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أكد أن بالده لن تسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها

ياسر عاطف لـ «الراي» :أمر طبيعي...
اشتراط الكويت سداد وارداتها النفطية ملصر نقدًا
| كتب إبراهيم موسى |

حوار

عليها من النفط وفقا لاتفاق الثنائي
بن البلدين.
ومــوقـفـنــا تـجــاه حــل األزم ــة الـســوريــة
يـتـلـخــص ف ــي ان ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي هو
ال ـس ـب ـيــل ل ـت ـســويــة األزم ـ ـ ــة وتـصــويـتـنــا
كــان للقرارين املقدمن مــن قبل روسيا
وف ــرنـ ـس ــا ،ولـ ــم ن ـص ــوت ض ــد أح ــده ـم ــا،
وال ـقــراران كانا يتجهان لنفس االتجاه
ولكن كــان بينهما خــاف فــي الديباجة
«خاف إجرائي».
وأرى ان ـ ــه ل ـي ـســت هـ ـن ــاك ع ــاق ــة بــن
ه ــذا امل ــوق ــف وقـضـيــة ت ـي ــران وصـنــافـيــر
املنظورة أمام القضاء املصري.

قال السفير املصري لدى الكويت ياسر عاطف إن «العالقة بني الكويت وبالده قامت قبل
كل شيء على األخوة قبل ان تكون عالقات نفعية مصلحية سياسية واقتصادية» ،مشددًا
على ان هذه العالقة ترتكز على عنصرين ثابتتني هما التعليم والثقافة.
وأضاف عاطف في حوار مطول مع «الراي» تناول العديد من القضايا الساخنة املطروحة
على الساحة العربية واإلقليمية والدولية إن بالده ليس لديها أي مانع من إقامة مدرسة
مصرية في الكويت ولكن األمر يتعلق بالسياسة الكويتية وتحدثنا مرارًا مع الجانب
الكويتي بهذا الشأن والرد دائمًا ما يكون بأن الوضع القائم أفضل ونأمل أن تتم موافقة
الجانب الكويتي هذا املقترح.
ورأى ان اشتراط الكويت السداد نقدًا لوارداتها النفطية ملصر أمر طبيعي وهو التعامل
املعتاد ما بني الدول في التعامالت التجارية ،وأساس التعامل مع املؤسسات البترولية في
هذا االطار هو الدفع النقدي ،ومصر منحت فترة سماح  9أشهر لسداد قيمة التوريدات
النفطية التي تصدرها الكويت.
وردًا على أسباب عدم إنشاء مدرسة مصرية ألبناء الجالية املصرية في الكويت على غرار
الهندية والباكستانية قال إن السياسة الكويتية ترى ان التعليم في الكويت يستوعب أبناء
الجاليات العربية كافة والسفارة املصرية تقدم التعليم واالمتحانات ملا يقارب الـ  5آالف
طالب في نظام فصول التقوية املسائية ،ونظام تعليم أبنائنا في الخارج.
وذكر ان مسألة فتح فرع لبنك مصر على أراضي الكويت قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار
نهائي بشأنها حتى اآلن
الفتًا إلى ان الحكومة املصرية تدرس كل ما يمكن تقديمه من امتيازات وتسهيالت لجلب
االستثمارات األجنبية.وأشار السفير املصري إلى أن قضية «الداعشي» املصري الذي تم
توقيفه في الكويت قبل أشهر عدة قيد التحقيق ولم تنته بعد.
واعتبر ان الخالف املصري القطري غير مبرر وال مفهوم وغير مرتبط بما بعد ثورة 30
يونيو وانما يعود إلى منتصف تسعينات القرن املاضي.
ووصف مصر والسعودية بأنهما جناحا األمة ورمانتا امليزان واذا كان هناك أمل لنظام
سياسي اقليمي عربي قوي فالبد ان يكون عبر الدولتني.
وإلى تفاصيل الحوار:
ياسر عاطف

