اسم البرنامج :حديث الثورة
عنوان الحلقة :دالالت زيارة كيري للقاهرة ،تداعيات محاكمة مرسي
مقدم الحلقة :حسن جمّول
ضيوف الحلقة:
 الري كورب /كبار الباحثين في مركز التقدم األميركي جمال نصّار /رئيس منتدى السياسات واالستراتيجيات البديلة أحمد عبد الحفيظ /نائب رئيس حزب الناصري المصريتاريخ الحلقة3113/11/3 :
المحاور:
 أبعاد زيارة كيري للقاهرة أميركا ودعم سلطة االنقالب التزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل قلق أميركي من التقارب المصري الروسي أسباب نقل مقر المحاكمة مظاهرات حاشدة متوقعة دور كيري في تأجيل المحاكمةحسن ج ّمول :أهال بكم مشاهديّ األعزاء في حديث الثورة ،حلقتنا الليلة مخصصة
لمناقشة التطورات في مصر التي زارها األحد وألول مرة منذ انقالب يوليو الماضي
وزير الخارجية األميركي جون كيري ،في توقيت صادف أو قُصد منه أن يأتي عشية
محاكمة أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث ،محاكمة الرئيس المعزول
محمد مرسي وما قد يترتب عليه على الصعيدين األمني والسياسي سنتطرق إليها في
الجزء الثاني من هذه الحلقة ،أما اآلن فنتوقف مع دالالت زيارة كيري إلى القاهرة وما
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رافقها من مواقف وتصريحات لم تكن بنظر البعض كافية إلجالء الغموض عن موقف
واشنطن من مصر ما بعد االنقالب .كيري الذي أكد أن واشنطن مصممة على مواصلة
العمل مع الحكومة المصرية المؤقتة أكد كذلك أنه ناقش مع نظيره المصري الحاجة
إلى وقف العنف وإلجراء محاكمات عادلة وشفافة لكل المصريين وأمام محاكم مدنية
داعيا إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة تشمل الجميع كما أن كيري الذي قال أن
ينس توصيف
العالقات بين واشنطن والقاهرة ال ينبغي أن يتم تعريفها بالمساعدات لم َ
المناخ الذي يجب توفره كي تبلغ عالقات واشنطن بالقاهرة مستواها المطلوب.
[شريط مسجل]
جون كيري/وزير الخارجية األميركي :مثلما قال الرئيس أوباما فإننا ملتزمون
وسنستمر في العمل مع الحكومة المؤقتة ،وتعتقد الواليات المتحدة أن الشراكة مع
مصر ستكون في أفضل حاالتها عندما تبرز حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا ال تقصي
أحد تمثل مصر أساسها حكم القانون والحريات األساسية واقتصاد منفتح وتنافسي.
أبعاد زيارة كيري للقاهرة
حسن ج ّمول :لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الري كورب كبار
الباحثين في مركز التقدم األميركي ومساعد وزير الدفاع األميركي السابق ،وفي
األستوديو معنا جمال نصّار رئيس منتدى السياسات واالستراتيجيات البديلة وأحمد عبد
الحفيظ نائب رئيس حزب الناصري المصري ،وأبدأ من واشنطن مع الري كورب،
سيد ال ري مرحبا بك في البداية ونسألك إن كانت الواليات المتحدة برأيك قد حسمت
موقفها نهائيا إلى جانب االنقالب في مصر؟
الري كورب :أعتقد أن أميركا تحاول أن توازن بين أمرين أحدهما األمن القومي وكذلك
ما تم ّكن الجيش المصري أن يقدمه من ناحية فرض االستقرار في المنطقة حيث أن كل
بلد يجب أن يكون االختيار لشعبه وذلك ما يحاول كيري أن يقوله ،حيث أنه يقول نود
أن نعترف بأنكم وافقتم على وجود دستور وانتخابات وذلك ما نود أن تسيروا به من
أجل تحقيقه.
حسن ج ّمول :نعم ،ولكن أين تكمن المصلحة األميركية حاليا ،المصلحة القومية
األميركية ،في تأييد السلطة الجديدة الناجمة عنها هذا االنقالب أو أن تكون في الوسط
حاليا؟
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الري كورب :الواليات المتحدة األميركية لديها مصلحة في الحكومة الحالية ولدينا
مصلحة في أن تفرض االستقرار في سيناء وأن تمنع األسلحة من أن تمر عبر األنفاق
إلى حماس في غزة ،إذن نحن نود بأن نضمن بأن هذه الحكومة تواصل القيام بتلك
المهمة ،مصر هي أكبر بلد عربي في هذه المنطقة وبشكل أساسي فهي يمكنها أن تكون
نموذجا للدول األخرى في هذه المنطقة.
حسن ج ّمول :سيد جمال نصّار؛ برأيك ما هي دالالت زيارة كيري خصوصا إذا أخذنا
بعين االعتبار المواقف التي صدرت وما ذكره قبل قليل السيد الري كورب عن أن
المصلحة األميركية األمنية تحديدا هي األساس في التعامل مع مصر؟
صار :بطبيعة الحال الرجل ضيفك الكريم من واشنطن سيد كورب وضّح
جمال ن ّ
القضية باختصار يعني قال أنه لتأمين الوضع ،هو عاوز يقول تأمين الوضع بالنسبة
إلسرائيل هذه قضية بالنسبة لهم قضية مهمة جدا ،قضية أخرى ال بد أن نعيها أن
الواليات المتحدة األميركية ليست جمعية خيرية هي تعمل بطبيعة الحال من أجل
مصالحها من جانب ومن أجل كما ذكر هو من أجل تأمين الوضع بالنسبة إلسرائيل،
وقس على ذلك ما حدث على سبيل المثال ،سأضرب مثال للتقريب ،في سوريا عشرات
اآلالف قتلوا من المجرم بشار األسد وحينما استخدم الكيماوي وقتل أكثر من 0011
حينما أبدى استعداده بأنه سيستغني عن الكيماوي على طول مباشرة تراجعت الواليات
المتحدة األميركية بعد أن كان عازما عزما أكيدا رئيس الواليات المتحدة األميركية
بصدد أ نه سيحارب أو سينزع السلطة من بشار األسد إال أنهم تراجعوا ،هذه الحقيقة
تدل أيضا داللة قاطعة أن الواليات المتحدة األميركية ال يعنيها ال حريات عامة وال
ديمقراطية إال في داخلها ،أما أن تكون هناك ديمقراطيات وحريات للشعوب األخرى
ولدينا نماذج كثيرة جدا ما مارسته الواليات المتحدة األميركية في أفغانستان وفي
فلسطين بطبيعة الحال في بيروت في كل أماكن التي لها فيها تدخل ،في العراق..
