اسم البرنامج :ما وراء الخبر.
عنوان الحلقة :المشهد األمني في مصر وانعكاساته السياسية.
مقدم الحلقة :محمد كريشان.
ضيوف الحلقة:
 أحمد فوزي/سكرتير عام لمحافظة جنوب سيناء -الطور (عبر الهاتف). ياسر اله ّواري /عضو جبهة اإلنقاذ. حاتم عزام /نائب رئيس حزب الوسط ومنسق عام لجبهة الضمير.تاريخ الحلقة.3102/01/7 :
المحاور:
 تهديد مسار االنتقال الديمقراطي خطوات تنفيذ خارطة الطريق تعقيدات الحالة األمنية وأفق الحل السياسيمحمد كريشان :أهلا مكمش م مسوحون مجهولون عده هجمات في مصر استهدفم مقار
أمنية في جنوب سيناء وجنوداا مم الجيش قرب اإلسماعيوية ومحطة لألقمار الصناعية
في القاهره وذلك في إطار مسوسل مم العمويات مستمر منذ عده أ هر.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه مم زاويتيم :تأثير تكرار مثل هذه الحوادث األمنية عوى
مسيره تنفيذ خارطة الطريق التي أعونها الجيش؟ وجدلية العلقة ميم الحل األمني والحل
السياسي إليجاد مخرج لألزمة الحالية في مصر؟
عندما تقع ثلثة حوادث أمنية متزامنة في مصر معد يوم واحد فقط مم مقتل أكثر مم
خمسيم خصا ا في أعمال عنف في الشارع فل مد أن يدق ناقوس الخطرش الخطر يبدو
أمنيا ا في المقام األول خاصة وأن الهجمات استهدفم مقار لوزاره الداخوية وجنوداا مم
الجيش ومنشأه مدنية مهمة كمحطة األقمار االصطناعيةش لكنه أيضا ا يحمل في طياته

أخطاراا تهدد مستقبل البلد السياسي المنقسم ميم مساريم :األول يريد تطبيق خارطة
الطريق المعونة والثاني يسعى لعوده الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم.
مسجل]
[تقرير
ّ
محمد الكبير الكتبي :التطورات األمنية المصرية تنتقل مشكل به يومي مم تعقيد إلى
تعقيد مكل انعكاسات ذلكش معد يوم واحد مم احتفاالت حرب أكتومر استهدفم مديرية
أمم جنوب سيناء مسياره مفخخة فسجوم السامقة األولى مم نوعها في المحافظةش سامقا ا
كان مال سيناء خاصة المنطقة الواقعة ميم مدينتي العريش ورفح عوى ساحل المتوسط
هو مسرح االضطرامات األمنيةش في اليوم ذاته ولومره األولى أيضا ا استهدفم محطة
األقمار االصطناعية في حي المعادي جنوب القاهره وفي اإلسماعيوية اغتيل عدد مم
ضباط الجيش وجنوده إثر تعرض سيارتهم لكميمش أحداث تحمل دالالت مختوفة صحيح
أنها تأتي عقب مصرع أكثر مم خمسيم خصا ا وجرح كثيريم في تظاهرات السادس
مم أكتومر المعارضة النقلب الثالث مم يوليو لكنها ال تنفصل عم أثر كل المشهد
األمني في مصر حاليا ا ومستقبلا عوى كل المشهد السياسي في البلدش وال تغير مم الواقع
توك االتهامات الرسمية لجماعة اإلخوان المسوميم ومناصريهم منذ االنقلب وتحموهم
مسؤولية أحداث العنف كما ال ينفي خطورتها تأكيد الجماعة أن احتجاجاتهم سومية
وستظل سوميةش دوائر كثيره تعتقد أن النظام انصرف إلى مواجهة أنشطة اإلخوان
ومناصريهم عوى حساب واجبه األساسي في حفظ أمم البلد واستقرارها وعوى حساب
خارطة الطريق التي تقدم مها ومختوف طموحاتها السياسيةش وتذكر مأن قادته دأموا عوى
التأكيد مأن تغييرات الثالث مم يوليو أموتها المصوحة الوطنية لوبلد وضرورات أمنها
القومي وتجنيبها حرما ا أهوية كانم في اعتقادهم و يكةش كيف هي الساحة المصرية اآلن
وما هو مصير عنوان المصالحة الضائع ميم األحداث؟ الدعوه إلى التظاهر ضد النظام
وتصعيدها مستمره والنظام مستعد لمواجهتها ويظل السؤال المتعوق مإمكانية المضي في
عموية سياسية يرفض معطياتها قطاع واسع مم الشعب كما هو واضح في الشارع
المصري حاليا ا يبقى مطروحا ا حتى وحتى إن قيل أن توك التظاهرات ال تعبر عم كل
الشعب.