• كيف ّ
تقيمون الـعــاقــات الثنائية بني
مصر والكويت؟
ال ـعــاقــة ب ــن ال ـكــويــت وم ـصــر قــامــتقبل كل شيء على األخــوة قبل ان تكون
على عاقات نفعية مصلحية سياسية
واقتصادية وارتكزت هذه العاقة على
قدمن ثابتتن وهما التعليم والثقافة
م ــن ق ـبــل اس ـت ـقــال ال ـكــويــت وم ــع ب ــزوغ
الـ ــدولـ ــة امل ـص ــري ــة ال ـح ــدي ـث ــة ب ـع ــد ث ــورة
العام  ،1919من خال متابعة الصحف
واق ــام ــة األحـ ـ ــزاب امل ـص ــري ــة ،وااله ـت ـمــام
بالشخصيات املصرية كان األساس في
تكوين العاقات املصرية  -الكويتية.
وف ــي أرب ـع ـي ـنــات وخـمـسـيـنــات الـقــرن
املــاضــي أت ــى امل ــدرس ــون امل ـصــريــون إلــى
الـكــويــت للعمل ب ــامل ــدارس الكويتية ما
كــان لــه عظيم األث ــر فــي تشكيل الثقافة
الكويتية ،وكــان لوزير املعارف في تلك
الحقبة الدكتور طه حسن موقف شهير
بدفعه بكل قــوة تـجــاه ارس ــال املــدرســن
بعلمهم وثقافتهم للكويت ،وتلك الفترة
التاريخية وثقتها بعض املـصــادر بأن
الحكومة املصرية تكفلت بكل مصاريف
البعثة التعليمية ،والبعض اآلخــر أكد
ان حكومتي البلدين تناصفتا مصروف
الـبـعـثــة التعليمية امل ـصــريــة وف ــي كلتا
الحالتن نستنتج ان العاقة بن مصر
والـكــويــت هــي عــاقــة أخــويــة مــن الـطــراز
األول.
وأتـ ـ ــذكـ ـ ــر وصـ ـ ـ ــول أول ب ـع ـث ــة ط ـب ـيــة
مـ ـص ــري ــة لـ ـلـ ـك ــوي ــت والـ ـ ـت ـ ــي كـ ــانـ ــت فــي
عشرينات القرن املاضي بتمويل كامل
م ــن ال ـح ـكــومــة امل ـصــريــة وق ـت ـهــا لتقديم
كافة الخدمات الطبية للشعب الكويتي.
• برأيك ما سبب اشتراط الكويت الدفع
النقدي لوارداتها النفطية ملصر؟
الـ ــدفـ ــع الـ ـنـ ـق ــدي أم ـ ــر ط ـب ـي ـعــي وه ــوالـ ـتـ ـع ــام ــل املـ ـعـ ـت ــاد م ـ ــا ب ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول فــي
التعامات التجارية ،وأســاس التعامل
مع املؤسسات البترولية في هذا االطار
هــو الــدفــع النقدي ،ومصر ُمنحت فترة
سماح  9أشهر لسداد قيمة التوريدات
النفطية التي تصدرها الكويت.
• ما سبب رفض الكويت فتح فرع لبنك
مصر على أراضيها؟
على حد علمي فإنه حتى اآلن لم يتماتخاذ قــرار نهائي بهذا الشأن واعتقد
ان املــوضــوع قيد الــدراســة داخ ــل البنك
املـ ــركـ ــزي امل ـ ـصـ ــري ،واألمـ ـ ـ ــر بـ ــن ال ـب ـنــك
املــركــزي الكويتي وبـنــك مصر مباشرة
من دون تدخلنا ،وللعلم فإن بنك مصر
حصل على حق فتح فروع له في الصن
خ ــال األيـ ــام املــاض ـيــة ول ــدي ــه فـ ــروع في
أكثر من دولة خليجية.
• ملــاذا ال يوجد مدرسة مصرية ألبناء
الجالية على غرار الهندية والباكستانية ؟
 ردي سيكون بسؤال وهو هل هناكأي م ــدرس ــة ل ــدول ــة عــربـيــة أخـ ــرى داخ ــل
الكويت بخاف مصر؟
والكويت ترى ان التعليم في الكويت
يستوعب أبناء الجاليات العربية كافة

السفير املصري متحدثًا للزميل إبراهيم موسى

املقيمن في الكويت وعــن كــون التعليم
الحكومي غير متاح والسفارة املصرية
تقدم التعليم واالمتحانات ملا يقارب الـ
 5آالف طالب فــي نظام فصول التقوية
امل ـس ــائ ـي ــة ،ونـ ـظ ــام ت ـع ـل ـيــم أب ـن ــائ ـن ــا فــي
الخارج.
ومصر ليس لديها أي مانع من إقامة
مــدرســة ولـكــن األم ــر يتعلق بالسياسة
الـكــويـتـيــة وتـحــدثـنــا مـ ــرارًا مــع الـجــانــب
ال ـكــوي ـتــي ب ـهــذا ال ـش ــأن وال ـ ــرد دائ ـم ــا ما
يكون بــأن الــوضــع القائم أفضل ونأمل
من الجانب الكويتي املوافقة هذا الطلب.