أميركا ودعم سلطة االنقالب
حسن ج ّمول :معنى ذلك أنك ترى في كالم جون كيري اليوم دعما واضحا لالنقالب
وللسلطة الجديدة الحالية؟
صار :ويؤكد ذلك سطر واحد -أخ حسن -بسيط قاله أيضا يقول أن الجيش
جمال ن ّ
المصري يقوم بفرض االستقرار في المنطقة ،أيُّ استقرار هذا؟! يعني هؤالء أيضا
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يقلبون الحقائق ،هل األوضاع في مصر اآلن بعد تدخل الجيش الذي هو للشعب
المصري كله وفرض أمرا غير مرغوب فيه على المستوى الديمقراطي ،وألغى خمس
استحقاقات انتخابية هل هذا يؤدي إلى االستقرار؟! طبعا االستقرار..
حسن ج ّمول :لنسأل السيد أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس الحزب الناصري المصري،
سيد أحمد تعتقد أن كالم كيري اليوم يطمئن السلطة الجديدة في مصر؟
أحمد عبد الحفيظ :أوال طبعا الجزيرة لها الحق أن تصف االنقالب زي ما هي عايزة
لكن ما حدث في الثالثين من يونيو هي موجة جماهيرية جديدة مشابهة لموجة  50يناير
وأكبر منها ،وفي الحالتين الجيش اللي تدخل ،ولوال تدخله ما تحقق لها الحالة األولى
هي إزالة الرئيس وأنصاره ،يعني هو ما حدث في  50يناير إزالة الرئيس مبارك
ومجموعته وبقي النظام على حاله تقريبا يعني ،وما حدث في  01يونيو هو إزالة
الرئيس مرسي..
حسن ج ّمول :هل زيارة الوزير كيري اآلن تأتي لتبارك وتضع نقطة على أول السطر
للبدء بعالقات جديدة؟
أحمد عبد الحفيظ :أميركا ما هو إحنا فاهمين أميركا غلط ،أميركا لها مخططات
مؤسسية أ نا في تقديري أن أميركا حرضت اإلخوان على مصر وعلى النظام السوري
تقريبا سوريا خلصّت ،مصر وصلت لحالة ،اإلخوان وصلوها بمنطق هذا التحريض لم
يفهموا بأنه تحريض ،يعني هم من يوم ما أتشال مرسي واألميركان ما عملوا لهم
حاجة ،هم لم يفهموا بأنهم هم يحرضوهم عشان يعني يحصل لهم كالم مش كويس،
فضت رابعة ولم تفعل لهم أميركا شيئا مما كانت تعدهم به بأنه سيتحاكمون دوليا ومش
عارف إيه الكالم اللي..
حسن ج ّمول :لكن تبدو أميركا مع االنقالب وليس..
أحمد عبد الحفيظ :ال ،ليست مع االنقالب وال مع ..أميركا مع.
حسن ج ّمول :هكذا نفهم من كالم جون كيري..
أحمد عبد الحفيظ :تفهم من كالم جون كيري أنها وقد انتهت والحالة في مصر كده
وصلت للوضع اللي عايزه أميركا باعت مرسي زي ما باعت مبارك قبل كده بس يعني
هي باعته زي ما باعت مبارك ،ألنه أنت لما تجيء مع أي دولة..
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حسن ج ّمول :يعني بحسب موازين القوى على األرض.
أحمد عبد الحفيظ :بحسب موازين القوى على األرض ،اإلخوان منذ الثالثين يونيو..
حسن ج ّمول :في مقابل ماذا؟
أحمد عبد الحفيظ :في مقابل مصالحها بقى اللي ستتفاوض بها مع القوى..
حسن ج ّمول :دعني أسأل السيد الري كورب عن هذه النقطة ،سيد الري ضيفنا هنا في
األستوديو يعتبر أن الواليات المتحدة قد باعت الرئيس المنتخب محمد مرسي الرئيس
المعزول وهو رئيس مدني منتخب ديمقراطيا باعته من أجل مصالحها وأيدت االنقالب-
طبعا هو لم يصفه كذلك -لكنها أيدت ما جرى في الثالثين من يونيو؟
الري كورب :الواليات المتحدة ليس لديها عالقة بما حدث في مصر وأعتقد أن ذلك أمر
مهم فنحن بلد قوي ال شك بذلك الشأن لكننا لسنا مسؤولين عن كل ما يحدث في العالم
وليس أيضا بمقدورنا أن نغير كل ما يحدث في العالم ،هذا أمر قام به الشعب المصري
والجيش دون أن يستشيرنا ونحن في نهاية المطاف تركنا أمام خيارين صعبين فقد كان
بمقدورنا أن نرفض االعتراف بالحكومة الجديدة ونقطع كافة المساعدات وهو أمر
سيصعب األمر علينا في أن نعمل مع مصر بشأن بعض القضايا األمنية أو أنه كان
بمقدورنا أن نتبنى االنقالب وهذا ما لم نقم به ،عليكم أن تتذكروا بأميركا لدينا فصل بين
السلطات ،فالكونغرس قال بأنه إذا كان هناك انقالب فيجب أن نقطع كافة المساعدات
وأعتقد أن أوباما أراد أن يمضي من تلك األفكار ويتبناها من خالل قطع بعض
المساعدات لكنه لم يريد أن يقوض مقدراتنا في أن نجعل الجيش المصري بأن يفي
بوعده وذلك من خالل صياغة الدستور والقيام بتنظيم انتخابات وتنظيم محكمة للسيد
مرسي.
التزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل
حسن ج ّمول :هل نفهم من كالمك أن الواليات المتحدة تفتقد إلستراتيجية واضحة
إستراتيجية تعامل مع المستجدات المصرية وتنظر بمنظور أمني واحد تجاه إسرائيل ال
أكثر وال أقل؟
الري كورب :ال مجددا أعتقد بأن األهداف األميركية تتمثل في أن تسمح للناس بأن
يقوموا باختياراتهم ال يمكننا أن نملي طبيعة هذه الخيارات تماما بأنه ال يمكننا أن نغير
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األحداث على األرض ،أحد الضيوف لديك قال وضرب المثل في سوريا حيث أنه هناك
ليس لدينا الكثير لنقوم به لنغير الوضع في سوريا بتكلفة مقبولة لنا فبالتالي علينا أن
نتعايش مع تداعيات الوضع هناك ونحاول أن نستفيد من الوضع هناك لنتوصل إلى حل
متفاوض عليه ،كافة الدول تحاول أن تحرز توازنا بين قيمها ومصالحها من السياسة
الخارجية تتعلق بالتعامل مع األوضاع الصعبة لو أن األمر كان واضحا لم يكن األمر
صعبا لهذا الحد ،لكننا اآلن نشاهد ظروفا صعبة يجب علينا أن ال نتعامل معها من
ناحية أسود وأبيض صحيح أو خاطئ.