[نهاية التقرير]

محمد كريشان :في حوقتنا هذه معنا ضيفيم في األستوديو هنا ياسر اله ّواري عضو جبهة
اإلنقاذش وح اتم عزام نائب رئيس حزب الوسط والمنسق العام لجبهة الضميرش قبل أن
نتحول إلى ضيفينا هنا في األستوديو معنا مم جنوب سيناء الوواء أحمد فوزي السكرتير
العام لمحافظة جنوب سيناءش سيد فوزي أن تصل األحداث األمنية اآلن إلى جنوب سيناء
هل مم داللة لذلك؟ سيد فوزي.
أحمد فوزي :أيوه يا أفندم نعم.
محمد كريشان :أرجو أن تكون استمعم إل ّىش كنم أريد أن أعرف داللة أن تصل
األحداث إلى جنوب سيناء.
أحمد فوزي :وهللا أنا سأقول لحضرتكش مساء الخير لحضرات المشاهديم وعوى مصر
وسيناء مصفة خاصة هنا في جنوب سيناء محافظة هادئة ال يوجد فيها أي مظاهر
لومظاهرات أو االعتراضات أو أي يءش المدينة هادئة تعم السياحة في مدنهاش طور
مالذات عاصمة جنوب سيناء مدينة هادئة فيها المديرية والمحافظةش األمور إحنا مقالنا
يوميم احتفاالت في المحافظة الشباب والمدارس واألوالد والمشايخ كوه فرحان
ماالحتفال أرمعيم عام عوى ذكرى ستة أكتومرش النهارده الصبح ودي الحادثة لم تحدث
في جنوب سيناء إال مم ساعة التفجير متاع رم سنة  3112هذا حوالي الساعة  01كده
ورمع كده دخوم عرمية انتحارية كده دخوم اقتحمم في المديرية مديرية األمم وتفجرت
العرمية متفجرات مكميات كبيره جداا طبعا ا كان انفجار سمعنا مه مم محافظة لمحافظة
وهو قدام مديرية األمم كنا متواجديم في المحافظة طبعا ا حاجة صعبة وفتره عصيبة مم
هذا االنفجار أمواب طارت وأ لء الناس وعرمياتهم وميوتهم حاجة طبعا ا حاجة مدمره.
محمد كريشان :يعني سيد فوزي هل لديكم أية كوك حول مم يقف وراء ذلك؟
أحمد فوزي :وهللا أنا مم وجهة نظري كمحتك مجنوب سيناء وممشايخها ومأهوها هذا
الموضوع دخيل عوى أهل جنوب سيناءش المشايخ جميع المشايخ والقبائل في جنوب
سيناء قمة األدب وقمة األمم ويساعدونا مع القوات المسوحة ومع الشرطة في حفظ
التجمعاتش ناس واعية مأنها تحافظ عوى أرضها تحافظ عوى أمنها تحافظ عوى سلمتهاش
نمنع دخول أي عناصر خارجة تجيء لنا مم أي مكان مش سأقول محافظة معينهاش ولكم
طبعا ا هذا العمل هو عمل خسيس هو عمل دخيل عمل خارج عم نطاق جنوب وأهل

جنوب سيناء ال يمم هذا الموضوع مأهل جنوب سيناش جميع القبائل كانوا معنا كان معي
ناس في ا لمكتب النهارده وقم االنفجار مم المشايخ والنائبة السامقة والعواد والناس كوهم
والمشايخ واقفيم في المكتب وقم االنفجار عايز أقول..