• هل لديكم خطة لتطوير العمل القنصلي
وخصوصًا مع قلة عدد موظفي القنصلية
مقارنة مع عدد املصريني في الكويت والذي
تجاوز الـ  600ألف؟
 دائما ما نسعى لتحسن أداء املوظفالقنصلي وديناميكية العمل وتطويره
في القنصلية ،كما ان ميكنة الخدمات
فــي مـصــر ي ـســرت الـعـمــل مــن اسـتـخــراج
جـ ــوازات سـفــر وبـطــاقــات الــرقــم القومي
وشـ ـه ــادات امل ـي ــاد املـمـيـكـنــة ودائ ـم ــا ما
ن ـس ـعــى ل ـل ـمــزيــد م ــن الـ ـخ ــدم ــات ،ونـحــن
كـفــريــق س ـفــارة وقنصلية عـلــى اتـصــال
دائـ ـ ــم بــال ـجــال ـيــة مل ـع ــرف ــة اح ـت ـيــاجــات ـهــم
وتلبيتها حال أمكن.
ودائما ما نحرص على جلب بعثات
دورية الستخراج بطاقات الرقم القومي،
كـمــا ان ـنــا ال ن ـتــوانــى لـحـظــة فــي حــل أي
مشكلة تــواجــه أي مــواطــن مـصــري حال
علمنا أو تلقي أي شكوى.
• كم يبلغ حجم الدعم الكويتي ملصر؟
بـ ـل ــغ ح ـج ــم ال ــدع ــم ال ـك ــوي ـت ــي امل ـق ــدمملصر منذ ثورة  30يونيه وحتى اليوم 4
مليارات دوالر ودائــع في البنك املركزي
املصري باإلضافة إلى منتجات نفطية
ب ـق ـي ـم ــة مـ ـلـ ـي ــار دوالر ومـ ـنـ ـح ــة ن ـقــديــة
ب ـم ـل ـيــاري دوالر  ،ف ـي ـمــا ي ـج ــري حــالـيــا
الـتـفــاوض لتنفيذ اسـتـثـمــارات كويتية
فـ ــي مـ ـص ــر فـ ــي ح ـ ـ ــدود مـ ـلـ ـي ــاري دوالر
إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص
التي اليمكن حصرها .
ول ــوح ــظ ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة حــرص
رجال األعمال الكويتين على االستثمار
ف ــي م ـص ــر ب ـع ــد فـ ـت ــرة ت ــرق ــب ل ـل ـق ــرارات
واالصاحات االقتصادية الجديدة التي
اتخذتها الحكومة املصرية بعد دراسة
مستفيضة.
• ه ــل ث ـمــة تـ ـع ــاون م ـص ــري  -كــويـتــي
مل ـك ــاف ـح ــة ظـ ــاهـ ــرة ال ـ ـسـ ــوق الـ ـ ـس ـ ــوداء ال ـتــي
استهدفت العملة املصرية؟
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـكــوي ـت ـيــةواملصرية با حدود ولكن في هذا االطار
تـحــديـدًا ف ــإن ال ـقــانــون الـكــويـتــي يضمن
ت ـكــامــل الـعـمـلـيــة امل ـصــرف ـيــة ،وفـ ــي حــال
وجود أي مخالفة مصرفية فإن الكويت
ت ـط ـبــق الـ ـق ــان ــون ،وع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـحــويــل
غــالـبـيـتـهــا ت ـتــم بـشـكــل ف ـ ــردي ف ــي إط ــار
معرفي وثيق وال يكون هناك تجاوزات
قــانــون ـيــة ك ــي ي ـتــم ح ـصــرهــا والـتـعــامــل
معها.