حسن ج ّمول :سيد جمال يعني يتضح من كالم ضيفنا أن الواليات المتحدة تتعامل
ببراغماتية وبواقع على األرض واألقوى اآلن على األرض من يحكم ،تضطر الواليات
المتحدة لئن تتعامل معه ،وكما يقول سيد أحمد فهمنا منه وكأن اإلخوان المسلمين
راهنوا على الواليات المتحدة ،لكن الواليات المتحدة لمصالحها باعتهم كما باعت قبلهم
حسني مبارك ما رأيك؟
صار :دعني أوال أقول في أمرين أو في محورين :المحور األول فيما يتعلق
جمال ن ّ
بالسيد كورب يقول كالم في غاية الخطورة وهو مغلوط بحد ذاته يقول ليس للواليات
المتحدة األميركية عالقة بما يحدث في مصر هذا كالم مغلوط ،ألنه ألفكيك -كما
يقولون -األول عبد الفتاح السيسي هو قال بنفسه أنه كان يتصل بوزير الدفاع األميركي
وكانوا على تواصل لمدة شهور ،فإذن فكرة أنه لم يكن هناك تواصل ثم أن مصر دولة
كبيرة ودولة ومحورية فال يعني يفهم كالم السيد كورب أنه الواليات المتحدة ليس لها
عالقة بما يحدث في مصر هذا كالم مغلوط ،فكرة أنه تسمح للناس أن يقوموا
باختياراتهم وتسمح للديمقراطية هذا غير صحيح ،يعني نحن إذا نظرنا للممارسات التي
قامت بها الواليات المتحدة األميركية في كل البالد التي تدخلت فيها في العراق اآلن
الديمقراطية في العراق البلد تعيش في جو بسيط وسهل وجيد ،انظر إلى كل الدول انظر
إلى استخدام الفيتو المستمر مع الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين من قبل دولة محتلة
تقوم باحتالل أراضيهم إلى آخره ،يعني نماذج تدخل الواليات المتحدة في كل الدول
نماذج مفضوحة اسمح لي أن أقول هذا الكالم بوضوح ،ألنه هذا كالم خارج السياق
الذي يقوله السيد كورب ألنه كل التفاصيل تقول أن الواليات المتحدة تورطت في
المنطقة من أجل أمرين أساسيين :األمر األول كما قلت تأمين إسرائيل ووضع إسرائيل،
األمر الثاني :المستوى االقتصادي ،فيما يتعلق باإلخوان المسلمون أنا أقول لك فليقرأ
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السيد كورب غيره والسادة المشاهدين كل أدبيات اإلخوان المسلمين فيما يتعلق
بالواليات المتحدة األميركية ،هذا كالم سياسي يقال في الهواء الطلق وفي الفضاء ،أما
في الواق ع تجد أن كل أدبيات األخوان تنص على مخالفة اإلدارة األميركية في كل
انتهاجها سواء في باكستان أو في العراق أو في مناطق أخرى..
حسن ج ّمول :لكن السيد كورب يقول أنه ليس للواليات المتحدة القدرة على تغيير الواقع
على األرض هي تتعامل مع متغيرات تحصل لكنها ال تنشأ هذه المتغيرات هي تحديدا.
صار :أنا في ظني أن االنقالب الذي حدث في مصر كانت هي منشأة وكانت هي
جمال ن ّ
داعمة وكانت هي موجهة وأنا قلت لك بكل وضوح لم يستطيع ألفكيك األول عبد الفتاح
السيسي أن يقوم بهذا الفعل إال أن يكن هناك ترتيب من الواليات المتحدة األميركية كما
تعلم هو درس هناك له تواصل لفترة طويلة بالواليات المتحدة األميركية..
حسن ج ّمول :السيد أحمد أيضا هناك وجهة نظر يعني جديرة بأن يفكر فيها المرء وهي
أنه هل يعقل بلد مثل مصر سيكون فيها هذا التغير الجذري مع كل تأثيراته على الواقع
األمني حتى مع إسرائيل فيما يتعلق بسيناء وال يكون للواليات المتحدة أي عالقة أو أي
تدخل خصوصا وأن الفريق السيسي كان يتحدث عن اتصاالت مستمرة مع الواليات
المتحدة؟
أحمد عبد الحفيظ :طبعا ،طبعا أنا عاوز أن أقول لحضرتك حاجة ربما يكون الفارق
بين فريق السيسي واإلخوان أنه عشان درس في أميركا فهمها أكثر وفهم يمكن الحاجة
زي اللي يقولها مستر كورب.
صار :ما الدكتور مرسي درس في أميركا؟!
جمال ن ّ
أحمد عبد الحفيظ :لم يفهم ،وأنا أعمل له إيه؟! درس ولم يفهم األميركان أو أن اإلخوان
بشكل عام ما بين التهويمات التي يقولوها في أدبياتهم وهي صحيحة عن عدائهم
ألميركا وإسرائيل وما بين الواقع العملي اللي هم مارسوه على امتداد على األقل من
الخمسينات في خدمة اإلستراتيجية األميركية بدعوة أن هذه مصالح مؤقتة مش عارف
جماعة ما هياش حاكمة يبقى لها مصالح مؤقتة مع دولة عظمى ،إزاي سواء الذي
عملوه ضد جمال عبد الناصر أو اللي عملوه ضد اإلتحاد السوفيتي أو اللي عملوه في
ت أو في مصر حاليا ،لكن هم في واقع
أفغانستان أو في الصومال أو في سوريا دي الوق ِ
األمر لم يفهموا األميركان الفريق السيسي فهم ،والفريق السيسي فهم..
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حسن ج ّمول :عفوا سؤال؟
أحمد عبد الحفيظ :أنا بقول في هذه النقطة ،وإحنا كان كل الكالم في الرئيس مرسي إن
أميركا هي التي فرضته على مجلس العسكري السابق ،ووزيرة الخارجية األميركية
وكثير من المسؤولين األميركيين قالوا إحنا فرضناه ،قالوا كالم زي الذي يُقال النهاردة
الذي قاله مستر كورب ،اللي هو إيه؟ إن نحن ال فرضنا وال حاجة ،وزيرة الخارجية
األميرك ية قالت بالنص نحنا إنا قلنا الزم الرئيس المنتخب يستلم السلطة ونحن متوقعين
أن الرئيس المنتخب سيبقى إخوان ألن بقى لنا  51سنة اإلخوان يجيئوا وراء الحزب
الوطني فتوقعاتنا العادية أنه لما الحزب الوطني زال اإلخوان جاؤوا فهذا ليس تأييدا
لإلخوان وبالتالي سأصل للنقطة اللي حضرتك عايزها وبالتالي سوء فهم اإلخوان
لألميركان وقدرة الفريق السيسي على فهم األميركان..