محمد كريشان :كراا لك الوواء أحمد فوزي السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء عوى
هذه المشاركةش سيد حاتم عزام أهم ما قاله السيد أحمد فوزي أنه هذا أخطر وأهم حدث
في جنوب سيناء منذ تفجيرات رم الشيخ عام  3112وأن هذا مم أناس مبدئيا ا دخلء
عوى المنطقة ماذا تفهم مم ذلك؟
حاتم عزام :أوالا دعني أتقدم مالعزاء ألسر الشهداء الذيم قضوا نحبهم اليوم في هذه
العمويات اإلجرامية وإنه ونستنكر هذا العمل اإلجرامي الدخيل عوى الشعب المصري
الذي ال يوافق عويه أي مصري غيور عوى وطنهش كما نتقدم مالعزاء أيضا ا لخمسيم قتيل
قتووا أمس مرصاص الجيش والشرطة في تظاهرات سومية يعني مانم عوى كل
الفضائيات إنها تظاهرات سوميةش الحقيقة يعني أنا في غاية القوق عوى ملدي مم هذا
األتون الذي تسير إليهش وأنا أحمل قاده االنقلب العسكري معد  2يوليو المسار الذي
أصبحم فيه مصر اآلنش الحقيقة المسار الذي سارت فيه مصر الديمقراطي كان مرعاية
المجوس العسكري ما وضعه عقب ثوره يناير هو المجوس العسكري مم حمى
االنتخامات الخمس استحقاقات النيامية هو المجوس العسكريش مم عيم لجنة التعديلت
الدستورية هو المجوس العسكريش مم قال نحم نسوم البلد لوحكم المدني هو المجوس
العسكري فسنتيم كاموتيم نبني فيه ديمقراطية ثم يطيح مها الفريق السيسي في  7/2لتشهد
مصر في  2هور عدد قتوى لم تشهدها في خللها حرومها أمدااش يعني عدد القتوى اآلن
تجاوز اآلالف يعني في المصادر الرسمية ألفيم مثلا ممكم تلقيها ألفيم ألف في رامعة
والنهضة وغيرهم ومبارح خمسيم إنما المصادر األخرى  2أالف مقى قتيل غير
المسجونيم غير ..هذا المسار ضد الديمقراطية الذي يستوبها مم الناس.
تهديد مسار االنتقال الديمقراطي
محمد كريشان :هو أيضا ا ليس فقط ضد الديمقراطية كما تقول ولكم أيضا ا هو مرمك هنا
أسأل السيد اله ّواري مرمك لخارطة الطريق ألن يفترض القياده الجديده معد الثالث مم
يوليو وضعم خارطة طريق ماستحقاقات معينة عندما تدخل البلد في أحداث مم هذا

القبيل ما تأثيره عوى االستحقاقات مم دستور مم انتخامات مم ميثاق رف لإلعلمييم
مم كل الخطوات األخرى؟
ياسر اله ّواري :خويني مس الوي يُسأل في مسألة تعطيل المسار الديمقراطي مم يقوم
ممثل هذه األعمال المخرمة يعني خويني أثني عوى كلم المهندس حاتم لما أرسل العزاء
لوجميع زي ما مالضبط عزينا أسره الضحايا مبارح مالمناسبة أنا الزم أقول إنه الضحايا
مبارح ما كانوش مس إخوان وكانوا مم الطرفيم ألنه كانم اال تباكات غالبية الشهداء
مبارح سقطوا ما تباكات ما ميم األهالي واإلخوان ما كنش ميم اإلخوان والشرطة
والجيش عشان هذه حاجة مهمة الزم الناس.
محمد كريشان :ما كنتش فقط ميم الشرطة واإلخوان.
ياسر اله ّواري :ما كنتش فقط كانم معظمها ما ميم األهالي وما ميم اإلخوان الوي كان
لألسف معضهم كان في أطراف المسيرات كان معضهم مسوح وكان ايل سلح هذه
نمره واحدش نمره اثنيم المهندس حاتم أرسل تعازيه ألسر الضحايا والحقيقة إن هذه يعني
أنا عوى مدار اليوم قاعد مسمع ناس تتكوم عم الوي حصل مبارح ولم أ ف حد يعني معم
مرقية عزاء وحده لوناس وال لوجنود الغلمة دول الوي يموتوا الوي دمهم ليس له ثمناش كأن
دمهم زي ما إحنا متكوم عوى الدم الوي يروح في التظاهرات إنه دم حرام وإنه ال يجب إنه
يتم معاقبة مم يخرج لوتظاهر إنه يقتل أو كذا كمان الجندي البسيط الوي يؤدي خدمته
العسكرية في مكان هذا ال يجب إنه هو تمتد له اليد مالغدر وتقتوه أنا أثني عوى كلم
المهندس حاتم الحقيقة.
