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المحاور:
 اختزال المشهد ف فيصل معين أفق الحل السياس لألزمة مخاوف بكريس االنقسام إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية قدرة الحركة االحتجاجية على الصمودمحمود مراد :مشاهدينا األعزاء السالم عليكم وأهالً بكم ف حديث الثورة ،السادس من
أكتوبر ذكرى انتصار الجيش المصري على إسرائيل قبل أربعين عاماً ،احتفاالت
المصريين بتلك الذكرى هذا العام بأب ف ظروف مختلفة وعلى وقع سجاالت ودعوات
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متضاربة لالحتشاد ،مناهضو االنقالب خرجوا ف الميادين لالحتفال على طريقتهم
وإعالن إصرارهم على استعادة الشرعية وف المقابل استجاب آخرون لدعوات الرئيس
المؤقت والجيش لالحتفال بالذكرى وبجديد التأييد للسلطة وخارطة الطريق ،لم بمر
االحتفاالت بالذكرى كما بمنى كثيرون وقعت اشتباكات متفرقة ف عدد من الميادين
المصرية سقط على إثرها قتلى وجرحى كما اعتقل األمن مئات آخرين ،من مشاهد اليوم
قيام عناصر من الشرطة بإطالق الرصاص على المتظاهرين ف رمسيس بمعاونة من
يسمون بالبلطجية .وف منطقة سان ستيفانو باإلسكندرية أطلقت قوات الشرطة والجيش
قنابل الغاز المسيلة للدموع على متظاهرين رافضين لالنقالب وأظهرت صور التقطت
للمظاهرة ،هذه القوات وه بطلق طلقات رصاص على المتظاهرين .كما أطلقت قوات
الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين رافضين لالنقالب ف منطقة برج العرب
ف اإلسكندرية .ف مقابل هذه الصور لمظاهرات واشتباكات دموية كانت هناك صور
أخرى ف ميادين أخرى من بينها بحرير واالبحادية الحتفاالت شعبية وأخرى رسمية
بمشاركة رموز سلطة االنقالب .لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن األكاديم
والكاب السياس األستاذ عصام عبد هللا إسكندر ،وف األستوديو معنا األستاذ أحمد
حسن الشرقاوي المنسق العام لحركة "صحفيون ضد االنقالب" واألستاذ محمد شرف
عضو جبهة الضمير ،مرحبا ً بكم جميعا ً والسؤال لألستاذ عصام عبد هللا إسكندر من
واشنطن أستاذ عصام كان يفترض ف مناسبة قومية كهذه أن يجتمع فرقاء الوطن
والمختلفون سياسيا ً ف حشد واحد وف احتفال واحد لكن حدث العكس أو حدث خالف
ذلك بماما ً هناك حشدان هناك احتفاالن هناك نمطان من التعامل من قبل الدولة مع هذه
الحشود وهذه االحتفاالت ،كي) بقيّم هذه الصورة وما أفاق حل المشكلة الكبيرة الت بمر
بها مصر ف هذه المرحلة؟
عصام عبد هللا اسكندر :يعن دعن أوال أهنئ الشع المصري على الذكرى األربعين
لنصر أكتوبر المجيد وأبقدم بخالص التعازي لكل من سقط ف هذا العرس الكبير
للمصريين ما بين قتيل وجريح ألنه زي ما حضربك بفضلت إن هذا فر ح واحتفالية
كبرى كانت نصر على عدو فأبصور إنه المستفيد الوحيد مما حدث اليوم من بجاوزات
البعض وطبعا ً هناك بحقيقات ،طبعا ما نقدر نقول مين بالضبط الل بجاوز ومين الل
سقط بالضبط ،المستفيد الوحيد العدو الل على الحدود والعدو الذي بحركه مصالح
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إقليمية ودولية ،لكن دعن أقول لك أن المخرج الوحيد لما يجري على أرض مصر اآلن
هو محاولة الجلوس ،محاولة التحاور ،محاولة القيام بمراجعات من قبل جماعة اإلخوان
المسلمين الت أصبحت اليوم ف فوهة مخزون الغض الشعب المصري وال أدري متى
سيتقدم العقالء منهم بمبادرات جادة وبناءة لوق) هذا العن) والمزيد وحقن المزيد من
الدماء.
محمود مراد :يعن غالبية هؤالء العقالء منهم الذين بتحدث عنهم موجودون ف
المعتقالت هل بتوقع منهم مبادرات ف هذا الصدد؟
عصام عبد هللا اسكندر :ال مش كلهم ف المعتقالت وف منهم قيادات كبرى والل ف
المعتقالت هذا متوجه له ابهام وسيمثل أمام القضاء بشكل طبيع وعليه أن يقدم براءة ما
نس إليه من هذه االبهامات ،لكن ال يعقل أن يتقدم اإلخوان المسلمين ف هذا اليوم الل
كل مصر بحتفل به بهذه الفرحة العامرة ،لكن دعن أقول لك ما هم برضه الل قتلوا
السادات ف يوم  6أكتوبر.
محمود مراد :من هم الذين قتلوا السادات ف يوم  6أكتوبر؟
عصام عبد هللا اسكندر :ف يوم عرسه أن ينكدوا على المصريين هذه الفرحة ولكن لم
يحدث إن شاء هللا أن يتحقق دوافعهم.
محمود مراد :من قتل السادات ف يوم  6أكتوبر؟ يعن إذا كنت بتهم اإلخوان المسلمين
فأين دليلك على هذا االبهام؟
عصام عبد هللا اسكندر :الل موجودين النهارده سيادبك ف المعتقالت والذي سوف...
قريباً ،هؤالء هم جماعات اإلسالم السياس والجماعة اإلسالمية واإلخوان المسلمين
والجهاد موجودين ومعروفين باالسم.
