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 :في الطريق الى الرئاسة

 "!..كامب ديفيد"المرشحون المصريون واتفاقيات 

 

 :مقدمة

مايو الجاري غمار االستحقاق / يار أمن شهر  32و 32يخوض المصريون بين 
س النظام المصري السابق حسني مبارك، في الثالث، في مرحلة ما بعد سقوط رأ االنتخابي

عبداهلل االشعل ومحمد فوزي  :انسحب منهم اثنان هما)  ا،مرشح 32ظل احتدام الصراع بين 
ي عطى ثقته في استحقاقي مجلسأصوات الناخب المصري الذي يتنافسون على كسب أ (عيسى

والنور  "خوانياإل"العدالة الحرية وحزب )سالمية الشعب والشورى لتحالف القوى اإل
 (..."السلفي"

 
 32منذ اندالع الهبة الشعبية في  ،د تركزتووجهتهم ق ولئن كانت اهتمامات المصريين

، على القضايا الداخلية التي تمس حياة المواطنين االقتصادية 3133يناير / كانون الثاني 
واالستئثار بمقدرات البلد ونهب ، وما يتعلق بها من مسائل الفساد والرشوة اعيةواالجتم
الى قمع الحريات  ، وصواًلجليهون حفنة قليلة تلتف حول رئيس الجمهورية قبل من ،ثرواته
، وتشريع هل السلطةأوتعطيل الحياة الحزبية والسياسية، وتسخير القضاء لحساب  العامة،

إدخال مصر في المزيد من مام المصريين، وأانسداد آفاق المستقبل  بما يعني ،لتوريثلبواب األ
  ...زمات االقتصادية والسياسية واالجتماعية لعقود جديدةاأل

 
ة، وتوارت اتفاقيات يبت القضية الفلسطينية عن الميادين، وعن الشعارات المنتشرُغ فقد

 صوالوسائل االعالم، وعن مع كيان العدو، خلف واجهة االحداث، و" السالم"و "كامب ديفيد"
كد المجلس العسكري أفي حين ... حداث من شخصيات وقوى سياسيةتصريحات متصدري األل

بعد  هتتبعقليمية التي وقعها النظام السابق، وفاقيات الدولية واإله لالتلتزامه واحتراماالحاكم 
وعقالنية مع الغرب يجابية التعامل بإ"ة التي التزمت مقولة ذلك العديد من القوى السياسي

، وصدرت الكثير من التصريحات والتلميحات عن استمرار التمسك "والكيان الصهيوني
وني واإلدارة يالصه وساط العدو أمر الذي ترك ارتياحا في األ.. !تفاقيات والمواثيق الموقعةباال
 .، عامةوقادة الغرب خاصة، ميركيةاأل
  

/ ب آواخر شهر أيالت البطولية التي استهدفت دورية لجيش العدو في إن عملية أال إ
استشهاد ضابط إلى دت أوقعت قتلى وجرحى  في صفوفه، وأوالتي غسطس من العام الفائت، أ
عة جنود مصريين برصاص قوات االحتالل، وما تالها من عمليات عسكرية استهدفت ربأو
نقالبا في إحدثت أ كل هذه التطورات، نبوب الغاز المصري الموصل الى الكيان الصهيوني،أ
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كيان العدو  قفال سفارةلى الميادين والشوارع للمطالبة بإي العام المصري الذي اندفع اأالر
 "!.. ةالمجاني"الغاز هبة مداده بإوقطع  ي،وطرد السفير الصهيون

 
حزاب الرئيسية التي تصدرت إيجابا على برامج وتصريحات األنقالب لم ينعكس هذا اإل

ات وبرامج مرشحي الرئاسة مجلسي الشعب والشورى، ولم تظهر جلية في تصريح
والمواثيق  كيد االلتزام باالتفاقياتأفظلت البرامج والتصريحات تدور حول ت  ...المصرية

"... كامب ديفيد"اتفاقيات  -وفي المقدمة منها  -المعقودة في زمن الرئيس المخلوع، بما فيها 
سقاط هذه االتفاقية، رغم االجحاف والمهانة واالذالل أي من مرشحي الرئاسة إلفلم يدع 

بعض عادة قراءتها وتعديل إلى إالبعض منهم  ابل دع . والتبعية التي تلحقها بمصر وشعبها
ووصلت  !..ية منها التي تخص الوجود العسكري المصري في سيناءمنوخاصة األ، بنودها

ر ما جاء على ، واستنك"خصمًا"اعتبار الكيان الصهيوني  مور بالمرشح عمرو موسى الىاأل
، "سرائيل عدوًاإ"بو الفتوح في المناظرة المتلفزة بينهما، بوصفه أالمنعم  لسان المرشح عبد

الوكاالت "!.. )لمصالح المصريين او مفيدًا لم يكن ضروريًا" ن هذا الوصفأ الى مشيرًا
 ،"الكيان الصهيوني" "خوان المسلميناإل"وفي حين ينتقد محمد مرسي مرشح  (31/2/3133

صورة على ، مليار دوالر سنويًا 3.2نه سيحترم المعاهدة التي تجلب لمصر إلكنه يقول 
ذا إ" سرائيليينإ"ن مرشحه لن يلتقي بمسؤولين إ"مرسي وقال مساعد ل... ات عسكريةمساعد

علنه أوهو ما  (.31/2/3133خبار ياهو أ... )لكن وزير خارجيته سيفعل ذلك صبح رئيسًاأ
في لقاء متلفز في برنامج القاهرة اليوم على الفضائية  "سليم العوا محمد" شحالمر ًاأيض

ول أنا لن أقابل أي مسؤ"باحي بقوله صالمرشح الناصري حمدين  أكد ذلككما  ...المصرية
 . وعندما أكون رئيسًا للجمهورية سأكون أنا من أحدد من أقابل ولمن أرسل رسائل ،"سرائيليإ"

 (1/2بي بي سي عربي ) ".وأول دول سأزورها هي أثيوبيا والسودان ودول حوض النيل
  

 
 

 !..والكيان... ميركاأبين هواجس 

 
قادة الكيان ميركية واإلدارة األهاجس  تيكية، كانفي ظل هذه التطورات الدراما

مترابطة  عناصرثالثة  حول تمحوري ،وما يزال ..عامة وحكام الغرب خاصة، الصهيوني
التي تشهد  العربية نما تشمل كل البلدانإمصر وحدها و وضع ، ال تعنيهامة ومتشابكة

ميركية في راتيجية األستالحفاظ على المصالح اال ساس،األ عنوانهااضطرابات داخلية، 
ميركا أفي شرايين حياة ( العربية) والمواد الخام استمرار تدفق الطاقة : ملخصهاالمنطقة و
عدم المس ... ؛ "!رهاباإل"كة في مكافحة ما يسميه الغرب مواصلة الشرا ...والغرب؛ 