محمد كريشان :فيما يتعوق مخارطة الطريق؟
ياسر اله ّواري :فيما يتعوق مخارطة الطريق أنا أعتقد إنه المسألة ستكون أكثر صعومة
لكنها لم تؤدي في النهاية إلى إن هي تنتهي تماما ا ألنه لجنة الدستور غالة ما لهاش
علقة مالوي يحصل خالص وسيطوعون المنتج مأقرب فرصة إن اء هللا والمنتج ده يجب
أال يحدث معه كما حدث مع دستور  3103الخطأ الوي حصل مع دستور  3103إنه لم
يحصل نقاش مجتمعي حول ما خرج مم الدستورش يجب عوى المنتج الوي سيخرج مم
لجنة الخمسيم إنه ال ينزل إلى االستفتاء مبا ره وإنه يُعمل عويه حوار مجتمعي طويلش
مسألة إنه يتعطل الديمقراطية أو تتعطل خارطة الطريق أو تتعطل االنتخامات عشان

خاطر في أحداث ال يجب أن هذا يحدث تماما ا مالعكس ده الوي سينهي عوى األحداث هذه
اإلسراع معوده المؤسسات المنتخبة وعوده الديمقراطية ويجب اإلسراع ماالنتخامات.
محمد كريشان :ولكم سيد اله ّواريش يجب اإلسراع هذا ماعتبارك ولكم عاده وهنا أسأل
السيد حاتم عزام عاده أي دولة عندما تصبح عرضة لتحديات أمنية مم هذا القبيل تؤجل
ما عداها مم موفات وهذا حدث في أكثر مم تجرمةش هل متقديرك يخشى أن يصبح
محارمة هذه الظواهر األمنية هي الشغل الشاغل لوجيش ولألمم ولودولة المصرية ككل
ومالتالي استعاده المسار الديمقراطي أو خارطة الطريق حتى مالتحفظات التي لديكم لم
تجد لها مجاالا؟
حاتم عزام :أنا متفق تماما ا ال يوجد يء اسمه ديمقراطية في مصر اآلن واالتجاه ليس
في اتجاه الديمقراطية ومعديم حضرتك متقول لي مسار لخارطة الطريق طب ميم الوي
قال عم هذا المسار؟ الفريق السيسي قائد االنقلب العسكري الذي تله في  7/2طيب ما
هو مقول لحضرتك المجوس العسكري معد ثوره يناير هو الذي وضع خارطة الطريق
الستفتاء هو الذي حمى االنتخامات.
محمد كريشان :أقصد إذا لم تكم هناك إذا كان الجو هادئ فالقياده الجديده قادره أن
تذهب قدما ا اآلن رمما تتحجج مهذا.
حاتم عزام :أنا لدي إ كالية حتى لو الجو هاديش اإل كالية أنم كيف تثق فيمم انقوب
عوى هذا المسار الذي رعاه هو منفسه ثم انقوب عويه كيف تطالب مم الشعب أن يثق في
هذا المسار؟ أنم عندك إ كالية حقيقيةش ونمره اثنيم حتى كل اإلرهاصات حتى الوي
قيوم في خارطة الطريق كانم النهارده المجوس العسكري يفعل وقاده االنقلب عوى
عكسها يعني تحدثوا عم ميثاق رف إعلمي ال يطبق مل تغوق القنوات وهناك قنوات
تمارس التحريض حتى اآلن لم تغوقش تحدثوا عم الحريات وعوده الحريات والناس تقتل
وهي تتظاهر وأنا أصحح معوومة قيوم ال قتل أمس في اب مسيحي قتل أمس في 21
واحد قتووا أمس ليسوا مم األهاليش األهالي لم يقتووا يء ما فيش أهالي معهم سلح
آليش السلح اآللي وطوق الرصاص الحي كان مع قوات الشرطة والقوات المسوحة وإحنا
فنا في فيديوهات وهم يطوقون األعيره النارية عوى المتظاهريم المسيم أسود ورائهم
موطجة..

محمد كريشان :خوينا في التداعيات..
حاتم عزام :خوينا في التداعيات أن مداية مقول لك ال توجد هناك ثقة مم الشعب المصري
أنا مقول إنه أكثر مم ثوثيم الشعب المصري الذي سار في كل هذه االستحقاقات
الديمقراطية ال يثق في قاده االنقلب ويتظاهر مطالبا ا معوده المسار الديمقراطي.