(تصوير جاسم بارون)

• مـ ـ ــاذا ع ــن اخ ـ ــر م ـس ـت ـج ــدات قـضـيــة
املواطن املصري «الداعشي» الذي تم توقيفه
في الكويت ؟
األمــر قيد التحقيق في الكويت ولمينته بعد.
• ومــاذا عن االمتيازات التي ستقدمها
الحكومة املصرية للمستثمر االجنبي ؟
مصر تــدرس كل ما يمكن تقديمه منامـتـيــازات وتسهيات لجلب االستثمارات،
منها االعـفــاء الضريبي الـكــامــل ،أو تحديد
الضريبة لكل قطاع حسب طبيعة نشاطه
أو استثماره على حــدة ،كما ان االقتصاد
املـصــري متنوع إضــافــة إلــى وجــود العمالة
ً
امل ــاه ــرة فــي الـعــديــد مــن الـصـنــاعــات فضا
ع ــن انـ ـه ــا ق ـل ـي ـلــة ال ـت ـك ـل ـفــة ،وات ـ ـسـ ــاع حـجــم
السوق املصري كسوق استهاكي ،وتوافر
املوارد •.كيف تنظر إلى العاقة بني مصر
وتركيا وما أسباب الخاف بني البلدين ؟
 ت ــرك ـي ــا أعـ ـط ــت ل ـن ـف ـس ـهــا الـ ـح ــق فــيالـتــدخــل بــالـشــأن امل ـصــري وتـتـصــور ان
من حقها التعليق على األحــداث وإماء
ما يجب ان يكون والـقــرارات التي يجب
اتخاذها ،مصر دولة ذات سيادة وتركيا
كذلك.
• ال ـعــاقــة ب ــني ال ـق ــاه ــرة وأنـ ـق ــرة فــاقــت
الفتور ووصلت لحد التوتر ،ملاذا؟
أعتقد ان األم ــر مرتبط بشكل نظامالحكم فــي تركيا وقناعاته السياسية،
وأرى ان تــوتــر ال ـع ــاق ــات ب ــن الـبـلــديــن
س ـب ـبــه ان ـت ـق ــاد ال ـن ـظ ــام ال ـت ــرك ــي ال ــدائ ــم
ملصر الــذي وصــل في كثير من األحيان
لحد التجريح ومصر فضلت عــدم الرد
بــاملـثــل ،وفــي اآلون ــة األخ ـيــرة جــرى لقاء
بــن وزي ــري خــارجـيــة البلدين لترطيب
األجواء كما كانت هناك وساطة من أكثر
من دولة على رأسها السعودية لتلطيف
ال ـج ــو الـ ـع ــام والـ ـتـ ـق ــارب ب ــن ال ــدول ـت ــن
وخـلــق ح ــوار بـنــاء ،ولـكــن اص ــرار تركيا
على موقفها حال دون اتمام الوساطة.
• كـ ـي ــف ت ـق ـي ــم ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــني مـصــر
وإيران؟
إيـ ـ ـ ـ ــران دول ـ ـ ــة ك ـب ـي ــرة وذات أه ـم ـيــةف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وال ـع ــال ــم
اإلســامــي ،لكن ال تربطنا بها عاقات
ديـبـلــومــاسـيــة ول ـكــن نـتـعــامــل مـعـهــا في
املنتديات الدولية االقليمية مثل منظمة
دول العالم اإلســامــي ،وينطبق عليها
ما ينطبق على تركيا وغيرها من دول
الـعــالــم ،حيث ال يملك أحــد فــي اي ــران أو
نظامها ان يـتــدخــل فــي ال ـشــأن املـصــري
الــداخ ـلــي أو فــي ش ــؤون ال ــدول العربية
الشقيقة ،ويجب ان تكون العاقة بينها
وب ــن دول ال ـج ــوار عـلــى أس ــاس الـنــديــة
واالحترام املتبادل.
وكـ ـ ــان ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ـح ــاوالت
الستعادة العاقات الديبلوماسية بن
ال ـب ـلــديــن ح ـيــث م ــا زالـ ــت ع ـلــى مـسـتــوى
رع ـ ــاي ـ ــة امل ـ ـصـ ــالـ ــح )الـ ـ ـح ـ ــد األدنـ ـ ـ ـ ــى مــن
العاقات الديبلوماسية(.
• هــل مـصــر ت ـشــارك دول الـخـلـيــج في
مخاوفها من التوسع االيراني؟
م ـ ـصـ ــر ال ت ــرب ـط ـه ــا حـ ـ ـ ــدود بـ ــإيـ ــرانولديها القدرة الكافية لحماية حدودها
ومصالحها من أي عدوان ،وال أعتقد ان
لدى دول الخليج أي مخاوف من إيران،
وخير دليل عاقة الكويت بطهران وهي
أقرب الدول لها.
• واحتال ايران الجزر اإلماراتية الثاث
أال يـكـفــي لــوصـفـهــا بــالــدولــة االسـتـعـمــاريــة
التوسعية ؟
االسـتـعـمــار والـتــوســع أكـبــر مــن هــذابكثير ،وموقفنا تجاه الجزر االماراتية
واضـ ــح ،فــدائـمــا مــا نـطــالــب ط ـهــران بــرد
هذه الجزر أو الذهاب للتحكيم الدولي.
إيــران دولــة تسعى ألن تكون ذات نفوذ
ف ــي املـنـطـقــة وقــدي ـمــا ك ـنــا ن ـقــول الـعــالــم
ال ـعــربــي ول ــم نـسـتـخــدم مـسـمــى منطقة
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط ،ول ــديـ ـن ــا فـ ــي عــامل ـنــا