 ...منه واستقرارهأحماية في  ةباالتفاقيات المعقودة مع الكيان الصهيوني، والمساهم
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عالمها ال تخفي إميركية ورموزها وكبار مستشاريها ووسائل ، فإن اإلدارة األوبالتالي
من  الواليات المتحدةفما تريده   .وإنما تعبر عنها بكثير من الوضوح هذه التوجهات، 

مع مصر  ميركيةال تقوض المكاسب التي حققتها اإلدارة األ"االنتخابات هو وجود سلطة جديدة 
ال تهدم قواعد اللعبة " سلطة جديدة   .الماضية عين عامًابرلها على ما يقارب األأو من خال

سواء بالنسبة للعالقات مع  ،استمرار كل شيء على ما هو عليه سسأعلى " قليمية القائمةاإل
/ اللبناني  –السوري " الشر"يران ومحور إو الموقف المصري من أالكيان الصهيوني 
 ...ملف الطاقة والنفطو أالفلسطيني المقاوم، 

 
علنت في مؤتمر أفيكتوريا لوالند، قد  ،ميركيةوكانت المتحدثة باسم الخارجية األ

الرئاسية التي جمعت عمرو موسى وعبدالمنعم  ةبعد المناظر 33/2/3133صحفي عقدته في 
 "...فرسا الرهان في سباق الرئاسة"ن هذين المرشحين هما أابو الفتوح، 

 
كان الذى سيتم انتخابه  أنه أيًا -عن أملنا وتوقعاتنا   نخفى سرًاننا الإ"وقالت للصحفيين 

لتزاماته القائمة، وأن يحافظ على عالقات إالذى سيتبع  بأن يحترم النظام السياسى المصري -
 "اإلسرائيلية" –المصرية  "معاهدة السالم"، وذلك فى إشارة واضحة الى "سلمية مع جيرانه 

 العدو وزراءمصرى آنذاك أنور السادات ورئيس قعها الرئيس الالتى و ،3111لعام 
 .مناحم بيجن "اإلسرائيلى"

 
وزير الخارجية األسبق هنري / ية االميركية نصح عميد الديبلوماسوبهذا الخصوص، 

الثورات "لما قد تسفر عنه  ال تلقي بااًلة االميركية الحالية والمقبلة، بأن داركيسنجر، اإل
ميركا في ، وال يرى بالضرورة مصلحة ألرساء الديمقراطيةج فيما يتعلق بإتائمن ن "العربية

من وجهة  ،قبلهم مواصفات الرئيس المأن أويرى ... قيام نظام ديمقراطي في مصر مثال
و أ ن كان استبداديًاإميركا في الشرق االوسط، وال يعنيه أماية مصالح بح التعهدهو  ،نظره

  ( تويت ميل/ عبدالمنعم مصطفيى )!.. مانيًاو علأسالميا إ، ديمقراطيًا

 
 ،الفائز بالرئاسة المصرية يكن أيًان أكدت أما صحيفة الواشنطن تايمز األميركية، فأ 
منذ  ي عانت كثيرًا، وهي العالقات الت"إسرائيل"مع نه سيبدأ صفحة جديدة في العالقات إف"

 (32/2/3133المصري اليوم ) "...ستقرارمحور اال" سرائيليوناإل"اإلطاحة بمبارك، الذي يعتبره 
ي موقف أن اآلنه لم ير حتى أيهودا باراك، إ ،د وزير حرب العدو الصهيونيشّدوقد  

 –على حد تعبيره  -ن جميع المرشحين قاموا أ، ون قبل مرشحي الرئاسة المصريةمتشدد م
           (32/2/3133لصهيوني اذاعة العدو ا)"!.. تفاقية السالم بين الدولتينبالتعهد بااللتزام بإ

ودعاية، من  المعركة االنتخابية قراءة وتحلياًلخط وقد دخلت صحف العدو على  ،هذا
عهدها "باب الموقف من الكيان، واالتفاقيات المعقودة، ومستقبل العالقات مع مصر في 

 "... الجديد
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ستاذ أل( 31/2/3133) "اإلسرائيلية" "يديعوت أحرونوت"في تقرير نشرته صحيفة ف
َمن : "حمل عنوان، يورام ميتال، "بن غوريون"جامعة في العلوم السياسية والمصريات 

األفضل "وصف المرشح عمرو موسى بأنه " مرشحا للرئاسة؟ 32فضل لليهود من بين األ
 .من بين المتنافسين على كرسي الرئاسة في مصر" لليهود

 
لكونه من  أنسب المرشحين لتولي مصرن أن موسى ِم" يورام ميتال"ورأى البروفسير 

االنتخابي الحفاظ على معاهدة السالم " موسى"ودلل على ذلك بأن من ضمن برنامج . المعتدلين
 –دون التفريط فيها، باإلضافة إلى الحفاظ على العالقات المصرية " اإلسرائيلية" –المصرية 

، وللقضية "اإلسرائيلي" –األمريكية، والمضي قدًما نحو إيجاد حلول للصراع العربي 
 .الفلسطينية

 
عن وزير الشؤون االستخباراتية  32/2ميركية األ" كنساس سيتي"ونقلت صحيفة 

ر واهتمامنا نحن نراقب عن كثب تطورات الوضع في مص": قوله ،دان ميريدور ،الصهيوني
د ما سيحدث بعأما ع ...اعام 23السالم التي استمرت  الوحيد هو الحفاظ على معاهدة

 ." مور تتطور طوال الوقت، ألن األمر مبكرًازال األي الف االنتخابات؟ 
 

نه الوحيد من أحيث  كثر تشددًاباأل حمدين صباحي ووصفت الصحيفه المرشح للرئاسة
 جمال عبد الناصرالذي تبناه الراحل  القومية العربيةبين المرشحين الذي يجاهر بتبني مشروع 

لى إ إشاره الصحيفةوعلى الرغم من   .كما تقول الصحيفة "سرائيلإ"والذي خاض حربين مع 
 ًانها وضعت خطوطأال إ ية،االتفاقلغاء إالتهديد ب إلى درجة رقن تصريحات حمدين لم تأ

وتصريحه برفضه  "سرائيلياإل"" التدليل"ن انتهاء عصر حمراء تحت تصريحاته بشأ
 . تفاقيهالشخصي لإل

 
محمد الدكتور  ،خوانات مرشح اإلصحيفة تصريحوصفت ال ،خرالجانب اآل وعلى

لرئيس السابق حال فوزه كد التزامه باالتفاقات التي عقدها اأحيث  بأنها األكثر ليونة، ،مرسي
 . لالتفاقية "سرائيلياإل"الخروقات التي قام بها الجانب  شارة الىمع اإل

 
 

 وبعد،  
 لة أبرز مواقف المتسابقين على كرسي الرئاسة المصرية تجاه هذه المسأ ما هي

وهل تماهت تصريحاتهم ومواقفهم وبرامجهم بهذا  ...؟ستراتيجيةالهامة واال
الشان مع مشاعر الشعب المصري ومواقفه التي كانت آخر تعبيراتها المسيرات 