اختزال المشهد في فيصل معين
محمود مراد :أستاذ أحمد حسن الشرقاوي هذا الخلط بين اإلخوان المسلمين وغير
اإلخوان المسلمين واختزال المشهد ف اإلخوان المسلمين أساساً ،مسألة التظاهر هذه
ربما خرجت ع ن إطار كونها مقتصرة على جماعة اإلخوان المسلمين ومن بدبيرها ،هل
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بعتقد أنه يفيد ف بقييم المشكلة الت بمر به مصر وابتكار حلول أو عالجات لها؟
أحمد حسن الشرقاوي :طي أنا عايز أبدأ بدايةً بأن أبقدم بخالص التعازي للشهداء
الذين سقطوا اليوم ،الشهداء من الثوار الذين سيذكرهم التاريخ بغض النظر عما قال
مؤيدو االنقالب العسكري فيهم ألنه هؤالء القوم هم نتاج لتجربة التجري) الل حصل
ف المجتمع المصري طوال فترة طويلة ويعن كالمهم فيه خلط كثير لألوراق وفيه عدم
دقة وفيه عدم أمانة ف أشياء كثيرة جداً حتى ال بستحق الرد ،على أي األحوال استمرار
االنقالبيين ف خلط األوراق واختزال المشهد ف إنه جماعة اإلخوان المسلمين أو التيار
السياس هذا لن يفيد قضية االنقالبيين أو االنقالب أو مؤيدو االنقالب من كل الجماعات
الل إحنا عارفينهم الل يؤيدوا االنقالب لمصالح ليست لها عالقة بمصالح الوطن أو
بحوله الديمقراط أو وجود بجربة ديمقراطية ف هذا الوطن إنما األمر يتعلق بمصالح
إما مصالح طائفية أو مصالح شخصية أو مصالح اقتصادية لبعض الفئات واألمور هذه
معروفة كلها ،اإلخوان المسلمون فصيل شاء من شاء أو أبى من أبى ال يمكن لبلد أن
بكون فيه ديمقراطية ويقص فصيالً كبيراً مثل فصيل اإلخوان المسلمين هذه واحدة،
الثانية أن الذين يناهضوا االنقالب ليسوا فقط اإلخوان المسلمين وليسوا فقط التيار
اإلسالم  ،التعام عن هذه الحقيقة هو الذي يجعل االنقالبيين اآلن يعن يستمرون ف
غيهم ومحاولتهم فرض واقع أمن وحل أمن كالذي رأيناه اليوم والذي أوقع العشرات
من الشهداء ،باريخ الوطن لن ينسى هؤالء الثوار ولن ينسى ما بم القيام به ،احتفال
المصريين جميعا ً احتفال المناهضين لالنقالب بيوم النصر يوم  6أكتوبر كان احتفاال
راقيا ً كان احتفاال له معنى وهو االحتفال بالقادة الحقيقيين بالجيش الحقيق الل عقيدبه
العسكرية لم بتغير عقيدبه العسكرية الت بحارب الكيان الصهيون وال بحارب شعبه،
أما الجيش الذي يحارب شعبه فهو الجيش الذي رأيناه اليوم ورأينا ما يفعله ف
المصريين وف شعبه النتصار سياس ولمجرد أنه يحرج الطرف اآلخر ويسجل نقاطا ً
ف جدل سياس مع إنه شعار الثوار الذي يرفعونه منذ فترة هو أنه ال جيش ف السياسة
وال سياسة ف الجيش ولن بكون هناك ديمقراطية ف مصر إال إذا رفعنا هذا الشعار
مواجها ً لكل الشعارات الت رفعوها ضد التيار اإلسالم ال دين ف السياسة وال سياسة
ف الدين ،نحن اآلن نقول وسنظل نقول حتى بكون مصر ديمقراطية ال جيش ف
السياسة وال سياسة ف الجيش.
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محمود مراد :طي يعن بإزاء انتقاد المعارضين لالنقالب العسكري لمقوالت من قبيل
إحنا شع وأنتم شع والتفرقة ف المعاملة ،هناك أيضا ً انتقادات بوجه لمعارض
االنقالب من أنهم يفرقون بين جيش وجيش ،جيش  0792مختل) عن الجيش القائم حاليا ً
بينما يقولون إنه امتداد طبيع لجيش أكتوبر .0792
أحمد حسن الشرقاوي :لو كان امتدادا طبيعيا لجيش أكتوبر  0792كان قادبه ال يغيروا
عقيدبه العسكرية إلى ما يسمى باإلرهاب ويصنفون اإلرهاب على أنه أحد الفصائل أو
التيار اإلسالم إنما إذا كان استمرار جيش  0792هو جيش الفريق الشاذل الذي كان
يدرك معنى أن بكون جنراالً وأن بأبمر بأوامر المنتخ  ،الرئيس المنتخ هو الذي
يصدر األوامر للجنراالت وليس العكس ،أما جنراالت عندما يختطفوا الرئيس المنتخ
ويلغوا البرلمان المنتخ ويلغوا الدستور المستفتى عليه هؤالء ليسوا جنراالت يا سيدي
هؤالء عصابة مافيا ،المافيا ه الت قامت باالنقالب والعصابات ه الت قامت
باالنقالب نحن اآلن ننتقد هذه المافيا ننتقد قادة سواء ،المسألة هذه ال عالقة لها بالجيش
الل يحاولوا يمزجوا نفسهم مع الجيش قادة ضعاف غير قادرين على بقبل النقد وبالتال
يصورون أن كل من ينتقد ،هل يمكن يا سيدي عما بنتقد مدير المدرسة الفاسد وييج
يقول لك أنا أنت بنتقدن بضيعوا المدرسة؟ ال ينفع ،ف فرق بين المدرسة وبين الناظر،
إذا كان الناظر فاسداً سنقول له عينك حمرا.
محمود مراد :المؤسسات بختل) ال بستطيع أن بجري مقارنة عادلة ربما بجريها بين
متماثالت لكن المؤسسة العسكرية بختل) عن المؤسسة التعليمية ،سأعود إليك.
أحمد حسن الشرقاوي :ه للمقاربة وللتشبيه ،أنا بقارب ف المزج إنه قائد الجيش أو
مجموعة من يقودون هذه المؤسسة بغض النظر ه إيه يمزجون بينهم وبين المؤسسة
نفسها هذا خل ط ،خلط ال يليق إال على الناس الل ه ال بفكر يعين نحن نفكر مش
سيخدعوننا يعن .
محمود مراد :دعن أطر ح السؤال على األستاذ محمد شرف هناك حشدان هناك
احتفاالن كل طرف يريد أن يوصل رسالة ما لجهة ما ،أي الرسالتين بعتقد يمكن أن
بصل للكتلة الحرجة الت برجح أي بحرك ف الشارع المصري؟
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محمد شرف :أوالً أعزي شهدائنا بقول لهم ال بحزنوا ألن الجولة مستمرة وإن الحرب
بالنقاط هذه حرب الل بالنقاط إحنا ،األستاذ ف واشنطن يقول اإلخوان ف مواجهة
مخزون الغض ال هو ما شافش يبدو المشهد النهارده وال األسبوع الل قبله وال بشوفه
على طول ا ألسابيع الل فابت ،مخزون الغض والكتلة الحرجة ه لم بصل للكتلة
الحرجة ف هذه اللحظة لكن الكتلة الحرجة األقرب ه الل موجودة بقالها  011يوم
صامدة وده صمود أكتر من أطول ثورة كانت معروفة وه أندراوس  32يوم الل
استمرت هذه المدة ،فاإلخوان لم يأبوا علينا من السماء أبوا بانتخابات ،ف كل استحقاق
انتخاب ف كل استحقاق للصندوق كانوا هم الل فوزوا ليس اإلخوان لوحدهم
اإلسالميين ،لكن هو يقلل أنا مش إخوان وال أنتم ألي بيار إسالم لكن أنا وأحمد
الشرقاوي كنا ف رابعة وكنا ف كل مكان مع بعض رغم اختالف بوجه السياس
وبوجهه السياس وبوجه الكثيرين السياس  ،هناك مجموعات ال بنتم لإلسالم السياس
حتى وموجودة وخارجة ومتابعينهم ،فهؤالء الناس هم مصرين إحنا بم اغتيال المشهد
الديمقراط فتقول لّ حضربك احتفال ،االحتفال يكون بإيه؟ هو االحتفال سنقعد احتفالية
بالغناء أو بالرقص؟ وال االحتفالية يكون باإلنجاز؟ إحنا عايشين ما شفناش إنجاز،
إنجازابنا حتى أي إنجاز ضاع ،كان عندنا السنة الل فابت مشروع إنجاز لم يكتمل لكن
ضاع باالنقالب العسكري ،االنقالب العسكري هذا قصد إنه يغتال مسيرة الديمقراطية
ويغتال الثورة الل قمنا بها ف .3100
محمود مراد :هذا رأيك أستاذ محمد لكن هناك من يرى قطاعات كبيرة من الشع
المصري أنا ال أستطيع طبعا ً عدها أو التفرقة بينها وبين معارض االنقالب من خالل
ع ّد الرؤوس كما يصنع البعض ولكن أقول إن هناك قطاعات كبيرة من الشع المصري
بؤيد ما جرى ف الثالث من يوليو وبصفه بأنه إنقاذ لمصر من براثن جماعة كانت بريد
اختطافها.