ال ـع ــرب ــي ت ـح ــدي ــات وه ـ ــي ك ـل ـمــة ال تـفــي
ب ـح ـجــم م ــا يـنـتـظــر الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة من
ً
مواجهات من اليمن إلى سورية وصوال
لليبيا ،إضافة الى الشأن الداخلي لبقية
الدول العربية.

• ت ــرددت أخـيـرًا أنـبــاء عــن زي ــارة وزيــر
النفط املصري لطهران وتـقــارب مصري -
إيراني ،هل سنشهد قريبًا شحنات نفطية
إيرانية في طريقها إلى القاهرة؟
غـ ـ ـي ـ ــر صـ ـحـ ـي ــح ولـ ـ ـي ـ ــس هـ ـ ـن ـ ــاك أيشحنات نفط ستوردها ايران ملصر.
• هل هناك أزمة بني مصر والسعودية
في الفترة األخيرة ؟
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات املـ ـص ــري ــة  -ال ـس ـع ــودي ــةوط ـي ــدة ولـ ــدى الـبـلــديــن قـنــاعــة راس ـخــة
ان ـه ـمــا رمــان ـتــا املـ ـي ــزان واذا ك ــان هـنــاك
أي أم ــل لـنـظــام سـيــاســي اقـلـيـمــي عربي
قوي فابد ان يكون من خال الدولتن
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرت ــن ،والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات امل ـ ـصـ ــريـ ــة -
الـسـعــوديــة قــويــة وثــابـتــة ،ويـحــق لــي ان
اسـتـعـيــر وص ــف أح ــد الــديـبـلــومــاسـيــن
الكويتين ملصر والسعودية بـ «جناحي
األمة العربية».
• هل إيقاف شركة «أرامكو» للتوريدات
النفطية ملصر عاقة بتصويت األخيرة إلى
جانب روسيا ضد التدخل في سورية ،وما
انعكاسات ذلك على قضية جزيرتي تيران
وصنافير؟
لـيــس لــدي رد ،كــل مــا لــدي ان شركةأرامـ ـك ــو اب ـل ـغــت م ـصــر م ـنــذ عـ ــدة أشـهــر
بعدم قدرتها على توريد الكميات املتفق

على الهامش

همزة وصل
قـ ــال ال ـس ـف ـيــر املـ ـص ــري إن الـعـمــل
ال ـخ ـي ــري ال ـكــوي ـتــي ل ـعــب دورًا بـ ــارزًا
وتــاري ـخ ـيــًا ف ــي ال ـع ــاق ــات امل ـصــريــة -
الكويتية ،وتجلى في دور الجمعيات
الـخـيــريــة ومساهماتها فــي مساعدة
الفئات الفقيرة في املحروسة.

«فيكتوريا كولدج»
رأى عــاطــف ان ال ـتــواجــد الـطــابــي
ال ـكــوي ـتــي لـتـلـقــي الـتـعـلـيــم ف ــي مصر
كان له دور كبير في تعميق وتوطيد
العاقات الكويتية  -املصرية ،منوهًا
بــأن الـكــويــت أرسـلــت ابـنــاءهــا للتعليم
ف ــي املـ ـ ـ ــدارس وال ـج ــام ـع ــات امل ـصــريــة
منذ أربـعـيـنــات الـقــرن املــاضــي ،منهم
املغفور لهما ناصر وجاسم الخرافي،
وعلي الغانم ،ونجل سمو أمير الباد
الشيخ حمد صباح األحمد وهو خريج
مــدرســة «فـيـكـتــوريــا كــولــدج» أو كلية
النصر التي تخرجت فيها أيضًا.