 .. ؟!هيونيطرد السفير الصإلى مام سفارة الكيان والدعوة أالمليونية 
 

http://www.akhbarak.net/tags/حمدين%20صباحي
http://www.akhbarak.net/tags/القوميه%20العربيه
http://www.akhbarak.net/tags/جمال%20عبد%20الناصر
http://www.akhbarak.net/tags/نادي%20الاتفاق%20السعودي
http://www.akhbarak.net/tags/محمد%20مرسي
http://www.akhbarak.net/tags/محمد%20مرسي
http://www.akhbarak.net/tags/محمد%20مرسي
http://www.akhbarak.net/tags/محمد%20مرسي
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  ولمن سيعطي الشعب المصري صوته في هذه االنتخابات، هل يكرر التجربتين
 ن االختيار في الرئاسة سيختلف عن مجلسي الشعب والشورى؟أم أالسابقتين، 

 

  ولى؟ أحد المرشحين، ويحسم أمر الرئاسة من الجولة األهل سيكسب 
 

  لة الثانية؟مرحالومن هما المرشحان اللذان قد يدخالن المنافسة في 
 

ول انتخابات رئاسية في جمهورية مصر العربية، بعد أللنتابع مواقف وآراء المرشحين 
 .سقاط الرئيس المصري السابق جسني مباركإ

 
  

 
 

 احترام كافة االلتزامات القانونية المصرية :عمرو موسى

 
السابق،  ةمين عام الجامعة العربيوأ ،سبقوزير خارجية مصر األالسيد عمرو موسى، 

ام حتراد الديبلوماسية المصرية والنظام العربي الرسمي، دعا في مواقفه المعلنة الى الذي قا
دام  ، ما"ئيليةاإلسرا" – المعاهدة المصريةلك ذ في بما المصرية،لقانونية ت اماالتزاالكافة 

ا منهأعلى والحفاظ تها دمصر لسيام ممارسة ماأتشكل عائقًا  وأن ال ...يحترمها آلخرف الطرا
لقضية التعامل مع والمشرفة فى ايخية رلتاالمصرية ابت الثوالى دة إلعوا . هاودمن حدوأ
منطلق كذلك من و  .اخىلترامن ات بعد سنومى، لقوامن مصر ت ألوياد أولفلسطينية كأحا
كفاحه الفلسطينى فى للشعب  نيلقانودي واالقتصاسي والسياالدعم اع انو، لتقدم جميع أقيخالأ

 ٤ود حدس ساأعلى دة لسياذات ا المستقلةلته دوقامة وإعلى حقوقه ل للحصوروع المش
، لفلسطينيةالة وبالداف العترالك ، بما فى ذلشرقيةس القداعاصمتها ، و٧٦٩١يونيو / حزيران 

المحددة بية لعرام بالمبادرة التزاالفضاًل عن ، ليةولدفى المحافل الفلسطينية ومساندة للجهود ا

ليس اع ولصرالى حل إصواًل ، و"ليئياإلسرا" بيلعراع النزامن عي مااى لعرباللموقف 

بط تطوير ل، ورالحتالة اطأمن و ينلفلسطينيء األشقاة التخفيف من معاناافضاًل عن ، تهإدار
اع، لصرء انهاإ في "ائيليإلسرا"ف لطرعلى مدى تجاوب ا "ئيليةاإلسرا" – ت المصريةلعالقاا

 ...اممًا بالتزالتزم واتقدمًا بتقد
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 يعود الى ممثلي الشعب" الكامب"مر أ :الفتوح عبدالمنعم أبو

 
دور مصر فى فلسطين ليس دور ن ألى إشارت مواقفه أبو الفتوح فأالمرشح عبدالمنعم  امأ

يدعمهم ويساندهم  ،الشريك للفلسطينيين فى سعيهم السترداد حقوقهم"بل هو دور  ،الوسيط
نعمل على التأكيد على الدعم غير منقوص، وبالتالى س حتى يحصلوا عليه من الغاصب المحتل

وعلى  -«قضية العرب والمسلمين المركزية»لقضية فلسطين  الكلي والشامل واالستراتيجي
الدعم الكامل لشعب فلسطين المظلوم على جميع األصعدة وباستخدام جميع الوسائل القانونية 

ة فلسطين ومناصرة الشعب اللتزام بقضيويعتبر ا . "والشرعية حتى يستعيد حقوقه المسلوبة
ذه القضية المصيرية باألمن من أولويات السياسة الخارجية المصرية الرتباط ه الفلسطيني

إلنهاء حصار التجويع على غزة، ومدها بما  وأول ما نقوم به هو السعي . القومي المصري
 . تحتاجه من مقومات الحياة

 
من االتفاقيات، فهى اتفاقيات دول، احترامها  أو غيرها "كامب ديفيد"أما اتفاقية 

وفى حالة حدوث ما يستدعى تعديلها أو عدم تنفيذ طرف  نفيذها يكون مشتركًا من الجانبين؛وت
فى البرلمان ومؤسسات األمن القومي وفق الشعب  ته، فإن األمر يجب أن يعود لممثلياللتزاما

فيها الرئيس بما يراه وحده، بل هى  ضيشخصية يقفهى ليست اتفاقيات   .ما يحدده الدستور
 ...التزام على الدولة كلها

 
يتم النظر فيها مرة  اتفاقية إذعان وسوف نهابأ "كامب ديفيد"اتفاقية  ووصف أبوالفتوح

 (3133-2-31الراي ) .على نظام المصالحبناء ن العالقة بين الدول تتم إ: أخرى، وأضاف
 

 

http://www.almasryalyoum.com/node/784296
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 "الكامب"من " خواناإل"التزام بمواقف : محمد مرسي

 
بمواقف ، يلتزم (خوانياإل)حزب الحرية والعدالة  مرشح ،الدكتور محمد مرسي

 .ن كامب ديفيد والعالقة مع الكيان الصهيونيوتوجهات حزبه بشأ
 

، على التزامها بمعاهدة السالم مع "اإلخوان المسلمين"جماعة  تشدد ،نوفي هذا الشأ
فى الوقت الراهن، وإن تعهدت بإعادة النظر فيها مستقباًل، ، وعدم التطرق إليها "إسرائيل"

، بخصوص مرسيوذلك تأكيدًا على تصريحات مرشحها لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد 
 هذااعتبر البعض  وقد  .ال تخترقها "إسرائيل"ما دامت  ،"كامب ديفيد"الحفاظ على اتفاقية 

 .للغربسالة تطمين رالتصريح مجرد مناورة انتخابية تكتيكية لبعث 
 

وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة 
مجلس الشعب، إن موقف الحزب من اتفاقية السالم تم إعالنه منذ بداية في العالقات الخارجية 

