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عبد الفتاح فايد :مشاهدينا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأهال ومرحبا بكم
بهذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه الرئيس المالي السابق رئيس لجنة الحكماء
األفريقية ،لجنة االتحاد األفريقي إلى القاهرة الرئيس ألفا عمر كوناري مرحبا بكم
فخامة الرئيس ،التقيتم الرئيس المعزول محمد مرسي الليلة الماضية ،فما هي
الموضوعات التي تمت مناقشتها؟
نتائج اللقاء مع محمد مرسي
ألفا عمر كوناري :كما تعلمون نحن هنا في إطار زيارة ودية زيارة صداقة يقوم بها
االتحاد األفريقي وذلك بهدف اإلصغاء واالستماع إلى جميع إخوتنا وأخواتنا المصريين
والمصريات جميعا دون استثناء ،ولقد أجرينا الكثير من اللقاءات ولقاءاتنا ستستمر
بضعة أيام أخرى ،ومن بين هذه اللقاءات التي أجريناها والتي سهلتها لنا السلطات
وتمكنا منها هي اللقاء بالدكتور مرسي ،وقد أجرينا لقاء جيدا معه وكما إننا أردنا
االستماع إليه وحول ما يراه حول الوضع الحالي.
عبد الفتاح فايد :ما هي أهم القضايا التي ناقشتها مع الرئيس المعزول ،وما هي الرسالة
األساسية التي حملكم إياها؟
ألفا عمر كوناري :لقد حدثنا وري لنا األحداث حسب روايته وحسب رؤيته ذلك أردنا
جميعا أن نستمع إلى رأيه حول كيف عاش األحداث المختلفة التي مرت ،وهذا أيضا
انطبق أيضا على الدكتور مرسي ،وطبعا نحن نقلنا للجميع رسالة إخوة وأننا نعتقد أنه
ينبغي أن يتوقف العنف وأنه على كل طرف أن يساهم في ذلك وإننا على ثقة بأن األمر
يعود إلخوتنا المصريين أنفسهم أن يوفروا الظروف الالزمة للتغيير والخروج من هذا
الوضع الصعب.
عبد الفتاح فايد :إنهاء العنف هو مطلب الجميع اآلن وكل األطراف تطالب به ،وتحمل
الطرف اآلخر مسؤوليته ،هل شعرتم من لقائكم مع الرئيس المعزول محمد مرسي أنه
يرحب بالحوار كوسيلة إلنهاء العنف واإلرهاب المشار إليه؟
ألفا عمر كوناري :أود القول وبكل بساطة أنه بال أي شك أن لكل طرف طريقته
الخاصة في النظر إلى األمور واألحداث ،فمن جانب السلطات هناك وجهة نظر وهناك
و جهة نظر من جانب السيد مرسي ،ونحن لحد اآلن لم نتوصل إلى أي استنتاجات فنحن
ما نزال في مرحلة اإلنصات واالستماع ،فكما قلت لكم لقد استمعنا إلى جميع األطراف

وعلى األرجح عندما نصل إلى نهاية جلسات االستماع إلى اآلخرين والجميع فإننا
سنتوصل إلى رأي أفضل ،ولكن ما استطيع أن أقوله لكم اليوم هو أن كل األشخاص
الذين التقينا بهم يحرصون وحريصين على أن يروا مصر تعيش بشكل أفضل وتواجه
األحداث بشكل أفضل.
األسباب الحقيقية لألزمة
عبد الفتاح فايد :بعد كل هذه اللقاءات ،ما هي األسباب الحقيقية من وجهة نظركم
تجدون أنها تقف وراء هذه األزمة السياسية؟
ألفا عمر كوناري :أنا اعتقد أن ثمة حاجة ضرورة لتبادل األفكار وأعتقد أن هناك
ضرورة وحاجة إلى ممارسة التعددية والتعبير عن التعددية في احترام لتنوع األفكار
واختالفها هذا يبدو لي أمر أساسي وجوهري وهو أحد الجوانب المهمة جدا لنجاح
العملية الديمقراطية.
عبد الفتاح فايد :هل من رسالة معينة حملكم إياها الرئيس المعزول الدكتور محمد
مرسي؟
ألفا عمر كوناري :إننا على ثقة بأنه ممكن أن يساهم مساهمة كبيرة هو كما هو حال
بقية األطراف من جانب السلطة أيضا يمكن أن يتصرفوا بشكل بحيث أن الحكمة هي
التي تساهم في تبادل النقاشات والكالم ،إذا تكن مثل هذه الحكمة والحصافة وإذا لم يكن
هناك احترام للحريات إذا لم يحصل ذلك فإنه سيكون من الصعب جدا التفاهم ،والسؤال
واألسئلة التي تطرح حاليا مهمة جدا وللغاية وهي تتطلب التعبير عن جميع اآلراء بما
يسمح لنا بأن نحقق التقدم ،كما تعلمون أن مصر بلد عظيم بلد إفريقي عظيم بلد عربي
عظيم وبلد عظيم في العالم وأن استقرار هذا البلد سوف يؤثر على كل هذه الدول التي
ذكرتها.
عبد الفتاح فايد :ما هو الطرف الذي تعتقد أنه يتحمل مسؤولية اكبر في تعقيد هذه
األزمة السياسية؟
ألفا عمر كوناري :كال أنا ال يمكنني أن أقول أي شيء من هذا القبيل فإن كل ما تمنينا
أن نشاهده هو أمر تحقق ولم تصادفنا أي مشكلة عندما رغبنا بمقابلة الدكتور مرسي
ذلك كان ممكنا وتحقق وأن الدكتور مرسي استقبلنا استقباال جيدا ،ونحن نواصل
مقابالتنا ولقاءاتنا وسنلتقي باإلخوان المسلمين والتقينا بالنور وأيضا بالكنيسة واألزهر

