــن، فأنــا 

أشــكركم عــى هــذه الدعــوة، وأود يف البدايــة بالنيابــة عــن أهــل مــرص.. عنكــم مجيًعــا وباألصالــة عــن نفــي أن 

أتقــدم بخالــص العــزاء إىل أرسة ابننــا الشــهيد نقيــب الرشطــة حممــد الســيد عبــد العزيــز أبــو شــقرة، إىل أرستــه 

وإىل أرسة الرشطــة باســمكم مجيًعــا.. باســم الشــعب املــرصي وباســمي أتقــدم هلــؤالء بخالــص العــزاء بعــد أن 

استشــهد هــذا البطــل.. هــذا االبــن البــار أمــس عــى أرض ســيناء وهــو يدافــع عــن احلــق املــرصي وعــن أمننــا 

ــكنه  ــهداء، وأن يس ــه يف الش ــأل اهلل )8( أن يتقبل ــاب، أس ــرتك دون عق ــن ُي ــة ل ــدر وخيان ــاص غ ــا برص مجيًع

فســيح جناتــه، وأن يلهمنــا وأهلــه وأرستــه وزمــالءه وأحبابــه صــًرا عليــه وحرًصــا ورضورة لكــي نقتــص لــه 

ممــن أطلــق عليــه هــذا الرصــاص الغــادر.

أهيا اإلخوة الكرام واألخوات احلضور.. األبناء واألشقاء..

يــا شــعب مــرص العظيــم.. يــا شــعب احلضــارة الضاربــة يف أعــاق التاريــخ.. شــعب األصالــة الــذي أضــاءت 

حضارتــه العــامل القديــم، وجتلــت إبداعاتــه وإنجازاتــه عــى مــر العصــور وحتــى اليــوم، وأنــا عندمــا أســمعكم 

وأنتــم تقولــون يف كل مــكان، ثــوار أحــرار هنكمــل املشــوار، هــذا هــو إنجــاز هــذا العــرص، ثــورة املرصيــن.. 

ــوة وعظمــة ووعــي وإدراك وعزيمــة  ــل ق ــر 2011م هــي دلي ــن مــن يناي ــة يف اخلامــس والعرشي ــورة املرصي الث

وتضحيــة هــذا الشــعب.. هــذه الثــورة انطلقــت مــن كل أبنــاء هــذا الــوادي.. وادي النيــل، لتنطلــق بمــرص إىل 

ــهم  ــذي أس ــعب ال ــذا الش ــام، ه ــي إىل األم ــمنا أن نم ــا وقس ــذا عهدن ــوراء.. ه ــًدا إىل ال ــودة أب ــام وال ع األم

بإبداعاتــه وإنجازاتــه يف حضــارة العــامل عــى مــر العصــور وحتــى اليــوم.

وأنــا اليــوم أحتــدث إليكــم عــن قضيــة مصريــة تتجــاوز كل االهتامــات وتعلــو فــوق كل اخلالفــات وتتخطــى 

ــم الــذي ترتبــط  ــل العظي ــاه النيــل.. الني ــة هنــر النيــل ومي ــة.. إهنــا قضي كل املصالــح الشــخصية والــرؤى الفردي

ــه  ــم واج ــم.. ك ــد عظي ــعب واح ــرص كش ــاء م ــر أبن ــه مصائ ــابك حول ــن تتش ــاة املرصي ــا.. حي ــا مجيًع ــه حياتن ب

ــًا منتــرًصا، وهــا هــو اليــوم أيًضــا يفعــل.. ينتــرص رغــم كل هــذه  مــن حتديــات ومــا زال، لكنــه خــرج منهــا دائ

التحديــات ورغــم مــا قيــل اآلن مــن نظــرات حولنــا يف إقليمنــا ويف عاملنــا ويف واقعنــا ويف داخلنــا، ومــا وقــع لنــا 
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يف ســنوات ماضيــة مــن حمــاوالت مســتميتة إلخــراج مــرص وشــعبها مــن معادلــة التأثــر يف هــذه املنطقــة، ويف هــذا 

العــامل بذلــوا اجلهــود، وحاولــوا أن يقيــدوا وهيمشــوا ويمنعــوا وجيوعــوا ويتآمــروا، لكنهــم أبــًدا.. ســواء النظــام 

ــا يف أن يعــود بعضــه مــن هــذا  ــه أو َمــن كان يتعــاون معــه، أو مــا زال يأمــل عبًث ــد بأظافــره وحوافــره وأنياب البائ

اإلقليــم، أو مــا زال يأمــل عبًثــا يف أن يعــود بعــض هــذا النظــام.. ذاك النظــام البائــد الــذي أجــرم يف حقنــا مجيًعــا.. 

هــذا لــن يعــود عــى اإلطــالق بفضــل اهلل وحولــه، ثــم بوعــي هــذا الشــعب وجهــده وعملــه وجــده وتضحيتــه 

ــر،  ــًا باخل ــه دائ ــد اهلل ل ــك تأيي ــد كل ذل ــل وبع ــه، وقب وبصرت

ــد أن  ــن ألح ــًدا مل يك ــعب أب ــذا الش ــن ه ــك، لك ــوا كل ذل فعل

ــه، أو أن خيرجــه  ــة والفــداء في يســتطيع أن يقتــل روح التضحي

ــا مــن معادلــة التأثــر يف هــذا اإلقليــم والعامــل. أبــًدا رسمدًي

ــوا  ــا وهن ــاة، وم ــال قن ــت للرج ــا الن ــوا، ف ــا فعل ــوا م  فعل

ــاء هــذا الوطــن جياهــدون..  ومــا استســلموا، وإنــا ظــل أبن

بســلمية  املصاعــب،  كل  ورغــم  يــؤدون،  يناضلــون.. 

ــا  ــا وم وحــرص عــى أال تســفك دمــاء يف هــذا الوطــن.. كن

زلنــا كذلــك نحــرص مجيًعــا عــى مصلحــة وطننــا هــذا.. إن 

ــكل..  ــذا الش ــت هب ــي هب ــن إرادة اهلل الت ــي م ــذه اإلرادة وه ه

ــوم كــا أدركــت باألمــس حجــم مــا  ــدرك الي هبــذا الوعــي ت

ــا.. ــط هب ــا وحيي ــل عليه ــر بلي ــا ويدب ــاك هل حي

ــوة  ــا خط ــود بن ــن أن يع ــه يمك ــور أن ــن يتص ــس كل م يائ

ــد  ــا ونشــأنا عــى كلــات األســتاذ املرحــوم حممــد عب ــي رشبناهــا مجيًع ــل الت ــاه الني ــوراء، هــذه مي واحــدة إىل ال

الوهــاب وهــو يقــول، ســمعت يف شــطك اجلميــل مــا قالــت الريــح للنخيــل، هــذا النخيــل الــذي يســبح الطــر 

ــا هــي البديــل. ــاء النيــل.. إن نقصــت مياهــه قطــرة واحــدة فدماؤن ــروى ب ــذي ي يف عــاله.. هــذا النخيــل ال

إن مــن يتصــور أن مــرص أو شــعب مــرص يمكــن أن ينشــغل بتحدياتــه ومــا يواجهــه بعــد الثــورة مــن مشــاكل 

أو حتديــات اقتصاديــة أو غرهــا.. مــن يتصــور أننــا يمكــن أن ننشــغل بذلــك عــن محايــة حدودنــا وعــن محايــة مائنــا 

ــال  ــا ب ــاح لن ــا وال يرت ــر عيونن ــا ال تق  إنن
واحــدة،  مــاء  قطــرة  نقصــت  لــو  أبــًدا 
فاملــاء هــو وريــد احليــاة وشــرياهنا، جعــل 
ــا  ــن يلهين ــي، ول ــيء ح ــه كل ش اهلل من
كيــد كائــد أو تآمــر أحــد مــن هنــا 
أو هنــاك عــن أصــل مشــكلة ميكــن 

أن هتددنــا 
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وعــن محايــة أرضنــا هــو واهــم، إننــا أبــًدا ال تقــر عيوننــا وال يرتــاح لنــا بــال أبــًدا لــو أن قطــرة مــاء واحــدة ليــس 

مــاًء هــو، وإنــا هــو وريــد احليــاة ورشياهنــا، ليــس مــاء هــو، وإنــا جعــل اهلل منــه كل يشء حــي، واألحيــاء نحــن 

جنــد اهلل الذيــن أبــًدا ال يلهيهــم كيــد كائــد أو تآمــر أحــد مــن هنــا أو هنــاك عــن أصــل مشــكلة يمكــن أن هتددنــا 

ــى كل يشء إال أن  ــر ع ــرصي يص ــعب امل ــذا الش ــوب، ه ــال أو جن ــرب أو ش ــن رشق أو غ ــاك م ــا أو هن ــن هن م

هتــدد حــدوده أو أمنــه أو أن يطغــى عليــه طــاٍغ يتصــور أنــه يمكــن أن يتنــاول منــه بمؤامــرة هنــا أو هنــاك.. يصــر 

هــذا الشــعب عــى كل يشء لكــن عندمــا متــس كرامتــه أو يعتــدى 

ــه هيــب  ــان حيات ــه رشي ــه أو هتــدد حــدوده أو هيــدد رشيان عــى أمن

عــى قلــب رجــل واحــد ويصطــف صًفــا واحــًدا، هكــذا كــا نــرى 

ليقتلــع جــذور التهديــد يف اخلــارج كانــت أو أي مــن يتعــاون معهــا 

هنــا أو هنــاك.

إن حضــارة الشــعب املــرصي قامــت ونمــت عــى ضفــاف 

ــاة وشــكل التاريــخ  ــل احلي ــم مث ــل عــى ضفــاف هنــر عظي هنــر الني

وأصبــح عنواًنــا حلــارض األمــة املرصيــة ومســتقبلها.

واســمحوا يل أن أحتــدث إليكــم اليــوم هبــذه اللغــة لغــة املواطــن 

املــرصي وليــس كرئيــس للدولــة فقــط مشــغول كماليــن املرصيــن 

بالتحديــات التــي فرضــت عــى بالدنــا ومل نســع إليهــا يوًمــا، لكنــه 

ــار  ــن خي ــا م ــس أمامن ــه، ولي ــا مواجهت ــب من ــذي يتوج ــع ال الواق

ــك  ــت أش ــون اهلل، ولس ــاح بع ــات بنج ــذه التحدي ــاز ه إال أن نجت

ــًا  ــي قهــرت دائ ــة الت ــاًدا عــى تلــك اإلرادة املرصي ــم اعت ــإذن اهلل ثقــة يف اهلل )8(، ث ــه ب ــا ســننجح في للحظــة أنن

وقــادرة عــى أن تقهــر كل الصعــاب.

إن املشــكلة التــي نواجههــا اليــوم كــا ســمعنا مل تكــن وليــدة اللحظــة وإنــا حصيلــة تراكــات ســابقة تعرفوهنــا 

مجيًعــا ال نريــد أن نرسدهــا مــرات ومــرات.. ليــس يف جمــال النيــل فقــط، وال إفريقيــا فقــط، وال الفســاد فقــط، 

وال تغييــب الوعــي، وال تأخــر البــالد هــذا واقــع نعرفــه، ألجــل ذلــك ومــن أجــل هــذا كانــت الثــورة، إنــا هــذا 

ــاوزه  ــن جت ــي ال ميك  إن أمــن مصــر املائ
أو املســاس بــه علــى اإلطــاق.. ال نســمح 
مصــر  أمــن  ُيمــس  بــأن  اإلطــاق  علــى 
للدولــة  كرئيــس  وإنــين  املائــي، 
اخليــارات  مجيــع  أن  لكــم  أؤكــد 
هــذا  مــع  التعامــل  يف  مفتوحــة  أمامنــا 

مللــف ا
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كلــه حصيلــة هــذه الرتاكــات، وأود أن أعــرض عــى حراتكــم عــدًدا مــن احلقائــق، ومــن ثــم أوجــه عــدًدا مــن 

الرســائل الواضحــة اجلليــة للجميــع.

أوالً: إن التعــرض ملوضــوع ســد النهضــة وتقييمــه بشــكل دقيــق ال يمكــن أن يتم بمعــزل عن اســتعراض االتصاالت 

والتحــركات التــي قامــت وتقــوم هبــا مــرص مــع اجلانبــن اإلثيــويب والســوداين، رشكائنــا يف حــوض النيــل الرشقي 

الدولتــن الســودان وإثيوبيــا الشــعبن الســودان وإثيوبيــا شــعوب صديقــة شــقيقة، نقدرهــا.. نحرتمهــا.. نتواصل 

معهــا.. ال رضر وال رضار، هــذا هــو املبــدأ الــذي يعــيل كل اجلهــود.. نتواصــل معهــم ومنــذ شــهر مايــو 2011م 

ــباب  ــر أس ــة بغ ــاف والقطيع ــنوات العج ــذي كان والس ــش ال ــداث التهمي ــة األح ــخ وحقيق ــول التاري ــى يق حت

ــي نحــب شــعوهبا.. حــوض النيــل  ــا الت ــي نحبهــا.. إفريقي ــا الت ــة، إفريقي ــا اإلفريقي ــن جذورن ــا وب تســتحق بينن

ــورة  ــد الث ــو 2011م بع ــذ ماي ــه، من ــعوبه ودول ــوض وش ــذا احل ــي هل ــداد طبيع ــن امت ــا ونح ــزء من ــو ج ــذي ه ال

شــاركت مــرص يف اجتاعــات مــا يســمى بلجنــة اخلــراء الدوليــة، والتــي تــم تشــكيلها خصيًصــا لدراســة وتقييــم 

اآلثــار املحتملــة لســد النهضــة عــى دولتــي املصــب مــرص والســودان، فاجلهــود منــذ ســنتن تتواصــل ومســتمرة 

واآلن تــزداد وتــزداد وتــزداد بــكل الســبل.

ثانًيــا: خــالل تلــك الفــرتة عقــدت اللجنــة ســتة اجتاعــات وأربــع زيــارات ميدانيــة إىل موقــع املــرشوع.. نجحــت 

اللجنــة يف جتميــع كل مــا يتوفــر لــدى اجلانــب اإلثيــويب مــن دراســات بشــأن هــذا الســد، وتبــن أن الدراســات 

املتوفــرة ال تتناســب مــع مــرشوع هبــذا احلجــم وأهنــا ال تكفــي للوقــوف عــى تقييــم دقيــق بشــأن اآلثــار املحتملة 

هلــذا الســد عــى حجــم ونوعيــة امليــاه الــواردة إىل مــرص، فضــاًل عــن تأثراتــه البيئيــة واالجتاعيــة األخــرى.

ثالًثــا: قــام اجلانــب املــرصي بإعــداد دراســات فنيــة موازيــة اســتعان فيهــا بخــراء دوليــن متخصصــن يف جمــاالت 

الســدود، حيــث بــرز وجــود مــؤرشات آلثــار ســلبية هلــذا الســد إذا مــا تــم تشــييده عــى النحــو املقــرتح طبًقــا 

للمعلومــات املتوفــرة لنــا حتــى اآلن مــن اجلانــب اإلثيــويب.

رابًعــا: شــهد العامــان املاضيــان تطــوًرا ملحوًظــا يف عالقــات مــرص مــع دول حــوض النيــل وإثيوبيــا عــى وجــه 

اخلصــوص، تــم ترمجتهــا يف شــكل زيــارات رفيعــة املســتوى عــى اجلانبــن لرئيــس اجلمهوريــة ورئيــس الــوزراء 

وعــدد كبــر مــن الــوزراء وزيــادة ملحوظــة يف حجــم التبــادل التجــاري وصلــت إىل 50 % مــع دول حــوض 

النيــل وحجــم اســتثارات مرصيــة كبــرة يف إثيوبيــا وصلــت إىل مــا يزيــد عــن 2 مليــار دوالر.



628

ــت  ــارشة التقي ــا مب ــا -  إثيوبي ــس أباب ــن أدي ــة م ــة الثالثي ــارك يف اللجن ــرصي املش ــد امل ــودة الوف ــب ع ــا: عق  خامًس

مطــوالً هبــم، ثــم عقــدت اجتاًعــا للقــوى الوطنيــة، ثــم لقــاًء ملجلــس الــوزراء الطــارئ يــوم 3 يونيــو اجلــاري، 

وتقــرر تشــكيل جلنــة قوميــة تضــم اجلهــات الرســمية والشــعبية واخلــراء املختصــن يف هــذا املجــال.. طالعتــم 

الرمــوز الوطنيــة املرشــحة هلــا كــا أعلنــا عنهــا عــر وســائل اإلعــالم، وتــم عقــد لقــاءات أخــرى كثــرة ومتعددة 

جلهــات ذات شــأن مســؤولة عــن أمــن هــذا الوطــن يف أطــر خمتلفــة لكــي نكــون عــى أهبــة االســتعداد للدفــاع 

ــم  ــن خاللك ــم وم ــا معك ــة أيًض ــز الفرص ــح أنته ــذا التوضي ــد ه ــه، وبع ــد ل ــدر التهدي ــا كان مص ــا أًي ــن أمنن ع

ألوجــه عــدًدا مــن الرســائل:

األوىل: إىل الشعب املرصي:

إن مســؤوليتي حتتــم عــيل كرئيــس للدولــة املرصيــة وأحــد مواطنــي هــذا الشــعب العظيــم أن أصارحكــم بكلات 

واضحــة ال لبــس فيهــا عــن أمــن مــرص املائــي، الــذي حيظــى باهتــام وأولويــة مطلقــة لــدى كل مــرصي، ال فــرق 

هنــا بــن احلكومــة والشــعب أو بــن األكثريــة واألقليــة أو بــن مــرصي ومــرصي، وال رئيــس ومواطــن، وال قبطــي 

ومســلم، وال رجــل وال امــرأة وال شــيخ أو كهــل وشــاب..

ــس  ــأن يم ــالق ب ــى اإلط ــمح ع ــالق.. ال نس ــى اإلط ــه ع ــاس ب ــاوزه أو املس ــن جت ــي ال يمك ــرص املائ ــن م إن أم

أمــن مــرص املائــي، وإننــي كرئيــس للدولــة أؤكــد لكــم عــى أن مجيــع اخليــارات أمامنــا مفتوحــة يف التعامــل مــع هــذا 

امللــف.. نحــن أكدنــا عــرشات املــرات أن املرصيــن يف ثورهتــم جــاءوا برســالة ســالم إىل هــذا العــامل.. لســنا دعــاة 

حــرب ولكننــا ال نســمح أبــًدا بــأن هيــدد أمننــا مائًيــا كان أو غــر ذلــك.. ال نســمح هبــذا.

إن عظمــة الشــعب املــرصي تكمــن دائــًا يف وحدتــه وحلمتــه وقــت املحــن، والوطــن حيتــاج ذلــك منــا اآلن.. أنــا 

أريــد أن أســأل ولكنــي متأكــد مــن اإلجابــة، فهــل أنتــم مســتعدون؟ نعــم، نعــم.

ــن  ــا م ــم يومًي ــاه منك ــمعه وأتلق ــا أس ــًرا م ــعدين كث ــاه، يس ــمعه وأتلق ــا أس ــًرا م ــعدين كث ــًا، يس ــعدين دائ ويس

مســامهات بالــرأي والنصيحــة يف هــذا املوقــف واملــي بــاإلرادة الواضحــة أننــا كلنــا صــف واحــد ورغــم اختــاليف 

مــع بعــض اآلراء والتــي ربــا تنقصهــا بعــض املعلومــات أو الرؤيــا، ولكنهــا مقــدرة لــدي حتــى وإن اختلفــت معهــا 

رغــم اختــاليف مــع بعضهــا إال أننــي أدعــو اجلميــع لعــدم البخــل أو التباطــؤ يف تقديــم املشــورة التــي تعكــس مــدى 

حــب هــذا الشــعب لوطنــه الكبــر مــرص.
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الرسالة الثانية: رسالة إىل القوى السياسية والوطنية..

إطــالق احلريــات قيمــة مــن قيــم الثــورة، نحــرص عليهــا.. نعــم، واالختالفــات السياســية وتبايــن الرؤيــا ظاهــرة 

صحيــة يف ديمقراطيــة وليــدة ال زالــت تتشــكل.. نعــم، لكــن إزاء التحديــات الكــرى التــي تواجــه الوطــن وعــى 

رأســها ملــف هنــر النيــل.. إزاء ذلــك فــإين أدعــو اجلميــع أن نتناســى اخلالفــات احلزبيــة والرصاعــات السياســية يف 

هــذه املرحلــة محايــة ملــرص وشــعبها حتــى يمكــن أن نتخطــى التحديــات وبــا يدفعنــي مــرة أخــرى.. وقلــت لكــم أنني 

سأســتمر يف ذلــك.. مــرة أخــرى أدعــو اجلميــع إىل مصاحلــة وطنيــة 

شــاملة تنطلــق مــن الرؤيــة املوحــدة، دائــًا احلقائــق واإلنجــازات 

تبــدأ بأحــالم، فــال نقــول كفايــة حلــم، إذا كان احللــم املقصــود بــه 

الصــر فهــو بــال حــدود، نحــن نصــر عــى مــن؟ عــى أهــل مرص.. 

ــا البعــض هــؤالء يســتحقون  عــى الشــعب املــرصي.. مــع بعضن

أن نحلــم معهــم وأن نكــون عــى درجــة عاليــة مــن التواصــل 

والتفاهــم والتوافــق واحلــوار.. أدعــو إىل مصاحلــة وطنيــة شــاملة 

ــوص  ــه اخلص ــى وج ــف ع ــذا املل ــدة هل ــا املوح ــن الرؤي ــق م تنطل

ملــف هنــر النيــل العظيــم.

والصــادق  املطلــق  الــوالء  الدعــوة  هــذه  هــدف  هدفهــا.. 

ملرصنــا احلبيبــة دون شــعارات أو مزايــدات، وإننــي عــى ثقــة 

ــد  ــية ال يزاي ــادات سياس ــد قي ــداه عن ــيجد ص ــداء س ــذا الن ــأن ه ب

أحــد عــى انتائهــا هلــذا الوطــن وال عــى حبهــا لــه، وأنــا مســتعد 

ــداء الواجــب  ــع مــن أجــل مصلحــة الوطــن.. هــذا وقــت االصطفــاف احلقيقــي، هــذا وقــت ن أن أذهــب للجمي

نــداء الوطــن، الوطــن حيتــم علينــا أن نكــون صًفــا واحــًدا مــن أجــل ذلــك حســبة هلل مــن أجــل ذلــك رغبــة يف حتقيــق 

ــن.. ــة الوط مصلح

أنــا مســتعد أن أذهــب للجميــع فــرادى ومجاعــات لكــي نكــون صًفــا واحــًدا وهــذا مــا يســتلزمه وطننــا اآلن.. 

فــرض الوقــت علينــا.. فــرض الوقــت علينــا أن نلتحــم جــزًءا واحــًدا لكــي نواجــه التحديــات وهــي واضحــة.. 

نريــد أن حنمــي التاريــخ الــذي نعتــز بــه، 
واحلاضــر الــذي ُثرنــا مــن أجــل أبنائنــا 
فيــه واملســتقبل الــذي نرجــوه، والتنميــة 
بســواعدنا..  لتحقيقهــا  نســعى  الــي 
بإرادتنــا  وطننــا  يف  أرضنــا..  علــى 
ينتاهبــا  ال  أبــًدا  الــي  اإلرادة  احلــرة.. 

تراجــع وال  خــور  وال  ضعــف  وال  تــردد 
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نريــد مــن ذلــك الوصــول الســرتاتيجية موحــدة بــن القيــادة والشــعب حلايــة التاريــخ واحلــارض واملســتقبل حلايــة 

التاريــخ الــذي نحبــه، واحلــارض الــذي قمنــا بثــورة فيــه هلــا جذورهــا يف هــذا الوطــن وهلــا رجاهلــا قــادرون عــى أن 

حيافظــوا عليهــا.. رجــال هــذا الوطــن وأبنــاؤه.. رجــال الوطــن.. هــذه البلــد ورجاهلــا وشــباهبا وأبناؤهــا ونســاؤها 

ومســلموها ومســيحيوها بحــرص واضــح قــادرون عــى محايــة هــذه الثــورة، فــال يظــن أحــد أو ظــان هنــا أو هنــاك 

ــه،  ــي ثورت ــض لتحم ــه تنتف ــه، وإرادة أهل ــعب، اهلل حيفظ ــذا الش ــوًءا هل ــل س ــارج أن يفع ــن خ ــر م ــن بتآم ــه يمك أن

نريــد أن نحمــي التاريــخ الــذي نعتــز بــه، واحلــارض الــذي ُثرنــا مــن 

أجــل أبنائنــا فيــه واملســتقبل الــذي نرجــوه، والتنميــة التــي نســعى 

ــرة..  ــا احل ــا بإرادتن ــا.. يف وطنن ــى أرضن ــواعدنا.. ع ــا بس لتحقيقه

بــكل معنــى احلريــة.. اإلرادة التــي أبــًدا ال ينتاهبــا تــردد وال ضعــف 

ــق  ــه إىل حتقي ــة بحــول اهلل وقوت ــا ماضي وال خــور وال تراجــع، وإن

األهــداف والغايــات.. هــذا شــعب عظيــم يفــرز دائــًا بحريــة تامــة 

ــا مــن كان أن يناهضهــا أو  اآلن، يفــرز إرادة ال يســتطيع أحــد كائنً

يقــف أمامهــا.

الرسالة الثالثة: إىل دول حوض النيل..

يف  كلهــا،  إفريقيــا  يف  النيــل  حــوض  دول  يف  األشــقاء  إىل 

دول حــوض النيــل عــى وجــه اخلصــوص، وخاصــة أخــص 

اخلصــوص الشــعب اإلثيــويب الصديــق العزيــز، رســالة واضحــة 

وإىل  إثيوبيــا  إىل شــعب  هــؤالء وخصوصيــة واضحــة  إىل كل 

أهــل إثيوبيــا، إىل الشــعب اإلثيــويب وإىل احلكومــة اإلثيوبيــة.. 

ــات  ــد العالق ــادل وتوحي ــرتام املتب ــد االح ــعى إىل تأكي ــا نس ــا زلن ــعينا وم ــعى س ــزال تس ــا ت ــرص وم ــعت م ــد س لق

األخويــة مــع الشــعوب اإلفريقيــة الصديقــة والشــقيقة، وأنتــم منهــم، وذلــك انطالًقــا مــن مســؤولية مــرص التارخييــة 

واحلضاريــة املعروفــة جتــاه قــارة إفريقيــا التــي نعتــز نحــن املرصيــن باالنتــاء إليهــا، وتعظيــًا خليــار التعــاون والتنميــة 

والتواصــل التــي تكفــل االســتقرار واالزدهــار للجميــع وترتكــز مســاعينا تلــك ومبادرتنــا هــذه عــى مبــدأ أســايس 

هــو عــدم املانعــة يف إقامــة مرشوعــات تنمويــة يف دول حــوض النيــل، ولكــن بــرشط أال تؤثــر تلــك املرشوعــات 

ــه  ــي تواج ــرى ال ــات الك  إزاء التحدي
ــل..  ــر الني ــف هن ــها مل ــى رأس ــن وعل الوط
فــإين أدعــو اجلميــع أن يتناســى اخلافات 
احلزبيــة والصراعــات السياســية يف هذه 
حــى  وشــعبها،  ملصــر  محايــة  املرحلــة؛ 

ــات ــذه التحدي ــى ه ــن أن نتخط ميك
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ــح  ــو قطــرة واحــدة يف إطــار املصال ــاه النهــر ول ــة يف مي ــة ملــرص، أو ألي دول ــة والتارخيي أو تــر باحلقــوق القانوني

املشــرتكة ووحــدة املصــر التــي جتمــع بيننــا.. بــن شــعوب هــذه الــدول يف رابطــة تأبــى الرصاعــات وتنبــذ اخلالفــات 

ــك.. ــع بذل ــزم اجلمي ــل أن يلت ــزال نأم ــراف، وال ن ــن األط ــرف م ــكل ط ــة ل ــح الضيق ــن املصال ــرج ع وخت

احلركــة املرصيــة عــى قــدم وســاق يف كل اجتــاه، اجتــاه ســيايس دبلومــايس.. العالقــات الثنائيــة بيننــا وبــن إثيوبيــا 

كدولــة صديقــة.. بيننــا وبــن الســودان كشــقيقة وصديقــة.. بيننــا وبــن الســودان وإثيوبيــا ثالثيــة.. بيننــا وبــن دول 

حــوض النيــل املنبــع واملصــب.. بيننــا وبــن الــدول اإلفريقيــة.. بيننــا وبــن العــامل.. حركتنــا يف كل اجتــاه لكــي نمنــع 

ــاه  ــع يف كل اجت ــار واس ــاه وبانتش ــه وبدأن ــعى إلي ــا نس ــذا م ــرف.. ه ــأي رضر ألي ط ــول ب ــال للقب ــرر.. ال جم ال

ومســتمر، وســوف تتحقــق هــذه األهــداف.. أال نضــار، وال نريــد ألحــد أن يضــار، وال نريــد أبــًدا أن نوجــد عــداوة 

وال قطيعــة، بــل عــى العكــس متاًمــا نريــد تواصــاًل، ونريــد عالقــات متميــزة، ونريــد تنميــة إلفريقيــا.. حركتنــا منــذ 

أن بدأنــا منــذ عــام يف حركــة دؤوبــة إلفريقيــا..

ــدا وزرت  ــا زرت أوغن ــا، وأن ــا مرتــن، ورئيــس الــوزراء زارهــم مــرة، وزار رئيــس وزراء كيني ــا زرت أثيوبي أن

الســودان، ورئيــس الــوزراء زار دوالً أخــرى، وأنــا زرت جنــوب إفريقيــا، نحــن حريصــون كل احلــرص عــى أن 

يكــون التعــاون بيننــا والتنميــة يف إفريقيــا عــى أعــى مســتوى، ونــدرك مجيًعــا، وإذا كان البعــض ال يــدرك، فيجــب 

عليــه أن يــدرك أنــه ال يمكــن أن نقبــل بــرر ملصاحلنــا أو لرشيــان حياتنــا عــى اإلطــالق.

ــا، فإننــي عــى ثقــة بــأن اهلل )8( ســوف يوفــق هــذا الشــعب املــرصي الكريــم، ويؤيــده بــا يســتحق   وختاًم

مــن تأييــد، وأن مــرشوع الثــورة املباركــة.. مــرص الثــورة.. ســيبلغ غايتــه التــي طاملــا حلمنــا هبــا، وكان عندنــا مــن 

احللــم مــا نســتطيع بــه، ومــا نــزال أن نحقــق احللــم إن شــاء اهلل، حلمنــا بــه مجيًعــا برغــم مــا يواجهنــا مــن حتديــات 

ــا هــذا كلــه  ــا.. طبيعــة املرحلــة ال خيفــى عــى أحــد، وال يزيدن خارجيــة بالــرورة ال ختفــى عــى أحــد، وداخلًي

إال إرصاًرا عــى أن نســعى مــع املرصيــن مجيًعــا بحــول اهلل وقوتــه.. قلًبــا واحــًدا ويــًدا واحــدة لبنــاء غــد أفضــل، 

واهلل غالــب عــى أمــره دائــًا.. }واهلل غالــب عــى أمــره ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون{، أحييكــم وأشــكركم، 

ونســتمر يف مســرتنا صًفــا واحــًدا أمــام كل التحديــات، ويــًدا واحــدة أمــام كل حتــٍد، وننظــر إىل األمــام دائــًا.

 والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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ــر  ــل أن نصب ــي كام ــد بوع ــري : أري ــعب المص ــى الش ــالتي إل رس
بعــض الشــيء حتــى نكــون قادريــن علــى أن نمتلــك إرادتنــا ، وننتــج 
ــة والشــعب  ــذ تكــون مصــر الدول ــا وســالحنا .. وحينئ ــا ودواءن غذاءن

ــرى ــدول الكب فــي مصــاف ال
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 بداية سيادة الرئيس، أود أن أعرف ما هو شعوركم بعد إعالن فوزكم بانتخابات الرئاسة؟

 بســم اهلل الرمحــن الرحيــم... أواًل: أريــد أن أوجــه حتيــة إىل كل الشــعب املــرصي.. مــن قلبــي وبــكل 

ــاء الشــعب املــرصي، ســواء يف داخــل مــرص  روحــي ومشــاعري، أتوجــه بــكل احلــب والتحيــة إىل كل أبن

أو خــارج مــرص، وحتيــة خاصــة إىل أرس شــهداء الثــورة املرصيــة مــع دعــاء للشــهداء بالرمحــة واملغفــرة، 

ــا  ــؤالء مجيًع ــت.. ه ــى انته ــا حت ــذ قيامه ــورة، من ــذه الث ــن يف ه ــا إىل املصاب ــة أيًض ــة وخاص ــة واجب وحتي

حوار الرئيس مرسي مع قناة النيل املصرية
22 سبتمر 

2012م
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يكّونــون هــذا الشــعب، ويتعاونــون فيــا بينهــم، ويتحابــون.. هــم أبنــاء مــرص.. حتــت ســاء واحــدة، وعــى 

ــا. أرض واحــدة، فتحيتــي وحمبتــي هلــم مجيًع

 ســيادة الرئيــس، جئتكــم اليــوم أمحــل العديــد مــن األســئلة تــدور يف أذهــان الكثريــن، وأنقــل إليكــم أيًضــا العديــد 

مــن اهلمــوم التــي يعــاين منهــا الكثــرون مــن املرصيــن، أرجــو أن أجــد يف صــدر ســيادتكم املتســع ألســئلتنا اليــوم.

 أوالً: أنــت ســألتني عــن شــعوري وقــت إعــان النتيجــة، وهــو شــعور مــيء باإلحســاس باملســؤولية والتحســب 

الشــديد للمســؤولية يف هــذه املرحلــة، فأنــا كنــت مشــفًقا إشــفاًقا كبــًرا عــى نفــي وراجًيــا مــن اهلل )8( التوفيــق 

ومتوجًهــا حينئــذ إىل الشــعب املــرصي كلــه بــدون متييــز أو تفرقــة ألي ســبب مــن األســباب أن يكــون بعــد اهلل )8( 

خــر عــون يل، وأن أكــون عنــد ظنــه يب هلــذه الثقــة الكبــرة الغاليــة، فاملشــاعر حينئــذ كانــت مشــاعر خمتلطــة بــن 

القلــب والــروح والعاطفــة والعقــل واملســؤولية والوطــن والعــامل واملرحلــة والثــورة ومــا بعــد ذلــك ومــا قبــل ذلــك.

كنــت أشــعر أن الدنيــا تريــد ملــرص خــًرا، وأن الســاء أرادت هلــا خــًرا، ليــس بســببي، ولكــن ألن املرصيــن 

هّبــوا بوعــي شــديد هبــذه الثــورة، واختــاروا هلــم رئيًســا بإرادهتــم يف جــو مــن الديمقراطيــة.

هــذا يضــع - بإحســايس حينئــذ وحتــى اآلن بالنظــر إىل املســتقبل - يضــع عــى عاتقــي.. يضــع عــى نفــي.. 

يضــع عــى عقــي.. عــى قلبــي.. عــى روحــي.. عــى حيــايت كلهــا.. إحساًســا كبــًرا جــًدا بمســؤولية ضخمــة 

ال جتعلنــي أنــام قريــر العــن.. تــؤرق مضاجعــي طــوال الوقــت، منــذ هــذه اللحظــة وحتــى اآلن، وأنــا مــا أمتنــاه 

هلــذا الشــعب كل اخلــر.. أمــل النــاس ورحابــة نظرهتــم إىل املســتقبل، وإحساســهم بــأن هــذه ثورهتــم.. هــذه 

أرضهــم، هــذه الســاء التــي تظلهــم ســاؤهم.. هــذا هــو النيــل.. هــذه هــي اإلرادة التــي امتلكناهــا.. هــذه احلريــة 

التــي بذلنــا مــن أجلهــا كل غــال ونفيــس.. مــاذا نحــن فاعلــون؟ هــل ســيعود ذلــك باخلــر علينــا.. هــذا إحســاس 

النــاس.. نعــم.

ــات  ــاإلرادة وباإلمكان ــوارد وب ــة بامل ــة ودراي ــي وبمعرف ــي حقيق ــع عم ــديد وبواق ــاؤل ش ــن بتف ــى يق ــا ع أن

وبالشــعب وطبيعتــه وتارخيــه وحــارضه وأبنائــه وشــبابه ورجالــه ونســائه ومســلميه ومســيحييه.. معرفتي بــكل هذا 

جيعلنــي متفائــًا جــًدا، ونحــن نخطــو خطــوات مًعــا إىل األمــام.. فاألهــداف كبــرة واآلمــال عريضــة واملــوارد 

كثــرة واجلهــد املطلــوب بذلــه منــي ومــن كل هــذا الشــعب جمتمًعــا جهــد كبــر جــًدا... لدينــا اإلرادة.. لدينــا 

ــق  ــاء اهلل أن نحق ــتطيع إن ش ــن نس ــع يطمئ ــا واق ــب.. لدين ــا احل ــاخ.. لدين ــا املن ــة.. لدين ــا احلري ــوارد.. لدين امل
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ــن  ــًدا ع ــه بع ــويًفا، وال أقول ــه تس ــت ال أقول ــذا الوق ــت.. وه ــض الوق ــاج بع ــت.. نحت ــض الوق ــذ بع ــا تأخ أهداًف

املشــاكل، وإنــا أنــا يف داخــل املشــاكل وحامــًا هلــا ومقــدًرا لقيمتهــا وآلمــال هــذا الشــعب، وشــبابه، وفــرص 

العمــل، وتقليــل البطالــة، واألمــن واالســتقرار، واألمــان والصحــة والتعليــم والعــامل والســياحة والنيــل وامليــاه 

والزراعــة والصناعــة والتحديــث والــرشكات واملصانــع، واإلنتــاج والقطــاع العــام، وقطــاع األعــال واحلكومــة 

ــا بــه إن شــاء اهلل إىل غــد أفضــل بــإذن اهلل. والقطــاع اخلــاص.. كل هــذا نتحــرك مًع

ــن -  ــول كل الثم ــر، وال  أق ــن األك ــر - الثم ــول والتغي ــذا التح ــن ه ــع ثم ــا دف ــتمرت 18 يوًم ــة اس ــورة املرصي  الث

الشــهداء، وشــاركهم الشــعب املــرصي يف ذلــك. أريــد أن أعــرف نظــرة ســيادتكم لثمــن التغيــر قبل وأثنــاء وبعــد الثورة؟

 الشــعب املــرصي كلــه شــارك يف الثــورة.. أنــا أعــرف أنــه يف يــوم اجلمعــة 11 فرايــر، كان يف شــوارع مــرص 

وميادينهــا وميــدان التحريــر وكل مياديــن احلريــة، ومياديــن مــرص بالكامــل.. اإلحصائيــات قالــت والواقــع.. مــا 

يقــرب مــن 20 مليــون مــرصي.. هــذا أمــر غــر مســبوق يف التاريــخ كلــه.. هــذا أمــر عظيــم، وأنــا قلــت وأكــرر 

ــر أو صغــر.. شــاب أو  ــه.. كب ــه عــى األقــل أحــد أبنائ ــه ال يوجــد بيــت واحــد يف مــرص مل يكــن من وأؤكــد أن

امــرأة.. عــى االختــاف والتنــوع مشــارًكا يف هــذه الثــورة.. هــذا الشــعب الــذي قــام هبــذه الثــورة، ومل جيــرح 

أحــد، ومل يعتــد فيــه عــى ملكيــة خاصــة أو عامــة، وراعــى اجلميــُع اجلميــَع، ومل يكــن أحــد قائــًدا بمفــرده، أو 

جمموعــة أو مجاعــة أو حــزب أو غــره، وإنــا كانــت األهــداف وعناويــن األمــل هــي التــي تقــود هــذه الثــورة.

هــؤالء هبــذه العزيمــة وهبــذه الــروح وهــذه اإلرادة، ومــا حققــوه بعــد ذلــك حتــى اآلن، كان منهــم شــهداء.. 

ســقط منهــم رجــال ونســاء.. أريقــت دمــاء بعضهــم، هــذه دمــاء زكيــة غاليــة، هــذه كانــت وقــوًدا حقيقًيــا الســتمرار 

ــة  ــال الســلمي مــن حال ــل االنتق ــك مــن أج ــي تلــت بعــد ذل ــكل اخلطــوات الت ــا ل ــوًدا حقيقًي ــت وق ــورة، وكان الث

هــذا الشــعب دفــع مثًنــا باهًظــا قبــل الثــورة.. دفــع املعانــاة 
اإلحســاس  الظلــم..  السياســي..  والتهميــش  النفســية 
بالقهــر.. تــدين اخلدمــات يف التعليــم والصحــة.. الفســاد.. 
الرشــوة.. املحســوبية .. جمموعــة العائــات الــي مل تتعــد الـــ 
32 عائلــة الــي كانــت هتــدر كل املــوارد وتســيطر علــى 

البــاد وتســتزنفها وتفســد
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الدكتاتوريــة املقيتــة والفــراغ الســيايس واجلــروت والظلــم والتزييــف.. تزييــف الوعــي واإلرادة والتزويــر 

ــدة..  ــة جدي ــك إىل حال ــكل ذل ــال ب وإهــدار املــوارد والفســاد.. االنتق

ــا كثــرة جــًدا.. هــذا الثمــن مــن الشــهداء واملصابــن.. وكل مــن خــرج مــن  مــى 20 شــهًرا شــهدت أحداًث

ــب  ــة، ويطال ــرج إىل الشــوارع يعــي قيمــة احلري ــن خ ــون شــهيًدا.. كل م ــن أن يك العرشيــن مليوًنــا كان يمك

ــأيت  ــن ي ــن أي ــرف م ــد يع ــن أح ــهيًدا.. مل يك ــون ش ــن أن يك ــعبية كان يمك ــة اإلرادة الش ــاء قيم ــوق وإع باحلق

ــلمية.. ــورة س ــذه ث ــدود.. ه ــرة حم ــه الكب ــى قيمت ــدد ع ــد هلل أن الع ــل.. احلم ــاص أو القت الرص

هــذا الشــعب دفــع ثمنـًـا باهًظــا قبــل الثــورة.. دفــع املعانــاة النفســية والتهميــش الســيايس.. الظلــم.. اإلحســاس 

بالقهــر.. تــدين اخلدمــات يف التعليــم والصحــة.. الفســاد.. الرشــوة.. املحســوبية .. 

جمموعــة العائــات التــي مل تتعــد الـــ 32 عائلــة التــي كانــت هتدر كل املوارد وتســيطر عــى الباد وتســتنزفها 

وتفســد.. أقــل مــن 500 فــرد عاثــوا يف األرض املرصيــة فســاًدا، هــذا شــعور كان يعيشــه املواطــن املــرصي.. 

املعانــاة اليوميــة.. األســعار احلارقــة.. الدخــول املتدنيــة.. هــذا الفســاد الــذي كان موجــوًدا.. هــذا ثمــن كبــر 

دفعــة املرصيــون مجيًعــا.. ســنوات طويلــة جــًدا 30 - 40 ســنة وهــي ممتــدة وترتاكــم ويــزداد احلــال ســوًءا يوًمــا 

بعــد يــوم، لذلــك كانــت القشــة التــي قســمت ظهــر البعــر انتخابــات جملــس الشــعب املــزورة 2010م، وكان 

للقضــاء دور عظيــم يف إظهــار هــذا التزويــر، وكان للقضــاة دور عظيــم يف التصــدي هلــذا التزويــر، لكــن الطغيــان 

كان عالًيــا جــًدا، والقهــر والظلــم، ووقــع قضــاة ضحيــة لذلــك أيًضــا، وحتركــت القــوى الشــعبية حينئــذ.. كانــت 

ــورة  ــذي أدى إىل الث ــعبي ال ــب الش ــرتاتيجي للغض ــزون االس ــو املخ ــذا ه ــورة، كان ه ــات للث ــا مقدم ــذه كله ه

العظيمــة.. ثــورة 25 ينايــر. هــذا شــارك فيــه اجلميــع وعانــى منــه الــكل. املفســدون كانــوا موجوديــن، اإلحســاس 

 أقــل مــن 500 فــرد عاثــوا يف األرض املصريــة فســاًدا،..هذا 
ــة  ــنوات طويل ــا لس ــون مجيًع ــه املصري ــع مثن ــذي دف ــاد ال الفس
ــد  ــا بع ــوًءا يوًم ــال س ــزداد احل ــم وي ــت تتراك ــًدا، وكان ج
البعــر  ظهــر  قســمت  الــي  القشــة  كانــت  لذلــك  يــوم، 

انتخابــات جملــس الشــعب املــزورة 2010م
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بــأن هــذا الشــعب مهمــش.. العــامل ينظــر إلينــا: مــاذا تفعلــون؟ ملــاذا ال تفعلــون؟ ال يفعــل أحــد يف العــامل شــيًئا 

ألحــد نيابــة عنــه.

فلــا كانــت اخلطــوة العظيمــة كان الثمــن أثنــاء الثــورة وهــو أن الكل مســتعد للتضحيــة.. الكل يمكــن أن يكون 

شــهيًدا.. اآلبــاء يوقظــون األبنــاء ليشــاركوا يف الثــورة.. هــذا حــدث يف قــرى ومــدن مــرص.. الــكل كان موجــوًدا 

هبــذا الــروح العظيمــة جــًدا يف 25 ينايــر، ألن الشــعب املــرصي الــذي حقــق حريتــه وامتلــك إرادتــه بيــده، الــذي 

شــارك يف انتخابــات جملــي الشــعب والشــورى مــا يقــرب مــن 40 مليوًنــا أكثــر مــن30 مليوًنــا منهــم شــاركوا 

يف انتخابــات جملــس الشــعب وحــده.. هــذا الشــعب حتــرك يف انتخابــات الرئاســة وشــارك منــه فيهــا أكثــر مــن 

25 مليوًنــا، هــذا الشــعب الــذي وعــى وأدرك وقــرر ال يمكــن أن يقــول: األفضــل أن أعــود إىل مــا كان مقابــل أن 

أغلــق بــايب عــّي.. ال ال.. هــذا ترويــج ملفهــوم خاطــئ يف حماولــة لتزويــر وعــي املرحلــة.. املرحلــة هبــا وعــي 

ــن  ــون إىل م ــاس حيتاج ــة، والن ــا.. حقيق ــدون أمنً ــاس يري ــة، والن ــتقراًرا.. حقيق ــدون اس ــاس يري ــن الن ــر، لك كب

يطمئنهــم ومــا يطمئنهــم وليــس مــن يطمئنهــم فقــط، ونحــن نبــذل يف ذلــك كل اجلهــد واخلطــوات اجلــادة نحــو 

إعــادة مكونــات األمــن وعنــارصه إىل حاهلــا، وليــس اإلعــادة إىل مــا كانــت عليــه، ولكــن اإلعــادة بمفهــوم القيــام 

بالواجــب الكامــل.. قطعنــا يف ذلــك خطــوات كثــرة .. األمــن اليــوم خيتلــف عــن األمــن منــذ شــهور.. األمــن مل 

يعــد أمنــا سياســًيا باملفهــوم القديــم وإنــا صــار أمنًــا حريًصــا عــى منــع اجلريمــة قبــل وقوعهــا.. التدخــل لفــض 

االشــتباكات.. املحافظــة عــى الديمقراطيــة وحريــة الــرأي.. عــدم التدخــل لتكميــم األفــواه.

هــذه مرحلــة حتتــاج منــا أيًضــا إىل تعــاون.. إىل جهــد.. إىل إدراك ووعــي بــأن اخلطــر املحيــط بنــا مجيًعــا 

ــا هــو التنميــة يف املقــام األول، والتنميــة ال تقــوم إال عــى االســتقرار، واالســتقرار ال يتحقــق إال  والــذي يتهددن

إذا استشــعر النــاس االســتقرار األمنــي وغــره.. االســتقرار األمنــي والتنمــوي.. االســتقرار بمفهومــه العــام.. هــذا 

ــح  ــق وأصب ــول: إن كل يشء حتق ــا ال أق ــبة.. أن ــك اآلن بنس ــعرون ذل ــاس يستش ــت.. الن ــض الوق ــاج إىل بع حيت

االســتقرار كامــًا، ولكــن  طاملــا أن هنــاك حركــة، وطاملــا أن هنــاك خطــوات جــادة، وأرســيت مبــادئ، واتُّفــق 

عــى أصــول حركــة.. األمــن كل األمــن، واحلريــة كل احلريــة للمواطــن.. حقــه الكامــل.. حقــه يف قســم 

ــون، هــذه  ــزام بالقان ــه أيًضــا وااللت الرشطــة.. حقــه يف الطريــق.. حقــه يف املــرور.. حقــه حقــه.. ولكــن واجبات

منظومــة تعــود باإلجيابيــة بالــرورة كــا نــرى عــى االســتثار واالســتقرار واإلنتــاج.. اإلنتــاج-  االســتثار- 
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االســتقرار- التنميــة- وطــن آمــن.. كل هــذا عندمــا يتزامــن ويتحــرك تتحقــق اآلمــال، وآمــال هــذه الثــورة حتققــت 

أجــزاء مــن أهدافهــا، وخاصــة السياســية واحلريــات العامــة، آليــات الديمقراطيــة واالســتقرار فيهــا، مفهــوم الدولــة 

ــر  ــذا أم ــادي، ه ــتقرار االقتص ــعة يف االس ــال الواس ــن اآلم ــع..  لك ــن اجلمي ــة ب ــع، املحب ــر الواس ــة الكب املدني

يســعدين أن يكــون لــدى الشــعب أمــل كبــر.. هــذا األمــل حيتــاج إىل فعــل ويازمــه إنتــاج يســتلزم وعًيــا وإدراًكا 

بأننــا إذا مــا أنتجنــا، وأكلنــا مــن إنتــاج أيدينــا وعرقنــا.. نحــن ندعــم املســرة الديمقراطيــة حينئــذ.. نحــن ندعــم 

اإلرادة املرصيــة الشــعبية حينئــذ.. نحــن نمتلــك أكثــر وأكثــر إرادتنــا يف قرارنــا، وأن ينبــع مــن عندنــا، ال بــد وأن 

نبــذل عرًقــا كثــًرا، فنقــوم بإنتــاج وتوفــر مــا حيتاجــه النــاس.. لــن يدفــع لنــا أحــد مــا جيــب أن ندفعــه ألنفســنا، 

وهــذا واحلمــد هلل موجــود يف الشــعب املــرصي.. واملســألة مســألة إنتــاج، واإلنتــاج حيتــاج إىل اســتقرار.. إىل 

أمــن.. إىل وقــت.. إىل ضــان.. إىل معرفــة باحلقــوق والواجبــات، وإن شــاء اهلل كل ذلــك يســر إىل األفضــل.

  ســيادة الرئيــس أنتــم أكدتــم يف أكثــر مــن مــرة أن مــرص ســتظل دولــة ديمقراطيــة دســتورية مدنيــة.. أريــد أن 

ــا فنــدم؟ أعــرف نظــرة ســيادتكم إىل املصطلحــات الثالثــة ومفهومهــا وحتديدهــا ي

* يف احلقيقــة كانــت القــوى السياســية واألحــزاب مجيعهــا قــد وقعــت عــى وثيقــة عرفــت حينئــذ بوثيقــة األزهــر 

ــق صبــت يف وثيقــة األزهــر  ــر لكــن كل هــذه الوثائ ــا مــن حتالــف أحــزاب كب ــان صدرت ــان أخري وكان قبلهــا وثيقت

التــي كان فيهــا إعــاء لقيــم ومبــادئ كثــرة ومتعــددة، وعــى رأســها قيمــة احلريــة والعدالــة االجتاعيــة، وكان هنــاك 

نــص يتحــدث عــن الدولــة املرصيــة وطبيعتهــا ومــا جيــب أن تكــون عليــه يف هــذه املرحلــة وكان النــص باالتفــاق أن 

الدولــة املرصيــة يف هــذه املرحلــة ومــا نحبــه نحــن املرصيــن ألنفســنا- أن تكــون دولــة وطنيــة ديمقراطية دســتورية 

حديثــة.. حديثــة بمفهــوم العقــد االجتاعــي وأن الشــعب هــو مصــدر الســلطات، وأن هنــاك تــداوالً للســلطات.

هــذه املبــادئ األساســية بمعناهــا الواضــح املســتقر لــدى اجلميــع هــي التــي تــم االتفــاق عليهــا، وهــي التــي مــا 

ــا  ــًا، وأن ــع دائ ــى أرض الواق ــق ع ــًدا أن تتحق ــل جاه ــي أعم ــي الت ــا، وه ــاف عليه ــع وال خ ــة للجمي ــت مرفوع زال

أحرســها وأرعاهــا لكــي تتحقــق.. قطعنــا شــوًطا كبــًرا يف كثــر مــن هــذه املبــادئ، فمــرص اآلن حقيقــة ديمقراطيــة..

االنتخابــات ومــا تــم فيهــا ســواء شــعب أو شــورى أو رئاســة، كانــت فيهــا حريــة كاملــة، وكانــت معــرة عــن النــاس 

ــا عليهــا بشــكل واضــح وجيــد. وإرادهتــم، ومل يكــن فيهــا خمالفــات قادحــة، وكان القضــاء مرشًف
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مفهوم الدولة احلديثة وأن الشعب واألمة مصدر السلطة هذا ما رأيناه وهذا هو قرار الشعب يف االنتخابات. 

ــع  ــية تض ــة التأسيس ــق، واآلن اجلمعي ــي يتحق ــا لك ــّي أرعاه ــة ع ــؤولية خاص ــذه مس ــلطة، ه ــداول الس ــوم ت مفه

ــور. ــذه األم ــق ه ــان أن تتحق ــتور لض الدس

دولــة دســتورية قانونيــة، واحــرتام القانــون والدســتور، هــذا مــا أعمــل عليــه ليــل هنــار حتــى ال حيــدث أي نــوع مــن 

أنــواع املخالفــة ألي قانــون، وحُتــرتم أحــكام القضــاء أيًضــا ألهنــا جــزء مــن احــرتام القانــون املطبــق هلــذا القانــون. 

نحــن نتحــدث عــن الدولــة املرصيــة التــي نريدهــا مجيًعــا وهــي الدولــة املســتقرة.. الدولــة  القويــة الفاعلــة هبــذه 

املبــادئ التــي تقــوم عليهــا.

 ملاذا إذن سيادة الرئيس ُيرّص البعض عى التخوين من تيار اإلسالم السيايس؟

 هــذه طبيعــة املرحلــة، وهــذه مــن دواعــي االطمئنــان بالنســبة للمرحلــة.. أن يكــون هنــاك تفاعــل حقيقــي.. أن 

تكــون هنــاك إجيابيــة، أن تكــون هنــاك تعدديــة.. تعــدد يف اآلراء.. يف الــرؤى.. يف التفكــر.. يف التعبــر.. هــذا 

أمــر صحــي جــًدا ومطلــوب، وال ينبغــي أبــًدا ألي فصيــل أو أي حــزب أو أي تيــار أن خيشــى عــى نفســه أو عــى 

ــم  ــرصي حيت ــع امل ــذي أراه يف املجتم ــي ال ــل التكام ــة الفع ــة وطبيع ــة احلرك ــر، ألن طبيع ــار آخ ــن تي ــه م وطن

التنــوع، فــإذا كان البعــض خيشــى مــن البعــض اآلخــر، فأنــا أريــد أن أطمئــن اجلميــع أنــه البــد مــن إعــال حريــة 

التعبــر وحريــة احلركــة وحريــة تكويــن األحــزاب.. تــداول الســلطة وإعــاء قيــم القانــون والديمقراطيــة، واحَلكم 

هــو الصنــدوق، والــكل يتحــرك يف امليــدان. فــا جمــال لتخــوف وال جمــال لرتبــص وال جمــال لعــدوان أحــد 

عــى أحــد طاملــا أننــا نســر يف ركــب ويف إطــار هــذه املبــادئ التــي اتفقنــا عليهــا.

مــراث الفتــرة الســابقة ُيثقــل كاهــل املصريــن كلهــم، 
كثــًرا  يســاعد  مل  أنــه  إال  ضخامتــه  رغــم  فاالســتثمار  
يف حتســن اقتصــاد البلــد بســبب الفســاد والفاســدين، وإذا 
تكلمنــا عــن مــوارد الوطــن فهــي كثــرة جــًدا ومتعــددة 

ولكنهــا أســيء إدارهتــا وحــدث فيهــا فســاد كبــر جــًدا
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  سيادة الرئيس، هل ستتم انتخابات رئاسية بعد االنتهاء من الدستور؟

ــة التأسيســية بمكوناهتــا املختلفــة  ــا ال أتدخــل يف وضــع الدســتور، اجلمعي  هــذا يعتمــد عــى الدســتور، أن

ــم  ــى اآلن تقــوم هبــذا الــدور يف وضــع املســودة األساســية التــي ســيجرى عليهــا حــوار جمتمعــي واســع، ث حت

ُيتفــق عــى الشــكل النهائــي مــن اجلمعيــة يف حريــة تامــة هلــذه املســودة، ثــم يكــون هــذا هــو مــرشوع الدســتور 

الــذي يعــرض عــى الشــعب يف اســتفتاء فــإذا أقــره أصبــح دســتوًرا وحينئــذ أصبــح واجــب االحــرتام، فــا يــأيت 

يف هــذا الدســتور أنــزل عليــه وأحرتمــه وأطبقــه حتــى يتحقــق مفهــوم الدولــة املرصيــة.

 متى يتم للشعب املرصي تقييم أداء احلكومة.. الناس تنتظر نتائج ملموسة عى أرض الواقع؟

 مســألة إبــداء الــرأي يف الرئيــس ويف احلكومــة هــذا مكفــول للجميــع، حريــة إبــداء الــرأي والتعبــر عــن الفكــر 

ــرأي  ــة ال ــك أن محاي ــل ذل ــدت قب ــد أك ــن، وق ــكل املواطن ــق ل ــو ح ــول وه ــلمي مكف ــيايس الس ــرتاك الس واالع

والفكــر ووجهــات النظــر والنقــد البنــاء والتظاهــر واالعتصــام واجــب الدولــة، وأنــا عــى رأس هــذه الدولــة، إذن 

حيــق للجميــع أن يقولــوا رأهيــم يف الرئيــس أو يف احلكومــة، ويعــروا عــن طموحاهتــم وآماهلــم ورغبتهــم يف 

حتقيــق حــل املشــكات، كل هــذا مكفــول للجميــع.

ــم إىل ســنة  ــوم ث ــاج إىل وقــت، وعندمــا نقســم الزمــن إىل 100 ي ــع يعلــم أن حــل املشــكات حيت واجلمي

أو ســنتن، فهــذا تقســيم نوعــي ألن األولويــات حتتــم أن هنــاك مشــاكل حتتــاج إىل التعامــل الفــوري أكثــر مــن 

األخــرى، فمثــًا مشــكلة املــرور مشــكلة حــادة نبــذل فيهــا جهــًدا كبــًرا جــًدا حتســنت بعــض الــيء، ولكــن مــا 

زالــت حتتــاج إىل املزيــد، وحتدثنــا عــن مشــكلة القامــة وهــي مســألة يف منتهــى اخلطــورة لنــا مجيًعــا، وقــد 

ــا،  ــر للتخلــص منهــا هنائًي ــاك حاجــة ملجهــود أكــر ولفعــل أكث ــا زال هن ــر جــًدا، ولكــن م ــذل فيهــا جهــد كب ب

   مــن دواعــي االطمئنــان بالنســبة للمرحلــة  الــي نعيشــها 
أن يكــون هنــاك تفاعــل حقيقــي.. أن تكــون هنــاك 
صحــي  أمــر  هــذا  تعدديــة..  هنــاك  تكــون  أن  إجيابيــة، 
جــًدا ومطلــوب، وال ينبغــي أبــًدا ألي فصيــل أو أي حــزب أو أي 

تيــار أن خيشــى علــى نفســه أو علــى وطنــه مــن تيــار  آخــر
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حتتــاج أيًضــا إىل وعــي جمتمعــي، ومحلــة شــاملة نحــو وطــن نظيــف، وقــد أعلنتهــا قبــل ذلــك واحلكومــة تأخــذ 

فيهــا خطــوات كثــرة.

املشــكات ذات األولويــة هــي التــي نقــول عنهــا مشــكات املئــة يــوم، ولكــن مــا بــال املشــكات األخــرى: 

ــا  ــم - الصحــة - األســعار - االســتثار - االســتقرار.. كل هــذه أمــور جيــب أن توضــع هلــا خطــة.. لدين التعلي

تصــور شــامل، واحلكومــة بــدأت وتعمــل ملنــع األزمــات وحــل املشــكات اآلنيــة الطارئــة، وهــذا مهــم، ولكــن 

املهــم أيًضــا هــو النهضــة والتنميــة احلقيقيــة واالنتقــال إىل حالــة االســتقرار والنمــو احلقيقــي، وال بــد أن يكــون 

هنــاك تكامــل بــن هــذه اجلوانــب.

ــلطة  ــة الس ــاذا يف جعب ــرصي.. م ــعب امل ــت الش ــي واجه ــات الت ــتم التحدي ــل وعش ــتم ب ــس.. ملس ــيادة الرئي  س

التنفيذيــة حتديــًدا مــن خطــط ســواء قصــرة املــدى أو بعيــدة املــدى كإســعافات للشــعب ليلمســها عــى أرض الواقع؟

 كلمــة اإلســعافات هــذه جيــب أن نقــول بــدالً منهــا حــل األزمــات الطارئــة، ألن مــراث الفــرتة الســابقة يثقــل 

كاهــل املرصيــن كلهــم.. فــإذا تكلمنــا عــن االســتثار فقــد كان لــه توجيــه للفســاد عــى الرغــم مــن ضخامــة هــذا 

االســتثار، وإذا تكلمنــا عــن مــوارد الوطــن فهــي كثــرة جــًدا ومتعــددة ولكنهــا أيسء إدارهتــا وحــدث فيهــا فســاد 

كبــر جــًدا.

ــألة  ــات مس ــل األزم ــكات وح ــل اآلين للمش ــوات.. احل ــه خط ــي فل ــتقرار حقيق ــن اس ــدث ع إذا كنــا نتح

واجبــة وهــي تأخــذ وقًتــا، ولكــن إذا حتدثنــا عــن االســتثار فنحــن نتحــرك حركــة كبــرة جــًدا يف هــذا املجــال.. 

االســتثار بصفــة عامــة اإلنتاجــي والزراعــي والتجــاري واالســتثار الصناعــي، وحركتنــا اخلارجيــة اهلــدف منهــا 

جــذب مســتثمرين، لكــن قبلهــا ال بــد أن جيــد املســتثمرون املرصيــون أنفســهم املنــاخ املناســب، وأنــا أرعــى 

ذلــك رعايــة مبــارشة، وأنــت تعلــم أن لدينــا يف احلكومــة والقطــاع العــام أكثــر قليــًا مــن ســتة مايــن موظــف، 

لكــن لدينــا يف القطــاع اخلــاص االســتثاري واإلنتاجــي حــوايل 17 مليوًنــا يضــاف إىل ذلــك باقــي أبنــاء مــرص.. 

أصحــاب املعاشــات - احلرفيــون - أصحــاب التجــارة - أصحــاب املشــاريع الصغــرة اخلاصــة.. كل هــؤالء 

يعيشــون عــى أرض الوطــن.

نحــن نتحــدث عــن مرحلــة انتقاليــة ال أريدهــا أن تكــون طويلــة.. فيهــا دفــع نحــو املزيــد مــن االســتثارات، 

وتشــجيعه وتذليــل العقبــات التــي تواجهــه يف جمــال الصناعــات البرتوليــة - البرتوكياويــات، ويف جمــال 
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ــد  ــجعها، وق ــن نش ــًدا ونح ــرة ج ــتثارات كب ــا اس ــة فيه ــة عام ــتهاكية بصف ــلع االس ــة، والس ــات الزراعي الصناع

حتركــت يف العــامل اخلارجــي مــن أجــل جــذب هذه االســتثارات ســواء رشًقــا أو غرًبا أو شــاالً أو حتــى جنوًبا 

يف أفريقيــا.. ميــاه النيــل وترشــيد االســتهاك واحلــرص عــى التواصــل مــع أفريقيــا للحفــاظ عــى منابــع النيــل 

ومــوارده.. نحــن نتحــدث عــن منظومــة متكاملــة، وقــد وضعــت احلكومــة خطــة متكاملــة يف كل املجــاالت، 

وأنــا أرى أننــا نتحــرك رويــًدا رويــًدا يف هــذه املجــاالت مــن أجــل اســتثار حقيقــي وتنميــة حقيقيــة اهلــدف منهــا 

تقليــل حجــم املعانــاة لــدى رجــل الشــارع املــرصي.

 هل نستطيع حتقيق النهضة يا سيادة الرئيس؟

 بالتأكيــد نعــم، ودافعــي ألن أقــول نعــم بقــوة هــو مــا أعرفــه مــن الشــعب املــرصي وإرادتــه ورغبتــه يف 

ــل  ــن قب ــدرت م ــة، أه ــة للتنمي ــات ضخم ــا إمكاني ــوض.. لدين ــة النه ــا إمكاني ــًا، لدين ــة فع ــذه النهض ــق ه أن حيق

وأســيئت إدارهتــا، وكفــاءة التشــغيل ضعيفــة جــًدا، أمــا اآلن فقــد ملــس اجلميــع أننــا نســعى وخــال وقــت قصــر 

مــى أننــا نتحــرك نحــو ترشــيد اإلدارة وتوجيــه املــوارد وتوزيــع عــادل هلــذه املــوارد وإغــاق تــام لــكل منابــع 

الفســاد وتغيــرات تدرجييــة لــكل املؤسســات التــي هبــا فســاد. هــذا مــراث أثقــل كواهلنــا، وبــإذن اهلل نتخلــص 

ــات. ــدرج يف اإلمكاني ــًدا، ونت ــًدا روي مــن الســلبيات روي

 ماذا أعددنا للتعليم يف املرحلة املقبلة؟

 الشــعب املــرصي يســتحق كل خــر، وأنــا أحــس بــل أعيــش املشــكات التــي يعاين منهــا املواطــن املرصي 

يف حياتــه اليوميــة يف كل املجــاالت، وكلنــا كمرصيــن حلمنــا كبــر جــًدا، فأنــا أحلــم بوطــن أكثــر اســتقراًرا وأمنًــا 

جيــد فيــه النــاس احتياجاهتــم ســهلة وميســورة، فــإذا حتدثنــا عــن التعليــم مثــًا فإنــه حيتــاج إىل نظــرة شــاملة وهــذا 

مــا تفعلــه احلكومــة اآلن يف هــذه املرحلــة ســواء التعليــم قبــل اجلامعــي والتعليــم اجلامعــي والبحــث العلمــي 

بــكل فروعــه، املتــاح مــن املــوارد اآلن ومــا ينفــق عــى التعليــم غــر كاف.. نحــن نحتــاج أن ننفــق أكثــر وأكثــر 

ــدة،  ــا جي ــوارد أيًض ــة وامل ــات املتاح ــد، واإلمكاني ــكل جي ــرص هي ــم يف م ــام للتعلي ــكل الع ــم.. اهلي ــى التعلي ع

والطالــب الــذي هــو املنتــج الــذي خيــرج مــن التعليــم طبًقــا للمناهــج وطبًقــا لنظــام التعليــم نفســه هــو مــا نتمنــى 

أن يكــون عــى خــر حــال؛ حتــى يكــون هنــاك خريــج قــادر عــى محــل املســؤولية والعطــاء هلــذا املجتمــع لكــن 

أيًضــا حُتــل مشــاكله.
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التعليــم قبــل اجلامعــي فيــه مــا يقــرب مــن 18 مليــون طالــب، والتعليــم اجلامعــي أكثــر مــن 2 مليــون، ســواء 

ــة  يف اجلامعــات احلكوميــة أو يف اجلامعــات اخلاصــة، ويف التعليــم قبــل اجلامعــي هنــاك املــدارس احلكومي

واخلاصــة واللغــات والتجريبيــة.. املنظومــة كبــرة جــًدا.. 20 مليــون طالــب وتلميذ يعمــل معهم حــوايل 2 مليون 

مــن املعلمــن واملوظفــن واألســاتذة واإلداريــن واملعاونــن، فنحــن نتكلــم عــن أكثــر مــن 22 مليوًنــا يتعاملــون 

مــع التعليــم يف مــرص، فــإذا أضفنــا إليهــم عائاهتــم، لــو ارتبــط بــكل واحــد منهــم ثاثــة أفــراد يف املتوســط، فإننــا 

نتكلــم عــن أكثــر مــن 60 مليــون مــرصي التعليــم مــادة مشــرتكة بينهــم مجيًعــا عــى مــدار 24 ســاعة طــوال العــام.

ــه إىل جــوار القانــون وضبــط العمــل هــو دور املعلــم احلقيقــي وكذلــك األســتاذ  ــم إلي ــاج التعلي أول مــا حيت

ــا  ــة بدوره ــة أو املدرس ــام اجلامع ــوين وقي ــاط القان ــؤالء واالنضب ــف واإلداري.. دور كل ه ــاون واملوظ واملع

ــاج إىل إنفــاق. احلقيقــي هــذا حيت

ــا، وال يمكــن أن يكــون غــر ذلــك، ولكــن يف اإلنفــاق بعــض  ســيبقى التعليــم مســؤولية الدولــة إنفاًقــا وإرشاًف

التفاصيــل، ألن مــا تنفقــه احلكومــة عــى التعليــم ال يكفــي.. هنــاك مســامهة مــن القطــاع اخلــاص والقطــاع األهــي 

أيًضــا واملجتمعــي لكــن مــا نحتــاج إليــه عــى األقــل هــو ضعــف مــا ينفــق اآلن مــن احلكومــة عــى التعليــم.

املناهــج وتطويرهــا.. هــذه كلهــا خطــط موجــودة لكــن العامــل األســاس اآلن الــذي أمتنــى أن نصنــع فيــه شــيًئا 

كثــًرا هــو حجــم مــا ينفــق عــى التعليــم يف مــرص.. أنــا أزعــم بمعرفتي كرجــل تعليم قبــل ذلــك وإحســايس بالتعليم 

ــاص  ــاع اخل ــة والقط ــن احلكوم ــور وم ــاء األم ــن أولي ــة م ــق حقيق ــا ينف ــرص.. م ــم يف م ــورة التعلي واألرسة أن فات

ــار جنيــه، احلكومــة تســاهم بحــوايل %60 مــن هــذا املبلــغ والباقــي يــأيت مــن املــدارس  ال يقــل عــن 100 ملي

اخلاصــة وأوليــاء األمــور.. نحــن نريــد أن يصــل اإلنفــاق احلكومــي عــى التعليــم إىل 100 مليــار جنيــه ويكــون 

مــا ينفــق مــن القطــاع األهــي واملجتمعــي واخلــاص قيمــة مضافــة إىل ذلــك لتنميــة منظومــة التعليــم. 

ــادل  ــع ع ــوارد، وتوزي ــه امل ــيد اإلدارة، وتوجي ــعى إىل ترش نس
هلــذه املــوارد،، وإغــاق تــام لــكل منابــع الفســاد، وتغيرات 
تدرجييــة لــكل املؤسســات الــي هبــا فســاد... هــذا مــراث 
أثقــل كواهلنــا، وبــإذن اهلل نتخلــص مــن الســلبيات رويــًدا 

رويــًدا، ونتــدرج يف اإلمكانيــات
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ــاق عــى  ــم، فنســبة اإلنف ــد ممــا جيــب أن ينفــق عــى التعلي ــادة لكــي نســتطيع أن نزي ــاج إىل زي املــوارد حتت

الطالــب يف مــرص إذا مــا قورنــت بمثلهــا يف دول كثــرة يف العــامل فهــي أقــل منهــا، لكــن نحــن نســعى إىل رفعهــا.. 

األمــر حيتــاج إىل إنتــاج واســتثار يتحــول إىل قيمــة ماليــة يف املوازنــة، فنأخــذ نســبة كبــرة منهــا للتعليــم.

ــوع مــن  ــد أن حيــدث ن ــة..  لكــن أري ــا أستشــعر وأعيــش هــم املعلــم.. ويل األمــر.. الــدروس اخلصوصي أن

التثقيــف العــام والوعــي العــام لــويل األمــر واملعلــم واألســتاذ واملعيــد وكل مــن يعمــل يف جمــال التعليــم بأننــا 

يف مرحلــة بنــاء وطننــا، وأن هــذا الوطــن ال يمكــن أن يبنــى إال عــى التعليــم يف املقــام األول.. خفــض نســبة األميــة 

هلــا عاقــة بالعمليــة التعليميــة، األبحــاث وتطويــر البحــث العلمــي.. والصناعــة واإلنتــاج والزراعــة منظومــة تعتمــد 

عــى التعليــم.. التدريــب واملــدارس الفنيــة تعتمــد عــى التعليــم.. هــذه كلهــا منظومــة متكاملــة..

أعلــم أن مرتبــات العاملــن يف قطــاع التعليــم ال تكفــي.. لكــن نحــن اآلن يف مرحلــة إذا قمنــا بزيــادة املرتبــات 

وطبعنــا األمــوال، فــإذا مل يكــن هلــا رصيــد حقيقــي اســتثاري إنتاجــي بقيمــة حقيقيــة فــإن األســعار ســرتتفع، لذلك 

أناشــد العاملــن يف جمــال التعليــم اخلــاص وأصحــاب املــدارس اخلاصــة أن يراعــوا يف هــذه املرحلــة أن هــذه 

املرصوفــات تثقــل كاهــل النــاس وأقــول للمعلمــن: إن الــدروس اخلصوصيــة ليــس يف مصلحــة املجتمــع أن 

تكــون هبــذا الشــكل أو تتفاقــم لتصبــح رضورة واجبــة عــى كل النــاس، فــإذا أدى املــدرس واألســتاذ واجبــه يف 

املدرســة واجلامعــة فــإن هــذه الظاهــرة وهــذه املشــكلة ســيحل منهــا جــزء كبــر جــًدا، أمتنــى وأنظــر حــويل يف 

املجتمــع فــأرى أن هنــاك وعًيــا يتكــون لــدى القائمــن عــى العمليــة التعليميــة والرتبويــة، ولكــن مــا زلــت أقــول: 

إن مســؤولية احلكومــة أن ترفــع مــن قيمــة مــا ينفــق عــى التعليــم، وإن شــاء اهلل يف موازنــة العــام القــادم -2013 

ــات املــدارس  ــا ســواء يف مرصوف ــاج فعــًا إىل أن نتعــاون مجيًع ــا نحت ــة، لكنن 2014 يرتفــع هــذا بنســبة معقول

 الشــعب املصــري يســتحق كل خــر، وأنــا أحــس بــل أعيــش 
املشــكات الــي يعــاين منهــا املواطــن املصــري يف حياتــه 
ــا  ــن حلمن ــا كمصري ــاالت، وكلن ــة يف كل املج اليومي
كبــر جــًدا، فأنــا أحلــم بوطــن أكثــر اســتقراًرا وأمًنــا 

ــورة ــهلة وميس ــم س ــاس احتياجاهت ــه الن ــد في جي
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اخلاصــة أو يف الــدروس اخلصوصيــة التــي تثقــل كواهــل كل البيــوت أو يف احلــرص عــى التواجــد يف املدرســة 

أو يف اجلامعــة والعطــاء.. أريــد كل هــؤالء أن يتعاونــوا معنــا ومــع احلكومــة لتطويــر العمليــة التعليميــة.

وال أريــد أن أحتــدث عــن حقوقهــم، فحقوقهــم كثــرة جــًدا، أكثــر بكثــر ممــا يأخــذون، ولكــن املرحلــة هبــذا 

ــا البعــض بعــض الوقــت وليــس كل الوقــت لننتقــل إن شــاء اهلل إىل  ــا أن نتحمــل مــع بعضن الوضــع تفــرض علين

اخلــر واألفضــل.

 متى جتد العشوائيات حاًل جذرًيا؟ ومتى جيد ساكنوها أقل مالمح احلياة اآلدمية يف مرص؟

 العشــوائيات يف مــرص كثــرة، ولكنهــا ليســت عــى درجــة واحــدة، فبعضهــا تنميتــه حتتــاج إىل جهــد أكــر 

مــن البعــض، وإجيــاد مســاكن بديلــة ليســت يف ثقافــة ســكان العشــوائيات بدرجــة عاليــة، لكــن نحــن نســعى يف 

ذلــك، وهنــاك خطــة لعمــل مناطــق ســكنية حتتــوي عــى البنيــة األساســية مــن ميــاه وكهربــاء ومــدارس وغــر ذلــك 

ــر املــكان  ــدة، ولكــن نســاهم يف حــل املشــكلة، لكــن تطوي ــع إىل أماكــن جدي بشــكل لــن حيقــق نقــل اجلمي

نفســه فهــذا جــزء أســايس مــن املوضــوع، هنــاك بعــض األماكــن مثــًا ال يمكــن إدخــال الغــاز الطبيعــي هلــا؛ ألن 

لــه خطــورة، والشــوارع فيهــا ضيقــة وبنيــت بطريقــة عشــوائية - مــع احرتامنــا وحبنــا لــكل مــن يعيــش فيهــا.

خدمــة الكهربــاء التحميــل عليهــا بدرجــة كبــرة، ونســعى لتوفــر الكهرباء هلــؤالء مثــل توفرها لباقــي األحياء، 

وهــذا أتصــور أهنــم يلمســونه هــذه األيــام بشــكل واضــح..  تطويــر البنيــة األساســية.. تطويــر املــدارس.. تطويــر 

ــة الصحية..  اخلدم

وزيــر اإلســكان اآلن وحمافظــو أماكــن العشــوائيات وخاصــة القاهــرة عندهــم اهتــام خــاص هبــا.. املشــاكل 

حتتــاج إىل وقــت.. هــؤالء إخواننــا وأبناؤنــا وأهلنــا يعيشــون يف هــذه األماكــن، أنــا أذهــب إليهــم وأحتــاور مــع 

ممثليهــم ونبحــث كيفيــة حــل هــذه املشــكات وبخاصــة يف جمــاالت التعليــم والصحــة واخلدمــات كالكهربــاء 

والغــاز وامليــاه.

 الفساد اإلداري من أسفل اهلرم إىل أعاله يا فندم؟

 الفســاد بــدأ مــن الــرأس وليــس مــن القاعــدة.. القاعــدة بصفــة عامــة بخــر، لكــن عندمــا أفســد الكبــار رسى 

الســوس يف بعــض العظــام وليــس كلهــا، والفســاد اإلداري حتــدي كبــر تواجهــه احلكومــة وال يمكــن التخلــص 

ــة  ــر جــًدا عــى الدول ــره الســلبي كب ــا تأث ــا فقــط، وإن ــر ومتســع، ليــس إدارًي ــه دفعــة واحــدة، فهــو فســاد كب من
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املرصيــة، أنــا أحتــرك نحــو املحــاور األساســية التــي هبــا فســاد، ولعلكــم الحظتــم بعــض التغيــرات التــي متــت 

يف بعــض القيــادات نحــو إدارة أكثــر رشــًدا.. نحــو وضــع اليــد عــى أماكــن النزيــف، نحــو توزيــع عــادل للســلطة 

والثــروة، نحــو حركــة حقيقيــة لعدالــة اجتاعيــة للعامــل.. للفــاح.. للرجــل.. للمــرأة.. للحــريف.

الفســاد مقــاوم طبيعــي ألي نــوع مــن أنــواع العدالــة االجتاعيــة ومقــاوم طبيعــي للتنميــة والنهضــة. لــن نــدع 

فاســًدا أبــًدا يســتمر يف مكانــه، ليعلــم اجلميــع أن إرادة هــذا الشــعب الــذي محلنــي هــذه املســؤولية جتعلنــي لــن 

أدع فاســًدا يف مكانــه أبــًدا، سنحاســب اجلميــع، لكننــي ال أريــد إجــراءات اســتثنائية تنســب إىل هــذه املرحلــة من 

التاريــخ.. اآلن البــد مــن إعــاء قيمــة القانــون واحــرتام أحــكام القضــاء.. لدينــا نيابــة وقانــون ولدينــا أجهــزة رقابيــة 

ــم إهنــاؤه.. هــذا الفســاد كان فلســفة  ــه ث ــم هــذا الفســاد وتقليل ــا منظومــة عمــل يمكــن مــن خاهلــا حتجي ولدين

وثقافــة نظــام.. ليــس خافًيــا عــى أحــد مــا كان موجــوًدا ومــا زال بعضــه، وهــؤالء املفســدون الذيــن أضــع يــدي 

عــى بعضهــم اآلن وأبحــث عــن اآلخــر،  اســتنزفوا ثــروة الوطــن وأخرجوهــا إىل خــارج حدودنــا.. هــذه الثــروة 

الكبــرة.. عــرق املرصيــن.. أنــا أحتــرك يف العــامل كلــه الســرتداد هــذه األمــوال املنهوبــة بعــد حتديدهــا.. وأنــا 

أســعى بــكل قــوة مــع أجهــزة الرقابــة وأجريــت بعــض تعديــات يف بعــض أجهــزة الرقابــة نفســها كــي نضــع أيدينــا 

عــى هــؤالء املفســدين.. ليســوا مايــن، وليســوا آالًفــا.. األصــل يف املجتمــع املــرصي اخلــر، لكــن هنــاك 

مــن حيــاول أن هيــرب بــا أخــذ أو يســتمر يف اإلفســاد، أنــا أحــذر هــؤالء.

أنــا ال أحتــدث عــن فســاد قاعــدة، ولكــن الفســاد كامــن، ويــزول تدرجيًيــا، لكــن حيتــاج إىل بعــض الوقــت.. 

وجيــب أال يكــون الوقــت طويــًا؛ ألن الفســاد يضعــف منظومــة التنميــة.. ويؤثــر عــى االســتثار.. يوجــد حالــة 

مــن عــدم اإلحســاس باالطمئنــان عنــد املســتثمرين أو الــرشكات االســتثارية.. هــذا مــا أنظــر إليــه بدقــة شــديدة 

كاملــة، ويتعــاون معــي الكثــر مــن أبنــاء هــذا الوطــن يف أجهــزة خمتلفــة.. نســعى إىل حتديــد/ ضبــط/ القضــاء/ 

عــى الفســاد، لكــن بالقانــون؛ حتــى ال يكــون هنــاك صــوت أعــى مــن القانــون وهــذا أمــر ليــس ســهًا ولكنــه ليــس 

. مستحيًا

نســر يف االجتاهــن: تنميــة واســتثار وحركــة وإنتــاج.. اســتقرار حتــى يســتثمر النــاس بوعــي وإدراك وراحــة، 

والقضــاء عــى هذا الفســاد وهــؤالء املفســدين.
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ثقافــة املــايض انتهــت.. لــن تكــون بعــد ذلــك أبــًدا.. إن شــاء اهلل ســوف ينــام النــاس مطمئنــن عــى أمواهلــم 

وأرواحهــم وممتلكاهتــم يف املســتقبل.. هــذه أعترهــا مســؤولية يف رقبتــي أمــام هــذا الشــعب.

هــؤالء املفســدون مآهلــم إىل القضــاء والقانــون، وال أريــد أن أســتخدم إجــراءات اســتثنائية فهــي تــر 

أكثــر ممــا تنفــع، ولكــن أقــول للمفســدين إياكــم أن تغــرتوا بأنــه ليــس هنــاك إجــراءات اســتثنائية، لكــن بالقانــون 

ــبون. ــا ستحاس ورسيًع

البعــض يف طريقــه، والبعــض نــزح، والبعــض خــرج، والبعــض تــم إلقــاء القبــض عليــه، واآلن جــاري ذلــك 

ــاك كبــر يف مــرص عــى إرادة املرصيــن اآلن. أيًضــا يف كل املجــاالت.. ليــس هن

 ســيادة الرئيــس، أهــم موضــوع عــى الســاحة حالًيــا، االحتجاجــات الفئويــة ومطالبهــا واإلرضابــات.. وحقوق 

هــؤالء النــاس الذيــن يقفــون يف كل حمافظــة ويف معظــم املؤسســات؟

ــاس وحاجتهــم إىل أن ترتفــع أجورهــم ومرتباهتــم،  ــر عــن رأي الن ــة تعب ــة االحتجاجــات الفئوي  يف احلقيق

ــًا يف العــام املــايض -2011  ــح هلــؤالء، مث ــول بعــض التوضي ــد أن أق ــا أري ــع، وأن وهــذا حــق مكفــول للجمي

ــا126  ــط منه ــور فق ــب األج ــه، وكان نصي ــار جني ــوايل 480 ملي ــة ح ــات املوازن ــة مرصوف ــت مجل 2012 كان

مليــاًرا، زادت املرصوفــات يف املوازنــة اجلديــدة إىل 533 مليــاًرا. لكــن األجــور زادت إىل 136 مليــاًرا 

نتيجــة الزيــادة يف املرتبــات. وكان مــن املفــرتض أن تصــل إيــرادات الرائــب - وهــي مــن املــوارد األساســية 

ــار جنيــه رضائــب مل نتمكــن مــن مجعهــا يف العــام املــايض نظــًرا  ــاك 25 ملي ــاًرا، هن ــة - إىل 890 ملي للموازن

لظــروف البــاد، إذن االحتجاجــات الفئويــة والتعبــر عنهــا أمــر مبــاح، لكــن االحتجاجــات التــي تعطــل اإلنتــاج.. 

ــر احتــاالت  ــة االســتجابة للمطالــب، وتعطــي صــورة ســلبية عــن مــرص فتتأث ــع تقلــل مــن إمكاني تغلــق املصان

مــا تنفقــه احلكومــة علــى التعليــم ال يكفــي.. مــا حنتاج 
إليــه علــى األقــل هــو ضعــف مــا ينفــق اآلن مــن احلكومــة 
ــي  ــاق احلكوم ــل اإلنف ــد أن يص ــن نري ــم.. حن ــى التعلي عل
علــى التعليــم إىل 100 مليــار جنيــه ويكــون مــا ينفــق مــن 
القطــاع األهلــي واملجتمعــي واخلــاص قيمــة مضافــة إىل ذلــك 
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ــة تلبيــة املطالــب، وهكــذا. االســتثار، وتقــل معدالهتــا، فيؤثــر أيًضــا ســلًبا عــى إمكاني

فهــذه االحتجاجــات الفئويــة أنــا أقدرهــا وأقــدر مشــاكل أصحاهبــا، وأتابعهــا واحــدة واحــدة يف كل املصانــع 

ــا  ــاء.. يف كل الفئــات، أن وكل الــرشكات.. يف احلكومــة.. يف اجلامعــة.. يف املوظفــن.. املدرســن.. األطب

أتابــع ذلــك، وأعــرف أن النــاس يعيشــون مرحلــة انتقاليــة فيهــا بعــض الصعوبــات، والدخــول أقــل مــن املطلــوب، 

لكــن األرقــام تتحــدث عــن حالــة مــن الفــروق حتتــاج إىل تعويــض.. خدمــة الديــن املــرصي حــوايل %25 أي 

ربــع موازنــة املرصوفــات، ونريــد أن نقلــل هــذا، وال نثقــل كاهلنــا باقــرتاض جديــد.

ــًدا عــن االقتصــاد املــرصي..  ــا جي هنــاك نمــو.. البورصــة مؤرشاهتــا جيــدة اآلن تــدل عــى أن هنــاك انطباًع

هنــاك حركــة اســتثار مــن اخلــارج نحــو الداخــل.. هنــاك قناعــة لــدى املســتثمرين املرصيــن للعمــل.. هنــاك 

ترشــيد الســتهاك الطاقــة، والنظــر يف موضــوع الدعــم بشــكل جــدي حتــى ال يصــل إىل غــر مســتحقيه.

هــذه األمــور جمتمعــة تقــول: إن اإلرضابــات أو االحتجاجــات الفئويــة التــي أقدرهــا وأحرتمهــا وأحــرتم 

احتياجــات ورغبــات أصحاهبــا جيــب أال تعطــل اإلنتــاج.. ال يمكــن أبــًدا أن نســمح بــأن يكــون االحتجــاج الفئوي 

قاطًعــا للطريــق، أو مغلًقــا حلركــة التجــارة، أو مؤثــًرا عــى الصــورة الكليــة للوطــن، لكــن أن تصــل األصــوات إيّل 

عــر النقابــات.. عــر جمموعــات عمــل هــذا مــا نفعلــه، نقيــم احلــوار البنــاء بيننــا.. مــا الــذي نســتطيع أن نفعلــه، 

ــا عــى  ــا أيدين ــا، لقــد وضعن ــا مــن كان حقن ــه ليأخــذ أحــد كائنً ــه.. ال نصــر علي ومــا الــذي جيــب أن نصــر علي

النزيــف، ولكــن نحتــاج أن نصــر مــع بعضنــا البعــض، وهــذا أفضــل بكثــر مــن أن نمــد أيدينــا لغرنــا، وأنــا أقــول 

بمعرفــة ودرايــة أن هــذه املطالــب ســوف تلبــى إن شــاء اهلل بنســبة كبــرة يف املوازنــة القادمــة، وخــال ســنتن مــن 

اآلن سيشــعر النــاس بحركــة االســتثارات واملرشوعــات اجلديــدة، وزيــادة معــدالت التشــغيل، وعــودة الســياحة 

وال  احلكومــة،  تواجهــه  كبــر  حتــٍد  اإلداري  الفســاد 
ميكــن التخلــص منــه دفعــة واحــدة، فهــو فســاد كبــر 
ــر  ــليب كب ــره الس ــا تأث ــا فقــط، وإمن ــس إدارًي ــع، لي ومتس
املحــاور  حنــو  أحتــرك  أنــا  املصريــة،  الدولــة  علــى  جــًدا 

فســاد هبــا  الــي  األساســية 
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ــه  ــة والفواك ــل الزراعي ــبة املحاصي ــادة نس ــان، وزي ــل يف الفيض ــوب الني ــادة منس ــائحن، وزي ــداد الس ــادة أع وزي

كالقمــح واألرز واملانجــو.

واحلــد األدنــى لألجــور حــق وجيــب تطبيقــه ونســعى إىل ذلــك إن شــاء اهلل، وصلنــا اآلن إىل مــا يقــرب مــن 

800 جنيــه واملســتهدف كان 1200، وإن شــاء اهلل يف املوازنــة اجلديــدة نصــل إىل هــذا احلــد مــع تطبيــق أيًضــا 

احلــد األقــى.. كان هنــاك مــرشوع قانــون مل يكتمــل يف جملــس الشــعب، وهــو الـــ 35 ضعًفــا لــكل مؤسســة 

حلــد أقــى للدخــل يف الدولــة كلهــا بحيــث ال يزيــد عــن 50 ألــف جنيــه يف حــاالت خاصــة، وهــذا يــؤدي إىل 

تــوازن، وأنــا أســعى إليــه اآلن.. كل هــذه أمــور جــاري دراســتها وإعــداد خطــط هلــا وتطبيــق بعضهــا إن شــاء اهلل.

 ســيادة الرئيــس، هنــاك بعــض القيــادات مــن ينتظــرون اإلقالــة بــن حــن وآخــر ويتخوفــون ربــا ال يعملــون، 

ومــن يطالبــون بحقهــم وســيادتكم تعلمــون أن الشــباب حيتاجــون إىل ممارســة دورهــم الــذي افتقــدوه منذ ســنوات.

 الشــباب هلــم كل احلــق يف أن يارســوا دوًرا متميــًزا يف جمــاالت العمــل املختلفــة، بــل يف قيــادة العمــل يف 

حمــاور عمــل ومؤسســات وإنتــاج كثــرة، وهــذا ال يعنــي أن أصحــاب اخلــرة ال نحتــاج إليهــم، نحــن يف احتيــاج 

إىل روح الشــباب ودمائــه وتطويــره وتطــوره وإىل آليــات العــرص كــا نحتــاج إىل خــرة الرجــال واملســؤولن 

املوجوديــن، والذيــن ينتظــرون اإلقالــة.. وهــذا الــكام الــذي قــد حُيــدث أحياًنــا بعــض الســلبيات.. نحــن ال نغــر 

مــن أجــل جمــرد التغيــر. ولكــن نغــر كل مــن نــرى أن هنــاك مــن هــو أفضــل منــه، أو أن حولــه دوائــر فســاد، أو 

أنــه ال يشــارك يف منظومــة التنميــة ويســاهم بجــد يف التعــاون مــع اخلطــة اجلديــدة للحكومــة واحلركــة العامــة 

ــة  ــت متعجل ــة وليس ــت بطيئ ــة ليس ــة متدرج ــرك حرك ــي أحت ــرى أنن ــع ي ــل اجلمي ــتمر، ولع ــذا مس ــع وه للمجتم

إلحــداث تغيــرات حقيقيــة يف هيــكل العمــل وخصوًصــا يف األجهــزة احلساســة والرقابيــة يف املجتمــع.

ــرارات  ــم الق ــن أه ــد م ــي تع ــايض الت ــطس امل ــرارات 12 و 18 أغس ــى ق ــوء ع ــاء الض ــيادتكم إلق ــن س ــود م  ن

ــرص. ــذت يف م ــي اخت ــية الت السياس

 كانــت قــرارات الزمــة وواجبــة، وأنــا بــا خولــه يل الشــعب املــرصي يف انتخابــات ديمقراطيــة حــرة ونزهيــة 

ــة اختــذت هــذه  ــة وحتمــل املســؤولية كامل ــة املدني بانتخــاب رئيــس مــدين حيقــق مفهــوم االســتقرار والدول

القــرارات، وبعدهــا اختــذت قــرارات أخــرى أيًضــا، ومل يكــن املقصــود منهــا هتميــش دور أي مؤسســة أو 

ــا أحقــق رغبــة ومصلحــة الشــعب  العــدوان عــى أشــخاص وإنــا حتقيــق املصلحــة التــي يقدرهــا اجلميــع، أن

املــرصي وأحافــظ عــى مؤسســات الدولــة املرصيــة.. هــذه مســؤوليتي، لــذا أغــر يف بعــض القيــادات مــن أجــل 
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مشــاركة الــروح اجلديــدة والشــباب، وأيًضــا احــرتام وتقديــر للقيــادات التــي مل تفســد قبــل ذلــك، والتــي فســدت 

فالقانــون موجــود والقضــاء، وأنــا أنظــر إىل األمــام وأتصــور أن الشــعب املــرصي التــف حــول هــذه القــرارات، 

وأنظــر إىل الواقــع فــأرى أنــه أحــب هــذه القــرارات، وهــذا معنــاه إجــازة هلــذه القــرارات ورشعيــة حقيقيــة هلــا.

مــرص اآلن حقيقــة ختطــو خطــوات نحــو حتمــل مســؤولية بــإرادة الشــعب املــرصي يف دولــة مدنيــة بمفهــوم 

الدولــة املدنيــة احلقيقيــة التــي فــرست يف وثيقــة األزهــر كــا قلــت.. إهنــا الدولــة الوطنيــة.. الدولــة الديمقراطيــة 

الدســتورية احلديثــة املســتقرة.

القــوات املســلحة املرصيــة قامــت بــدور عظيــم للمحافظــة عــى الثــورة، وأدارت املرحلــة االنتقاليــة 

ــا  ــة حيرتمه ــة اآلن مؤسس ــلحة املرصي ــوات املس ــرة.. الق ــذه املس ــت ه ــا ومح ــر يف إدارهت ــت الكث وحتمل

ــة,  ــذه املؤسس ــة ه ــى مصلح ــص ع ــلحة حري ــوات املس ــى للق ــد األع ــرص القائ ــس م ــرصي، رئي ــعب امل الش

يرعاهــا كــا يرعــى باقــي مؤسســات الوطــن، وهــي تقــوم بدورهــا العظيــم يف محايــة أمــن الوطــن وحــدوده.. هــي 

ــر. ــزم األم ــا ل ــي كل ــن الداخ ــة األم ــية يف محاي ــة أساس ــة وداعم ــاركة حقيقي ــا مش أيًض

ــًا  ــر القــوات املســلحة جــزًءا أصي ــذي تعت ــن الشــعب املــرصي ال هــذه األجــواء مــن احلــب والتكامــل ب

ــة  ــًا هلــذا الشــعب.. هــذه املنظومــة املتكامل ــه وبــن القــوات املســلحة وإحساســها بأهنــا تقــدم دوًرا عظي من

التــي أرعاهــا، هــذه القــرارات كانــت ومــا زالــت وغرهــا مــن القــرارات التــي تــأيت يف املســتقبل هــي مــن أجــل 

ــه إىل  ــرصي كل ــعب امل ــي للش ــال احلقيق ــعبية، االنتق ــة اإلرادة الش ــاء قيم ــتقرار، إع ــة، االس ــق املصلح حتقي

ــه الشــعب..  ــذي يســتفتى علي ــة ووضــع الدســتور املســتقر ال ــة، والديمقراطي ــة االجتاعي ــة والعدال متــام احلري

هــذه القــرارات اختذهتــا بإحســاس هــذا الشــعب وإرادتــه تعبــًرا عــن هــذه اإلرادة لتحقيــق املصلحــة، ومل تكــن 

ــًدا ضــد أفــراد وإنــا لتحقيــق املصلحــة العامــة، وهكــذا نــرى آثارهــا يف املجتمــع ويف العــامل أيًضــا. أب

 سيادة الرئيس، قمتم بضم السلطة الترشيعية إليكم وقلتم إن استخدامها سيكون يف أضيف احلدود.

 هــذه املرحلــة القصــرة التــي ســتنتهي بانتخابــات جملــس الشــعب اجلديــد بعــد وضــع الدســتور إن شــاء اهلل 

أردت بذلــك أن أحافــظ عــى الترشيــع ال أن أســتخدم الترشيــع.

أنــا لــن أســتخدم الترشيــع يف هــذه املرحلــة حتــى يــأيت جملــس شــعب جديــد.. لــن أســتخدمه عــى اإلطــاق 

إال يف إطــار ضيــق جــًدا وبعــد استشــارة ذوي الشــأن يف أي ترشيــع يصــدر.. حتــى اآلن مل يصــدر أي قانــون أو 

قــرار إال يف حالتــن، األوىل خاصــة بطــاب الثانويــة العامــة خمريــن بــن اختيــار النظــام اجلديــد أو القديــم.
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والثــاين خــاص بالتأمــن الصحــي عــى األطفــال قبــل التعليــم االبتدائــي وعددهــم حــوايل 7 مايــن طفــل، 

فأصــدرت طبًقــا ملــا عرضتــه وزارة الصحــة ترشيًعــا بــأن يشــمل التأمــن الصحــي هــؤالء.

ما يلزم لتسير املرحلة هو ما أفعله بعد متحيص شديد جًدا لتحقيق املصلحة.

 رؤية سيادتكم لعالقات مرص اخلارجية يف ظل األمن القومي املرصي بطبيعة احلال للجمهورية الثانية.

ــرتام  ــة, االح ــق املصلح ــة ويف حتقي ــوازن يف العاق ــى الت ــوم ع ــة اآلن تق ــة املرصي ــات اخلارجي  العاق

املتبــادل، احلركــة نحــو العــامل كلــه رشًقــا وغرًبــا شــاالً وجنوًبــا، نفتــح أبواًبــا لكننــا ال نوصــد أبواًبــا أخرى.. 

ال تفتــح أبــواب عــى حســاب أبــواب.

مــرص قــادرة عــى إدارة شــأهنا واختــاذ قرارهــا والتــوازن مــع كل دول العامل.. بــدأت بأفريقيــا ودول حوض 

النيــل )العمــق األفريقــي( وتوجهــت إىل الــدول العربيــة بزيــارة اململكــة العربيــة الســعودية يف املؤمتــر الــذي 

عقــد بمكــة يف رمضــان املــايض ألن هــذا عمقنــا التارخيي واملســتقبي.

ــا  ــا وأن ــم ذهبــت إىل أورب ــا إىل الصــن وحــرت املؤمتــر الــذي عقــد يف طهــران، ث ــم توجهــت رشًق ث

ســأزور األمــم املتحــدة قريًبــا وأتواصــل مــع دول العــامل واحلكومات واملســؤولن والرؤســاء واملســتثمرين 

ورجــال األعــال والــرشكات مــن أجــل وطنــي مــرص.. بلــدي.

أنــا أريــد تطويــر منظومــة االســتثار والعمــل واإلنتــاج يف مــرص ليعــود باملصلحــة عــى اجلميــع، وطنــي.. 

أهــي هــؤالء.. وبنــاء هــذا الوطــن حيتــاج إىل حركــة خارجيــة حتقــق بالــرورة املصلحــة الداخليــة، فــإذا 

ــا إذن؟ وال  ــا قيمته ــعب ف ــن والش ــة الوط ــة يف مصلح ــات اخلارجي ــة والعاق ــة اخلارجي ــب احلرك مل تص

نســتطيع أن نعيــش بعيــًدا عــن هــذا العــامل، والبــد مــن التــوازن، ونحــن نــدرك بوعــي ونعــرف مــاذا نفعــل، ويف 

 حنــن - املصريــن - مل ننــس اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة، 
ومعانــاة الشــعب الســوري اآلن تؤرقنــا مجيًعــا.. تــؤرق كل 
شــعوب املنطقــة.. أردت أن تكــون إيــران الدولــة والشــعب 
جــزًءا مــن حــل هــذه املشــكلة، وأيًضــا تركيــا ألن هلــا 

ــكلة ــة باملش ــا عاق دوًرا وهل
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أي اجتــاه نتحــرك، وأيــن نضــع أقدامنــا، وكيــف نحقــق مصلحتنــا، وال يتدخــل أحــد يف شــؤوننا وال نتدخــل 

نحــن يف شــؤون أحــد. االحــرتام املتبــادل الكامــل مــع كل دول العــامل، وهــذا مــا أســعى إليــه بــكل قــوة يف 

هــذه املرحلــة.

 تعلمــون ســيادتكم اإلمهــال الــذي عانــاه ملــف دول حــوض النيــل لســنوات طويلــة.. أرجــو أن أتعــرف مــن 

ســيادتكم عــى نتائــج زيارتكــم إلثيوبيــا.

ــا وبعدهــا ذهــب وفــد رفيــع املســتوى برئاســة  ــة مــن أفريقي ــارة قابلــت حــوايل 13 رئيــس دول  يف هــذه الزي

رئيــس الــوزراء إىل إثيوبيــا لتقديــم واجــب العــزاء يف رئيــس وزراء إثيوبيــا. واليــوم رئيــس الــوزراء يف الســودان 

ــدا يف  ــأزور أوغن ــا س ــة، وقريًب ــوف أزور دوالً أفريقي ــة، وس ــة وصناعي ــة وزراعي ــة وجتاري ــات مائي ــع اتفاقي لتوقي

احتفاهلــم بعيدهــم القومــي لكــي نتواصــل معهــم وهــم يستشــعرون أن قيمــة مــرص كبــرة جــًدا وملســت منهــم 

ــا وتتواصــل معهــا، وأفريقيــا حتــب مــرص وحتــرص  ســعادة كبــرة جــًدا هبــذا التعــاون، ومــرص حتتضــن أفريقي

عليهــا. فــدول حــوض النيــل جــزء مــن أفريقيــا وأفريقيــا كلهــا يف القلــب مــن عاقتنــا اخلارجيــة، ودفء العاقــة 

ــان إن شــاء اهلل وبقــوة جــًدا. األفريقيــة ملــرص روح، ولألفارقــة أيًضــا روح أخــرى، والروحــان متواصلت

 سيادة الرئيس، كيف تقيمون عالقة مرص بإيران يف ضوء التوترات بن إيران ومعظم دول العامل؟

 أنــا ذهبــت إىل إيــران حلضــور مؤمتــر قمــة دول عــدم االنحيــاز، وأدرك متاًمــا أن املنطقــة العربيــة واإلســامية 

والــرشق األوســط هبــا مشــاكل كثــرة وعــى رأس هــذه املشــاكل مشــكلة ســوريا، وإيــران العــب أســايس عــى 

الســاحة يف هــذه املنطقــة وبالنســبة ملشــكلة ســوريا أيًضــا يمكــن أن يكــون هلــا دور إجيــايب فاعــل يف حــل هــذه 

املشكلة.

 مل يصــدر أي قانــون أو قــرار إال يف حالتــن، األوىل خاصــة 
النظــام  اختيــار  بــن  خمريــن  العامــة  الثانويــة  بطــاب 
الصحــي  بالتأمــن  خــاص  القدمي..والثــاين  أو  اجلديــد 
حــوايل  االبتدائــي وعددهــم  التعليــم  قبــل  علــى األطفــال 
ــا ملــا عرضتــه وزارة الصحــة  7 مايــن طفــل، فأصــدرت طبًق

هــؤالء الصحــي  التأمــن  يشــمل  بــأن  تشــريًعا 
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وأنــا أدرك أيًضــا أن دول وشــعوب هــذه املنطقــة يف حاجــة إىل االســتقرار واستشــعار األمــن، ومــرص دولــة 

كبــرة، وبفضــل اهلل قيمتهــا وشــعبها وتارخيهــا ومســتقبلها الواعــد بالتنميــة كل هــذه األشــياء هلــا قيمتهــا وتأثرهــا 

يف هــذه املنطقــة ويف بقيــة دول العــامل.

ــامهة  ــاهم مس ــة أن تس ــذه املنطق ــدول ه ــن ل ــف يمك ــوم كي ــس ملفه ــارة أن نؤس ــذه الزي ــايل أردت هب وبالت

ــعودية  ــرص والس ــة، م ــرف اآلن بالرباعي ــي تع ــادرة الت ــوت إىل املب ــة، فدع ــكات القائم ــل املش ــة يف ح إجيابي

ــا. ــران وتركي وإي

مــرص فاعلــة.. ليســت طرًفــا يف املشــكلة، ولكــن هنــاك عاقــة متميــزة وخاصــة جــًدا بــن الشــعب املــرصي 

والشــعب الســوري.. نحــن املرصيــن مل ننــس اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة، ومعانــاة الشــعب الســوري 

ــل  ــن ح ــزًءا م ــعب ج ــة والش ــران الدول ــون إي ــة.. أردت أن تك ــعوب املنطق ــؤرق كل ش ــا.. ت ــا مجيًع اآلن تؤرقن

هــذه املشــكلة، وأيًضــا تركيــا ألن هلــا دوًرا وهلــا عاقــة باملشــكلة. عــى األقــل عاقــة حدوديــة،  والســعودية 

باعتبارهــا رائــدة ملنطقــة اخلليــج العــريب ودولــة كبــرة، وبالنســبة لنــا مهمــة جــًدا، وفيهــا قيــادات عاقلــة ورشــيدة، 

وبالتــايل أردت هلــذه الــدول األربعــة أن تكــون نــواة للحــل، وليــس معنــى ذلــك أن تكــون وحدهــا وإنــا يمكــن 

ــه  ــران فاعــًا في ــواة حلــل املشــكلة أردت أن تكــون إي ــا معهــا يف املنطقــة دول كثــرة، فهــذه ن أن يكــون متعاوًن

ــزء  ــي ج ــا ه ــكلة وإن ــة مش ــذه الرباعي ــران يف ه ــود إي ــاق أن وج ــى اإلط ــران وال أرى ع ــة إي ــن تنحي وال يمك

مــن احلــل.. اجتمعــت الرباعيــة عــى مســتوى مســاعدي وزراء اخلارجيــة واجتــاع آخــر عــى مســتوى وزراء 

ــاء  ــي رؤس ــوف نلتق ــدة، س ــم املتح ــى يف األم ــتوى أع ــى مس ــاع ع ــدث اجت ــتقبًا حي ــا مس ــة، ورب اخلارجي

دول ورؤســاء وزارات هلــذه الــدول األربــع يف اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف هنايــة هــذا الشــهر، لبحــث 

املشــكلة أيًضــا عــى مســتوى أعــى، ونحــن نتواصــل يف ذلــك مــع الــدول العربيــة يف املنطقــة ومــع دول اخلليج 

ــا ودول االحتــاد  ــا.. مــع إيطالي ــا كنــت يف أوروب ــدول الكــرى الرئيســية الدائمــة يف جملــس األمــن، وعندم وال

ــن  ــدة ب ــة األكي ــن الرغب ــة م ــذه حال ــة.. ه ــذه الرباعي ــاح ه ــعة لنج ــة واس ــرك  حرك ــا أحت ــع أفريقي األورويب.. وم

الــدول واحلكومــات املعــرة عــن شــعوهبا حلــل مشــكلة ســوريا، وإيــران جــزء مــن ذلــك، فنحــن لســنا بعيديــن 

عــن إيــران يف هــذا اجلانــب، وال يوجــد لنــا مشــكلة جوهريــة مــع إيــران لكــي نتحــدث عــن مشــاكل، إنــا األمــر 

طبيعــي كبقيــة دول العــامل.
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 هل تتوقعون وقًفا لنزيف الدم السوري يا فندم؟

 ســوف نســتمر يف ســعينا وحركتنــا البنــاءة الفعالــة لوقــف هــذا النزيــف.. ليــس هنــاك جمــال آخــر للحديــث 

ــة الدمــاء هــو بذلــك  ــدرك النظــام الســوري أن اســتمراره يف إراق ــد مــن أن ي ــد مــن وقــف النزيــف، الب ــه، ال ب عن

خيالــف كل القوانــن واألعــراف والرغبــة والثقافــة والتاريــخ واإلنســانية بالنســبة ملــا يقــوم بــه يف ســوريا، ال بــد 

مــن وقــف هــذا النزيــف.

 بعد والية سيادتكم ما الذي فعلته مرص لوضع حلول قاطعة للقضية الفلسطينية؟

 القضيــة الفلســطينية كانــت دائــًا ومــا زالــت وســتبقى يف قلــب وعقــل كل مــرصي، فاملرصيــون - الشــعب 

- كان ومــا زال وســيبقى داعــًا إلخوانــه الفلســطينين، كل الفلســطينين.. ال يمكــن أن يتحقــق ســام يف منطقــة 

ــام  ــام.. الس ــة الس ــه اتفاقي ــت علي ــا نص ــذا م ــة.. ه ــم كامل ــطينين حقوقه ــاء الفلس ــر إعط ــط بغ ــرشق األوس ال

الشــامل والعــادل، فابــد أن حيصــل الفلســطينيون عــى كل حقوقهــم، وبإرادهتــم احلــرة يقيمــون دولتهــم طبًقــا 

لقرارهــم هــم.. نحــن ال نتخــذ هلــم قــراًرا بــل ندعمهــم يف كل مــا يتخذونــه مــن قــرارات.

ــا أقــول بــكل وضــوح وأخــرت هــؤالء اإلخــوة الكــرام الفلســطينين عــى اختــاف الفصائــل أن اتفاقهــم  أن

وهــم يســعون إليــه ونحــن اآلن نحتضــن هــذه احلركــة مــن أجــل االتفــاق النهائــي بينهــم.. هــذا االتفــاق يســاعد 

مــرص عــى أن تقــوم بواجبهــا أكثــر وأكثــر نحــو حتقيــق مصلحــة الشــعب الفلســطيني كلــه.. إن شــاء اهلل يتفقــون، 

ــة والــدواء  ــًا حاضنــن كمرصيــن حلقــوق الشــعب الفلســطيني نمدهــم باحتياجاهتــم الغذائي ــا نبقــى دائ ولكنن

ــرص  ــارب.. م ــودة.. األق ــاب والع ــة.. الذه ــة التعليمي ــة.. العملي ــهيل احلرك ــاب.. وتس ــم، الط ــل معه والتواص

ــًدا أن  ــة ال  يمكــن أب ــًا تفتــح أحضاهنــا ألشــقائها العــرب.. للعــامل.. للجــران.. للفلســطينين، هــذه القضي دائ

تغيــب عــن أنظارنــا وال يمكــن أبــًدا أن نقــرص فيهــا، ومــا أقولــه اآلن إنــا هــو رأي الشــعب املــرصي كلــه.

 د. حممد مريس، ملاذا رفضتم تعليق صوركم يف قرص الرئاسة أو يف املؤسسات؟

 أنــا أريــد أن أؤســس ملفهــوم دولــة املؤسســات.. ليســت دولــة الفــرد، وال إشــاعة ثقافــة الفــرد القــادر عــى 

ــا..  ــب عهده ــم ذه ــذه مفاهي ــان.. ه ــى كل إنس ــا ع ــد العلي ــب الي ــكل يشء، صاح ــم ب ــل كل يشء، املله أن يفع

ــا أن  ــي أختذه ــوات الت ــكل اخلط ــا وب ــن أردت هب ــرة ولك ــوة كب ــت خط ــوة، وليس ــألة خط ــذه املس ــايل ه وبالت
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يعتــاد الشــعب املــرصي وهــو مســتوعب وقــادر وواعــي أنــه ال يوجــد للفــرد هيمنــة أبــًدا عليــه، وإنــا هــو صاحــب 

اإلرادة، وهــو الــذي خيتــار الفــرد، وهــو الــذي يقــرر مــاذا يريــد، وال جمــال أبــًدا مــرة أخــرى لدكتاتوريــة الفــرد.

 ســيادة الرئيــس، ملســت بنفــي والزمــالء ومــن يعملــون بمؤسســة الرئاســة أنكــم تواصلــون النهــار بالليــل.. 

متــى تســرتيح؟

 )واعبــد ربــك حتــى يأتيــك اليقــن(.. أنــا أحــرص جــًدا وأرجــو أن أكــون عنــد ظــن ريب يب وأن أكــون عنــد 

حســن ظــن الشــعب املــرصي الــذي اختــارين، وأقــوم عــى أداء الواجــب قــدر املســتطاع، وأمتنــى بــروح وإرادة 

وحــب وقــوة الشــعب املــرصي أن أحقــق منظومــة تنميــة تكــون مــرص هبــا يف مصــاف الــدول العظيمــة املســتقرة 

ــة  ــات الثقيل ــة والصناع ــفن والســكك احلديدي ــرات والس ــة الطائ ــن صناع ــدث ع ــا أحت ــة.. أن املنتجــة الصانع

ــا  ــا وأن ــا أحتــدث عــن االقتصــاد املعــريف وليــس الريعــي فقــط، وإن شــاء اهلل ســيكون ذلــك قريًب والزراعــة.. أن

متفائــل جــًدا، وإن غــًدا لناظــره قريــب.

 كلمة سيادتكم توجهها سيادتكم للشعب املرصي، وتطلبها من املرصين.

 أحــب كل املرصيــن، وأريدهــم أن يزيــدوا مــن حبهــم لبعضهــم البعــض، وأريــد هلــم االســتقرار واألمــن 

والرفاهيــة، وأريــد بوعــي كامــل أن نصــر بعــض الــيء يف هــذه املرحلــة حتــى نكــون قادريــن عــى أن نمتلك 

ــا ودواءنــا وســاحنا ال لنعتــدي بــه عــى أحــد، حينئــذ تكــون مــرص الدولــة والشــعب..  ــا وننتــج غذاءن إرادتن

احلكومــة واملجتمــع يف مصــاف الــدول الكــرى العظيمــة، وهــي عظيمــة بتارخيهــا وبأبنائهــا، لكــن مــا نتمنــاه 

ألنفســنا يتحقــق إن شــاء اهلل.



أنــا مصــري مــن أبنــاء هــذا الوطن ومــن طينــه.. جئــت بــإرادة شــعبية.. البد 
أن تحتــرم هــذه اإلرادة.. ال أنحــاز ألحــد ضــد أحــد وال أقــف مــع فصيــل ضــد 
ــا مــع كونــي كنــت فــي أعلــى درجــات  آخــر, وهــذا ال يتعــارض إطالًق

إدارة جماعــة اإلخــوان المســلمين
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

مقدمة املذيع رشيف عامر:

ــول  ــا كل ســنة.. أق ــون هن ــة يأت ــًا لدول ــا وزعي ــًرا مــن 120 رئيًس ــر كث ــر جــًدا، فأكث ــام كب ــا يوجــد اهت هن

حلراتكــم هــذا الــكالم فيــا يتعلــق بمســتوى اإلعــالم الــدويل وعــى مســتوى السياســة الدوليــة، هنــاك ثــالث 

شــخصيات هــم بــؤرة الضــوء يف هــذه اجلمعيــة العامــة: رئيــس الواليــات املتحــدة األمريكيــة بطبيعة احلــال؛ ألنه 

اآلن عــى ُبعــد 40 يوًمــا مــن االنتخابــات، والرجــل اآلخــر هــو الرجــل اخلصــم.. نتكلــم عــن الرئيــس اإليــراين 

حوار الرئيس مرسي مع برنامج احلياة اليوم 
)على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة(
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أمحــدي نجــاد بالنســبة إىل وســائل اإلعــالم األجنبيــة، أمــا بالنســبة إىل الشــخصية الثالثــة فهــي الشــخصية التــي 

تــأيت لتمثــل بلــًدا بحجــم مــرص.. بلــًدا َقــَدُره بحكــم الواقــع وبحكــم التاريــخ أن يكــون دائــًا يف بــؤرة الضــوء 

ــذا  ــون ه ــا يك ــا عندم ــرصي، خصوًص ــة امل ــس اجلمهوري ــن رئي ــم ع ــة.. نتكل ــنوات طويل ــاب لس ــى وإن غ حت

الرجــل منتخًبــا ألول مــرة بعــد ثــورة حتــدث ألول مــرة هبــذا الشــكل، ليــس يف مــرص وحدهــا، ولكــن يف العــامل 

ــه عــى مســتوى العــامل ليتحــدث إىل العــامل، وهــو  ــة يف أول ظهــور ل ــوم مــع رئيــس اجلمهوري ــم الي ــه.. نتكل كل

رئيــس الدولــة املرصيــة املنتخــب.. نتكلــم عــن رئيــس اجلمهوريــة الدكتــور حممــد مــريس الــذي يرشفنــا جــًدا أن 

نكــون موجوديــن معــه اليــوم، وإننــا ربــا نكــون يف هنايــة يــوم طويــل مــن العمــل، ولكــن يف نفــس الوقــت ربــا 

يكــون فاصــاًل تليفزيونًيــا الســتئناف العمــل الســيايس مــرة ثانيــة.

    أنــا ســعيد بوجــودي مــع حرتــك اليــوم يــا فنــدم وبالتأكيــد ســيكون هنــاك كثــر مــن األمــور التــي ســأطرحها 

عــى حرتــك، ورشف يل أن أكــون معك.

 أشــكرك أســتاذ رشيــف عــى املجهــود الــذي تبذلــه، وعــى جميئــك مســافات طويلــة لتغطــي أحــداث مؤمتر 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف هــذه الظــروف، وأود مــن خــال هــذا اللقــاء أن أتوجــه بالتحيــة الواجبــة وكل 

احلــب والتقديــر والعرفــان للشــعب املــرصي كلــه، الــذي ينظــر ويراقــب كل مــا جيــري عــى الســاحة العامليــة، 

وأيًضــا تأثــر ذلــك عــى احليــاة املرصيــة وعــى الســاحة املرصيــة، والتفاعــل بــن الداخــل واخلــارج، وأحيــي 

كل القــوى الفاعلــة يف املجتمــع املــرصي وكل طوائــف املجتمــع املــرصي وكل أبنــاء مــرص.. الرجــال 

والنســاء.. الكبــار والصغــار، مجيًعــا أحييهــم مــن قلبــي، وأتوجــه للجميــع بتحيــة واجبــة.. الســام عليكــم مجيًعــا 

ورمحــة اهلل وبركاتــه. 

أنــا أصــل الليــل بالنهــار يف العمــل مــن أجــل حــل مشــاكل 
ــر  ــرة ملص ــة كب ــور وخط ــع تص ــل، ووض ــعب يف الداخ الش
ــة  ــتلزم حرك ــذا يس ــادم، وه ــتقبلها الق ــدة اآلن وملس اجلدي
النهضــة  ختــدم  باخلــارج  فاحلركــة  اخلــارج،  يف  أيًضــا 

والنهــوض يف الداخــل
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ــة  ــن دول ــدث ع ــب تتح ــرصي منتخ ــس م ــتلقيها كأول رئي ــي س ــة الت ــأت للكلم ــف هتي ــرف كي ــي أن أع  هيمن

ــف؟ ــكل خمتل ــدة بش ــم املتح ــة األم ــة العام ــودة إىل اجلمعي ــا للع ــن رغبته ــن ع ــرص تعل ــم م بحج

 احلقيقــة هــذا االجتــاع - اجتــاع اجلمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة - مناســبة أكــر كثــًرا مــن جمــرد الــكالم، فهــو 

ــه.. نلتقــي مــع هــؤالء لنقــول إن مــرص  فرصــة لاللتقــاء برؤســاء العــامل واملســؤولن يف هــذا العــامل مــن كل أنحائ

ــات احلــرة النزهيــة، وبعــد الثــورة العظيمــة.. ثــورة مــرص، وهــا هــي  ــدة يف طريقهــا الصحيــح بعــد االنتخاب اجلدي

ــد  ــع، ولكــي تضــع يدهــا يف ي ــواب مــع اجلمي ــح كل األب ــوة لكــي تفت ــكل ق ــي ب مــرص تتحــرك عــى املجــال العامل

اجلميــع دون حساســية مــن أحــد ودون هتميــش ألحــد، ال تتدخــل يف شــأن أحــد وال تســمح ألحــد أن يتدخــل يف 

شــأهنا، فالكلمــة التــي تلقــى أمــام اجلمعيــة العامــة متثــل معلــًا أساســًيا مــن معــامل توجهاتنــا يف هــذه املرحلــة، ومــا 

جيــري عــى الســاحة الداخليــة وكيــف يتفاعــل هــذا مــع الســاحة الدوليــة، ومــا أعــر بــه عــن إرادة املرصيــن ومــا 

حيــب املرصيــون أن يقــال عنهــم وأن ينقــل عنهــم إىل العــامل كلــه.

هــذا جانــب، واجلانــب اآلخــر هــو القضايــا املطروحــة عــى الســاحة حولنــا يف مــرص املؤثــرة إقليمًيــا، وكذلــك 

عالقــة ذلــك باالســتقرار يف املنطقــة وبالشــأن الداخــيل املــرصي، وباألمــن القومــي املــرصي وبأمــن املنطقــة ككل.

ــة  ــرصي بخصوصي ــعب امل ــا الش ــم هب ــا، وهيت ــا مجيًع ــم هب ــي هنت ــوريا الت ــة س ــا قضي ــل معه ــي نتفاع ــا الت القضاي

شــديدة، وأهتــم هبــا أنــا  ليــل هنــار، وأحتــرك اآلن يف األمــم املتحــدة ألتقــي مــع الرؤســاء وامللــوك والقــادة ورؤســاء 

الــوزراء واألمــن العــام لأمــم املتحــدة ورئيــس اجلمعيــة لنبحــث مثــل هــذه القضيــة، فاملناســبة كبــرة وفيهــا كثــر 

مــن التفاصيــل.

 هناك اقرتاح لوجود قوات عربية يف سوريا، هل تتصور أن هذا يساعد عى حل املشكلة أم يعقدها؟

ــا ال نتدخــل يف الشــأن  ــا بــكل وضــوح قبــل ذلــك أنن ــا لوقــف نزيــف الــدم يف ســوريا.. وأعلن  نســعى مجيًع

الداخــي الســوري.. هــذا يقــرره أبنــاء ســوريا، لكننــا نريــد أن نوقــف محــام الــدم.. البــد وأن يقــف هــذا النزيــف، 

ــتكون  ــاره س ــراًرا ألن آث ــراًرا وتك ــك م ــا ذل ــه وأعلن ــن نرفض ــكري نح ــل العس ــا.. التدخ ــئوليتنا مجيًع ــذه مس وه

ــا  ــور بعضه ــاط األم ــم اخت ــر، ث ــون أكث ــا تك ــاة رب ــع اآلن.. املعان ــه الوض ــا علي ــى مم ــر حت ــر بكث ــلبية أكث س

ببعــض، الشــعب الســوري يعــاين، فــا نريــد أن يكــون التدخــل العســكري ســبًبا يف زيــادة هــذه املعانــاة ال دولًيــا 
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وال عربًيــا.. فجامعــة الــدول العربيــة، والدكتــور نبيــل العــريب أمــن عــام اجلامعــة العربيــة قريــب جــًدا مــن مبــادرة 

الرباعيــة الدوليــة التــي أطلقناهــا يف شــهر رمضــان املــايض يف مكــة بالســعودية، وأكــدت عليهــا أيًضــا يف مؤمتــر 

دول عــدم االنحيــاز يف طهــران، وأؤكــد عليهــا اليــوم يف اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــع كل الزعــاء..

الفعــل العــريب أيًضــا مطلــوب، وأيضــا األمــم املتحــدة واألخــر اإلبراهيمــي مبعــوث األمــم املتحــدة قريــب 

منــا، وقــد بحثــت اليــوم مــع األمــن العــام هنــا يف اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحدة ومــع بان كــي مــون، فاملوضوع 

مثــار عــى كل املســتويات الدوليــة، لكــن يبقــى أن التفاعــل العــريب والفعــل العــريب والتوحــد العــريب مســألة يف 

منتهــى األمهيــة بالنســبة للقضيــة الســورية، والــكام ليــس عــن تدخــل عســكري ولكــن عــن فعــل عــريب ســيايس 

شــعبي مجاهــري حكومــي نقــوم بــه مجيًعــا لتضييــق اخلنــاق عــى النظــام الســوري حتــى يقــف هــذا القتــل وهــذا 

النزيــف مــن الــدم، وهنــاك مقرتحــات كثــرة يف هــذا املجــال بعيــًدا عــن اخليــار العســكري.

ــًرا عــى مــدى الســنوات  ــا عليهــا كث ــة الدوليــة.. هــل تغــرت ثوابــت تعودن  إعــادة صياغــة العالقــات املرصي

ــة؟ وكيــف تغــرت؟ املاضي

ــة الدوليــة قبــل ذلــك، كانــت هنــاك بعــض التحــركات الضعيفــة   مل يكــن هنــاك كثــر يف العاقــات املرصي

ــا يف  ــع لن ــا وق ــك م ــى ذل ــال ع ــر مث ــًرا وخ ــع كث ــة تراج ــة والدولي ــة واإلقليمي ــات العربي ــرص يف العاق ودور م

ــل الفســاد الــذي طــال كل يشء يف الداخــل وأيًضــا العاقــات  ــال. هــذا عهــد مــى مث ــا عــى ســبيل املث أفريقي

ــة.. اخلارجي

اليــوم مــرص اجلديــدة التــي اختــارت طريــق احلريــة والديمقراطيــة والعمــل الفعــال والنهــوض مــن هــذه الكبــوة 

تتحــرك يف العــامل كلــه.

أنــا أصــل الليــل بالنهــار يف العمــل مــن أجــل حــل مشــاكل الشــعب يف الداخــل ووضــع تصــور وخطــة كبــرة 

ملــرص اجلديــدة اآلن وملســتقبلها القــادم وهــذا يســتلزم حركــة أيًضــا يف العــامل، ألن فتــح األبــواب مــع العــامل 

ــة  ــا قيم ــل، وإال م ــى الداخ ــدة ع ــود بالفائ ــد أن يع ــذا ال ب ــايس، وه ــدور األس ــة، ال ــات املتوازن ــوب، العاق مطل

ــتثمرون..     ــتثار.. املس ــل.. االس ــوض يف الداخ ــة والنه ــدم النهض ــارج خت ــة باخل ــارج، فاحلرك ــة باخل احلرك

الســياحة.. التعامــل مــع العــامل رشًقــا وغرًبــا لنقــل التكنولوجيــا.. البحــث العلمــي.. الصناعــة.. اإلنتــاج 

ــع  احلقيقــي.. نحــن يف حاجــة إىل هــذا العــامل كــا أن هــذا العــامل يف حاجــة إىل مــرص وشــعب مــرص وموق
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مــرص وتاريــخ مــرص وقيمــة مــرص العظيمــة.. هــذا تفاعــل طبيعــي، ولذلــك فهــو حمــور أســايس ومهــم مــن حمــاور 

احلركــة يف هــذه املرحلــة، وأظــن أننــا نــرى بعــض اآلثــار اإلجيابيــة التــي نتجــت اآلن مــن حركــة املســتثمرين 

ســواء مــن اجلنــوب أو الشــال يف الــرشق أو الغــرب - كــا ســمعتم مجيًعــا - إىل داخــل مــرص، واإلحســاس 

لــدى هــؤالء بــأن معــدالت النمــو واالســتثار وعوائــد االســتثار يف مــرص بالنســبة هلــم واعــدة، وكذلــك حركــة 

االقتصــاد املــرصي اآلن بــكل مؤرشاهتــا إجيابيــة تنتقــل بدرجــات متناميــة يوًمــا بعــد يــوم.. مل نصــل بعــد إىل مــا 

نحــب لكننــا يف الطريــق إليــه.. البعــد اخلارجــي بالنســبة لنــا رئــة أساســية للتنفــس باإلضافــة إىل الرئــة الداخليــة.. 

ال بــد مــن التكامــل بــن املحوريــن يف احلركــة.. إذا مل ختــدم احلركــة اخلارجيــة النمــو واالقتصــاد والتحــول 

الكبــر يف مــرص للداخــل فلــاذا نفعلهــا؟

نحــن نفعلهــا مــن أجــل االســتفادة منهــا.. العاقــات الدوليــة املتوازنــة التــي تقــوم عــى تبــادل منافــع ومصالــح 

حقيقيــة، وال نتدخــل يف شــأن أحــد، وال يتدخــل أحــد يف شــأننا عــى اإلطــاق.

ــالق  ــى اإلط ــة ع ــبكات األمريكي ــر الش ــع أك ــوين م ــث تليفزي ــز ويف حدي ــورك تايم ــي لنيوي ــث صحف  يف حدي

حرتــك قلــت مجلــة واحــدة والصحفيــون األمريكيــون فهمــوا أهنــا رســالة.. ملــا كــررت اجلملــة التــي قاهلــا الرئيس 

األمريكــي بــارك أوبامــا عــن تعريــف )احلليــف(.. أريــد أن أعــرف مــن رئيــس مــرص الدكتــور حممــد مــريس تعريًفــا 

للعالقــة املرصيــة األمريكيــة؟

 العاقــات املرصيــة األمريكيــة ذات شــقن.. شــق شــعبي عــى مســتوى قبــول الشــعبن املــرصي واألمريكــي 

بعضهــم البعــض، وشــق رســمي عــى مســتوى الدولــة بــن الرئيــس املــرصي والرئيــس األمريكــي واحلكومــة 

املرصيــة واحلكومــة األمريكيــة.

مواقفهــا  كانــت  املتتابعــة  األمريكيــة  احلكومــات 
منحــازة ضــد مصــاحل الشــعوب يف املنطقــة، وضــد مصلحــة 
الشــعب  ضــد مصلحــة  هــي  كمــا  أيًضــا،  املصــري  الشــعب 
ــاز  ــذا االحني ــك ه ــعوب.. ولذل ــن الش ــره م ــطيين، وغ الفلس
أدى إىل حالــة مــن التوتــر يف العاقــات بــن الشــعب املصــري 

األمريكــي والشــعب  األمريكيــة  واحلكومــة 
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ــح الشــعوب  ــة املتتابعــة كانــت منحــازة ضــد مصال ــم أن مواقــف احلكومــات األمريكي يف الســابق نحــن نعل

يف املنطقــة، وضــد مصلحــة الشــعب املــرصي أيًضــا كــا هــي ضــد مصلحــة الشــعب الفلســطيني، وغــره مــن 

ــن الشــعب املــرصي واحلكومــة  ــات ب ــر يف العاق ــة مــن التوت ــاز أدى إىل حال ــك هــذا االنحي الشــعوب.. ولذل

األمريكيــة والشــعب األمريكــي وصــل هــذا التوتــر إىل اإلحســاس بالكراهيــة وهــذا مــا أقولــه للجميع بــكل وضوح.

اآلن موقــف احلكومــة األمريكيــة والشــعب األمريكــي منــذ قيــام الثــورة املرصيــة املباركــة كان واضًحــا أهنــم 

انحــازوا إىل الثــورة ومل يقفــوا مــع الدكتاتوريــات، كانــوا قبــل ذلــك يقفــون معهــم، لكــن ملــا حتــرك الشــعب أجر 

اجلميــع عــى احــرتام هــذه احلركــة، فانحــازوا بــكل وضــوح إىل إرادة الشــعب وحركــة الشــعب، ولذلــك نحــن 

ــون  ــه ووقــف إىل جوارهــا.. هكــذا يعلن نحــرص عــى كل مــن انحــاز إىل حركــة الشــعب املــرصي وإىل ثورت

وحتــى اآلن ال نــرى غــر ذلــك.

ــا وبينهــم، والشــعب األمريكــي  ــة بينن ــدة متبادل ــة، ونحــن ننظــر إىل فائ إذن نحــن حريصــون عــى هــذه العاق

ــل إن بعضهــم  ــع مــن مســاندة الشــعب املــرصي، ب ــه مان ــار ليــس لدي ــر مــن األخب ــم اآلن مــن كث أيًضــا كــا أعل

ــي  ــه وع ــعب لدي ــو ش ــد، فه ــدًوا ألح ــس ع ــرصي لي ــعب امل ــت.. الش ــة نجح ــورة املرصي ــه ألن الث ــدي فرحت يب

وإدراك ومعرفــة، مــن يعتــدي علينــا ال يمكــن أبــًدا أن نقبــل هــذا العــدوان، وال يمكــن ألحــد أبــًدا يف عــرص مــرص 

اجلديــدة هــذا وإرادة هــذا الشــعب املــرصي أن يتدخــل يف شــؤوننا، وال يمكــن أن نســمح لــه بذلــك.. احلديــث 

عــن مصالــح مشــرتكة.. عــن تــوازن يف العاقــات.. عــن حتقيــق هنضــة ملــرص ومــرشوع كبــر وحلــم نحلــم بــه 

مجيًعــا وهــو  مــرص املســتقرة اآلمنــة التــي لدهيــا االقتصــاد الكبــر لــكل أبنائهــا والعلــم والتكنولوجيــا، هــذا أمــر 

التقديــر  وســوء  بالكآبــة  مليًئــا  عهــًدا  كان  مضــى  مــا 
والتراجــع إىل اخللــف دائًمــا، وتقــزمي دور مصــر العظيمــة 
بشــعبها هذا.. هذا عهد مضى، هذا مراث ســيئ ورثناه ممن 
ســبقونا مــن الدكتاتوريات ومن تقــزمي وهتميش وتزوير 
الكرميــة  احلــرة  احليــاة  يف  ورغبتهــم  املصريــن  إلرادة 
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مهــم، ولذلــك أنــا أســعى إىل ذلــك يف كل مــكان.. اآلن هــذه العاقــة عاقــة طبيعيــة فيهــا احــرتام متبــادل ومــا يعلنــه 

املســؤولون األمريكيــون ومــا نســمعه مــن ردود فعــل الشــعب األمريكــي بصفــة عامــة أهنــم مــع الثــورة.. مــع مــرص 

اجلديــدة.. مــع تنميــة وهنــوض مــرص، وأظنكــم تابعتــم اليــوم لقــاء املؤسســة التــي يعمــل مــن خاهلــا الرئيــس 

األمريكــي الســابق بيــل كلينتــون، وكيــف أهنــا هتتــم بشــؤون العــامل العــريب واإلســامي وشــؤون مــرص والثــورات 

والربيــع العــريب، وهــذا كان فيــه كام كثــر نحــو كيفيــة دعــم مــرص يف موقفهــا اجلديــد ويف توجهاهتــا اجلديــدة. 

 كيــف تقيــم عالقــات مرصيــة أمريكيــة عــى أســس جديــدة ونحــن نعلم مــن خــالل الســنوات املاضيــة أن العالقة 

هبــا كثــر جــًدا مــن التبعيــة؟ فكيــف يندمــج الطــرف األمريكــي ويســتطيع أن يتكيــف مع مــا تقولــه حرتك؟

 مــا مــى كان عهــًدا مليًئــا بالكآبــة وســوء التقديــر والرتاجــع إىل اخللــف دائــًا، وتقزيــم دور مــرص العظيمــة 

بشــعبها هــذا.. هــذا عهــد مــى، هــذا مــراث ســيئ ورثنــاه ممــن ســبقونا مــن الدكتاتوريــات ومــن تقزيــم وهتميش 

وتزويــر إلرادة املرصيــن ورغبتهــم يف احليــاة احلــرة الكريمــة مــع أنفســهم يف الداخــل ومــع العــامل كلــه.. اآلن 

نحــن بإرادتنــا نفــرض سياســتنا التــي ال نــيء هبــا إىل أحــد.. ال نحمــل أي نــوع مــن عــدم االحــرتام للشــعوب 

ــًرا أو  ــد كب ــأن أح ــل يف ش ــن أن نتدخ ــة.. ال يمك ــذه السياس ــرض ه ــذا نف ــؤوهنا هب ــل يف ش ــرى أو التدخ األخ

صغــًرا، وال نســمح ألحــد أن يتدخــل يف شــؤوننا أو قرارنــا.. قــرار مــرص ينبــع مــن إرادة شــعبها، وبالتــايل اجلميع 

اآلن يــدرك والشــعب األمريكــي واحلكومــة األمريكيــة يدركــون هــذا، وأرى أهنــم يعدلــون مــن مواقفهــم الســابقة، 

وقــد قالــوا مــراًرا وتكــراًرا حتــى قبــل ذلــك، فــاآلن نحــن يف مرحلــة جديــدة.. العــامل كلــه يــدرك أن مــرص التــي 

عــادت مــن جديــد بثــورة عظيمــة.. مــرص اجلديــدة هــذه لدهيــا دور كبــر وأمهيــة كبــرة، وفعــًا تتحــدث بجــد، 

وقــادرة عــى أن تكــون عضــًوا نافًعــا مؤثــًرا يف املجتمــع الــدويل.

ــض يف  ــت األبي ــة والبي ــف األمريكي ــًدا؛ ألن الصح ــم ج ــايل مه ــؤال الت ــة يف الس ــس اجلمهوري ــيقوله رئي ــا س  م

ــض  ــت األبي ــمي.. البي ــتوى الرس ــى املس ــيء.. ع ــم امل ــة الفيل ــن قضي ــدث ع ــن نتح ــات ونح ــن اللحظ ــة م حلظ

وصــف املكاملــة اهلاتفيــة التــي حتولــت إىل أشــهر مكاملــة اآلن والتــي جــرت بــن رئيــس اجلمهوريــة املــرصي 

والرئيــس األمريكــي، وصــف هــذه املكاملــة بأهنــا كانــت مكاملــة حاســمة مــن اجلانــب األمريكــي، ووصفــت مــن 

اجلانــب املــرصي بأهنــا كانــت مكاملــة حاســمة مــن الطــرف املــرصي.. طومــس ريدمــن ذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك 
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وقــال إن الرئيــس األمريكــي وضــع العالقــات األمريكيــة املرصيــة كلهــا يف إطــار املراجعــة بــا يف ذلــك املعونــات 

ــل؟ ــاذا حص ــكرية.. م العس

 مســألة املعونــات واحلســم، ومثــل هــذه العبــارات الكبــرة الثقيلــة مل تطــرح يف هــذه املكاملــة عــى 

اإلطــاق.. املكاملــة كانــت حتمــل روح الــود وفيهــا مــن املعــاين مــا يوجــب االحــرتام املتبــادل، وأنــا كرئيــس 

ملــرص كنــت حريًصــا عــى أن أعــر عــن روح الشــعب والثــورة املرصيــة دونــا عــدوان عــى الرئيــس األمريكــي 

أو إســاءة، وقــد أبــدى الرئيــس األمريكــي عــدم رضــاه، بــل أســفه عــى مــا وقــع مــن هــؤالء األفــراد القائــل مــن 

إســاءة للرســول )صــى اهلل عليــه وســلم(، وأنــا قدمــت لــه واجــب العــزاء يف الســفر األمريكــي والثاثــة الذيــن 

قتلــوا يف بنغــازي، وهــذا مــن شــيم أهــل مــرص أن نتقــدم لــه هبــذا العــزاء وللشــعب األمريكــي، وأكــدت عــى أننــا 

ال نقبــل عــى اإلطــاق أي إســاءة مــن أي نــوع، بــل نعــادي مــن يفعــل ذلــك برســولنا )صــى اهلل عليــه وســلم(.. 