  .يناير، وهو احترام كل المعاهدات التى أبرمتها مصر وليس هذه المعاهدة فقط 32ثورة 
 
بد  ليس مالئًما لتغيير المعاهدات التى أبرمت من قبل، ولكن ال الوقت الحالي: ضافوأ

ورأى أن  . أواًل، ونبدأ بعد ذلك النظر فى االتفاقيات ن السياسي واالقتصاديأن يستقر الوضعا
هذا ليس معناه أن يستمر انتهاك السيادة المصرية من األطراف الخارجية وعلى رأسها 

جب أن تصاغ كل العالقات الخارجية مرة أخرى مع جميع األطراف ، بل ي"إسرائيل"
 .العالم فيدولة  أية المصري فيالخارجية، ونستعيد سيادة الدولة وكرامة 

 
مشروع النهضة في ول ملف العالقات الخارجية ومن جهته، أكد جهاد الحداد، مسؤ

دولية المبرمة مع الدول ت ال، أن الحزب وبرنامجه يحترمان االتفاقيا"الحرية والعدالة"بحزب 
، "إسرائيل"ومع ذلك يرى أنه يجب زيادة أعداد الجيش المصرى على الحدود مع  الخارجية؛

معه وفتح  وعمل تبادل تجاريفتح العالقات مع قطاع غزة،  مضيفا أن الحزب كان ينوي
 .أعوام كاملة 2المعابر، وإنهاء الحصار الذى فرض عليه منذ 
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له، يناير غير النظام قب 32بعد  أن النظام المصري" إسرائيل"رك يجب أن تد: وتابع
 الكيان الصهيونى فيقبل، فلن نصمت أبدًا على انتهاكات  فالوضع قد اختلف تماما عن ذي 

المعاهدة التي بيننا وبينهم ألنها على احترام  "إسرائيل"ين، وسوف نجبر ياعتدائه على الفلسطين
 (32/2/3133ريون المص) .ء تنفيذها وفهمهاتسي

 

       

 

 تشريع زيارة القدس المحتلة: اهلل حسام خير

 
معاهدة السالم ن أديثه وتصريحاته احأفي  (حزب السالم الديمقراطي) حسام خيراهللأكد 

يجب تناولها بكثير من العقل والحساب دون اتباع أو اتخاذ سياسات أو مواقف  "إسرائيل"مع 
 :لك علينا أن نضع نصب أعيننا اآلتىولذ .عنترية تضر بمصالح مصر

 
يتم بناء على طلب أحد الطرفين »: من المادة الرابعة تنص على 2ن الفقرة رقم أ -أ 

من هذه المادة وتعديلها  3.3إعادة النظر فى ترتيبات األمن المنصوص عليها فى الفقرتين 
 . «باتفاق الطرفين

 
ر هذه المعاهدة يشأن تطبيق أو تفستحل الخالفات ب»: تنص المادة السابعة على -ب 

عن طريق المفاوضة، وإذا لم يتيسر حل هذه الخالفات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو 
 . «تحال إلى التحكيم

 
إن أوضاع القوة الفعلية لألطراف تترجم أو تنعكس على مواقف األطراف على  -جـ 

 . بانمائدة المفاوضات، وهو األمر الذى يجب وضعه فى الحس
 

على  "إسرائيل"السابقة فإنه فى حالة عدم موافقة « ب»أنه وفقًا لما جاء فى الفقرة  -د 
فإنه على مصر اللجوء إلى التوفيق ثم  ،بإدخال تعديالت على معاهدة السالم الطلب المصري

ضد المطالب  بقة فى معظمها تحيز العالم الغربيالتحكيم، وقد أثبتت الحوادث والخبرات السا
 . لمصريةا

http://www.almasryalyoum.com/node/584506
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احتياج مصر إلى السالم العادل لتعيد بناء نفسها وفقًا لفكر استراتيجى بأسرع ما  -هـ 
مع الوضع فى االعتبار أن الواليات  ،يمكن ليزيد من عناصر القوة لديها بالمفهوم الشامل

التأثير  المتحدة يمكن النظر إليها باعتبارها طرفًا ثالثًا فى المعاهدة، بما يفسح المجال لمحاولة
عليها من خالل المحادثات المباشرة معها واستخدام وسائل التأثير المختلفة بما فيها جماعات 

مريكية ضغط أمريكية لصالح الموقف المصرى من ناحية، وممارسة الضغط على المصالح األ
 . مدروس لدفعها للتأثير على إسرائيل فى المنطقة بأسلوب عقالني

 
 "إسرائيل"لنا أن هناك التزامًا أمريكيا صريحًا بضمان تفوق يجب أال يغيب عن با -و 

 . على الدول العربية مجتمعة، حتى ال نسمح بدعاوى عنترية غير مسؤولة
 

فى األراضى الفلسطينية المحتلة فإنه  "اإلسرئيلية"إليقاف أو الحد من االنتهاكات  -ز 
 :يتطلب اآلتى

 
فى المجالين اإلقليمي  التحرك النشطالعمل على زيادة القدرة المصرية على   *
 .والدولي

 
تفعيل سياسة مصر الخارجية فى التجمعات الدولية، مع زيادة روابط المصالح  *

 .المشتركة مع أعضائها إلتاحة المجال لزيادة التأثير على مواقفها لصالح الحركة المصرية
 
فتح المجال لزيارة المصريين إلى القدس، فسياسة االستنكار وتركها وحيدة تعد عودة  *

ب عند بدء حيث ينسحب المتحدثون العر ،3121لألسلوب القديم الذى كان يتبع قبل عام 
فى أى اجتماع بما كان يترك له المجال لالنفراد بالمستمعين إلقناعهم  حديث الممثل اإلسرائيلي

 ين سوف تمثل مساندة مباشرة ألهاليسرائيلية، بينما زيارة القدس من المصريبوجهة النظر اإل
القدس الفلسطينيين، كما ستمنع الجماعات المتطرفة من دخول ساحة المسجد األقصى وتدنيسها 

بما سيجبر  ،فى ظل وجود اآلالف أو المئات من المصريين حتى ال يحدث احتكاك بينهم
لفرض أمر واقع فى  "اإلسرائيلية"، كما سيحبط المحاوالت على منع حدوث ذلك "إسرائيل"

 .القدس
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 !..الموقف بعد االطالع على االتفاقية: جاللمحمود 

 
سوف أطلع أواًل على بنود : هذا الخصوصفي المرشح محمود حسام الدين جالل قال 

هذه المعاهدة فى  جدت أنفإن و . هذه المعاهدة وسوف أستشير جميع الخبراء فى هذا المجال
فسوف أستمر بها فى حالة إذا وجد أن الطرف اآلخر يلتزم بجميع  صالح وطني وشعبي

إلى تعديلها أو  بموجب القانون الدولي، ،بنودها، أما إذا كانت غير ذلك فسوف نسعى جاهدين
 .إلغائها