محمد شرف :إحنا اخترنا مسار ديمقراط فالمسار الديمقراط هو الل يحدد وف
اآلليات الل أنا أشيل بها الجماعة ،ولو كان كمل المسار الديمقراط كان زمان عندنا
استحقاقات مجلس الشع  ،إحنا مش إخوان لكن ال يهمنا إن الل موجود ف الحكم
إخوان ألنه جاي بإرادة شع والشع قادر إنه يغير هؤالء الناس فال يقول ل ألن
اإلخوان جايين باستحقاق ديمقراط التيار اإلسالم  ،لألس) يا أستاذ محمود التيار
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ت ف مصر هو األكثر إيمانا ً بالديمقراطية من الل عايشين ف أميركا
اإلسالم بالوق ِ
الل عايشين ف بلد الليبرالية والحرية الذين ال يؤمنون بالديمقراطية.
محمود مراد :أراك حريصا ً بقريبا كل بضع لحظات أن بشير بعالمة رابعة بيدك بريد
أن بوصل رسالة ما ف هذا اليوم؟
محمد شرف :رابعة ه االستمرار ه الصمود ه الثبات وهؤالء الناس صامدين
وثابتين ال يمكن ف الحر كانوا صامدين على األرض نائمين ف الصيام لم يزهقوا
ومستمرين بس مش هم اإلخوان أنا بعرّف حضربك اإلخوان الموجودين من %01 -01
يمكن  %31التيار اإلسالم إنما الخارج هو شع اغتصبت إرادبه وديس عليها ف أي
احتفال ،ف احتفال ف العالم يا أستاذ محمود أنا ال أحتفل ولسه عندي  4آالف شهيد
ميتين ف رابعة.
أفق الحل السياسي لألزمة
محمود مراد :دعن أرح بالكاب الصحف األستاذ صال ح بديوي معنا من القاهرة
يعن إذا كنت بريد التعقي على أي من المتحدثين فهناك نقاط بالغة األهمية أثيرت ف
هذا الصدد يعن وصلنا إلى مرحلة اعترف الجميع وأقر بأن هناك احتفالين بقام هناك
ابجاهين كبيرين ف مصر أحدهما مؤيد لما جرى ف  2يوليو واآلخر يعارض لالنقالب
الذي حدث ف  2يوليو ،هل بعتقد أن هناك آفاقا للحل ببدو أو ضوءا ف نهاية النفق يبدو
من خالل المشهد الحاصل اآلن؟
صالح بديوي :سيدي الكريم مصر اآلن أنا أعتبر األمن القوم لها ف غاية الخطورة،
األمن القوم المصري يواجه مخاطر خطيرة جدا بهدده وبضربه ف مقتل حكاية أن
الشع ينقسم قسمين وحكاية أن وسائل اإلعالم برقص وفيها شمابة وبحرض على القتل
وبحرض على شق الشع نصفين ،وهذا يؤدي بباعا ال قدر هللا إلى شق الجيش ال قدر
هللا إلى نصفين ،وإحنا ما ال نتمناه للجيش بأنه ينشق أبدا مهما يكن ولذلك هذا يستدع
لضرورة التوصل إلى حل ألنه المشهد هذا يستمر إلى متى؟ يسير ف خطين متوازيين
أصحاب انقالب  2يوليو يصرون على ما قاموا به وإعالن مبادئهم وأيضا أنصار
الشرعية والمدافعين عن الشرعية وأنا من وجهة نظري معهم الحق يصرون على إنهم
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يدافعون عن حق ،و  2شهور مضت والمحصلة إنه مصر برجع إلى الخل) ما يقرب
من  6آالف شهيد أو أل) أو ما يقرب من أل) وفق اإلعالن الرسم بخالف عشرات
اآلالف من الجرحى وبخالف المعتقلين الل وصلوا إلى  01 ،01أل) معتقل اآلن ،أيضا
ا القتصاد المصري كله ينهار على عكس ما أعلن السيد رئيس الوزراء النهاردة ف شلل
بام ف كل القطاعات ف البلد أصبحت وأصبح الوضع الراهن الل إحنا فيه ف منتهى
الخطورة ولذلك ال بد من بوفر أجواء للمصالحة ،أجواء مصالحة أنا برأي ببدأ بتهيئة
أجواء للمصالحة عبر اإلفراج الشامل عن المعتقلين السياسيين ووق) حاالت االعتقال
الل بتم حاليا وأيضا السما ح لوسائل اإلعالم أن بعود وللصح) الت أوقفت أن بعود
وأن ببث وهذه مقدمة إعالن نوايا يمكن على أساسها البناء أيضا ،العقل بقول إنه الزم
الشرعية برجع ما حدث قبل  2يوليو الزم يرجع وعلى طول..
محمود مراد :هل بعتقد أنه ممكن كما يقولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء إلى ما
قبل  2يوليو؟ هل يمكن أن يعود محمد مرس بعد كل هذه الفترة من االنقطاع أو
التغيي ؟
صالح بديوي :ليه ال ،من أجل مصر ومن أجل الحفاظ على األمن القوم المصري ،يا
سيدي األمن القوم المصري ف منتهى الخطورة ،أنا واثق إنه مصر فيها رجال أمن
عال من المهنية أنا مش قادر أبصور إزاي هم ساكتين على الل
قوم على مستوى
ٍ
يحصل فيها هذا وهو يهدد األمن القوم ويضربه ف مقتل؟ يا سيدي وسائل اإلعالم
المصرية حاليا كلها بهدد األمن القوم المصري عندما بعبر عن ابجاه واحد ولوال قناة
الجزيرة وما فعلته من بوازن ودفاع عن األمن القوم المصري أنا ال أعرف كان حصل
إيه ،كان زمانا انقسمنا وكان زمان قامت حرب أهلية وضرب بالنار ألنه من الطبيع
أنت لما بُضرب وبُقتل وال بلقى أحد يعبر عنك الكبت يؤدي بك إنك برفع وبمسك السال ح
وبرفع السال ح وبواجه به اآلخر لكن لما بالق منظر إعالم .