مل تكــن املكاملــة إال يف هــذا اإلطــار وحــول هــذه املعــاين وهــذه احلادثــة وأيًضــا االطمئنــان عــى أن الســفارة 

ــة  ــى محاي ــادرة ع ــا وق ــة ضيوفه ــى محاي ــادرة ع ــا - ق ــدت أن ــا أك ــة - ك ــة املرصي ــة وأن الدول ــة آمن األمريكي

مــن يــأيت إليهــا ســواء كانــوا أفــراًدا أو مؤسســات أو أحزاًبــا أو جمموعــات، أو جتمعــات، وأيًضــا ممتلكاهتــم، 

وأماكــن تواجدهــم.. الســفارات أو غــره، فنحــن بــإرادة حــرة هــذا واجبنــا جتــاه املجتمــع الــدويل طبًقــا لألعراف 

الدوليــة وأعرافنــا نحــن.. قــادرون عــى ذلــك، وهــذا مــا أكــدت عليــه.. هكــذا كانــت املكاملــة.. مل يكــن فيهــا 

مثــل هــذا الــكام الــذي أســمعه مــن آن آلخــر.. املكاملــة مل تكــن أبــًدا حتمــل روح العــداء أو فــرض اإلرادة أو 

حماولــة التوجيــه بــأي شــكل مــن األشــكال.. ال مــن اجلانــب األمريكــي وال مــن اجلانــب املــرصي.. منــي مــع 

الرئيــس أوبامــا.. املكاملــة كانــت يف إطــار مــا قلتــه ورشحتــه اآلن. 

 كان لــك ترصيــح فيــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية يف جريــدة النيويــورك تايمــز نصــه )طاملــا أن الســالم والعــدل 

مل يتحققــا للشــعب الفلســطيني فاتفاقيــة كامــب ديفيــد تبقــى منتقصــة(.

 هــذه ترمجــة الرتمجــة ألن احلــوار تــم باللغــة العربيــة وتــم ترمجتــه إىل اإلنجليزيــة، فإعــادة الرتمجــة مــرة 

أخــرى تعطــي بعــض املعــاين، لكــن أنــا أؤكــد مــرة أخــرى أن الســام الــذي ُنــصَّ عليــه يف معاهــدة الســام هــو 

الســام الشــامل والعــادل لــكل شــعوب املنطقــة.
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ــه  ــاة حــرة كريمــة ويف اســتقرار وأمــن وعــدم عــدوان.. ل أحتــدث اآلن عــن حــق الشــعب الفلســطيني يف حي

كل احلــق يف أن يعيــش يف أمــن وســام بإرادتــه احلــرة، ويتخــذ هــو قــراره الــذي يريــده، ونحــن ندعــم قــراره.. 

عندمــا يعلــن الفلســطينيون مــع بعضهــم البعــض قــراًرا بحركــة يف اجتــاه.. يريــدون أن يقدمــوا عرًضــا أو يقدمــوا 

طلًبــا يف اجلمعيــة العامــة خــال هــذا الشــهر لإلعــان عــن دولتهــم املســتقلة، أنــا قلــت هلــم.. أليب مــازن بــكل 

ــة  ــكل وضــوح، هــذه مســألة واجب ــه ب ــا تعرضون ــذي اختذمتــوه، ومــع طلبكــم عندم ــا مــع قراركــم ال وضــوح أن

علينــا، وبالتــايل مــن يريــد أن يتحــدث عــن الســام عليــه أن يــدرك أن انتقــاص حقــوق الفلســطينين، وأن حصــار 

غــزة، وأن تناقــص األرض يف الضفــة الغربيــة، وأن معانــاة الشــعب الفلســطيني يف الشــتات ويف داخــل فلســطن.. 

فلســطن 48، وحــق الاجئــن.. كل هــذا منصــوص عليــه يف املعاهــدة فلــم يتحقــق منــه مــا يــؤدي إىل االســتقرار 

فــأي ســام نتحــدث عنــه.

 اإلشــارة إىل املعاهــدة هنــا تفهــم كرســالة بأهنــا إشــارة إىل رغبــة مــرص بإعــادة النظــر يف معاهــدة الســالم، وهــذا 

مــا يطالــب بــه عــدد كبــر مــن القــوى السياســية املرصيــة، وتطالــب بــه مــرص يف بعــض األحيــان عــى املســتوى شــبه 

الرســمي، فهــل هــذا صحيــح؟

 املعاهــدة املوجــودة فيهــا نصــوص كثــرة جيــب تطبيقهــا، وإذا مل يتــم االلتــزام التــام هبــا فهــي تبقــى معاهــدة، 

وليــس لدينــا مشــكلة مــع املعاهــدة املشــكلة مــع الســام نفســه، وبالتــايل عــى اجلميــع أن يــدرك أنه مــا مل يتحقق 

الســام احلقيقــي للجميــع فــا معنــى للحديــث عــن الســام نفســه، نحــن نتحــدث عــن حقــوق إنســان بصفــة عامــة، 

ولذلــك قلــت بــكل وضــوح لــكل مــن قابلــت يف كل مــكان خــال الشــهور الثاثــة املاضيــة، ال أســتطيع أبــًدا أن 

احلصــار  وأرى  املشــهد  إىل  أنظــر  أقــف  أن  أبــًدا  أســتطيع  ال 
علــى أهــل غــزة وأرى معانــاة الشــعب الفلســطيين يف الضفــة 
هــؤالء  ميــوت  لكــي  مغلقــة  املعابــر  أتــرك  مث  والقطــاع، 
جوًعــا، فأنــا أفتــح املعابــر لكــي نــؤدي مــا علينــا مــن واجــب 
العروبــة، وحــق الفلســطينين علينــا فهــم جراننــا وإخوتنــا
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أقــف أنظــر إىل املشــهد وأرى احلصــار عــى أهــل غــزة وأرى معانــاة الشــعب الفلســطيني يف الضفــة والقطــاع، 

ــدواء..  ــر للمــدد اإلنســاين بالغــذاء.. بال ــح املعاب ــا أفت ــا فأن ــر مغلقــة لكــي يمــوت هــؤالء جوًع ــرك املعاب ــم أت ث

بحركــة الطــاب.. بحركــة األقــارب والعائــات لكــي نــؤدي مــا علينــا مــن واجــب العروبــة، وحــق الفلســطينين 

علينــا فهــم جراننــا وإخوتنــا، فهــم مجيًعــا هلــم كل احلقــوق، وهــي واجــب علينــا نؤديــه، ولذلــك احلديــث عــن 

ــا  الســام يبقــى يف إطــار الــكام مــا مل يتحقــق عــى األرض وجــود حقيقــي للفلســطينين يف نيــل حقوقهــم طبًق

ملنظومــة أعــراف وقوانــن دوليــة مقبولــة لــدى الــكل.. مــا أؤكــد عليــه.. الفلســطينيون يتخــذون القــرارات التــي 

يروهنــا مناســبة مــع بعضهــم البعــض.. ودورنــا نحــن أن ندعمهــم يف قراراهتــم.. نقــف بجوارهــم. نمدهــم بالغــذاء 

والــدواء، ونســاعدهم لكــي يعيشــوا حيــاة كريمــة، ولــن نســمح أبــًدا بحصارهــم الــذي يــؤدي إىل قتــل اإلنســان.. 

ــة  ــاء قليل ــتاء والكهرب ــى الش ــون ع ــن مقبل ــال، ونح ــاء والرج ــات والنس ــال والبن ــوع األطف ــان.. جي ــوم اإلنس عم

ــات  ــًدا يف مرتب ــرة ج ــاكل كث ــا مش ــي فيه ــة الت ــاة الضف ــم، ومعان ــا نعل ــزة ك ــديد يف غ ــرد ش ــل وال ــود قلي والوق

املوظفــن وفيــا حيتاجــه النــاس مــن دواء وعمليــات جراحيــة، أو غــر ذلــك فنحــن معهــم يف ذلــك، أمــا عــى 

مســتوى املجتمــع الــدويل فالــكل يقبــل هــذا، مل يقــل يل أحــد عندمــا قلــت لــه ذلــك: إنــه يعــرتض عــى ذلــك، 

املهــم هــو أن يــدرك اجلميــع أنــه ال يمكــن أن يتحقــق الســام الشــامل العــادل هــذا، والفلســطينيون يعانــون هكــذا، 

ال يمكــن أن يغــض الطــرف عــن هــذا.. ليــس هــذا إعاًنــا حلــرب وإنــا هــو تقريــر لواقــع.. منــذ أكثــر مــن ثاثــن 

ســنة واألمــر ينتقــل مــن حــال إىل حــال، لكــن حقيقــة األمــر أن األرض الفلســطينية تتــآكل، وأن الفلســطينين تــزداد 

معاناهتــم، فنحــن مــع الفلســطينين لنيــل حقوقهــم الكاملــة ومــع قراراهتــم التــي يتفقــون عليهــا.

مصــر  دولــة مؤسســة لألمــم املتحــدة وليســت جمــرد عضــو، هلــا 

كلمتهــا علــى املســتوى العاملــي.. تعــود اآلن إىل العــامل بــإرادة 

قويــة حامســة حتتــرم القوانــن الدوليــة واملعاهــدات الدولية.. 

لكــن ال نســمح أبــًدا ألحــد بــأن يتدخــل يف شــؤوننا أو يعتدي 

علينــا بــأي شــكل مــن األشــكال، أو يهــدد أمننــا
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ــوات  ــرصي للق ــد امل ــد بالتواج ــب ديفي ــدة كام ــود معاه ــق ببن ــا يتعل ــل م ــى تعدي ــمًيا ع ــرص رس ــل م ــل تعم  ه

ــيناء؟ ــف يف س ــكل خمتل ــلحة بش املس

ــس  ــة،  ولي ــة كامل ــيناء أرض مرصي ــيناء، فس ــلحة يف س ــوات املس ــد الق ــبة لتواج ــكلة بالنس ــا مش ــس لدين  لي

ألحــد ســلطان عليهــا غــر مــرص واملرصيــن، وأنــا أتابــع بنفــي هــذا األمــر صبــاح مســاء.. نحــن نفــرض إرادة 

ــد  ــس ألح ــة، فلي ــي األرض املرصي ــى باق ــا ع ــا نفرضه ــيناء ك ــى أرض س ــدار ع ــوة واقت ــة بق ــة املرصي الدول

ــاك بعــض األحــداث التــي وقعــت فــإن هــذا يف  تدخــل يف شــأننا يف هــذا األمــر عــى اإلطــاق، وإذا كانــت هن

ــح يف  ــا يف رف ــل أبناءن ــن قت ــث عم ــن نبح ــن نح ــي، لك ــر طبيع ــه كأم ــامل كل ــع يف الع ــي تق ــداث الت ــياق األح س

رمضــان واألمــر يؤخــذ بخطــوات جــادة ولكنهــا متأنيــة حتــى ال نظلــم أحــًدا يف ذلــك، ألن أبناءنــا وأهلنا يف ســيناء 

جيــب احلفــاظ عليهــم، لذلــك املهمــة ليســت ســهلة، نحــن نبحــث عــن آحــاد وســط أهلنــا.. هــذه القلــة التــي  

ــه..  ــا نبحــث عنهــا، وســننتهي مــن ذلــك.. يأخــذ بعــض الوقــت ولكــن ســننتهي من ــا وحــق أبنائن جتــرم يف حقن

ــا يف ســيناء. ــا يف ســيناء بالشــكل الــذي حيقــق األمــن واالســتقرار ألهلن ــا مشــكلة لوجــود قواتن ليــس لدين

 وهذا ال يرتتب عليه تعديل أي نصوص يف املعاهدة لوجود القوات املرصية يف سيناء.

ــاك خمالفــة هلــذه املعاهــدات مــن  ــة، وإذا كانــت هن ــا مشــكلة.. نحــن نحــرتم املعاهــدات الدولي  ليــس لدين

الطــرف اآلخــر ســنقف وقفــة جــادة معــه لكــي حيــرتم اجلميــع هــذه املعاهــدات. لكنــا أعلنــا وأكدنــا أن مــرص دولــة 

كبــرة.. دولــة مؤسســة لألمــم املتحــدة وليســت جمــرد عضــو.. هلــا كلمتهــا عــى املســتوى العاملــي.. تعــود اآلن 

إىل العــامل بــإرادة قويــة حاســمة حتــرتم القوانــن الدوليــة واملعاهــدات الدوليــة، ومنهــا هــذه املعاهــدة.. لكــن يف 

ظــل هــذه املعاهــدة ال نســمح أبــًدا ألحــد بــأن يتدخــل يف شــؤوننا أو يعتــدي علينــا بــأي شــكل مــن األشــكال، أو 

هيــدد أمننــا، ليــس لدينــا مشــكلة يف وجــود قواتنــا للحفــاظ عــى أرض ســيناء بالكامــل، كــا قلــت، وقلــت أيًضــا 

أننــا مــع حــق الفلســطينين يف أن ينالــوا كل مــا يقررونــه، ونحــن مــع قراراهتــم يف أن ينالــوا حقوقهــم كاملــة. 

 كان هنــاك تقريــر تســجييل يصــف ســيناء بأهنــا األرض التــي يغيــب عنهــا القانــون وهنــاك ختوفــات مرصيــة عــى 

ســيناء وتــرى أهنــا رهينــة يف يــد إرسائيــل.. رئيــس اجلمهوريــة كيــف يطمئــن املرصيــن عــى ســيناء؟

 ســيناء أرض مرصيــة خالصــة، أصحاهبــا هــم أهلهــا، واملرصيــون كلهــم متســاوون يف احلقــوق والواجبــات 

ــا.. الرشطــة  ــا نحافــظ عليهــا وقواتن ــوب أو يف الغــرب.. ســيناء أرضن ــا أو يف اجلن ســواء يف ســيناء أو يف الدلت
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واألمــن ومؤسســاتنا املختلفــة والقــوات املســلحة موجــودة بالكثافــة التــي حتقــق األمــن فيهــا وعــى املرصيــن 

مجيًعــا أن يطمئنــوا إىل ذلــك، هــذا أمــر نحققــه صبــاح مســاء، وال جمــال للقلــق بالنســبة لســيناء، والقانــون هــو 

ــض  ــا بع ــذا يكلفن ــا وه ــيناء أو غره ــبة لس ــتثنائية بالنس ــراءات اس ــذ إج ــون، وال نتخ ــن ملتزم ــل، ونح ــذي يعم ال

اجلهــد وبعــض الوقــت، ولكنــا حريصــن عــى عــدم وجــود أي نــوع مــن أنــواع الترصفــات أو العمليــات 

االســتثنائية.. ســيناء مســاحة واســعة ونتحــرك نحــو تنميتهــا.. ُتعطــى احلقــوق كاملــة ألبنائهــا.. كل مــا يطلبونــه 

ــذا  ــس ه ــت، لي ــض الوق ــذ بع ــائل تأخ ــذه املس ــن ه ــم، لك ــا جتاهه ــم، وواجبن ــذا حقه ــم، فه ــش الكري ــن العي م

الوقــت ســنن، ولكــن نحــن نتحــدث عــن وقــت معقــول قصــر لكــي يســتتب مفهــوم ومعنــى احــرتام القانــون كــا 

نفهمــه مجيًعــا يف ســيناء وغــر ســيناء.

 سيناء ليست مهددة وليست جبهة مفتوحة أمام إرسائيل أو أي مجاعات إرهابية.

ــذا  ــك فه ــر ذل ــا غ ــن، أم ــة إال للمرصي ــت مفتوح ــك، وليس ــمح بذل ــددة، وال نس ــت مه ــاق، ليس ــى اإلط  ع

ــك. ــع كل ذل ــى من ــادرون ع ــن ق ــيناء، نح ــًدا يف س ــد أب ــل أح ــا، ال يتدخ ــا مطلًق ــا باًت ــوع منًع ممن

 ال نعــرف كيــف تعمــل مؤسســة الرئاســة يف مــرص.. حرتــك تتلقــى تقاريــر يوميــة عــا حيــدث يف مــرص، 

وكيــف؟

ــن،  ــددة بقوان ــه حم ــؤولياته ومهام ــة ومس ــس اجلمهوري ــر.. رئي ــذا األم ــم ه ــرص حتك ــن يف م ــاك قوان  هن

ــكل  ــواده ب ــض م ــددة يف بع ــة حم ــس اجلمهوري ــام رئي ــه مه ــة في ــة االنتقالي ــي يف املرحل ــتور املرح والدس

ــد،  ــكل ج ــل ب ــة يعم ــس احلكوم ــار ورئي ــل هن ــل لي ــتقرة تعم ــة مس ــا حكوم ــا، ولدين ــكل يعرفه ــوح.. ال وض

ــو  ــر نح ــون يف التغي ــا ماض ــروا مجيًع ــا ت ــن ك ــل، ونح ــة تعم ــات الدول ــون ومؤسس ــك يعمل ــوزراء كذل وال

ــتقرار. ــو االس ــل ونح األفض

وحركــة رئيــس اجلمهوريــة ورئاســة اجلمهوريــة يف هــذا اإلطــار التكامــي مــا بــن الرئاســة واحلكومــة ومــا 

بــن الرئاســة واملؤسســات التابعــة للرئاســة ومــا بــن الرئاســة واهليئــات املختلفــة ومــا بــن الرئاســة والشــعب 

والنــاس واملحافظــات وحاجــات النــاس ومؤسســات املجتمــع املــدين.

لدي 20 مستشاًرا اآلن و4 مساعدين ونائب هي منظومة تعمل بتكامل مع اآلخرين.
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فنحــن نمــي يف اجتــاه احلالــة املســتقرة، ويوًمــا بعــد يــوم تتضــح الصــورة للجميــع، والعمــل ليــس ســهًا 

وحيتــاج إىل جهــد كبــر يبــذل، ومــا ورثنــاه عــن النظــام الســابق وعــن الفســاد الــذي وقــع يف مــرص وعــن النزيــف 

ــا عــى أهــم  ــه ونضــع أيدين ــروات الوطــن وخرهبــا ونقلهــا إىل اخلــارج.. كل هــذا نبحــث عن ــذي اســتنزف ث ال

الثقــوب يف هــذا الثــوب األبيــض الــذي ينبغــي أن يبقــى أبيــض دائــًا وهــو ثــوب مــرص.. احلركــة دءوبــة مســتمرة 

متكاملــة متفاعلــة مــع احلــال العــام بالنســبة ملــرص.

 وأنــت اآلن يف نيويــورك مــا أول مــا تســأل عنــه يف مــرص ويف أي جمــال، واألشــياء التــي تريــد أن تعرفهــا اليــوم 

يف مــرص بــاذا تتعلــق؟

 نحــن نعمــل مجيًعــا، وأعمــل مــع مــن حــويل بطريقــة مؤسســية، وكل يعــرف واجبــه فيؤديــه، وأنــا أتابــع احلالــة 

املرصيــة عــى األقــل وأنــا موجــود باخلــارج 4-5 مــرات يف اليــوم. ألقــف عــى أهــم التطــورات، وأســتمر يف 

احلركــة ألطمئــن هــذه األيــام ومنــذ أكثــر مــن عــرشة أيــام عــى توفــر الوقــود ألن هــذا أمــر مهــم مــع بدايــة العــام 

الــدرايس، ومــع كثــرة احلركــة، هنــاك حــرص شــديد منــي ومــن مؤسســة الرئاســة واحلكومــة ورئيــس احلكومــة 

ــاس  ــة الن ــهيل حرك ــرص، ولتس ــة يف م ــاكل املعروف ــل املش ــى ح ــن، وع ــن املواطن ــاة ع ــف املعان ــى ختفي ع

واملــرور واألمــن واالســتقرار.

واألمــن اآلن يتحــرك إىل األفضــل كــا يــرى اجلميــع وبعــض مشــاكل املــرور حتــل يف بعــض األماكــن، وأنــا 

أتابــع احلالــة املرصيــة يف جوانبهــا األمنيــة ويف جوانــب املشــكات اليوميــة، وخاصــة مشــكلة الوقــود، وأنــا أتابع 

ــا عــى اتصــال  ــا بيــوم، كيــف نتحــرك يف اخلطــط املوضوعــة، وأن مــع احلكومــة ورئيــس الــوزراء احلــايل يوًم

العــادل،  الشــامل  الســام  يتحقــق  أن  ميكــن  ال   
أن  األمــر  حقيقــة  هكــذا...  يعانــون  والفلســطينيون 
تــزداد  الفلســطينين  وأن  تتــآكل،  الفلســطينية  األرض 
معاناهتــم؛ ولذلــك حنــن مــع الفلســطينين لنيــل حقوقهــم 

عليهــا يتفقــون  الــي  قراراهتــم  ومــع  الكاملــة 
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دائــم بالســادة املســؤولن الذيــن يقومــون بأعاهلــم بمؤسســية دون تقصــر مــن أحــد منهــم، وإذا مــا كان هنــاك أي 

نــوع مــن أنــواع التقصــر فأنــا أتدخــل مبــارشة ملنعــه وإجيــاد احلالــة التــي حيبهــا الشــعب، فاملســألة تســر إىل 

األفضــل إن شــاء اهلل.

 كيف تقيم عمل احلكومة حتى هذه اللحظة؟

 احلكومــة حتــى اآلن تتحــرك بخطــى ثابتــة وبرؤيــة واضحــة ولدهيــا خطــط يف املجــاالت املختلفــة ومــا زالــت 

ــل  ــت قب ــا وضع ــة عليه ــم املوافق ــي ت ــة الت ــا واملوازن ــهرين تقريًب ــة ش ــر احلكوم ــل عم ــة.. مل يكتم ــذ فرص مل تأخ

ــع موجــودة لكــن األمــر بالنســبة للحكومــة أكــر مــن حــل  ــي يعرفهــا اجلمي جمــيء هــذه احلكومــة واملشــاكل الت

املشــاكل، ألن النظــر إىل األمــام مهــم، وإجيــاد احلالــة املســتقرة يســتلزم مرشوعــات متكاملــة وال تكــون احلكومــة 

كــا كانــت قبــل ذلــك يف عهــود طويلــة يف جــزر منعزلــة يفعــل كل وزيــر يف وزارتــه مــا يشــاء دون النظــر إىل أي 

نــوع مــن أنــواع التكامــل.. الــوزراء يعملــون بــكل قــوة، وأنــا أرى أهنــم ماضــون يف االجتــاه الصحيــح، واحلكومــة 

تضــع أقدامهــا عــى بدايــة الطريــق اجلــاد بخطــة متكاملــة لكــي تتحقــق حالــة النمــو وبداياتــه التــي تنمــو. ســيأخذ ذلــك 

بعــض الوقــت بالــرورة، لكــن احلكومــة تعمــل.

متى يفكر الدكتور حممد مريس رئيس اجلمهورية يف مراجعة التشكيل الوزاري وإعادة تشكيل احلكومة؟

 أنــا كلفــت احلكومــة بخطــاب تكليــف واضــح لرئيــس جملــس الــوزراء وكذلــك للــوزارات املختلفــة وخطابــات 

التكليــف هــذه موجــودة وُأعلــن الكثــر منهــا، وهــي متثــل مــا أريــده مــن احلكومــة، واحلكومــة بــدأت تضــع أيادهيــا عــى 

نقــاط الضعــف ووضعــت خطــة متكاملــة يف املجــاالت املختلفــة، وجيــب أن ُتعطــى الفرصــة لكــي تعمــل، ال يمكــن أن 

يتــم تقييــم احلكومــة عــى مــدار شــهر أو شــهرين، ال بــد أن تعطــى الفرصــة لكــي حتقــق مــا نريــده مجيًعــا منهــا.

أغســطس،   12 يف  الدســتوري  اإلعــان  أصــدرت  عندمــا 

ــك أن  ــة أردت بذل ــس اجلمهوري ــا لرئي ــريع تابًع ــح التش وأصب

أحافــظ علــى التشــريع..  ومنــذ 12 أغســطس حــى اآلن مل 

أســتخدم حــق التشــريع إال يف ثاثــة مواقــف فقــط
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 هذه الفرصة مرتبطة بإطار زمني.

 هــذا أمــر حيــدد حســب املســرة نفســها، ألن هــذه احلكومــة مســتقرة وليســت حكومــة مؤقتــة أو انتقاليــة، تــم 

اختيــار أعضائهــا بدقــة لكــي حيملــوا هــذه امللفــات، هم حيملوهنــا اآلن ويتحركــون هبا، وأنــا أتابعهم، وهنــاك رقابة 

مــن اهليئــات الرقابيــة املختلفــة هلــذه احلركــة وبــأدوات املتابعــة التــي متتلكهــا مؤسســة الرئاســة أيًضــا أتابــع ذلــك، 

والتعــاون مســتمر واللقــاءات شــبه يوميــة بينــي وبــن أعضــاء مــن احلكومــة وبينــي وبــن رئيــس احلكومــة والتواصــل 

عــى مــدار الســاعة، فليــس هنــاك مــرر للحديــث اآلن عــى اإلطــاق إىل تغيــر أو مــا شــابه ذلــك للحكومــة.

احلكومة جيب أن تأخذ فرصها كاملة وجيب أن هييئ هلا املناخ كي حتقق ما وعدت به وما كلفت به.

 أريــد أن أعــرف رؤيتكــم ملــا حيــدث يف مــرص خــالل الـــ 48 ســاعة املاضيــة فيــا يتعلــق بوجــود خالفــات حــول 

اجلمعيــة التأسيســية لوضــع الدســتور، فهــل يمكــن أن يعــاد تشــكيلها؟

 عندمــا أصــدرت اإلعــان الدســتوري يف 12 أغســطس املــايض وأصبــح الترشيــع تابًعــا لرئيــس اجلمهوريــة 

ــون  ــى أن يك ــص ع ــا حري ــا أن ــر إن ــف أو آخ ــتخدمه يف موق ــع ال أن أس ــى الترشي ــظ ع ــك أن أحاف أردت بذل

الترشيــع يف هــذه املرحلــة يف أضيــق احلــدود فقــط لتســير مــا هــو رضوري يف هــذه املرحلــة.. خــال الفــرتة 

الســابقة حــوايل 50 يــوم منــذ 12 أغســطس حتــى اآلن مل أســتخدم حــق الترشيــع إال يف ثــاث مواقــف فقــط: 

املوقــف األول كان بالنســبة لطــاب الصــف الثــاين الثانــوي الذيــن مل حيالفهــم احلــظ هــذا العــام مــن حقهــم أن 

يعيــدوا العــام الــدرايس طبًقــا للنظــام اجلديــد للثانويــة العامــة أو القديــم.

والثاين هو التأمن الصحي عى أبنائنا األطفال قبل سن دخول املدرسة االبتدائية.

والثالث هو إلغاء احلبس االحتياطي بالنسبة للصحفين فقط.

اجلمعيــة التأسيســية تعمــل بجــد وأنــا أرى وأشــهد بأهنــم تركيبــة عــى مســتوى عــال مــن اإلتقــان ومــن املعرفة 

والدرايــة بالقانــون والدســتور وباملصلحــة العامــة، وهنــاك حــوارات كثــرة تــدور وهــم ينجــزون، وأنجــزوا كثــًرا 

من هــذا الدســتور.

 لكن إذا انسحبت عدد من القوى السياسية املمثلة بشكل كبر للقوى املدنية.

 يف احلقيقــة أنــا ال أدري ملــاذا يف هــذا التوقيــت حيــدث هــذا االنســحاب مــن بعــض أعضــاء اجلمعيــة.. اجلمعيــة 

ــه مــن انســحاب البعــض، أو مــن انســحبوا بالفعــل هــم عــدد قليــل.. مــا زالــت  مســتمرة يف عملهــا، ومــا تــم التلويــح ب
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ــاك  ــع، وهن ــرك يف املجتم ــودة، وتتح ــة موج ــا املختلف ــا وجلاهن ــها وأعضائه ــا وبرئيس ــا وبعافيته ــة يف حالته اجلمعي

ــل  ــن أن نتعج ــا. ال يمك ــة أيًض ــوا الفرص ــد وأن ُيْعط ــتور، فاب ــن الدس ــر م ــزوا الكث ــم أنج ــن أهن ــرة، وأظ ــوارات كث ح

األمــور هكــذا، هــذا الدســتور يف مــرص يشء كبــر وعظيــم ال بــد أن هتيــئ لــه األجــواء واملنــاخ.. بعــض الذيــن حياولــون 

عرقلتهــا وهــم عــدد قليــل جــًدا ممــن يرتبطــون ببعــض املصالــح اخلاصــة هبــم أو بالنظــام الســابق أو باخلــارج هــذا عــدد 

قليــل جــًدا.

 هل هناك أعضاء داخل اجلمعية التأسيسية هلم ارتباط بالنظام القديم؟

 ال ال أنــا ال أقــول هــذا، أقــول: مــن حيــاول هــز املســرة.. أعضــاء اجلمعيــة أنــا أحرتمهــم مجيًعــا وأقدرهــم، 

وأرى أن هلــم رأهيــم، ومــن يريــد أن ينســحب هــذا شــأنه.. أنــا ال أريــد أن أتدخــل يف شــأن اجلمعيــة التأسيســية، 

لكنــي أرقــب األمــر مــن بعيــد.. هــذه اجلمعيــة فيهــا حالــة مــن االســتقرار عــى مســتوى عــاٍل جــًدا أنــا أحتــدث 

ــاك مشــكلة كبــرة.. أن ينســحب أحــد أعضــاء  عــن العــدد القليــل جــًدا الــذي حيــاول إظهــار الصــورة وكأن هن

اجلمعيــة هــذا أمــر ربــا يرجــع إليــه هــو، لكــن اجلمعيــة مســتمرة، فلــاذا حمــاوالت إشــغال اجلمعيــة بمثــل هــذه 

األمــور يف هــذا التوقيــت.

ــة  ــة.. دول ــرة ديمقراطي ــة ح ــكرية.. دول ــلطوية أو عس ــت س ــة ليس ــة حقيقي ــة مدني ــرص دول ــن أن م ــل تطمئ  ه

ــك؟ ــذه كلات ــة.. ه ــة عرصي ــون ودول قان

 هــذا مــا اتفقنــا عليــه يف وثيقــة األزهــر، وهــذا مــا هــو كائــن اآلن، هــذا ليــس ادعــاء وإنــا حقيقــة، ومــرص اآلن دولــة 

ــن كل  ــل ب ــع أن التعام ــرى اجلمي ــة.. اآلن ي ــة الوطني ــي الدول ــا، وه ــا عليه ــي اتفقن ــع الت ــات األرب ــوم الكل ــة بمفه مدني

ــا أرقــب ذلــك ومســؤول عنــه..  املواطنــن عــى أســاس املواطنــة وليــس يشء آخــر.. الــكل أمــام القانــون ســواء، وأن

دولــة وطنيــة ديمقراطيــة بأعــى مســتوياهتا، وانتخابــات الرئاســة خــر شــاهد عــى ذلــك، ثــم هــي دولــة دســتورية قانونيــة 

ألن احــرتام الدســتور واجــب علينــا مجيًعــا، ومــا يصــدر مــن املحاكــم حيــرتم كأحــكام.. هــذا واجــب علينــا مجيًعــا، 

وأظــن أننــي أول مــن حيــرتم ذلــك كــا هــو واضــح للجميــع، ثــم هــي دولــة حديثــة بمعنــى أن الشــعب املــرصي، األمــة 

- هــو مصــدر الســلطة.

ــا قلــت ملــن  ــوم أن ــة، والي ــة ثيوقراطي ــي ليســت دول ــة الت ــة املدني ــف الدول إذن هــذه الكلــات املتفــق عليهــا لتعري

ــة  ــا لســنا دول ــة بمفهــوم أنن ــة مدني ــا دول ــا، ويف جمموعــة كلينتــون أنن اجتمعــت هبــم يف املجموعــات التــي تتكــون هن
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ثيوقراطيــة، لســنا دولــة علانيــة ولســنا دولــة عســكرية، فمــرص دولــة مدنيــة باملفهــوم الصحيــح بتعريــف األربــع كلــات 

هــذه، هــذا مــا هــو واقــع اآلن.

 هــل يتفهــم الدكتــور حممــد مــريس رئيــس اجلمهوريــة خمــاوف عــدد كبــر مــن النــاس ممــا يتعلــق بحريــة الــرأي 

عندمــا يذكــر أن الدســتور ُيناقــش عــى ســبيل املثــال إغــالق صحــف بشــكل كامــل، وهــذه قوانــن ألغيــت يف أعــوام 

ســابقة، هــل يتخــوف اإلنســان حممــد مــريس وهــو رئيــس اجلمهوريــة اليــوم مــن احلديــث عــن تبكــر أو تأخــر ســن 

الــزواج، وهــذا النقــاش مرتبــط باجلمعيــة التأسيســية مــع األســف؟

ــذي  ــو ال ــون ه ــة والقان ــة عام ــد كلي ــون قواع ــًا تك ــاتر دائ ــل، الدس ــذه التفاصي ــل ه ــش مث ــتور ال يناق  الدس

يفصــل، هــذه النقاشــات عندمــا جتــري مــن البعــض إنــا توثــق روح النقــاش وليــس النــص.. أنــا مطمئــن جــًدا 

لوعــي الشــعب املــرصي.. أنــا لســت قلًقــا عــى املرصيــن ألهنــم أصحــاب وعــي كبــر جــًدا واختياراهتــم تــدل 

عــى ذلــك.. انظــر مــا فعلــوه يف االنتخابــات وكيــف خرجــوا هلــا هبــذه القــوة؟ وكيــف أفــرزت هــذه االنتخابــات 

بإرادهتــم احلــرة؟ ومــع مــن يقفــون اآلن؟ ومــع مــن يتحركــون؟ انظــر إىل طبيعــة احليــاة يف مــرص اآلن.

إذن، ال ختــش عــى املرصيــن.. إذا مــا كان هنــاك مقــرتح بدســتور بمــواد متعــددة، وعــرض عــى الشــعب 

املــرصي.. يســتطيع أن يفــرز وحيــدد بوعــي كامــل، ويوافــق أو ال يوافــق، إذن نحــن نتحــدث عــن إرادة شــعبية 

اآلن، وليــس عــن أي يشء آخــر.     

اإلرادة الشــعبية الكاملــة، هــذه مســؤوليتنا.. أن ُيعطــى النــاس احلــق الكامــل واحلريــة الكاملــة يف أن يقولــوا 

هلــذا الدســتور الــذي ســيعرض عليهــم كمــرشوع نعــم أو ال. 

 أنــا فيمــا أصــدر مــن قــرارات، وفيمــا أحتــرك بــه يف تغيــر 
أو  العليــا  اهليئــات  مســتوى  علــى  كانــت  ســواء  القيــادات، 
اهليئــات املهمــة واألمنيــة.. أحبــث عــن األصلــح، وأحبــث عــن 
األقــدر ، وأحبــث عمــن يســتطيع أن يقــوم باملهمــة وحياســب 

عليهــا طبًقــا للقانــون.. 
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 عوتبــت كمرشــح رئــايس، وعوتبــت محلــة الدكتــور حممــد مــريس عــى أهنــا حتدثــت عــن إعــالن نتائــج انتخابات 

ــر  ــة فهــذا يــر املجتمــع ويغلــق املناب ــة الصحاف الرئاســة.. يف حلظــة مــن اللحظــات إذا وجــدت مــادة هتــدد حري

الصحفيــة واإلعالميــة.

ــا  ــع عليه ــي وق ــرز الت ــارض الف ــا حم ــا أعلن ــج، وإن ــن النتائ ــا مل نعل ــه ألنن ــن يف حمل ــاب مل يك  أوالً: العت

القضــاة، هــذا مــا أعلنــاه، وهــل يمكــن أن تكــون النتيجــة غــر ذلــك، وهــل جــاءت النتيجــة غــر ذلــك؟ ولكــن هــذا 

هــو الواقــع الــذي أعلنــاه. 

ــال  ــا أح ــريس رب ــد م ــور حمم ــز الدكت ــن الفائ ــج ومل يك ــاة نتائ ــج احلي ــة كرنام ــات املقبل ــُت يف االنتخاب  إذا أعلن

ــون. ــا للقان للقضــاء وفًق

 نحــن يف عهــد جديــد: هــذا عهــد مــى، ال نريــد أن نفكــر بطريقــة املــايض، هــذا نظــام انتهــى، املرصيــون 

ســاروا يف طريــق آخــر ومل ولــن يســمحوا عــى اإلطــاق ملثــل هــذا أن يعــود، وتــداول الســلطة أكــر هــمٍّ بالنســبة 

يل أحافــظ عليــه. أريــد للســلطة أن يتــم تداوهلــا بحــق إن كنــت موجــوًدا ألحافــظ عــى إرادة الشــعب املــرصي.. 

أنــا ال أريــد أن أســبق األحــداث.

 لديك ما يطمئنك كرئيس مجهورية أن الدستور املرصي سيعر عن الدولة التي تتحدث عنها.

 بالتأكيــد، ألن الدســتور املــرصي الــذي ســيقره هــو الشــعب املــرصي، هــذا بالتأكيــد ســيكون.. الدســتور 

املــرصي الــذي يوضــع لــه مســودة اآلن ســوف يقــره أو ال يقــره املرصيــون.. هــل لدينــا شــك عــى اإلطــاق يف 

وعــي املرصيــن، وأهنــم ســيخرجون ليقولــوا كلمتهــم يف هــذا الدســتور، وأنــا أرعــى هــذه العمليــة، أنــا أقــف 

عــى مســافة واحــدة مــن اجلميــع، والســلطات املخولــة يل طبًقــا لإلعــان الدســتوري املوجــود اآلن.. البــد وأن 

 أنــا ابــن مجاعــة اإلخــوان املســلمن.. هــذا واقــع حقيقــي وال 
ميكــن أن أفصــل بــن حممد مرســي اإلنســان صاحــب االنتماء 
ال  املصريــن،  لــكل  رئيًســا  كــوين  وبــن  التربيــة  هلــذه 
يوجــد تعــارض علــى اإلطــاق. مــن واجــيب الضــروري أن أســعى 

دائًمــا ألحقــق آمــال وطموحــات كل املصريــن
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يتحــرك اجلميــع بحريــة تامــة ليقولــوا كلمتهــم ســواء يف الدســتور أو يف أي انتخابــات تاليــة، وهــذا مــا أتشــاور 

فيــه مــع اجلميــع حــويل ومــع القــوى السياســية مــن آن آلخــر ومــع رمــوز العمــل الوطنــي، والــكل يعــرف ذلــك.

 وجــه االلتبــاس بــن كونــك رئيًســا لــكل املرصيــن وانتائــك جلاعــة اإلخــوان املســلمن كيــف تزيلــه مــن عقــول 

الناس؟

 أنــا ابــن مجاعــة اإلخــوان املســلمن تربيــت فيهــا، تعلمــت أن أكــون مواطنـًـا صاحًلــا بفضــل اهلل يف اإلخــوان 

املســلمن، ترشــحت عــن احلــزب الــذي كونــه اإلخــوان املســلمون وأيــدين يف ذلــك وأيــد احلــزب اإلخــوان 

املســلمون بــكل قواعدهــم.. إًذا هــذا واقــع حقيقــي وال يمكــن أن أفصــل بــن حممــد مــريس اإلنســان صاحــب 

االنتــاء هلــذه الرتبيــة والســنوات الطويلــة وبــن كــوين رئيًســا لــكل املرصيــن ال يوجــد تعــارض عــى اإلطاق.

من واجبي الروري أن أسعى دائًا ألحقق آمال وطموحات كل املرصين.

 ربــا تكــون رؤيــة رئيــس اجلمهوريــة لصالــح مــرص كلهــا خمتلفــة عــن رؤيــة اإلخــوان املســلمن يف ملــف معــن 

مــن امللفــات، أو ألزمــة معينــة؟

 ليــس هنــاك أرسار، هنــاك شــفافية تامــة، واألمــر معلــن وواضــح ومعــروف.. اآلن احلكومــة التــي كونتهــا هــل 

كانــت يف اجتــاه واحــد؟ هــل رئيســها ينتمــي إىل حــزب بعينــه هــل أعضاؤهــا اآلن يســرون يف اجتــاه واحــد هــل 

يتعاملــون مــع حــزب احلريــة والعدالــة بطريقــة ختتلــف عــن تعاملهــم مــع بقيــة األحــزاب.

املحافظــون الذيــن تــم اختيارهــم حتــى اآلن هــل ينتمــون إىل اجتــاه معــن. هــل هــؤالء يترصفــون مــع 

املواطنــن بانحيــاز للبعــض ضــد البعــض اآلخــر.

هــل أنــا يف تعامــي فيــا أصــدر مــن قــرارات وفيــا أحتــرك بــه يف تغيــر القيــادات ســواء كانــت عــى مســتوى 

ــض  ــي بع ــي أنتق ــي بأنن ــا يوح ــرارات م ــذه الق ــاك يف ه ــل هن ــة.. ه ــة واألمني ــات املهم ــا أو اهليئ ــات العلي اهليئ

األشــخاص ملجــرد انتائهــم لإلخــوان أو حلــزب احلريــة والعدالــة، الــكل يــرى ذلــك.

أنــا أبحــث عــن األصلــح، وأبحــث عــن األقــدر وأبحــث عمــن يســتطيع أن يقــوم باملهمــة وحياســب عليهــا 

طبًقــا للقانــون.

ال جمــال ملثــل هــذا الــكام وهــذه املخــاوف.. هــذه أشــياء قديمــة عفــا عليهــا الزمــن يســتخدمها البعــض 

ــه ال يملــك إال أن يفعــل هكــذا. ــا ألن أحياًن
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ــة  ــة بموضوعي ــًدا املعارض ــدر وأحــرتم ج ــا أق ــي.. أن ــل احلقيق ــوا إىل العم ــع أن ينرصف ــد مــن اجلمي ــا أري أن

شــديدة مهــا كانــت درجتهــا ومهــا كان توجههــا، ومهــا كانــت ثقافتهــا وطريقــة أدائهــا، هــذا واجبــي وحقهــم 

عــّي حُيــرتم كل ذلــك بــكل قــوة، يفعلــون مــا يشــاءون ويقولــون مــا يشــاءون ويكّونــون األحــزاب.. ينطلقــون 

السياســية  والعمليــة  الديمقراطيــة  العمليــة  يثــري  هــذا  يؤسســون ملجموعــات وجتمعــات..  باملجتمــع.. 

واالســتقرار، هــذا مهــم جــًدا ولكــن ال يمكــن أبــًدا أن يســتخدم أحــد مثــل هــذه الكلــات لكــي يتصــور بعلقــه أن 

ــي. ــي بدرجــة أو بأخــرى أنخلــع مــن انتائ ذلــك جيعلن

أنــا مــرصي مــن أبنــاء هــذا الوطــن ومــن طينــه.. جئــت بــإرادة شــعبية.. البــد أن حتــرتم هــذه اإلرادة.. أنــا أقــوم 

بــكل مــا أملــك مــن وقــت وجهــد - باحــرتام قانــون ودســتور مؤقــت، بــا حيقــق مصلحــة املرصيــن يف الداخــل 

واخلــارج.. ال أنحــاز ألحــد ضــد أحــد وال أقــف مــع فصيــل ضــد آخــر, وهــذا ال يتعــارض إطاًقــا مــع كــوين كنــت 

يف أعــى درجــات إدارة مجاعــة اإلخــوان املســلمن.

 ال يضعك ذلك يف حرج مع اإلخوان يف حلظة من اللحظات.

 بتاًتــا، ال يمكــن أن يضعنــي يف حــرج مــع أحــد.. وهــل يضعنــي يف حــرج مــع أي حــزب آخــر، كنــت رئيًســا 

ــزب  ــا يف ح ــًوا مؤسًس ــت عض ــا زل ــي م ــزب لكنن ــة احل ــن رئاس ــتقيل م ــت سأس ــة وقل ــة والعدال ــزب احلري حل

ــة. ــة والعدال احلري

ــم كل  ــرار، لدهي ــاؤه أح ــر.. كل أبن ــتقر.. ح ــن مس ــي؟ وط ــو حلم ــا ه ــي؟ م ــي ولوطن ــاه لنف ــذي أمتن ــا ال م

الوعــي ولدهيــم كل احلريــة لكــي خيتــاروا مــا يشــاءون ويعملــوا بجــد، أنــا أحلــم بنهضــة كبــرة ملــرص وبالتــايل 

ــًدا عــن  ــًدا عــن احلقيقــة.. لــن يســتطيع أحــد أن يأخــذين بعي ــا بعي ال أنشــغل بمثــل هــذه األمــور التــي قــد تأخذن

ــاء مــرص. املجــرى الرئيــي حلركــة الوطــن ومصلحــة أبن

 كيــف نضمــن نزاهــة انتخابــات برملانيــة مقبلــة يشــارك فيهــا حــزب احلريــة والعدالــة ورئيــس الدولــة كان رئيًســا 

ســابًقا لــه ومــا زال عضــًوا مؤسًســا فيــه؟

ــذي  ــا ال ــر.. م ــزب آخ ــي إىل ح ــر ينتم ــخص آخ ــة ش ــات الرئاس ــح يف انتخاب ــن نج ــدالً أن م ــا ج ــو تصورن  ل

كنــا ســنقوله لــه؟ البــد أن يــأيت أحــد ولــه انتــاء إىل جهــة مــن اجلهــات قبــل ذلــك، ثــم يتحــول بقــوة القانــون 

ــزام العــام إىل رئيــس لــكل املرصيــن، ثــم نحــن بصــدد شــفافية كبــرة جــًدا نحــرص عليهــا. والدســتور وااللت
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ــن أن  ــابقة أين يمك ــة س ــرص يف مرحل ــاء م ــع كل أبن ــا م ــًدا عانيته ــة ج ــاة طويل ــد معان ــاس بع ــور الن ــل يتص ه

أخــون هــذا الوطــن.. لــن أســمح ألحــد عــى اإلطــاق أن يــزور صوًتــا واحــًدا أو أن ينحــاز لفصيــل ضــد فصيــل 

ــا شــهيد. ــا مجيًع ــام ســتتكلم واهلل علين آخــر، واألي

ــض،  ــا البع ــق ببعضن ــاد وأن نث ــل اجل ــرصف إىل العم ــع أن نن ــه اجلمي ــو إلي ــا أدع ــة وم ــة مهم ــن يف مرحل نح

ــا لكــي ننتــج.. لكــي  وأن نعــي مــن قيمــة احلــق والعــدل الــذي نســعى إليــه.. مــرص اآلن يف حاجــة إلينــا مجيًع

ــة..  ــة العام ــى املصلح ــض ع ــد البع ــة عن ــة ضيق ــح خاص ــر مصال ــي ال نؤث ــن.. لك ــون جادي ــي نك ــل.. لك نعم

ــد، وال  ــتطيع أح ــة.. ال يس ــرف إرادة األم ــى أن حي ــادًرا ع ــدة ق ــرص اآلن اجلدي ــد يف م ــون أح ــل أن يك ــل يعق ه

حتــى رئيــس اجلمهوريــة.. مــي هــذا الزمــن..  نحــن اآلن بصــدد ديمقراطيــة حقيقيــة، ليجتهــد اجلميــع يف أداء 

واجباهتــم وبراجمهــم إلقنــاع النــاس هبــم حتــى خيتاروهــم وليطمئنــوا أن احلياديــة كاملــة، قلــت وأؤكــد وأكــرر: 

ال يمكــن أن أخــون هــذا الوطــن، وال يمكــن أن أعــى ريب يف هــؤالء النــاس الذيــن اختــاروين كمرصيــن ومــن 

مل خيــرتين أيًضــا فأنــا أحتــدث عــن الديمقراطيــة.. الــكل هلــم كل احلقــوق، وعــيَّ جتاههــم كل الواجبــات.

 اســتطالع رأي نــرش يف مركــز بصــرة عــن نســبة القبــول التــي يتمتــع هبــا الرئيــس حممــد مــريس بعــد 60 يوًمــا 

مــن تــويل احلكــم يقــول بنســبة قبــول 76 % وبعــد 80 يوًمــا مــن احلكــم نســبة القبــول ارتفعــت %79 هــل يرحيــك 

هــذا الرقــم وفًقــا ملركــز بصــرة الســتطالع الــرأي؟ وهــل هــذه األرقــام هلــا داللــة؟

ــذت يف  ــي اخت ــط الت ــا الضواب ــرف تفصيلًي ــرأي ألين ال أع ــتطاعات ال ــل اس ــل يف تفاصي ــب أن أدخ  ال أح

ذلــك، مــع احرتامــي وتقديــري لــكل مراكــز اســتطاع الــرأي املوجــودة يف مــرص ويف العــامل كلــه، ولكــن مــا أراه 

مصــر  لوطــين  أحقــق  لكــي  أســتطيع  مــا  بقــدر  أعمــل 
االســتقرار واحلريــة والدميقراطيــة والرخــاء والتنميــة الــي 
ريب  ظــن  عنــد  أكــون  أن  وأرجــو  الوقــت.  بعــض  ســتأخذ 
وظــن أهلــي ووطــين يب إن شــاء اهلل، علــى قــدر مــا أســتطيع، 

وأرجــو اهلل )ســبحانه وتعــاىل( أن يوفقــين يف ذلــك
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يف الشــارع ومــا أحســه عندمــا أحتــرك يف الشــارع أننــي لســت بعيــًدا عــن هــذا الشــارع وعــن هــذا الشــعب وأدعــو 

اهلل أن أكــون قــادًرا عــى تلبيــة احتياجاتــه وحاجاتــه وأن أكــون يف خدمتــه بحــق، وليــس فقــط بالقــول.

ــو  ــا أدع ــاون.. أن ــر وإىل تع ــد كب ــاج إىل جه ــي حتت ــور الت ــن األم ــر م ــا كث ــة.. لدين ــة حساس ــن يف مرحل نح

ــن املعارضــة  ــارق ب ــاك ف ــه.. هن ــه أو معارضت ــع ألن نتعــاون ونتكامــل.. ال أدعــو أحــًدا لكــي يوقــف رأي اجلمي

ــم  ــن أحبه ــه وإىل م ــرصي كل ــعب امل ــي وإىل الش ــه إىل أه ــا أتوج ــج.. أن ــي ننت ــل لك ــل يف العم ــن التكام وب

مجيًعــا مــن كل قلبــي أن ينظــر يف مصلحــة الوطــن احلقيقيــة واإلنتــاج.. تعطيــل اإلنتــاج إذا حــدث ملصلحــة من؟ 

اإلعــان عــن املطالــب جيــب أن يكــون بطريقــة ال تعطــل اإلنتــاج، الوقــوف إلعــان الــرأي يف مســائل عامــة.. 

هــذا مســموح وواجبــي أن أحرســه، ولكــن جيــب أال يعطــل ال إنتاًجــا وال مــروًرا.

إذا فكــر أحــد يف أن يعبــث - وهــذا ليــس العمــوم - فواجبــي جتــاه الشــعب املــرصي أن أمنــع هــذا العبــث، 

ــورة حتــرس نفســها  ــن ُيســمح هلــم عــى اإلطــاق.. الث ــوا يف هــذا الوطــن، ول ــون أن يعبث ــاك آحــاد حياول وهن

والوطــن حيرســه الشــعب, وأنــا اختــارين هــذا الشــعب، فأنــا املســؤول األول عن حراســة أمــن واســتقرار وحتقيق 

ــتطاع  ــز اس ــررت يف مراك ــام وتك ــي األرق ــذه ه ــت ه ــه.. إذا كان ــعب وبرغبت ــإرادة الش ــعب ب ــذا الش ــة ه مصلح

أخــرى ســمعت هبــا فمعنــى ذلــك أن هــذا الشــعب يمــي معــي نحــو حالــة أفضــل إن شــاء اهلل.

ــد أن  ــد أن نعمــل بجــد.. نري ــا إذا مل نســتحق.. نري ــزل مــن الســاء لكــي تعمــل معن ال أقــول إن املائكــة تن

نعــرق ونعتمــد عــى أنفســنا، لدينــا فرصــة كبــرة تســتلزم منــا مجيًعــا اجلديــة وحبنــا بعضنــا البعــض والتكامــل 

ــه والتاريــخ يشــهد، لكــن عمــوم  ــال عــى أصحاب ــر للمصلحــة.. وال يعبــث أحــد ألن العبــث يعــود بالوب والتقدي

ــن بخــر واحلمــد هلل. املرصي

 هــل يتصــور النــاس بعــد معانــاة طويلــة جــًدا عانيتهــا مــع 
كل أبنــاء مصــر يف مرحلــة ســابقة أين ميكــن أن أخــون 
يــزور  أن  اإلطــاق  علــى  ألحــد  أمســح  لــن  الوطــن..  هــذا 
صوًتــا واحــًدا، أو أن ينحــاز لفصيــل ضــد فصيــل آخــر، واأليــام 

ســتتكلم واهلل علينــا مجيًعــا شــهيد
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 ماذا ستقول للمرصين يوم 8 أكتوبر عندما تنتهي مهلة املئة يوم؟

 ســأحتدث حينهــا بــا وقــع والبــد أن أصــارح النــاس بــكل الشــفافية عــا حــدث ووقــع وأنجــز ومــا زال مل 

ينجــز والســبب يف عــدم اإلنجــاز بشــفافية تامــة، ألين أحــرتم وعــي وفكــر وإدراك الشــعب املــرصي، ولــن أخدعه 

أو أخادعــه أبــًدا، ولكنــي ســأعلن حينئــذ بــكل وضــوح مــا الــذي تــم ووقــع ومــا الــذي نحــن بصــدده وكيــف ننتقــل 

إىل مرحلــة جديــدة. 

 لــو كان الدكتــور حممــد مــريس مرشــح رئيــس اجلمهوريــة رأى الصــورة ورأى رئيــس اجلمهوريــة يواجــه هــذه 

املشــكالت وهــذه األزمــات كان اســتمر يف الســباق الرئــايس؟

ــًا يقلقنــي ليــل هنــار، وأعمــل  ــا استشــعر مســؤولية كبــرة ومًهــا ثقي ــات وأن ــذ أن ُأعلنــت نتيجــة االنتخاب  من

بقــدر مــا أســتطيع لكــي أحقــق لوطنــي مــرص االســتقرار واحلريــة والديمقراطيــة والرخــاء والتنميــة التــي ســتأخذ 

بعــض الوقــت.

 أال تقول بينك وبن نفسك: ما الذي جيرين عى ذلك؟

 ال، أنــا ال أقــول ذلــك، أنــا إن شــاء اهلل أكــون عنــد ظــن ريب وظــن أهــي ووطنــي يب إن شــاء اهلل، عــى قــدر مــا 

أســتطيع، وأرجــو اهلل ســبحانه وتعــاىل أن يوفقنــي يف ذلــك.

 أنــا ال أهــرب مــن املســؤولية عــى اإلطــاق ومل أفعلهــا يف حيــايت.. أنــا تقدمــت هلــذه االنتخابــات وأنــا 

ــي  ــي وإدراك ــة زاد مه ــة النهائي ــت النتيج ــا أعلن ــة، وعندم ــذه املرحل ــه ه ــد تتطلب ــن اجله ــم م ــا ك ــي متاًم أع

وحــي، وبمــرور الوقــت أرى أن هــذا الوطــن يســتحق كل خــر، وأنتقــل مــن حالــة إىل حالــة، وأبحــث بــكل 

جــد عمــن يمكــن أن يــؤدي دوًرا معــي بغــض النظــر عــن دينــه أو انتائــه أو جنســه أو عرقــه.. مــن أجــده يف 

مــرص.. يف أي مــكان قــادًرا عــى أن يفعــل ال أتــردد أن أضــع يــدي يف يــده.. والشــعب املــرصي كلــه يتحــرك، 

وإن شــاء اهلل املســتقبل أفضــل هلــذا الوطــن وهلــذا الشــعب إن شــاء اهلل.



ــة..   ــة قوي ــة وقف ــان وقــوف مؤسســات الدول ــل بالنهــار لضم ــا أصــل اللي أن
فعندنــا عمــل وحركــة بالتــوازي فــي كل المجــاالت.. ســنفتتح 35 مشــروًعا 
ــة  ــد.. وتنمي ــوادي الجدي ــة ال ــل تنمي ــهرين، مث ــف أو ش ــهر ونص ــالل ش خ

ــا  ــوب.. وغيرهم الجن
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

مقدمة مذيع التليفزيون املرصي:

البعــض يؤيــد والبعــض يعــارض مــا خــرج بــه الســيد رئيــس اجلمهوريــة مــن قــرارات..  بــن هــذا البعــض 

وهــذا اجلــزء مــن هــذا البعــض يقــف الكثــر مــن الشــارع املــرصي متأمــاًل.. أحياًنــا قــد ُيعجــب بفصاحــة مــن 

يؤيــد رئيــس اجلمهوريــة، فيتجــه صــوب هــذا التأييــد، ثــم يقــف ويتأمــل، فيجــد فصاحــة أخــرى ممــن يعــارض 

رئيــس اجلمهوريــة.

حوار الرئيس حممد مرسي مع التليفزيون املصري 
29 نوفمر 

2012م
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ــن  ــف أن املواط ــرصي تكتش ــارع امل ــذب يف الش ــد وهــذا اجل ــة هــذا التأييــد وهــذا الش ويف النهايــة، أو حمصل

املــرصي يقــف ال يســتطيع أن حيــدد موقفــه: مــع مــن يتجــه يف هــذه املرحلــة.. مــع مــن يؤيــد أو مــع مــن يعــارض، 

ــا إىل كثــر مــن التفاصيــل حــول توضيــح ملــاذا متــر مــرص هبــذه التفاصيــل الكثــرة  إذن هــذا هــو عنــوان قــد يقودن

التــي قــد ال تنفصــل عــا حــدث هبــا مــن عامــن، وأفــق مــرص يف املرحلــة القادمــة حــول مســتقبل ينتظــر البعــض أن 

يكــون مســتقباًل باهــًرا إذا أطلقــت للمــرصي العنــان يف أن حيلــل أو طموحــه يف كيــف تكــون هــذه البلــد.. يقــول: 

ــذا  ــوان ه ــو عن ــذا ه ــق، ه ــذا الطري ــده إىل ه ــوا ببل ــدرب أن يصل ــم  ال ــف هل ــن كي ــامل، ولك ــد يف الع ــل بل ــا أفض إنن

احلــوار ومــن بعــده كثــر مــن التفاصيــل.. 

 د. مريس.. ملاذا اإلعالن الدستوري؟ وملاذا يف هذا التوقيت بالذات؟

 بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، أوالً أنــا أريــد أن أحييكــم، وأحيــي مــن خالكــم الشــعب املــرصي كلــه والســادة 

ــا إن شــاء اهلل ســخاًء رخــاًء  ــا مطمئنً املشــاهدين مجيًعــا، وأســأل اهلل ســبحانه وتعــاىل أن جيعــل مــرص بلــًدا آمنً

عــى أهلــه مجيًعــا وعــى أهــل املنطقــة كلهــا.

قبــل أن أحتــدث عــن هــذا اإلعــان الدســتوري أريــد أن نعــود إىل الــوراء بعــض الــيء. كلنــا عانينــا معانــاة 

طويلــة عــر عقــود وغابــت عنــا احلريــة وغابــت عنــا الديمقراطيــة وغــاب عنــا إحســاس كل منــا بأنــه جيــب يكــون 

صاحــب رأي يف وطنــه مــع أهلــه.. كانــت فــرتة صعبــة جــًدا.. لكــن أراد اهلل ســبحانه وتعــاىل بجهــد أبنــاء مــرص 

ــد،  ــل واح ــب رج ــى قل ــون ع ــام املرصي ــة، وق ــورة املبارك ــر الث ــورة 25 يناي ــون ث ــد أن تك ــن أح ــل م دون تدخ

ــا كــا قالــت اإلحصائيــات يف يــوم 11 فرايــر 2011 قالــوا كلمــة  مل يكــن هنــاك فصيــل دون فصيــل 20 مليوًن

واحــدة.. نريــد ملــرص أن تتغــر..

إقالــة النائــب العــام جــاءت تلبيــة ملطالــب الثــوار. هــذا مــا مل 
خيتلــف عليــه أحــد منــذ البدايــة.. فقــد كان مطلًبــا ثورًيــا 
مثلمــا كان مطلــب إســقاط النظــام الســابق.. تأخــر بعــض 
اآلن  األمــر  لكــن  االنتقاليــة..  املرحلــة  لطبيعــة  الشــيء 

رأيــت أنــه ال حيتمــل تأخــًرا أكثــر مــن ذلــك
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احلمــد هلل، ربنــا وفــق املرصيــن يف أن يقومــوا بثــورة مــن غــر فضــل ألي جهــة أجنبيــة وال ألحــد منهــم عــى 

اآلخــر، وأهدافهــم كبــرة ومتعــددة..  بعــض األهــداف حتققــت احلمــد هلل.. تغيــر النظــام.. الــروح اجلديــدة.. 

اإلرادة.. احلريــة.. الديمقراطيــة.. املنــاخ الطيــب.. عاقــات خارجيــة متوازنــة لنكــون يف املــكان الذي نســتحقه 

كمرصيــن.. أن نبــدأ ننتــج وإنتاجنــا نتقاســمه مــع بعضنــا صغــًرا كان أو كبــًرا طبًقــا لقوانــن مســتقرة ولســلطات 

ــة، هــذه املســائل مــن  ــة وقضائي ــة وترشيعي ــة عــن بعضهــا البعــض: تنفيذي ــة، ولســلطات مفصول ــة منتخب ترشيعي

املفــروض أن تســتقر، ولكنهــا تأخــذ وقًتــا.  

حتركنــا وأقــر النــاس بــإرادة ثوريــة شــعبية أن تنتقــل الســلطة إىل املجلــس العســكري ومــرت ســنة ونصــف 

تقريًبــا ويف إطــار تعــاون بــن القــوى الشــعبية السياســية واألحــزاب اجلديــدة والقديمــة مــع املجلــس العســكري 

وســط صعوبــات كثــرة نعرفهــا وصلنــا إىل انتخابــات جملــس الشــعب.. أكثــر مــن 30 مليــون مــرصي وانتخابات 

جملــس الشــورى بعــد ذلــك.. تكــّون الرملــان ثــم انتخابــات رئاســة اجلمهوريــة. ويف البدايــة وألول مــرة 

املرصيــون يقولــون رأهيــم يف اســتفتاء 19 مــارس 2011م بعــدد مايــن ضخمــة حقيقيــة أكثــر مــن 18 مليوًنــا 

وأصبــح عندنــا مــا يســمى بإعــان دســتوري أو دســتور مؤقــت للبــاد تســر عليــه أمورنــا إىل أن تســتقر، ثــم كانــت 

هنــاك انتخابــات رئاســة اجلمهوريــة. ويف 30 يونيــو 2012م اختــار الشــعب رئيــس اجلمهوريــة، فأصبــح هنــاك 

إرادة تنفيذيــة مســؤولة عــن البلــد.. عــن الشــعب.. منتخــب بــإرادة النــاس، كنــا نتمنــى هــذا منــذ زمــن طويــل وربنــا 

حققــه لنــا واحلمــد اهلل.. والفعــل الــذي تــم نتيجــة هــذه االنتخابــات أدى إىل حالــة يف العــامل مــن القبــول لنــا، ثــم 

تكونــت احلكومــة وهــي تعــر عــن إرادة الشــعب مــن خــال رئيــس اجلمهوريــة.. عندنــا حالــة جيــدة جــًدا ومنــاخ 

ممتــاز وظــروف طيبــة وإرادة قويــة وشــعب كبــر جــًدا 90 مليوًنــا وأرض وميــاه وتاريــخ وجغرافيــا وشــواطئ..

 ملاذا هذه املقدمة إذا أردت اإلجابة عن سؤال اإلعالن الدستوري؟

 أنــا أريــد أن أركــز املوضــوع يف اجتــاه أننــا عندنــا منــاخ يفرحنــا وحالــة تســعدنا، ووصلنــا إىل مرحلــة 

مــن تقــدم ســننهض بعــده إلنتــاج، وبالتــايل اإلعــان الدســتوري األخــر هــو ليــس رقــم واحــد. ففــي املرحلــة 

االنتقاليــة يف ظــل حكــم املجلــس العســكري صــدر مخســة إعانــات دســتورية، ومنــذ 6/30 حتــى اآلن هنــاك 

ــان هــذا أحدمهــا. إعان

اإلعــان الدســتوري حيقــق رغبــات متطلبــات املرحلــة التــي نمــر هبــا، وهــي مرحلــة قصــرة جــًدا ولكنهــا 

مهمــة جــًدا.
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عندنــا جلنــة تأسيســية منتخبــة مــن جملــس شــعب منتخــب وجملــس شــورى مهمتهــا وضــع مــرشوع دســتور. 

وألن جملــس الشــعب قــد تــم حلــه بحكــم مــن املحكمــة الدســتورية فأصبــح الترشيــع عنــد رئيــس اجلمهوريــة 

اجلديــد املنتخــب. هــذه مرحلــة اســتثنائية جــًدا جيــب أن تكــون أقــرص مــا يمكــن، فعندمــا نحــاول معاجلــة بعض 

األمــور يف املرحلــة االنتقاليــة القصــرة التــي نريــد أن ننتقــل منهــا برسعــة إىل مرحلــة وجــود جملــس شــعب آخــر 

ــة  ــة متمثلــة يف احلكومــة، والســلطة القضائي ــة منتخــب وســلطة تنفيذي ــاك رئيــس مجهوري منتخــب، ويكــون هن

موجــودة.. الســلطة التــي مل متــس.. بقيــت واحلمــد هلل.. نريــد أن نحافــظ عليهــا، فهــذا اإلعــان الدســتوري يف 

إطــار تســير احلــال يف املرحلــة االنتقاليــة عــى مســار دقيــق حســاس بالنســبة لنــا كلنــا.

 ملاذا مل ُيفهم هكذا سيدي الرئيس، ومل يفهم أنه يف إطار ضيق ولفرتة زمنية قصرة؟ 

ــات الدســتورية تنتهــي مبــارشة  ــه عــى هــذا، ففــي اإلعــان الدســتوري قلــت: كل اإلعان  هــو منصــوص في

ــة التأسيســية. ــه اجلمعي ــذي ســتنتهي من بمجــرد أن يصــوت الشــعب عــى مــرشوع الدســتور ال

 ملاذا مل يصدق الشعب أنه لفرتة زمنية قصرة؟

 أنــا ســعيد جــًدا جــًدا أن الشــعب املــرصي اآلن.. نحــن املرصيــن أمامنــا حالــة ممتــازة للتعبــر عــن رأينــا.. 

الشــعب اآلن يقــول مــا يريــده، ولكــن ونحــن نقــول رأينــا ســواء كنــا موافقــن أو معارضــن نحافــظ عــى بلدنــا.. 

ــًدا  ــي ج ــهد صح ــذي أراه مش ــهد ال ــايل املش ــود.. وبالت ــو موج ــا ه ــذا م ــعب، وه ــا كش ــى مصاحلن ــظ ع نحاف

ــه..  ــعداء ب ــون س ــد أن نك ــه ال ب ــا نارس ــل، فعندم ــن قب ــذا م ــى ه ــود ع ــا مل نتع ــاذا؟ ألنن ــًدا.. مل ــايب ج وإجي

املعــارض يقــول رأيــه واملؤيــد يقــول رأيــه.. ويتحمــل املســؤولية صاحــب القــرار، وبالتــايل املعارضــة مطلوبة 

حتــى ال يتصــور صاحــب القــرار أنــه ال ينظــر فيــا يفعــل، وإنــا ينظــر ويدقــق ويراعــي املصالــح ثــم يأخــذ القــرار 

وهــذا مــا فعلتــه وهــذا مــا أحتــدث عنــه. لكــن يســعدين جــًدا الصــورة املوجــودة بالتعبــر احلــر.. الثــوار.. أبنــاء 

مــرص املتظاهــرون.. الرجــال والنســاء املؤيــدون واملعارضــون.. هــذا يســعدنا كلنــا.. لكــن يعــز علينــا أن أرى 

ــوار، أو  ــط الث ــدس يف وس ــول أراه ين ــوز الفل ــم رم ــم اس ــق عليه ــا يطل ــابق أو م ــام الس ــًدا يف النظ ــن كان فاس م

ــة -  ــذ البداي ــوا من ــوار طالب ــن.. ال، نحــن نقــول إن الث ــل اآلخري ــورة مث ــه حريــص عــى الث ــدو وكأن حيــاول أن يب

ــا  ــة.. أن ــة غــر كافي ــذي حوكــم ومل تكــن األدل ــورة.. ال ــوا - بالقصــاص للشــهداء.. إلمتــام أهــداف الث ومــا زال

ــق  ــة لتقــي احلقائ ــا جلن ــايل عندن ــي.. وبالت ــهداء كلهــا يف رقبت ــاء الش ــي االنتخــايب أن دم ــدت يف برناجم وع
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ــن مل  ــؤالء أو آخري ــة ه ــد حماكم ــن نعي ــة، إذن نح ــة قانوني ــا حلال ــدة طبًق ــة جدي ــا أدل ــة عنده ــة قانوني ــي جلن وه

يكونــوا موجوديــن ولكــن ظهــرت أدلــة تدينهــم بإجــراءات قانونيــة صحيحــة وليــس باســتثناءات أو باعتقــاالت.

 أمل تكن قانونية يف السابق؟

 ال، كانــت األدلــة غــر كافيــة، فإعــادة املحاكمــة حتتــاج إىل ترشيــع.. حتتــاج إىل حالــة جديــدة قانونيــة أيًضــا 

ومقــرة بحيــث يكــون الــكام مضبوًطــا بضوابــط القانــون وليــس كل مــن يريــد فعــل يشء يفعلــه.. نحــن لســنا أمــام 

اســتخدام ســلطة لفــرد، بــل نحــن أمــام حتقيــق رغبــة الثــوار وحالــة مرصيــة عامــة تريــد أن تــرى املجــرم يأخــذ 

عقابــه بالقانــون الــكايف حــال ظهــور أدلــة عــى إجرامــه وجرمــه.

ه انتقادات كثرة ومن بينها اهتامكم بالدكتاتورية وأنك تسر عى خطى الرئيس السابق؟  ولكن ُوجِّ

 ال جمــال أبــًدا للحديــث عــن دكتاتوريــة أنــا مــع الشــعب املــرصي عانيــت كثــًرا مــن غيــاب احلريــة 

والديمقراطيــة ومــن فعــل الدكتاتــور ومــن فعــل اإلجــرام يف حــق الوطــن ومــن الفســاد.. هــذا كام غــر موجــود.. 

إنــا التعبــر عــن الــرأي مــن خــال قنــوات التعبــر.. مــن خــال قنــوات التظاهــر الســلمي.. مــن خــال إعــاء 

ــار  ــرد، ولكــن نتحــدث عــن إرادة شــعب اخت ــد جــًدا، ال نركــز عــى ف ــول جــًدا وجي ــرأي فهــذا مقب الصــوت بال

رئيــس مجهوريــة يتحمــل املســؤولية وعنــده معلومــات كثــرة وعنــده درايــة ومعرفــة باملجتمــع وعــاش وســط 

أهلــه، ونشــأ فيــه، ويعــرف مــا يفعلــه كل فــرد، وأنــا حريــص عــى أن تكــون اإلجــراءات كلهــا صحيحــة وقانونيــة 

ــد أن  ــون.. ال ب ــا للقان ــة جيــب أن تكــون طبًق ــد أن يعمــل فهــذه حال أيًضــا، فجهــاز الكســب غــر املــرشوع ال ب

تكــون األدلــة صحيحــة، جلنــة تقــي احلقائــق ال بــد أن تعمــل، مباحــث التمويــن تعمــل، النيابــة العامــة تعمــل.. 

هــذه احلالــة تأخــذ وقًتــا؛ ألن البحــث عــن األدلــة الصحيحــة تأخــذ وقتهــا، وبالتــايل ال جمــال أن أصــدر أحكاًمــا، 

يف  يترشــحون  ال  هــم  السياســية  باجلوانــب  للقضــاة  عاقــة  ال   
الرملــان وال يدلــون بأصواهتــم، فهــم مزنهــون عــن أن يكونــوا 
مبــن  عاقــة  لــه  وليــس  اخلــاف؛  أنــواع  مــن  نــوع  أي  يف  طرًفــا 
يشــرع، وإذا كان يف التشــريع شــيء ال يرضــاه الشــعب والوطــن، 
فهــذا أمــر يعــود إىل املشــرع، والشــعب هــو احلكــم يف النهايــة
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وال أختطــى أحكاًمــا، وال أقــف أمــام أحــكام.. مســتحيل أن حيــدث ذلــك، وبالتــايل هــذا إجــراء مؤقــت ملرحلــة 

حمــدودة ويــوم يوافــق املرصيــون عــى الدســتور اجلديــد يقف حد هــذا اإلعــان الدســتوري وغره من الدســتور 

املؤقــت مــن 13 فرايــر 2011 حتــى اآلن، ويــوم يقــول الشــعب كلمتــه، ولعلهــا تكــون قريًبــا جــًدا، أنــا أعــرف 

أن اجلمعيــة التأسيســية تنتهــي، وهــذا يشء طيــب، أن ننتهــي ويصبــح عندنــا مــرشوع دســتور، ورئيــس مجهوريــة 

يتحمــل نتيجــة االســتفتاء، والشــعب يقــول كلمتــه بنعــم ينتهــي كل هــذا، ونبــدأ طبًقــا للدســتور اجلديــد، وإذا مل 

يوافــق الشــعب فســتعاد الكــرة مــرة أخــرى، وتكــون هنــاك إجــراءات أخــرى ومجعيــة أخــرى تضــع دســتوًرا غــره 

أو تعــدل يف هــذا الدســتور. 

 إقالة النائب العام املستشار عبد املجيد حممود هل كان هناك تقصر يف عمله يف قضايا قتل الثوار؟

ــاس  ــة.. الن ــذ البداي ــد من ــه أح ــف علي ــا مل خيتل ــذا م ــوار. ه ــب الث ــة ملطال ــاءت تلبي ــام ج ــب الع ــة النائ  إقال

ــا مثلــا كان مطلــب إســقاط النظــام  ــا ثورًي ــون إن هــذا كان مطلًب ــى اآلن يقول يف الشــارع ويف املظاهــرات وحت

الســابق.. تأخــر بعــض الــيء لطبيعــة املرحلــة االنتقاليــة.. ظــروف املرحلــة االنتقاليــة التــي نمــر هبــا لكــن األمــر 

ــعب..  ــري.. الش ــب اجلاه ــوري.. املطل ــب الث ــك.. املطل ــن ذل ــر م ــًرا أكث ــل تأخ ــه ال حيتم ــت أن اآلن رأي

املصلحــة.. القضايــا املوجــودة.. تأخــر كثــر مــن امللفــات.. هنــاك عوامــل ودوافــع حقيقيــة هلــذا، مثــل قــرار 

إعــادة حماكمــة مــن قتــل الثــوار.. والبحــث عمــن قتــل الثــوار حقيقــة.. وإعــال القانــون وإعــادة املحاكمــة هلــا 

رشوط وهلــا إجــراءات، وبالتــايل فتــح البــاب لذلــك مطلــوب، فــإذن هــذا اإلعــان فيــه حتقيــق ملطالــب الثــوار 

وفيــه مــا يكفــي مــن األدوات للحفــاظ عــى مؤسســات الوطــن يف املرحلــة االنتقاليــة القصــرة جــًدا إىل أن يقــر 

الدســتور اجلديــد.

ــن  ــد أو م ــن أي كي ــن م ــذا الوط ــى ه ــظ عل ــي أن أحاف مهم
أي تآمــر أو مــن أي حماولــة تعــود بــه إىل الــوراء..  ومــن هــذه 
املســؤولية أن أحقــق العــدل، وأن أراعــي القانــون، وأن أحتــرم 

األحــكام، وأن أرســي قواعــد كثــرة جــًدا 
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أريــد أن أقــول: إن الســلطة القضائيــة ســلطة مســتقلة وهلــا وزهنــا وقيمتهــا وتقديــري هلــا كبــر جــًدا وحــريص 

عليهــا كبــر.. عــى اهليئــات القضائيــة.. الســلطة ككل كمؤسســة للقضــاة أيًضــا، وبالتــايل هــؤالء دورهــم 

األســايس طبًقــا ملــا هــو مســتقر ومعــروف هــو احلكــم بــا هو موجــود من دســتور ومــن قانــون.. هــم ال يرشعون، 

املــرشع هــو الرملــان وال يوجــد برملــان، فانتقــل الترشيــع - وأنــا كاره هلــذا - إىل رئيــس اجلمهوريــة مرحلًيــا 

لفــرتة قصــرة، وعندمــا أصــدر أنــا ترشيًعــا، حتــى لــو كان هــذا الترشيــع فيــه عــوار مــن وجهــة نظــر بعــض القضــاة.. 

هــذه ليســت مســؤوليتي.

 ملاذا انتفضوا يف تفسرك سيدي الرئيس؟

 هــذا الــذي أقولــه اآلن، أهنــم  ليــس عليهــم غبــار يف أن يقولــوا رأهيــم يف جمــال القانــون، لكن دورهم األســايس 

ــا  ــنه طبًق ــم س ــون ت ــى قان ــتورية ع ــة الدس ــام املحكم ــن أم ــد يطع ــون.. ق ــن القان ــود م ــو موج ــا ه ــوا ب أن حيكم

ــا دســتور مؤقــت قــد يلغــى هــذا القانــون إذا رأت املحكمــة الدســتورية أن هــذا  للدســتور املوجــود.. نحــن عندن

القانــون ال يطابــق الدســتور.. الطعــن عــى الدســاتر مســألة حمســومة، فاإلعــان الدســتوري والدســتور املؤقــت 

ال يطعــن عليــه والقضــاء املــرصي حســمها منــذ زمــن: ال يطعــن عــى الدســتور وال مــواد الدســتور حتــى وإن كان 

ع لــه، مــن الــذي يــرشع؟ املفــروض الرملــان.. وهــو  مؤقًتــا.. وهــذا مل حيــدث مــن قبــل، فالقــايض حيكــم بــا رُشَّ

غــر موجــود.

ــة هــو الــذي يــرشع، وإن كان يف الترشيــع أي يشء غــر مناســب أو خطــأ فهــذا ال يعــود عــى  إًذا فرئيــس الدول

القــايض.. القــايض ســلطة قضــاء.. منصــة هلــا قدســيتها وهلــا احرتامهــا وهلــا تقديرهــا، وهــذا أحــد األســباب التــي 

دفعتنــي إىل وضــع اإلعــان الدســتوري ملــا رأيــت مــن لغــط طــال بعــض اهليئــات القضائيــة.

وال عاقــة للقضــاة باجلوانــب السياســية هــم ال يرتشــحون يف الرملــان وال يدلــون بأصواهتــم، فهــم منزهــون 

ــدرة وقيمــة  ــة وق ــه حيكــم، فقدســية احلكــم وأمهي ــواع اخلــاف؛ ألن ــوع مــن أن ــا يف أي ن ــوا طرًف عــن أن يكون

القــايض الــذي جيلــس عــى املنصــة - عــى اختــاف درجــات املنصــة - مهمــة جــًدا، فهــو ال غبــار عليــه وليــس 

ــع يشء ال يرضــاه الشــعب والوطــن، فهــذا أمــر يعــود إىل املــرشع،  ــة بمــن يــرشع، وإذا كان يف الترشي ــه عاق ل

والشــعب هــو احلكــم يف النهايــة، ألنــه هــو الــذي خيتــار.
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 حتدثــت عــا يســمى مؤامــرة داخليــة وخارجيــة اقتضــت عليــك بــأن ختــرج هبــذا اإلعــالن يف هــذا التوقيــت، ومل 

تعلــم الشــعب بتفاصيــل هــذه املؤامــرة أو حتــى تلميًحــا حتــى يســتطيع الشــعب أن حيكــم بدقــة، يؤيــد أو يعــارض 

مــن خــالل مــا حتدثــت بــه، ملــاذا ذكــرت، ومل تقــل التفاصيــل؟

 أريــد أن أقــول إن املؤيديــن واملعارضــن هلــم نفــس القــدر والتقديــر منــي هلــم مجيًعــا.. نريــد أن نحافــظ 

ــلطاهتا  ــاهتا وس ــات أن أحافــظ عــى مــرص حتــى تكتمــل مؤسس عــى بلدنــا وهــذه مســؤوليتي بعــد االنتخاب

املختلفــة: الســلطة الترشيعيــة - الســلطة القضائيــة موجــودة - الســلطة التنفيذيــة موجــودة وفيهــا اآلن الترشيــع.

مهمتي أن أحافظ عى هذا الوطن من أي كيد أو من أي تآمر أو من أي حماولة تعود به إىل الوراء..

أنــا بصفتــي رئيــس الدولــة مســؤول - ومــن هــذه املســؤولية أن أحقــق العــدل وأن أراعــي القانــون وأن أحــرتم 

ــع، وإن  ــن الترشي ــؤول ع ــعب املس ــس الش ــاب جمل ــا اآلن يف غي ــًدا - أن ــرة ج ــد كث ــكام وأن أريس قواع األح

ــم  ــعب هل ــض الش ــق بتفوي ــذا احل ــاب ه ــاؤه أصح ــح أعض ــألة ويصب ــذه املس ــي ه ــة وتنته ــأيت برسع ــاء اهلل ي ش

باالنتخــاب.. وعندمــا تتوافــر لــدي معلومــات لكــي حياســب مــن تنالــه وتطالــه هــذه املعلومــات ال بــد أن 

تتحــول إىل وثائــق حتــى تكــون أدلــة اهتــام، ألننــي أتكلــم عــن شــكل قانــوين قضائــي وليــس جمــرد كام، ملــا 

يتوافــر لــديَّ مــن املعلومــات باعتبــاري رئيــس الدولــة، ليــس جتسًســا عــى أحــد، فحقــوق املواطنــن مكفولــة 

وحرياهتــم وخصوصياهتــم، إنــا وســائل مجــع املعلومــات اآلن متوفــرة لبعــض النــاس، فهــي لرئيــس الدولــة 

تكــون متوفــرة أكثــر.. عندمــا يكــون لــدي هــذه املعلومــات وأستشــعر خطــًرا عــى وطنــي، وعندمــا أقــول أعــداء 

الثــورة وأعــداء مــرص ال أقصــد أحــًدا مــن املرصيــن.. لكــن لــكل ثــورة أعــداء مــن خــارج أوطاهنــا، وقــد يســر 

يف هــذا الركــب البعــض الــذي كان مســتفيًدا مــن النظــام الســابق، وهــذا ال خيفــى عــى الشــعب املــرصي.

ــاك 22 قضيــة يف الكســب غــر املــرشوع و24 قضيــة يف األمــوال  ــة هن ــا يف خــال الفــرتة املاضي ولكــن أن

العامــة و5 قضايــا يف النيابــة العامــة حتركــت، وأظــن أنكــم رأيتــم أن هنــاك أنــاس ُحبســوا، وهنــاك أنــاس مطلوبون 

للتحقيــق، وإعــادة املحاكمــة ليــس املقصــود هبــا هكــذا عــى عواهلــه وإنــا بضوابــط صــدرت يف قانــون محاية 

الثــورة وهــو مطلــب الثــوار أيًضــا. 

وبالتــايل عندمــا يكــون لــدي معلومــات وأستشــعر أن هنــاك خطــًرا عــى الوطــن فعــّي واجــب ال بــد أن أؤديــه، 

فأســتخدم عمليــة جراحيــة دقيقــة جــًدا يف إطــار دقيــق واضــح ألن الوطــن كبــر 90 مليوًنــا، وأرض كبــرة وتاريــخ 
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ــى يعيــش  ــد أن نتحــرك مــن أجــل املواطــن العــادي حت ــا، ونري ــد إنتاًج ــات، ونري ــات وحتدي ــا وإمكاني وجغرافي

حيــاة آمنــة مســتقرة.

 لكــن ســيدي الرئيــس املواطــن حتــى يتحمــل تبعــات هــذه العمليــة اجلراحيــة الدقيقــة عليــه أن يعــي أســباب 

هــذه العمليــة، أنتــم حتدثتــم عــن مؤامــرة.. شــكل هــذه املؤامــرة إن كان التفصيــل بــه قــدر مــن األرسار نرغــب يف 

معرفــة التفاصيــل حتــى نتحمــل تبعــات هــذه العمليــة.

ــه ليــس بالــرورة  ــا يف بدايت ــا رب ــادة تأخــذ طريًق ــادة - وهــذه مســؤوليتها - القي ــا القي ــد أن أقــول: أحياًن  أري

تفاصيلــه تكــون واضحــة لــكل النــاس، هــذا قــد يــر وال ينفــع.. أنــا ال أريــد أن أشــيع أي نــوع مــن أنــواع البعــد 

ــابيع  ــن أس ــمعتني م ــاس س ــمعتموين وكل الن ــم س ــن أنك ــتثنائية، وأظ ــراءات اس ــأ إىل إج ــون، أو نلج ــن القان ع

كثــرة وأنــا أقــول إننــي أحــب أن تكــون هــذه املرحلــة مرحلــة قانونيــة، وإجراءاهتــا طبيعيــة وال أريــد أن أجلــأ إىل 

اســتثناء، وأرســلت رســائل ألنــاس كثريــن يعرفــون أنفســهم ألهنــم ربــا يرتكبــون خمالفــات قانونية ضــد الوطن، 

فاملعلومــات أحياًنــا تكــون دالــة ملتخــذي القــرار عــى كيفيــة أن يســر ثــم األهــداف أيًضــا.. فــا عــدوان عــى أحد 

بغــر دليــل، وال جتريــم ألحــد مــن غــر ثبــوت أدلــة حقيقيــة، وال اســتثناءات بقــرارات بعــودة إىل مــايض كرهنــاه 

كلنــا، ولذلــك املســألة ليســت ســهلة، ولذلــك أنــا ال أغضــب مــن الــذي يعــارض فمــن حقــه أن يعــارض ويقــول 

رأيــه، ومــن يؤيــد يؤيــد ويقــول رأيــه، ولكــن ال نعتــدي عــى مؤسســات الدولــة، وال نقــذف بعًضــا باألحجــار، وال  

ــا أحتــرى الدقــة، وأعلــن أن هــذا  ــا، وأن نســتغل أي موقــف حتــى نقــوم بتــرصف خطــأ.. نحــن نحافــظ عــى بلدن

ــه  ــة التأسيســية مــن عملهــا يف مــرشوع الدســتور ويقــول الشــعب في ــى تنتهــي اجلمعي ــع مؤقــت جــًدا، حت الترشي

كلمتــه، ثــم يعــود األمــر ألصحابــه، وبالتــايل يصبــح رئيــس اجلمهوريــة رئيــس الســلطة التنفيذيــة فقــط. 

هنــاك متظاهــرون يف شــارع القصــر العيــين، و ميــدان ســيمون 
بليفــار، وميــدان التحريــر، ومياديــن أخــرى... وهــم أحــرار 
يف آرائهــم ويف التعبــر عنهــا مادامــوا  ال يعطلــون املــرور، وال 
أال  جيــب  مــا  أحد..أمــا  علــى  يعتــدون  وال  اإلنتــاج،  يعطلــون 
حيــدث هــو  إحــداث عنــف وتعطيــل اإلنتــاج  واملخالفــة للقانون
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 سيادة الرئيس، هناك خماوف من اندالع عنف يف األيام القادمة ما رؤيتكم الحتواء هذا املوقف؟

 املرصيــون ال يفعلــون ذلــك، ونحــن نحــب بلدنــا، والشــعب يف أحلــك الظــروف مل يقــر ومل يــارس ولــو يــرض 

ــواء هــذه التجــاوزات،  ــن وجــدت الحت ــا والقوان ــا كله ــه، التجــاوزات موجــودة يف الدني ــف، وال يمكــن أن يقبل بعن

وبالتــايل عندمــا يكــون شــعب مــرص 90 مليوًنــا، وعــدد منــه يقــول رأيــه يف عــدة مياديــن يف القطــر كلــه، فــإذا مــارس 

البعــض العنــف فــإن القانــون يتدخــل، ألن هــذا العنــف ضــار بالــرورة، وبالتــايل أنــا أرى أن املرصيــن لــن يفعلــوا 

هــذا فالشــعب املــرصي شــعب واعــي، وأنــا حريــص جــًدا أن يعــر عــن رأيــه، وأن يقــول هــذا الــرأي بصــوت عــاٍل 

وواضــح، ولكــن نريــد أن نعمــل.. نريــد أن ننتــج ونعــر عــن رأينــا.. نريــد أن نذهــب إىل املصنــع ونقــول عــن رأينــا.. 

نريــد أال نعطــل اإلنتــاج ونقــف لنقــول رأينــا، وال نقــذف باحلجــارة عــى مؤسســة، وال عــى وزارة وال عــى ســفارة 

ــول: إن  ــا أق ــايل عندم ــك، وبالت ــج كل ذل ــون يعال ــة.. القان ــة أو عام ــة خاص ــى ملكي ــدي ع ــع، وال نعت ــى مصن وال ع

ــه ضبــط اإليقــاع مرحلــة  ــا حلــن االنتهــاء مــن الدســتور يف فــرتة قصــرة، إنــا أقصــد ب ــا دســتورًيا مؤقًت ــاك إعاًن هن

ــذه  ــب، وه ــس منتخ ــاس اآلن ألين رئي ــام الن ــا أم ــؤولية، وأحتمله ــذه املس ــل ه ــا وأحتم ــذا رضوري هل أرى أن ه

هــي الديمقراطيــة.. عندمــا يــأيت أحــد باالنتخــاب يتحمــل املســؤولية، وعندمــا تــأيت االنتخابــات مــرة أخــرى، فمــن 

أحســن يقــول لــه النــاس عــن طريــق الصناديــق: أنــت أحســنت، وإذا أســاء تقــول لــه: أنــت أســأت.. إذا جتــاوز القانــون 

ــاك  ــد هلــا أن تطــول، كان هن ــة، وال نري ــة انتقالي ــن.. نحــن يف مرحل ــا للقوان ــاد حياســب طبًق ــف دســتور الب أو خال

مرحلــة انتقاليــة صعبــة بعــض الــيء، واآلن نحــن يف مرحلــة انتقاليــة فيهــا صعوبــات التنميــة، كــا قلــت هنــاك عبــور 

ثالــث نحــو اإلنتــاج والنهضــة.. والعــامل كلــه يقــول عنــا إننــا نحــن املرصيــن قــادرون عــى إدارة شــؤوننا.. العــام كلــه 

ــرة  ــياء كث ــاك أش ــياحة.. هن ــايس.. والس ــيايس والدبلوم ــاون الس ــاك التع ــتثارات، وهن ــاك االس ــا.. هن ــه لن ــح أبواب يفت

 أنــا ال أغضــب مــن الــذي يعــارض، فمــن حقــه أن يعــارض 
ــول  ــد ويق ــد أن يؤي ــن يؤي ــق م ــن ح ــا م ــه، وأيًض ــول رأي ويق
رأيــه، ولكــن مــا يغضبــين هــو االعتــداء علــى مؤسســات 
البعــض  واســتغال  باألحجــار،  بعًضــا  نقــذف  وأن  الدولــة، 

لبعــض املواقــف حــى يقــوم بتصــرف خطــأ
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جــًدا، والداخــل ال بــد أن يتجــاوب أيًضــا مــع هــذه األبــواب التــي نفتحهــا مــع اخلــارج، ونحــن واحلمــد هلل ننجــز مــع 

بعضنــا.

ــن  ــاوز م ــن.. جت ــا يف املرصي ــض، مل أره ــة لبع ــن.. كراهي ــن املرصي ــه م ــن أن أتوقع ــا يمك ــف، ف ــا العن أم

ــا - مــا عاقــة  البعــض.. قبــل اإلعــان الدســتوري االحتفــال بذكــرى شــارع حممــد حممــود - العزيــز علينــا مجيًع

هــذا باســتخدام عنــف، أو قــذف حجــارة أو غــره مــن وســائل العــدوان عــى مؤسســات الدولــة، أو أي عــدوان مــن أي 

جهــة كانــت عــى جهــة أخــرى.. ملــاذا؟

شــارع القــرص العينــي، ميــدان ســيمون بليفــار، ميــدان التحريــر، مياديــن أخــرى.. فيهــا نــاس متظاهــرون، يقولــون 

ــي  ــراف الت ــد.. األط ــى أح ــدون ع ــاج.. ال يعت ــون اإلنت ــرور.. ال يعطل ــون امل ــم.. ال يعطل ــرار يف رأهي ــم.. أح رأهي

حتــدث عنًفــا حتــى قبــل اإلعــان الدســتوري، فهــذا خمالــف للقانــون، هــذا يــر وال ينفــع، إذن هــذا جيــب أال يكون.

ــف أو  ــائل العن ــن وس ــيلة م ــتخدم أي وس ــلمية يس ــرات س ــار مظاه ــه يف إط ــورون أن ــن يتص ــض مم إذا كان البع

ــة  ــة العام ــون، والنياب ــا للقان ــب طبًق ــون.. حياس ــه القان ــل مع ــون يتعام ــة للقان ــة خمالف ــام بطريق ــن الع ــال باألم اإلخ

ــون.. نحــن  ــي متــارس هــذه املخالفــات للقان ــون يف إبعــاد األطــراف الت ــا للقان تأخــذ دورهــا وتأخــذ جمراهــا طبًق

ــة، ويف أن حيــب  ــاج ويف التنمي ــرة جــًدا.. املســتقبل يف اإلنت ــا بخــر وفيهــا خــرات كث ــا.. بلدن ــظ عــى بلدن نحاف

بعضنــا بعًضــا، ومــا هــو موجــود مظاهــر طبيعيــة ألننــا نتعلــم مــع بعــض كلنــا مــا مل نتعــود عليــه مــن قبــل، فلــم نتعــود 

ــدون  ــا ب ــا بعًض ــارض بعضن ــا يع ــامل إنن ــول للع ــن.. نق ــنتن، ونتحس ــذ س ــل من ــة، نعم ــة ديمقراطي ــارس ممارس أن ن

ممارســة عنــف.. نقــول للعــامل إننــا نختلــف وقــادرون عــى عبــور املرحلــة.. ســيكون عندنــا جملــس شــعب ودســتور 

دائــم إن شــاء اهلل، وتتــوىل كل جهــة مهمتهــا، الترشيــع يرجــع ألصحابــه، والســلطة التنفيذيــة تلتــزم بمهمتهــا، والســلطة 

القضائيــة باقيــة دائــًا كــا كانــت وســتبقى حمرتمــة مــن كل األطــراف بعيــدة عــن املعــرتك الســيايس.

ــن  ــا، ولك ــدة عليه ــط، والعه ــرشق األوس ــة ال ــل يف منطق ــم رج ــك أه ــك بأن ــت حرت ــن، وصف ــز جمازي  التايم

البعــض فــرس هــذا اإلعــالن الدســتوري أنــه جــاء بدافــع هــذا النجــاح الــذي حققتــه مــرص وأنــت رئيــس هلــا يف إقــرار 

التهدئــة يف قطــاع غــزة وأنــت يف زخــم هــذا التوفيــق أصــدرت اإلعــالن الدســتوري، هــذا مــا يقــال.. كيــف تــرد عليه؟

ــتوري  ــان الدس ــذا اإلع ــتوجب ه ــة تس ــا أرى أن املرحل ــة، وأن ــر برسع ــة.. تس ــرة ومتاحق ــداث كث  األح

ــه بعــد. ــه من ــة غــزة مســتمًرا مل ننت ــا زال التحــرك يف قضي ــه بغــزة، وم ــة ل ففعلــت، وال عاق
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ــًا  ــرى.. فمث ــياء أخ ــغل بأش ــروض أن تنش ــياء واملف ــن يف أش ــزة األم ــغل أجه ــوف نش ــا فس ــورس عنًف إذا م

مــرص مــن خــال سياســة واضحــة انتهجتهــا أنــا مــع باقــي أبنــاء مــرص يف املرحلــة اجلديــدة تقــوم عــى احلــوار 

مــع األطــراف املتحاربــة أو احلــرب أو العــدوان عــى غــزة.

 املخابــرات العامــة قامــت بــدور جيــد جــًدا يف هــذا اإلطــار حتــت إرشايف.. هــذا الــدور نريد املزيــد منه يف 

ُبعــد األمــن القومــي الداخــي واخلارجــي، إذن مؤسســات الدولــة القويــة القــادرة عــى العطــاء تعمــل بالتــوازي، 

ــرات  ــة تعمــل والقــوات املســلحة تعمــل واملخاب ــوزراء يعمــل ووزارة الداخلي فاحلكومــة تعمــل، ورئيــس ال

تعمــل، والرقابــة اإلداريــة تعمــل.

ــاك  ــأن هن ــم ب ــت عنه ــدث أن ــن تتح ــن م ــاس ضم ــن أن ــة ع ــة اإلداري ــر الرقاب ــرة، وتقاري ــا كث ــاك قضاي  وهن

مؤامــرة.. نعــم ألن صاحــب الفســاد احلقيقــي الــذي ظهــرت أدلــة فســاده هــل يمكــن لــه أن جيرنــا ويرجــع بنــا 

إىل الفســاد مــرة أخــرى؟ ال.. لــن يكــون إن شــاء اهلل، مــن خــال مؤسســات دولــة حقيقيــة، وبالتــايل بالتــوازي.. 

القــوات املســلحة تعمــل ودورهــا كبــر جــًدا بالنســبة حلايــة أمــن الوطــن وحــدوده.. املخابــرات العامــة تعمــل 

ودورهــا مهــم جــًدا بالنســبة للــدور اخلارجــي واألمــن القومــي يف الداخــل.. الداخليــة تعمــل طبًقــا للقانــون.. ال 

أحــد يعتــدي عــى أحــد.. هــذا الفصــل لــكل هــذه اخليــوط مهــم جــًدا..

ــة، فالشــعب املــرصي كلــه يتحــرك،  ــا أصــل الليــل بالنهــار لضــان وقــوف هــذه املؤسســات وقفــة قوي أن

ــور  ــة.. حم ــياحة.. يف الصناع ــتثار.. يف الس ــاالت.. يف االس ــوازي يف كل املج ــة بالت ــل وحرك ــا عم فعندن

قنــاة الســويس التنمــوي الــذي يتــم.. ســن فتتــح 35 مرشوًعــا خــال شــهر ونصــف أو شــهرين.. تنميــة الــوادي 

اجلديــد.. تنميــة اجلنــوب.. هنــر النيــل والرحــات النيليــة.. الفنــادق.. الصناعــة بمفهومهــا التكنولوجــي 

ــا..  ــطينية ودعمه ــة الفلس ــا - والقضي ــزة - جرانن ــبة لغ ــا بالنس ــة.. دورن ــات اخلارجي ــع.. العاق الواس

 اليــوم يف اجلمعيــة العامــة نحــن ندعــم أبــو مــازن والفلســطينين يف أن يكونــوا عضــًوا مراقًبــا لألمــم 

املتحــدة.. نحــن نفتتــح عاقــات مــع الصــن ومــع روســيا ومــع أوروبــا مــن جديــد أقــوى ممــا كانــت عليــه.. 

ومــع االحتــاد األورويب، ومــع أمريــكا ومــع الرازيــل وغــره، وقــد حتدثــت مــع أكثــر مــن أربعــن رئيــس دولــة 

ألكســب تأييدهــم يف قضيــة منــع العــدوان عــى غــزة ووقــف إطــاق النــار الــذي أجرينــاه.. إذن كل امللفــات 

ــدأ يف آخــر. ــم نب ــوازي وليــس عــى التــوايل، فــا ننتهــي مــن يشء ث تعمــل بالت
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ــرتام  ــامل باح ــا دول الع ــل معن ــا تتعام ــي عندم ــع اخلارج ــتقًرا، والوض ــون مس ــا يك ــي عندم ــع الداخ الوض

ــيعود  ــذا س ــتثار، ه ــرص واالس ــر مل ــام واخل ــب والس ــض باحل ــا لبع ــح أحضانن ــا ونفت ــح أبواهب ــة.. تفت وندي

ــن. ــى املرصي ــر ع باخل

مــر عــى إعــان نتيجــة االنتخابــات مخســة أشــهر قمنــا فيهــا بأشــياء كثــرة ال يتســع الوقــت لذكرهــا، وأنــا 

ــأن مــرص فيهــا معــرتك ســيايس حقيقــي.. أن القــوى السياســية حتــاورت معهــا كلهــا.. قابلتهــم  فرحــان جــًدا ب

ــباب. ــية.. كل الش ــوى السياس ــزاب.. كل الق ــايض.. كل األح ــهر امل ــال الش ــا خ مجيًع

 هل شاورهتم يافندم يف اإلعالن الدستوري؟

 أنــا أشــاور اجلميــع ولكــن أختــذ القــرار، أنــا أستشــر عــدًدا كبــًرا جــًدا مــن املستشــارين.. قانونيــن 

وسياســين.. يف الســاحة وغرهــا.. معروفــن وغــر معروفــن.. كبــاًرا وشــباًبا، ولكــن يف النهايــة أحتمــل 

مســؤولية القــرار.

ــرار  ــى ق ــت ع ــذا التوقي ــرتض يف ه ــي تع ــية الت ــوى السياس ــن الق ــا م ــترش أًي ــك مل تس ــت إن ــوى قال ــاك ق  هن

اإلعــالن الدســتوري؟

ــى  ــدأ أم ع ــتوري كمب ــان الدس ــى اإلع ــرتاض ع ــل االع ــن ه ــول، ولك ــرتاض مقب ــول: إن االع ــد أن أق  أري

تفاصيــل اإلعــان؟ أنــا ال أرى أن هنــاك اعرتاًضــا عــى اإلعــان كمبــدأ، ولكن االعــرتاض عى بعــض التفاصيل.. 

الــكل متفــق عــى عــدة مــواد مــن املوجــودة يف اإلعــان الدســتوري.

هنــاك ختــوف مــن: مــا معنــى حتصــن القــرارات؟ هــذا مثــًا يعرتضــون عليــه، أو التدابــر التــي يتخذهــا رئيــس 

اجلمهوريــة حــال أن تتعــرض األمــة للخطــر.

 حتــاورت مــع أعضــاء اجلمعيــة التأسيســية للدســتور، وكنــت 
أشــترط وأقــول يف احلــوار ثاثــة أمــور: أواًلـ أننــا نتحــاور ولســنا 
بديــًا عــن اجلمعيــة التأسيســية، ثانًيــا- أننــا ال نقــدم مشــروع 
ــًدا  ــتخدم أب ــن يس ــة ل ــس اجلمهوري ــا - رئي ــًا، ثالًث ــتور بدي دس
أي نــوع مــن أنــواع الســلطة للضغــط علــى اجلمعيــة التأسيســية
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هــذه أمــور مفهومــة مســتقرة.. رئيــس اجلمهوريــة أي قــرارات يصدرهــا؟ هنــاك قــرارات هلــا عاقــة بالســلطة 

اإلداريــة، وقــرارات هلــا عاقــة بالســلطة احلاكمة.. أهــل القانون وأهل الدســتور يســموهنا بمســمياهتا القانونية.. 

ومــا هــو موجــود يف اإلعــان الدســتوري - وأنــت تعــرف والنــاس كلهــا تعــرف أن يف جملــس الشــعب تكــون 

هنــاك مضبطــة، وأحياًنــا تعــود املحاكــم والقضــاة إىل املضبطــة ملعرفــة غــرض املــرشع مــن املوضــوع، ومــاذا 

يقصــد مــن مجلــة معينــة؟ لذلــك األحــكام أحياًنــا ختتلــف مــن قــاٍض إىل آخــر لنفــس القانــون الختــاف فهــم 

القانــون - يعنــي أعــال الســيادة حمــددة أم ال؟

ــن ســلطة احلكــم وســلطة اإلدارة.. ســلطة اإلدارة  ــا ب ــاك فرًق ــون: معــروف أن هن ــا تســأل القضــاة يقول عندم

ليســت مــن أعــال الســيادة، مثــًا رئيــس اجلمهوريــة يعــن رئيــس اجلامعــة. طبًقــا ألي يشء؟ لقانــون اجلامعــة. 

هــل يطعــن عــى هــذا القــرار؟ ممكــن، ملــاذا؟ ألنــه يمكــن أن يطعــن عــى اإلجــراءات التــي اختــذت قبــل اختــاذ 

القــرار، فيطعــن عليــه، لكــن حــن أختــذ قــراًرا خاًصــا بتشــكيل الــوزارة.. هــل هــذا مــن أعــال ســلطة اإلدارة أم 

ســلطة احلكــم؟ هــذا مــن ســلطة احلكــم فــا يطعــن عليــه..

القضــاة يتكلمــون يف هــذه األشــياء كثــًرا جــًدا، وهــي واضحة ومعروفــة.. قــرارات متعلقة هبيئات ومؤسســات 

ــى  ــد األع ــو القائ ــة ه ــس الدول ــلحة فرئي ــوات املس ــة، الق ــة اإلداري ــة، الرقاب ــرات العام ــل املخاب ــة مث يف الدول

للقــوات املســلحة طبًقــا لقانــون رقــم 4 لســنة 64، فعليــه واجبــات كثــرة جــًدا، ولــه مهــام كثــرة جــًدا، بعضهــا 

ــن  ــلحة م ــوات املس ــط بالق ــراج ضاب ــًا إخ ــه.. مث ــن علي ــا ال يطع ــلطة اإلدارة، وبعضه ــن س ــه م ــه ألن ــن علي يطع

القــوات املســلحة.. هــذا قــرار يمكــن للضابــط أن يطعــن عليــه ألنــه قــرار إداري، لكــن اختــاذ قــرارات حاســمة 

بالنســبة لعمليــة تســليح معينــة.. هــل يطعــن عــى هــذا؟ هــذا مــن ســلطة وأعــال الســيادة، فالــكام يف املضبطــة 

أنــا ســعيد جــًدا ألن مصــر فيهــا معتــرك سياســي حقيقــي، 
أشــاور  أنــا  السياســية...  القــوى  مجيــع  مــع  حتــاورت  وأنــين 
اجلميــع،  وأستشــر عــدًدا كبــًرا جــًدا مــن املستشــارين.. 
قانونيــن وسياســين.. ولكــن يف النهايــة أنــا مــن يتحمــل 

مســؤولية القــرار
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ــًدا أن يســتخدم رئيــس مجهوريــة منتخــب مثــي ســلطات فرديــة يف قمــع..  - حتــى يطمئــن النــاس ال يمكــن أب

مســتحيل حيــدث - يف املضبطــة النــص موجــود وواضــح يقــول: اإلعانــات الدســتورية والقوانــن والقــرارات 

الصــادرة يف نطــاق أعــال الســيادة عــى رئيــس اجلمهوريــة منــذ توليــه وحتــى انتخــاب جملــس الشــعب هنائيــة 

ونافــذة بذاهتــا غــر قابلــة للطعــن.

ومــن ضمــن أعــال الســيادة أن يطــرح الدســتور لاســتفتاء، وإال فلــن ننتهــي، وهــذه مســؤولية  أيًضــا وليســت 

ســيادة فقــط.. افــرض هتــدد شــأن الوطــن بتهديــد خارجي أًيــا كان هــذا التهديد، وحيتــاج رئيــس اجلمهورية اختاذ 

إجــراء اســتثنائي حــول القــوات املســلحة وخروجهــا بشــكل معــن، هــل هــذا عمــل ســيادي أم ال؟ هــذا مثــًا، إذن 

األمــور واضحــة ومعناهــا القريــب: القــرارات املتعلقــة بإطــار اإلدارة عليهــا طعــون، واملتعلقــة بأعــال الســيادة 

ــة  ــتورية وحمكم ــة الدس ــة واملحكم ــس الدول ــاء اإلداري وجمل ــون.. القض ــا طع ــس عليه ــم لي ــة باحلك اخلاص

النقــض هــذه األمــور واضحــة عندهــم جــًدا جــًدا..  ال يمكــن لرئيــس اجلمهوريــة - كــا قيــل مثــًا - أن يتخــذ 

قــراًرا بإغــاق إذاعــة أو قنــاة تليفزيونيــة.. هــذا كام غــر وارد، رئيــس اجلمهوريــة ليــس لديــه وقــت ملثــل ذلــك.. 

نحــن نتحــدث عــن  مــرص الكبــرة التــي نريــد أن نمــر إليهــا بعــد شــهر أو شــهرين، فاجلمعيــة التأسيســية ســمعت 

أهنــا ســُتنهي قبــل املــدة املحــددة هلــا، وقــد مــددت هلــم املــدة شــهرين للمتنفــس وحتــى يكــون عندهــم جمــال 

إلمتــام احلــوار.. أنــا حتــاورت معهــم كــا حتــاورت مــع اجلميــع كــا قلــت، وكنــت أشــرتط وأقــول يف احلــوار 

ثاثــة أمــور:

1 - أننا نتحاور ولسنا بديًا عن اجلمعية التأسيسية.

2 - ال نقدم مرشوع دستور بديًا.

3 - رئيس اجلمهورية لن يستخدم أبًدا أي نوع من أنواع السلطة للضغط عى اجلمعية التأسيسية.

ــا آخــذ املفهــوم العــام والــرأي املوجــود نتيجــة احلــوارات، وأقــول للجمعيــة التأسيســية هــذا نتــاج  لكــن أن

هــذا احلــوار، وعندمــا حيــرون املــرشوع وننظــر فيــه مًعــا، يمكــن أن أقــول للجمعيــة التأسيســية: انظــروا إىل 

ــؤولية يف  ــل املس ــا أحتم ــداد، وأن ــؤولية يف اإلع ــون املس ــم يتحمل ــرى، وه ــرة أخ ــك م ــادة وإىل تل ــذا امل ه

اإلجــراءات، لكنــي أقــوم بــدور توفيقــي بــن كل القــوى.. وهــل كنــا نحلــم أن رئيــس اجلمهوريــة ال يتدخــل؟ ال 

يتدخــل يف أعــال الرملــان، أمل يكــن يتدخــل؟
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 ســيادتك أكــدت عــى احلريــات يف لقــاء التايــم جمازيــن، حريــة التعبــر حريــة العقيــدة.. هنــاك قلــق شــديد بــن 

اإلخــوة املســيحين وخصوًصــا بعــد انســحاب ممثــيل الكنيســة مــن اجلمعيــة التأسيســية، بــاذا تطمئنهــم؟

 انســحاب ممثــي الكنيســة مــن التأسيســية ليــس مدعــاة للقلــق وأنــا هيمنــي أن يكونــوا موجوديــن، ولكــن ليــس 

لــه عاقــة بالقلق.

أنــا كنــت جالــس مــع البابــا تــوارضوس وجمموعــة طيبــة جــًدا مــن الكنيســة األســبوع املــايض هنــا يف قــرص 

الرئاســة بزيــارة كريمــة قامــوا هبــا بعــد أن تــم تعيــن البابــا.

أنــا أرضب مثــًا مــن أعــال الســيادة، رئيــس اجلمهوريــة يعــن البابــا بنــاًء عــى إجــراءات طبًقــا للقانــون، ثــم 

يعــرض فأنــا أصــدر القــرار بتعيــن البابــا، لــو طعنّــا عــى كل قــرار مثــل هــذا، هــل ســيكون هنــاك اســتقرار؟

ــيخ  ــارون ش ــاء خيت ــار العل ــة كب ــد أن هيئ ــر اجلدي ــون األزه ــر، وقان ــيخ األزه ــن ش ــة يع ــس اجلمهوري رئي

ــر  ــن مدي ــراًرا بتعي ــة يصــدر ق ــن شــيخ األزهــر، رئيــس اجلمهوري ــراًرا بتعي ــه عــّي فأصــدر ق األزهــر ويعرضون

ــذا. ــرات وهك املخاب

بالنســبة لإلخــوة املســيحين هــم أهلنــا، نحــن يف وطــن واحــد، االعتقــاد وحريتــه مكفولــة للجميــع، وأيًضــا 

ممارســة شــعائر االعتقــاد مضمونــة ومكفولــة للجميــع.

ــاس  ــرص، ون ــون إىل م ــارج يأت ــن اخل ــيحيون م ــاك مس ــم، وهن ــون بلده ــرص.. حيب ــون م ــيحيون حيب املس

ــن  ــم م ــر غالبيته ــون أو أكث ــة ملي ــرص ثاني ــارج م ــات خ ــلمون، واجلالي ــل املس ــا يفع ــرص، ك ــن م ــافرون م يس

املســلمن، فاخلــروج أو الدخــول ملــرص، وأن نعيــش يف وطــن آخــر ونأخــذ جنســية أخــرى بضوابــط قانونيــة.. 

ــق أو خــوف. ــه عــى قل ــة في ــن املســلمن واملســيحين ال دالل ــذا حيــدث م ه

قلــت قبــل ذلــك أنــه ال جمــال للخــوف ألنــه ليــس لــه معنــى وال جمــال لكلمــة التطمــن.. تطمــن ملــن.. ال 

نقــول عــن املســيحين إهنــم أقليــة.. مــن يقــول ذلــك؟ كلمــة أقليــة وأغلبيــة عندمــا أكــون أعيــش يف وطــن غــر 

وطنــي. أمــا وأنــا يف وطنــي فليــس هنــاك مــا يســمى أقليــة، فأنــا صاحــب حــق كغــري.. كلنــا يف إطــار واحــد.. 

يف وطــن واحــد.. املواطنــة هــي األصــل.. القانــون هــو األصــل.. الدســتور - إن شــاء اهلل - الدائــم أو املؤقــت 

ــلمن  ــن مس ــا ب ــون يعاجله ــن القان ــن املرصي ــات ب ــاك خاف ــًدا، هن ــديد ج ــب ش ــا ح ــا بينن ــل.. كلن ــو األص ه

ومســلمن.. مســيحين ومســيحين.. مســلمن ومســيحين.. أمــا الــكام الــذي يقــال ظلــه يف الواقــع غــر موجــود 
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حقيقــة.. األصــل يف املوضــوع هــو أن النــاس حيبــون بعضهــم.. األصــل يف املوضــوع هــو أن النــاس تفهم حالة 

بعضهــا البعــض .. األصــل يف املوضــوع احلــوار بــن البعــض واجلــران وغــره، وهــم مأمــورون يف اإلنجيــل 

هبــذه املحبــة، ونحــن املســلمن مأمــورون يف القــرآن بــأن نــّر إخواننــا هــؤالء.. الــر موجــود يف القــرآن.

ــم  ــو احلك ــر ه ــوان األك ــر، والعن ــوان أصغ ــذا عن ــم، ه ــن حكمك ــيحيون م ــى املس ــس خيش ــيادة الرئي ــاذا س  مل

اإلســالمي يف املنطقــة العربيــة - مــرص عــى وجــه التحديــد - هــل يف ذلــك مــا جيعــل أو يدفــع املســيحين يف مــرص 

ومــن حيــاول أن يصــور هــذه الفكــرة بــأن هنــاك مــا يســمى بفزاعــة بــأن هــذه املنطقــة أصبحــت منطقــة ال جيــب وال 

جيــوز أن حتتضــن املســيحين وعليهــم أن يغــادروا؟

 نحــن ســننجح يف املــرور مــن عنــق الزجاجــة القصــر ونحــن نحتضــن بعًضــا كلنــا.. كل هــذا الــكام 

حمــاوالت يائســة وفاشــلة، حــاول البعــض يف الكثــر مــن املراحــل أن حيدث هــذا ولكنــه مل يفلح.. املســلمون 

واملســيحيون يف مــرص نســيج واحــد.. جســد واحــد، خيتلفــون يف املعتقــد ويتفقــون يف طريقــة العيــش ويف 

ــيحين،  ــد املس ــون عن ــلمون يعمل ــع، واملس ــارات ويف األرض، ويف املصان ــوت ويف اإلجي ــة ويف البي الثقاف

واملســيحيون يعملــون عنــد املســلمن، ويف القريــة الواحــدة ويف العزبــة الواحــدة.. البيــوت بجانــب بعضهــا، 

ومــن يريــد أن يعــرف وهــو يقــول هــذا الــكام مــن منطلــق رؤيــة ضيقــة ينــزل إىل الواقــع لــرى.. كــم عــدد قضايــا 

ــة ملــا بــن املســيحين واملســيحين  ــا نســبتها مقارن ــازع يف املحاكــم بــن املســلمن واملســيحين؟ وم التن

أو املســلمن واملســلمن؟ نســبة ال تذكــر، هــذا الــكام كام عــام غــر واقعــي.. نحــن مرصيــون نحــب بعضنــا 

ــا أحــرس هــذا وهــي مســؤوليتي، وهــذا حــق املســلمن عــّي  ــة إن شــاء اهلل، وأن البعــض، وســنمر مــن املرحل

وحــق املســيحين، االثنــان هلــم نفــس احلــق يف هــذه احلراســة.  

االعتقــاد  حريــة  و  أهلنــا..  هــم  املســيحين  لإلخــوة  بالنســبة   
مكفولــة  الشــعائر  ممارســة  وأيًضــا  للجميــع،  مكفولــة 
أخــرى  جنســية  وأخــذ  آخــر،  وطــن  يف  والعيــش  للجميــع... 
بضوابــط قانونيــة.. حيــدث مــن ِقَبــل املســلمن واملســيحين ال 

خــوف أو  قلــق  علــى  فيــه  داللــة 
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 هــذه الثــورة قامــت مــن أجــل العيــش، ورجــل الشــارع الــذي يســمعنا اآلن أهــم يشء عنــده هــل ســيجد لقمــة 

العيــش ألرستــه آخــر النهــار؟

 أقــول حلرتــك ولرجــل الشــارع إن هــذه الثــورة قامــت مــن أجــل احلريــة، والعيــش مهم جــًدا لكــن العيش 

مــن غــر حريــة ليــس لــه قيمــة، واحلريــة التــي ال تــأيت بالعيــش ال تلــزم النــاس، ال بــد مــن احلريــة والديمقراطيــة 

والنــاس تنتخــب وتطمئــن، واألمــن يســتقر، والنــاس يعود عليهــا فائدة نتيجــة هذه احلريــة واألمــن والديمقراطية 

ــا. هــل يمكــن عاجــه  ــا، هــل رأيتــم مــا حــدث يف 30 - 40 ســنة؟ نــراه مجيًع واالســتثار.. نحــن نريــد وقًت

يف شــهرين ثاثــة أو ســنة أو ســنتن.. أم ســيأخذ وقًتــا؟ وبالتــايل أنــا أحــس بالنــاس، أنــا أعيــش معهــم.. أســر 

ــاج، هــل  ــاة األفضــل بــدون إنت ــا، ولكــن كيــف تــأيت احلي ــاة أفضــل طبًع يف وســطهم وأراهــم، أريــد هلــم حي

ــون  ــى أن أك ــم، وأمتن ــون رأهي ــن يقول ــًدا أوالدي الذي ــب ج ــن، وأح ــرتم املتظاهري ــا أح ــاج؟ أن ــل اإلنت نعط

ــا  ــوا م ــي ويقول ــد بيت ــون عن ــا يأت ــا أســمع هلــم أيًضــا، وعندم ــى أســمع هلــم مــن قريــب، وأن وســطهم اآلن حت

يشــاءون يســعدونني، وعندمــا يأتــون هنــا إىل قــرص الرئاســة ويف أي مــكان.. يف التحريــر.. يف اإلســكندرية.. 

يف العريــش.. أنــا أســمع، ولكــن أريــد مــن أبنائــي وإخــواين الذيــن يقومــون بمظاهــرات مؤيــدة أو معارضــة أن 

ينتجــوا أيًضــا.. املظاهــرات مهمــة مــن أجــل جمــال اســتقرار ســيايس جمتمعــي ثقــايف ديمقراطــي.. حريــة.. 

عــدل وعدالــة.. قضــاء واســتقال.. إرادة وعــامل.. هــذا مهــم، ولكــن نريــد أيًضــا للجبهــة الداخليــة أن تســتقر 

ــا،  ــًدا ليعطين ــر أح ــنا، وال ننتظ ــش بأنفس ــذا العي ــى ه ــل ع ــد أن نحص ــا، نري ــن عرقن ــأكل م ــد أن ن ــا.. نري إنتاًج

فننتــج وآخــر النهــار نتظاهــر.. نريــد مطالــب فئويــة.. نطلــب يف حــدود مــا ننتــج، ال نعطــل املصنــع.. إذا عطلنــا 

ــة..  ــة صحي ــأكل؟ وكيــف نطالــب؟ حال ــن ن ــاج مــن أي ــا احلقــل مــن اإلنت ــا املــرور أو عطلن ــع أو عطلن املصن

 إننــا حنتــرم املعاهــدات، وحنتــرم القوانــن الدوليــة، وحنتــرم 

يــة.. وقــرض صنــدوق النقــد  مــن حيترمنــا، ونتعامــل معهــم بندِّ

 ،%  1.1 عليــه  املفروضــة  الفائــدة  عبــور..  شــهادة  الــدويل 

لكنــه لــو عــاد علينــا بضــرر ، أو كان ســبًبا يف أن يتدخــل 

أحــد يف شــؤوننا مســتحيل أن أقبلــه
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ــا ضــد بعــض، لكــن هــذا ال  ــا.. نقــول رأًي ــا.. نحتضــن بعضن ــا وال نــر بلدن ــا كيــف نعــر عــن رأين نتعلــم مًع

يفرقنــا أبــًدا، ولــن يفرقنــا إن شــاء اهلل.

أنــا أرى أننــا يف مســألة صحيــة جــًدا لكــن الــوالدة دائــًا فيهــا صعوبــة.. فعندمــا تكــون والدة وطــن وأمــة تكون 

أصعــب.. مــن رحــم وطــن وبلــد عريــق جــًدا مثــل مــرص وقديــم جــًدا وعنــده إمكانيات كثــرة جــًدا، وينــال احرتام 

العــامل كلــه.. نحــن نســمع كل يــوم كيــف حيرتمنــا العــامل اآلن ويقــول نريدكــم أن تكونــوا معنــا.. املســتثمرون 

يريــدون احلضــور إىل مــرص.. الســياحة زادت يف الشــهرين املاضيــن 13 باملئــة زيــادة يف اإلشــغال.. النــاس 

مقبلــة ونحــن عندنــا قــدرة وإمكانيــة.. عندنــا 17 مليوًنــا يعملــون يف القطــاع اخلــاص، وعندنــا 6 مايــن أو أكثــر 

يف احلكومــة والقطــاع العــام وقطــاع األعــال، وعندنــا جتــار وعندنــا حرفيــون، وعندنــا عــال وعندنــا نقابــات، 

ــرة جــًدا جيــب أن  ــا رشحيــة شــبابية كب ــل جــًدا.. عندن ــوع هائ ــا تن ــا أســاتذة وحمامــون وقضــاة.. عندن وعندن

يشــرتكوا ويعملــوا وينتجــوا ويعرقــوا ويعيشــوا ويتزوجــوا ويســتقروا.. مــرص ال بــد أن تنهــض، هــذه مســؤوليتي 

عــّي أن أرعاهــا، لكــن ال أقــوم عليهــا وحــدي.. ال يمكــن، وبالتــايل أنــا ســعيد بالتظاهــر وهبــذه احلالــة اجلديدة، 

أنــا راعــي هلــا وحــارس.. أنــا يل عليهــا أال نســمح ألحــد أن يرمــي حجــًرا عــى اآلخــر.. أوالدي االثنــان اللــذان 

توفيــا.. مــن قتــل مــن؟ 

ــوع  ــك أو مج ــن عارض ــك دون م ــم بكلمت ــرتت أن ختاطبه ــاذا اخ ــة مل ــرص االحتادي ــام ق ــك أم ــك ملؤيدي  خروج

ــرصي؟ ــعب امل الش

 أنا أمحل مشاعر حب وانتاء وتقدير ألهي كلهم يف مرص، املؤيدين واملعارضن.

ــه  ــم أتوج ــن خالك ــت: »م ــي قل ــد أنن ــث جي ــع احلدي ــن يراج ــم، وم ــكان ألتكل ــرج يف م ــد أن أخ وكان الب

إىل اجلميــع«.. »مــن هنــا مــن هــذا املــكان أخاطــب أهــل وشــعب مــرص كلهــم«.. أنــا مــن طينــة مــرص، وكنــت 

مــع املعارضــن مــدة طويلــة، عانيــت معهــم معانــاة شــديدة جــًدا بموضوعيــة معهــم، وكلهــم يعــرف ذلــك، وأنــا 

أقابــل الــكل، وكان البــد مــن وجــود مــكان يف ميــدان التحريــر، يــوم 29/ 6 كنــت مــع الــكل.. عندمــا أذهــب إىل 

حمافظــة مــن املحافظــات ألتقــي بالــكل.. عندمــا أذهــب إىل اخلــارج ألتقــي باجلاليــة املرصيــة يف أي مــكان 

مــع الــكل.. يف أمريــكا كنــت مــع الــكل.. أظــن أن النــاس تتابــع هــذا الــكام، فعندمــا كان يــوم اجلمعــة املاضيــة، 

ــكان  ــن م ــا م ــن خطاًب ــرف، ولك ــرف دون ط ــاًزا إىل ط ــبة يل انحي ــل بالنس ــن يمث ــة مل يك ــام االحتادي ــكان أم امل
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للجميــع، وبالتــايل أنــا أمحــل للجميــع االحــرتام واحلــب والتقديــر واالنتــاء، وأمتنــى للجميــع التوفيــق، ولكــن 

بطبيعــة اإلنســان - وأنــا إنســان - عندمــا أختــار مــكان ألتكلــم منــه للــكل.. مــن أيــن أحتــدث؟ صــورة أن أحتــدث 

مــن خلــف الكواليــس أو مــن خلــف ســتار ال أحبهــا.. الــكل ياحــظ أننــي أذهــب إىل أي مــكان دون أن أرتــدي 

قميًصــا واقًيــا أو مابــس حمــددة.. وأمتنــى أن تكــون احلراســة يف أضيــق احلــدود.

ولــذا مل أقصــد أبــًدا أن أقلــل مــن شــأن املعارضــن املتواجديــن يف ميادين أخرى كميــدان التحريــر أو غره، 

أو أنحــاز بشــكل جيعلنــي فقــط مســؤوالً عــن هــؤالء الذيــن حتدثــت مــن خاهلــم، الــكل عنــدي ســواء، وكــا 

أقــول: املرحلــة دقيقــة جــًدا.. املرحلــة مهمــة بالنســبة لنــا مجيًعــا للمؤيديــن واملعارضــن.. ال بــد أن نراعــي 

فيهــا أن ننتقــل ببلدنــا وبرسعــة جــًدا أتكلــم مــن هنــا أو مــن هنــا.. ليــس هــذا هــو املهــم.. املهــم أننــي رئيــس 

للــكل.. نتيجــة االنتخابــات قالــت إننــي رئيــس للــكل.. نســبتها.. مــن قــال ال ومــن قــال نعــم.. بعــد االنتخابــات 

انتهــى كل ذلــك، هــذه هــي الديمقراطيــة، إذن ال جمــال أبــًدا أن نتكلــم عــن فريــق دون فريــق أو حــق زيــادة ملــكان 

عــن اآلخــر.. الــكل لــه عنــدي نفــس القــدر.. نفــس املوقــع.. نفــس االحــرتام.. نفــس التقديــر نفــس احلــب، إن 

عارضنــي أحتــاور معــه، وإن وافقنــي أحتــاور معــه، ويف النهايــة آخــذ قــراًرا وأنــا مســؤول عنــه.. 

ــن  ــن املؤيدي ــًدا ع ــد بعي ــاول أح ــن إذا ح ــة لك ــا برسع ــي منه ــد أن نم ــة نري ــة مهم ــة مرحل ــذه املرحل ه

واملعارضــن - كــا كنــت تســأل عــن املؤامــرة - أن يمــط املرحلــة االنتقاليــة لــن أســمح لــه هبــذا. البــد أن 

ننتقــل وهــذه مســؤوليتي أمــام هــذا الشــعب وأمــام اهلل قبــل الشــعب وأمــام العــامل كلــه.. ال بــد أن ننتقــل برسعــة 

حتــى نســتقر وننتــج.. حتــى نــأكل.. حتــى نــرشب.. حتــى نعيــش.. حتــى نتــداوى.. حتــى نكــون أصحــاء.. حتى 

نتعلــم.. حتــى يكــون عندنــا تكنولوجيــا. نريــد أن نصبــح دولــة أرض وشــعب وحكــم وقوانــن وســلطة مســتقلة 

بحــق، هــذه مســؤوليتي، ومــن حيــاول أن يتصــور - وهــذا عــدد قليــل لذلــك أقــول إهنــا عمليــة جراحيــة دقيقــة 

- أنــه يمــط املرحلــة حتــى يرجــع مــرة ثانيــة بشــكل أو بآخــر أو يســتغل ظروًفــا معينــة ليهــز أي جــزء مــن هــذا 

الوطــن لــن أســمح لــه قــط، هــذا كام واضــح.

 ســيادة الرئيــس، حرتــك قلــت نــأكل مــن عرقنــا وتعبنــا، هنــاك قلــق شــديد يف الشــارع املــرصي حــول قــرض 

صنــدوق النقــد الــدويل.. رجــل الشــارع البســيط قلــق.. ألنــه يعــود عليــه بمتاعــب أكثــر وبمعانــاة، فــاذا تقــول لــه؟

 ال أفعلــه، لــو كان ســيعود عليــه بمتاعــب، ال أفعلــه، صنــدوق النقــد الــدويل - القــرض الــذي نتكلــم عنــه - 

ــا ضخمــة جــًدا، أكــر مــن  ــا وموازنتن ــده وميزانيتن ــار دوالر، وحجــم مــا نري قــرض حجمــه صغــر جــًدا 4.8 ملي
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ذلــك بكثــر، ولكــن نحــن نتعــاون مــع جمتمــع دويل فيــه مؤسســات ونحــن نحــرتم هــذه املؤسســات، كــا نقــول 

إننــا نحــرتم املعاهــدات، ونحــرتم القوانــن الدوليــة، ونحــرتم مــن حيرتمنــا، ونتعامــل معهــم بنديــة، فهــذا القــرض 

شــهادة عبــور.. هــذه مرحلــة ورضوريــة، الفائــدة املفروضــة عليــه 1.1 %، لكــن يعــود بــرر عــى أهلنــا.. عــى 

شــعبنا.. عــى مــرص وأفعلــه، مســتحيل!

ــه،  ــا عانيــت مــن هــذا املوضــوع قبــل ذلــك وعارضت يتدخــل أحــد يف شــؤوننا بســببه مســتحيل، ال أقبــل.. أن

ووقفــت ضــده يف كل مــكان.. ال يمكــن.. لكــن هــذه شــهادة رضوريــة، دون أن تعــود علينــا بالــرر، تعــود ببعــض 

الفائــدة، ولكنهــا ليســت كل مــا نريــده.. نريــد اســتثاًرا حقيقًيــا، نريــد فــرص عمــل ألبنائنــا يف اخلــارج حقيقيــة، 

نريــد تعاوًنــا ونقــل تكنولوجيــا حقيقًيــا ملــرص، نريــد ألوالدنــا تعليــًا حقيقًيــا يف الداخــل واخلــارج، نريــد صحــة 

حقيقيــة.. نريــد أن نتنفــس.. 

فهــذه شــهادة دوليــة مثلــا أننــا عضــو يف األمــم املتحــدة، هــل نقــول: ال نريــد أن نكــون عضــًوا ألن هنــاك ظلــًا، 

أم نكــون عضــًوا ونتعامــل بــإرادة بجــد؟ إذن عندمــا نــأكل مــن عرقنــا لــو كان هنــاك شــهادة الزمــة حتــى يــؤيت بــذل 

العــرق ثــاره دون أن يؤثــر عــى إرادتنــا ومصلحتنــا وقرارنــا فأنــا أحتــرك فيــه.. 

لكــن أن يــر أحــًدا مــن مــرص فــا يلزمنــا يف يشء.. عندمــا نتكلــم عــن الدعــم يســاء الفهــم، نريــد أن يصــل 

الدعــم بحــق ولكــن ملــن يســتحق، مــاذا تفعــل مباحــث التمويــن؟ أمــس تــم اكتشــاف حمطــة بنزيــن تــم إصــدار 

ــى  ترخيــص هلــا وهــي غــر موجــودة عــى األرض يف إحــدى حمافظــات مــرص  رصفــت مــن ســنة 2005م حت

اليــوم 270 ألــف طــن ســوالر ووقــود وتبــاع يف الســوق الســوداء.. هــذا هــو حجــم الفســاد وغــره كثــر.

ال  الــي  واحلريــة  احلريــة،  أجــل  مــن  قامــت  الثــورة 
احلريــة  مــن  بــد  ال  النــاس،  تلــزم  ال  بالعيــش  تــأيت 
واألمــن  وتطمئــن،  تنتخــب  والنــاس  والدميقراطيــة، 
يســتقر، والنــاس يعــود عليهــا فائــدة نتيجــة هــذه احلريــة 

واالســتثمار والدميقراطيــة  واألمــن 
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ــزة.. إىل  ــكان.. إىل غ ــرب إىل أي م ــن هي ــى م ــد ع ــن حدي ــد م ــرب بي ــن ن ــب نح ــكان التهري ــا كان م  أي

ــول ليــس كل املعلومــات نســتطيع أن  ــك أق ــه، ولذل ــاس ليتاجــر في اخلــارج.. إىل الداخــل.. يســتغل قــوت الن

نتكلــم فيهــا بتفاصيــل حتــى نقــدر عــى الوصــول إىل هــذا وهــذا.. الفســاد.. هــذه وســائل وأدوات لكــن املبــادئ 

ــه مــن  املتفقــن عليهــا: ســيادة القانــون.. احــرتام الدســتور.. الفصــل بــن الســلطات.. اســتقال القضــاء ملــا ل

قيمــة عظيمــة جــًدا..  وبمناســبة القضــاء جملــس الدولــة قــام بــدور عظيــم جــًدا يف االنتخابــات قبــل ذلــك، وقــف 

يتحــدى التزويــر ويصــدر أحكاًمــا ببطــان االنتخابــات يف دوائــر كثــرة يف 2010، كان هــو فــارس امليــدان، ويف 

2005 يف التزويــر، وقبــل ذلــك، ومل يكــن النظــام املوجــود ينفــذ أحكامــه، لكــن أحكامــه كانــت مهمــة،. جملس 

الدولــة عليــه دور كبــر جــًدا بالضبــط مثــل اهليئــات القضائيــة األخــرى، فهــذه األحــكام ال بــد أن نحرتمهــا، فعندمــا 

نحرتمهــا إذن نقــول إن الســلطة القضائيــة مســتقلة فعــًا، أمــا أن يصــدر حكــم وال حُيــرتم هــذا مــا كان هُيــدر يف 

املــايض، ومــن يريــد أن يرجــع للــوراء مــرة ثانيــة لــن أســمح لــه مهــا كلفنــي.

 اجتاعــك بالقضــاة ســيادة الرئيــس يرســل رســالة اطمئنــان بــأن احلالــة التــي وصفــت بأهنــا حالــة متــرد وحالــة 

رفــض ملــا خرجــت بــه مــن إعــالن دســتوري رآه القضــاء أنــه رضب يف صميــم مهمتــه، هــل هــذا االجتــاع خــرج 

بقــدر مــن االطمئنــان هلــؤالء القضــاة؟ 

ــًدا، وال أحــب هــذا الوصــف، القضــاة، واملؤسســات  ــا ال يمكــن أن أصــف القضــاة بالتمــرد، ال يمكــن أب  أن

واهليئــات القضائيــة.. مؤسســة القضــاء وســلطته عنــدي هلــا قــدر كبــر جــًدا، ومهمــة جــًدا وأنــا أحافــظ عليهــا، أنــا 

قلــت يف البدايــة أن أحــد أســباب هــذا الترشيــع أن أباعــد بينهــم وبــن الترشيــع، مــن املــرور مــن الترشيــع الــذي 

املــرأة املصريــة هلــا كل قيمــة واعتبــار وتقديــر، وحقوقهــا 
حمفوظــة كحقــوق مجيــع املواطنــن،  فاملــرأة كالرجــل، 
والكبــر  كاملســيحي،  واملســلم  كالفقــر،  والغــين 
القــراءة  جييــد  ال  كالــذي  واملتعلــم  كالصغــر، 

احلقــوق يف  ســواء  الــكل  والكتابــة، 
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يمكــن أال يعجــب أي أحــد أو الــذي يعارضــه، الطاعــن أم املطعــون أمامــه؟ الطاعــن هــو املــرور، فاملطعــون 

ــع؛ فهــم مســتقلون يف ســلطاهتم، وهــم هلــم  ــة بالترشي ــع.. القضــاة ليــس هلــم عاق ــه بالترشي ــة ل أمامــه ال عاق

ــب  ــون واج ــد أن يك ــًا ال ب ــدرون حك ــا يص ــم، وعندم ــع منصته ــرتم اجلمي ــد أن حي ــم، وال ب ــيتهم ومكانته قدس

ع، رشعــه وســنه للدســتور أو باإلعــان الدســتوري املؤقــت حتــى فــرتة.. ال  النفــاذ، حكــم طبًقــا للقانــون املــرشِّ

بــد أن تبقــى حجيــة القوانــن عــى درجــة عاليــة مــن القبــول عنــد النــاس واالحــرتام، وبالتــايل عندمــا يقــول القضــاة 

رأهيــم يف قضيــة سياســية أقــول هلــم أنــا أريــد أن أرفــع عنكــم هــذا احلــرج.. ليــس لكــم عاقــة باملوضوعــات 

ــاء يف 2006،  ــل القض ــن أج ــت م ــت، وعاني ــن عاني ــا م ــي، وأن ــور يف نف ــن أن أتص ــًدا ال يمك ــا أب ــية، أن السياس

ــا أســتاذ يف اجلامعــة وعضــو جملــس شــعب  وقفــت يف الشــارع أقــول ال، وقفــت يف الشــارع يف العباســية وأن

ــا أقــول ال عــدوان عــى القضــاة، واعتقلــت بســبب هــذا ملــدة ســبعة أشــهر،  ــة أو أربعــة شــهور، وأن قبلهــا بثاث

والــكل يعــرف هــذا، وأنــا ال أمــّن عليهــم، ولكنــي أقــول حقيقــة. أنــا أحافــظ عــى القضــاء.. عــى القضــاة.. عــى 

ــب  ــة، وأن يتجن ــا يف خصوم ــدل أو طرًف ــاالً للج ــوا جم ــم أال يكون ــد منه ــم، أري ــرتم أحكامه ــم.. أح كل هيئاهت

القــايض اخلــوض يف السياســة، وأن يتجنــب أن يكــون طرًفــا يف خصومــة.