محمد كريشان :والثقة أو عدم الثقة يفترض أن تتجوى في االستحقاقات المقبوة إذا جرت
انتخامات وكان اإلقبال ضعيف فهذا دليل عدم ثقة يعني مم الصعب أن نجزم اآلن.
حاتم عزام :ال الثقة أو عدم الثقة تتجوى في حاجتيم :في التجرمة يعني أنم مقوك سرت
معي خمس استحقاقات قوم أنا مسوم البلد ومشيم معي أنم الوي وضعم خارطة
الطريق وأنم الوي حميم االنتخامات وكنم تتباهى مكده ثم انقوبم عويها فمبدئيا ا أنا ما
عندي ثقة فيكش ثانيا ا ما تمارسه مم أعمال عم خارطة الطريق أنم أعونم عنها تفعل
عكسها  081درجةش أنا مقول لحضرتك عدد القتوى مم وقم إعلن خارطة الطريق
واالنقلب هذه في مصر لم يسبق له مثيل حتى في عهد حروب مصر في حرب  72لم
يسقط عدد هؤالء مم القتوى.
خطوات تنفيذ خارطة الطريق
محمد كريشان :نعم سيد ياسر اله ّواري فيما يتعوق مخارطة الطريق تحديداا هل تعتقد مأن
القياده الجديده لها إراده عوى تنفيذها حتى وإن كانم تسير جنب إلى جنب مع مقاومة هذه
األحداث؟
ياسر اله ّواري :أنا ليس عندي ك تماما أن القياده الموجوده مالوقم ستسوم السوطة في
اقرب موعد يمكم معه تحديد موعد للنتخامات..
محمد كريشان :هل يمكم أن تتمدد نظرا هذه األحداث ولها عذر..
ياسر اله ّواري :أعتقد انه هناك حرص عوى عدم إعطاء أي فرصة لمم يتحدث عم
وجود انقلب حدث في مصر أو غيرهش ألنه يأخذ مسألة التمديد هذه ويأخذها ذريعة عوى
أنه يؤكد كلمه عوى أنه في انقلبش أنا أثق تماما ا مم أنه سيتم إنهاء مم مشروع الدستور
ثم سيتم تحديد موعد للنتخامات البرلمانية والرئاسيةش أنا ليس عندي ك تمامااش مس

مسألة الوي حصل مبارح في فيديوهات مرضة في المقامل تجيب جماعة األخوان
المسوميم في المسيره متاعتهم وهم ايويم سلح.
محمد كريشان :خويناش خوينا مرضه في التداعيات وليس فيما جرىش ليس فيما جرى..
ياسر اله ّواري :البا ا مهندس حاتم أ ار له فلزم أرد عويه..
محمد كريشان :نعمش نعم.
ياسر اله ّواري :في فيديوهات متقول أنه الطرف اآلخر كان يحمل سلحش فيديوهات
موجوده عوى اليوتيوب وكل الناس تخش تشوف.
محمد كريشان :مثوما هناك دائما ا في مصر و في كل األحداث روايتيم مختوفتيمش هناك
أيضا جدلية في العلقة ميم الحل األمني والحل السياسيش معد الفاصل سنحاول التعرف
إلى أي مدى يمكم التوفيق ميم األمريمش لنا عوده معد قويل نرجو أن تبقوا معنا.
[فاصل إعالني]
تعقيدات الحالة األمنية وأفق الحل السياسي
محمد كريشان :أهل مكم مم جديدش ما زلتم معنا في هذه الحوقة التي نتناول فيها
مستجدات الوضع األمني في مصر واالنعكاسات المحتموة عوى المشهد السياسيش سيد
حاتم عزام هل لديك أية تخوفات مأن التوجه نحو الحوول األمنية سيطمس أي محاولة
لمعالجة سياسية لما يجري اآلن؟
حاتم عزام :أنا لدي يقيم الحقيقةش لدي يقيم أنه هذه الممارسات العسكرية البوليسية
تطمس كل الحوول السياسيةش حتى يعني أنا أدي لحضرتك مثالش حتى العقلء الذيم
يموكون مفاتيح الحوول السياسية حتى لوتفاوض و التفاهم معتقوونش يعني لما تعتقل واحد
زي أمو العُل ماضي وهو ما له مم وساطات وسط التيارات السياسية المختوفةش دكتور
سعد الكتاتني يعني الكثيريمش يعني مقولك مم يصنفونهم مأنهم حمائم السلم ميم التيارات
هذه نمره واحدهش نمره اثنيم أنه الممارسات التي تمم معد االنقلب العسكري كوها
ممارسات موليسية وعسكريةش يعني االعتقاالت تتم عوى الرأي عوى أساس الرأيش ثم يتم
توفيق جريمة جنائية عشان خاطر يقوك مش معتقل سياسي هذا معتقل إخوانش أنا اعتقد

أنه مصر اآلن تحتاج إلى حل سياسي ماألساسش الحل السياسي مم وجهة نظرنا في
التحالف الوطني لدعم الشرعية هو عوده الديمقراطية التي ذهب إلى منائها الشعب
المصريش عوده المسار الديمقراطي كامل ثم نستطيع أن نضع العديد مم الحوول يعني
يمكم أن يعود الدستور المستفتى عويه مم المصرييمش يا أخي أنم أمامك لجنة اآلن..