مخاوف تكريس االنقسام
محمود مراد :أنا فقط أود أن أشير إلى ما يظهر على شاشتنا النص) األيمن من الشاشة
على ما يبدو مظاهرات من محافظات مختلفة لليوم أما يسار الشاشة فيظهر االحتفاالت
الت بجري ف االبحاد ية ومن قبال بثثنا صورا من االحتفاالت الت جرت ف التحرير
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لمؤيدي ما حدث ف  2يوليو وسنبث الحقا أي مظاهر لالحتفال من أ ّ
ي من الجانبين،
أعود مجددا لألستاذ صال ح بديوي كنت بتحدث عن نقطة بتعلق باألمن القوم المصري
وأن هناك ما ينال من هذا األمن القوم من خالل وسائل اإلعالم.
صالح بديوي :أيوة يا أفندم إحنا عندنا صح) حاليا بمارس التحريض وبمارس
التخري ووسائل إعالم وبهدد األمن القوم عالنية وبحرّض على أعمال القتل
وبحرّض على شق الشع المصري ف وقت أن مؤيدي الشرعية ازدادت أعدادهم
بشكل رهي ف الشارع وهنا ف خطر ف الوقت الل يبقى اآلخر ليس له أي منابر
بعبر عنه وأنا زي ما قلت لحضربك لوال قناة الجزيرة الل بهاجم اآلن وبضرب ف
مهنيتها أنا ال أعرف كان ممكن مصر بدخل فعال حرب أهلية.
محمود مراد :ما لون هذه المخاطر الت بتوقع أن بترب على انفراد اإلعالم المصري
بنغمة واحدة وه على ما يبدو بمجد بالقوات المسلحة الت يفترض أنها الراع أو
الحام األول لألمن القوم المصري.
صالح بديوي :سيدي الفاضل يوم زي هذا وقع ف مصر حاليا حوال  11شهيد ووقع
آالف الضحايا وأنا أعزيهم وأعزي أهاليهم وف وقت رابعة لو شفت اإلعالم المصري
كله أيام مذبحة رابعة الدماء كانت للرك أصبحت والجثث بملى رابعة ومسجد رابعة
يحرق واإلعالم بتاعنا يق) ،هل التاريخ يكت من إعالم يشوه الرأي وال يكت من
إعالم يوثق الحقائق ويوثق ما جرى لألجيال القادمة.
محمود مراد :طي دعنا نطر ح هذه المخاطر أو هذه التخوفات على األستاذ عصام عبد
هللا اسكندر ضيفنا من واشنطن ،أستاذ عصام الكاب صال ح بديوي يشعر بخوف شديد
ربما يشير أو لم يشر لكنه يستشعر خوفا يشبه األجواء الت سبقت انتكاسة عام ،0769
هل بجد بشابها بين الموقفين أو العصرين ف المشهد الراهن وما حدث آنذاك؟
عصام عبد هللا اسكندر :وهللا أجد بشابها كبيرا للرئيس المعزول محمد مرس الل أفرج
عن اإلرهابيين وعن البلطجية وعن أمراء الجماعات اإلسالمية.
محمود مراد :هذا غير صحيح بالمناسبة ،هذا كالم غير صحيح هذه ابهامات مرسلة إذا
كانت لديك..
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عصام عبد هللا اسكندر :ال حضربك أنت سيادبك أنت بس أدين فرصة لسب بسيط أنت
م ّدي  2ع ّمالين يدافعوا عن التنظيم العالم لإلخوان المسلمين وع ّمالين يدعموا قناة
الجزيرة يعن أدين فرصة يا أخ مساوية عشان ببانوا إنه أنتم عندكم شفافية ومصداقية
عشان بكونوا عادلين ف بوزيع األدوار.
محمود مراد :أنا صامت وأستمع إليك ،بفضل ولكن ال أستطيع أن أمرر معلومات غير
دقيقة أو ابهامات مرسلة لك أو لغيرك أو ألي كان.
عصام عبد هللا اسكندر :أنت مين الل قال لك إن هذه معلومات غير دقيقة؟ أ ّمال الجيش
ي حارب مين ف سيناء يا سيدي الفاضل؟ هذا يحارب اإلرهابيين يحارب الل أفرج عنهم
مرس  ،هللا يا سيدي أنت جاي معلومابك منين؟ أنت بستق معلومابك منين؟
محمود مراد :أنا ساكت وأستمع إليك.
عصام عبد هللا اسكندر :أنا بقول لك معلومات حقيقية على األرض الجيش يحارب اليوم
ف سيناء اإلرهاب ،البوابة الشرقية لمصر خ ّربها مرس وأضاع قضية النيل وأضاع
حالي وشالبين ،وثار ضده  21مليون وخلعوه فإذن ال نج ء ونتكلم نقول أصل
الطائفية وأصل مش متابعين وأصل الل مش عارف إيه كمان ،الكالم هذا بجيبوه منين
وهللا؟ ما ه األساطير الميتافيزيقية الل هم عايشين فيها الل فصلتهم عن الواقع لم
بخليهم النهارده يشوفوا إنه ف العيد األربعين النتصار قوابنا المسلحة الباسلة الشع كله
عن بكرة أبيه خرج لمناصرة جيشه ولمناصرة القوات المسلحة باستثناء اإلخوان الل
عايزين يضربوا كرس ف الكلوب طي أنا سأقول لك على حاجة لن بتم بدويل قضية
اإلخوان المسلمين ألنهم أصبحوا معزولين ع ّما يجري دوليا وإقليميا وف الداخل
المصري ،دول خالص بقا عندهم الورقة األخيرة الل يلعبوا فيها النهاردة.
محمود مراد :طي هل يستقيم أنه كلما طرحت عليك سؤاال بابجاه ما أن بعيدن إلى
مسألة وقضية اإلخوان المسلمين ،الضيوف الثالثة الذين بحدثوا قبلك ليسوا من اإلخوان
المسلمين ،كي) يعقل أن بتهمهم بأنهم يدافعون عن التنظيم الدول لإلخوان المسلمين،
نحن ال نناقش اإلخوان المسلمين اليوم نناقش المشهد المصري بكل بعقيدابه ،أستاذ
عصام هل بعتقد أن إغالق الميادين أمام بعض المصريين وفتح الميادين أمام بعض
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المصريين اآلخرين لالحتفال وانسداد األفق السياس يساعد على وجود حل أو االلتقاء
ف نقطة وسط بين الفرقاء السياسيين ف هذه المرحلة أم ال؟
عصام عبد هللا اسكندر :أقول لك ،سيادبك النهاردة ف وسط دقات أجراس الكنائس
واألذان يربفع ف عموم مصر كان يتم بخري أقسام الشرطة وإطالق النار على الناس
ومداهمة الناس ف بيوبها ،كي) يتم هذا ثم بقول ل متى سيجلسون على مائدة التفاوض؟
الل عايز يجلس على مائدة التفاوض عليه أن يك) عن العن) أوال يا سيدي ،وعلى
قياداتها العقالء منهم أن ال أتحدث عن المعطوبين وال على اللي يقبضوا فلوس نفطية
من قزمية ،أنا أتحدث عن العقالء في جماعة اإلخوان المسلمين أنهم يأخذوا قرارا
بالمراجعة وبالجلوس على طاولة التفاوض مع الحكومة المصرية ،سيبك من كلمة
العسكر هذه ،يقعدوا مع المصريين يقعدوا مع أحزاب المعارضة يقعدوا مع الجبهات
المتعددة الموجودة في الشارع لكن سنظل نأخذها في سجال ومين ضرب مين
والبلطجية وال قاعدين برا واللي قاعدين جوا ،هذا الكالم ال ينفع ،لو الناس قلبها على
مصر النهاردة المستفيد الوحيد مما يجري اليوم في الداخل المصري هم األعداء
الحقيقيين سواء كانوا على الحدود أو سواء كان التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين ،هذا
باختصار شديد.