ــاه  ــف.. ال أمتن ــذا املوق ــى ه ــفق ع ــم أش ــس منه ــن لي ــم م ــاة وأرى معه ــة للقض ــة عمومي ــا أرى مجعي عندم

ــي،  ــلطاهنم احلقيق ــًا يف س ــزة دائ ــاء اهلل - أع ــيبقون إن ش ــم وس ــوا - وه ــا كان ــًا ك ــم دائ ــًدا.. أريده ــم أب هل

ــا يف  ــوا بغــض النظــر عــن كــون املــكان هن ــا أت ــايل اإلخــوة الكــرام - املجلــس األعــى للقضــاة - عندم وبالت

قــرص الرئاســة، كان مــن املمكــن أن يكــون عندهــم، فليــس عنــدي مشــكلة، املــكان ليــس هــو املهــم، لكــن أنــا 

أوضحــت هلــم مــا قلتــه اليــوم، بأنــه ال عــدوان عــى ســلطان القضــاء، وال األحــكام، وال تدخــل يف شــأهنم، وأنــا 

ــا هلــم، وأن الطاعــن هــو املــرور وليــس املطعــون أمامــه،  حريــص عــى اســتقاهلم، وأن هــذا ليــس موجًه

وأن أعــال الســيادة معروفــة، وأن بعضهــا غــر معــروف وهــم الذيــن حيددوهنــا، وأن املســألة ليســت موجهــة 

إىل أفــراد أو أشــخاص وال إىل هيئــة بعينهــا، وإنــا املســألة كــا قلــت أنــا أســر يف إطــار احلفــاظ عــى هــذه 

الثــورة وهــذه مســؤوليتي.. احلفــاظ عــى هــذه الســلطة القضائيــة، وهــذه مســؤوليتي.. احلفــاظ عــى هــذا الشــعب 

ومصاحلــه باخلــارج والداخــل وهــذه مســؤوليتي.. احلفــاظ عــى أوالدي الذيــن يف الشــارع وهــذه مســؤوليتي.. 

هــذا التوضيــح للقضــاة هلــم كل التقديــر مــن أتــى إىل هنــا ومــن مل يــأت.
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 املــرأة املرصيــة هلــا كل قيمــة واعتبــار وتقديــر، املــرأة املرصيــة حقوقهــا كلهــا حقــوق مواطــن.. حقــوق 

املواطــن.. املــرأة.. الرجــل.. الغنــي.. الفقــر.. املســلم.. املســيحي.. الكبــر.. الصغــر.. الشــاب.. املتعلم.. 

العــامل.. الــذي ال جييــد القــراءة والكتابــة.. الفــاح.. كلــه.

 ســيادة الرئيــس، أمحــل لــك رســالة يعقبهــا ســؤال: أهــايل ســيناء ممــن عليهــم أحــكام جنائيــة ويــرون أن هــذه 

األحــكام اجلنائيــة هــي أحــد أســباب عــدم اســتقرار األمــن يف ســيناء هــم يقولــون لــك يف رســالة موجهــة، كنــت 

هنــاك وأمحلهــا لــك كنــوع مــن األمانــة املهنيــة: ملــاذا ال ترفــع عنهــم هــذه األحــكام اجلنائيــة التــي بعــض منهــا غــر 

ــود  ــف اجلن ــن خط ــؤايل م ــا س ــالة، أم ــي الرس ــذه ه ــوا. ه ــذا قال ــه هك ــر في ــاد النظ ــب أن يع ــا جي ــح وبعضه صحي

ــن يف رفــح؟ املرصي

ــن  ــض م ــى بع ــا ع ــًا غيابًي ــي 252 حك ــي ه ــة الت ــة الغيابي ــكام اجلنائي ــد األح ــك األوىل: تقص ــح ل  أصح

ــا  ــة، وعندم ــة حقيقي ــن جريم ــو ع ــاك عف ــون هن ــى ال يك ــدرس حت ــوع ي ــذا املوض ــيناء وه ــا يف س ــا.. أبنائن أهلن

نتأكــد مــن أن هــذه األحــكام مل تكــن يف حملهــا بدرجــة أو بأخــرى، ونناقــش ذلــك مــع مــن أصدروهــا، ومــع 

القضــاء، وهــذه الدراســة ختــرج بنتيجــة واضحــة، فأنــا ليــس لــدي مانــع مــن العفــو عنهــم مجيًعــا إذا لــزم األمــر.. 

ــة. هــذا يــدرس اآلن بجدي

ومــن قتــل جنودنــا يف ســيناء؟ قتلتهــم يــد غــادرة نحــن نبحــث حقيقــة بالقانــون وليــس بإجــراءات اســتثنائية 

عمــن فعــل ذلــك، وهــذا البحــث مســتمر، نمنــع اجلديــد ونقلــل مــن حجــم االضطــراب املوجــود، ألنــه عندمــا 

تبحــث عــن جمــرم يف مســاحة واســعة، ويف أرض فــاة، يعنــي صحــراء كبــرة، فيجــب أن تتحــرى الدقــة ألن 

هنــاك آخريــن غــر جمرمــن غــر مذنبــن، هنــاك أهــل بلــد،، هنــاك.. هنــاك، وبالتايل املســألة تأخــذ وقتهــا، لكن 

نحــن بــكل األجهــزة نقيــم يف هــذه املنطقــة بشــكل مســتمر.. نمنــع حــدوث اجلديــد.. نقلــل مــن االضطــراب.. 

نحــرص عــى إقامــة عــدل حقيقــي.. تقديــم أدلــة بجــد.. هنــاك أشــياء كثــرة تــم الكشــف عنهــا، وهنــاك خايــا 

ــة  ــة جنائي ــة تــم اإلمســاك هبــا.. وأدل ــم القبــض عليهــا، وأســلحة أتــت مــن أماكــن خارجي يف أماكــن خمتلفــة ت

ــا  ــيكون واضًح ــاء اهلل س ــهد إن ش ــذا املش ــل ه ــا يكتم ــرة، وعندم ــور كث ــق يف أم ــة اآلن حتق ــودة والنياب موج

ــا أمــام الــرأي العــام. ومعلنً



707

الفصل الثالث: حوارات الرئيس الشهيد محمد مرسي

 وهل هناك خطة حمددة لتنمية سيناء؟

 نعــم، منــذ يومــن كان 8 مــن الــوزراء يف ســيناء مــن أجــل مــرشوع التنميــة هــذا، ونحــن بالنســبة ألهــل ســيناء 

مهتمــون جــًدا بموضــوع التنميــة بجــوار ضبــط األمــن.. ربــط األمــن بالطــرق التقليديــة وحــده ال يكفــي، لكــن ال 

بــد مــن التنميــة يف جمــاالت كثــرة جــًدا، ونحــن يف خــال وقــت قليــل ســنعرض أرايض يف ســيناء حــوايل 65 

ــاه مــن أجــل  ألــف فــدان جاهــزة للزراعــة لشــباب ســيناء، وســوف ُيعاونــون مــن أجــل حفــر اآلبــار وتوفــر املي

اســتثارات زراعيــة يف هــذا املــكان، وهنــاك أيًضــا بعــض املرشوعــات ملصانــع.. 

هــم يريــدون بجهودهــم الذاتيــة بأمواهلــم اخلاصــة إقامــة مصنــع لألســمنت ونحــن نســر معهــم، وربــا مصنــع 

للســاد أيًضــا نســر معهــم، وهنــاك تطويــر لبعــض املناجــم مــن الفحــم والفوســفات والرمــل، وهنــاك حركــة يف 

التعليــم والتوظيــف، لكــي يصبــح مــن أهلهــم نــاس يعملــون يف اإلدارة املحليــة واإلدارات املختلفــة.

 وهنــاك 25 طالًبــا مــن أهــل ســيناء هــذا العــام ألول مــرة يدخلــون القــوات العســكرية املختلفــة وهــذا حقهــم. 

فنحــن نســر مــع أهلنــا يف ســيناء ومــع مرســى مطــروح أيًضــا ومــع اجلنــوب أيًضــا.. مــع أهــل النوبــة.

واألمــن إن شــاء اهلل حتســن، والرشطــة احلمــد هلل تأخــذ مكاهنــا وتتعــاىف، وال تعتــدي عــى أحــد، وال أســمح 

هلــا بالعــدوان عــى أحــد، وإذا حــدث حتاســب والنيابــة والتحقيقــات تأخــذ جمراهــا إذا حــدث، وأيًضــا أطالــب 

أهــل مــرص كلهــم أن يعاونــوا الرشطــة وأال يعتــدي أحــد عــى رجــل الرشطــة وأال يعتــدي رجــل الرشطــة عــى 

أحــد أبــًدا، هــذا األمــر القانــون يأخــذ جمــراه فيــه.

أن  نريــد  والفاســدين،  الفســاد  علــى  يــزنل  عقاًبــا  نريــد 
رأي  ذي  كل  يقــول  أن  والقانون...نريــد  العــدل  يســود 
كل  يقــول  أن  مســؤوليي  وهــذه  خيــاف..  أن  دون  رأيــه 
حمروســة  كلهــا  مواقعهــم  أحرســه،  وأنــا  رأيــه  أراد  مــن 

أحــد علــى  أحــد  يعتــدي  أن  ودون  ومضمونــة، 
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 ســيادة الرئيــس هنــاك مظاهــرة مليونيــة يــوم اجلمعــة ومظاهــرة مليونيــة يــوم الســبت.. كلمــة أخــرة توجههــا للشــعب 

املرصي؟

 أنــا بالنســبة للشــعب املــرصي، كل الشــعب املــرصي.. كلهــم إخــواين وأبنائــي وأهــي.. أي أحــد حيــاول أن يعبــث 

بأمنهــم أنــا ســأمنعه، أي أحــد حيــاول أن يعتــدي عليهــم لــن أســمح لــه.. أي أحــد حيــاول أن يضيــع مصاحلهــم، أو يعطــل 

إنتاجهــم أنــا لــه باملرصــاد.. أي أحــد حيــاول أن يعــود هبــم إىل الفســاد لــن أســمح لــه.. مليونيــة غــًدا أو بعــد غــد أو بعــد 

ذلــك يف مياديــن مــرص.. يف ميــدان واحــد ظاهــرة صحيــة، ولكــن نحافــظ عــى بلدنــا، وال نعتــدي عــى بعضنــا أبــًدا.

 نقــول رأينــا بــكل وضــوح ورصاحــة وقــوة.. ال نجــرح بعضنــا البعــض، نحــب بعضنــا البعــض.. نختلــف يف الرأي.. 

نختلــف يف الرؤيــا نختلــف يف املواقــف، لكننــا يف النهايــة نحــن جســد واحــد.. حضــن واحــد، إذا أصــاب أحــًدا منــا 

مكــروه مثــل أوالدنــا االثنــن اللذيــن استشــهدا.. مهــا أوالدنــا قتلــوا بيــد غــدر، وهنــاك حتقيقــات لنعلــم مــاذا حــدث 

لكنهــا أبناؤنــا.

ــد أو معارضــة ال جمــال  ــا، يف تأيي ــا أو هن ــث هن ــن.. مــن حيــاول أن يعب ــكل.. كل أهــل مــرص.. كل املرصي  وال

لــه وال مــكان عــى اإلطــاق، وبالتــايل احلفــاظ عــى املؤسســات، أماكــن التظاهــر معروفــة، االعتصامــات ال تعطــل 

املــرور، وال تعطــل اإلنتــاج، ال أحــد يدعــو أو حيــرض عــى أي نــوع مــن أنــواع خمالفــة القانــون.. القانــون نحرتمــه 

كلنــا، نقــول رأينــا وننتــج، ونعمــل ونحــب بعضنــا، نكمــل مــع بعــض.. نفــرح بأجــواء حريــة، وال نســمح ألحــد أبــًدا 

أن ينــدس يف وســطنا.. وهــل يعقــل أن نجــد أحــًدا يف وســطنا يشــفع ويعــي صوتــه مســانًدا النظــام املجــرم الســابق..

ــا ينــزل عــى الفســاد، ونقــول بالعــدل والقانــون. فــإذن أوالد مــرص وشــباب مــرص ورجــال مــرص  نحــن نريــد عقاًب

ــة  ــا حمروس ــم كله ــهم، مواقعه ــؤوليتي أحرس ــا مس ــوا وأن ــم، حُيرس ــون رأهي ــم يقول ــرص كله ــات م ــرص وبن ــاء م ونس

ــدي عــى أحــد. ــة، وال أحــد يعت ومضمون

حقيقــة  نبحــث  حنــن  غــادرة  يــد  قتلتهــم  ســيناء  يف  جنودنــا 
بالقانــون وليــس بإجــراءات اســتثنائية عمــن فعــل ذلــك، وهذا 
البحــث مســتمر؛ ألنــه عندمــا تبحــث عــن جمــرم يف صحــراء 
كبــرة، فيجــب أن تتحــرى الدقــة ألن هنــاك آخريــن غــر 

ــا ــذ وقته ــألة تأخ ــايل املس ــن، وبالت ــر مذنب ــن غ جمرم
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ثورتنــا متيــزت بأهنــا ثــورة ســلمية.. الرشعيــة الثوريــة انتهــت يف جمملهــا باالنتخابــات الرئاســية بعــد الرملــان.. 

ــب  ــتورية، إذن مطال ــة دس ــية رشعي ــات الرئاس ــتكمل.. االنتخاب ــتورية تس ــة الدس ــتمرة.. الرشعي ــعبية مس ــة الش الرشعي

ــا،  ــرك معه ــا وأحت ــس هب ــمعها وأح ــعب أس ــب الش ــة.. مطال ــذ البداي ــت من ــي كان ــة الت ــة الثوري ــر الرشعي ــعب غ الش

بصــوت عــاٍل.. بصــوت واضــح.. بموضوعيــة.. بعــدم جتريــح ألحــد.. بعــدم عــدوان عــى مؤسســات .. ال ســفارات، 

ــذا  ــد، ه ــى أي يشء، وال أي أح ــداء ع ــوك، وال اعت ــم، وال بن ــة، وال مطاع ــة خاص ــع، وال ملكي وال وزارات، وال مصان

يكــون هــو جــو الســعادة، وهــذا هــو املوجــود بصفــة عامــة.. االســتثناءات إذا خالفــت القانــون يطبــق عليهــا القانــون، 

ــة  ــننتقل إىل مرحل ــتمي، وس ــعب س ــذا الش ــا أرى إرادة ه ــا أن ــاء اهلل يقينً ــق، وإن ش ــم التوفي ــرص كله ــل م ــى أله أمتن

ــس  ــون رئي ــة يك ــس اجلمهوري ــة ورئي ــان برسع ــع للرمل ــع يرج ــة.. الترشي ــه برسع ــي من ــد  ننته ــتور جدي ــدة بدس جدي

ــة فقــط، ويكــون الفصــل بــن الســلطات حقيقــة. الســلطة التنفيذي

 هل ننتظر يوم السبت صدور قرار ما مما يندرج حتت القرارات السيادية؟

 أهــم مــا يميــز هــذه املرحلــة أن ننتهــي مــن الدســتور، حتــى يصبــح لنــا دســتور دائــم، وال يكــون لرئيــس اجلمهوريــة 

وال غــره أن يقــوم بــيء اســتثنائي، ويكــون هنــاك دســتور كلنــا نحرتمــه وقوانــن ختــرج منــه وحمافظــة عــى القوانــن 

ــتور  ــا للدس ــورى طبًق ــعب وش ــان ش ــا وبرمل ــظ عليه ــن نحاف ــتقلة، ونح ــة مس ــلطة قضائي ــا س ــح عندن ــة ويصب املاضي

ننتخبــه حقيقــة، ونحافــظ عليــه ونحــرتم قراراتــه، وكلنــا ننتــج، وننتخــب رئيــس اجلمهوريــة.. ســلطة تنفيذيــة و.. و.. 

إىل آخــره، هــذا أمــل كبــر ســيتحقق، وحتقــق منــه جــزء.. الســلطة التنفيذيــة حتقــق منهــا انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة، 

ونحــن نــرسع يف عمــل الدســتور، ســنكمل إن شــاء اهلل..

ــا أرضــه وســاءه وبحــره وهنــره  ــا مطمئنً أمتنــى اخلــر للجميــع مــرة أخــرى أدعــو اهلل أن جيعــل مــرص بلــًدا آمنً

وأهلــه وأوالده رجالــه ونســاءه ومســلميه ومســيحييه كلهــم عنــدي ســواء.. أنــا مســؤول عنهــم كلهــم. كلهــم أهــي 

وأنــا منهــم وهلــم ومعهــم يف مســرة ســتنجح إن شــاء اهلل وســرتون خــًرا كثــًرا.. اخلــر كثــر يف الغــد مــن عنــد اهلل 

وبــإرادة هــذا الشــعب. 



 ال يمكــن أن يصــدر منــي أو أســمح ألحــد باالعتــداء علــى متظاهــر يبــدي 
رأيــه فــي الشــارع.

ــون، وتضــر  ــف القان ــل بلطجــة تخال ــا ب ــا مدنًي ــس عصياًن  قطــع الطــرق لي
ــون ــا للقان ــم وطبًق ــا بحس ــن، ونواجهه ــن المواطني بأم
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

مقدمة اإلعامي عمرو الليثي:

بســم اهلل الرمحــن الرحيــم.. مســاء اخلــر.. أهــاًل بحراتكــم.. هــذا هــو حــوار املكاشــفة. احلــوار بــال حــدود 

ــكل  ــه ل ــريس« قلب ــد م ــور حمم ــة »الدكت ــس اجلمهوري ــيد رئي ــه الس ــح في ــوار يفت ــراء. ح ــوط مح ــود أو خط أو قي

تســاؤالت شــعبه. يقــول هلــم احلقيقــة، كــا يراهــا، ويطلعهــم عــى كل اهلمــوم واملشــاكل والعراقيــل واألخطــاء. 

هــذه حلظــة احلقيقــة، حلظــة املصارحــة للرئيــس. يصــارح فيهــا شــعبه.. فأهــاًل بكــم وأهــاًل بســيادة الرئيــس.

حوار الرئيس حممد مرسي مع اإلعامي عمرو الليثي
24 فراير 

2013م
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أهًا وسهًا.. أهًا بك.

ــل  ــى يعم ــاور   حت ــام املح ــان أم ــاك طريق ــون هن ــة، يك ــة عام ــوارات التليفزيوني ــس.. يف احل ــا رئي ــك ي حرت

ــة. ــس اجلمهوري ــيد رئ ــو الس ــف، ه ــون الضي ــا يك ــا عندم ــواًرا، خصوًص ح

حــوار ًا يأخــذ  شــكل األســئلة التقليديــة العاديــة واإلجابــة غالًبــا تكــون إجابــة دبلوماســية، وهنــاك حــوار آخــر 

يأخــذ فيــه املحــاور شــكل املواطــن البســيط يف الشــارع املــرصي، وأحياًنــا يأخــذ فيــه صــوت املعــارض... فســيادتك 

حتــب أن نســر يف أي طريــق مــن الطريقــن، ســيادة الرئيــس.

 احلقيقة أوالً، يعني قبل أن أقول لك أي طريق تسر فيه، وأنت أكيد مقرر كيف ستسر.

 هذا يتوقف عى سيادتك.

 أريــد أن أبــدأ بتحيــة واجبــة للشــعب املــرصي كلــه، وأرى أن هــذه فرصــة للتواصــل مــن خــال برنامــج حرتــك 

ــا مــن  ــة هلــم مجيًع ــا، ســواء يف داخــل مــرص أو خــارج مــرص، فتحي ــا أســتاذ عمــرو، لــكل أهــل مــرص مجيًع ي

قلبــي. أحييهــم مجيًعــا وأســلم عليهــم، فالســام عليكــم مجيًعــا ورمحــة اهلل وبركاتــه.

ثانًيــا، أنــا أشــكرك عــى هــذا الرنامــج وهــذا احلــوار ومــا متيــزت بــه أنــت دائــًا مــن مهنيــة، خرهتــا معــك 

عــر ســنوات طويلــة، ولــك أن ختتــار مــا تشــاء.

ــعة،  ــة والواس ــوارعه الضيق ــع وش ــة املجتم ــل أروق ــعبًيا وداخ ــعب، وش ــع الش ــًا م ــون دائ ــل أن أك ــا أفض أن

وأيًضــا أنــا أتعامــل مــع النخــب واملثقفــن، واألســاتذة واملحامــن، واآلخريــن، أنــا شــخصًيا أفضــل أن أكــون 

مــع أهــي يف الشــارع املــرصي؛ فاخــرت أنــت مــا تشــاء.

هلــم  النــاس  مــن  جمموعــة  هنــاك  يكــون  أن  طبيعــي  أمــر 
القانــون وعــدم خمالفتــه  مشــتركات فيمــا بينهــم يف إطــار 
فــا  حزًبــا  يكونــوا  أن  أرادوا  إذا  العامــة،  املصلحــة  لتحقيــق 
ــط.. إذا أرادوا  ــار فق ــزاب باإلخط ــد األح ــتور اجلدي ــأس. الدس ب
أن يكونــوا مجعيــة فــا بــأس.. لكــن البــد وأن يكــون 

األمــور كل  يف  احلاكــم  هــو  القانــون 
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إذن حرتــك اخــرت ت لنــا الطريــق الثــاين، طريــق املصارحــة واملكاشــفة، طريــق - اســمح يل أن يتســع صــدر 

حرتــك يل ألننــي ســأتكلم بلســان النــاس، ســأتكلم أحياًنــا بصــوت املعارضــة، كــا قلــت حلرتــك.

وأبدأ مع حرتك بأول سؤال وجدت البعض يسأله ويقوله: 

 من حيكم مرص؟ الرئيس حممد مريس أم مكتب اإلرشاد يف مجاعة اإلخوان، أم حزب احلرية والعدالة؟

 الذي حيكم مرص شعب مرص.

 بالتأكيــد دائــًا، الســلطة والسياســة دائــًا عنــد أي حــزب يســعى للوصــول للســلطة، ورئيــس اجلمهوريــة ينتمــي 

حلــزب احلريــة والعدالــة الــذراع الســيايس جلاعــة اإلخــوان، بالتأكيــد هــذا لــن يمنــع أبــًدا رغبــة ملحــة داخــل مجاعة 

اإلخــوان - مكتــب اإلرشــاد ألن يكــون هلــم دور يف احلكــم أو عــى األقــل يف اختيــار أو حتديــد القــرار الســيايس.. 

هــل شــعرت أن هنــاك حمــاوالت مــن حــزب احلريــة والعدالــة أو مجاعــة اإلخــوان يف التدخــل يف شــؤون عملــك 

كرئيــس للجمهوريــة، ســيادة الرئيــس. 

ــاد يف  ــب اإلرش ــو يف مكت ــت عض ــة، وكن ــة والعدال ــزب احلري ــس ح ــت رئي ــا كن ــح، أن ــخ واض ــل التاري  أص

ــي  ــي ودرايت ــادي ومعرفت ــي االعتق ــي اإلنســاين وتكوين ــي النفــي وتكوين مجاعــة اإلخــوان املســلمن، وتكوين

العلميــة أيًضــا املختصــة بتكوينــي وتربيتــي، هــذا التاريــخ لــه تأثــر عــي وهــو جــزء منــي.. لكــن أنــا اآلن رئيــس 

كل املرصيــن وبالتــايل أتشــاور مــع اجلميــع، وأحتمــل مســؤولية القــرار كاملــة عندمــا أختــذه، ألن هــذه 

ــتورية. ــؤولية دس ــؤولية مس املس

  النــاس توقعــت أنــك عندمــا تصبــح رئيًســا للجمهوريــة، فــأول يشء  ســتعمله أنــك تبــادر وتســارع بمطالبــة 

ــى اآلن  ــم حت ــم؛ ألهن ــوين لوجوده ــكل قان ــع ش ــم ووض ــن أوضاعه ــادة تقن ــون بإع ــم يقوم ــوان بأهن ــة اإلخ مجاع

ليــس هلــم شــكل قانــوين.. ملــاذا مل تبــادر ســيادة الرئيــس بمطالبــة اإلخــوان بتقــن أوضاعهــم فــوًرا؟

 هــذا األمــر مثــار مــن مــدة، وفيــه قانــون للجمعيــات مقــرتح مقــدم ملجلــس الشــعب قبــل حلــه واآلن مقــدم 

ملجلــس الشــورى، واإلخــوان أعلنــوا يف مناســبات عــدة وبطــرق خمتلفــة أهنــم ســيعيدون ترتيــب وإعــادة هيكلــة 

أوضاعهــم طبًقــا هلــذا القانــون عندمــا يقــر.. هــذا مــا يســمعه اجلميــع.
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  احلقيقــة، املوقــف ليــس خاصــا باإلخــوان، فنحــن عندنــا حــركات ثوريــة كان هلــا دور قبــل الثــورة، لأســف يف 

ظــل النظــام الســابق مل يســتطيعوا أن يقننــوا أوضاعهــم مثــل حركــة 6 أبريــل واحلركــة الســلفية مثــاًل، ســيادتك أال 

تــرى أنــه ال بــد أن يكــون هنــاك دعــوة عامــة أيًضــا بجانــب اإلخــوان، أن اجلميــع يقنــن أوضاعــه؟

 يعنــي، أنــا أرى أن احلركــة الشــعبية بصفــة عامــة بمكوناهتــا املختلفــة أمــر طبيعــي أن يكــون هنــاك جمموعــة 

مــن النــاس هلــم مشــرتكات فيــا بينهــم يف إطــار القانــون وعــدم خمالفتــه لتحقيــق املصلحــة العامــة، إذا أرادوا 

ــا  ــة ف ــوا مجعي ــط.. إذا أرادوا أن يكون ــار فق ــزاب باإلخط ــد األح ــتور اجلدي ــأس. الدس ــا ب ــا ف ــوا حزًب أن يكون

ــا يشء  ــذا أيًض ــر فه ــل اخل ــض يف فع ــم البع ــع بعضه ــن م ــوا متعاون ــب. إذا أرادوا أن يكون ــذا يشء طي ــأس ه ب

طيــب، طبًعــا، البــد وأن يكــون القانــون هــو احلاكــم يف كل األمــور ســواء كانــت حركــة شــخص أو أشــخاص أو 

جمموعــات، أهــل خــر، جلــان زكاة، كل هــذا طبًقــا للقانــون، والنــاس تتحــرك يف هــذا اإلطــار. ومــن خيالــف 

القانــون ينفــذ عليــه ويوقــع عليــه العقوبــة التــي تتناســب وفعلــه طبًقــا للقانــون.

نحــن نــود يف مــرص، ونحــن نعمــل هــذا كلنــا مــع بعــض اآلن، أننــا نتحــرك وننتقــل حقيقــة إىل إرســاء قواعــد 

وإعــاء قيمــة دولــة القانــون. هــذا مــا أنــا حريــص عليــه، احلقيقــة، جــًدا.

  ســيادة الرئيــس، كنــت أتكلــم مــع حرتــك منــذ قليــل عمــن تستشــر ، وحرتــك قلــت يل، أستشــر مجيــع 

ألــوان الطيــف يف املجتمــع املــرصي، لكــن اليــوم عــى مســتوى مؤسســة الرئاســة.. أال تــرى أنــك بحاجــة إىل إعــادة 

تشــكيل اهليئــة االستشــارية وهيئــة املســاعدين،  يف ضــوء أن هنــاك اســتقاالت كثــرة متــت عــى مســتوى املســاعدين 

واملستشــارين للســيد رئيــس اجلمهوريــة.

ــة رســمًيا  ــة رئيــس اجلمهوري ــة ملعاون ــة املعّين ــة ليســت فقــط هــي اهليئ ــة لرئيــس اجلمهوري ــة املعاون اهليئ

وإنــا هــي أوســع مــن ذلــك بكثــر، فأنــا عندمــا أهــم باختــاذ قــرار مــن القــرارات مثــل مثــًا الدعــوة لانتخابــات 

الرملانيــة لتكويــن جملــس النــواب القــادم إن شــاء اهلل التــي ســتبدأ يف 22 أبريــل القــادم وتنتهــي يف 24 يونيــو 

ــن يف  ــن املتخصص ــن 150 م ــد ع ــا يزي ــع م ــاورت م ــا تش ــا. أن ــي منه ــهر ننته ــال 4 أش ــاء اهلل، خ ــادم إن ش الق

ــزاب  ــة واألح ــال السياس ــن رج ــن 30 م ــر م ــخصًيا بأكث ــت ش ــية واتصل ــاالت السياس ــون واملج ــاالت القان جم

والقانــون والقضــاء قبــل أن أصــدر هــذا القــرار.
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التشــكيل وزيــادة عــدد املستشــارين واملســاعدين  ليــس هدًفــا، وإنــا حتســن  التشــكيل  إعــادة  إذن، 

ــة للحكومــة؛ ألن  ــة موازي ــا ليســت هيئ ــة ضخمــة كبــرة جــًدا، هــي طبًع ــة هيئ واملعاونــن، أن تصبــح هــذه اهليئ

احلكومــة هــي الســلطة التنفيذيــة التابعــة للرئيــس، طبًقــا للدســتور اجلديــد هنــاك صاحيــات ومهــام لــكل 

األطــراف. ولكــن أنــا يف حاجــة إىل املزيــد مــن املعاونــن، إىل املزيــد مــن أصحــاب الــرأي والرؤيــة يف كل 

ــة العلــاء يف نقــل  ــد رأي العلــاء ورؤي ــا نري ــة(؛ ألنن ــة التطبيقي املجــاالت خاصــة اآلن يف املجــاالت )العلمي

ــة صناعــة، إىل جــوار  ــة، حقيقــة، متقدمــة ودول ــا إىل مــرص وتســكينها فيهــا؛ لكــي تصبــح مــرص دول التكنولوجي

ــة. ــة زراعي أهنــا أيًضــا دول

 كنــت قــد ســألت حرتــك يف حــوار قبــل املرحلــة الثانيــة مــن انتخابــات الرئاســة، مــاذا تفعــل لــو خرجــت 

املظاهــرات وقالــت لــك: ارحــل، قلــت يل: ســأرحل.. الســؤال: هنــاك بعــض املظاهــرات خرجــت يف مــرص تطالب 

الرئيــس حممــد مــريس بالرحيــل، بــاذا جتيــب؟

ــرأي هــذه مســألة  ــوع يف ال ــاين الشــعب املــرصي، والتن ــكل كي ــع جــًدا ب ــا أنصــت جــًدا، وأتاب ــة، أن  احلقيق

ــرى. ــألة أخ ــة مس ــرصي والديمقراطي ــعب امل وإرادة الش

ويف هــذه املرحلــة، جيــب أن نميــز بــن التعبــر عــن الــرأي وبــن إرادة الشــعب املــرصي، الشــعب املــرصي 

كانــت لــه إرادة نافــذة وقــال كلمتــه واختــار رئيًســا طبًقــا إلعــان دســتوري كان قائــًا حينئــذ نحرتمــه كلنــا، واآلن 

ــعب  ــة إلرادة الش ــة حقيقي ــن رشعي ــدث ع ــن نتح ــة؛ إذن نح ــس اجلمهوري ــدة رئي ــدد م ــد ح ــتور جدي ــاك دس هن

املــرصي. عندمــا خيــرج رأي ويقــول شــيًئا غــر ذلــك يبقــى يف إطــار أنــه رأي.

وأصيــب،  أخطــئ  فأنــا  األنبيــاء..  إال  خيطــئ  ال  بشــر  يوجــد  ال 
وعندمــا أخطــئ ويتبــن يل خطئــي أتراجــع عنــه مباشــرة.. اإلعــان 
الدســتوري 21 نوفمــر ُفهــم منــه مادتــان خطــأ، َدعــوت للحــوار حضــر 
أكثــر مــن 50 شــخًصا اتفقــوا علــى أن نغــر املادتــن، فزنلــت علــى 

إرادهتــم؛ ألن هــذا كان خطــأ يف الصياغــة ُفهــم خطــأ، فغرتــه
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واحلقيقــة، املقارنــة بــن »ارحــل« كــرأي و«ارحــل« كموقــف ورشعيــة مــن األمــة قبــل ذلــك، بينهــا مســافة 

بعيــدة جــًدا ال جمــال للمقارنــة.

ــدد  ــا تتع ــة. اآلن عندم ــر األم ــر وتأخ ــس والتزوي ــر واحلب ــروت والقه ــم واجل ــى الظل ــا ع ــا مجيًع ــن ثرن نح

اآلراء، أنــا أعتــر أن تعــدد اآلراء أجــراس تــدق بجــوار أذن الرئيــس لكــي يأخــذ بــآراء اآلخريــن، لكــي ينظــر يف 

حــال البلــد، لكــي ال يطمئــن إىل رأيــه هــو فقــط، فهــذه تفيــد، ولكنهــا ليســت موقــف وال رشعيــة أمــة وإال ملــا 

اســتقر النــاس يف العــامل كلــه.

 عفــًوا ســيادة الرئيــس، مــا مصدرهــا؟ حرتــك أنصــّت بعنايــة جــًدا لأصــوات أمــام االحتاديــة، األصــوات يف 

بورســعيد، األصــوات يف اإلســكندرية، يف دميــاط، أصــوات تقــول »ارحــل«، ورفعــت صــورة حرتــك وقالــت 

ــون  ــوارع يطالب ــون يف الش ــن خيرج ــؤالء املواطن ــخصًيا يف أن ه ــك ش ــؤولية حرت ــدى مس ــر م ــل«.. تفتك »ارح

الرئيــس بالرحيــل؟

ــا أعطــي   املســؤولية عــن الوطــن يشء، واملســؤولية عــن الــرأي الــذي خيــرج مــن البعــض يشء آخــر.. فأن

الفرصــة واحلــق ملــن يريــد أن يعــر عــن رأيــه دون أن يــر الوطــن، لكنــي عندمــا أنصــت للشــعب كلــه أرى أن 

املســألة حتتــاج إىل تكامــل، ومشــكلتنا وحالنــا أكــر بكثــر مــن أن يكــون هنــاك رأي أو عــرشة أو مائــة أو ألــف 

أمــام هــذه املشــكات، فــا يوجــد تعــارض. أنــا مســؤول بصفتــي رئيــس طبًقــا للدســتور، مــع آخريــن كثــر مــن 

حيــث املســؤولية. الشــعب املــرصي ينتقــل نقلــة نوعيــة كبــرة جــًدا اآلن ونحــن نــارس الديمقراطيــة احلقيقيــة 

ــا آخــر، فالــرأي العــام  ــا ورأًي ألول مــرة يف تارخينــا، مل حيــدث مــن قبــل.. وبالتــايل، عندمــا نــرى أن هنــاك رأًي

)عموميــة الــرأي( هــي الرشعيــة.. والــرأي اآلخــر هــو الصــوت املعــارض، أو صاحــب الفكــرة األخــرى الــذي 

القنــاة  مــدن  يف  أعلنتــه  الــذي  الطــوارئ  شــهر  أن  أعتــر   

القريبــة جــًدا مــن قلــيب وعقلــي أكل ميتــة، يعــين أفعلــه 

مضطــًرا.. كان هــذا هــو رأي أهــل مــدن القنــاة.. حظــر 

التجــوال ليــس ضــد النــاس إمنــا ضــد اخلارجــن علــى القانــون 

ملصلحــة النــاس
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ينظــر إليــه بعــن إثــراء التجربــة، تعلــم الديمقراطيــة، رفــع مســتوى الوعــي، التعــود عــى احلــب واالختــاف يف 

إطــار هــذا احلــب، االحتــواء.. الوطــن حيتوينــا كلنــا. وبالتــايل، الرشعيــة موجــودة، القانــون موجــود، الدســتور 

موجــود، احلــق يف إبــداء الــرأي اآلخــر موجــود.

  بمنتهــى الرصاحــة والشــفافية التــي دائــًا تتكلــم هبــا حرتــك، هــل تشــعر أنــك أخطــأت يف يشء، وتريــد أن 

تكــون أول رئيــس يبــادر ويقــول نعــم قــد أخطــأت يف كــذا وكــذا وكــذا، خــالل الفــرتة املاضيــة؟

 ال يوجــد بــرش ال خيطــئ إال األنبيــاء.. »كل ابــن آدم خّطــاء وخــر اخلطائــن التوابــون«.. فأنا أخطــئ وأصيب، 

وعندمــا أخطــئ ويتبــن يل خطئــي أتراجــع عنــه مبــارشة.. اإلعــان الدســتوري 21 نوفمــر فهــم منــه مادتــن خطــأ 

دعيــت النــاس للحــوار حــر أكثــر مــن 50 شــخًصا اتفقــوا عــى أن نغــر املادتــن فنزلــت عــى إرادهتــم؛ ألن 

هــذا كان خطــأ يف الصياغــة فهــم خطــأ، فغرتــه.

أصــدرت قــرار دعــوة للناخبــن النتخابــات جملــس الشــعب اجلديــد يــوم اخلميــس املــايض، ثــم اتضــح يــوم 

اجلمعــة باتصــال مــن كل إخواننــا يف الكنائــس أن هــذا موســم أعيــاد، فغــرت املوعــد يــوم الســبت.. فأنــا أخطــئ 

وأصيــب، وأحــب إىل قلبــي عندمــا يتبــن يل اخلطــأ أن أعــود عنــه مــن أن أســتمر فيــه.. أنــا ال أفعــل هــذا، لكــن 

عندمــا يكــون األمــر واضًحــا وأنــه بعــد التشــاور وبعــد احلــرص عــى قانونيــة وسياســية القــرار ومهنيتــه أمــي فيــه 

ألين أحياًنــا أرى مــا ال يــراه النــاس، بحكــم موقعــي كرئيــس للجمهوريــة، فأمــي فيــه.

إذا تبــن يل اخلطــأ أرجــع عنــه مبــارشة.. وال أتــردد أبــًدا.. عندمــا يتبــن يل احلــق أمــي فيــه مبــارشة بــكل 

قــوة وحــزم، فمصلحــة مــرص فــوق كل اعتبــار، وهــذا مــا أحــرص عليــه ليــل هنــار.

 كنــت أصــور يف عشــوائية مــن العشــوائيات، فقــال يل رجــل ســجلت معــه: أحوالنــا هــي أحوالنــا.. مل يتغــر يشء 

مــن مبــارك إىل مــريس.. بــاذا تــرد عليــه؟

ــا، أن  ــكل مــرصي أن يكــون هانًئ ــى ل ــا أمتن ــي جــًدا، أن ــي يعانيهــا الشــعب املــرصي اآلن تؤملن ــاة الت  املعان

يكــون ســعيًدا، أن يكــون مطمئنـًـا، لكــن هــذا ال يــأيت بمجــرد األحــام.. نحــن كنــا يف زمــن الطغيــان، كنــا يف زمــن 

القهــر، كنــا يف زمــن الظلــم، كنــا يف زمــن نظــام حيــرس مــن يرسقــون مصاحلــه، هــذا أمــر معــروف. نحــن اآلن 

ننتقــل، هــل ســنرتك املــدن ونذهــب إىل مــدن جديــدة، هــل نقــدر عــى توســيع الشــوارع مــرة واحــدة؟

نحــن اآلن عندنــا مــرشوع كمرصيــن، وبالتــايل لــه حــق ألنــه يريــد أن يشــعر بحاجــة مبــارشة تعــود عليــه هــو.. 

يف حياتــه، وبالتــايل مفهــوم التغيــر عنــده هــو أن يعــود عليــه بــيء مبــارش.
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ــة  ــورة املرصي ــع الث ــد م ــر وج ــم تغي ــرة، وأه ــرات كب ــت تغي ــة أحدث ــورة املرصي ــه أن الث ــك في ــا ال ش ومم

ــت  ــة جعل ــة حقيقي ــاك حري ــل، هن ــق طوي ــة طري ــن يف بداي ــح، نح ــاه الصحي ــو االجت ــرصي ه ــس امل ــع الرئي وم

املواطــن يقــول لــك هــذه اجلملــة، وحرتــك تنقلهــا إيّل، لرئيــس مــرص. وأنــا أقبلهــا وســعيد أن أســمع ذلــك، 

وأســمعه وليــس مــن املواطــن هــذا فقــط. نحــن يف زمــن حريــة، نحــن يف زمــن ديمقراطيــة، نحــن يف زمــن عدالــة 

ــا نخطــو خطــوات أوىل يف الطريــق.. اجتاعيــة، مــا زلن

نحــن يف زمــن نمتلــك إرادتنــا، الشــعب املــرصي يقبــل الظلــم، ولكــن ظلــم. الشــعب ال يقبــل أن يفــرض أحــد 

إرادتــه عليــه، فرضــت عليــه إرادة قبــل ذلــك، الشــعب املــرصي ال حيــب احلــروب، فرضــت عليــه حــروب قبــل 

ذلــك، الشــعب املــرصي ال يقبــل أن يــأكل حقــه أحــد، أكل حقــه قبــل ذلــك. إًذا، مــا ال حيبــه الشــعب املــرص، أنــا 

أيًضــا ال أحبــه؛ ألن وقــع عــّي مــا وقــع عليهــم كلهــم. فــإذا، نحــن نأخــذ أنفســنا يف طريــق جديــد نمــي فيــه، وفيــه 

ــا..  ــرة جــًدا، نتغلــب عليهــا، وتتحســن األحــوال خطــوة خطــوة إىل أن نقــف عــى أرجلن مشــاكل، مشــاكل كث

وعندمــا نقــف عــى أرجلنــا ويصبــح هنــاك ســعة، ويصبــح هنــاك إنتــاج، ويصبــح هنــاك اســتقرار حقيقــي، ويكــون 

عندنــا عائــد وال يــوزع عــى اجلميــع بتكافــؤ وتســاٍو لــكل مــن يســتحق طبًقــا للقانــون.

 حينئٍــذ يقــول املواطــن: الرئيــس الــي موجــود يظلمنــي، فأنــا واملواطــن )الــي قابلــك( نحــن االثنــن وقــع 

علينــا ظلــًا قديــًا نغــره، نحــن االثنــن هنبــت أموالنــا، الوطــن يبــاع. أنــا مل أكــن أتصــور، مــع أننــي كنــت داخــل 

احليــاة الشــعبية واالجتاعيــة والسياســية، أن الفســاد هبــذا القــدر.

اجلميــع وقــع عليــه ظلــم قديــم اآلن نغــره.. مل أكــن أتوقــع أبــًدا أن الفســاد هبــذا القــدر، قــد أكــون أخطــأت 

ــم، وشــعبه  ــرة، إن اإلدارة مهــزوزة.. إن الوطــن عظي ــر هــذا املوقــف. إن الفســاد ضخــم، وإن املــوارد كث تقدي

عظيــم لكــن طريقــه خطــأ.. نحــن نريــد أن نأخــذه يف الطريــق الصحيــح.

الذيــن حياولــون إيقــاف هــذه املســرة لــن يســتطيعوا.. فاملواطــن الــذي قــال لــك هــذا أحييــه، وأحييــك عــى 

نقلــه، وأنــا أســمعه عندمــا أذهــب إىل أي مــكان. أنــا موافــق عــى أنــه يقــول ذلــك، ولكــن أنــا أريــد منــه يضــع يــده 

يف يــدي لكــي ننتــج. أنــا ال أريــده أن يستســلم عندمــا جيــد ســيارة وقفــت يف الطريــق بالعــرض وتقطعــه لغايــة مــا 

تــأيت الرشطــة بعــد ســاعة وال اثنــن يكــون الطريــق أثــر يف البلــد كلهــا، أنــا أريــده أن ينــزل مــن ســيارته أو حتــى مــن 

التــوك تــوك الــذي يقــوده، أو حتــى لــو مــايش عــى الرصيــف ويقــول ملــن يعمــل كــده ال.
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نحن سنطبق القانون عى من يفعل ذلك، ونطبقه، ولكن هذا يستغرق وقًتا كثًرا لكي حتر الرشطة.

إذن، نحن نريد أن ننتقل، وننتقل إن شاء اهلل، ولكن هذا حيتاج إىل وقت. 

  يف حــوار ســابق مــع حرتــك، وعــدت أنــك أبــًدا لــن تطبــق حالــة الطــوارئ يف مــرص.. لكنــك خالفــت هــذا 

الوعــد، وطبقــت حالــة الطــوارئ عــى مــدن القنــاة.. ملــاذا؟

 أعتــر أن شــهر الطــوارئ الــذي أعلنتــه يف مــدن القنــاة القريبــة جــًدا مــن قلبــي وعقــي أكل ميتــة، يعنــي أفعلــه 

ــاة.. حظــر التجــوال ليــس ضــد النــاس إنــا ضــد اخلارجــن عــى  مضطــًرا.. كان هــذا هــو رأي أهــل مــدن القن

القانــون ملصلحــة النــاس.

القانــون موجــود منــذ اخلمســينيات )1958م( وحالــة الطــوارئ هــي التــي تقــدر بقدرهــا منصــوص عليهــا يف 

الدســتور، وبالتــايل عملــت كــده متأمًلــا والشــهر عــى وشــك أن ينتهــي. وبالنســبة حلظــر التجــوال، بعــد أســبوع 

فوضــت املحافظــن بأنــه مــن يــرى أنــه ليــس هنــاك داع لطــول الســاعات يقلــل الســاعات كيفــا يــرى، حســب مــا 

يــراه يف املحافظــة التــي يديرهــا، فليفعــل، وبالفعــل هــم فعلــوا هــذا. فليســت الطــوارئ ضــد أبنــاء مــدن القنــاة 

وإنــا ضــد مــن يرهبــون شــعب مــدن القنــاة.

هنــاك بعــض التســاؤالت لــدى رجــل الشــارع منهــا أن حرتــك عينــت 12 ألــف إخــواين يف إدارات الدولــة 

مــن أجــل الســيطرة عــى مفاصــل الدولــة.. مــا رد ســيادتك؟

 أوالً، هــذا غــر صحيــح، ثانًيــا أنــا أريــد أن أســيطر عــى مفاصــل الدولــة.. رئيــس اجلمهوريــة املســؤول عــن 

إدارة شــأن الدولــة، املســؤول عــن اســتقرار الوطــن، املســؤول عــن أمــن البلــد كلهــا، كيــف يعمــل إذا مل تكــن 

هنــاك إدارة قويــة فاعلــة يف كل أجهــزة الدولــة.. هــذا الــكام غــر صحيــح باملــرة.

العــام،  للقانــون  طبًقــا  تعمــل  لوائــح  هلــا  الداخليــة  وزارة 
أزرع  فكيــف  ورتــب..  كــوادر  وفيهــا  مؤسســات،  وهلــا 
فيهــا أحــد ليــس مــن هــذا اهليــكل؟ هــذا كام غــر 
صحيــح.. وأنــا أحتــرم وأقــدر وزراء الداخليــة مجيًعــا الذيــن 

تولــوا بعــد الثــورة
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   قيــل أيًضــا إن هنــاك اجتاهــا مــن الرئيــس الدكتــور حممــد مــريس لــزرع اإلخــوان املســلمن يف وزارة الداخليــة، 

وإنــه أتــى باللــواء حممــد إبراهيــم وزيــًرا للداخليــة؛ ألنــه يديــن لــه بالــوالء، وأقــال اللــواء أمحــد مجــال الديــن؛ ألنــه 

رفــض أن يمتثــل لتعلياتــه فيــا خيــص محايــة مقــار مجاعــة اإلخــوان املســلمن.
 قبــل أن أتــرك كلمــة »الســيطرة عــى مفاصــل الدولــة«، مفهــوم الســيطرة بمعنــى الظلــم والكبــت والقهــر هــذا 

مرفــوض وهــو مــا كان قبــل ذلــك.
أما السيطرة بمعنى إدارة شؤون البلد بكفاءة عالية؛ فهذا ما جيب أن يكون دون ظلم وبتطبيق القانون.

ثانًيــا، وزارة الداخليــة هلــا لوائــح تعمــل طبًقــا للقانــون العــام، وهلــا مؤسســات، وفيهــا كــوادر ورتــب )جنــدي، 
وصــف ضابــط، وأمــن، وضابــط، وقائــد، ولــواء(، فكيــف أزرع فيهــا أحــد ليــس مــن هــذا اهليــكل.. كيــف حيــدث 
هــذا؟ هــذا كام غــر صحيــح.. وأنــا أحــرتم وأقــدر وزراء الداخليــة مجيًعــا الذيــن تولــوا بعــد الثــورة.. أنــا جئــت 
وجــدت اللــواء حممــد إبراهيــم وزيــر داخليــة، ثــم بعــد ذلــك عينــت اللــواء أمحــد مجــال وزيــًرا للداخليــة، ثــم بعد 

ذلــك عينــت اللــواء حممــد إبراهيــم وزيــًرا للداخليــة العتبــارات تتعلــق باملاءمــة وبالكفــاءة وبطبيعــة املرحلــة.
  ملاذا أقلت اللواء أمحد مجال الدين؟

 هــذا أمــر طبيعــي، عندمــا أرى أن مــن هــو أنســب للقيــام بالــدور يف املــكان، مــع االحــرتام والتقديــر للســابق، 
أفعــل. هــذا أمــر طبيعــي جــًدا، بــل واجــب. هــذا غــر مرتبــط بحايــة مقــار اإلخــوان مــن عدمهــا.... فكــرة أنــه مل 

حيــم قــرص االحتاديــة عندمــا قامــت املظاهــرات أمامــه.
 أنــا ســمعت أمــس أن هنــاك شــخًصا أصيــب يف مقــر حــزب احلريــة والعدالــة ببــور ســعيد.وغد الثــورة أمــس 

أيًضــا حــدث اعتــداء عليــه يف ميــدان طلعــت حــرب.
نعــم، وغــد الثــورة يف امليــدان، إذن العــدوان عــى األحــزاب، أو حالــة املخالفــة للقانــون أو العنــف املوجــود، 
نحــن نعاملــه بالقانــون، وليــس مرتبطــا بشــخص الوزيــر فقــط، وإنــا باهليــكل كلــه، فهــذا األمــر ال عاقة له بمســألة 

 حنــن نريــد إجنــاًزا كبــًرا يف املجــال االقتصــادي،  وهــذا 
األمــر يــأيت بتوســعة دائــرة االســتثمار، وباســتقرار اقتصادي، 
زيــادة  وإىل  الزراعيــة،  الرقعــة  توســعة  إىل  حيتــاج  كمــا 
إىل  حيتــاج  والشــركات،  املصانــع  زيــادة  وإىل  اإلنتــاج، 

مشــاريع كبــرة، وإىل مشــاريع صغــرة ومتوســطة
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اختيــار األنســب للظــرف وللمهمــة. مــع االحــرتام والتقديــر للوزيــر الســابق والــذي ســبقه أيًضــا، كل يــؤدي دوره 
قــدر املســتطاع، مــا مل يرتكــب جرًمــا، وهــم مل يفعلــوا ذلــك.

 سيادتك، هل أصدرت تعليات للواء حممد إبراهيم وزير الداخلية برب املتظاهرين؟

 ال يمكــن أســمح ألحــد كائنـًـا مــن كان وال نفــي عــى اإلطــاق أن ُيــرب مــرصي واحــد بســبب التظاهــر.. 

لقــد قمنــا بالثــورة عــى الظلــم واالعتقــال واحلبــس والقهــر والــرب، فــا يمكــن أن يعــود ذلــك أبــًدا، لكــن إن 

ــة - الذيــن هيامجــون املؤسســات.. مــا عاقــة التظاهــر والثــورة  ــا ســنتكلم عــن مرتكبــي العنــف - البلطجي كن

واملطالــب والــرأي والــرأي اآلخــر بإغــاق جممــع التحريــر، أو بقطــع طريــق املــرتو؟! أو باالعتــداء عــى منشــأة 

مــن املنشــآت.. مــا عاقــة هــذا بذلــك؟ هــل تعودنــا أن نــرى متظاهرين حيملــون مولوتــوف وخرطوش ومســدس 

مــري مــرسوق ومخســن طلقــة وجرينــوف وفــوق ســطح العــارة معــه رشــاش؟.. هــؤالء ليســوا متظاهريــن.. 

هــؤالء خمالفــون للقانــون، يوقــع عليهــم القانــون، والنيابــة العامــة تتــوىل األمــر.

هنــاك فــرق بــن االثنــن.. فــا يمكــن أبــًدا. مــرة أخــرى الزم الــكل يتأكــد. وأنــا أمــام اهلل ســبحانه وتعــاىل وأمام 

اجلميــع، ال يمكــن أن يصــدر منــي، وال اســمح بحــدوث عــدوان عــى متظاهــر واحــد يبــدي رأيه يف الشــارع.

لكن طلبت منهم )الداخلية( محاية قرص االحتادية؟

ــا أن  ــن مطلوًب ــه.. أمل يك ــام يف مكتب ــب الع ــارصة النائ ــم حم ــا ت ــده، ومل ــة وح ــرص االحتادي ــول ق ــاذا تق مل

الداخليــة حتمــي دار القضــاء العــايل؟ وملــا متــت حماولــة االعتــداء عــى جملــس الشــورى.. أمل يكــن مطلوًبــا 

مــن الداخليــة محايــة جملــس الشــورى؟ وعندمــا كانــت هنــاك حمــاوالت لاعتــداء عــى رئيــس الــوزراء.. أليــس 

مطلــوًب مــن الداخليــة أهنــا متنــع االعتــداء عــى رئيــس الــوزراء؟

ــا  إذن، نحــن نقــول إن املنشــآت العامــة، مؤسســات الدولــة.. امللكيــات اخلاصــة والعامــة.. ممنــوع منًعــا باًت

االعتــداء عليهــا.. خاصــة أن يكــون هــذا االعتــداء باملولوتــوف واخلرطــوش، وهــذه األشــياء ال عاقــة هلــا بالثورة 

عــى اإلطــاق.

مــا شــعورك وأنــت تــرى العصيــان املــدين وهــو جيــوب حمافظــات مــرص، والعصيــان املــدين هــو أعــى درجــات 

الرفــض للنظــام احلاكــم؟

العصيــان املــدين املفــروض يبقــى رغبــة مــن شــعب.. مــن نــاس تريــد أن يفعلــوا شــيئا، ويعــروا عــن رأهيــم 

بطريقــة ســلمية إذا فعلــوا فيفعلــون ذلــك، إنــا أن يتحــرك مــن حيمــل ســاًحا، ســواء ســاح أبيــض أو خرطــوش 
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أو ذخــرة حيــة وجيــر النــاس أهنــم ينزلــوا مــن الــوزارة، مــن املؤسســة، مــن الرشكــة. يذهبــون إىل أصحــاب 

املحــات وجيروهنــم عــى غلــق حماهتــم، هــذه بلطجــة، وليــس عصياًنــا مدنًيــا.

ــان املــدين، التظاهــر الســلمي ليــس  ــاه العصي ــس معن ــرأي لي ــر عــن ال ــون جيــرم كل هــذا. التعب أوالً- القان

ــون، تــر باالقتصــاد،  ــا، هــذه بلطجــة ختالــف القان ــا مدنًي ــان املــدين، قطــع الطــرق ليــس عصياًن ــاه العصي معن

ــون. ــا للقان تــر بأمــن املواطنــن، كيــف نواجههــا؟ بــكل حســم، طبًق

البلطجيــة ال جمــال هلــم وال مــكان، الذيــن يارســون العنــف ال جمــال هلــم وال مــكان. نعالــج املســألة، ويتــم 

القبــض عــى هــؤالء، حيولــون إىل النيابــة العامــة.. حتقــق معهــم، بعضهــم يثبــت يف حقــه مــا اهتــم بــه، والبعــض 

اآلخــر ال يثبــت، فيفــرج عنــه، وبالتــايل نحــن نعالــج املســألة بــكل دقــة وقــوة وحســم. أمــا أن يقــول البلطجيــة إن 

هنــاك عصياًنــا مدنًيــا، فهــؤالء نتعامــل معهــم بالقانــون.

  ســيادة الرئيــس، ملــاذا حتمــي حكومــة هشــام قنديــل الفاشــلة، عــى الرغــم مــن أن اجلميــع، معارضــة ومواطنن، 

يرفضــون اســتمرار هــذه احلكومــة؛ ألهنــا باختصــار - عــى األقــل فيــا خيــص رجــل الشــارع مل تقــدم له شــيًئا؟

ــرى يف  ــن ي ــاك م ــة، هن ــد احلكوم ــع ض ــلة، وأن اجلمي ــة الفاش ــوع احلكوم ــك يف موض ــف مع ــي أختل  دعن

ــا، هنــاك عليهــا  احلكومــة إجيابيــات، وهنــاك مــن يــرى فيهــا ســلبيات. احلكومــة تــؤدي، بشــكل إجيــايب أحياًن

ماحظــات، هنــاك تقصــر يف بعــض األمــور، وهــذا أمــر طبيعــي.. املهمــة كبــرة وثقيلــة، ونحــن عندمــا نختــار 

احلكومــة ونختــار الــوزراء نتحــرى الدقــة جــًدا فيمــن يســتطيع أن يقــوم بالــدور يف هــذه املرحلــة، هــذه احلكومــة 

كونــت ألول مــرة يف 2 أغســطس املــايض )منــذ 5 أشــهر تقريًبــا(، وتــم تغيــر حــوايل ثلثهــا مــن حــوايل شــهرين 

ــتحقاق  ــا اس ــن أمامن ــح، ولك ــر صحي ــا غ ــع يرفضه ــا، وأن اجلمي ــى إطاقه ــلة ع ــا فاش ــألة أهن ــإًذا مس ــا، ف أيًض

انتخــايب، وخــال أقــل مــن أربعــة أشــهر )120 يوًمــا( ســيكون هنــاك حكومــة جديــدة، فنحــن نتعامــل مــع هــذا 

العــامل، ونعــرف معنــى تغيــر احلكومــة الكثــر واحلكومــة االنتقاليــة، ومفهــوم عــدم االســتقرار لتغيــر احلكومــة 

كل فــرتة قصــرة وجيــزة.

فاحلكومــة تــؤدي، أنــا أرى أن فيهــا إجيابيــات، يل أيًضــا عليهــا ماحظــات، وهــذه املاحظــات أتعامــل معهــا 

ــع احلكومة. م
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 مثل ماذا؟ 

 نحــن عندنــا مشــاكل كثــر جــًدا. النــاس ينظــرون إىل أن حالــة البلطجــة املختبئــة داخــل بعــض املظاهــرات 

نــوع مــن أنــواع الفشــل؛ ألن الداخليــة جــزء مــن احلكومــة؛ لكــن هــذه املســألة ليســت ســهلة؛ ألن هنــاك شــباًبا 

ــة  ــم النوعي ــل بينه ــن، يدخ ــوارع وامليادي ــرون يف الش ــر، يتظاه ــاب رأي آخ ــن أصح ــن متظاهري ــا ممتازي كراًم

األخــرى )العنــف، املســلحن، البلطجيــة، احلراميــة، وهكــذا..( فيصعــب أن نأخــذ هــؤالء مــن وســط هــؤالء، 

فيبــدو وكأن األمــر مرتبــًكا أحياًنــا يف املجــاالت األمنيــة. ويتحســن ويتعــاىف، ونحــن نعيــش معــه ســاعة بســاعة، 

ويــوم بيــوم. فقــد يكــون هــذا جمــال مــن جمــاالت الضعــف الــذي يبــدو للنــاس وكأن هنــاك عــدم اســتقرار أمنــي.

وهــذا.. احلقيقــة.. يؤملنــي وجيــب أن نصلحــه قــدر املســتطاع، وندفــع يف هــذا االجتــاه؛ ألن رجــال الرشطــة 

يبذلــون قصــارى جهدهــم، فأنــا أشــهد هبــذا أمــام الشــعب كلــه. لكــن أن يكون هنــاك حالة مــن االلتبــاس والتداخل 

بــن املتظاهريــن واملجرمــن. الــذي يقــذف املولوتــوف عــى رجــال الرشطــة هــذا متظاهــر؟! ال يمكــن.. الــذي 

يــرب رجــال الرشطــة باخلرطوش...هــذا متظاهــر؟ ال يمكن.

لكن احلكومة مقرصة يف نواحي اقتصادية كثرة جًدا.

أنــا قلــت مثــاالً، إنــا مــن الناحيــة االقتصاديــة، نحــن لدينــا مشــاكل اقتصاديــة كبــرة جــًدا. أنــا ملــا أتيــت إىل 

ــال يل: إن  ــك املركــزي، وق ــظ البن ــي حماف ــا أقســمت اليمــن )6/30( قابلن ــوم 2 / 7 بعدم ــب الرئاســة ي مكت

ــة. ألن  ــذه القيم ــار ه ــل يف إط ــد ونق ــن نزي ــخ ونح ــك التاري ــذ ذل ــار، ومن ــن 15 ملي ــل م ــًدا، أق ــل ج ــا قلي رصيدن

ــرا يف  ــد إنجــازا كب ــاس تري ــت اآلن تتحــرك. الن ــة مــن الضعــف. أن ــا كان موجــوًدا أدى إىل حال ــاج م ــراث ونت ت

املجــال االقتصــادي، هلــم حــق طبًعــا، لكــن هــذا األمــر يــأيت بخطــط، هــذا األمــر يــأيت بتوســعة دائــرة االســتثار، 

الدولــة،  شــأن  إدارة  عــن  املســؤول  اجلمهوريــة  رئيــس   
واملســؤول عــن اســتقرار الوطــن، واملســؤول عــن أمــن البلــد 
كلهــا، كيــف يعمــل إذا مل تكــن هنــاك إدارة قويــة 

الدولــة أجهــزة  كل  يف  فاعلــة 
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باســتقرار اقتصــادي، بخطــط حقيقيــة فاعلــة، هــذا األمــر حيتــاج إىل توســعة الرقعــة الزراعيــة، حيتــاج إىل زيــادة 

اإلنتــاج، حيتــاج إىل زيــادة املصانــع والــرشكات، حيتــاج إىل مشــاريع كبــرة، وإىل مشــاريع صغــرة ومتوســطة. 

فنحــن نعمــل يف هــذا اإلطــار، واحلكومــة تشــتغل.

ــع  ــوايل 1600 مصن ــن ح ــرب م ــا يق ــاك م ــة، كان هن ــة: وزارة الصناع ــل احلكوم ــن فع ــاالً م ــك مث ــي ل أعط

ــات  ــد أن املواصف ــببه؛ ووج ــر وس ــى التعث ــات ملعن ــت مواصف ــوا، وضع ــاكل، ال يعمل ــم مش ــن، عنده متعثري

ــت  ــم، وحل ــا منه ــاح 119 مصنًع ــم افتت ــة، ت ــهور املاضي ــال الـــ 3 ش ــع، يف خ ــوايل 400 مصن ــى ح ــق ع تنطب

ــدة. ــل جدي ــرص عم ــاه ف ــذا معن ــه. ه ــغالن في ــي ش ــاكلهم، والباق مش

اختــاف  عــى  ولشــباب،  لــرشكات ومســتثمرين وألفــراد  اآلن ســتطرح  فــدان،  مليــون  عندنــا حــوايل 

ــتنتج  ــا س ــذه أيًض ــنطرحها، وه ــرة، وس ــاء اهلل متوف ــا إن ش ــاه فيه ــيوة، واملي ــوب س ــة جن ــتويات، يف منطق املس

إنتاًجــا آخــر زراعًيــا، ممكــن أن يقــوم عليــه صناعــات زراعيــة وأخــرى.

االقتصــاد حيتــاج إىل وقــت لكــي ينمــو، ونحــن نســعى ليــل هنــار لإلنجــاز االقتصــادي يف املجــاالت 

ــه  ــة في ــن أداء احلكوم ــل، ولك ــاج إىل األفض ــم نحت ــادي، نع ــال االقتص ــر يف املج ــايل التقص ــة، وبالت املختلف

ــول. ــه مقب ــاًزا ولكن ــس ممت لي

الســؤال هنــا: إذا كان هــذا هــو رأي رئيــس اجلمهوريــة يف احلكومــة، وإذا كانــت املعارضــة بتقــول إننــا لــن ندخــل 

ــة..  ــل احلكوم ــعر بفش ــارع يش ــة، والش ــرت احلكوم ــد إال إذا تغ ــن نقع ــة، ول ــرت احلكوم ــات إال إذا تغ االنتخاب

ــر  ــار جمموعــة مــن الــوزراء، مــش الزم يكــون 28 وزي ــم اختي ــاًل ال يت ــه مث الســؤال: ملــاذا التمســك باحلكومــة، لي

ــرتة  ــأيت ف ــيايس، وي ــار س ــى أي تي ــوب ع ــر حمس ــس وزراء غ ــع رئي ــوزراء، م ــن ال ــة م ــة قليل ــر، جمموع أو 30 وزي

إعــداد الدولــة )االنتخابــات الرملانيــة القادمــة( يتــوىل هــو املســؤولية، وهــذا يعطــي ضانــة للمعارضــة إن حــزب 

عندمــا أرى أن مــن هــو أنســب للقيــام بالــدور يف املــكان، 
مــع االحتــرام والتقديــر للســابق، أفعــل. هــذا أمــر طبيعــي 
جــًدا، بــل واجــب. هــذا غــر مرتبــط حبمايــة مقــار اإلخــوان 
مــن عدمهــا.... ولكــن اللــواء أمحــد مجــال الديــن مل حيــم 

ــه ــرات أمام ــت املظاه ــا قام ــة عندم ــر االحتادي قص
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احلريــة والعدالــة ومجاعــة اإلخــوان والرئاســة ال تريــد أن تفــرض مرشــحن بعينهــم أو أن تزكــي مرشــًحا بعينــه أو 

أن ترجــح كفــة حــزب عــى حســاب حــزب آخــر. فكــرة وجــود وزراء مــن احلكومــة غــر موجــودة. فكــرة وجــود 

حمافظــن مــن املمكــن أن يســهلوا العمليــة االنتخابيــة عــى اإلخــوان غــر موجــودة... ليــه ســيادة الرئيــس، ال حتــل 

األزمــة مــع املعارضــة وتغــر احلكومــة؟

احلكومــة ال تتدخــل يف االنتخابــات عــى اإلطــاق، إال بالقــدر الــذي تطلبــه اللجنــة العليــا لانتخابــات 

بالتدخــل يف  لنفــي وال للحكومــة  االنتخابــات. ال جمــال، وال أســمح ال  املرشفــة إرشاًفــا كاملــة عــى 

ــوزراء  ــتوى ال ــى مس ــا ع ــكل مكوناهت ــة ب ــلطة التنفيذي ــة، الس ــه اللجن ــا تطلب ــاعدات وكل م ــات. املس االنتخاب

واملحافظــن وغــره تكــون يف خدمــة ويف حالــة تقديــم اخلدمــة املطلوبــة للجنــة املرشفــة عــى االنتخابــات.

أمــا ضانــات نزاهــة وشــفافية االنتخابــات ، فأنــا أدعــو اجلميــع كل القــوى السياســية، كل األحــزاب، غــًدا أن 

يأتــوا لنجلــس لنضــع الضوابــط الكاملــة لكيــف تكــون االنتخابــات نزهيــة شــفافة عــى أعــى مســتوى.

اللجنــة العليــا لانتخابــات اســتعدت لانتخابــات، وتقــدم هلــا أكثــر مــن 50 جهــة مؤسســة، داخلًيــا 45 

جهــة، أخــذوا مجيًعــا تصاريــح ملراقبــة أو للنظــر أو لضــان رؤيــة شــفافية االنتخابــات، ومخــس مؤسســات مــن 

اخلــارج منهــم: منهــم األمــم املتحــدة، ومنهــم االحتــاد األورويب، ومنهــم مؤسســة كارتــر. أكثــر مــن 90 ألــف 

حتــى اآلن، أخــذوا تصاريــح لكــي يكونــوا مشــاهدين، يكونــوا مراقبــن وليــس متداخلــن أو متدخلــن يف شــأن 

االنتخابــات؛ ولكــن لضــان رفــع حالــة واقعيــة لانتخابــات.

ــات  ــار املؤسس ــوا يف إط ــى اآلن، ألن يكون ــم حت ــف رصح هل ــر 90 أل ــذا، أكث ــت كل ه ــا أعط ــة العلي اللجن

ــرص. ــة يف م ــة القادم ــة االنتخابي ــة للعملي ــات املتابع واهليئ

غــًدا، أنــا أقــول للجميــع، لــكل ألــوان الطيــف، لإلخــوة الكــرام يف األحــزاب املختلفــة يف كل مــرص أن يأتــوا. 

وأنــا أتوجــه إليهــم باالســم باحلــزب بالشــخصيات لنجلــس لنضــع الضانــات التــي نراهــا مًعــا مجيًعــا لضــان 

شــفافية ونزاهــة االنتخابــات.

ــتور  ــا للدس ــة، طبًق ــال احلكوم ــن خ ــرص م ــدم م ــن أراد أن خي ــا. م ــرص كله ــبة مل ــر بالنس ــدث كب ــذا ح ه

ــون يف  ــايل يك ــان، وبالت ــح يف الرمل ــايل يصب ــن، وبالت ــن املرصي ــوات الناخب ــب أص ــعى لكس ــد، يس اجلدي

احلكومــة، ليــس برغبــة رئيــس اجلمهوريــة وحــده، أنــا أرشــح، ولكــن الــذي يوافــق ويقــر هــو جملــس النــواب 

ــاء اهلل. ــد - إن ش اجلدي
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اســمح يل ســيدة الرئيــس، أوالً اليــوم ســيادتك اخــرتت طريقــة التحــاور ونظــام التفاهــم مــع األحــزاب، وقلت: 

مــا متخــض عنــه احلــوار الوطنــي ســتوافق عليــه.. هــل اتفقتــم يف احلــوار الوطنــي عــى إجــراء االنتخابــات الرملانيــة 

الشــهر بعــد القــادم؟

الدســتور اجلديــد ينــص عــى أنــه خــال 60 يوًمــا... إجــراءات.. نحــن بدأنــا اإلجــراءات... ليــس لزامــا 60 

ــاس  ــا الن ــًا... نحــن ســنجرهيا يف 4 شــهور، أعطين ــم خــال 6 شــهور مث ــات، يمكــن أن تت ــا عــى االنتخاب يوًم

مســاحة واســعة جــًدا.

ــواء  ــرى أن األج ــيادتك ت ــدين.. س ــان امل ــات والعصي ــرات واالعتصام ــل التظاه ــب يف ظ ــت مناس ــل التوقي  ه

ــات؟ ــراء االنتخاب ــبة إلج مناس

ــد  ــتمر، ال أح ــدة مس ــرص اجلدي ــرأي يف م ــن ال ــر ع ــر والتعب ــًدا؛ ألن التظاه ــبة ج ــواء مناس ــا أرى أن األج أن

ســيمنعه؛ لكــن العنــف واخلــروج عــى القانــون هــذا البــد وأن ُيمنــع يف االنتخابــات أو غــر االنتخابــات.. ثــم 

ــع مراحــل. ــاك أحــد معــرتض عــى قــرص املــدة.. نحــن ســنجرهيا عــى أرب هــل هن

هناك من يعرتض عى الفكرة، بدليل أن أحزاب املعارضة قررت عدم املشاركة يف االنتخابات.

بعــض أحــزاب املعارضــة هــذه تقــول: نريــد نعمــل انتخابــات رئاســية مبكــرة، يعنــي الوقــت مناســب 

النتخابــات رئاســية مبكــرة، ومــش مناســب النتخابــات برملانيــة. هــذا اســتحقاق دســتوري نريــد أن ننتهــي منــه. 

ــاج. ــق لإلنت ــد أن ينطل ــرصي يري ــعب امل الش

ــيكون  ــواب.. س ــس الن ــات جمل ــارك يف انتخاب ــا مل تش ــدا كله ــة غ ــزاب املعارض ــتفعل إذا أح ــاذا س ــيادتك م س

ــالمًيا؟ ــان إس الرمل

ومن قال إن الرملان إسامي.

 اليوم من الذي سيدخل االنتخابات إذا أحزاب املعارضة رفضوا؟

 املســألة مطروحــة عــى اجلميــع، الشــعب املــرصي هــو صانــع القــرار، املرشــحن ليســوا أحــزاب فقــط، 

وأحــزاب كثــرة ســتدخل االنتخابــات، ومــا زال األمــر حتــى اآلن مل يظهــر بالشــكل الكامــل، ال نريــد أن نســبق 

األحــداث. نحــن نقــول: اآلن، نجلــس يف حــوار خــاص باالنتخابــات، ونحــدد الضانــات حتــى يطمئــن اجلميــع 
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لشــفافية ونزاهــة هــذه االنتخابــات. مــا الفــارق بــن ســتة أشــهر وأربعــة أشــهر؟!. شــهرين إيــه الفــرق بــن االثنن؟. 

مــا الــذي سيســتجد يف شــهرين؟ هــذه هــي مســؤوليتي.

لكن ممكن يكون حصل استقرار يف األوضاع سيادة الرئيس أكثر من اآلن.

إن شاء اهلل حيدث االستقرار. االستقرار موجود.

إذن فاعرض املوقف عى احلوار الوطني.

الزم نفــرق بــن العنــف والبلطجــة، وبــن التظاهــر والــرأي والــرأي اآلخــر، التظاهــر والــرأي اآلخــر مســتمر يف 

مــرص ســنوات طويلــة.

ملاذا ال تعرض املوضوع للحوار الوطني، موضوع االنتخابات؟

 هــذا تــم تداولــه. أنــا قلــت لــك إننــي اســترشت أكثــر مــن 150 شــخًصا، واتصلــت شــخصًيا بأكثــر مــن ثاثــن 

شــخًصا، ومنهــم أحــزاب سياســية، ومنهــم مســتقلون، ومنهــم أصحــاب رأي وساســة، وتشــاورنا يف املواعيــد، 

وملــا الكنيســة قالــت: األيــام غــر مناســبة؛ غرنــا املواعيــد. مــا معنــى هــذا؟ موافقــة أم غــر موافقــة؟

أوالً موضــوع الكنيســة، مــن أيــن أتــى اخلطــأ؟ يعنــي عندمــا اختــذت القــرار، عندمــا ســيادتك طّلعــت القــرار 

بتحديــد موعــد االنتخابــات، مل ينظــر أحــد يف األجنــدة، ووجــد أن هــذه األيــام أعيــاد املســيحين؟

ــه إىل الكنيســة  ــاس تذهــب في ــايل الن ــا أســبوع كامــل اســمه أســبوع اآلالم، وبالت ــا عندن ــوا إنن ال ال.. هــم قال

وترجــع كل يــوم، فهــذا مــا مل نكــن ندركــه بالكامــل، لكــن املواعيــد معروفــة. نحــن تفادينــا العبــادات الكبــرة 

والعيــد، تفادينــا ذلــك بقــدر املســتطاع، لكــن ملــا قيــل إن املســألة ممتــدة، قدمنــا املواعيــد أســبوًعا بعيــًدا عــن 

األعيــاد كلهــا.

بســبب  واحــد  مصــري  ُيضــرب  أن  أمســح  ميكــن  ال   
التظاهــر..  لكــن.. مــا عاقــة التظاهــر والثــورة واملطالب 
بقطــع  أو  التحريــر،  جممــع  بإغــاق  اآلخــر  والــرأي  والــرأي 
طريــق املتــرو؟! أو باالعتــداء علــى منشــأة مــن املنشــآت.. مــا 

عاقــة هــذا بذلــك؟
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ســأرجع لنفــس الســؤال: مــا الوضــع إذا متــت االنتخابــات يف ميعادهــا، طبًقــا للقــرار اجلمهــوري الــذي اختذتــه 

ســيادتك، وأحــزاب املعارضــة مل تشــارك، وحــزب النــور مل يســتقر هــل سيشــارك أم ال حتــى اآلن. معنــى ذلــك أن 

الرملــان ســيكون بــال معارضــة، وهــذا ســيكرر مشــهًدا كلنــا رفضنــاه يف انتخابــات 2010م؟

انتخابات 2010م كانت مزورة، ال نقارن هبا عى اإلطاق.

أنا أتكلم عن جملس سيادة الرئيس بال معارضة.

ال جمال لذلك.

 إذا متسكت أحزاب املعارضة برأهيا، ماذا ستفعل، سيادتك؟

مــا مفهــوم املعارضــة؟ أنــا اآلن رئيــس كل املرصيــن. مــا مفهــوم املعارضــة يف ظــل عــدم وجــود الرملان؟! 

مــاذا تعنــي معارضــة ومــاذا تعنــي أغلبية؟!

يعني حزب حاكم موجود وهو احلرية والعدالة.

ليس هناك حزًبا حاكًا.

وفيه أحزاب أخرى تعارض.

هــل حــزب احلريــة والعدالــة هــو احلــزب احلاكــم؟ إذا كان حزًبــا حاكــًا، فلــاذا يتــاوم النــاس،  ويقولــون 

هنــاك مــن حــزب احلريــة والعدالــة أعضــاء كثــر يف احلكومــة. إذا كان حاكــًا. نحــن نريــد أن نســتخدم معيــار 

ومقيــاس واحــد. اآلن ليــس لدينــا حقيقــة معارضــة وأغلبيــة؛ ألن احلكومــة مل تكــّون طبًقــا إلرادة الرملــان بأغلبية 

ومعارضــة. وأنــا رئيــس لــكل املرصيــن وهــذه مســؤوليتي أمــام اجلميــع. فمفهــوم املعارضــة يعنــي أن يكــون 

هنــاك رأي آخــر غــر الــرأي العــام املوجــود أو غــر الــرأي الغالــب. 

 كان هنــاك مــا يقــرب مــن 1600 مصنــع متعثريــن،  ال يعملــون، 
وضعــت مواصفــات ملعــى التعثــر وســببه؛ ووجــد أن املواصفــات تنطبق 
علــى حــوايل 400 مصنــع، يف خــال الـــ 3 شــهور املاضيــة، مت افتتــاح 
ــل  ــى ح ــل عل ــي نعم ــاكلهم، والباق ــت مش ــم، وُحل ــا منه 119 مصنًع

مشــاكلها.. وهــذا معنــاه فــرص عمــل جديــدة
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ــا  ــن عندن ــن نح ــددة، لك ــة ومتع ــع. اآلراء متنوع ــث، أو راب ــاك رأي ثال ــون هن ــن أن يك ــه، يمك ــأس ب ــذا ال ب ه

ــد أن يكــون ملــرص برملــان؛ جملــس الشــورى  ــد أن ننتهــي منهــا، الب ــة الب ــا مرحل اســتحقاق دســتوري، وعندن

ــات،  ــوة إىل االنتخاب ــن الدع ــد م ــايل الب ــان، وبالت ــاك برمل ــون هن ــد أن يك ــان، الب ــد الرمل ــنة بع ــره س ــذا عم ه

وبالتــايل البــد أن تتــم االنتخابــات، فأنــا أهيــب باجلميــع، إخــواين األحبــاب يف كل األحــزاب، البــد أن نتعــاون 

ــة؛ كــي ندخــل يف  ــة انتقالي ــا يســمى مرحل ــواب عــى م ــى نغلــق األب ــة؛ حت ــى نمــر مــن هــذه املرحل ــا حت مجيًع

مرحلــة االســتقرار، ويكــون هنــاك أغلبيــة ومعارضــة، أو ائتــاف، يكــون أّيــا مــا يكــون. الشــعب املــرصي خيتــار 

كيفــا يريــد. الفيصــل يف املوضــوع هــو إقبــال الشــعب املــرصي عــى االنتخابــات، والنــاس تريــد أن تنتهــي مــن 

ــة، تريــد أن تذهــب إىل اإلنتــاج، تريــد أن تســتقر. املرحلــة االنتقالي

لكــن أحــد رمــوز املعارضــة أمــس مثــًا، أعلــن وناشــد املواطنــن بعــدم التوجــه للتصويــت يف االنتخابــات 

الرملانيــة، وناشــد األحــزاب السياســية بعــدم املشــاركة يف انتخابــات جملــس النــواب القادمــة.

هــذا رأيــه، أنــا ال أمنــع اآلراء. مــن يريــد أن يقــول رأيــه يقولــه، لكــن الفيصــل يف النهايــة أن الشــعب املــرصي 

ــدة،  ــور جي ــبة احلض ــت نس ــوح، وكان ــه بوض ــال رأي ــتفتاء، وق ــتور واالس ــرتاع يف الدس ــق االق ــب إىل صنادي ذه

ــعب  ــذه إرادة الش ــايل ه ــة. وبالت ــا متوازن ــت ب ــبة التصوي ــت نس ــة، وكان ــم معقول ــت بنع ــبة التصوي ــت نس وكان

املــرصي. وأيًضــا، كان هنــاك مــن يقــول للنــاس ال تذهبــوا إىل صناديــق االقــرتاع واالســتفتاء، وال تقولــوا رأيكــم 

ــع مــرة أخــرى، وأؤكــد  ــا أدعــو اجلمي ــايل أن ــب. وبالت يف هــذا الدســتور، فحــدث االســتحقاق، وهــذا يشء طي

هــذه الدعــوة. نحــن - كمرصيــن - عندنــا حالــة نريــد أن ننتقــل إىل حالــة أفضــل، نريــد أن نذهــب إىل مرحلــة 

اإلنتــاج واالســتقرار، االســتقرار الســيايس واالجتاعــي، ثــم االســتقرار اإلنتاجــي، واألمــن يغلــف كل هــذا. البــد 

أن ننتقــل، البــد أن نذهــب إىل مــكان جديــد؛ لذلــك البــد أن ننتهــي مــن مســألة االنتخابــات.

ــا،  ــا أو بقراره ــه، بحكمه ــا علي ــتورية مالحظته ــة الدس ــت املحكم ــد أن قال ــون بع ــول: إن القان ــن يق ــاك م هن

وذهــب إىل جملــس الشــورى، البــد أن يرجــع مــرة أخــرى للمحكمــة الدســتورية، وإال ســيكون هــذا القانــون وهــذه 

االنتخابــات جمــال طعــن، وقــد يكــون يف النهايــة هــذا الرملــان برملانــا باطــال؟

ــة  ــف املحكم ــورى مل خيال ــس الش ــتورية، جمل ــة الدس ــات املحكم ــكل ماحظ ــزم ب ــورى الت ــس الش جمل

الدســتورية فيــا ارتأتــه يف القانــون، وقــام بتصويــب كل املــواد وكل البنــود التــي أبــدت عليهــا املحكمــة 
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الدســتورية ماحظتهــا. مــع كل االحــرتام للجهتــن، ملجلــس الشــورى واملحكمــة الدســتورية. أنــا ال أتدخــل 

يف شــأن هــذا وال ذاك. وحينــا جــاءين القانــون ألصــدره أرســلت إىل املحكمــة الدســتورية للعلــم واإلحاطــة 

ــه خمالفــة ملاحظاهتــم. ــون الــذي ليــس في هــذا القان

هل ردوا عى سيادتك؟

ال.. مل يردوا.

إذا ردوا وقالوا فيه ما زال هناك مالحظات، ماذا ستفعل سيادتك؟

ال.. هــذه مســألة أخــرى، ترجــع ملجلــس الشــورى. املحكمــة قالــت بــكل اقتــدار، بــكل احــرتام رأهيــا يف 

ــه أن يعيــد إليهــا القانــون  مــواد القانــون، وأعــادت القانــون باملاحظــات إىل جملــس الشــورى، ومل تطلــب من

ــه يــوم اخلميــس املــايض، وأرســلت  مــرة أخــرى. جملــس الشــورى رفــع إيّل هــذا القانــون إلصــداره. أصدرت

ــر يف  ــة التقدي ــا يف مــرص، وهــي صاحب ــة العلي ــة القضائي للمحكمــة صــورة مــن هــذا اإلصــدار؛ ألهنــا هــي اهليئ

ــاك مشــكلة يف هــذا املجــال. ــا ال أرى أن هن املواقــف هــذه. أن

ــن  ــي ب ــكلة الت ــا املش ــول أوالً: م ــور، وأق ــزب الن ــد ح ــف عن ــد أن أق ــور، أري ــزب الن ــة ح ــور وأزم ــزب الن ح

ــام  ــت وأدت إىل قي ــض - انعكس ــردد البع ــا ي ــة - ك ــذه األزم ــكلة وه ــذه املش ــل ه ــور؟ وه ــزب الن ــيادتك وح س

ســيادتك بفصــل املستشــار املنتمــي حلــزب النــور مستشــار الســيد رئيــس اجلمهوريــة لشــؤون البيئــة الدكتــور خالــد 

علــم الديــن انتقاًمــا مــن حــزب النــور أو لوجــود خــالف مــع حــزب النــور؛ ألن حــزب النــور جلــس مــع جبهــة 

ــة؟ ــة والعدال ــة حــزب احلري اإلنقــاذ، وتفــاوض معــه يف غيب

ليــس بينــي وبــن حــزب النــور وال أي حــزب آخــر يف مــرص اآلن أي مشــكلة. ال يوجــد مشــكلة عــى اإلطــاق 

بينــي وبــن أي حــزب. أنــا رئيــس كل املرصيــن وهــذه حقيقــة، وكل األحــزاب هــذه ممثلــة أللــوان طيف ســيايس 

متعــدد مــن املرصيــن، فأنــا أقــف مــن كل هــذه األحــزاب عــى نفــس املســافة، فــا يوجــد مشــكلة بينــي وبــن 

حــزب النــور وال غــره مــن األحــزاب.

وبالنسبة ألزمة الدكتور خالد علم الدين مستشار السيد رئيس اجلمهورية امُلقال؟

ليــس هلــا عاقــة بحــزب النــور. رئيــس اجلمهوريــة يعــن مستشــارين، وبعــض املستشــارين مثــل الدكتــور 

ــودة،  ــب وم ــكل ح ــك ب ــل مع ــرتض، وأتعام ــا مل أع ــه، وأن ــة ب ــباب خاص ــكان ألس ــرتك امل ــه ي ــأي أن ــرو يرت عم
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ــرة  ــع كث ــر - يف مواضي ــاز التعب ــمًيا - إن ج ــار رس ــع املستش ــت موق ــا ترك ــة بعدم ــك يف املرحل ــاور مع وأتش

جــًدا، وغــره ممــن رأوا أهنــم ال يريــدون أن يكونــوا مستشــارين يف هــذه املرحلــة ألســباب خاصــة هبم.أنــا مل 

أراجعهــم يف األســباب اخلاصــة هبــم.

ــم ارتأيــت ألســباب خاصــة يب  ــد، أي أحــد، ث ــور خال ــا عّينــت مستشــاًرا، بغــض النظــر عــن الدكت كذلــك أن

ــا قلــت  ــة. أن ــع عقوب ــة، ولســت جهــة توقي ــه عقوب ــه، ومل أوقــع علي ــا مل أفصل ــه. أن ــًرا للمســؤولية أن أعفي وتقدي

ــد مــن منصــب املستشــار نقطــة. ومل خيــرج وال منــي وال مؤسســة الرئاســة أي كام آخــر  ــور خال إعفــاء الدكت

ــد. ــور خال ــر لشــخص الدكت غــر هــذا، وهــذا حقــي، مــع كل االحــرتام والتقدي

ال عاقــة هلــذا بحــزب النــور، وال عاقــة هلــذا باهتامــات موجهــة للدكتــور خالــد مــن عدمــه، وإنــا هلــا عاقــة 

بتقديــري كرئيــس للجمهوريــة دون أن أيسء إليــه هــذا ليــس هــذا طبعــي عــى اإلطــاق، وإنــا أنــا أقــدر املســألة 

بــا يتوافــر لــدي مــن معلومــات، وبــا أراه حيقــق املصلحــة مصلحــة النــاس والوطــن.

ــدي معلومــات عــن  ــة عن ــي رئيــس اجلمهوري ــدي مــن معلومــات - بصفت ــر ل ــا يتواف ــت ب ــا رأي ــايل أن  وبالت

حاجــات كثــر - فالقــرار إعفــاء وليــس فصــًا وليــس قهــًرا وليــس اهتاًمــا وال أي يشء مــن هــذا، ولكــن أنــا أقــدر 

جــًدا حــزب النــور.

ــزب  ــة، ح ــاء والتنمي ــزب البن ــط، ح ــزب الوس ــة، ح ــة والعدال ــزب احلري ــد، ح ــزب الوف ــدر ح ــا أق  ك

ــض  ــار، بغ ــا يل مستش ــة إن أن ــا عاق ــس هل ــم. لي ــم وأحرتمه ــا أقدره ــل. أن ــا تعم ــزاب كله ــة. األح األصال

النظــر مــن هــو، اســتقال هــذا رأيــه وهــذا أمــر يعــود إليــه، أو أنــا أعفيــه مــن منصبــه ألســباب تتعلــق باحلالــة 

ــة. ــة املهم ــودة وبتأدي املوج

لشــركات  ســتطرح  اآلن  فــدان،  مليــون  حــوايل  عندنــا   
ومســتثمرين وألفــراد ولشــباب، علــى اختــاف املســتويات، يف 
منطقــة جنــوب ســيوة، وامليــاه فيهــا - إن شــاء اهلل - متوفــرة، 
زراعًيــا،  آخــر  إنتاًجــا  ســتنتج  أيًضــا  وهــذه  وســنطرحها، 

ممكــن أن يقــوم عليــه صناعــات زراعيــة وغرهــا
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ــاس  ــكالم، والن ــك يف ال ــع حرت ــك اســتخدمت أصب ــك يف آخــر خطــاب ل ــك أن ــب عــى حرت ــاس تعت الن

ــرتة النظــام الســابق؟ ــكري وف ــس العس ــرتة املجل ــاهد ســابقة لف ــا إىل مش ــذا يعيده شــعرت أن ه

ليســت للنــاس، إشــاريت هــذه للخارجــن عــن القانــون، مــن خيــرج عــن القانــون ال يمكــن أن أهتــاون معه عى 

اإلطــاق. مــن يعتــدي عــى النــاس، مــن يــارس البلطجــة عــى النــاس، أمــا النــاس ال يمكــن أبــًدا أن أوجــه إليهــم 

هــذا أبــًدا. هــؤالء النــاس منــي وأنــا منهــم. أنــا خــارج مــن هــذا الوطــن، مــن هــذا الطــن. صحيــح أنــا تعلمــت يف 

جامعــات كبــرة، وســافرت إىل العــامل كلــه، ولكــن أنــا أصــي مــن هــذا الطــن؛ فــا يمكــن أن يكــون هــذا موجــه 

للنــاس عــى اإلطــاق، إنــا ملــن؟ للمجــرم.

حرتــك قلــت يف خطــاب شــهر لــك أمــام االحتاديــة، قلــت بالنــص: »أربعــة مخســة ســتة« ويف »حــارة مزنوقــة« 

و»قاعديــن بيتفقــوا مــع بعــض«، وبعديــن وال حــس وال خــر، وال عرفنــا مــن األربعــة مخســة ســتة، وال عرفنــا أيــن 

احلــارة املزنوقــة هــذه. بعــد ذلــك بفــرتة، ســيادتك قلــت: إن املتهمــن أمــام االحتاديــة اعرتفــوا أن هنــاك مــن مّوهلــم، 

وأن هنــاك مــن وقــف وراءهــم، وكــذا وكــذا. يف اليــوم الثــاين، النيابــة العامــة أخلــت ســبيل كل املتهمــن.

 أنت تريدين أن أتدخل يف شؤون النيابة.

ال أنــا أريــد أن أعــرف مــن األربعــة مخســة ســتة، وملــاذا عندمــا يتحــدث رئيــس اجلمهوريــة ال يتحــدث باألســاء 

وباملعلومــات واألرقــام، ويدلــل عــى ذلــك بعــد ذلــك بإجــراءات حتقيقيــة مــن قبــل اجلهــات القضائيــة. الــكالم يــا 

ســيادة الريــس عندمــا أطلــق عــى عواهلــه وبشــكل مفتــوح أثــار حالــة بلبلــة، حالــة جــدل، أيًضــا حالــة ســخرية؟

أنا أريد أن أقول شيًئا. الثورة املرصية هلا أعداء أم ال؟

أنــا ال أمنــع اآلراء.. مــن يريــد أن يقــول رأيــه يقولــه، لكــن 
الفيصــل يف النهايــة أن الشــعب املصــري ذهــب إىل صناديــق 
بوضــوح،  رأيــه  وقــال  واالســتفتاء،  الدســتور  يف  االقتــراع 
وكانــت نســبة احلضــور جيــدة، وكانــت نســبة التصويــت 
بنعــم معقولــة، وكانــت نســبة التصويــت بــا متوازنــة.. 

ــري ــعب املص ــذه إرادة الش ــايل ه وبالت
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أكيد، ليس هناك ثورة ليس هلا أعداء.

هناك ثورة مضادة صحيح أم ال؟

بالتأكيد.

هنــاك مــن ال يريــد ملــرص أن تنهــض أم ال؟ يف الداخــل واخلــارج، أمــر طبيعــي، موجــود. كيــف أنــا كرئيــس 

مجهوريــة أمنــع هــؤالء املعاديــن للثــورة الذيــن يقفــون ضدهــا مــن أن يفعلــوا ذلــك. بطــرق متعــددة، أهــم وســيلة 

ــعي  ــال س ــر، إفش ــة 25 يناي ــورة املرصي ــداء الث ــعي أع ــال س ــادة، إفش ــورة املض ــعي الث ــال س ــائل إفش ــن وس م

ــي  ــيلة ه ــم وس ــؤالء، أه ــل ه ــي نفش ــر اآلن، لك ــدأت تظه ــي ب ــًا، الت ــتخدمت يف 2010م مث ــي اس ــة الت البلطج

إعــال القانــون؛ فهنــاك مــن هــؤالء مــن هــو قيــد التحقيــق اآلن.

 هؤالء املتهمون الذين كانوا أمام االحتادية أم من؟

كلهــم. كل الذيــن أرشت أنــت إليهــم دول. هنــاك مــن هــو مطلــوب مــن النيابــة اآلن ضبطــه وإحضــاره، عندمــا 

ــى  ــوع حت ــدث يف املوض ــد أن يتح ــق أح ــن ح ــي وال م ــن حق ــس م ــق. لي ــم التحقي ــة، ويت ــر يف النياب ــون األم يك

تظهــر قــرارات النيابــة يف هــذا الشــأن. وبالتــايل الدولــة ليســت نائمــة.. الدولــة بمؤسســاهتا املختلفــة وبإعــال 

القانــون يف ترصفاهتــا، وهــذا هــو األمــر الصعــب.

ــا  ــاعات أيًض ــال لإلش ــت املج ــال، وفتح ــال للخي ــت املج ــم فتح ــم دون حتديده ــارة إليه ــن اإلش لك

ــس؟! ــيادة الرئي س

ــه  ــة قــررت أن ــل، وال أقــول عــى أحــد بغــر اســمه شــيًئا إال إذا ثبــت فعــًا، النياب ــا ال أهتــم أحــًدا بغــر دلي أن

ــريص  ــا ح ــها اآلن، حرصن ــي نعيش ــة الت ــة املرحل ــايل صعوب ــاء، وبالت ــال إىل القض ــتحق أن حي ــه يس ــم، وأن مته

عــى أن القانــون يأخــذ جمــراه، وأن القضــاء يكــون مســتقًا، وأال حيــدث قــرارات اســتثنائية، قانــون الطــوارئ 

إعالــه يــيء. أخــذ حالــة صغــرة منــه حلايــة املواطنــن يف مــدن القنــاة يف وقــت قصــر ال يعنــي إطــاق العنــان 

ملخالفــة القوانــن األخــرى، إنــا نحــن نعالــج بعــاج بعمليــة جراحيــة دقيقــة الوضــع املوجــود.

وبالتــايل، النــاس معــي وأنــت مــن النــاس وتــرى أن هنــاك مــن يعبــس. صعوبــة املســألة يف مــاذا؟ يف أن نميــز 

مــا بــن الــرأي ومــا بــن اجلــرم. هنــاك مــن يقــول رأيــه، أهــًا وســهًا وعــى العــن والــرأس؟، وآخــر يتظاهــر.. 
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ــا.. ال، خيــوف النــاس.. ال،  أهــًا وســهًا وعــى العــن والــرأس، أمــا مــن يســتخدم ســاًحا؟ فــا، يقطــع طريًق

يســعى بالتحريــض ضــد ثــورة مــرص.. ال. أنــا أريــد مــن املرصيــن كلهــم الذيــن يســمعوننا أن يدركــوا أنــه بقــدر 

حجــم مــرص الكبــر ورغبتنــا كلنــا يف أننــا نذهــب إىل حالــة مســتقرة. هنــاك مــن يســعى لوقــف هــذا األمــر مــن 

أعــداء الثــورة. 

النــاس اآلن تطالبنــي بحســم املواقــف، بــرب مــن يعتــدي، النــاس تقــول: أصــر هــذا أم ضعــف؟ ال.. إن 

ــي أننــي حاســم، ولكــن مــع أهــي ومــع وطنــي ومــع الشــعب املــرصي أصــر؛ حتــى أســتطيع أن أخــرج  طبيعت

املجــرم مــن وســط املخلصــن إذا كانــوا متظاهريــن، حتــى أســتطيع أن أمحــي املؤسســة. نحــن اآلن نتكلــم مــع 

بعــض بوضــوح ورصاحــة.

ــع  ــى مواق ــداول ع ــات تت ــاك ترسيب ــة، هن ــذه الرصاح ــت هب ــك تكلم ــا حرت ــس، طامل ــيادة الرئي ــمح يل س اس

التواصــل االجتاعــي تقــول: إن هــذه التحقيقــات معروفــة، وهــؤالء األشــخاص معروفــون، واالهتــام واضــح، 

وأنــت متنــع جهــات التحقيــق مــن أن تبــادر باختــاذ إجراءاهتــا مــع هــؤالء؛ حتــى ال يقولــوا عنــك: إنــك قــد جئــت 

ــك أو أن تلفــق هلــم؟ ــام مــن أعدائ ــك أو االنتق ــة أعدائ ملحارب

ــا  ــس، أن ــق. بالعك ــارس التحقي ــا مت ــق، إهن ــات التحقي ــع جه ــي أن أمن ــن حق ــس م ــا لي ــذا، أن ــل ه ــا ال أفع أن

ــام،  ــتقال ت ــتقلة اس ــي مس ــون، وه ــا للقان ــة، طبًق ــا الكامل ــذ فرصه ــق تأخ ــات التحقي ــى أن جه ــًدا ع ــص ج حري

ــلطات  ــا الس ــاون معه ــًا، وتتع ــا كام ــذ حقه ــة تأخ ــة عام ــق أو نياب ــاة حتقي ــت قض ــواء كان ــق س ــات التحقي جه

التنفيذيــة يف جهــات األمــن بالطريقــة التــي تراهــا جهــات التحقيــق. هــذا الشــعب ليــس ضعيًفــا، ورئيســه حاســم 

جــًدا مــع الصــر، حاســم جــًدا مــع الصــر.

هــل هنــاك ثمــة خــالف بــن مؤسســة الرئاســة وبــن القــوات املســلحة ممثلــة يف الفريــق عبــد الفتــاح الســيي 

ــر الدفــاع؟ وزي

ال يمكــن أن يكــون هنــاك خــاف بــن مؤسســة الرئاســة والقــوات املســلحة؛ ألن الرئيــس والقــوات املســلحة 

ــاع  ــر الدف ــلحة، ووزي ــوات املس ــى للق ــد األع ــو القائ ــة ه ــس اجلمهوري ــد. رئي ــرف واح ــا ط ــن، مه ــا طرف ليس

الفريــق أول عبــد الفتــاح الســيي القائــد العــام للقــوات املســلحة رجــل حمــرتف، مهنــي، وطنــي، حمــرتم، حيــب 
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بلــده، ويعــرف طبيعــة املرحلــة، واملجلــس األعــى للقوات املســلحة بــكل مكوناتــه يف غاية املهنية، ومؤسســة 

ــة عراقــة حافظــت عــى نفســها، فيهــا املخلصــون مــن  القــوات املســلحة هــي مــن أكــر املؤسســات املرصي

أبنــاء مــرص، هــم مجيًعــا إخــواين وأبنائــي.. أحــب القــوات املســلحة.

ســيادتك، بــاذا تفــرس أنــه يف الفــرتة القليلــة املاضيــة كانــت هنــاك بعــض املعلومــات والترسيبــات واإلشــاعات، 

ــد  ــق عب ــة اللــواء أو الفري ــاك خالفــات، وأن ســيادتك تنــوي إقال ــأن هن التــي ال ترقــى إىل أن تكــون معلومــات، ب

الفتــاح الســيي وبعــض كبــار قيــادات اجليــش.. هــل كانــت هنــاك فعــاًل نيــة إلقالــة وزيــر الدفــاع؟

دائًا ما ُترّوج الشائعات يف األماكن القوية وليست يف الضعيفة؛ ألن الضعيف ال حيتاج إىل شائعات.

لكن، مل تكن هناك نوايا يا فندم إلقالة وزير الدفاع؟

ــوراء  ــرص إىل ال ــود بم ــد أن يع ــن يري ــاق، م ــى اإلط ــل ع ــذا القبي ــن ه ــاك أي يشء م ــن هن ــتحيل، مل يك مس

حيــاول أن يوجــد نوًعــا مــن أنــواع الــرشوخ، وهــو يفشــل وسيفشــل ولــن ينجــح، ســأحافظ بــكل قــوة وســأدعم 

ــا. ــادة، هــؤالء يف عينــي مجيًع ــاط، ق ــراًدا، صــف ضب ــا، أف ــة وتدريًب ــكل قــوة القــوات املســلحة، مهني ب

ــا بعــض املقــوالت مثــل أن هنــاك اجتاًهــا ألخونــة اجليــش، هنــاك  ســيادتك بــاذا تــرد عــى مــن يطلقــون أحياًن

ــاط، ومــن املمكــن أن يعــود اجليــش مــرة أخــرى للعمــل الســيايس؟ ــة تذمــر بــن صفــوف صغــار الضب حال

هــذا كلــه كام غــر صحيــح مــن منطلــق أيًضــا الشــائعات التــي حيــاول هبــا البعــض مــن أعــداء الثــورة مــن 

الثــورة املضــادة مــرة أخــرى أهنــم يفتــوا يف عضــد الوطــن، ولــن يفلحــوا يف ذلــك أبــًدا عــى اإلطــاق، ال يوجــد 

أي يشء مــن هــذا القبيــل عــى اإلطــاق.

املحكمــة  ماحظــات  بــكل  التــزم  الشــورى  جملــس   
املحكمــة  خيالــف  مل  الشــورى  جملــس  الدســتورية، 
بتصويــب  وقــام  القانــون،  يف  ارتأتــه  فيمــا  الدســتورية 
كل املــواد وكل البنــود الــي أبــدت عليهــا املحكمــة 

ماحظتهــا الدســتورية 
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ــة  ــس الرصاح ــا بنف ــس أيًض ــيادة الري ــمح يل س ــة، واس ــرات العام ــلحة إىل املخاب ــوات املس ــن الق ــت م إذا انتقل

ــكلة يف  ــاك مش ــا هن ــة، ورب ــر متكامل ــات غ ــديد املعلوم ــف الش ــيادتك. لأس ــا س ــم هب ــن تتكل ــوح اللذي والوض

ــرات العامــة  ــن جهــاز املخاب ــا ب ــاك مشــكلة م ــرّدد أن هن ــة، لكــن ت ــي ختــرج مــن رئاســة اجلمهوري املعلومــات الت

وبــن رئاســة اجلمهوريــة، خاصــة أن هنــاك حالــة رفــض لــدى بعــض ضبــاط املخابــرات حيــال مــا تــم مــع أحــد 

الضبــاط يف اإلســكندرية عندمــا قــام أحــد قيــادات حــزب احلريــة والعدالــة بالقبــض عليــه والتعامــل معــه بعنــف، 

وهــذا املوضــوع أثــار حفيظــة مــن يف داخــل جهــاز املخابــرات أدت إىل وجــود حالــة رشخ بــن املخابــرات العامــة 

وبــن الرئاســة والرئيــس؟

أيًضــا، هــذا كام غــر صحيــح، املخابــرات العامــة تابعــة مبــارشة لرئيــس اجلمهوريــة، تابعــة يل، ألول مــرة 

ــا عــى اتصــال  ــر املســؤول عنهــا اآلن، وأن ــة يتوالهــا أحــد أبنائهــا الوزي ــرات العامــة املرصي يف تاريــخ املخاب

ــارة للمخابــرات  ــا كنــت يف زي دائــم عــى مــدار الســاعة وليــس اليــوم مــع املخابــرات العامــة بــكل فروعهــا، أن

ــان  ــا يف رمض ــارة أيًض ــة، وكان يل زي ــرات العام ــادات املخاب ــع كل قي ــت م ــايض، وجلس ــبوع امل ــة األس العام

ــل  ــوم يف الداخ ــوم بي ــم ي ــم وأعاهل ــع خططه ــا أتاب ــا. أن ــا وفروعه ــع كل قيادهت ــذ م ــت حينئ ــايض، وجلس امل

ــون أنفســهم بــكل احلــب ملــرص، وال يوجــد  واخلــارج. هــؤالء يســهرون عــى أمــن الوطــن، وهــؤالء اآلن يبن

ــوي  ــها، تق ــاء نفس ــد بن ــرات. تعي ــلبيات والثغ ــض الس ــا بع ــس هب ــامل لي ــت أو يف الع ــا كان ــرص أًي ــة يف م مؤسس

نفســها. أنــا أدعمهــم، أحافــظ عليهــم، أثــق هبــم، أحبهــم، أريــد هلــم خــًرا؛ ألن مــن خاهلــم حيفــظ أمــن مــرص، 

ــا. ــا وخارجًي هــم أحــد األدوات األساســية الفاعلــة يف حفــظ أمــن مــرص داخلًي

 ليــس بيــين وبــن حــزب النــور وال أي حــزب آخــر يف مصر اآلن 
ــة،  ــذه حقيق ــن وه ــس كل املصري ــا رئي ــكلة.. أن أي مش
وكل األحــزاب هــذه ممثلــة أللــوان طيــف سياســي متعــدد 
مــن املصريــن، فأنــا أقــف مــن كل هــذه األحــزاب علــى 

نفــس املســافة



737

الفصل الثالث: حوارات الرئيس الشهيد محمد مرسي

ماذا تقول ملن يقول إن الرئيس واإلخوان املسلمن يريدون أن يعصفوا باملحكمة الدستورية العليا؟

ــد  ــتور اجلدي ــا، والدس ــتقااًل تاًم ــتقلة اس ــا مس ــتورية العلي ــة الدس ــك، املحكم ــبب لذل ــد س ــاذا؟! ال يوج مل

أوجــد هلــا تكوينـًـا. أول مــا املحكمــة الدســتورية بتكوينهــا اجلديــد أرســلت يل تطلــب بوضــوح باقــي أعضائهــا 

القدامــى يذهبــون إىل أيــن، وافقــت فــوًرا، وافقــت يف التــو واللحظــة عــى قــرار املحكمــة أو رغبــة املحكمــة يف 

نقــل فــان أو فــان إىل جهــات قضائيــة وفًقــا لنــص الدســتور بشــكل أو بآخــر.

ــذي  ــتوري - ال ــاك اإلعــالن الدس ــك كان هن ــة مــن املحكمــة، ولذل ــدى مؤسســة الرئاس ــاك خمــاوف ل كان هن

احلقيقــة اعتــذرت عنــه يف البدايــة وقلــت إنــه مــن األخطــاء - كان بــه مــادة واضحــة جــًدا حتــاول أهنــا حتمــي جملــس 

ــة  ــكام خاص ــدور أح ــن ص ــتورية م ــة الدس ــاص باملحكم ــا خ ــق م ــن قل ــية م ــة التأسيس ــي اجلمعي ــورى وحتم الش

باملحكمــة الدســتورية حتــل جملــس الشــورى أو حتــل اجلمعيــة التأسيســية.. هــل ســيادتك كنــت متخوًفــا أو كانــت 

مؤامــرة حتــاك يف املحكمــة الدســتورية حيــال املشــهد الســيايس يف مــرص؟

رئيــس اجلمهوريــة بــا لديــه مــن ســلطات يف املرحلــة االنتقاليــة الســابقة قبــل إقــرار الدســتور اجلديــد كان 

مــن حقــه أن يصــدر إعانــات دســتورية للحفــاظ عــى الوطــن يف هــذه املرحلــة إىل أن جــاء الدســتور اجلديــد، 

اآلن ُغّلــت يــد رئيــس اجلمهوريــة يف أي يشء بالنســبة للدســتور. الدســتور اآلن عــى اجلميــع، وبالتــايل تقديــر 

ــذي كان  ــذا ال ــو ه ــد ه ــتور جدي ــل إىل دس ــى ننتق ــا حت ــرة مرحلًي ــى املس ــظ ع ــا حياف ــة مل ــس اجلمهوري رئي

يدفعنــي إىل إصــدار إعــان دســتوري أو قانــون أو أو إلــخ.

القضــاة يشــعرون أن ســيادتك مل تؤمــن املحكمــة الدســتورية، وأن ســيادتك كان ممكــن جــًدا أن تفــض احلصــار 

املوجــود حــول املحكمــة الدســتورية لكــن ســيادتك مل تفعــل ذلــك؟

النائــب العــام حــورص أيًضــا، ومؤسســات الدولــة ومنشــآهتا حــورصت أيًضــا، وقــرص االحتاديــة املوجــود بــه 

رئيــس اجلمهوريــة ذهــب إليــه متظاهــرون، وبعضهــم مــارس العنــف ضــد هــذا املــكان، و.. و.. إلــخ، فــإًذا أنــا 

ال يمكــن أبــًدا أن أرىض أن يكــون هنــاك أي نــوع مــن أنــواع الضغــط أو التوجيــه للقضــاء املــرصي بــكل هيئاتــه: 

ــا،  ــذا أرفضــه متاًم ــا، ه ــة، أو غره ــة، أو النياب ــا الدول ــة قضاي ــاء اإلداري، أو هيئ ــتورية، أو القض ــة الدس املحكم

وأمنعــه مــا أســتطيع إىل ذلــك ســبيًا.
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لكــن نــادي القضــاة اآلن ســيادة الريــس، بعــض األعضــاء يف املجلــس األعــى للقضــاء، يطالبــون بتغيــر 

النائــب العــام ليــس انتقــاًدا لشــخصه؛ ألنــه رجــل حمــرتم، ولكــن بالطريقــة التــي جــاء هبــا.. الســؤال للســيد رئيــس 

ــة القضــاة؟! ــزوالً عــى رغب ــر النائــب العــام ن ــدم تغي ــا فن ــة: هــل تنــوي ي اجلمهوري

أنــا ال أملــك هــذا، النائــب العــام اآلن طبًقــا للدســتور املوجــود ال يملــك أحــد أن يعزلــه، أنــا ليــس يف يــدي 

أن أعــزل أحــًدا، ال أحــد مــن القضــاة وال النائــب العــام، النائــب العــام جــاء بطريقــة دســتورية، بطريقــة قانونيــة 

رشعيــة صحيحــة مئــة يف املئــة، وعندمــا صــدر الدســتور اجلديــد أصبــح النائــب العــام اآلن حمصنـًـا، فــا يملك 

أحــد أن يعزلــه عــى اإلطــاق. فالنائــب العــام اآلن مســتقر يف مكانــه حتــى لــو اختلــف معــه بعــض اإلخــوة يف 

وجهــات نظــر خمتلفــة، فهــذا أمــر، لكــن النائــب العــام لــه قــدره ولــه قيمتــه كمنصــب وكشــخص وكمؤسســة 

نحافــظ عليهــا مجيًعــا.

ــر  ــد  تغي ــك ال تري ــاذا حرت ــة اآلن، فل ــلطة التنفيذي ــة والس ــلطة القضائي ــن الس ــتباك ب ــة اش ــاك حال هن

ــام ..؟ ــب الع النائ

ــة النائــب العــام، هــؤالء هــم الرجــال الكــرام الذيــن  الدســتور ال يعطــي لرئيــس اجلمهوريــة احلــق يف إقال

ــًدا. يعرفــون الدســتور والقانــون جي

ــاة  ــن القض ــأزم ب ــف مت ــد أن املوق ــا جي ــذار  عندم ــدم باعت ــام أن يتق ــب الع ــن النائ ــب م ــن يطل ــن ممك لك

ــام؟ ــب الع والنائ

النائــب العــام عــى فكــرة عضــو يف املجلــس األعــى القضــاء، أحــد األعضــاء الســبعة هــو النائــب 

العــام، فهــو جــزء مــن تركيبــة القضــاء يف مــرص املحرتمــة جــًدا، وبالتــايل هــذه مســألة قضائيــة داخــل البيــت 

ــا، ومــن املحافظــة عليهــا ومــن متــام  ــي، داخــل مؤسســة القضــاء، التــي جيــب أن نحافــظ عليهــا كلن القضائ

املحافظــة عليهــا املحافظــة عــى املحكمــة الدســتورية، واملحافظــة عــى النائــب العــام، واملحافظــة عــى 

جملــس الدولــة، واملحافظــة عــى النيابــة العامــة، واملحافظــة عــى هيئــة قضايــا الدولــة، واملحافظــة عــى كل 

ــات. ــات ومؤسس ــراًدا وتكوين ــة، أف ــلطة القضائي ــات الس ــات، وكل مكون اهليئ

أريــد أن أذهــب لأمــن واألمــان، املواطــن املــرصي ال يشــعر ال باألمــن وال باألمــان، وهنــاك شــعور بــأن هنــاك 

ــا  ــة يوقفوهن ــازال البلطجي ــيارات م ــيادتك؟ الس ــا رد س ــرصي.. م ــارع امل ــرى للش ــرة أخ ــن م ــودة األم ــاًل يف ع فش
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ــل صاحبهــا  ــذي يــرسق ســيارة، يقت ــا ال ــاس منهــا، ويرسقــون الســيارات، وممكــن أيًض ــون الن و»يثبتوهنــا« وينزل

لكــي يأخــذ »كاســت« هــذه حــوادث معروفــة ســيادة الرئيــس.

هــذا صحيــح، صحيــح مــن يفعــل ذلــك جمــرم، نحــن نطــارد املجرمــن، نطبــق القانــون يف مطــاردة 

املجرمــن، ال ندخــر وســًعا يف ذلــك. الرشطــة تبــذل جهــًدا كبــًرا جــًدا يف هــذا.

اســمح يل ســيادة الرئيــس، هنــاك انتقــاد واضــح جــًدا للداخليــة بأهنــا عــادت إىل أســاليب قديمــة يف تعذيــب يف 

داخــل أقســام الرشطــة، يف داخــل معســكرات األمــن املركــزي.. هنــاك حــاالت اختفــاء لبعــض املواطنن، الســؤال: 

هــل نحــن بصــدد عــودة الدولــة البوليســية مــرة أخــرى؟!

مســتحيل، ليــس يف عــرص الثــورة اجلديــد حيــدث هــذا أبــًدا، ال يمكــن أبــًدا أن نغــض الطــرف أو نســكت 

عــن أي جتــاوز مــن هــذا النــوع، مــن عنــده أي يشء يبلــغ عنــه ســواء كان يف منظــات املجتمــع املــدين أو 

حقــوق اإلنســان أو املجلــس القومــي حلقــوق اإلنســان أو النيابــة أو غرهــا. مــن لديــه شــكوى مــن جتــاوز مــن 

ــذي يشــكو منهــا البعــض  ــا أرى أن هــذه األعــال ال ــراد الرشطــة فليتقــدم هبــذه الشــكوى، وأن ــرد مــن أف أي ف

ــا أســكت عنهــا، وال رئيــس  إن وجــدت فــا يمكــن أن نســكت عنهــا، ال وزيــر الداخليــة يســكت عنهــا، وال أن

الــوزراء يســكت عنهــا. ألن هــذا أمــر غــر مقبــول.

كيف ترى سحل أحد املواطنن أمام قرص االحتادية والواقعة الشهرة جًدا؟

هذا غر مقبول عى اإلطاق، رأيته بعن الرفض واحلزن الشديد واألمل، ومن قام عى هذا حياسب.

ــع ثمــن  ــي«، فيقــول يل نحــن ندف ــود يعن ــم معــي »ب ــة يتكل ــواءات يف وزارة الداخلي ــت قاعــدا مــع أحــد الل كن

أخطــاء فادحــة للقيــادة السياســية بعــدم جلوســها للحــوار مــع املعارضــة، والــذي يدفــع الثمــن العســكري واألمــن 

أنــا أتوعــد مــن خيــرج عــن القانــون، مــن يعتــدي علــى النــاس، 
أن  ميكــن  ال  هــؤالء  النــاس،  علــى  البلطجــة  ميــارس  مــن 
أهتــاون معهــم علــى اإلطــاق. أمــا الشــعب فــا ميكــن أبــًدا 

ــم ــا منه ــين وأن ــاس م ــؤالء الن ــم.. ه أن أتوعده
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والضابــط والقيــادة يف وزارة الداخليــة، وليــس هــذا دورنــا. دورنــا هــو محايــة األمــن واملمتلــكات، وليــس اخلــوض 

ــن  ــد م ــة، أري ــه وجاه ــو كالم ل ــط وه ــذا كالم الضاب ــة. ه ــن املعارض ــة وب ــة الرئاس ــن مؤسس ــيايس ب ــدل س يف ج

ــا لفشــل  ــط الرشطــة أو املســؤول يف الرشطــة أو عســكري الرشطــة ثمنً ــه، هــل يدفــع ضاب حرتــك تعقيــب علي

احلــوار بــن الرئاســة واملعارضــة؟

أحــداث العنــف ليــس ســببها فقــط عــدم وجــود حــوار بالشــكل الــذي نحــب، أســباب العنــف كثــرة، منهــا 

الثــورة املضــادة، ومنهــا التحريــض مــن أصحــاب املصالــح اخلاصــة الضيقــة، ومنهــا العــدو الــذي يرتبــص 

بمــرص مــن خــارج مــرص ويتعــاون بدرجــة أو بأخــرى مــع بعــض مــن ال حيــب هلــذه الثــورة أن تنجــح، هــذه 

األســباب احلقيقيــة للعنــف املوجــود املقصــود وللتجــاوزات واإلجــرام الــذي نــراه، وبالتــايل املســألة 

ليســت محايــة شــخص، املســألة محايــة وطــن، محايــة ثــورة، الرشطــة حتمــي الوطــن ضــد البلطجــة، ضــد 

اإلجــرام، ضــد مــن يرتكــب اجلريمــة بــكل أنواعهــا، الرشطــة حتمــي الثــورة، الرشطــة تعيــش يف هــذا الوطــن، 

أهــل الرشطــة، الداخليــة مليئــة مــن الرجــال الكــرام الذيــن حيبــون بلدهــم، ونحــن نريــد الرشطــة كلنــا، ونقــدر 

دورهــا، وهــي تقــوم وتنهــض نعاوهنــا.

وبالتــايل، إذا حتدثنــا عــن احلــوار، فأنــا مــرة أخــرى أقــول أنــا أحــب احلــوار، وأريــد احلــوار، وأنــزل عــى 

ــات  ــع املعلوم ــائل، وأض ــح املس ــده، وأوض ــف ض ــه وال أق ــه ال أعارض ــق علي ــا نتف ــن، وم إرادة املتحاوري

ــان  ــا اإلع ــمر غّرن ــت: 8 ديس ــت نجح ــي مت ــوار الت ــات احل ــك كل جلس ــن، ولذل ــام املتحاوري ــة أم الكافي

ــف  ــوان الطي ــن كل أل ــورى م ــس الش ــًدا يف جمل ــو جدي ــعن عض ــّكلنا تس ــبوع ش ــك بأس ــد ذل ــتوري، بع الدس

واألحــزاب السياســية، بعــد ذلــك حتدثنــا عــن جمموعــة مــن املــواد يف الدســتور املتحــاورون يتفقــون عليهــا، 

ــد لينظــر فيهــا بالتعديــل، إن رأى هــذا. وآخذهــا، وأقدمهــا ملجلــس النــواب اجلدي

 النــاس تطالبــين حبســم املواقــف، بضــرب مــن يعتــدي، الناس 
تقــول: أصــر هــذا أم ضعــف؟ ال.. إن طبيعــي أنــين حاســم، 
ولكــن مــع الشــعب املصــري أصــر؛ حــى أســتطيع أن أخــرج 
ــى  ــن، ح ــوا متظاهري ــن إذا كان ــط املخلص ــن وس ــرم م املج

أســتطيع أن أمحــي املؤسســة
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بعضهــم يطلــب عــدم فعــل ذلــك، بعضهــم يطلــب أن هــذه التعديــالت ال تعــرض عــى جملــس النــواب، لكــن 

تعــرض فــوًرا عــى االســتفتاء الشــعبي، مــا رأي ســيادتك؟

ــا، ليــس مــن الــازم أن ننفــذ رغبــة كل مــن لديــه رأي. نحــن  ــا هلوان ــا للدســتور، ليــس تبًع نحــن نعمــل طبًق

ــتور اآلن. ــا دس عندن

ــا الرئاســة  لكــن اســمح يل ســيادة الرئيــس، موضــوع احلــوار ســيادة الرئيــس يعنــي املعارضــة تتشــكك يف نواي

ــا،  ــا، اتفــق معن ــا مالحظتن ــا، ســمع من ــا..  جلــس معن ألســباب قالوهــا برصاحــة جــًدا بوضــوح: الرئيــس أتــى بن

وفوجئنــا بأنــه اختــذ قــراًرا باإلعــالن الدســتوري. الرئيــس قــال لنــا: الدســتور لــن خيــرج إال بتوافــق وطنــي قومــي، 

ــية  ــة التأسيس ــاعة اجلمعي ــة 48 س ــرتة قليل ــد ف ــا بع ــه، فوجئن ــة علي ــل متوافق ــى األق ــتكون ع ــا س ــاس كله وإن الن

ــق املعارضــة يف حــوارات الرئاســة؟ ــاذا ال تث ــم اإلعــالن الدســتوري، الســؤال: مل خلصــت، وفــوًرا ت

أنــا أريــد فقــط أن أوضــح نقطــة مهمــة، كل مــا نفعلــه ليــل هنــار كلنــا، وأنــا رئيــس اجلمهوريــة، نحــن ال ننــام 

الليــل نفكــر يف مــاذا؟ املواطــن املــرصي، يف مصلحــة املواطــن، نعــد حــواًرا ملــاذا؟ يف اآلخــر يعــود عــى 

ــح  ــا. أســافر خــارج مــرص، وأفت ــح آمنً املواطــن املــرصي بالنفــع، ويســتقر احلــال، وينتــج، ويشــتغل، ويصب

جمــاالت عمــل مــع الــدول األجنبيــة كلهــا رشق وغــرب لكــي تعــود باملنفعــة عــى املواطــن املــرصي عــى 

الشــعب املــرصي. إذا كان احلــوار جمــرد احلــوار، دون أن يعــود بفائــدة عــى املواطــن املــرصي فهــو جــدل، 

ــا شــباًبا وكبــاًرا، وكان هنــاك  ورأيــه رأي آخــر يســتمر، أنــا جلســت مــع اجلميــع، آحــاًدا وجمموعــات وأحزاًب

شــبه توافــق كبــر جــًدا عــى أن هنــاك أربــع مــواد فقــط هــي املختلــف عليهــا. وقلنــا: نحــدد هــذه املــواد وكيــف 

ــت  ــا فوجئ ــوا. أن ــوا ويفعل ــي يفعل ــا لك ــن فيه ــاء املوجودي ــال األعض ــن خ ــة م ــل إىل اجلمعي ــا، ونرس نعدهل

كــا فوجئــت أنــت واجلميــع، بانســحاب عــدد مــن اإلخــوة الكــرام مــن اجلمعيــة التأسيســية، واختــاذ موقــف 

معــارض للجمعيــة وللحــوار، واســتمرت اجلمعيــة.

هل هناك تفسر لذلك االنسحاب؟

أحياًنــا، أحــب أن أفكــر مــع النــاس. عندمــا يــروا أن هنــاك أحــد األفــراد جالًســا يف اجلمعيــة التأسيســية ومتفــق 

ــا مــع آخريــن، ويقــول كاًمــا ضــد اجلمعيــة  عــى كل حاجــة، وبعدهــا بســاعتن يذهــب ويعقــد مؤمتــًرا صحفًي

التأسيســية وضــد الــذي جيــري فيهــا؛ فالنــاس تســتغرب وأنــا أســتغرب أيًضــا. ال يمكــن أبــًدا لرئيــس اجلمهوريــة 

ــرار  ــا الق ــه. أم ــول رأي ــق يف أن يق ــه احل ــع ل ــوز، اجلمي ــرص، ال جي ــع ف ــت أو تضيي ــة وق ــة إضاع ــر حلال أن ينج
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فيتخــذ يف النهايــة مــن قبــل رئيــس اجلمهوريــة ألنــه يتحمــل مســؤوليته. وبالتــايل، اجلمعيــة التأسيســية تعمــل، 

هلــا كل احلريــة، أنــا مل أتدخــل يف النصــوص، كنــت أحــاول أن أمجــع اجلميــع حــول توافــق، وفعلــت ذلــك 

بنســبة بقــدر املســتطاع، انســحب البعــض ومل يــرد وحــاول أنــه يعاكــس املوضــوع، وأنــا مضيــت يف الطريــق، 

وملــا انتهــت اجلمعيــة التأسيســية مــن عملهــا، وطرحــت الدســتور عــى الشــعب لكــي يقــول رأيــه. والشــعب عــّر 

عــن رأيــه بــكل احــرتام وقــوة. وبالتــايل انتهينــا مــن هــذه املرحلــة، إًذا أنــا ال أخــدع أحــًدا، ليــس هــذا مــن طبعــي 

وال أخاقــي عــى اإلطــاق، وإنــا أنــا جلســت مــع اإلخــوة الكــرام آحــاًدا، وطلبــوا أن يبقــى كل واحــد لوحــده، 

جلســت مــع كل واحــد لوحــده.

جلســت مــع جمموعــات شــبابية، جلســت مــع أنــاس آخريــن، مــع أحــزاب. أنت كنــت موجــوًدا يف الصــورة، مع 

مستشــارين، ومــع غرهــم. نريــد أن نجتمــع عــى توافــق، وليــس اتفاًقــا بنســبة مئــة يف املئــة. هــذا فعلنــاه. املرحلــة 

انتهــت، عندنــا دســتور ننتقــل. إًذا ليــس هبــوى فــرد واحــد إذا مل يتحقــق هــذا اهلــوى يبقــى النــاس خمطئــن.

مل يكونــوا فــرًدا واحــًدا يــا ســيادة الرئيــس، كانــوا جمموعــة، يعنــي الســيد محديــن صباحــي، الســيد حممــد 

الرادعــي، الســيد عمــرو موســى.. كلهــم كانــوا رافضــن للدســتور، وكان عندهــم وجهــة نظــر، كانــوا ينتظــرون أن 

تأخــذ هبــا مؤسســة الرئاســة ومل تأخــذ هبــا.. 

أنــا عندمــا جتتمــع اجلمعيــة التأسيســية للدســتور، واملكونــة طبًقا للقانــون بإرادة جملي الشــعب والشــورى 

املنتخبــن، وتصــل إىل نتيجــة، أنــا ال أملــك إال أن أنفــذ هــذه اإلرادة البــد منهــا، مــع احرتامــي وتقديــري لــكل 

ــار اآلراء  ــى يف إط ــم تبق ــا، آراؤه ــة أحياًن ــا وخمتلف ــة أحياًن ــم آراء متفق ــم، وهل ــك ذكرهت ــي حرت ــوة ال اإلخ

الــرأي والنصــح.

عفًوا سيادة الرئيس، ملاذا جتلس معهم طاملا لن تأخذ برأهيم؟

ال..ال.. مــن قــال إننــا ال نأخــذ برأهيــم.. البــد أن نكمــل، إذا جلســنا مــع بعــض، البــد أن نكمــل إىل أن نتوافــق، 

إذا كانــت جمــرد آراء ونصائــح، فالنصيحــة يؤخــذ هبــا، وال يؤخــذ هبــا، والــرأي هنــاك آراء أخــرى أيًضــا متعــددة، 

وربــا تكــون آراء غالبــة، وبالتــايل مــن يرجــح املصلحــة يف النهايــة الشــعب باالســتفتاء. خــرج أكثــر مــن 17 

مليــون الذيــن قالــوا »نعــم« نســبتهم حــوايل %64 تقــرتب مــن الثلثــن. إًذا هــذا عمــل ترشيعــي مــرشوع وعمــل 

رشعــي مارســه الشــعب. وبالتــايل، هــذه هــي الرشعيــة احلقيقــة.. تعالــوا نقعــد كلنــا يف أي مرحلــة مــن اآلن طبًقــا 

هلــذه الرشعيــة، طبًقــا هلــذا الدســتور، ونــرى مــا الــذي يمكــن أن نفعلــه.
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هم جلسوا معك وكان هلم طلبات، قالوا غّر احلكومة، غّر النائب العام ثم نجلس..

ال.. هذه ليست طلبات. نحن نقول حواًرا. 

أنت ترفض احلوار املرشوط يعني..؟

أنــا نفــي وضعــت رشوًطــا للحــوار؟ أنــا مل أضــع رشوًطــا للحــوار. أنــا أقــول كل يشء موجــود عــى جــدول 

األعــال، تعالــوا إىل كلمــة ســواء، تعالــوا كلنــا.

هل تكرر الدعوة اليوم مرة أخرى؟

جــًدا جــًدا، يف أي وقــت أهــًا وســهًا.. أنــا أســعد هبــذا احلــوار جــًدا، وإذا مــا توافقنــا، ليــس مــن الــازم أن 

نتفــق بنســبة 100 %، لكــن الــذي نتفــق عليــه بنســبة 100 % أنــا ملتــزم بتنفيــذه بالــرورة، الــذي خيتلــف عليــه 

املتحــاورون أنــا أرى األغلبيــة أيــن وأقــدر املصلحــة وأحتمــل املســؤولية، وبالتــايل ليــس هنــاك خــاف أبــًدا 

عــى احلــوار نفســه، احلــوار مطلــوب يف كل األحــوال.

ــور  ــرار بتشــكيل حكومــة إنقــاذ برئاســة الدكت ــن أو إنشــاء أو إصــدار ق هــل توافــق يف هــذا اإلطــار عــى تكوي

ــات؟ ــهر إلدارة االنتخاب ــة أش ــدة أربع ــي مل ــد الرادع حمم

نحــن اآلن يف مرحلــة تكويــن جملــس نــواب، برملــان جديــد، واحلكومــة هــذه عــى األكثــر عمرهــا أربعة أشــهر 

وتغيرهــا اآلن غــر ذي جــدوى ألي حكومــة جديــدة، وأنــا أرى أن االنتقــال مــن حالــة كثــرة اآلراء إىل االســتقرار 

الترشيعــي والرملــاين مطلــوب ومهــم، ونظــرة العــامل إلينــا أيًضــا مهمــة، وبالتــايل ال جمــال للحديــث عــن تغيــر 

احلكومــة، هــذا كام يف احلقيقــة حيتــاج إىل أن أصحابــه ينظــرون فيــه، ونقــدر كلنــا مــع بعــض مصلحــة الوطــن 

ومصلحــة املواطــن، ال نضيــع األوقــات، أنــا ال أضيــع األوقــات، أنــا أســتمع وأنصــت، وأنــا مســتمع جيــد وأحتــاور 

وآخــذ باإلمجــاع إذا كان هنــاك إمجــاع يف احلــوار، وأقــدر األمــر واملصلحــة، لكنــي ال أســمح لنفــي وال ألحــد 

 النائــب العــام جــاء بطريقــة دســتورية، بطريقــة قانونيــة 
الدســتور  صــدر  وعندمــا  املئــة،  يف  مئــة  صحيحــة  شــرعية 
اجلديــد أصبــح النائــب العــام اآلن حمصًنــا، فــا ميلــك أحــد أن 
ــه  ــه قيمت ــدره ول ــه ق ــام ل ــب الع ــى اإلطاق..فالنائ ــه عل يعزل
كمنصــب وكشــخص وكمؤسســة حنافــظ عليهــا مجيًعا
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أن نضيــع الوقــت والفــرص عــى النــاس وعــى الشــعب الــذي ينتظــر منــا أن ننتهــي مــن مرحلــة التكوينــات السياســية 

ــدم  ــي والتق ــاج احلقيق ــة اإلنت ــل إىل مرحل ــواب، لننتق ــس الن ــاء اهلل - جمل ــا - إن ش ــة، وآخره ــات الدول ملؤسس

والنهضــة - إن شــاء اهلل.

كيــف تــرى اهتامــات ســيادة الرئيــس موجهــة جلبهــة اإلنقــاذ، البعــض يتهمهــا بأهنــا غطــاء للعنــف يف الشــارع 

ــا،  ــل عليه ــن ال دالئ ــاك، لك ــا وهن ــال هن ــة تق ــات احلقيق ــي.. اهتام ــل اخلارج ــا بالتموي ــض يتهمه ــرصي، البع امل

ــرى هــذه االهتامــات؟ ــف ت ســيادتك كي

ــس  ــة، لرئي ــلطة التنفيذي ــم للس ــاس آراءه ــدي الن ــا يب ــا، وعندم ــم بعًض ــل بعضه ــاس يقب ــاور الن ــا يتح عندم

اجلمهوريــة، البــد أن يعلمــوا أهنــا نصائــح وآراء، وليســت أوامــر؛ ألن مــن يتصــور أن الــذي يقولــه أوامــر 

خاطــئ، هــذا ليــس حــواًرا، احلــوار طرفــان، نــاس تأخــذ وتعطــي مــع بعــض. الــذي يضــع رشوًطــا مســبقة ألي 

ــا  ــر مم ــق أكث ــن التواف ــدث ع ــا نتح ــايل دعن ــا، وبالت ــل مجيعه ــرشوط ال تقب ــب ال ــرس؛ ألن يف الغال ــوار خي ح

ــة، وأن  ــذه املرحل ــة يف ه ــدروا املصلح ــع أن يق ــد اجلمي ــا أري ــات، أن ــن االهتام ــاف وع ــن االخت ــدث ع نتح

ــذا  ــاء اهلل - وأن ه ــام - إن ش ــتمر بس ــة س ــذه املرحل ــتنهض، وأن ه ــرص س ــتنتقل، وأن م ــرص س ــوا أن م يدرك

الشــعب حمــروس، وهــذا الوطــن حمــروس مــن اهلل، وبفعــل وإرادة أبنائــه، وأنــا يف قلــب املســؤولية عــن ذلــك 

ــاء اهلل. ــة - إن ش ــدة حقيق ــرص اجلدي ــدة م ــاق اجلدي ــل إىل آف ــاء اهلل - ننتق - إن ش

أذهــب إىل ســيناء ســيادة الريــس، مــا أخبــار العمليــة »نــرس«؟ ســمعنا أنبــاء أول أمــس أن مجاعــة إســالمية هنــاك 

أعلنــت أول أمــس إمــارة إســالمية يف ســيناء.. احلقيقــة أن األخبــار عنــد النــاس يف مــرص ليســت مفهومــة، ليســت 

واضحــة، ليــس هنــاك شــفافية فيهــا. وضــع الضبــاط الذيــن قتلــوا، شــهدائنا يف ســيناء، ليــس معروًفــا، مــن ســيثأر 

ال ميكــن أبــًدا لرئيــس اجلمهوريــة أن ينجــر حلالــة إضاعــة 
لــه احلــق يف أن  أو تضييــع فــرص، ال جيــوز، اجلميــع  وقــت 
يقــول رأيــه. أمــا القــرار فيتخــذ يف النهايــة مــن قبــل رئيــس 

اجلمهوريــة ألنــه يتحمــل مســؤوليته
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ــت..  ــة، نجح ــت معروف ــا ليس ــرس أبعاده ــة ن ــوع؟ العملي ــذا املوض ــم يف ه ــذي ت ــا ال ــم؟ م ــذي قتله ــن ال ــم؟ م هل

فشــلت.. مــاذا حيــدث؟ وجــود محــاس يف ســيناء.. هــل فعــاًل محــاس مســيطرة عــى ســيناء، وأخــًرا وليــس آخــًرا 

إعــالن البعــض عــن وجــود إمــارة إســالمية يف ســيناء، أريــد أن أعــرف برصاحــة مــا هــو الوضــع يف ســيناء؟

ــون  ــن، وملتزم ــوق املرصي ــم كل حق ــون، هل ــيناء مرصي ــل س ــرة، أه ــبة كب ــتقر بنس ــيناء مس ــع يف س الوض

ــاحة  ــرف أن املس ــا نع ــن كلن ــيناء، لك ــد يف س ــد أح ــد أو ض ــتثناءات ألح ــاك اس ــس هن ــرصي، لي ــون امل بالقان

الشاســعة لســيناء والتاريــخ الطويــل مــن اإلمهــال أدى إىل حالــة مــن عــدم االســتقرار النســبي يف ســيناء، اآلن 

ــا بحــق عــى أمــن ســيناء، وعــى تأمــن أهــل ســيناء، وعــى أيًضــا  نحــن منــذ فــرتة - بفضــل اهلل - نضــع أيدين

ــة ســيناء. تنمي

الضباط الذين ماتوا يف سيناء، عرفت من يا فندم الذي ارتكب هذه اجلريمة؟

هــذه القضيــة رهــن التحقيــق حتــى اآلن، وهــذه عمليــة كانــت عمليــة نوعيــة، التحديــات التــي نواجههــا كبــرة، 

ومنهــا مثــل هــذه العمليــات، فنحــن احلقيقــة نتحــرك حلفــظ أمــن أهــل ســيناء، وحلفــظ أمــن ســيناء، ومــن يف 

ــن، ومــن يــزور ســيناء يف أمــن أيًضــا، والســعي مســتمر،  ســيناء، ومــن يذهــب إىل ســيناء، شــاهلا وجنوهبــا، مؤمَّ

واحلالــة حتتــاج إىل املزيــد مــن اجلهــد.

ــذا  ــة؟ ه ــة املرصي ــدور يف السياس ــعى ل ــر تس ــل قط ــويس؟ ه ــاة الس ــرشوع قن ــر يف م ــاركت قط ــي ش ــل حقيق ه

ــد أن أعــرف أبعــاده؟ ــن قطــر أري ــا وب ــارب بين التق

ــة، قطــر بقيادهتــا  ــازة، كــا هــي مــع باقــي الــدول العربي ــا معهــا عاقــات ممت ــة شــقيقة، عاقتن ــة عربي قطــر دول

ــة  ــل دول ــا مث ــة كغره ــة قريب ــرص دول ــبة مل ــر بالنس ــه، قط ــرصي يف ثورت ــعب امل ــة للش ــف داعم ــعبها اآلن تق وش

ــدول  ــي ال ــن باق ــا وب ــا بينن ــر ك ــن قط ــا وب ــة بينن ــة؛ فالعاق ــدول العربي ــن ال ــا م ــعودية أو غرمه ــت أو الس الكوي

ــقاء. ــة أش ــة عاق ــة محيمي ــازة عاق ــة ممت ــة عاق العربي

لكن هل توجد أي نوايا لتملك قطر أي أراض أي مرشوعات يف حمور قناة السويس؟

ــم مــن معــامل مــرص، قنــاة الســويس مرصيــة ُحفــَرت بعــرق  هــذا كام غريــب وعجيــب، قنــاة الســويس َمْعَل

ــتبقى  ــت وس ــت ومازال ــاق، كان ــى اإلط ــور ع ــذه األم ــل ه ــن مث ــث ع ــال للحدي ــن، وال جم ــاء املرصي ودم

مرصيــة بــكل أبعادهــا بمياههــا بموقعهــا بإدارهتــا برشكتهــا بمواردهــا بتطويرهــا، املرصيــون والدولــة املرصيــة 
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ومــرص الكبــرة اجلديــدة قنــاة الســويس جــزء ال يتجــزأ منهــا، وال يمكــن أبــًدا لعاقــل أبــًدا أن يفكــر هــذا التفكــر، 

ال مــن خــارج مــن مــرص وال داخــل مــرص، وال يســمح املرصيــن ألحــد أن يقــول هــذا الــكام.