ودود ومضياف
كشف السفير عــاطــف أن الكويت
كانت أول دولة عربية يعمل بها ،وأنه
يشعر باملتعة بـهــا بشكل يـفــوق كل
التوقعات ،والشعب الكويتي يتميز بانه
منفتح ومطلع على مختلف الثقافات،
ولديه القدرة على تقبل االخر ،ويتسم
بأنه شعب كريم ومضياف ،وال أشعر
بوجودي فيه بالغربة.

• ملـ ــاذا ل ــم ت ـسـ َـع مـصــر لـتــوحـيــد ال ــرأي
العربي تجاه القضية السورية ؟
سعينا كثيرًا ولكن تتمسك كل دولةمــن ال ــدول العربية بوجهة نـظــرهــا ،وال
تتنازل عن أي من شروطها.
• ك ـيــف ت ـصــف ال ـع ــاق ــات ال ـس ــوري ــة -
املصرية حاليًا؟
الت ــوج ــد ه ـنــاك ع ــاق ــات رسـمـيــة والغير رسمية بن البلدين.
• هل مصر تؤيد موقف بشار األسد ؟
م ـصــر ال تــؤيــد أي ط ــرف مــن أط ــرافالنزاع وال تدعمه سواء كان املعارضة أو
بشار األسد ...مصر مع بقاء الدولة بكل
مؤسساتها ونـسـعــى لتوفير الـظــروف
النقاذ الشعب السوري.
• ه ــل ه ـنــاك تـنـسـيــق أم ـنــي وعـسـكــري
وتـبــادل معلومات فــي مواجهة املجموعات
املتطرفة في سورية ؟
ال تـ ـ ــوجـ ـ ــد عـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات بـ ـ ـ ـ ــاي ش ـ ـكـ ــل،وبالتبعية ال يوجد أي تنسيق.
• ت ــرددت أنـبــاء فــي اآلون ــة األخ ـيــرة عن
وجود خايا اخوانية ملصريني في الكويت...
مــا صحة ذلــك ؟ وهــل مــن تـبــادل معلومات
أمنية في هذا الخصوص ؟
ً
لست مخوال بالرد على هذا السؤال،ان كنت تبحث عن اجابة فيوجه سؤالك
للجهات األمنية الكويتية.
• املصريون في الكويت عددهم تجاوز
ال ـ  600ألــف نسمة يرتكب بعضهم جرائم
ويفر هاربًا لباده فهل يطبق عليه القانون
فــي م ـصــر ،وه ــل يـسـمــح قــانــونـهــا بتسليم
املتهم إلى دولة ما ملحاكمته ؟
 األم ـ ـ ــر ي ـخ ـض ــع ل ــاتـ ـف ــاقـ ـي ــات بــنال ـب ـل ــدي ــن ،وف ـ ــي ح ـ ــال ارت ـ ـكـ ــاب م ـصــري
جــري ـمــة ف ــي ال ـكــويــت فــال ـقــاهــرة تـعـيــده
ل ـل ـم ـح ــاك ـم ــة ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ح ـ ـ ــال ط ـلــب
األخ ـي ــرة ،وف ــي ح ــال ع ــدم الـطـلــب فليس
هناك سبب لتوقيفه أو إعادته.
• أوروبـ ــا تتخوف مــن ع ــودة ناشطيها
اإلساميني مــن مناطق الـنــزاع ،فهل مصر
تشاركها نفس املخاوف ؟
ب ــال ـط ـب ــع امل ـ ـخـ ــاوف مـ ـت ــواج ــدة ح ــالوجود هؤالء املتطرفن.
• ه ــل بــالـفـعــل يــوجــد م ـش ــروع روس ــي
القامة قاعدة عسكرية في مصر ؟
غ ـيــر صـحـيــح وم ـصــر لــم ول ــن تقبلب ــاق ــام ــة مـ ـث ــل تـ ـل ــك ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال حــال ـيــا
وال مـسـتـقـبـلـيــا ...مـصــر ال تـقـيــم قــواعــد
عسكرية ألي دولة أجنبية على أراضيها
سواء كانت روسيا أو غيرها.
والعاقات املصرية  -الروسية عاقات
تعاون وتطور في مختلف املجاالت من
تعاون عسكري أو اقتصادي ،وروسيا
دول ــة كـبــرى فــي الـنـظــام الــدولــي ومصر
تقيم عاقات تعاون مع الجميع.
• رغم األزمات التي تمر بها مصر وعلى