محمد كريشان :ولكم أال يبدو هذا الحل السياسي انتهىش انتهى ممعنى أنه األحداث لم تعد
تسمح له مأن يطل مرأسه عوى اإلطلق؟
حاتم عزام :أنا مم وجهة نظري ما يحدث اآلن يفرض هذا الحلش ألنه أنم يعني الفريق
السيسي قال أنه هو ينحاز إلراده الشعب المصريش الشعب المصري النهارده عوى مدار
يعني داخويم في  011يوم أكثر مم تسعيم يوم اآلن يتظاهر في الشارع مالملييم ويقتل
ويسجم عشان خاطر رأيهش ولو كان السيسي يمتوك قوه حجة سياسية وإراده وفعلا
تمكيم الشعب لم يكم يمنع ميدان التحرير مم الدخول لومتظاهريم لهش ما كان يغوق
القنوات ما كان يعتقل ما كان يقتلش هذا دليل عوى أنه الحالة الشعبية العامة في مصر
ترفض هذا االنقلبش ومالتالي هؤالء الناس يا سيدي وضعوا أصواتهم في صناديق
يريدون أن يحترمونها وهذا العالم كوه يريدهش فنحم نقول أنه الحل السياسي هو األساس
في مصر وعوده ال دولة البوليسية األمنية ليس هو الحلش مل هو مزيد مم تعقيد األمورش
وإحنا نشوف انه عوده الشرعية الدستورية وعوده الرئيس المنتخب ثم يستطيع الرئيس
أن يفوض سوطاته لوزاره أو حكومة ائتلف وطني موسع ويعوم عم موعد انتخامات
رئاسيةش ومالمناسبة..
محمد كريشان :نعمش ولكم ا سمح لي هل الحل السياسي وهنا أعود إلى السيد ياسر
اله ّواريش هل الحل السياسي سيبتعد وجوما ا ألن إذا عرت األجهزه األمنية والجيش مأن
التحدي األمني يفرض عويها أن تكون صوبة وتضرب ميد مم حديد وهو التعبير
المستعمل في كثير مم المناسبات أو كومة افرم يا سيسي أو كذاش هل هذا يجعل األجهزه
غير مستعده لحوول سياسية ألن أصبح منطق القوه مع التحديات األمنية يفرض منطق
مختوف تماماا؟
ياسر اله ّواري :طيبش هي افرم يا سيسي هذه مقامل متاعة اغضب يا ريسش الوي كان
يقولوها جماعة اإلخوان في وقم مم األوقاتش اعتقد أن هي وهي نفس المقاملش يعني أنا

لم أسمع كثيرا أوي افرم يا سيسيش لكم سمعم اغضب يا ريس كثير.
محمد كريشان :حتى انه ملل فضل كتب فيها مقال جميل انه المشكوة اآلن في مصر ميم
مؤس األخطاء وميم افرم يا سيسيش منطقيم..