أريــد أن أذهــب إىل حمــور العدالــة االجتاعية، املواطن البســيط ســيادة الريس يشــعر بفقــدان العدالــة االجتاعية، 

ــد أن أعــرف مــن حرتــك تقــول يل تقــول للمواطــن الــذي يشــعر هبــذا  ــأن الفقــر مــا زال موجــوًدا، أري يشــعر ب

الفقــر بعــدم وجــود عدالــة اجتاعيــة التــي هــي مــن األهــداف التــي قامــت مــن أجلهــا الثــورة.. هــل هنــاك أمــل 

أمامــه؟ هــل هنــاك بــادرة أمــل؟ هــل هنــاك مــرشوع يمكــن أن نلتــف حولــه كلنــا لكــي نســتطيع أن نعطيــه أمــال أن 

غــًدا أفضــل مــن اليــوم الــذي يــراه هــو كئيًبــا.. النــاس مكتئبــة، النــاس يف الشــارع عندهــا حالــة اكتئــاب وإحبــاط، 

مــاذا نقــول هلــم لكــي نعطــي هلــم وعــًدا بجــد يعطيهــم أمــاًل يف الغــد؟

نحــن - املرصيــن - كلنــا عندنــا مهمــة كبــرة قــوي، نحــن نتحمــل املســؤولية مــع بعــض، نحــن مقــدرون أن ال 

أحــد ســينتج لنــا، وال أحــد ســيدعمنا مالًيــا دون مقابــل، نحــن ننتقــل، عندنــا مشــاكل، نعــاين، النــاس تســمع كاًمــا 

كثــًرا مــن بعــض وســائل اإلعــام فتغضــب، النــاس تبلغنــي رســائل كثــرة، النــاس تعيــش حيــاة فيهــا صعوبــة. نحــن 

عندنــا مرحلــة طويلــة جــًدا، كان فيهــا جتــاوزات وفســاد وعــدم حتقــق العدالــة االجتاعيــة وســوء توزيــع للدخــل 

وظلــم وغــره.

وهناك بطالة مرتفعة جًدا.

جــًدا، قمنــا بثــورة، الثــورة أمامهــا حتديــات، عندنــا مــرشوع كبــر ملــرص، كلنــا. عندنــا مــرشوع لتنميــة قنــاة 

ــن  ــر م ــيوة أكث ــوب س ــث يف جن ــة احلدي ــه يف بداي ــذي ذكرت ــرشوع ال ــا م ــًدا، عندن ــر ج ــور كب ــويس كمح الس

ــا مــرشوع  ــة ومنطقــة اجلنــوب، عندن ــة الــوادي اجلديــد، وأيًضــا النوب ــا مــرشوع كبــر لتنمي مليــون فــدان، عندن

ــرة،  ــات صغ ــا مرشوع ــا أيًض ــارص، عندن ــرة ن ــًدا، وبح ــرة ج ــات كب ــا مرشوع ــايل، عندن ــاحل الش ــر للس كب

ــار. ــار والكب ــتثمرين الصغ ــى املس ــات ع ــع أرايض مرشوع ــيم أرايض وتوزي ــوة لتقس ــا دع عندن

ماذا عندنا غًدا؟ يعني غًدا ممكن أقول للمواطن الفقر: غًدا أحسن من اليوم يف ماذا؟

ــد التاريــخ يذكــر  ــا نحــن. نحــن ال نري ــد - إن شــاء اهلل - غــًدا أفضــل مــن اليــوم.. لكــن كيــف؟ بأيدين بالتأكي

ــون يف القطــاع  ــون مــرصي يعمل ــم عــن 17 ملي ــة، نحــن اآلن نتكل ــة الصعب ــا مل نســتطع أن نمــر مــن املرحل أنن

ــا  ــوايل 13 مليوًن ــال، وح ــاع األع ــام وقط ــاع الع ــة والقط ــون يف احلكوم ــن يعمل ــوايل 6 ماي ــاص، وح اخل
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ــا، أو يعاوهنــم يف  يعملــون يف جمــال الزراعــة ســواء عندهــم حيــازات، حــوايل 5 مايــن حيــازة زراعيــة تقريًب

ــددة  ــات متع ــا فئ ــون، عندن ــا حرفي ــائقن، عندن ــون س ــر يعمل ــدد كب ــا ع ــر. عندن ــكل أو بآخ ــي بش ــل الزراع العم

مــن املجتمــع املــرصي، ملــا يصبــح عندنــا إنتــاج يف املرشوعــات الكبــرة، ملــا تســتقر األمــور، هــذا ســيعود 

عــى اجلميــع بإجــراءات ترشيعيــة، رضائــب تصاعديــة، لكــي نأخــذ مــن الكبــر ويعــود بالنفــع واملصلحــة عــى 

الصغــر. نحــن عندنــا مــرشوع للتأمــن الصحــي ســننفذه عــى ثــاث مراحــل، ســتنفذ املرحلــة األوىل منــه يف 

العــام القــادم، وهــذا ســيتكلف حــوايل 5 مليــارات جنيــه زيــادة عــى موازنــة وزارة الصحــة، هــذا مــرشوع كبــر 

ــواء يف  ــذ س ــع التامي ــي مجي ــام أعف ــذا الع ــا اآلن ه ــي. أن ــن الصح ــة التأم ــن مظل ــع ضم ــيكون اجلمي ــًدا، س ج

مرحلــة مــا قبــل التعليــم اجلامعــي، أو يف التعليــم اجلامعــي احلكومــي مــن املرصوفــات الذيــن مل يدفعــوا هــذه 

ــرار قريــب يف هــذا - إن شــاء اهلل. املرصوفــات ســيصدر ق

ــا عــارف أن عندهــم مشــاكل  نحــن نتحــدث عــن ســعر القمــح للفاحــن هــذه الســنة وســهولة التوريــد؛ ألن أن

ــه، مــع ســهولة ورسعــة  ــادة عــن العــام املــايض حــوايل 20 جني ــه زي ــد؛ فســعر أردب القمــح 400 جني يف التوري

التوريــد مبــارشة للجمعيــة الزراعيــة، وأهنــم يأخــذون ثمــن التوريــد مبــارشة. نحــن نصــّدر األرز اآلن فســعر األرز 

ــه، كــا وعدناهــم قبــل ذلــك. زاد عــى2000 جني

ــدرس مــع  ــوك، ن ــن أخــذوه باألقســاط مــن البن ــدرس اآلن بالنســبة ألصحــاب »التاكــي« األبيــض الذي نحــن ن

البنــوك كيفيــة تأجيــل األقســاط. أنــا ال أســتطيع أن ألغــي األقســاط؛ ألن البنــوك هلــا كام آخــر. فنحــن اآلن نتشــاور 

مــع البنــوك التــي هلــا هــذه األقســاط حــول ترحيــل هــذه األقســاط ســنة أو ســنتن، إن اســتطعنا؛ لكــي نخفــف عنهــم 

هــذا العــبء. نحــن نتكلــم عــن ختفيــف العــبء عــن اجلميــع قــدر املســتطاع.

 عندمــا يتحــاور النــاس يقبــل بعضهــم بعًضــا، وعندمــا يبــدي 
اجلمهوريــة،  لرئيــس  التنفيذيــة،  للســلطة  آراءهــم  النــاس 
البــد أن يعلمــوا أهنــا نصائــح وآراء، وليســت أوامــر.. كمــا أن 
الــذي يضــع شــروًطا مســبقة ألي حــوار خيســر؛ ألن يف الغالــب 

الشــروط ال ُتقبــل مجيعهــا



748

نحــن نتكلــم اآلن عــن ترشــيد اســتهاك الوقــود، الســوالر اآلن ثمنــه جنيــه، امليــاه بجنيــه ونــص واثنــن جنيــه، 

املســتحق للســوالر بجنيــه ســنعطيه لــه بالــرورة، هــذا واجــب، لكــن هنــاك مــن يأخــذ الســوالر، وهــو غر مســتحق 

هلــذا الدعــم، أو يأخــذه عــن طريــق التهريــب - كــا تســمعون يف اإلعــام، ونحــن نمســك نــاس هيربــون بطريــق 

ــل إىل »6  ــذي يص ــوداء ال ــوق الس ــعره يف الس ــه« وس ــوم »جني ــعره املدع ــن س ــرق ب ــوالر - ألن الف ــر الس أو بآخ

جنيهــات« كبــر؛ فيغــري بالرسقــات والتهريــب وغــره.

نحــن ســنعمل يف إطــار احلكومــة قريًبــا - إن شــاء اهلل - برنامــج لكــي يصــل دعــم الســوالر املطلــوب والبنزيــن 

إىل مســتحقيه حقيقــة، وليــس إىل مــن ال يســتحق.

لكــن عفــًوا للمقاطعــة ســيادة الريــس، الســوالر - ســيادتك أدرى منــي - عندمــا ســعره يزيــد ســعر اخلضــار 

ــادة ســعر الســوالر؟ ــادة كل يشء ترتتــب عــى زي ســيزيد، زي

أنــا أقــول مــاذا اآلن؟! وصــول الدعــم للمســتحق كلــه، وبالتــايل ســائق امليكروبــاص أو التــوك تــوك أو الناقلة 

أو النــص نقــل أو غــره هــذا ســيأخذ الســوالر الــذي حيتــاج إليــه أو البنزيــن كامــًا بالســعر املدعــوم بالكامــل لــن 

يمــس عــى اإلطــاق بتاًتا.

نحــن نتكلــم عــن وصــول الدعــم للمســتحق بالفعــل، مثلــا فعلنــا يف أنابيــب البوتاجــاز. ألول مــرة منــذ أكثــر 

مــن 15 ســنة، يــأيت شــتاء ينايــر وفرايــر مــن غــر مــا يبقــى فيــه أزمــة يف األنابيــب. األنابيــب تصــل إىل مســتحقيها 

بنظــام التوزيــع العــادل ملــن يســتحق.. هــذا أمــر حمســوس يف الدنيــا.

لكن الناس غاضبة يا ريس من موضوع رغيف العيش، يعني معقول املواطن يأخذ رغيفن ونصف؟! 

من قال ذلك؟

 قطــر دولــة عربيــة شــقيقة، عاقتنــا معهــا عاقــات ممتــازة، 

كمــا هــي مــع باقــي الــدول العربية، وهــي بقيادهتا وشــعبها 

اآلن تقــف داعمــة للشــعب املصــري يف ثورتــه، كمــا أهنــا 

بالنســبة ملصــر دولــة قريبــة كغرهــا مــن الــدول العربيــة
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احلكومة قالت ذلك.

ال، غر صحيح.

 ما الصحيح؟

ــذا  ــك. ه ــل ذل ــاق، مل يق ــى اإلط ــذا ع ــل ه ــو مل يق ــق، وه ــر ح ــوزراء بغ ــس ال ــب إىل رئي ــذا كام نس ه

تدليــس يف الــكام، وحتويــر لــه، وحتريــف للــكام عــن موضعــه. العيــش موجــود، أنــا ال أرى أحــًدا يشــتكي مــن 

نــدرة العيــش، ربــا اجلــودة يف بعــض األماكــن غــر كافيــة. نحــن نســعى ليــل هنــار. أنتــم تــرون وزيــر التمويــن، 

النــاس كلهــا تــراه، ال ينــام ال ليــل وال هنــار.

ــر  ــن غ ــًزا م ــأكل خب ــاس ت ــاك ن ــي، هن ــت أدرى من ــيادتك، وأن ــول س ــد أن أق ــن أري ــاز، لك ــل ممت ــو رج ال.. ه

ــوس«. »غم

 نعم هذا صحيح.

 يعني وجبتهم الرئيسية هي العيش »حاف«، ملا أقول له: أنت ستأخذ رغيفن أو ثالثة يف اليوم ال جيوز.

ــا، يأخــذ مــا يريــد مــن »العيــش«، هــذا موجــود ومتوافــر، وإن كان غــر ذلــك نصبــح  مل يقــل أحــد ذلــك بتاًت

ــاس بالســعر العــادي املدعــوم دعــًا كامــًا  ــز إىل كل الن ــن يف حــق املواطــن. جيــب أن يصــل اخلب مقرصي

ــة لــه يف كيفيــة الدعــم، وكيفيــة وصولــه للتاجــر والفــرن.  بالنظــام الــذي تطبقــه وزارة التمويــن، وعملــت جترب

ــة يف هــذه املجــاالت - إن شــاء اهلل. ــة االجتاعي ــل حتقــق العدال هــذه التفاصي

ــة  ــون إىل مجاع ــال ينتم ــال أع ــود رج ــن وج ــا م ــاك ختوًف ــا أن هن ــال، خصوًص ــال األع ــوذ رج ــة نف ــا حقيق م

اإلخــوان املســلمن، والبعــض يقــول: إهنــم يكــررون مشــهًدا مرفوًضــا لــدى الــكل، وهــو زواج الســلطة باملــال، 

ــلمن؟ ــوان املس ــال اإلخ ــال أع ــدي رج ــى أي ــة ع ــرة ثاني ــهد م ــذا املش ــرر ه ــن أن يتك ــل يمك ه

ــال  ــال األع ــرر. رج ــن أن يتك ــا يمك ــه؛ ف ــا من ــا عانين ــهد كلن ــذا املش ــهد، ه ــذا املش ــرر ه ــن أن يتك ال يمك

ــت  ــك التقي ــل ذل ــم، وقب ــخًصا منه ــت 140 ش ــايض التقي ــبوع امل ــا. يف األس ــم مجيًع ــم هب ــال دائ ــى اتص ــا ع أن

عــدًدا كبــًرا منهــم، وعندمــا أســافر إىل اخلــارج يصحبنــي يف هــذه الســفريات أعــداد كبــرة منهــم، ونفتــح هلــم 

املجــاالت واألســواق، ونشــجعهم عــى اســتثار أمــوال أكثــر لفتــح جمــاالت عمــل أكثــر، وتوفــر فــرص عمــل 

أكثــر، وأنــا مثلــا قلــت: هنــاك 17 مليــون مــرصي يعمــل يف القطــاع اخلــاص، ولــو متوســط العائلــة 3 ، يعنــي 

حــوايل 50 مليــون مــرصي مرتبطــن بالقطــاع اخلــاص، كــا أرعــى القطــاع احلكومــي، وقطــاع األعــال وقطــاع 
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الــرشكات. نحــن نســر يف اجتــاه توفــر كل ضانــات االســتثار املســتقر لرجــال األعــال واملســتثمرين ســواء 

املرصيــن أو غــر املرصيــن. هــذه إجــراءات تتــم كل يــوم.

ــن  ــك تؤم ــل حرت ــة.. ه ــك االقتصادي ــرف توجهات ــد أن تع ــاس تري ــه: الن ــرض نفس ــًا يف ــؤال  دائ ــاك س هن

باقتصــاد الســوق؟ هــل حرتــك تدعــم فكــرة الصكــوك اإلســالمية كبدايــة ألســلمة الســوق؟ هــل ســيادتك تعتــر 

قــرض صنــدوق النقــد الــدويل ربــا؟

أوالً اقتصــاد الســوق ال يتعــارض مــع االقتصــاد اإلســامي، وال مــع الصكــوك اإلســامية، والصكــوك 

ــة العامــة، إنــا هــي مرشوعــات تقــوم  ــة وال للموازن ــة الدول اإلســامية أحــد الوســائل للتمويــل، وليــس خلزين

ــو  ــذا ه ــة. ه ــرشوع للدول ــود امل ــاح، ويع ــه باألرب ــا دفعت ــا م ــرتد فيه ــة تس ــة معين ــدة زمني ــا مل ــوك بتمويله الصك

ــع  ــوازن م ــب أن يت ــذا جي ــه ه ــر في ــذي نس ــوق ال ــاد الس ــك. اقتص ــر ذل ــت أو غ ــامية كان ــوك إس ــوم الصك مفه

ــة. ــة االجتاعي ــوم العدال ــع مفه ــة، وم ــة االجتاعي العدال

ــن  ــا ب ــن النمــو، م ــا ب ــوازن م ــة ت ــايل تشــجيع االقتصــاد ودفعــه نحــو احلركــة بمنظومــة عمــل متكامل وبالت

االســتثار، مــا بــن حتــرك رأس املــال اخلــاص، مــا بــن إعطــاء الفرصــة للــرشكات أجنبيــة أو داخليــة أو رجــال 

أعــال ومســتثمرين، ومــا بــن العدالــة االجتاعيــة وحصــول املواطــن عى حقــه، وتوفر فــرص العمــل. التناغم 

بــن هــذه الفــروع لعمليــة االقتصــاد بصفــة عامــة هــذا مــا نخطــط لــه، ونحــاول تنفيــذ بعضــه اآلن، ونمــي لتنفيــذ 

ــه  ــي نحــن بصددهــا فيهــا مشــاكل، االقتصــاد املــرصي في ــة الت الباقــي - إن شــاء اهلل - يف املســتقبل. املرحل

معانــاة، لكنــه اقتصــاد كيانــه احلقيقــي كيــان قــوي. نحــن نتحــدث عــن اقتصــاد مــواٍز ال يقــل قيمــة عــن االقتصــاد 

احلكومــي. فكــا قلــت نحــن نتكلــم عــن 6 مايــن يف احلكومــة والقطــاع العــام وقطــاع األعــال و17 مليــون 

يف القطــاع اخلــاص. أنــا مّلــا أقــول إننــي أريــد أن أعفــي املتعثريــن مــن دفــع املرصوفــات يف اجلامعــات أو يف 

املــدارس احلكوميــة، فأنــا أدعــو أيًضــا أصحــاب املــدارس اخلاصــة وأصحــاب اجلامعــات اخلاصــة إعفــاء 

املتعثريــن يف القســط الثــاين مــن الــرتم الــذي نحــن فيــه هــذه الســنة.

حبذا واهلل، فهناك حاالت كثرة جًدا؛ نظًرا لأوضاع ال يستطيعون أن يدفعوا ويكملوا يف هذا  الرتم.

أنا أدعوهم، لكن ال أستطيع أن أجرهم، فهذه مسألة تعود إليهم.

فــإذا نحــن يف جمــال املشــاكل، نعــم لدينــا مشــاكل، لكــن نحــن قــادرون عــى ذلــك. أنــا ســأقول لــك شــيًئا 

قالــه يل أحــد النــاس مــن األجانــب، وهــو يقــول االقتصــاد املــرصي اآلن فيــه مشــكلة ومعانــاة و) IMF( صندوق 
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النقــد الــدويل يريــد أن يــأيت إليكــم. نحــن طبًعــا نحــرتم املؤسســات الدوليــة، صنــدوق النقــد الــدويل بالنســبة لنــا 

ليــس متويــًا بقــدر مــا هــو شــهادة إقــرار مــن الصنــدوق للعــامل بــأن االقتصــاد املــرصي قــادر عــى أن يعــر هــذه 

املرحلــة، وبالتــايل نحــن نتعامــل مــع صنــدوق النقــد الــدويل.

 نحــن لدينــا برنامــج اآلن عنــد احلكومــة، وهــو يعــرض اآلن عــى احلــوار املجتمعــي، لكــي يكــون لنــا برنامج 

ــد  ــًدا عــى اإلطــاق، ولكــن نري ــدويل ال يتدخــل يف شــؤوننا أب ــد ال ــدوق النق ــه كمــرص، وصن ــاج إلي نحــن نحت

شــهادة صنــدوق النقــد الــدويل لكــي تكــون شــهادة عبــور إىل اســتثارات أوســع يف هــذا العــامل، وليــس فقط إىل 

قــرض، أنــا تكلمــت قبــل ذلــك عــن موضــوع قــرض صنــدوق النقــد الــدويل، وهــل هــو ربــا أم ال، وحتاورنــا مــع 

الكثــر مــن املشــايخ، واإلخــوة مــن أصحــاب الــرأي والفقهــاء، وأن القيمــة التــي تؤخــذ وهــي قيمــة صغــرة جــًدا 

جــًدا جــًدا تعتــر خدمــة يعنــي مصاريــف إداريــة، وليســت ربــا باملفهــوم الــذي يزعــج، وليســت فائــدة باملفهــوم 

الــذي يدخــل يف إطــار الربــا، وإال ال نقبــل، نحــن ال نقبــل هــذا عــى اإلطــاق.

أريــد أن أعــرف مــن ســيادتك، وأنــت مــن حمــدودي الدخــل ســيادة الريــس، أنــت كنــت أســتاًذا يف اجلامعــة، 

ــا نتكلــم قبــل االنتخابــات، عــن الســيارة القديمــة التــي مل تتغــر منــذ تســع  ــا الســابق عندمــا كن ــا أذكــر حوارن وأن

ســنن، واملرتــب الــذي ســيادتك كنــت تنتظــر أنــه يزيــد، بالتأكيــد أنــت تشــعر بمشــاكل حمــدودي الدخــل، أريــد أن 

أعــرف مــا القــرارات االقتصاديــة التــي ينــوي املواطــن حممــد مــريس أن يتخذهــا مــن أجــل حتســن أحــوال حمــدودي 

الدخــل يف مــرص؟

ــه، يف  ــه، يف حركت ــواء يف دخل ــرصي س ــارع امل ــل الش ــاة رج ــًا بمعان ــل دائ ــايس متص ــة، إحس يف احلقيق

مواصاتــه مــع أبنائــه، أنــا أعيــش مــع النــاس بــكل كيــاين، وأقابلهــم يف منتديــات كثــرة، وأســتمع بــكل إنصــات 

قنــاة الســويس َمْعَلــم مــن معــامل مصــر، ُحفــَرت بعــرق ودمــاء 
أبــًدا أن يفكــر  أبــًدا لعاقــل  املصريــن...، وال ميكــن 
ال  منهــا،  جــزء  عــن  نتنــازل  أو  نبيعهــا  أن  ميكــن  أننــا  يف 
مــن خــارج مــن مصــر وال داخــل مصــر، وال يســمح املصريــون 

ألحــد أن يقــول هــذا الــكام



752

ــرصي  ــن امل ــى املواط ــاة ع ــهيل احلي ــايل تس ــم، وبالت ــزء منه ــم كج ــعر هب ــم وأش ــش معاناهت ــا أعي ــم، فأن هل

هــدف أســايس مــن أهدافنــا يف هــذه املرحلــة. هنــاك صعوبــات كلنــا نواجههــا، لكــن جيــب أن نراعــي أال يدفــع 

املواطــن املــرصي ثمــن االنتقــال يف املرحلــة هــذه إىل مرحلــة جديــدة أكثــر رفاهية، جيــب أال يدفــع املواطن 

العــادي ثمــن هــذه الكلفــة وحــده، وبالتــايل نحــن نتكلــم عــن تــوازن مــا بــن فــرض رضائــب تصاعديــة، فمــن 

لديــه يدفــع أكثــر ويعــود بالفائــدة عــى األقــل دخــًا، والــكام الــذي يعنــي أخصــك بــه يف هنايــة الرنامــج أنــه - 

إن شــاء اهلل - ســرتفع حــد اإلعفــاء للرائــب للمواطــن العــادي املــرصي مــن 9 آالف إىل 12 ألًفــا، يعنــي 3 

آالف جنيــه إعفــاء جديــد - إن شــاء اهلل - هــذا ســيعود بالفائــدة عــى 2.5 مليــون أرسة مرصيــة.

ــك:  ــل ذل ــت قب ــا قل ــا. أن ــرة وغره ــوائية يف القاه ــة عش ــوايل 68 منطق ــة ح ــه لتنمي ــون جني ــد 600 ملي اعُتم

إن عندنــا توجــه كبــر جــًدا وإجــراءات ســتتم لضــان وصــول الدعــم يف كل اجتــاه بــكل أنواعــه إىل مســتحقيه 

بجــد. اســتمرار دعــم الســلع التموينيــة، وبقــاء ســعرها عــى مــا هــو عليــه، اســتمرار ثمــن املواصــات كــا هــي 

دون مســاس هبــذه التعريفــة للمواصــات للمواطــن مهــا كانــت الظــروف، أيًضــا بالنســبة للنــاس األقــل دخــًا، 

ــه،  ــت زادت إىل 300 جني ــي كان ــي ه ــان االجتاع ــاش الض ــذ مع ــا تأخ ــر أهن ــي نعت ــن، األرس الت املعدوم

ــن 300 إىل  ــه م ــة جني ــكل أرسة بمئ ــا ل ــدة أيًض ــادة جدي ــاك زي ــيكون هن ــدة س ــة اجلدي ــاء اهلل يف املوازن إن ش

400 جنيــه قفــزة واحــدة - إن شــاء اهلل. إجــراءات مثــل هــذه قــدر املســتطاع تســاهم يف ختفيــف العــبء عــن 

املواطــن العــادي. مازلــت أقــول إن املرحلــة هــذه فيهــا مشــاكل تواجهنــا صعوبــات، لكــن ونحــن ننتقــل جيــب 

أن تعــود الفائــدة عــى املواطــن. ونحــن نتكلــم عــن الرائــب العقاريــة مثــًا قلنــا: إننــا ننتقــل مــن التطبيــق مــن 

1/1 إىل 7/1، ومــن نصــف مليــون إىل 2 مليــون إعفــاء، ولكــن تعــود %50 مــن هــذه الريبــة عــى املواطــن 

عندنــا مشــروع لتنميــة قنــاة الســويس كمحــور كبــر 
جــًدا، عندنــا مشــروع يف جنــوب ســيوة أكثــر مــن مليــون 
اجلديــد،  الــوادي  لتنميــة  كبــر  مشــروع  عندنــا  فــدان، 
وأيًضــا النوبــة ومنطقــة اجلنــوب، عندنــا مشــروع كبــر 
للســاحل الشــمايل، عندنــا دعــوة لتقســيم أراضــي وتوزيــع 

أراضــي مشــروعات علــى املســتثمرين الصغــار والكبــار
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ســواء دعــًا ملرشوعــات خدميــة أو مناطــق عشــوائية أو تأمــن صحــي أو دواء، %50 مــن العائــد ليــس للدولــة 

فقــط لكــن أيًضــا يعــود عــى املواطنــن.

احلقيقة كل هذه اإلجراءات سنتخذها من أجل ختفيف عبء احلياة عن املواطن املرصي العادي.

أهــل بورســعيد غاضبــون، وأهــل بورســعيد ومــدن القنــاة عندهــم حالــة ضيــق، أهــل بورســعيد متأملــون مــن 

ــوا  ــة مذبحــة بورســعيد، أهــل بورســعيد أعلن ــدور احلكــم مــن املحكمــة يف قضي ــوم ص ــوا ي ــن مات شــهدائهم الذي

العصيــان املــدين، املحــال التجاريــة مغلقــة، واملصالــح احلكوميــة مغلقــة، أهــل بورســعيد يف ضيــق، مــاذا أنــت مقــدم 

هلــم ســيادة الرئيــس؟

ــورة  ــا وث ــاعيلية وتارخيه ــي إس ــن، يعن ــد املرصي ــًدا عن ــرة ج ــة كب ــا أمهي ــا هل ــاة كله ــدن القن ــة م احلقيق

ــر  ــويس وحتري ــى، الس ــينيات ال تنس ــل اخلمس ــزي يف أوائ ــال اإلنجلي ــى االحت ــا ع ــة فيه ــاعيلية والرشط إس

ــث يف 24  ــش الثال ــع اجلي ــويس م ــى الس ــوا ع ــا دافع ــويس عندم ــل الس ــامة وأه ــظ س ــيخ حاف ــويس والش الس

ــًا. ــه دائ ــل ب ــز ونحتف ــًدا نعت ــر ج ــد كب ــا عي ــا كلن ــبة لن ــذا بالنس ــر 73، وه أكتوب

بورســعيد وتارخيهــا العظيــم و56 وشــعب بورســعيد ودور بورســعيد الكبــر يف حــرب أيًضــا 67 و73، 

وكلهــم يف 67 وهجرهتــم وتركهــم بيوهتــم وأراضيهــم ورشكاهتــم، ونزوحهــم إىل الدلتــا وإىل القاهــرة وإىل 

حتــى اجلنــوب، هــذا تاريــخ ال ينســى، ملــدن بورســعيد، فكلهــم يف القلــب منــا مجيًعــا. واحلقيقــة أننــي أحــرص 

دائــًا عــى أن أتواصــل معهــم، وأن حتــل مشــاكلهم. إذا حتدثنــا عــن مــدن القنــاة، فأنــا قلــت إن فيــه 400 مليــون 

ــة، موزعــة  ــة يف العــام القــادم للتنمي ــة ســوف تكــون للمــدن الثاث ــه غــر االعتــادات االســتثارية احلكومي جني

عــى املــدن الثاثــة. هــذا أمــر مهــم بالنســبة هلــم طبًعــا خللــق فــرص وجمــاالت عمــل وخدمــات أيًضــا.

بالنســبة للذيــن قتلــوا يف أحــداث 26 ينايــر املــايض نتيجــة حكــم املحكمــة احلكــم القضائي، أنــا يف احلقيقة 

آملنــي جــًدا وأبــكاين أن أرى الــدم املــرصي يســيل هبــذه الطريقــة العشــوائية، وأنــا حزيــن جــًدا عــى هــذا ســواء 

الــذي أريــق يف بورســعيد أو الــذي أريــق يف الســويس، وحريصــون جــًدا عــى التحقيــق يف األمــر.

أهــل بورســعيد يريــدون قــايض للتحقيــق، وُعــن قــايض للتحقيــق، وهنــاك حتقيقــات جــادة حــول هــذا احلدث 

ــوا  ــات حاول ــودون برشاش ــاس موج ــاك ن ــون، وكان هن ــاك جمرم ــا هن ــرم، طبًع ــب اجل ــذي ارتك ــن ال ــد م لتحدي

ــق اآلن بــكل أبعــاده.  ــد التحقي مهامجــة الســجن وغــره؛ اســتغاالً للحــدث، ولعاطفــة النــاس، ولكــن األمــر قي
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هــم طلبــوا أيًضــا أن تعــاد بورســعيد كمنطقــة حــرة، وأنــا عــى الفــور وجهــت قــراًرا للحكومــة بــأن تقــدم مرشوًعــا 

بقانــون إلعــادة بورســعيد إىل منطقــة حــرة، وتعديــل القانــون القديــم ليــس فقــط إقــراره مــرة أخــرى، ولكــن أيًضــا 

تعديلــه؛ ألن فيــه الكثــر الــذي يمكــن أن يضــاف إليــه لصاحلهــم.

أنــا كنــت أحــد النــاس، وأنــا عضــو يف جملــس الشــعب، الذيــن وقفــوا قلــة، وقفــوا يدافعــون عــن بورســعيد 

عندمــا أراد النظــام الســابق أنــه يغلــق بورســعيد، ويوقــف مــد املنطقــة احلــرة وفائدهتــا عــى بورســعيد، وقفــت 

يف جملــس الشــعب وأنــا نائــب فيهــا ألقــول للنظــام الســابق وبوضــوح ومســجل يف املضابــط تعاقبــون تريــدون 

أن تعاقبــون شــعًبا بســبب تــرصف شــخص، يمكــن أن يكــون خطــأ، وممكــن أن يكــون صحيــح، أنــا ضــد إلغــاء 

هــذا القانــون، قلــت هــذا بــكل وضــوح، ومل أكــن معــه يف يــوم مــن األيــام. هــذا القانــون اآلن يف جملــس الشــورى 

لكــي تعــود بورســعيد إىل منطقــة حــرة، بــل أكثــر مــن جمــرد بضائــع وبيــع، لكــن أيًضــا منطقــة خدمــات للحاويات 

الكبــرة التــي تــأيت وتكــون بعائــد كبــر جــًدا عــى أهــل بورســعيد.

ــوايل 35  ــفة ح ــة املؤس ــذه الواقع ــا يف ه ــوا ضحاي ــن راح ــا الذي ــا وإخوانن ــن أرس أبنائن ــكل أرسة م رُصف ل

ألــف جنيــه حتــى اآلن، وأنــا ســأضيف إىل كل أرسة 40 ألــف جنيــه أخــرى ليصــل املبلــغ إىل 75 ألــف جنيــه، 

ــال  ــض رج ــت بع ــعيد، وقابل ــل بورس ــن أه ــعبية م ــوى الش ــض الق ــت بع ــم، وقابل ــوار معه ــتمر يف احل ــا مس وأن

األعــال مــن أهــل بورســعيد، وهــذا احلــوار مســتمر لكــي حتقــق مطالــب أهــل بورســعيد، وأيًضــا باقــي مــدن 

ــعيد أن  ــعب بورس ــد لش ــن ال أري ــدون، ولك ــا يري ــم م ــق هل ــم، وأحق ــل معه ــا أتواص ــاء اهلل - فأن ــاة - إن ش القن

يكــون ضحيــة بعــض اخلارجــن عــن القانــون؛ ألن هنــاك مــن تأثــر فعــًا وتــأمل مــن أهــايل الشــهداء هــؤالء ومــن 

أهــايل املصابــن يف األحــداث، هــذا لــه حــق علينــا كلنــا، لكــن هنــاك مــن يســتغل الظــرف؛ ألنــه ال عاقــة هلــذا 

ــق الداخــل مــن  ــق يف رشق التفريعــة، أو قطــع الطري ــة، أو قطــع الطري ــاس يف الرتســانة البحري مــن ختويــف الن

اإلســاعيلية طريــق القاهــرة أو طريــق غــرب اآليت مــن دميــاط، هــذه أعــال عنــف وبلطجــة ال عاقــة هلــا بأهــل 

بورســعيد الذيــن يريــدون أهنــم يأخــذوا حقهــم، وهــذا حقهــم، وأنــا معهــم فيــه، الذيــن يريــدون أن يعوضــوا عــّا 

ــة ازدهــار  ــة نحــل وجتــارة ومنطق ــدون بورســعيد تعــود كــا كانــت خلي ــن يري حــّل هبــم، وهــذا حقهــم، و الذي

ــا أتوجــه إىل أهــي وأبنائــي وإخــواين يف بورســعيد بالتواصــل معهــم بــكل حــب. وصناعــة. أن
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سيادتك، هل تنوي زيارة بورسعيد سيادة الرئيس؟

جًدا جًدا.

ستزور بورسعيد قريًبا؟

ــعيد،  ــا زرت بورس ــعيد. أن ــذي زار بورس ــد ال ــح الوحي ــا املرش ــا، أن ــب أن أزوره ــور، أح ــى الف ــا ع أزوره

ــعيد. ــل بورس ــعيد وأه ــب بورس وأح

يعني هناك زيارة قريبة لبورسعيد؟

إن شــاء اهلل بــإذن اهلل تعــاىل هــذا يســعدين، أنا زرت اإلســاعيلية منذ حوايل ثاثة أســابيع، وســأزور بورســعيد 

وســأزور الســويس، وكل حمافظــات القطــر. أنــا متواصــل مــع اجلميــع، وأنــا أمتنــى ألهــل بورســعيد كل خــر 

وأتعاطــف معهــم، بــل وأتواصــل معهــم، بــل وأحتــد معهــم يف مطالبهــم، وسأســعى لتحقيــق هــذه املطالــب يف 

أقــرب فرصــة ممكنــة، لكــن نحــن نريــد أن نحافــظ عــى بلدنــا، نريــد أن نحافــظ عــى الطــرق، نريــد أن نحافــظ 

عــى املؤسســات، ال نخربــش شــيًئا، ال نعطــي فرصــة ألحــد مســلح وال جمــرم ينــدس بنــا ويتخــذ من هــذه األمور 

ذريعــة لكــي خيــل باألمــن العــام، هــذا مرفــوض؛ قطــع الطــرق مرفــوض، العــدوان عــى املؤسســات مرفــوض، 

ختويــف النــاس أو منعهــم مــن اخلــروج مــن بيوهتــم مرفــوض.. هــذه كلهــا أمــور نتعامــل معهــا بمنتهــى الشــفافية 

واحلــرص واحلســم أيًضــا للحفــاظ عــى أهــل وشــعب بورســعيد.

ــن  ــم مم ــرض بعضه ــق، تع ــا بالتضيي ــعرون أحياًن ــون يش ــون والصحفي ــس، اإلعالمي ــيادة الرئي ــا س ــالم ي اإلع

ــورصت  ــا ح ــف، وأيًض ــض الصح ــورصت بع ــات، وح ــض اجلاع ــن بع ــاب م ــاوالت إره ــام ملح ــدون النظ ينتق

مدينــة اإلنتــاج اإلعالمــي.. ســيادتك كيــف تــرى املشــهد اإلعالمــي يف مــرص اليــوم يف ضــوء مــا يتعــرض لــه بعــض 

املاضــي  العــام  عــن  زيــادة  جنيــه   400 القمــح  أردب  ســعر 
مباشــرة  التوريــد  وســرعة  ســهولة  مــع  جنيــه،   20 حــوايل 
التوريــد  مثــن  يأخــذون  والفاحــون  الزراعيــة،  للجمعيــة 
مباشــرة.. كمــا أننــا نصــّدر األرز اآلن، لذلــك ســعر األرز 

جنيــه علــى2000  زاد 
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ــن ينتقــدون الرئيــس مــريس؟ ــن الذي اإلعالميــن والصحفي

واهلل، أنــا عندمــا حبــس أحــد الصحفيــن مــن أحــد اجلرائــد حبًســا احتياطًيــا أصــدرت يف اليــوم نفســه تعديــل - 

كان الترشيــع حينئــذ مــع رئيــس اجلمهوريــة - بإلغــاء احلبــس االحتياطــي للصحفيــن بســبب الــرأي، لكــن هنــاك 

بعــض وســائل اإلعــام وبعــض الصحفيــن يف بعــض وســائل اإلعــام، وبعــض اإلعاميــن الذيــن يســيئون إىل 

الوطــن، وإىل املشــهد كلــه، ويتجــاوزون كل احلــدود، وحياولــون أهنــم يســتغلوا ظــرف الوطــن هــذا؛ للتأثــر 

عــى الوطــن ســلًبا، أنــا أمتنــى هلــؤالء أن يقّومهــم أصحاهبــم وإخواهنــم ورشكاؤهــم اإلعاميــون مثلهــم.

أمتنــى أن اإلعاميــن اجلاديــن الذيــن يقــدرون مصلحــة الوطــن الــي عارفــن مــاذا يعني إعــام أهنــم يتداخلوا 

مــع اآلخريــن، ويكّونــوا مــع بعضهــم البعــض منظومــة عمــل وميثــاق رشف يتفقــون عليــه؛ لكــي يكــون اإلعــام 

صاحــب رســالة حقيقــة حتقــق مصلحــة الوطــن ال األفــراد.

أنــا ال أحتــدث عــن نقــد األفــراد أو الرئيــس نقــًدا بنــاًء، ولكــن إســاءة األدب مرفوضــة، عندمــا يعنــي ينــرش أن 

إهانــة رئيــس الدولــة واجــب وطنــي.. هــل هــذا إعــام؟ هــل هــذا نقــد؟ عندمــا تقــال أخبــار مكذوبــة تؤثــر عــى 

األمــن العــام، عندمــا يكــون هنــاك حتريــض عــى الفتنــة، وعــى اســتخدام العنــف، عندمــا خيــرج البعــض ويقــول 

أو يســتضيف أحــًدا مــن الذيــن يارســون العنــف يف برنامــج يف اإلعــام.. مــا عاقــة اإلعــام صاحــب الرســالة 

الســامية واإلعاميــن أصحــاب الرســالة الوطنيــة بمثــل هــذه الترصفــات؟!

هل يضيق صدر الرئيس مريس من النقد؟

ال.. النقــد البنــاء أنــا أرحــب بــه، النقــد الــذي جيــرح األشــخاص أنــا أرفضــه، وال أحــب ملــرص أبــًدا أن يكــون فيهــا 

هــذا اللــون مــن التجريــح مــن االحتــدام يف عــرض مســائل بطريقــة غــر صحيحة تــر بالوطــن يف املقــام األول.

أخــذوه  الذيــن  األبيــض  »التاكســي«  ألصحــاب  بالنســبة 
كيفيــة  البنــوك  مــع  نــدرس  البنــوك،  مــن  باألقســاط 
لكــي  اســتطعنا؛  إن  ســنتن،  أو  ســنة  األقســاط  تأجيــل 
خنفــف عنهــم هــذا العــبء.. فهدفنــا هــو ختفيــف العــبء عــن 

املســتطاع قــدر  املصــري  الشــعب  فئــات  مجيــع 
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هل يضيق صدر سيادتك ببعض الرامج الساخرة؟

إذا كانــت الســخرية يف إطــار برنامــج ترفيهــي هــادف فــا بــأس، إنــا إذا كانــت يف إطــار جترحيــي هــّدام فهــذا 

ال أقبلــه وأرفضــه، وأمتنــى أال يكــون. مــرص الثــورة أكثــر جديــة وأبناؤهــا أكثــر حرًصــا عــى مصلحتهــا، فيجــب 

أال نضيــع أوقــات النــاس يف كام فــارغ ال مــردود لــه، لكــن الســخرية والدرامــا والنقــد البنــاء يف إطــار مصلحــة 

الوطــن هــذا مقبــول طبًعــا.

سيادة الرئيس من جتربة السجن إىل كريس الرئاسة.. ما الذي تغر يف الرئيس حممد مريس؟

اإلحســاس بالنــاس باقــي دائــًا، وأنــا أمتنــى هلــذا الشــعب أن ينــال كل حقوقــه، وأن أكــون أحــد األســباب يف 

أن ينــال هــذا الشــعب كل هــذه احلقــوق، وأنــا أمــي يف منظومــة تنميــة حقيقيــة، وأعيــش مــع هــذا الشــعب بــكل 

ــة - إن  ــإرادة ماضي ــون ب ــد املرصي ــا ملــا يري ــه، وأحتــرك يف هــذا العــامل طبًق ــه وليل مهومــه وجوارحــه يف يوم

شــاء اهلل - إىل حتقيــق منظومــة النهضــة التــي نرجوهــا مجيًعــا ملــرص؛ لقيمتهــا التــي تســتحقها بــن دول العــامل، 

ولقيمتهــا التــي تســتحقها يف تنميــة حقيقيــة واقتصــاد مســتقر ألبنائهــا وحــق هلــم مجيًعــا أن يعيشــوا حيــاة كريمــة.

أنــا أقــف باملرصــاد لــكل مــن حيــاول أن يعــّوق مســرة هــذه الثــورة، لــن أمكــن أحــًدا مــن أن ينــال مــن مســرة 

ــا. مــرص إىل األمــام، هــذا مــا نبــذل مــن أجلــه كل غــاٍل كلنــا، وأنــا أول  هــذه الثــورة، لــن نعــود إىل اخللــف بتاًت

مــن يضحــي بنفســه، وأنــا ســعيد بذلــك، وبعرضــه وأنــا أســعد بذلــك مــن أجــل مــرص وأبنــاء مــرص وشــعب مــرص 

وأهــل مــرص؛ لكــي نصبــح بعــد 10 ســنن دولــة قويــة لنــا كلمــة يف العــامل.

إنــا نرجــع إىل اخللــف.. ال. ال أحــد يســتطيع أن يفعــل ذلــك. الشــعب ورئيــس مــرص هلذا باملرصــاد، جيب 

أن يطمئــن املرصيــون أننــي ال أنــام، وأرصــد كل حمــاوالت تعويــق الثــورة. الثــورة ماضيــة بــإرادة املرصيــن إىل 

املســتقبل إىل حتقيــق األهــداف الكرى.

هنــاك تصعيــد تشــعر بــه حرتــك جتــاه أرستــك، أو هــل يدفعــون ثمــن اخلــالف الســيايس مــع حرتــك، يعنــي 

موضــوع ابــن حرتــك مثــاًل، كيــف تــرى أبعــاده، أنــه تقــدم لوظيفــة.. هــل فعــاًل دّعمتــه يف هــذه الوظيفــة حرتــك؟

واهلل أريــد أن أقــول لــك: هنــاك كام صغــر، الواحــد ال حيــب أن يدقــق فيــه، لكــن يكمــل، طبيعــي أرسيت يناهلا 

مــن النقــد والتجريــح مــا ينالنــي أنــا شــخصًيا، فأنــا أعــرف أن أوالدي وأرسيت ســوف يناهلــم الكثــر مــن العنــت 

ومــن اهلــم الــذي أمحلــه، ولكــن هــذا يف ســياقه الطبيعــي تضحيــة البــد منهــا، البــد أن مــن يتحمــل املســؤولية، 
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ويعــرض نفســه ملصالــح النــاس وإدارة شــأن مــرص الكبــرة أن يكــون بحجــم هــذا الوطــن الكبــر كــًرا وشــخصية 

وتضحيــة يف املقــام األول، وبالتــايل أنــا كــا قلــت قبــل ذلــك أ مــن يتعــرض للعمــل العــام عليــه أن يســبل عرضــه، 

وأنــا احلمــد هلل مــايض يف مســريت، مصمــم عــى االنتقــال بأهــي بمــرص إىل مســتقبل أفضــل إن شــاء اهلل.

املهندســون معروفــون أهنــم ال يبكــون كثــًرا ألهنــم يكونــون متاســكن.. املهندســون الذيــن تنتمــي ســيادتك هلم 

يف البدايــة، أكيــد عــى مــدار الســبعة أشــهر املاضيــة كان هنــاك مشــاكل، كان هنــاك ضغــوط، كان هنــاك إرضابــات 

واعتصامــات، كان هنــاك نقــد عــى الفيــس بــوك وعــى تويــرت ونقــد شــديد يصــل إىل حــد الســباب.. أنــا أريــد أن 

أعــرف هــل هنــاك حلظــة مــن هــذه اللحظــات التــي مــرت عــى حكمــك ملــرص بكيــت فيهــا، برصاحــة؟

طبًعــا هنــاك نوعــان مــن البــكاء، بــكاء احلــال اخلــاص وهــذا كثــر، اإلنســان عندمــا خيلــو إىل نفســه، أنــا عندمــا 

ــة مــع نفــي، وأرجــو اهلل )ســبحانه وتعــاىل( أن يغفــر يل ذنــويب،  أخلــو إىل نفــي مــع ريب هــذا أمــر لــه خصوصي

ــل  ــوا يل.. ُنق ــا قال ــام.. أن ــكاء الع ــن الب ــًدا. لك ــًدا ج ــًدا ج ــرص ج ــب م ــا أح ــل. أن ــا أفع ــي م ــل من ــي، ويتقب وأن يقبلن

ــا قبضــوا  ــده 13 ســنة، فبعــد م ــاده عن ــه شــهادة مي ــاك طفــًا يف أحــد مظاهــرات العنــف وجــدوا يف جيب إيّل أن هن

عليــه ســألوه: ملــاذا حتمــل شــهادة امليــاد هــذه؟ فقــال: »إن أمــي حــد أعطــى هلــا 600 جنيــه لكــي أنــزل أحــدف 

مولوتــوف فخدهتــم وحطــت يف جيبــي شــهادة امليــاد علشــان ممعيــش بطاقــة علشــان لــو مــت يبقــوا يعرفــوين«.

ــذه  ــرصي هب ــعب امل ــاج الش ــف احتي ــه يوظ ــًدا أن ــد أب ــمح ألح ــن أس ــا ل ــك أن ــًدا، لذل ــكاين ج ــهد أب ــذا املش ه

الطريقــة الرخيصــة - إن شــاء اهلل.

عندما تقعد يف صالتك وتدعو ربنا ماذا تقول؟

ــه،  ــي علي ــق، وأعن ــرصين باحل ــم ب ــه، الله ــه في ــارك ل ــر، وب ــن اخل ــذا الوط ــر، وارزق ه ــا اخل ــم ارزقن »الله

اللهــم اجعلنــي ســبًبا يف أن تنهــض مــرص وأهلهــا«. أنــا رأيــت العــامل كلــه ومشــيت فيــه وتعلمــت كثــًرا ورأيــت 

ــا ومعيشــة وعدالــة وحًقــا، أريــد أن تصبــح مــرص بلــدي مثــل هــذه البــاد، يــا  تكنولوجيــا ومصانــع وعلــًا وأبحاًث

رب، أنــا عــى مكتبــي اآليــة التــي ذكرهتــا زمــان »واتقــوا يوًمــا ترجعــون فيــه إىل اهلل«. أرجــو أننــا كلنــا ملــا نرجــع 

لربنــا نعــرف مــن اآلن أنــه سيحاســبنا عــى كل يشء، الذيــن يريــدون أن يســتغلوا حاجــة الشــعب املــرصي أقــول 

هلــم: حــرام عليكــم.
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هل مرت عليك سيادة الرئيس حلظة فكرت فيها عى مدار السبعة أشهر أنك تستقيل؟

ــدي  ــا عن ــاه، أن ــوط إىل منته ــذا الش ــاٍض هب ــا م ــي، أن ــا رقبت ــًدا دوهن ــرة ج ــؤولية كب ــف بمس ــا مكل ــتحيل، أن مس

اســتحقاق شــعبي دســتوري أربــع ســنوات، فأنــا مــاٍض فيــه إىل منتهــاه، أنــا ال أتــردد أبــًدا، ومل أكــن ولــن أكــون إال يف 

منتهــي القــوة واملضــاء بفضــل اهلل، وخلفــي الشــعب املــرصي يســندين ويدعمنــي، وأنــا أرى ذلــك يف كل واحــد 

أقابلــه يف الشــارع. أنــا أرى يف الشــارع أن الشــعب املــرصي يســتحق كل خــر، وأنــا لــن أخذلــه أبــًدا إن شــاء اهلل. 

أرجــو إن ربنــا يوفقنــا إن شــاء اهلل.

هل صدمت يف أي أحد من الذين كانوا حولك؟

كلمة صدمت هذه كلمة كبرة، لكن أنا مل أَر خيانة حتى اآلن فيمن حويل، لكن أحياًنا أرى أخطاء.

 توقعت أن أناًسا معينن سيقفون معك ومل يفعلوا؟

ــا أراه  ــذا م ــد، ه ــي بج ــف بجانب ــدر وواق ــة مق ــرصي حقيق ــعب امل ــعدين أين أرى الش ــذي يس ــة ال واهلل، احلقيق

وأحســه وأعيشــه، ليــس معنــى ذلــك عــدم وجــود معارضــن لطريقــة احلكــم أو غــر راضيــن عنهــا، وهــذا عظمــة 

وقيمــة ومعنــى ومفهــوم الديمقراطيــة واملارســة الشــعبية واالنتقــال بمــرص. نحــن 90 مليوًنــا. نحــن تاريــخ ووطــن 

وحضــارة، نحــن اعتقــاد، نحــن مــآذن وكنائــس، مــرص كبــرة جــًدا، هنــاك مــن ال يريــد لكــم القيــام، نحــن نقــوم، هنــاك 

مقاومــة، ســنتغلب عليهــا،  ربنــا لــن يضيــع عنــده حاجــة أبــًدا.

يــا ريــس، أنــا عندمــا أتيــت إىل القــرص اجلميــل هــذا، رأيــت حاجــة مجيلــة جــًدا وفخمــة جــًدا والنجــف 

والديكــورات، فســألت نفــي ســاعتها ملــاذا مل ينتقــل الرئيــس مــن بيتــه الــذي يف التجمــع اخلامــس الشــقة اإلجيــار 

ــة؟ ــرات الرئاس ــل إىل مق ــاذا مل تنتق ــم، مل ــك القدي ــك ببيت ــاذا تتمس ــية؟ مل ــور الرئاس ــا يف القص ــكن هن ــأيت ليس وي

يف  املصروفــات  دفــع  مــن  املتعثريــن  أعفــي  أن  أريــد  إنــين 

أيًضــا  أدعــو  فأنــا  احلكوميــة،  املــدارس  يف  أو  اجلامعــات 

اخلاصــة  اجلامعــات  وأصحــاب  اخلاصــة  املــدارس  أصحــاب 

ــن  ــذي حن ــرم ال ــن الت ــاين م ــط الث ــن يف القس ــاء املتعثري إعف

فيــه هــذه الســنة
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هــذا هــو املكتــب إلدارة شــأن الدولــة والرئاســة، األمــر طبيعــي جــًدا ال يوجــد رئيــس ســيظل مــدة واثنــن وثاثــة 

وأربعــة. الدســتور قــال مدتــن، وممكــن تبقــى مــدة، فأنــا يف بيتــي، أنــا موجــود يف بيتــي ولــو انتقلــت ملــكان آخــر 

لتســهيل احلركــة جائــز لفــرتة، لكــن بيتــي هــو بيتــي الــذي أحــس فيــه أننــي عايــش فيــه مــع النــاس، أقابلهــم وأصــي 

ــرة،  ــق أو يف القاه ــواء يف الزقازي ــم س ــون معه ــم ويتعامل ــون معه ــم وأوالدي ينتقل ــم وأزوره ــي هب ــم وألتق معه

التجمــع اخلامــس.

هل وجود حراسة حولك حيول دون قرب الناس منك كا كنت سابًقا؟

ال ال بتاًتــا، أنــا متصــل بالنــاس عــى طــول، وبســلم عليهــم كلهــم، وأراهــم وأســمع، اليــوم صباًحــا كان ينتظــرين 

ــاس  ــن الن ــة م ــدي جمموع ــوم عن ــم«، كل ي ــد أعينه ــة أوالد أري ــدي ثاث ــا عن ــت يل: »أن ــت وقال ــام البي ــة أم مواطن

أقابلهــم وأســلم عليهــم، احلراســة تقــوم بدورهــا وواجبهــا، وإن شــاء اهلل بمــرور الوقــت ســيتحول مفهــوم احلراســة 

إىل مفهــوم راٍق جــًدا يــراه املرصيــون إن شــاء اهلل. هــذا أحــد أهــدايف لكــي يكــون الرئيــس بعــد ذلــك حمروًســا دون 

عنــت أو تعطيــل للمــرور أو تعطيــل ملصالــح النــاس. نحــن اآلن نبــذل قصــارى اجلهــد مــن أجــل حتقيــق هــذا، 

إن شــاء اهلل تــروا أشــياء كثــرة أخــرى يف مفهــوم احلراســة.

تتمنى أن املرصين يدعو لك باذا؟

بالتوفيــق، ندعــو كلنــا ملــرص إن ربنــا يوفقنــا، ويســاحمونني لــو رأوا خطــأ منــي واملســلم املؤمــن اإلنســان عموًمــا 

ــا  ــن »رجلين ــوك، لك ــه ش ــايش يف درب كل ــي م ــاء اهلل يعن ــم إن ش ــا معه ــن أن ــاحموين، لك ــأ يس ــاء إذا رأوا خط خط

ــا تنــزف دمــا« إن شــاء اهلل. ــه، ســنكمل و«رجلين ــر في ــا ســميك« الشــوك ال يســتطيع أن يؤث وجلدن

ســيادة الريــس أمتنــى لــك كل توفيــق إن شــاء اهلل.. أشــكرك جــًدا عــى هــذا احلــوار الــذي فتحــت فيــه قلبــك، 

وتكلمــت فيــه برصاحــة دون خطــوط محــراء. شــاكر جــًدا هلــذا احلــوار.

ــر  ــد الصاب ــرصي الصام ــعب امل ــة إىل الش ــر وحتي ــب وتقدي ــالة ح ــه رس ــة أوج ــا يف النهاي ــًا.. وأن ــكًرا جزي ش

ــة مــن  ــا مــن أجــل مصلحــة الوطــن، حتي ــة أخــرى لــكل مــن يبــدي رأًي الواعــي، ومــع بعــض نكمــل املشــوار. حتي

ــم  ــارج؛ ألهن ــن باخل ــة املرصي ــص بالتحي ــد أن أخ ــدوا، وأري ــا وج ــرص أين ــاء م ــن أبن ــن م ــب إىل املخلص القل

يســامهون مســامهة حقيقيــة بوعــي يف دعــم االقتصــاد املــرصي. أنــا أقــول  هلــم: إن محلتكــم »ادخــر يف مــرص« 

تــؤيت ثــاًرا عاليــة جــًدا يف دعــم االقتصــاد املــرصي، ال نريــد أبــًدا أن مــرص إرادهتــا ختضــع ألحــد بســبب الوضــع 
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ــا. ــكرهم مجيًع ــادي. أش االقتص

ماذا حتب أن تقول ألقباط مرص؟

أقبــاط مــرص كل وحتيــة حمبــة وحــرص عــى املصلحــة وتواصــل عــى مــدار اليــوم ال ينقطــع االتصــال بينــي 

وبينهــم مجيًعــا هــم منــا ونحــن منــا.

هل هناك زيارة قريًبا للكتدرائية؟ 

ليــس هنــاك مــا يمنــع عــى اإلطــاق بتاًتــا، بالعكــس يســعدين هــذا إذا كانــت هنــاك فرصــة عــى الفــور نتــزاور، 

لكــن االتصــال مســتمر، االتصــال الفــردي، االتصــال اجلاعــي، االتصــال بالتليفــون، التشــاور، حتقيــق املصالح، 

حــل املشــاكل، كلنــا مرصيــون نحــب بعــض، االختــاف يف االعتقــاد ال يكــون أبــًدا ســبًبا عــى اإلطــاق وليــس 

ســبًبا عــى اإلطــاق يف اختــاف املصالــح، كلنــا كمرصيــن أمــام القانــون وأمــام مــرص، احلقــوق والواجبــات 

كلنــا ســواء، كل ســنة ومهــا طيبــن مجيًعــا إخواننــا املســيحين بمناســبة أعيادهــم القادمــة وأحييهــم مــن القلــب 

أيًضــا، كــا أحيــي اجلميــع.

كل سنة وكلنا طيبون يا سيادة الريس نتمنى لك دائًا كل توفيق، وأنا شاكر جًدا هلذا احلوار.

شكًرا جزيًا، أشكرك.



إذا كان فــي هــذا المنصــب مشــقة وتعــب وبــذل جهــد وعــرق وتضحيــة، 
فأنــا أتمنــى ألوالدي أن يكونــوا أول مــن يضحــي مــن أجــل مصــر ليــس 
بالضــرورة فــي هــذا المنصــب وليــس بالضــرورة فــي المجــال السياســي،، 

لكــن أنــا أتمنــى أن يكــون تضحيــات أوالدي مــن أجــل وطنهــم
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

يــا فخامــة الرئيــس، أنــت انتهجــت طريــق العمــل الســيايس، وهــو عمــل صعــب جــًدا، فهــل تريــد أن ينتهــج 

أحــد أوالدك الطريــق نفســه ويــارس عمــاًل سياســًيا؟

أوالدي مواطنــون مرصيــون، وهــم كلهــم بالغــون هلــم احلــق واحلريــة يف أن يمضــوا يف طريقهــم 

بالطريقــة التــي يروهنــا مناســبة هلــم، فمنهــم الطبيــب، ومنهــم الباحــث ومنهــم املحامــي، ومنهــم التجــاري 

واملحاســب، ومنهــم مــن ال يــزال يــدرس يف اجلامعــة، وبالتــايل هــم يتحركــون يف املجتمــع كمرصيــن، 

حوار الرئيس حممد مرسي للتليفزيون الروسي
18أبريل 
2013م



764

ــد  ــذل جه ــب وب ــقة وتع ــب مش ــذا املنص ــك: إذا كان يف ه ــول ل ــد أن أق ــي أري ــتوى العائ ــى املس ــن ع لك

وعــرق وتضحيــة، فأنــا أمتنــى ألوالدي أن يكونــوا أول مــن يضحــي مــن أجــل مــرص ليــس بالــرورة يف هــذا 

ــاج هــؤالء  ــن يعملــون يف جمــال اإلنت ــاء مــرص الذي املنصــب وليــس بالــرورة يف املجــال الســيايس، فأبن

يفعلــون خــًرا كثــًرا ملــرص، ومــن يعملــون يف جمــال العاقــات اخلارجيــة بــن الــدول يــؤدون واجًبــا قومًيــا 

وطنًيــا كبــًرا بالنســبة ملــرص، ورئيــس مــرص وإن كان يف هــذا املــكان يعنــي خــر للشــخص فيكفــي أن يكــون 

ــه غــر ذلــك فيكفــي أن يضحــي هلــذا املنصــب الرئيــس،  ــه، وإن كان في واحــًدا يأخــذ هــذا اخلــر إن كان في

لكــن أنــا مــا زلــت أقــول: أنــا أمتنــى أن يكــون تضحيــات أوالدي مــن أجــل وطنهــم مثــل باقــي املرصيــن ويف 

مقدمــة املضحــن مــن أجــل مــرص.

مل يعــد يف مــرص اآلن جمــال للحديــث عــن ابــن الرئيــس، هــذا غــر موجــود، دور ابــن الرئيــس غــر موجــود، 

ــاك  ــا دســتور، هن ــات حــرة، لدين ــاك انتخاب ــار، هن إنــا املوجــود اآلن الشــعب املــرصي هــو الــذي يقــود وخيت

قانــون، هنــاك مســؤولية حقيقيــة، هنــاك تقييــم حقيقــي، النــاس يشــعرون ويقّيمــون، فــا جمــال للحديــث عــن ابــن 

الرئيــس، هــذا عهــد مــى ولــن يعــود ولــن يســمح بــه املرصيــون، ولــن أســمح بــه أنــا عــى اإلطــاق، كل يــؤدي 

يف هــذا املجتمــع، واملرصيــون عندمــا تــأيت االنتخابــات - ســواء الرملــان أو املحليــات أو الرئاســة - لدهيــم 

مــن الوعــي والقــدرة عــى التمييــز؛ مــا يســتطيعون بــه أن خيتــاروا مــن يشــاؤون للقيــام باملســؤولية يف املجــال 

املحــدد. هــذا مهــم جــًدا، االســتقرار القانــوين، الدســتوري، املؤســي، العمــل املؤســي، مــرص جيــب أال 

تعتمــد عــى شــخص بعــد اآلن، إنــا تعتمــد عــى مفهــوم دولــة املؤسســات.

دولــة،  هلــم  يكــون  بــأن  قــراًرا  اختــذوا  الفلســطينيون   
وأن هــذه الدولــة تكــون كاملــة العناصــر الــي تقيــم 
الــدول: أن يكــون هلــا بنــك مركــزي، أن يكــون هلــا 
حــدود واضحــة، أن يكــون هلــا جيــش وقــوة، أن يكــون 

هلــا مطــار ومينــاء، وحنــن ندعمهــم يف قرارهــم هــذا
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طبًعــا دور الرئيــس مهــم جــًدا، خاصــة يف املرحلــة االنتقاليــة، لكــن ال يــؤدي وحــده وال يســتطيع، هــو يقــود 

يدفــع يتحمــل يضحــي، يضحــي حتــى بنفســه، بــأي يشء؛ مــن أجــل اســتقرار هــذا الوطــن، والتاريــخ ســيذكر أن 

املرصيــن اســتطاعوا بوعــي كبــر جــًدا وبتضحيــة ضخمــة جــًدا، وباختيارهــم لرئيســهم بــإرادة حــرة اســتطاعوا 

أن يمــروا مــن مرحلــة االنتقــال مــن عنــق الزجاجــة أو يف عنــق الزجاجــة بساســة وســامة ويــرس وبغــر دمــاء.

ــًدا  ــا ج ــح( كان ناجًح ــاس وفت ــطينين )مح ــن الفلس ــن اجلانب ــيط ب ــد أن دورك كوس ــس، أعتق ــة الرئي فخام

ومثمــًرا، وأدى إىل الصلــح بــن احلركتــن الفلســطينيتن.. مــا املوقــف املــرصي مــن الــرصاع العــريب اإلرسائيــيل؟

مــن املهــم أن يــدرك اجلميــع يف الــرشق األوســط، كل مــن يســكن الــرشق األوســط، عليــه أن يــدرك أنــه ال 

يمكــن أن يكســب طــرف واحــد الســام، ال يمكــن أن يتحقــق لطــرف واحــد عــى حســاب أطــراف أخــرى، فنحــن 

نتحــدث عــن املصاحلــة الفلســطينية هــذه مهمــة جــًدا،  ونحــن نقــرتب مــن هنايتهــا بــن فتــح وجمموعــات فتــح 

وبــن محــاس والفصائــل األخــرى يف غــزة؛ لكــي يكــون الفلســطينيون جســًدا واحــًدا، بحيــث عندمــا نتحــدث 

عــن الفلســطينين يكــون هنــاك رأي واحــد، ومــا وقــع يف نوفمــر املــايض يــوم 21 نوفمــر يف العــام املــايض مــن 

اتفــاق بــن اجلانــب الفلســطيني واجلانــب اإلرسائيــي لوقــف إطــاق النــار، ولوقــف العــدوان الــذي كان متوقًعــا 

عــى غــزة وأهلهــا، وكان برعايــة مبــارشة مــن الرئيــس أوبامــا ومنــي شــخصًيا، مــا زلنــا نبــذل كل اجلهــد الســتمرار 

هــذا االتفــاق، وال أرى أن هنــاك أّي جمــال ملخالفــة هــذا االتفــاق.

ــتقرار يف  ــاك اس ــون هن ــه يك ــث إن ــل؛ بحي ــاكل حت ــذه املش ــن ه ــاكل، لك ــض املش ــا بع ــد تواجهن ــن ق نح

املنطقــة، وبالتــايل هــذه مرحلــة لكنهــا ليســت كافيــة، إنــا ينبغــي أن يأخــذ الفلســطينيون حقوقهــم كاملــة. وهــذا 

قرارهــم، نحــن ال نتخــذ قــرارات للفلســطينين، لكننــا ندعــم موقفهــم بطريقــة عادلــة. ال نتخــذ هلــم قــراًرا. هــم 

اختــذوا قــراًرا بــأن يكــون هلــم دولــة، وأن هــذه الدولــة تكــون كاملــة العنــارص التــي تقيــم الــدول: أن يكــون هلــا 

بنــك مركــزي، أن يكــون هلــا حــدود واضحــة، أن يكــون هلــا جيــش وقــوة، أن يكــون هلــا مطــار ومينــاء، أن يعيــش 

النــاس يف دولــة بمفهــوم الدولــة.

إذا فعلنــا غــر ذلــك، فــا نتوقــع أن يكــون هنــاك ســام حقيقــي، ومعاهــدة الســام التــي أبرمت يف ســنة 1979م 

تنــص عــى الســام الشــامل والعــادل، الســام الشــامل يعنــي لــكل النــاس، والعــادل يقــوم عــى العــدل، والعــدل 

ــاك ســاًما عــادالً، أو نغلــق عليهــا اجلانــب البحــري، فــا  معــروف؛ فــا يمكــن أن حتــارص غــزة ونقــول إن هن
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يســتطيع الصيــادون أن يصطــادوا مــا حيتاجــون إليــه ونقــول إن هنــاك ســاًما، أو نغلــق عليهــا كل احلــدود. مليــون 

ونصــف غــّزي كيــف يعيشــون؟! ولذلــك أنــا فتحــت املعابــر واحلــدود مــع أهــل غــزة مــن أجــل الغــذاء والــدواء 

واألرس التــي تتحــرك هنــا وهنــاك، الطــاب والعلــم والتعليــم واملدرســن، اإلغاثــة اإلنســانية واحلركة اإلنســانية، 

هــذا مهــم، ولكنــه مرحــي أيًضــا. اآلن نريــد أن نصــل إىل حالــة اســتقرار حقيقــي، الفلســطينين قــرروا بإرادهتــم 

احلــرة أن يكــون هلــم دولــة، واملجتمــع الــدويل َقبـِـل هــذا األمــر. ال يمكــن أبــًدا أن نســتمر أكثــر مــن عرشيــن ســنة 

ــإلرادة  ــاع ل ــراوح يف ذات املــكان، وتســتمر مســائل إقامــة املســتوطنات وعــدم االنصي ــكام نفســه ون نقــول ال

الدوليــة مــن جانــب اإلرسائيليــن.

عــى اجلميــع أن يــدرك أنــه ال يمكــن أن يتحقــق ســام لطــرف واحــد أو لدولــة واحــدة، نحــن يف مــرص نريــد 

ــاة  ــنا دع ــن لس ــام، نح ــه س ــه أن ــل في ــتقرار األص ــتقرار، واالس ــاج إىل اس ــة حتت ــة؛ ألن التنمي ــتقر املنطق أن تس

ــلمي،  ــل الس ــق العم ــن منطل ــت م ــدة انبعث ــرص اجلدي ــة، م ــام واضح ــالة س ــا برس ــن جئن ــد، نح ــرب، وال نري ح

الثــورة الســلمية غــر الدمويــة. وبالتــايل املجتمــع الــدويل كلــه موافــق عــى أن يكــون هنــاك دولــة للفلســطينين، 

ــذ،  ــي؟ التنفي ــذي بق ــا ال ــدويل، ف ــع ال ــول املجتم ــدة بقب ــم املتح ــا يف األم ــًوا مراقًب ــطن عض ــت فلس وأصبح

عــدم التنفيــذ جيعــل األمــر أكثــر صعوبــة يف املســتقبل، لــو كان نفــذ منــذ ســنوات طويلــة لتفادينــا حروًبــا ودمــاًء 

كثــرة، وبالتــايل نحــن نســعى يف إطــار التعــاون مــع الرئيــس أوبامــا وباقــي أطــراف املنظومــة الدوليــة يف إطــار 

ــا أحتــدث اآلن عــن دعــم اإلرادة الفلســطينية يف أن حيصــل  ــة، وأن ــة ســام حقيقي دعــم االســتقرار وإجيــاد حال

الفلســطينين عــى حقوقهــم كاملــة واملجتمــع الــدويل متفــق عــى هــذا، فعلينــا أن نطبــق.

مجهوريــة مــرص العربيــة دائــًا تتميــز بدرجــة عاليــة مــن التســامح والتعايــش بــن خمتلــف األديــان.. فــا اجلهود 

املبذولــة مــن ِقَبلكــم للحفــاظ عــى هــذه امليــزة املرصيــة؛ ألن مــرص ليســت موطنـًـا للمســلمن فقــط ولكــن هنــاك 

ممثلــن لأديــان األخرى؟!

احلقيقيــة، هــذه النقطــة عنــد املرصيــن ال متثــل مشــكلة. املرصيــون، مســلمون ومســيحيون، يعيشــون منذ زمن 

طويــل، منــذ 1400 ســنة، يعيشــون مــع بعضهــم البعــض، والبعــد االجتاعــي وبعــد االنتــاء املــرصي والتارخيــي 

جيمعهــم، فــا جتــد فروًقــا عندمــا يعيشــون مــع بعضهــم البعــض يف نفــس »العــارة« يف نفــس البنــاء أو يف نفــس 

الشــارع، أو يعملــون يف جمــال العمــل أو.. أو.. إىل آخــره، ســواء يف الدلتــا، أو يف اجلنــوب يف الصعيــد.
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ــا يقــال عنهــم  ــة بالنســبة للمســيحين؛ ألهنــم أصحــاب وطــن، ف ــًدا بكلمــة أقلي ــل أب ــي ال أقب ــول إنن كــا أق

أقليــة، عددهــم أقــل مــن املســلمن فقــط، لكــن هــم أصحــاب األرض كاملســلمن، وبالتــايل كلمــة أقليــة حقيقــة 

ــه مثــل املســلمن، فيعيشــون عــى أرض واحــدة مــع  ال تعــر عــن الواقــع، وإنــا هــم أهــل هــذه البلــد، أصحاب

بعــض، لكــن أحياًنــا حتــدث مشــاكل بــن اجلــران، كــا حيــدث يف الدنيــا كلهــا، ويمكــن أن تكــون املشــاكل 

بــن مســلمن ومســلمن، ويمكــن أن تكــون بــن مســيحين ومســيحين، ولكــن عندمــا يكــون األمــر بــن مســلمن 

ومســيحين حينئــذ يبالــغ البعــض يف أنــه ســببه الديــن، وهــو ليــس كذلــك.

يف عمــق الشــعب املــرصي الداخــي هــذه النقطــة ال متثــل مشــكلة حقيقيــة، لكــن بطبيعــة العــرص واملرحلــة 

ــامل  ــذا الع ــو يف ه ــر ال خيل ــن - فاألم ــض املغرض ــام وبع ــزة اإلع ــض أجه ــل بع ــن قب ــا م ــات أحياًن واملبالغ

ــى األرض  ــاف ع ــؤدي إىل اخت ــدي ي ــاف عقائ ــا اخت ــألة كأهن ــور املس ــرض، ويص ــه غ ــن ل ــاك م ــن أن هن م

بــن طرفــن، هــذا غــر صحيــح - لكــن هنــاك بعــض املخالفــات، وهنــاك بعــض املشــكات، وهــذه يتناوهلــا 

ــن  ــود م ــى هي ــيحين أو حت ــلمن أو مس ــوا مس ــواء كان ــواء، س ــون س ــاء والقان ــام القض ــع أم ــاء؛ ألن اجلمي القض

ــتور. ــون والدس ــو القان ــرص ه ــل يف م ــرص، فاألص ــن يف م ــن املقيم املرصي

ــادة  ــاك م ــادة خاصــة باملســيحين واليهــود، فهن ــه م ــا دســتور في ــخ مــرص يكــون لدين  نحــن أول مــرة يف تاري

خاصــة باملســلمن وهــي املــادة الثانيــة والتــي تنــص عــى »الرشيعــة اإلســامية املصــدر الرئيــي للترشيــع«، 

ومــادة خاصــة باملســيحين واليهــود، وهــي املــادة الثالثــة، وتنــص عــى »والرشائــع املســيحية واليهوديــة 

الســاوية هــي خاصــة بــا فيهــا باملســيحين واليهــود يف مــرص املرصيــن يف أمورهــم اخلاصــة وهــي املــراث 

والطــاق والــزواج واألرسة والعاقــات اخلاصــة واختيــار قيادهتــم نشــاط الكنيســة«، هــذه مــادة خاصــة يف 

اســتمرار األمــر هبــذا احلــال يف ســوريا يضــر املنطقــة كلها، 

يضــر مصــر، ويضــر اخلليــج العــريب، ويضــر روســيا، ويضــر 

املجتمــع الــدويل كلــه، ولكــن الضــرر األكــر يقــع 

علــى الشــعب الســوري
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الدســتور املــرصي وافــق عليهــا املرصيــون. وبالتــايل، نحــن ليــس لدينــا مشــكلة ترشيعيــة، ليــس لدينــا مشــكلة 

ــة. ــا بعــض املشــاكل املجتمعي ــة، إنــا ربــا لدين ديني

ــذ  ــون، وأن تأخ ــق القان ــن أن يطب ــؤول ع ــا مس ــك، وأن ــرس ذل ــا أح ــام األول، وأن ــي يف املق ــد اجتاع فالبع

التحقيقــات جمراهــا يف أي خمالفــة كانــت ســواء فيهــا مســلمن أو مســيحين أو غــر ذلــك. وبالتــايل مــا 

يــرتدد أحياًنــا مــن أن هنــاك أّي نــوع مــن أنــواع القلــق بالنســبة لاعتقــاد يف مــرص غــر صحيــح، وإذا حتدثنــا عــن 

املســلمن فــإن هنــاك أمــًرا مــن القــرآن ومــن اهلل ومــن الســنة أن أعطــي غــر املســلم حقــه كامــًا مثــل املســلم، 

ــه. ــام نفس ــا لإلس ــون خمالًف وإال أك

ــم عــى أرض  ــذي يقي ــر املــرصي ال ــان لغ ــة اإلنس ــات وكرام ــاب احلري ــرصي يف ب ــتور امل ــى يف الدس حت

ــذا  ــان، فه ــوم اإلنس ــان عم ــة اإلنس ــى كرام ــة ع ــد؛ فاملحافظ ــتور اجلدي ــه يف الدس ــوص علي ــذا منص ــرص، فه م

أمــر حقيقــة أحياًنــا يتــم التطــرق إليــه بطــرق غــر صحيحــة بــل خاطئــة، بــل أحياًنــا مغرضــة، لكــن نحــن نتعايــش 

مــع بعــض، وبيننــا وبــن بعضنــا البعــض تواصــل مســتمر، فهنــاك تواصــل بــن الكنيســة املرصيــة، ســواء كانــت 

ــر  ــا شــخصًيا قبــل الرئاســة وبعــد الرئاســة، وهلــم كل التقدي ــة، وبينــي أن ــة أو الكاثوليكي األرثوذكســية أو اإلنجلي

واحلــب واحلــق كــا للمســلمن، ال فــرق بينهــم عــى اإلطــاق، حقــوق العمــل وحقــوق التعبــر عــن الــرأي، 

وحقــوق الوطــن وامللكيــة، ال يوجــد عــى اإلطــاق أي نــوع مــن أنــواع التمييــز ألي ســبب، ســواء كان اجلنــس 

أو اللــون أو الديــن.

حريــة االعتقــاد وحريــة العبــادة، بالطريقــة التــي يراهــا أصحــاب االعتقــاد مناســبة هلــم، وبنــاء دور العبــادة بنفس 

ــا حيــدث بعــض املشــاكل،  احلقــوق كاملــة. ففــي هــذا املجــال، ال يوجــد مشــاكل، لكــن عــى األرض أحياًن

كلمــة »املســيحيون أقليــة« حقيقــة ال تعــر عــن الواقــع، وإمنا 
هــم أهــل هــذه البلــد كاملســلمن، وأحياًنــا حتــدث مشــاكل 
بــن اجلــران، كمــا حيــدث يف الدنيــا كلهــا، وميكــن أن 
تكــون املشــاكل بــن مســلمن ومســلمن، أو بــن مســيحين 
مســلمن  بــن  األمــر  يكــون  عندمــا  ولكــن  ومســيحين، 

ومســيحين حينئــذ يبالــغ البعــض يف أنــه ســببه الديــن
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والبــد مــن معاجلتهــا، وأنــا إذا كانــت هــذه املشــاكل تؤثــر عــى أي نــوع من أنواع اإلحســاس لــدى أي طــرف بأنه 

مضطهــد أتدخــل مبــارشة طبًقــا لدولــة القانــون التــي نعيــش فيهــا اآلن املختلفــة عــن دولــة الظلــم والديكتاتوريــة 

التــي كانــت موجــودة قبــل ذلــك.

ــا أريــد أن أحتــدث مــع حرتــك بتفاصيــل أكثــر يف املوضــوع الســوري.. يف  فخامــة الرئيــس، لــو ســمحت أن

مؤمتــر منظمــة التعــاون اإلســالمي يف مكــة املكرمــة، حرتــك قدمــت مبــادرة للحــل، وهــي الوســاطة الرباعيــة، 

فكيــف تــرى الســبيل إلجيــاد احلــل الســلمي هلــذه املشــكلة؟

املجموعــة الرباعيــة يف املبــادرة التــي اقرتحتهــا يف لقــاء مكــة متثــل نــواة، ولكــن هذه النــواة ال تعمــل وحدها 

دون دول أخــرى مهمــة جــًدا وفاعلــة يف املشــكلة الســورية، وهــي جــزء أســايس مــن احلــل كروســيا والصــن 

والواليــات املتحــدة األمريكيــة ودول أوربيــة ودول أخــرى عربيــة كقطــر وغرهــا، هــذه كانــت بدايــة لنــواة 

لتتحمــل املســؤولية يف املرحلــة، لتجمــع جهــود املجتمــع العــريب والــدويل حلــل املشــكلة، ولكــن حــدث 

تطويــر هلــذه املبــادرة يف اجتــاع »OIC« يف القاهــرة يف الســادس والســابع مــن فرايــر املــايض، وحتديــًدا يف 

اليــوم الســابع مــن فرايــر، كان هنــاك لقــاء بينــي وبــن الرئيــس عبــد اهلل جــول - رئيــس تركيــا - والرئيــس أمحــدي 

نجــاد - رئيــس إيــران. وتقدمــت بمقــرتح لتطويــر املقــرتح األول بــأن يكــون هنــاك ثانيــة ممثلــن، منهــم ثاثــة 

دول: إيــران وتركيــا ومــرص، ومبعــوث األمــم املتحــدة »األخــر اإلبراهيمــي«، واألمــن العــام جلامعــة الــدول 

العربيــة »نبيــل العــريب«، واألمــن العــام ملؤمتــر التعــاون اإلســامي »OIC«، وممثــل عــن املعارضــة، وممثــل 

مــن قبــل النظــام الســوري تقبلــه املعارضــة، وتكــون هــذه املجموعــة هــي التــي جتتمــع، وتتعــاون مــع باقــي دول 

العــامل الكــرى.

جتتمــع هــذه املجموعــة برشطــن: الــرشط األول أن يتــم وقــف إطــاق النــار مبــارشة، الــرشط الثــاين أن تقبــل 

ــه هــذه املجموعــة، إىل حلــول حمــددة فيــا بــن هــؤالء  املعارضــة وكذلــك النظــام الســوري مــا تتوصــل إلي

الــرشكاء، وطبًعــا الدعــم الــدويل ســواء مــن الــدول الكــرى: روســيا والصــن وفرنســا وبريطانيــا وأمريــكا.

هــذا املقــرتح مــا يــزال ُيتــداول، وكان عنــدي لقــاء أول أمــس مــع مبعــوث األمــم املتحــدة »األخــر 

ــًرا ملجلــس األمــن يــوم اجلمعــة القــادم حــول الوضــع يف ســوريا، وســُيَضّمنه  اإلبراهيمــي«، وهــو ســيقدم تقري

ــراق وتســيل  ــد مــن أن نتحــرك برسعــة؛ ألن الدمــاء ت ــه - هــذا املقــرتح، لكــن الب ــا ملــا اتفقــت معــه علي - طبًق
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كل يــوم، واخلــارس األكــر هــو الشــعب الســوري، ليــس هنــاك مــن يكســب ومــن خيــرس، ولكــن كل األطــراف 

ختــرس. اســتمرار األمــر هبــذا احلــال يــر املنطقــة كلهــا، يــر مــرص، ويــر اخلليــج العــريب، ويــر روســيا، 

ويــر املجتمــع الــدويل كلــه، ولكــن الــرر األكــر يقــع عــى الشــعب الســوري، فنريــد أن نتحــرك برسعــة - إن 

شــاء اهلل.

الصداقــة الكبــرة بيننــا وبــن روســيا متعــددة، منهــا اآلن عــى ســبيل املثــال ال احلرص، أننــا لدينا حمــور تنموي 

لقنــاة الســويس يمتــد مــن البحــر األمحــر إىل البحــر املتوســط بطــول حــوايل 200 كيلــو وكذلــك شــواطئ البحر 

األمحــر، وروســيا لدهيــا تكنولوجيــا متقدمــة يف جمــاالت االتصــاالت، ويف جمــاالت الصيــد، ويف جمــاالت 

الطاقــة النظيفــة واســتخدامها يف التطبيقــات الســلمية، أنــا أرى أنــه يمكــن لروســيا أن تقــوم بــدور فاعــل يف هــذا 

ــا يف املجــاالت اخلاصــة بالتطبيقــات النوويــة، أو إنتاًجــا  ــا للكــوادر، أو بحًث املجــال بالنســبة لنــا، ســواء تدريًب

ملحطــات كهربــاء، وحمطــات حتليــة ميــاه وغرهــا. كذلــك جمــال الصيــد؛ روســيا لدهيــا خــرة وأســطول صيــد 

كبــر يف أعــاق البحــار، ومــرص لدهيــا شــواطئ كثــرة جــًدا ودافئــة ليســت متجمــدة، فأيًضــا هــذا جمــال واســع 

جــًدا، ويف جمــال التبــادل التجــاري.

ــال  ــًدا. يف جم ــة ج ــاالت اخلصب ــن املج ــال م ــا جم ــيا أيًض ــن روس ــا وب ــات بينن ــزان املدفوع ــدال مي  واعت

ــح  ــي واملن ــث العلم ــال البح ــا، وجم ــي للتكنولوجي ــل احلقيق ــا، النق ــل التكنولوجي ــا ونق ــي أيًض ــث العلم البح

الدراســية لطــاب الدراســات العليــا املاجســتر والدكتــوراه، وقــد كان يف الســابق هنــاك نــوع مــن هــذا التعــاون، 

ــا أيًضــا مــن خــال  فأنــا أريــد هلــذا أن يعــود أيًضــا وبشــكل فعــال جــًدا؛ ألن الثقافــة وتبــادل املعــارف يتــم جزئًي

البحــث العلمــي واملنــح الدراســية، ويف املجــال الســياحي نحــن لدينــا أكثــر مــن 3 مايــن ســائح رويس يأتــون 

إىل مــرص، أنــا أســعى إىل أن يتضاعــف هــذا العــدد؛ ألن الســائح الــرويس ســائح متميــز ومتحــر ومل نســمع لــه 

مشــاكل يف مــرص عــى اإلطــاق، وجمــاالت كثــرة أخــرى.

 يــا فخامــة الرئيــس، جيــب القــول إن األحــداث يف مــرص مــا بعــد ثــورة 25 ينايــر جتــذب اهتــام العــامل كلــه، فــا 

هــو تقييمــك للوضــع يف مــرص، ومــا هــو مســتقبل مــرص؟

ــة  ــة، ومســتقبل عدال ــة حقيقي ــة، ومســتقبل تنمي مســتقبل مــرص مســتقبل واعــد جــًدا، مســتقبل هنضــة حقيقي

احلقــوق  وكذلــك  والسياســية،  املدنيــة  احلقــوق  كل  يف  املرصيــون  يتســاوى  وأن  حقيقيــة،  اجتاعيــة 
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ــن،  ــذا الوط ــاء ه ــيحين، أبن ــلمن ومس ــباب، ومس ــار وش ــاء، كب ــال ونس ــا رج ــرص مجيًع ــاء م ــة، فأبن االقتصادي

رشكاء يف الوطــن، متســاوون يف احلقــوق، وأيًضــا يــؤدون واجباهتــم كاملــة؛ فاملســتقبل للشــعب املــرصي 

ــم. ــتقبل عظي ــرص مس ومل

ولكــن عندمــا ننتقــل مــن حالــة دكتاتوريــة وغيــاب تــام ألي نــوع مــن أنــواع احلريــة احلقيقــة والديمقراطيــة أو 

حريــة الشــعب يف التعبــر أو يف اختيــار قياداتــه أو رؤســائه هــذه حالــة ســيئة جــًدا وحالــة فســاد كــرى، لدرجــة أننــا 

يف دراســة التاريــخ ال نــرى فســاًدا مثــل الــذي كان موجــوًدا يف مــرص. هــذا أمــر احلقيقــة غريــب جــًدا أن حيــدث، 

لكنــه حــدث، ســنوات طويلــة عــرشات الســنن. اآلن ننتقــل إىل مرحلــة جديــدة، فاالنتقــال بوطــن كبــر وشــعب 

كبــر ومشــاكل كثــرة إىل آفــاق جديــدة وإىل تطــور وتنميــة قائمــة عــى العلــم والتكنولوجيــا احلقيقيــة، وعــى 

ــلطة  ــلطات، الس ــن الس ــي ب ــل احلقيق ــات، والفص ــتقرار املؤسس ــع، واس ــدل للجمي ــة، والع ــة االجتاعي العدال

ــكام  ــون واألح ــرتام القان ــتور واح ــى الدس ــوم ع ــة تق ــتورية حقيقي ــة دس ــة ودول ــة والتنفيذي ــة والقضائي الترشيعي

القضائيــة املعــرة عــن روح الشــعب وامللتزمــة بالدســتور والقانــون - هــذا االنتقــال انتقــال ضخــم جــًدا، وهنــاك 

ــواء يف  ــدث س ــال أن حي ــذا االنتق ــد هل ــن ال يري ــاك م ــال، هن ــذا االنتق ــا يف ه ــات تواجهن ــاك حتدي ــة، هن مقاوم

الداخــل أو يف اخلــارج. طبيعــي هنــاك أعــداء للبــرش مــن البــرش، دائــًا هنــاك أعــداء للنجــاح، وبالتــايل حجــم هذه 

التحديــات كبــر بقــدر كــر املهمــة وكــر مــرص وحجــم مــرص، وانتقاهلــا هــذا.

وبالتــايل أنــا أرى أن األمــور يف ســياقها الطبيعــي، أن يكــون هنــاك حتديــات، أن يكــون هنــاك بعــض 

االختافــات يف الــرأي، أن يكــون هنــاك معارضــون، أن يكــون هنــاك مؤيــدون، أن يكــون هنــاك مــن يعمــل بجــد، 

ــنتن  ــن س ــر م ــا، أكث ــورة تقريًب ــى الث ــنتان ع ــت س ــرك. مض ــي يتح ــت لك ــاج إىل وق ــن حيت ــاك م ــون هن وأن يك

علــى   2012 دســتور  احتــوى  مصــر،  تاريــخ  يف  مــرة  ألول 
مــادة خاصــة باملســيحين واليهــود،  وهــي املــادة الثالثــة، الــي 
تنــص علــى »والشــرائع املســيحية واليهوديــة الســماوية هــي 
خاصــة مبــا فيهــا باملســيحين واليهــود يف مصــر املصريــن يف 
أمورهــم اخلاصــة وهــي املــراث والطــاق والــزواج واألســرة 

ــة« ــاط الكنيس ــم نش ــار قيادهت ــة واختي ــات اخلاص والعاق
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قليــًا، وبالتــايل نحــن مــا زلنــا نحتــاج إىل بعــض الوقــت؛ لكــي تندفــع ســفينة الوطــن هــذه إىل األمــام بــكل قــوة، 

وهــي ماضيــة يف طريقهــا.

أنــا أرى أن األمــور يف ســياقها، واملشــكات التــي نواجههــا نجــد هلــا احللــول، واالنطــاق احلقيقــي ســيأيت 

بعــد ذلــك، والنهضــة حتتــاج إىل عقــول، وحتتــاج إىل علــاء، وحتتــاج إىل رؤيــة، وحتتــاج إىل ساســة، وحتتاج 

ــذا  ــدث ه ــا حي ــا، فعندم ــرص مجيًع ــل م ــاج إىل أه ــات، وإىل رشكات، حتت ــاج إىل مؤسس ــق، وحتت إىل تواف

التاحــم، وهــذا التوافــق، وهــذا التكامــل بــن القــوى، حينئــذ يكــون االنطــاق.

أنــا أرى أن ذلــك ســيحدث، ونحــن مــا زال أمامنــا خطــوة، بعــد خطــوات كثــرة فعلناهــا، مــا زال أمامنــا خطــوة 

انتخابــات وتكويــن جملــس نــواب »الرملــان«، وهــذا - إن شــاء اهلل - ســيحدث يف القريــب خــال شــهور قليلــة. 

ــر حــال االقتصــاد املــرصي بســبب الفســاد  ــة وتأث هــذه خطــوة مهمــة جــًدا، لكــن أيًضــا املشــكات االقتصادي

وســوء اإلدارة وعــدم إدارة املتــاح مــن املــوارد بطريقــة صحيحــة، العــامل كلــه يعــرف ذلــك - هــذا أوجــد حالــة 

مــن املشــكات االقتصاديــة.

 نحــن 90 مليوًنــا عــدد كبــر مــن البــرش يعيشــون عــى أرض واســعة وإمكانيــات كثــرة، هــذا أدى إىل وجــود 

ــذه  ــن ه ــرور م ــد امل ــون بع ــاق تك ــة االنط ــكات، وحال ــذه املش ــل ه ــل، ونح ــن ننتق ــة، لك ــكات اقتصادي مش

املرحلــة االنتقاليــة التــي أرى أهنــا لــن تطــول حتــى يبــدأ االنطــاق احلقيقــي لاقتصــاد املــرصي.

 يا فخامة الرئيس، ارسم يل برناجمًا هو صيغة احلكم، وما يمثل احلكم بالنسبة لك؟

احلكــم يف مــرص اآلن حكــم مؤســي قائــم عــى االختيــار احلــر املبــارش للمرصيــن، ولكنــه مهمــة صعبــة، 

ولكنهــا واجــب وطنــي، أضحــي مــن أجلــه بوقتــي وبمجهــودي وعقــي وبنفــي وروحــي إذا لــزم األمــر. ينبغــي 

هنــاك جهــود أمنيــة كبــرة حلفــظ أمــن الســياح واملناطــق 

السياحية،ونســعى لزيــادة عــدد الســياح وتقــدمي تســهيات 

وضمانــات  أكثــر ألمنهــم أينمــا وجــدوا
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وجيــب وإن شــاء اهلل ســيحدث أن تنتقــل مــرص إىل مصــاف الــدول الكــرى املتحــرة بمفهــوم احلريــة، بمفهوم 

الديمقراطيــة احلقيقيــة، بمفهــوم العدالــة االجتاعيــة، وبمفهــوم احلكــم القائــم عــى العــدل.

ــزارات  ــدى امل ــل إح ــرص متث ــروس م ــن ال ــر م ــازات، وللكث ــم اإلج ــك موس ــى وش ــيا اآلن ع ــن يف روس نح

ــرص؟ ــياحي يف م ــال الس ــر للمج ــط التطوي ــا خط ــروس، وم ــياح ال ــر للس ــن متواف ــل األم ــة.. فه املهم

ــا األمــن متوافــر جــًدا للســياح الــروس ولغرهــم مــن الســياح، ليــس فقــط للســياحة الروســية ولكــن لــكل  طبًع

ــت  ــياحية، وأن ــق الس ــياح واملناط ــن الس ــظ أم ــرة حلف ــة كث ــر أمني ــًدا وتداب ــرة ج ــة كب ــود أمني ــاك جه ــياح. هن الس

حتركــت يف القاهــرة وهــي العاصمــة، ولعلــك رأيــت مــا يف القاهــرة، ليــس هنــاك هتديــد مــن أي نــوع للنــاس. هنــاك 

ــز عــى بعــض احلــوادث؛ بســبب طبيعــة املرحلــة  ــا تركي ــاك أحياًن ــه، وهن حــوادث، وحتــدث يف دول العــامل كل

ــار، يف األقــرص وأســوان وغرهــا، أو يف ســيناء  ــد مــرص واآلث ــة أيًضــا، لكــن بصفــة عامــة ســواء يف صعي االنتقالي

ــرة  ــياحية، ويف القاه ــامل الس ــة واملع ــامل األثري ــا يف املع ــر، ويف الدلت ــر األمح ــواطئ البح ــيناء وش ــوب س وجن

واألهــرام ومعــامل القاهــرة املعروفــة ســواء املعــامل القبطيــة أو اإلســامية.. كل هــذه مــزارات للســياح، وهــي آمنــة 

ومســتقرة، وعــدد الســياح عندنــا عــدد كبــر جــًدا، ونحــن نســعى ألن يزيــد هــذا العــدد أكثــر وأكثــر بتقديــم تســهيات 

أكثــر وضانــات أكثــر ألمــن الســياح أينــا وجــدوا.

ــذا  ــه يف ه ــامل كل ــن الع ــة ع ــت خمتلف ــرص ليس ــه، م ــامل كل ــياحة يف الع ــداث الس ــول أح ــة ح ــر الدولي والتقاري

املجــال، بــل ربــا هــي أكثــر أمنـًـا مــن دول كثــرة حتــى متقدمــة كل يــوم األحــداث واجلريمــة.. ملــاذا توجــد قــوات 

األمــن والرشطــة؟ ألن هنــاك جريمــة. وبالتــايل اجلريمــة حتــدث، لكــن هــل هــي جريمــة مهــددة حلركــة الســائح؟ 

ــة  ــل الدول ــام الكامــل مــن قب ــوع مــن العــدوان ال يأخــذ االهت ــه أي ن ــع علي ــح. هــل الســائح إذا وق ال.. غــر صحي

املرصيــة؟ ال.. نحــن نتحــرك وبرسعــة جــًدا إذا وقــع أي حــادث صغــر بالنســبة ألي ســائح؛ ألن يأخــذ حقــه كامــًا، 

ولكــي يتــم التعامــل مــع املوقــف مــع مــن يقــوم هبــذا العــدوان. والســياح يتحركــون بحريــة وســهولة ويــرس يف كل 

مــكان، مثــل الشــواطئ املرصيــة يف جنــوب ســيناء والبحــر األمحــر واملعــامل املرصيــة واآلثــار املرصيــة.

ــن 1000  ــر م ــوايل أكث ــًدا ح ــة ج ــافة طويل ــر مس ــوان ومت ــي بأس ــرة وتنته ــن القاه ــدأ م ــة تب ــات نيلي ــاك رح هن

كيلومــرت آمنــة ومســتقرة. فأنــا أدعــو الشــعب الــرويس أن يتحــرك نحــو زيــارة معــامل مــرص، فهــذا احلقيقــة مصلحــة 

كبــرة للســائح وملــرص أيًضــا.
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ــاح إفريقــي واآلخــر خــاص  ــه جناحــان واحــد جن ــة »النــرس« ول ــة مــرص العربي إن الشــعار الرســمي جلمهوري

بالــرشق األوســط، وملــرص ثقــل ســيايس كبــر يف جامعة الــدول العربيــة ويف القــارة اإلفريقيــة ويف االحتــاد اإلفريقي، 

فكيــف فخامــة الرئيــس تــرى إنشــاء عالقــات يف الــرشق األوســط ويف القــارة اإلفريقيــة؟

مــرص هلــا أجنحــة عديــدة، وليــس جناحــن فقــط، فلهــا جنــاح إفريقــي، وجنــاح عــريب رشق أوســطي، وجنــاح 

إســامي، العــامل اإلســامي، وجنــاح مهــم جــًدا ممتــد ينظــر إىل الشــال؛ ألن مــرص متصلــة بالشــال عــر البحــر 

املتوســط عــر ســنن، فاالمتــداد املــرصي وأجنحــة مــرص املمتــدة نريــد أن نضــخ فيهــا دمــاء جديــدة لتقوهيــا؛ 

لكــي تقــوم بدورهــا.

 نحــن نســعى يومًيــا لتقويــة عاقاتنــا، وإجيــاد جمــاالت وعاقــات متميــزة مــع كل الــدول اإلفريقيــة، وخاصــة 

دول حــوض النيــل؛ ألن النيــل هــو رشيــان احليــاة بالنســبة ملــرص، وبالتــايل دول حــوض النيــل جيــب أن تكــون 

ــا دول  ــة، وأيًض ــة والتارخيي ــرص الطبيعي ــذور م ــداد ج ــي امت ــتوى؛ فه ــى مس ــى أع ــرص ع ــن م ــا وب ــة بينه العاق

شــال أفريقيــا، وفيهــا دول الربيــع العــريب تونــس وليبيــا وعاقــات متميــزة وتارخييــة جــًدا مــع اجلزائــر، مــرص 

ــا  ــتقاهلا، وعاقتن ــى اس ــر ع ــت اجلزائ ــا حصل ــينيات عندم ــر األوىل يف اخلمس ــورة اجلزائ ــة لث ــت داعم كان

باملغــرب العــريب ومراكــش عاقــة تارخييــة.. هــؤالء أشــقاؤنا؛ فهــذا البعــد اإلفريقــي.

ثــم البعــد العــريب الــرشق أوســطي واالتصــال الــروري بــدول اخلليــج والــرشق األوســط واالســتقرار يف 

ــا  ــة، وهــذا أيًض ــة؛ لتســتقر املنطق ــي جيــب أن يأخذهــا كامل الــرشق األوســط وحقــوق الشــعب الفلســطيني الت

ــي  ــاش بين ــة يف النق ــية املطروح ــات الرئيس ــد املوضوع ــذه أح ــوريا، وه ــري يف س ــا جي ــوريا وم ــا إىل س جيرن

ــاج  ــوري حيت ــع الس ــذه؛ ألن الوض ــة ه ــارة املرتقب ــابق أو يف الزي ــاع الس ــواء يف االجت ــن س ــس بوت ــن الرئي وب

إىل تعــاون حقيقــي، وروســيا متثــل أحــد املحــاور األساســية بالنســبة حلــل املشــكلة الســورية، خاصــة النظــرة 

املعتدلــة التــي يتحــدث هبــا القــادة الــروس نحــو حــل املشــكلة مســتقبًا، ومنــع تقســيم ســوريا.

ــة  ــات تارخيي ــا باالحتــاد األورويب عاق ــه االحتــاد األورويب، فعاقتن ــا البعــد العاملــي أو الشــايل، وفي  أم

معروفــة مســتقرة، وأنــا قمــت بزيــارة لبعــض الــدول األوروبيــة، وأيًضــا االحتــاد األورويب، وبينــي وبينهــم 

ــا. ــايب أيًض ــدور إجي ــون ب ــم يقوم ــات، وه عاق
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ــا، ويف  ــان وغره ــد والياب ــن اهلن ــرشق: الص ــة يف ال ــرى واملهم ــدول الك ــن ال ــدث ع ــى أن أحت ــا ال أنس أن

الغــرب أيًضــا: الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأمريــكا اجلنوبيــة، والتجــارب املتميــزة للرازيــل وغرهــا، 

وجمموعــة الريكــس جمموعــة متميــزة، وأنــا قلــت قبــل ذلــك: أمتنــى أن تصبــح »بريكــس« »إي بريكــس« عندمــا 

تضــاف »إجييبــت« ملجموعــة »الريكــس«؛ فالعاقــات مــع منظومــة العمــل الــدويل مــع مــرص اجلديــدة ليســت 

عاقــة مــع أحــد عــى حســاب عاقــة أخــرى، وإنــا ســعة يف العاقــة، ومتيــز ليعــود باملصلحــة عــى الشــعب 

ــدة. ــة اجلدي املــرصي يف املرحل

نحــن يف مرحلــة انتقاليــة لدينــا مشــاكل عديــدة، ونحتــاج إىل األصدقــاء، ولكــن أيًضــا األصدقــاء هلــم مصالــح 

مــع مــرص، وبالتــايل العاقــات املؤسســية العاقــات املتميــزة البنــاءة التــي حتــرتم كل طــرف حيــرتم رأي اآلخــر 

وإرادة اآلخــر وال يتدخــل يف شــأنه الداخــي عــى اإلطــاق - هــذه أحتــرك إلنشــائها بــإرادة مرصيــة للشــعب كلــه 

يف هــذه املرحلــة اجلديدة.

أريــد أن أســألك فخامــة الرئيــس عــدة أســئلة شــخصية، فأريــد أن تتكلــم عــن نفســك؛ ألنــه مــع تــويل الزمــام، 

زمــام منصــب الرئيــس، حياتــك تغــرت، فقبــل ذلــك فخامــة الرئيــس أنــت كنــت عامًلــا ومدرًســا، وكيــف أنــت؟ 

ومــا شــعورك هبــذا املنصــب اجلديــد؟ وهــل هنــاك وقــت للراحــة؛ ألهنــم قالــوا يل إن حرتــك تعمــل خــالل أربعــة 

وعرشيــن ســاعة؟ هــل حتــب أن تكــون رئيًســا؟ وهــل أنــت ســعيد بكونــك رئيًســا؟

الواجــب الوطنــي جتــاه الشــعب املــرصي، شــعب مــرص أهــي، حيتــم عــّي أن أقــوم بالــدور الــذي كلفــت 

ــخ، أن  ــتكتب يف التاري ــًدا س ــة ج ــة مهم ــي مرحل ــرة، وه ــاكل كث ــا مش ــة فيه ــه، وألن املرحل ــر وج ــى خ ــه ع ب

ــن أن ينتقلــوا إىل عــامل أكثــر حضــارة وأكثــر  املرصيــن اســتطاعوا بثــورة ســلمية ســاهم فيهــا كل املرصي

احلــر  االختيــار  علــى  قائــم  حكــم  مصــر  يف  احلكــم 
املباشــر للمصريــن، وينبغــي أن تتنتقــل مصــر إىل مصــاف 
والدميقراطيــة  احلريــة،  مبفهــوم  الكــرى  الــدول 
القائــم  واحلكــم   ، االجتماعيــة  والعدالــة   ، احلقيقيــة 

العــدل علــى 
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اســتقرار بالنســبة هلــم. وبالتــايل هــذه مســؤولية، فأنــا أقــوم هبــذا الــدور مــع باقــي أبنــاء مــرص، فالراحــة الشــخصية 

ال هتــم، ولكــن اإلنســان جيــب أن يأخــذ جــزًءا مــن الراحــة، وإال لــن يســتطيع أن يســتكمل عملــه.

ــط،  ــرتاتيجي يف التخطي ــد االس ــة، والبع ــكات اليومي ــع املش ــل م ــتمر، والتعام ــر املس ــة التفك ــن حال ولك

والتواصــل الــدويل، ومعرفــة حقيقــة الواقــع املــرصي، واخلــروج مــن املرحلــة االنتقاليــة دون أعــال اســتثنائية 

أو دون دمــاء - هــذه مســؤولية كبــرة حتتــم عــى الرئيــس أن يقــوم هبــذا الــدور بأكــر قــدر ممكــن مــن التفاعــل 

مــع هــذه املشــكات ومــن التواصــل مــع هــذا الشــعب.

ــي  ــن طبيعت ــذا م ــدي، وه ــاس بالتح ــار اإلحس ــي إال خي ــس أمام ــؤولية لي ــذه املس ــع ه ــا يف موق ــايل أن  وبالت

الشــخصية. فهنــاك حتــٍد يواجهنــي كرئيــس، يواجــه وطنــي والشــعب املــرصي الــذي اختــارين يف أول انتخابــات 

ــة  ــؤولية وطبيع ــاس باملس ــًدا، واإلحس ــرة ج ــؤولية كب ــذه مس ــم ه ــن ث ــنن، وم ــر آالف الس ــرص ع ــخ م يف تاري

ــم بــذل جهــد عــى أعــى مســتوى. املرحلــة حتت

ــرصي غنــي جــًدا  ــة ووزراء وفــرق عمــل ومتخصصــون وباحثــون وأســاتذة والشــعب امل ــاك حكوم هن

ــد املســؤولية يطغــى عــّي يف  ــايل ُبْع ــح. وبالت ــرة، لكنهــا مل تكــن توظــف التوظيــف الصحي بالطاقــات الكث

ــول -  ــا أق ــار - ك ــل بالنه ــل اللي ــا أص ــخصية. فأن ــة الش ــخي أو الراح ــد الش ــن البع ــر م ــة أكث ــذه املرحل ه

ــد أن يكــون فاعــًا  ــر األمــان، ولكــن ال يســتطيع الرئيــس وحــده أن يفعــل ذلــك، الب لكــي نصــل بمــرص إىل ب

لذلــك بالتكامــل والتشــاور والتعــاون مــع أصحــاب الــرأي ومــع العلــاء، ومــع أصحــاب الــرؤى االســرتاتيجية، 

واالســتعانة أيًضــا بأصحــاب الــرؤى والتجــارب الســابقة يف دول كثــرة؛ فاملهمة كبــرة، واملســؤولية ضخمة، 

واملرحلــة حساســة، والرئيــس مســتعد دائــًا ألن يقــوم بــدوره كــا ينبغــي.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

مقدمة اإلعامية خدجية بن قنة:

مشــاهدينا الكــرام، أهــال وســهال بكــم، نرحــب بكــم يف هــذا اللقــاء اخلــاص عــى شاشــة اجلزيــرة مــن العاصمــة 

املرصيــة القاهــرة.. أكثــر مــن عامــن مــّرا عــى الثــورة املرصيــة بانتصاراهتــا ومشــكالهتا، ومــا يقــرب مــن عــام عــى 

تــويل أول رئيــس مــدين منتخــب ديمقراطًيــا ســدة احلكــم يف مــرص..

حوار الرئيس حممد مرسي مع قناة اجلزيرة 
20 أبريل 

2013م
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إىل أي حــد حتققــت أهــداف الثــورة املرصيــة؟ ومــا الــذي يقــف يف طريــق اكتاهلــا؟ املشــكالت يف الواقــع ترتاكــم 

فــوق رءوس املرصيــن مــن انفــالت أمنــي إىل غــالء األســعار إىل اهنيــار يف قيمــة العملــة املحليــة، وتــزداد أيًضــا ضبابيــة 

املشــهد يف ظــل غيــاب ســلطة ترشيعيــة مكتملــة، ويف ظــل غمــوض موعــد االنتخابــات الرملانيــة، وأيًضــا تعقــد عالقــة 

مؤسســة الرئاســة بالقضــاء وباملعارضــة وبأجهــزة اإلعــالم، وكذلــك يف ظــل تصاعــد الشــكوك يف حجــم تأثــر مجاعــة 

اإلخــوان املســلمن عــى صنــع القــرار يف مــرص..

مشــاهدينا ســنحاول مــن خــالل حوارنــا اليــوم مــع الرئيــس املــرصي الدكتــور حممــد مــريس اإلجابــة عــا يــدور مــن 

تســاؤالت عــى الصعيديــن الداخــيل واخلارجــي..

سيدي الرئيس من بن هذه امللفات الشائكة التي ذكرناها ما هي األولية أو امللف الذي تفضل أن نبدأ به؟

 بســم اهلل الرمحــن الرحيــم }رب ارشح يل صــدري ويــرس يل أمــري واحلــل عقــدة مــن لســان يفقهــوا قــويل{.. 

أرحــب بكــم يف القاهــرة، وأتوجــه بالتحيــة إىل كل املشــاهدين.. إىل املرصيــن يف مــرص وخــارج مــرص.. إىل 

العــرب.. إىل املســلمن الناطقــن مجيًعــا بالعربيــة وغــر العربيــة، بــل إىل املشــاهدين يف كل دول العــامل حتيــة 

واجبــة هلــم مجيًعــا، وخــر حتيــة، حتيــة اإلســام، فالســام عليكــم مجيًعــا ورمحــة اهلل وبركاتــه.

هــذه مرحلــة مهمــة، وأنــا أحييكــم عــى حرصكــم وجميئكــم إىل القاهــرة وأنــا أيًضــا حريــص عــى أن يســمع 

العــامل كلــه أن مــرص الثــورة يف حالــة عظيمــة جــًدا مــن االنتقــال.. االنتقــال ممــا كانــت عليــه مــرص، ومــا ارتكــب 

مــن جرائــم يف حــق الشــعب املــرصي.. غيــاب احلريــات.. غيــاب الديمقراطيــة.. عــدم ممارســة العــدل والعدالــة 

االجتاعيــة.. اضطهــاد مجيــع املرصيــن مــن قبــل النظــام املــرصي الــذي أســاء إدارة البــاد ونــرش فيهــا الفســاد.

الثــورة املرصيــة شــارك فيهــا املرصيــون مجيًعــا عــرشون مليوًنــا كانــوا يف امليــدان يــوم 11 فرايــر 2011م، 

ــا يف كل مياديــن مــرص.. الرمزيــة الكبــرة مليــدان التحريــر لــدى العــامل كلــه أن املرصيــن عــى قلــب  20 مليوًن

رجــل واحــد قامــوا ليغــروا هــذا النظــام وقــد فعلــوا، كان هــذا هــو هدفهــم األول، ثــم هنــاك أهــداف كثــرة أخــرى.. 

ــف  ــا كي ــن خاهل ــر م ــا وأن ينظ ــا وأن يرعاه ــق عليه ــق يف أن يقل ــع احل ــي اجلمي ــورة يعط ــرتاك يف الث ــذا االش ه

تتحقــق باقــي األهــداف.

هــذا االنتقــال الكبــر العظيــم ممــا كنــا عليــه إىل مــا نحــب نحــن املرصيــن ونرجــو حيتــاج إىل جهــد.. حيتــاج 

ــاج إىل  ــة.. حيت ــاج إىل تضحي ــر.. حيت ــاج إىل تضاف ــل.. حيت ــاج إىل تكام ــد.. حيت ــاج إىل توّح ــي.. حيت إىل وع
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صــر، وهكــذا نفعــل، فأًيــا مــن هــذه املوضوعــات التــي طرحتِهــا مــع اختــايف مــع بعــض األلفــاظ التــي اســتخدمتِها 

يف هــذه املوضوعــات إال أهنــا يمكــن أن نبــدأ هبــا.

 أهــداف الثــورة: عيــش حريــة عدالــة اجتاعيــة.. العدالــة االجتاعيــة يف عهــدك هــل حتققــت؟ نتكلــم عــن إصــدار 

قانــون احلــد األدنــى واألعــى لأجــور؟

 دعينــي أبــدأ مــن قبــل ذلــك.. املرصيــون قامــوا بثــورة مل تكــن بثــورة جيــاع ولكنهــا كانــت ثــورة أحــرار.. ثــورة 

رغبــة يف حريــة حقيقيــة.. ثــورة رغبــة يف إعــال إرادة.. أن تكــون لنــا إرادة نافــذة. أن نكــون أحــراًرا نتــرصف طبًقــا 

ملفاهيــم الديمقراطيــة الكبــرة والتطبيــق. أن نختــار نحــن املرصيــن قياداتنــا أن تتحقــق إرادتنــا.. أن يكــون هنــاك 

عدالــة اجتاعيــة يف توزيــع الثــروة.. أن يكــون هنــاك منــع وقضــاء عــى الفســاد الــذي طــال كل يشء قبــل الثــورة.

ــرورة  ــعي بال ــة والس ــت الديمقراطي ــة، كان ــة االجتاعي ــدل والعدال ــة والع ــت احلري ــة كان ــداف احلقيقي األه

إىل أن نقــول: نحــن هنــا.. لــن نســمح بذلــك بعــد اآلن.. وقــد كان.. يف ظــل ذلــك جيــب أن يتحقــق العيــش 

ــة  ــة.. ال يمكــن أن تكــون احلريــة جمــرد حري ــة احلقيقي ــة التطبيقي ــة االجتاعي الكريــم والكرامــة اإلنســانية والعدال

رأي ولكنهــا حريــة التــزام وحريــة مســؤولية وحريــة عمــل وإنتــاج وهنضــة وتنميــة شــاملة للجميــع لنحقــق العيــش 

ــا. ــه مجيًع ــا نســعى في ــة، وهــذا م ــة االجتاعي ــة والعدال والكرام

 ماذا عن قانون احلد األدنى واألعى لأجور؟

 نحــن يف مــرص نتحــرك برسعــة جًدا وبقــوة جًدا وبمســؤولية وإحســاس باملســؤولية لتحقيق العدالــة االجتاعية 

وهــذا يأخــذ بعــض الوقــت.. البــد وأن حيصــل املواطــن املــرصي عــى مــا يعينــه.. مــا يكفيــه يف يومــه.. مــا يعينــه 

عــى حياتــه وأبنائــه مــا جيعلــه يعيــش حيــاة كريمــة، ولذلــك تطبيــق هــذا القانــون واجــب، تطبيــق القانــون مــن حيــث 

احلــد األقــى هــذا حتقــق بنســبة كبــرة جــًدا.

مــن  املصــري  اإلعــام  يف  ويشــاهدونه  النــاس  يســمعه  مــا 
أو  العــرف  خيالــف  أحياًنــا  الــذي  الــرأي،  إبــداء  يف  حريــة 
ذلــك  ومــع   ، املجتمــع  أخــاق  أو  العامــة،  الثقافــة  أو  الــذوق 
يعــر املواطنــون عــن آرائهــم طبًقــا ألفكارهــم، وال يتخــذ 

إجــراء ضــد أي منهــم
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 هناك اعتادات مالية تسمح بتحقيق ذلك؟

ــى نصــل إىل احلــد  ــوة حت ــكل ق ــه ب ــى نســعى في ــة، واحلــد األدن ــادات مالي ــاج إىل اعت  احلــد األقــى ال حيت

ــا حيتاجــه املواطــن. ــق م ــل بتحقي ــى الكفي األدن

ــون  ــذا القان ــل ه ــا أن مث ــر فيه ــة  ذك ــات صحفي ــه ترصحي ــل عن ــورى ُنق ــس الش ــة يف جمل ــة الترشيعي ــس اللجن  رئي

ــو  ــة، وه ــة والعدال ــزب احلري ــن ح ــو م ــة، وه ــادات مالي ــود اعت ــدم وج ــبب ع ــا بس ــاًرا اقتصادًي ــبب اهني ــوف يس س

ــده؟ ــوف عن ــتحق الوق ــف يس موق

 نريــد دائــًا أن ُنعمــل مبــدأ الفصــل بــن الســلطات واســتقالية الســلطة، فمــن يتحــدث باســم الســلطة الترشيعيــة 

ــا للدســتور، وهــذا ينِْفــذ إرادة النــاس مــن خــال انتخابــه  هــذا رأيــه، وهــذا هــو جمــال الترشيــع، وهــذا يعمــل طبًق

ــة  ــلطة التنفيذي ــك، والس ــق ذل ــة تطب ــلطة القضائي ــاس.. الس ــة الن ــق مصلح ــذي حيق ــوازن ال ــع املت ــق الترشي لتحقي

ترعــى وتطبــق ذلــك.

 هل ستصدر أوامر بتنفيذ قانون احلد األدنى واألعى لأجور؟

 مــا يصــدر مــن قوانــن واجبــة التنفيــذ، قــد تأخــذ بعــض الوقــت لكنهــا تنفــذ، وهــو قانــون حيقــق املصلحــة، فهذا 

الــكام قــد حيمــل رأي صاحبــه، ولكــن الســلطة التنفيذيــة - مــرص - احلكومــة - رئيــس اجلمهوريــة- الواجــب 

وتنفيــذ القانــون وتوفــر احتياجــات املواطــن، هــذا مــا أســعى إليــه دائــًا، وهــذا مــا ينعكــس عــى املواطــن حقيقــة 

مــن خــال أشــياء كثــرة.

 سيدي الرئيس، قلنا: أهداف الثورة: عيش - حرية - وعدالة اجتاعية.

 هذا داخل األهداف الكرى.

مل يعــد ُيحبــس صحفــي وال إعامــي حبًســا احتياطًيــا بســبب 
آرائــه.. فهنــاك متســع كبــر جــًدا للتعبــر عــن الــرأي. 
لكــن النــاس أحياًنــا يكونــون يف حالــة قلق جــراء الرأي 
ح أو الــرأي الــذي يســتخدم احلريــة بطريقــة غــر  الــذي جيــرِّ

صحيحــة، أو خيالــف ُعــرف املجتمــع وثقافتــه وأخاقــه
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ــالم  ــائل اإلع ــن ووس ــى الصحفي ــات وع ــى احلري ــق ع ــات والتضيي ــدار احلري ــم بإه ــريس مته ــت د. م ــم، أن  نع

ــالم. ــائل اإلع ــن وس ــة وب ــن الرئاس ــات ب ــم التصادم ــرة حج ــرتة األخ ــا يف الف ــام، وتابعن ــكل ع بش

 يف احلقيقــة نحــن يف جــو خمتلــف عــا كان عليــه احلــال قبــل ثــورة 25 ينايــر، فاحلريــة، التعبــر عــن الــرأي، 

ــل  ــذ انعقــاد جملــس الشــورى يف أوائ ــرأي اآلخــر، اإلعــام ورجــال اإلعــام.. نحــن من ــرأي وال ــرأي، ال ــة ال حري

ــات  ــذه الترصحي ــدد ه ــهرية ع ــبوعية وش ــة وأس ــد يومي ــات وجرائ ــات بمج ــدر ترصحي ــى اآلن ص 2012م وحت

التــي صــدرت 59 ترصحًيــا هلــذه األدوات اإلعاميــة، و22 ترصحًيــا مــن وزارة االســتثار واإلعــام وغــره طبًقــا 

للقانــون لقنــوات فضائيــة.. وهنــاك حجــم كبــر جــًدا مــن حريــة التعبــر عــن الــرأي يــراه اجلميــع..

أنــا ال أظــن أن هنــاك فــرتة يف التاريــخ أو حتــى يف العــامل مــن مــكاين اآلن.. يــرى مثــل مــا يســمع النــاس 

ويشــاهدون يف اإلعــام املــرصي مــن إبــداء مــا يرونــه، وأحياًنــا مــا يقولونــه ربــا خيالــف العــرف العــام، أو الــذوق 

العــام أو الثقافــة العامــة أو أخــاق املجتمــع ومــع ذلــك يقــول مــن شــاء مــا يشــاء طبًقــا لتفكــره وال يتخــذ إجــراء 

ضــد أي منهــم.

ــا أول تعديــل ترشيعــي عندمــا كانــت الســلطة الترشيعيــة عنــد رئيــس اجلمهوريــة هــو إلغــاء مــادة احلبــس   وأن

ــا  ــا احتياطًي ــي حبًس ــي وال إعام ــس صحف ــد حيب ــم يع ــس، فل ــد للرئي ــه النق ــبب توجي ــن بس ــي للصحفي االحتياط

بســبب آرائــه، وهــذا حــدث وكان يف هــذا اليــوم كان هنــاك صحفــي حبــس احتياطًيــا وخــرج مــن احلبــس يف نفــس 

اليــوم بعــد التعديــل الترشيعــي، فهنــاك متســع كبــر جــًدا للتعبــر عــن الــرأي.

ح أو الــرأي الــذي يســتخدم احلريــة بطريقــة  لكــن النــاس أحياًنــا يكونــون يف حالــة قلــق جــراء الــرأي الــذي جيــرِّ

ــاس  ــزاج الن ــب م ــام أن يواك ــى اإلع ــايل ع ــه، وبالت ــه وأخاق ــع وثقافت ــرف املجتم ــف ع ــة أو خيال ــر صحيح غ

ورأي النــاس ورؤيــة النــاس، وهــذا شــأنه، ومواثيــق الــرشف ســواء ألصحــاب املهــن املختلفــة مثــل: ميثــاق رشف 

األطبــاء.. ميثــاق رشف املحامــن.. ميثــاق رشف املهندســن.. ميثــاق رشف القضــاة.. ميثــاق رشف اإلعــام.. 

ينبــع مــن الفئــة نفســها، وهــي التــي تقــوم عليــه وتصلــح مــن حاهلــا وتطــور مــن حاهلــا، وتــؤدي دوًرا فاعــًا إجيابًيــا 

للمجتمــع الــذي تعيــش فيــه وبالــرورة تســعى لتحقيــق مصلحتــه.

 رغــم هــذه اإلجيابيــة ســيدي الرئيــس التــي تبثهــا يف كالمــك.. الــذي يشــاهد ويتابــع ويســمع ويقــرأ عــن أحــوال 

ــاك  ــد.. هن ــك انشــغلت بالــرصاع الســيايس مــع املعارضــة ونســيت البل ــاس يف مــرص يصــاب بصدمــة.. يقــال أن الن
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مشــاكل كثــرة تبــدو احلكومــة عاجــزة عــن حلهــا لكــن يف نفــس الوقــت يــالم الرئيــس حممــد مــريس عــى متســكه هبــذه 

احلكومــة العاجــزة عــن حــل مشــاكل النــاس.. هــل أنــت متمســك بحكومــة هشــام قنديــل؟

ــرة جــًدا.. وشــعب  ــًا يف بعــض األمــور، فمــرص إمكانياهتــا ومواردهــا كب ــد وأن نبحــث تفصي ــة، ال ب  احلقيق

كبــر.. نحــن 90 مليوًنــا تقريًبــا يف الداخــل واخلــارج.. لدينــا إمكانيــات ومــوارد برشيــة ضخمــة علــاء.. أســاتذة.. 

مهندســون.. مدرســون.. حمامــون.. رجــال.. نســاء.. لدينــا إمكانيــات كثــرة جــًدا.. لدينــا شــواطئ كثــرة جــًدا.. 

لدينــا هنــر النيــل وامليــاه.. لدينــا الزراعــة والتاريــخ.. لدينــا احلضــارة والعقائــد.. لدينــا الكثــر جــًدا الــذي يمكــن أن 

يكــون منظومــة حضاريــة ضخمــة جــًدا.. مــا كان قبــل ذلــك قبــل الثــورة وكلنــا كنــا نعيــش هــذا األمــر.. كان هنــاك 

فســاد، وعــى قمــة الفســاد كان الفســاد الســيايس ثــم الفســاد االقتصــادي ثــم حمــاوالت الفســاد بالتدمــر والتغريــب 

الثقــايف هــذه كانــت أدوات النظــام يف إغــاق وتكميــم األفــواه ومنــع الــرأي اآلخــر مــن أن ينــال منــه.

التاريــخ معــروف وبالتــايل هــذا الفســاد أدى إىل مشــاكل كثــرة.. عندمــا تنتقــل مــرص الكبــرة هــذه، وعندمــا تقــوم 

فيهــا ثــورة ســلمية.. عندمــا يســعى أبناؤهــا ليمتلكــوا إرادهتــم.. عندمــا يتحولــون مــن حــال الظلــم والفســاد وتغييــب 

ــدة  ــة جدي ــون إىل حال ــة، ينتقل ــرة الكريم ــة احل ــاالت.. املعيش ــم يف كل املج ــق مصاحله ــدم حتقي ــات، وع للحري

حيبــون أن يكونــوا عليهــا.. هنــاك حتديــات، والتحديــات تكــون بقــدر عظم وكــر مــرص ومتطلبات الشــعب املرصي..

ــا بمقدماهتــا، وال ُينســى  وبالتــايل لدينــا مشــاكل كثــرة، فــإذن احلديــث عــن املشــاكل البــد وأن يكــون مقروًن

ــعى  ــن نس ــية.. نح ــرة السياس ــتكمل املس ــن نس ــاالت.. نح ــرص يف كل املج ــل بم ــوري أراد أن ينتق ــل الث أن الفع

جاهديــن حلضــارة وهنضــة وإنتــاج حقيقــي بأيدينــا وســواعدنا.. نحــن نريــد أن نكــون أحــراًرا ولكــن نمتلــك أيًضــا 

غذاءنــا ونمتلــك أيًضــا دواءنــا ونمتلــك أيًضــا ســاحنا.. يأخــذ هــذا بعــض الوقــت.

 وبالتــايل عندمــا نعــرتك األمــر وندخــل عــى املشــاكل ونتعامــل معهــا ونــرى كيــف ينتــج املنتــج املــرصي.. 

لدينــا أكثــر مــن 17 مليــون مــرصي يعملــون يف القطــاع اخلــاص ولدينــا حــوايل 6 مايــن يعملــون يف احلكومــة 

ــرة  ــة كب ــع بجدي ــن يصــل إنتاجهــم إىل اجلمي ــا الفاحــون املنتجــون الذي والقطــاع العــام وقطــاع األعــال ولدين

جــًدا وهــؤالء جيــب أن نشــكرهم عــى فعلهــم وإنتاجهــم وزيــادة اإلنتــاج، نحــن نتوقــع زيــادة يف حمصــول القمــح 

هــذا العــام إن شــاء اهلل أكثــر مــن 25 % مــن اإلنتــاج زيــادة ويف نفــس املســاحة املزروعــة.. إذن نحــن أمــام حتديــات 
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ــت  ــا.. لس ــن أي منه ــرف ع ــض الط ــا وال نغ ــا ونحله ــل عليه ــا وندخ ــا ونعرتكه ــا وأمهيته ــا وقيمته ــدرك حجمه ن

وحــدي أواجههــا ولكــن أحتمــل املســؤولية مــع اآلخريــن.

 تواجــه كل هــذه التحديــات التــي ذكرهتــا بحكومــة هشــام قنديــل التــي توجــه هلــا انتقــادات.. احلكومــة مهمــة.. 

ال بــد أن تكــون هنــاك أدوات للتنفيــذ ومواجهــة هــذه التحديــات .. هــل أنــت ُمــرِصٌّ عــى اإلبقــاء عــى هــذه احلكومــة 

رغــم كل االنتقــادات املوجهــة إليهــا؟ أمل يشــكل هشــام قنديــل وحكومتــه عبًئــا عليــك؟

 أنــا ال أريــد أن أضــع األمــر يف إطــار ُمــرص أو غــر ُمــرص، وأنــا أنــوي إجــراء تعديــل وزاري، وعملــت قبــل ذلــك 

تعديــل يف احلكومــة نفســها، هــذه احلكومــة بــدأت يف أول شــهر أغســطس 2012 وحــدث فيهــا تعديــل حلــوايل 

ثلثهــا يف أول ينايــر 2013 وأنــا أســعى اآلن لعمــل تعديــات أخــرى.. تعديــات حتقــق املصلحــة.

 هل يشمل التعديل وزارات سيادية.. خدمية.. رئيس احلكومة؟

 هــذه التفاصيــل أنــا ال أخضــع فيهــا لضغــوط بقــدر مــا أنظــر إىل مصلحــة املواطن.. مــا حيقق مصلحــة املواطن 

أفعلــه، أمــا أن حيــدث تعديــل واجــب, فهــذا حيــدث.. أنــا اآلن بصــدد دراســة وعمــل هــذا التعديــل لتحقيــق مصلحــة 

املواطــن املــرصي والثــورة املرصيــة املســتمرة حتــى حتقيــق كل األهــداف.. مــا حيقــق هــذه املصلحــة أفعلــه 

ــا يف حــد ذاتــه ولكــن اهلــدف هــو حتقيــق املصلحــة. ولذلــك ســوف نــرى تعديــًا  وبالتــايل التعديــل ليــس هدًف

ــا يف هــذه احلكومــة يطــال حقائــب وزاريــة متعــددة لتحقيــق املصلحــة يف أرض الواقــع جــراء مــا نــرى مــن  قريًب

تغــرات، وجــراء مــا نــرى مــن مشــاكل وجــراء مــا نــرى مــن رضورة عمــل بوســائل عرصيــة وحديثــة، واألكفــأ هــو 

الــذي يتــوىل والــذي حيافــظ عــى الثــورة وأهــداف الثــورة.

حنــن حريصــون علــى التعــاون مــع املؤسســات الدوليــة.. هــذا 
أمــر طبيعــي جــًدا، ولكــن مــا حيقــق مصلحــة املواطنــن 
ــرات  ــات وتغي ــا وبتعدي ــعى بأدواتن ــه.. نس ــذي نفعل ــو ال ه
وبرامــج واضحــة معلنــة وليســت ســرية.. بــكل شــفافية 

ــق مصلحتهــم للمصريــن مبــا حيق
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 دكتــور مــريس يف ســياق احلديــث عــن األداء االقتصــادي للحكومــة، إىل أيــن وصلــت مفاوضاتكــم مــع صنــدوق 

النقــد الــدويل؟

 احلقيقــة أننــا يف مــرص يف هــذه املرحلــة نســعى لتحقيــق مصلحــة مــرص يف املقــام األول وهــذا ال يتعــارض مــع 

ــة مــن أدوات مســاعدة الــدول يف مراحــل االنتقــال  مصالــح اآلخريــن يف العــامل.. صنــدوق النقــد الــدويل أداة دولي

والعبــور إىل آفــاق اقتصاديــة وتنميــة اقتصاديــة، نحــن حريصــون عــى صنــدوق النقــد الــدويل.. عــى البنــك الــدويل.. 

عــى املؤسســات الدوليــة والتعامــل معهــا والتعــاون معهــا.. هــذا أمــر طبيعــي جــًدا ونحــن حريصــون عليــه، ولكــن 

ــة  ــرات وبرامــج واضحــة معلن ــات وتغي ــا وبتعدي ــه.. نســعى بأدواتن ــذي نفعل ــن هــو ال ــا حيقــق مصلحــة املواطن م

وليســت رسيــة.. بــكل شــفافية للمرصيــن بــا حيقــق مصلحتهــم.. هــذه األدوات وهــذه الرامــج التــي حتقــق 

املصلحــة ليســت طبًقــا ملــا يريــده صنــدوق النقــد الــدويل. وأنــا ال أخضــع لــرشط ال مــن الداخــل وال مــن اخلــارج.. 

الــرشط الوحيــد هــو مصلحــة املواطــن املــرصي.

 د. مــريس، كيــف تفــرس فشــل مــرص حتــى اآلن يف احلصــول عــى قــرض مــن صنــدوق النقــد الــدويل الــذي اعترمتــوه 

أنتــم شــهادة حســن ســلوك اقتصادي؟

 هــذا ليــس فشــًا، وإنــا صنــدوق النقــد الــدويل لــه طريقتــه وأدواتــه ووســائله وبراجمــه ونحــن يف مــرص لنــا أدواتنا 

ووســائلنا وبراجمنــا، وخــر دليــل عــى أننــا ال نخضــع لــرشوط أنــك تقولــن إننــا مل ننجــح حتــى اآلن يف الوصــول 

إىل هــذا االتفــاق مــع الصنــدوق، وبالتــايل هنــاك حــوار مســتمر مــع الصنــدوق لتحقيــق مصلحــة املواطــن املــرصي 

املســتقبلية بحيــث ال نجــور عليــه أيًضــا مرحلًيــا بالشــكل الــذي يؤثــر عليهــم يف األســعار وغرهــا. فنحــن الذيــن نقــدر 

ــا، ونحــرتم األصدقــاء  مــا الــذي حيقــق مصلحــة مــرص مــن عدمــه ونتعــاون مــع اآلخريــن، ونحــرص عــى مصلحتن

واملؤسســات الدوليــة التــي حتــاول أن تعيينــا عــى عبــور هــذه املرحلــة، وهــذا أمــر طبيعــي ورضوري أحياًنــا.

املصريــن  األعمــال  ورجــال  املســتثمرين  مــع  دائًمــا  أســعى  أنــا   
املخلصــن ملصــر وهــم كثــر، ومــع أيًضــا املســتثمرين ورجــال 
والشــركات  الــدول  كل  يف  واألجانــب  العــرب  األعمــال 
لكــي يكــون هنــاك اســتثمار حقيقــي يف مصــر؛ ألنــين علــى 

يقــن مــن أن القــروض ال حتــل املشــكات
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 الســيد الرئيــس برأيــك مــا هــي التبعــات السياســية للتوســع يف االقــرتاض اخلارجــي، بالتأكيــد ليــس هنــاك جهــة 

أو دولــة تعطيــك مــاالً لوجــه اهلل؟

 أنــا ال أحــب االقــرتاض.. أنــا أحتــدث عــن االســتثار.. أنــا أريــد اســتثاًرا حقيقًيــا.. املنــاخ املــرصي 

واجلــو املــرصي، واملشــاريع املرصيــة واألرض املرصيــة، ومــرص بصفــة عامــة لدهيــا إمكانيــة هنــوض كبــرة 

جــًدا وجمــاالت اســتثار واســعة جــًدا يف مياديــن كثــرة جــًدا، وبالتــايل أنــا أســعى دائــًا يف حركــة خارجيــة مــع 

ــر،  ــم كث ــرص وه ــن مل ــال املخلص ــال األع ــر ورج ــم كث ــل وه ــن يف الداخ ــن املوجودي ــتثمرين املرصي املس

ومــع أيًضــا رجــال األعــال املســتثمرين العــرب واألجانــب يف كل الــدول والــرشكات لكــي يكــون هنــاك اســتثار 

ــن  ــل.. لك ــن املراح ــة م ــدواء يف مرحل ــا كال ــة أحياًن ــون الزم ــد تك ــكات.. ق ــل املش ــروض ال حت ــي. الق حقيق

ــاىف..  ــي يتع ــدواء لك ــاعده ال ــد يس ــا ق ــه وإن ــد وال علي ــش اجلس ــدواء يعي ــس بال ــاىف.. لي ــذي يتع ــو ال ــد ه اجلس

ــبب  ــا بس ــن األنيمي ــوع م ــب بن ــن أصي ــًدا، لك ــة ج ــات ضخم ــه إمكاني ــًدا ولدي ــر ج ــد كب ــرصي جس ــد امل فاجلس

الفســاد الــذي كان موجــوًدا يف العهــد البائــد لكنــه يتعــاىف اآلن.. قــد حيتــاج بعــض الــدواء.. يكــون هــذا الــدواء يف 

شــكل قــروض ميــرسة مــن أصدقــاء يف هــذا العــامل لكنهــا مرحلــة مؤقتــة وتــزول بتعــايف هــذا اجلســد.. واالقتصــاد 

ــة االســتقرار والنمــو احلقيقــي. ــا للوصــول إىل حال املــرصي يتعــاىف رسيًع

ــار دوالر التــي وعــدت هبــا  ــا ملي  مجيــل ســيادة الرئيــس أنــك ال حتــب االقــرتاض وتفضــل االســتثار.. أيــن املئت

ــة كاســتثارات يف مــرص؟ ــة االنتخابي خــالل احلمل

ــرص  ــرص وأرض م ــل م ــرص وني ــواطئ م ــرص.. ش ــل يف م ــاالت العم ــة وجم ــوق املرصي ــور أن الس ــا أتص  أن

ــرة  ــو متوف ــة والنم ــات النهض ــة وإمكاني ــة والعربي ــوق األفريقي ــة والس ــوق املرصي ــم الس ــرص.. وحج ــواعد م وس

جــًدا يف مــرص. وجتــذب وســتجذب اســتثارات كثــرة جــًدا جــًدا.. وبالتــايل 200 مليــار دوالر هــذا أنــا أعتــره 

رقــًا عادًيــا وطبيعًيــا يف جمــال االســتثار.. هنــاك بعــض الــرشكات.. رشكــة واحــدة تريــد أن تســتثمر يف حوايل 

10 مليــارات دوالر.. فنحــن نتحــدث عــن أرقــام عاديــة.. لكــن أال حيتــاج هــذا إىل بعــض الوقــت كــي تســتطيع 

هــذه الــرشكات أن تظهــر هــذا احلجــم مــن االســتثارات، وكــا نعلــم أن الــرشكات واملســتثمرين يتحســبون 

ألمواهلــم.. بعضهــم يعمــل.. الــرشكات الكــرى تعمــل يف مــرص.. وهنــاك رشكات جديــدة تــأيت مــن دول كبــرة 

يف العــامل مــن اهلنــد.. مــن الصــن، اآلن مــن روســيا.. مــن الــدول الغربيــة.. مــن إيطاليــا.. مــن االحتــاد األورويب 
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.. مــن البــاد العربيــة.. هنــاك رشكات كثــرة جــًدا تعمــل يف مــرص وأخــرى تريــد أن تعمــل.. املجــال واســع، 

ومــرص بلــد لدهيــا إمكانيــات كثــرة.

ــل اآلن  ــن نعم ــت.. نح ــض الوق ــاج إىل بع ــذا حيت ــن ه ــادي.. لك ــم ع ــم رق ــذا الرق ــا أرى أن ه ــايل أن  وبالت

ــر مــن هــذه األمــوال..  ــاة الســويس التنمــوي.. وهــذا يســتوعب أكث ــًرا جــًدا هــو مــرشوع حمــور قن ــا كب مرشوًع

جنوًبــا ووســًطا وشــاالً، واملرشوعــات املوجــودة يف خليــج الســويس والعــن الســخنة.. شــال غــرب خليــج 

الســويس.. املرشوعــات املوجــودة يف اإلســاعيلية ورشق اإلســاعيلية.. واملرشوعــات املوجودة يف رشق 

التفريعــة وبورســعيد ومرشوعــات يف الــوادي اجلديــد ومرشوعــات يف الواحــات.. يف ســيوة ويف جنــوب ســيوة 

امليــاه متوفــرة.. نحــن لدينــا إمكانيــات للنمــو كبــرة جــًدا يف ســيناء، وتنميــة ســيناء وميــاه ســيناء وأرض ســيناء 

واســتثارات وأســمنت وصناعــة..