وهناك مجموعات أخرى التقينا بها ،إذا ما واجهتنا أي صعوبات وإذا كان اإلنصات
الذي نتمنى أن نحظى به واجه عقبات فإننا سوف نشير إلى ذلك ونفعل كل ما في
وسعنا إلزالة أي عقبات أمام ذلك ألننا نعزم إلى أن نصل إلى عمق وصميم مهمتنا
هذه.
عبد الفتاح فايد :كيف وجدتم الدكتور محمد مرسي ،هل لكم أن تصفوا لنا الحالة التي
وجدتموه عليها؟
ألفا عمر كوناري :ما يمكن أن نقوله لكم وبكل بساطة هو إننا وجدناه بصحة جيدة وقد
أجرينا لقاء صريحا ومباشرا معه وكان لقاء مستريحا وجيدا ،وإذا كان ذلك ضروريا
فإننا بالتأكيد سنطلب مرة أخرى اللقاء به وإننا على ثقة بأنه سيمكننا أن نلتقي به وهو
سيكون مستعدا الستقبالنا كما ذكر لنا ذلك.
عبد الفتاح فايد :كثير من وسائل اإلعالم المصري نقلت عنكم إنكم تتفهمون الموقف
الرسمي المصري وأنكم سوف تنصحون االتحاد اإلفريقي بوقف قراره بتعليق عضوية
مصر فهل هذا صحيح؟
ألفا عمر كوناري :كما قلت لكم سابقا نحن اآلن في مهمة إنصات واستماع ،إنصات
واستماع إلى آراء جميع األطراف وبعد ذلك نتوصل الستنتاجات ،نحن اآلن في
منتصف طريق اتصاالتنا وجلسات االستماع وبالتالي سيكون من الصعب علي اآلن أن
أقول لكم ما هي طبيعة وكيف سيكون التقرير الذي سنقدمه وماذا سيفعل من سنقدم له
التقرير.
االتحاد األفريقي وتعليق عضوية مصر
عبد الفتاح فايد :ما هي األسباب الحقيقية وراء قرار االتحاد اإلفريقي بتعليق عضوية
مصر؟
ألفا عمر كوناري :كما تعلمون أن هذا قرار موجود منذ عام  3111وهو لم يتخذ بشكل
خاص بسبب الوضع اإلفريقي ،وهذا القرار يطبق تلقائيا ومما ال شك من أن هذه
الطبيعة التلقائية لهذا القرار تخضع لتفسيرات ومناقشات كثيرة واسمحوا لي أن ال
أدخل في مثل هذه النقاشات في هذا المستوى وفي هذا الوقت ،ما نوده حقا ً هو أن نحقق
النجاح لمهمتنا هذه وأنّ أخوتنا المصريين يمكن أن يجدوا بعضهم اآلخر.