حسن ج ّمول :باألميركيين يعني..
أحمد عبد الحفيظ :ال قدرته على فهمهم أصل الدنيا أوسع من حكاية المؤامرة والترتيب
أنا فهمت أن األميركان أقدر أن أفرض عليهم ما يقولونه فرضت عليهم يبقى أنا كسبت.
حسن ج ّمول :سؤال بسيط عفوا عندما تقول يعني أنت أيضا أال تعتقد أن في األمر
تبسيطا ما يعني عندما تقول أن اإلخوان كانوا يخدمون اإلستراتيجية األميركية فإذا
بالفريق السيسي يطيح بحكمهم ويضعهم في السجون وال يرف للواليات المتحدة أي
جفن ،هل هي ضعيفة إلى هذا الحد إذا كان يخدم إستراتجيتهم؟!
أحمد عبد الحفيظ :ال ،ال ليست ضعيفة ما فهمه الفريق السيسي هذا ال يحتاج ترتيب أنه
إذا الشعب تحرك والجيش أيده زي ما حصل في  50يناير األميركان لم يمانعوا يعني
ما فيش خطر حقيقي على مصالحهم من مثل هذا التحرك ،وأنا رأيي ما فيش خطر
حقيقي على مصالحهم في هذا الموضوع يعني أنا ضد كل التهويمات التي تقول الموقف
من أميركا ما فيش إمكانيات حقيقية في الواقع العربي اآلن لبناء موقف حقيقي ضد
الهيمنة األميركية.
قلق أميركي من التقارب المصري الروسي
حسن ج ّمول :دعني أعود إلى السيد كورب في واشنطن سيد كورب هل تعتقد بأن
التوجه المصري الجديد نحو روسيا في موضوع التسلح في موضوع السياسة خصوصا
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مع صعود نجم روسيا في اآلونة األخيرة على الصعيد الدولي ربما يكون قد سرع في
التقاط الواليات المتحدة الفرصة من جديد في مصر من خالل زيارة جون كيري؟
الري كورب :أعتقد أن القلق الرئيسي يتمثل في أننا نقوم بتحسين العالقات ،لقد قمنا
بتحسينها مع السعودية والوزير كيري ذهب إلى مصر التي السعودية هي التي كانت
تدعم السيسي ،إذن هو يقوم بزيارة لمصر وللسعودية التي تدعمهم ،السعوديون ليسوا
سعيدين بكثير من السياسات األميركية في المنطقة بما فيها دعمنا للدكتور مرسي
وكذلك عدم تدخلنا في سوريا ،أعتقد أن ذلك نفسه فيما يتعلق في زيارة كيري إلى
السعودية شبيهة بزيارته لمصر بحيث أنه يسعى إلى تعزيز العالقات بين البلدين وبما
فيها السعودية نتيجة ألن لديها تأثير كبير على االقتصاد ونتيجة لمواردها الكبيرة
والنفط.
حسن ج ّمول :لعلك سيد كورب استمعت إلى الوزير األميركي وهو يشدد على الصداقة
مع المصريين يعني بشكل حرفي ،الصداقة مع المصريين ومصر ويقول أننا شركاء،
لكن المعروف أن هناك انقسام بين المصريين اليوم ما بين مؤيد للرئيس المعزول محمد
مرسي ومؤيد للوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ،هنا ماذا يقصد جون كيري بحديثه
صداقة المصريين بالعموم تهرب من تحمل المسؤولية؟
الري كورب :أعتقد أن ما يقوله الوزير كيري خالل زيارته لمصر هو أننا نتوقع من
السيسي وغيره من القادة الذين أطاحوا بالسيد مرسي أن يصيغوا دستور ويعيدوا
صياغته وأن ينظموا انتخابات نيابية ،علي أيضا أن أقول أن الواليات المتحدة األميركية
قامت بحث مرسي لئن يكون أكثر شمولية في حكمه وأن يصيغ دستورا أكثر شمولية
من ذلك الدستور الذي قدمه ،إذن نحن نحاول تقديم ما نعتقد أنه صحيح لكن لمرحلة ما
هنالك حدود لما نستطيع أن نقوم به ،صحيح أن الفريق السيسي قضى سنوات كثيرة
يدرس في أميركا مثل مرسي وفكرة أن الجنرال السيسي قد قضى فترة طويلة في
األكاديمية العسكرية لديه تأثير ذلك هذا غير صحيحا ،تشاك هاغل وزير الدفاع
األميركي دعاه إلى عدم قمع المتظاهرين في مصر وأن يفي في االلتزامات التي أطلقها
بشأن توفير حكم شامل يشمل كافة المصريين.
حسن ج ّمول :سيد كورب كيف يمكن التوفيق بين الحديث عن هذه العالقة واإلطراء إذا
صح التعبير تجاه الوضع القائم حاليا في مصر في مقابل استمرار التجميد الجزئي
للمساعدات ثم يقول السيد كيري أن العالقة ال يمكن ميزانها بالمساعدات لمصر كيف
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ذلك؟
الري كورب :بشكل أساسي وكما ذكرت آنفا في أميركا لدينا فصل في السلطات
فالكونغرس أقر قرارا يقول بأنه عندما يكون هنالك انقالب فال يمكن ألميركا أن تقدم
مساعدات عسكرية ،الوزير كيري وأوباما لم يودوا أن يقطعوا العالقات مع مصر
وبالتالي أو قفوا بعض المساعدات وابقوا على بعضها ألننا نود أن نبقى على اتصاالتنا
ألسباب إستراتيجية بالنسبة لنا ،وكذلك لنساعد مصر لتمض قدما ً إلى العملية التي يودها
معظم المصريين ،ولكن السياسة الخارجية ال تتعلق بالخيارات السهلة وإنما الموازنة بين
مصالح متنافسة وهذا األمر منطبق على نفس الحالة بالحرب العالمية األولى بتحالفنا مع
االتحاد السوفيتي لهزيمة هتلر.