ــي  ــات الت ــي التحدي ــا ه ــى اآلن؟ وم ــورة حت ــى الث ــى ع ــم م ــن ك ــًدا، ولك ــرة ج ــات كب ــا إمكاني ــن لدين نح

ــا  ــائل أراه ــذه مس ــا؟ ه ــى أهله ــط ع ــا ويضغ ــذي يعادهي ــن ال ــح؟ وم ــا أن تنج ــره هل ــذي يك ــن ال ــا؟ وم تواجهه

جيــًدا، وبالتــايل أنــا مطمئــن كل االطمئنــان أن هــذه ثــورة نشــأت لتنجــح وأن هــذا الشــعب وجــد ليعيــش وأن هــذه 

األرض دائــًا كانــت أرض تنميــة واســتثار انتقلنــا مــن مرحلــة كان فيهــا فســاد.. وانتهينــا منهــا ولــن تعــود ولــن 

يعــود أصحاهبــا عــى اإلطــاق.

 يف ملــف الفســاد طبًعــا القضــاء يلعــب دوًرا مهــًا يف جمــال حماربــة الفســاد.. لــو حتدثنــا قليــاًل ســيدي الرئيــس عــن 

عالقــة الرئاســة باملؤسســة القضائيــة أو القضــاء.. أنــت عــدت ربــا البارحــة يف وقــت متأخــر مــن زيارتــك لروســيا.. 

لكــن بالتأكيــد تابعــت مــا كان جيــري يف مــرص خــالل النهــار.. كان الشــارع يغــيل.. كانــت هنــاك مظاهــرات.. كانــت 

ــاك اشــتباكات يف مجعــة ســميت باســم مجعــة تطهــر القضــاء.. هــل خرجــت تظاهــرات أمــس اجلمعــة يف مجعــة  هن

تطهــر القضــاء مــن دون تشــاور معــك؟

 الشــعب املــرصي لديــه مــن الوعــي الــكايف بحيــث يســتطيع أن يعــر عــن رأيــه دون تشــاور مــع الســلطة 

ــعبي  ــل الش ــى الفع ــا ع ــط رب ــل، ضاغ ــاك دور فاع ــون هن ــف يك ــورة.. كي ــت الث ــذا قام ــل ه ــن أج ــة.. م التنفيذي

التظاهــري الــذي يعلــن عــن رأيــه يف الســلطة التنفيذيــة، هــذا ال ينبغــي أن يكــون، وليــس موجــوًدا عــى اإلطــاق.. 

لكــن بالنســبة للقضــاء أنــا أريــد أن أعــود إىل الــوراء قليــًا.. القضــاء املــرصي كان جــزًءا مــن الثــورة املرصيــة.. 



787

الفصل الثالث: حوارات الرئيس الشهيد محمد مرسي

القضــاء املــرصي أدى دوًرا مهــًا جــًدا ويذكــره اجلميــع يف انتخابــات جملــس الشــعب، ففــي ســنة 2000 كان 

للقضــاء املــرصي دور كبــر يف حمــاوالت مســتميتة مــن قبــل بعــض القضــاة ملنــع التزويــر وقــد كان.. مل يســتطع 

ــر. ــع البعــض مــن التزوي ــه قــاوم ومن أن يمنعــه مجيعــه ولكن

ــر وأدى القضــاة دوًرا  ــع التزوي ــات 2005 كان للقضــاء املــرصي دور كبــر جــًدا يف حمــاوالت من ويف انتخاب

كبــًرا يف اإلرشاف عــى االنتخابــات ومنــع التزويــر، وقــد حــاول النظــام بعــد أن زور بعــض الدوائــر أيًضــا رغــًا 

عنهــم أو ألســباب تتعلــق ببعــض أشــخاصه زور بعــض الدوائــر لكــن القضــاء تصــدى للتزويــر بشــكل معــروف.

ــة  ــت حرك ــة فكان ــة مجاعي ــاة معاقب ــب القض ــدود أن يعاق ــاوز كل احل ــذي كان يتج ــابق ال ــام الس ــاول النظ وح

القضــاة ضــد النظــام يف عــام 2006 وكنــت أحــد الذيــن وقفــوا يف امليــدان ويف الشــارع ليســاندوا القضــاة، وتــم 

ــا  ــو 2006 وســمي هــذا العــام بعــام القضــاء.. مســاندة القضــاء.. قضاي ــاء القبــض عــّي واعتقــايل يف 18 ماي إلق

ــر مــن ألــف واحــد مــن املرصيــن يســاندون القضــاة. ــم إلقــاء القبــض عــى أكث القضــاء.. ت

وفيا بعد ذلك كان القضاة جزًءا من نسيج الثورة بل بعضهم كان يف ميدان التحرير.

 ملاذا التطهر إذن.. وما هو تعريفك - سيدي الرئيس - ملفهوم تطهر القضاء؟

 أنــا أريــد أن أســتكمل معــك أن القضــاء املــرصي قضــاء عظيــم جــًدا.. نحــن لدينــا املجلــس األعــى للقضــاء.. 

هــذا رمــز للعدالــة يف مــرص واألحــكام اجلــادة، ولدينــا املحكمــة الدســتورية العليــا ولدينــا جملــس الدولــة ولدينــا 

هيئــة قضايــا الدولــة ولدينــا هيئــة النيابــة اإلداريــة ولدينــا القضــاء العســكري أيًضــا يف الشــؤون العســكرية ومــا يتعلــق 

بقضايــا القــوات املســلحة.. لدينــا هيئــات قضائيــة عظيمــة يف مــرص، ولكــن أنــا أســمع كلمــة تطهــر القضــاء يف 

إطــار أن هنــاك قلًقــا مــن النــاس.

هــو  ملــا  طبًقــا  حكمــه  يف  عــاداًل  القاضــي  يكــون  قــد   
متــاح لــه مــن معلومــات أو مــن أدلــة ثبــوت، يف حــن أن النــاس 
يف  أجرمــوا  مبــارك(  )رجــال  أن  يــرون  منهــم  واحــد  وأنــا 
حــق الوطــن،  وأهنــم جيــب أال يعــودوا مــرة أخــرى ليأخــذوا 

ومناصبهــم مواقعهــم 
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ــات  ــاك هيئ ــاء.. كــا يف املهندســن.. كــا يف املحامــن.. هن القضــاء والقضــاة يف داخلهــم كــا يف األطب

ــا..  ــات ونقاباهتــم وداخــل القضــاء تقــوم عــى حماســبة مــن يتجــاوز مــن هــؤالء مجيًع مســتقلة داخــل هــذه الفئ

ــد  ــه ق ــاره ألن ــن مس ــاٍض ع ــرف ق ــا انح ــة.. إذا م ــراءات قانوني ــل وإج ــات عم ــاك آلي ــي وهن ــش القضائ ــاك التفتي هن

يصيــب بعــض القضــاة مــا أصــاب القــوم.

قد يكون هناك انحراف عند مهندس أو حماٍم أو طبيب أو صيديل أو.. أو.. إىل آخره، أو قاٍض.

فأنــا أســمع كلمــة التطهــر يف إطــار قلــق.. وهــذا قلــق مــرشوع لــدى النــاس مــن أحــكام تصــدر أحياًنــا ال يكــون 

ُبعــد العــدل فيهــا واضحــًا بالشــكل الــذي يــراه النــاس.

 والرئيس قلق مثلهم؟

ــم أحــكام  ــواع اخللــط بــن الســلطات أو عــدوان ســلطة عــى أخــرى، ث ــوع مــن أن ــا أقــف باملرصــاد ألي ن  أن

الــراءة التــي تصــدر عــى رمــوز النظــام الســابق تقلــق النــاس.

قــد يكــون القــايض عــاداًل يف حكمــه طبًقــا ملــا هــو متــاح لــه مــن معلومــات أو مــن أدلــة ثبــوت، والنــاس يــرون 

أن هــؤالء أجرمــوا يف حــق الوطــن، وأنــا كذلــك أرى أهنــم قــد أجرمــوا يف حــق الوطــن، ولــن يعــودوا إطاًقــا. لــن 

ــاس  ــايل عندمــا يقلــق الن ــا عــى اإلطــاق، وبالت ــا أو كلًي يعــود هــذا الوطــن مــرة أخــرى حتــت إمــرة هــؤالء جزئًي

نحــن نقــدر هــذا القلــق.. عندمــا يعــر النــاس عــن آرائهــم ويقولــون كــا يعــر اآلخــرون عــن رأهيــم يف الرئيــس 

أحياًنــا ويقولــون مــا يشــاءون.. إذن نحــن نتطلــع إىل القضــاة والقضــاء عــى أنــه مؤسســة مــرص العظيمــة.. حجيــة 

األحــكام ورضــا النــاس عــن األحــكام وقلــق النــاس مــن األحــكام هــذه األمــور يف إطــار املــرشوع.. ولذلــك القضاة 

وهيئاهتــم وطبًقــا للقانــون هــم الذيــن يتحركــون مــن تلقــاء أنفســهم حــن جيــدون ضغًطــا مــن أحــد.. مــن رئيــس 

 أنــا نشــأت يف اإلخــوان املســلمن..وأيًضا كنــت رئيس حزب 
احلريــة والعدالــة الــذي أنشــأته مجاعــة اإلخــوان املســلمن.. 
املصريــن،  بــإرادة  املنتخــب  مصــر  رئيــس  اآلن  ولكنــين 
ــن..  ــزب مع ــس حل ــن ولي ــكل املصري ــس ل ــا رئي ــك أن ولذل

ــع ــدى اجلمي ــون واضًحــا ل ــب أن يك ــر جي ــذا أم ه
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أو ســلطة تنفيذيــة أو غــره لكــي يــروا هــل هنــاك بحــق مــا يســتحق أهنــم ينظــرون يف أحــكام بعــض القضــاة؟ هــم 

يفعلــون ذلــك بالــرورة، وملــاذا توجــد هــذه اهليئــات؟ وملــاذا توجــد هــذه اإلجــراءات داخــل مؤسســة القضــاء، 

وداخــل مؤسســات الفئــات األخــرى؟ توجــد لكــي حتــارب مــن ينحــرف عــن الطريــق الصحيــح، وهــذا وارد.

ــكام..  ــرتام األح ــوع اح ــل يف املوض ــاء.. واألص ــاة رشف ــوع أن القض ــل يف املوض ــح أن األص ــد أن أوض أري

ــا للقانــون والدســتور.. فــإذا مــا كان هنــاك مــن بعــض القضــاة غــر ذلــك،  األصــل يف املوضــوع أن األحــكام طبًق

فواجــب القضــاة طبًقــا إلجــراءات خاصــة هبــم أن يفعلــوا ذلــك. فهــم يســتمعون إىل صــوت املجتمــع ألن نــزول 

النــاس عــى األحــكام هــذا واجــب عــى اجلميــع، واحــرتام األحــكام واجــب اجلميــع، ولكــن عندمــا يكــون هنــاك 

قلــق ال بــد أن ننظــر إىل أنفســنا هــل هنــاك مــرر هلــذا القلــق؟ هــل هنــاك إجــراءات جيــب أن تتخــذ لكــي نمنــع هــذا 

القلــق الــذي يكــون معــًرا عــن روح النــاس بشــكل موضوعــي؟

 هل الرئيس حممد مريس مع اقرتاح خفض سن تقاعد القضاة؟

ــة هــي جملــس الشــورى،  ــه ســلطة ترشيعي ــع اآلن ل ــة.. الترشي ــع اآلن ليــس مســؤولية رئيــس اجلمهوري  الترشي

فهــو الــذي ُيــرّشع، وإذا ارتــأى جملــس الشــورى بمقرتحــات طبًقــا للقانــون واإلجــراءات أنــه يريــد أن ُيعــدل قانوًنــا 

أًيــا كان هــذا القانــون أو ينشــئ قانوًنــا حيقــق املصلحــة.. هــذا هــو معنــى الديمقراطيــة واملارســة الديمقراطيــة.

 هل تؤيد الفكرة؟

 أنــا ال أؤثــر عــى أحــد برأيــي، ولكــن اجلميــع اآلن يف مــرص أحرار واملؤسســات تعمــل والفصل بن الســلطات 

واجــب رئيــس اجلمهوريــة.. إذن جملس الشــورى هــو املرشع اآلن.

 الســيد الرئيــس حممــد مــريس، العالقــة مــع مجاعــة اإلخــوان املســلمن ملــف كبــر، وكثــرون يطرحــون تســاؤالت 

كثــرة، أمتنــى أن يتســع صــدرك لطــرح أســئلة حــول حقيقــة عالقــة الرئيــس مــريس بجاعــة اإلخــوان املســلمن.. مــا 

طبيعــة هــذه العالقــة؟

 أنــا نشــأت يف اإلخــوان املســلمن.. أنــا أعتــز بانتائــي جلاعــة اإلخــوان املســلمن، أنــا كنــت رئيــس حــزب 

احلريــة والعدالــة الــذي أنشــأته مجاعــة اإلخــوان املســلمن، وهــذا االنتــاء وهــذا االعتــزاز ورئاســتي هلــذا 

احلــزب وترشــيحي لرئاســة اجلمهوريــة مــن خــال احلــزب ومــن مجاعــة اإلخــوان املســلمن، والســند الشــعبي 

يف هــذه االنتخابــات كان مــن هــذا احلــزب ومــن هــذه اجلاعــة وممــن حتالفــوا معهــم وأيدوهــم وأيــدوا مرشــحهم 
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ــرصي  ــس امل ــن الرئي ــع، ولك ــدى اجلمي ــا ل ــون واضًح ــب أن يك ــر جي ــذا أم ــرصي. ه ــعب امل ــن الش ــوه م وانتخب

ــرص اآلن  ــن م ــؤول ع ــو املس ــي.. ه ــر طبيع ــذا أم ــن.. ه ــكل املرصي ــس ل ــو رئي ــن ه ــإرادة املرصي ــب ب املنتخ

تنفيذًيــا أمــام اجلميــع، وهــذا أمــر واجــب عــّي.. إذن اخللــط بــن األمريــن قــد يظهــر الصــورة عــى غــر حقيقتهــا.

ــا نحــن يف مــرص..  ــادئ وبــن الرئاســة، ألنن ــة واملب ال تداخــل وال يعنــي مشــكلة بــن االنتــاء والنشــأة والرتبي

نحــن أصحــاب الثــورة مجيًعــا كمرصيــن.. نحــن انتخبنــا رئيًســا.. انتخبنــا برملاًنــا وسنســتكمل خطــوات انتخــاب 

جملــس النــواب إن شــاء اهلل قريًبــا بعــد أن يصــدر قانــون االنتخابــات.

ــون  ــن بالقان ــا إلرادة املرصي ــل طبًق ــا أعم ــا.. أن ــر حقيقته ــى غ ــورة ع ــر الص ــد يظه ــن ق ــن األمري ــط ب اخلل

والدســتور.. والدســتور إرادة املرصيــن أيًضــا.

 ســيادة الرئيــس أنــت تقــول هــم الســند الشــعبي لكــم، هــم الوعــاء االنتخــايب الــذي أوصلــك إىل رئاســة 

اجلمهوريــة؟

ومــن حتالــف معهــم ومــن اقتنــع هبــم، ومــن اقتنــع يب كمرشــح للرئاســة وانتخبنــي، ثــم بعــد االنتخابــات ينتهــي 

ــتقر  ــر مس ــذا أم ــوه، ه ــن مل ينتخب ــوه وم ــن انتخب ــن، م ــكل املرصي ــا ل ــب رئيًس ــس املنتخ ــح الرئي ــهد ويصب املش

ومعــروف.

ــراف  ــة إىل األط ــايب إضاف ــاءك االنتخ ــعبي ووع ــندك الش ــي س ــت ه ــا قل ــي ك ــة الت ــذه اجلاع ــر ه ــم تأث ــا حج  م

األخــرى التــي ذكرهتــا.. مــا حجــم التأثــر الــذي متارســه اجلاعــة عــى الرئيــس حممــد مــريس.. يقــال: إنــك تتخــذ 

ــة ذلــك؟ ــا حقيق ــر وضغــط مــن مجاعــة اإلخــوان املســلمن.. م ــا بتأث ــم ترتاجــع عنه ــرارات ث بعــض الق

 هــذا كام إضاعــة للوقــت يف احلقيقــة، وأحياًنــا أرى أنــه ال يســتحق الــرد عليــه، ألن الرئيــس املــرصي يتمتــع 

ــه،  ــن رأي ــّر ع ــن يع ــتمع إىل كل م ــرارات، ويس ــن ق ــه م ــدر عن ــا يص ــة ع ــؤولية كامل ــؤول مس ــة ومس ــة كامل بحري

ويتعــاون مــع اجلميــع ومــع كل األحــزاب وكل العاملــن عــى الســاحة ويتحمــل املســؤولية يف إصــدار القــرار.. ال 

جمــال ال للتأثــر وال للحديــث عــن ضغــط وال تراجــع.

 إذن القرارات التي تراجعت عنها مل تكن بتأثر اإلخوان؟

 لتحقيــق املصلحــة، هــذا ليــس تراجًعــا ولكــن عندمــا يصــدر منــي قــرار ويتبــن يل أن هــذا القــرار فيــه خطــأ حــن 

إصــداره أو ال حيقــق املصلحــة أنــا أغــر القــرار، هــذا أمــر طبيعــي.
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 هــل تــررت أنــت كرئيــس للجمهوريــة مــن عالقتــك بجاعــة اإلخــوان املســلمن، كونــك حمســوًبا عليهــا، أم 

بالعكــس ربــا مجاعــة اإلخــوان املســلمن هــي التــي ضيعــت مســاحة القبــول التــي كانــت لدهيــا يف الشــارع املــرصي 

بســبب العالقــة بينــك وبــن اجلاعــة؟

 ال هــذا وال ذاك، هــذا الــكام يف غــر مكانــه ويف غــر حملــه. نحــن إذا نظرنــا إىل نتائــج االنتخابــات املرصيــة 

ويف االســتفتاء األول 19 مــارس تــم يف انتخابــات جملــس الشــعب ثــم جملــس الشــورى ثــم انتخابــات الرئاســة ثــم 

االســتفتاء عــى الدســتور يف ديســمر 2012، نــرى أن نســق وأداء ورأي املجتمــع املــرصي واملواطــن املــرصي 

يســر يف اجتــاه الوعــي واإلدراك واملعرفــة والتمييــز دونــا تأثــر عليــه أو تغييــب إلرادتــه.

 أفهــم مــن كالمــك د. مــريس أن شــعبية الرئيــس حممــد مــريس هــي اليــوم نفــس شــعبية الرئيــس حممــد مــريس يف 

بدايــة عهــده قبــل عــرشة أشــهر؟

 مســألة احلديــث عــن الشــعبية هــذه مــن وجهــة نظــري.. الشــعب املــرصي واٍع جــًدا، ويف حالــة مــن التمييــز 

والقــدرة عــى معرفــة مــا يصلــح حالــه ومــن يعمــل معــه ومــن ال يعمــل معــه. وبالتــايل أنــا أرى أن العاقــة بينــي وبــن 

الشــعب املــرصي تــزداد قــوة يوًمــا بعــد يــوم؛ ألين حقيقــة أديــن هلذا الشــعب، ألين جــزء منــه، وهلــذا الوطن، ألين 

مــن ترابــه، وهلــذا املجتمــع، ألين أســر معــه نحــو حتقيــق أهدافــه، وقــد يتوافــر لــدّي مــن اإلمكانيــات واملعلومات 

مــا ال يتوافــر للبعــض فأختــذ مــن القــرارات مــا حيقــق املصلحــة العامــة وأحتمــل يف ذلــك املســؤولية.

الشــعب املــرصي شــعب واٍع جــًدا وفاهــم جــًدا.. ويقــدر.. نتحــرك مًعــا لتحقيــق باقــي أهــداف الثــورة.. لكــن 

ــد وعــدم  ــوازي بــن التأيي ــايل الت األمــر ال خيلــو مــن معارضــة ومــن رأي آخــر وهــذا أيًضــا مقــدر وحمــرتم. وبالت

التأييــد يســر طبًقــا لوعــي هــذا الشــعب وحلركــة الرئيــس ولتحقيــق األهــداف.. األهــداف متفــق عليهــا.. اآلليــات 

الباعــة اجلائلــون مصريــون حياولــون أن يكتســبوا بعــض 
جتمعــات  هبــا  أماكــن  يف  التواجــد  خــال  مــن  ُقْوهتــم 
بشــرية.. وطبًقــا للقانــون جيــب أال يكــون هــذا هــو املظهــر 
اآلن،  أماكــن  هلــم  ننظــم  حنــن  املياديــن..  يف  الطبيعــي 

لكــن هــذا يأخــذ بعــض الوقــت أيًضــا. 
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قــد نختلــف فيهــا.. ننتقــل بقــرارات إىل مســؤولية.. نحــن دولــة قانــون ودســتور وبالتــايل االختــاف عــى املواقــف 

قــد يكــون موجــوًدا، ومــا زال هنــاك أغلبيــة كبــرة يف هــذا الشــعب املــرصي يؤيــدون خطــوات الرئيــس.. أنــا أرى 

ذلــك يف حتــركايت واحتكاكــي ألن احتكاكــي مــا زال مســتمًرا باملجتمــع والشــعب، مل ينقطــع عــى اإلطــاق.

 أود أن نتحــدث قليــاًل عــن عالقــة الرئيــس مــع املؤسســة العســكرية.. مــع اجليــش.. هــل يمكــن وصــف عالقــة 

الرئيــس الدكتــور حممــد مــريس باملؤسســة العســكرية بأهنــا عالقــة متوتــرة أو هكــذا ُيــروج عــى األقــل؟

ــس  ــد، الرئي ــرف واح ــن ط ــا نح ــن، إن ــا طرف ــه إذا كنّ ــون يف حمل ــى ويك ــه معن ــون ل ــؤال يك ــة الس  يف احلقيق

ــوا  ــد وليس ــرف واح ــم ط ــلطاته.. ه ــارس س ــا ي ــن خاهل ــرصي م ــع امل ــات املجتم ــي مؤسس ــع باق ــرصي م امل

ــكرية. ــة العس ــع املؤسس ــد م ــرف واح ــرصي ط ــس امل ــددة. فالرئي ــا متع أطراًف

 الطــرف الواحــد الــذي اجتمــع األســبوع املــايض..  الرئيــس واملؤسســة واملجلــس األعــى للقــوات املســلحة.. 

مــاذا جــرى فيــه؟

 هــذا اجتــاع طبيعــي جــًدا.. يف ســياقه.. أنــا اجتمعــت باملجلــس األعــى للقــوات املســلحة عــدة مــرات قبــل 

ذلــك، وكلــا لــزم األمــر بدوريــة وأحياًنــا بغــر دوريــة. والتواصــل عــى مــدار الســاعة، ليــس فقــط باملجلــس ولكــن 

ــات  ــا وآلي ــائل عمله ــا ووس ــا أدواهت ــًدا، وهل ــرة ج ــة كب ــلحة مؤسس ــوات املس ــلحة.. الق ــوات املس ــادات الق بقي

عملهــا، وحتملــت مســؤولية كبــرة جــًدا يف إدارة شــأن هــذا الوطــن يف مرحلــة كانــت خطــرة وقامــت بدورهــا عــى 

أكمــل وجــه، وهــي اآلن تــؤدي دورهــا عــى أكمــل وجــه يف جماهلــا، والرئيــس املــرصي جــزء مــن هــذه املؤسســة 

كــا هــو جــزء مــن الوطــن كلــه، وبالتــايل عندمــا نتحــدث عــن املؤسســة العســكرية.. عــن القــوات املســلحة - يف 

أي وطــن لكــن يف مــرص عــى وجــه اخلصــوص - هنــاك تفاصيــل عســكرية يف التدريــب والتســليح واالســتعداد 

تعــاون  وهنــاك  قطــر،  وبــن  بيننــا  متميــزة  أخــوة  هنــاك 

جــوار  إىل  ووقوفهــا  لدورهــا  وتقديــر  قطــر  مــع  كبــر 

املرحلــة هــذه  يف  مصــر 
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ويف العمــل ويف اإلدارة ويف القيــادة.. هــذا أمــر احلقيقــة أحياًنــا يكــون مضحــًكا أن نتحــدث عــن طرفــن.

 هل ما نسمعه يف الصحافة هو حماولة من البعض لتوتر العالقة بن الرئاسة واملؤسسة العسكرية؟

 ال ألقــي لذلــك بــاالً؛ ألين أنــا أعــرف واجبــي وأؤديــه وأعــرف املؤسســة العســكرية وعراقتهــا وقدرهتــا، وأنــا 

جــزء مــن هــذه املؤسســة كــا أين جــزء مــن املرصيــن كلهــم، ونحــن نــؤدي واجبنــا.. أحياًنــا نســمع بعــض الكام 

ولكــن هــذا الــكام ال يــؤدي إىل يشء.

 ســيادة الرئيــس ال يــكاد يمــر يــوم يف مــرص إال ونســمع بمظاهــرة إال ونســمع باشــتباكات هنــا أو هنــاك.. الوضــع 

األمنــي مقلــق اآلن يف مــرص هــل أنــت كرئيــس للجمهوريــة راٍض عــن الوضــع األمنــي يف مــرص اليــوم؟

 الوضــع األمنــي يف مــرص يتعــاىف.. ممــا ال شــك فيــه يف املراحــل االنتقاليــة حتــدث بعــض األمــور يف احلالــة 

األمنيــة، لكــن اآلن األمــر أفضــل ممــا كان عليــه ســابًقا. ومــن يتجــاوز القانــون ســواء يف الرشطــة.. يف الداخليــة.. 

يف أي مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة يطبــق عليــه القانــون حتــى رئيــس اجلمهوريــة.. نعمــل طبًقــا للقانــون.. مــن 

ناحيــة االحتجاجــات والتظاهــرات أنــا أرى أيًضــا أن هــذا األمــر حيتــاج إىل نظــر ألنــه خــال شــهري فرايــر ومــارس 

هنــاك أكثــر مــن 1200 احتجــاج وربــا قطــع طــرق وغــره، وهــذا أمــر حيتــاج إىل نظــر ممــن يقومــون عليــه وبــه، 

ــى  ــه ع ــمح ب ــذي ال يس ــن ال ــع، ولك ــول للجمي ــذا مكف ــرأي ه ــن ال ــر ع ــلمي والتعب ــر الس ــال التظاه ــى أي ح وع

اإلطــاق هــو ارتــكاب اجلريمــة يف حــق النــاس ألنــه مــن يســتخدم الســاح ومــن يســتخدم امللوتــوف ومــن يقــذف 

مؤسســات الدولــة هبــذا الســاح، ومــن يقــف يف الشــارع ال ليعــر عــن الــرأي ولكــن لرتكــب عنًفــا.. هــذا ال يســمح 

لــه عــى اإلطــاق، وواجــب املؤسســة األمنيــة وواجبــي أن أمنــع هــذا.. مــن يســمون أنفســهم تنظيــم البــاك بلــوك.. 

ــة العامــة بإلقــاء القبــض عليهــم أينــا وجــدوا..  َمــن هــؤالء؟ هــذا تنظيــم إن وجــد جمــّرم، وهنــاك قــرار مــن النياب

والرشطــة متــارس دورهــا ألن هــذا فعــل إجرامــي وليــس تعبــًرا عــن الــرأي أو تظاهــر وال نســمح بــه عــى اإلطــاق.

 يف هــذا الســياق.. د. مــريس أنــا زرت القاهــرة مــن قرابــة ســنة.. اليــوم حــن أزور القاهــرة هنــاك مشــاهد ومظاهــر 

مؤملــة للعــن.. هنــاك حالــة فــوىض.. هنــاك الباعــة اجلوالــون أو اجلائلــون يف ميــدان التحريــر وحواليــه وهنــاك اكتظاظ 

مــروري.. فتشــعر بالفــوىض يف كل مــكان.. هــل هــذه مــرص التــي اســتلمها الدكتــور مــريس؟

 هل أنِت ذهبت لكل مكان؟
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 أحتدث عى األقل عن ميدان التحرير وما حوله؟

 الفعــل املتجــاوز غــر التظاهــر.. التظاهــر هــذا فعــل طبيعــي، واملتظاهــر يعــر عــن رأيــه، ويعــي صوتــه 

وينــرصف يف أمــن وأمــان وحُيــرس.. أمــا مــن حاولــوا أن يشــوهوا الثــورة.. حاولــوا أن يشــوهوا أيًضــا رمزيــة ميــدان 

التحريــر.. وبالتــايل ُدفعــت هــذه األفعــال العنيفــة لكــي تشــوه الثــورة املرصيــة.. لكــي يقــال - ولــن يكــون -: هــذه 

نتيجــة الثــورة.. لكــن الثــورة نتيجتهــا عظيمــة جــًدا.

وبالتــايل الباعــة اجلائلــون مرصيــون حياولــون أن يكتســبوا بعــض ُقْوهتــم مــن خــال التواجــد يف أماكــن هبــا 

ــا للقانــون ال جيــب أن يكــون هــذا هــو املظهــر الطبيعــي  جتمعــات برشيــة.. نحــن ننظــم هلــم أماكــن اآلن. وطبًق

يف املياديــن. لكــن هــذا يأخــذ بعــض الوقــت أيًضــا. لكــن الفــوىض التــي حيــاول البعــض أن يظهرهــا عــى غــر 

احلقيقــة وخاصــة يف ميــدان التحريــر الرمــز نحــن نتعامــل معهــا ولكــن بالقانــون وبحــرص شــديد وبدقــة حتــى ال 

يضــار املتظاهــرون احلقيقيــون. وحتــى نســتطيع أن ننقــي هــذا الســوس.. هــذا العنــف.. هــذا اإلجــرام.. هــذا البعــد 

اإلجرامــي نأخــذه بعيــًدا. فكــي ال يصــاب أو ال يــؤَذى املتظاهــر الــذي يعــر عــن رأيــه بســلمية.. نحــن نبــذل جهــًدا 

كبــًرا.. الرشطــة تبــذل جهــًدا كبــًرا مضاعًفــا للتمييــز بــن االثنــن. وهــذا يأخــذ بعــض الوقــت أيًضــا. لكــن احلديــث 

عــن فــوىض عارمــة لــو أن النــاس يتحدثــون عــن فــوىض فاذهبــي إىل أماكــن كثــرة يف الوطــن.. القاهــرة فيهــا 15 

مليوًنــا عــى األقــل إذا رأيــت أنــت بضعــة مئــات أو بضعــة آالف جيتمعــون يف مــكان مــن األماكــن هــل هــذا يعــر 

عــن القاهــرة؟

القاهــرة فيهــا مــا يقــرب مــن 2 مليــون ســيارة إذا رأينــا اكتظاًظــا يف شــارع أو يف ميــدان مــن ألــف أو ألفــي ســيارة 

هــل هــذا يعــر عــن 2 مليــون ســيارة؟ خلــط األمــور هبــذا الشــكل أحياًنــا قــد يــيء أو يــر دون قصــد.

 مــن يملــك الســيطرة عــى الوضــع األمنــي وعــى الوضــع بشــكل عــام يف البلــد هــو مــن يســيطر عــى االقتصــاد.. 

الســيد الرئيــس، إمراطوريــة املــال مــن رجــال النظــام الســابق ال يزالــون يســيطرون عــى مفاصــل االقتصــاد املرصي.. 

كيــف يفــرس ذلــك؟

 هــذا يشء طيــب أن تقــويل ذلــك، وهــذا يعنــي أن لدينــا حتدًيــا كبــًرا مــع املفســدين الذيــن اعتادوا عى الكســب 

غــر املــرشوع والذيــن اعتــادوا عــى الطفيليــة وعــى التزويــر.. وعــى أن يعيشــوا عــى دمــاء النــاس ويمتصــوا عــرق 

النــاس.. هــؤالء ليســوا كل رجــال األعــال وليســوا كل أصحــاب الــرشكات واملســتثمرين.. هــم عــدد قليــل لكنــه 
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ــل جــًدا مــن هــؤالء،  ــه عــدد قلي ــل ذلــك.. االقتصــاد املــرصي - احلقيقــة يف الســابق - ســيطر علي ــًرا قب كان مؤث

وُنزحــت وُجرفــت األرض املرصيــة وأمواهلــا إىل اخلــارج، وبالتــايل أيًضــا ال نريــد أن نتجــاوز يف حــق مواطــن 

مــرصي، لكــن مــن ارتكــب جرًمــا جيــب أن يدفــع ثمــن هــذه اجلريمــة بالقانــون.. وبالتــايل ليتعــاىف االقتصــاد مــن 

هــذا الفعــل.. لنمــر مــن هــذه املرحلــة نحــن نحتــاج أيًضــا إىل إعــال القانــون.. إىل إعــال العقــل.. إىل الصــر 

إىل االنتقــال التدرجيــي، واالقتصــاد املــرصي يتعــاىف، وقــد قيــل عنــه الكثــر خــال الشــهور املاضيــة.. والكثــر 

ســلبي ولكــن هــذه كلــه ذهــب أدراج الريــاح.. ألن هنــاك تعافًيــا حقيقًيــا لاقتصــاد املــرصي.. ال مــكان ملــزور.. ال 

مــكان لفاســد.. ال مــكان الســتخدام املــال يف جمــال السياســة يف مــرص اجلديــدة.

 الفكــرة واضحــة متاًمــا.. د. مــريس يف ظــل األحــداث الطائفيــة التــي تتكــرر يف مــرص.. مــاذا قدمــت أنــت حتــى 

اآلن كرئيــس للجمهوريــة جئــت مــن خلفيــة إســالمية.. مــاذا قدمــت لأقبــاط؟

 أنــا أوالً أريــد أن أوضــح مــا ســبق أن أكــدت عليــه.. بــأن أقبــاط مــرص مواطنــون مرصيــون متســاوون مــع أبنــاء 

مــرص املســلمن مجيًعــا.. ال فــرق بينهــم عــى اإلطــاق.. ال يف احلقــوق وال يف الواجبــات وال يف املواطنــة.. 

ــاء..  ــال.. نس ــيحين.. رج ــلمن ومس ــع مس ــول للجمي ــة مكف ــق املواطن ــن.. ح ــا قوان ــتور.. لدين ــا دس ــن لدين نح

كبــار.. شــيوخ.. شــباب.. الــكل أمــام القانــون والدســتور ســواء، وبالتــايل أنــا أكــرر وأؤكــد أننــا ال نقــول أبــًدا عــن 

أشــقاء الوطــن األقبــاط يف مــرص أهنــم أقليــة؛ ألن األقليــات تعنــي مــن نــزح إىل وطــن واكتســب جنســية أخــرى.. 

ــذه  ــن ه ــوا م ــم خرج ــون.. ه ــم مرصي ــن.. ه ــذا الوط ــيج ه ــن نس ــن.. م ــذا الوط ــاء ه ــم أبن ــك.. ه ــوا كذل ــم ليس ه

األرض.. هــم حريصــون عــى املصلحــة كباقــي أشــقائهم وإخواهنــم مــن املســلمن. وبالتــايل الواجــب القانــوين 

والدســتوري عــّي أن أقــوم برعايــة اجلميــع، وأن ُيعطــى اجلميــع حقهــم، وأن أســهر عــى هــذا، وهــذا مــا أفعلــه، 

غــزة  حيبــون  غــزة  وأهــل  بلدهــم،  حيبــون  الفلســطينيون   
أرضهــم.  علــى  للعيــش  تّواقــون  والفلســطينيون  وأرضهــا،  
وحنــن - املصريــن - نعــرف حدودنــا وأرضنــا ونعــّد حبــات 
رمالنــا ونعرفهــا،.. وال ســبيل لغــر املصريــن ألن ميتلكــوا 

أرض مصــر علــى اإلطــاق 



796

ــغ يف  ــا ُيبال ــا ألهن ــر موقعه ــكل يف غ ــة ُتش ــا طائفي ــال عنه ــاك، ويق ــا وهن ــا هن ــع أحياًن ــي تق ــداث الت ــايل األح وبالت

الصــورة عــى أهنــا طائفيــة.. يف مــرص.. املســلمون واملســيحيون جــران، قــد حيــدث خــاف بن مســلم ومســلم، 

وقــد حيــدث خــاف بــن مســيحي ومســيحي، وقــد حيــدث خــاف بــن مســلم ومســيحي، إذا وقــع اخلــاف بــن 

مســلم ومســيحي يقــال إنــه خــاف طائفــي.. هــذا يف املقــام األول خــاف قانــوين اجتاعــي يعالــج بالقانــون، وال 

نريــد أن نبالــغ يف الصــورة؛ فألقبــاط مــرص وملســيحيي مــرص داخــل مــرص وخــارج مــرص كل االحــرتام والتقديــر 

وكل احلقــوق الكاملــة.. هلــم مجيًعــا بغــر متييــز عــى اإلطــاق.. واجبــي أن أحفــظ احلــق للجميــع.. أن أطبــق 

القانــون عــى اجلميــع.. أن أرعــى اجلميــع.. أن يأخــذ كٌل حقــه. 

 البعض علق أنك د. مريس مل حتر عى سبيل املثال جنازة من سقطوا يف الكاتدرائية بالعباسية.

 مــن ســقطوا يف األحــداث وســميت أحــداث الكاتدرائيــة مســلمون ومســيحيون، وليســوا مســيحين فقــط، ويف 

اخلصــوص مــن ســقطوا وهــذا يؤملنــي جــًدا. مســلمون ومســيحيون.. وحــدث ذلــك يف التاريــخ.. أحياًنــا حتــدث 

حــوادث هنــا وهنــاك، ولكــن ُيبالــغ فيهــا بعــض الــيء، وخُتــّرج عــى أهنــا طائفيــة وهــي ليســت كذلــك. إنــا أنــا 

مســؤول مســؤولية كاملــة عــن حــق اجلميــع.. كل مــرصي داخــل مــرص أو خــارج مــرص لــه يف عنقــي حــق.. واجــب 

عــيَّ أن يأخــذ حقــه كامــًا، وأن ُيرعــى، وأن يتحقــق أمنــه وأمانــه.. القوانــن توضــع وقــوات األمــن التــي توجــد يف 

ــون..  ــزام بالقان ــون. األصــل االلت ــاس ممــن خيرجــون عــى القان ــة الن ــون حلاي ــق القان ــا مــن أجــل تطبي كل الدني

مــن خيــرج عليــه يعاقــب، وبالتــايل عندمــا نــرى حادثــة هنــا وهنــاك إذا وصفــت بأهنــا طائفيــة، فهــؤالء حقهــم عــّي 

ــاوزات  ــذه التج ــذ ه ــد تؤخ ــم، وق ــه عليه ــون وإعال ــق القان ــة وتطبي ــة الكامل ــيحين الرعاي ــلمن أو مس ــواء مس س

ــا أن  ــا مجيًع ــه جتــاوز أيًضــا مــن رجــل أمــن.. هــذا أيًضــا حياســب، وبالتــايل نحــن أمــام مشــهد يؤملن بشــكل في

 اجلــين يكــون بعــد الغــرس، أنــا أغــرس اآلن وإن شــاء اهلل 
فيتحقــق  املصــري  للشــعب  أكلهــا  وتــؤيت  الثمــار  تنضــج 
االســتقرار جــراء التعــاون مــع هــذه الــدول يف كل املواقــع، 
أفريقيــا  مــع  واجلنــوب،  الشــمال  يف  والغــرب..  الشــرق  يف 

كلهــا ودول حــوض النيــل علــى وجــه اخلصــوص
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حيــدث، ولكننــا ننتقــل باجلميــع مــن مراحــل ســوء الظــن وإخــراج األمــور عــى غــر حقيقتهــا إىل مراحــل اســتقرار 

كبــر جــًدا إن شــاء اهلل.

 لــو فتحنــا امللفــات اخلارجيــة فأكثــر ملــف مثــر للتســاؤالت لِنَُقــل ملــف العالقــة مــع قطــر اليــوم.. هــل ستشــرتي 

قطــر قنــاة الســويس؟

ــع وهــو أن امللفــات  ــدى اجلمي ــا ل ــى جيــب أن يكــون واضًح ــد أن أؤكــد عــى مفهــوم ومعن ــا أري ــة أن  احلقيق

ــرصي  ــن امل ــى املواط ــا ع ــا وكل خطواهت ــود يف كل حتركاهت ــب أن تع ــة جي ــات اخلارجي ــة والعاق اخلارجي

ــه..  ــم.. أوالده.. بيئت ــه الكري ــه.. عيش ــه.. حريت ــر.. راحت ــدف األول واألخ ــو اهل ــرصي ه ــن امل ــدة. املواط بالفائ

ــة. ــة تتكامــل مــع احلركــة اخلارجي ــايل احلركــة الداخلي ــه، هــذا هــو اهلــدف وبالت هنضت

العاقــة مــع األشــقاء العــرب.. كل العــرب.. العاقــة مــع العــامل اإلســامي، عاقــة مــرص مــع املجتمــع الــدويل 

عاقــة هلــا معــاٍن وأطــر وجمــاالت جديــدة؛ ألنــه مل تعــد أبــًدا يف أي شــكل مــن أشــكاهلا عاقــة هيمنــة أو ســيطرة 

ــا يف شــأن أحــد أو  ــق مصلحــة لألطــراف دون تدخــل من ــة وتفاعــل وتكامــل وحتقي ــة ندي أو هتميــش، وإنــا عاق

الســاح ألحــد بالتدخــل يف شــأننا، َشــبَّت مــرص عــن الطــوق وبلغــت الرشــد وبلغــت مــن الوعــي واإلدراك ألهلهــا 

نهــا مــن أن تتعامــل مــع كل دول العــامل بنديــة ومصداقيــة واحــرتام متبــادل. ولرئيســها املنتخــب مــا يمكِّ

وبالتــايل عندمــا نتحــدث عــن الشــقيقة قطــر ضمــن احلديــث عــن األشــقاء العــرب يف كل مــكان يف اخلليــج 

ويف غــر اخلليــج رشًقــا وغرًبــا.. أنــا أمتنــى هلــذا الوطــن العــريب التكامــل االقتصــادي والتعــاون التجــاري 

ــاع  ــال الدف ــة يف جم ــر اقتصادي ــرة غ ــرى كث ــات أخ ــة واتفاقي ــات االقتصادي ــل االتفاقي ــرتكة وتفعي ــوق املش والس

املشــرتك وغــره، العــرب نســيج واحــد - كانــوا وينبغــي أن يكونــوا - وبالتــايل قطــر بينــي وبــن أهلهــا وحاكمهــا 

مــا بينــي وبــن اآلخريــن مــن األشــقاء العــرب مــن احــرتام متبــادل وتقديــر وتكامــل وتواصــل وتعــاون، وبالتــايل ال 

جمــال للحديــث عــن مســألة بيــع ورشاء وهــذا الــكام املضحــك.. هــذا كام يثــر الســخرية، وأظــن أن األشــقاء 

يف قطــر شــعًبا وحكــًا يقــدرون مــرص وشــعب مــرص وحكومــة مــرص ورئيــس مــرص كــا نقدرهــم نحــن كذلــك، 

وإذا كان هنــاك مــن فعــل إجيــايب أراه واضًحــا فهــو التعــاون القطــري الواضــح معنــا والدعــم االقتصــادي املتميــز 

مــن قبــل قطــر ملــرص اآلن وهــذا أقــدره ويقــدره املرصيــون. لكــن هــذا ال يمكــن أن يكــون معنــاه أبــًدا بيــع أو رشاء، 

فــإن أرض مــرص حــرام عــى غــر املرصيــن. أرض مــرص كلهــا حــرام عــى غــر املرصيــن، واحلديــث يف هــذا 
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حديــث حســاس جــًدا. أنــا ال أريــد أن أقــول لــك أنــا ال أحــب أن أســمعه فضــًا عــن أن أســمح بــه عــى اإلطــاق.. 

أنــا وضحــت هــذا قبــل ذلــك كثــًرا، وأظــن أين ســمعت كثــًرا مــن األشــقاء يف قطــر األمــر ورئيــس الــوزراء وباقــي 

ــا متميــًزا فيــه احــرتام كبــر ملــرص ولشــعب مــرص وملؤسســات مــرص وألرض  مكونــات احلكومــة القطريــة حديًث

مــرص أنــا أقّدرهــم عليــه.

 إذن تؤكد أنه ليس هناك بنود رسية يف أي اتفاقية تعاون مع قطر؟

 ال جمــال للرسيــة يف ذلــك، هنــاك أخــوة متميــزة.. هنــاك تعــاون.. هنــاك تقديــر لــدور قطــر مــن قبلنــا لوقوفها إىل 

جــوار مــرص يف هــذه املرحلــة.. هنــاك حــب متبــادل، وهــذا أمــر طبيعــي جــًدا. وأحــب يف هــذا املجــال أن أحتــدث 

عــن كل األشــقاء العــرب بنفــس اللغــة لكــن احلديــث اآلن عــن قطــر.

 ما الفرق إذن بن قطر وباقي دول اخلليج؟

ــا   مــن وجهــة نظــر حــب املرصيــن وتقديرهــم وتعاوهنــم وتكاملهــم واتصاهلــم ال يوجــد فــرق حقيقــي، إن

ــدر  ــدره، ونق ــذا نق ــة وه ــذه املرحل ــرصي يف ه ــعب امل ــًا للش ــر دع ــا وأكث ــر تعاوًن ــر أكث ــا أن قط ــدو أحياًن ــد يب ق

لآلخريــن أيًضــا يف مواقفهــم، كٌل يقــدر موقفــه بــا يــراه مناســًبا لــه ولشــعبه وإلمكانياتــه ولظروفــه لكــن مــرص قــادرة 

ــا..  ــن بموقعه ــها ولك ــس برئيس ــر.. لي ــتقبل أكث ــت ويف املس ــول الوق ــرب ط ــا للع ــا وريادهت ــا وقيادهت بإمكانياهت

ــر  ــة، وتأث ــة والتارخيي ــرتكات الثقافي ــرتكة واملش ــم املش ــرب.. بلغته ــا للع ــا.. بحبه ــا.. بتارخيه ــا.. بأهله بقيمته

املرصيــن يف الشــعوب العربيــة تأثــر كبــر جــًدا يف كل املجــاالت، كان ومــا زال مــع االحــرتام والتقديــر للشــؤون 

الداخليــة لــكل األشــقاء ولــكل دول العــامل.

 إذا كانت العالقة هكذا مع بقية األشقاء اخلليجين العرب.. ملاذا تبدو العالقة مع اإلمارات متوترة؟

 ليــس عنــدي أي نــوع مــن أنــواع التحفــظ مــن العاقــة مــع اإلمــارات.. األشــقاء يف اإلمــارات كباقــي األشــقاء 

يف العــامل العــريب.. يتعاملــون معنــا بــكل احــرتام ونديــة.. أرى أن هنــاك غيوًمــا مصطنعــة وزوابــع يف فنجــان صغــر 

ــادة  ــارات وقي ــعب اإلم ــارات وش ــل اإلم ــج وأه ــل اخللي ــدر أه ــًدا وأق ــرتم ج ــا اح ــاق. أن ــى اإلط ــا ع ــة هل ال قيم

اإلمــارات.. أنــا ال أرى مشــكلة عــى اإلطــاق.. أحياًنــا أســمع هــذا الــكام ولكنــي ال أحــب أن أحتــدث فيــه ألنــه 

غــر ذي جــدوى وغــر ذي قيمــة عــى اإلطــاق.. ليــس لــه قيمــة عنــدي.
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 من يسعى إىل إثارة هذه األمور؟

 للثــورة أعــداء، وقــد يكــون لبعــض الــدول العربيــة أعــداء، فهنــاك مــن يتدخــل أحياًنــا ليوجــد شــكًا إعانًيــا 

أو إعامًيــا غــر ُمــرٍض لطــرف أو آلخــر. لكــن أنــا ليــس لــدّي أي نــوع مــن التحفــظ أو احلساســية عــى ترصفــات 

األشــقاء يف اخلليــج.. يف اإلمــارات.. بحريتهــم.. هــم أحــرار.. هــم يفعلــون ما يشــاءون.. هم يقــدرون ظروفهم 

ووطنهــم.. أنــا ال أتدخــل يف شــؤوهنم، ويف نفــس الوقــت طبيعــي جــًدا أال يتدخــل يف شــأن مــرص أحــد، وال 

نســمح بذلــك عــى اإلطــاق، وليــس هنــاك إمكانيــة أيًضــا للتدخــل يف شــأن مــرص، ألن مــرص أكــر بكثــر جــًدا 

مــن أن يتدخــل أحــد كائنـًـا مــن كان يف شــأهنا، وإذا فكــر أحــد يف ذلــك بشــكل فــردي أو مؤســي، فأظنــه يعــرف 

مــا يمكــن أن ينالــه مــن مواجهــة عنيفــة جــًدا يف هــذا التدخــل، ال يوجــد أي نــوع مــن أنــواع احلساســية بيننــا وبــن 

أحــد مــن األشــقاء العــرب.

 إذن، د. حممــد مــريس، هــل التقــارب املــرصي اإليــراين اليــوم هــو رســالة موجهــة لــدول اخلليــج خاصــة تلــك 

التــي عالقتهــا ليســت عالقــة ود مــع مــرص بعــد الثــورة ومعكــم أنتــم شــخًصيا؟

ــدول  ــل هــذه األطروحــات عــى املســتوى العــريب واإلقليمــي، ألن ال ــا مــن مث ــا أتعجــب أيًض ــة أن  احلقيق

العربيــة يف اخلليــج مجيعهــا بغــر اســتثناء لدهيــم عاقــات دبلوماســية مــع إيــران، فأنــا أرى عندمــا أتعامــل مــع 

إيــران كدولــة مــن الــدول اإلســامية يف املنطقــة ومــن دول العــامل ال يكــون ذلــك عــى اإلطــاق ضــد مصلحــة 

أحــد أو عــى حســاب أحــد. أنــا أتعامــل مــع اجلميــع بــروح املحبــة والــود واالســتقال وحتقيــق املصاحلــة. 

أنــا أبحــث عــن مصلحــة الشــعب املــرصي واحلفــاظ عــى وحدتــه واحلفــاظ عــى مؤسســاته وثقافتــه وتراثــه 

ومعتقداتــه، وال أســمح بالتدخــل يف ذلــك لكائــن مــن كان، وبالتــايل مــا هــو املجــال يف احلديــث عــن العاقــة 

بخصوصيــة عندمــا تكــون مــع إيــران.

  يف املجمــل العــام، اإلعــام املصــري لديــه مســاحة حريــة 
كبــرة جــًدا، وهــذا يســعدين، بــل مــن واجــيب أن أزيــد مــن 
كالنقــط  تكــون  أحياًنــا  والتجــاوزات  املســاحة..  هــذه 
الســوداء يف الثــوب األبيــض.. فالثــوب األبيــض إذا وجــدت 

ــه ــيء إلي ــوداء تس ــاط س ــاث نق ــان أو ث ــة أو نقطت ــه نقط في
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مــرص كبــرة جــًدا وضخمــة جــًدا ورجاهلــا عقــاء جــًدا ولدهيــم ثوابــت مســتقرة جــًدا، واحلقيقــة أنــه ال يوجــد 

مــا يوجــب القلــق عــى اإلطــاق يف هــذا امللــف.

ــران ليســت عــى حســاب أحــد، أليســت عــى حســاب الشــعب   ســيادة الرئيــس تقــول: إن هــذه العالقــة مــع إي

ــة داعمــة للنظــام الســوري؟ ــران دول الســوري، وإي

 هــذا مــا أقولــه ليــل هنــار أن إيــران جيــب أن تكــون جــزًءا مــن احلــل، ألن النــاس ينظــرون إليهــا عــى أهنــا جــزء 

ــة للتعــاون بجديــة يف حــل املشــكلة الســورية  مــن املشــكلة، وبالتــايل جيــب أن تتحــرك اإلرادة واإلدارة اإليراني

هــذا مــا أقــول.. ويف 7 فرايــر املــايض التقيــت بالرئيــس أمحــدي نجــاد وكذلــك بالرئيــس عبــد اهلل جــول يف لقــاء 

ــادرة كانــت يف مكــة يف ليلــة 27 مــن  ــًرا عــن املشــكلة الســورية ولــدّي عــرض واضــح ومب ــا كث مشــرتك وحتدثن

رمضــان املــايض رباعيــة مــن الســعودية وإيــران وتركيــا ومــرص، وهــذه تطــورت بعــد ذلــك إىل مقــرتح مــن ِقبلنــا 

واآلن جتــري دراســة هــذا املقــرتح مــن األطــراف املختلفــة لوقــف نزيــف الــدم الســوري. وإيــران مســؤولة ونحــن 

نشــعر بمســؤولية خاصــة جتــاه الشــعب الســوري أيًضــا جيــب أن نقــف بجــواره ألن ســوريا هــي رئــة مــرص األخــرى 

ــا  ــايل ســوريا مهمــة لن ــه مــن جناحــن، وبالت ــد ل ــر وطــار فاب وهــي جناحهــا مــن جهــة الــرشق، وإذا رفــرف الطائ

مجيًعــا، ملــرص وجلراهنــا وللعــرب، فتقســيم األرض الســورية وإراقــة الدمــاء الســورية نحــن نقــف ضــده ونســعى 

جاهديــن حلــل هــذه املشــكلة، ومــع إيــران أيًضــا نســعى حلــل هــذه املشــكلة ونحّمــل كل األطــراف املســؤولية 

جتــاه ســوريا، ويف مــرص نحــن يف القلــب مــن ذلــك لتحقيــق إرادة ومصلحــة الشــعب الســوري ليعيــش حــًرا.

لونه إىل الطرف اإليراين؟  هذا املوقف سيادة الرئيس.. توصِّ

ــد وأن  ــوا جــزًءا مــن احلــل، وال ب ــد وأن يكون ــا  ليــل هنــار، بالــرورة ألهنــم جــزء مــن املوضــوع، فاب  طبًع

املعارضــة نقطــة بيضــاء يف مصــر، واتســاع مســاحتها حيقــق 
املصلحــة للمصريــن، وال ينبغــي أن يكــون غــر ذلــك، 
ولكــن  املفهــوم..  هــذا  غــر  علــى  أحــد  إليهــا  ينظــر  أو 
ــق  ــذي حيق ــل ال ــار التكام ــرأي يف إط ــون ال ــد أن يك الب

مصلحــة الوطــن 
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روا مصلحــة الشــعب الســوري، والبــد وأن يكونــوا معنــا وهــم يبذلــون جهــًدا، ولكــن هــذا اجلهــد ليــس عــى  يقــدِّ

املســتوى املطلــوب ونحــن نســعى معهــم ومــع اآلخريــن.. مــع تركيــا ودول اخلليــج ودول يف العــامل كثــرة حولنا 

حلــل هــذه املشــكلة التــي باتــت تؤرقنــا مجيًعــا.. الدمــاء تؤرقنــي ليــل هنــار.

ــي حققتهــا عــى املســتوى اخلارجــي..   الســيد الرئيــس، املواطــن املــرصي يســتغرب مــن حجــم اإلنجــازات الت

ــر عــى مســتوى  ــة بالتعث املصاحلــة أو الســعي نحــو املصاحلــة الفلســطينية، تابعــت ملفــات األزمــة الســورية.. مقارن

ــة؟ ــة جــاء عــى حســاب ملفاهتــا الداخلي ــة داخــل مــرص.. هــل اســتعادة مــرص مكانتهــا اإلقليمي امللفــات الداخلي

ــا عندمــا ســعيت للمصاحلــة بــن شــقي اجلســد  ــة، أن ــا للمصلحــة الداخلي  ليــس عــى حســاب، ولكــن حتقيًق

ــود  ــرون وعق ــوال ق ــرص ط ــا م ــطينين محلته ــاه الفلس ــة جت ــؤولية القومي ــق املس ــن منطل ــك م ــطيني كان ذل الفلس

طويلــة، وحتملهــا اآلن بــكل اقتــدار وإرادة حقيقيــة. لكــن ذلــك أيًضــا حيقــق املصلحــة الداخليــة؛ ألن االســتقرار 

عــى األرض الفلســطينية بــن الفلســطينين يدعــم منظومــة األمــن القومــي املــرصي بالــرورة بالتــايل هــذا حيقــق 

املصلحــة أيًضــا. فتحقيــق مصلحــة األشــقاء الفلســطينين واجــب علينــا كمرصيــن قمنــا بــه.

 ولكن، أال تشكل عالقة مرص مع حركة محاس اليوم عبًئا عى األمن القومي املرصي؟

ــعب  ــن الش ــزء م ــح ج ــة فت ــا أن حرك ــطيني، ك ــعب الفلس ــن الش ــطينين.. م ــن الفلس ــزء م ــاس ج ــة مح  حرك

ــذي  ــطيني ال ــعب الفلس ــّون الش ــا تك ــطينية مجيعه ــل الفلس ــره، فالفصائ ــامي وغ ــاد اإلس ــا اجله ــطيني، ك الفلس

ــا  ــه وقــراره. يتخــذ القــرار الــذي يشــاء وأن ــال هــذه احلقــوق بإرادت ــا أســاعده لكــي ين ــه حقــوق وأن ــًرا ول عانــى كث

أدعمــه فيــه، وهــذا ليــس عبًئــا عــّي بقــدر مــا هــو واجــب أؤديــه، لكــن هــذه مســؤولية واجبــة علينــا. تكلفنــا بعــض 

الــيء مــن اجلهــد وأحياًنــا مــن العمــل وأحياًنــا تكلفــة اقتصاديــة إذا اســتطعنا إىل ذلــك ســبيًا. ولكــن هــذا واجــب 

نفعلــه ونحــن راضــون بــه وال نقــول عنــه إنــه عــبء علينــا.

 بــدون مقابــل.. مــاذا تقــدم حركــة محــاس لكــم - د. مــريس - مقابــل الــدور املــرصي الــذي تقومــون بــه يف رعايــة 

املصاحلــة الفلســطينية وبالتحديــد يف رعايــة اتفــاق وقــف االعتــداء اإلرسائيــيل األخــر؟

 األشــقاء ال ينتظــرون مــن بعضهــم البعــض املقابــل، نحــن نقــوم بواجبنا.. نحــن ندعم الفلســطينين أشــقاءنا.. 

نحــن نحافــظ عــى اجلســد الفلســطيني.. نحــن نســعى يف العــامل لكــي يســرتد الفلســطينيون أرضهــم وديارهــم 

ــع يف 21  ــا وق ــطينين. م ــى الفلس ــدوان ع ــع الع ــدويل ملن ــع ال ــع املجتم ــاون م ــن نتع ــة.. نح ــم كامل وحقوقه
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نوفمــر 2012 مــن وقــف إلطــاق النــار ومــن عــدوان كان وشــيًكا عــى غــزة واجــب عــى مــرص.. واجــب عــّي 

قمــت بــه، وكنــت ســعيًدا بــأن أقــوم بــه وأحافــظ عليــه اآلن بضانــة دوليــة أال يقــع ذلــك. هــذه واجبــات نؤدهيــا 

وهــذه رضيبــة األخــوة.

 وهل هناك خطة لتقديم جزء من شبه جزيرة سيناء للفلسطينين؟

ــد أن أؤكــد  ــا أري ــع والــرشاء، أوالً: رأن ــاة الســويس والبي ــل احلديــث عــن قن  هــذا أيًضــا مــن املضحــكات، مث

والــكل يعلــم أن الفلســطينين حيبــون بلدهــم، وأهــل غــزة حيبــون غــزة وأرضهــا،  والفلســطينيون تّواقــون للعيــش 

عــى أرضهــم. ثانًيــا: نحــن املرصيــن نعــرف حدودنــا وأرضنــا ونعــّد حبــات رمالنــا ونعرفهــا. هــذه ملكنــا، وكــا 

قلــت وأؤكــد: أرض مــرص حــرام عــى غــر كل مــرصي.. ال مــكان لغــر املرصيــن ألن يمتلكــوا أرض مــرص عــى 

اإلطــاق هبــذا الشــكل الــذي تتحدثــن عنــه.

ــك، ومل  ــوا ذل ــم مل يقول ــطينين؛ ألهن ــقاء الفلس ــام األش ــال أم ــكام أن يق ــذا ال ــل ه ــون ملث ــب أن يك ــا ال أح أن

يرتكبــوا يف ذلــك خطــأ واحــًدا، وإنــا أقــول بصفــة عامــة، وأقــول  ملــن حيــاول الرتويــج لــه هنــا أو هنــاك.. هــذه 

ــكات مضحكــة ال قيمــة هلــا وال وزن. ن

 قبــل أن نختــم ملــف العالقــة مــع الفلســطينين أعلنتــم عــن خطــة للمصاحلــة بــن فتــح ومحــاس.. هــل مــن جديد؟ 

وإىل أيــن وصلــت هــذه اجلهود؟

 االتصــال بــن اإلخــوة الفلســطينين عــر مــرص بالطريقــة املبــارشة مســتمر، وأنــا أتصــور أهنــم قطعــوا شــوًطا 

كبــًرا يف هــذا املجــال وحيرتمــون بعضهــم البعــض.. هنــاك بعــض التفاصيــل اخلاصــة باالنتخابــات وباحلكومــة 

ــاك  ــس هن ــه، ولي ــم كل ــول ت ــى األص ــاق ع ــات.. االتف ــة االنتخاب ــات وجلن ــراء االنتخاب ــة إلج ــطينية املؤقت الفلس

اختــاف عــى املبــادئ واألصــول مــن رضورة أن يراعــي كل طــرف اآلخــر، وأن يلتحــم الــكل.. األجــزاء ببعضهــا 

البعــض، وأن تصبــح األرض متصلــة ومتواصلــة وكذلــك اإلرادة، وأن يعــن بعضهــم البعــض وأال هياجــم بعضهــم 

البعــض إعامًيــا، وغــر ذلــك.

هنــاك روح جديــدة تــرسي بينهــم.. بقيــت بعــض التفاصيــل اخلاصــة باألجــزاء التــي ذكرهتــا وإن شــاء اهلل يتــم 

التغلــب عليهــا يف أقــرب فرصــة ويلتئــم ويلتحــم اجلســد الفلســطيني الــذي جيــب أن يكــون جســًدا واحــًدا.
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ــيل  ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــيل أو رئي ــس اإلرسائي ــرر الرئي ــو ق ــاذا ل ــوم.. م ــا الي ــف تصفه ــل كي ــع إرسائي ــة م  العالق

ــل، هــل هــذا وارد؟ ــارة إرسائي ــرر د. مــريس زي ــو ق ــاذا ل ــارة مــرص، أو م زي

ــرتم  ــخ، وحت ــا يف التاري ــا قيمته ــة وهل ــرة وعريق ــة كب ــرص دول ــة م ــة، ودول ــرص الدول ــرتم م ــن نح ــة نح  احلقيق

قراراهتــا وحتــرتم القانــون الــدويل وحتــرتم املؤسســات الدوليــة، ومــا وّقــع عليــه املرصيــون كمرصيــن بــإرادة 

حــرة مــن اتفاقيــات نحرتمهــا. وبالتــايل احرتامنــا للمجتمــع الــدويل وللقيــم واألعــراف الدوليــة والقانــون الــدويل 

ــص فيهــا بوضــوح عــى الســام الشــامل  ــًا أن نســعى الســتقرار هــذه املنطقة.معاهــدة الســام ُن ــا دائ ــم علين حُيت

ــة. والعــادل لشــعوب املنطق

ــاك  ــطيني؟ إذن هن ــعب الفلس ــبة للش ــادل بالنس ــامل والع ــام الش ــن الس ــطيني.. أي ــعب الفلس ــن الش ــدث ع  أحت

تفّهــم دويل وتفاهــم إقليمــي حــول رضورة حتقيــق املصلحــة الفلســطينية. ووقــف العــدوان عــى الفلســطينين.

نريــد أن نتحــدث دائــًا عــن الواقــع ال أن نتصــور أشــياء مســتقبلية ال يمكــن أن حتــدث.. يســتحيل أن حتــدث، 

ونحــن نــرى الواقــع فيــه حمــاوالت تغيــر للمســاحات ولــألرض وعــدوان وهتميــش واســتمرار املراوغــة لعــرشات 

ــة. ومــرص يف القلــب مــن ذلــك. هــل يتصــور أحــد أن  ــة دولي الســنن. هــذا أمــر جيــب أن يقــف ويتوقــف وبرعاي

يكــون هنــاك اســتقرار أو ســام يف منطقــة الــرشق األوســط بــدون مــرص.

هل يتصور أحد أن يكون مصاحلة بن الفلسطينين بدون مرص.

 إًذا.. هناك تنسيق مع إرسائيل؟

ــا،  ــا برســالة ســام.. نحــن املرصيــن ال نريــد حرًب ــا أقــول مــرة أخــرى إن ســام هــذه املنطقــة.. نحــن جئن  أن

لكــن ال نســمح ألحــد بــأن يعتــدي علينــا ال بفعــل وال قــول وال تلميــح. وبالتــايل اســتقرار املنطقــة يســتلزم احــرتام 

أن  جيــب  زالــوا..  ومــا  عظيــم  بــدور  قامــوا  الثــورة  شــباب 
يكونــوا فاعلــن يف مؤسســات الوطــن ويف الدولــة، وهــذا 
ــروح احلقيقيــة الــي تســري  ــه جاهــًدا، فهــم ال ــعى إلي مــا أس
يف هــذا املجتمــع فتحييــه باحليويــة وباالختــراع وبالــرؤى 

اجلهــد العظيــم وببــذل  اجلديــدة 
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رغبــة املرصيــن يف النهضــة.. يف التنميــة.. يف عــدم التدخــل يف الشــأن الداخــي.. يف حفــظ أمــن الوطــن وعــدم 

حماولــة العبــث بأمــن الوطــن، ومــن متــام أمــن الوطــن أن حيصــل الفلســطينيون عــى حقهــم كامــًا، وهــذا يقــرره 

الفلســطينيون، ال أقــرره أنــا، وعندمــا يقــررون ألنفســهم مــا يشــاءون أنــا أدعمهــم، وأتبنــى رأهيــم وأدافــع عنــه.

ــة  ــات الدولي ــه مــن احــرتام لالتفاقي ــل، هــل الــكالم الــذي قلت ــة مــع إرسائي ــة الثنائي ــا نتحــدث عــن العالق  هن

وعــدم نقضهــا وااللتــزام بــكل مــا ُوّقــع ســابًقا والتنســيق اجلــاري حالًيــا يفــرس كالم رئيــس األركان اإلرسائيــيل مــن 

أن التعــاون األمنــي مــع مــرص اليــوم أفضــل بكثــر ممــا كان عليــه يف الســابق؟

 موضــوع التعــاون األمنــي هــذا نشــأ منــذ 30 ســنة.. مل ينشــأ حديًثــا.. الــدول حتــى وإن كانــت أعــداء حيــدث 

بينهــا عــى حدودهــا تعــاون لتحقيــق مصلحــة االســتقرار عــى احلــدود حتــى لو كانــت أعــداء، وبالتــايل احلديث 

عــن التعــاون األمنــي ليــس جديــًدا، لكــن ملــاذا يقولــون أنــه اســتقر أكثــر مــن ذي قبــل؟ ألنــه أصبحــت هنــاك نديــة 

يف القــرار، ويف إعــال اإلرادة، فــا يمــي أحــد علينــا إرادتــه ال مــن خالــه مبــارشة وال مــن طريــق غــر مبــارش 

مــن خــال اآلخريــن، هــذا حيقــق ويؤكــد مــا أقولــه مــن أن اإلرادة املرصيــة ماضيــة ولــن تعــود إىل ســابق عهدهــا 

ــث لكــي يعــود إىل املــايض، أو يســتخدم  ــإذا فكــر أحــد أن يعــود إىل املــايض، أو يعب ــاع ألحــد، ف مــن االنصي

البعــض لكــي يتحــدى الثــورة أو يقــف ضدهــا أو يعوقهــا، هــذا مــا أمنعــه بــكل قــوة. لــذا فيــم نتحــدث؟ نتحــدث 

عــن الســام كــا قالــت معاهــدة الســام.. شــامل وعــادل، فــا يمكــن حتقيــق ســام لطــرف واحــد. إذا مل يتحقــق 

الســام للفلســطينين، وإذا مل حيصلــوا عــى حقوقهــم كاملــة، وإذا مل تنهــض مــرص وتنمــو حقيقــة، وهــي تنمــو 

وتنهــض بــإرادة أبنائهــا، فمــن يتحــدث عــن االســتقرار باملنطقــة يكــون وامًهــا.

قــد أغــض الطــرف عــن جتــاوز البعــض..،  أعتــر أن هــذا مــن 
ــدم  ــض، أق ــا البع ــى بعضن ــر عل ــن الص ــة.. وم ــة املرحل طبيع
يف ذلــك النمــوذج - علــم اهلل - هلــذا الوطــن، هلــذا الشــعب، 
أقــول  لكــن  بعًضــا..  بعضنــا  ويتحمــل  نتحمــل  لكــي 
لــكل هــؤالء: جيــب أن ُتقــدم صــورة مصــر  أمــام العــامل 

ــع ــوب ناص ــا ث ــى أهن عل
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ــات  ــك بالوالي ــن عالقت ــؤاالً ع ــك س ــرح علي ــي أط ــي.. دعن ــم األمريك ــل الدع ــا بفض ــض أيًض ــو وتنه ــل تنم  ه

املتحــدة األمريكيــة: املعارضــة تقــول إن هنــاك دعــًا أمريكًيــا، بــل غطــاًء أمريكًيــا لنظــام حكمــك.. هــل فعــاًل الواليات 

املتحــدة األمريكيــة تقــدم لــك دعــًا كبــًرا؟

 نحن نتكلم عن مرص اآلن ليس عن الرئيس املرصي وحده.. 

 هل تدعم أمريكا مرص؟

ــة.. فيهــا مؤسســية.. فيهــا امتــاك  ــة عاقــة جيــدة ومســتقرة. فيهــا ندي  العاقــة مــع الواليــات املتحــدة األمريكي

ــا ضــد مــرص..  إلرادة حقيقيــة مــن ِقبلنــا، وحــرص منهــم عــى أال يتدخلــوا يف شــأن مــرص، وعــى أال يكونــوا طرًف

ــدة تعــاون  ــة اجلدي ــة اآلن تتعــاون مــع مــرص.. الرئيــس األمريكــي يتعــاون معــي يف هــذه املرحل ــاإلدارة األمريكي ف

الــدول مــع بعضهــا البعــض القائــم عــى القانــون الــدويل وحتقيــق املصلحــة املتبادلــة للشــعوب.. هــذا هــو األصل.

 يف مقابل ماذا؟

ــكا الطرفــن.. أال  ــل هــو أن تتحقــق املصلحــة ل ــن الشــعوب.. املقاب ــة ب ــم عــن املصلحــة املتبادل ــا أتكل  أن

ــع. ــة فقــط ولكــن مــع اجلمي ــات املتحــدة األمريكي يتدخــل طــرف يف شــأن الطــرف اآلخــر. هــذا ليــس مــع الوالي

البعــض قــد يســتغرب الوضــع اجلديــد، فيطلــق لنفســه العنــان كــي يقــول مــا يشــاء. الوضــع اجلديــد هــو مــرص 

جديــدة بــإرادة أبنائهــا ال ُيمــى عليهــا يشء ال مــن رشق وال غــرب. وأنــا أريــد تعامــًا مؤسســًيا ال يرتبــط باألفــراد، 

ولكــن يرتبــط باملؤسســة، فــإذا مــا تغــر الفــرد تبقــى العاقــة القويــة املحققــة للمصلحــة دون تدخــل مــن طــرف يف 

شــأن الطــرف اآلخــر.

 إذا كانــت العالقــة هكــذا، كيــف نفهــم أن الرئيــس حممــد مــريس منــذ عــرشة أشــهر وهــو رئيــس جلمهوريــة مــرص مل 

يلتــق رئيــس الواليــات املتحــدة األمريكيــة بــاراك أوبامــا؟

 أنــا التقيــت رؤســاء دول كثــرة وزرت دوالً كثــرة، لكــن بقيــت دول أخــرى مل أزرهــا. أنــا مل أقــم بزيــارة فرنســا 

حتــى اآلن، وال زيــارة بريطانيــا حتــى اآلن، وال زيــارة الرازيــل حتــى اآلن وال زيــارة أمريــكا حتــى اآلن، زارنــا بعــض 

رؤســاء هنــا، وزرت أنــا بعــض الــدول، ومل أزر اليابــان حتــى اآلن، ولكــن هــذا كلــه جمــدول، وســأقوم بزيــارة كل 

هــذه البــاد يف املســتقبل، وليــس هنــاك موانــع هلــذه الزيــارات، وإنــا هــي مســألة وقــت وجدولــة وتــدرج يف حتقيق 

املصلحــة أينــا وجــدت للشــعب املــرصي.
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ــى  ــارات يف عــرشة أشــهر مــاذا جن ــايس مــن الزي ــارات، قمــَت بعــدد قي ــن مــن هــذه الزي  مــاذا حققــت للمرصي

ــارات؟ املواطــن املــرصي مــن هــذه الزي

 اجلنــي يكــون بعــد الغــرس، أنــا أغــرس اآلن وإن شــاء اهلل تنضــج الثــار وتؤيت أكلها للشــعب املــرصي فيتحقق 

ــوب،  ــال واجلن ــرب.. يف الش ــرشق والغ ــع، يف كل ال ــدول يف كل املواق ــذه ال ــع ه ــاون م ــراء التع ــتقرار ج االس

مــع جنــوب أفريقيــا.. مــع الســودان.. مــع أوغنــدا.. مــع أثيوبيــا.. مــع أفريقيــا كلهــا ودول حــوض النيــل.. حيقــق 

اســتقراًرا مائًيــا أمنًيــا ملــرص.. عمــق وجــذور مــرص يف أفريقيــا حــاول البعــض أن يقطعهــا يف الســابق أنــا أغرســها 

اآلن بــكل قــوة لكــي نحافــظ عــى مصاحلنــا يف أفريقيــا ونحافــظ ألفريقيــا عــى مصلحتهــا يف احتضــان الشــقيقة 

األفريقيــة هلــم مــرص بوابــة الشــال  الرشقــي هلــم وهــم جذورنــا احلقيقيــة.. نتعــاون يف الــرشق مــع الصــن.. مــع 

الــدول الكــرى.. مــع اهلنــد.. مــع باكســتان مــع الــدول األخــرى، ومــع روســيا باألمــس.

 حدثنا عن زيارتك لروسيا؟ ما رس التوجه إىل روسيا؟

 هــذا األمــر يــأيت يف ســياقه الطبيعــي، روســيا دولــة كبــرة ولدهيــا إمكانيــات ولدهيــا قيــادة أيًضــا تعمــل ملصلحة 

شــعبها وقيــادة رشــيدة، وكان هلــا تاريــخ يف املنطقــة. تعثــرت اخلطــوات يف مرحلــة مــن املراحــل يف هــذه 

العاقــات.. أنــا أرى أن العاقــة مــع روســيا اآلن حتقــق املصلحــة للشــعب املــرصي يف جمــال تبــادل املصالــح 

ــئت  ــرة أنش ــاريع كب ــا مش ــا، ولدين ــل التكنولوجي ــي ونق ــي والتقن ــاون العلم ــتثار والتع ــاالت االس ــة وجم التجاري

طبًقــا للتكنولوجيــا الروســية مثــل الســد العــايل ومولــدات الكهربــاء وحمــوالت الكهربــاء وجممــع األلومنيــوم يف 

نجــع محــادي، وجممــع احلديــد والصلــب يف حلــوان ومشــاريع كــرى نشــأت يف مــرص وأسســت يف عــرشات 

ــكرية، وكان  ــاالت العس ــية يف املج ــرة روس ــا خ ــاك أيًض ــية.. هن ــا الروس ــى التكنولوجي ــت ع ــذه بني ــنن.. ه الس

هنــاك تعــاون وثيــق بيننــا وبــن روســيا يف مرحلــة االحتــاد الســوفيتي وبخاصــة يف املجــال العســكري، هنــاك أيًضــا 

مــن درســوا دراســات عليــا يف روســيا وعــادوا بخــرات علميــة كبــرة، وبالتــايل إمكانيــات روســيا والتكنولوجيــا 

الروســية والتقــدم العلمــي التقنــي الصناعــي الــرويس نحــن نحتــاج إىل ذلــك يف مرحلــة النهــوض والنمــو لكــي تنمــو 

ــن  ــزء م ــيا ج ــدت وروس ــا وج ــة أين ــراف اخلارجي ــع األط ــة م ــق املصلح ــرات ونحق ــذ اخل ــة. فنأخ ــرص حقيق م

املجتمــع الــدويل العاملــي.
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 عالقة الرئيس مع أجهزة اإلعالم يف مرص.. كيف تصفها؟

 أنــا أنظــر إىل اإلعــام عــى أنــه جــزء ال يتجــزأ مــن نســيج املجتمــع املــرصي. ودور اإلعــام جيــب أن يصــب يف 

حتقيــق مصلحــة الشــعب املــرصي، وهــو يفعــل ذلــك بنســبة كبــرة.

 ما رأيك يف حصار مدينة اإلنتاج اإلعالمي من قبل أنصار حازم أبو إساعيل؟

ــا. أمــا إذا كانــت املســألة يف إطــار   اســتخدام العنــف يف أي مــكان مــن أي أحــد ضــد أي مؤسســة مرفــوض قانوًن

التعبــر عــن رأي بالطــرق الســلمية فهــذا مكفــول بالقانــون.

أي جتــاوز وقــع مــن أي مواطــن ضــد مواطــن آخــر أو ضــد مؤسســة يتــم التعامــل معــه بالقانــون. وبالتــايل نحــن نــرى 

مثــًا بعــض األفعــال التــي ال يمكــن أن تكــون تظاهــًرا أو امتــداًدا لثــورة املرصيــن العظيمــة.. أن يغلــق ميــدان التحريــر 

مثــًا.. أن تشــوه صــورة ميــدان التحريــر لتشــويه الثــورة.. هــؤالء نبحــث عنهــم.

 إذن أنت تدين حصار اإلعالمين يف مدينة اإلنتاج اإلعالمي؟

 أنــا مل أقــل هــذا، وال يمكــن أن أقــول هــذا.. أنــا أحتــدث عــن مســألة التعبــر عــن الــرأي. إن كان يف اإلطــار الــذي ال 

يقــع بــه رضر عــى طــرف آخــر فهــذا مبــاح يف مياديــن مــرص، إن كان غــر ذلــك فهــذا يتــم التعامــل معــه طبًقــا للقانــون.

ــات اخلاصــة والعامــة ومــن هــذه املؤسســات  ــة مؤسســات املجتمــع وامللكي ــة ومحاي ــة مؤسســات الدول محاي

ــة، فنحــن نقــوم هبــذه املســؤولية. اإلعــام.. هــذه مســؤولية الدول

 لكــن ســيادة الرئيــس، أال تــرى حديثــك وحديــث بعــض الــوزراء يف حكومتــك عــن اإلعــالم بشــكل ســلبي يشــكل 

حتريًضــا ضــد اإلعالميــن؟

 حتريًضــا ضــد اإلعاميــن ال، نحــن ال نفعــل هــذا، ألنــه إذا كان اإلعــام يســتخدم أدواتــه ويســتخدم صاحياتــه 

ــة وينقــل اخلــر وحيللــه وينقــل الــرأي والــرأي اآلخــر، ولكــن ال شــك  ويســتخدم حقوقــه يف أن يعــر عــن احلال

ــر..  ــرام والتقدي ــة واالحت ــا كل الرعاي ــة هل ــرأة املصري امل

وتــريب  وتعــرق  وَتِجــّد  تعمــل  الدولــة  مــن  جــزء  فهــي 

األبنــاء..  وهــي أكثــر مــن نصــف املجتمــع املصــري ليــس 

وإرادة وعمــًا  قيمــة  ولكــن  عــدًدا 
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أن هنــاك بعــض التجــاوزات، وبالتــايل كــا قلــت عــن فئــات أخــرى أقــول عــن اإلعــام: إن ميثــاق رشف اإلعــام 

جيــب أن ينبــع مــن داخــل قطــاع اإلعــام واملؤسســات اإلعاميــة، لكــي حياســب مــن خــال القطــاع من يتجــاوز.. 

مــن يقــول ومــن يفعــل مــا ال حيقــق املصلحــة، أو يتجــاوز العــرف العــام أو خيالــف القانــون.

 سيادة الرئيس.. ماذا عن الدعاوى التي ُرفعت من قبل الرئاسة عى بعض اإلعالمين هنا يف مرص؟

 هــذه الدعــاوى رفعــت يف إطــار تصــور خمالفــة القانــون، وكوهنــا دعــاوى ومــع ذلــك أنــا قلــت لــك، أن أول 

ــبب  ــن بس ــي للصحفي ــس االحتياط ــة احلب ــاء عقوب ــو إلغ ــي ه ــع مع ــا كان الترشي ــه عندم ــي أحدثت ــل ترشيع تعدي

الــرأي، وأيًضــا باألمــس القريــب ويف إطــار إعطــاء الفرصــة لإلعــام لكــي يقــوم بنفســه بعمــل ميثــاق رشف إعامــي 

وتصحيــح األوضــاع التــي تســتحق وهــي قليلــة.. ليســت كثــرة ولكــن موجــودة.. هنــاك جتــاوزات ال تتفــق والعــرف 

العــام وال واألخــاق املرصيــة العامــة أو أخــاق املجتمــع العــريب واملجتمــع اإلســامي واملجتمــع الرشقــي.. 

هنــاك جتــاوزات.. إذن يف إطــار اإلعاميــن.. أصحــاب الرســالة النبيلــة.. لدهيــم الفرصــة لكــي يقومــوا بأنفســهم 

عــى تصحيــح األوضــاع التــي أحياًنــا قــد تــر مــن ِقبــل البعــض القليــل بمصالــح الوطــن العليــا. هــؤالء يقومــون بــه 

وأعطيهــم الفرصــة للتنــازل عــن كل هــذه الدعــاوى.

 ملاذا ال تقوم بمبادرة حتتوي اإلعالمين والصحفين، ومتتص هذا التشاحن املوجود؟

 هــذا مقــرتح جيــد، ولكــن هــذا التواصــل حيــدث دائــًا مــع اإلعاميــن ورجــال األعــال وأصحــاب الــرأي و 

التواصــل بينــي وبــن هــؤالء مســتمر، لكــن يبقــى أن هــذه فكــرة جيــدة وليــس لــدي مانــع عــى اإلطــاق منهــا، ولكــن 

ــا يتــرر مــن بعــض املارســات التــي  مــرة أخــرى أقــول: إن املجتمــع املــرصي والــرأي العــام املــرصي أحياًن

تــيء إىل الصــورة املرصيــة أو إىل الثــورة املرصيــة ربــا بغــر قصــد، لكــن قليــًا منهــا ربــا يكــون بقصــد وهــذا 

لــن تنهــض مصــر إال جبهدنــا.. لــن تنهــض مصــر إال بعرقنــا.. 
وجتذرنــا  وأخاقنــا  وفعلنــا  بعملنــا  إال  مصــر  تنهــض  لــن 
وطردنــا للفســاد مــن وســطنا.. وعــدم االنصيــاع للتهديد وال 
للفســاد.. وال لســوء اســتخدام أي شــيء.. وال ملخالفة القانون 
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ــا يعيــش  ــا هلــؤالء املرصيــن مجيًع ــه رئيًس ــه. والرئيــس املــرصي لكون ــون وال يرضــون عن ــه املرصي مــا ال حيب

معهــم إذا رأى اعوجاًجــا يف يشء خيالــف القانــون جيــب أن يكــون لديــه إجــراء، وبالتــايل حريــة الــرأي جيــب أن 

توضــع يف مكاهنــا الصحيــح.

 هل هذا ما يسمى بتطهر اإلعالم؟

 هــذه التعبــرات ليســت تعبــرايت، ولكــن مــا يقــال يف الــرأي والــرأي اآلخــر.. ومــا يعلــن أحياًنــا يف املجتمــع 

ــى ال  ــابه، حت ــب حس ــا، وأحس ــه أيًض ــتمع إلي ــذا أس ــباب، فه ــض الش ــن بع ــات أو م ــض الفئ ــن بع ــاٍل م ــوت ع بص

حيــدث أي نــوع مــن أنــواع املخالفــات القانونيــة مــن هنــا أو هنــاك، وعــى مــن يســمع ومــن ُيعنــى بالــكام يف أي 

ــا ال للقانــون وهــذا غــر مســموح بــه وال  جمــال كان، عندمــا يســتمع أيًضــا أن يراجــع نفســه حتــى ال يكــون خمالًف

للعــرف العــام وللمــزاج العــام وللثقافــة العامــة واألخــاق العامــة يف املجتمــع.

 إذا توقف اإلعالميون عن االنتقاد وراجعوا أنفسهم هل تتحسن األوضاع البالد؟

 االنتقــاد هــذا مبــاح ومطلــوب، بــل واجــب؛ ألنــه يصحــح املســر وجيعــل أصحابــه بــا فيهــم رئيــس الدولــة 

يراجعــوا أنفســهم، ولكــن هنــاك فرًقــا بــن النقــد البنّــاء والتجــاوز.. التجــاوز معــروف والتعريفــات معروفــة.. 

اســتخدام األلفــاظ غــر الصحيحــة والتعــدي عــى أشــخاص النــاس والتعــدي عــى حرمــات النــاس هــذا ال يقــال 

ــرصي  ــام امل ــام اإلع ــل الع ــورة، يف املجم ــروح الث ــدث ب ــد أن أحت ــا أري ــل أن ــن يف املجم ــر.. لك ــه رأي آخ عن

لديــه مســاحة حريــة كبــرة جــًدا، وهــذا يســعدين، بــل مــن واجبــي أن أزيــد مــن هــذه املســاحة.. التجــاوزات أحياًنــا 

ــاط  ــاث نق ــان أو ث ــة أو نقطت ــه نقط ــدت في ــض إذا وج ــوب األبي ــض.. الث ــوب األبي ــوداء يف الث ــط الس ــون كالنق تك

ســوداء تــيء إليــه.

 النقطة السوداء الكبرة اليوم هي أيًضا املعارضة.. كيف يمكن احتواء هذا الصدام مع املعارضة؟

 ال، ليــس كذلــك، املعارضــة نقطــة بيضــاء.. املعارضــة أحبهــا وأريدهــا أن تكــون. أحرتمهــا. أنصــت إليهــا، 

وليــس فقــط أســتمع.. هــذا مــا هــو موجــود.. الــرأي والــرأي اآلخــر.. األغلبيــة واملعارضــة.. األكثريــة واألقليــة.. 

ــرص  ــاء يف م ــة بيض ــة نقط ــر.. املعارض ــوان كب ــذا عن ــن. ه ــة الوط ــق مصلح ــذي حيق ــل ال ــار التكام ــرأي يف إط ال

واتســاع مســاحتها حيقــق املصلحــة للمرصيــن، وال ينبغــي أن يكــون غــر ذلــك، أو ينظــر إليهــا أحــد عــى غــر 

هــذا املفهــوم.
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 سيادة الرئيس.. شباب الثورة أين هم اليوم؟

 موجــودون يف القلــب.. أحبائــي.. رجــال كــرام قامــوا بــدور عظيــم ومــا زالــوا.. جيــب أن يكونــوا فاعلــن يف 

مؤسســات الوطــن ويف الدولــة، وهــذا مــا أســعى إليــه جاهــًدا، وســوف يكــون هلــم دور كبــر جــًدا يف مؤسســات 

الوطــن وجمــاالت العمــل املتســعة والكثــرة جــًدا، وهــم الــروح احلقيقيــة التــي تــرسي يف هــذا املجتمــع فتحييــه 

ــن  ــل ماي ــات اآلالف، ب ــاك مئ ــم، وبالعــرق، وهن ــذل اجلهــد العظي ــدة وبب ــرؤى اجلدي ــة وباالخــرتاع وبال باحليوي

ــه مــن خــال مؤسســاته  مــن شــباب هــذا الوطــن يعملــون وينتجــون يف كل املجــاالت.. وبعضهــم يعــر عــن رأي

ومنظــات املجتمــع املــدين.. وبعضهــم ينتمــي إىل أحــزاب، وبعضهــم مســتقل.

 وبعضهم حتول إىل املعارضة.. بعد أن خيبت الثورة وما نتج عنها أمله فتحول إىل معسكر املعارضن؟

 مل ختيــب الثــورة آماهلــم؛ ألهنــم هــم الثــورة.. هــم قلــب هــذه الثــورة.. هــم نســيجها الداخــي، فــإذا مــا وقــع 

للثــورة ســوء هــؤالء يصححــون هــذا الســوء.

 من هو املعارض يف رأيك؟

 مفهــوم املعارضــة يف العــامل كلــه معــروف.. هنــاك نظــام حكــم ديمقراطــي.. جُتــرى انتخابــات.. هــذه 

االنتخابــات يتمخــض عنهــا برملــان ورئيــس.. هــذا الرملــان والرئيــس واحلكومــة يعمل طبًقــا للقانون والدســتور.. 

يكــون هنــاك مــن يعارضــون هــذه األفعــال أو هــذه األقــوال، ويســعون لتحقيــق مصلحــة الوطــن ويعرضــون براجمهم 

ويعارضــون القــرارات بســلمية تامــة طبًقــا للقانــون، وقــد يصبحــون هــم األغلبيــة بعــد ذلــك إذا مــا جــرت انتخابــات 

حــرة ونزهيــة.. هــذا مــا يقــع يف العــامل كلــه.

هــذه هــي املعارضــة البنــاءة التــي أراهــا يف املعارضــن يف مــرص، وهــم كثــر، وأنــا أحرتمهــم وأقّدرهــم، وأظــن 

ــم جــًدا  ــوازن ووعــي عظي ــل %35 هــذا ت ــة جــًدا حــوايل %65 مقاب نتيجــة االســتفتاء عــى الدســتور كانــت متوازن

ومفهــوم واضــح ألن هنــاك أغلبيــة ومعارضــة.. هنــاك مؤيــدون ومعارضــون.. والــكل يف ســلة الوطــن ســواء مــن 

حيــث احلقــوق والواجبــات.

 ما هو القرار الذي لو عاد بك الزمن إىل الوراء ملا اختذته؟

 أنــا احلقيقــة أراجــع نفــي يف كثــر مــن املواقــف، فــإذا مــا رأيــت خطــأ أصححــه، وقلــت قبــل ذلــك أن اإلعــان 

الدســتوري يف 21 نوفمــر املــايض ُفهمــْت بعــض مــواده - ومادتــن عــى وجــه اخلصــوص - خطــأ وصححتهــا 

يف 8 ديســمر بعــده مبــارشة بمــواد أخــرى لكــي يفهــم يف إطــاره الصحيــح.
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 ماذا لو عاد بك الزمن؟

 لــو عــاد يب الزمــن الختــذت القــرار هبــذا اإلعــان الدســتوري بالشــكل الــذي صوبتــه بــه يف 8 ديســمر لتحقيــق 

ــا عــى قناعــة تامــة  ــة.. أن ــورة املرصي ــة الث ــا اختــذت هــذه القــرارات حلاي ــى ال يفهــم خطــأ، أن املصلحــة، وحت

بــأن مــا فعلتــه يف 21 نوفمــر مــن قــرارات ُفهــم بعضهــا خطــأ وصوبتــه بعــد ذلــك كان حلايــة الثــورة املرصيــة، 

وبالتــايل عندمــا تتعــرض الثــورة خلطــر. عندمــا تتعــرض أهدافهــا لتأخــر.. عندمــا يظــن البعــض أن رمــوز النظــام 

الســابق قــد ينفلتــوا مــرة أخــرى جــراء مــا يقــع اآلن أقــول هلــم: هــذا لــن يكــون. هــذه مســؤوليتي املبــارشة. ليــس 

ــرة أخــرى أو  ــه الفســاد م ــرة أخــرى إىل الســاحة بشــكل يارســون في حتــت أي دعــوى يمكــن أن يعــود هــؤالء م

طغيــان مــرة أخــرى.

 أريــد أن أعــرف عندمــا يشــاهد الســيد الرئيــس د. حممــد مــريس هــذا الكــم اهلائــل مــن ألــوان الســخرية، اهلجــاء 

أحياًنــا، الســب أحياًنــا، االنتقــاد. مــاذا تقــول يف قــرارة نفســك تضحــك أم يتعكــر مزاجــك أم مــاذا؟

ــا، وإن كنــت غــر ذلــك فــإين أخالــف الفطــرة ولكــن أنــا يف جممــل  ــا إنســان، أفــرح ويتعكــر مزاجــي أحياًن  أن

ــاب  ــن غي ــة.. م ــة إىل الديمقراطي ــن الدكتاتوري ــرص م ــل م ــي تنتق ــة لك ــة االنتقالي ــذه املرحل ــًدا هب ــعيد ج ــر س األم

احلريــة ومــن العبوديــة لألشــخاص إىل حريــة كاملــة يف ممارســة كل وســائل وأدوات احليــاة العامــة.. مــن 

التهميــش والتأخــر والتخلــف والرتاجــع إىل احلضــارة والنهضــة والنمــو.. يشــوب ذلــك بعــض األمــور، بعضهــا.. 

قليــل جــًدا منهــا يمــس شــخص.. أنــا قلــت قبــل ذلــك: أنــا ليــس يل حقــوق، وإنــا عــّي واجبــات.. لكــن مــا يمــس 

أمــن املجتمــع، عندمــا يصــاب رئيــس الدولــة كجــزء أســايس ورئيــي ومعــر عــن الشــعب املــرصي.. هــذا خطــر، 

ــا  وهــذا جتــاوز ال ينبغــي أن يكــون.. حرًصــا عــى مــاذا؟ حرًصــا عــى مــرص وصورهتــا التــي جيــب أن تكــون ثوًب

ودواءنــا  غذاءنــا  ننتــج  بــأن  إرادتنــا  منتلــك  أن  نريــد 
نســمح  وال  حدودنــا،  علــى  حنافــظ  أن  نريــد  وســاحنا.. 
ألحــد بالعــدوان علينــا.. حنــن - املصريــن - قــادرون علــى 
العــامل  كل  مــع  التعايــش  علــى  قــادرون  شــؤوننا..  إدارة 

تامــة بســلمية 
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أبيــض ناصًعــا دائــًا.. هــذه النقــاط الســوداء هــذه املرحلــة أغــض الطــرف عنهــا.. لكــن ال أريــد ملــن يتجــاوز أن 

يســتمر يف جتــاوزه.. أنــِت قلــِت: اإلهانــة.. أنــا ال أقبــل اإلهانــة.. ولكــن قــد أغــض الطــرف عــن جتــاوز البعــض 

وهــذا أمــر طبيعــي.. أو أعتــر أن هــذا مــن طبيعــة املرحلــة.. ومــن الصــر عــى بعضنــا البعــض أقــدم يف ذلــك 

النمــوذج - علــم اهلل - هلــذا الوطــن، هلــذا الشــعب، لكــي نتحمــل ويتحمــل بعضنــا بعًضــا.

لكــن أقــول لــكل هــؤالء وأعترهــم منــي.. ال جمــال لإلســاءة إىل مــرص.. انظــروا إىل العــامل.. وكيــف ُتقــدم 

لــه صــورة مــرص.. جيــب أن تكــون ثوًبــا ناصًعــا، وســتكون إن شــاء اهلل ببعــض املعانــاة منــي ومــن آخريــن أيًضــا 

ُيســاء إليهــم. وال أريــد أن أقابــل الســيئة بالســيئة بتاًتــا )ادفــع بالتــي هــي أحســن فــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة 

كأنــه ويل محيــم(، )ومــا يلقاهــا إال الذيــن صــروا ومــا يلقاهــا إال ذو حــظ عظيــم(.. هــؤالء أبنائــي.. إخــواين.. 

أشــقاء الوطــن.. املرصيــون - القضــاة- اإلعاميــون - األطبــاء - املهندســون - الفاحــون املنتجــون - هلــم 

ــاج واجلهــد، والعــرق.. الســائقون.. الرجــال.. النســاء.. املســلمون..  ــة عــى الوفــرة يف اإلنت منــي كل التحي

املســيحيون أريدهــم أن يعرفــوا أن رئيســهم إن حتمــل شــيًئا فإنــا يتحملــه مــن أجــل هــذا الوطــن حســبة هلل 

ســبحانه وتعــاىل حتــى يصــروا.. البعــض يقلــق مــن اإلســاءة للرئيــس.. أقــول هلــم: اصــروا معــي.. والبعــض 

يــيء.. قليــل جــًدا يــيء، أقــول لــه: جيــب أن جتــد مــن نفســك مــن األخــاق احلميــدة مــا يمنعــك مــن أن 

ــرأي  ــي أدعــو صاحــب ال ــرأي اآلخــر، لكن ــون أو حــق الرئيــس ضــد ال ــن أســتخدم ســيف القان تفعــل هــذا.. ل

اآلخــر أن يكــون موضوعًيــا.. أن ينتقــد كيفــا يشــاء وحيلــل كيفــا يشــاء، ولكــن اإلســاءة أو بــن قوســن كــا 

قلــِت اإلهانــة أو تشــويه صــورة مــرص أو حماولــة تعويــق الثــورة لــن ينجــح أحــد يف هــذا. هــذا أمــر يمــي إىل 

األمــام بالــرورة إن شــاء اهلل.

 مســؤوليي أن تــدار إمكانيــات الدولــة بطريقــة صحيحة، 

وأن ينتقــل املصريــون مــن حــال الظلــم واجلــور واجلــروت 

والقهــر وغيــاب احلريــات، وعــدم وجــود دميقراطيــة وختلــف 

تقــين علمــي حضــاري إىل حالــة جديــدة أفضــل بكثــر
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 ســيدي الرئيــس، لــو طلبــت منــك توجيــه رســائل قصــرة - طبًعــا أنــت مــن الرؤســاء النشــطن عــى تويــرت - 

لكــن هــذه املــرة رســائل عــى اهلــواء، أوالً: للمواطــن املــرصي؟

 أنــت يف قلبــي، وأحرســك دائــًا بعينــي وعقــي، وأعيــش معــك كل ظروفــك صبــاح مســاء.. اصــروا معــي 

عــى الفســاد وأنتــم تعرفونــه، يــا أهــل مــرص لــن تنهــض مــرص إال بجهدنــا.. لــن تنهــض مــرص إال بعرقنــا.. لــن 

تنهــض مــرص إال بعملنــا وفعلنــا وأخاقنــا وجتذرنــا وطردنــا للفســاد مــن وســطنا.. وعــدم االنصيــاع ال للتهديــد 

وال الفســاد وال لســوء اســتخدام أي يشء.. وال ملخالفــة القانــون فأنــا معكــم.. أنــا منكــم.. أنــا بكــم.. لــن أكــون 

بغركــم.. اهلل حيرســكم ويرعاكــم وأبناءكــم.. ســتنهض مــرص.. اطمئنــوا إن شــاء اهلل.

 رسالة إىل األقباط:

 أنتــم جــزء أصيــل مــن نســيج هــذا الوطــن.. أنتــم أشــقاء الوطــن.. واجبــي القانوين والدســتوري واإلســامي 

أن أحافــظ عليكــم.. أن أرعاكــم.. أن أكــون معكــم.. أن أحتمــل املســؤولية جتاهكــم.. أن أدافــع عنكــم.. أن 

تقــف الدولــة ضــد كل مــن يعتــدي عليكــم ســواء كأشــخاص أو دور عبــادة أو غــره.. لكــم كل احلقــوق.. يف 

ــي وبينكــم  ــا أحبكــم.. أتواصــل معكــم.. ليــس بين ــي لكــم حــق واجــب كامــل كباقــي املرصيــن مجيًع رقبت

حواجــز وال ينبغــي أن يكــون.

 رسالة إىل املرأة املرصية:

 املــرأة املرصيــة هــي أمــي وزوجتــي وابنتــي وأختــي.. املــرأة املرصيــة هلــا كل الرعايــة واالحــرتام 

والتقديــر.. جــزء مــن الدولــة تعمــل وجُتــّد وتعــرق وتــريب األبنــاء.. األم.. الطبيبــة.. املحاميــة.. املهندســة.. 

العاملــة.. ربــة البيــت.. بائعــة اخلضــار.. كل هــؤالء.. املــرأة املرصيــة.. ال يعــرف النــاس يف العــامل الكثــر 

عــن هــذه املــرأة املرصيــة العظيمــة صاحبــة الــدور العظيــم.. املــرأة املرصيــة هــذه نصــف املجتمــع 

املــرصي.. أكثــر مــن نصــف املجتمــع املــرصي ليــس عــدًدا ولكــن قيمــة وعمــًا وباقتــدار وإرادة.. أنــت حــرة 

كل احلريــة.. كاملــة احلريــة.. القانــون املــرصي ال يفــرق بــن الرجــل واملــرأة.. أنــت مواطنــة كاملــة احلقــوق 

ــة  ــي إىل احلرك ــوك مع ــا أدع ــة.. أن ــذه املرحل ــدر دورك يف ه ــا ُأق ــك.. أن ــن واجبات ــات تؤدي ــك الواجب وعلي

ــا أفعــل ذلــك. ــة، وأن واملشــاركة يف الســلطة التنفيذي
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ــاج  ــة واإلنت ــي - الصناع ــث العلم ــم والبح ــة - التعلي ــة الصحي ــة - الرعاي ــرة الغذائي ــي - الوف ــتقرار األمن  االس

ونقــل التكنولوجيــا - االحــرتام الــذي جيــب أن تنالــه مــرص مــن كل دول العــامل - املحافظــة عــى حــدود مــرص 

وتراهبــا ورملهــا ونيلهــا وســهوهلا وشــواطئها وأبنائهــا.. حســن العاقــة مــع كل دول العــامل.. التواصــل مــع أبنائــي 

املرصيــن يف اخلــارج صبــاح مســاء لتحقيــق مصاحلهــم وأبنائهــم داخــل مــرص - الشــباب يف القلــب مــن هــذه 

املنظومــة.. وأنــِت ســألِت عــن املــرأة وهــي يف القلــب مــن هــذه املنظومــة، واملســيحيون أشــقاء الوطــن.. نســيج 

ــرص  ــؤدي م ــي ت ــاده لك ــه واحت ــام حلمت ــتكال ومت ــه واس ــق مصلحت ــة األوىل لتحقي ــه األولوي ــه ل ــن كل ــذا الوط ه

دورهــا الــذي ينبغــي أن يكــون.

ســتنهض مــرص، ومــن يتصــور غــر ذلــك فهــو واهــم.. مــرص برجاهلــا ونســائها مســلميها ومســيحييها 

كبارهــا وشــباهبا.. أرضهــا ونيلهــا وشــواطئها.. متيزهــا.. موقعهــا.. تارخيهــا.. ثقافتهــا.. أخــاق أهلهــا.. لدهيــا 

إمكانيــات ضخمــة جــًدا.. مســؤوليتي أن تــدار هــذه اإلمكانيــات بطريقــة صحيحــة. أن ينتقــل املرصيــون حقيقــة 

مــن حــال الظلــم واجلــور واجلــروت والقهــر وغيــاب احلريــات، وعــدم وجــود ديمقراطيــة وختلــف تقنــي علمي 

ــا..  ــاج غذائن ــا واحلمــد هلل امتلكناهــا.. نمتلــك إنت ــا.. نمتلــك هبــا إرادتن ــرة جــًدا بأيدين ــة كب حضــاري إىل حال

ونمتلــك إنتــاج دوائنــا.. نمتلــك إنتــاج ســاحنا.. نحافــظ عــى حدودنــا.. ال نعتــدي عــى أحــد.. ال نســمح ألحــد 

بالعــدوان علينــا.. نحــن املرصيــن جئنــا برســالة ســام إىل هــذا العــامل.. قــادرون عــى إدارة شــؤوننا.. قــادرون 

عــى التعايــش مــع كل العــامل بســلمية تامــة وهنــوض إن شــاء اهلل.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

ــًا عــى االهتــام... وبالنســبة ملفهــوم األخطــاء، أن اإلنســان خيطــئ، أن الرئيــس خيطــئ،   شــكًرا جزي

فالرئيــس كذلــك خيطــئ.

ــا  ــة، أن ــب الرئاس ــويل مكت ــن دخ ــام م ــد ع ــت بع ــا وقع ــي رأيته ــاء الت ــذه األخط ــن ه ــه، أن م ــك في ــا ال ش ومم

ــه أكــر  ــه تقديــر غــر صحيــح؛ ألن ــه كان تقديــري ل أســتطيع أن أذكــر بعــض األمثلــة: حجــم الفســاد الــذي وجدت

حوار  الرئيس مرسي مع صحيفة اجلارديان الريطانية
30 يونيو 
2013م
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بكثــر مــا تصــورت. الدولــة العميقــة وآثارهــا عــى إدارة شــأن الوطــن، والرغبــة يف اســتمرار حالــة الفســاد، لــدى 

ــة العميقــة املنتمــن للنظــام الســابق الفاســد حجمــه أكــر بكثــر ممــا توقعــت. بعــض العاملــن يف هــذه الدول

أيًضــا؛ ألن الشــباب يف مــرص لديــه  أيًضــا االهتــام بإدمــاج الشــباب يف العمليــة السياســية والتنفيذيــة 

طموحــات، ويريــد أن يشــارك بفاعليــة يف التحــول الديمقراطــي يف ظــل الثــورة املرصيــة واحلالــة اجلديــدة مــن 

احلريــة والديمقراطيــة. فاحلقيقــة، الشــباب يســتحق أيًضــا املزيــد مــن االهتــام واالســتفادة مــن طاقته، ســواء يف 

ــوزارات واملحافظــات.  ــة وأيًضــا االستشــارية والتواجــد يف ال املجــاالت السياســية أو يف املجــاالت التنفيذي

ــرصي  ــباب امل ــيحين، الش ــلمن واملس ــن املس ــا م ــك أيًض ــاث، كذل ــن، الذكورواإلن ــن اجلنس ــباب م والش

بصفــة عامــة.

أيًضــا مــن النقــاط التــي وقعــت ولكنهــا ســببت نوًعــا مــن أنــواع ســوء الفهــم يف املجتمــع اإلعــان الدســتوري 

الــذي أصدرتــه يف 21 نوفمــر 2012م، ولكنــي يف 6 ديســمر 2012م بعــده مبــارشة، دعــوت إىل حــوار، 

ــع  ــر مــن 50 مــن ممثــي األحــزاب والقــوى السياســية املهتمــن بالشــأن العــام، ووق وحــر هــذا احلــوار أكث

حــوار حــول هــذال اإلعــان الدســتوري، وغــرت فيــه بعــض املــواد التــي فهمــت خطــأ.

هــذه أمثلــة ألخطــاء وقعــت خــال العــام وأمتنــى أن أتداركهــا، قمــت بتــدارك بعضهــا، وخاصــة نقطة الشــباب؛ 

ــا أتعامــل مــع املوقــف املــرصي،  فهــذه نقطــة مهمــة جــًدا. هــذه أمثلــة ألخطــاء وقعــت يف هــذ العــام منــي وأن

ديمقراطيــة حديثــة، ورئيــس منتخــب ألول مــرة يف تاريــخ مــرص، وثــورة هلــا طموحــات كبــرة؛ وبالتــايل فوقــوع 

األخطــاء أمــر وارد، وأنــا أقــر بذلــك.

س: هل سيادتك واثق بأنك ستتخطى املوقف، من الواضح أنك واثق بأنك ستتخطى هذه املرحلة؟

 بالتأكيــد، إن شــاء اهلل. لســت وحــدي، املرصيــون ال حيبــون العنــف، وال حيبــون الظلم وال الفســاد، ويريدون 

أن يعملــوا وينتجــوا ويعيشــوا يف ســام ووئــام، هــذه رغبــة شــعبية، لكــن هنــاك صــورة أخــرى قــد تصنعهــا بعــض 

وســائل اإلعــام؛ فيبــدو األمــر وكأنــه حاجــة ضخمــة جــًدا. هــذا أمــر نعاجلــه أيًضــا.

ــة  ــق مصلح ــن حتقي ــام، وب ــة اإلع ــة، وحري ــة الصحاف ــرأي، وحري ــن ال ــر ع ــة التعب ــن حري ــع ب ــف نجم كي

الوطــن وااللتــزام واملحافظــة عــى األمــن، أمــن الوطــن واألمــن القومــي. التحريــض عــى العنــف جريمــة أيًضــا، 
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ــاهد  ــر املش ــة، وتكب ــر الصحيح ــات غ ــخاص، واالهتام ــح األش ــرأي، وجتري ــن ال ــر ع ــة يف التعب ــس حري ولي

الصغــرة التــي فيهــا عنــف لتبــدو كأن الوطــن كلــه فيــه عنــف.. هــذه كلهــا مرفوضــة بالقانــون. ولكــن، مــرة أخــرى 

أقــول: كيــف ترصفــات الدولــة تكــون متوازنــة وال تكــون اســتثنائية.

مــرص عاشــت أكثــر مــن 30 ســنة يف ظــل قانــون الطــوارئ، وأنــا ال أريــد أن أســتخدم أي إجــراء اســتثنائي، فمــن 

املهــم أن نصــر يف املرحلــة حتــى  نســتكمل بنــاء الديمقراطيــة واحلريــة. أنــا أريــد ألبنائــي ومــن يأتــوا بعــدي أن 

جيــدوا حالــة مســتقرة، الدولــة املدنيــة احلديثــة القانونيــة الدســتورية التــي حيــرتم فيــه اجلميــع كل منهــم اآلخــر؛ 

ويكــون فيهــا تنميــة حقيقيــة، فيهــا صناعــة وفيهــا جتــارة، وفيهــا تعديــن وفيهــا بحــث علمــي، وفيهــا اســتخدام لــكل 

وســائل العــرص، هــذه التنميــة الشــاملة: الســياحة، العالقــات الدوليــة املســتقرة، حالــة الســام العــام يف املنطقــة.. 

كل هــذا حيتــاج إىل اســتقرار قانــوين وأمنــي، ولكــي نصــل إليــه نحتــاج بعــض الوقــت.

هــل يمكــن أن نتصــور أن تراكــم فســاد ملــدة أكثــر مــن 30 ســنة ووجــود رسقــات وعــدم تنميــة حقيقيــة يف كل 

الســنوات الطويلــة هــذه يعالــج ي عــام واحــد أو اثنــن؟! ليــس معنــى ذلــك تأجيــل املشــاكل، ولكــن التعامــل مــع 

املشــاكل وإجيــاد احللــول للمشــاكل.

ــة،  ــرة نزهي ــات ح ــة، بانتخاب ــة كامل ــة وحري ــه بديمقراطي ــم انتخاب ــس ت ــتورية اآلن، والرئي ــة دس ــا رشعي لدين

وبالتــايل ليــس هنــاك جمــال للحديــث عــن فعــل ضــد هــذه الرشعيــة الدســتورية. ممكــن أن يكــون هنــاك تظاهــر 

وتعبــر عــن الــرأي، لكــن الفيصــل يف املوضــوع هــو تطبيــق الدســتور. أنــا ال أملــك إال أن أحــرتم الدســتور، ليــس 

مــن حقــي أن أحتــدث عــن أي نــوع مــن اإلجــراءات املخالفــة للدســتور. وبالتــايل نحــن نســعى لكــي نجــري 

انتخابــات الرملــان رسيًعــا، ومــن لديــه رأي ولديــه برنامــج ولديــه شــعبية يمكــن أن حيصــل عــى مقاعــد أكثــر 

ــاد،  ــم وال الفس ــون الظل ــف، وال حيب ــون العن ــون ال حيب  املصري

ووئــام،  ســام  يف  ويعيشــوا  وينتجــوا  يعملــوا  أن  ويريــدون 

هــذه رغبــة شــعبية، لكــن هنــاك صــورة أخــرى قــد تصنعها 

بعــض وســائل اإلعــام؛ فيبــدو األمــر وكأنــه حاجــة ضخمة 

جــًدا. هــذا أمــر نعاجلــه أيًضــا
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يف الرملــان ويشــارك يف احلكومــة القادمــة. والدســتور اجلديــد أخــذ مــن صاحيــات الرئيــس القديــم الكثــر - 

وهــذا جيــد - وأعطاهــا لرئيــس الــوزراء واحلكومــة.

ولذلــك الرملــان القــادم ســيكون هــو صاحــب احلكومــة القادمــة، فهذا يوجــد توازن بــن احلكومــة والرملان 

والرئيــس، بالنســبة للســلطات، هــذا جيــد أيًضــا، هــذا مــا جيــب أن يكــون، وإال إذا حــدث أن غرنــا مســؤول جــاء 

باالنتخابــات طبًقــا للرشعيــة الدســتورية ســوف يكــون هنــاك معارضــن أيًضــا للجديــد، ويمكــن أن يطلبــوا تغيــره 

بعــد أســبوع أو شــهر.

هــذا ال يكــون اســتقرار وال تنميــة، االقتصــاد كيــف يعمــل؟! هــذه ليســت الديمقراطيــة. الديمقراطيــة تبنــى 

عــى الرشعيــة الدســتورية املســتقلة، الديمقراطيــة بمفهومهــا إذا  كانــت ال تقــوم عــى القانــون فهــي فــوىض.



4الفصل الرابع

لقاءات واحتفاليات ومؤمترات
 الرئيس الشهيد محمد مرسي



ــى  ــون إل ــدة.. يحتاج ــى الوح ــون إل ــلمون يحتاج  المس
ــى  ــة إل ــي حاج ــم ف ــا أنه ــدوة..  كم ــوذج والق النم
نمــوذج للتآخــي والتعــاون، بــل قــل: االنصهــار؛ ألن األهداف 
واحــدة.. تختلــف األماكــن والوســائل لكــن الهــدف واحــد
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

احلمــد هلل، والصــاة والســام عــى رســول اهلل )](.. يــا رب لــك احلمــد كــا ينبغــي جلــال وجهــك وعظيم 

ســلطانك، رضينــا بــاهلل رًبــا وباإلســام دينــا وبمحمــد )]( نبًيا ورســوالً. 

}قــل بفضــل اهلل وبرمحتــه فبذلــك فليفرحــوا هــو خــر ممــا جيمعــون{، الشــكر هلل )8(.. نســجد شــكًرا 

هلل عــى خــر كثــر.. وفــق ربنــا )8( أبنــاء مــر لتكــون ثورهتــم هكــذا، كــا رأينــا ونــرى، ثــورة بيضــاء.. ثــورة 

ســلمية.. ثــورة قويــة.. قويــة اإلرادة.. ماضيــة هبــذه اإلرادة لتــام أهدافهــا إن شــاء اهلل.. احلمــد هلل.

لقاء الرئيس مرسي باجلالية يف القنصلية املصرية جبدة
12 يوليو 
2012م
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 ثــم أهيــا اإلخــوة.. مــن الواجــب حقيقــة أن نذكــر هنــا يف بدايــة هــذا اللقــاء بعــد شــكر اهلل )ع( الشــكر الكبــر 

العميــق للشــعب املــري كلــه، ألن الشــعب املــري حقيقــة عانــى كثــًرا وصــر طويــًا، لكنــه انتفــض وهنــض، 

ولــن يعــود مــرة أخــرى إىل مــا كان عليــه، وعــى وأدرك وفهــم وحتــرك حركــة إجيابيــة كانــت ومــا زالــت يف اجتــاه 

حتقيــق أهــداف كــرى للوطــن العزيــز علينــا مجيًعــا.. لوطننــا مــر، فــأرض مــر مجيًعــا وللشــعب املــري الذين 

هــم أهلنــا.. أهلكــم وأنتــم جــزء بســيط منهــم، هلــذا الشــعب الكريــم كل الشــكر والتحيــة والتقديــر، والغــد أفضــل 

إن شــاء اهلل..

الشــكر هلل وللشــعب املــري وأشــكر اململكــة العربيــة الســعودية قيــادة وشــعًبا جالــة امللــك عبــد اهلل بــن عبــد 

ــا  العزيــز، وويل العهــد ســمو األمــر ســلان بــن عبــد العزيــز، وكل إخواهنــم وأوالدهــم وأحفادهــم، فلقــد أوالن

حفــاوة وحســن اســتقبال وضيافــة ليــس بجديــد عليهــم، ولكنــه معهــود منهــم دائــًا.. كانــوا كذلــك مــن عــرات 

ــا  ــرة أحياًن ــت املس ــم، وإن اعرتض ــا يف أعينه ــًا وأبناؤه ــر دائ ــت م ــر، وكان ــب م ــًا يف ح ــوا دائ ــنني.. كان الس

بعــض الســحب لكنهــا تنقشــع وانقشــعت رسيًعــا.

 أقــول: البــد مــن الوفــاء بمــن كانــوا أوفيــاء وهــؤالء كانــوا مــع مــر أوفيــاء، ولذلــك أنــا أشــكرهم، وأعتــر أن 

هــذا النطــاق الــذي أعلنــت قبــل إعــان النتيجــة أنــه إن رصت رئيًســا ملــر، فــإن أول دولــة أحــرص عــى زيارهتــا 

هــي اململكــة العربيــة الســعودية.. حتتــاج اململكــة العربيــة الســعودية إىل مــر الكبــرة الشــقيقة الكرى كــا يصفوهنا 

دائــًا شــعًبا وأرًضــا ورجــاالً وتارخًيــا وعقيــدة وحضــارة ومــوارد وإمكانيــات وموقــع وقيمــة يف العــامل كلــه.. حتتــاج 

اململكــة العربيــة إىل مــر هــذه، وأيًضــا حتتــاج مــر.. مــر الدولــة.. مــر الشــعب.. مــر احلضــارة واألزهــر.. 

حتتــاج مــر إىل اململكــة العربيــة الســعودية.. حاضنــة احلرمــني الريفــني.. هــذه البقــاع املقدســة.. أقــدام رســول 

اهلل )]( الــذي نســر خلفــه، ونحــذو حــذوه وأصحابــه، ونفاخــر دائــًا بأننــا مســلمون.

 احلمــد هلل، هــذه األرض والبقــاع الطاهــرة.. هــذه العنايــة مــن قبــل اململكــة العربيــة الســعودية هلــذه املقدســات، 

ــزداد  ــاع األرض ت ــن كل بق ــلمون م ــا املس ــات يزوره ــو مقدس ــه نح ــن التوج ــر وم ــن التغ ــر م ــدر الكب ــذا الق وه

ــذه  ــني ه ــني الريف ــادم احلرم ــه خ ــا بأن ــم يتبعوهن ــاء ملوكه ــون أس ــا يعلن ــم عندم ــام، وه ــد ع ــا بع ــم عاًم أعداده

بالنســبة لنــا قيمــة.
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ــة الســعودية يف حاجــة للشــقيقة الكــرى مــر، ومــر الكــرى يف حاجــة إىل اململكــة  أقــول: اململكــة العربي

ــة  ــاك هنض ــون هن ــا تك ــعبان.. إذا اتفق ــدان.. الش ــا البل ــكان.. إذا اتفق ــذان الري ــق ه ــعودية، وإذا اتف ــة الس العربي

ــة الســعودية هــي  ــت اململكــة العربي ــك، إذا كان ــل واملســلمني، وإن شــاء اهلل يكــون ذل ــة يف دول العــرب، ب حقيقي

راعيــة للمــروع الســني الوســطي املعتــدل مــروع أهــل الســنة واجلاعــة.. إذا كانــت لــه راعيــة، فــإن مــر هلــذا 

ــة، ومــا بــني الراعــي واحلامــي أنســاب ونســب وصهــر. املــروع حامي

تعلمــون أن اإلســام واملســلمني حيتاجــون إىل الوحــدة.. حيتاجــون إىل مل الشــمل.. حيتاجــون إىل النمــوذج 

ــد  ــن أح ــل م ــا تدخ ــددة دون ــم املتع ــم.. يف دوهل ــئون يف باده ــف ينش ــارة؟ وكي ــون حض ــف يكّون ــدوة.. كي والق

منهــم يف شــؤون اآلخــر الداخليــة، لكنهــم - العــرب واملســلمني - يف حاجــة إىل نمــوذج للتآخــي والتعــاون، بــل 

قــل: االنصهــار؛ ألن األهــداف واحــدة.. ختتلــف األماكــن والوســائل لكــن اهلــدف واحــد.

 ثــم أشــكركم أهيــا اإلخــوة، وأنتــم جــزء مــن الشــعب املــري خــارج مــر وامتدادكــم الطبيعــي داخــل الوطــن 

احلبيــب إىل نفوســنا مجيًعا..

ــى أن  ــت أمتن ــاء الســفر واملجــيء يف هــذا اجلــو يف إجازتكــم األســبوعية، وكن ــا عــى جتشــم أعب أشــكركم مجيًع

يكــون اللقــاء مــع آالف، ولكــن الرتتيبــات وضيــق الوقــت حــال دون ذلــك، ولعــل يكــون لنــا يف املســتقبل إن شــاء 

اهلل لقــاءات موســعة يف أماكــن أخــرى يف جــدة والريــاض وغرمهــا إن شــاء اهلل.

 انقلــوا حتيــايت إىل كل مــن وراءكــم.. إىل كل املريــني املقيمــني يف الســعودية.. إىل كل أبنائكــم.. إىل كل أهليكــم 

وعائاتكــم.. لكــم مجيًعــا منــي حتيــة مــن القلــب الواجبــة، جزاكــم اهلل خــًرا.. ســامهتم وبإجيابيــة يف االنتخابــات 

ســواء يف االنتخابــات التريعيــة يف الشــعب والشــورى، أو يف االنتخابــات الرئاســية، كانــت هــذه عامــة صحــة 

ــا  ــوا منوذًج ــعودية أن يكون ــة بالس ــة املصري ــي اجلالي أوص

يف اإلتقــان يف العمــل واحلــرص علــى احتــرام القانــون يف 

ــدة  ــا جدي ــون آفاًق ــم يفتح ــه؛ ألهن ــون في ــذي يعيش ــن ال الوط

ــاج  ــا ومصــر يف احتي ــون فيه ــي يعيش ــة ال ــن والدول مــع الوط

ــى أن تتعــدد قنــوات الدخــل كبــر إلـ
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ــم األم.. مل  ــري يف وطنه ــا جي ــم ب ــي وإدراك وفه ــى وع ــارج ع ــني يف اخل ــني املقيم ــن املري ــاء الوط ــون أبن أن يك

يغضــوا الطــرف، أو يســدوا اآلذان، أو ينشــغلوا فقــط بذواهتــم أو أبنائهــم عــا جيــري يف وطنهــم.. رأيــت ووقفــت 

ــم  ــني، وه ــن املري ــعودية م ــن الس ــارج وم ــن اخل ــاء م ــال ونس ــى رج ــر ع ــدان التحري ــورة يف مي ــاء الث ــي أثن بنف

يســافرون خصيًصــا لكــي يشــاركوا يف الثــورة خصيًصــا بأنفســهم.. يصــي اجلمعــة ويرجــع عــى الســبت.. يــروح 

شــغله ويرجــع يــأيت اجلمعــة التــي بعدهــا، وبعضهــم أكثــر مــن ذلــك..

ــذا  ــروح هب ــذه ال ــة.. ه ــذه املرحل ــة يف ه ــروح اإلياني ــذه ال ــة، فه ــًدا ومعروف ــة ج ــاء واضح ــي أس ــت بنف رأي

الوعــي وهــذا اإلدراك وهــذا الوعــي وهــذا احلــرص.. أنظاركــم.. قلوبكــم تتوجــه إىل وطنكــم األم، وإن طالــت 

ــرتاب.. ــام االغ أي

إنكــم، أهيــا األحبــاب الكــرام، متثلــون طليعــة متقدمــة للمريــني يف هــذا املــكان، وتقدمــون نموذًجــا متميــًزا 

يف أعالكــم، ويف عاقاتكــم، ويف تشــابك هــذه العاقــات مــع غركــم مــن اجلاليــات األخــرى مــن العــرب ومــن 

املســلمني ومــن غرهــم، ومــع أبنــاء املجتمــع الســعودي.. الشــعب الســعودي.. تقدمــون هــذا النموذج مــن اإلتقان 

يف العمــل واحلــرص عــى احــرتام القانــون يف الوطــن الــذي تعيشــون فيــه، فأنتــم ختدمــون مــر هبــذا النمــوذج، 

وهبــذه القــدوة؛ ألنكــم تفتحــون آفاًقــا جديــدة مــع الوطــن والدولــة التــي تعيشــون فيهــا ونحــن يف احتيــاج كبــر إىل 

أن تتعــدد القنــوات، وأن تفتــح الطــرق واألبــواب وأن تــزداد أعــداد هــذه النــاذج يف كل مــكان يف العــامل..

مــا يقــال عنكــم ومــا أســمعه ليــس اآلن فقــط، وإنــا قبــل ذلــك أيًضــا هــو أنكــم قليلــو املشــاكل، كثــرو العمــل 

متقنــون لــه حريصــون عــى الوقــت، واملشــاكل قليلــة جــًدا مــع املجتمــع أو الدولــة الســعودية.

للشــعوب  تــأيت  ال  الفــرص  بــأن  املصــري  الشــعب  أذّكــر 
ا وال تتكــرر علــى فتــرات قصــرة، وإمنــا الفــرص  كثــرًَ
مــرة  لتــأيت  الزمــن  يطــول  تســتغل  مل  وإذا  للشــعوب  تــأيت 
وإذا  حــى  املصريــة،  الثــورة  تتراجــع  أال  وأرجــو   أخــرى، 

االضطــراب بعــض  أحياًنــا  األمــر  اعتــرى 
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ــاك جمــال  ــى أن يكــون هن ــا نتمن ــا مجيًع ــم وكن ــل ذلــك، كنت ــون قب ــم تتمن ــد كنت هاكــم أهيــا اإلخــوة الكــرام، وق

ــادئ  ــاك مب ــون هن ــة، وأن تك ــاك ديمقراطي ــون هن ــر، وأن يك ــا يف م ــة يف وطنن ــاك حري ــون هن ــة، وأن يك للتنمي

أساســية لتــداول الســلطة، وأن يكــون هنــاك دســتور معــر عــا حييــط بالشــعب املــري بحريــة تامــة، وأن حتــرتم 

ــام،  ــر إىل األم ــا ننظ ــا كن ــخص، وإن ــة ش ــرد أو ديكتاتوري ــم ف ــاك حك ــون هن ــتور، وأال يك ــون والدس ــة القان دول

ونقــول: متــى يــا رب؟ كيــف يــا رب؟ هــا نحــن وهــا أنتــم نعيــش املرحلــة.. هــذه هــي الفرصــة.. هــذا هــو امليــدان، 

فأدلــوا بدلوكــم بــكل طاقــة وبــكل مــا تســتطيعون إن مــر قــد هنضــت، وقطــار هنضتهــا انطلــق وســينطلق بأقــى 

رسعــة، وجيــب أال يفــوت أحــد منكــم هــذا القطــار. 

البــد أن تدركــوا ونــدرك مجيًعــا أهيــا اإلخــوة أن الفــرص ال تــأيت للشــعوب وتتكــرر عــى فــرتات قصــرة، وإنــا 

الفــرص تــأيت للشــعوب ثــم إذا مل تســتغل يطــول الزمــن لتــأيت مــرة أخــرى.. لــن ترتاجــع الثــورة املريــة إن شــاء 

اهلل حتــى وإذا اعــرتى األمــر أحياًنــا بعــض االضطــراب.. هــذا أمــر طبيعــي، وأراه إجيابًيــا؛ ألننــا نتعلــم مــع بعضنــا 

البعــض كيــف نختلــف بعــد أن احتدنــا القتــاع جــذور الظلــم والقهــر والطغيــان والديكتاتوريــة والتخلــف، لكننــا 

ــاج إىل  ــم.. نحت ــاج إىل عل ــل دءوب.. نحت ــاج إىل عم ــد.. نحت ــرس جدي ــاج إىل غ ــدة.. نحت ــاء جدي ــاج إىل دم نحت

إتقــان.. نحتــاج إىل مســامهة.. نحتــاج إىل كل اجلهــود.. يأخــذ هــذا األمــر بعــض الوقــت عندمــا نشــتبك مــع بعضنــا 

البعــض االشــتباك الســلمي بالفكــر أو بالرؤيــا أو بالتصــور.. قــد نختلــف يف اآلليــات والوســائل، ولكــن اهلــدف 

واحــد.. مــر اجلديــدة احلــرة صاحبــة اإلرادة، أبناؤهــا أحــرار ال يقــف دون هــذه احلريــة عائــق أبــًدا.. مــر التــي 

يعمــل أبناؤهــا، وينتــج أبناؤهــا.. مــر التــي تنهــض بمواردهــا، كيــف تــدار هــذه املــوارد؟

إن اآلمــال كثــرة وعريضــة، ولكــن كيــف يتحــول هــذا الشــعور وهــذه العاطفــة وهــذا األمــل إىل واقــع يف دنيــا 

ــر يف هــذا.. توجهــوا بأنظاركــم  ــدة، عليكــم دور كب ــاء مــر اجلدي ــاس؟ كيــف يكــون ذلــك؟ هــذا بجهــد أبن الن

إىل الوطــن األم، توجهــوا بفكركــم برأيكــم باقرتاحاتكــم بتصوراتكــم إىل الوطــن احلبيــب، عيشــوا كــا أنتــم وكــا 

عشــتم.. عيشــوا جتربــة الوطــن وهــي جتربــة صعبــة ال يتصــور أحــد فيهــا أن املســائل متــر هكــذا بمجــرد أننــا نفكــر 

أو بمجــرد أننــا نعــي مــا يــدور أو نحلــل، لكــن رصــد األحــداث والتحليــل والرؤيــا والتصــور والفكــر واهلــدف 

الكبــر جيــب أن تتحــول اإلمكانيــات إىل أعــال إىل وســائل حقيقيــة..
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ــة  ــم واملعرف ــة.. بالعل ــل.. بالرؤي ــض بالعق ــي تنه ــر لك ــة م ــة تنمي ــامهة يف منظوم ــا للمس ــون مجيًع ــم مدع أنت

ــم،  ــا وجدت ــر أين ــفراء م ــم س ــتثار.. أنت ــة.. باالس ــة واجلاعي ــات الفردي ــي املروع ــرتاح.. بتبن ــة واالق والدراي

ــاكل..  ــاء اهلل مش ــاك إن ش ــون هن ــن يك ــاكل.. ل ــاك مش ــور أن هن ــن يتص ــرتدد أو م ــم كل م ــو وطنك ــوا نح فادفع

األمــوال آمنــة وعــدم االبتــزاز وتســهيل آليــات العمــل واختصــار خطــوات إنشــاء الــركات.. االســتثار أبوابــه 

مفتوحــة آمنــة.. األمــوال مضمونــة بــإرادة الدولــة املريــة فــا يــرتدد أحــد منكــم يف أن يفعــل أو يدعــو غــره مــن 

ــني أن يفعــل أو أن يشــرتك معــه يف هــذا الفعــل.. غــر املري

تعلمــون حجــم املشــاكل التــي يعــاين منهــا املجتمــع اآلن.. تعلمــون كــم هــو عــدد إخوانكــم وأبنائكــم الذيــن ال 

جيــدون فــرص العمــل.. تعلمــون أيًضــا حجــم املــوارد الضخــم املوجــود يف مــر ومســاحات األرض الزراعيــة، 

هنــاك 2 مليــون فــدان جاهــزان للزراعــة، فمــن يــزرع ومــن يبنــي البنيــة التحتيــة األساســية، ومــن هييئ هــذه األرض 

بجــد لكــي يعمــل فيهــا أبنــاء مــر..

تعلمــون أن دوالً كثــرة تتمنــى لــو أتيحــت هلــا فرصــة لكــي تنفــذ إىل مــر مــن أجــل االســتثار.. تعلمــون أن 

ــل والشــمس والشــواطئ واإلرادة فــوق كل  ــاه والني ــاخ يف مــر، وأن األجــواء، وأن طبيعــة األرض، وأن املي املن

ذلــك، والعقيــدة الواعيــة بــرورة العمــل مــن أجــل الوطــن.. كل هــذه مــوارد ضخمــة نريــد أن نحســن إدارهتــا 

حتــى تكــون كفــاءة األداء عاليــة، أنتــم مجيًعــا أهيــا األحبــاب مدعــون لذلــك، وليــس معنــى كامــي أن نــرتك أعالنا، 

أو أن نــرتك وظائفنــا، أو أن نفــرط يف اإلتقــان فيــا نعمــل، وإنــا القصــد هــو أن تكــون مــر يف قلوبنــا، وهــذا ال 

يكفــي، ولكــن تكــون يف عقولنــا أيًضــا ويظهــر ذلــك عــى جوارحنــا وعــى أعالنــا.

ــاب  ــا أن أصح ــني.. إذا تصورن ــني 10 ماي ــر 8 ماي ــدد كب ــدد.. ع ــون الع ــم تعلم ــارج.. أنت ــون باخل املري

ــو أن كل واحــد مــن الـــ 3 مايــني هــؤالء ادخــر  الوظائــف واألعــال فيهــم يف هــذا العــدد 3 مايــني.. تصــورا ل

يف مــر فضــًا عــن أن يســتثمر 1000 دوالر كل شــهرين 500 دوالر يف شــهر يعنــي كل شــهرين 3 مليــارات.. 

ــنة  ــاًرا دوالر يف الس ــاًرا أو 18 ملي ــي 12 ملي ــهرين.. يعن ــارات كل ش ــي 3 ملي ــني.. يعن ــن 3 ماي ــر م ــدد أك الع

ــيًئا.. ــروف ش ــن املع ــرن م ــتثاًرا، ال حتق ــون اس ــًا عــن أن تك ــرات، فض مدخ

االدخــار يف الــدول التــي تســتطيع أن تنهــض باســتثارهتا الذاتيــة، الزم يبقــى هلــا عندهــا فائــض مــن املدخرات.. 

مدخــرات أبنائهــا يف املقــام األول.. إذا نظــر النــاس يف العــامل إلينــا.. مســتثمرون مــن أشــقائنا العرب أو من املســلمني 
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أو مــن باقــي دول العــامل هــم يعلمــون احلقائــق واملعلومــات، فــإذا مــا نظــروا إىل املعلومــات واحلقائــق، ووجــدوا أن 

أبنــاء مــر.. املريــني الذيــن حيبــون وطنهــم ليســوا حريصــني عــى االســتثار أو االدخــار فيــه.. مــا هــو االنطبــاع 

الــذي يــأيت هلــم إذا كان أبنــاء هــذا الوطــن غــر حريصــني عــى أن يدخــروا أمواهلــم فيــه.. كان للمريــني يف اخلــارج 

يف الزمــن املــايض بعــض احلــق يف أن يقلقــوا عــى هــذه املدخــرات..

أنــا أعلــم أناًســا ليــس بعــدد قليــل مدخراهتــم تنتقــل مثــًا مــن بــاد يعملــون هبــا إىل دول غربيــة، ومدخــرات 

فيهــا أرقــام 6 أصفــار، وأحيانــا تصــل إىل 9 أصفــار؛ ألهنــم ال يستشــعرون األمــن واألمــان قبــل ذلــك يف وطنهــم، 

البــد وأن نعلــم أن قاطــرة التنميــة تنطلــق، فنحــرص عــى أن نكــون مســامهني مزوديــن هلــا بالوقــود، ولــن يضيــع 

هــذا الــزاد، ولــن تضيــع هــذه املســامهة ال يف دنيــا النــاس وال قبــل ذلــك وال بعــد ذلــك عنــد اهلل )8(.. أن ترفــع 

قيمــة نفســك وأوالدك عندمــا ترفــع مــن قيمــة وطنــك وأهلــك..

إذا كنــا نقــول: ارفــع رأســك فــوق أنــت مــري.. نريــد أن نقوهلــا ونحــن مطمئنــني ال جمــرد عاطفــة.. نريــد أن 

نقوهلــا ويكــون النــاس يف العــامل ملــا يســمعوهنا يقولــون: نعــم هــم كذلــك.. ال يقولــون عنــا: إننــا هنتــف فقــط، أو 

أصحــاب عواطــف فقــط.. الــكام مطلــوب والعاطفــة والقلــب مطلــوب والتصــور والرؤيــا مطلوبــة.. إذا وقفنــا 

عنــد هــذا احلــد.. البــد وأن يتحــول هــذا إىل فعــل، وأنــا عــى يقــني أنكــم ســتفعلون.. أنــا متأكــد أن أبنــاء مــر.. 

املريــني املســلمني واملســيحيني يف كل بــاد الدنيــا حيبــون وطنهــم مــر، ويبحثــون عــن فرصــة تســمح هلــم لكــي 

ــا  ــا أن يــرتدد، وليفعــل كل من يســامهوا يف هنضتــه.. جــاءت الفرصــة فــا ينبغــي ألحــد وال جيــوز يف حــق أحــد من

ــر  ــني أو غ ــع مري ــرتكة م ــة املش ــة أو اجلاعي ــتثارات الفردي ــة.. االس ــة أو املجمع ــركات القابض ــاء.. ال ــا يش م

ــة  ــة للزارع ــدان صاحل ــون ف ــا 2 ملي ــر فيه ــتصاح األرايض.. م ــدة.. اس ــات اجلدي ــة باملروع ــني.. العناي مري

 اآلمــال كثــرة وعريضــة، ولكــن كيــف يتحــول هــذا 
الشــعور وهــذه العاطفــة وهــذا األمــل إلـــى واقــع؟ يكــون 
يف  كبــر  دور  عليكــم  اجلديــدة،  مصــر  أبنــاء  جبهــد 
توجهــوا  األم،  الوطــن  إلـــى  بأنظاركــم  توجهــوا  هــذا.. 
بفكركــم برأيكــم باقتراحاتكــم بتصوراتكــم 

ــى الوطــن احلبيــب إلـ
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ــى  ــًا حت ــنة مث ــذوا س ــن يأخ ــتصاح، ممك ــة لاس ــرى قابل ــدان أخ ــني ف ــن 3 ماي ــل ع ــا ال يق ــا م ــح، وفيه الصب

يســتصلحوا، وامليــاه اجلوفيــة - وأنــا أحدثكــم بعلــم وليــس بــكام - موجــودة عــى أعــاق خمتلفــة.. أعــاق اآلبــار 

العميقــة حتتــاج إىل مــال أكثــر، لكــن موجــود خــزان دلتــا جــويف. املتجــدد كبــر وليــس باهلــني.

وبالتــايل؛ لدينــا مــوارد مائيــة حقيقيــة، وســنذهب إىل مؤمتــر أديــس أبابــا يف أثيوبيــا يــوم 15 لكــي تعــود مــر كــا 

كانــت يف حضــن إفريقيــا وحتتضــن دول حــوض النيــل وإفريقيــا كــا كان احلــال دائــًا.

 أنــا ســعيد جــًدا هبــذا اللقــاء، وكنــت أمتنــى بدايــة أن يكــون موســًعا جــًدا لكــن أنتــم إن شــاء اهلل تصلــون اخلــر 

إىل كل أحبــايب وإخــواين وأبنائــي رجــال ونســاء أوالد وبنــات يف هــذا القطــر الشــقيق العزيــز.