عبد الفتاح فايد :وسائل إعالم مصرية تتحدث عن أنّ كثيراً من النظم اإلفريقية ت ّم
تغييرها بالقوة وليست مصر حالة خاصة في هذا الصدد ،فلماذا الموقف تجاه مصر
بتجميد عضويتها في اإلتحاد؟
ألفا عمر كوناري :ال أعتقد أنّ اإلتحاد اإلفريقي قد اختار مصر بالذات ليعاقبها كال هذا
ليس الحال ،القرار قرار عام  3111اتخذ في الوقت ذلك واتخذ بإجماع األصوات وأنّ
مصر ساهمت وشاركت بشكل كبير في اتخاذ هذا القرار وذلك أنه في وقت اتخاذ
القرار كان يتجاوب مع حاجة كانت موجودة إذا كان هناك مرض أو وباء انقالبات في
إف ريقيا ،وبالتالي عند اتخاذ القرار كان البد من اتخاذ مثل هذا القرار والنظر فيه عند
حصول أي اضطرابات في العالم اليوم.
عبد الفتاح فايد :ماذا يعني قرار اإلتحاد اإلفريقي بتجميد عضوية مصر؟
ألفا عمر كوناري :كما تعلمون إنّ مثل هذا القرار ال يتخذ بسعادة أو برحابة صدر فهو
قرار صعب وأننا نجد القرار متعب وصعب عندما يتخذ مثل هذا القرار في جميع
الحاالت وهناك حاالت استماع إلى اآلراء وتداول إلعادة األمور إلى نصابها.
عبد الفتاح فايد :ماذا يمكن أن يكون محتوى التقرير الذي ستقدمونه لإلتحاد اإلفريقي
في ختام هذه الزيارة المهمة؟
ألفا عمر كوناري :لننتظر أوالً نهاية اتصاالتنا وختامها والتقرير الذي سنقدمه فإذا لم
تنته مقابالتنا ولقاءاتنا وإذا لم نقدم التقرير فال نستطيع اآلن الحديث عن الموضوع
اآلن.
عبد الفتاح فايد :هل نتوقع تغييراً كبيراً في الموقف اإلفريقي بعد هذه الزيارة؟

ألفا عمر كوناري :أنا في مرحلة استماع وإنصات كما قلت حاليا ً وستأتي مرحلة تقديم
التقرير وآنذاك سيعود لسلطات اإلتحاد اإلفريقي أن تقدم رأيها وتقييمها الذي ينبغي أن
يقدم حول الوضع.
عبد الفتاح فايد :الحكومة المصرية اتخذت اليوم قراراً بفض اعتصامات رابعة العدوية
ونهضة مصر وكلفت وزارة الداخلية باتخاذ اإلجراءات الالزمة هل تعتقد أنّ هذا
القرار يحل األزمة أم يعقدها؟

ألفا عمر كوناري :أنا لست على إطالع وعلم بهذا القرار ،وطبعا ً أنتم تفهمونني جيداً
وفيما له عالقة بالمهمة التي أقوم بها فإنّ ينبغي علي أن ال أقدم أي رأي حول ذلك
اليوم.
عبد الفتاح فايد :هل تشعر أنّ المظاهرات واالعتصامات بالفعل تهدد األمن القومي
المصري كما قالت الحكومة اليوم في ختام اجتماعها؟
ألفا عمر كوناري :كما تعلمون وفي جميع دول العالم المظاهرات السلمية هي جزء من
العملية الديمقراطية ،ولكن ال ينبغي أن تخرج هذه المظاهرات والتظاهرات عن طريقها
ينبغي تجنب حصول استفزازات وينبغي تجنب أنه في إطار مثل هذه التظاهرات
استخدام العنف أو السماح ألشخاص مسلحين بالمشاركة فيها ،أنا بالنسبة لي أعتقد أنّ
كل ما يمكن أن إلى صدامات وصراعات هي أمور ينبغي تجنبها إلى أن تعود األمور
إلى سابق عهدها أو تعود األمور إلى وضعها الطبيعي ،تعلمون أ ّنه ال ينبغي أن نضع
النار قرب الزيت ألنه ال نعرف ماذا سيحصل آنذاك وبالتالي البد كثيراً من رباطة
الجأش والكثير من الحكمة وحتى فيما يتعلق بممارسة الحقوق الطبيعية في الديمقراطية
مثل التظاهر السلمي فهذا أمر موجود وهذا إحدى دالئل الديمقراطية وإضافة الحترام
حقوق اإلنسان والحريات كل ذلك جزء من الديمقراطية ولكن ينبغي ممارسة كل هذه
األمور في إطار من عدم العنف في إطار من تحمل المسؤولية بما ال يؤدي إلى
االستفزاز وإلى المواجهات ألنّ ذلك أيضا ً يعتبر من الحدود المقيدة.
عبد الفتاح فايد :الحكومة تتحدث باستمرار عن أنّ هناك أسلحة مع المعتصمين في
رابعة العدوية ،هل تخططون لزيارة رابعة العدوية والتحقق بأنفسكم من وجود أسلحة
من عدمه؟
ألفا عمر كوناري :كال هذا ليس ضمن مهمتنا وليس من أهدافها ،نحن نود أن نلتقي
بالسلطات العليا المسؤولة من اإلخوان المسلمين لالستماع إليهم ولكننا لسنا مهمة تحقيق
وتقصي في جميع األحوال ليس اليوم وهذا أمر ال نزعم القيام به.
عبد الفتاح فايد :أين إذن ستقابلون قيادات جماعة اإلخوان المسلمين؟
ألفا عمر كوناري :نحن حاليا ً نقوم بدراسة ذلك وإننا منفتحون إزاء الجميع إذا ما كانت
الظروف األمنية مؤمنة وإذا أيضا ً ومن هنا أصر على ذلك أن يكون ذلك وهذا هو
هدف مهمتنا وضمن أي أن يكون هناك لالستماع واإلصغاء وليس إلجراء التحقيق هذا