حسن ج ّمول :أعود إليك سيد جمال ،زيارة كيري والتصريحات التي صدرت هل تعتقد
بأنها تشكل انعطافة حقيقية وماذا سيكون انعكاسها على الواقع السياسي في مصر في ظل
استمرار الرفض الشعبي والمظاهرات أيضا ً مع اقتراب محاكمة الرئيس مرسي غداً؟
صار :هي بطبيعة الحال تؤكد على أن الواليات المتحدة األميركية ليس لها في
جمال ن ّ
الوجود إال مصالحها لألسف تدعي أنها تحافظ على الديمقراطيات في العالم ولكنها تفعل
على األرض غير ذلك وأذكرك -حسن -بكونداليزا رايس حينما كانت وزيرة الخارجية
لإلدارة األميركية في حينها كانت تقول أننا نريد إصالحا ً وكذا وكذا وتغيير ما يحدث في
المنطقة بعد استبداد طويل ،حينما أتت االنتخابات سواء في مصر أو غزة باإلسالميين
اعترضوا وتركوا هذه األنظمة تعود إلى سيرتها مرة أخرى ،أنا أسأل أيضا ً السيد كورب
فيما يتعلق بكم القتلى الذي حدث من ألفكيك السيسي وعصابت ِه في مصر ،ما موقف
الواليات المتحدة األميركية من ذلك؟ هل هذه ديمقراطية؟ هل هؤالء يدافعون؟ أين هي
حقوق اإلنسان؟ أين االعتقاالت التي تتم بعشرات اآلالف؟
حسن ج ّمول :ولكن على المستوى السياسي ما الذي سيتغير ،تعتقد أن شيئا ً ما سيتغير؟
صار :أنا أقول لك -أخ حسن -أن المتغير الوحيد والعنصر األساسي في كل
جمال ن ّ
المعادلة هو الشعب المصري ،الشعب المصري قادر بإيمانه بقضيته ومستقبله على أن
يغير هذا ،ال يعنينا الواليات المتحدة األميركية ،الواليات المتحدة األميركية أنا أطمئنك
أنها قريبا ً إلى الزوال لن تكون هناك ما يسمى واليات متحدة أميركية ،ومصر هي األبقى
بشعبها وبقوته.
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حسن ج ّمول :كيف سينعكس الموقف األميركي على أداء السلطة الحاكمة اآلن في
مصر؟
أحمد عبد الحفيظ :الموقف األميركي اعتراف ،بأنه أنا متحفظ على اللي حضرتك سألته
وأخذته بصيغة السؤال للسيد كورب عن وجود انقسام في مصر ،مصر ليس فيها
انقساما ،مصر جماهيرها كلها وقواها السياسية مع الفريق السيسي ومع ثالثين يوليو،
وما جرى فيها وأنا على رأيي أن هي ليست ثورة هي موجة ثورية..
حسن ج ّمول :لماذا تصرون على تجاهل شريحة..
صار :يعني اللي تطلع في الشوارع دية ما إلها عالقة بمصر.
جمال ن ّ
أحمد عبد الحفيظ :آه اإلخوان المسلمين من معهم ،ومن معهم ُدول جزء من الشعب
المصري ال شك ،وجزء ال يمكن استئصاله بأي حالة وأنا هذا كاتبه في األهرام..
صار :يبقى في انقسام فال تقول أنه ما فيش انقسام يا أستاذ أحمد.
جمال ن ّ
أحمد عبد الحفيظ :إنما هناك جزء ،الواليات المتحدة راهنت على أن هذا الجزء اللي
نسقت معه وشغالة معه من الخمسينات على األقل لما كان..
صار :هذا غير صحيح..
جمال ن ّ
أحمد عبد الحفيظ :من سنة  1231من يوم نشأة اإلخوان سنة  1231راهنت أن هذا
الجز ء سيعمل لها جانب شعبي ،وسيعمل للعالقة المصرية األميركية غطاء شعبي فلما
فشل هذا الجزء ولما لقيت الجماهير طلعت في موجة ثانية مماثلة لموجة  32يناير أسّقط
في يدها وما قال وقيل النهارده إعالن بأنه أسّقط في يدها وأن رهانها على اإلخوان
سقط ،أنا عاوز بس أقول حاجة ما فيش دول رشيدة تعمل حاجة غير مصالحها اللي فاكر
حد يعمل له وال اللي يراهن على حد واللي يراهن على حد أنه يجيبه وسينطقه ،واللي
كانوا رايحين جايين على أميركا سنة  3111رهانا ً على أن أميركا اللي بتمسك واللي
ستقوله سيمشي هم اللي مش رشداء.
حسن ج ّمول :أعود للسيد الري كورب باختصار سيد الري بالحديث عن الرهانات ،هل
يمكن في ختام جزئنا األول هذا أن نقول إن الواليات المتحدة لطالما راهنت على الجيش
في مصر أيا ً كان اتجاه هذا الجيش؟

- 11 -

الري كورب :ال أعتقد بأن أميركا راهنت على الطرف الذي يدير مصر أيا ً كان ،تماما ً
خالل الحرب الب اردة عندما كانت تركيا فيها انقالبات كنا نتعامل مع الطرف الذي يحكم
وذلك نتيجة لمصالحنا اإلستراتيجية.
حسن ج ّمول :ويبقى سؤالي فيما يتعلق بزيارة كيري إن كان قُصد منها أن تكون عشية
محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ،هل من رسائل تريد أن توجهها الواليات
المتحدة خصوصا ً أنه نتحدث عن محاكمات عادلة وأمام محاكم مدنية ولكنه لم يذكر
مرسي باالسم تجاهل المحاكمة بحد ذاتها؟ سيد كورب ،يبدو أن السيد الري كورب لم
يعد يسمعنا ،على ك ٍل نشكره جزيل الشكر لمشاركته معنا في الجزء األول من هذه
الحلقة ،أما في الجزء الثاني مشاهدينا بعد الفاصل فسنتناول التداعيات السياسية واألمنية
المحتملة لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ابقوا معنا.
[فاصل إعالني]
حسن ج ّمول :أهالً بكم من جديد مشاهدينا ،قررت محكمة استئناف القاهرة نقل محاكمة
الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى أكاديمية الشرطة ،وكان من المقرر أن تُعقد
المحكمة في معهد أمناء شرطة طرة قبل التراجع عن ذلك وتحديد أكاديمية الشرطة مقرا ً
لعقد الجلسات التي تقرر أن تبدأ االثنين ،يذكر أن أكاديمية الشرطة هي الموقع الذي
يحاكم فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ولمناقشة هذه القضية يبقى معنا في األستوديو ضيفينا جمال نصار رئيس منتدى
السياسات واالستراتيجيات البديلة وأحمد عبد الحفيظ نائب رئيس الحزب الناصري
المصري ،وأبدأ معك سيد أحمد عبد الحفيظ :برأيك لماذا نقل مقر المحاكمة؟ ولماذا هذا
الهلع والخوف من يوم المحاكمة؟ فنُشر عشرون ألف جندي وهنا التخوفات شديدة في
الشارع المصري إزاء مصر.