ياسر اله ّواري :كارثةش كارثةش أنا مقول أنه ال يجب أن يعوو الصوت األمني فوق
ا لصوت السياسيش وأنه ال يجب تعطيل عوده الديمقراطية مذريعة األحداث الوي متحصل
كل يومش والحقيقة انه مم يطالب معوده الديمقراطية يجب أن يكون أكثر الناس حرصا ا
عويها وإذا كانم الناس تتكوم عوى استحقاقات انتخامية تم إهدارهاش أنا أعتقد أن الوي أهدر
االستحقاقات االنتخامية هو مم لم يحترم وجوده عوى الكرسي مشكل قانونيش يعني لما
تبقى أنم رئيس الجمهورية وال تحترم أحكام القضاء وال تحترم المحاكم نفسهاش وتبعث
ممؤيديك عشان يحاصروا المحاكم أنم كده أهدرت رعية القانونش ومالتالي ال رعية
قانونية لك ومسألة وجودك كرئيس منتخب سقطم قانونيا ا مم معد ما أنم طوعم إعلن
دستوري..
محمد كريشان :نعمش سيد عزام أ ار إلى نقطة مهمةش وهي أن العقلء اآلن أزيحوا أو
أمعدواش متقديرك اآلن الوضع في مصر ما زال يتيح مجال لعقلء يتحركوا ميم منطقيمش
يبدو أن كل واحد ُمصر عوى موقفه.
ياسر اله ّواري :طبعااش أنا اعتقد انه يجب أن يكون هناك عقلء مم الطرفيم يحاولوا
يعمووا رأب لوصدعش لكم هذا مش معناه انه ترك مم أجرم مدون عقابش يعني فكره انه
يبقى في مصالحة طبعا ا الزم يبقى في مصالحةش مس مع ميم؟ هي الفكره كوها انك
تتصالح مع الوي ما لم يحمل سلحش أو عايز يشتغل السياسة مشكل ما هو في عنفش لكم
الوي أجرم وحرض عوى العنف هو كذا وكذا هذا الزم انه يتحاسبش ألنه في مسألة دم
سقط مم الجانبيمش كل هذا الزم كل واحد فينا يأخذ حقه مم الوي أجرم في حقه.
محمد كريشان :لكم هل هناك تخوفات..
ياسر اله ّواري :يعني لما يبقى في حد زي الدكتور عمرو الدراج..
محمد كريشان :اسمح لي سيد اله ّواريش هل هناك تخوفات مم أن هذا المنطق السياسي
سينحسر تدريجيا ا إذا ما استمرت العموياتش وإذا ما استمرت األجهزه األمنية مالطبع في

التصرف في مواجهة ذلك؟
ياسر اله ّواري :أنا أخشى أن الصوت العاقل دائما ا يخف طول ما يبقى في زخم في
ا ألحداث الدمويةش يعني أنم لما نتكوم أو لما نقول فكره مصالحة ومعديم يطوع إحنا
عايزيم نتصالح معه يطوع ايل سلح ثاني يومش فاألجهزه األمنية تتصدى فيوقع
مصاميم مم الجانبيم ويقع صراعش فبالتالي أنصار الحل األمني هم صوتهم أعوى هذا
يء طبيعي..
محمد كريشان :يعني عندما يقول الفريق السيسيش سيد عزامش أن الجيش والشرطة
والشعب يد واحده ممعنى..
ياسر اله ّواري :الشعب والجيش والشرطة يد واحده.
محمد كريشانOk :ش الشعب و...
ياسر اله ّواري :الشعب والجيش والشرطة.
محمد كريشانOk :ش يا سيدي مالترتيب هذا.
ياسر اله ّواري :أيوه مالضبط.
محمد كريشان :الشعب والجيش والشرطةش عندما يصبح هؤالء جميعا ا يد واحدهش تقديرك
هل هذا يجعل إمكانية مووره حل سياسي صعبة جداا في ضوء ثلثية ترى أنه مم الواجب
وضع حد ألي تحركات مخوة ماألمم؟
حاتم عزام :الحظ أن الفريق السيسي يدافع عم االنقلب الذي قام مهش وأنا طبعا نسيم
أقول أن الحل السياسي الوي متكوم عنه هذا لم يأتي يعني مره واحده كدهش ال مد مم
مراحل متعددهش األول رسائل ايجامية فرصة لألطراف ماإلفراج عم المعتقويم السياسييم
الحاجة األهم محاسبة قاده االنقلب يعني الفريق السيسي يجب أن يقدم لومحاكمة متهمتيم
رئيسيتيمش أول حاجة :االنقلب عوى الشرعية الدستورية والديمقراطيةش ثاني يء:
المسؤولية المبا ره عم قتل اآلالف.
محمد كريشان :ولكم سيد عزامش خوينا نكون منطقييم.

حاتم عزام :نعم.