رأسـهــا األزم ــات االقتصادية اال انها تنفق
ببذخ في جانب التسليح ...ما تعليقك ؟
حماية املصالح والحدود أولوية لكلدول الـعــالــم ،ومـصــر لديها مــا يستحق
حمايته من حدود مع العديد من الدول،
إضــافــة الــى ال ـثــروات النفطية فــي املياه
االقليمية تحتاج لحمايتها والب ــد من
الـتـطــويــر الـعـسـكــري والـتـسـلـيــح بشكل
مستمر لتحقيق األمن.
• برأيك ما سر فرحة الشعب املصري
عـلــى املـسـتــويــني الــرسـمــي والـشـعـبــي بفوز
دونــالــد تــرامــب بــالــرئــاســة األمـيــركـيــة؟ وهل
ه ـ ــو انـ ـعـ ـك ــاس مل ـ ــواق ـ ــف م ــرشـ ـح ــة الـ ـح ــزب
الديموقراطي السابقة هياري كلينتون من
جماعة االخوان املسلمني ؟
لدينا وعي تام بأن العاقة املصرية األميركية بالغة األهمية للبلدين رغمانها تعرضت في الفترة األخيرة لبعض
الفتور بعد وقف الرئيس بــاراك أوباما
واردات الساح ما جعلنا نتجه لروسيا
لتعويض العجز ،وأيضا موقف االدارة
األميركية تجاه اإلخوان املسلمن وهذا
هو سر الفرح.
• هــل تـتــوقــع ان تـحــول مـصــر وجهتها
مــن الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة إلــى املــارد
الـصـيـنــي والـ ــدب ال ــروس ــي ف ــي سياساتها
الخارجية ؟
مـصــر فــي أواخ ــر الـعــام  2008وقعت«ات ـف ــاق ـي ــة سـ ـ ــواب» )ات ـف ــاق ـي ــة امل ـب ــادل ــة(
مــع ال ـصــن وال ـتــي تـمـكــن مــن اسـتـخــدام
ال ـ ـع ـ ـمـ ــات املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة فـ ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــات
ال ـت ـجــاريــة وال ـت ـس ــوي ــات ،ك ـمــا ان مصر
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدار تـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا ل ـ ـيـ ــس ل ــدي ـه ــا
ع ــاق ــات س ـي ـئــة م ــع أي دولـ ـ ــة م ــن دول
العالم ،ومنفتحة على جميع أقـطــاره...
مـصــر عـلــى مـســافــة واح ــدة مــن الجميع
وأبوابها مفتوحة للعالم بأسره بشرط
اح ـت ــرام الـخـصــوصـيــة وال ـس ـيــادة وعــدم
ال ـت ــدخ ــل ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون ال ــداخ ـل ـي ــة وف ـقــا
للبروتوكوالت الدولية.

العالقات املصرية  -الكويتية
قامت على األخوة قبل املصالح
ال مانع لدينا
من إقامة مدرسة في الكويت
ولكن األمر يتعلق
بالسياسة الكويتية
السفارة املصرية تقدم التعليم
واالمتحانات ملا يقارب الـ  5آالف
طالب في نظام فصول التقوية
املسائية وتعليم أبنائنا
في الخارج
فتح فرع لبنك مصر
في الكويت قيد الدراسة
قضية «الداعشي» املصري
الذي تم توقيفه في البالد
قيد التحقيق
مصر ال تربطها حدود بإيران
لكن لديها القدرة على حماية
مصالحها من أي عدوان
مصر والسعودية رمانتا امليزان
واألمل معقود عليهما في إقامة
نظام سياسي إقليمي عربي قوي
ال توجد عالقات رسمية أو غير
رسمية بني القاهرة ودمشق
ال أعتقد ان لدى دول الخليج
أي مخاوف من طهران
نقف على مسافة واحدة
من الدول كافة شريطة
احترام خصوصيتنا
وعدم التدخل
في شؤوننا الداخلية