  
فسوف أسعى إلى التعاون مع الدول  ،أما بخصوص انتهاكات األراضى الفلسطينية

، ألنها قضية عربية وليست على تحقيقه وليس منفردين العربية التخاذ قرار موحد نعمل جميعًا
حاليًا للوضع الراهن فى مصر حتى نستطيع مساعده  وسوف أعطي أولوياتي  .مصرية
 .اآلخرين
 
 

 

    
 

 !..اتفاقية خيانية" كامب ديفيد: "بو العز الحريريأ

 
عيد النظر فى كل نه سيأ، ب(تحالف الشعبي االشتراكيال)قال المرشح ابو العز الحريري 

.. وفى القانون الدولى ما يجيز للدول هذا الحق.. على مساس بالسيادة المصرية معاهدة تنطوي

http://www.almasryalyoum.com/node/764131
http://www.almasryalyoum.com/node/802411
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ومن ذلك حقها فى وجود جيشها  -أراضيها  وهناك فرق بين أن تتمتع مصر بحقوقها على كل
هو أمر ال تقدم عليه أية دولة إال فى ، ووبين إعالن الحرب - عند آخر نقطة فى حدودها

 ،تتمتع دولة أخرى بمعاملة تمييزية باإلكراه كما أن السيادة تتطلب أن ال  .ظروف خاصة
 . كتصدير البترول أو استقبال السياحة بصورة إلزامية

 
وتنفض عن نفسها  ع مصر عندما تمارس ثقلها التاريخي والدولي،تستطي :أضافو

 "اإلسرائيلى"شارك فى بناء قوة عربية وإقليمية قادرة على ردع العدوان أن ت ،روابط التبعية
.. ، ونكسر حصار الشعب الفلسطينيسوف نفتح معابرنا مع فلسطين  ..على الشعب الفلسطينى

 .ونقدم له كل أشكال الدعم
 

ن العالقة مع إ، 32/2ربعاء ري في تصريح خاص لقناة العالم اإلخبارية األالحري وقال
بأنها اتفاقية خيانة،  "كامب ديفيد"ووصف اتفاقية  ال زالت عالقات مختلة؛ "االسرائيلي"ن الكيا

نها تفرض شروطًا وظروفًا أنها تضع مصر في حالة استسالم دائم للعدو الصهيوني، كما أل
وتحرم الجيش المصري من التواجد بكامل قواه ومعداته على الحدود الشرقية مع  ،غير عادية
 .حتلةفلسطين الم

 
ضافة الجيش المصري في موقف ضعيف، باإل مور تضعأن هذه األضاف الحريري أو

والتسليح االميركي هو تسليح  ،ميركيأغلبه هو تسليح أن تسليح الجيش المصري في ألى إ
تحول هذا السالح الى قطع إلى ، وكالهما مرتبط بشفرات معينة قد تؤدي في لحظة "سرائيليإ"

 .هامن الحديد ال قيمة ل
 

قال  ،الذي بدأ بجدار عازل في سيناء ،"سرائيلياإل"وحول التوتر المتصاعد مع الكيان 
حداث تفجير أن أل كانون الثاني،/  يناير 32ن هذا التوتر حدث بعد ثورة إابو العز الحريري 

جد ن القضية الوطنية فيما يتعلق بالعدو الصهيوني بدأت تأالغاز تزايدت بعد هذه الثورة، مؤكدًا 
خرى الى الذاكرة المصرية بشكل عام، وهذا بحد ذاته يؤدي الى اتخاذ قرارات أمجالها مرة 

 .كثر جدية في مواجهة العدوأ
 

سرائيلي سيشهد تحوالت أن الكيان اإلوذكر المرشح الرئاسي لالنتخابات المصرية 
عله يفكر في بناء مر قد انعكس على االحتالل وجأن هذا األجديدة في الفترة القادمة، معتبرًا 

... ن هذه عالمة من عالمات نهاية هذا الكيانأجدار عازل آخر على الحدود اللبنانية، معتبرًا 
 (32/2/3133فضائية العام )
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 يجب تعديل االتفاقية: هشام البسطويسي

 
فيها جزء جارح المعاهده ن أ( حزب التجمع)كد المرشح هشام البسطويسي أ ،من جانبه

بد من إعادة طرحها مرة أخرى للنقاش، فال  ، وماس بكرامة كل مصري، والريلكل مص
بد  فال شعب المصرى يشعر أن حقوقه منتقصة؛وال "إسرائيل"يمكن أن يقوم سالم بيننا وبين 

من استعادة حقوق مصر كاملة، وإعادة سيادة مصر كاملة على سيناء، ويجب تعديل االتفاقية 
  .لة على سيناء، وهذا شرط أساسيلكاملتسترد مصر سيادتها ا

 
 

 

      

 

 "!..اسرائيل"مستعد لزيارة : حمد شفيقأ

 
 ،آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ،حمد شفيقألمرشح اأكد 

تفاقيه كامب ديفيد هى اتفاقية سالم تحترم من مصر وفق الشخصية القانونية للدولة التى ن اأ
مشكلة مصر اآلن هى أنه ال توجد ثقة : "وقال . دولية الموقعة من جانبهاتقر بكل االتفاقات ال

 . فى مقومات الشخصية القانونية للدولة ويجب علينا أن نستعيد تلك المقومات ونعيد إليها الثقة
  .ا على أنها قدر ثابت ال فرار منهالتعامل معه الينبغي "إسرائيل"إن اتفاقية السالم مع 

ومن ثم فإنه يمكن تطويرها باعتبارها كائنًا حيًا وقاباًل للتطوير، ويمكن  ،بشر االتفاقية أنتجها
إن هذا يعنى ببساطة أنه   .ض بنودها فى ضوء المصلحة القوميةأن نتفاوض مجددًا بشأن بع

http://www.almasryalyoum.com/node/318007
http://www.almasryalyoum.com/node/568431
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طالما كنا قادرين ولدينا هيبتنا فإن اآلخرين يمكنهم أن يفهموا أن المصالح تتجدد وأن االتفاقية 
ولكى يستمر هذا السالم فإننا البد أن نعمق  ...ًا وإنما سياق وإطار للسالم بيننا وبينهمليست قيد

  ".ونرسخ اتفاقية السالم بتنميتها وتطويرها
 
لقد اعترفنا   .هذا تعريفي الجغرافي لها"دوله جارة،  "إسرائيل"ن شفيق أوضح أو

الموقع على اتفاقية  طرف الثانيمنذ زمن بعيد، وتعريفي السياسي لها هى أنها ال "بإسرائيل"
ومصر تضمن مصالح الشعب  . ولهذا مقتضياته من جانبنا ومن جانبهم ؛السالم مع مصر