محمد كريشان :إنسان ماسك مالبود هو وفريقه يقدم لوعدالة في ضوء المعطيات مأي..
حاتم عزام :هل تقبل حضرتك انه الخمس آالف قتيل دول دمهم يروح هدر؟
محمد كريشان :أنا الش ال..
حاتم عزام :طيب.
محمد كريشان :اقصد مالمنطق .real politic
حاتم عزام :ما هو  real politicلو أنم تتكوم  real politicالثورات ال تعترف ممنطق
التواءمات الوي حضرتك تقوها هذهش يعني زي ما مبارك وكان الناس متقول ال طب خووه
يقعد لغاية هر سبتمبر مس وسيسوم السوطةش لم يحصل هذا الكلمش فيجب أن تتم محاكمة
الفريق السيسي ألنه السيسي اآلن يمارس األوامر التي تقتل الشعب.
محمد كريشان :عندما تدعو إلى ذلك أنم تجعل القياده السياسية الجديده أكثر راسة في
التعامل.
حاتم عزام :أنا..
محمد كريشان :يعني يا تكون يا ال تكون.
حاتم عزام :أنا مقول لك أنه حضرتك سألتني سؤالش هل الفريق السيسي يقول كده ليه؟
أنا مقوك ألن هو يدافع عم موقفهش ال مد أن يعومش أصل أنم النهارده الذي أعطى أوامر
مالقتل وانقوب عسكريا ا يعوم تمام العوم انه عوى المحك سيحاسب ال محالةش فهو السيسي
اآلن يدفع ممؤسسات الدولة لوحفاظ عوى نفسه خصيااش ولذلك يطوق مثل هؤالء
التصريحات..
محمد كريشان :هل ترى ذلك سيد اله ّواري؟
ياسر اله ّواري :الش يعني أنا ايف انه الفريق عبد الفتاح السيسي يعني لم يكم مضطرا
مأنه يقوم مما قام مه إال لما اف أنه البود داخوة عوى حرب أهويةش يعني الراجلش يعني

أكثر مم مره كان يتكوم مفكره أنه..
محمد كريشان :ولكمش عندما واحد يهرب مم حرب أهوية إلى حرب أهويةش و سوينا
في النهاية؟
حاتم عزام :ما كنش في حرب أهوية.
ياسر اله ّواري :ال طبعااش لما..
محمد عزام :يذهب مم يء محتمل إلى ي ٍء اآلن يجري.
ياسر اله ّواري :ال ما يحدث اآلن ليسم حرب أهوية.
محمد كريشان :ال اقصدش ال سمح هللا ليسم حرب أهويةش اقصد أنه هرب مم يء
محتمل إلى يء اآلن صار..
ياسر اله ّواري :البود كانم داخوة عوى حرب أهويةش البود محكم األخوان كانم داخوة
عوى حرب أهوية فعلاش تدخل الجيش أنا مقول انه الجيش في  6/21عندما تدخل كان
تدخل ألنه طرف خارج األزمة يعني األزمة السياسية أساسا ما كنتش ميم األخوان وميم
الجيشش كانم األزمة ميم اإلخوان وميم المعارضةش الجيش تدخل كطرف في النصش
يحاول أن..
حاتم عزام :طيب..
ياسر اله ّواري :ما هو أنم تقاطعني وهنخش في أزمة معد كده.
محمد كريشان :تفضل.
ياسر اله ّواري :فيعني الجيش هنا تدخل كطرف مرا األزمة خالصش وقال حتى قبل
 6/21مأسبوعش قال :أنه يجب عوى األطراف السياسية إن هي تدخل في مفاوضات وإال
البود تروح فيها.
محمد كريشان :كرااش كراا لك.
حاتم عزام :اسمح لي اعوق في نص دقيقةش الجيش ال يجب أن يتدخل في العمل السياسي

ومطالبتنا أن يعود الجيش عم العمل السياسي هذا مطوب رئيسيش الحاجة الثانية السيسي
لم يتم قتل هؤالء القتوى في عهد رئيس منتخب وفي عهد ديمقراطي ولكم تم هذا كوه معد
االنقلب العسكري.
محمد كريشان :كراا لكش كراا لك حاتم عزامش كراا أيضا ياسر اله ّواريش ومالطبع
نشكر ضيفنا الذي كان معنا عبر الهاتف الوواء أحمد فوزيش في أمان هللا.