محمود مراد :أستاذ أحمد حسن الشرقاوي.
أحمد حسن الشرقاوي :شوف في بعض المناقشات وبعض الكلمات لما تمر كده عبر
بعض مؤيدي االنقالب يعني أشم بها رائحة الطائفية وأشم بها يعني يبقى واضحا من
كالمهم ،وفي مناقشات على فكرة ال تتم في مجالس علم أو في ناس عندها مستوى حد
أدنى من المعرفة العلمية لتؤهل إلجراء حوار ،على أي األحوال سنتغاضى عن كل هذه
النقاط ونقول أنه إذا كان انتصار أكتوبر ليس حكرا على أحد وليس حتى حكرا على
القوات المسلحة نفسها هي انتصار لكل المصريين ومن حق المصريين إذا كان هناك
عدل أنه كل الناس الزم تكون في االحتفال ،يعني لماذا يغلقون ميدان التحرير على
مؤيديهم فقط؟ لماذا ال يتركوا اآلخرين يحتفلون في ميادين أخرى ،حرية التجمع ،حرية
التظاهر والتجمع مكفولة ومن المفروض أنها مكفولة للجميع ،أما عندما يريدون أن
يؤكدوا ألنفسهم شرعية مزعومة بإستراتيجية الحشد االنقالبيين يا سيدي لم يعطوا أمارة
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واحدة أنهم يمثلون اإل رادة الشعبية أو االبية المصريين ألنه الغالبية واألقلية تقاس
عندما يذهب الناس إلى صناديق االقتراع ،عندما يذهبون إلى صناديق االقتراع نحسب
مين اللي راح ونشوف نسبته هذه أقلية وهذه أالبية وال ال ،أما الكالم اللي يقولونه هذا
وعاملين يرددونه ويقولونه هذا..
محمد شرف :بالصوت العالي آه..
أحمد حسن الشرقاوي :تجريف التعليم ،الناس فعال في مصر نتيجة لتجريف التعليم
لسنوات طويلة نجد بعض المثقفين نجد بعض الناس يطلعوا كالمهم يصلح فقط مش
للنقاش العام وعلى شاشة التلفزيون اللي تخش كل البيوت كالمهم فقط وهم قاعدين على
القهوة يلعبوا طاولة ،هي هذه الحاجة الوحيدة اللي أسمعها من مؤيدي االنقالب..
محمود مراد :لكن فيما يقال يستحق النقاش عندما نتحدث عن خطاب يشتم منه البعض
رائحة محاولة لتقسيم الجيش والتفرقة بين الجيش المصري المنتصر وجيش النكسة أو
جيش الهزيمة وعقد مقارنات تلمح أو تغمز من طرف خفي إلى أن ما يجري اآلن هو
إعادة إنتاج للهزيمة مثال ،أوليس في هذا ما يسيء للقوات المسلحة التي يعتبرها
كثيرون أو يعدها كثيرون في مكانة مقدسة؟
أحمد حسن الشرقاوي :يا سيدي أخوي األستاذ صالح بديوي لما تحدث عن الخطورة
على األمن القومي المصري هو يريد شوف لو أنت عندك حرب أهلية زي اللي كانت
في رواندا وبرواندي بين الهوتو والتوتسي ،لما بلد تنقسم إلى قسمين هكذا تبقى ضعيفة
تبقى في رجعية هشة جدا ،يعني أمنها القومي هش جدا ،تخيل أنه رواندا اللي حصل
فيها الحرب األهلية هذه جاءت براوندي أو دولة جارة لها وهجمت عليها في الوقت
اللي فيها حرب أهلية أمنها القومي يكون في أضعف حاالته ألنه التماسك االجتماعي
الداخلي هو هذا سر الخلطة التي أدت إلى نصر أكتوبر ،ولما بديوي يتكلم يقول أنه في
ذكرى أكتوبر اللي كان تجلياتها أنه التماسك ما بين الجبهة الوطنية وما بين الجيش
بأعلى درجاته اليو م بعد أربعين سنة هو في أدنى درجاته وبالتالي هنا تكمن الخطورة
على األمن القومي وهنا الرسالة التي يجب أن يعلمها قادة االنقالب..
محمود مراد :هذا يثير سؤاال أستاذ محمد شرف هل الصراع الصفري حتمي في هذه
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المرحلة ،لماذا ال يمكن أن يكون أو تبدو هناك حتى نقطة للتواصل بين الطرفين في
هذه المرحلة ،خطان متوازيان ال يلتقيان.
محمد شرف :التواصل يتم يوم ما الجيش ينسحب من المشهد ألنه دخل عنوة ودخل
بالقوة ويوم ما نشوف واحد زي عدلي منصور والببالوي برضه ينسحبوا من المشهد
ألنهم أتوا على ظهور الدبابات فدول ما لهم مكان ،أنا عاوز أسأل الببالوي لما يتكلم
عن خارطة الطريق أو ايره أنت أخذت كم صوت في االنتخابات وهذا هو السؤال اللي
سأله له السيناتور اراهام أنت أخذت كم صوت في االنتخابات عشان تتكلم ،اللي يتكلم
من واشنطن ويقول أنه مرسي أفرج عن اإلرهابيين حقيقي هو يغالطنا كلنا ويدلس علينا
أو يلبس علينا الحقائق ،ألنه تم اإلفراج عن جميع األشخاص في وقت المجلس
العسكري ،كل المتهمين في سيناء وايره وايره كلهم تم اإلفراج عنهم في وقت
المجلس العسكري ،فنقوله ال تكرر الكالم وتحاول تلبس علينا شيء اير الحقيقة طيب
أنا عاوز أسأله إيه وضع سد النهضة بالوقت؟ مرسي ومشى مش موجودة ما وضع سد
النهضة عملتم إيه فيه؟ إيه اللي تم فيه بالوقت طيب األهرامات..
محمود مراد :قبل أن نسمع إجابات اير دقيقة لموضوع سد النهضة ،سد النهضة العمل
يجري فيه على قدم وساق وال خالف أقصد أنه ال صحة لما تردد أن العمل فيه توقف
بسبب سحب اإلمارات والسعودية تمويالتهم لسد النهضة ،ومن يطالع الصحف األثيوبية
والصحف الدولية يجد تماما ً أن العمل جار في سد النهضة.