أحمد عبد الحفيظ :وهللا هلع وخوف أنا أعتقد لو عندهم هلع أو خوف ..كان في اإلمكان
المحاكمة ما تبقاش بكرة ،إنما في رغبة في التأمين ،وقوى األمن عادة في أي بلد في
الحاالت التي مثل هذه تحب تظهر لنفسها إنها تعمل عمال كبيرا ،يعني زي أي حاجة
حضرتك لو عملت هنا سبق في الجزيرة ستظهره يعني ،أو لما يقولوا لك أنه ضيف جاي
في زيارة لقطر مثالً ستالقي الجزيرة تجري والقنوات كلها تجري عشان تبين انه هي
استطاعت أن تصل إلى هذا الضيف وتحقق سبقا ،فهي عملية أنا رأيي من قوى األمن.
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حسن ج ّمول :كان هناك سابقة أنها لم تجرأ على إحضار متهمين ،مرشد األخوان ونائبه
لم تجرأ على إحضارهم.
أحمد عبد الحفيظ :قوى األمن ال ال ال قوى األمن من معالم المحاكمة العادلة ،عندنا
كحقوقيين أنك أنت ال تكره المتهم ،ده حق المتهم في الصمت ،ال تكرهه على الحضور
وال تكرهه على القول ولما تمشي إجراءات المحكمة ،المحكمة تقرر أنها تجيبوا..
أسباب نقل مقر المحاكمة
حسن ج ّمول :لماذا النقل؟ لماذا نقل مقر المحاكمة؟
أحمد عبد الحفيظ :النقل أنا أعتقد ألسباب أمنية؟ ليس هلعا ً أو خوفا ً وإنما ألسباب أمنية
حقيقية ،طبعا ً موجود مخاطر أمنية ال تصل إلى الهلع والخوف ولكن توجد مخاطر أمنية
يؤمنوها بشكل أكثر من الالزم ،يعني أنا رأيي مثال فض رابعة بهذه الطريقة كان ممكن
ينفض بطريقة أحسن وأكفأ من كده ،ده شغل وظيفي ،شغل وظيفي كده يعني أنا قاعد
أعمل أيه ،قاعد أقول أنه ممكن مكتب مكافحة الناصريين مثال في أمن الدولة مش القي
شغل ،كله ا لشغل ضد األخوان فيروح باعت تقرير بأحمد راح الجزيرة وانتظروه في
المطار وال حاجهُ ..شغل.
حسن ج ّمول :سيدي الموضوع إجراء شغل يعني وبالتالي ليس هناك خوفا أو هلعا؟
صار :ال هو أحمد عاوز يشتغل لنا ،مش أنه مش شغل ،وسيد أحمد رجل
جمال ن ّ
سياسي..
أحمد عبد الحفيظ :ال ال العفو ،أنا بقول رأيي الحقيقي في تقدير الوقت.
صار :حقوقي بنفس الوقت ،هذا كالم خارج السياق والواقع لماذا؟ ألنه أنت حينما
جمال ن ّ
أنت قلت أستاذ حسن أنه تم تعيين أو رصد أو تخصيص أكثر من عشرين ألف شرطي
وأمين شرطة وإلى آخره وأربعة عشر طائرة ،وصدعوا أدمغتنا منذ فترة طويلة أنه
سيكون في معهد أمناء الشرطة ألنه آمن ،يعني هذا دليل على اهتراء هؤالء من جانب
وعلى اهتزازهم وعلى هلعهم وخوفهم الشديد ،يعني أنت لو سألتني لماذا فعلوا ذلك ال
أعرف ،ولكن المشهد العام يقول أن هذا رعب وخوف شديد ،أوالً هذه المحاكمة تمثلية
كبرى وهي المحاكمة األساسية لهؤالء االنقالبيين ،لماذا؟ ألنه طبقا ً لدستور 3113
وقانونا ً ودستوراً ال يصح هذه المحاكمة بهذه الطريقة تماما ً ألنه ال بد إذا أرادوا أن
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يحاكموا الرئيس أيا كان سواء مرسي أو غيره طبقا للدستور ال بد أن تكون هناك
محاكمة خاصة وتكوينها له خصوصية وان يكون مجلس الشعب يوافق على ذلك.
حسن ج ّمول :باعتباره رئيسا.
صار :باعتباره رئيسا طبعا ،هو الرئيس الحقيقي ،يا سيدي أنا لو انك سألتني
جمال ن ّ
أستاذ حسن لماذا هؤالء االنقالبيين فعلوا ذلك؟ ولماذا يؤيدهم بعض الناس من السياسيين
أو غيرهم؟ أقول لك في أربع نقاط سريعة :رقم واحد إما أن يكون لمصالح أو منافع
خاصة ،رقم اثنين لفشلهم الذريع في الممارسات السياسية ،انظر لكل القوى السياسية
الموجودة على الساحة واألحزاب السياسية فشلت فشال ذريعا.
حسن ج ّمول :طيب.
صار :أكمل سطر واحد بس ،وأيضا أيضا كره هؤالء للتيار اإلسالمي أو بعض
جمال ن ّ
األشخاص يجمع بين كل هذا وذاك.
حسن ج ّمول :طيب ،سيد أحمد نقطة هامة أثارها سيد جمال :بغض النظر عن شرعية أو
عدم شرعية المحاكمة لكن في النهاية هذا رئيس منتخب عزل من قبل وزير الدفاع ،لكن
هو في حد ذاته رئيسا منتخبا ومعترفا به ،كيف تتم محاكمته أمام محاكم عادية وليس أمام
محكمة مختصة بمحاكمة الرؤساء؟
أحمد عبد الحفيظ :أساسا وفي أصول األشياء أنا قلت لك بموجب  31يونيو ،وعلى فكرة
أنا ال بسمي  32يناير ثورة وال  31يونيو ثورة ،وكالم مكتوب ومسجله في مقاالت في
األهرام وفي األخبار ويمكن قريب كمان ،إنما هي موجات جماهيرية غاضبة كويس،
وأنا زي ما وصفت  32يناير غضبة ضد مبارك 31 ،يونيو غضبة ضد مبارك ومرسي
أو بقايا غضبة مبارك وعليها غضبة ضد مرسي .في كال األحوال الجيش تدخل وحط
خارطة الطريق األولى سواء بعد  32يناير أو بعد  31يونيو ،في كل األحوال عطل
الدستور القائم ،في كل األحوال نحى الرئيس المنتخب أيا كانت طريقة االنتخاب ،في
الحالتين يحاكموا محاكمة أمام القضاء الطبيعي ،وأيام مبارك كنا نفخر ونقول أول مرة
وأنا كتبته وقلت هذا كالم فاضي أول مرة ماذا؟ طيب ما تشوفوا أول مرة جائز الناس
اللي قبلينا ما عملوا عشان غلط ،يعني إحنا في العالم العربي..