الوطــن ليــس ببعيــد، فأنتــم عــى مســافة دقائــق قليلــة مــا بــني هنــا ومــا بــني مــر.. وطنكــم احلبيــب.. أنــا أرى 

أنكــم أنتــم عندكــم برنامــج فيــه حاجــات كثــرة ومقســمينه إىل حمــاور، وســيادة الســفر مهتــم باملوضــوع مــن قبــل 

ذلــك، وأنتــم حريصــون عليــه.. أنــا ســأترك الفرصــة حلراتكــم لإلضافــة واالقــرتاح والنصيحــة ولاعــرتاض 

بــا ترونــه مناســًبا.

 أشكركم وأحييكم، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

احلمــد هلل، والصــاة والســام عــى رســول اهلل )](، األخ العزيــز الســيد املشــر حســني طنطــاوي وزيــر 

الدفــاع القائــد العــام للقــوات املســلحة ورئيــس املجلــس األعــى هلــا، الســادة قــادة القــوات املســلحة.. أبنائــي 

ــا  ــم م ــدوا هل ــة، }وأع ــة الرط ــك أكاديمي ــا، وكذل ــكرية مجيًع ــات العس ــد والكلي ــي املعاه ــاب وخرجي ط

اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط اخليــل ترهبــون بــه عــدو اهلل وعدوكــم وآخريــن مــن دوهنــم ال تعلموهنــم 

اهلل يعلمهــم{.

كلمة الرئيس مرسي يف احتفالية 
 خترج الدفعة 106 حربية

17 يوليو 
2012م
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ــة،  ــر العربي ــة م ــال مجهوري ــادة ورج ــن ق ــا م ــور مجيًع ــادة احلض ــور، الس ــاء األم ــيدات أولي ــادة والس الس

ــم  ــام عليك ــة، فالس ــة الواجب ــا بالتحي ــم مجيًع ــرام.. أحييك ــال الك ــني.. الرج ــا.. اخلرجي ــاب مجيًع ــي الط أبنائ

ــه. ــة اهلل وبركات ورمح

تعلمــون أهيــا احلضــور مجيًعــا، أن اإلعــداد الــذي تذكــره اآليــة الكريمــة مــن القــوة ومــن ربــاط اخليــل إنــا يعنــي 

أول مــا يعنــي إعــداد الرجــال، وهــا نحــن اليــوم نشــهد ملحمــة عظيمــة يف إعــداد الرجــال، هــؤالء شــبابنا أبناؤنــا 

بعــد أن درســوا وتعلمــوا وتدربــوا وتأهلــوا.

 اليــوم نعلــن للشــعب املــري كلــه، بــل وللعــامل أهنــم ينضمــون بــكل فخــر إىل صفــوف القــوات املســلحة، 

وإىل جهــاز الرطــة أيًضــا مــن أكاديميــة الرطــة، أهنئكــم مجيًعــا أبنائــي اخلرجيــني.. أهنــأ األرس وأوليــاء األمــور، 

بــل أهنــئ مــر كلهــا بتخرجكــم وانضامكــم إىل جيــش مــر العظيــم، وإىل رشطــة مــر التــي نقدرهــا ونحبهــا 

مجيًعــا، ولعلهــا فرصــة أراد اهلل هلــا أن تكــون أن أقــدم التهنئــة أيًضــا اليــوم ألبنائنــا طــاب الثانويــة العامــة الذيــن 

ــن مل  ــق مل ــى التوفي ــم، وأمتن ــاء أموره ــم وأولي ــم وأرسه ــني منه ــئ الناجح ــوم أهن ــس، والي ــم أم ــرت نتائجه ظه

حيالفهــم احلــظ هــذا العــام يف مــرات قادمــة إن شــاء اهلل.

 وأيًضــا يظلنــا شــهر كريــم مبــارك اليــوم الســابع والعريــن مــن شــهر شــعبان، وشــهر رمضــان يدخــل علينــا 

برمحــات اهلل الواســعة، أتقــدم إليكــم مجيًعــا أهيــا احلضــور وإىل شــعب مــر، بــل إىل كل األمــة اإلســامية بالتهنئــة 

ــاء  ــة والن ــر والرك ــهر اخل ــه ش ــا اهلل )8( أن جيعل ــم داعًي ــان املعظ ــهر رمض ــدوم ش ــع بق ــة للجمي ــة الواجب القلبي

واملغفــرة إن شــاء اهلل.

األبناء األعزاء، احلضور الكريم، 

إن األيــام التــي نعيشــها ويعيشــها الوطــن احلبيــب مــر هــي أيــام عظيمــة ســيقف أمامهــا التاريــخ طويــًا ألن 

ــاره  ــح مس ــتبداد وصح ــم واالس ــد الظل ــار ض ــخ ث ــاق التاري ــة يف أع ــه الضارب ــه وحضارت ــري بوعي ــعب امل الش

ــذه  ــاء اهلل هب ــظ وإن ش ــظ وحياف ــل حاف ــتبدين، ب ــدين واملس ــع الفاس ــة م ــة دموي ــورط يف معرك ــيايس دون أن يت الس

القيــادات ســيحافظ عــى ســلمية ثورتــه، ونقــاء ثوهبــا رغــم جراحــه وآالم شــهدائه ومصابيــه.. حتيــة هلــؤالء 

ــوق  ــعبية ف ــذه اإلرادة الش ــت ه ــة، وأعل ــق إىل إرادة األم ــلحة بح ــا املس ــازت قواتن ــد انح ــني، لق ــهداء واملصاب الش
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ــعب  ــة للش ــلحة التحي ــوات املس ــت الق ــف قدم ــر 2011م كي ــوم 11 فراي ــا يف ي ــا مجيًع ــد رأين ــة لق ــا املرفوع هامته

ــعب  ــتحق والش ــن يس ــون إال مل ــه وال يك ــزء من ــه ج ــعب، وأن ــة الش ــدر قيم ــن يق ــون إال مم ــذا ال يك ــري، وه امل

املــري يســتحق، وأثبتــت القــوات املســلحة بقياداهتــا وجندهــا، أثبتــت بحــق أن اجليــش ملــك الشــعب وأنــه درعــه 

ــه الواعــي وســيفه القاطــع عــى األعــداء. احلصــني وعقل

احلضور الكرام.. أبنائي اخلرجيني.. الطالب مجيًعا،

ــة  ــن الكلي ــوم م ــم الي ــة خترجك ــكرية، وخاص ــم العس ــد العل ــن معاه ــم م ــوم بتخرجك ــروا الي ــم أن تفخ إن لك

احلربيــة هــذا الــرح العلمــي الكبــر.. هــذا الــرح العلمــي العســكري الكبــر، وهــذا املعهــد احلاضــن للوطنيــة 

املريــة، والــذي يمتــد عمــره ألكثــر مــن قــرن ونصــف، وقــد أعطــى للوطــن مع باقــي مؤسســات ومعاهــد وكليات 

القــوات املســلحة وفروعهــا وجيوشــها أعطــوا للوطــن ومــا زالــوا يعطــون دروًســا يف العســكرية والفــداء..

ــه إال عمــل  ــن يبني ــدويل ل ــادة مــر ودورهــا اإلقليمــي وال حيــق لــكل مــري أن يفاخــر ويتباهــى هبــا، إن ري

ــم يف القلــب منهــم. ــاء مــر، وأنت ــكل أبن دؤوب ومهــة متقــدة وعــزم متواصــل ل

 نحــن، أهيــا األبنــاء أهيــا القــادة أهيــا الشــعب املــري العظيــم، نحــن مــرون عــى بنــاء هنضــة ملــر تتفاخــر 

ــادة  ــا ق ــا شــباب مــر ي ــم ي ــخ، وأنت ــال وتضــع مــر يف مكانتهــا الصحيحــة يف دورة احلضــارة والتاري هبــا األجي

املســتقبل، أنتــم عــاد هــذه النهضــة، أنتــم عادهــا وحراســها، وأنتــم ســواعدها التــي ســتبني ملــر هــذا الــرح 

ــات وتــيء املســتقبل. ــم مــن النهضــة، وحتقــق الغاي العظي

ــى  ــد ع ــو تأكي ــر ه ــادات م ــة وقي ــادة الرط ــع ق ــلحة وم ــوات املس ــادة الق ــع ق ــم وم ــوم بينك ــودي الي إن وج

اإليــان العميــق واملطلــق بدوركــم يف مــروع مســتقبل مــر الــذي حتلــم بــه، ونعمــل لــه ليــل هنــار، وإيــاين أيًضــا 

 األيــام الــي نعيشــها أيــام عظيمــة ســيقف أمامهــا التاريــخ 
الضاربــة  وحضارتــه  بوعيــه  املصــري  الشــعب  ألن  طويــًا؛ 
وصّحــح  واالســتبداد  الظلــم  ضــد  ثــار  التاريــخ  أعمــاق  يف 
مســاره السياســي دون أن يتــورط يف معركــة دمويــة مــع 

واملســتبدين الفاســدين 
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بــأن دور القــوات املســلحة كأحــد أهــم مؤسســات الســلطة التنفيذيــة يف الدولــة املريــة العريقــة هــو دور حمــوري 

وأســايس يف تأســيس حــارض جديــد، ومســتقبل واعــد لبلدنــا بــإذن اهلل.

إن مــر تنتظــر منكــم مجيًعــا.. تنتظــر مــن قواهتــا املســلحة كــا عهدناهــا دوًمــا عمــًا دؤوبــا واســتعداًدا قتالًيــا 

كامــًا وعلمًيــا متخصًصــا وواعًيــا وكفــاءة فنيــة متميــزة تــردع كل مــن تســول لــه نفســه أن يطــأ عــى حبــة رمــل مــن 

أرضنــا.. لــن جيــرؤ أحــد بفضــل اهلل ثــم باســتعدادكم ووحدتنــا مجيًعــا.. لــن جيــرؤ أحــد أن يطــأ بقدمــه حبــة رمــل 

مــن وطننــا العزيــز.. ندافــع عــن مــر مجيًعــا، وندفــع كل مــن يتوهــم رًشا هبــا.

 إننــي كرئيــس للجمهوريــة ومســؤول أمــام اهلل وأمــام الشــعب املــري.. مســؤول عــن هــذا الوطــن وعــن هــذا 

الشــعب وعــن القــوات املســلحة.. أعاهدكــم أن أقــوم عــى هــذه املســؤولية، وأن أســعى معكــم لكــي تكونــوا درًعــا 

واقًيــا حقيقــة هلــذا الوطــن، وأنتــم كذلــك عنــد ظــن هــذا الشــعب الكريــم بكــم، ســأعمل ليــل هنــار عــى أن يكــون 

رجــال القــوات املســلحة قــادة وجنــًدا أن يكــون الــكل فيهــا فخــور بانتائــه هلــذه املؤسســة.. فخــور باالنتــاء إليهــا، 

وأن يضحــي كل مــري مــن هــذا الشــعب مــن أجــل قــوة جيشــه ورفعتــه..

إن الشــهور املاضيــة بعــد أحــداث ثورتنــا اخلالــدة قــد أثــارت بعــض الغبــار هنــا وهنــاك وال بــأس لكــن هــا هــي 

األيــام أثبتــت أن قواتنــا املســلحة كانــت عــى عهدهــا ووعدهــا، وأشــهد عــى ذلــك، كانــت عــى عهدهــا ووعدهــا 

بعــد أن حتملــت املســؤولية يف أيــام صعبــة، وزادت إىل أعبائهــا الكبــرة عــبء إدارة الدولــة املريــة، فقــد ســلمت 

الســلطة بحــق يــوم 2012/6/30م هــذا يــوم عيــد لنــا مجيًعــا؛ ألن فيــه أثبــت املريــون شــعًبا وجيًشــا ورشطــة 

وقضــاًء وبــكل فئاتــه أثبتــوا أهنــم فعــًا عــى قلــب رجــل واحــد..

لقــد ســلمت القــوات املســلحة الســلطة يــوم 6/30 لتعــود بعــد ذلــك لدورهــا الكبــر ومســؤوليتها العظيمــة 

حلايــة أمننــا القومــي وحــدود مــر املقدســة طبًعــا القــوات املســلحة مســتمرة بالتعــاون مــع رجــال الرطــة حلايــة 

األمــن الداخــي أيًضــا إىل أن يــأيت اليــوم ولعلــه قريــب أن نحتفــل هبــا، ونشــكرها بــا تســتحق ليكــون كل دورهــا 

محايــة حــدود الوطــن وأمنــه ضــد كل مــن تســول لــه نفســه أن يعتــدي علينــا.

احلضور الكرام.. أبنائي الطالب واخلرجيني،

إن األرس املريــة التــي حــرت اليــوم هــذا االحتفــال تســتحق منــي التحيــة والتهنئــة عــى مــا قدمــوه ملــر مــن 

شــباب نفخــر هبــم مجيًعــا، وقــد رأينــا بعًضــا مــن ذلــك اليــوم، ورأينــاه قبــل ذلــك يف كل الكليــات العســكرية التــي 

احتفلنــا باخلرجيــني فيهــا هــذا العــام، ومــن أكاديميــة الرطــة أيًضــا.. إن هــذه األرس املريــة مجيعهــا تســتحق منــي 
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التحيــة والتهنئــة عــى مــا قدمــوه ملــر مــن شــباب نفخــر بــه مجيًعــا وجيــًا يملــك العلــم واملعرفــة واإلرادة وحــب 

ــا مــع باقــي شــباب مــر عــى مســتقبل مــر الواعــد لنــا مجيًعــا إن شــاء اهلل، ولــكل مــري  الوطــن.. جيــًا أمينً

عــى أرض مــر..

ــة يف كل  ــاع األمني ــي األوض ــع بنف ــرام، أين أتاب ــور الك ــا احلض ــم.. أهي ــعب الكري ــا الش ــا أهي ــم مجيًع ــد لك أؤك

ربــوع مــر يف املناطــق الشــعبية والقــرى واملــدن واملحافظــات، وأرصــد كل إنجــاز أو قصــور، وســتزيد الدوريــات 

ــن  ــنزيد م ــة، وس ــرتات القادم ــال الف ــق خ ــذه املناط ــلحة، يف ه ــوات املس ــة والق ــني الرط ــرتكة ب ــة املش املتحرك

إمكانيــات وزارة الداخليــة ملواجهــة كل أشــكال اخلــروج عــى القانــون ليتحقــق أمننــا الداخــي، ولنخفــف العــبء 

تدرجيًيــا عــن القــوات املســلحة يف هــذا اجلانــب يف املســتقبل، وأؤكــد مــرة أخــرى مــع رضورة بقائهــا.. بقــاء هــذه 

القــوات للمشــاركة يف حفــظ هــذا األمــن الداخــي الــذي نريــده إىل جانــب إخواهنــم أبنــاء الرطــة.

ــل  ــور كام ــع تص ــة لوض ــوز الوطني ــية والرم ــارات السياس ــع كل التي ــاورات م ــن املش ــد م ــت العدي ــد أجري وق

ــل  ــل البدائ ــار أفض ــتمرة الختي ــاورات مس ــت املش ــا زال ــًيا، وم ــا وسياس ــتورًيا وقانونًي ــة دس ــة القادم إلدارة املرحل

التــي حتقــق مصلحــة املواطــن والوطــن، وســوف تكــون احلكومــة اجلديــدة يف أقــرب وقــت ممكــن مــع كل احرتامــي 

وتقديــري للحكومــة احلاليــة برئيســها، وكل أعضائهــا والتــي تــؤدي دورهــا بكفــاءة وإخــاص ووطنيــة حتــى يتــم 

االنتهــاء مــن احلكومــة اجلديــدة.

 ومــن هنــا، ويف هــذا اجلمــع، فإننــي أتوجــه إىل كل الشــعب املــري وأقــول لــه: كل عــام وأنتــم بخــر بمناســبة 

حلــول شــهر رمضــان، وأقــول للذيــن يتطاولــون أو جيرحــون النــاس وهــم عــدد قليــل جــًدا وهــم مــن أبنــاء مــر، 

وهلــم كل احلقــوق، أقــول هلــم: ال يغرنكــم حلــم احلليــم إننــا يمكــن بالقانــون وبالقانــون وحــده أن نــردع، ولكننــي 

وبــكل احلــب أفضــل عــى ذلــك وقبــل ذلــك احلــب واأللفــة والعــود الكريــم إىل احلــق.

احلضــور الكــرام مجيًعــا.. كل عــام وأنتــم بخــر.. حتيــايت لكــم.. أشــكركم عــى هــذه الوقفــة التــي رأيــت فيهــا 

كل املــروءة والرجولــة والعــزم واإلرادة، فــإىل غــد أفضــل بــإذن اهلل.. وفقكــم اهلل، وســدد خطاكــم، وكل عــام 

وأنتــم بخــر، والســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه.



النظــام الســابق كان يفــرق بيــن النــاس ويوجــد الشــرور.. شــراقوة ومنايفــة .. 
صعايــدة وبحــري.. فالحيــن وعمــال.. مســلمين ومســيحيين، بلغــة المســتعمر القديم 
ــة  ــادث كنيس ــوا أن ح ــم تعلم ــًدا.. أل ــه جي ــر نعرف ــذا أم ــد«.. وه ــرق تس »ف

القديســين باإلســكندرية كان مدبــًرا؟.. لــن نســمح بذلــك إن شــاء اهلل ثانيــة
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

ــد هلل  ــا.. احلم ــة وطنن ــى مصلح ــا ع ــذي مجعن ــد هلل ال ــاعر.. احلم ــذه املش ــوة وه ــذه األخ ــى ه ــد هلل ع احلم

الــذي أّلــف بــني قلوبنــا.. احلمــد هلل الــذي ندعــوه ليــل هنــار أن يتــم عــى أهــل مــر وكل املريــني يف الداخــل 

ــا وجــدوا. واخلــارج، أن يتــم عليهــم النعمــة واأللفــة وحســن العمــل أين

ــون يف  ــى أن يك ــت أمتن ــنني، وكن ــرات الس ــذ ع ــه من ــع.. أعرف ــذا التجم ــى ه ــا ع ــت غريًب ــا لس ــة أن واحلقيق

»الكونفينشــني ســنرت« وحيــر 30 - 40 ألــف مــن كل ألــوان الطيــف.

لقاء الرئيس حممد مرسي باجلالية املصرية يف نيويورك 
28 سبتمر 

2012م
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ــن  ــتفيد م ــتطيع أن نس ــى نس ــة حت ــي مهم ــكام، وه ــدأ ال ــل أن أب ــم قب ــا لك ــد أن أقوهل ــت أري ــة كن ــاك نقط هن

ــة  ــذه احلكاي ــض، ه ــن بع ــني ع ــني خمتلف ــاك مري ــأن هن ــاس ب ــدي إحس ــيًئا وعن ــح ش ــة أمل ــا احلقيق ــت.. أن الوق

خلصناهــا مــن زمــان.. لكــن ال بــأس أن يكــون هنــاك بعــض اآلثــار لبعــض الــكام الــذي يقــال عــى عواهنــه دون 

إدراك للمســؤولية التــي تنتــج عــن هــذا الــكام.. ليــس منكــم، ولكــن أحتــدث عــن ممارســات بتاريــخ طويــل. قبــل 

ــن  ــاط املهجــر ومســلمي املهجــر واملســتقرين واملهاجري ــدأ الــكام؛ لكــي نتكلــم مــع بعــض كمريــني؛ أقب أن أب

ــره. ــز وغ ــة، واملراك ــع والصناع ــات واملصان ــرة واجلامع ــرة والصغ ــدن الكب ــاكل، وامل ــاب، واملش والط

 أنــا احلقيقــة، وأصدقكــم القــول، ال أفكــر يف هــذا كثــًرا، وال خيطــر ببــايل، وال أستشــعر أنــه موجــود. لكــن نحــن 

كلنــا مريــون، ومــا يقــال مــن أنــه جيــب أن نطمئــن املســيحيني.. نطمئنهــم عــى مــاذا.. هــم مســتوردون علينــا؟! 

ال.. هــم أهــل الوطــن مثــل املســلمني.

أنــا أمــس كنــت يف لقــاء كلينتــون فاونديشــن، ووجــدت أحــًدا يقــول كلمــة »املينوريتــي«، قلــت لــه: احلقيقــة، أنــا 

خمتلــف معــك، ال يمكــن أن يقــال أبــًدا عــى أهــل الوطــن »مينوريتــي«.

ــال وكل يشء..  ــوال وأفع ــه.. أق ــني في ــر مقيم ــه أو غ ــني في ــوا مقيم ــواء أكان ــا س ــه مجيًع ــك ألهل ــن مل إن الوط

ولكــي نبــدأ الــكام الــذي يــؤدي إىل أفعــال.. مصطلــح »األقليــة« ليــس لــه وجــود حقيقــي يف أرض الوطــن.. أنــا 

أمــس حكيــت حكايــة ملجموعــة كلينتــون، وكان هنــاك عــدد كبــر، مســلمني ومســيحيني وهيــود وغــر ذلــك، لكــن 

كنــت أريــد أن أقــول إننــي منــذ حــوإىل 4 أو 5 ســنوات قــرأت مقالــة عــى مدونــة أحــد األمريكيــني، وهــو شــخصية 

مشــهورة.. املقالــة طويلــة، بحــث طويــل حــوايل 60 صفحــة، وهــو غــر مــري وغــر مقيــم يف مــر؛ لكنــه يتكلــم 

عــى كيــف أن املســيحيون يضطهــدون يف مــر.

وقــال: هنــاك َكْفــر صغــر تابــع لقريــة »اهلديــدة« - مركــز منيــا القمــح بمحافظــة الرقيــة يف مــر- يدلــل عــى 

ــدد  ــر، وإن ع ــذا الكف ــيحيني يف ه ــلمني واملس ــني املس ــاجرة ب ــت مش ــه حدث ــول إن ــدون - يق ــيحيني مضطه أن املس

بيــوت املســيحيني قليلــة، واملســلمون أوقــدوا النــران يف بيوهتــم، وبعــد ذلــك تداعــى املســلمون مــن القــرى القريبــة 

لكــي يكملــوا الباقــي، وإنــه كان هنــاك ســيارات نصــف نقــل تطــوف القــرى بمكــرات صــوت تدعــو املســلمني 

لكــي يأتــوا ويقتلــوا الباقــني، ومكــرات الصــوت تقــول »اهلل أكــر وهلل احلمــد«.
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هــذا الــكام قرأتــه وأنــا نائًبــا يف جملــس الشــعب؛ وأعــرف هــذه القريــة، وهــذا الكفــر.. فذهبــت ألرى وأســأل، 

فوجــدت أنــه ال أســاس عــى اإلطــاق هلــذا املوضــوع بتاًتــا. أنتــم ربــا تســمعون عــن أشــياء متفرقــة.. نحــن عندنــا 

ــع  ــلمون م ــر أرض، مس ــى ش ــا ع ــم بعًض ــل بعضه ــون يقت ــل. الفاح ــض يف احلق ــع بع ــاجرون م ــلمون يتش املس

ــبب  ــت بس ــل أو يف البي ــا يف احلق ــم أيًض ــع بعضه ــاجرون م ــيحيون يتش ــاجرون، واملس ــوة يتش ــلمني.. واإلخ مس

خــاف بينهــم، واملســلمني يتشــاجرون مــع املســيحيني..

ــامل  ــد ألن الع ــم بعي ــول إن أنت ــد أن أق ــا ال أري ــدث.. أن ــذي حي ــج« ال ــوروث »الزومين ــول إن امل ــد أن أق ــا أري أن

اآلن ال أحــد بعيــد عــن يشء، لكــن أنــا منــذ أكثــر مــن 25 ســنة، منــذ ســنة 1985م، وأنــا مقيــم هنــا يف الواليــات 

املتحــدة يف 1979م - 1980 - 1981 - 1982وغــره، كان يــأيت يل عــى عنــواين رســائل مكتــوب فيهــا آيــات مــن 

ســورة األنفــال وســورة التوبــة، مظللــة باللــون األمحــر، ومعلــق عليهــا بالقــول: أتــرى هــذه اآليــات، أتــرى مــاذا 

ــة كلهــا.. إن  يقــول املســلمون »اقتلــوا الكفــار« وكام مــن هــذا القبيــل.. هــذا الــكام موجــود يف الكــرة األرضي

النــاس ختتلــف مــع بعــض اجتاعًيــا - سياســًيا - أحياًنــا عقائدًيــا لكــن يف مــر االختــاف يف أدنــى مســتوياته، هــذا 

االحتــكاك يف أقــل مســتوى ممكــن.. أنــا أشــهد اهلل )8( أن مــن أحســن النــاس الــذي تعاملــت معهــم يف حيــايت يف 

اجلامعــة كانــوا مســيحيني.. 

ــض  ــاك بع ــون هن ــع أن يك ــذا ال يمن ــودة.. وه ــة موج ــة.. احلقيق ــًدا باحلقيق ــع أح ــي أقن ــك لك ــول ذل ــا ال أق وأن

التجــاوزات مــن مســلمني أو مــن مســيحيني مــن هــذا أو ذاك مــن شــباب أو كبــار.. أنــا كنــت أجــري نقاشــات طويلــة 

جــًدا مــع إخــوة مســيحيني. كنــت أحتــدث مــع أحــد اإلخــوة املســيحيني يف معنــى اآليــة القرآنيــة: }ال ينهاكــم اهلل عــن 

الذيــن مل يقاتلوكــم يف الديــن ومل خيرجوكــم مــن دياركــم أن تربوهــم وتقســطوا إليهم إن اهلل حيب املقســطني{.. 

لدينــا  النيــل،  ميــاه  لدينــا  كثــرة،  ِهبــات  لديهــا  مصــر 
 500 ناصــر  حبــرة  لدينــا  واألمحــر..  املتوســط  البحــران 
ــفات  ــم والفوس ــد والفح ــات احلدي ــع.. خام ــر مرب ــو مت كيل
كبــر،  عظمــي  هيــكل  ذو  جســد  مصــر  والذهــب.. 

بالفســاد أهنــك  لكــن 
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فقدمــت كلمــة الــر؛ ألهنــا مســتوى إنســاين.. قبــل القســط الــر.. أمــا القســط فمعنــاه العــدل، وفيــه بعــض اجلفــاف؛ 

كل واحــد يأخــذ حقــه فقــط.

أقــول أنــا أناقــش زمــاء مســيحيني، وعندمــا أحتــدث معهــم عــن مســألة املواطنــة ومــا يقــال يف الغــرب أقــول 

ــه شــقة، وقــال لــك ليــس عنــدي، مــاذا ســتفعل  ــة«، وذهبــت تســتأجر من ــده »بناي ــو أن أحــد املســلمني عن هلــم: ل

ــو..  ــو.. ل ــو.. ل ــة؟.. ل ــاذا ســتنفع املواطن ــك، ب ــأت ليعزي ــك جــار مســلم مل ي ــدك عــزاء ول ــو أن عن ــة؟.. ل املواطن

ظــل يقــول أمثلــة أننــا يف مــر لنــا خصوصيــة، وكلمــة »الــر« هــذه.. }أن تربوهــم{: الــر أكثــر بكثــر جــًدا مــن 

ــا لإلســام، يــيء لنفســه هــو، وكذلــك يف املســيحية  القســط.. الــذي ال يفعــل ذلــك مــن املســلمني يكــون خمالًف

املحبــة واحلــب لآلخــر أصــل مــن أصــول املســيحية الــذي نعرفــه.. مــا هــو موجــود مــن جتــاوزات عامــل إنســاين 

طبيعــي موجــود.

إذا رصــدت أنــت مــا يقــع يف دول أفريقيــا مثــًا أو دول رشق آســيا أو يف أوروبــا نفســها.. وأنتــم تعرفــون قصــص 

يوغســافيا والــرب والبوســنة وغرهــا، إذا رصــدت وعملــت جــداول ســتجد أن مــا يقــع يف مــر يف أدنــى حدود 

ليــس لدينــا مشــكلة حقيقيــة.. تعــرف مشــكلتنا احلقيقيــة يف مــاذا؟.. يف أن ننتــج.. إذا أنتجنــا واشــتغلنا بجــد، وأكلنــا 

ــن  ــي واألم ــتقرار احلقيق ــن االس ــث ع ــًا؛ ألن الباح ــاالً أص ــا جم ــد هل ــن نج ــرة، ول ــياء كث ــى أش ــا؛ سننس ــن عرقن م

احلقيقــي يعــرف أن مــن ال يملــك القــدرة عــى اإلنتــاج يــذل.. وقــد يبحــث عــن مشــكات مثــل هــذه املشــاكل.. أنــا 

مســلم وأقــول لكــم مجيًعــا إذا فعلــت غــر احلــق مــع أحــد أكــون خالفــت الديــن.. }ال إكــراه يف الديــن{. 

إذا كان ربنــا )8( األكــر مــن الــكل أعطــى للنــاس احلــق واحلريــة أن يؤمنــوا بــه أو ال يؤمنــوا بــه }فمــن شــاء 

)ثــورة 25 ينايــر (.. ثــورة ســلمية ملــك اجلميــع ال أحــد 
يســتطيع أن يقــول أنــا فقــط مــن قمــت بالثــورة، ال أحــد لــه 
ــك  ــا؟ اهلل )8(؛ لذل ــذي أخرجه ــن ال ــا... م ــل عليه فض
ــيها -  ــا )8( سرس ــذي أجراه ــًدا؛ ألن ال ــل ج ــا متفائ أن

إن شــاء اهلل
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ــى مــن  ــا هــو أدن ــا ب ــا بالن ــس االختــاف عــى األرض؛ ف ــاهلل نفســه، ولي ــان ب فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر{ اإلي

ــه،  ــاك إل ــاهلل مســلمون ومســيحيون؛ هن ــوا ب ــه أم ال؟.. يؤمن ــاس أحــراًر في ــه يكــون الن ذلــك، األقــل مــن هــذا كل

وكل بطريقتــه يف االعتقــاد أيكــون ذلــك حمظــوًرا يف ظــل إتاحــة احلريــة الكاملــة لإلنســان، أن خيتــار أن يؤمــن بــاهلل 

أو ال يؤمــن بــه.. غــر مقبــول وغــر معقــول. هــذه الســواتر واحلواجــز النفســية وضعــت يف أزمنــة قديمــة.. النظــام 

الســابق كان يفــرق بــني النــاس ويوجــد الــرور.. رشاقــوة ومناوفــة وصعايــدة وبحــري فاحــني وعــال ومســلمني 

ومســيحيني، بلغــة املســتعمر القديــم »فــرق تســد«.

ــمح  ــن نس ــًرا؟.. ل ــكندرية كان مدب ــني باإلس ــة القديس ــادث كنيس ــوا أن ح ــًدا.. أمل تعلم ــه جي ــر نعرف ــذا أم وه

ــة. ــاء اهلل ثاني ــك إن ش بذل

ــا  ــا.. اطمئنــوا واالطمئنــان ليــس باللســان فقــط؛ الزم نتكلــم ألن ربن أردت هبــذه املقدمــة أن أقــول لكــم مجيًع

منحنــا لســاًنا لكــي نتكلــم، والــكام مقدمــة للفعــل.. العقــل يميــز واللســان يتكلــم واجلــوارح تعمــل. فنحــن اآلن 

احلقيقــة يف مرحلــة مثــل هــذه األمــور تثــار كثــًرا.

أنتــم ربــا مل تــروا ألنكــم تقيمــون يف أمريــكا كيــف نــي النــاس متاًمــا مثــل هــذه األمــور أثنــاء الثــورة املريــة 

ــا.. ومل يوجــد بيــت مــري واحــد مل يشــارك فــرد مــن أفــراده عــى األقــل يف  التــي ســاهم فيهــا حــوإىل 20 مليوًن

هــذه الثــورة.. وكنــا ســاعتها نقــول ذلــك.. وقلــت ذلــك لقنــاة )CNN( ملــا كانــوا يســألونني: مــن يقــود الثــورة؟ 

ــدة.. هــذه  ــة جدي تنتقــل اآلن مــر بأهلهــا بشــعبها بمواطنيهــا ســواء بداخلهــا أو خارجهــا، تنتقــل إىل مرحل

املرحلــة اجلديــدة حتتــاج أيًضــا إىل رؤيــة جديــدة.. وحتتــاج إىل خطــة جديــدة.. وحتتــاج إىل تآلــف وتعــاون، وحتتــاج 

إىل اســتمرار للنقــاش وحــوار، وهــذا حمــور مــن املحــاور؛ ألنــه لــو جلســنا مجيًعــا نتحــاور طــوال الوقــت لــن ننجــز 

ــا  ــح مه ــدف واض ــا ه ــون لن ــد أن يك ــز.. ونري ــل وننج ــد أن نعم ــل.. ونري ــاور ونعم ــد أن نتح ــن نري ــيًئا.. ولك ش

اختلفــت اآلراء وتعــددت وجهــات النظــر.. يف قضيــة مــن القضايــا، كلنــا اهلــدف الكبــر أمامنــا كلنــا هــي مــر 

ــع والفســاد  ــذي وق ــف ال ــذ ذلــك؛ ألن معــدل التجري ــا لتنفي ــا.. يمكــن أن نأخــذ وقًت ــا وأحفادن املســتقرة ألوالدن

الــذي تعرفونــه مجيًعــا وحــدث، وهتريــب ثــروات مــر، وهتريــب هــذه اجلهــود وهــذا العــرق إىل عــامل ال نعــرف 

أيــن يوجــد، وتابــع ملــن.. الــذي حــدث هــذا غــر مســبوق ال يف التاريــخ الــذي نعرفــه.. وال يف جغرافيــة األرض 
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التــي نعيــش عليهــا.. الــذي حــدث هــذا أثــر ســلًبا علينــا مجيًعــا.

كلنــا عانينــا مــن ذلــك بطــرق خمتلفــة وبمســتويات خمتلفــة.. هنــاك مــن حكــم عليــه وحبــس بــني اجلــدران.. وهنــاك 

مــن كان حمبوًســا يف نفســه، وهنــاك مــن كان حمبوًســا يف عقلــه.. وهنــاك مــن حبــس لســانه.. املعانــاة متعــددة اجلوانب.. 

أوالدنــا وأخاقهــم وجديتهــم وتعليمهــم وحرصهــم أن يكونــوا أدوات نافعــة.. وعمرهــم الــذي يفنــى بعــد التخــرج 

مــن اجلامعــة يف ال يشء، واهلــم الثقيــل الــذي نتحملــه اآلن. 7 مليــون شــاب وشــابة ليــس هلــم وظيفــة، و5 مايــني 

أم معيلــة تعــول أرسهتــا يف مــر، و8 مليــون معــاق، و17 مليــون يعملــون بالقطــاع اخلــاص الــذي يعتمــد باألســاس 

كنظريــة اقتصاديــة أدخلــت البلــد يف هــذا النفــق عــى االســتهاك، وليــس الصناعــات املتوســطة والصغــرة..

مــر لدهيــا مواهــب كثــرة، لدينــا النيــل وميــاه النيــل، فيضــان هــذه الســنة زاد مــن غــر حــول لنــا وال قــوة.. 

شــواطئ املتوســط واألمحــر حــول ســيناء 600 كيلــو مــرت.. مســاحات ضخمــة مــن امليــاه.. بحــرة نــارص 500 كيلــو 

مــرت مربــع.. خامــات احلديــد والفحــم والفوســفات والذهــب طاقــة نفيســة عاليــة.. جســد بــه هيــكل عظمــى كبــر، 

لكــن أهنــك بالفســاد، نزيــف جعــل هــذا اجلســد الــذي فســد مــن أداره يتأخــر يكــون جاثًيــا كبــوة شــديدة لنــا مجيًعــا 

فيكــم ويف املريــني يف كل مــكان.

العلــاء الذيــن يعرفــون كيــف ينهضــون بمؤسســاهتم، والذيــن لدهيــم رؤيــة، لدينــا إمكانيــات كثــرة بريــة.. 

ــة  ــداروا بطريق ــب، مل ي ــون إىل التدري ــوا، حيتاج ــه، مل ُيدرب ــد علي ــذي يعتم ــايس ال ــة األس ــود التنمي ــم عم ــر ه الب

صحيحــة، أهــدرت جهودهــم، مل ُيمّكنــوا أن يعملــوا عمــًا جــاًدا.. مل يؤخــذوا مأخــذ اجلــد يف أن يوجــدوا صناعات 

متعــددة.. الرشــاوى واإلتــاوات واالبتــزاز ملــن يريــد أن ينشــأ مصنــع أو رشكــة لكــي يســتطيع أن يفعــل ويضطــر أن 

يضــع ذلــك عــى أســعار املنتجــات التــي ينتجهــا.. تأخــر شــديد جــًدا عندمــا نــرى الشــباب يف كل دول العــامل.. نــرى 

رؤســاء ووزراء يف دول بالعــامل يف الثاثينيــات واألربعينيــات مــن عمرهــم.. نــرى أن العــامل يتحــرك حولنــا، وأننــا 

كنــا نجلــس ونقــول متــى يــارب أيــن يــارب أراد اهلل لنــا مجيًعــا خــًرا.. ثــورة ســلمية ملــك اجلميــع ال أحــد يســتطيع 

أن يقــول أنــا فقــط مــن قمــت بالثــورة، ال أحــد لــه فضــل عليهــا.

من الذي أخرجها؟ اهلل )8(. لذلك أنا متفاءل جًدا؛ ألن الذي أجراها )8( سرسيها - إن شاء اهلل.

لكــن نحــن نحتــاج بجــد إىل جهــد.. نحتــاج بجــد إىل عــرق.. نحتــاج بجــد إىل جديــة.. نحتــاج بجــد إىل 

خطــى، وإىل كل العقــول، نحتــاج إىل مــر، ومــر حتتــاج إلينــا مجيًعــا.. جنوهبــا ورشقهــا.. اإلمكانيــات واملــوارد 



841

الفصل الرابع: لقاءات واحتفاليات ومؤمترات  الرئيس الشهيد محمد مرسي

املوجــودة يف مــر. املقــام ال يتســع إىل أن أرسد لكــم كــم مــن املــوارد نملــك إذا؛ فالنظــام الــذي أفســد بفســاده، 

ــذا  ــل ه ــاق يف مث ــى اإلط ــت ع ــع وق ــن أن نضي ــن ال يمك ــني.. نح ــن املري ــة ع ــم احلقيقي ــارة والقي ــع احلض ومن

ــل.  ــرأة والرج ــكام.. امل ال

كــم مــن النســاء يف أمريــكا يعوهلــا زوجهــا؟ يف مــر املــرأة تعمــل يف كل املجــاالت، يف مــر مــن يتفــوق جيــد 

ــه، الطبيبــات املعلــات املحاميــات املهندســات العامــات يف الســوق، الذيــن يعملــون يف كل جمــال، املــرأة يف  جمال

الشــارع، يف احلقــل، يف املصنــع، يف املدرســة، يف اجلامعــة، يف املحــل، تبيــع تشــرتي، موجــودة. مــن قــال إن املــرأة يف 

مــر ال تأخــذ حقهــا. هــل هنــاك أحــد حيمــل هــم املــرأة املريــة أكثــر مــن املريــني.

 مــن قــال ذلــك؟.. »أنــا وأخويــا عــى ابــن عمــي وأنــا وابــن عمــي عــى الغريــب«.. ال نريــد أن نضيــع وقًتــا يــراد 

لنــا أن نضيعــه. الفــرص ال تــأيت كثــًرا. الفــرص تــأيت للشــعوب عــى فــرتات متباعــدة؛ فالفرصــة التــي عندنــا اآلن 

إذا ضّيعناهــا فــا نلومــن إال أنفســنا. أمامنــا مســتقبل عظيــم. 

مداخلة إحدى احلارضات: أعد تشكيل التأسيسية. 

الرئيــس: اســمعوا.. أنتــم تــرددون كاًمــا ال تعرفونــه. أنــا ال أملــك التدخــل يف تشــكيل اللجنــة التأسيســية وإذا 

ــا  ــة التأسيســية، لكــن أن ــه مــن اجلمعي ــا أرفــض مثلكــم مــا ترفضون ــون، ومــع ذلــك أن فعلــت ذلــك أخالــف القان

أعــرف تفاصيــل كيــف تســر التأسيســية، حيــث وجــود مســيحيني يف اجلمعيــة التأسيســية، ووجــود نســاء وممثلــني، 

الدســتور املــري الســابق كان فيــه أشــياء جيــدة هــل تــم تطبيقهــا؟!.. النــص الدســتوري مهــم، لكــن األهــم مــن 

النــص الدســتوري هــو التطبيــق..

ــي دون  ــد أن نم ــن نري ــيحيني. نح ــلمني ومس ــة مس ــرر كلم ــد أن أك ــا ال أري ــا، وأن ــاب مجيًع ــا األحب ــن أهي نح

عليهــم  حمكــوم  شــخًصا   32 بـــ  كشــف  إيّل  م  ُقــدِّ
باإلعــدام ألصــدق علــى إعدامهــم كرئيــس اجلمهوريــة، 
فيــه  اخلطــأ  ألن  اعتمــاده؛  يف  جــًدا  تــرددت  ولكنــي 
عظيــم، وشــكلت جلنــة مــن املحاكــم اجلنائيــة، وطلبــت 

حــدة علــى  حالــة  كل  يدرســوا  أن  منهــم 
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ــة  ــة خالص ــا بني ــة جيعلن ــى املصلح ــرص ع ــل، وأن احل ــو األص ــًا ه ــك دائ ــور أن الش ــا، دون أن نتص ــر خلفن النظ

نتجــاوز احلساســيات.. مــر بحاجــة إليكــم.. اســتمروا ارفعــوا أصواتكــم هبــذه اآلراء، لكــن يف الوقــت نفســه 

اقــدروا األمــر حــق قــدره وأنتــم هنــا؛ بــأن تعاونــوا مــن هنــاك، وأقــول ملــن هنــاك ارفــع صوتــك باملعارضــة، ولكــن 

ــا. ــا كلن ــاج يعــود علين ــل العمــل واإلنت ــاج والعمــل؛ ألن تعطي ال تعطــل اإلنت

تعلمــون مــا وقــع، وقامــت الثــورة وبعدهــا جــاءت املرحلــة االنتقاليــة وتكويــن األحــزاب، وبعدهــا انتخابــات 

جملــس الشــعب والشــورى، وبعدهــا انتخابــات الرئاســة.. هــذه الفــرتة تعتــر قصــرة بالنســبة هلــذه املســرة. القوات 

املســلحة بمــر أدت دوًرا عظيــًا، وأنــا ال أقــول ذلــك جمــرد كام هــذه هــي احلقيقــة، لكــن ألن القــوات املســلحة 

ــة يف  ــة االنتقالي ــؤولية إدارة املرحل ــت مس ــلحة حتمل ــوات املس ــا الق ــوار.. ثانًي ــل الث ــورة ومل تقت ــة للث ــت حارس كان

وقــت أن كان يوجــد فيــه خافــات بــني القــوى السياســية فرتكــت القــوى السياســية حتــى تتفاهــم تتحــاور وجتتمــع 

ببعضهــا البعــض حتــى حيــدث االنتقــال الســلمي.. ثالًثــا هــم ليــس لدهيــم اخلــرة الكافيــة إلدارة الشــأن الســيايس 

للبــاد ومل يشــرتكوا فيــه قبــل ذلــك، وكان هلــم قصــور، وكانــوا يعلنــون دائــًا أهنــم ســيرتكون الســلطة، ويســلمون 

الســلطة عندمــا تنتخــب ســلطة مدنيــة ورئيــس مــدين، وملــا حدثــت االنتخابــات وكانــوا حيرســوهنا وأعلنــت النتائــج 

أصبــح هنــاك رئيــس مــدين وهــذا وفــاء بالعهــد والوعــد. وأنــا رئيــس اجلمهوريــة والقائــد األعــى للقــوات املســلحة 

جيــب أن نقــف مجيًعــا صفــا واحــًدا. 

مداخلة أحد احلضور: واملعتقلني.

الرئيس: ال يوجد معتقلون، هذا كام غر صحيح.

 ال نريــد أن نضيــع وقًتــا يــراد لنــا أن نضيعــه. الفــرص 
ــرات  ــى فت ــعوب عل ــأيت للش ــرص ت ــًرا. الف ــأيت كث ال ت
متباعــدة؛ فالفرصــة الــي عندنــا اآلن إذا ضّيعناهــا فــا 

نلومــن إال أنفســنا.  
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مداخلة إحدى احلارضات: والشهداء. 

الرئيــس: أنــا أعــرف الشــهداء أكثــر منــك. عــدد املعتقلــني 2102، وتــم اإلفــراج عــن أكثــر مــن 1000 منهــم 

حتــى اآلن، لدينــا جلنــة قانونيــة تشــرتك فيهــا قــوات األمــن ويشــرتك فيهــا أبنــاء هلــم ومــن عائاهتــم مــن املجتمــع 

املــدين، وهــذه اللجنــة تعمــل وتفــرز، ومــن ال يشــكل خطــًرا عــى الوطــن ألســباب أمنيــة واضحــة ومل يكــن مــن 

الثــوار يفــرج عنــه..

جمموعــة الضبــاط 8 أبريــل باقــي منهــم 4، وأنــا وعــدت بــأن يتــم اإلفــراج عنهــم يف أقــرب فرصــة ممكنــة ليســت 

شــهور ربــا هــي أقــرب ممــا تتوقعــون. 

أنــا أتــت إيّل قائمــة مــن بعــض القــوى السياســية تقــول إن هنــاك 871 واحــًدا يســتحقون اإلفــراج عنهــم، وأنــا 

أخــذت هــذه القائمــة وراجعتهــا واحــًدا واحــًدا، ووجــدت أن كلهــم حمبوســون جنائيــون، وليســوا أبــًدا حمبوســني 

أثنــاء الثــورة.

مــن لديــه أســاء حمــددة بأشــخاص حمبوســني ظلــم، فلرســلها إيل، وســأراجعها مبــارشة، وإذا تبــني أهنــم 

مظلومــون ســأفرج عنهــم، ال أقبــل أبــًدا أن يكــون هنــاك حمبــوس مظلــوم واحــد يف الســجون املريــة. 

جــاء إيّل قبــل رمضــان كشــف بـــ 32 شــخًصا حمكــوم عليهــم باإلعــدام ليصــدق عليهــم رئيــس اجلمهوريــة، وأنــا 

مل أعتمــد هــذا حتــى اآلن، ومــرتدد جــًدا يف أن أعتمــد ذلــك؛ ألن اخلطــأ فيــه عظيــم. وشــكلت جلنــة مــن املحاكــم 

اجلنائيــة، وطلبــت منهــم أن يدرســوا حالــة حالــة، وحتــى اآلن مل أعتمــد هــذه اإلعدامــات، وهــي جنائيــة 100 %. 

لــو تعــرف مظلوًمــا حمبوًســا ال تســكت قــل يل وأنــا جاهــز.. والدكتــور أيمــن عــي - مستشــار رئيــس اجلمهوريــة 

للمريــني باخلــارج - عنوانــه موجــود، وبريــده اإللكــرتوين معــروف، ويــأيت إليكــم يف أمريــكا ويذهــب إىل 

ــات الكبــرة.  الوالي

أحد احلضور: والشيخ عمر عبد الرمحن. 

الرئيــس: هنــاك حماكــم تابعــة للدســتور األمريكــي حكمــت عليــه، أريــد للمواطــن الكريــم عمــر عبــد الرمحــن أن 

يكــون التدخــل إنســانًيا، وأحــاول جــاًدا يف اتفاقيــة تبــادل اجلنائيــني واملحكــوم عليهــم أن يقــي حمكوميتــه يف مــر. 

مــن لديــه إمكانيــة املســامهة بالــرأي أو العمــل يف جلنــة مــن اللجــان يف أي جمــال.. مــن لديــه خــرة يف الزراعــة أو 
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الصناعــة أو الفســيولوجي أو حتــى يف أي جمــال الــذي يــرى أن عنــده مــا يســتطيع أن يعطيــه لوطنــه؛ فعليــه أن يبــادر، 

وأن يســاهم، وأن يرســل إيّل أو إىل احلكومــة، مــن منكــم يريــد أن يســتثمر أمــواالً فليذهــب إىل مــر، كل الضانــات 

التــي تشــجع املريــني عــى االســتثار يف بلدهــم متاحــة، نريــد أن نشــجع غــر املريــني أيًضــا عــى االســتثار يف 

مــر، إذا رأي غــر املريــني أن املريــني أنفســهم ال يســتثمرون أمواهلــم يف مــر فكيــف يســتثمرون هــم، إذا 

كان عنــد أحدكــم مدخــرات يف البنــوك فليبــادر بــأن يضــع تلــك املدخــرات يف البنــوك املريــة.

هنــاك صنــدوق دعــم االقتصــاد املــري ورقــم حســاب لــه ســيعلن عنــه يف جمــاالت حمــددة يتــم دراســتها اآلن، 

مــن يســتطيع أن يتــرع يف هــذا فليبــادر. املريــون يف اخلــارج صعــب حرهــم، لكــن ممكــن أن نقــول إهنــم 8 مايني، 

ومعهــم 3 مايــني كل واحــد معــه 2 أو 3.. الـــ3 مليــون هــذه تصــوروا لــو كل واحــد يتــرع بألــف دوالر ملــر، ختيلوا 

العائــد 3 مليــون.. إذا اســتقر االقتصــاد املــري وأصبــح نامًيــا ســيعود عليكــم وسيســمع صوتكــم أكثــر. 

مســامهتكم يف االنتخابــات، وحرصكــم عــى التســجيل، واختياركــم احلريــة لــه معنــى كبــر جــًدا؛ ألن النــاس 

ــدوا  ــن ول ــم الذي ــبة ألوالدك ــم، بالنس ــن وطنه ــون ع ــج ويتكلم ــم نتائ ــون وهل ــارج ينتخب ــني باخل ــروا أن املري ي

ونشــؤوا يف هــذا املجتمــع، نتحــدث معهــم بأنــه جيــب أن نخــدم مــر وطننــا وأدياننــا باحلــرص عــى تطبيــق قوانــني 

تلــك البــاد التــي تعيشــون فيهــا يف اخلــارج.

بعض مداخالت احلضور ورد الرئيس مريس عليها:

ــا  ــة واحــدة ضــد كل مــا يمــس مشــاعر إخوانن ــا هّب ــاط املهجــر قمن ــا كأقب ــا مجيًع كلمــة قســيس: فــا ننســى أنن

املســلمني، وكنــا صوًتــا واحــًدا يف بيانــات وترحيــات ضــد ذلــك، وننتظــر اليــوم الــذي تــأيت فيــه أنتــم لتعــرون عــن 

مشــاعرنا وفًقــا ملــا قالــه الســيد املســيح يوًمــا: »كل مــا أراد أن يفعــل النــاس بكــم افعلــوا أنتــم هبــم«.

نحــن نريــد أن يــأيت اليــوم الــذي حتســون فيــه بمشــاعرنا، فتقومــون أنتــم بــكل مــا يبنــي الــرح الوطنــي الشــامخ 

لــكل املريــني. أنتــم رئيــس لــكل املريــني األقبــاط، مســلمني ومســيحيني، نــود أن يســطر التاريــخ بأحــرف مــن 

ذهــب مــا تفعلــوه اآلن ويف املســتقبل لصالــح الوحــدة الوطنيــة. نحــن ال نريــد أن تكونــوا فقــط جمــرد أذن تســتمع 

ملطالــب األقبــاط، وال عــني فقــط تقــرأ مــا يكتــب، ولكننــا نريــد أن تكونــوا لســان حالنــا، اليــد التــي ختــط وتوقــع 

عــى القــرارات املناســبة، الــذراع الــذي ينفــذ كل مــا يؤصــل وحدتنــا التــي عهدناهــا يف التاريــخ وشــكًرا.

مداخلــة الدكتــور ســيد عبــد احلميــد:  يف هــذا اللقــاء الطيــب، ســعدنا بكــم، ونســأل اهلل )عــز وجــل( أن يثبتنــا 
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وأن يثبتكــم.. ســيادة الرئيــس أيــن اجلانــب الرتبــوي لبنــاء الشــعب املــري، نتحــدث عــن االقتصــاد كثــًرا الــذي 

يبنــي األمــة واألمــة بــدون األخــاق ال تقــوم هلــا قائمــة فأمتنــى أن يــرف األزهــر الريــف واألوقــاف والشــباب 

عــى برنامــج تربــوي.

أمنيــة احلكيــم - أســتاذة بجامعــة كولــورادو، مهندســة مدنيــة: أشــكر ســيادة الرئيــس عــى إتاحــة الفرصــة وعــى 

ــكا، نحــن  ــا نعمــل مروعــات مشــرتكة مــا بــني مــر وأمري كامــه عــن املــرأة.. أقــرتح عــى ســيادة الرئيــس أنن

هنــا عندنــا قيــادات مشــرتكة، وعندنــا خــراء يف كل املجــاالت، فقــط نريــد أن يكــون هنــاك تعــاون مــا بــني مــر 

وأمريــكا لتبــادل اخلــرات؛ مثــًا طاقــة الريــاح وهــي عاليــة جــًدا يف قنــاة الســويس وليــس هنــاك كثافــة ســكانية يف 

املنطقــة، كيــف نســتطيع أن ننشــئ مروًعــا مثــل ذلــك.

نريــد مــن حرتــك أن تفتــح لنــا املجــال مــع احلكومــة األمريكيــة لكــي نســتطيع أن نعــرض مشــاريعنا وننتجهــا 

يف مــر.

الرئيس حممد مريس:

أشــكر األنبــا عــى الكلــات التــي قاهلــا.. وحقيقــة األمــر أننــا نتحــرك فعــاًل لكــي تتحــول املعرفــة إىل عمــل 

واســتفادة مــن كل اخلــربات، والقادريــن عــى العمــل.

ــة لتقــدم أي شــعب مــن الشــعوب، وخاصــة يف مــر. الدكتــور طلعــت  ــة، فهــي حجــر زاوي وبالنســبة للرتبي

عفيفــي وزيــر األوقــاف عنــده خطــة لرتشــيد الــدروس الدعويــة واألزهــر، أتواصــل معــه يف هــذا املجــال، وهــم 

بصــدد إنشــاء قنــاة خاصــة هبــم، وموضــوع الرتبيــة موجــود يف برنامــج الرئاســة ومــروع النهضــة الكبــر يتحــدث 

أنــا ال أملــك التدخــل يف تشــكيل اللجنــة التأسيســية 
أعــرف  أنــا  لكــن  القانــون،  أخالــف  ذلــك  فعلــت  وإذا 
كيــف تســر التأسيســية، وأعــرف أهنــا تضــم ممثليـــن 

الفئــات لــكل 
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عــن األخالقيــة يف املقــام األول. 

ــة  ــا مــع رشكات أجنبي ــة، وحتدثن ــواع مــن الطاقــات غــر التقليدي ــا 4 أن ــة، عندن بالنســبة للحديــث عــن الطاق

للتعــاون يف جمــال هــذه الطاقــات: طاقــة األمــواج والريــاح والشمســية والنوويــة؛ ألن هنــاك مشــكلة يف الطاقــة 

التقليديــة، بــرتول وغــاز، مــع عــدم وجــود خامــات بــرتول كثــرة يف مــر، مــع التلــوث الناتج عــن بعــض الطاقات 

التقليديــة.. نحــن عندنــا أعــى معــدل تشــميس يف الصحــراء الغربيــة يف مــر يف العــامل وهنــاك ريــاح كثــرة يف 

ــا،  سالســل جبــال البحــر األمحــر، وهنــاك حمطتــان طاقــة، كل حمطــة 120 ميجــا وات، ســوف يفتتحــون قريًب

ــة  ــركات األجنبي ــع ال ــاون م ــم التع ــنة إذا ت ــالل س ــاؤها يف خ ــم إنش ــوف يت ــات س ــاء حمط ــكار إلنش ــاك أف وهن

املتخصصــة يف ذلــك. 

هنــاك مــن يقــول ال نــرى شــيًئا، فهــذا ألنــك ال تعــرف تفاصيــل، وإذا كنتــم تريــدون أن تعرفــوا تفاصيــل عمــل 

احلكومــة ومشــاريعها تعالــوا زوروا مــر، واجلســوا مــع احلكومــة، وتابعــوا املشــاريع. عْمــر هــذه احلكومــة مل 

يتجــاوز شــهرين، والرئاســة 3 أشــهر، واملســائل تأخــذ وقتهــا، والبعــض يأخــذ علينــا أن اخلطــط كثــرة والــكالم 

عنهــا كثــر.

عندنــا مــروع خــط ســكة حديــد مــن إســكندرية ألســوان، ويمتــد إىل اجلنــوب والســودان واخلرطوم ووســط 

أفريقيــا، وهــو حمــور تنميــة كبــر، وغــر ذلــك الكثر. 

دكتــور طــارق حييــي ختصــص جراحــة وجراحــات جتميليــة:  أهــًا بســيادة الرئيــس، نريــد أن نكــون عمليــني، 

الرســول يقــول احــرص عــى مــا ينفعــك، حتــى نرتجــم الــكام لفعــل، املريــون هنــا مــر يف قلوهبــم، كل واحــد 

منهــم يريــد أن يســاعد مــر، نتمنــى أن نبــدأ ونعمــل أي يشء، الزم نجمــع الطاقــات كلنــا، نريــد أن تقــف مــر 

قائــًا:  باخلــارج  املصرييـــن  مرســي  الرئيــس  خاطــب 

علــى  وحرصكــم  االنتخابــات،  يف  مســامهتكم 

التســجيل، واختياركــم احلريــة لــه معــى كبــر جــًدا، 

بالنســبة ألوالدكــم الذيــن ولــدوا ونشــأوا يف هــذا املجتمــع، 

وطننــا  مصــر  خنــدم  أن  جيــب  بأنــه  معهــم  حتدثــوا 
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عــى رجلهــا؛ ألن مــر هــي األســاس.

ــى منــك أن تقــرر عــودة  ــة، كنــت أمتن ــى تنســون النوب ــا ضحــوا، إىل مت ــة، أوالدن ــى تنســون النوب ــويب: إىل مت ن

ــاذا؟!  ــوان، مل ــة أس ــورت إال حمافظ ــر تط ــات يف م ــم. كل املحافظ ــني إىل أرضه النوبي

أحــد احلارضيــن: مــا أخبــار الـــ100 يــوم؟ الضغــوط والتحديــات كثــرة، نطلــب منــك أن تعقــد مؤمتــًرا قومًيــا 

ــا أول  ــه عــن حمــاور حمــددة يف ورش العمــل، حتــر معن لــكل خــرات املريــني يف الداخــل واخلــارج، نتكلــم في

يــوم، وترتكنــا شــهًرا، وختــرج للشــعب تقــول لــه: النهضــة خرجــت مــن عندكــم وليســت مفروضــة عليكــم.

االستثارات يف مر ملا تنزل لوحدك جتد عقبات لاستثار، فإما تدفع رشوة أو جتد ضغًطا.

الرئيس حممد مريس:

الكالم عن االستفادة من اخلربات عظيم.

ســيناء أرض مريــة فقــط، وال معنــى ألي كالم آخــر.. ممكــن يقــال إننــا نخــاف أن يأخــذ أهــل غــزة قطعــة مــن 

ســيناء. هــل مــن املعقــول املليــون ونــص يف غــزة ســيأخذون قطعــة مــن ســيناء، ونحــن90 مليــون، ســيناء أرضنــا 

مســؤولون عــن أمنهــا وتنميتهــا ومــن فيهــا وليــس أحــد آخــر.

ــاء  ــم وقض ــم ملعاونته ــؤولية نحوه ــة، مس ــرة، عروب ــوة، ج ــؤولية أخ ــطني مس ــني فلس ــا وب ــون بينن ــا أن يك أم

ــا.  ــب علين ــذا واج ــم؛ فه احتياجاهت

أقــول للعــامل، أفتــح املعابــر فتًحــا تاًمــا ملــرور الغــذاء والــدواء واملــرىض والطــالب، واملعــرتض يقــول يل 

مــاذا يفعــل أهــل غــزة عندمــا هنــدم األنفــاق، ونغلــق املعابــر. نحــن هنــدم األنفــاق ونفتــح املعابــر، وال نعطــي 

حبــة رمــل ألحــد مــن غــر املريــني. 

والــكالم يف هــذا املجــال مثــل كنيســة القديســني وكنيســة أطفيــح والصــف كلــه مــن النظــام القديــم. كــا يقــال 

عــن بعــض الــدول: إياكــم أن يكــون بينكــم وبينهــم عالقــات، فلــو فعلتــم ذلــك ســيأخذون قطعــة مــن أرضكــم. 

نحن ننشئ عالقات مع الكل بإرادة حرة وبفهم. 

وبالنســبة لســوريا، فنحــن أخدنــا خطــوات كثــرة، لكــن التدخــل العســكري نحــن لســنا معــه؛ ألنــه هيــدم البنيــة 

الســورية أكثــر، ولكننــا نــرى أن احلــل بتقليــل أنصــار هــذا النظــام وبتضييــق منافــذه خلــروج هــذا النظــام. 
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األخ الــذي يتكلــم عــن املقرتحــات، أنــا عنــدي إىل اآلن عــى الربيــد اإللكــرتوين التابــع للرئاســة 20 ألــف 

مقــرتح، هــل املطلــوب أن تقــدم نصيحــة أم أمــًرا واجــب النفــاذ، وإذا مل يؤخــذ برأيــك هــل تتصــور أنــه أمهــل. 

نرسل إليكم أحًدا يرح لكم بشكل واسع اخلطط واملجاالت. 

نحن اآلن يف مرحلة هناية عنق الزجاجة، وال نريد أن جترح جرًحا واحًدا. الذي عنده مقرتح يقوله. 

كيــف نربــط اجليــل الثــاين بمــر، الواصــل موجــود، والدكتــور أيمــن عــي يكــّون جلنــة يكــون هلــا فــروع يف 

كل األنحــاء، هلــا عناويــن وفــروع؛ لكــي تــرتددوا عليهــا.

ــا يف  ــب أبناؤن ــن أن يغي ــرتح، ال يمك ــذا املق ــدرس ه ــارج، ون ــني باخل ــتقلة للعامل ــة مس ــرتح هبيئ ــاك مق هن

اخلــارج. 8 ماليــني ال يمكــن أن يغــض الطــرف عنهــم واحتياجاهتــم حقهــم واجــب علينــا، نتواصــل مــع بعــض.

يشء مجيــل أنكــم متحمســون، ولــو أن أحــًدا عنــده تصــور بمقــرتح جيــد يقدمــه، نريــد أن نســمع التجــارب 

ونــرى. 

ــى اآلن مل يوظــف  ــه حت ــه يف جممل ــح؛ ألن ــا يف مــر غــر مرشــد يف االجتــاه الصحي البحــث العلمــي لدين

ــل. الصناعــة كان فيهــا مشــاكل أرســلت للجامعــة.  التوظيــف األمث

البد أن نفتح تلك املقرتحات مع السفارة ومع الدكتور أيمن. ستصل إلينا مبارشة.

ــا عــى اتصــال  ــق. أن ــن؟! ســأقول لــك شــيًئا لكــي ال تقل ــكا أم أي ــد أمري ــا يف صعي ــت ســاكن هن ــة:.. أن النوب

ــة، املشــاكل ليســت كــا تقــول أنــت؛ يف األســبوع املــايض  بأهــل النوبــة وممثليهــم يف القاهــرة، وزرت النوب

تــم توزيــع 1740 وحــدة ســكنية عــى أبنــاء النوبــة يف أماكنهــم، ونحــن نــدرس املوضــوع، لكــن ليــس بالســهولة 

التــي تتكلــم عنهــا. أنــت تريــد  أن ترجــع بيتــك، لكــن ميــاه الفيضانــات غطتــه.. هنــاك مــن يريــد أن يرجــع بيــت 

جــده الــذي بنــاه عــام 1913م، أو يأخــذ تعويــض مناســب بالقيمــة اآلن وليــس بقيمــة البيــت مــن 120 ســنة.

النوبــة جــزء مــن مــر، والعريــش جــزء مــن مــر، وهكــذا. هــذا املوضــوع ندرســه، واحلقــوق لــن تضيــع، 

لكــن املســألة ليــس مــن الــالزم أن حتــل بالطريقــة التــي تراهــا أنــت فقــط.

أمحــد - مســؤول يف اجلمعيــة اإلســالمية األمريكيــة: أقــدم حلرتــك مقرتحــني: األول إنشــاء وزارة للهجــرة 

أو وزارة املغرتبــني؛ البــد مــن تشــكيل وزارة مســتقلة تســتوعب املهاجريــن أو املغرتبــني خــارج مــر؛ حتى نســتفيد 
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مــن الـــ8 مايــني مــري باخلارج.

املقــرتح اآلخــر أن الـــ 8 مايــني يكــون هلــم متثيــل برملــاين منتخــب يف جملــس الشــعب، وهــذه اهليكليــة معمــول 

هبــا يف بعــض الــدول.

الــيء األخــر هــو شــكوى مــن الســفارة املريــة يف أمريــكا؛ فــأرى أن الســفارة املريــة يف أمريــكا ال تســتطيع 

أن تديــر اللقــاء بشــكل جيــد. الســفارة املريــة يف أمريــكا جيــب أن تعــدل أو تبــدل. 

ــة، لكــن ال نعــرف  ــا وعــًدا بدعــم علمــي مــن مؤسســة أمريكي مداخلــة مــن دكتــور يف علــم الرسطــان: أخذن

كيــف نوصلــه ملــر.

إحــدى املداخــالت: الداخليــة يشء إجيــايب إهنــا رجعــت مــرة أخــرى، لكنهــا تتعامــل مــع اجلميــع عــى أهنــم 

بلطجيــة، وخاصــة مــع الشــباب الثــوري اجلميــل. 

إحــدى املداخــالت: ســيادة الريــس نحــن وقفنــا هنــا والنظــام القديــم يف ســفارة نيويــورك كانــوا يقولــون لــن 

تدخلــوا هنــا.

معنا ملف كامل بتجاوزات قنصلية نيويورك وبنية حتتية لتحسني قنصليات مر. 

الرئيس حممد مريس:

ــا كبــًرا منكــم بمشــاكل مــر، والــكالم ال يكفــي، الــكالم الــذي قيــل  أنــا يف هــذا اللقــاء اجليــد أرى اهتاًم

ــم  ــاص هب ــرار اخل ــل أن الق ــة الني ــس جامع ــارق رئي ــور ط ــت والدكت ــة اجتمع ــة الوزاري ــل اللجن ــة الني ــن جامع ع

صــادر عــن رئيــس وزراء، وهنــاك قــرار آخــر مــن رئيــس وزراء آخــر، وأنــا أنــادي بجامعــة النيــل، ووجدنــا مكاًنــا 

الصحــراء  يف  موجــود  العــامل  يف  تشــميس  معــدل  أعلــى 
الغربيــة مبصــر، وهنــاك ريــاح كثــرة يف ساســل جبــال 
البحــر األمحــر، وكانــت مصــر خــال رئاســة الدكتــور 
ــدد  ــع ع ــاون م ــة، بالتع ــات طاق ــاء حمط ــدأت يف إنش ــي ب مرس
مــن الشــركات األجنبيــة املتخصصــة فغــي هــذا  املجــال 
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ــوا إىل نتيجــة.  ــوا يف القــرار، ويصل ــر للجامعــة إىل أن يطعن ــاًل يف أكتوب بدي

جامعــة النيــل فيهــا 88 طالًبــا يف »األندرجراونــد« و55 طالــب ماجســتر ودكتــوراه، غــر منتظمــني يف 

الدراســة. أنــا لســت ضدهــم، وقلــت لزويــل مــن 3 أو 4 أشــهر هــم يريــدون أن يأخــذوا جــزًءا مــن اجلامعــة، وهــم 

حصلــوا عــى حكــم قضائــي.

الطــالب يف أول يــوم دفعــوا أســتاًذا أوقعــوه وكــرسوا ذراعــه، وكان يريــد أن يثبــت حمــًرا يف النيابــة. فــإذا 

ــة مل  ــة. الرط ــم حمكم ــاك حك ــم هن ــا هل ــروا قلن ــالب تظاه ــاكل. الط ــيظلوا يف مش ــد س ــكان واح ــت يف م كان

ــوا هلــم اخرجــوا عشــان  ــان، فجــاءت الرطــة النســائية، وقال ــاع. تبقــى مــن املظاهــرة بنت تتدخــل، وحــدث إقن

ــا.  ســنغلق، رفضــا فحملومهــا. وأنــا أرفــض أن تعتــدي الرطــة عــى أي مواطــن، وأنــا مهتــم بالـــ 88 طالًب

الرســالة وصلــت وهــي أين الزم أبحــث بشــكل فعــال عــن آليــة للتواصــل بيننــا ألنكــم تريــدون أن 

تشــاركوا باملجهــود واخلــربة واألمــوال يف بنــاء مــر، وأنــا أعدكــم بذلــك. أشــكركم وأمتنــى لكــم التوفيــق 

ــا.  ــم مجيًع وألوالدك
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

احلمــد هلل والصــاة والســام عــى رســول اهلل )](، يــا رب لــك احلمــد كــا ينبغــي جلــال وجهــك وعظيــم 

ســلطانك، رضينــا بــاهلل رًبــا، وباإلســام دينـًـا وبمحمــد )]( نبًيــا ورســوالً،  }قــل بفضــل اهلل وبرمحتــه فبذلك 

فليفرحــوا هــو خــر مما جيمعــون{.

ــر  ــز.. الثغ ــكندرية العزي ــل اإلس ــعب أه ــادة.. ش ــيدات والس ــور.. الس ــرام احلض ــاب الك ــوة األحب ــا اإلخ أهي

ــه.  ــة اهلل وبركات ــم ورمح ــالم عليك ــة، فالس ــة الواجب ــا بالتحي ــم مجيًع ــل، أحييك اجلمي

كلمة الرئيس مرسي يف املؤمتر اجلماهري
 باألسكندرية

  12 أكتوبر 
2012م
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ــة  ــاص وبمحب ــاء خ ــعر بانت ــوم، وأش ــم الي ــودي معك ــعاديت بوج ــرة.. س ــعاديت الكب ــن س ــم ع ــر لك أوالً: أع

ألهــل اإلســكندرية.. يســعدين أهيــا األحبــة أن أقــف بينكــم اليــوم ألرى هــذه الوجــوه الطيبــة مــن رجــال األزهــر 

ــا  ــعًبا طيًب ــرة وش ــا غف ــكندرية، وأرى مجوًع ــادة اإلس ــت كع ــد اجتمع ــية وق ــوى السياس ــة، وأرى الق ــن الكنيس وم

ــن  ــر، ونح ــر وأكث ــكندرية أكث ــب اإلس ــه - حي ــرف عن ــه ونع ــا من ــا تعودن ــه - ك ــه، ولكن ــب وطن ــده، وحي ــب بل حي

ــكندرية. ــب اإلس ــك نح كذل

 يســعدنا أهيــا األحبــاب، ونحــن نقــف مــع بعضنــا البعــض هــذه الوقفــة، أن ننظــر يف حالنــا أن ننظــر إىل األمــام، 

لنــرى مــاذا نريــد ومــا الــذي ينتظرنــا، وكيــف نحقــق هــذه األهــداف الكبــرة.. األهــداف العليــا لثــورة اخلامــس 

والعريــن مــن ينايــر ملــر اجلديــدة، مــا الــذي نريــد أن نــراه يف مــر اجلديــدة، ال نريــد أن نضيــع أوقاًتــا كثــرة يف 

النظــر إىل اخللــف، وإن كنــا أبــًدا ال يمكــن أن نغــض الطــرف عــن جرائــم أو عــن الذيــن أجرمــوا يف حــق الوطــن 

ــًدا عمــن أفســد الوطــن، أو وقــف ضــد  ــا أب وأفســدوه، هــؤالء جماهلــم القضــاء وإعــال القانــون، فــا نغــض طرًف

الثــورة، أو قتــل الثــوار، أو كان حيــاول - والبعــض منــه مــا زال -  أن يعــوق هــذه املســرة، هــذا أمــر ال يمكــن أن 

نغــض عنــه الطــرف.

أمــا ونحــن نتحــدث عــن املســتقبل، فإنــا مــا نريــده مجيًعــا ملرنــا أن تكــون واحــة األمــن واألمــان.. أن تســتقر 

ــذا  ــنني، ال ألن ه ــرات الس ــدت ع ــوة امت ــة وكب ــن غفل ــعب م ــذا الش ــة وه ــض األم ــض وتنه ــا.. أن ننه أحوالن

ــا ألن مــا كان مــن نظــام فاســد، ومــن  ــاج، وإن ــه، أو ال يبــذل اجلهــد مــن أجــل اإلنت الشــعب يقــر يف حــق وطن

ديكتاتوريــة شــديدة، ومــن تزويــر لــإلرادة، ومــن حمــاوالت قهــر للنــاس.. كل هــذا أهــدر مــوارد الوطــن، وأوجــد 

ــد  ــد«، فيوج ــرق تس ــام »ف ــتخدمها النظ ــي كان يس ــة الت ــتعمر القديم ــة املس ــون نظري ــقاق.. تعلم ــن الش ــة م حال

الــروخ، ويوجــد املشــاكل، ويقــوي النــاس عــى بعضهــم البعــض، ويفســد ذات بينهــم، وأظــن يف اإلســكندرية 

خــر شــاهد عــى ذلــك هــو مــا وقــع يف فجــر األول مــن ينايــر 2010م بكنيســة القديســني، وكيــف علــم النــاس بعــد 

ذلــك واكتشــفوا بأدلــة قانونيــة أن مــن فعــل ذلــك كان هــو النظــام، مــن خطــط وأراد بذلــك أن يلفــت أنظــار النــاس 

بعيــًدا عــن التزويــر الــذي وقــع حينئــذ يف االنتخابــات، وعــن مشــاكلهم احلقيقيــة، وأن يوغــر الصــدور كعادتــه بــني 

أبنــاء الوطــن الواحــد..
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أقــول: أهيــا األحبــاب، مــا كان.. هــذا قــد انتهــى ومــى ولــن يعــود، نريــد نحــن مًعــا مجيًعــا ملرنــا املســتقبل 

ــث  ــاول العب ــن حي ــد م ــى ي ــذ ع ــد وأن نأخ ــن.. ال ب ــتقرار األم ــاهم يف اس ــد أن نس ــا ال ب ــتقرار، كلن ــن واالس األم

بأمننــا؛ ألن رجــل األمــن وحــده مهــا بــذل مــن جهــد حيتــاج إىل املعاونــة الشــعبية.. حيتــاج إىل العــني التــي تدلــه عــى 

املجــرم، وهــذا مهــم جــًدا.. نحــن نــدرك أن الــرايش واملرتــي االثنــني مذنبــان.. الــذي يبيــع الســلعة يف الســوق 

ــاج إىل أمــن.. رجــال أمــن  ــه هــذه الســلعة تبــور الســلعة وال يفعــل، األمــر حيت الســوداء إن مل جيــد مــن يشــرتي من

ــًدا، ويعــود إىل منتهــى  ــًدا روي ــه يعــود روي ــا أن ــه بــكل قــوة، وتدركــون مجيًع متخصصــني.. نعــم، وهــذا نســعى في

متامــه خــال وقــت قصــر يف املســتقبل.

 لكــن أيًضــا نحــن جيــب أن نتعــاون حلفــظ األمــن يف أي مــكان نعيــش فيــه.. يف القريــة.. يف الشــارع.. يف احلــارة.. 

يف العمــل.. يف املســكن.. يف العــارة، حتــى ال جيــد املجــرم أبــًدا أو العابــث جمــاالً بيننــا، وال يمكــن أبــًدا أن نــرتك 

عابًثــا يــر بأمــن املواطنــني أو الوطــن.. مــر اجلديــدة.. املســتقبل الــذي نريــده.. هــي مــر املســتقرة سياســًيا.. 

هــي مــر املســتقرة اقتصادًيــا.. هــي مــر املســتقرة اجتاعًيــا.

ــا  ــون فيه ــي يتكلم ــاس الت ــب الن ــع مطال ــل.. مجي ــد العق ــب بع ــن األذن إىل القل ــداء وم ــمع كل ن ــا أس ــا طبًع أن

أعرفهــا وأدرك أمهيتهــا.. كان هنــاك أحــد أســمعه يقــول: أيــن العــدل؟ فــإذا كان هنــاك مظلمــة ألحــد، فاألبــواب 

ــن  ــمية، أو م ــوات الرس ــال القن ــن خ ــعبية، أو م ــوات الش ــال القن ــن خ ــامل م ــذه املظ ــر يف ه ــة؛ لننظ ــا مفتوح كله

خــال القنــوات األمنيــة، أو أو.. إلــخ، مــن قنــوات بحــث املشــاكل وإجيــاد احلــل وإعطــاء احلقــوق وحتقيــق هــذا 

العــدل وإعطــاء احلقــوق إىل أصحاهبــا.

ــم مصــر، بــدأ  ــد الرئيــس مرســي مقاليــد حك ــا تقل عندم
يف تغيــر  الكثــر مــن القيــادات الذيــن كانــوا عوًنــا 
لنظــام مبــارك، كمــا ســعى ســعًيا حثيًثــا ملحاســبة كل 
مــن أجــرم يف حــق الوطــن، وكل مــن اكتســب مــن دمــاء 

الشــعب  املصــري 
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ــاب  ــة، وأص ــة االنتقالي ــًرا يف املرحل ــت كث ــكندرية عان ــاب: اإلس ــا األحب ــم أهي ــول لك ــرى ألق ــرة أخ ــود م أع

ــال املصيفــون:  ــز األمــن بعــض الــيء، وق ــاك، واهت ــا وهن ــة هن ــرت أكــوام القام ــرة، وكث الشــارع ســوءات كث

نعــاين، وقــال أهــل املدينــة: إن كثــرة العــدد يف الصيــف ســبب املعانــاة، وهكــذا مثــل هــذه املشــاكل مــع املحافــظ 

اجلديــد، ومعنــاه: أن نعّينــه قريًبــا إن شــاء اهلل، ومــع األمــن ورجالــه، وتعديــات وتغــرات يف اإلدارة كثــرة 

ــم. ــم ومقرتحاتك ــم وبإرادتك بأيديك

أظــن أن اإلســكندرية هــذه األيــام كــا أرى وأســمع وأتابــع أفضــل مــن شــهر مــى أو مــن شــهرين أو مخســة، 

ويتحســن احلــال، ومــا هــو موجــود غــر كاٍف، النــاس الذيــن يريــدون زيــادات يف دخوهلــم، أنــا عــارف، وأنــا طبًعــا 

مــن اجلامعــة وعشــت مــع اجلامعــة كل عمــري.. أربعــني ســنة، وعــارف اجلامعــة وموظفــني اجلامعــة، وأهنــم مــن 

األدوات الفاعلــة األساســية التــي تعــاون يف العمليــة التعليميــة، وأن العمليــة التعليميــة ال تســتقيم مــن غــر هــؤالء، 

ــخ،  ــارف التاري ــا ع ــة، وأن ــود مؤقت ــني بعق ــا العامل ــة وخصوًص ــني يف اجلامع ــني والعامل ــب املوظف ــع مطال ــا أتاب أن

وكيــف تــم التوظيــف، ومــا دفــع مــن رشــاوى، والنــاس مضطــرة، وينتظــرون زيــادة تثبيــت درجــات.. زيــادة يف 

الدخــول، كل هــذه مطالــب مروعــة..

أنــا أســتمع وأنصــت إليكــم، واآلن الدكتــور أســامة كان يكملنــي ويقــول يل: أنــا أريــد أحــل رضوري مشــاكل 

النــاس الذيــن يف اجلامعــة عــى وجــه اخلصــوص، والباقــي أيًضــا؛ ألنــه مهــم جــًدا أن نــدرك  طبيعــة املرحلــة.. نحــن 

نحتــاج أن نلتــف حــول بعــض.. نحتــاج أن نتشــابك مــع بعــض.. نتكامــل مــع بعــض.. ال نعطــل املــرور.. ال نعطــل 

اإلنتــاج.. ال نعطــل الدراســة.. هــذا كلــه خمالــف للقانــون، لكــن نحــن نقبلــه حتــى ولــو كان خمالًفــا واملفــروض ال 

ــا أن  ــا مجيًع حيصــل؛ ألن النــاس تريــد أن ترفــع أصواهتــا تطالــب بحقوقهــا، وهــذا حــق.. بــل واجــب عــّي وعلين

أريــد أن ُيحاســب كل مــن أفســدوا يف البــاد باســتخدام 
القانــون، وأحــرص علــى أن تتــم حماكمتهــم وفًقــا للقانــون 
ومــن دون اســتثناءات، ولكــي أتوّعــد الذيــن حياولــون أن 
يهــزوا أو يظهــروا الصــورة مهــزوزة، الذيــن يعبثــون، والذيــن 

حياولــون أن يتعاونــوا مــع العــدو يف اخلــارج
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نلبــي بقــدر مــا نســتطيع املطالــب، وأن نحقــق مــا نســتطيع ألبنــاء مــر مجيًعــا مــا يريــدون، ولكــن املســألة حتتــاج 

إىل بعــض الوقــت.. وبعــض الوقــت ليــس معنــاه الســنني املمتــدة.. لــو أن احلكومــة لدهيــا مــوارد ال يمكــن أبــًدا أن 

حتجــب عــن أبنــاء مــر وشــعب مــر.

نحــن لــو أعطينــا أمــواالً كثــرة، وطبعنــا عمــات مــا الــذي ســيحصل لأســعار.. ومــا الــذي ســيحصل 

للتضخــم، فــإًذا نحــن لســنا أبــًدا ضــد تلبيــة مطالــب النــاس أو أن حيصلــوا عــى حقوقهــم، بــل أنــا أرى أن حقهــم 

أكثــر ممــا يطالبــون بــه، ولكــن كيــف نفعــل.. ذلــك املبــدأ واهلــدف نحــن متفقــون عليــه، لكــن كيــف نفعلــه.. نتفاهــم 

مــع بعــض لنــرى كيــف نفعلــه بطريقــة متدرجــة، ال جتعلنــا أبــًدا كمريــني - كشــعب عظيــم قــوي فعــال - يذهــب 

يف أي مــكان، فينــال احــرتام اآلخريــن.. ال جيعلنــا أبــًدا أبــًدا نســأل إال اهلل )8(، ثــم جهودنــا وأنفســنا وعرقنــا مــن 

أجــل حياتنــا وأوالدنــا ومســتقبلنا.

 أنــا إن شــاء اهلل ســأرتب مــع رؤســاء اجلامعــات موضــوع موظفــي اجلامعــة لنــرى، أيًضــا األطبــاء وهنــاك أطبــاء 

يف اإلســكندرية كثــرون كــرام حمرتمــون، والبعــض يطالــب ببعــض املطالــب.. صحيــح مطالــب مروعــة، لكــن 

هــل يمكــن أن كل مــن يريــد طلًبــا يعطــل الشــغل، هنــاك حاجــات ال تتعطــل؛ ألن املــرىض ال يمكــن أن ينتظــرون.. 

ال يمكــن أن ينتظــر املريــض املتــأمل أن حُتــل مشــكلة الطبيــب أوالً حتــى يأخــذ حقــه يف العــاج، إًذا صحيــح لكــم 

احلــق يف املطالبــات، ولكــم احلــق يف أن ترفعــوا أصواتكــم، لكــن بالطريقــة املنضبطــة، بطريقــة عــدم تعطيــل العمــل، 

ورفــع الصــوت يصــل، وال تتصــوروا أبــًدا أننــا ال نســمع، أو نتظاهــر بأننــا ال نعــرف، بالعكــس، إذا نبــض نبــض 

يف مــكان يف مــر فــإين أســمعه بــأذين وعقــي وقلبــي وأتابــع هــذا األمــر، وكــم أدعــو اهلل )8(  أن يرزقنــا مجيًعــا 

اخلــر.. لكــن الــرزق يــأيت مــن عنــد اهلل، والعمــل علينــا نحــن واجــب، }ولــو أن أهــل القــرى آمنــوا واتقــوا لفتحنــا 

عليهــم بــركات مــن الســاء واألرض{.

ــا  ــة، وأهــم حــق حرمن ــه كان احلري ــا من ــا طويلــة، وأهــم حــق ُحرمن كل فئــات الشــعب املــري ُحرمــوا حقوًق

منــه أن نعــر عــن نفســنا.. أن نختــار قيادتنــا.. أن نختــار ممثلينــا يف الرملــان.. الشــعب والشــورى.. تتــزور اإلرادة.. 

ــر مــن  ــر الكث ــة نحــن نغ ــة املاضي ــابيع القليل ــال األس ــرة.. اآلن أظــن أنكــم ماحظــون خ ضاعــت حقــوق كث

القيــادات، وهنــاك ســعي حثيــث ملحاســبة كل مــن أجــرم يف حــق الوطــن، وكل مــن اكتســب مــن دمــاء هذا الشــعب 
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خمالًفــا للقانــون.. لــن نــرتك أحــًدا عــى اإلطــالق ممــن أفســدوا هــذا الوطــن يعيــش أبــًدا حــًرا بيننــا دون أن يعاقــب 

ــل،  ــوًدا بالداخ ــا زال موج ــذي م ــة، وال ــوب للعدال ــارج مطل ــرب إىل اخل ــذي ه ــًدا، ال ــون أب ــن يك ــب، ل وحياس

ــًدا.. نحــن ال نريــد اســتثناءات.. لكــن إذا فكــر أحــد مــن  ــا أتكلــم عــن القانــون.. ال أتكلــم عــن اســتثناءات أب أن

ــا عينــي عليهــم، إذا حتــرك أحــد منهــم بــرر أو بســوء قبــل أن يأخــذ القانــون جمــراه معــه  هــؤالء أن يتحــرك.. أن

لــن أتركــه.. ال يمكــن.. مهــا قــال هــؤالء الذيــن حياولــون أن هيــزوا أو يظهــروا الصــورة مهــزوزة، الذيــن يعبثــون، 

الذيــن حياولــون أهنــم يتعاونــون مــع العــدو يف اخلــارج..

عــى أيــة حــال، أنــا أريــد أن أؤكــد مــرة ثانيــة وكل يــوم.. أنــا ملــا أقــول عــدو، ال يمكــن أبــًدا أن أقصــد بذلــك 

مرًيــا واحــًدا أبــًدا، إنــا ملــا أقــول عــدًوا أقــول عــى العــدو الــذي هــو خــارج أوطاننــا املعروفــة، الذيــن حياولــون 

أن يعبثــوا عندنــا.. أعيننــا مفتوحــة، وقواتنــا مســتعدة وجاهــزة دائــًا يف كل مــكان.. يف الشــال والغــرب واجلنــوب 

والــرق.. يف كل مــكان.

 ولكــن أنــا أقــول لكــم أهيــا األحبــاب: إن القانــون يأخــذ جمــراه، وإن هــذه املرحلــة ال حيــدث فيهــا اســتثناءات أو 

إجــراءات اســتثنائية، وإن رجــال القانــون والقضــاء يتحركــون يف ذلــك، واملؤسســات املختلفــة واهليئــات القضائيــة 

كٌل يــؤدي دوره يف مكانــه.. األدلــة اجلنائيــة ضــد املجرمــني قليلــة ألن املتهــم هــو الــذي يمتلــك الدليــل وأخفــاه، 

لكــن لــن ُيرتكــوا أبــًدا.. لــن يــرتك هــؤالء العابثــون املجرمــون، ال يمكــن أن نرتكهــم يعبثــون مــرة أخــرى أو يفلتــون 

مــن جــزاء عــادل بالقانــون.

 ولذلــك جلنــة تقــي احلقائــق تعمــل ليــل هنــار، وهــي طلبــت مــًدا يف املــدة إىل آخــر شــهر ديســمر، وأعطيتهــم 

ــون  ــاًرا.. يتحرك ــا وال هن ــون لي ــدة ال ينام ــته اجلدي ــراده اآلن برئاس ــروع أف ــر امل ــب غ ــاز الكس ــد، وجه ــذا امل ه

كل يــوم.. تســمعون أخبــار واحــد.. اثنــني.. ثاثــة حُيالــون إىل النيابــة.. حيبــس.. حيظــر ترفــه يف أموالــه.. جتمــد 

األمــوال؛ ألن هــؤالء الفســدة لــن يفلتــوا أبــًدا مهــا كان مــكان اختبائهــم أو قدرهتــم عــى التمويــل.. هــذا ملــف 

ــى ال يعــود  ــة واالقتصــاد حت ــاج والتنمي ــق األمــن.. مــن أجــل اإلنت ــتقرار.. مــن أجــل حتقي مهــم مــن أجــل االس

الفســاد مــرة أخــرى.

ــون البورصــة -  أحبــايب الكــرام، النمــو االقتصــادي اآلن.. مــؤرشات االقتصــاد كلهــا - وأنتــم أكيــد تتابع

ومعامــات النمــو املعروفــة عنــد االقتصاديــني كلهــا تشــر إىل أن االقتصــاد بــدأت مؤرشاتــه ترتفــع.. بــدأت تتحرك 
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إىل أعــى.. نحــن يف وضــع أفضــل مــن شــهور مضــت، وإن شــاء اهلل باإلنتــاج وباالســتقرار وباملنــاخ املناســب هلــذه 

اجلمــوع الكبــرة وإعــاء الصــوت باحلريــة.. ال تعطــل املــرور، وال تعطــل اإلنتــاج، وال تعتــدي عــى املمتلــكات 

ــًدا حتــاول تعطيــل أي نــوع مــن أنــواع العمــل يف أي مؤسســة، هــذا رضر بالــغ.. يعــود  اخلاصــة أو العامــة، وال أب

علينــا كلنــا بالــرر، فكيــف تلبــى مطالــب مــن هلــم حقــوق إذا كان اإلنتــاج متوقًفــا.. ال يمكــن.

 وبالتــايل نمــي مــع بعضنــا البعــض.. نتكامــل كلنــا.. نتحــرك يف اجتــاه واحــد، أنــا مســتعد آيت إىل اإلســكندرية 

وأروح كل املــدن مــرة واثنــني وثاثــة، وأجلــس مــع كل النــاس ومــع القــوى السياســية والقــوى الوطنيــة وممثــي 

املجتمــع املــدين والقــوى التنفيذيــة؛ لنــرى مــاذا نملــك.. لدينــا مــوارد كثــرة أهــدرت بالفســاد.. نواجــه الفســاد.. 

ــد.. العــامل  ــا عائ ــود علين ــام.. مــع بعــض يع ــاج إىل األم ــرك باإلنت ــت مــن الداخــل.. نتح ــب أوراق البي ــد ترتي نعي

يرانــا بخــر متآلفــني.. أنــا ال أقــول أبــًدا متطابقــون، ألن النــاس عندهــم اختــاف يف وجهــات نظرهــم.. يف طــرق 

عملهــم، لكــن احلركــة يف اجتــاه واحــد.. ال يكــون هنــاك أحــد ماشــًيا يف اجتــاه واآلخــر مــايش يف عكــس االجتــاه.. 

ال، إنــا يف اجتــاه واحــد..

هدفنــا مــر اجلديــدة.. طبًعــا مــر اجلديــدة ليســت حــي مــر اجلديــدة، وال نقــول هنــا النزهــة وال حاجــة، 

ــتقر  ــى تس ــرك حت ــرة أحت ــة كب ــا فرص ــا، قدامن ــا.. وطنن ــة.. بلدن ــتقرة اآلمن ــا املس ــا كلن ــي نريده ــدة الت ــر اجلدي م

ــن ســواء يف اإلســام أو املســيحية. ــات الدي األمــور.. االســتقرار يســتلزم العمــل، والعمــل واجــب مــن واجب

ــن  ــطس، م ــا يف 12 أغس ــض اآلن، أن ــع بع ــا م ــبة وقوفن ــيًئا بمناس ــم ش ــول لك ــد أن أق ــا أري ــاب، أن ــا األحب أهي

شــهرين فاليــوم 10/12 ألغيــت اإلعــان الدســتوري وأصــدرت بعــض املــواد القليلــة جــًدا لتســير املرحلــة التــي 

ــة يف غيــاب جملــس الشــعب.. املجلــس التريعــي،  ــد رئيــس اجلمهوري نحــن فيهــا، ومنهــا أن يكــون التريــع عن

 أســعى بــكل قــوة ملنــع املجرميـــن مــن أن يعيثــوا يف املجتمــع 
فســاًدا، أو أن يتحركــوا فيــه وينالــوا خــر الثــورة، لكــن 
دون جــور علــى القضــاء ودون  أن مينــع القضــاة مــن أن يقولــوا 
كلمتهــم واضحــة، ويصــدروا أحكامهــم حبريــة كاملة



858

ــة كلهــا مســتقلة.. الســلطة عــى  ــات قضائي ــة.. هيئ ــا ســلطة قضائي ــع.. عندن أردت بذلــك أن أحافــظ عــى التري

ــة جملــس الشــعب غــر موجــود. ــة.. الســلطة التريعي ــا ســلطة تنفيذي بعضهــا مســتقلة.. عندن

 وبالتــايل نســعى لكــي يوجــد.. األول ننهــي الدســتور.. إًذا مرحلًيــا شــهر.. اثنــني.. ثاثــة وليــس أكثــر حتــى يأيت 

جملــس الشــعب.. التريــع عنــد رئيــس اجلمهوريــة للحفــاظ عليــه، أنــا أحــرص عــى أن تكــون الســلطة القضائيــة 

مســتقلة حقيقــة ال جمــرد كام، جيــب أن تبقــى كذلــك، وإن كان هنــاك يف الســلطة القضائيــة مثــل مــا هــو موجــود يف 

فئــات كثــرة يف املجتمــع، إن كان هنــاك مــن خيالــف العــرف العــام يف القضــاء أو للقضــاة رأي يف ذلــك.

 فالســلطة القضائيــة هــي التــي تقــوم بإعــادة ترتيــب أوراقهــا بتنظيــم هيئاهتــا وكوادرهــا.. بتطويــر عملهــا، وهــي 

قــادرة عــى ذلــك.. أنــا عــى يقــني مــن هــذا، وبالتــايل هــي مســتقلة يف أدائهــا.. يف أحكامهــا.. يف أن تطــور أحواهلــا 

مــن داخلهــا، دون أن تتدخــل يف شــأهنا الســلطة التنفيذيــة، هــذا أمــر ال يمكــن أن أحيــد عنــه أبــًدا.

وبالتــايل إذا كانــت هنــاك بعــض األحــكام التــي قــد ال تعجــب الشــعب، فــإن هــذا ال يعنــي أن القــايض ظــامل.. 

ــا  ــه عــادل، لكــن أنــت ال تعــرف مابســات املوضــوع.. أن ــه أن ــًدا؛ ألن القــايض األســاس في ال، ال نقــول ذلــك أب

متفــق معــك أن هــؤالء املجرمــني ال جيــب أن يرتكــوا يف املجتمــع، لكــن ال نلقــي بالائمــة عــى القــايض الــذي حيكــم 

يف حادثــة مــن خــال أدلــة تقــدم إليــه أو أوراق، أنــا ال ألتمــس عــذًرا ألحــد.. كل واحــد مســئول عــا يفعــل أمــام 

املجتمــع وأمــام القانــون قبــل املجتمــع وأمــام ربنــا قبــل كل هــذا.

ولكــن أنــا أريــد أن أقــول: ال نخلــط األوراق، أنــا سأســعى بــكل قــوة ألمنــع املجرمــني هــؤالء مــن أن يعيثــوا يف 

املجتمــع بالفســاد، أو أن يتحركــوا فيــه وينالــوا خــر الثــورة.. أبــًدا، أنــا لــن أتركهــم يفعلــون هــذا، لكــن ليــس معنــى 

كامــي هــذا أن أجــور عــى القضــاء أو أننــي أمنــع القضــاة مــن أن يقولــوا كلمتهــم واضحــة، ويصــدروا أحكامهــم 

للعمــل  املناســب  املنــاخ  بتوفــر  املصرييـــن  مجاهــر  أطالــب 
واإلنتــاج واالســتقرار.. وعــدم تعطيــل املــرور، وعــدم تعطيــل 
اإلنتــاج، وعــدم التعــدي علــى املمتلــكات اخلاصــة أو العامة.. 
ألن هــذا يعــود علــى اجلميــع بالضــرر.. وأتســاءل: كيــف 

تلّبــى مطالــب مــن هلــم حقــوق إذا كان اإلنتــاج متوقًفــا؟
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بحريــة كاملــة ليفعلــوا ذلــك كيفــا يــرتاءى هلــم طبًقــا للقانــون وطبًقــا ملســتقرات اهليئــات القضائيــة يف مــر، هــذا 

ــع هــذا العبــث مــن  ــة.. يمن ــة.. رئيــس اجلمهوري ــم أن الســلطة التنفيذي ــه، لكــن حقكــم أنت أمــر واضــح أؤكــد علي

هــؤالء الذيــن يريــدون أن يعــودوا إىل أرض الوطــن وإىل حضنــه وهــم مفســدون وجمرمــون هــذا أمــر وذاك أمــر آخر.

أنــا أهيــا األحبــاب أريــد أن أعــود إىل النقطــة التــي كلمتكــم فيهــا يف البدايــة، وهــي أننــا كلنــا نريــد االســتقرار.. 

التريــع الــذي أحافــظ عليــه اآلن.. يف شــهرين مل أســتخدمه إال يف 3 مواضــع فقــط:

 األول: كــا ســمعتم كان خاًصــا بطــاب الصــف الثــاين الثانــوي هــذه الســنة الذيــن مل يكــن هلــم حــظ يف النجــاح 

ــاروا  ــة يف أن خيت ــم احلري ــع أعطيته ــد، فبالتري ــم أم اجلدي ــة القدي ــام الثانوي ــاس نظ ــى أي أس ــنة ع ــيعيدون الس س

النظــام الــذي يريدونــه، هــذا تريــع.

ــدرت  ــي، فأص ــني صح ــم تأم ــس هل ــنني، لي ــل 6 س ــي قب ــن اإللزام ــل الس ــن قب ــال الذي ــا األطف ــاين: أبناؤن  الث

ــؤالء األوالد. ــي هل ــني صح ــاء تأم ــم غط ــون هل ــأن يك ــع ب ــح املجتم ــا لصال تريًع

 الثالــث: ألغيــت احلبــس االحتياطــي بالنســبة لقضايــا الــرأي وللصحفيــني، وهنــاك القــرار بقانــون الــذي أصدرته 

ــض  ــي القب ــه.. ألق ــق مع ــم التحقي ــن ت ــن كل م ــو ع ــو.. العف ــرار بالعف ــه ق ــع ولكن ــو الراب ــذا ه ــة وه ــام قليل ــذ أي من

عليــه.. حبــس احتياطًيــا.. اعتقــل.. أخــذ أحكاًمــا؛ ألنــه كان جــزًءا مــن الثــورة، كل هــؤالء عفــوت عنهــم بفضــل 

اهلل ربنــا الــذي يعفــو عــن اجلميــع، لكــن القانــون كان للعفــو عــن هــذه ســواء كانــت جرائــم أو كانــت غــر ذلــك..

القانــون أعفــى عــن اجلميــع هــؤالء، بقــي جمموعــة 8 إبريــل.. جمموعــة 8 إبريــل تــم اإلفــراج عــن 21 منهــم.. 

باقــي 5، منهــم واحــد ليــس 8 إبريــل وال حاجــة، أنــا أتكلــم عــن الضبــاط اآلن، وهنــاك واحــد ثــان كان لــه ظــروف 

خاصــة، وهنــاك اثنــان، ويعــاد التأهيــل لأربعــة مــع بعــض، هــؤالء ســيخرجون أيًضــا، اخلمســة ســيخرجون إن 

ــاك أخطــاء مرتبطــة باملؤسســة  ــل ألن هن ــا يســمى إعــادة التأهي ــاك م ــادة القــوات املســلحة هن شــاء اهلل، ولكــن قي

ــن  ــد وعري ــال لواح ــب وال جم ــت قري ــاء اهلل يف وق ــيخرجون إن ش ــا س ــؤالء أيًض ــايل ه ــها، وبالت ــكرية نفس العس

خرجــوا.. اخلمســة الباقــني ســيخرجون يف أقــرب وقــت إن شــاء اهلل.

ــوز  ــة ورم ــوز التضحي ــم.. رم ــم وبلده ــون لوطنه ــكندرية املحب ــل اإلس ــة.. أه ــتقرة العظيم ــكندرية املس اإلس

املشــاركة احلقيقيــة يف الثــورة.. حركــة اإلســكندرية املســتمرة وخالــد ســعيد، وقــد كان رشارة أوىل للثــورة، 
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اإلســكندرية وال يمكــن أبــًدا أن ننســى دمــاء ســيد بــال ومــا وقــع لــه أبــًدا، هــذه حقــوق تعــود مــن الشــعب أوالً 

ألهــل هــؤالء ومنــي.. مــن الســلطة التنفيذيــة ألهلهــم ومــن القضــاء قصاًصــا عــادالً ممــن ارتكــب هــذه اجلرائــم يف 

ــال. ــيد ب ــعيد وأرسة س ــد س ــة ألرسة خال ــة والرعاي ــة واملحب ــق هــؤالء، فأرسهــم كل التحي ح

أهيــا األحبــاب.. يف يــوم مجعــة كهــذا مبــارك وباقــرتاب أيــام مباركــة وبالقــرب منكــم والوجــود معكــم 

وبوجوهكــم الطيبــة هــذه أرى يف املســتقبل خــًرا كثــًرا.

ــا أريــد أن أوصيكــم وصيــة، ال أحــد يســاعد املهربــني الذيــن يبيعــون الســوالر يف الســوق الســوداء وال أنابيــب   أن

البوتاجــاز.. ال أحــد يشــرتي مــن هــؤالء ألننــا نحارصهــم يف قضايــا راحــت للنيابــة فعــًا.. هنــاك عصابــات تشــتغل 

ونحــن نحــاول أن نحارصهــم.. ال تشــجعوهم.. نتحمــل بعــض الــيء ملواجهــة هــذا الفســاد.. نضــع أيدينــا عليــه كلنا.

أوصيكم خًرا بوطنكم مر، وببلدكم - طبًعا أنتم ال حتتاجون إىل توصية - اإلسكندرية.

 أحبكــم مجيًعــا، وســعدت بالوجــود بينكــم ومعكــم، أشــكركم عــى هــذه الوقفــة، كل عــام وأنتــم بخــر، كل 

ســنة وأنتــم طيبــون.

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 الســيد الفريــق أول، األخ العزيــز عبــد الفتــاح الســييس، وزيــر الدفــاع واإلنتــاج احلــريب، الســادة القــادة، اإلخوة 

األعــزاء، الضبــاط وضبــاط الصــف واجلنــود، أحييكــم مجيًعــا بتحيــة القلــب، مــن قلبــي إليكــم مجيًعــا، يف هــذا 

املــكان العزيــز علينــا مجيًعــا، فالتحيــة بالســالم، فالســالم عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه، وكل عــام وأنتــم بخــر.

 نحــن يف شــهر أكتوبــر، 19 أكتوبــر، أكتوبــر 73، رمضــان حينئــذ، النــر الــذي وفقكــم اهلل إليــه بالعمــل واجلــد 

والعــرق والتدريــب واالجتهــاد واإلرادة والتضحية والشــهادة.

كلمة الرئيس مرسي أثناء زيارته
 للمنطقة الغربية العسكرية

  19 أكتوبر 
2012م



862

ــا كثــًرا،  ــا طيًب  كنــت اآلن، يف صــاة اجلمعــة وبعدهــا يف مرســى مطــروح، وســمعت عنكــم مــن النــاس كاًم

ــرة، ولذلــك  ــات كث وهــذا يســعدين ويثلــج صــدري أيًضــا، فحّملــوين إليكــم، قيادهتــم الشــعبية، ســامات وحتي

ــة  ــر جتمــع كل املريــني، القــوات املســلحة، املؤسســة العريقــة القوي ــه يف مطــروح، أن مناســبة أكتوب أكــرر مــا قلت

ــرة  ــإرادة ح ــوا ب ــا قال ــذوا م ــذوا ونّف ــوا وأنف ــر، وقال ــعب م ــه ش ــدوا ب ــا وع ــا ب ــّر قادهت ــي أب ــة، الت ــة العظيم الفتي

ــا أشــهد عــى هــذا. كاملــة، واختــاروا هــم ذلــك، وأن

هــم الذيــن اختــاروا أن يقــودوا مرحلــة صعبــة مــن مراحــل الدولــة املريــة احلديثــة، مــر اجلديــدة التــي نحبهــا 

ــة،  ــة صحيح ــة ديمقراطي ــة بطريق ــة منتخب ــادة مدني ــلطة إىل قي ــلموا الس ــرة أن يس ــم احل ــرروا بإرادهت ــون، وق أن تك

حرســها وســهر عليهــا، وخطــط هلــا أبنــاء القــوات املســلحة، قيــادة وجنــًدا.

مــن أجــل ذلــك، البــد مــن الوفــاء ملــن كانــوا أوفيــاء، والبــد مــن العرفــان ألصحــاب الفضــل، والبــد مــن أن حيمــل 

شــعب مــر، وهــو كذلــك كــا محــل قبــل ذلــك يف أيــام صعــاب يف 67، وأيــام فيهــا تضحيــة وفــداء ونــر يف 73، 

ويف أيــام فيهــا صعوبــات بالغــة يف ينايــر 2011م. هــذا الشــعب الــذي حيمــل بــكل قــوة حيمــل بــكل إخــاص قواتــه 

املســلحة يف قلبــه.

أقــول لكــم: إن هــذا الشــعب ال ينســى أبــًدا، وإنــا يتذكــر، وعندمــا يتذكــر أبنــاءه يف القــوات املســلحة يتذكــر 

ويذكــر هلــم حســن الصنــع، ومجيــل الفعــل، ومضــاء اإلرادة، وقــوة العزيمــة يف أن ينفــذوا مــا قالــوا، ولذلــك: نحــن 

ــاج،  ــل، إىل اإلنت ــل، إىل العم ــم إىل الفع ــدة، ث ــم إىل الوح ــاهلل، ث ــة ب ــن الصل ــا اآلن إىل حس ــون احتياًج ــا نك ــد م أش

ــب  ــر إىل التدري ــل وأكث ــت، ب ــا كان ــة، مثل ــاء اإلرادة واهلم ــا إىل مض ــن احتياًج ــا نكــون نح ــد م ــبة لكــم أش وبالنس

والتدريــب الشــاق والتدريــب العنيــف، والتدريــب الــذي يصنــع الرجــال حتــى يضطلــع باملهــام.

ــدة، ننتقــل  ــاق جدي ــدة، ننتقــل إىل آف ــة جدي ــة الوطــن، ننتقــل إىل مرحل ــرة وعظيمــة، وأعظمهــا محاي  املهــام كث

إىل مــر اجلديــدة، مــر التنميــة، مــر الرخــاء، بعــد مــر احلريــة والديمقراطيــة واالســتقرار، وال يمكــن أبــًدا 

ملــن بــذل دمــه، وبــذل نفســه وروحــه يف ســبيل احلريــة، ويف ســبيل األمــن واالســتقرار، ال يمكــن ملــن فعــل ذلــك أن 

يبخــل ببــذل اجلهــد والعــرق مــن أجــل االســتقرار والتنميــة واآلفــاق اجلديــدة.

ــة. مــا  ــة يف املســتقبل؛ بحراســتكم للوطــن، وباملشــاركة يف هــذه التنمي ــم دعامــة أساســية يف منظومــة التنمي  أنت

ســمعته اآلن دور عظيــم تقومــون بــه، وهــذه ليســت حرًبــا، وإنــا هــو دور يتناســب واملرحلــة مــع اســتمرار التدريب 

واالســتعداد للدفــاع والــذود عــن حيــاض وكرامــة الوطــن وعرضــه وشــعبه بــكل قــوة.
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ــن إذا  ــون، ولك ــا تقدم ــرى م ــه ال ي ــون، بعض ــا تفعل ــرف م ــه ال يع ــا بعض ــعب رب ــذا الش ــك، ه ــاج إىل ذل نحت

ــي يســتحقوهنا،  ــازل الت ــاس املن ــزل الن ــع عــى األشــياء ين ــا اطل ــه يصــدق، وإذا مــا عــرف يقــدر، وإذا م ــل ل ــا قي م

ــرى. ــمع وي ــك اهلل )8( يس ــوق كل ذل ــوا فف واطمئن

 ال شــك أهيــا األحبــاب، أن املرحلــة فيهــا تفاصيــل كثــرة، وربــا أحياًنــا بعــض االلتبــاس، وربــا أحياًنــا بعــض 

األخطــاء التــي قــد ترتكــب هنــا أو هنــاك ماديــة كانــت أو قوليــة، وقــد خيطــئ البعــض يف حــق اآلخــر، وقــد خيطــئ 

هــذا البعــض يف حقكــم، وأنــا بصفتــي مســؤواًل عنكــم وقائــًدا لكــم أمحــل عنكــم كل مــا يوجــه إليكــم مــن ســهام، 

وكل مــا يوجــه إليكــم مــن إســاءة؛ ألين أعــرف أنــا هــذا غــر مقصــود، وأن هــذا الشــعب وهــذا الوطــن ال يمكــن 

أبــًدا أن يــيء إليكــم، وال أن يــيء إىل قياداتكــم احلاليــة أو الســابقة، أو حتــى يف املســتقبل؛ ألين عــى يقــني أنكــم 

تفــرزون دائــًا خيــاًرا منكــم يقومــون هبــذه املســؤولية.

نحــن يف هــذه األيــام مقبلــون عــى أيــام فيهــا عمــل، أيــام نبــذل فيهــا جهــًدا، قــد نتخــذ فيهــا قــرارات؛ لكــي نعــر 

هبــذا الوطــن إىل األمــام، وال ننظــر أبــًدا إىل اخللــف، وال أســفل األقــدام؛ ولذلــك اليقظــة، واحلــذر، واالســتعداد، 

ــك وبعــده  ــل ذل ــات، ســاح، وقب ــة، مركب ــاك كل أدوات العــر، إلكرتوني ــب، وامت وإكــال كل مظاهــر التدري

عزيمــة الرجــال، ومهــة القــادة، وطاعــة اجلنــد، هــذه منظومــة متكاملــة تقومــون هبــا.

ــا ننظــر إىل األمــام، وندفــع ســفينة الوطــن؛ لكــي تبحــر إىل آفــاق أرحــب، وال يمكــن أن تبحــر  وعليهــا ومًع

بغــر كل أعضــاء الوطــن، وكل أبنــاء الوطــن، كل أبنــاء مــر يف كل مــكان، يف كل الفئــات؛ الكبــار والشــباب، 

واألغنيــاء والفقــراء، املســلمني واملســيحيني، الرجــال والنســاء، الشــعب واجليــش والرطــة، هــذه ســفينتنا.

 اجلنديــة جــزء أصيــل مــن القيــادة؛ فالقائــد ال ينجــح إال إذا 
فيتميــز  متيــز   وإذا  األول،  املقــام  يف  ناجًحــا  جندًيــا  كان 
باجلنديــة أواًل، مث باخلــرة والدرايــة والقــدرة علــى القيادة، 

ــر وأكــر وبالتــايل املســؤولية علــى القــادة أكث
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 هــذا وطننــا نمتلكــه مجيًعــا، نســتهم فيــه مجيًعــا، نحمــل مســؤوليته مجيًعــا، نتحمــل هــذه املســؤولية اآلن يف هــذه 

املرحلــة، ونرفــع رايــة العبــور الثالــث مًعــا نحــو التنميــة، مًعــا نحــو اإلنتــاج واالســتقرار، مًعــا إىل وطــن أفضــل، إىل 

غــد أفضــل، إىل حالــة اســتقرار حقيقــي، نحبــه مجيًعــا.

ــي.  ــى، ويرتق ــن ويرق ــذا الوط ــعد ه ــم.. يس ــم لوطنك ــم، وحبك ــواعدكم، وبإرادتك ــر، وبس ــر كث ــد خ  يف الغ

واجلنديــة جــزء أصيــل مــن القيــادة؛ فالقائــد ال ينجــح إال إذا كان جندًيــا يف املقــام األول، وإذا متيــز فيتميــز باجلنديــة 

أوالً، ثــم باخلــرة والدرايــة والقــدرة عــى القيــادة، وبالتــايل املســؤولية عــى القــادة أكثــر وأكــر، وإذا كنــا نتحــدث 

عــن مســرة جديــدة فإننــا مجيًعــا نعتــر أنفســنا مســؤولني عنهــا، ونقود دفــة الوطــن وســفينته إىل االســتقرار واألمان.

 أنــا أريــد أن أرســل مــن خالكــم حتيــة شــكر وعرفــان وحمبــة وتقديــر إىل كل أبنــاء القــوات املســلحة، أرســل 

مــن خالكــم حتيــة حمبــة وعرفــان وتقديــر إىل كل قيــادات القــوات املســلحة الســابقة واحلاليــة، إىل كل مــن ســامهوا 

باقتــدار وِجــد يف قيــادة ســفينة الوطــن يف مرحلــة صعبــة مررنــا هبــا، ومــا زالــوا يفعلــون، مــن خالكــم أرســل حتيــة 

إىل كل أبنائكــم، إىل كل أزواجكــم، إىل كل عشــائركم وأرسكــم، إىل مــن تعولــون أو تعيشــون معهــم؛ فهــم مجيًعــا 

مــن نســيج هــذا الوطــن، مــن هــذا الشــعب، حيملــون ذات املســؤولية.

كل عــام وأنتــم مجيًعــا بخــر، وأمتنــى لكــم التوفيــق، وأدعــو اهلل أن جيمعكــم وأن جيمعنــا كلنا يف صــف واحد، 

بيــد عــى يد، عــى قلــب رجــل واحد.

 مر التي نحبها ونرجو هلا اخلر، كل سنة وأنتم طيبون.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

احلمد هلل، والصاة والسام عى رسول اهلل )]( }وقل اعملوا فسرى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون{.

الســيد املستشــار حســام الغريــاين - رئيــس اجلمعيــة التأسيســية - الســيدات والســادة، اإلخــوة واألخــوات 

ــه  ــكل أبنائ ــري ب ــعب امل ــا، الش ــون مجيًع ــا املري ــم، أهي ــع الكري ــرة، اجلم ــية املوق ــة التأسيس ــاء اجلمعي أعض

وطوائفــه، الشــعب بــكل رجالــه ونســائه، الشــعب املــري بشــبابه وشــيبانه، الشــعب املــري املســلمني 

ــه. ــة اهلل وبركات ــم ورمح ــام عليك ــدة، فالس ــة اخلال ــا بالتحي ــم مجيًع ــيحيني.. أحييك واملس

كلمة الرئيس مرسي يف مؤمتر تسليم 
مشروع الدستور إليه

  1 ديسمر 
2012م
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 يف هــذا اليــوم العظيــم مــن أيــام الوطــن الكبــر مــر، ويف هــذا اليــوم األغــر مــن واقــع مرنــا احلبيبــة الــذي 

ــه  ــد ثورت ــم بع ــري العظي ــعب امل ــه الش ــطر في ــا، يس ــا وأهلن ــا وبلدن ــر لوطنن ــتقبل زاه ــه إىل مس ــر من نأمــل أن نع

ــاب جمــده. ــه وكت ــدة يف تاريــخ حضارت ــه صفحــة ناصعــة جدي ــر 2011م، يســطر في ــورة 25 يناي ــرة ث الكب

إن املتتبــع ملســار مــر الدســتوري العريــق، الــذي بــدأ منــذ مــا يزيــد عــى مئــة ومخــس وســبعني عاًمــا، منــذ أن 

أصــدر حممــد عــي أول وثيقــة شــبه دســتورية.

 إن املتتبــع لذلــك ليجــد أن كفــاح املريــني اســتمر مــن أجــل الوصــول إىل نظــام دســتوري مســتقر حيقــق احلريــة 

والعــدل والكرامــة اإلنســانية، ودوًمــا كانــت أهــم تلــك اللحظــات الدســتورية تــأيت يف ســياق ثــورات شــعبية ملهمة 

وموحيــة، ونحــن أمــام هــذه اللحظــة اجلديــدة الكــرى بعــد ثــورة اخلامــس والعريــن مــن ينايــر التــي ليســت فقــط 

األعظــم يف تاريــخ مــر، بــل هــي جتربــة فريــدة بــني ثــورات الشــعوب يف العــامل أمجــع، يف العــامل أمجــع جغرافًيــا ويف 

التاريــخ أيًضــا حضارًيــا.

وإذا كنــا نخطــو اليــوم خطــوة أخــرى يف مســار اســتكال الثــورة، فــا يمكــن لنــا أن ننســى تضحيــات شــهدائنا 

األبــرار، وال يمكــن أن ننســى أيًضــا مــن أصيبــوا يف هــذه الثــورة، وال ننســى أهلهــم أهــل الشــهداء وذوهيــم 

واملصابــني، هــؤالء الشــهداء واملصابــون الذيــن لــوال دماءهــم الذكيــة مــا كنــا لنصــل إىل هــذا املشــهد املهيــب الــذي 

ــاذ  ــني عــى إنف ــي أوشــكت عــى االنتهــاء إال أن إرصار املري ــة الت ــة االنتقالي ــة املرحل ــاه اآلن، ورغــم صعوب نحي

إرادهتــم ظــل هــو العنــوان األبــرز، وقامــوا مجيًعــا لرســموا مامــح هــذه املرحلــة ابتــداًء مــن اخلامــس والعريــن 

مــن ينايــر بدايــة الثــورة، ومــروًرا باســتفتاء 19 مــارس 2011م، ومــروًرا باالنتخابــات الرملانيــة بمراحلهــا املختلفة 

واالنتخابــات الرئاســية بجولتيهــا ليؤكــدوا إرصارهــم عــى إنجــاح ثورهتــم.

مشــروع الدســتور هــو حصيلــة حــوار جمتمعــي ممتــد وعميــق 
شــارك فيــه كل أطيــاف اجلماعــة الوطنيــة املصريــة يف 
أيًضــا  اخلــارج  يف  املصرييــن  وخارجهــا  مصــر  ربــوع  مجيــع 
مســودة  حققــت  وقــد  هبــم،  االلتقــاء  ومت  آرائهــم،  أخــذت 

عديــدة اجتاهــات  يف  املأمولــة  الطموحــات  الدســتور 
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 املريــون مــرون عــى املــي قدًمــا إىل األمــام للوصــول إىل أهــداف وغايــات هــذه الثــورة املباركــة املجيــدة. 

إن هــذه اجلمعيــة التــي وضعــت هــذا املــروع هــي أول هيئــة تأسيســية مريــة منتخبــة طــوال التاريــخ احلديــث؛ 

حيــث إن اللجــان الســابقة يف تارخينــا جلــان وضــع الدســاتر مــع تقديرنــا جلهودهــا كانــت معينــة، إمــا بــإرادة ملكيــة 

ــا لدســاتر ســابقة، وهــو أمــر ال شــك لــه داللــة  ــة منتخبــة وضعــت مروًع ــا جلن أو رئاســية، فلــم يكــن يف تارخين

كبــرة، حيــث تــم اختياركــم يف ثــاث حمطــات ديمقراطيــة:

األوىل عــر االســتفتاء الــذي جــرى يف مــارس 2011م والــذي حدد طريقة تشــكيل هــذه اجلمعيــة الثانية، جاءت 

عــر انتخابــات جملــس الشــعب انتخابــات جملــي الشــعب والشــورى والتــي شــارك فيهــا يف هــذه االنتخابــات أكثــر 

مــن 32 مليــون مــري، والثالثــة عــر انتخابــات أجراهــا أعضــاء الرملــان بغرفتيــه الشــعب والشــورى املنتخبــني، 

ثــم مــرت اجلمعيــة التأسيســية بمراحــل كثــرة عشــناها مجيًعــا حلظــة بلحظــة، حيــث حلــت اجلمعيــة األوىل بحكــم 

قضائــي وتشــكلت اجلمعيــة احلاليــة بعــد أن اتفقــت القــوى الفاعلــة يف املجتمــع املــري عــى معايــر عضويتهــا، 

وحتديــد أعضائهــا، وقــد شــاركتم عــر مــا يقــرب مــن ســتة أشــهر متصلــة، شــاركتم يف صياغــة مــواد هــذا املــروع 

بدرجــات متفاوتــة، وكانــت مناقشــاتكم املســتفيضة يف كل اجللســات تقريًبــا تنقلهــا، كــا ســمعنا مــن األخ العزيــز 

ــة، كانــت تنقــل معظمهــا وســائل اإلعــام عــى اهلــواء مبــارشة شــاهًدا عــى  ــاين رئيــس اجلمهوري املستشــار الغري

املجهــود الضخــم الــذي اســتهدف صالــح الوطــن ومســتقبله فلكــم مجيًعــا أتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر، ومــن 

أراد أن جيــزل ألخيــه يف العطــاء فليقــل لــه جــزاك اهلل خــًرا، فجزاكــم اهلل خــًرا.

 إن أحــًدا ال يســتطيع أن يــويّف هــذه اجلمعيــة حقهــا يف الثنــاء عــى مــا قامــت بــه مــن عمــل رغــم الظــروف الصعبــة 

والضغــوط املســتمرة عليكــم ســواء مــن شــارك منكــم حتــى اجللســات النهائيــة أو مل يشــارك حتــى النهايــة، وأســأل 

اهلل أن جيــزي اجلميــع عــن الوطــن خــر اجلــزاء<

 وحتيــة خاصــة حقيقــة هــذا واجــب أعــر بــه لكــم مجيًعــا عــن تقديــري مــن خــال تقديــم هــذه التحيــة اخلاصــة 

للقــايض اجلليــل املستشــار حســام الغريــاين، فلــك منــي خالــص الشــكر والتقديــر، وعندمــا أقــول منــي فأنــا بذلــك 

أعــر عــن نفــي رصاحــة وعــن الشــعب املــري الــذي اختــارين رئيًســا بالنيابــة عنــه مجيًعــا، لــك يا ســيادة املستشــار 

خالــص الشــكر وعظيــم التقديــر.
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 فلقــد - تفانيــت مــن غــر تزكيــة عــى اهلل - يف ســبيل هــذا املــروع وحتملــت برئاســتك للجمعيــة التأسيســية 

الكثــر والكثــر، وأكــرر فلــك منــي ومــن شــعب مــر العظيــم خالــص العرفــان والدعــاء أن حيفظــك اهلل وأعضــاء 

اجلمعيــة لوطنكــم دائــًا.

 أهيا السيدات والسادة، يا أبناء مر مجيًعا،

إن مــروع الدســتور هــو صناعــة أيديكــم يف اجلمعيــة وثمــرة أفكاركــم وحصيلــة حــوار جمتمعــي ممتــد وعميــق 

شــارك فيــه كل أطيــاف اجلاعــة الوطنيــة املريــة يف مجيــع ربــوع مــر وخارجهــا املريــني يف اخلــارج أيًضــا أخذت 

ــودة  ــت مس ــد حقق ــم، وق ــع أعالك ــرف وأتاب ــا أع ــم، ك ــذه اآلراء معك ــت ه ــم، وضمن ــاء هب ــم االلتق ــم، وت آرائه

ــات  ــة يف اجتاه ــات املأمول ــام الطموح ــائل اإلع ــر وس ــني ع ــني املري ــا ماي ــا تابعه ــا، ك ــي تابعته ــتور الت الدس

عديــدة مــن بينهــا.

وال يمكــن إحصاؤهــا كاملــة، لكــن مــن بينهــا أهنــا أكــدت عــى ســيادة الشــعب وحقــوق وحريــات املريــني، 

فالكرامــة بمقتــى هــذا املــروع أضحــت حًقــا لــكل إنســان يعيــش عــى أرض مــر، حتى ولــو إن مل يكــن مرًيا، 

وهــذه ســابقة يف كل دســاتر األرض كــا اعتمــدت املواطنــة كمبــدأ رئيــي حاكــم لــكل مــواد الدســتور يســاوي بــني 

اجلميــع دون التمييــز بــني املريــني بســبب املعتقــد أو النــوع، وألول مــرة يف دســاتر مــر ينتــر الدســتور إلرادة 

ــة فلــم يعــد يســتطيع حــل الرملــان إال باالســتفتاء، وإذا كانــت  ــات رئيــس اجلمهوري الشــعب، فتقلصــت صاحي

نتيجــة االســتفتاء بالرفــض وجــب عليــه أن يســتقيل.

ــة بغرفتيهــا ليــس يف حماســبة القائمــني عــى األمــر يف البــاد  ــات الســلطة التريعي وذلــك مــع توســيع صاحي

فحســب، لكنهــا طالــت أيًضــا آليــة تعديــل الدســتور ذاهتــا، وهــو مــا تبــدى يف النــص عــى متكــني مخــس أعضــاء 

الرملــان مــن اقــرتاح التعديــات عــى الدســتور، وبذلــك تضــع آليــة تعديــل ديمقراطية يشــرتك ممثــًا يف جملــس نوابه 

وعــر االســتفتاء يف تغيــر مــا يــراه رضورًيــا مــن مــواد الدســتور، وذلــك اســتجابة للظــروف واملطالــب اجلديــدة، 

فالدســاتر تولــد وتعيــش بــإرادة الشــعوب.

 كــم كنــا نحلــم نحــن املريــني عقــوًدا طويلــة بــأن يكــون الشــعب بحــق هــو مصــدر الســلطة هــذا مــا تابعتــه 

وأراه يف هــذه النصــوص التــي أذكرهــا مــن هــذا املــروع أن الشــعب بحــق هــو مصــدر الســلطة، كــا أحســب أن 



869

الفصل الرابع: لقاءات واحتفاليات ومؤمترات  الرئيس الشهيد محمد مرسي

ــة  ــة االجتاعي ــى العدال ــد ع ــر بالتأكي ــورة 25 يناي ــة ث ــورة العظيم ــداف الث ــن أه ــًرا ع ــاء مع ــتور ج ــروع الدس م

مــن خــال ضــان حــد أدنــى لأجــور واملعاشــات، كــا عمــل عــى حماربــة الفســاد واالســتبداد واالنتصــار حلريــة 

ــة  ــة الصحاف ــات وحري ــى املعلوم ــول ع ــق يف احلص ــة واحل ــكاله املختلف ــداع بأش ــرأي واإلب ــر وال ــاد والفك االعتق

والطباعــة والنــر وإصــدار الصحــف، وهــو مــا يؤســس لنظــام ديمقراطــي حقيقــي يمكــن أن يبنــي بحــق نموذًجــا 

متفــرًدا لوطننــا العظيــم.

هــذا مــا نصنعــه مًعــا بأيدينــا، ومــا ســوف يقولــه الشــعب فيــه رأيــه بــكل حريــة وشــفافية، أمــا الرمــوز الوطنيــة 

ــة، فلهــم أقــول ال شــك إنكــم أبليــت بــاًء حســنًا ملشــاركتكم  التــي فضلــت عــدم املشــاركة يف اجللســات اخلتامي

ــذا  ــام ه ــم يف خت ــت رؤيتك ــى وإن اختلف ــة، حت ــة اجلمعي ــاح مهم ــواده وإنج ــاج م ــروع وإنض ــذا امل ــة ه يف صياغ

املــروع إال أن جهدكــم مقــدر، وال يمكــن أن يضيــع أثــره أو ننســاه، ومهــا كانــت الدوافــع لعــدم مشــاركتكم يف 

اجللســات اخلتاميــة فــإن التاريــخ ســيخلد موقفكــم الوطنــي يف إعــداد هــذا املــروع.

ــا يف االجتــاه الصحيــح ممهــًدا الطريــق لتحقيــق   وأقــول لكــم: إن أهــم مــا يعنينــا هــو أن يكــون الدســتور ماضًي

األهــداف املرجــوة يف بنــاء الوطــن وطننًــا الكبــر مــر.

ــاك  ــدرك أن هن ــج ن ــاد املنت ــل اجل ــاق العم ــق إىل آف ــاف لننطل ــاذب واالخت ــة التج ــاوز مرحل ــد أن نتج ــا نري إنن

ــدر  ــك ق ــا يف املســتقبل يف الداخــل واخلــارج، ونحــن أهــل مــر هلــا - إن شــاء اهلل - وذل ــا تنتظرن ــات جثاًم حتدي

كل الشــعوب احلــرة وكل البنائــني العظــام، ومــن هنــا أجــدد الدعــوة لفتــح حــوار وطنــي جــاد حــول مهــوم الوطــن 

ــا الوليــدة. بــكل رصاحــة وجتــرد، إلهنــاء املرحلــة االنتقاليــة يف أرسع وقــت بــا يضمــن محايــة ديمقراطيتن

اجلمعيــة الــي وضعــت مشــروع الدســتور هــي أول هيئة تأسيســية 
مصريــة منتخبــة طــوال التاريــخ احلديــث؛ حيــث إن جلــان وضــع 
ملكيــة  بــإرادة  إمــا  معينــة،  كانــت  تارخينــا  يف  الدســاتر 
وضعــت  منتخبــة  جلنــة  تارخينــا  يف  يكــن  فلــم  رئاســية،  أو 
مشــروًعا لدســاتر ســابقة، وهــو أمــر ال شــك لــه داللــة كبــرة
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أهيا السيدات والسادة،

إن مــر فخــورة بأجــواء احلريــة والشــفافية التــي مارســت هبــا اجلمعيــة مهامهــا، فقــد نوقشــت مروع الدســتور 

ــورة اخلامــس  ــدة مــن نجاحــات ث ــع داخــل مــر وخارجهــا، ويعــد هــذا املــروع حلقــة جدي حتــت أعــني اجلمي

والعريــن مــن ينايــر، وأيًضــا يعــد نجاًحــا لشــهدائها ومصابيهــا، وأًيــا كان موقــف الشــعب املــري يف االســتفتاء 

عــى هــذا املــروع قبــوالً أو رفًضــا، فــا شــك أن هــذا االســتفتاء ســيكون لبنــة جديــدة يف بنــاء نظامنــا الديمقراطــي 

ــا بواقعهــا  ــرة بأبنائهــا مجيًع ــع مســتقبل مــر، مــر الكب ــرأي واملشــاركة يف صن ــر عــن ال ــة للتعب وممارســة عملي

ــة وترتاكــم  ــة هــي ثقافــة ترتاكــم وتتجــزر عــر ممارســاهتا، تتجــزر الديمقراطي وتارخيهــا وحضارهتــا؛ فالديمقراطي

باملارســة، وهــا نحــن نفعــل وإنــا ملاضــون إىل ذلــك، إن شــاء اهلل.

 أهيا السيدات والسادة،

ــاء  ــم للقض ــدور العظي ــى ال ــد، ال أنس ــتور اجلدي ــذا الدس ــى ه ــتفتاء ع ــة إىل االس ــوة األم ــدد دع ــا بص ــي وأن إنن

ــة، وال  ــاد ونزاه ــكل حي ــا ب ــبق إجراؤه ــي س ــتفتاءات الت ــات، واالس ــى االنتخاب ــد يف اإلرشاف ع ــري املجي امل

يــن بذلــك قــوى  أغفــل دوره الشــجاع يــوم أعلــن رجالــه عــن تزويــر االنتخابــات يف ظــل النظــام الســابق، مَتحدِّ

البطــش واإلرهــاب، ويقينــي وبثقــة كاملــة أن هــذا القضــاء العظيــم ســيبقى دائــًا حــارس العــدل ضامــن احلقــوق 

ــا إىل اهلل يف حمــراب العدالــة ليصــل كل حــق إىل صاحبــه، وأن شــعاره  حامــي احلريــات يعمــل الليــل والنهــار تقرًب

ــًا أن القــوي عنــده ضعيــف حتــى يأخــذ احلــق منــه، وأن الضعيــف عنــده قــوي حتــى يأخــذ احلــق لــه. دائ

 إن هــذا الوطــن يقــوم عــى ســيادة القانــون وعلــو الدســتور وتوقــر القضــاء ونــزول مجيــع مؤسســات الدولــة 

واملواطنــني كافــة عنــد أحكامــه التــي هــي عنــوان العدالــة واحرتامهــا مــن اعتبــارات النظــام العــام الــذي البــد منــه، 

يكــون  بــأن  طويلــة  لعقــود  حيلمــون  املصريــون  كان 
الشــعب حبــق هــو مصــدر الســلطة وهــذا مــا تضمنــه وأكــد 
عليــه مشــروع الدســتور 2012م، كمــا أنــه جــاء معــًرا 

عــن أهــداف الثــورة العظيمــة ثــورة 25 ينايــر
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وكي ثقــة أن قضــاة مــر األجــاء ســيكونون عوًنــا لوطنهــم وشــعبهم كــا كانــوا دائــًا باملشــورة والــرأي والفكــرة، 

وأنــه ال يمكــن أن ينــرف أحــد خــارج دائــرة املروعيــة القانونيــة.

 أهيا السيدات والسادة،

إن العــامل مــن حولنــا ينظــر إىل جتربتنــا هــذه حقيقــة، إن العــامل مــن حولنــا كلــه، العــامل العــريب والعــامل اإلســامي 

والعــامل كلــه، ينظــر إىل جتربتنــا، فمنــذ اللحظــة األوىل للثــورة املريــة شــدت الثــورة املريــة بإبــداع شــباهبا وتفــاين 

رجاهلــا ونســائها شــدت أنظــار العــامل إليكــم، ومــا زالــت، وينظــر هــذا العــامل كيــف ســيبني املريــون مؤسســاهتم 

ليقيمــوا نموذجــه الديمقراطــي يف مــر العظيمــة ويســتمر عطــاء املريــني احلضــاري ملهــًا وموحًيــا للعــامل أمجــع 

وخاصــة لثــورات الربيــع العــريب.

 أهيا السيدات والسادة،

واآلن وبعــد متابعنــا جلهــود اجلمعيــة التأسيســية، بــكل حــب وتقديــر، وتســلمي ملــروع الدســتور هــذا منكــم 

مــن رئيــس اجلمعيــة، وحرًصــا منــي عــى بنــاء مؤسســات الوطــن دون تراجــع أو تباطــؤ، فســأصدر قــراري اليــوم 

بدعــوة مجــوع الشــعب املــري إىل االســتفتاء عــى مــروع الدســتور، وذلــك يــوم الســبت املوافــق 15 مــن ديســمر 

ــاء اهلل،  ــتقرة إن ش ــة املس ــر الديمقراطي ــام م ــن أي ــًدا م ــا جدي ــون يوًم ــى أن يك ــو اهلل وأمتن ــذي أدع 2012م، وال

وليذهــب اجلميــع َمــن أّيــد ومــن حتفــظ، مــن وافــق ومــن عــارض، فليذهــب اجلميــع إىل هــذا االســتفتاء ليقــول رأيــه 

يف هــذا املــروع للدســتور بــكل حريــة ومســؤولية وشــفافية؛ فبنــا مجيًعــا يبنــى الوطــن.

فالديمقراطيــة هــي املشــاركة، هــي التعبــر عــن الــرأي بحريــة، كــا قلــت وأؤكــد أدعــو مجيــع املواطنــني لينظــروا 

بدقــة وموضوعيــة وتدبــر يف مــواد هــذا املــروع الــذي بــني أيدينا؛ كــي نحكم عقولنــا ونختــار بضائرنا إرضــاًء لربنا، 

وحتقيًقــا ملصلحــة وطننــا، نختــار بضائرنــا - إن شــاء اهلل - مــا يصلــح بادنــا، وحيقــق آمالنــا وآمــال أبنائنــا وأحفادنــا، 

ومــن يــأيت بعدنــا، آمــاالً عريضــة هلــؤالء باحلريــة والديمقراطيــة والعدالــة االجتاعيــة احلقيقية واالســتقرار.

 إننــي ونحــن نبــدأ مًعــا هــذه املرحلــة املهمــة مــن بنــاء مؤسســات الدولــة وتطــور نظامنــا الســيايس، أقــول لشــعبنا 

ــا محلتمــوين مــن مســؤولية إدارة شــأن الوطــن، هــذه املســؤولية  ــوين بقــوة في ــد: أعين ــل املؤي ــم املعــارض قب العظي

حتتــم عــّي أمــام اهلل وأمامكــم وأمــام الشــعب املــري أمــام العــامل أن أمــي قدًمــا إىل األمــام، وأال أتــردد أبــًدا يف 
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أن أنفــذ إرادة هــذا الشــعب الــذي أعتقــد يقينـًـا أهنــا بعــد إرادة اهلل ســتنجح يف أن نصــل بمرنــا - إن شــاء اهلل - إىل 

بــر األمــان.

 أقول لكم مرة أخرى:

أعينــوين بقــوة فيــا محلتمــوين مــن مســؤولية إدارة شــأن الوطــن، وأردد قــول اهلل )ع(: }إن أريــد إال اإلصــالح 

مــا اســتطعت ومــا توفيقــي إال بــاهلل عليــه توكلــت وإليــه أنيــب{ صــدق اهلل العظيــم.

 وأحيــي األخ العزيــز القــايض املستشــار حســام الغريــاين عــى هــذا املجهــود رئيــس اجلمعيــة، وأحييكــم الســيدات 

والســادة الكــرام أعضــاء اجلمعيــة، وأحيــي كل األخــوة احلضــور، وأشــكركم وأمتنــى ملرنــا لكــم لشــعبنا - إن شــاء 

اهلل - االســتقرار واألمــن واخلــر }ويســألونك متــى هــو قــل عســى أن يكــون قريًبــا{، إن شــاء اهلل، شــكًرا جزيــًا.

أشكركم مجيًعا، السالم عليكم.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

أهاًل وسهاًل بحراتكم مجيًعا.

ــا  ــا ســعيد جــًدا باســتمرار التواصــل واللقــاءات بين ــة، فأن ــاع الثالــث خــال الفــرتة املاضي هــذا هــو االجت

وبــني بعــض، وهــذا أمــر مهــم جــًدا ومطلــوب. وبقــدر مــا يســعدنا مجيًعــا أن نلتقــي، لكــن أيًضــا جيــب أن يكــون 

هلــذه اللقــاءات مــردود إجيــايب.

القطاع اخلاص يف مر هو العمود الفقري اآلن بدون شك للعملية التنموية برمتها بالنسبة ملر.

كلمة الرئيس مرسي أثناء لقائه برجال األعمال
19 فراير 

2013م
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ــون يف  ــري يعمل ــون م ــن 17 ملي ــر م ــن أكث ــم ع ــرة، نتكل ــن م ــر م ــم أكث ــمعتها منك ــي س ــام الت ــة األرق وبلغ

القطــاع اخلــاص، مقابــل حــوايل 6 مايــني يف احلكومــة والقطــاع العــام وقطــاع األعــال، و17 مليــون لــو كل واحــد 

ــا، فهــذا معنــاه أن القطــاع اخلــاص، ليــس  مرتبًطــا بثاثــة يف املتوســط يف املجتمــع املــري، نتكلــم عــن 50 مليوًن

تفضــًا منــي عليــه، لــه جــذور وأذرع وتواجــد حقيقــي، وجيــب أال يغفــل عــى اإلطــاق يف أي جمــال مــن جمــاالت 

العمــل الوطنــي أو التنمــوي أو االســتثاري الصناعــي التجــاري الزراعــي.