محمد شرف :العمل جاري من سنة  9002فال يرتبط بمرسي فأنا أسأله طب أنت
ً
حقيقة كما تقوله ،ما هو الوضع لقناة
الوضع إيه بالنسبة لسد النهضة؟ الوضع هو
السويس اللي كنا سنبيعها لقطر؟ ما هو وضع األهرامات اللي ستشتريها قطر؟ إيه
الوضع إيه اللي تم بالوقت؟ كله أكاذيب يرددون أكاذيب وأكاذيب على شعب مصر ،يا
شعب مصر ال تصدق األكاذيب هذه فكر بعقلك ال تسمع لهؤالء الناس اللي عمالين
يرددوها بدون مبرر ،هذا النظام النهاردة لما تكلمني عن ذكرى  ،3291ذكرى 3291
هذه ترتبط فعالً بقادة عظام التزموا بالشرعية وكانوا تحت أوامر الشرعية ،أنا أذكر في
وقت بعد حرب أكتوبر في سنة  3299وقت السادات كان المشير الجمصي بإمكانه
يأخذ كل مصر ألن السادات حتى كان ترك القاهرة ،نفس الشيء في سنة 3291
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المشير أبو ازالة كان بإمكانه أنه يأخذ كل القاهرة لكن ليس في فكرهم االنقالب ليسوا
انقالبيين ،أدركوا إن الجيش حدث له ما حدث سنة  3219نتيجة تدخلهم في السياسية..
محمود مراد :دعني أطرح السؤال على األستاذ صالح بديوي حتى ال نفقده وهو معنا
من القاهرة.
محمد شرف :فهنا بس عاوز أقول لواشنطن هل في جيش يطلق النار على شعبه؟! هل
الجيش األميركي يطلق النار على شعبه؟ هل الرئيس األميركي يتربص بجماعة معينة؟
هل يمنعهم من دخول الميادين؟
محمود مراد :أنا مضطر أؤجل اإلجابة على هذه األسئلة حتى نستطلع رأي األستاذ
صالح بديوي ،كان هناك في السابق إلقاء باللوم على اإلخوان المسلمين بوصفهم
الطرف الذي يمسك بمقاليد الحكم ومنهم الرئيس محمد مرسي عندما كانوا في السلطة
بأنهم كان اللوم يتركز في أنهم ال يتخذون مبادرات لل ّم الشمل ويحاورون أنفسهم
ويتحدثون بخطاب األهل والعشيرة ،اآلن يعني ليس هناك أي لوم يلقى على السلطة من
قبل كثير من الفئات في مصر وبينما اإلخوان المسلمين هم خارج السلطة ويلقى اللوم
عليهم أيضا ً في عدم الجلوس إلى طاولة المفاوضات أين العدل في رأيك في هذا
المشهد؟
صالح بديوي :اسمح لي أن أتوجه لكل صاحب ضمير حي في هذا الوطن ولكل
المهتمين باألمن القومي المصري ولكل من يدركون خطورة الحالة التي نعيشها من
انقسام بات يهدد األمن القومي المصري ويضربه في مقتل ،كل األجهزة اإلسرائيلية
اآلن سعيدة وفي ااية السعادة لسبب :حكاية إنه الجيش يهزم مش عيب ومش كارثة
ألنه يمكن أن يستعد وممكن يبقى قوي وممكن ينتصر ويعوض كل ما فات ،لكن
الهزيمة الحقيقية عندما ينقسم الشعب إلى قسمين هنا يضرب الجيش في مقتل يضرب
األمن القومي في مقتل وهذه الحقيقة في يوم  1أكتوبر بعد أربعين سنة هي خير هدية
قدمها البهوات انقالبيي  1يوليو للكيان الصهيوني أو إلسرائيل في تلك الذكرى ،هدية لم
تكن تحلم بها إسرائيل على اإلطالق حدوتة إنه الدكتور مرسي .
محمود مراد :يعني فقط يعني ال أريد أن أقاطعك لكن فقط هذه البسائط في علم السياسة

14

وفي اإلستراتيجية هل تعتقد أنها تخفى على قيادات القوات المسلحة المصرية؟
صالح بديوي :تبقى خيانة.
محمود مراد :نعم.
صالح بديوي :تبقى خيانة لو الحاجات هذه يعلموا بها ويسيبوا الوضع الحالي في مصر
على ما هو عليه ،ألن مصر داخلة على حرب أهلية بهذا الشكل ،آه أنت تتوقع إيه لما
تقتل أبويّ وتقتل ابني وتقتل أخويّ ما هو الجيش المصري هذا الناس اللي ُتقتل هذه هم
أقرباء لضباط وأقرباء لجنود وأقرباء لقادة ودول مش سيسكتون مش سيفضلون
صامتين للنهاية أمام عماليات القتل اللي بتم حاليا ً هذه يعني حتى..
محمود مراد :طب إذا كانت هناك حساسية من مجرد الكلمات والعبارات التي تفوهت
بها اآلن أستاذ صالح يعني.
صالح بديوي :نعم.
محمود مراد :يعني هناك حساسية لدى قطاع كبير أيضا ً من المصريين بمجرد النطق
بالعبارات التي تحدثت بها يقولون أنكم تراهنون على انشقاق الجيش وانقسامه.
صالح بديوي :ال يا أفندم ال ،إحنا نفدي جيشنا في كل حياتنا وكل عمرنا ولم نرفع
السالح على اإلطالق في وجه جيشنا لو قتلنا كلنا ،بس بنفس الوقت كثر الضغط يولد
االن فجار ،لما تسلط علي إعالم داعر إعالم خائن إعالم يضرب األمن القومي في مقتل،
إعالميون بال شرف ،قنوات فضائية كلها ممولة من خارج مصر على شان تضرب هذا
األمن ،ولما يوجد ناس بتوظف هذه القنوات في خدمة منطق القوى هذا تهديد لألمن
القومي المصري وال بد من حدوث مصالحة ال بد من الشرفاء في المؤسسة العسكرية
والشرفاء في قطاعات الشعب والشرفاء في األجهزة األمنية وشرفاء جماعة اإلخوان
المسلمين خارج السجون وخارج المعتقالت وداخلها أيضا ً أن يدركوا تلك الحقائق والبد
من كل طرف أن يرجع خطوة إلى الوراء فليرجع الرئيس محمد مرسي ولو يوم واحد
ويصدر قرار بتعيين هيئة للمصالحة تضم كل التيارات ،يصدر قرار بانتخابات رئاسية
وانتخابات برلمانية..
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إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية
محمود مراد :طب في اختصار أو في كلمة واحدة من بيده اتخاذ مثل هذه المبادرة
اإلخوان أم من هم في السلطة؟
صالح بديوي :يعني اإلخوان يعني أنا شايف أوالً مش اإلخوان اللي بس بالشارع في
مغالطات بتحصل في منتهى الخطرة حضرتك قلت إني أنا معي ثالثة وكلنا مش
إخوان ،يا سيدي نحن جيل  92يناير اللي خرج ضد الفساد وضد التطبيع وضد التبعية.
محمود مراد :طب أنا سؤالي على عاتق من تقع مسؤولية اتخاذ هذه المبادرة؟
صالح بديوي :اتخاذ هذه المبادرة تقع على انقالبي  1يوليو ألنهم اللي حطونا في
األزمة الراهنة الحالية وأيضا ً على جماعة اإلخوان المسلمين وعلى تحالف دعم
الشرعية كله ألن جماعة اإلخوان المسلمين فصيل من فصائل تحالف دعم الشرعية
واللي بضم فصائل إسالمية واير إسالمية أيضا ً وشرفاء كثر من أبناء هذا الوطن أن
يستجيبوا لتلك المبادرة لكن المشكلة أن اإلخوة في المؤسسة العسكرية وسيادة الفريق
أول عبد الفتاح السيسي يصر على أن يرضخ ثوار  92يناير ،يرضخوا لألمر الواقع،
ويقبلوا انقالب  1يوليو ويكونوا على أرضيته ال ،ال وإال يواجهوا الطرد والقتل.