وتستثمر كل إمكانياتها لتحقيق حق  ،وتعمل على تحقيقها فى ضوء القرارات الدولية الفلسطيني
إذا كان ذلك سيحقق وإننى مستعد للذهاب إلى الجحيم نفسه  . تقرير المصير للشعب الفلسطينى
وقد أعلنت أنه يمكن أن أذهب إلى  وللشعب الفلسطيني؛ المصلحة الوطنية لمصر أواًل

  .وأسافر إليها دون خوف إذا كان هذا سوف يحقق المصالح المصرية والفلسطينية "إسرائيل"
م إلى تطوير اتفاقية السال فى إطار سعي -إذا ما تمت  -سوف تكون  "إلسرائيل"إن زيارتى 

مزيدًا من  "إسرائيل"وأنا ال أخشى هذا بل أجده يحمل  وإلى تحقيق المصالح الفلسطينية؛
حترام سيادة اهى العالقة بين دولتين جارتين فى ضوء  "إسرائيل"والعالقة مع  . المسؤوليات

 ..."كل دولة لألخرى وبما ال يخل بمصالح أى منهما
 

 
 

     
 

 "!..ب ديفيدكام"كون مع لم ولن أ: حمدين صباحي

   
ن روح اتفاقية أكد في تصريحاته ومواقفه على أالمرشح الناصري حمدين صباحي 

نحن  . كانت أخطر من حرفية نصوص االتفاقية وسأوضح ما أقصده"كامب ديفيد عند تطبيقها 
أكثر من التزامنا غصنا فى مسيرة انهزامية لها عالقة بتقدير نظام مبارك لروح االتفاقية 

فنصوص االتفاقية مثال ال تجبر مصر على حرمان أبنائها من موارد الغاز  نصوصها؛الدولى ب
لكن نظام مبارك المخلوع اندفع فى ذلك   .وبأرخص األسعار "إلسرائيل"الطبيعى وتصديرها 

هذا العمل  . ارك فى معاندة لمصالح مصر العلياواستمر حتى بعد أكثر من عام على سقوط مب
فى إحكام  "إسرائيل"وهو ما جعل مصر تشارك  ،ديفيد وليس نصوصهاله عالقة بروح كامب 

http://www.almasryalyoum.com/node/797126


15 
 

 "إسرائيل"على قطاع غزة، واألزمة هنا أن روح التعامل مع  معيشيوال حصارها السياسي
 . "وليس عدوًا كانت باعتبارها حليفًا

 
ص بل الروح من وجهة أظن الموضوع الجوهرى هنا ليس النصو: "ويتابع صباحي

سأقطع الغاز  كون مع اتفاقية كامب ديفيد، ولكنيأكون واضحا أنا لم ولن أ ولكن لكي ،نظرى
العمل باتفاقية كامب ديفيد أو إلغائها  واالستمرار في  .وسأفتح معبر رفح "إسرائيل"عن 

فإذا طالب الشعب بإلغائها أو تعديلها سنطرحها فى استفتاء عام  بإرادة الشعب؛ سيكون مرهونًا
ت السياسية لحقوق الشعب الفلسطيني، التى تمارس أما االنتهاكا . لمانعلى الشعب وعلى البر

نعمل على استعادة فاألولى بنا أن نرفضها و ،يقف ضدها معظم شعوب العالم يوميا والتي
فى مواقع كثيرة قدرتها لحقوقه المشروعة، والدبلوماسية المصرية أثبتت  الشعب الفلسطيني

هاكات التى تساندها حكومات للدول الكبرى رغم رفض بالقانون لتلك االنت على التصدي
ولن أكون  ،، لن أحاصر غزةعم الشعب الفلسطينيسأسلك كل السبل الدبلوماسية لد .. شعوبها

مع حق  مة، ووقوفيبل سأدعم المقاو على انتهاك حق الشعب الفلسطيني، "إلسرائيل" عونًا
فأنا ال أريد أن   .فى الوقت الحالي" يلإسرائ"ضد  أن أدخل حربًا ال يعني الشعب الفلسطيني

، اخلية إلعادة قوة االقتصاد المصريفأمامنا معارك د "...إسرائيل"أحارب  لكي أكون رئيسًا
 ."األولى للقضاء عليه هو معركتيوالفقر  ،وتنفيذ مشروع متكامل للتنمية

 
 

 

     

 

 سياستي تقوم على استفتاء الشعب: خالد علي

 
تنطلق  ،لسياسة الخارجيةل جراء مراجعة شاملةإلى إ( مستقل)د علي المرشح خالدعا   

لعالم بما هو أرحب من إلى من المكانة الحقيقية التى تستحقها مصر والتى يجب أن تنظر 
  .ريقيا ومجموعة دول الجنوب الجنوبونعيد االعتبار ألف ،"إسرائيل"أمريكا وأوروبا و

 

http://www.almasryalyoum.com/node/797166
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وبعد أن شهدت ثورة  ،أن دولة بحجم مصر رؤيتيف" ،وفيما يتعلق باالتفاقيات الدولية
أن تحكمها ثالثة مبادئ عند النظر فى جميع معاهداتها مع  ، ينبغييناير 32عظيمة مثل ثورة 

 : أو بغيرها "إسرائيل"ـالعالم الخارجى، سواء تعلق األمر ب
 

إذا  ،سابقةأو مواصلة االلتزام بمعاهدة  ،أنه ال يجوز إبرام معاهدة جديدة: المبدأ األول
عازم على أن أستن  ، فإننيلذا . ية ال تحظى برضا أغلبية المصريينكانت تلك الوثيقة التعاقد

قبل  ية تقوم على استفتاء الشعب المصريسنة جديدة فى صياغة السياسة الخارجية المصر
 . معاهدة ذات طبيعة استراتيجية على أية الموافقة
 

بالتأكيد أكبر من أن تكون  ، هيللعالم ثورة تحتذىقدمت  ، التين مصرإ: المبدأ الثاني
ما أريد أن أقوله بوضوح  . مرغمة على االستمرار فى احترام معاهدة يخرقها الطرف اآلخر

ومن ثم فإن مصر ستلتزم فيما  ؛معاهدة هو التزام على جميع أطرافها هو أن احترام أية
على نفس الدرجة من ( يل أو غيرهاسواء إسرائ)تعاهدت عليه طالما بقيت األطراف األخرى 

 . االلتزام
 

فى معاهدة جديدة أو تستمر  أنه ال يليق بمصر الثورة أن تدخل طرفًا: المبدأ الثالث
   ."فى أخرى قديمة، إذا كان كل أو بعض نصوصها يتسم بالسرية طرفًا

 
فلسطينية فى األراضى ال "اإلسرائيلية"لوقف االنتهاكات الخطوات التي سيتبعها أما عن 

العمل على خمسة مسارات لوقف تلك االنتهاكات  اعتزامي"إلى أشار خالد علي المحتلة، ف
 : باالعتماد على خبرات المدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة

 
حقيقية بين مختلف  وتحقيق مصالحة يتصل بإنهاء االنقسام الفلسطيني: المسار األول

قبل اللبس إن تلك مسؤولية مصرية بقدر ما هى مسؤولية ل هنا بشكل ال يوأق الفصائل، ودعني
 . فلسطينية
 

المشترك الذى يستهدف فى هذا  لق بعودة مصر لقيادة العمل العربييتع: المسار الثانى
أقول بعبارة أدق إننى سأعمل على أن  . ربى واسع داعم للحقوق الفلسطينيةالشأن بناء توافق ع

ن تكون ضاغطة على من أ تعادة الحقوق الفلسطينية بداًلتكون السياسة العربية داعمة الس
 .للتنازل عن تلك الحقوق الطرف الفلسطيني

 
سأدشن حملة دولية تستعيد للقضية الفلسطينية زخمها فى المحافل الدولية : المسار الثالث

األمم المتحدة، منظمة التعاون اإلسالمى، االتحاد األفريقى، حركة عدم )متعددة األطراف 
 . "اإلسرائيلى"النحياز، وغيرها فى إطار تصعيد الضغوط على الطرف ا

 



17 
 

فلم  فيتصل بإعادة تعريف الدور المصري فى القضية الفلسطينية؛ :أما المسار الرابع
يقف على مسافة واحدة من  وسيطًا« كبيرة العرب»بعد ثورتنا العظيمة أن تكون  يعد مقبواًل

 . "اإلسرائيليين"الفلسطينيين و
 

ر خامس يستهدف إحداث تغيير تدريجي ت األربعة فى بلورة مسااتساهم تلك المساروس
فى مقدمتها االتحاد )، وجذب أطراف دولية أخرى "إلسرائيل"المنحاز  فى السلوك األمريكي

 "!..اإلسرائيلية"لممارسة دور يليق بأوزانهم الدولية فى وقف تلك االنتهاكات ( األوروبى
 
 
 

 

      

 

 ة النظر باالتفاقيةادعال تفكير بإ: ي عيسىمحمد فوز

 
حزب الجيل )محمد فوزي عيسى   المرشح المنسحب من المعركة االنتخابيةيؤكد 

 ألننا جميعًا"حاليا،  "إسرائيل"فى إعادة النظر فى معاهدة السالم مع  يفكرال  هنأ( الديمقراطي
ى شفا انهيار اقتصادى، ويجب أن ومعاهدة السالم، لكننا عل "إسرائيل"معروف ما بداخلنا نحو 

تصادية لدينا نبدأ مشروعات اقتصادية قومية تلفت نظر العالم كله، ونشرع فى نهضة اق
ال تصلح  فحاليًا . نتحدث فى شأن معاهدة السالم وحين نقوى اقتصاديًا . مقوماتها فى بالدنا

ألغي : الغاز الطبيعىفكر فى عقود تصدير العنجهية الفكرية التى يتحدث بها البعض، لكن أ
وإسرائيل يكون لها التحكيم الدولى، ويحكم لصالحها بأموال  عقود الغاز وأصدره لدول أفريقيا؛

منذ  "إسرائيل"الذى ترتع فيه  ريقيا، وأكسب بذلك العمق األفريقيأحصل عليها من دول أف
كنها البد روف، لوالسياسات التى سأتبعها تجاه القضية الفلسطينية، تختلف حسب الظ . سنوات

 ".بوضوح أن تنحاز للجانب العربي
 
 

 

http://www.almasryalyoum.com/node/696341
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 !..باالتفاقية طالما التزموا بها مسنلتز: محمد سليم العوا

     

اإلسالم أمرنا باحترام العقود "ن أمحمد سليم العوا ( المستقل)سالمي يرى المرشح اإل
كامب "وتعد اتفاقية  . هم بهاطالما التزم بها الطرف اآلخر، ونحن سنلتزم بها طالما التزموا 

بسبب عدم التزام هذا الكيان بها  إحدى المعضالت فى الوضع السياسي المصري "ديفيد
التحرك على أرض سيناء وغيرها  لى بنود تحد من حرية الجيش المصري فيوالحتوائها ع

اقيات وبشكل عام سيعاد النظر فى االتف . المنطقة في البنود التى قزمت الدور المصريمن 
والفاسد منها سنعمل على إصالحه بما يحقق أهداف ومصالح  ،الدولية والصالح منها سنلتزم به

 ..ى يتحقق أفضل مكسب للمواطن المصريوبما يتوافق مع القوانين الدولية حت ،الوطن
   
يان التي توجد على أرض سيناء وتحمل اسم اسيعمل على إزالة صخرة د''العوا أنه أضاف و

ديفيد  إلى أن اتفاقية كامب مشيرًا.. ''في حرب أكتوبر موشيه ديان "اإلسرائيلي"فاع وزير الد
يشكك ولو لحظة  وأنه ال ،تأييده للجيش المصري مؤكدًا ..فيها إجحاف لحقوق شعب مصر

 (موقع ام اس ان بالعربي/ 32/2). واحدة في وطنية القوات المسلحة المصرية
 

 
 

     
 

 للحرب عالنًاإد العالقات ليس تجمي: شعلاهلل األ عبد

 

http://www.almasryalyoum.com/node/495868
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صالة لرئاسة الجمهورية المصرية عن حزب األ المرشح، عبد اهلل األشعلأكد الدكتور 

هو موقف قانوني وسليم ولن " إسرائيل"ـل الغازأن موقف مصر من وقف تصدير  السلفي،
تم إبرامه من عقد بين الشركة المصرية العامة  وذلك ألن ما ،ضر بمعاهدة السالم بين البلديني

 .وشركة البحر المتوسط هو عقد وهمي داخلي وليس له عالقة باإلتفاقيات الدولية للبترول
 

هو قرار سياسي لتصحيح موقف  "إسرائيل"ـل الغازإن وقف تصدير " :وقال األشعل
د البالد وخاصة بعد توليه مقالي ،الشارع المصري بالخزي والعار أثارالذي  المجلس العسكري

كد أن قرار وقف تصدير الغاز جاء صادما وأ ". على الرغم من أن القرار جاء متأخرا كثيرا
 (32/2/3133صدى البلد ) .وتأكيدا لتخوفها" إسرائيل"ـل

 
مصر كانت  نأشار الى أقد الدكتور عبداهلل األشعل، ن اتفاقيات كامب ديفيد، كان بشأو
أكثر من  تفاقيةالانتهكت ا هي التي" إسرائيل"م للعالم أن على أن تقد ،وال تزال قادرة ،تستطيع

 .الحريصة على عدم انتهاكها وأن مصر هي مرة،
 

ن مصر تستطيع أن تجمد العالقات السياسية أو السياحية أو االقتصادية مع إوقال 
 .البعض القات ليس إعالنًا للحرب كما يدعين هذا التجميد فى العأ، و"إسرائيل"