أمر أيضا ً ينبغي أن يكون واضحا ً ألننا في شهر رمضان الكريم وال ينبغي أن تخرج
من شفاهنا سوى كلمات الحقيقة وأن نقوم بمهمتنا بطريقة ينبغي أن نقوم بها لكي نحقق
التقارب ولتحقيق األخوة والروابط فيما بيننا.
سبل الخروج من األزمة
عبد الفتاح فايد :بعد كل هذه المقابالت ما هي الخالصة التي خرجتم بها عن أسباب
هذه األزمة وسبل الخروج منها؟
ألفا عمر كوناري :أنت تطرح علي سؤال ،ينبغي أن تطرح علي هذا السؤال بعد كل
لقاءاتنا ومن ثمة ما تكون عليه استنتاجاتنا لكنني لن أنهي لقاءاتي لن تصل إلى
استنتاجات إلى حد اآلن.
عبد الفتاح فايد :إذا كان الطرفان ليس لديهم القدرة على االلتقاء في المنتصف والحوار
معا ً فكيف يكون المخرج من األزمة؟
ألفا عمر كوناري :هؤالء الحزبان أو الطرفان المسؤوالن أنهم المصريون أنفسهم
المصريون األصالء وفيما يتجاوز كل الخالفات فيما بينهم ،هذا هو المهم وما أود أن
أضيفه هنا هو أن لهذا البلد تاريخ طويل هذا بلد الثقافة هذا بلد التعددية ،وتعلمون كما
أعلم أنا بأنّ هذا الشعب من حيث الجوهر ليس شعب عنيف يتسم بالعنف ليس هناك ما
يدعون إطالقا ً بحيث أنّ صعوبات اليوم ال يمكن تجاوزها بل يمكنهم تجاوزها وينبغي
أن تكون ممارسات جميع األطراف بأن يكون يستفيد كل طرف من الدروس والعبر
لألحداث ليحقق التقدم إلى األمام ،يجب أن يعرف كل طرف قدرات كل أعمالنا بحيث
نستطيع أن نمارس االنتقاد واالنتقاد الذاتي لنحقق التقدم ،هذا هو واجب يقع على عاتقنا
جميعا ً ويقع على عاتق جميع المصريين واألفارقة والعرب والمؤمنين جميعا ً وكل
المسلمين ،الحقيقة والبحث عن الحقيقة والتعمق فيها وبكل تواضع.
عبد الفتاح فايد :إلى أي مدى أنتم متفائلون بنهاية هذه األزمة؟
ألفا عمر كوناري :أنا متفائل نعم ،أنا متفائل وحيث أنني مقاتل فإنّ الصعوبات ال
تجعلني أتراجع عن مهمتي ألنه ليس هناك من طريق آخر أو بديل آخر سوى الوصول
إلى حل وسط وبعض التنازالت للتقدم إلى األمام هذا هو المستقبل ،المستقبل لمن يريد
أن يعيش في هذا المستقبل وأعتقد هذا ينطبق على الجميع.

عبد الفتاح فايد :سعادة ألفا عمر كوناري رئيس مالي األسبق رئيس لجنة الحكماء إلى
مصر شكراً جزيالً لكم.
ألفا عمر كوناري :شكراً جزيالً لكم وأتمنى لكم رمضان سعيد لكم وللجميع.
عبد الفتاح فايد :كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وهذا عبد الفتاح فايد
يحييكم من القاهرة على وعد بلقاءات أخرى بإذن هللا تعالى.