محمود مراد :شكراً جزيالً األستاذ صالح بديوي شكرا جزيالً لك وأعتذر منك على
المقاطعة حتى نستطيع أن نستكمل بقية زوايا حوارنا ،وأتوجه بهذه األسئلة وهذه
األفكار التي طرحتها إلى ضيفنا من واشنطن األستاذ عصام عبد هللا اسكندر ،أستاذ
عصام ألقي اللوم على اإلخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي عندما كانوا في السلطة
أنهم ال يمدون أيديهم ويحاورون أنفسهم وإلى آخر هذه االتهامات اآلن ،من في السلطة
يعني برأي األستاذ صالح بديوي تقع على عاتقه مسؤولية مد اليد للحوار كيف تعلق؟
عصام عبد هللا اسكندر :يعني أنا مع هذا تماما ً ألن من في السلطة يقع عليه الحقيقة
عبء مزدوج أنه عليه أن يحافظ على أمن وأمان البلد تمهيداً إلجراء هذه المصالحة
الشاملة وأنا أتصور أن كل الجماعات التي تمارس العنف على األرض ال تعطي
السلطة القائمة هذه الفرصة بالتظاهر المستمر وبإطالق النار وبممارسة العنف وبإسالة
المزيد من الدماء ،تقريبا ً في كل جمعة اآلن بل في وسط األسبوع أيضا ً يبقى رقم واحد
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أن عليهم أن يتوقفوا تماما ً عن ممارسة العنف ،الجماعات التي تمارس وعلى رأسها
جماعة اإلخوان المسلمين ،األمر الثاني المنوط به السلطة ودا طبعا ً عشان ال نقول أنهم
اللي يضر بوا النار على المتظاهرين العزل ال هذا الكالم اير صحيح وهذه أكاذيب،
المخول له احتكار العنف في كل الدول المحترمة هو الجيش والشرطة ،الجيش في
الخارج والشرطة في الداخل ،لكن أن يطلق النار على قوات األمن سواء الجيش أو
الشرطة ويوقفوا يتفرج عليه فهذا كالم فوق العقل وال يحصل في أميركا حتى ،هذا إحنا
لسه شايفين لسه من قريب وحدة حولت تخش على الكونجرس بالعربية بتاعتها ضُرب
عليها النار هذه مسألة ما فيها فصال ،التدليس هو إنه إحنا ندلس على الناس ونقول إنه
إحنا عايزين المصالحة بينما نحن نمارس العنف في الشارع يوميا ً من أجل تدويل
قضية اإلخوان المسلمين ،الثالثة الضيوف األعزاء اللي قاعدين مع حضرتم وأنا لم
أهين أي حد منهم وال قلت إن هذا طائفي وال قلت هذا قاعد برا وال قاعد جوا وال هو
في قطر يقبض أد إيه النهاردة ،الكالم كله أنا لم أجيب سيرته أنا بتكلم لو عايزين
مصالحة حقيقية أنتم اللي عليكم دور في أنكم أنتم تقنعوا الشارع بعدم ممارسة العنف
الشارع اللي منكم ،الرئيس مرسي أول ما بدأ كان يتكلم بلسان أهله وعشيرته حتى آخر
يوم حين أفاق ألن هناك قوى سياسية متعددة في المجتمع وإن أهم كوادر الدولة
أصبحت خارج المؤسسة وإن نظام حكمه ينهار دعا إلى نوع من المصالحة دعا إلى
نوع من أنه الناس بقعد مع بعضها ،ودعا إلى ش ء من التعددية السياسية بعد فوات
األوان ،بعدما كان أذاق المصريين على مدى عام واحد ما لم يذوقوه منذ ثالثين سنة.
محمود مراد :إلى أي مدى ابهام المظاهرات الت بخرج يوميا ً بممارسة العن) بينما
هناك أسابيع مرت أيام ،بل أسابيع مرت خالل الفترة الماضية دونما عن) يذكر ،دونما
إراقة دماء بذكر ،مقارنةً طبعا ً بما حدث اليوم وما حدث ف مذبحة رمسيس ورابعة
والنهضة وما قبل ذلك ،ف هذه الفترة األسابيع الماضية كانت المظاهرات بخرج بقريبا ً
كل يوم بعبر بصورة سلمية ،لماذا يضيق صدر السلطة القائمة كثيراً بهذه المظاهرات
ف هذه المرحلة؟
عصام عبد هللا اسكندر :ال أبصور ،السلطة لم يضق صدرها بهذه المظاهرات بل على
العكس المظاهرات هذا أمر مشروع ،بل أنا عايز أقول لحضربك إن ف ناس بتلق
أشياء على قوات األمن ما كان يُلتفت إليها إال لمن كان يطلق النار وللتفجيرات ،وخل
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بالك انك أنت الفترة الل فابت كنت ف دلجا وف كرداسة وف الصعيد وكانوا عاملين
مشاكل ف كل حتة كنوع من فرض األمر الواقع على النظام القائم ،وعودة المعزول مرةً
أخرى ،هذا كالم خارج العقد..
محمود مراد :شكراً.
عصام عبد هللا اسكندر :علينا أن نكون عقالء وعلى من ف جبهة الضمير أن يبدأ ف
مراعاة الضمائر لجماعة اإلخوان المسلمين حتى لو كان متعاط) معهم ومش ببعهم.
محمود مراد :سمع مقالتك وسيرد ولكن دعن أرح باألستاذة مها أبو بكر عضو جبهة
اإلنقاذ ،أستاذة وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور بطبيعة الحال ،أستاذة مها أبو بكر
إزاء الموق) الرّاهن ما ه آفاق التقاء الفرقاء ف رأيك حول موضوع واحد ،أو حول
نقطة انطالق للمصالحة؟
مها أبو بكر :الحقيقة أنا حزينة جداً على فكرة إصرار اإلخوان المسلمين على االنتحار
سياسيا ً وشعبياً ،حذرنا منذ اللحظة األولى من ثالثين يونيو أن يا جماعة الخير ال
قدم سواء ف
بنتحروا سياسياً ،يعن فكرنا بعد مرس أن ننزل جنبا ً إلى جن وعلى ٍ
االنتخابات القادمة لكنهم أصروا على االنتحار السياس  ،ثم يأبوا اليوم ليصروا على
االنتحار الشعب  ،يعن اليوم كل مصر بحتفل بنصر أكتوبر فيقرروا أنهم يعن يقيموا
مآربهم الخاصة فيما يتعلق بفكرة االنقالب من وجهة نظرهم أو غيره ،وف حقيقة األمر
برضه أنا حزينة جداً على فكرة الشباب الل طلعت النهاردة ثمانية وثالثين شهيد ،وأنا
مصرة إن أنا أقول إن أيا من كان سيسقط من الطرفين نقول عنه شهيد ،ألنه عنده وجهة
نظر..
محمود مراد :هو ف
الراهنة.