حسن ج ّمول :بتهم ماذا؟ لنبق في النقطة.
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أحمد عبد الحفيظ :إذن المحكمة شرعية من وجهة نظر الظروف السائدة في مصر من
 32يناير.
حسن ج ّمول :يعني كل غضبة تلغي القانون والدستور؟
أحمد عبد الحفيظ :إلى حد ما الناس تستقر ،ما أنت ما عندك ..هو في أخطاء من النخبة،
يعني النخبة المدنية..
حسن ج ّمول :أوال ألنه هذا النقطة أيضا هامة بتهم القتل والتحريض على القتل.
أحمد عبد الحفيظ :أنا ال أعرف التهم بس اللي أنا أرجوه انه الفريق السيسي والحكومة
القائمة ومن يصلوا بالهبة الجماهيرية العظمى في  31يونيو إلى مرتبة الثورة ،انه تكون
محاكمة الرئيس مرسي ومن معه ليست أقل من ناحية قواعد المحاكمة العادلة وتوفير
الدفاع..
حسن ج ّمول :واحدة من هذه التهم هي التي قلت..
أحمد عبد الحفيظ :ويجب أن توفر له وسائل الدفاع.
حسن ج ّمول :نعم.
أحمد عبد الحفيظ :وأنا شخصيا لوال إنني ممتنع عن الدفاع في القضايا السياسية بما فيها
إنني لم أشارك في محاكمة مبارك وغيره من حوالي  12- 11سنة.
حسن ج ّمول :كنت في فريق الدفاع.
أحمد عبد الحفيظ :لكنت في فريق الدفاع على األقل من اجل أصدقائي مثل عصام
عريان وعصام سلطان وأبو العال.
حسن ج ّمول :سيد جمال ما رأيك بالتهم المساقة إلى الرئيس المعزول؟
صار :أوال دعني أستاذ حسن أقول أن الرجل رفض أن يترافع عنه أحد ،حتى
جمال ن ّ
نكفي األستاذ أحمد مؤونة التعب والمشقة.
أحمد عبد الحفيظ :أنا طلبت من المنظمات المدنية ونقابة المحامين.
صار :المحكمة سيدي غير شرعية وغير دستورية وغير قانونية ،رقم  3فيما
جمال ن ّ
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يتعلق بالتهم أستاذ حسن اسمح لي :التهم هي التحريض على القتل في االتحادية ،هذا
حرض من الذي قتل؟ أين محمد إبراهيم الذي كان وزير الداخلية أين الحرس الجمهوري
التابع لوزير الدفاع؟ الذي هو اآلن قائد االنقالب ،أين هذا؟ أين هؤالء؟ يعني لو أننا قسنا
األمر على ما حدث لمبارك على سبيل المثال ،طالما أن األستاذ أحمد يقول انه هذه ثورة
وهذه ثورة وهذه على نظام كذا وهذه على نظام كذا ،االتهام كان موجها لمبارك ألنه
حرض ولوزير داخليته ولستة من المسؤولين معه.
حسن ج ّمول :نعم.
صار :أين إذن هذه..
جمال ن ّ
حسن ج ّمول :ستعود لتكمل الفكرة لكن فقط في هذه النقطة أين وزير الداخلية يعني في
هذه النقطة..
أحمد عبد الحفيظ :األستاذ الدكتور جمال يقول واجهة فاعل ،أنا لو محامي أحد المتهمين
بالش الرئيس مرسي ألنه فعال رفض ومصر على أنه الرئيس الشرعي وانه ال يحاكم
بهذه الطريقة وهذا حقه طبعا ،إنما الذي يقوله دا أنا لو وقفت في المحاكمة الصبح سأقول
والمحكمة تقدره ،إنما أنا ما ليش يعني أنا طالما ..شوف أنا عايز أقول لحضرتك حاجة..
حسن ج ّمول :قصدي النقطة توضحت ،فقط أريد أن آخذ رأيك في هذه النقطة ،تفضل
أستاذ جمال.
صار :إذن أستاذ حسن هم أرادوا أن يبحثوا للرجل عن أي تهمة كانت ،ثم فيما
جمال ن ّ
يتعلق أيضا باالتحادية لو سألتني من الذي قتل؟ هناك كان عشرة قتلوا ،تسعة من
اإلخوان المسلمين وواحد فقط هو الحسين أبو ضيف ،أنا أنكر كل هذا وأستنكره بكل
األشكال أي دم يسقط ؟
حسن ج ّمول :طيب.
صار :إذن التهمة يا سيدي يعني كيف يقتل الرجل أتباعه؟ ماشي ..القضية الثانية
جمال ن ّ
فيما يتعلق بمن تدافع في هذا الموضوع ومن تداخل فيه؟ هو وزير الداخلية ووزير
الدفاع ،يعني يجب أن يكون هما على رأس هذه المحاكمة ،وهذه المحاكمة ال يجب أن تتم
ألنها محاكمة ساقطة وأنا أدين أيضا القضاة.
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مظاهرات حاشدة متوقعة
حسن ج ّمول :أنا أريد منك باختصار اآلن ماذا تتوقع من تداعيات لهذه المحاكمة
خصوصا بأنه يتوقع غدا أن تكون هناك مظاهرات حاشدة ،ذروة المظاهرات التي ُدعي
إليها؟
صار :نعم أنا أتوقع طبعا أن الشعب المصري لن يرضى بهذه المهزلة ،الشعب
جمال ن ّ
المصري قادر أن يعيد ثورته مرة أخرى ،ما حدث في  31يونيو وما تبعه من بيان
انقالبي في  3يوليو ،هذا انقالب بامتياز على المستوى السياسي وعلى المستوى
القانوني.
حسن ج ّمول :ماذا تتوقع سيد أحمد؟
صار :والشعب المصري قادر أن ينهي هذا الكالم.
جمال ن ّ
حسن ج ّمول :ماذا تتوقع سيد أحمد؟
أحمد عبد الحفيظ :أنا أتوقع أن إجراءات المحاكمة ستتم غالبا.