 
جميع االتجاهات، حتى تشعر  بد أن تتحرك في عل، أن الدولة الوأضاف األش

ن للعالم كيف بد أن نبّي أن المصريين ليسوا لقمة مستساغة، أو سهلة الهضم، وال "إسرائيل"
 (2/1/3133اليوم السابع ) .عامًا 21االتفاقية على مدى  "إسرائيل"انتهكت 
 

به بعد ذلك من المعركة الرئاسية، ن المرشح عبد اهلل األشعل، قد أعلن انسحاأيذكر 
معلنًا دعمه للمرشح اإلخواني محمد مرسي، وطالب القوى اإلسالمية بالتوافق حول مرشح 

 .وحيد وتنازل اآلخرين مقابل تعيينهم نوابًا له في حال فوزه
 
 

  :خالصة

 
مام لوحة مواقف متقاربة بين مرشحي الرئاسة أن مطالعة الصفحات اآلنفة تضعنا إ

 ...، والعالقة مع الكيان الصهيوني"كامب ديفيد"رية ومواقفهم من اتفاقيات المص
 

ن لن نقل كلهم، على اختالف انتماءاتهم الفكرية والسياسية إ ،فمعظم المرشحين
عن احترام كل المعاهدات واالتفاقيات والمواثيق الموروثة  ،وبوضوح ،الحديثفي استفاضوا 

http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=1495&ifr=1&kwn=%u0639%u0628%u062F%20%u0627%u0644%u0644%u0647%20%u0627%u0644%u0623%u0634%u0639%u0644&exp=144083
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=2731&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0634%u062D&exp=144083
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=2367&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u063A%u0627%u0632&exp=144083
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=138&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0628%u062A%u0631%u0648%u0644&exp=144083
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=138&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0628%u062A%u0631%u0648%u0644&exp=144083
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=2367&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u063A%u0627%u0632&exp=144083
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=176&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u062C%u0644%u0633%20%u0627%u0644%u0639%u0633%u0643%u0631%u064A&exp=144083
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=176&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u062C%u0644%u0633%20%u0627%u0644%u0639%u0633%u0643%u0631%u064A&exp=144083
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=103&ifr=1&kwn=%u0623%u062B%u0627%u0631&exp=144083
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على بنود تحد من حرية "، رغم احتوائها "كامب ديفيد"اقيات من النظام السابق، ومن بينها اتف
الجيش المصري في التحرك على أرض سيناء وغيرها من البنود التى قزمت الدور المصرى 

فى إحكام حصارها  "إسرائيل"مصر تشارك "وجعل (... محمد سليم العوا" ) في المنطقة
جزء جارح لكل "ن في المعاهده أو(... حمدين صباحي" )على قطاع غزة السياسي والمعيشي

مصرى، وماس بكرامة كل مصري، وال بد من إعادة طرحها مرة أخرى للنقاش، فال يمكن أن 
هشام ) "والشعب المصرى يشعر أن حقوقه منتقصة" إسرائيل"يقوم سالم بيننا وبين 

عبد  ، بحسب وصف"يتم النظر فيها مرة أخرى اتفاقية إذعان وسوف"وبأنها (... البسطويسي
 .المنعم

 
نها تضع بأنها اتفاقية خيانة، أل "كامب ديفيد"وصف اتفاقية ( بو العز الحريريأ)وحده 

نها تفرض شروطًا وظروفًا غير عادية أمصر في حالة استسالم دائم للعدو الصهيوني، كما 
وتحرم الجيش المصري من التواجد بكامل قواه ومعداته على الحدود الشرقية مع فلسطين 

 .تلةالمح
 
سرائيل دولة إ"ن إجماع بقوله أحمد شفيق، فقد غرد خارج سرب اإلما المرشح أ

الى خرى، المرشح حسام خير اهلل بدعوته المصريين أمن زاوية  ،وجاراه في ذلك"!.. جارة
هالي القدس الفلسطينيين، كما ستمنع تمثل مساندة مباشرة أل"لة لكونها زيارة القدس المحت

 "!..قصى، وتدنيسهامن دخول ساحة المسجد األ المتطرفةالجماعات 
 

نود االتفاقية، وقراءة عادة النظر ببإجمع المرشحون على ضرورة ومن زاوية ثانية، أ
وخاصة لجهة  ،جحاف الالحق بالمصريينبنودها األساسية وملحقاتها، إلزالة الغبن واإل

السيادة الوطنية،  تموضع الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء واالنتقاص المفضوح من
ستراتيجية والتحكم بنوعية تسليحها عداد القوات المسلحة في هذه المنطقة االألجهة تحديد 

زالة إن دون حالت حتى اآلوحجمه، وخضوعها الكلي لمشيئة سلطات العدو الصهيوني، التي 
 !..يةرض العربلى بقاء سلطة االحتالل في هذه األمن سيناء، لتبقى شاهدة ع" صخرة دايان"

 
واضحة، " كامب ديفيد"وتبدو مخاوف وهواجس المرشحين للرئاسة من المس باتفاقيات 

فهم ميركية ودول الغرب ومن يلف لاسه السلبي على عالقات مصر مع اإلدارة األبسبب انعك
التي تقدم " السخية"مر الذي يترتب عليه وقف المساعدات من دول االعتدال العربية، األ

 !..زمات االجتماعية المتفاقمةل التدهور االقتصادي واألاصة في ظلمصر، خ
 

ن مواقف المرشحين من موضوع كامب ديفيد، والعالقة مع الكيان الصهيوني أال شك 
جل ألة التنمية االقتصادية، ال تنسجم وال تلتقي مع مواقف الشارع المصري المنتفض من أومس

ال تتماهى مع مشاعر الشعب  ،وبالتالي . الة واالستقالل الحقيقي والتنميةالحرية والعد
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ن العدو الصهيوني، الذي يغتصب ومخزونه التراثي الديني والوطني تجاه قوى االستعمار وكيا
 .قصى المبارك، وفي المقدمة منها المسجد األسالميةد المقدسات المسيحية واإلرض ويهّواأل

 
، خطأ وبطالن ربط التنمية مًاربعين عاأالممتدة منذ نحو  ،ثبتت تجربة كامب ديفيدألقد 

تصادي، واالزدهار بالتسوية السياسية مع كيان العدو الغاصب، بدليل حالة االنهيار االق
زمات اجتماعية أساسية، الصناعية والزراعية، وما يخلفه ذلك من وتدهور قطاعات االنتاج األ

 ،رج حدود وطنهمحالة بطالة دفعت بماليين المصريين للبحث عن فرص العمل خاومتفاقمة 
 .ميركية لتوفير مادة الخبز الضرورية لحياة البشرن ينتظر المصريون شحنات القمح األفي حي

 
وال ... فال تنمية اقتصادية بدون حرية، وال كرامة وطنية بدون استقالل حقيقي

 .ديمقراطية بدون عدالة اجتماعية