أنتــم تعرفــون التفاصيــل أكثــر مــن أي أحــد آخــر، ولكــن ممــا ال شــك فيــه أن الــذي يفكــر بطريقــة معتدلــة وســوية 

ومقبولــة، يعــرف أنــه البــد أن كل أطــراف منظومــة العمــل ُتشــبع رغباهتــا، فالــذي عنــده مؤسســة أو رشكــة أو حمــل 

صغــر أم كــر هــو موجــود يف وطــن بــني نــاس يشــتغل معهــم، ُيشــّغلهم، ينتــج يــوزع يدفــع هــو يتفاعــل مــع املتعاملني 

معــه، يتفاعــل مــع الدولــة التــي يعيــش فيهــا، يتفاعــل مــع املجتمــع الــذي حيملــه، وهــو يســاعد هــذا املجتمــع بشــكل 

أو بآخــر؛ فــا بــد مــن أنــه كــا تــوزع املســؤوليات أيًضــا تــوزع العوائــد بــني صاحــب العمــل صاحــب املــال األصــي، 

وهــذا لــه النصيــب األكــر بالــرورة، وبــني العاملــني واملجتمــع وحــق الدولــة وحــق النــاس.

فهــذه أمــور جيــب أن تتــوازن، وملــا يوجــد فيهــا خلــل يــؤدي إىل اضطــراب بالــرورة، إمــا مــن قبــل إحســاس 

صاحــب العمــل إنــه مظلــوم، أو صاحــب املــال إنــه مظلــوم أو مضغــوط، أو مــن قبــل العاملــني معــه مــن خــال 

نقاباهتــم أو احتادهــم أو مؤسســاهتم أو املجتمــع الــذي يعيــش فيــه الــذي ينظــر لــه ويــراه ويــرى آثــاره، حتــى وإن مل 

يــَر شــخصيته، فــا بــد أن يكــون هنــاك تــوازن.

ــذا  ــود ه ــدم وج ــة ع ــاك نتيج ــن االرتب ــة م ــدت حال ــًدا أوج ــرة ج ــروف كث ــا ظ ــأت فيه ــة نش ــة املاضي  املرحل

ــون  ــًا يك ــد دائ ــن نري ــك - نح ــل ذل ــم قب ــت لك ــا قل ــى - ك ــا م ــل م ــول يف تفاصي ــايل دون الدخ ــوازن، وبالت الت

ــوازن. ــذا الت ــه ه ــتطيع في ــا نس ــدر م ــود اآلن ق ــل املوج التعام

وحتــري  العــام،  الصــاحل  مراعــاة  اإلعــام  وســائل  أناشــد 
ويف  واحــد،  مركــب  يف  فاجلميــع  الوطــن،  مصلحــة 
النهايــة إذا حــدث يف هــذه املركــب ثقــب ســيعود بالضــرر 
علــى اجلميــع، وال أخفيكــم ســًرا فأنــا أتعــرض لضغــوط 
ــام  ــائل اإلع ــع وس ــا  م ــا حامًس ــذ موقًف ــي أخت ــرة لك كث

الــي هتامجــي ليــل هنــار



875

الفصل الرابع: لقاءات واحتفاليات ومؤمترات  الرئيس الشهيد محمد مرسي

وبالتــايل، البــد مــن حتقيــق مصلحــة اجلميــع وبتــوازن يــؤدي إىل اســتمرار مســرة الــكل يســتفيد منهــا. فصاحــب 

العمــل واملــال مــن حقــه أن يستشــعر األمــان والطمأنينــة يف حركتــه ومروعــه وتصــوره وتفكــره واســتثاره، وإال 

ســيكون هنــاك تأثــر ســلبي عليــه، حيــث ينكمــش التفكــر، وهــذه نقطــة ضــارة جــًدا قــد ال تعــود عليــه هــو فقــط 

بالــرر بــل تعــود عــى املنظومــة كلهــا بالــرر.

ــة، هــذا  ــا، أو أي مهن ــا، أو طبيًب ــذي يشــتغل، العامــل ممكــن يكــون مهندًس ــذي ينتمــي للمجتمــع ال العامــل ال

العامــل إذا حــس بغبــن أو عــدم تــوازن يف النظــرة - طبًعــا مــن غــر مــا ندخــل يف تفاصيــل النفــوس وهــذه تفاصيــل 

ــدر  ــده ال يق ــد أن جه ــره أو وج ــن أو غ ــس بغب ــإذا أح ــات - ف ــن كام يف عمومي ــم ع ــن نتكل ــا لك ــول رشحه يط

حيــدث خلــًا، ثــم املجتمــع املحيــط الــذي يتعامــل مــع املنتــج نفســه أو يتعامــل مــع احلالــة، ســواء كان يتعامــل معهــا؛ 

يشــرتهيا أو حيــس هبــا، أو يتعــود عليــه بأثــر إجيــايب أو ال، لــو أحــس بالغبــن أيًضــا حيــدث، ثــم حــق الدولــة املحــور 

الرابــع فهــذه جيــب أن تتــوازن.

مــا الــذي حيكــم هــذه احلكايــة؟ أشــياء كثــرة، ومنهــا القانــون، لكــن ليــس أعاهــا شــأًنا أو أمهيــة، وإنــا األمــور 

ــره  ــة أو غ ــادات العالي ــات أو االحت ــادات والنقاب ــني االحت ــال وب ــل وامل ــب العم ــني صاح ــل ب ــرى يف التواص األخ

ــع  ــر، بدف ــل اخل ــط يف فع ــس فق ــه، لي ــع نفس ــاس باملجتم ــال اإلحس ــن خ ــي م ــل طبيع ــه يف تواص ــع نفس واملجتم

أمــوال بشــكل مبــارش للفقــراء، وإنــا هــذا حمــور مــن املحــاور، ولعلــه ليــس أمههــا، لكــن هنــاك أمــوًرا كثــرة أخــرى 

ــم  ــه، وك ــد ربح ــه وعائ ــه وتوزيع ــخ، ثمن ــة أو.. أو... إل ــة أو الصحي ــودة الفني ــت اجل ــواء كان ــج، س ــودة املنت يف ج

يربــح، وكــم ال يربــح.

ــال  ــة ورضورة إع ــن الدول ــم ع ــا أتكل ــت أن ــن إذا كن ــا نح ــن جهتن ــا م ــوازن، م ــًا إىل ت ــاج فع ــور حتت ــا أم كله

القانــون ومراعــاة ظــروف املنتــج واملســتهلك، وفيــه أمــور اجتاعيــة كثــرة هــذه تعــود إىل املنظومــة نفســها، وليــس 

إىل الدولــة، وإن كانــت الدولــة ترعاهــا، فــا يوجــد عــى اإلطــاق يف هــذا املحــور الــذي نتكلــم فيــه أي نــوع مــن 

املنافســة مــا بــني الدولــة ومــا بــني صاحــب العمــل أو صاحــب املنشــأة، ليــس هنــاك منافســة. املفــروض أن يكــون 

هنــاك تكامــل وليــس منافســة.

ــي  ــاور الت ــوازن يف املح ــم وت ــق وتناغ ــن بتناس ــب، ولك ــب يكس ــد أن يكس ــذي يري ــوع ال ــل يف املوض األص

ــا. ــدث عنه نتح
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النقطــة الثانيــة يف جانــب اإلجــراءات اإلداريــة واحلكوميــة والتســهيات والرتاخيــص و... و... واألرض 

وغرهــا التــي هــي اجلانــب احلكومــي. أنــا أرجــو أن هــذا ال يكــون معوًقــا عــى اإلطــاق، وأنــا أقــول لكــم: مــن 

اآلن لــو هنــاك أيــة مشــكلة يف أي وزارة يف أي مصلحــة يف أي إدارة، فأنــا حــارض دائــًا مــن خــال القنــوات الطبيعية 

جــًدا بينــا وبــني بعــض ســواء عــى مســتوى فــردي أو مســتوى جلنــة أو مســتوى مؤسســة أًيــا كان املســتوى.

ــاك أحــد  ــو هن ــا أعــرف أخباركــم،  فــازم ل ــة، أن ــا ال أرى أن فيهــا صعوب نحــن نســتطيع أن نصــل لبعــض، أن

ــا إيّل. ــكلة يوصله ــده مش عن

ال يصــح أن الواحــد يقعــد مــؤرق ألنــه عنــده مشــكلة مــع مصلحــة الرائــب؛ هــذه أكــر مشــكلة ممكــن تكــون 

ــع  ــة وجمتم ــنا ثقاف ــا عش ــن كلن ــكأ..  نح ــف يتل ــر، املوظ ــف تأخ ــذا املوظ ــل: ه ــن مث ــك؛ م ــدا ذل ــا ع ــودة. في موج

نعرفــه جيــًدا. فــأي أحــد يريــد قضــاء مصلحــة يريــح دماغــه ويكلــم أحــًدا يقضيهــا لــه... أليــس كذلــك؟

ــع  ــا أرب ــن عندن ــي. نح ــاس تنق ــة الن ــؤول أن مصلح ــي كمس ــن وهيمن ــي كمواط ــي هيمن ــق بأنن ــا نث ــو أنن أرج

ــا جيــًدا. رشكات كبــرة مثــل:  أو مخــس أشــياء نحــاول أننــا نفــك قيودهــم لــو انطلقــوا إن شــاء اهلل حيققــون توازًن

احلديــد والصلــب، ومــر للطــران، واملقاولــني العــرب، واهليئــة العامــة للبــرتول، هنــاك أربعــة أو مخســة أشــياء 

كانــت تعوقهــم. لكــن ممــا ال شــك فيــه أنــه مطلــوب منــا أن نغــر هــذا الوضــع. البــد أن يشــعر النــاس بتغيــر، ليــس 

مــن املعقــول أن يظــل الــكام فيــه تســويف أو وعــود أكثــر مــن تنفيــذ.

الداخليــة أنــا أدعمهــم جــًدا لكــي يتعافــوا، طبًعــا أنتــم تــرون أن هنــاك مــن ال يريــد هلــذا التعــايف أن يتــم. هــذا 

ــة أن تقــف عــى  ــد للداخلي ــه النســبي يف التأثــر ممكــن يكــون أكــر مــن حجمــه. نحــن نري ــا وزن ــًرا، لكن ليــس كث

رجليهــا، ال نريــد أن حيملهــا اجليــش دائــًا، هــذا ال يصلــح؛ ألن لــه مهمــة أخــرى أكــر بكثــر مــن أنــه دائــًا يكــون 

»ســتاند بــاي« لــو حصلــت مشــكلة »احلــق«.

طبًعــا، نحــن نفعــل ذلــك اآلن بنســبة كبــرة جــًدا، لكــن دون أن نحــدث اضطرابــات. فمثــًا قنــاة الســويس واملــدن 

كلهــا يف قلوبنــا ومــدن عظيمــة وعريقــة وال أحــد فينــا أبــًدا ينســى الســويس ومــا حــدث فيهــا واإلســاعيلية وبداياهتــا 

يف اخلمســينيات وبورســعيد و56 والشــعب، هــذا كلــه نحافــظ عليــه. لكــن هنــاك مــن حيــاول العبــث، وهنــاك جمــرى 

مائــي كبــر مهــم جــًدا بالنســبة لنــا فابــد أن نضــع خًطــا لكــي ال يكــون هنــاك عبــث بعيــد عــن إطــار معــني.
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العبــث لــه إطــار يمكــن أن نســتحمله، لكــن بــا ال يمــس هيــكل الدولــة العــام لتبقــى دائــًا عفيــة قويــة، ليــس 

عــى أفرادهــا وأبنائهــا، لكــن بطبيعــة حتمــل هــؤالء مــع بعضهــم، وهــم ماضــون.

ــو شــعرتم  ــه ل ــم لكــم حــق في ــة بالنســبة لأمــن، أنت ــاك بعــض القلــق مــن بعــض احلــوادث املخل ــايل، هن وبالت

بالقلــق، لكــن أنــا أريــد أن أقــول لكــم: ال تقلقــوا بشــكل كبــر؛ فليــس معنــى هــذا أننــا هنمــل هــذا املوضــوع، لكــن 

طبيعــة الــرأي العــام يف بلدنــا، وطننــا الــذي نشــأنا فيــه ونعيــش بــه، أنــه يتأثــر بالعاطفــة.

يقــال: ملــاذا ترتكــون هــؤالء النــاس، البــد أن تأخــذوا عــى أيدهيــم وتربوهــم؟ ولــو قلنــا نرهبــم ســيقولوا 

لنــا: ال، ليــس هلــذه الدرجــة. نحــن مل نقــل ذلــك. هــذا ليــس معقــوالً.

فــإًذا املســألة أننــا نمــي عــى حافــة، فنحــن نــرى املنابــع، واملنابــع ليســت ســهلة، ونــرى املتلقــي هلــذه لكــي نوفــر 

لــه وظيفــة، نوفــر لــه تدريًبــا، نقلــل مــن حجــم املخاطــر عــى أطفــال الشــوارع، عــى أبنــاء مؤسســات البنــني ورعايــة 

البنــني، التــي ليــس هلــا صاحــب عــى قــدر املســتطاع. ننجــز ببــطء، لكــن ال أريــد أن يشــعر أحــد أبــًدا منكــم أن هنــاك 

قلًقــا أمنًيــا بمفهــوم أن الوطــن مهــدد، غــر صحيــح باملــرة، وعنــد الــرورة نحــن يمكــن أن نتخــذ إجــراءات رادعة.

لكــن ال يصــح... يكتبــون عــى صــور، يشــتمونني.. كل هــذا كام يف إطــار املقبــول لننتقــل، وهــذا مهــم جــًدا، 

واالنتقــال مهــم جــًدا، وعــدم االنتقــال مســتهدف مــن آخريــن يف اخلــارج. كلمــة أعــداء كــا قلــت لكــم أنــا ال أحــب 

أن أســتخدمها أبــًدا يف حــق أحــد مــن املريــني، لكــن ممكــن يســتخدم يف أيــدي األعــداء. نعــم ممكــن، فهــذا البعــد 

مــن ناحيــة األمــن أنــا أدعــم بقــوة جــًدا الداخليــة لكــي تقــوم وحتمــل مســؤوليتها.

قــل مــا شــئت لكــن يف إطــار حتقيــق مصلحــة الوطــن، ال ختــدم األعــداء قصــدت أو مل تقصــد، هــذا هــو املهــم. 

مــا زلــت أنشــادهم حتــى هــذه اللحظــة، وأقــول: يــا مجاعــة يف النهايــة هــذه املركــب إذا حــدث فيهــا ثقــب ســيعود 

لتطويــر  مشــروعات  وإنشــاء  ناصــر،  حبــرة  تنميــة   أريــد 
مشــروع أســطول الصيــد، وإنتــاج كميــات كبــرة مــن 
األمســاك جتعــل ســعرها رخيًصــا للمستهلكيـــن، كمــا 

للخــارج بتصديرهــا  يســمح 
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بالــرر عــى اجلميــع، مــا زلــت حتــى هــذه اللحظــة رغــم الضغــط الشــديد جــًدا الــذي ال يمكــن لبعضكــم أن يتخيلــه 

ــائل  ــن الرس ــرات اآلالف م ــًدا، بع ــرة ج ــاالت كث ــًدا، باتص ــرة ج ــن كث ــتقرأ يف أماك ــتطلع ويس ــام يس ــن رأي ع م

واإليميــات التــي تصــل إيّل، البــد مــن أن حيســم املوقــف مــع اإلعــام.

ــتجيب  ــة أن نس ــن املصلح ــس م ــا لي ــائل، طبًع ــد يف الرس ــذا احل ــألة إىل ه ــت املس ــف؟! وصل ــذا أم ضع ــر ه أص

للعواطــف، العواطــف نعــم مطلوبــة، ولكــن ليــس مــن الــازم أن كل عاطفــة نســتجيب هلــا. لكــن مــا زال اإلعــام 

ــن يشــتغلون. ــاس، عــى الذي ــاخ االســتثار، عــى الوطــن، عليكــم، عــى الن ــًرا ســلبًيا عــى من ــر تأث يؤث

أنــا كنــت أريــد أن أوضــح لكــم نقطتــني قبــل أن أختــم احلديــث، وأنتــم تكلمــوا كــا تريــدون. أهــًا وســهًا بأيــة 

اقرتاحــات، إنــا كنــت أريــد أن أقــول لكــم: إننــا بصــدد مروعــات كبــرة ملــر، وأنــا تكلمــت مــع حراتكــم قبــل 

ذلــك يف أماكــن خمتلفــة هنــا وبعضكــم ســافر معــي إىل بعــض األماكــن، وطرحــت بعــض املروعــات الكبــرة لنهضــة 

حقيقيــة للبلــد؛ ألن أنــا أنظــر لـ»تكنولوجــي ترانســفر« حقيقــي، وليــس فقــط اســتهاكًيا، وإنــا نصــف اســرتاتيجي 

وتنمــوي حقيقــي يعنــي معــريف وليــس ريعًيــا فقــط.

نريــد أن نحــدث نقلــة، لكــن طبًعــا ملــا نبــدأ اخلطــوات واهلل أعلــم مــن يعيــش يعمــل بعــد ذلــك، لكــن البــد مــن أن 

نضــع رجلينــا يف »الــرتاك« الصحيــح.

اخلطــوة األوىل التــي تســر صحيحــة، تعــود بفوائــد جيــدة عــى النــاس، لكنهــا تنمــو، فلــا تنمــو تعــود بفوائــد أكثــر، 

لكــن البــد أن يشــارك النــاس يف املوضــوع. ملــا أتكلــم عــن مــروع قنــاة الســويس، هــذا مــروع كبــر جــًدا، ووادي 

التكنولوجيــا، هــذا املحــور حمــور كبــر واختيارنــا لــه يف األول بســبب الوصلــة مــا بــني رشق وجنــوب العــامل وغــرب 

وشــاله وصلــة كبــرة جــًدا، وبالتــايل لوجســتًيا يمكــن أنــه برسعــة ُيــدّر عوائــد، ويكــون هنــاك أيًضــا مروعــات كبــرة.

إعــداد  علــى  اإليطاليــة  الشــركات  إحــدى  مــع  اتفقنــا 
دراســة جــدوى ملشــروع الســكة احلديــد الــذي يبــدأ مــن 
إســكندرية لغايــة إفريقيــا؛ والــذي ميكــن أن يصبــح 
مشــروًعا كبــًرا جــًدا، يشــترك فيــه شــركات كثــرة 

مبــا فيهــا شــركات الدولــة
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 هنــاك بعــض املشــاكل يف األرايض، يف التوزيــع، يف التقســيم، يف القديــم، يف اجلديــد، كل هــذا يمكــن أن نحلــه، 

يعنــي ال داعــي للقلــق. مــن عنــده مشــكلة بعينهــا يــأيت ويقــول أنــا عنــدي هــذه املشــكلة نريــد أن نحلهــا.

أنــا عــّي 10 قــروش ســأدفع منهــم 3 وأقســط الباقــي.. موافــق. أقصــد أننــا نصــل إلطــار للحــل. لكــي ال تكــون 

العمليــة عمليــة تصــور، الــذي حيــل بعيــد عــن تصــور صاحــب املوضــوع، فلــا االثنــان يفكــرا بعيــًدا عــن بعــض لــن 

يشء. حيل 

فنحــن لدينــا القــدرة عــى أن نتعايــش، وبالتــايل املروعــات الكبــرة ســواء يف املجــال الزراعــي واالســتصاح، أو 

يف املجــال الصناعــي، أو اإلنتــاج يف املجــال التجــاري والصــادرات والــواردات، أو يف املجــال التكنولوجــي احلقيقــي، 

أنــا أريــد أن أقــول إن املروعــات الكبــرة، الدولــة ترعاهــا، مثــل مســألة التعليــم، الدولــة تكــون راعيــة ال يمكــن أن 

تتخــى عــن مســؤوليتها يف الرعايــة، مســتحيل، وإال الدنيــا ختــرب.

ــول  ــة، ال أق ــًدا، والدول ــة ج ــاالت مفتوح ــتثار املج ــاج واالس ــاالت اإلنت ــن يف جم ــة أو.... لك ــال الصح أو جم

ــة الواســع الــذي يضــم القطــاع  ــة الكبــرة هــذه، لكــن مفهــوم الدول ــن تســتطيع أن حتــدث النقل احلكومــة فهــي ل

ــف  ــى بتوصي ــن اآلن حت ــا نح ــه عندن ــن في ــر الذي ــن« الكب ــع »الدوماي ــوم الواس ــذا املفه ــم، ه ــاص، حراتك اخل

ــة يف هــذا اإلطــار. ــة إجيابي ــى لكــم أن ختطــو خطــوات حقيقي ــا أمتن ــإًذا أن ــم. ف الواقــع هــم أنت

أنــا كنــت رضبــت أمثلــة قبــل ذلــك وأنتــم كلكــم تعرفوهنــا. قلــت نحــن عندنــا بحــرة نــارص، نريــد أن ننميهــا، 

ــا شــواطئ كثــر جــًدا وميــاه غــر  ــا مــروع أســطول الصيــد، عندن هــذا مــروع كبــر جــًدا إىل أبعــد حــد. وعندن

ــاه العميقــة وهــذا ســيجعل  ــة، وبعــد ذلــك نطبــق املروعــات هــذه يف املي عميقــة، ممكــن ننشــئ مروعــات مبدئي

الســمك عندنــا رخيًصــا. وهــذا مــروع مفيــد جــًدا؛ ألن غرنــا يصــدر لنــا ونحــن نســوق لــه.

نحــن أكثــر مــن 85 مليــون وهــذه ميــزة بالنســبة لكــم، قيمــة مضافــة الــذي ينشــئ رشكــة يف بلــد عــدد ســكاهنا 

مليــون وال مليــون ونصــف أيــن يبيــع؟ ســيأيت هبــا إلينــا. اعملــوا أنتــم... هــذا أســطول الصيــد.

مــروع الســكة احلديــد الــذي يبــدأ مــن إســكندرية لغايــة إفريقيــا؛ تكلمــت عنــه قبــل ذلــك يف إيطاليــا هــم يعدون 

ــة كثــرة، وبالتــايل  دراســة جــدوى اآلن. األرض طبيعتهــا جيــدة جــًدا؛ ألن الصحــراء الغربيــة ثابتــة ليــس هبــا طفَل

عمليــة الــدك والــرك والتجهيــز ليســت صعبــة بشــكل كبــر. فيمكــن جــًدا يصبــح مــروع كبــر جــًدا، ويشــرتك فيــه 
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ــة يف أي  ــه أن كل قطــاع مــن قطاعــات الدول ــة كمؤسســة ممــا ال شــك في ــة، يعنــي الدول ــا فيهــم الدول نــاس كثــر ب

دولــة يف الدنيــا يف أي شــعب فيــه مشــاكل وكل جمــال فيــه نــاس جيديــن جــًدا، ويف نــاس غــر ذلــك، يف »ليلفــل« يف 

)ديتنورمــال ديرسبيوشــن( موجــود يف الدنيــا كلهــا.

ال نريــد أن نعمــم أي يشء، التعميــم يــر بالــرورة، وبالتــايل يصبــح كل واحــد عنــده مشــكلة ال يتصــور أن 

الدنيــا كلهــا عندهــا مشــاكل وكل واحــد أمــوره ميــرسة ال يتصــور أن الدنيــا كلهــا ميــرسة.

ــرة  ــات الكب ــذه املروع ــم يف ه ــن حراتك ــة م ــامهة حقيقي ــاك مس ــون هن ــار أن يك ــذا اإلط ــى يف ه ــا أمتن  فأن

ــا رست  ــل، وأن ــي تعم ــات الت ــة أو الكاب ــويس التكنولوجي ــاة الس ــروع قن ــن م ــي ع ــن كان كلمن ــاك م ــًدا. هن ج

معــه خطــوات، ونحــن عــى وشــك أن املوضــوع إن شــاء اهلل ينطلــق هبــذا الشــكل مــع كل األطــراف ومــع األمــن 

ــة. ــة وحساس ــذه مهم ــائل ه ــره ألن املس ــلحة وغ ــوات املس والق

فنحــن نخلــص بجــد لكــي نســلك هــذا؛ لــن يكــون ملــًكا لركــة واحــدة أو شــخص واحــد، إنــا ســيحتاج إىل 

حجــم واســع وجمــال واســع جــًدا مــن التعــاون مــع بعــض يف هــذا اإلطــار كمــروع غــر تنميــة حمــور قنــاة الســويس 

الــذي هــو تنميــة لوجســتية واإلنتاجيــة واالســتثارية هــذه. هــذه غــر تلــك.

مداخالت وأسئلة بعض رجال األعال وأجوبة الرئيس مريس عليها:

رجل األعال حممد فريد مخيس:

ــة  ــتثمرين، 46 مجعي ــات املس ــاد مجعي ــم احت ــم باس ــمح يل أتكل ــس، اس ــيادة الري ــم.. س ــن الرحي ــم اهلل الرمح بس

ــون  ــن مؤمن ــل، نح ــون عام ــوايل 3 ملي ــة، وح ــف مؤسس ــم 30 أل ــة تض ــدن الصناعي ــا يف امل ــتثار يف معظمه اس

بغــد، وهــذا مبنــي عــى إياننــا بالرعيــة، وإياننــا بــأن غــد أفضــل مــن اليــوم. ولذلــك نعمــل وتقدمنــا، وأجرينــا 

اجتاعــات مــع الســيد رئيــس جملــس الــوزراء، وتقدمنــا باقرتاحــات كيــف نمــر مــن هــذه املرحلــة، وكيــف نبنــي 

ــدأت األمــور تتحســن.  ــاك قناعــة وب املســتقبل، وكانــت هن

نســتثمر وسنســتثمر وكل زمائــي ســيبدؤون مروعاهتــم، أنــا عنــدي مــروع كان يف انتظــار ســعادتك 

أرســلت رئيــس الــوزراء تشــاد يف بعثــة كان ســيأيت إلينــا العــارش مــن رمضــان يفتتــح ســتة مصانــع جديــدة منهــم، 

مــروع أنــا أتــرف أنــه يتبــع »النســاجون الرقيــون« تكلفتــه 435 مليــون جنيــه، ســتخرج مــن هنــا، ســأبدأ يف 

ــار  ــيتكلفا ملي ــه، س ــار جني ــون« 2.5 ملي ــاجون الرقي ــاج »النس ــيزيدا إنت ــا، س ــراًرا حياهل ــا ق ــا أخذن ــني كن مصنع

ــه خــال ســنة ونــص ســيبدأ اإلنتــاج. ونصــف، أعــدك شــخصًيا بأن
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اليــوم »النســاجون الرقيــون«، ومــن حقــي أين أفتخــر، ننتــج 5 مليــار جنيــه، منهــم ثاثــة وربــع مليــار 

ــك ألن كل  ــول ذل ــا أق ــاء اهلل. أن ــنتني إن ش ــال س ــة خ ــأزيدهم إىل مخس ــع س ــه ورب ــار جني ــة ملي ــادرات، ثاث ص

زمائــي عندهــم نــاذج، نريــد أن نفرحــك، نريــد أن نفــرح مــر، نريــد أن نقــوم بدورنــا الوطنــي كلنــا إن شــاء اهلل.

عنــدي حاجتــان صغرتــان، اســمح يل.. األوىل: نحــن كاحتــاد مســتثمرين، أخرجنــا 50 رجــل صناعــة وزراعــة 

ــه، وعــى اتصــال يف  ــام معاليــك ب ــا أعــرف اهت ــد، وأن ــرة للــوادي اجلدي ــة كب ــا أمهي ــد، وأعطين ــوادي اجلدي إىل ال

اجتاعــات مســتمرة آخرهــا اليــوم صباًحــا مــع الســيد حمافــظ الــوادي اجلديــد.. لدينــا 3 طلبــات، ال نريــد أمــواالً 

إنــا نريــد قــرارات:

حتديــد ســعر الكهربــاء التــي ســتتولد مــن الطاقــة الشمســية، حتديــد ســعر فقــط؛ لكــي ُتضــخ يف الشــبكة، هــذا 

قــرار ســهل.

 إذا كان فيــه ميــاه ختــرج مــن األرض، بئــر مطابــق للمواصفــات تســمح لنا أو تســمح للناس الذين سيســتثمرون 

هنــاك بأهنــم يضعــون فيــه اســتزراًعا ســمكًيا، ليــس أكثر مــن ذلك.

 والطلــب الثالــث وهــو أيًضــا قــرار، نريــد ثــاث مزايــدات إلقامــة مروعــات تعديــن الفوســفات يف هضبــة 

أبــو طرطــور.

الرئيس حممد مريس:

ــا كنــت  ــه ينشــأ، أنــت تكلمــت عــن الطاقــة الشمســية وغرهــا، أن ــا أمتنــى أن ــاء، أن بالنســبة ملوضــوع الكهرب

قلــت يف إيطاليــا إننــي أطــرح أن النــاس تنشــئ حمطتــني لتوليــد الكهربــاء بالريــاح، منطقــة البحــر األمحــر، و3 

حمطــات لتوليــد الطاقــة الشمســية، وقلــت جمموعهــم ممكــن يبقــى 5000 ميجــا وات. وقلــت: إن الذي ســيفعل 

طريــق  عــن  الشــرقية،  الصحــراء  تنميــة  علــى  ســنعمل 
الصحــراء،  تعمــر  علــى  والعاطليـــن  الشــباب  تشــجيع 
وإعــداد خميمــات هلــم، والبــدء بتأهليهــم، حبيــث تتــم زراعــة 
الصحــراء هــذه باالكتفــاء الــذايت يف خــال ســنوات قليلــة
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نتعهــد لــه بشــيئني: أن نعطــي لــه األرض بشــكل أو بآخــر، وأن نمــد شــبكة الكهربــاء إىل هــذا املــكان لكــي ننقــل 

إليــه  الكهربــاء.

احلقيقــة، نحــن نريــد أن نضــع أولويــات، نحــن عندنــا 3 حمــاور أساســية: أمــن اقتصــاد وتنميــة. األمــن ألنــه 

ــاء  ــا بلق ــن رشفن ــيًطا، نح ــاًل بس ــك مث ــي حرت ــن. أعط ــرتك يف هذي ــا مش ــياحة، وأن ــة والس ــى الصناع ــر ع يؤث

ــي. ــروع قوم ــذا م ــو«، وه ــروع »مفك ــت م ــك رعي ــعادتك، وحرت س

ــون يف  ــاًل 1.25 بلي ــدر دخ ــة، وي ــة وحكومي ــة مري ــو 71 % ملكي ــاد، وه ــاج إىل الس ــن يف احتي ــوم نح الي

الســنة، ومتوقفــون ألســباب أمنيــة، أعتقــد أننــا جيــب أن نضــع هــذا كأولويــة أمــن قومــي، وأن يدخلــوا صبــاح غــد 

لكــي ال ختــرس املعــدات يف الســياحة.

ــبة  ــال، بالنس ــذا املج ــايس يف ه ــه أس ــن؛ ألن ــع األم ــل م ــف نتعام ــرة، كي ــات كث ــة توصي ــأعطي اللجن ــا س أن

ــال  ــال امل ــني ورج ــه االقتصادي ــو في ــي ندع ــر حم ــوة ملؤمت ــى دع ــعادتك أن ترع ــن س ــو م ــا أرج ــاد. أن لالقتص

املريــني لكــي نجلــس ونضــع خارطــة طريــق، نضــع أولوياتنــا واملشــاكل ورؤيتنــا يف كيفيــة حلهــا واخلــروج 

منهــا لطرحهــا عليكــم.

رقــم 3، التنميــة وأنــا ســعيد بــا تقولــه ســيادتك مــن »امليجــا بروجكتــس«، لكــن »امليجــا بروجكتــس« الــذي 

نتكلــم عنهــا فيهــا تقنيــة عاليــة، فأرجــو أن يكــون هنــاك »ميجــا بروجكتــس« آخــر مــن النــوع الــذي فعلــه روزفلــت 

أيــام »الدبرشــن«. بمعنــى أننــي أقــول مثــاًل أنــا ســأنمي الصحــراء الرقيــة فــآيت بالعاطلــني والشــباب، وأعــد هلــم  

خميــات، وأبــدأ ُأؤهلهــم، بحيــث إين أزرع الصحــراء الغربيــة هــذه، باالكتفــاء الــذايت يف خــالل ســنوات قليلــة.

راعيــة  تكــون  أهنــا  الدولــة  مســؤوليات  ضمــن  مــن 
ــتصاح، أو  ــي واالس ــال الزراع ــرة يف املج ــروعات الكب للمش
يف املجــال الصناعــي، أو املجــال التجــاري والصــادرات والواردات، 
أو يف املجــال التكنولوجــي، وكذلــك يف جمــال التعليــم، 

وإن ختلــت الدولــة عــن مســؤوليتها حتــدث  كارثــة
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مداخلة أحد رجال األعال:

ــة  ــاء اهلل يف املرحل ــة إن ش ــة تنمي ــا حلرك ــد أيدين ــا ونم ــح قلوبن ــكرك ونفت ــمح يل أوالً أن نش ــس، اس ــيادة الري س

القادمــة، وأريــد أن أطمئنــك عــى شــيئني فقــط، الــيء األول أن مــر فيهــا مــن امليزات النســبية مــا جيعلها مــن أغنى 

دول العــامل، لكــن يف الطاقــة نحــن نحتــاج إىل شــيئني الطاقــة وامليــاه، ونحــن عندنــا أكــر منخفــض يف العــامل يعطينــا 

الطاقــة وامليــاه، وهــو منخفــض القطــارة. وهــذا موضــوع يــا ســيادة الريــس أنــا أقــول حلرتــك مــن املوضوعــات 

الضخمــة جــًدا والكبــرة وعندنــا رشكات مســتعدة أن تســتفيد مــن امليــزة النســبية املوجــودة يف مــر، وهــي الطاقــة 

الشمســية، وتــأيت لتضــع عــى األقــل 10 مليــار دوالر، لكــي تنتــج 10 ميجــا للطاقــة فــوًرا، ومتوياهتــا موجــودة.

ــج  ــن تعال ــألة ممك ــذه مس ــتهلك، وه ــود املس ــان بوج ــد ض ــي تري ــح ه ــا. صحي ــش معن ــركات تتناق ــذه ال وه

ــة. ــة وأملاني ــا إنجليزي ــرة معظمه ــة كب ــاك رشكات عاملي ــركات ألن هن ــور ال ــد أن نبل ــاء اهلل بع ــتعالج إن ش وس

 الــيء الثــاين يــا ســيادة الريــس، هــو الــذي أريــد أن أطمئنــك عليــه أنــه بــدأ خيــرج مــن بــني املهتمــني باإلعــام 

ــني سيجلســون لكــي  ــار اإلعامي ــاك 145 مــن كب ــوم الســبت هن ــة. وي ــة واملصداقي يف املــر مــن يدعــو إىل املهني

نحــاول أن نضــع ميثــاق رشف، بحيــث يكــون هنــاك نــوع مــن املصداقيــة واملهنيــة؛ ألن أنــا أتفــق مــع حرتــك يف 

أن مــا حيــدث يف اإلعــام يف مــر البــد أن يعــاد ترتيبــه بشــكل آخــر، ولكــن األمجــل أن يعــاد ترتيبــه مــن داخلــه، 

وهــذا مــا نحــاول أن نفعلــه.

 وأنــا أقــول حلرتــك: إن زمائــي والنــاس املوجوديــن كثــر منهــم متفقــون عــى أننــا نبــدأ أن ندخــل بجهــد 

كبــر جــًدا يف إعــادة املنظومــة اإلعاميــة يف مــر؛ بحيــث إهنــا حتقــق مصلحــة البلــد، وتغلــب الصالــح العــام عــى 

الصالــح اخلــاص. وهــذا يشء أنــا أحببــت أن أطمئنــك عليهــا.

قبــل أن أختــم كلمتــي، أتطــرق إىل ســيناء، ســيناء يــا ســيادة الرئيــس حتتــاج بالفعــل إىل نــوع مــن األمــن وحتتــاج 

إىل نــوع مــن قــوة هيبــة الدولــة مــرة أخــرى؛ حتــى تعــود. ومــا حيــدث يف ســيناء أصبــح أخطــر مــن كل مــا حيــدث 

ــا أرجــو مــن حرتــك  يف مــر؛ ألن وجــود أســلحة هنــاك بكميــات كبــرة، وحرتــك تعــرف أكثــر منــي، وأن

ختصيــص جلســة خاصــة؛ ألنــه ليــس كل مــا هــو معلــوم يقــال، وال كل مــا هــو معلــوم يقــال جــاء أوانــه، وصــادف 

أهلــه. فهــذه مســألة حتتــاج إىل جلســات صغــرة نقــول فيهــا حلــوالً موضوعيــة إلجيــاد احلــل بأنفســنا.
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الرئيس حممد مريس:

 أشــكرك جــًدا، أنــا موافــق عــى مــا قلتــه كلــه، لكــن أنــا أريــد أن أقــول لــك شــيًئا، اشــتغل وأنــت مطمئــن، وال 

ــا أرى أن املوضــوع واضــح جــًدا، فيــه كالم كثــر وفيــه فعــل قليــل، وفيــه إن  ختــف بســبب ســيناء، ال تقلــق، أن

شــاء اهلل إجــراءات. فــال أحــد يوقــف حركتــه الطبيعيــة بحجــة األمــن. اشــتغل ولــو عنــدك مشــكلة يف مــكان قــل 

يل عليهــا.

والـــ 10 مليــار، ومنخفــض القطــارة، نتكلــم فيــه ألن عنــدي فيــه تفاصيل، نتكلــم فيها إن شــاء اهلل. واجلاعة 

اإلعالميــون أهــاًل وســهاًل، اقعــدوا توصلــوا ملــا هــو مفيــد، أنــا موافــق جــًدا، اهلل يعينك.

 شكًرا جزياًل، شكًرا.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

متــر مــر، الشــعب املــري، نحــن مجيًعــا نمــر هبــذه املرحلــة، وقــد كان يف الســابق - كــا تعلمــون - بعــد 

ــيايس  ــتقرار الس ــة االس ــول إىل حال ــار الوص ــية يف إط ــعبية سياس ــتحقاقات ش ــات واس ــدة حمط ــورة ع ــام الث قي

احلقيقــي الــذي ننشــده، والــذي ننتقــل بإمتامــه إىل مرحلــة أخــرى مــن مراحــل البنــاء والتنميــة احلقيقيــة ملــر 

ــر. ــورة 25 يناي ــرى لث ــداف الك ــق األه لتحقي

كلمة الرئيس مرسي يف جلسة احلوار الوطي 
حول انتخابات برملان 2013م

26 فراير 
2013م
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ــر،  ــت قص ــورة بوق ــد الث ــارس 2011م بع ــا كان يف 19 م ــنتني، أوهل ــال س ــة خ ــتحقاقات كامل ــرت 5 اس م

وهــو االســتفتاء عــى اإلعــان الدســتوري يف املــرة األوىل، وكان احلضــور متميــًزا، وكانــت النتائــج أيًضــا موضحــة 

إلرادة الشــعب املــري يف أن يمــي إىل املرحلــة التاليــة، وكان بعــد ذلــك اســتحقاق انتخابــات جملــس الشــعب يف 

أواخــر نوفمــر وديســمر وجــزء مــن ينايــر 2012م، وكانــت النتائــج طيبــة، وكان اإلقبــال كبــًرا جــًدا، كلنــا نعــرف 

أن احلضــور كان أكثــر مــن 30 مليــون يف هــذه االنتخابــات مــن حــوايل 50 مليــون أو أكثــر قليــًا، فنســبة احلضــور 

كانــت متميــزة. وتــم تكويــن جملــس الشــعب.

ثــم بعــد ذلــك أيًضــا كانــت انتخابــات جملــس الشــورى، وكان احلضــور أقــل مــن جملــس الشــعب بطبيعــة احلــال؛ 

لطبيعــة نشــأة وتكويــن جملــس الشــورى الــذي خيتلــف عــن جملــس الشــعب ومــا ينظــر بــه النــاس إىل هــذا املجلــس 

خمتلــف عــا ينظــرون بــه مــن مقاييــس إىل جملــس الشــعب، لكــن أيًضــا كان هنــاك تكويــن انتخــايب متــوازن، تــم يف 

جملــس الشــورى.

ثــم بعــد ذلــك كانــت انتخابــات الرئاســة، وكانــت هــذه أيًضــا عمليــة كبــرة، بــذل املريــون فيهــا جهــًدا كبــًرا، 

ــس  ــاب رئي ــة بانتخ ــات الرئاس ــت انتخاب ــعب وانته ــس الش ــل جمل ــا مث ــًدا أيًض ــة ج ــت عالي ــاركة كان ــبة املش ونس

مــري بــإرادة الشــعب املــري بشــفافية وحريــة كاملــة، كــا كانــت أيًضــا انتخابــات الشــورى والشــعب.

وبدأنــا املرحلــة اجلديــدة مــا بعــد انتخابــات الرئاســة يف يــوم 2012/6/30م، ثــم كان هنــاك اســتحقاق 

خامــس، وهــو االســتفتاء عــى الدســتور، دســتور مــر اجلديــدة، وكان ذلــك يف 15، 22 ديســمر 2012م، 

وأصــدر الدســتور يف 25 ديســمر بعــد إعــان النتائــج يف 25 ديســمر 2012م.

 ويف كل هــذه االســتحقاقات اخلمســة، كان القضــاء املــري، اللجــان العليــا، التــي أرشفــت عــى االنتخابــات 

أو عــى الدســتور وإقــراره يف املرتــني - كانــت جلاًنــا حمايــدة، كان واضًحــا للعــامل كلــه درجــة احلياديــة والشــفافية. 

والنتائــج التــي ال يكابــر أحــد أبــًدا حــول مــا آلــت إليــه، ومــا قبلــه املريــون مجيًعــا، ودرجــة القبــول هلــذه النتائــج.. 

هــذه مســرة مرفــة يف كل مــرة. ويف كل اســتحقاق، كان هنــاك مشــاكل ال حمالــة؛ فكنــا نتكلــم مــع بعضنــا البعــض، 

وكنــا يراجــع بعضنــا البعــض، ونتحــدث مــع املســؤولني حينئــذ يف الوقــت قبــل انتخابــات الرئاســة مــع املجلــس 

األعــى للقــوات املســلحة، نراجــع بعــض األمــور، نغــر بعــض األمــور... وهكــذا.
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ــاة. نحــن  ــزة عــى الرغــم ممــا كان فيهــا مــن معان ــة متمي ــة، عــى صعوبتهــا، وكانــت مرحل ــة غني فكانــت مرحل

ــد مــن دعــوة الناخبــني ملجلــس النــواب  ــه الب ــه أن اآلن أمــام اســتحقاق آخــر، بعــد أن أقــر الدســتور اجلديــد، وفي

اجلديــد خــال ســتني يوًمــا عــى األكثــر بعــد صــدور الدســتور؛ فــكان املفــروض يعلــن أو يدعــى الناخبــون بقــرار 

مــن رئيــس اجلمهوريــة إىل االنتخابــات الرملانيــة ملجلــس النــواب اجلديــد بعــد أن آل التريــع إىل جملــس الشــورى، 

حــدث هــذا مســاء يــوم 21؛ ألن احلــد الفاصــل كان يــوم 23، فنحــن نتحــدث يف يــوم 22 اجلمعــة، فصــدر القــرار 

يف آخــر يــوم، أقــى مــا أمكــن تأجيلــه هــو يــوم اخلميــس 22 فرايــر املــايض.

وُدعــي الناخبــون إىل االســتحقاق األكثــر أمهيــة بالنســبة للمرحلــة االنتقاليــة بعــد الثــورة، بــل يمكــن أن أقــول 

إنــه األكثــر أمهيــة بالنســبة للتاريــخ الرملــاين املــري احلديــث. واحلقيقــة نحــن مجيًعــا حريصــون عــى أن تكــون هــذه 

االنتخابــات بمنتهــى الشــفافية.

 وقــد أعلنــت قبــل ذلــك، وأؤكــد مــرة أخــرى أن هــذه مســؤوليتنا مجيًعــا، ولكــن أنــا أحتمــل فيهــا القــدر األكــر 

مــن هــذه املســؤولية؛ لضــان أن تكــون هــذه االنتخابــات - كســابقتها يف املرحلة االنتقالية، يف اخلمســة اســتحقاقات 

املاضيــة، وهــذا ســيكون االســتحقاق الســادس - أن تكــون عــى أعــى درجــة مــن الشــفافية واحلياديــة، وبضــان 

ــات - إن شــاء اهلل - معــرة عــن  ــات تكــون هــذه االنتخاب ــا لانتخاب ــة العلي اإلرشاف القضائــي والقضــاة واللجن

روح املريــني مجيًعــا يف هــذه املرحلــة، ومعــرة عــن رغبتنــا مجيًعــا يف أن ننتقــل بعــد أن تســتقر أمورنــا السياســية، أن 

نمتلــك حينئــذ - إن شــاء اهلل - الســلطة التريعيــة كاملــة بمجلــي الشــعب والشــورى، طبًقــا للدســتور »جملــس 

ــون  ــتور تك ــا للدس ــب، وطبًق ــة املنتخ ــس اجلمهوري ــا رئي ــة أيًض ــلطة التنفيذي ــورى«، والس ــس الش ــواب وجمل الن

احلكومــة بــإرادة جملــس النــواب املنتخــب، والســلطة القضائيــة بتارخيهــا العظيــم وبوجــود رجاهلــا الكــرام احلريصني 

عــى املصلحــة هــم املرفــون أوالً وأخــًرا وأصحــاب القــرار األول واألخــر يف هــذه االنتخابــات كســابقتها.

مــا أؤكــد عليــه وأدعــو إليــه املخلصيـــن مــن أبنــاء مصــر 
هــو أن تكــون كل األعمــال لصــاحل الوطــن ال لصــاحل 
ــر،  أشــخاص، وأن يســعى اجلميــع لتحقيــق أهــداف ثــورة يناي

وأن حيرصــوا علــى مكتســباهتا
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احلقيقــة، هــذه املســرة نفاخــر هبــا مجيًعــا، هــذه مســرة كبــرة، إن دلــت فإنــا تــدل عــى وعــي وإدراك وخصوبــة 

فكــر وجتــذر انتــاء الشــعب املــري لوطنــه وتقديــره للمصلحــة؛ ففــي كل مــرة كان الشــعب يتحــرك نحــو مــا هــو 

مطلــوب، ويــؤدي دوره كامــًا، وحيــرص عــى ذلــك؛ فنــا الوعــي، واســتمر الفكــر والرؤيــة حــول هــذه املســرة.

نحــن ننظــر إىل املســتقبل، وال نفتــش كثــًرا فيــا مــى، وليــس معنــى ذلــك أن نغــض الطــرف عــن اجلرائــم أو 

ــا بحــق هــذا الشــعب، الشــعب املــري، وكل هــذا يف إطــار دولــة القانــون وإعــال  نتجــاوز عمــن ارتكــب جرًم

القانــون والدســتور واحــرتام األحــكام القضائيــة عــى كل املســتويات.

 مــا ننظــر إليــه اآلن، إىل األمــام، يســجله معنــا العــامل، وينظــر إلينــا فيــه. اللجنــة العليــا لانتخابــات تعمــل منــذ 

فــرتة، وهــي اآلن تنتظــر منــا - نحــن املتحاوريــن - التوصيــات، إذا كانــت هنــاك توصيــات ســتصدر عنــا اليــوم، 

ــفافية،  ــراز الش ــات إلب ــاك مــن ضان ــب أن يكــون هن ــا جي ــا في ــا مجيًع ــة نظرن ــات بوجه ــذه التوصي ــل ه نحــن نرس

ولتوضيــح أن أهــل مــر الشــعب املــري بــكل فئاتــه قــادرون عــى أن يديــروا أمرهــم وشــأهنم بإرادهتــم احلــرة 

ــا، لكنهــم يســعون إىل هــدف واحــد. بقضاهتــم برجاهلــم بأحزاهبــم بمســتقليهم برؤاهــم املختلفــة أحياًن

ــة مــن الذيــن يرغبــون يف أن  ــة ومؤسســة ومجعي ــر مــن 50 هيئ ــا لانتخابــات أكث ــة العلي حتــى اآلن تقــدم للجن

يتابعــوا العمليــة االنتخابيــة، 45 منهــم مــن داخــل مــر، و5 مــن خارجهــا، مــن اخلــارج: األمــم املتحــدة، واالحتــاد 

األورويب، ومؤسســة كارتــر، وغرهــا، أخــذت كلهــا املوافقــات عــى متابعــة العمليــة االنتخابيــة. 

العــدد الــذي تــم املوافقــة عليــه حتــى اآلن بتصاريــح ألشــخاص، أو ُحجــز مــن قبــل هــذه املؤسســات واهليئــات 

واجلمعيــات وغــره أكثــر مــن 90 ألــف، بعــض هــذه املؤسســات أو اهليئــات داخــل مــر حجــز موافقــة عــى 15 

ألــف، وبعضهــا حجــز موافقــة عــى 5 آالف، وهكــذا.

أتعهــد لكــم بــأن تكــون انتخابــات جملــس الشــعب علــى 
أعلــى درجــة مــن الشــفافية واحلياديــة، وبضمــان اإلشــراف 
حبيــث  لانتخابــات؛  العليــا  واللجنــة  والقضــاة  القضائــي 

تكــون معــرة عــن روح املصرييـــن مجيًعــا 
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وهــذا وافقــت عليــه اللجنــة العليــا لانتخابــات بــكل أرحييــة، وبــكل تقديــر ملــن يريــد أن يتابــع ويشــاهد ويــرى 

مــا حيــدث يف العمليــة االنتخابيــة يف مــر.

ــا  ــني، وأيًض ــوة الناخب ــرار دع ــدار ق ــخ إص ــن تاري ــهرين م ــن ش ــر م ــرتة أكث ــد ف ــات بع ــا االنتخاب ــن جعلن نح

جعلناهــا عــى أربــع مراحــل، حتــى نجــري بشــكل يــريض اجلميــع، ســواء بالنســبة لــإلرشاف القضائــي أو بالنســبة 

للعاملــني أو املوظفــني املشــاركني يف العمليــة، أو بالنســبة حلايــة العمليــة االنتخابيــة مــن قبــل الداخليــة والقــوات 

املســلحة، كــا فعلنــا يف مــرات ســابقة.

فنحــن أمامنــا حــوايل 4 أشــهر، إن شــاء اهلل ننتهــي فيهــا مــن هــذه االنتخابــات، ونكــّون جملــس النــواب الرملــاين 

ــات  ــا للدســتور صاحي ــذ تتحــدد طبًق ــع، وحينئ ــدوره يف التري ــا، ويقــوم ب ــا؛ لكــي يعــر عن ــذي ننتظــره مجيًع ال

رئيــس اجلمهوريــة وصاحيــات املجلــس التريعــي اجلديــد وصاحيــات اهليئــات املختلفــة، ويكــون هنــاك فصــل 

حقيقــي بــني الســلطات الثــاث: الســلطة التنفيذيــة والســلطة التريعيــة والســلطة القضائيــة.

أنــا أدرك أن هــذه االســتحقاقات، بــل كلنــا نــدرك ولســت وحــدي، أهنــا ليســت ســهلة، وتأخــذ جهــًدا كبــًرا 

ــا  ــا البعــض، ومل ــا إىل صــر، ونحــن نصــر عــى بعضن ــا مجيًع ــاج من ــاج إىل عمــل وفعــل حقيقــي بعمــق، وحتت وحتت

ــا حســبة هلل )8(. ــا البعــض تكــون هــذه خدمــة لوطنن نصــر عــى بعضن

ومــا نتمنــاه أن تقبــل أعالنــا لصالــح وطننــا ال لصالــح أشــخاصنا، وال ألفــراد منــا، وإنــا وطننــا هــو األصــل، 

ُثرنــا ثــورة عظيمــة، ومســتمرون يف حتقيــق أهــداف هــذه الثــورة، هــذه حقيقــة، وليســت جمــرد ختيــات أو تصــورات 

ال تتحقــق، حــدث ووقــع وحيــدث ويقــع اآلن.

أنــا مــا زلــت أؤكــد عــى دعــوة اجلميــع إىل هــذا احلــوار، وأمتنــى لإلخــوة الكــرام الذيــن مل يلحقــوا بنــا اليــوم أن 

يلحقــوا بنــا بعــد ذلــك، وإذا كان هلــم ماحظــات عــى أيــة توصيــات بالنســبة لضانــات العمليــة االنتخابية وشــفافية 

العمليــة االنتخابيــة أن يقدموهــا، وأن يتحدثــوا هبــا؛ ألننــا كلنــا حريصــون عــى إنجــاح العمليــة االنتخابيــة، كلنــا 

حريصــون عــى أن نحقــق مــا نريــد، ومــا نريــد كبــر جــًدا.

وأنــا أريــد أن أقــول حلراتكــم: إن التحديــات التــي أمامنــا كمريــني نتغلــب عليهــا بــإرادة وبوعــي وبقــدرة 

عاليــة جــًدا.
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 واضــح أننــا - بفضــل اهلل - يف حوارنــا الســابق الــذي بدأنــاه يف 8 ديســمر املــايض حققنــا كثــًرا مــن األهــداف 

التــي وضعناهــا حينئــذ لذلــك احلــوار.

يــوم 8 ديســمر أصدرنــا إعاًنــا دســتورًيا يرّسنــا فيــه املســائل ومــا أيسء فهمــه غرنــاه يف هــذا اإلعــان 

الدســتوري، وبعــد ذلــك عينــت بقــرار - لكــن نحــن اتفقنــا مــع بعــض - 90 عضــًوا باإلضافــة إىل 180 عضــًوا 

املنتخبــني ملجلــس الشــورى؛ فأصبــح لدينــا جملــس شــورى كامــل 270 عضــًوا، وأحيلــت التريعــات إىل الشــورى 

طبًقــا للدســتور اجلديــد، ثــم تشــاورنا وحتاورنــا، وربــا مــا زلنــا حــول مــا ينبغــي أن يقــدم إىل جملــس النــواب اجلديــد 

إن شــاء اهلل مــن مــواد يف الدســتور نريــد هلــا أن تعــدل أو تتغــر طبًقــا لرغبتنــا يف ذلــك.

وتعهــدت أمامكــم أن أقــدم مــا نتفــق عليــه يف هــذه املــواد بالتعديــل ملجلــس النــواب يف بدايــة جلســاته عندمــا 

ينعقــد إن شــاء اهلل.

احلقيقــة، هــذه إنجــازات يف املســرة نتيجــة احلــوار، ونحــن اليــوم ندخــل يف إطــار ضانــات لشــفافية وحياديــة 

العمليــة االنتخابيــة، وبالتــايل هــذه اجللســة ومــا يتلوهــا مــن جلســات مهمــة كلنــا حريصــون عليهــا، حريصــون عــى 

أن حيــر مــن مل حيــر اليــوم، بــل نتمنــى أن حيــر، وندعــوه أن حيــر، وأن يشــارك، وأن نكــون مجيًعــا متكاملــني، 

ــاء اهلل  ــواب، وإن ش ــس الن ــن جمل ــوة يف تكوي ــة مرج ــؤدي إىل نتيج ــذي ي ــري ال ــي امل ــيج الوطن ــّون النس وأن نك

يكــون، ثــم بعــد ذلــك يــؤدي إىل انطــاق بحكومــة جديــدة نتيجــة تركيبــة هــذا املجلــس، مثــل باقــي دول العــامل، 

وبعــد ذلــك مســرة تنميــة، تتكامــل مــع مــا ســبق يف هــذه الفــرتة، وأيًضــا تســترف هبــا آفاًقــا جديــدة إن شــاء اهلل.

ــة  ــذه اجللس ــى هل ــور، وأمتن ــوة واحلض ــة الدع ــى تلبي ــكركم ع ــم وأش ــرى، أحييك ــرة أخ ــة م ــذه اجللس ــا يف ه أن

احلواريــة ومــا يتلوهــا مــن جلســات كل نجــاح، وأنــا عــى يقــني بــأن اللجنــة العليــا لانتخابــات ســوف تضــع يف 

ــات لانتخابــات  ــات ومــن اقرتاحــات يف إطــار هــذه الضان ــه مــن توصي اعتبارهــا وحســباهنا كل مــا نتوصــل إلي

ــي نرجوهــا. الت

ــم بعــد ذلــك  ــدأ احلــوار، نســتكمل اجللســة األوىل، ث ــًا أشــكركم عــى حســن االســتاع، واآلن نب شــكًرا جزي

يكــون هنــاك جلســة تاليــة كــا هــو خمطــط ومقــرر إن شــاء اهلل..

 شكًرا جزيًا. 
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مداخالت احلضور وأجوبة الرئيس مريس عليها:

مداخلة األستاذ وائل قنديل:

بسم اهلل الرمحن الرحيم، شكًرا جزيًا سيادة الرئيس عى هذه الدعوة الكريمة، وشكًرا للحضور.

يف حقيقــة األمــر عندمــا نتحــدث عــن الضانــات، وعــن خمــاوف إجــراء االنتخابــات القادمــة، تطــرح املســألة 

األمنيــة، ويتــم التلويــح بالفــوىض، وبــأن البلــد ال حتتمــل، وأن الوضــع غــر مســتقر، ويســتخدم يف ذلــك أن هنــاك 

مــا يشــاع عــن أن هنــاك مشــكلة بــني املؤسســة العســكرية ومؤسســة الرئاســة، ولنكــن واضحــني يف هــذه املســألة، ال 

تــزال هــذه الكــرة تتدحــرج يف أرضيــة امللعــب الســيايس املــري، ويتــم اســتثارها واســتغاهلا، وأحــد أوجــه هــذا 

االســتثار واالســتغال أن هــذه االنتخابــات فاقــدة للضانــات األمنيــة الكثــرة.

ــان واضــح مــن الرئاســة، أو يعلــن عــن لقــاء بشــكل مــا يســكت هــذه األصــوات،  ــى أن يصــدر بي نحــن نتمن

ــد أي  ــاته، وال توج ــني مؤسس ــونة ب ــد أي خش ــتقًرا، ال توج ــا مس ــاك نظاًم ــن أن هن ــري ع ــن امل ــن املواط ويطمئ

ــة عــى هــذه املســائل، هــذه واحــدة. فــرص إلنجــاح اللعب

 الضانــة الثانيــة لكــي نخــرج بنتائــج مــن مثــل هــذه اللقــاءات فكــرة االلتــزام بــا ننتهــي إليــه يف هــذا االجتــاع، 

ــون  ــات أو تعديــات قان ــون االنتخاب ــة حدثــت ونحــن بصــدد مناقشــة قان واســمح يل أن أشــر إىل نقطــة جوهري

االنتخــاب، أذكــر أن كان هنــاك توافــق يف اجللســة األخــرة عــى فكــرة متثيــل املــرأة يف النصــف األول مــن القوائــم 

كثــرة العــدد، واالعرتاضــات التــي قيلــت يف ذلــك الوقــت غــر دســتورية، وأن املحكمــة الدســتورية ســوف تبطــل 

هــذا التمييــز، وفوجئنــا بــأن القانــون عــاد مــن املحكمــة الدســتورية، وتــم متريــر فيــه مســألة النــص عــى أن تتضمــن 

كل قائمــة مرشــحة واحــدة عــى األقــل كنــوع مــن التمييــز اإلجيــايب.

ال أريــد أن تكــون مــن ضمــن املعوقــات أننــا ال نســتطيع أن 
نتحاور..ولذلــك أناشــد اجلميــع أن نتحلــى كلنــا بالصــر 

اجلميــل جــًدا أثنــاء احلــوار، وأال نضيــع الوقــت وال الفــرص
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إًذا كان مــن املمكــن لــو فعلنــا مــا توافقنــا عليــه واتفقنــا عليــه هنــا أن نرســل أن نوجــه إشــارة إجيابيــة للمجتمــع وللقوة 

السياســية التــي تتحجــج دائــًا بأنــه ال يتــم االلتــزام بــا ينتهــي إليــه احلــوار، وتبنــي عليــه رفضهــا للمشــاركة يف احلــوار. 

فأرجــو أن يتحقــق ذلــك يف هــذه املــرة، ونحــن بصــدد وضــع هــذه الضانــات.

انتخابًيــا، أمتنــى ونحــن نتحــدث عــن العدالــة االنتخابيــة أن قوائــم املســتقلني وهــو قطــاع أعتقــد أن مفاجــأة 

االنتخابــات القادمــة ســتكون يف املســتقلني أن تعامــل املعاملــة ذاهتــا إعامًيــا وإدارًيــا التــي حتظــى هبــا قوائــم األحــزاب 

ــة. املختلف

 أخــًرا فيــا خيــص بالزمــاء الذيــن حتدثــوا عــن حالــة االنفــات اإلعامــي، وأننــا بحاجــة إىل ميثــاق رشف إعامــي؛ 

هنــاك بالفعــل ميثــاق رشف إعامــي تــم االنتهــاء منــه يف املجلــس األعــى للصحافــة، وبدأنــا يف التواصــل مع املؤسســات 

ــة  ــة للنقــاش حولــه وإقــراره، بحيــث يصبــح ســارًيا عــى اجلميــع مــن املمكــن أن ختاطــب اللجن ــة والصحافي اإلعامي

العليــا لانتخابــات املجلــس األعــى للصحافــة ونقابــة الصحفيــني؛ لكــي تتوصــل إىل قواعــد أو ضوابــط حمــددة لــأداء 

اإلعامــي يف االنتخابــات املقبلــة.

ــي  ــذه ه ــة؛ ألن ه ــات القادم ــيايس يف االنتخاب ــال الس ــتخدام امل ــرة اس ــة لفك ــط صارم ــد ضواب ــرة نري ــة األخ النقط

املشــكلة الكبــرة التــي ســتواجه معنــا االنتقــال إىل مــر اجلديــدة مــا بعــد الثــورة. فيجــب أن تكــون هنــاك آثــار للثــورة 

وانعكاســات عــى شــكل االنتخابــات وعــى شــكل البنــاء التريعــي واملؤسســات فيــا بعــد هــذه الثــورة، شــكًرا جزيــًا. 

الرئيس حممد مريس:

ال أريــد أن أعلــق عــى مــا يقــال، لكــن أريــد أن أوضــح نقطــة أساســية أثارهــا األســتاذ وائــل، وأنــا تناولتهــا يف 

احلــوار الــذي تــم أول أمــس، ال يوجــد عــى اإلطــالق أي نــوع مــن االختــالف بــني رئيــس اجلمهوريــة ومكونــات 

الدولــة املريــة بــكل أبعادهــا، ال يوجــد أي اختــالف مــن أي نــوع، ال بــني رئيــس اجلمهوريــة وبــني الداخليــة، 

وال بــني رئيــس اجلمهوريــة والقــوات املســلحة، وال بــني رئيــس اجلمهوريــة وغــر ذلــك مــن املؤسســات؛ ألن 

رئيــس اجلمهوريــة وهــذه املؤسســات ليســا طرفــني، بــل طــرف واحــد.

ــرات العامــة رئيــس  ــد األعــى للقــوات املســلحة، املخاب ــة هــو القائ القــوات املســلحة، رئيــس اجلمهوري

اجلمهوريــة هــو مســؤول مبــارش عنهــا وهــي تابعــة لــه مبــارشة، وزارة الداخليــة معــروف أن رئيــس اجلمهوريــة 

هــو املســئول األول عــن الرطــة فــوق املجلــس األعــى للرطــة، هــذا يف القانــون وليــس اختيــاًرا.
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 وأنــا أرى أن هــذه اجلهــات مجيًعــا ليســت لدهيــا أي مشــكلة يف التعــاون ويف املشــاركة الفعالــة يف العمليــة 

ــم سيشــرتكان - كــا ســبق -  ــاق بوضــوح أهن ــاك اتف ــة، هن ــع الداخلي ــوات املســلحة م ــة. الق ــة القادم االنتخابي

يف محايــة العمليــة االنتخابيــة دون التدخــل يف تفاصيــل العمليــة االنتخابيــة، هــذا ليــس شــأهنم، وإنــا محايــة 

اللجــان واملقــار والصناديــق والقضــاة والناخبــني، ومنــع أي نــوع مــن أنــواع العــدوان عــى أي أحــد بــأي شــكل 

مــن األشــكال.

وأظــن إن حراتكــم تعرفــون أنــه صــدر مــن جملــس الشــورى قانــون بإعطــاء حــق الضبطيــة القضائيــة ألفــراد 

القــوات املســلحة حتــى انتهــاء انتخابــات جملــس النــواب، هــذا صــدر.

ــتفتاء،  ــة االس ــالن نتيج ــة إع ــى بنهاي ــون وانته ــرار بقان ــة أو ق ــس اجلمهوري ــن رئي ــراًرا م ــتفتاء كان ق يف االس

فمجلــس الشــورى قــرر بقانــون إعطــاء القــوات املســلحة وأفرادهــا حــق الضبطيــة القضائيــة، مــع ضــان قانــون 

اإلجــراءات القانونيــة العــادي. ومــن يقبــض عليــه مــن املريــني ألي ســبب ال يقــدم إىل قضــاء عســكري وال إىل 

حماكــم اســتثنائية، وإنــا إىل النيابــة العامــة والقضــاء الطبيعــي العــادي مــع اجلميــع. وهــذا كان ســبب صــدوره أن 

القــوات املســلحة ستشــارك الداخليــة يف محايــة العمليــة االنتخابيــة.

أنــا فقــط أردت أن أوضــح هــذا. هــذا أمــر مســتقر جــًدا جــًدا جــًدا. لكــن تدحرجــت كــرة الثلــج كــا كان يقــول 

األســتاذ وائــل اآلن، إنــه قــد يقــال هنــا وهنــاك كالم، هــذا ال أصــل لــه، وال قيمــة عــى اإلطــالق. واجلهــات التــي 

ذكرهتــا القــوات املســلحة والداخليــة واملخابــرات وغرهــا يعملــون بكفــاءة عاليــة جــًدا وحريصــون جــًدا عــى 

ــا يبــدو األمــر  أنــه جيــب أننــا نمنــع العــدوان الــذي  حتقيــق املصلحــة، وحيرصــون هــذه املرحلــة، لكــن أحياًن

يقــع عــى مؤسســة أو منشــأة أو مواطــن أو مواطنــة، نعــم صحيــح، ولكــن املرحلــة فيهــا دقــة، وال نريــد أبــًدا أن 

يؤخــذ أحــد بذنــب أحــد، أو بفعــل أحــد، ولذلــك فيهــا مــا فيهــا مــن هــذا األمــر، ويتــم القبــض عــى أشــخاص 

ــة واضحــة دون العــدوان عــى  بدقــة شــديدة جــًدا، إذا كانــت هنــاك اهتامــات واضحــة أو أفعــال إجراميــة حقيقي

أي أحــد بــريء، أو يعــرب عــن رأيــه، أو غــر ذلــك مــن األمــور الواضحــة لنــا مجيًعــا. فأرجــو أن تطمئنــوا إىل أن 

اإلرشاف األمنــي عــى االنتخابــات ســيتم باالشــرتاك بــني كل هــذه اجلهــات إن شــاء اهلل. 



894

مداخلة املستشار اخلضري:

ــن  ــث ع ــه احلدي ــه وبركات ــم ورمحت ــام عليك ــاء، الس ــادة الزم ــس الس ــيادة الرئي ــم، س ــن الرحي ــم اهلل الرمح بس

ــاة يف  ــادي القض ــرون دور ن ــم تذك ــنوات. وحراتك ــن 10 س ــر م ــن أكث ــم م ــث قدي ــة حدي ــات االنتخابي الضان

الكفــاح مــن أجــل هــذه الضانــات، وبمقتــى هــذا الكفــاح حصلنــا عــى كثــر مــن الضانــات، وهــي ضانــة احلــر 

ــع الناخــب أمــام اســمه، قــايض عــى كل صنــدوق، ولكــن ورغــم  ــة، توقي ــًا، الصناديــق الزجاجي الفســفوري مث

ذلــك هــذه الضانــات مجيًعــا أصبحــت حــًرا عــى ورق لعــدم وجــود إرادة سياســية لتطبيــق هــذه الضانــات ونزاهــة 

االنتخابــات. فتــم حمــارصة اللجــان مــن اخلــارج، ومنــع الناخبــني مــن الدخــول أساًســا، وحدث مــا تعلمونــه مجيًعا.

احلقيقــة أنــا أرى هنــا أن اإلرادة السياســية متمثلــة يف قــول الســيد الرئيــس »موافــق عــى ضانــة الرقابــة اخلارجية« 

التــي كنــا ننــادي هبــا قبــل ذلــك وكان يــرد عليهــا بــأن حممــود اخلضــري يدعــو اخلــارج إىل التدخــل يف شــؤون البلــد 

الداخليــة. طبًعــا هــذا كان هــراًء، واحلمــد هلل اآلن نحــن عندنــا الضانــات، عندنــا كثــر مــن الضانــات.

ــرات  ــدث يف امل ــا ح ــليمة، ك ــات س ــا انتخاب ــيكون عندن ــية س ــة اإلرادة السياس ــدت ضان ــو وج ــه ل ــا أرى أن أن

ــات. ــر أي انتخاب ــم تزوي ــورة ت ــد الث ــول إن بع ــتطيع أن يق ــد يس ــورة، ال أح ــد الث ــابقة بع الس

الشــعب شــّب عــن التــوق، ونــزع مــن قبلــه اخلــوف، وأصبــح ال يتقبــل إطاًقــا عمليــة التزويــر. ومــن خيــاف مــن 

ــا ينفــخ يف الزبــادي؛  ــا أشــبهه باملثــل: »الــي اتلســع مــن الشــوربة ينفــخ يف الزبــادي«، نحــن اآلن بعضن ــر أن التزوي

ألنــه يظــن أنــه مــن املمكــن أن حيــدث تزويــر، وهــذا معــذور؛ ملــاذا؟ ألنــه عــاش عــرات الســنني يف ظــل التزويــر، 

فلــو حاولــت تقنعــه اآلن بأنــه لــن حيــدث تزويــر، فلــن يقتنــع.

والتفاهــم  اآلراء  اســتطاع  بعــد  قــرارات  مــن  أختــذه  مــا 
والتشــاور مــع ذوي الــرأي يف االجتاهــات املختلفــة أحتمــل أنــا 
مســؤوليته، ومــع حرصــي وحــي الشــديد للجميــع فإنــي 
أحياًنــا أرى مــا ال يــراه البعــض حبكــم موقعــي ومســؤوليي
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نحــن مــع الضانــات، الزم نضــع كل الضانــات التــي يعرفهــا العــامل لنزاهــة االنتخابــات، الزم نطبقهــا عندنــا، 

وأعتقــد أننــا يف جملــس الشــعب الســابق وضعنــا ضانــة يف انتخابــات الرئاســة، وأعتقــد أن هــذه الضانــة كانــت هــي 

األســاس يف االنتخابــات، ومل يتــم العبــث هبــا. وهــي ضانــة إعــان النتائــج، والفــرز يف اللجــان الفرعيــة، وإعطــاء 

املندوبــني صــورة مــن النتيجــة. هــذه كانــت ضانــات، احلقيقــة ســامهت بشــكل واضــح يف نزاهــة االنتخابــات.

أنا أعتقد أن االنتخابات القادمة - إن شاء اهلل - ستكون سليمة، وهذا بإرادتنا نحن وبمسامهتنا.

ــا أن  ــدرس، فوجدن ــنا ن ــة وجلس ــا جمموع ــن كّون ــاب، نح ــون االنتخ ــى قان ــط ع ــرة فق ــة صغ ــا يل ماحظ  وأن

ــداد  ــل إلع ــق عم ــا فري ــك كّون ــة، ولذل ــع العدال ــتور وال م ــع الدس ــب ال م ــر ال يتناس ــى الدوائ ــواب ع ــع الن توزي

دراســة بكيفيــة توزيــع النــواب عــى الدوائــر، وهــذا ممكــن طبًعــا حيتــاج إىل تعديــل يف القانــون، هــذا التعديــل مــاس 

ــًدا ورضوري. ج

وأنــا ضــد مــن يقــول بــأن املحكمــة الدســتورية العليــا متلــك الرقابــة الاحقــة. أوالً، ال يوجــد يف الدســتور مــا 

يلــزم جملــس الشــورى بــأن يعيــد القانــون هلــا مــرة أخــرى، الرقابــة الاحقــة انتهــت متاًمــا، ال يســتطيع أحــد أن يرفــع 

دعــوى أمــام املحكمــة الدســتورية العليــا، يقــول احكمــي بعــدم دســتورية القانــون. هنــاك أحــد يــرد عــي ويقــول: 

افــرض جملــس الشــورى مل يلتــزم مــاذا تكــون النتيجــة؟!

النتيجــة أننــي أطعــن عــى عضويــة الشــخص الــذي أصابــه العــوار، وحمكمــة النقــض تقــي بســقوط عضويتــه، 

إنــا ال أجلــأ للمحكمــة الدســتورية.

ــة الاحقــة.  ــا ألحــد املستشــارين باملحكمــة الدســتورية يقــول فيــه: لــو مل تلتزمــوا ســنُعمل الرقاب  ســمعت رأًي

ال، ليــس مــن حقــك إطاًقــا. الرقابــة الاحقــة انتهــت بحكــم الدســتور. نحــن مــن حقنــا أن نطعــن عــى عضويــة 

العضــو أمــام حمكمــة النقــض، إنــا نلجــأ إىل املحكمــة الدســتورية ال.

 الدراســة التــي أعــدت ســيادة الريــس أنــا أضعهــا أمــام حراتكــم، لكــي ترســلها ملجلــس الشــورى. فلــو أن 

ــة  ــي ممكــن حمكمــة النقــض تقــي ببطــان عضوي ــه، يعن ــون كل ــر ســينال القان ــع الدوائ ــاَب توزي ــاك عــواًرا َش هن

مجيــع األعضــاء الذيــن انُتخبــوا؛ لوجــود عيــب يف توزيــع املقاعــد عــى الدوائــر. أنــا أضعهــا أمــام حراتكــم وأمــام 

ســيادة الرئيــس؛ لكــي ُيعمــل مضموهنــا أمــام جملــس الشــورى، وشــكًرا.
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أنــا ال أعــرف إن كان مجيعكــم اطلــع عــى حكــم املحكمــة الدســتورية أم ال، يمكــن أن  يكــون بعضكــم مل 

يــره، بخصــوص القانــون الصــادر عــن جملــس الشــورى. حكــم املحكمــة الدســتورية فيــه جــزآن: اجلــزء األول 

يتكلــم عــن مــواد وفقــرات بعينهــا ويقــي بعــدم دســتوريتها بوضــوح، واجلــزء اآلخــر أبــدى مالحظــات عــى 

بعــض املــواد.

اجلــزء األول التــزم جملــس الشــورى بــه التزاًمــا حرفًيــا؛ فأنــا رأيــت حكــم وقــرار املحكمــة ورأيــت املنتــج 

الــذي أنــا أصدرتــه بعــد أن أقــره جملــس الشــورى، فالتــزم بــه التزاًمــا حرفًيــا، كل مــا قالتــه املحكمــة الدســتورية 

وقالــت فيــه إنــه غــر دســتوري املجلــس غــره طبًقــا لقــرار حكــم املحكمــة، ألن ده حكــم.

اجلــزء الثــاين املحكمــة قالــت مالحظــات، وخاصــة عــى موضــوع الدوائــر، ورضبــت أمثلــة بعــدم التناســب 

بــني عــدد النــواب وعــدد الســكان، وقالــت: إنــه مــن الصعــب أن يتــم االلتــزام بنســبة عدديــة واحــدة، لكــن ينبغــي 

أن يكــون التوزيــع العــددي متناســًبا، وأيًضــا التوزيــع اجلغــرايف، وقــد راعــى جملــس الشــورى هــذا الــكالم بنســبة 

كبــرة، فتغــرت دوائــر كثــرة جــًدا طبًقــا هلــذه املالحظــة.

ــا أحــب أن أضيــف - كــا تعرفــون - أن جملــس الشــورى يأخــذ بمقتــى حكــم املحكمــة الدســتورية،  أن

وبمقتــى احلكــم يعنــي يف إطــار املعنــى. أنــا أرســلت القانــون بعــد إصــداره إىل املحكمــة الدســتورية فهــذا 

القانــون لــدى املحكمــة الدســتورية رســمًيا.

أنــا فقــط أردت أن أوضــح للذيــن مل يــروا القانــون قبــل أن يذهــب إىل املحكمــة وبعــد أن عــاد مــن املحكمــة 

وبعــد أن أصــدر، نتــاج هــذه املراحــل الثالثــة يتطابــق تطابًقــا كامــاًل مــع حكــم املحكمــة الواضــح بعــدم دســتورية 

بعــض النصــوص، وراعــى مقتــى حكــم املحكمــة ومالحظتهــا يف النصــوص واملــواد األخــرى التــي مل تقــل 

املحكمــة إهنــا غــر دســتورية إنــا قالــت عليهــا مالحظــات.

ــا  ــرى م ــا منكــم ون ــه أيًض ــه ســيادة املستشــار ينظــر في ــك ب ــا تفضلــت حرت ــك م ــا حــدث، ومــع ذل  هــذا م

ــاء اهلل.  ــه، إن ش ــن أن نفعل يمك

مداخلة املهندس حممود فتحي:

احلمــد هلل والصــاة والســام عــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم(، نشــكر طبًعــا ســيادة 

الرئيــس عــى الدعــوة الكريمــة، ونشــكر احلضــور عــى اإلثــراء واملقرتحــات، نثمــن طبًعــا دعــوة احلــوار ليــس فقــط 
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بســبب أننــا دعينــا هلــذا احلــوار، لكــن نرجــو أن هــذا احلــوار خيــرج عنــه قــرارات تكــون يف صالــح مصلحــة الوطــن 

واملواطــن. أريــد أن أبــدأ باخلــروج مــن قمقــم التوافــق، والتعامــل مــع الرافضــني للحــوار، احلقيقــة احلــوار يف النهاية 

وســيلة إىل الوصــول إىل مصلحــة الوطــن، لكــن أن يتحــول التوافــق إىل ســبيل لضيــاع جــزء مــن مصالــح الوطــن 

واملواطــن، أظــن هــذا أمــر حيتــاج إىل مراجعــة مــن ســيادتكم ومــن احلكومــة.

 املعارضــة ينبغــي أن تكــون معارضــة رشــيدة، حتــرص عــى مصلحــة الوطــن، حتــرص عــى التوافــق، هــي أيًضــا، 

ــوىض، أو  ــل الف ــن مسلس ــكان - ع ــدر اإلم ــد - ق ــق، وتبتع ــى التواف ــرص ع ــب أن حت ــة، جي ــط احلكوم ــس فق ولي

خدمــة الثــورة املضــادة.

ــادة  ــورة املض ــوى الث ــن ق ــديًدا م ــا ش ــظ حرًص ــن ناح ــي، نح ــر حتم ــة أم ــات الدول ــتكال مؤسس ــة اس احلقيق

عــى عــدم اســتكال مؤسســات الدولــة بــأي طريقــة كانــت، حيــث يكــون عندنــا برملــان منتخــب، ثــم نحصــل عــى 

رئيــس منتخــب، وهكــذا. عندنــا إشــكالية يف اســتكال مؤسســات الدولــة، وأظــن اســتكال مؤسســات الدولــة هــو 

ــر، ومعهــا مســألة تغيــر احلكومــة. احلقيقــة واضــح أن  ــورة 25 يناي ــد للوصــول إىل اســتحقاقات ث الســبيل الوحي

مســألة تغيــر احلكومــة مســألة جممــع عليهــا سياســًيا وشــعبًيا، لكــن التوقيــت اآلن أظــن أنــه غــر مناســب لتغيــر 

احلكومــة.

نحن عى بعد أمتار أو أيام من االنتخابات، ثم جملس الشعب الذي سيشكل احلكومة.

 نقــرتح تشــكيل جلنــة مــن األحــزاب املشــاركة يف العمليــة السياســية تســمى جلنــة رقابــة أو جلنــة نزاهــة، إخــواين 

الزمــاء ذكــروا هــذا االقــرتاح ونحــن نؤكــد عليــه.

نؤكــد أن الدعايــة االنتخابيــة والســقف املــايل لانتخابــات وآليــة املراقبــة ينبغــي التشــديد عــى تفعيــل القوانــني 

والعقوبــات املرتبطــة بالدعايــة االنتخابيــة، والســقف املــايل نقطــة مهمــة، وأرجــو أهنــا تكــون متضمنــة يف توصياتنــا، 

ــا -  ــا - كــا ال خيفــى علين ــا هيــدد طبًع ــا ب ــات إعامًي ــة وتفعيلهــا عــى الطاعنــني يف نزاهــة االنتخاب ــظ العقوب تغلي

ــة إال  ــة االنتخابي ــة العملي ــني يف نزاه ــى الطاعن ــا ع ــة وتغليظه ــل العقوب ــي تفعي ــي، ينبغ ــلم االجتاع ــان والس األم

بحكــم قضائــي.

يعنــي إذا كان هنــاك حكــم قضائــي بعــدم نزاهــة االنتخابــات يف دائــرة أو يف غــره، ليــس هنــاك مانــع مــن تداولــه 

إعامًيــا، لكــن بغــر حكــم قضائــي ال ينبغــي أبــًدا الطعــن عــى نزاهــة االنتخابــات.
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نقطــة أخــرة، وأظــن أهنــا نقطــة يف غايــة األمهيــة ومتــس التيــار اإلســامي خصوًصــا، حكــم املحكمــة الدســتورية 

ــا  ــن عندن ــة نح ــورى، احلقيق ــعب والش ــي الش ــات جمل ــح النتخاب ــن الرتش ــا م ــتبعدين أمنًي ــتبعاد املس ــاص باس اخل

إشــكال أن هــذا ليــس بحكــم قضائــي، هــذا االســتبعاد مل يكــن اســتبعاًدا بحكــم قضائــي، كان اســتبعاًدا بتقريــر أمنــي 

مــن أمــني رشطــة أو ضابــط صغــرت رتبتــه أو كــرت يف مباحــث أمــن الدولــة، فينبغــي إعــادة النظــر يف ذلــك.

أظــن جملــس الشــورى ســيادة الرئيــس يمكنــه إعــادة النظــر يف هــذه املســألة؛ ألن احلقيقــة اســتبعاد التيــار اإلســامي 

مل يكــن فقــط اســتبعاًدا لأفــراد املســتبعدين أمنًيــا بــل األقــارب مــن الدرجــة األوىل والثانيــة وأحياًنــا الثالثــة، فــا ينبغي 

ــة القادمــة. أشــكركم  ــة السياســية واالنتخابي أن نحــرم أي فصيــل ســيايس يف مــر مــن حقــه يف املشــاركة يف العملي

عــى احلضــور مــرة ثانيــة، وأشــكركم عــى االســتاع، وإن شــاء اهلل بلدنــا إىل اســتقرار وأمــان ورقــي إن شــاء اهلل.

الرئيس حممد مريس:

القانــون فيــه مــا قلتــه، فقــد اســتثني منــه »مــا مل يكــن قــد صــدر بحقــه حكــم قضائــي بــاد بأنــه هــدد أمــن الوطــن 

أو غــره« ويف النهايــة كل ذلــك طبًقــا للقانــون، فــا طلبتــه موجــود يف القانــون، روعيــت هــذه النقطــة يف القانــون.

ــة،  ــم املحكم ــة أو حك ــى رأي املحكم ــل بمقت ــه يعم ــه، فإن ــروا في ــن استش ــون الذي ــال القان ــب رج وحس

ــة. ــذه القضي ــج ه ــه عال ــب أن ــم، فأحس ــى احلك ــن مقت ــًدا ع ــس بعي ــورى، لي ــس الش ــب إىل جمل ــذي ذه ال

د. أيمن عي - منسق احلوار:

ــوى  ــاركة والق ــزاب املش ــع األح ــة أن مجي ــا ثري ــات كله ــن مداخ ــر م ــا م ــد في ــس، وأعتق ــيادة الري ــكًرا س ش

الوطنيــة تســر يف اجتــاه واحــد، وهــو اجتــاه إعــال أكــر قــدر ممكــن مــن الضانــات التــي تــؤدي إىل نزاهــة العمليــة 

االنتخابيــة. مــا زلنــا - إن شــاء اهلل تعــاىل - عــى موعــد الســتكال باقــي مداخــات حراتكــم، لكــن اســمحوا لنــا 

أن نرفــع اجللســة لاســرتاحة؛ ألن الســيد الرئيــس مرتبــط أيًضــا بموعــد آخــر، فرتفــع اجللســة إن شــاء اهلل.

د. يونس خميون:

أنــا كان عنــدي ماحظــات أمتنــى الســيد الرئيــس أن يســمعها، وأنــا معــرتض عــى ترتيــب الكلــات، معــرتض 

ــا كبــًرا يظــل لآلخــر وأحــزاب حتــت اإلنشــاء تتحــدث  اعرتاًضــا شــديًدا عــى ترتيــب الكلــات، ال جيــوز أن حزًب

أوالً، ولذلــك أنــا سأنســحب مــن هــذا احلــوار.
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الرئيس حممد مريس:

حرتــك يــا أخ أيمــن بعــد إذنــك، إذا كان أخونــا يونــس لديــه مالحظــات يريــد منــي أن أســمعها، فأنــا نــزوالً 

عــى رغبتــه أطلــب منــك أننــا نمــد اجللســة عــر دقائــق: األوىل حتــى يقــول مالحظاتــه، وأســتمع إليهــا وأجيــب 

إذا كان هنــاك مــا هــو مطلــوب اإلجابــة عنــه بخصــوص هــذه املالحظــات كــا تداخلــت مــع البعــض. ثانًيــا أنــا 

كنــت ســأقول بعــد كالم األخ أيمــن إنــه قبــل مــا أرفــع اجللســة إذا كان هنــاك أحــد يريــد أن يقــول شــيًئا قبــل أن 

أرفــع اجللســة؛ نظــًرا الرتباطــي بميعــاد آخــر، فليــس هنــاك مانــع أننــا نســمع.

ــد أن  ــن يري ــرى مل ــس أخ ــه ومخ ــس ل ــق، مخ ــر دقائ ــة ع ــد اجللس ــة إًذا، ونم ــذ الكلم ــس يأخ ــا يون فأخون

ــتأذنك. ــن نس ــة، فنح ــر اجللس ــت تدي ــة. أن ــل اجللس ــى ال نطي ــتوضحه؛ حت ــه إيل يشء يس يوج

د. أيمن عي: 

ــة إن شــاء اهلل، نحــن نتمنــى أن تســتمر هــذه الــروح  ــارات الطيب ــا فنــدم العفــو، حتــى نجمــع بــني كل اخلي ال ي

اإلجيابيــة يف النقــاش، والســيد الرئيــس أقصــد ســمح هبــذا فأنــا أســتأذن اإلخــوة الــذي كان الــدور عليهــم أننــا نبــدأ 

بالدكتــور يونــس حرًصــا منــا عــى أن يتــم االصطفــاف الوطنــي، نحــن كنــا نتكلــم عــى دعــوة الغائبــني أو املمتنعــني، 

فمــن بــاب أوىل احلــرص عــى املوجوديــن، فــإن شــاء اهلل تعــاىل نبــدأ مبــارشة. 

د. يونس خميون:

جزاكــم اهلل خــًرا، شــكًرا ســيادة الرئيــس عــى إتاحــة الفرصــة، ومعــذرة للســادة الزمــاء الذيــن تعديــت عــى 

دورهــم، ولكــن هنــاك نقــاط أحــب أن أوضحهــا يف وجــود ســيادة الرئيــس، فأقــول: إن متثــل االنتخابــات الرملانيــة 

القادمــة ال يمكــن أن نطلــق عليــه الفرصــة األخــرة للخــروج مــن مراحــل انتقاليــة متعاقبــة إىل مرحلــة مســتقرة، 

وهــذا يقتــي أوالً: حتصــني إجــراءات االنتخابــات دســتورًيا، بحيــث نتأكــد مــن عــدم وجــود أي ثغــرة يمكــن أن 

ختــل بســامة موقــف املجلــس اجلديــد دســتورًيا، ولذلــك نطالــب - بغــض النظــر عــن إلــزام الدســتور بذلــك مــن 

عدمــه - نطالــب املحكمــة الدســتورية برسعــة إبــداء رأهيــا يف القانــون، مــع التــزام الســيد الرئيــس بإصــدار قــرار 

بتعليــق العمليــة االنتخابيــة إذا مــا رأت املحكمــة الدســتورية أن هنــاك خلــًا مــا يف القانــون.

األمــر الثــاين مــن ناحيــة الضانــات، أوىل الضانــات هــو توفــر املنــاخ الســيايس املائــم، فــإذا كانــت 

االنتخابــات يف حقيقتهــا هــي منافســة بــني القــوى السياســية املختلفــة لكســب ثقــة الناخبــني، فمــن الــروري 
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حينئــذ أن يشــعر مجيــع األطــراف بالثقــة جتــاه العمليــة االنتخابيــة، وهــذا بــا شــك ســيكون مدعــاة إىل التســليم 

ــا. ــد ظهوره ــج عن بالنتائ

وقــد شــهدت الســاحة السياســية انســداًدا يف احلــوار بــني الرئاســة وبــني عــدد مــن القــوى السياســية؛ مــا يزيــد 

األمــور خطــورة. وعــى هــذا تقــدم حــزب النــور بمبــادرة »مل الشــمل واملصاحلــة الوطنيــة«، والســيد الرئيــس قــد 

وعدنــا يف آخــر جلســة حــوار معــه، حــزب النــور مــع الرئاســة، بــأن تكــون مبــادرة حــزب النــور هــي مائــدة النقــاش 

أو موضــوع النقــاش يف أول جلســة حــوار قــادم، وفوجئنــا بتأخــر احلــوار إىل أن فوجئــت باالتصــال بســوف تكــون 

جلســة احلــوار بمناقشــة الضانــات االنتخابيــة، وأنــا أعتــر أن هــذا يعتــر إجهاًضــا هلــذه املبــادرة التــي أعتقــد أهنــا 

كانــت طــوق نجــاة للــم الشــمل واملصاحلــة الوطنيــة، وأن تكــون االنتخابــات يف منــاخ ســيايس مائــم يف جــو مــن 

املصاحلــة التــي تلقــي بظاهلــا عــى احلالــة األمنيــة املضطربــة يف الشــارع.

وفوجئنــا بسياســة يعنــي فــرض األمــر الواقــع مســألة االنتخابــات دون مناقشــة هــذه املبــادرة التــي يعتــر كان 

هنــاك شــبه إمجــاع وطنــي عــى بنودهــا، وتعتــر حــًا وســًطا للخــروج مــن هــذه األزمــة التــي تعيشــها البــاد.

ــار  ــه استش ــال: إن ــه اهلل ق ــس حفظ ــيد الرئي ــاب الس ــات يف خط ــد االنتخاب ــد موع ــألة حتدي ــاين أن مس ــر الث األم

ــد  ــل بع ــر، ندخ ــذا األم ــتر يف ه ــد مل يس ــزب يف البل ــاين ح ــر ث ــور يعت ــزب الن ــة ح ــخصية حقيق ــوايل 150 ش ح

ذلــك يف مســألة الضانــات، فــأول هــذه الضانــات أعتقــد حكومــة تكــون حمايــدة متفــق عليهــا مــن مجيــع األطيــاف 

ــبهة  ــع ش ــى ندف ــع حت ــا اجلمي ــرتك فيه ــة يش ــراط أو حكوم ــة تكنوق ــون حكوم ــا أن تك ــية، إم ــزاب السياس واألح

ــل  ــة لفصي ــات الدول ــة وإمكاني ــات الدولي ــة ومؤسس ــوارد الدول ــتخدام م ــبهة اس ــر أو ش ــزيب دون آخ ــز احل التحي

معــني، وقــد رصدنــا بعــض الشــكاوى يف عــدة حمافظــات عــى اســتخدام مــوارد الدولــة وإمكانيــات الدولــة لصالــح 

فصيــل معــني، حتــى وإن مل حيــدث ذلــك فابــد أن نســد البــاب عــى مجيــع الشــبهات، مــن بــاب ســد الذرائــع.

األمــر الثــاين أن الــوزارات حتــى املعنيــة بمســألة االنتخابــات كــوزارة اإلدارة املحليــة والشــباب والتمويــن وغرهــا 

ممــا ال شــك هلــا صلــة مبــارشة بالعمليــة االنتخابيــة، فنــود أن تكــون إدارة هــذه الــوزارات جلهــات حمايــدة متاًمــا، وخاصــة 

أننــا رصدنــا أن هنــاك تعيينًــا ألعــداد كبــرة مــن حــزب معــني يف مواقــع تنفيذيــة مؤثــرة، ومعــي امللــف كامــل باألســاء 

والوظائــف التــي متــت تعيينــه يف مجيــع املحافظــات ملــن أراد، ســوف أســلمه للســيد الرئيــس 13 حمافظــة، وســوف يــأيت 

تقريــر لـــ 10 حمافظــات أخــر باألســاء وباألماكــن التــي تــم تعيــني فصيــل معــني، ونحــن نعلــم كــا رصح الســيد الرئيــس 

أنــه ال يوجــد أغلبيــة اآلن يف املعارضــة ال يوجــد برملــان.
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 فنقــول بــأي حــق أن يتــم تعيــني أنــاس مــن حــزب معــني دون اآلخريــن ســواء يف الــوزارات أو وكاء الــوزارات 

أو مديريــن أو مديريــن العمــوم أو الوظائــف العامــة، والســيد الرئيــس قــال إننــي رئيــس لــكل أحــزاب، البــد أن أكــون 

عــى مســافة واحــدة مــن كل األحــزاب، ومــن العــدل أن يأخــذ كل حــزب فرصتــه يف التعيــني يف كل املناصــب وال يكــون 

قــارًصا عــى حــزب بعينــه.

 األمــر الثالــث لضيــق الوقــت، اإلرشاف القضائــي عــى االنتخابــات ممــا ال شــك فيــه يعتــر ضانــة أساســية 

لانتخابــات، وممــا ال يقــل عنــه خطــورة الفريــق اإلداري املعــاون الــذي يتــم اختيــاره بطريقــة عشــوائية، فهــذا البــد مــن 

وضــع معايــر منضبطــة الختيــار الفريــق املعــاون الــذي أعتــره هــو دوره أخطــر مــن دور القــايض الــذي يقــوم بتفريــغ 

ــة هــذا الفريــق. ــى نضمــن اســتقالية وحيادي ــر حت الكشــوف وغــره. نتناقــش يف هــذه املعاي

ــادة  ــفافية، وإع ــة والش ــهولة والرسع ــى الس ــزاب بمنته ــكل األح ــات ل ــد البيان ــر قواع ــر توف ــع واألخ ــر الراب األم

تقييــم توزيــع الناخبــني عــى اللجــان؛ ألن هنــاك بــاًدا أســائهم يف جلــان أخــرى تبعــد عــدة كيلــو مــرتات؛ مــا يمثــل عبًئــا 

شــديًدا عــى الناخبــني.

 كذلك كل صندوق ال يتجاوز عدد الناخبني فيه 2000 صوت؛ لضان أن كل الناس تشارك يف هذا االنتخاب.

ــرىض،  ــب وي ــا حي ــا إىل م ــا، وأن يوفقن ــظ قيادهت ــر، وحيف ــظ م ــأل اهلل )ع( أن حيف ــه ونس ــا أردت أن أقول ــذا م ه

ــًرا. ــم اهلل خ وجزاك

د. ثروت بدوي:

رســالة رسيعــة للجميــع، وليســت للســيد الرئيــس وحــده، الرســالة الرسيعة هــو أننا نعيــش يف ظروف اســتثنائية. 

مل حيــدث يف تاريــخ العــامل أن تعرضــت دولــة ملثلهــا، وكنــت أود مــن الســيد الرئيــس أن يعلــن حالــة الطــوارئ يف 

أنــا علــى أمت اســتعداد لاتصــال والتواصــل مــع أي شــخص 
مــن املعارضــة لدعوتــه إىل احلــوار الوطــي، وذلــك إمياًنــا 
بــأن اجلميــع يركبــون مركــب الوطــن، والبــد مــن أن 

يتكاتــف اجلميــع حــى يدفعونــه إلـــى األمــام
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ــب  ــور طل ــتطيع أن أتص ــن ال أس ــوارئ، ولك ــة الط ــن حال ــس أن يعل ــيد الرئي ــى الس ــا ع ــا، كان لزاًم ــة كله الدول

تأجيــل االنتخابــات أو طلــب تشــكيل حكومــة جديــدة.

وأســلوب التوافــق هــذان مل حيــدث يف تاريــخ العــامل أن متــت انتخابــات بالتوافــق أو تــم تشــكيل حكومــة 

بالتوافــق، توافــق بــني مــن ومــن، ومــا هــي األحــزاب التــي متثــل الشــعب حتــى نقــول إهنــا تتوافــق. أنــا لــو طلبــت 

مــن إخــويت أن نكــون حكومــة توافقيــة لــن نتفــق، وكل واحــد يريــد أن يكــون الرئيــس أو يأخــذ الــوزارة. فكلمــة 

ــايل ال يمكــن أن يتحقــق.  ــق هــذه كام خي تواف

أستاذ نبيل ممثل حزب مر:

ســيادة الرئيــس أرشف باحلضــور يف جملســكم املوقــر باعتبــاري ممثــل حــزب مــر، أشــعر بأمانــة أنقلهــا إليــك، 

كلنــا كمريــني مجيًعــا جيــب أن نتفــق عــى يشء واحــد وهــو أن مــر أوالً، وننســى الــذات. البــد مــن جملســكم 

املوقــر أن يتــم تشــكيل جلنــة للتواصــل املجتمعــي ليــس لانتخابــات لــن يتفــق أحــد يف االنتخابــات، لكــن نتفــق 

عــى املبــادئ القوميــة، نحتــاج إىل مــروع قومــي نلتــف حولــه وحولــك يــا ريــس.

نحــن املريــني نريــد أن نحــس بــك، هنــاك جــزء يشــعر أنــك ال تشــعر هبــم. نريــد أن نشــعر أنــك رئيــس لــكل 

املريــني. هــذه رصخــة مــن قلــب شــاب مــري نريــد أن نشــعر أن الرئيــس لــكل املريــني. ليــس هنــاك خــاف 

عــى الرئيــس املنتخــب، لكــن اخلــاف يف اإلحســاس.

 هــل األداة اإلعاميــة عندكــم أضعــف مــن األداة اإلعاميــة األخــرى. التوافــق احلقيقــي مــع الرئيــس مؤسســة 

الرياســة، بأنــك متثــل كل مــري.

أنــا جالــس اآلن أحــاورك، ال أحــاور نفســي، وأنــت تقــول مــا 
تريــد، والزم تقــول مــا تريــد؛ ألن مطلــوب أننــا نتكلــم 
هبــذا الشــكل؛ فتقديــًرا للمصلحــة وحرًصــا عليهــا ونظــًرا 

ــف ــي وال نق ــا الزم منض ــا أرى أنن ــام، أن ــى األم إلـ
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أنــا يل طلــب صغــر يــا ريــس، ســنجري انتخابــات والســويس واإلســاعيلية وبورســعيد مولعــة، ال جيــوز. لــو 

كانــوا بلطجيــة أنــا ال أعترهــم بلطجيــة. أنــا ذهبــت إىل بورســعيد، هنــاك أمل، نريــد أن نــداوي هــذا األمل يــا ريــس. 

أنــت رئيــس لــكل مســيحي ومســلم يكفــي أنــه مــري فأنــت رئيســه. هــذه نقطــة مهمــة جــًدا. 

املهندس حاتم عزام:

أنــا شــخصًيا ال أفهــم وال موافــق عــى أن كل مــرة ينســحب زمــاء. أنــا احلقيقــة ونحــن نجــري احلــوار أشــعر 

ــن  ــة م ــكل جلن ــن أن نش ــن احلارضي ــا م ــك إذا قدرن ــتأذن حرت ــا أس ــذا أن ــع ه ــة، وم ــئولية وطني ــي أؤدي مس بأنن

احلارضيــن تذهــب إىل مــن مل حيــروا ونتحــاور يف أي مــكان؛ فنحــن يف النهايــة هدفنــا هــو مصلحــة الوطــن، وأنــا 

أقــول وأنــا شــخصًيا أحــس باملهانــة الشــخصية ألين حريــص عــى أن أحــر كل االجتاعــات، وأجــد زمــاء يل مل 

حيــروا ويعتــرون حضــوري اهتاًمــا. ولكــن حرًصــا عــى الوطــن يف هــذه اللحظــة، وعــى أننــا ال نســتنفذ النقــاط.

ــة؛ ألن  ــر احلكوم ــال تغي ــن ق ــي الدي ــد حمي ــور حمم ــي الدكت ــمعها، صديق ــام س ــرأي الع ــر؛ ألن ال ــق أخ وتعلي

حــزب احلضــارة مشــارك فيهــا ممكــن يؤثــر عــى نزاهــة االنتخابــات، حــزب احلضــارة مشــارك بوزيــر للصناعــة، ال 

أعلــم وزيــر الصناعــة كيــف ســيتدخل يف االنتخابــات، هــو رجــل حتمــل املســئولية الوطنيــة يف هــذه اللحظــة. 

األستاذ حممد السادات:

شــكًرا، ســيادة الريــس ســيادتك كنــت يف مــرات ســابقة تفضلــت وقلــت إن جملــس الشــورى فيــا خيــص 

التريعــات ســتكون يف أضيــق احلــدود مــا نــراه اليــوم ومــا هــو معــروض يف اللجنــة التريعيــة ســيل مــن القوانــني 

البــد كــا ســيادتك وعــدت يف البدايــة إنــه هــذا املوضــوع يقــال للحكومــة ويقــال لــوزارة العــدل إهنــا تنتظــر. نريــد 

أن يكــون املجلــس الــذي يتعامــل مــع التريعــات والقوانــني فيــه تــوازن، ويشــعر النــاس بـــأنه جملــس قــادر عــى 

التريــع بحــق وإصــدار قوانــني بحــق هــذه واحــدة.

ــض  ــوة بع ــادي ودع ــاح االقتص ــط اإلص ــة خط ــة ملناقش ــن احلكوم ــم م ــوات تت ــاك دع ــظ أن هن ــة لوح  الثاني

ــاك مــن األحــزاب مــن لدهيــا أفــكار ولدهيــا دراســات وأمــور أرجــو الــيء نفســه  األحــزاب دون األخــرى وهن

ــة نتحــاور مــع مســؤولني  ــدى السياســات اخلارجي ــكام عــن منت ــث أو ال ــد احلدي يتكــرر يف مؤسســة الرئاســة عن

ــد. ــذا جي ــد، كل ه ــا بعــض أســاتذة اجلامعــات هــذا يشء جي ــذا، نتحــاور مــع أيًض ــني، أفهــم ه حكومي
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 لكــن أيــن األحــزاب التــي متثــل الدبلوماســية الشــعبية، ولدهيــا مــن االحتــكاك واخلــرة والفكــر الــذي تســتطيع 

أن تضيفــه يف هــذا. ال يتــم، ال حيــدث، أرجــو أن يؤخــذ هــذا يف االعتبــار يف املــرات املــرة املقبلــة، شــكًرا. 

األستاذ إهياب شيحة:

أتوجــه بالشــكر لســيادة الريــس وجلميــع اإلخــوة احلضــور، ســاحموين أنــا أول مــرة أحــر هــذه املنتديــات، أنــا 

رجــل كنــت مــن الشــارع، ودخلنــا يف قائمــة احلــزب قريًبــا، فأهــًا وســهًا بكــم مجيًعــا.

أنــا يل نقطــة فقــط لســيادة الريــس قبــل أن يــرتك جملســنا. أنــا أقــول نحنــا يف طريقنــا الســتكال مؤسســات الدولة، 

وجيــب أن نعمــل مجيًعــا عــى أن يكــون هــذا عرًســا هلــذا الوطــن، نزاهــة االنتخابــات تتطلــب قبــل أن نتكلــم يف أمــور 

ــا عــى املســار  إجرائيــة نحــن نريــد أن نصــل ألكــر مشــاركة شــعبية. هــذا هــو الرهــان احلقيقــي عــى أن نؤكــد أنن

ــف  ــل مل ــي - تفعي ــل عزم ــتاذ نبي ــال األس ــا ق ــب - ك ــر يتطل ــذا األم ــة. ه ــات الدول ــتكال مؤسس ــح الس الصحي

التواصــل املجتمعــي، عندنــا أزمــة كبــرة يف ملــف التواصــل املجتمعــي. أنــا أتصــور أن األســتاذ الدكتــور عــاد عبــد 

الغفــور يديــر هــذا امللــف، نحتــاج إىل جلنــة تقــوم هبــذا العمــل عــى كل املســتويات. نحــن عندنــا لأســف الشــديد 

ملفــات كثــرة يف بلدنــا أصبحــت ملفــات قوميــة أو أصبحــت ملفــات طائفيــة لــن حيلهــا إال التواصــل املجتمعــي 

بــني كل طوائــف املجتمــع، وهــذا ملــف منــوط برئاســة الدولــة وليســت بجهــات أخــرى.

 األمــر اآلخــر نطلــب هلــذه االنتخابــات أكــر مشــاركة سياســية، نتمنــى أن مجيــع األحــزاب الــي أعلنــت عــدم 

مشــاركتها أو التــي مــا زالــت مــرتددة أن تشــارك يف هــذه العمليــة، هــذه املشــاركة تتطلــب - كا قــال أخونــا املهندس 

حاتــم - بــأي طريقــة مــن الطــرق التواصــل مــع اإلخــوة الذيــن مل يشــاركوا لكــي يشــاركوا، وأنــا أظــن أن تفعيــل 

االلتــزام بــا يــأيت يف نتائــج هــذا احلــوار هــو األســاس الــذي ســيعطي فرصــة أو بــادرة خــر لــكل مــن مل يشــارك بأنــه 

يشــارك يف املرحلــة القادمــة، شــكًرا ســيادة الريــس. 

الدكتور أيمن مريس:

ســيادة الرئيــس، نحــن نشــكر حرتــك عــى هــذه الدعــوة، ونشــكر الســادة احلضــور كلهــم عــى إعــاء قيمــة 

ــذه  ــية ه ــة، وحلساس ــة االنتقالي ــه املرحل ــن خال ــر م ــذي نع ــد ال ــق الوحي ــو الطري ــذا ه ــه؛ ألن ه ــوار وتعميق احل

املرحلــة ولدقتهــا نحــن نقــول: إن هــذه االنتخابــات عبــارة عــن تعبــر عــن رأي املواطــن، ولذلــك نريــد أن نراعــي 
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ونراجــع امللــف األمنــي يف هــذه القضيــة يف هــذا الوقــت. ألن إجــراء االنتخابــات يف ظــل هــذا الوضــع األمنــي قــد 

يشــوبه بعــض الشــوائب، ونحــن حريصــون عــى مشــاركة الشــعب واملواطــن يف هــذه املرحلــة هــذا أمــر.

ــس،  ــى الرئي ــة ع ــرة الثاني ــتفتاء للم ــا اس ــة؛ وكأهن ــق للرعي ــة تعمي ــة بمثاب ــات القادم ــرى أن االنتخاب ــن ن نح

ــاج  ــن ال نحت ــة. نح ــاركة احلقيقي ــى املش ــر ع ــني واجلاه ــع املواطن ــزاب ومجي ــع األح ــو مجي ــب أن ندع ــك جي ولذل

لضانــات نحــن نحتــاج إىل تفعيــل الضانــات هــذه، ومــن أقــوى أنــواع التفعيــل هلــذه الضانــات هــذا احلــوار الــذي 

ــه، وإن شــاء اهلل نخــرج بأمــور مثمــرة. نحــن جالســون في

الرئيس حممد مريس:

ــرؤى،  ــات وال ــف والتوجه ــع اآلراء واملواق ــرتم مجي ــًدا وأح ــدر ج ــا أق ــا طبًع ــم، أن ــن الرحي ــم اهلل الرمح بس

ــذه  ــرب ه ــم وك ــدر حج ــايل بق ــه، وبالت ــن كل ــًدا للوط ــرة ج ــة كب ــدد نقل ــا بص ــد أنن ــون بالتأكي ــا مدرك ــن كلن ونح

املهمــة واهلــدف تكــون املعوقــات. وال أريــد أن تكــون مــن ضمــن هــذه املعوقــات أننــا ال نســتطيع أن نتحــاور، 

فيجــب أال يكــون هــذا معوًقــا. وبالتــايل ونحــن نتحــاور البــد وأن نتحــى - أقــول لنفــيس قبلكــم - نتحــى كلنــا 

بالصــرب اجلميــل جــًدا، وال نضيــع بالصــرب اجلميــل الوقــت وال الفــرص، فأنــا عــّي مســئولية واضحــة حمــددة، 

وهــي مســئولية نابعــة مــن الرعيــة والدســتور. فنحــن اآلن يف مرحلــة الرعيــة الدســتورية.

وبالتــايل مــا أختــذه مــن قــرارات بعــد اســتطالع اآلراء والتفاهــم والتشــاور مــع ذوي الــرأي يف االجتاهــات 

ــا مســئولية القــرارات، ومــع حــريص  املختلفــة ال يتحمــل املستشــارون مســؤولية القــرارات، ولكــن أحتمــل أن

ــا أرى مــا ال يــراه البعــض بحكــم موقعــي ومســؤوليتي. وحبــي الشــديد للجميــع فإننــي أحياًن

 أنــا متفــق معكــم يف كل مــا قيــل دون اســتثناء، فنحــن نريــد أن نقولــب هــذا الــذي قيــل نضعــه يف إطــار جامــع، 

ونمــي بــه بمقتضــاه كــا نقــول؛ لكــي نحقــق اهلــدف الــذي ال نختلــف عليــه، وبالتــايل حراتكــم مجيًعــا يف 

ــال  ــات للمج ــرر اجللس ــن أن نك ــن املمك ــم م ــات، ث ــتصدرون توصي ــوم س ــة الي ــة تالي ــة ويف جلس ــذه اجللس ه

الســيايس للمجــال االقتصــادي للمجــال التواصــل املجتمعــي كل هــذا وارد، بــل مطلــوب، بــل أرى أنــه رضوري.

 األخ املهنــدس حاتــم يقــول: اســمح لنــا نكــون جلنــة، ونذهــب لنتحــاور ونتفاهــم مــع اإلخــوة غــر 

ــة فيهــا  ــاك جلن ــك. وأظــن كان هن ــل ذل ــم هــذا قب ــم فعلت ــاج إىل إذن، وأنت ــده وال حيت ــا أري ــن، هــذا م املوجودي
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ــك،  ــل ذل ــرض قب ــذا الغ ــني هل ــر اجلالس ــن غ ــني أو م ــن اجلالس ــرون م ــادات وآخ ــور الس ــد أن ــدس حمم املهن

ووصلــت إىل يشء أو مل تصــل لكنهــا مــا زالــت موجــودة.

لــو مطلــوب منــي أنــا أن أتصــل بــأي أحــد، أنــا ليــس عنــدي أي مانــع مــن هــذا االتصــال والتواصــل واحلــرص 

عــى أن يكــون اجلميــع يف مركــب الوطــن، ليســوا متطابقــني فهــذا صعــب، لكــن متجانســون متكاملــون، 

مجيعهــم يدفعــون إىل األمــام. أنــا أريــد أيًضــا أن  أطمئــن األســتاذ نبيــل وبعــض اإلخــوة اآلخريــن بــأن مــدن القنــاة 

ومــا فيهــا مــن مشــاكل، أنــا ال أقــول إن هنــاك بلطجيــة يســيطرون عــى املوقــف. ال، أنــا قلــت وأؤكــد مــرة أخــرى 

ــة،  ــق املصلح ــد أن حيق ــة، ويري ــة صاحل ــده ني ــة وعن ــده رؤي ــذي عن ــيج ال ــار النس ــون يف إط ــة يدخل أن البلطجي

ويعــرب عــن رأيــه. وبالتــايل صعوبــة املســألة كــا قلــت يف بدايــة اللقــاء اليــوم هــو أننــا نســتخلص هــذا الغبــش 

املوجــود داخــل النســيج اجلميــل الوطنــي ونعزلــه.

وهــذه مســألة ليســت ســهلة، وبالتــايل تأخــذ وقًتــا، ويتــم التعامــل معهــا بدقــة وبــا يتوافــر مــن معلومــات وبــا 

يؤخــذ مــن إجــراءات يف إطــار املحافظــة عــى املصلحــة العليــا للوطــن.

 أريــد أن أطمئنكــم عــى الوضــع العــام األمنــي؛ فاألمــور مرئيــة واضحــة، وأظــن أنــه ال خيفــى عليكــم مجيًعــا 

بــدون اســتثناء مــا جيــري، والعالقــة بــني مــا جيــري والعــامل املحيــط بــه، والعالقــة بــني مــا جيــري وهدفنــا الكبر 

لبلدنــا، والعالقــة بــني مــا جيــري ومســرتنا التــي قامــت الثــورة بســببها، هــذا واضــح لنــا كلنــا. فلــا نتعامــل مــع 

بعــض ونتحــاور أنــا أمتنــى لنفــيس ولكــم أن يكــون يبقــى عندنــا هــدف واحــد واضــح نريــد أن نحققــه.

بالنســبة ملــا قالــه أخونــا األخ يونــس، نحــن ملــا حتاورنــا، ملــا جلســت مــع إخواننــا يف حــزب النــور، اتفقنــا 

أن تضــم املبــادرة إىل جــدول أعــال احلــوار، وهــذا مــا زال موجــوًدا، وهنــاك أيًضــا مبــادرة مــن حــزب البنــاء 

والتنميــة ضمــت أيًضــا إىل جــدول أعــال احلــوار، وهنــاك أشــياء أخــرى أو مقرتحــات أخــرى فــا زال جــدول 

أعــال احلــوار هــذا موجــود ومطــروح. ومــع كل احــرتام وتقديــر لــكل صاحــب وجهــة نظــر ومبــادرة وحــرص 

عــى مجــع الشــمل، ومجــع أهــل مــر يف إطــار واحــد، فأنــا تقديــري واحرتامــي للجميــع، وإذا كان األخ يونــس 

عنــده مــا يقلقــه، فأنــا مســتعد أين أقعــد معــه هــو وحــده أو مــع آخريــن، أو مــع أي واحــد منكــم بعــد جلســة حــوار 

االنتخابــات والضانــات.

وبالنســبة ملــا قالــه أخونــا حممــد حميــي بــأن النــاس يتهمونــا يف اخلــارج بأننــي أحتــاور مــع نفــيس، أنــا أرجــو 

ــي جالــس اآلن أحــاورك، ال أحــاور نفــيس،  ــون ذلــك؛ ألنن ــن يقول ــك تراجــع نفســك مــع هــؤالء الذي أن حرت
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وأنــت تقــول مــا تريــد، والزم تقــول مــا تريــد هــذه ليســت  هبــة وال منحــة مــن أحــد؛ ألن مطلــوب أننــا نتكلــم هبــذا 

الشــكل؛ فتقديــًرا للمصلحــة وحرًصــا عليهــا ونظــًرا إىل األمــام، أنــا أرى أننــا الزم نمــي وال نقــف.

 وأنــا أعجبنــي كالم األخ رامــي، وهــو يقــول أنــا يل مالحظــات كــذا وكــذا وكــذا، لكــن إذا كنــا ســنمي فيجــب 

أن نراعــي كــذا وكــذا وكــذا، وهــذا أمــر مجيــل لكــي نمي.

وأنــا راعيــت يف التشــاور والــكالم واحلــوارات املختلفــة أننــا دائــًا نخــرج بقــرار عمــي. انتهينــا مــن اإلعــالن 

الدســتوري األول، ذهبنــا  لقانــون االنتخابــات، انتهينــا مــن قانــون االنتخابــات ذهبنــا لتعيينــات الشــورى، انتهينــا 

مــن تعيينــات الشــورى ذهبنــا ملقرتحــات املــواد الدســتورية التــي حتتــاج إىل تعديــالت، انتهينــا مــن الدســتور 

انتقلنــا إىل اســتحقاق دســتوري، املحكمــة الدســتورية ترقــب وتــرى وهلــا مطلــق احلريــة دون تدخــل مــن أحــد، 

رجــال القانــون عندهــم وجهــات نظــر متعــددة يف هــذا املجــال تقبــل هــذه أو ذاك املســألة منــوط هبــا الوضــع 

القضائــي العــام يطعــن أمــام مــن، عــى مــاذا، هــذه مســألة تقديريــة أيًضــا للقضــاء.

 ال نقــف لتنتهــي، ولكــن نمــر وهــي حتــدث، ونحــن نتعلــم مــع بعــض، حقيقــة نحــن يف حاجــة إىل هــذا، لكــن ال 

نريــد أبــًدا أن نجلــس طــول العمــر طــول الوقــت نتناقــش يف القضيــة نفســها، وال ننتهــي، وإال مســرة الوطــن تتعطــل.

ــة  ــئولية يف النهاي ــض، واملس ــا البع ــى بعضن ــرب ع ــف، ونص ــتمر، وال نتوق ــا نس ــم أنن ــن حراتك ــو م فأرج

ــرار. ــب الق ــه صاح ــة ألن ــس اجلمهوري ــى رئي ــة ع ــن قانوني ــرأي، لك ــة يف ال تضامني

بالنســبة ملوضــوع العالقــات اخلارجيــة األخ حممــد، دعــي أنــاس كثــرة جــًدا للنــدوة وهنــاك نــدوات أخــرى، 

وأنــا دائــًا أعــرف أنــك لــو لديــك يشء ســتقوله ســتكتبه سرتســله، فــا زال احلــوار بينــا أنــا وأنــت. لــو هنــاك رأي 

يف العالقــات اخلارجيــة مهــم جــًدا بالنســبة لنــا جــًدا إىل أبعــد حــد، فمــن لديــه رأي فيهــا أو يف غرهــا: احلــوار 

وال  نفســها  القضيــة  يف  نتناقــش  أال  املتحاوريــن  مــن  أرجــو 
بعضنــا  علــى  ونصــر  نتوقــف،  وال  نســتمر،  وأن  ننتهــي، 
البعــض، وأذكركــم أن املســئولية يف النهايــة تضامنيــة 
يف الــرأي، لكــن قانونيــة علــى رئيــس اجلمهوريــة ألنــه 

القــرار صاحــب 
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املجتمعــي، االقتصــاد، حــل املشــاكل احلكومــة وتركيبهــا، آراء أخــرى موجــودة، مناقشــة بعــض األحــزاب. 

نحــن عندنــا أكثــر مــن ســبعني حزًبــا. فأحياًنــا يدعــى البعــض.

 حتــى بعضنــا قــال كيــف يســمح حلــزب حتــت التأســيس بالتحــدث وحــزب كبــر ال يتكلــم. ال اجلميــع لــه 

حــق. فيجــب قــدر املســتطاع أن يتحمــل بعضنــا البعــض إن شــاء اهلل ونصــرب. وليــس هنــاك مشــكلة إذا كان فينــا 

مــن ضاقــت نفســه باجللســة فيقــول رأيــه فنتحمــل مــع بعــض ونكمــل. مهــم جــًدا أننــا نكمــل وننجــز.

الــذي أريــد أن أقولــه حلراتكــم: يقينًــا يقينًــا إن عدونــا، وأنــا أكــرر مــرة أخــرى بتأكيــد دائــًا، وأنــا ال أقصــد 

بكلمــة العــدو أحــًدا مــن املريــني، لكــن العــداء التقليــدي معــروف، فعدونــا ال يريــد أن ننتقــل. وممــا ال شــك 

فيــه أن أي ثــورة يف الدنيــا هلــا أعــداء، الثــورة املريــة هلــا أعــداء، يف اخلــارج والداخــل، هنــاك نظــام قديــم 

وهنــاك ثــورة مضــادة، نحــن متفقــون عــى ذلــك؛ فالبــد أن نراعــي أننــا ونحــن نتعامــل مــع املوقــف أننــا ال نخــرس 

ونكســب دائــًا، بأننــا نتكامــل، لــن نتطابــق أبــًدا، وندفــع إىل األمــام.

ــس  ــبة ملجل ــيس، وبالنس ــن نف ــت ع ــا قل ــدود، أن ــق احل ــي يف أضي ــع مع ــت التري ــا قل ــورى، أن ــبة للش بالنس

الشــورى، إذا كنــت حرتــك تريــدين أن أويص أويص. مــا أســتطيع أن أفعلــه هــو مــع احلكومــة، يف مروعــات 

القوانــني يف أضيــق احلــدود لتســير األعــال، كان الزم إصــدار قانــون االنتخابــات مثــاًل، كان الزم إصــدار قانــون 

الضبطيــة القضائيــة، ولكــن أنــت لــك حــق فيــا تقــول، نحــن نــويص هبــا.

ــاج إليهــا   ــي نحت ــم الفصــل بــني الســلطات ولكــي ننتهــي مــن القوانــني الت ــه لكــي يت ــد أن أقــول: إن ــا أري أن

ــواب. ــس الن ــّون جمل ــد أن نك الب
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

احلمــد هلل، نحــن ســعداء جــًدا هبــذا االجتــاع بعــد إنجازكــم املتميــز جــًدا ســواء يف كــرة القــدم التــي هيتــم 

هبــا النــاس كلهــا أكثــر مــن غرهــا.. لكــن أيًضــا بالنســبة لتنــس الطاولــة واإلنجــاز الــذي تــم ألول مــرة واملــرة 

القادمــة أنــا أقــول لــكل الاعبــني واملديريــن املســؤولني: إن املــرة القادمــة تكــون الذهبيــة إن شــاء اهلل، ولــو فيــه 

أي حاجــة حتتاجــون إليهــا.. كل مــا هــو مــن شــأنه أن يســاعدكم نقضيــه إن شــاء اهلل.. بــإذن اهلل تعــاىل.

كلمة الرئيس مرسي أثناء تكرميه ملنتخب 
الشباب لكرة القدم واملنتخب األول لتنس الطاولة 

1 أبريل 
2013م
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ــة إىل  ــا باإلضاف ــة وإن ــخصية خاص ــاعر ش ــط مش ــس فق ــن لي ــم ع ــر لك ــا أع ــا وأن ــر كلن ــن يف م ــة نح احلقيق

املشــاعر الشــخصية اخلاصــة مشــاعر كل املريــني، كيــف نحــن فرحــون وســعداء وفخــورون بكــم عــى اإلنجــاز 

ــة. ــام املاضي ــم حققتمومهــا يف األي ــن أنت ــن بالنســبة ملــر اللذي ــن املتميزي ــل أو اإلنجازي اجلمي

ــواعد  ــدي وس ــدة بأي ــر اجلدي ــن م ــن ع ــي يعل ــاالت الت ــن املج ــال م ــه جم ــكان في ــي كل م ــا.. يعن ــن كلن ونح

أبنائهــا.. أوالدهــا.. شــباهبا.. الشــباب.. أنتــم ومــن يرعاكــم مــن إخوانكــم األكــر أصحــاب التجربــة.. كل مــكان 

فيــه إنجــاز يعــر ويعــر مــن خالــه عــن مــر اجلديــدة هــذه نحــن نســعد بــه مجيًعــا..

 العلــم املــري هــذا كلنــا نمســكه ونرفعــه حتــى يعــر عنــا وكلنــا نقــول كل مــا مــن شــأنه أن يظهــر هــذا العلــم 

يف أحســن مــكان كلنــا نفــرح بــه ونســعد بــه وهنتــم بــه ونعملــه مــع بعــض.. يعنــي التعبــر الرمــزي البســيط أين ألتقي 

بكــم اليــوم إنــا هــو جــزء مــن تكريــم كبــر أكثــر مــن ذلــك تســتحقونه أنتــم مجيًعــا عــى اجلهــد والعمــل والتدريــب 

والرتكيــز واحلــرص واإلخــاص واإلنجــاز، وهــذا يعنــي دائــًا مــا نتمنــاه لكــم..

الرياضــة بالنســبة لنــا بالنســبة ملــر حمــور أســايس مــن حمــاور هنضــة مــر؛ ألنــه كــا قلــت يف مناســبات كثــرة 

قبــل ذلــك: إن العقــل الســليم بالــرورة حيتــاج وينبــت مــن.. وينبــع مــن اجلســم واجلســد الســليم، وبالتــايل ممارســة 

ــون  ــم متارس ــا أنت ــات طبًع ــادة.. كل املارس ــة بع ــة الرياض ــة.. ممارس ــة هبواي ــة الرياض ــرتاف.. ممارس ــة باح الرياض

ــاز.. لكــن روح ممارســة الرياضــة.. روح إن الشــباب كل الشــباب يف  ــة عــى مســتوى ممت ــة ومهني ــة بحرفي الرياضي

مــر كل أبنــاء مــر هيتــم هبــذا اجلانــب، ونحــن نرعــى هــذا اجلانــب ونوفــر لــه كل الــذي حيتــاج إليــه ســواء عــى 

املســتوى املركــزي، أو عــى مســتوى النــوادي واألقاليــم.. عــى مســتوى الفريــق القومــي، كــا أنتــم مثلتــم مــر، 

أو عــى مســتوى األنديــة واملحافظــات، وعــى مســتوى مراكــز الشــباب وعــى مســتوى اإلدارات وعــى مســتوى 

التدريــب وتوفــر مســتلزماته.. كل هــذا نحــن هنتــم بــه مــع بعــض.

 لذلــك أرجــع وأقــول: إن لقائــي معكــم اليــوم جــزء مــن تكريــم كبــر تســتحقونه أنتــم مــن مــر كلهــا ألنــه 

ــة  ــا وشــبابنا قــادرون عــى اإلنجــاز برمزي ــأن أوالدن ــع أحسســنا بفخــر وفخــار ب عندمــا ســمعنا اخلــر ونحــن نتاب

تقــول: إن مــر بخــر بفضــل اهلل )8(، كــا أنجــزت عــر تارخيهــا حاجــات كثــرة جــًدا يف جمــال الرياضــة ويف 

غرهــا مــن املجــاالت.
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 اآلن يعــود الشــباب واحلمــد هلل.. أنــا ســألت عــن األعــار فوجــدت شــيًئا مفرًحــا.. األعــار كلهــا خصوًصــا 

شــبابنا وأوالدنــا حتــت ســن العريــن، مواليــد يعنــي التســعينيات، 93 فــا فــوق، ألن هنــاك أحــد 94، فهــذا احلقيقة 

يشء طيــب ومبــر، وإن شــاء اهلل تقفــزوا قفــزة أكــر مــن ذلــك، وتأخــذوا مــا تســتحقونه إن شــاء اهلل مــن فــوز يف 

املرحلــة القادمــة.

 وكنــت أقــول ألوالدنــا وإخواننــا يف تنــس الطاولــة املــرة القادمــة تكــون امليداليــة الذهبيــة إن شــاء اهلل، وأنتــم 

ــا أراه يف  ــا أن ــدون كام، م ــك ب ــل لذل ــم أه ــون وأنت ــن مرتقب ــاء اهلل.. نح ــامل إن ش ــون كأس الع ــة يك ــرة القادم امل

ــا نريــد أن نبنــي مــر.. نحــن معــك.. نحــن  وجوهكــم ويف حرصكــم وكل واحــد قــال يل عــى انفــراد كلمــة أنن

ــا حمتاجــون إليهــا.. ــة جــًدا.. نحــن كلن ــا تبقــى يف أحســن حــال.. كل هــذا روح  طيب ــد بلدن نري

ــر أو احتــاد  ــوزارة والوزي ــا ســواء ال ــى لكــم مجيًع ــن، وأمتن ــا عــى الفــوز، عــى الفوزي ــد أن أهنئكــم مجيًع ــا أري أن

الكــرة أو املســؤولني عــن الفريــق أو املدربــني أو الطاقــم الفنــي.. يعنــي كل ملحقــات ومكونــات العمليــة الرياضيــة 

التــي تســهل لكــم منظومــة العمــل املتميــز واألداء املتميــز فأهنــئ اجلميــع بالفــوز.. بالنســبة لبطولــة العريــن ســنة 

لكــرة القــدم وبالنســبة لتنــس الطاولــة وهــذه هتنئــة مــن القلــب وأنقلهــا إليكــم مــن كل أهلكــم ومــن كل شــعب 

مــر وكــم نحــن نفخــر بكــم ونتمنــى لكــم كل توفيــق وإن شــاء اهلل املســتقبل لكــم ولبلدنــا كلهــا ولشــبابنا كلهــم 

يبقــى أفضــل بكثــر ممــا كان.

 مرة أخرى بكل حب يعني أحييكم وأهنئكم وأمتنى لكم التوفيق.

الرياضــة بالنســبة لنــا، بالنســبة ملصــر، حمــور أساســي مــن 
الســليم بالضــرورة ينبــت  العقــل  حمــاور هنضــة مصــر؛ ألن 

وينبــع مــن اجلســم واجلســد الســليم
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ــا كان.. نســمع لكــم،  ــة أًي ــني ثاث ــة اثن ــد أن يقــول أي حاجــة نســمع خــال دقيق ــو أي أحــد فيكــم يري  ل

ــى  ــم ُيعط ــم يتكل ــد فيك ــن إذا أراد أح ــل لك ــة، فتفض ــول حاج ــد يق ــة يري ــر الرياض ــباب وزي ــو الش ــا أب وطبًع

ــًا  ــباب دائ ــتمع للش ــل، نس ــذا القبي ــن ه ــب أو أي يشء م ــة أو طل ــواء ماحظ ــد س ــذي يري ــول ال ــة ليق الفرص

ــل. ــم، تفض ــعد بك ونس
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 أنــا ســأبدأ - طبًعــا بعــد إذن اإلخــوة والســيدات الكبــار - بــأن أنــا أحيــي األوالد والبنــات أوالً، كل ســنة 

وأنتــم طيبــون يــا أوالد.

 وأنــا احلقيقــة - كــا قلــت - ملــا رأيتكــم دخــل لنفــي البهجــة والســعادة ألنكــم أنتــم فرحــني، وكل ســنة وأنتــم 

طيبــون، وإن شــاء اهلل كل ســنة تكــون أحســن مــن التــي قبلهــا بالنســبة لكــم، وأنــا أرى أن آباءكــم وأمهاتكــم الكبــار 

يســتحقون أيًضــا أن أقــول هلــم: كثــر اهلل خركــم وجزاكــم اهلل خــًرا، عــى الرعايــة يف اجلمعيــات الثاثــة وكل 

كلمة الرئيس مرسي أثناء احتفاله بيوم اليتيم 
5 أبريل 
2012م
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اجلمعيــات يف مــر والــذي نحــن نــراه اآلن معكــم يقــول: إن مــر بخــر، وإن أهــل اخلــر يف مــر حيبــون أوالدهم 

ويرعــون أوالدهــم ويرعــون بناهتــم ومهتمــني هبــم، وهــذا واجــب علينــا كلنا..رعايتكــم واجــب علينــا كلنــا.

 ونحــن وأنــا أتكلــم عــن نفــي، بجانــب اإلخــوة والســيدات املوجوديــن، أعتــر نفــي مســؤوالً عــن كل يتيــم.. 

ولــد أو بنــت يف مــر كلهــا.. يف كل مــكان، أي واحــد بنــت أو ولــد مــن أوالدنــا يكــون تعبــان وهــو يتيــم، أعتــر 

أن هــذا تقصــر منــا يف حقــه أو يف حقهــا.

 إن شــاء اهلل نبحــث عــن كل مشــاكل اجلمعيــات اخلريــة ونــرى كيــف ندعمهــا وكيــف تتحــرك وتكمــل الرعايــة 

لكــم وإلخوتكــم يف كل مــكان يف مر.

ــد،  ــام يزي ــات األيت ــون األوالد والبن ــن يرع ــايل الذي ــع األه ــم وم ــال معك ــد واالتص ــة تزي ــاء اهلل الرعاي  إن ش

وأنــا عندمــا أســمع األخ جمــدي وهــو يقــول إن مجعيــة الســيدات يف الزيتــون نصــف األوالد والبنــات الذيــن فيهــا 

مســلمني، أيًضــا كنــت أمتنــى أن أســمع مــن إخواننــا يف اجلمعيتــني األخريــني أن عندهــم أوالًدا وبنــات مســيحيني.

مداخلة من أحد احلارضين: فيها يا سيادة الرئيس.

طيــب، احلمــد هلل، وهــذه هــي الــروح التــي نحــن كلنــا يف مــر مفــروض نفكــر هبــا واملفــروض نتعامــل هبــا، 

ويف مســائلنا وعاقتنــا وبيوتنــا.. يف شــوارعنا ومدارســنا ومجعياتنــا وجامعاتنــا كلنــا.. ال أحــد يســأل أحــًدا عندمــا 

يمــي معــه أو يلعــب معــا أو يتعاونــون: أنــت مســلم أم مســيحي؟

 نحــن مل نــَر هــذه الــروح، وأنــا فاكــر وأنــا يف إعــدادي زميــي الــذي كان قاعــًدا جانبــي اســمه فيليــب أرمانيــوس 

فيليبــس ســلطائون، وحتــى اليــوم مــا زلــت فاكــر االســم، وفاكــر فــادي الــذي كان عــى املقعــد الثــاين يف الناحيــة 

الشــال مل يكــن أحــد يســأل أحــًدا عندمــا يــأيت يأخــذ منــه ســاندوتش أو حاجــة: أنــت مســلم أم مســيحي.. أبــًدا.

املــدين  املجتمــع  ومؤسســات  الدولــة  مؤسســات  واجــب  مــن 
أكثــر  وممــا يعاين..وهنــاك  عــن مــن يعــاين  أن تبحــث 
ألــف مجعيــة يف مصــر، القائمــون عليهــا والذيــن  مــن 40 
أضعــاف  وشــؤوهنا  حاهلــا  يديــرون  والذيــن  هلــا  يترعــون 

العــدد هــذا  أضعــاف 
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إن شــاء اهلل كل اخلــر يعــود عــى الــكل يف املســتقبل وبالتعــاون وروح التضحيــة هــذه.. النــاس تكــون حريصــة 

أن تبحــث عــن املحتــاج ..واجبنــا نحــن كلنــا أن نبحــث عــن الطفــل أو الطفلــة.. الولــد والبنــت اليتيــم، وليــس هــو 

الــذي يبحــث عنــا..

واجبنــا أننــا نمــي نــرى الــذي يعــاين ونســمع هــو يعــاين مــن مــاذا.. تعبــان مــن مــاذا.. ونبحــث عنــه لنوصلــه 

لغايــة عنــده، ملــا يكثــر عــدد أهــل اخلــر واجلمعيــات..

ــا  ــرون حاهل ــن يدي ــا والذي ــون هل ــن يترع ــا والذي ــون عليه ــة القائم ــف مجعي ــن 40 أل ــر م ــاك أكث ــر هن ويف م

وشــئوهنا أضعــاف أضعــاف هــذا العــدد، ورســالة وحدهــا كــا انتــم تعلمــون وســمعنا.. فيهــا 2.5 مليــون متطــوع.. 

شــاب وشــابة مــن أوالد مــر متطوعــني مــع اجلمعيــة.. وأنــا متأكــد أن هنــاك أعــداد مثــل ذلــك وقريــب مــن ذلــك 

يف اجلمعيــات األخــرى مــن أهــل اخلــر، ومــن شــباب اخلــر، ومــن بنــات اخلــر، ومــن بيــوت اخلــر تبحــث عــن 

املحتــاج.. تبحــث عــن دمعــة متســحها.. تبحــث عــن واحــد يتــأمل مــن مــرض تعاجلــه.. تبحــث عــن واحــد عنــده 

مشــكلة يف أنــه ياقــي الــذي هــو يريــد أن يصــل لوظيفــة.

 وكان األســتاذ جمــدي يقــرتح اقرتاًحــا مجيــًا: أن اجلمعيــات الـــ 40 ألــف تتبنــى إن كل مجعيــة توظــف 10 مــن 

ــرة جــًدا يف  ــة، وهــذا يشء يكــون مســامهة كب ــون وظيف ــاه حــوايل نــص ملي ــف.. هــذا معن ــا وشــبابنا وظائ أوالدن

أن أوالدنــا وبناتنــا الذيــن يريــدون وظائــف يعملــون شــيًئا مفيــًدا فعــًا، ويكافــؤون عليــه مكافئــة بســيطة بمقابــل 

مــادي.. هــذا باإلضافــة إىل املتطوعــني.

 كل ســنة وأنتــم طيبــون.. كل ســنة وأنتــم طيبــون يــا أوالدنــا، كل ســنة وأنتــم طيبــون يــا أهــل اخلــر.. كل 

ســنة وأنتــم طيبــون يــا كل اجلمعيــات.. كل ســنة وأنتــم طيبــون، وأنتــم ومــر كلهــا بخــر إن شــاء اهلل.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته



 أدعوكــم جميًعــا إلــى أن يكــون المجــال والقنــوات بينــي وبينكم 
ــن  ــس مجــرد كالم ع ــة، ولي ــا مفتوحــة لنرتقــي بمصــر حقيق دائًم
مــا نحــن عليــه ومــا كان إلــى مــا يجــب أن نكــون عليــه، وينبغــي 
أن يحــدث حينئــذ، ينظــر إلينــا النــاس فــي العالــم نظــرة مختلفــة
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

}قــل بفضــل اهلل وبرمحتــه فبذلــك فليفرحــوا هــو خر ممــا جيمعــون{، احلمد هلل القائــل: }يرفــع اهلل الذين 

آمنــوا منكــم والذيــن أوتــوا العلــم درجــات{ والقائل:}إنــا خيشــى اهلل مــن عبــاده العلــاء إن اهلل عزيــز غفور{ 

والصــاة والســام عــى نبينــا حممــد )]( وعــى آلــه وصحبــه وأتباعــه الذيــن نــروا العلــم، وأقامــوا حضــارة 

يف العــامل شــهد - وال يــزال يشــهد - هبــا كل املنصفــني والباحثــني.

كلمة الرئيس مرسي يف احتفالية عيد العلم
11 أبريل 

2013م
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وبعد،

السادة األساتذة العلاء األجالء، اإلخوة واألخوات، السيدات والسادة احلضور، احلفل الكريم،

ــال  ــن خ ــري م ــعب امل ــن الش ــم م ــوم تكري ــذا ي ــم، ه ــو يومك ــذا ه ــه، ه ــة اهلل وبركات ــم ورمح ــام عليك الس

رئيــس اجلمهوريــة لكــم مجيًعــا عــى جهــد وجهــود، وعــى عطــاء وتضحيــة وعــى حــرص وإرصار عــى أن تنتقــل 

ــم والبحــث احلقيقــي. ــا واحلضــارة والنهضــة القائمــة عــى العل ــم والبحــث والتكنولوجي ــا إىل عــامل العل مرن

 أهيا احلضور مجيًعا،

ــد العلــم حيمــل معــاين كثــرة ودالالت عميقــة متتــد مــن عمــق املجــد املوغــل يف العراقــة  إن عيدكــم اليــوم عي

ــا ومســتقبلنا، مســتقبل األجيــال احلاليــة  واحلضــارة املريــة والعربيــة، لعيدكــم معــاين ودالالت تتصــل بحارضن

ــث  ــن حي ــبل م ــذه الس ــم ه ــم، أه ــبل والعل ــدرة والس ــي الق ــذي يعن ــل ال ــواب األم ــم أب ــح هل ــي نفت ــة؛ ك والقادم

ــر. ــر والكث ــانية الكث ــارة اإلنس ــر وللحض ــم ومل ــي يل ولك ــم يعن ــدالالت، فعيدك ال

 وأوىل هــذه الــدالالت أن عيدكــم يــأيت يف منــاخ مــن احلريــة العلميــة وحريــة الفكــر والتعبــر واإلبــداع التــي 

ــر،  ــارص الفك ــت حت ــي كان ــود، الت ــرست القي ــي ك ــورة الت ــك الث ــر، تل ــن يناي ــن م ــس والعري ــورة اخلام ــا ث أتاحته

وأطلقــت قــوى املريــني يف اإلبــداع واحلركــة نحــو املســتقبل، وأسســت للتحــرر مــن أرس التخلــف والتأخــر الــذي 

ــم أهيــا احلضــور ومــن وراءكــم مــن  ــاء مــر ونوابغهــا - أنت ــي أن عل ــة، وثقت فــرض عــى مــر لســنوات طويل

علــاء وأســاتذة وباحثــني ورجــال علــم يف كل أرجــاء مــر بــل يف خارجهــا مــن املريــني - ثقتــي أنكــم لــن تقبلــوا 

بعــد اآلن أن تتأخــر مــر أكثــر مــن ذلــك عــن ريادهتــا املســتحقة يف عطائهــا لإلنســانية.