حسن ج ّمول :تتوقع أن تكون علنية؟
أحمد عبد الحفيظ :علنية وإذا لم تكن علنية سنغلط غلطا كبيرا ألنه أساسا..
حسن ج ّمول :علنية بمعنى أنها منقولة مباشرة؟
أحمد عبد الحفيظ :أنا أرجو أن التهم..
حسن ج ّمول :منقولة على الهواء؟
أحمد عبد الحفيظ :أعتقد أن المحكمة لن ترضى وأنا ضد النقل على الهواء وكنت ضده
من أيام مبارك على فكرة ،لكن ال نريد أن نزايد..
حسن ج ّمول :ولكن علنية..
أحمد عبد الحفيظ :علنية نعم ألنه ال نريد مزايدة وال نريد وقوفا أمام الكاميرات ،الكالم
الذي قاله الدكتور جمال كالم خطير اللي هو انه في  11مقتولين تسعة من اإلخوان،
عظيم جدا إذن هذا يقتضي انه المتهمين يصروا على حقوقهم ويطرحوا وجهة نظرهم
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وإذا كان لديهم أدلة ،ألن عند موضوع المسؤولية عن القتل المفروض كل الناس تبقى
في اتجاه واحد عشان مش كل مرة يقتل ناس وما نعرفش مثل أيام مبارك بالضبط.
حسن ج ّمول :إذن كما قال السيد جمال أساسا الرئيس مرسي ال يعترف بالمحكمة أصال
وهو يعتبرها غير شرعية.
أحمد عبد الحفيظ :هو حر بس هي محكمة شرعية.
حسن ج ّمول :لكن السؤال..
أحمد عبد الحفيظ :أمام القضاء الطبيعي واللي تولت إجراءاتهم كلها النيابة.
صار :ما يقول به األستاذ احمد حول القضاء الطبيعي اآلن من تحويل أناس و
جمال ن ّ
بنات  33بنت إلى..
حسن ج ّمول :ماذا تتوقع من سيناريوهات يمكن أن تحصل؟ هل تتوقع أن تؤجل
المحاكمة ،أن يحضر الرئيس مرسي ،يتعاون الرئيس مرسي ما رأيك؟
صار :يعني أتصور مع هذا االرتباك الشديد الذي أظهروه في اللحظات األخيرة
جمال ن ّ
بتحويل مكان المحاكمة ،أن يتحججوا بأي شيء ،هذا سيناريو ويقولون تتأجل ألجل
مسمى يحددوه فيما بعد ،أو ربما الرئيس ال يحضر من جانب آخر ،أو ربما يحدث هناك
هرج و مرج من حشود هنا أوهناك ،فهو طبعا في ظني بنسبة كبيرة لن يذيعوه ألنه هذه
ستكون محاكمة له مباشرة وبالتالي..
دور كيري في تأجيل المحاكمة
حسن ج ّمول :هل قرأت رسالة بهذا المعنى من تصريحات جون كيري اليوم في مصر؟
باختصار.
صار :هو طبعا أنا في ظني أيضا انه سبب تحويل المكان ربما يكون بتوجيه من
جمال ن ّ
كيري ،في ظني هذا.
حسن ج ّمول :نعم سيد أحمد أال تعتقد بأن اإلجراءات المتبعة مع الرئيس مرسي منذ أن
عزل وحتى اليوم ،وضعه في آماكن سرية غير معروفة ،ال توجد زيارات منتظمة له،
إضافة إلى ما أثير حوله قد حوله إلى رمز أكثر منه رئيسا معزوال؟
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أحمد عبد الحفيظ :رمز إخواني ،يعني شوف القضية أساسا في السياسة إيه؟ ودائما كنت
أنا أقول اإلخوان واإلسالميين نخبة مثلنا بس هم مثال ب  111ألف أو  311ألف وإحنا 2
أالف ،ماشي  2أنفار بس في اآلخر نخبة ،الجماهير فين ..يعني جمال عبد الناصر قال
مرة أنه الثورة قلة والثورة المضادة قلة والذي يأخذ الجماهير هو الذي يكسب ،الجماهير
فين؟ الجماهير اآلن في جانب ،واإلخوان المسلمين وأنصارهم في جانب آخر.
صار :واللي في الشارع دا إيه؟
جمال ن ّ
أحمد عبد الحفيظ :شغب إخواني ،اللي في الشارع شغب إخواني بدليل أنه لم يحدث
ت بالجماهير مثال في أي حركة تشبه أي
نتيجة ،لم يتطور إلى مراحل أعلى ،لم يأ ِ
حاجة..
حسن ج ّمول :كل هذا من شباب ورجال وبنات؟
أحمد عبد الحفيظ :أنا اللي بدافع عن حقه أنا ال أقول له ال وان كنت أرى انه اإلخوان لو
اتعظوا بسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم في غزوة مؤتة حين تلبست الروح
االستشهادية الجيش وقادته.
حسن ج ّمول :باختصار.
أحمد عبد الحفيظ :فبعث خالد بن الوليد لينسحب بهم انسحابا منظما وكانوا يجاهدون
ويفتحون مش كانوا في حرب داخلية يعني؟ اعتقد أن اإلخوان سينتهون عن هذا الشغب
ألنهم يحتاجون إلى وقت ليدرسوا ما حدث ويستوعبوه.
حسن ج ّمول :سيد جمال هل سينتهي االعتراض والحراك الشعبي بمواجهة االنقالب؟
صار :لن ينتهي الحراك الشعبي ،الحراك الشعبي مستمر إلى أن ينكشح هذا
جمال ن ّ
االنقالب.
حسن ج ّمول :يتوقع أن يكون غدا قفزة في هذا الحراك؟
صار :بطبيعة الحال الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته شبابا رجاال ونساء كبارا
جمال ن ّ
وصغارا يتحركون ..وهذا ينسحب على الغالبية ،يعني الشعب المصري كله باستثناء
االنقالبيين وهذا أمر طبيعي.
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أحمد عبد الحفيظ :ما إحنا انقالبيين مع الجماهير.
صار :إنما فكرة أن احصر القصة دائما..
جمال ن ّ
أحمد عبد الحفيظ :أنا على فكرة انتخبت الرئيس مرسي.
صار :دبابات العسكر ال تأتي بها االنتخابات الديمقراطية.
جمال ن ّ
حسن ج ّمول :أشكرك جزيال جمال نصار رئيس منتدى السياسات واالستراتيجيات
البديلة وأيضا أشكرك أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس الحزب الناصري المصري ،بهذا
نأتي إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا إلى اللقاء في حديث آخر من أحاديث الثورات العربية
دمتم في رعاية هللا.
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