الحقيقة العدد بجاوز اآلن األربعة وأربعين قتيالً حتى اللحظة

مها أبو بكر :يعن وما زال الع ّد مستمر ،يعن ف النهاية األربعة وأربعين سواء كانوا
من أي طرف هم مصريين وكل منهم مقتنع بوجهة نظره..
محمود مراد :طي

عندما بقولين انه هناك إصرارا على االنتحار الشعب بعد االنتحار
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السياس  ،بينما المراق الدقيق لما يحدث ف الشارع يرى أن حركة مناهضة االنقالب
بجتذب أنصارا جدد ومؤيدين جدد ف الشارع ،هل بعتقدين؟
مها أبو بكر :سيدي الفاضل ،هذه وجهة نظرك وهذه وجهة نظر الجزيرة لألس) الشديد
إلى حتى اللحظة بكت انقالب..
محمود مراد :كل هؤالء الناس ف الشارع بعتقدين أنهم من شع ٍ آخر غير الشع
المصري الذي يحتفل كله بانتصار أكتوبر ..0792
مها أبو بكر :مش سامعة حضربك عفواً.
محمود مراد :أقول مرةً أخرى ،كل هؤالء الناس الذين خرجوا اليوم ف الشارع مطالبين
أو من اهضين لما جرى ف الثالث من يوليو هؤالء ليسوا مصريين ،مختلفون عن الشع
المصري الذي بقولين أنه خرج بأسره لالحتفال بذكرى  6أكتوبر على طريقته طبعاً.
مها أبو بكر :على العكس ،مصريين ،ال مصريين وهذا ما قلته منذ البداية ،أن كل من
سقط اليوم سواء كان من أي طرف فهو مصري ويعد شهيداً ،ولكن ما أريد أن أبحدث به
أن نحن اآلن بعد  6/21إزاء مرحلة جديدة على الكل بقبل هذا الوضع وأن نذه مرة
أخرى إلى صناديق االقتراع.
محمود مراد :شكراً جزيالً ،أرح بـ..
مها أبو بكر :يا سيدي الفاضل الل عايزه برضه أف ّكر به..
قدرة الحركة االحتجاجية على الصمود
محمود مراد :شكراً جزيالً لك أستاذة مها عضو جبهة اإلنقاذ ،وعضو لجنة الخمسين
لكتابة الدستور ،واعتذر أيضا منك على المقاطعة ،دعين أرح بالدكتور مجدي قرقر
عضو بحال) الوطن لدعم الشرعية معنا عبر الهاب) من اإلسكندرية ،دكتور مجدي هل
بعتقد يعن ف ظل االنسداد السياس  ،انسداد األفق السياس للحل ،هناك انسداد أيضا
لألفق الميدان إن صح هذا التعبير بالنظر للقمع أو التعامل الخشن الذي ببديه قوات
األمن مع المتظاهرين ،إلى أي مدى بظل الحركة االحتجاجية على حالها؟
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مجدي قرقر :بسم هللا الرحمن الرحيم ،من دون شك أن قادة االنقالب هم الذين أحدثوا
هذا االنسداد سواء كان انسداد سياسيا ً أو سواء كان انسدادا ميدانيا ً جماهيرياً ،هو قائد
االنقالب الفريق السيس هو الذي وق) وقال إما بالقبول بخارطة الطريق وإما ال،
والقبول بخارطة الطريق يعن القبول باالنقالب أن هذه الخارطة وضعت بليل،
ووضعها قادة االنقالب مع عدد محدود من القوى السياسية الت قبلت وباركت بل
ومهدت لهذا االنقالب إن لم يكن بآمرت مع قادة االنقالب ،وما حدث اليوم وض ٌع مشين
بكل معنى الكلمة ،طائرات بلق باألعالم وبالهدايا على المتظاهرين ف ميدان التحرير
ومدرعات بحميهم ،ف نفس الوقت و المعدات ملك لجيش مصر وملك لشع مصر،
بضرب المصريين الذين حاولوا الوصول إلى ميدان التحرير سواء ف ميدان رمسيس
أو القصر العين ..
محمود مراد :شكراً ،شكراً جزيالً لك الدكتور مجدي قرقر ،عضو التحال) الوطن
لدعم الشرعية كان معنا من اإلسكندرية ،أستاذ أحمد حسن الشرقاوي بعليق ف أقل من
دقيقة لو بكرمت.
أحمد حسن الشرقاوي :هو أقل من دقيقة ،بس األخ الل كان يتكلم عصام اسكندر من
الواليات المتحدة األميركية وهو يطالبنا إن نحن نقنع الناس بالرضوخ ،فأنا أقول له بس
بمنتهى البساطة ولغيره من مؤيدي االنقالب إننا نحن لن نرضخ أبدا أبدا ،لن ندخل
حظيرة االستبداد مرة ثانية ولن نكرر خطأ األجيال السابقة علينا عندما قبلوا ف أزمة
مارس  0714أن يستمروا مع االستبداد وأن يلقوا بالديمقراطية واالنتخابات ف سلة
المهمالت وأن يتركوا الجيش موجوداً ف الحياة السياسية وال يعود إلى ثكنابه ،الجيش
يج أن يعود ،وال سياسة ف الجيش وال جيش ف السياسة ،لن نرضخ أبدا ،أما
الديمقراطية أو الثورة ومكملين.
محمود مراد :الدكتور محمد شرف.
محمد شرف :برضه لألستاذ عصام ،التدليس هو كان جاء من عنده هو بقول مرس
أفرج ،يقول كون اإلخوان وغيره فهو أحاول يلبس األمور ،فنحن نرفض هذا التدليس.
محمود مراد :هو طل منكم كجبهة ضمير أن بخاطبوا ضمائر العقالء.
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محمد شرف :ما ه الضمائر ،إحنا ال نخسر ضميرنا ،ضميرنا هو عودة الشرعية ،أما
األستاذة مها أبو بكر فه صديقة واعرفها جيداً لكن لم أفوضها أنها بكون عضوة ف
الدستور باسم  ،أو بتحدث باسم وأقول لألستاذة مها يا ريت برجع لتاريخك
ت بساعدين بعودة الدولة
ت بالوق ِ
الليبرال الحر ووقفتك أيام ثورة  3100الل ضاعت ،أن ِ
البوليسية وف عودة مسار غير المسار الديمقراط  ،فنرجو من مصر أنه هو هذا
الضمير يا لل ف واشنطن ،ف واشنطن نحييهم لكن الضمير حر وح وإحنا مع
الشرعية ونؤيد الشرعية وأحد إرهاصات الشرعية هو رئيسنا المنتخ الدكتور محمد
مرس .
محمود مراد :شكراً لك دكتور محمد شرف عضو جبهة الضمير ،واشكر كذلك األستاذ
أحمد حسن الشرقاوي المنسق العام لحركة "صحفيون ضد االنقالب" ،وأشكر ضيفنا من
واشنطن الكاب السياس واألكاديم األستاذ عصام عبد هللا اسكندر ،وأشكركم مشاهدينا
األعزاء ف ختام حلقتنا على حسن المتابعة ،إلى اللقاء ف حديث جديد من أحاديث
الثورة ،السالم عليكم.
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