البحــث العلمــي املجتمعــي، البحــث العلمــي األخاقــي، البحــث 
العلمــي التربــوي، هــذه املجــاالت كلهــا ال ينهــض البحــث 
واألخــاق،  بالعلــم  األمــم  ألن  بغرهــا؛  التطبيقــي  العلمــي 
دائًمــا  هــم  والعلمــاء  وأخاقهــم،  أبنائهــا  بعلــم  تبقــى  األمــم 

قــادة مســرة أخــاق
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 والداللــة الثانيــة لعيــد العلــم هــذا العــام أن الدولــة املريــة مــن اآلن فصاعــًدا تعــرتف لــكل ذي فضــل بفضلــه، 

وأنتــم أهــل الفضــل والعطــاء وهبتــم مــر أغــى كنوزهــا، أال وهــي ثمــرات عقولكــم ونتــاج فكركــم وتأماتكــم 

ومنحتموهــا رأس املــال احلقيقــي، أال وهــو العلــم واملعرفــة، وبجهدكــم هتبــون ملــر قــوة دافعــة جديــدة تضعهــا 

عــى طريــق التميــز يف عــر ال يعــرتف إال باألقويــاء يف العلــم واملعرفــة.

 والداللــة الثالثــة إعــاء قيمــة العلــم والعلــاء والبحــث العلمــي والنهضــة القائمــة عــى أســس ســليمة، وصــوالً 

بذلــك إىل نقــل التكنولوجيــا واإلنتــاج والوفــرة والصناعــة عــى كل مســتوياهتا.

أمــا الداللــة الرابعــة فهــي أننــا نمــر بمرحلــة حتــول يف مفاهيــم القــوى بأشــكاهلا التقليديــة إىل قــوة مــن نــوع جديــد 

هــي قــوة العلــم واملعرفــة، ويل طمــوح أن نصــل بمــر إىل اقتصــاد املعرفــة الــذي تســتزاد فيــه نســبة القيمــة املضافــة 

املعرفيــة، حيــث أصبــح العلــم واملعرفــة حجــر زاويــة يف اقتصــاد هــذا العــر الــذي يعــي مــن مكانــه العلــم يف قيــادة 

التنميــة؛ إذ إن اإلخفــاق يف امتــاك ناصيــة املعرفــة والتقنيــة حمفــوف بكثــر مــن املخاطــر األمنيــة واالقتصاديــة والثقافية.

ــتثمرين  ــركات واملس ــا وال ــة ورجاهل ــه الصناع ــعى في ــذي تس ــوم ال ــأيت الي ــى ي ــول: مت ــام وأق ــر إىل األم وأنظ

ــي  ــة لك ــز البحثي ــة إىل املراك ــاء إىل اجلامع ــم إىل العل ــؤالء إىل العل ــعى كل ه ــى يس ــن، مت ــال اجلادي ــال األع ورج

يســتفيدوا مــن خراهتــا، لكــي يقومــوا أيًضــا عــى دعمهــا، لكــي يوجــدوا منظومــة عمــل متكاملــة مــا بــني الدراســة 

ــاج والتطبيــق؟ ــق ومــا بــني اإلنت والبحــث العمي

 أهيا العلاء األفاضل،

ــة،  ــوم التكنولوجي ــوم والعل ــال العل ــل يف جم ــز الني ــن بجوائ ــن الفائزي ــني م ــر املبدع ــاء م ــوم بأبن ــا الي إن احتفالن

وكذلــك جوائــز الدولــة التقديريــة والتشــجيعية وغرهــا مــن اجلوائــز، التــي متثــل رمــًزا للتقديــر لــكل باحــث وعــامل 

يعــد هــذا وفــاًء ملــن قدمــوا الوطــن فــوق كل االعتبــارات اخلاصــة واالحتياجــات الشــخصية، فأنتــم نــاذج القــدوة 

ألبنائنــا وبناتنــا مــن أجيــال املســتقبل.

 ومــن معــاين هــذه املناســبة العظيمــة أيًضــا أهنــا تــأيت ومــر تعــر مرحلــة جديــدة وحساســة يف تارخيهــا املعــارص، 

فقــد تضافــرت أســباب كثــرة تركــت آثارهــا الســلبية عــى العلــم واحليــاة العلميــة وقيمــة العلــم والعلــاء يف مــر، 

ولــذا فهــذا هــو وقــت العلــم والعلــاء، وإننــي أدعــو كل علــاء مــر لإلســهام يف بنــاء رؤيــة مســتقبلية طموحــة 
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ــة الرائــدة  ــة مــر احلضاري ملقتضيــات الكــال اإلنســاين مدفوعــة باحتياجــات جمتمــع يريــد النهــوض ليعيــد مكان

بــني األمــم.

ــدة يف  ــا منكــم، عــن بحــوث نافعــة ومفي ــًرا، وأن ــا كث ــا الكثــر مــن الوقــت والفــرص وحتدثن ــا ومن  ضــاع علين

جمــاالت اجلامعــات ومراكــز البحــوث واألكاديميــة والقــوات املســلحة بمراكزهــا البحثيــة املتقدمــة واملتميــزة وهيئــة 

الطاقــة الذريــة ومراكــز البحــوث العلميــة املتخصصــة مركــز بحــوث الفلــزات والتبــني وغــره.

 عشــنا وقًتــا طويــًا نــدرس ونعمــل جتــارب ونتطلــع نتائــج، ونعمــل توصيــات لكــن مل يكــن هــذا يــؤدي إىل يف 

الغالــب إىل التجــارب نصــف الصناعيــة التــي تــؤدي إىل تطبيــق حقيقــي يعــود بالفائــدة عــى املجتمــع عــى الصناعــة 

ــا عــن نقــل تكنولوجيــا حقيقــي مــن اخلــارج للداخــل، هــذا لــن يكــون إال  عــى اإلنتــاج، ونحــن نبحــث اآلن مًع

عــى أيــدي العلــاء األســاتذة الباحثــني املتخصصــني، وأينــا رصت أو صــار أي منكــم يف األرض يف دول الغــرب 

والــرق نــرى العلــاء والباحثــني املتخصصــني املريــني يف كل املجــاالت الدقيقــة والعاديــة والصناعيــة والزراعيــة 

والبيطريــة وغرهــا، وهــؤالء يبدعــون حيــث مــا وجــدوا إبداًعــا كبــًرا جــًدا.

 كان مــن املفــرتض اليــوم أن يشــاركنا أيًضــا دكتــور جمــدي يعقــوب، والدكتــور أمحــد زويــل، مهــا مســافران قــدًرا 

اليــوم، ود. حممــد حممــود يوســف، وأســاتذة كثــرون جــًدا منتريــن يف األرض ويفعلــون فعــًا إجيابًيــا قوًيا مشــارًكا 

ــث  ــا والبح ــه والرؤي ــر والفق ــول الفك ــر ال يتح ــا م ــال إىل وطنن ــأيت احل ــا ي ــانية اآلن، وعندم ــارة اإلنس يف احلض

والقــدرة واملعرفــة والدرايــة ال يتحــول إىل نتيجــة نافعــة يف الغالــب للمجتمــع لينهــض بــه، هــذا أمــر حيتــاج منــا كلنــا 

إىل أن ننتفــض لنفعــل ذلــك لنكــون حجــر الزاويــة احلقيقــي، العلــاء الباحثــني األســاتذة حجــر الزاويــة يف النهضــة 

كيــف نضمــن عــدم تكــرار جتــارب ال تعتمــد عــى هــؤالء، البــد وأن تعتمــد النهضــة يف مرحلــة مــر اجلديــدة بعــد 

الثــورة عــى العلــاء عــى العلــم.

وأنــا مــن هــذا املــكان، وباعتبــاري واحــًدا منكــم، بــل تلميــذ للكثــر منكــم، كــا قلــت وقدمــت، هــذه حقيقــة، 

أدعوكــم مجيًعــا إىل أن يكــون املجــال والقنــوات بينــي وبينكــم دائــًا مفتوحــة لنرتقــي بمــر حقيقــة، وليــس جمــرد 

ــاس  ــا الن ــر إلين ــذ، ينظ ــدث حينئ ــي أن حي ــه، وينبغ ــون علي ــب أن نك ــا جي ــا كان إىل م ــه وم ــن علي ــا نح ــن م كام ع

ــؤولية  ــذا مس ــة، ه ــؤون اليومي ــدة وإدارة الش ــاد واألرص ــائل االقتص ــى مس ــوا ع ــة، ال تقلق ــرة خمتلف ــامل نظ يف الع
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عــى رئيــس الدولــة واحلكومــة مســؤولية دســتورية شــعبية قانونيــة واقعيــة. انطلقــوا أنتــم يف جمــاالت البحــث، يف 

ــا النقــل احلقيقــي. جمــاالت نقــل املعرفــة والتكنولوجي

هــذه مرنــا وطنكــم وطننــا مجيًعــا، إىل مــن نلجــأ ولدينــا العلــاء؟ إىل مــن نلجــأ ولدينــا املتخصصــون؟ إىل مــن 

نلجــأ؟! طبًعــا أنــا أقــول إىل مــن نلجــأ بعــد اهلل )8( ولدينــا اإلمكانيــات والعقــول؟ هــذه العقــول جيــب أن تأخــذ 

حظهــا وحقهــا، وتــؤدي دورهــا وواجبهــا لتظهــر مــر كــا ينبغــي؛ مروعــات بحثيــة حقيقيــة.

أنــا أقــول يف ســنة 77 كان هنــاك مــروع للطاقــة الشمســية مــن األكاديميــة مــع هندســة القاهــرة، ســنة 77، فــا 

الــذي حــدث مــع مثــل مــن مشــاريع أخــرى كثــرة، حتــى مــع هندســة القاهــرة مروعــات ضخمــة جــًدا بمايــني 

ومــع غرهــا مــن اجلامعــات عــر التاريــخ، ملــاذا ال تتحــول الدراســة إىل واقــع حقيقــي بالقــدر املطلــوب، هنــاك تغــر 

طبيعــي حقيقــي، لكــن ليــس بالقــدر املطلــوب.

 كيــف نــرى أن جممــع احلديــد والصلــب مثــًا الــذي هــو قلعــة مــن قــاع الصناعــة املريــة يوشــك أن يوصــد 

أبوابــه كيــف حيــدث هــذا؟! خــراء، أســاتذة، مهندســون، عــال مهــرة، مــكان، إمكانيــات، إمكانيــة نمــو، خامــات، 

خــرة طويلــة، معرفــة بالعــامل، وجممــع احلديــد والصلــب باألربــع أفــران اخلاصــة بــه الضخمــة، األفــران العاليــة، 

يتحدثــون عــن إمكانيــة غلــق أبوابــه، إن شــاء اهلل لــن يكــون.

كلمنــي بعــض األســتاذة اآلن عــن هيئــة الطاقــة الذريــة وتنميــة هيئــة الطاقــة الذريــة واســتخدام الطاقــة الذريــة 

والوقــود النــووي يف التطبيقــات العريــة التطبيقــات الصناعيــة توليــد الكهربــاء، الوقــود النظيــف، نريــد أن ندخــل 

هــذا املجــال وبــكل قــوة، هيئــة الطاقــة الذريــة تابعــة لــوزارة الكهربــاء.

هــذا كام احلقيقــة ينبغــي أن ننظــر إليــه مًعــا مجيًعــا بمثــل هــذه اللقــاءات والنــدوات واملؤمتــرات لنعيــد ترتيــب 

ــد  ــة متت ــرة ودالالت عميق ــاين كث ــل مع ــم حيم ــد العل  عي
املصريــة  واحلضــارة  العراقــة  يف  املوغــل  املجــد  عمــق  مــن 
حباضرنــا  تتصــل  ودالالت  معــاين  حيمــل  والعربيــة، 
كــي  والقادمــة؛  احلاليــة  األجيــال  مســتقبل  ومســتقبلنا، 
نفتــح هلــم أبــواب األمــل الــذي يعــي القــدرة والســبل والعلــم
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األوراق، لنعيــد فكــر وفقــه املرحلــة؛ لكــي يكــون النفــع والوطــن عــى رأس كل يشء، وأنــا عــى يقــني أنكــم ومــن 

خلفكــم مــن أبنائكــم الباحثــني وزمائكــم العلــاء واألســاتذة لدينــا اإلمكانيــة احلقيقيــة، الطاقــة العقليــة والعلميــة 

واملعرفيــة واإلخــاص وحــب الوطــن والرغبــة يف العطــاء والتضحيــة، مــا يمكــن أن ينقــل مــر يف وقــت قصــر 

إىل جمــال النهضــة احلقيقيــة إن شــاء اهلل بكــم ومًعــا حيــدًث هــذا إن شــاء اهلل.

 إن العلــم والبحــث العلمــي يف املجتمــع املــري جيــب أن يكــون الركيــزة األساســية يف قيــادة التنميــة والتقــدم، 

ــع  ــات، ووض ــتقال اجلامع ــي واس ــث العلم ــم البح ــة لدع ــة خاص ــد أمهي ــتورها اجلدي ــر يف دس ــت م ــد أول وق

أســس ومعايــر الختيــار الكفــاءات، وتشــجيع املبدعــني مــن أعضــاء هيئــات التدريــس واملراكــز البحثيــة وتبــادل 

اخلــرات مــع دول العــامل املختلفــة، ويف ســبيل حتقيــق ذلــك؛ فقــد نــص الدســتور عــى حتديــد نســبة كافيــة للبحــث 

ــزام  ــة إىل الت ــة، باإلضاف ــة واملعاهــد البحثي ــازم للمراكــز البحثي ــم الدعــم ال ــج القومــي، وتقدي العلمــي مــن النات

الدولــة بتحويــل الدراســات واألبحــاث العلميــة إىل أبحــاث تطبيقيــة ملموســة عــى أرض الواقــع لتحقيــق النهضــة 

املنشــودة للمجتمــع.

 وإن شــاء املجلــس الوطنــي للتعليــم والبحــث العلمــي ينــاط بــه وضــع اســرتاتيجية وطنيــة للتعليــم بــكل أنواعــه 

ومجيــع مراحلــه، وحتقيــق التكامــل فيــا بينهــا والنهــوض بالبحــث العلمــي، ووضــع املعايــر الوطنيــة جلودته.

ــة  ــة والبحثي ــة التعليمي ــاركني يف العملي ــس املش ــة التدري ــاء هيئ ــا وأعض ــا وباحثيه ــق يف دور علائه ــر تث  إن م

ــة، ومــا ينبغــي أن يكــون منهــم يف تنميتهــا  ــه مــن مشــاركة فعال ثقــة ال يتطــرق إليهــا شــك، وتقــدر مــا يقومــون ب

ــا، أنتــم وكل مــن خلفكــم  ــا علينــا أن نقــوم، واجــب عــّي أن أقــوم برعايــة هــؤالء مجيًع وهنضتهــا، ولــذا كان لزاًم

ــكار. ــز واالبت ــر والتمي ــي تعــد مشــاعل للتنوي ــة ودعــم جهودهــم ومروعاهتــم الت ــر مكانتهــم االعتباري وتقدي

ــاء وهبتــم مصــر  ــا العلمــاء - أهــل الفضــل والعط ــم - أيه أنت
ونتــاج  عقولكــم  مثــرات  وهــي  أال  كنوزهــا،  أغلــى 
املــال  رأس  ومنحتموهــا  وتأماتكــم  فكركــم 
هتبــون  وجبهدكــم  واملعرفــة،  العلــم  وهــو  أال  احلقيقــي، 
التميــز  طريــق  علــى  تضعهــا  جديــدة  دافعــة  قــوة  ملصــر 
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أنــا عندمــا أحتــدث عــن البحــث العلمــي التطبيقــي ال أنســى أبــًدا، وال أنكــر البحــث العلمــي املجتمعــي، البحث 

العلمــي األخاقــي، البحــث العلمــي الرتبــوي، فهــذه املجــاالت كلهــا ال ينهــض البحث العلمــي التطبيقــي بغرها؛ 

ألن األمــم بالعلــم واألخــاق، األمــم تبقــى بعلــم أبنائهــا وأخاقهــم، والعلــاء هــم دائًا قــادة مســرة أخاق.

وبالتــايل احلديــث عــن كل أنــواع البحــث، وإذا كانــت اجلامعات ومؤسســات البحث العلمي متتلــك املروعات 

ــة، وإذا كان القطــاع اخلــاص يمتلــك التمويــل، وإذا كانــت مؤسســات املجتمــع املــدين  ــة والكــوادر البري البحثي

متثــل الطريــق الثالثــة للتنميــة، فــإن الراكــة بينهــم مطلوبــة لبنــاء جــرس مــن التكامــل لتفعيــل البحــث العلمــي يف 

قضايــا الوطــن، وليــس هــذا فحســب بــل تقديــم حلــول ملشــكات عامليــة أو قطريــة أو يف جمــال املنطقــة التــي نعيــش 

فيهــا، مشــكات مشــرتكة مثــل نقــص املــوارد والفســاد والراعــات التــي هتــدد التعايــش الســلمي.

ــدين  ــع امل ــات املجتم ــرون ومؤسس ــم كث ــاء، وه ــر الرف ــال م ــال أع ــاص ورج ــاع اخل ــو القط ــك أدع  لذل

ــق رشكاء  ــوا بح ــي ليكون ــث العلم ــات البح ــق خمرج ــة وتطبي ــة البحثي ــل املنظوم ــهام يف تفعي ــاركة، واإلس للمش

ــتثمرين  ــركات واملس ــة وال ــث الصناع ــى تبح ــرر مت ــد وأك ــد أن أؤك ــاملة، وأري ــتدامة وش ــة مس ــاح يف تنمي النج

وأصحــاب رؤوس األمــوال عــن العلــاء والباحثــني متــى تبحــث عنهــم لكــي يشــاركوا يف حــل املشــكات وتطويــر 

ــم. ــاج لدهي ــائل وأدوات اإلنت وس

ويف مناســبة كهــذه، يف عيــد العلــم، حيتــم علينــا واجبنــا كدولــة رعايــة األجيــال اجلديــدة مــن الباحثــني واملبدعــني 

وتقديــم كل العــون والرعايــة مــن أجــل مســتقبل واعــد تكــون فيــه الثقافــة العلميــة أســاس حركــة املجتمــع بعيــًدا 

عــن التغييــب العلمــي الــذي عانــى منــه املجتمــع املــري يف عهــود الضعــف والتخلــف.

 أهيا العلاء واملبدعون األساتذة والباحثون، السادة احلضور والسيدات مجيًعا،

لقــد ســعدت بــأن حتتــل مــر املرتبــة احلاديــة واألربعــني عــى مســتوى العــامل يف البحــث العلمــي والرابعــة عــى 

مســتوى الــرق األوســط، وإن كنــت أطمــح يف املســتقبل إىل مــا هــو أكثــر مــن ذلــك بكثــر، إىل حتســني تلــك املرتبــة 

إن شــاء اهلل، وعليكــم، علينــا مجيًعــا مســؤولية كبــرة يف اســتكال مســرة التميــز العلمــي ملــر، وذلــك مــن خــال 

مشــاركتكم يف إجيــاد حلــول عمليــة وعلميــة لقضايــا ملحــة متــس حياتنــا ووجودنــا منهــا قضايــا الغــذاء والطاقــة 

والصحــة والتعليــم واألمــن وغرهــا.



924

 ولــذا أدعوكــم وأدعــو اجلميــع إىل أن تتضافــر جهــود العلــاء والباحثــني يف خمتلــف املراكــز واهليئــات واملعاهــد 

البحثيــة مــن أجــل حتقيــق ذلــك.

 وأخــًرا، فإننــي عــى ثقــة بــأن هــذه الدعــوة ســتلقى صداهــا وســتؤيت ثارهــا، وأننــا سنشــهد حتــركا واعًيــا مــن 

كل فئــات املجتمــع نحــو اكتــال بنــاء جمتمعنــا؛ ليواكــب العــر املعــريف الــذي نعيشــه اآلن.

أدعــو اهلل )ع( أن يوفقكــم يف القيــام برســالتكم، وأن يوفقنــا مجيًعــا لصناعــة أمــل جديــد، وتلبيــة طموحــات 

وآمــال شــعب مــر العظيــم، }وقــل اعملــوا فســرى اهلل عملكــم ورســوله واملؤمنــون{.

 وقبــل أن أختــم بالســام، أنــا موافــق مــن اآلن عــى أن يكــون هنــاك كل عــام يــوم ثابــت لعيــد العلــم لتكريــم 

العلــاء واألســتاذة والباحثــني، وإذا اخرتتــم يــوم احلــادي عــر مــن إبريــل مثــل هــذا اليــوم، إذا اتفقتــم عــى ذلــك، 

فــا بــأس، وأنــا موافــق عــى ذلــك إن اتفقتــم عليــه.

 شــكًرا جزيــًا، أشــكركم جــًدا عــى احلضــور، وهــذه املناســبة الطيبــة التــي ســعدت هبــا معكــم، أمتنــى لكــم 

مجيًعــا التوفيــق.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، شكًرا جزياًل.
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

احلمد هلل، والصاة والسام عى رسول اهلل )](.. 

هــذا لقــاء يف منتهــى األمهيــة بالنســبة يل أنــا شــخصًيا، وأيًضــا لقيمــة مــا فيــه ومــن فيــه، فأنــا أريــد يف البدايــة 

أن أرحــب بكــم مجيًعــا، شــباب طــاب ممثلــني عــن كل اجلامعــات ومنتخبــني بشــكل معــر حقيقــة عــن حالــة 

مــر اآلن، وخاصــة اجلامعــات، فأهــًا وســهًا بكــم مجيًعــا.

كلمة الرئيس مرسي أثناء لقائه 
مع رؤساء احتاد طاب جامعات مصر  

4 مايو 
2013م



926

ــري  ــاط جوه ــة وبارتب ــيس حقيقي ــابقة بأحاس ــة س ــنوات طويل ــدين إىل س ــاح، ويعي ــعرين باالرتي ــعدين ويش  يس

ــن  ــاتذهتا، وم ــا وأس ــة إىل إدارهت ــاء، باإلضاف ــن أبن ــة م ــن يف اجلامع ــم م ــة، وأه ــاء اجلامع ــة، وأبن ــايس باجلامع وأس

يعمــل فيهــا..

الطــاب، ولــوال الطــاب ملــا كان للجامعــة ال وجــود وال معنــى، وبالتــايل.. التحيــة الواجبة لكم ومــن خالكم 

ــاء احلقيقــي للعمــل اجلامعــي.. العمــل الطــايب.. إىل كل طــاب مــر..  ــة واإلحســاس باالنت أمــرر هــذه التحي

طــاب مــر الشــباب، وأنتــم طبًعــا أكيــد مذاكريــن جــًدا كالعــادة.. »لــن تــزول قــدم عبــد يــوم القيامــة« )حديــث 

ــر،  ــن العم ــزء م ــباب ج ــع أن الش ــره، م ــن عم ــبابه وع ــن ش ــم ع ــان منه ــع.. اثن ــن أرب ــأل ع ــى يس ــي ]( حت النب

فــكان يكفــي أن يقــال: أن يســأل عــن عمــره، لكــن عــن شــبابه وعــن عمــره، ليخــص هــذه املرحلــة ألمهيتهــا؛ ألهنــا 

ــه بعــض الــيء، ال هــذه  ــه شــباب ويمكــن يأخــذ راحت ــد يظــن البعــض أن ــا ق ــي عــى عكــس م مــن املراحــل الت

خصوصيــة الســؤال مــن اهلل )8( للشــباب هلــذه املرحلــة وللعمــر، فيســأل اإلنســان منــا عــن شــبابه وعــن عمــره 

وعــن علمــه وعــن مالــه..

علمــه طبًعــا هــذه مســألة متاحــة للطــاب وغرهــم، لكــن عــن شــبابه.. ومرحلــة اجلامعــة فيهــا متيــز أكثر بالنســبة 

للطــاب عــن املفهــوم العــام للشــباب، املفهــوم العــام للشــباب طــاب وغــر طــاب، يف أماكن كثــرة جًدا الشــباب 

موجــودون، لكــن عندمــا نتحــدث عــن الشــباب الطــاب تــزداد مرحلــة الشــباب خصوصيــة وأمهيــة.. نحــن عشــنا 

كلنــا مرحلــة.. أنــا أظــن أن معظــم املوجوديــن مواليــد بعــد 85.. كــم؟ تســعينات.. مــا شــاء اهلل، ورئيــس االحتــاد 

أنــت مواليــد أي ســنة؟ واحــد وتســعني.. مــا شــاء اهلل.

عشــنا كلنــا مرحلــة طويلــة جــًدا مــن غيــاب احلريــة، ومــن القهــر والظلــم ومنــع احلركــة واالفتئــات عــى طبقــات 

كثــرة يف املجتمــع، وكان واضًحــا جــًدا هــذا الضغــط عــى قطــاع اجلامعــة وعــى الطلبــة، وكنــا نعتــر أن احلركــة يف 

اجلامعــة جهــاد ونضــال كبــر جــًدا؛ ألن هنــاك صعوبــة.. هنــاك عوائــق.. هنــاك معوقــات.. هنــاك منــع للحركــة.. 

هنــاك تزويــر لانتخابــات.. لاحتــاد كــا كان التزويــر موجــوًدا يف كل االنتخابــات.. يف جملــس الشــعب ويف جملــس 

الشــورى ويف كل حاجــة، فــكان الطلبــة يف حركتهــم يمثلــون حمــوًرا أساســًيا وجوهرًيــا يف حركــة الســعي نحــو احلريــة 

والتخلــص مــن أدوات ووســائل القهــر واملنــع، وكان ُيــؤذى فيهــم مــن ُيــؤذى.. لكــن احلركــة تســتمر.. مل تتوقــف.. 
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تأخــذ أشــكاالً متعــددة ومتباينــة مــن جامعــة جلامعــة.. مــن كليــة لكليــة، لكــن ال تقــف، وكان الطلبــة والطالبــات 

أيًضــا.. أنــا ممــا يلفــت نظــري أنــه ال توجــد طالبــات يف االحتــاد.. لعلــه يكــون يف تكوينــات اجلامعــات املختلفــة هنــاك 

طالبــات، لكــن عــى مســتوى االحتــاد الصــف األول ال توجــد طالبــات.. ال أعــرف: أنتــم الذيــن رتبتــم هــذا األمــر؟ 

لكــن أنــا أمتنــى أن يكــون صــوت الطالبــات مــن خــال االحتــاد أيًضــا واصــًا وموجــوًدا؛ ألهنــن تقريًبــا مــن حيــث 

العــدد واألمهيــة هــن 50 % مــن قطــاع الطلبــة.. أكثــر مــن 50 %.. الوزيــر يقــول: أكثــر مــن 50 %..

نحــن عندنــا أكثــر مــن 2 مليــون طالــب جامعــي، 2.2 مليــون طالــب جامعــي.. انظــروا هــذا العــدد ياثــل عــدد 

دول كثــرة، فهنــاك دول عندمــا أمجــع مخــس، ســت دول يكــون عددهــم 2.2، فهــذه هــي احلقيقــة.. عــدد املفــروض 

أن نكــون قيمــة مضافــة، وليــس عبًئــا.

ــك  ــد ذل ــم بع ــايض، ث ــرن امل ــبعينيات يف الق ــتينيات والس ــذا يف الس ــخ ه ــول: إن التاري ــرى، وأق ــرة أخ ــود م أع

تطــورات كثــرة حتــى هنايــة القــرن، وتطــورات أخــرى كثــرة أيًضــا يف الســنوات العــر األوىل مــن هــذا القــرن.. 

احلركــة والعمــل الطــايب.. أنتــم تعرفــون كيــف كان حُيــارب، وكيــف كان يعمــل، وحتــت أي ظــرف كان يعمــل، 

ومــع هــذا كان يعمــل، وكان يعتــر رئــة حموريــة وأساســية للوطــن كلــه.. يتنفــس مــن خاهلــا.. يــرى فيهــا بعــض 

القــدرة واإلمكانيــة أن يرفــع النــاس أصواهتــم، ويعــروا عــا حيبــون وعــا يريــدون.

 لكــن عندمــا جــاءت ثــورة 25 ينايــر، وكان الشــباب والطــاب مــن الشــباب هــم الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم 

ــلطة،  ــوان الس ــدي لعنف ــوة والتص ــكل ق ــوف ب ــع، والوق ــن املجتم ــًدا م ــرة ج ــات كث ــدى فئ ــروح ل ــذه ال إزكاء ه

ــر للشــباب والطــاب جــزء منهــم. ــة أكث واإلرصار عــى أن تنجــح الثــورة أعطــى هــذا قيمــة أكــر وأمهي

يف  وأدواهتــا  تصوراهتــا  يف  النــاس  يتطابــق  أن  يســتحيل   
األهــداف..  يف  يتطابقــوا  أن  ميكــن  لكــن  العمــل، 
كبــر مســتقر نامــي قــوي  مصــري وطــن  كل  وهــدف 
مــع  يتشــاركون  أبنــاؤه..  يديــره  إرادتــه..  ميتلــك 
حقيقيــة حضــارة  الوطــن  هــذا  أبنــاء  ليصنــع  بعضهــم.. 
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 وأنــا أذكــر أنــه أثنــاء الثــورة ُأجلــت الدراســة عــدة أســابيع.. شــهر.. أســبوع يف أســبوع يف أســبوع.. طبًعــا طمًعــا 

وخوًفــا، كان طمًعــا يف أال يشــاركوا، وخوًفــا مــن أن يشــاركوا، ولكــن هــذا مل يمنعهــم مــن أن ينســاحوا مــع النــاس 

يف كل مــكان، وعندمــا فتحــت اجلامعــة كان هلــم دور كبــر، وأنــا كنــت كلــا ذهبــت للجامعــة وعنــدي حمــارضات 

وغــره، وأنــا موجــود يلتــف حــويل طــاب.. أعــداد كبــرة جــًدا، والنــاس كانــت تقلــق طبًعا مــن أي زمحــة، ويقولون 

ويعلنــون ويعــرون، ونحــن نريــد ونريــد ونريــد ونغــر ونعمــل، احلقيقــة.. روح عاليــة جــًدا جــًدا جــًدا.

مــا بعــد الثــورة ونجاحهــا بفضــل اهلل )8( أصبــح هنــاك منــاخ خمتلــف.. أصبــح هنــاك أجــواء مــن احلريــة ومــن 

ممارســة الديمقراطيــة، ومــن تعلــم الديمقراطيــة.. مــن كيــف يكــون احلــال يف أن نعــر عــى أنفســنا، وأن نحافــظ 

عــى وطننــا.

 وأنــا أعتــر أن إمتــام العــام الــدرايس يف ســنة 2011.. إمتــام االمتحانــات ســواء عــى مســتوى الثانويــة العامــة 

ومــا قبلهــا أو يف اجلامعــة.. ويف اجلامعــة أكثــر.. كان إمتــام العــام الــدرايس وقتهــا كنــت أعتــره إنجــاًزا كبــًرا جــًدا.. 

أنــا شــخصًيا كنــت أخشــى أنــه مــا بعــد فرايــر.. الوقــت ضيــق.. التــرم قصــر، فيحــدث أي نــوع مــن أنــواع اللغــط 

ُيســتغل يف أن العــام الــدرايس حيصــل فيــه أي يشء.. لكــن أتــم اهلل )8(.

ــذي نحــن  ــاخ ال ــم كان بعــد ذلــك املن ــاس دخلــت امتحاناهتــا وعــدت، ث ــا، والن ــا ناجًح  احلمــد هلل.. كان عاًم

ــا ال  ــا نتعلمهــا؛ ألن يف تارخين ــة التــي كلن ــا نبحــث عنهــا.. الديمقراطي ــة التــي كلن ــه احلري نعرفــه.. الــذي أقــول عن

ــة.. ــد ديمقراطي يوج

ــباب  ــعوب والش ــًدا.. الش ــة ج ــن برسع ــم.. لك ــد أن يتعل ــد، ال ب ــارس أي يشء جدي ــأيت ي ــد ي ــا أي أح عندم

الطلبــة يف املقدمــة يتعلمــون دروًســا رسيعــة جــًدا وينفــذون النظريــات واآلمــال القديمــة وكل التصــورات والــرؤى 

والطــاب  الشــباب  كان  ينايــر،   25 ثــورة  جــاءت  عندمــا 
إزكاء  عاتقهــم  علــى  أخــذوا  الذيــن  هــم  الشــباب  مــن 
املجتمــع،  مــن  جــًدا  كثــرة  فئــات  لــدى  الــروح  هــذه 
الســلطة،  لعنفــوان  والتصــدي  قــوة  بــكل  والوقــوف 
قيمــة  هــذا  أعطــى  الثــورة  تنجــح  أن  علــى  واإلصــرار 
منهــم جــزء  والطــاب  للشــباب  أكثــر  وأمهيــة  أكــر 
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التــي كانــت تقــال ومتنــع وحيجــب أصحاهبــا مــن أن ينفذوهــا.. ال.. اليــوم ُتنفــذ، وبشــكل فعــال جــًدا، وتعــرتك 

ــم  ــر عنه ــن يع ــرزوا م ــي يف ــا لك ــون فيه ــي يرغب ــاحة الت ــاب كل املس ــذ الط ــة، ويأخ ــة كامل ــات.. حري االنتخاب

بإرادهتــم مــن غــر تدخــل مــن أحــد يف هــذه اإلرادة..

طبًعــا يف مســرة املارســة ال بــد أن تكــون هنــاك معوقــات، وال بــد أن يكــون هنــاك بعــض املشــاكل ال شــك يف 

ذلــك، لكــن ال نقــف إىل أن نحــل املشــاكل.. ال.. نحــل املشــاكل ونحــن نتحــرك؛ ألن لــو كل معــوق أو كل مشــكلة 

وقفنــا وعطلنــا كل حاجــة حتــى نحلهــا األول يبقــى اإلنجــاز ســيكون ضعيًفــا جــًدا؛ لكــن نحــن نكمل وعندنا ســلبية 

مــن الســلبيات.. عندنــا إجيابيــة، وعندنــا بعــض الســلبيات، فنحــل الســلبيات ونحــن نتحــرك.. ترتاكــم اإلجيابيــات..

احلقيقــة مــا أمتنــاه اآلن خاصــة لقطــاع الطــاب.. اإلنجــاز يف الدراســة هــدف مهــم جــًدا هــذه ثقافــة.. ليســت 

الدراســة ثقافــة.. ال.. أقصــد ثقافــة اإلنجــاز.. كيــف يتقــن الطالــب أداءه، ويصبــح متميــًزا يف أدائــه العلمــي.. يف 

التحصيــل.. يف ليــس فقــط حيصــل عــى درجــات.. ال.. يتعلــم بجــد؛ ألننــا إذا كنــا نريــد أن نبنــي مــر بجــد فــا 

بــد أن نبنيهــا عــى أســاس علمــي متــني..

إذن مــن هــم الــزاد للمســتقبل يف هــذا األســاس العلمــي؟ الطلبــة الــذي يتعلمــون اآلن.. فهــذه نقطــة أساســية 

وجوهريــة.. نقطــة أوىل.. التميــز الــدرايس العلمــي.

 النقطــة الثانيــة: كيــف نعــر عــن مهــوم وطموحــات ورغبــات الوطــن يف اإلطــار الطــايب؟ كيــف ننجــح يف أننــا 

نبقــى يف أي جامعــة بــؤرة قويــة جــًدا متكاملــة يف فــرق بــني التكامــل والتطابــق.. هــذا التطابــق يســتحيل أن النــاس 

ــا وطــن كبــر مســتقر نامــي  يف تصوراهتــا وأدواهتــا يف الشــغل تتطابــق، لكــن نحــن نتطابــق يف األهــداف.. أهدافن

قــوي يمتلــك إرادتــه.. يديــره أبنــاؤه.. يشــاركون مــع بعــض.. يصبــح نتــاج هــذا الوطــن حضــارة حقيقيــة..

هــذا هــدف كلنــا ال أحــد منــا خيتلــف عليــه، عندمــا نطبــق الــكل يكــون لــه تصــوره وأدواتــه يف الفعــل، لكــن هــذه 

األدوات والتصــورات املفــروض أهنــا تتكامــل.. ال تتناقــض.. ال تتطابــق، ولكنهــا تتكامــل وتصــب يف وعــاء واحد، 

يمكــن بعضكــم كان ســمعني أثنــاء الثــورة وأنــا أقــول: إن هــذه الثــورة ليســت هلــا قيــادة منفــردة، وإنــا قيادهتــا.. 

الثــورة يقودهــا أهدافهــا.. النــاس واقفــون يــرون األهــداف.. عندنــا هدفــان ثاثــة أربعــة.. حتقــق اهلــدف األول.. 

إســقاط النظــام تــم، هــذا هــدف، فــا الــذي بعــد ذلــك..
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فالقيــادة يف الثــورة كانــت األهــداف ال األشــخاص، ومــا مل تتحقــق األهــداف تصبح قيــادة األشــخاص مهزوزة؛ 

ألنــه األشــخاص قــد يقــودون يف اجتــاه ال يعجــب أهــل املجــال نفســه، فــا بــد مــن االلتــزام بتحقيــق أهــداف نحــو 

ذلــك، فــإذا بعــد التحصيــل العلمــي والتميــز.. التعبــر احلقيقــي عــن روح الوطــن.. روح األمــة.. روح الشــعب.. 

هــذا يف إطــار العمــل الطــايب الواعــي املتميــز والتعبــر احلقيقــي داخــل هــذا اإلطــار.

النقطــة الثالثــة: تبنــي منظومــة تنمويــة يف اإلصــاح، ألننــا لــن نظــل نقــول كاًمــا.. الــكام مهــم؛ ألنــه يوجــد 

الرؤيــة والوســائل.. لكــن ال بــد أن نعمــل.. ال بــد أن نشــتغل.. فــا بــد أن الطلبــة.. ألنــه قديــًا كانــت اجلامعــات 

مركزيــة، فلــا كنــا مثــًا يف جامعــة القاهــرة، فــإذا كان هنــاك رؤيــة أو فكــرة نقــاش بلــورة لــيء مــا.. هــذه الفكــرة 

وبلورهتــا وقيمتهــا حتــى تصــل إىل املجتمــع فالــذي يريــد أن يذهــب إىل بلــده ســيذهب بعــد شــهر، فالفكــرة تصــل 

بعــد شــهر أو ال تصــل، أو تصــل ضعيفــة، أمــا اآلن املــردود يومــي مــا بــني اجلامعــة واملجتمــع..

2 مليــون و2 مــن عــرة.. هــؤالء معظمهــم يذهبــون إىل بيوهتــم آخــر النهــار حيتكــون باملجتمــع عــى املســتوى 

اليومــي يف القطــر كلــه.. االنتشــار اجلغــرايف للجامعــات ضمــن هــذه.. وبالتــايل تبنــي منظومــة تنمويــة حقيقيــة يف 

التصــور ملــر الناميــة وتناوهلــا داخــل القطــاع الطــايب يف ورش عمــل ونــدوات وأنشــطة ومؤمتــرات واتصــاالت.. 

ــرة ومتعــددة واللجــان وغــره تنضــج أشــياء، هــذه األشــياء تذهــب إىل املجتمــع آخــر النهــار،  طــرق العمــل كث

الــذي يقــول فكــرة جيــدة تصــل للمجتمــع آخــر النهــار، والــذي يقــول فكــرة غــر ذلــك أيًضــا تصــل للمجتمــع 

آخــر النهــار، فتؤثــر وتتأثــر هبــذا املجتمــع جــًدا جــًدا.

النقطــة الرابعــة، واملهمــة جــًدا جــًدا مــن وجهــة نظــري، أن قيــادات املســتقبل ســواء يف جمــال التنميــة أو يف جمــال 

إدارة شــأن الوطــن ال بــد أن نتصــور حــًا.. كلنــا بعــد عــر ســنني مثــًا وبعــد 15 ســنة و20 ســنة مــن القــادر مــن 

ــون  ــا يك ــوم عندم ــنة الي ــم 20 س ــذي عنده ــوم، ال ــاب الي ــم ط ــور.. ه ــير األم ــة يف تس ــرأي والرؤي ــاب ال أصح

عنــده 30 و40 ســنة وعضــًوا فاعــًا يف املجتمــع وموجــوًدا، وعنــده أســاس متــني هــو واقــف عليــه تكــون عنــده 

أثنــاء ممارســة هلــذا العمــل واألنشــطة املختلفــة املتعــددة التــي هلــا جوانــب كثــرة جــًدا جــًدا إجيابيــة، فهــذا هــو قائــد 

ــي  ــو حمام ــذا ه ــتقل.. ه ــر املس ــو مدي ــذا ه ــتقبل.. ه ــر املس ــو وزي ــذا ه ــتقبل.. ه ــس املس ــو رئي ــذا ه ــتقبل.. ه املس

املســتقبل.. هــذا هــو مهنــدس املســتقبل..
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ليــس مــن املعقــول بعــد 10 ســنني نكــون غــر عارفــني لغــة العــر ولغــة النــاس يف العــامل والتقنيــة الفنيــة.. ال بــد 

أن يــأيت علينــا زمــان نســتطيع أن نعــر عــا نريــد ونتفاعــل مــع هــذا العــامل بلغتــه، ولغــة العــامل تتطــور جــًدا جــًدا.. كل 

يــوم هنــاك جديــد.. ليــس جمــرد التطــور الــذي هــو داخــل إطــار اإلنرتنــت فقــط، ولكــن يف إطــار التنفيــذ والتطبيق.. 

يف إطــار االســتفادة مــن الفكــرة وحتويلهــا إىل وســيلة.. يف إطــار االســتفادة مــن أدوات العــر والتكنولوجيا..

يعنــي موضــوع اآلي بــاد الــذي أنتــم رأيتمــوه.. فكــرة أن أحــد يف مــر يصنــع شــيًئا، أنــا أردت مــن خالكــم 

أنكــم تقولــون للمجتمــع: إن يف مــر أحــًدا يعمــل حاجــة صناعيــة فيهــا تكنولوجيــا وهلا قيمــة يمكن أن تســتخدم 

ــة يف إدارة شــأن الوطــن ســواء  ــا.. فهــذا البعــد يف تصــور املســتقبل وحتمــل املســؤولية احلقيقي لكــن مــن صناعتن

إدارة بحتــة تنفيذيــة سياســية، أو إدارة تنفيــذ يف جمــال، ألن ليــس كل النــاس يصبحــون بعــد ذلــك موجوديــن يف 

الســلطة التنفيذيــة.. ال.. النــاس تشــتغل وتنتــج، ويصبــح الصانــع املطبــق ملــا تعلمــه، والفاعــل يف املجتمــع واملنتــج 

إنتاًجــا حقيقًيــا.

 احلقيقــة.. مفاهيــم العمــل الطــايب تناقــش فيــا بينكــم لكــي تثمــر حقيقــة يف جمتمــع طــايب خيــرج منــه الــذي أنــا 

أمتنــاه الــذي أقــول لكــم عليــه.. خيــرج منــه أبنــاء مــر احلاملــون ملشــاعل حقيقيــة.. أينــا ذهبــوا يف هــذا العــامل هلــم 

روابــط وبــذور وهلــم عائــد.. يســتفيدون كأفــراد، وهــذه طبيعــة احلــال، لكــن يفيــدون وطنهــم كمؤسســة أوســع.. 

ــل  ــدث قب ــا ح ــذا م ــكل، وه ــتفيد ال ــد ال يس ــط ق ــراد فق ــا األف ــتفيد، وإذا ن ــكل يس ــع ال ــة األوس ــت املؤسس إذا نم

ذلــك.. أن األفــراد كانــوا يبحثــون عــن ذواهتــم ويبحثــون عــن مصاحلهــم فقــط، فــا يســتفيد املجمــوع، لكــن إذا 

اســتفاد املجمــوع.. إذا املؤسســة الكبــرة.. إذا مســاحة الوطــن الواســعة حصلهــا هنضــة ونمــو حقيقــي بالــرورة 

الــكل يســتفيد إال مــن أبــى.. الــذي ال يريــد أن يســتفيد.. هــذه قصــة أخــرى.. ال أظــن أن هنــاك أحــًدا يف الدنيــا ال 

حيــب أن يســتفيد..

اجلامعــات املفتــرض أن يكــون هلــا دور كبــر يف حــل 
مشــاكل املجتمــع ســواء كانــت مشــاكل تقنيــة فنيــة.. 
أو  صناعــة..  يف  مشــكلة  أو  املــرور..  يف  أومشــكلة 
تتبناهــا  اجتماعيــة  مشــكلة  أو   ، زراعــة،  يف  مشــكلة 

احللــول هلــا  وتقتــرح  وتنظرهــا  فتبحثهــا  اجلامعــة، 
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مــر اجلديــدة حقيقــة حُتمــل مشــاعل النهضــة فيهــا وحتويــل الفكــرة إىل عمــل وإىل إنتــاج طــايب.. اآلن إذا مل 

نبــدأ اليــوم نخــرس وقًتــا قــدام عــى طــول.. كلــا تأخرنــا ســنة يف البدايــة نخــرس عــر ســنني يف املرحلــة التاليــة عــى 

طــول.. ال أحــد ينتظــر أحــًدا.. العــامل يمــي برسعــة كبــرة جــًدا.. ال أحــد ينتظــر أحــًدا، والــذي يــدور عــى حالــه 

يقــدر يعمــل حاجــة لنفســه وأهلــه ووطنــه، والــذي غــر هــذا ال أحــد يقــول عنــه هــذا رجــل طيــب.. واهلل وشــكله 

كذلــك جيــد وهــادئ وابــن حــال، فنعطــي لــه حقــه مــن خــر مــا حيــر، كان قديــًا الشــاعر فيــا عــرف بالشــعر 

اجلاهــي لكــن هــو ليــس جاهلًيــا مــن ناحيــة اجلهــل.. لكــن مرحلــة مصنفــة هكــذا يف الشــعر:

ومن مل يزد عن حوضه بسالحه                 هيّدم ومن ال يظلم الناس يظلم

ــد يدافــع  ــع عــن نفســه ال أح ــذي ال يداف ــاس.. ال ــم الن ــر ظل ــا.. نحــن ال نق ــاس طبًع ــم الن ــس املقصــود ظل لي

ــك  ــى يمتل ــل حت ــاذا يعم ــرف م ــذي ال يع ــه.. ال ــا ل ــد يضعه ــا يف األرض ال أح ــه قدًم ــع لنفس ــذي ال يض ــه، ال عن

إرادتــه هيمــش ويــرتك، ونحــن نريــد مــر تبقــى فيهــا إرادة حقيقيــة.. عندنــا كل مــا حيــدث مــن ضغوطــات ومــن 

حمــاوالت مســتميتة حولنــا يف هــذا العــامل لكــي نعــود إىل مــا كان.. إن شــاء اهلل لــن يكــون.. مســتحيل، نحــن بفضــل 

اهلل ثــم بســواعد أبنــاء مــر وإرادهتــم قــادرون عــى أن نعــر هــذه املرحلــة التــي نحــاول تقصرهــا قــدر املســتطاع..

ــة..  ــة انتقالي ــاعة.. مرحل ــت ش ــة.. وأصبح ــة انتقالي ــول: مرحل ــة.. نق ــة.. كفاي ــة انتقالي ــاذا؟ مرحل ــمى م تس

مرحلــة انتقاليــة.. وأصبحنــا كل مــا يكــون عندنــا مشــكلة هنــرب منهــا ونقــول: إننــا يف مرحلــة انتقاليــة.. كفايــة.. ال 

بــد وأن ننتــج.. ال بــد وأن نمتلــك إرادتنــا هبــذا اإلنتــاج، ومــن ضمــن اإلنتــاج احلقيقــي للطالــب متيــزه يف املحــاور 

التــي تكلمــت عنهــا.

ال بــد أن يــأيت علينــا زمان نســتطيع أن نتفاعل مــع العامل بلغته، 
ولغــة العــامل تتطــور.. ليــس جمــرد التطــور الــذي هــو داخــل 
إطــار اإلنترنــت فقــط، ولكــن يف إطــار التنفيــذ والتطبيــق.. 
ــيلة.. يف  ــى وس ــا إلـ ــرة وحتويله ــن الفك ــتفادة م ــار االس يف إط

ــا ــر والتكنولوجي ــن أدوات العص ــتفادة م ــار االس إط
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 أنــا أريــد أقــول لكــم عليهــا يف فقــه مفهــوم إدارة شــأن اجلامعــة، اجلامعــة هلــا رئيــس و3 نــواب: نائــب لشــئون 

ــه مهمــة أساســية مــن غرهــا يفقــد  ــم، هــذا ل ــات والتقوي ــة واالمتحان ــم والطــاب مــن أجــل شــئون الطلب التعلي

العمــل قيمتــه ومعنــاه، ونائــب لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث؛ ألن اجلامعــة فيهــا بحــث علمــي والبحــث 

العلمــي هــذا بالنســبة لنــا هــو القاطــرة التــي حتملنــا كلنــا إىل آفــاق جديــدة، فــإذا مل تقــد اجلامعــة يصبــح صعًبــا علينــا 

جــًدا أن ننتقــل نقلــة حضاريــة حقيقيــة نحــو آفــاق مســتقبل فيــه تكنولوجيــا بجــد، والنائــب الثالــث نائــب املجتمــع 

والبيئــة أليــس كذلــك، حتــى تبقــى اجلامعــة بنــت املجتمــع..

ــة فنيــة.. هنــاك مشــكلة يف املــرور يف مدينــة مــن املــدن..  هنــاك مشــاكل يف املجتمــع ســواء كانــت مشــاكل تقني

هنــاك مشــكلة يف صناعــة.. هنــاك مشــكلة يف زراعــة، فتتبناهــا اجلامعــة، فتبحثهــا وتنظرهــا وتقــرتح هلــا احللــول، أو 

مشــكلة اجتاعيــة يف انتشــار لظاهــرة مــن الظواهــر االجتاعيــة يف جمــال مــن املجــاالت يف مدينــة مــن املــدن يف أي 

مــكان، فهــذا العاقــة مــا بــني هــذه الوصلــة احلقيقيــة مــا بــني احتياجــات وحاجــة املجتمــع وأفــراده ومــا يــدور فيــه 

ومــا بــني اجلامعــة كبــؤرة إشــعاع حضــاري حقيقــي تصــب يف هــذا املجتمــع، وإال ليســت املســألة فقــط بأهنــا تصبــح 

أكاديميــة، وإنــا أيًضــا تطبيقيــة مــن خــال هــذا.

 وبالتــايل هــذه املحــاور الثاثــة نجهلهــا مظلــة ونشــتغل بحــاس وبرغبــة حقيقيــة كطــاب.. أننــا نثمــر وننتــج 

وتكــون يف أذهاننــا.. ال بــد مــن التميــز العلمــي يف جمــال الدراســة.. ال بــد مــن احلــرص عــى أن مــر تقــوم هنضتهــا 

عــى البحــث العلمــي والتكنولوجيــا.. ال بــد أن تكــون اجلامعــة دائــًا هــي نتاًجــا طبيعًيــا للمجتمــع الــذي تعيــش 

فيــه، وبالتــايل تتواصــل معــه يف كل مــا يــرسي فيــه أو يتواجــد أو يوجــد حديًثــا أو موجــود بالفعــل يف هــذا املجتمــع 

مــن مشــكات واملســامهة يف حلهــا قــدر املســتطاع.

 أريــد أن أقــول لكــم كلمــة أخــرة حتــى أتــرك لكــم املجــال لتقولــوا مــا تشــاءون.. نحــن عندنــا مشــاكل، وعندما 

نقــول: إننــا نســر وإرادتنــا صلبــة جــًدا بفضــل اهلل ونحقــق أهدافنــا، وهنــاك حتــدي حقيقــي أمامنــا.. ليــس معنــاه 

أننــا ليــس عندنــا حتديــات ومعوقــات.. ال.. عندنــا حتديــات ومعوقــات كثــرة.

ــات  ــل واملدرج ــة واملعام ــة والدراس ــال اجلامع ــرة.. يف جم ــاكل كث ــات ومش ــاك معوق ــاب هن ــاع الط  ويف قط

والســبورة حتــى الطباشــر، أم تســتخدمون القلــم الثــاين غــر الطباشــر.. ودور األســتاذ ودور املعيــد ودور 
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ــر  ــب والع ــد ليتواك ــا بج ــًرا حقيقًي ــا تطوي ــم تطويره ــد وأن يت ــائل ال ب ــذه مس ــا ه ــني طبًع اإلدارة ودور املوظف

رضوري.. واالحتياجــات.. 

ــا نشــتغل يف التــرم 16 أســبوًعا  ــا مشــاكل يف التقويــم التقييــم االمتحانــات حتتــاج نظــرة كبــرة جــًدا ألنن عندن

ــح فـــ 6  ــل التصحي ــن أج ــبوعان م ــل وأس ــى األق ــات 4 ع ــا واالمتحان ــابيع تقريًب ــم 6 أس ــل يف التقيي أو 15 ونظ

ــة التعليميــة نصفــه تقييــم.. كثــر  مــن 16 يعنــي نصــف التــرم.. نصــف املســاحة املتاحــة أو الزمــن املتــاح للعملي

جــًدا.. هــذا غــر األســبوع يف نصــف التــرم مــن أجــل امليــت تــرم غــر اإلجــازات التــي تــأيت، فتجــد الـــ 16 أســبوًعا 

صافيهــم 14 أســبوًعا، وأحياًنــا 13، ونقــّوم 6 أســابيع، فهــذه مســألة حتتــاج إىل إعــادة نظــر؛ ألن األعــداد الكبــرة، 

ونظــام التــرم هــل يتناســب مــع األعــداد الكبــرة أم ال؟ ألن نظــام التــرم ُيعنــى بــه أنــه يكــون جمموعــات صغــرة.. 

األســتاذ أو املــدرس يــرى جيــد جــًدا مــن الــذي معــه وحافظهــم ومقيمهــم كل يــوم ألن مســألة 12 أو 13 أســبوًعا، 

فــا بــد أن يكــون حافًظــا حتــى يقيمهــم صــح.

 هــذه مســألة حتتــاج إىل معاملنــا، وهــل هــي معامــل قــادرة عــى أن تســتوعب الدراســات العليــا بالقــدر الــكايف أم 

ال؟ هــذه مســألة مهمــة جــًدا وأساســية ورضوريــة.. التنســيق مــا بــني اجلامعــات التــي نحــن نقــول عنهــا جامعــات 

حكوميــة، ومــا بــني التعليــم بالقطــاع اخلــاص هــذا جمــال كبــر مفتــوح وموجــود فيــه طلبــة كثــرون جــًدا زمــاء 

لكــم.. عندهــم أيًضــا احتياجــات وعندهــم حركــة وعندهــم مشــكات وعندهــم.. وعندهــم.. هــذا أيًضــا مــن 

األمــور التــي جيــب أن نحــرص عــى أن تبقــى يف ذهننــا وال تبقــى بعيــًدا عنــا، أو أن ننظــر إليهــا وكأهنــا جمــال بعيــد 

عــن املجــال.. ال.. هــذا جمــال عمــل جامعــي، وهنــاك معاهــد كثــرة جــًدا ُفتحــت، وهنــاك مشــكات متعــددة هنــا 

وهنــاك حتتــاج إىل نظــر منــا.

 عندمــا نتكلــم عــن اجلامعــة نتكلــم عــن مشــاكل كثــرة حتتــاج إىل حــل مثلــا قلــت يف األول.. ليــس معنــى ذلــك 

أن نقــف إىل أن حتــل ثــم نشــتغل.. ال.. نحــن نشــتغل.. ونحــن نســر يف طريــق حــل املشــاكل..

 أنــا إن شــاء اهلل... آمــل أن يكــون هــذا اللقــاء بدايــة لسلســلة مــن األعــال والتواصــل فيــا بينكــم وبــني قيادتكــم 

ــوح  ــًا املجــال مفت ــي.. دائ ــا بينكــم وبين ــات وم ــادات اجلامعــات ورؤســاء اجلامعــات واألســاتذة والكلي ــني قي وب

جــًدا لكــي نــرى مًعــا كيــف يكــون دور الطــاب يف إثــراء جتربــة مــر اجلديــدة كلهــا عــى بعضهــا، وكيــف يكــون 
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ــي  دورهــم بعــد ذلــك يف إدارة شــأن الوطــن، وكيــف يارســون العمــل العلمــي الطــايب الثقــايف الســيايس.. يعن

خمتلــط األعــال التــي مــع بعضهــا التــي متيــز هــذه املرحلــة مــن احلميــة ومــن احلــاس ومــن اآلمــال الكبــرة والــرؤى 

املتعــددة واحلــرص عــى اإلنجــاز..

اإلنجــاز قيمــة، واإلتقــان قيمــة، واألخــاق قيمــة، وأنــا ال أحــب أن أتكلــم يف األخــاق مــع أن هــذا املجــال.. 

طبًعــا احلمــد هلل الــكل عــى خلــق قويــم.. لكــن احلقيقــة هــذا أمــر حيتــاج منكــم أنتــم كاحتــاد أن يضعــه يف اعتبــاره 

جــًدا جــًدا جــًدا جــًدا؛ ألن هنــاك أيًضــا مشــكات متعلقــة باملنظومــة القيميــة األخاقيــة يف جمتمعنــا ووطنــا، وال 

ــب  ــب.. ختري ــه التخري ــع؛ ألن ــذا املجتم ــا يف ه ــم العلي ــذور القي ــذر ب ــرة ب ــم قاط ــباب ه ــة الش ــون الطلب ــد أن يك ب

الشــباب.. يــؤدي إىل ختريــب الوطــن كلــه، فــإذا هنــض هــذا القطــاع بوعــي وإدراك ترتاجــع أشــياء كثــرة جــًدا جــًدا 

بعــد ســنوات قليلــة مــن املشــكات القليلــة يف جمتمعنــا.

ــد  ــق.. وهــذا اللقــاء صــادف آخــر الســنة الدراســية.. لكــن التواصــل مســتمر وممت ــى لكــم كل توفي أمتن

ــي وبينكــم إن شــاء اهلل. بين



 مصــر هبــة النيــل، ومصــر والنيــل هبــة اهلل )8(، وبالتالــي هبــة اهلل 
ال يســتطيع أحــد أن يمنعهــا أو يعوقهــا، ولكــن لكــي تكــون هبــات 
ــة يجــب أن نأخــذ نحــن،  ــرة وإيجابي ــه للبشــر متاحــة ومؤث اهلل ونعم
ــي األخــذ باألســباب  ــع فرصــة واحــدة ف ــة، وال نضي باألســباب كامل
لالســتفادة مــن هــذه النعمــة، ولمنــع أي نــوع مــن أنــواع العــدوان عليها
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم« 

 احلمد هلل عى فضله، احلمد هلل عى نعمه الكثرة }وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها{.

أهــًا وســهًا بحراتكــم، وأشــكركم مجيًعــا عــى تلبيــة الدعــوة يف وقــت قصــر ضيــق، وهــذا مــا أتوقعــه منكــم 

مجيًعــا عندمــا يكــون هنــاك مــا ينبغــي أن نتوحــد بشــكل قاطــع أمامــه، ال شــك أنــه مــر، كــا نؤكــد مجيًعــا، مرنــا 

وطننــا ينتقــل نقلــة نوعيــة كبــرة مــن حــال إىل حــال، وعندمــا حتــدث هــذه النقلــة النوعيــة الكبــرة التــي متثــل حجــر 

كلمة الرئيس مرسي يف جلسة احلوار الوطي
 ملناقشة أزمة سد أثيوبيا

3 يونيو 
2013م
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ــد أن تكــون أمامــه  ــا كمريــني، عندمــا حيــدث  هيــذا الب ــا بالنســبة لن ــا حضارًي ــا تارخيًي ــا ومنعطًف ــة يف تارخين زاوي

حتديــات كبــرة بقــدر هــذه النقلــة النوعيــة الكبــرة، وهــذه التحديــات الكبــرة يتصــدى هلــا ويتغلــب عليهــا أبنــاء 

مــر بشــكل واقعــي عمــي موضوعــي قــوي فعــال كــا نفعــل اآلن.

ــا  ــة فيه ــق وحرك ــد وتواف ــم توح ــل اهلل )8(، ث ــة بفض ــر املرحل ــى أن نع ــا ع ــادرون مجيًع ــن ق ــد هلل، فنح احلم

جتانــس بنســبة كبــرة جــًدا، بحيــث ننتقــل، ودائــًا تكــون احلركــة إىل األمــام، وال يكــون هنــاك أي نــوع مــن أنــواع 

التوقــف أو النظــر إىل اخللــف.

أؤكــد دائــًا عــى الــروح التــي أستشــعرها وأراهــا وأعيشــها، الــروح الوطنيــة اخلالصــة التــي يعــر عنهــا اجلميــع 

يف كل املواقــف، خاصــة عندمــا يســتلزم األمــر أن نقــف صًفــا واحــًدا أمــام التحديــات.

ــا -  ــا - ومــا زلن ــا مًع ــة كيــف كان الوضــع بالنســبة للتحــدي يف ســيناء، وكيــف وقفن ــا يف األســابيع املاضي رأين

أمــام هــذا التحــدي، وكيــف نتغلــب عــى أي نــوع مــن أنــواع التجــاوز أو التهديــد ألمننــا ســواء مــن داخلــه أو مــن 

خارجــه، فــكان مثــاالً عظيــًا ومثــاالً حيتــذى، كيــف يقــف املريــون مًعــا، مؤسســات مــع بعضهــا البعــض يف عمــل 

مؤســي قــوي فعــال قيــادة وتوجــه وانتبــاه ووعــي ومعرفــة ودرايــة بواقــع األمــر وحقيقتــه وعاملــه وحمــاوره، ومــع 

هــذا وبالتزامــن معــه الــروح الوطنيــة الشــعبية أيًضــا التــي تقــدر املوقــف؛ فتصطــف يــًدا بيــد؛ لكــي تكــّون النســيج 

والقــوة الفاعلــة أمــام أي حتــدي يواجهنــا.

وهــذه األيــام أيًضــا هنــر النيــل وميــاه هنــر النيــل وكل قطــرة مــاء يف هنــر النيــل، ومــا يســتوجب منــا هــذا 

االصطفــاف واســتمراره بــل واســتكاله، لكــي نكــون بحــق اليــد التــي تعمــل ملنــع أي نــوع مــن احتــاالت هتديــد 

ــكال. ــن األش ــكل م ــأي ش ــر ب مل

ــة  ــارة األفريقي ــن الق ــر وبيـ ــن مص ــة بيـ ــاء القطيع ــاول إهن أح
ألن  اخلصــوص؛  وجــه  علــى  إثيوبيــا  ومــع  عامــة  بصفــة 
األفارقــة هلــم حــال مــع بعضهــم البعــض، وهلــم طبيعــة مــع 
بعضهــم البعــض، وذلــك حــى تعــود مصــر لتضــع أقدامهــا 
األفريقيــة القــارة  داخــل  قــوة  وبــكل  ثبــات  بــكل 
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هنــر النيــل، كــا هــو مــوروث ومعــروف مــر هبــة النيــل، ومــر والنيــل هبــة اهلل )8(، وبالتــايل هبــة اهلل ال 

يســتطيع أحــد أن يمنعهــا أو يعوقهــا، ولكــن لكــي تكــون هبــات اهلل ونعمــه للبــر متاحــة ومؤثــرة وإجيابيــة جيــب أن 

يأخــذ النــاس، جيــب أن نأخــذ نحــن، باألســباب كاملــة، وال نضيــع فرصــة واحــدة يف األخــذ باألســباب لاســتفادة 

ــى  ــن ع ــن ال يمك ــا، فنح ــر فيه ــاوالت التأث ــا أو حم ــدوان عليه ــواع الع ــن أن ــوع م ــع أي ن ــة، وملن ــذه النعم ــن ه م

اإلطــاق أن نــرى أي احتــال مســتقبي أو حــايل للتأثــر عــى نقطــة ميــاه واحــدة مــن ميــاه النيــل، ونغــض الطــرف 

عــن هــذا أو نســكت عليــه، أو نؤجلــه، أو نرجئــه، أو ال نتخــذ اإلجــراءات الواجبــة والروريــة حيالــه.

ــة الرئيــس احلكومــة، ومــن وضــع  مــن أجــل هــذا؛ كان هــذا االجتــاع، املســؤولية كاملــة عــى مؤسســة الدول

يف هــذا املــكان ليكــون مســئوالً عــن أمــن الوطــن وقيــادة الوطــن لتحقيــق هــذا األمــن بمفهومــه الشــامل. األمــن 

ــذه  ــامل يف ه ــذا الع ــا يف ه ــن. وجودن ــامل لأم ــوم الش ــن املفه ــن وم ــذا األم ــن ه ــزء م ــر، ج ــاز التعب ــي، إن ج املائ

املنطقــة، يف هــذه املرحلــة، حيتــم علينــا أن نتخــذ مــن الوســائل واإلجــراءات مــا يضمــن حتقيــق هــذا األمــن بــكل 

الســبل املتاحــة لنــا.

وبالتــايل، عندمــا أقــوم هبــذه املســئولية وهبــذا الــدور، البــد وأن يكــون الــرأي الســيايس بــني القــوى السياســية 

واألحــزاب وبشــفافية تامــة عــى علــم ودرايــة بــا جيــري وبــا يقــع، ويقــرتح ويقــول وينصــح ويتواجــد ويتصــاف 

ويتصــاىف ويبــذل يف إطــار منظومــة متكاملــة تقــوم بدورهــا إن شــاء اهلل عــى أكمــل وجــه.

مــن أجــل هــذا، أنــا أكــرر مــرة أخــرى شــكري وتقديــري لكــم عــى تلبيــة الدعــوة، اليــوم نحــن نجتمــع، ملــاذا 

اليــوم؟ ملــاذا مل يكــن اخلميــس أو الســبت لكــن هــذا هــو أول موعــد يمكــن أن نجلــس فيــه، ويكــون هنــاك معلومات 

عــن املوضــوع تعرفوهنــا؛ لكــي تبنــوا آراءكــم ومقرتحاتكــم، بــل - إن جــاز التعبــر - وتكليفاتكــم إذا شــئتم؛ لكــي 

نبحــث - نحــن القيــادة السياســية والتنفيذيــة - مــا الــذي ينبغــي أن يفعــل. فأتيحــت املعلومــات، واللجنــة عــادت 

أول أمــس الســبت مــن اجتاعاهتــا، وأمــس جلســت أنــا مــع اللجنــة األعضــاء املريــني، ثاثــة يف اللجنــة الثاثيــة 

التــي بــني مــر والســودان وإثيوبيــا حــول املوضــوع، وهــذه اللجنــة مــى عــى تكوينهــا وجلســاهتا حــوايل ســنة، 

ــر  ــا تقري ــنة، وكان عنده ــذه الس ــال ه ــات خ ــن االجتاع ــع دورات م ــات أو أرب ــة اجتاع ــوايل أربع ــت ح وجلس

اكتمــل يــوم الســبت املــايض، وعــادوا واجتمعــت هبــم أمــس مــع وزيــر الــري ووزيــر اخلارجيــة واملعنيــني باألمــر 

مــن جهــات األمــن املختلفــة، وأردت أن يكــون اليــوم قبــل انعقــاد جملــس الــوزراء.
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جملــس الــوزراء ســيجتمع اليــوم - إن شــاء اهلل - بعــد الســاعة الرابعــة، رئيــس الــوزراء كان يف اليابــان وقابــل 

ــس وزراء  ــت رئي ــا قابل ــوع، وأن ــول املوض ــا ح ــان وحتدث ــر يف الياب ــش املؤمت ــى هام ــني ع ــا مرت ــس وزراء إثيوبي رئي

إثيوبيــا أيًضــا عندمــا كنــت يف أديــس أبابــا يف مؤمتــر القمــة األفريقيــة، مل تكــن زيــارة رســمية إلثيوبيــا؛ وإن كانــت 

ــا أيًضــا مطلوبــة، ولكــن كان ذلــك عــى هامــش لقــاءات القــادة األفارقــة املوجوديــن. زيــارة إثيوبي

وبالتــايل، اليــوم أتيحــت لنــا معلومــات عــن التقريــر هــذا الــذي كتــب باللجنــة املعنيــة هــذه عــرة منهــا، ســتة 

مــن الثــاث دول وأربعــة مــن اخلــراء الدوليــني يف املجــاالت املختلفــة ســواء البيئيــة أو الفنيــة يف البنــاء والتشــييد أو 

يف آثــار أخــرى حــول املوضــوع. فهــم لدهيــم أربعــة خــراء مستشــارون مــن اخلــارج مــن الدوليــني اخلــراء، وســتة 

مــن الــدول الثاثــة.

نحــن اليــوم - إن شــاء اهلل - ســنعرض عليكــم نتائــج ومــا قالتــه هــذه اللجنــة لنتحــاور حولــه، لنــرى رأيكــم 

يف املوضــوع، وربــا ال تكفــي هــذه اجللســة الســتنفار كل األفــكار، ولكــن األمــر مســتمر وممتــد معنــا؛ لكــي نتخــذ 

اإلجــراءات الواجبــة علينــا حلايــة هنــر النيــل.

أنتــم تدركــون مجيًعــا تاريــخ أفريقيــا مــع مــر، ومــا وقــع يف ســنوات ســابقة ال ختفــى عــى أحــد منهــم، وحــدث 

ــه  ــى وج ــا ع ــع إثيوبي ــة وم ــة عام ــة بصف ــارة األفريقي ــني الق ــر وب ــني م ــة ب ــا القطيع ــد، ورب ــواع البع ــن أن ــوع م ن

اخلصــوص، بشــكل مزعــج جــًدا؛ فاألفارقــة هلــم حــال مــع بعضهــم البعــض، وهلــم طبيعــة مــع بعضهــم البعــض، 

وبالتــايل نحــن نعــود لنضــع أقدامنــا بــكل ثبــات وبــكل قــوة داخــل القــارة األفريقيــة، وهنــاك تنافــس شــكي، وربــا 

ــا مــا بــني جنــوب أفريقيــا وبــني مــر يف مســائل خاصــة بالقــارة األفريقيــة ســواء بتمثيــل  ــا موضوعًي يكــون أحياًن

أفريقيــا يف جملــس األمــن أو يف جمموعــة الريكــس والتواجــد فيهــا أو يف النمــو االقتصــادي وحــل املشــكات. لكــن 

أحــّول هــذا إىل فرصــة ال إىل نــوع مــن أنــواع التاســن أو تضييــع الوقــت أو الفــرص، نتعامــل مــع رئيــس جنــوب 

أفريقيــا بشــكل موضوعــي وجــاد، وأيًضــا مريــح.

فنحــن جــزء مــن القــارة األفريقيــة، والتنميــة عندنــا حتتــاج إىل هــذا الوجــود، وهــذه اجلزئيــة، وممكــن أن تكــون 

أيًضــا مــر - كــا تعلمــون - املدخــل الرئيــي لــركات ضخمــة يف العــامل تريــد أن تســتثمر يف أفريقيــا، ومعــروف 

أن إمكانيــة النمــو يف أفريقيــا عاليــة جــًدا أكثــر مــن القــارات األخــرى؛ ألهنــا ليســت مشــبعة باالســتثارات حتــى 

اآلن، وبالتــايل جمــاالت االســتثار فيهــا كبــرة جــًدا؛ فهنــاك حركــة لنــا يف أفريقيــا كبــرة.
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وخــال الفــرتة الســابقة، أنــا زرت أثيوبيــا مرتــني والســودان مــرة وأوغنــدا مــرة وجنــوب أفريقيــا مــرة، وهنــاك 

ــة،  ــر مــن األفارق ــارات، وُعقــد مؤمتــر للتعــاون اإلســامي يف القاهــرة، وجــاء عــدد كب سلســلة أخــرى مــن الزي

وقابلــت منهــم كثريــن، معظمهــم - إن مل يكــن كلهــم - يف اللقــاءات املختلفــة، وملــا ذهبــت إىل نيويــورك، قابلــت 

الكثــر منهــم يف دورة اجلمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة يف العــام املــايض، يف ســبتمر.

فنحــن بيننــا وبــني األفارقــة اآلن حالــة مــن االنتعــاش داخــل أفريقيــا، وهــذا مهــم جــًدا أن حراتكــم تعلمونــه 

يف إطــار مــا هــو قائــم اآلن مــن مشــكلة تبــدو أهنــا حتتــاج منــا مجيًعــا إىل وقفــة كبــرة جــًدا حيــال ميــاه النيــل.

ــوايل  ــودان ح ــري يف الس ــل جي ــم؛ فالني ــوايل 2000 ك ــر ح ــدود م ــى ح ــا حت ــن إثيوبي ــدود م ــني احل ــافة ب املس

ــو مــن البحــر املتوســط إىل  ــا حــوايل 1000 كــم، فطــول املســافة حــوايل 3000 كيل ــو ويف مــر تقريًب 2000 كيل

مــكان احلــدود اإلثيوبيــة، القريــب منهــا الســد، الــذي نتحــدث عنــه. و86 % تقريًبــا مــن ميــاه النيــل تــأيت مــن النيــل 

األزرق، وبالتــايل الـــ 14 أو 15 % األخــرى تــأيت مــن اجلهــة األخــرى مــن أوغنــدا والفــروع األخــرى األقــل أمهيــة، 

هــذا هــو الفــرع األهــم واألكثــر تأثــًرا علينــا يف مــر بالنســبة للنيــل.

نحــن عندمــا بنينــا الســد العــايل أخذنــا قــراًرا بتســميته الســد العــايل، ومل نســمه ســد مــر أو ســد أســوان أو ســد 

ــه  ــه األمــة؛ ملــا ل ــة أو ســد اجلنــوب، ســميناه الســد العــايل، وكان قــراًر سياســًيا وبمفهــوم قومــي تلتــف حول النوب

حينئــذ مــن فوائــد كثــرة جــًدا؛ فأخذنــا القــرار، ورسنــا فيــه وعملنــا الســد العــايل.

أنــا ســأقول نقطــة واحــدة فنيــة، وأتــرك املجــال للدكتــورة باكينــام تديــر اجللســة؛ ممــا أســمعه أن ســد النهضــة 

هــذا، أو ســد احلبشــة، أو ســد إثيوبيــا عــى النيــل األزرق يؤثــر عــى توليــد الكهربــاء يف مــر بنســبة 18 %، طبًعــا 

ــة بســد النهضــة، لكــن الســد العــايل  ــازوت وبالغــاز وبالســوالر ليــس هلــا عاق ــاء بامل ــا حمطــات كهرب نحــن عندن

ــية  ــوى السياس ــن الق ــي بيـ ــرأي السياس ــون ال ــد وأن يك  الب
جيــري  واألحــزاب وبشــفافية تامــة علــى علــم ودرايــة مبــا 
ويتصــاف  ويتواجــد  وينصــح  ويقــول  ويقتــرح  يقــع،  ومبــا 
تقــوم  متكاملــة  منظومــة  إطــار  يف  ويبــذل  ويتصــاىف 

وجــه أكمــل  علــى  اهلل  شــاء  إن  بدورهــا 



942

يســاهم تقريًبــا يف إنتــاج كهربــاء مــر بألفــني ميجــا وات مــن 27 ألــف ميجــا وات، أحياًنــا الـــ 27 تكــون 25 أو 

23 حســب الصيــف والشــتاء.

فالنســبة التــي تقــال يف تأثــر الكهربــاء أو ســد النهضــة عــى توليــد الكهربــاء يف مــر عــى الســد العــايل الــذي 

يمثــل 15 % مــن كهربــاء مــر، ألفــني ميجــا وات مــن الـــ 26 ألــف، أو 27 ألــف أو 25 ألــف ميجــا وات، فاثنــان 

عــى 25 يف 15 % تســاوي 1.2 هــذه هــي نســبة التأثــر تقريًبــا ويمكــن أقــل مــن ذلــك.

لكــن مــا يقــال مــن أنــه ســيؤثر عــى الكهربــاء يف مــر بـــ 18 % غــر صحيــح.  لكــن ليــس معنــى ذلــك أننــا نــرتك 

هــذه املســألة. فأنــا أقــول هــذا ألن أحياًنــا املعلومــات فنًيــا حتتــاج إىل بعــض التمحيــص، ونحــن نتناوهلــا.

أنــا بعــد هــذه املقدمــة، ال أريــد أن أطيــل لكــي تأخــذوا فرصتكــم كاملــة، عندنــا جملــس وزراء وإن شــاء اهلل مــا 

تقولونــه ينقــل ملجلــس الــوزراء كمدخــل مــن مدخــات القــرارات التــي ينبغــي أن تتخــذ حيــال هــذا األمــر إن شــاء 

اهلل، فأشــكركم وأحييكــم، وهــذه فرصــة طيبــة لكــي نلتقــي وإن كانــت حــول مشــكلة، لكــن أيًضــا اللقــاء - يف حــد 

ذاتــه - مفيــد جــًدا بالنســبة لنــا مجيًعــا.

بعض املداخالت وردود الرئيس مريس عليها:

املهندس خالد القزاز:

بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، أنــا عنــدي مقدمــة رسيعــة قبــل اخلــوض يف ملخــص تقريــر النهائــي للجنــة الدوليــة 

للخــراء املعنيــني، أحــب أن أقــول يف البدايــة: إن ملــف النيــل هــو عــى قمــة أولويــات اخلارجيــة املريــة فيــا يتعلــق 

بالشــؤون األفريقيــة، وهــو مــن امللفــات األساســية لأمــن القومــي املــري، وتســعى يف هــذا امللــف بــكل جديــة 

هنــاك تنافــس شــكلي، ورمبــا يكــون أحياًنــا موضوعًيــا 
مــا بيـــن جنــوب أفريقيــا وبيـــن مصــر يف مســائل خاصــة 
بالقــارة األفريقيــة ســواء بتمثيــل أفريقيــا يف جملــس األمن 
أو يف جمموعــة الريكــس والتواجــد فيهــا أو يف النمــو 

االقتصــادي وحــل املشــكات
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اجلهــات املنيــة والــوزارات التــي تعمــل حــول ملــف ميــاه النيــل، كــا أن مــروع الســد اإلثيــويب هــو مــروع قومــي 

تنمــوي إلثيوبيــا، خرجــت بــه بشــكل منفــرد خــارج كل اتفاقيــات واألطــر الدوليــة، وحشــد لــه رئيــس الــوزراء 

األثيــويب الســابق ميليــز زينــاوي الشــعب اإلثيــويب كلــه خلفــه، فهــو مــروع قومــي - كــا قــال الســيد الرئيــس - 

إلثيوبيــا، لكــن خــارج كل احلــوارات وخــارج االحتــاد األفريقــي وخــارج األطــر الدوليــة املوجــودة للنقــاش حــوال 

موضوعــات امليــاه وهكــذا.

ــة  ــة، الدبلوماســية املري ــا بنفســها دون النقــاش مــع الــدول األخــرى. يف البداي ــه أثيوبي  فهــو مــروع انفــردت ب

وباقــي األجهــزة بذلــت جمهــودات كبــرة، واحلقيقــة، موقفهــا فيــا يتعلــق بميــاه النيــل وحصــص مــر مــن ميــاه النيــل 

موقــف ثابــت مل يتغــر حتــى اآلن، موقــف ثابــت أن مــر ال تفــرط يف حصصهــا، وموقفهــا القانــوين فيــا يتعلــق هبــذه 

ــتقر  ــف مس ــذا، فموق ــي وهك ــاد األفريق ــدة يف االحت ــم املتح ــني يف األم ــع املانح ــة م ــل الدولي ــص ويف كل املحاف احلص

وثابــت، بــل تســعى املؤسســات املعنيــة بالسياســة اخلارجيــة املريــة ســواء الرئاســة أو اخلارجيــة أو باقــي األجهــزة عــى 

املــي يف حتســني موقــف مــر التفــاويض، واحلفــاظ عــى مصالــح مــر املائيــة.

ويف ذلــك، احلركــة اخلارجيــة اتســمت بـــالرتكيز عــى تقويــة العاقــات الثنائيــة بــني مــر وبــني دول أفريقيــا بشــكل 

كبــر، وخاصــة دول حــوض وادي النيــل.

الســيد الرئيــس زار بشــكل ثنائــي أوغنــدا وزار الســودان، ورئيــس الــوزراء زار كينيــا وزار جنــوب الســودان. الســيد 

الرئيــس حــرص عــى التواجــد يف املحافــل األفريقيــة، تواجــد يف قمتــني يف العام املــايض وقمــة االحتفال بالعيد اخلمســني 

لاحتــاد األفريقــي، وتواجــد رئيــس الــوزراء يف القمــة الســابقة أيًضــا القمــة قبــل الســابقة. كــا أن الســيد الرئيــس عــني 

نائًبــا لوزيــر اخلارجيــة معنــي بالشــؤون األفريقيــة فقــط، ولاهتــام هبــذا امللــف هــو الســفر عــي احلفنــي.

كــا أن الرئيــس أبــدى اهتاًمــا واضًحــا بــكل القضايــا األفريقيــة املطروحــة يف الوقــت الســابق، وتبنــى تشــجيع التنمية 

يف أفريقيــا، وأخــذ موقًفــا واضًحــا يف أزمــة مــايل مثــًا، وحــرص عــى تشــجيع االســتثار وإقامــة املشــاريع بشــكل واســع 

يف أفريقيــا؛ بتوجيــه وزارة الدفــاع بشــكل خــاص واإلنتــاج احلــريب أن يكــون هلــا دور مــع الــدول األفريقيــة املختلفــة.

وحراتكــم عــى علــم بالتحــركات التــي قــام هبــا ســواء وزيــر الدفــاع أو رئيــس األركان لدعــم الــدول األفريقيــة 

بجهــود خمتلفــة.

كــا أن الرئاســة والــوزارات املختلفــة تشــجع املؤسســات الدينيــة والتعليميــة عــى العمــل والتواجــد بشــكل فعــال يف 

أفريقيــا، وهنــاك مبــادرات أخــرى ســتطرح يف املرحلــة املقبلــة حتــى مــع املجتمــع املــدين واجلهــود الشــعبية.
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ــه  ــا، وحتركــت ب ــا هــذا مــروع قومــي ألفريقي ــا حــدث وتطــورات املوضــوع يف الســد، فنحــن كــا قلن بالنســبة لـ

بشــكل منفــرد، وهــو بــدأ أصــًا يف العمــل عــى الســد مــن جانــب واحــد مــن أكثــر مــن ســنتني، وأعلــن مليــز زينــاوي 

ــه مــروع قومــي، وأطلقــوا هــذا املــروع. أن

ولكــن كل األعــال التــي أقيمــت حتــى اآلن التــي رآهــا الوفــد عنــد زيارتــه للموقــع األســبوع املــايض هــي أعــال 

حتضريــة كلهــا حــول جتهيــز املوقــع؛ بعــض أعــال احلفــر، وهكــذا. ولكــن مل يدخلــوا يف صلــب أعــال بنــاء هــذا الســد.

نتيجــة اجلهــود املريــة وببــادرة طيبــة مــن مليــز زينــاوي، منــذ أكثــر مــن عــام تــم تشــكيل جلــة ثاثيــة فنيــة تضــم 

ممثلــني عــن مــر وإثيوبيــا والســودان، وأربعــة خــراء دوليــني يف ختصصــات خمتلفــة لتقييــم الدراســات الفنيــة املقدمــة 

مــن اجلانــب اإلثيــويب حــول الســد، وآثــاره عــى إثيوبيــا ومــر والســودان، دول املصــب. 

وهــذه اللجنــة بــدأت عملهــا يف مايــو 2012م، وعقــدوا 6 اجتاعــات، آخرهــا يف مايــو 2013م، وخلصــت 

ــدم إىل احلكومــات املختلفــة، وقــدم إىل الرئاســة أمــس، وعرضــوا نتائجــه عــى الســيد الرئيــس  إىل تقريــر وايف ُق

بشــكل مفصــل.

الرئيس حممد مريس:

مــن املهــم أن ننتبــه إىل أن هــذه اللجنــة مكونــة لدراســة مــا تقدمــه احلكومــة اإلثيوبيــة مــن دراســات ملوضــوع 

الســد. فمصــدر هــذه اللجنــة الــذي تســتند إليــه يف التقييــم هــو املقــدم مــن اجلانــب اإلثيــويب، هذه نقطــة جيب أن 

ننتبــه إليهــا ونحــن ننظــر يف التقييــم، أيًضــا إمكانيــات اجلانــب اإلثيــويب، وطبيعتــه، واإلمكانيــات الفنيــة، واللجــان 

املكونــة النوعيــة عنــده، ومعرفتــه ودرايتــه بطــرق البنــاء والبيئــة والتأثــرات، كل هــذه األمــور جيــب أن تكــون يف 

أذهاننــا ونحــن نقيــم املوضوع.

أنــا أريــد أن أقــول حلراتكــم أن مــا ســيعرض اآلن هــو ملخــص أعدتــه اللجنــة للتقريــر الكبــر الــذي مــا قدمته 

اللجنــة أمــس ورشحــوه املوضــوع باســتيفاء، فأنــا طلبــت منهــم أن يعــدوا ملخًصــا ليكــون موجــوًدا بــني أيــدي 

النــاس يســتطيعون مــن خاللــه أن يعرفــوا مــا املوضــوع.. فهــذا ملخــص اللجنــة عــن التقريــر، هــذا مــا اســتخلص 

مــن التقرير بجهــد اللجنــة املرية.
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م خالد القزاز قارًئا ملخص التقرير:

ــر  ــي املصــب إال أن التقري ــه مضــار عــى دولت ــرة وليــس ل ــا أن للســد منافــع كث عــى الرغــم مــن إعــان إثيوبي

النهائــي أكــد أن معظــم الدراســات والتصميــات املقدمــة مــن اجلانــب اإلثيــويب هبــا قصــور يف منهجيــة عمــل تلــك 

الدراســات، والتــي ال ترقــى ملســتوى مــروع هبــذا احلجــم عــى هنــر عابــر للحــدود.

كــا أن جــزًءا مــن تلــك الدراســات حيتــاج إىل حتديــث يف ضــوء مــا توافــر مــن بيانــات ومعلومــات تــم احلصــول 

عليهــا مــن واقــع األنشــطة املعمليــة واحلقليــة املتعلقــة باملــروع.  

الرئيس حممد مريس:

ــاك مالــك ومقــاول  ــًا يكــون هن ــه يف املروعــات دائ ــون أن ــم تعرف ــد أن أوضــح نقطــة هندســية، أنت ــا أري أن

واستشــاري؛ فاملالــك هــو الدولــة، واملقــاول أظــن رشكــة أجنبيــة مــن إيطاليــا، واالستشــاري مكتــب استشــاري 

دويل؛ فمعظــم املعلومــات - كــا رأيــت - التي يعول عليها املالك تأيت له من املقاول مع كل أســف، الذي هو 

ــة. ــب مصلح صاح

فاملالــك هــو الدولــة وهــذا مــا نعتمــد عليــه هــذه التــي أمامنــا، وهنــاك مقــاول يشــتغل يوســع الدائــرة ويوســع 

املــكان ألنــه كل مــا يوســع يشــتغل كثــًرا، واالستشــاري؛ فاملفــروض املســئولية األصليــة عــى االستشــاري، 

ــا ثــم غــّر كالمــه بعــد ذلــك، وهــذا كلــه مســجل يف التقريــر. ــة قــال كالًم واالستشــاري يف البداي

م.خالد القزاز:

أوىص التقريــر - وهــذه التوصيــات مهمــة جــًدا ألن هــذا تقريــر دويل، معــرتف بــه، كل اجلهــات موقعــة عليــه، 

وكل الــدول املشــرتكة يف هــذا التقريــر موقعــة عليــه - بأمهيــة وجــود احتياطــات إنشــائية تســمح بتوفــر احلــد األدنى 

 86 % تقريًبــا مــن ميــاه النيــل تــأيت مــن النيــل األزرق الــذي 
ــرى  ــة األخ ــن اجله ــأيت م ــرى ت ــا، والـــ 14 األخ ــه أثيوبي منبع
ولذلــك  أمهيــة،  األقــل  األخــرى  والفــروع  أوغنــدا  مــن 
هــذا هــو الفــرع األهــم واألكثــر تأثــًرا علينــا يف مصــر 

بالنســبة للنيــل
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مــن احتياجــات دولتــي املصــب مــن امليــاه حتــت الظــروف الطارئــة )توقــف حمطــات توليــد الكهربــاء(، والتــي مل يتــم 

توضيحهــا يف الدراســات اإلثيوبيــة والتصميــات املقدمــة للجنــة.

يعنــي املفــروض أن الســد عندمــا ينشــأ يكــون هنــاك جتهيــز الحتياطيــات يف أثنــاء الفيضــان وهكــذا؛ بحيــث إن 

دول املصــب تســتخدمها بعــد ذلــك ملــا يكــون هنــاك عجــز يف امليــاه نتيجــة إمــا مــلء تشــغيل أو نتيجــة انخفــاض 

املنســوب، فهــذا مل يكــن موجــوًدا يف الدراســات املقدمــة مــن الطــرف اإلثيــويب.

الرئيس حممد مريس:

أنــا أريــد أن أوضــح هذه النقطة. املفــروض يف التصميم أن املهندس عندما يصمم يصمم عى األســوأ وليس 

عــى األفضــل؛ ففــي وفــرة امليــاه كمحور، ما األســوأ؟ أن يأيت ســنة الفيضان فيهــا قليل جًدا فإذا مل يصل مســتوى 

منســوب امليــاه إىل مســتوى تشــغيل بوابات توليــد الكهرباء التي متر منهــا املياه؛ فإذا حدث ذلــك فالبد أن يكون 

هنــاك فتحــات أخــرى يف الســد تأخــذ ميــاه مــن املخــزون لتغــذي دولتــي املصــب الســودان ومــر طبًقــا لالتفــاق 

باحتياجاهتــم دون تأثر.

فهــذا افــرتاض األســوأ وليــس األحســن، دائــًا نفــرتض األســوأ؛ أنــه ســيحدث زلــزال، أن التــي ستســر عــى 

الكوبــري دبابــة وليســت ســيارة، أنــه ســتحدث ملوحــة وتؤثــر عــى القواعــد. دائــًا املصمــم يصمم عى األســوأ.

 فهذه النقطة اكتشف الفنيون أن الطرف اإلثيويب مل يأخذها يف احلسبان.

لــو حــدث انخفــاض يف املنســوب - ال لقــدر اهلل - يف ســنة مــن الســنوات؛ فلن تعمــل التوربينــات، ليس هناك 

كهربــاء، واهلــدف األســايس الكهرباء - كا يقولون - فمن أين خيــرج املاء إذا مل تعمل التوربينات؟! 

الســد  العــايل أخذنــا قــراًرا بتســميته  الســد   عندمــا بنينــا 
العــايل، ومل نســمه ســد مصــر أو ســد أســوان أو ســد النوبــة أو 
ســد اجلنــوب، مسينــاه الســد العــايل، وكان قــراًر سياســًيا 
ومبفهــوم قومــي تلتــف حولــه األمــة؛ ملــا لــه حينئــذ مــن فوائــد 

ــًدا ــرة ج كث
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م. خالد القزاز:

فيــا يتعلــق بدراســات تقييــم اآلثــار البيئيــة واالجتاعيــة عــى دولتــي املصــب، هــم وضعــوا أربعــة حمــاور لتقييــم 

اآلثــار، منهــا حمــور اآلثــار البيئيــة واالجتاعيــة، أوضــح التقريــر النهائــي أن اجلانــب اإلثيــويب مل يقــم بعمل دراســات 

متعمقــة تســمح للجنــة بوضــع رؤيــة علميــة عــن حجــم اآلثــار ومــدى خطورهتــا عــى دولتــي املصــب.

الرئيس حممد مريس:

أنــا أريــد أن أقــول لكــم مثــاالً عــن التأثــر البيئــي الــذي من املمكــن أن يكون ســيًئا عى الســودان، وهــو أن أرض 

البحــرة الكبــرة التــي ســيتم فيهــا التخزيــن أرض أصــاًل نباتيــة فيهــا نباتــات وأشــجار. فالزعــم بأنــه ســيتم إزالــة 

األشــجار والنباتــات وتنظيــف املــكان صعــب، وبالتــايل ســتبقى نباتــات كثــرة، هــذه النباتــات ســتتحلل بمــرور 

الوقــت، وعندمــا تتحلــل وختــرج مــع امليــاه ســتكّون نوًعــا مــن أنــواع الغــازات التــي تنتــج مــن التحلــل البيولوجي 

للنباتــات املغمــورة حتــت الرتبــة. هــذه الغازات تقتل األســاك، فإنتاج الثروة الســمكية يف الســودان الــذي يعتمد 

جــزء كبــر جــًدا منــه عــى جــزء مــن النيــل يف أحــد األماكن يف وســط الســودان ُيتوقــع يف حال عــدم تنظيــف القاع 

تنظيًفــا تاًمــا مــن كل النباتــات - هــذه مســاحة كبــرة لســنا نتكلــم عــن حــوض صغــر - يتوقــع أن يتأثــر تأثــًرا ســلبًيا 

كبــًرا جــًدا.

هذا أحد التأثرات البيئية السلبية للسد، فضاًل عن أشياء أخرى كثرة. 

م. خالد القزاز:

ــات  ــديد يف الدراس ــور ش ــود قص ــى وج ــر ع ــد التقري ــد.. أك ــان الس ــور أم ــو حم ــاين، فه ــور الث ــبة للمح بالنس

ــه  ــة بتقديــم املســتندات التصميميــة اخلاصــة ب والتصميــات اخلاصــة بالســد املســاعد، فلــم تقــم احلكومــة اإلثيوبي

ــم. ــا بالتقيي ــمح هل ــكل يس بش

الرئيس حممد مريس:

أنــا أريــد أن أقــول حلراتكــم نقطــة مــن نقــاط البنــاء: مــاذا يعنــي الســد املســاعد هــذا؟ هــم ينشــئون الســد يف 

مــكان بــني جبلــني بمســافة 1800 مرت، فمتوقــع أن املياه ملا تزيد إمــا أن متر من فتحات الســد أو هتده. فاملتوقع 
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أن امليــاه عندمــا تزيــد تتحــرك عــى  اجلانبــني؛ وهنــاك جانــب مفتــوح وآخــر مغلــق؛ فهــو يريــد أن يمنــع امليــاه من 

التــرسب؛ حتــى ترتفــع وتشــغل التوربينــات؛ فهــذا دور الســد املســاعد.

الســد املســاعد هــذا طولــه يقــرب مــن 5 كيلــو، وهــذا جــزء مهــم جــًدا طبًعــا بالنســبة لــه؛ ألن املياه ملــا تذهب 

إىل اجلوانــب ســرتد مــرة أخــرى لتعلــو يف املكان التي يشــغل التوربينات. فالســد املســاعد مهم جًدا بالنســبة له، 

وهــو إىل اآلن ليــس عنــده الدراســات الكافيــة عــن هــذا الســد املســاعد. هــذا الســد املفــروض أنــه مصمــت، وهو 

يف منحــدر، واألرض التــي حتتــه أرض رســوبية، واألرض التــي حتــت الســد األصــي أرض جرانيتيــة صخريــة، 

فاجلرانتيــة الصخريــة تتحمــل، إنــا الرســوبية بمــرور الوقــت معدالت اهلبــوط تكون عاليــة، وبالتــايل املفروض 

يكــون هنــاك احتياطــات عاليــة جــًدا لكــي ال هيبــط هــذا الســد املســاعد.

فالســد املســاعد هــذا ذراع للســد األصــي يــرد لــه املياه مــرة أخرى لكــي تعلو يف املــكان بالقدر الذي يشــغل 

التوربينــات لــه، ويكــون فيهــا خمــزون. فهذا مفهوم الســد املســاعد، وتكلفته كبرة، مســاحته مخســة كيلو مرتات 

واألصــي مســاحته 1800 مــرت، وعرضــه كبــر جــًدا؛ ألنــه ســيكون ســًدا مصمًتــا خرســانًيا. طبًعــا الزم يكــون فيــه 

فتحــات احتياطيــة يف حــال زاد الفيضــان، وإال متــر امليــاه مــن فوقــه، فلــو مــر الفيضــان مــن فوقــه حيــدث مشــاكل 

ونحــر وراء الســد.

م. خالد القزاز:

بالنســبة للمحــور الثالــث، فهــو حمــور اآلثــار االقتصاديــة واالجتاعيــة عــى بنــاء هــذا الســد، أشــار التقريــر إىل أنه 

ال يوجــد حتليــل اقتصــادي مــن واقــع الدراســات املقدمــة مــن اجلانــب اإلثيــويب فيــا خيــص حجــم الســد وارتفاعــه 

والقــدرة التصميميــة ملحطــة الكهربــاء، وقــد أكــد اجلانــب األثيــويب أن قــرار إنشــاء الســد هبــذه املواصفــات خــاص 

باحلكومــة اإلثيوبيــة، وليــس مــن اختصاصــات اللجنــة.

ــة وإنشــاء ســد كبــر، هــذه قضيــة سياســية بالنســبة لــه،  ــاء وإحــداث تنمي  فبالنســبة هلــم، قضيــة توليــد الكهرب

ــاره  ــروع وآث ــذا امل ــدوى ه ــة جل ــات اقتصادي ــويب دراس ــرف اإلثي ــدم الط ــذا مل يق ــة؛ وهل ــية داخلي ــة سياس وقضي

ــا تقــول كيــف ســيتعاملون مــع كل اآلثــار التــي  االقتصاديــة. رغــم أمهيــة ذلــك؛ مل يقدمــوا دراســة وافيــة اقتصادًي

ســتنتج عــن بنــاء الســد؛ ألن يف النهايــة إمــا ســيكون هنــاك مكســب للطــرف اإلثيــويب أو الــدول املشــرتكة بشــكل 
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ــة توضــح ذلــك. ــاك دراســات اقتصادي ــن، ويف أي دول؟ مل يكــن هن ــاك خســارة.. أي ــا ســيكون هن واضــح، وإم

ــه عــى الرغــم مــن أن الدراســات  وبالنســبة للمحــور الرابــع، وهــو حمــور املــوارد املائيــة، فأشــار التقريــر إىل أن

اإلثيوبيــة تشــر إىل أن مــلء الســد يف فــرتات الفيضــان العاليــة واملتوســطة ســيكون لــه تأثــر عــى الكهربــاء املولــدة 

مــن الســد العــايل فقــط وليــس يف الكميــة، كــا رشح الســيد الرئيــس يف البدايــة.

وأوضحــت الدراســة أيًضــا أنــه يف حــال مــلء اخلــزان يف فــرتات اجلفــاف فــإن منســوب الســد العــايل يصــل إىل 

أقــل منســوب تشــغيل لــه ملــدة أربعــة ســنوات متتاليــة؛ مــا ســيكون لــه تأثــر بالــغ عــى توافــر امليــاه الازمــة للــري، 

وعــدم القــدرة عــى تولــد الكهربــاء لفــرتات طويلــة.

الرئيس حممد مريس:

هــو احلقيقــة بالنســبة ملوضــوع امليــاه فهــي األهــم، موضــوع الكهربــاء هــذا يمكــن تعويضــه بمحطــة كهربــاء، 

وبالتايل خمزون املياه يف بحرة نارص كم ســيكون مســتواه أثناء الفيضان؟ التصميم عندنا يف الســد العايل عى 

منســوب 182. املنســوب عندنــا يف الســد العــايل 172. فــإىل اآلن الفيضــان مل يــأِت، فنادًرا ما يكون املنســوب 

182. مــرت فــرتات حــدث فيهــا جفــاف ويف الثانينيــات ربنــا عوضــه بشــكل كبــر جــًدا.

فمخــزون امليــاه يف بحــرة نــارص هــو األهــم يف نظرتنــا نحــن وتأثــره؛ ألن أي تأثــر فيه يؤثــر علينا عى مســتوى 

اســتخدامات النهر املختلفة.

والبــد أيًضــا أن تؤخــذ يف احلســبان زيــادة منســوب الفيضــان؛ ألنــه حال حدوث أي رضر للســد الذي ســيخزن 

هــذا واملياه تزيد فجأة أيًضــا هلا اعتبارات.

 هم ينشــئون الســد يف مكان بيـــن جبلني مبســافة 1800 
متــر، فمتوقــع أن امليــاه ملــا تزيــد إمــا أن متــر مــن فتحــات الســد 
علــى   تتحــرك  تزيــد  عندمــا  امليــاه  أن  فاملتوقــع  هتــده.  أو 
اجلانبيـــن؛ وهنــاك جانــب مفتــوح وآخــر مغلــق؛ فهــو يريــد أن 
مينــع امليــاه مــن التســرب؛ حــى ترتفــع وتشــغل التوربينــات؛ 

ــد املســاعد فهــذا دور الس
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ــا مفيــض توشــكي ومفيــض آخــر يف اجلنــب  ــا إىل أن تصــل، عندن ــا تأخــذ وقًت ــاه عندن ــد املي ــا ملــا تزي طبًع

ــده  ــر عن ــد كب ــئ لس ــار مفاج ــدر اهلل - اهني ــدث - ال ق ــا ح ــة إذا م ــص الصدم ــا نمت ــة أنن ــا إمكاني ــاين، فعندن الث

خمــزون كبــر مثــل ذلــك متوقــع. لكــن بالنســبة للســودان، منســوب امليــاه يتوقــع اخلــرباء أنــه مــن املمكــن أن 

ــدث. ــًدا إذا كان حي ــر ج ــر خط ــذا أم ــرًتا، وه ــل إىل 28 م يص

فالبــد عوامــل أمــان البنــاء تكــون عنــد الســودان نقطــة جوهريــة وأساســية جــًدا يف املوضــوع، بالنســبة لنــا هــي 

نقطــة مهمــة، ولكــن حجــم الــرر الــذي يمكــن أن يقــع علينــا أخــف وأقــل مــن الســودان، إذا كنــا نتكلــم عــن أمــن 

املنطقــة واســتقرارها والســودان ومــر، فمصلحتنــا تســتوجب أننــا نتداخــل فنًيــا بعمــق مع الســودانيني.

م. خالد القزاز:

عــى الرغــم مــن أن التقريــر النهائــي احتــوى عــى بعــض إجيابيــات الســد عــى مــر مــن واقــع نتائــج الدراســات 

املقدمــة مــن اجلانــب اإلثيــويب مثــل:

- تقليل ترسيبات الطمي الواردة لبحرة السد العايل.

- تقليل الفيضانات وزيادة املساحة الزراعية.

إال أن التقريــر النهائــي تضمــن أيًضــا تأكيــد اخلــراء عــى عــدم إمكانيــة االعتــاد عــى تلــك النتائــج؛ حيــث إهنــا 

ــد  ــة؛ لتعتم ــات معمق ــاج إىل دراس ــط، وحتت ــاكاة مبس ــوذج حم ــة ونم ــر حمقق ــل غ ــة حتلي ــات وطريق ــى بيان ــة ع مبني

عــى نــاذج رياضيــة أكثــر متثيــًا لواقــع النظــام اهليدرولوجــي لنهــر النيــل وظــروف التشــغيل حتــت الســيناريوهات 

املختلفــة.

وهــذا  كيلــو،   5 مــن  يقــرب  طولــه  هــذا  املســاعد  الســد 
جــزء مهــم جــًدا طبًعــا بالنســبة لــه؛ ألن امليــاه ملــا تذهــب إىل 
اجلوانــب ســترد مــرة أخــرى لتعلــو يف املــكان الــي يشــغل 
ــو  ــه، وه ــبة ل ــًدا بالنس ــم ج ــاعد مه ــد املس ــات. فالس التوربين
إىل اآلن ليــس عنــده الدراســات الكافيــة عــن هــذا الســد 

املســاعد
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تضمــن أيًضــا اجلــزء اخلــاص بتصميــات الســد جمموعــة كبــرة مــن املشــاكل اإلنشــائية واجليولوجيــة، خاصــة 

ــتخدمة يف  ــواد املس ــاء، امل ــة الكهرب ــض، حمط ــاف، املفي ــي، األكت ــد الرئي ــد )الس ــم الس ــس تصمي ــق بأس ــا يتعل في

ــات. ــذه املكون ــتخدمة هل ــم املس ــرق التصمي ــات وط ــك الدراس ــاء،...(، وكذل اإلنش

 فنحــن عندنــا اعرتاضــات عــى أســس تصميــم هــذا الســد ســجلناها يف املحــارض، واملحــارض جــزء مــن هــذا 

التقريــر.

الرئيس حممد مريس:

أنــا ســأقول لكــم مثــاالً: ملــا أخلــوا املنطقــة الصخريــة اجلرانيتيــة مــن امليــاه وهــم يعملــون، وجــدوا فيهــا رشوًخــا 

كبــرة جــًدا؛ فــكان املفــروض أن املقــاول يغــر طريقــة العمــل عــى الفــور بأنــه حيقــن أو يعمــل »ســّبورت«، لكــن 

ــايل  ــم، وبالت ــني بوضــوح أن هــذه الصخــور فيهــا رشوخ غــر متوقعــة يف التصمي ــة تب ــة غــر الدقيق الصــور العادي

الفنيــون املتخصصــون البــد أن يبحثــوا املوضــوع بشــكل فنــي وعميــق؛ ألن حجــم الســد ضخــم جــًدا وعليــه محــل 

مائــي رهيــب جــًدا؛ فابــد أن يكــون مســتوى الدقــة عــايل جــًدا، ومعامــل األمــان ال يكــون 1.2 وال 1.3 بــل يكــون 

2 و3 يف مثــل هــذه األمــور؛ لضــان عــدم وجــود إمكانيــة حــدوث اهنيــار ولــو جزئــي؛ ألن يســتتبعه اهنيــارات أكــر.

 فهنــاك رشوخ حقيقــة عــى األرض موجــودة وواضحــة قبــل أن يبــدؤوا العمــل وأثنــاء عملهــم، فاملفــروض أن 

املقــاول يغــر خطتــه، لكــن هــذا مل يظهــر يف الدراســات املوجــودة.

م. خالد القزاز:

أشــار التقريــر النهائــي بشــكل واضــح إىل وجــود بعض التأثــرات البيئيــة واالجتاعيــة، التي تتمثــل يف: اإلرضار 

بالثــروة الســمكية املرتبطــة بتدهــور نوعيــة امليــاه، تأثــر صناعــة الطــوب بالســودان نتيجــة تقليــل كميــة الرتســيبات 

الــواردة مــع امليــاه، فضــًا عــن تدهــور خصوبــة الرتبــة الزراعيــة خاصــة بالســودان.

فهذه آثار واضحة خرجت من الدراسات الفنية، ويتأثر هبا السودان بشكل مبارش.

 يف النهايــة وهــذا وصــف للتقريــر: إن التقريــر احتــوى عــى عــدد مــن املاحــق أكثــر مــن 600 صفحــة، تتضمــن 

حمــارض اجتاعــات ومجيــع التعليقــات اخلاصــة بأعضــاء اللجنــة عــى الدراســات اإلثيوبيــة املقدمــة، والتــي اشــتملت 

عــى الشــواغل املريــة والتأثــرات الســلبية املتوقعــة مــن هــذا الســد.
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التقريــر مفصــل وايف، هنــاك أربعــة خــراء، مــن فرنســا وجنــوب أفريقيــا وإنجلــرتا وأملانيــا، وســتة ممثلــني مــن 

ــض  ــه بع ــري وفي ــن وزارة ال ــا م ــص فنًي ــات، فاملخل ــذه الدراس ــع ه ــر ويف وض ــذا التقري ــرتكوا يف ه ــة اش كل دول

االلتــزام الســيايس فيــه، وملخــص هــذا التقريــر: أن إثيوبيــا جيــب أن تلتــزم بتقديــم دراســات وافيــة حــول أرضار 

الســد يف وقــت زمنــي حمــدد، مــن جانــب إثيوبيــا أو باملشــاركة املريــة أو بمشــاركة الســودان أو بمشــاركة اخلــراء، 

لكــن ال يكفــي مــا قــدم مــن دراســات. وهــذا كام واضــح جــًدا يف التقريــر؛ فيجــب أن يلتــزم الطــرف اإلثيــويب بــأن 

يقــدم دراســات واضحــة عــن آثــار هــذا الســد؛ بحيــث يكــون هنــاك إســهام مــن الــدول املختلفــة لتقليــل األرضار، 

وتعويــض عــن هــذه األرضار بأشــكال خمتلفــة.

اجلــزء الثــاين الــذي يطلبــه اجلانــب املــري بشــكل واضــح اآلن هــو أن تقــدم إثيوبيــا التزاًمــا كتابًيــا يعتد بــه دولًيا 

ــة،  ــة املطلوب ــة ســتخرج مــن الدراســات الفني ــل الفني ــة، والتفاصي ــح مــر والســودان املائي بعــدم اإلرضار بمصال

وآخــر توصيــة لــوزارة الــري هــي تشــكيل جلنــة ثاثيــة فنيــة لــإلرشاف عــى إنشــاء وتشــغيل الســد؛ بحيــث ال يــر 

بمصالــح دول املصــب بشــكل خــاص.

ــة  ــا تلــك اخلطــوات الثاث ــو حققن ــا ل ــري، فهــي تقــول: إنن ــه وزارة ال ــذي وضعت ــي ال  هــذا هــو امللخــص الفن

ــح  ــكل واض ــي بش ــر املائ ــن م ــى أم ــي ع ــر حقيق ــف أي خط ــر األرضار، أو نوق ــكل كب ــل بش ــتطيع أن نقل نس

ــح. ورصي

الرئيس حممد مريس:

أخلــص حلراتكــم املوقــف بعيــًدا عــن الناحيــة الفنيــة، نحــن املفروض أننــا عندنا ثــالث مراحــل، املرحلة 

احلاليــة هــي إعــداد الدراســات وكيفية التعامل مع اجلانب اإلثيويب والســوداين يف هذا اإلعــداد، املروع مازال 

يف مرحلــة تقديــم دراســات حولــه مــن اجلانــب اإلثيويب لإلنشــاء. فهــذه هي املرحلــة األوىل قبل اإلنشــاء. والبد 

أن ُيتفــق فيهــا بــني الــدول كــا قيــل يف ملخــص التقريــر.

ــد  ــط والقواع ــول والضواب ــي األص ــا ه ــا م ــاء عرفن ــن. اإلنش ــاء والتخزي ــة اإلنش ــي مرحل ــة ه ــة التالي املرحل

احلاكمــة، مــن ناحيــة األمــان واألثــر البيئــي كيــف يعالــج، إىل آخــر هــذا الــكالم، ثــم اإلنشــاء نفســه وضــان أن 

اإلنشــاء يطابــق التصميــم والتخزيــن، وكيــف يكــون التخزيــن، ومتــى يكــون التخزيــن، ومــدة التخزيــن، التخزيــن 
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يف أربــع ســنوات غــر التخزيــن يف14 ســنة، التخزيــن يف مواســم الفيضــان يكــون فيهــا عالًيــا غــر اإلرصار عــى 

أن التخزيــن يكــون يف املواســم التــي يكــون الفيضــان فيهــا قليــاًل.

هــذه هــي مرحلــة اإلنشــاء والتخزيــن، املرحلــة التاليــة هــي مرحلــة اإلدارة، إدارة شــأن الســد بعد ذلــك، لضان 

حتقيــق وتنفيــذ مــا يتفــق عليــه يف املرحلــة األوىل؛ بحيــث إن إدارة شــؤون الســد ال تتخــذ قــراًرا عندما يكــون عند 

الدولــة أزمــة ماليــة بأهنــا تولــد كهربــاء زيــادة فتفتــح فتحــات زيــادة فتغــرق شــيًئا؛ أو العكــس ال جتــد أحًدا يســتورد 

الكهربــاء فتقفــل التوربينــات، هــم سينشــئون 16 توربينًــا، يف كل ناحيــة 8 توربينــات، هــذا تصورهــم، ويريــدون 

»اهلــد« يكــون عالًيــا جــًدا. هــذا كالم، طموحــات قوميــة، النــاس تقوهلــا لبعضها.

فهذه هي الثالث مراحل األساسية، فنحن يف املرحلة األوىل اآلن التي ستبنى عليها املرحلتني التاليتني.

مــا يفعلونــه اآلن جمــرد إجــراءات، كل مــا فعلــه املقــاول هــو إنشــاء كوبــري يصــل بــني الضفتــني لـــ 1800 

مــرت لكــي ينتقــل مــن ناحيــة لناحيــة بســهولة، وهــو يعمــل يف ناحيــة واحــدة اآلن، يعمــل »جســات«، ويــرى مــاذا 

ســيتحمل الصخــر، وخيــزن ويشــون معــدات كثــرة جــًدا.

هذه مرحلة اســمها املرحلة األوىل االبتدائية يف أي مروع، وهو يعمل يف املرحلة األوىل »االستكشــافات 

هــذه« يكتشــف أن املوضــوع ليــس كــا كان متصــوًرا يف التصميــم؛ فيقــرر أن يغــر يف كــذا وكــذا وكذا.

فــإًذا قبــل أن يمــي يف موضــوع اإلنشــاء للمروع ككل، البد يف هــذه املرحلة أن يتم التوافق بــني الدول الثالثة 

يف منظومــة دوليــة، وإن كان ممكــن تكــون أفريقيــة مؤثــرة يكون جيًدا، بحيــث تلتزم تلك الدول بــا تتفق عليه.

هــذه مرحلــة أساســية اآلن. الطــرف اإلثيــويب عنــده عيــد قومــي كان يريــد أن يفعــل فيــه شــيًئا. فحــول املجــرى 

لكــي جيــف؛ لكــي يبدأ العمل هذا كلــه يف املرحلة قبل األوىل.

مــرة  امليــاه  لــه  يــرد  األصلــي  للســد  ذراع  هــذا  املســاعد  الســد 
يشــغل  الــذي  بالقــدر  املــكان  يف  تعلــو  لكــي  أخــرى 
التوربينــات لــه، ويكــون فيهــا خمــزون. فهــذا مفهــوم الســد 
كيلــو  مخســة  مســاحته  كبــرة،  وتكلفتــه  املســاعد، 
متــرات واألصلــي مســاحته 1800 متــر، وعرضــه كبــر جًدا
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هم يقولون إهنم يريدون أن ينتهوا يف 2014م، ليقل هو ما يشاء، ونحن نرى ما الذي سنفعله.

نحــن نظــر إىل حقيقــة األمــور مــا الــذي ينبغــي علينــا أن نتخــذه مــن إجــراءات لضــان عــدم اإلرضار أو الــرر 

بنــا بــأي شــكل مــن األشــكال. 

الرر: ما أعلنه أمامي رئيس الوزراء اإلثيويب يف إثيوبيا يف آخر لقاء يف أديس أبابا يف األسبوع قبل املايض 

أن مــر ال يمكــن أن تضــار ولــو بكــوب مــاء واحــد، أو بــأي شــكل مــن األشــكال، وكــرر الــكالم نفســه لرئيــس 

الوزراء املري يف اليابان.

الرئيس حممد مريس، معلًقا عى بعض املداخالت:

أنــا يعنــي أود أن أؤكــد عــى شــكري لكم وتقديري، وبعــد املناقشــة ازدادت قناعتي وقناعتنا مجيًعــا بأمهية أن 

نلتقــي؛ ألن مــا طــرح حقيقــة مــن آراء ومقرتحــات قيمتــه كبــرة جــًدا، واضــح جــًدا أننــا عندمــا نعمــل كمجموعــة 

بالتأكيــد الناتــج ســيكون أفضــل بكثــر؛ مــن أن نعمــل بعيــًدا عــن بعضنــا البعــض.

تأبى العيص إذا اجتمعن تكرًسا       وإذا افرتقنا تكرست آحاًدا

وبالتــايل، هــذا يزيــد قناعتــي أكثــر، وحريص عى أن يشــارك اإلخوة اآلخــرون الذين مل حيــروا اليوم يف مرة 

قادمــة، حتــى أكثــر مــن ذلــك أنــا إن شــاء اهلل ســأقوم بالتواصــل مــع مــن مل حيــر إذا كانــت لديــه فكــرة أو رأي يف 

املوضــوع، بغــض النظــر عــن احلضــور؛ ألن هــذه مســألة مهمة جــًدا جًدا.

أنــا ألتمــس العــذر بقــدر مــا أســتطيع ملن مل حيــر، وتنــوع الرأي ويعنــي العمل احلزيب واملؤســيس يســتلزم 

هــذا، لكــن احلقيقــة موقفنــا اليــوم ومــا دار مــن نقــاش يدلــل بالــرورة عــى أمهيــة هــذا، وبالتــايل كل مــا قيــل من 

خمــزون امليــاه يف حبــرة ناصــر كــم ســيكون مســتواه 

أثنــاء الفيضــان؟ التصميــم عندنــا يف الســد العــايل علــى 

ــايل 172.  ــد الع ــا يف الس ــوب عندن ــوب 182. املنس منس

فــإىل اآلن الفيضــان مل يــأِت، فنــادًرا مــا يكــون املنســوب 

182
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ــا إذا كان  ــا أيًض ــنتابعه مًع ــام، وس ــع اهت ــون موض ــا يك ــرورة طبًع ــد بال ــن آراء الب ــل م ــا قي ــات، وكل م مقرتح

هنــاك مقــرتح بلجنــة مشــرتكة تنفيذيــة شــعبية فنيــة قانونية نبحــث هلا عــن صياغــة؛ ألن املوضوع موضــوع الدولة، 

مفهــوم الدولــة اإلدارة والشــعب أكــرب مــن مفهــوم احلكومــة واملســئولية، لكــن أنــا بصفتــي رئيــس للدولة مســؤول 

عــن كل هــذا؛ لكــي يصــب يف وعــاء واجتاه حيقــق املصلحة، فإن شــاء اهلل يكــون ذلك.

عنــدي 3 نقــاط أريــد أن أذكرهــم رسيًعــا، النقطة األوىل هي أننــا كلنا حريصون جًدا يف مر، القيادة السياســية 

وأنــا، وأحســب أن املريــني وأنــا أعــرب عنهم - حريصون عى الشــعب الســوداين، واحرتام الشــعب الســوداين، 

واحــرتام اإلرادة الســودانية شــاالً وجنوًبــا، وأيًضــا عــى الشــعب اإلثيــويب. نحــن لســنا بصــدد العــدوان عــى أحد 

عــى اإلطــالق، أو اإلســاءة إىل أحــد عــى اإلطــالق، أو النيــل مــن أحــد بــأي شــكل، وال آخــذ أي لفــظ يقــال مــن 

أحــد يف مــر عــى أنــه كذلــك لكــن ربــا يف إطــار تكملــة املوضــوع يكــون هناك تنــوع يف الــرأي داخــل اإلطار 

الكبــر، لكــن اإلطــار الكبــر احرتامنــا وتقديرنــا لــكل الشــعوب األفريقيــة.

 نحــن نحــرتم الــكل ونحــن نتكلــم اآلن عــن دول معنيــة بموضــوع الســد، مــر والســودان وإثيوبيــا، فاحرتامنــا 

وتقديرنــا هلــم، لكــن هــذا ال يمنع يف املقابل أن تكون لنا أدواتنا ووســائلنا اجلادة جــًدا يف احلفاظ عى كل قطرة 

مــن النيــل، قطــرة واحــدة، وبالتــايل عندمــا نتحــرك نتحــرك بــروح الشــعب املــري الــذي ال يعتــدي عــى أحــد، 

ومل يؤَثــر عنــه هــذا يف التاريــخ، لكــن يف الوقــت ذاتــه القــادر عــى محايــة أمنــه بــكل معــاين األمــن، واآلن األمــن 

املائــي؛ فاملــاء والنيــل هــو احلياة وليس فقط مصدر زراعة أو توليد كهربــاء، وإنا هو احلياة؛ فنحن بصدد اختاذ 

اإلجــراءات املوضوعيــة الواقعيــة القويــة القــادرة عــى احلفــاظ عــى كل قطــرة مــن هــذا النهــر مــن هــذا النيــل مــن 

مصــدر احليــاة، رشياهنــا ووريدهــا، كــا قــال شــيخنا الكريــم، ناقاًل عن شــوقي.

نعــم، هــو وريــد احليــاة ورشياهنــا وأســاس احليــاة التي منحــه اهلل هلذا الشــعب، وال يملــك أحد أن يؤّثــر عليه، 

إن شــاء اهلل، بجهــد وعــرق وجديــة وتنــوع وســائل أبنــاء مــر؛ فنتحــدث عــن منظومــة حركــة حقيقيــة تنبعــث مــن 

إرادة شــعبية. وهــذه النقطــة التاليــة، وهي مســألة االصطفاف الشــعبي، وحاجتنا مجيًعا إىل هــذا ملعاجلة مثل هذه 

القضايــا، إن هــذا االصطفــاف الشــعبي نحتاج إليــه مجيًعا، من أجله نبــذل اجلهود واجلهود املتنوعــة لكي نقيمه، 

ولكــي نوجــده، ولكــي نتغلــب عــى عوامــل أو عنــارص أًيــا كانــت هــذه العوامــل أو العنــارص التــي قــد تقلــل مــن 
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هــذا االصطفــاف، فــا طــرح هنــا يف هــذا املــكان أنا أجله وأقــدره من الطرح وأســعى فيه دائــًا، وال أتــردد أبًدا يف 

تكــرار الدعــوة واحلــرص عليها بشــكل مســتمر عى مســتوى ثنائــي أو مجعــي أو غره؛ لكي نوجــد كمريني يف 

إطــار هــذا االصطفــاف الكبــر؛ ألن مــا يتهــدد مــر يتهددنــا مجيًعــا ومــا تنمــو به مــر ينمو بنــا مجيًعا.

 النقطــة األخــرة ذكــرت مســألة الطاقــة والطاقــة الكهربائيــة هــي الصــورة األخــرة التــي نســتفيد هبــا مــن الطاقــة، 

لكــن كيــف تولــد؛ فوســائل توليدهــا متعــددة، نحــن عندنــا احلقيقــة 3 ملفــات مفتوحــة اآلن لتوليــد الطاقــة، وتنــوع 

ــكل قــوة وبــرورة أن  ــه ب ــا أســعى في ــة، وهــذا ملــف أن ــة النووي ــة، وهــي: الطاق ــة الكهربائي ــد الطاق مصــادر تولي

ننجــز فيــه، وأنــا ذهبــت إىل أماكــن كثــرة كــا تعلمــون وحتدثــت يف هذا، فــإن شــاء اهلل يتم فيــه إنجاز.

 امللــف الثــاين هــو الطاقــة الشمســية، ونحــن لدينــا مــروع كبر ســوف نعرضــه عليكــم يف املســتقبل القريب 

ليــس أقــل مــن مــروع حمــور قناة الســويس التنمــوي، لكنه مــروع الطاقة الشمســية يف الصحــراء الغربيــة، وهذا 

مــروع ضخــم جــًدا يمكــن أن يكــون مصــدر توليــد طاقــة شمســية ال يقــل أمهيــة عــن تواجــد آبــار بــرتول بحجــم 

ضخــم جــًدا جــًدا؛ إلننــا عندنــا أعــى معــدل تشــميس يف العــامل كلــه يف الصحــراء الغربيــة، وبالتايل هــذا مروع 

أيًضــا نخطــو فيــه خطــوات كبــرة. وحتدثــت لبعــض الــركات الكبــرة واملســاحة كبــرة جــًدا، وأنــا عرضــت 

عليهــم ختصيــص األرض بشــكل حــق انتفــاع ميــرس، وأيًضــا تقديــم اخلدمــة للبنيــة األساســية للمــكان، وضــان 

نقــل الكهربــاء عــرب مؤسســة الدولــة وبنــاء وســائل النقــل؛ لكي تنقــل إىل أماكن اســتخدامها ســواء يف مــر أو يف 

خــارج مــر؛ ألنــه املــروع ال يقــل عــن 10 آالف ميجــا وات كبدايــة ممكــن أن يزيــد عــن ذلــك بكثــر.

ــا معظــم  ــاح متعــددة، وطبًع ــا مناطــق ري ــاح، نحــن عندن ــاء الري ــد الكهرب ــث مــن مروعــات تولي ــوع الثال  الن

املحطــات احلديثــة تكــون مشــرتكة »شــمس ريــاح« بســبب الليــل والنهــار، فنختــار أماكــن الشــمس يف األماكــن 

التــي يمكــن أن يكــون فيهــا ريــاح أكثــر، وفيه منطقــة كبرة موجــودة اآلن يف البحــر األمحر عليها بعــض األمور يف 

دراســات اجلــدوى وغره.

اإلرادة السياســية مهمــة؛ ألهنــا ُعطلــت فــرتة طويلــة؛ بســبب التســعر، بكــم يبــاع الكيلــوات ملــن يســتهلكه، 

واحلكومــة مــاذا تضمــن ومــاذا ال تضمــن. بعــض األشــياء البســيطة الفنيــة، لكــن أيًضا حجــم هذا املــروع ضخم 

جــًدا، وإن شــاء اهلل يتــم إطالقــه أيًضــا قريًبــا.

وتنــوع مصــادر الطاقــة هبــذا الشــكل جيعــل االعتــاد عــى مصــدر واحــد مــن املصــادر تقــل خطورتــه إذا مــا 

ــا غــر حمتاجــني أو نســتغني عــن أو مســتعدين  حــدث فيــه يشء، ليــس معنــى ذلــك بــأي حــال مــن األحــوال أنن
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نفــرط يف الطاقــة الكهربائيــة التــي تولــد يف الســد العــايل، ال بالعكــس هــذا مــروع قومــي كان لــه أثــر كبــر عــى 

مــر، ومــا زال لــه إجيابيــات كثــرة جــًدا، ظهــرت بعــض الســلبيات وُتعالــج بطــرق فنيــة كثــرة ومتعــددة.

ومــن اآلثــار الســلبية للســد الــذي نتحــدث عنــه أنــه يمكــن أن يكــون لــه تأثــر ســلبي عــى الســودان، كــا حــدث 

مــن تأثــر ســلبي عــى األرض الزراعيــة، ومعاجلــة ذلــك بســاد أو غــره؛ ألن طبًعا عــدم وجــود الطمي يؤثر ســلبًيا 

عــى الزراعــة ومعــدالت اإلنتاج.

أنــا مــرة أخــرى أشــكركم جــًدا وهــذا االجتــاع خطــوة يف حلقــة ممتــدة مــن االجتاعــات بخصــوص هــذا 

املوضــوع، ويدعــى إليــه آخــرون باإلضافــة إىل حراتكــم، يف هــذا املوضــوع وغــره. 

جملــس وزراء ســينعقد بعــد ســاعة تقريًبــا هنــا، وإن شــاء اهلل مــا طرحتمــوه أخلصــه هلــم؛ لكــي يكــون أمامهــم 

أيًضــا حينــا تتخذ بعض القرارات واخلطوات املبدئية واألساســية يف املوضــوع، الطرح املتنوع من كل القوى 

والعقــول القــادرة عــى إمدادنــا بالنصيحــة واالقــرتاح واالصطفــاف والتكاتــف يف هــذه املرحلة.

أ.حممد أنور السادات: 

ــري،  ــوع ال ــون يف موض ــني، الفاح ــات الفاح ــني ونقاب ــادات الفاح ــني احت ــيادتك بجزئيت ــط س ــر فق ــا أذك أن

ــون باألمــر. ــاك فرصــة أن يقابلهــم أحــد املســاعدين ويلتقــي هبــم، ليعطيهــم فكــرة؛ ألهنــم معني ــو هن أرجــو ل

 الرئيس حممد مريس:

كالمــك يف حملــه، أنــا أوجــه هلم رســالة شــكر حقيقية واجبــة، ال أريد أن أقــول تطمني؛ ألن هلــم حقوًقا، لكن 

شــكر عــى جهدهــم وعرقهــم وإنتاجهــم يف القمــح، نحــن اقرتبنــا مــن املســتهدف 4.5 مليون طــن ومــازال أمامنا 

شــهر يونيــو يف احلصــاد، نحن وصلنــا اآلن إىل حوايل 3.5 مليون. فنحن اقرتبنا جًدا من املســتهدف.

البــد أن تؤخــذ يف احلســبان زيــادة منســوب الفيضــان؛ ألنــه 
حــال حــدوث أي ضــرر للســد الــذي ســيخزن هــذا وامليــاه تزيــد 
فجــأة أيًضــا هلــا اعتبــارات.. طبًعــا ملــا تزيــد املياه عندنــا تأخذ 
وقًتــا إلـــى أن تصــل، عندنــا مفيــض توشــكى ومفيــض آخــر 
يف اجلانــب الثــاين، فعندنــا إمكانيــة أننــا منتــص الصدمــة 

إذا مــا حــدث - ال قــدر اهلل - اهنيــار مفاجــئ لســد كبــر



958

لكــن أيًضــا جهدهــم يف احلــرص عــى الزراعة الرسيعــة للمحاصيــل الصيفية التي بعــد القمح كالــذرة واألرز، 

وهــم مســتهلكون للميــاه بالطبيعــة، لكــن أنــا أراجــع املوضــوع احلقيقــة لكــي ال يقلق أحد مــن الفالحــني، وإنه إذا 

كان هنــاك قصــور يف بعــض الــرتع يف هنايــة أطــراف الــرتع، فســببه أن معــدالت االســتهالك عاليــة جــًدا؛ ألن الرتع 

الكبــرة الرئيســية ممتلئــة ال تتحمــل جســورها أكثر ممــا هي فيــه اآلن، لكن االســتهالك عاٍل.

 وبالتــايل املشــكلة ليســت عجــًزا يف وجــود امليــاه، ولكــن طبيعــة مرحلــة ســنوية، دائــًا مــا تكــون معــدالت 

االســتهالك يف هــذه املرحلــة عاليــة؛ ألن الــكل يريــد أن يــزرع اآلن، وهــذا حــرص جيــد وإن شــاء اهلل نحلهــا. لكن 

التواصــل معهــم مهــم جــًدا جــًدا جــًدا إن شــاء اهلل، أشــكرك جــًدا عــى املالحظــة شــكًرا جزيــاًل.

د.عمرو خالد:

ســيادة الرئيــس، اللقــاء املــايض الــذي كان يتكلــم عــن ســيناء احلمــد هلل املشــكلة حلــت، مشــكلة ســيناء أنا أخشــى 

ــاء اجلســور مــع ســيناء،  ــاج إىل بن أن تظــل األمــور ترتاكــم ترتاكــم وحيــدث أحــداث أخــرى، حرتــك نحــن نحت

يمكــن أن نكــون جلنــة أو جمموعــة خمتصــة لبحــث كيفيــة اســتيعاب أهــل ســيناء، ونصــل إىل حالــة رضــا وبنــاء جســور 

عــن طريــق تنميــة وعــن طريــق اســتيعاب ثقــايف يف املجتمــع املــري، فأرجــو أن نظــل مهتمــني هبــذا املوضــوع. 

الرئيس حممد مريس:

أنــا أريــد أن أطمئــن حرتــك بأن موضوع ســيناء موضوع ممتد وليــس منتهًيا، وإنه بعد حتريــر اجلنود حدثت 

لقــاءات عديــدة جــًدا، لكــن عــى وجه التحديــد معي أنا يوم اخلميــس التايل لألربعــاء الذي حترر فيــه اجلنود، ثم 

يــوم اخلميــس املــايض وغــًدا، هنــاك اجتاع آخر، حــول بعض الدراســات لتمحيــص األمر، وحتويل الدراســات 

إهنــم  يقولــون  هــم  النهضــة:  ســد  عــن  مرســي  الرئيــس  قــال 
يريــدون أن ينتهــوا يف 2014م، ليقــل هــو مــا يشــاء، وحنــن نــرى 
مــا الــذي ســنفعله... مــا أعلنــه أمامــي رئيــس الــوزراء اإلثيــويب يف 
إثيوبيــا يف آخــر لقــاء يف أديــس أبابــا أن مصــر ال ميكــن أن تضــار 

ــكال ــن األش ــكل م ــأي ش ــد، أو ب ــاء واح ــوب م ــو بك ول
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إىل وســائل وأدوات فعل يف املجال التنموي يف حقوق أهل ســيناء يف املجال األمني. نحن موجودون، قرارنا 

ممتــد، موجــودون أمنًيــا ليــس لكــي نخــوف أهــل ســيناء، بــل لنحافــظ عــى ســيناء وأهــل ســيناء؛ ملنع أي نــوع من 

أنــواع تكــون بــؤر أو إجــرام أو غــره أو اســتغالل مواقــف للعــدوان عــى أرضنــا أو أهلنــا قبــل أرضنــا.

 فغــًدا الثالثــاء نحــن لدينــا االجتــاع الثالــث بعــد حتريــر أبنائنــا اجلنــود بــدون احلمــد هلل دمــاء، لكــن املســألة 

ممتــدة، وليســت منتهيــة، وســوف يكــون لكــم دور فيهــا إن شــاء اهلل بــإذن اهلل تعــاىل.

أ.جمدي أمحد حسني:

ســيادة الريــس، بالنســبة للكهربــاء، حرتــك قلــت لنــا كاًمــا مطمئنـًـا جــًدا وعظيــًا بخصــوص مشــاريع الطاقــة، 

لكــن أنــا أريــد أن أقــول: أنــا أعتقــد أننــا البــد أن نعــد خطــة طــوارئ للصيــف، أكيــد موجــود اإلســعافات األوليــة، 

تقليــل انقطــاع الكهربــاء قــدر اإلمــكان، نحــاول أن نوفــر قــدًرا مــن املــازوت والغــاز وهكــذا؛ األزمــة زادت أمــس؛ 

القاهــرة كان نصــف أحيائهــا ظلــت 8 ســاعات الكهربــاء مقطوعــة.. أنــا أســميها إســعافات أوليــة للصيــف.

الرئيس حممد مريس:

املســألة أوســع مــن ذلــك وأكــرب مــن ذلــك، وليــس فقــط إســعافات أوليــة. تعرفون مجيًعــا أننــا كنا نصــدر غاًزا ونســتورد 

غــاًزا أليــس كذلــك؟ نصــدر غــاًزا بســعر قليــل جــًدا، ونســتورده بســعر عــاٍل جــًدا. لــو قلنــا معــدالت فنقــول: 2.3 مقابــل 

13، أًيــا كانــت األرقــام.

ــرة  ــود كث ــا عق ــا وبينه ــج؛ ألن بينن ــي تنت ــركات الت ــع ال ــات م ــاورات وتوافق ــات ومش ــة حمادث ــري احلقيق ــن نج فنح

يف جمــاالت كثــرة، وتعديــل لبعــض هــذه االتفاقيــات قــدر مــا نســتطيع، ونحــن لدينــا قــدرة إنتاجيــة يف حــدود 27 ألــف 

ميجــاوات بالنســبة للكهربــاء واملســتلزمات، واملطلــوب ممكــن يكــون مــا بــني 25 و30 .

نحــن عندمــا نتكلــم عــن مســألة ترشــيد اســتهالك الطاقــة يقــال إن هــذا عجــز، ال بــل الرتشــيد احلقيقــة مطلــوب يف كل 

يشء؛ ألننــا - فنًيــا - ممكــن نوفــر %30 مــن االســتهالك ممكــن جــًدا، ولكــن نحــن ال نريــد أن نضغط عى املواطــن؛ بحيث 

إنــه يشــعر أنــه مقهــور يف اســتخدام الكهربــاء، لكــن نحــن لدينــا يف مــر فقــط هــذه األيــام 7 ماليــني جهــاز تكييــف.

فطبًعــا، املســألة حتتــاج إىل ترشــيد، وبالتايل قطع الكهربــاء فيه أخطاء فنية، لكن املتفق عليــه كخطة للصيف وغره أن 

يكــون ممنهًجــا ومعلنـًـا، وهذه أحد نقاط جملس الــوزراء اليوم.
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 كان االتفــاق قبــل ذلــك أن الكهربــاء ســتنقطع ســاعتني وممكن تكرر مرتــني يف اليوم وهذا أقىص حــد ويف أماكن معينة؛ 

ألنه ملا تقطع عى املصنع غر ملا تقطع عى البيت غر الشارع.

 نعــم هنــاك خطــة، لكــن ممــا ال شــك فيــه أننــا لدينــا مشــكلة وقــود، فنحــن بصــدد حــل هــذه املشــكلة إن شــاء اهلل، لكــن 

املــازوت متوفــر لكــن أســعاره عاليــة. ونحــن نحــاول أن نرشــد اســتهالك الســوالر. وأنــا أتكلم عن ترشــيد اســتهالك وضبط 

فقــط وليــس ختفيــض رصف ســوالر للنــاس، هــذا ممنــوع أصــاًل. لكــن نقــول هنــاك كارت ذكــي ملــاذا؟ لكــي نعــرف أيــن 

يذهــب الســوالر كوســيلة مــن وســائل الضبــط.

ــئ  ــن تعب ــذه أي ــاحنات ه ــا الش ــتهلك، إن ــك كارت للمس ــد ذل ــاحنات، وبع ــا اآلن كارت للش ــق مرحلًي ــا نطب ــول إنن نق

وتــرف. فكــا فعلنــا يف الدقيــق، الرغيــف يدعم يف اآلخر يصل للمســتهلك بســعره الطبيعي الـ 5 قــروش، لكن ال حتدث 

فجــوة يف الطريق.

الــذي يمــأل الشــاحنة بســوالر يدفــع ثمنــه احلقيقــي وملــا يعطيــه للمحطــة وتبيعــه يأخــذ الفــرق؛ لضــان أن يذهــب دعــم 

الســوالر ملســتحقيه. نحــن اســتهالكنا يف اليــوم 34 ألــف طــن ســوالر، هنــاك دول كبــرة ال تســتهلك هــذه الكميــة.

 فنحــن نضــخ 38 ألــف طــن ســوالر كل يــوم، لكــن هــذه آثــار نحــن نتحملها كلنــا مع بعــض، آثار ملــا كان، املســتفيدون 

مــن الفســاد يقاومــون، وإن شــاء بــإذن اهلل بجهــود حراتكــم وبتعاونكــم مثــل هــذه األمــور تذهــب إن شــاء اهلل.

لكــن أنــا مــرة أخــرى أشــكركم وأحييكــم جــًدا جــًدا جــًدا، ونســتمر مــع بعــض يف التواصــل يف املشــكلة احلاليــة 

ــا شــكًرا جزيــاًل، شــكًرا. ــا يعافيكــم منهــا مجيًع ومشــاكل أخــرى، ربن
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