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انتخابات الرئاسة املصرية تبدأ من الكويت.. واملستشار هشام اختار »أبناء سوهاج« لتبادل الرؤى وتلمس مشكالت املواطنني قبل وضع برنامجه

البسطويسي: جناح ثورة 25 يناير سيجبر إيران على تغيير سياستها باملنطقة 
ومشكلة مصر مع دول  حوض النيل افتعلها النظام السابق لتمرير التوريث 

لمنصب رئيس الجمهورية أفاد 
البسطويسي بأنها ظاهرة صحية 
ومن أهم سمات الديموقراطية، 
الفتا إلى أن كل من تنطبق عليه 
الشروط ويخوض هذا الغمار 
قد يقدم رؤى وبرامج ويتطرق 
لقضايا مهم���ة، ولفت إلى أن 
الماضية  االنتخابات اإليرانية 
ضمت أكثر من 1000 مرش���ح، 
إال أن صاحب اإلرادة والعزيمة 
هو الذي يستمر ويتفاعل مع 
الناس ومع قضاياهم، والعبرة 
في النهاية بالناخبين ورأيهم 

وقناعتهم.
ولدى سؤاله عن مواصفات 
نائبه إذا ما فاز بالرئاسة وما 
إذا كان س���يختاره عس���كريا 
لتوفي���ر الحزم ال���الزم خالل 
الفترة المقبلة خاصة مع كثرة 
االحتجاجات أو سيكون مدنيا 
وفق المطالبات الكثيرة للدولة 
المدنية، قال البسطويسي إنه 
ال مع هذا وال ذاك، بل سيحرص 
على أن يكون النائب والوزراء 
من اختيار الشعب نفسه، مؤكدا 
أن صورة الرئيس الذي يملك 
كل ش���يء انتهت تماما، ومع 
الكاملة  الديموقراطية  تطبيق 
ستتمنى دول أوروبية أن تكون 

مثل مصر.

رهان اإلخوان

وعن رهانه على مس���اندة 
األخوان المسلمين له في ظل 
إعالنهم أنهم لن يخوضوا سباق 
المقبلة،  الرئاسية  االنتخابات 
البسطويس���ي إن رؤيته  قال 
تتفق في بعض األمور وتختلف 
في أمور أخ���رى، إال أن رهانه 
على رؤيته وبرنامجه، والفيصل 

اختيار الناخب.
وتحدث عن االخوان مؤكدا 
أنه ال تخوف من االخوان وأنه 
ينظر إليه���م باعتبارهم قوى 
وطنية فاعلة، وقد نجحوا في 
مجلس 2005 ولم نتلمس منهم 
أي شيء يثير القلق تجاههم، 
فل���م يرفعوا الس���الح لفرض 
القضايا الت���ي يريدونها، ولم 
يطالبوا بتحويل مصر إلى دول 
دينية، كانت لهم مواقف وطنية 

مشهودة.
وذكر البسطويسي أن مصر 
تحتاج إلى ثورة تش���ريعات 
بحيث يتم القضاء تماما على 
المستشري في جميع  الفساد 
مؤسسات الدولة، وتطرق إلى أن 
األموال التي نهبها رموز النظام 
السابق وهربت إلى الخارج حتما 
ستتم إعادتها ولكن سيكون ذلك 
بالجهد واإلخالص وستحتاج 
إلى فترة ليست بالقصيرة، الفتا 
إلى وجود اتفاقات دولية تساعد 
في استعادة هذه األموال مهما 

حاولوا إخفاءها.

بالونات االختبار

عندم���ا س���ألت »األنب���اء« 
المستشار البسطويسي عما يثار 
من وقت آلخر عن وجود صفقة ما 
بين المجلس العسكري والرئيس 
السابق وأسرته، ووجود بالونات 
اختبار يتم إطالقها من وقت آلخر 
ومنها م���ا أعلن أخيرا عن النية 
للعف���و عن مب�����ارك من خالل 
استفتاء يطرح على الشع��ب إذا 
ما تن��ازل وأسرته عن أموالهم، 
قال إن���ه ال يمك���ن الدخول في 

النوايا.
 ورغ���م أن هن���اك أخطاء 
للمجلس العسكري وتباطؤ في 
بعض القضايا، إال أنه يلتمس 
له العذر لما سبق أن ذكره بأنه 
فوجئ بهذه المسؤولية الكبيرة 
غي���ر المؤهل له���ا، مع وجود 
االنفالت األمن���ي والتحريض 
علي���ه م���ن عناص���ر داخلية 

وخارجية.
مسعد حسني عبدالمقصود   ٭

الثورة بسبب ما يحدث من ثورة 
أن  البسطويسي  أكد  مضارة، 
الثورة ستنجح مهما حدث، حتى 
وإن مات الشعب المصري من 
الجوع، مبينا أن هناك ضغوط 
داخلية وخارجية تمارس لوأد 
الثورة وإثارة المشاكل، إال أن 
أبناء مصر المخلصين لن يقبلوا 
إال بنجاح الثورة، إال أن الرهان 
التكلفة والمدة،  سيكون على 
معب���را عن أمله ف���ي أال تزيد 
التكلفة وخاصة من الدم، وأن 
تكون المدة أقصر ما يمكن، الفتا 
إلى ان هذه التكلفة تعتمد على 

إرادتنا وقوتنا وإصرارنا.
أن  البسطويس���ي  وبّي���ن 
المجلس  التي وضعها  الخطة 
العس���كري الحاكم تؤدي إلى 
كثير من المشاكل وتتسبب في 
حدوث الفوضى، مبينا أن الخطة 
األكثر صوابا والتي تسعى كل 
القوى لالتف���اق عليها حاليا 
هي تشكيل جمعية تأسيسية 
فورا تقوم بوضع دستور دائم 
انتخابات رئاس���ية  ثم إجراء 
تتبعها االنتخابات البرلمانية، 
مؤكدا أن هذا الطريق هو الحل 
لتحقيق استقرار سريع، بدال 
من الخطة الحالية التي تعتمد 
تشكيل جمعية تأسيسية من 
المجلس المقبل الذي سينتخب 
وفق 50% عمال وفالحين فكيف 
ستلغي اللجنة المشكلة من هذا 
المجلس هذه النس���بة وكيف 
ستلغي مجلس الشورى الذي 

انتخبت منه؟
وأضاف أن هناك محاوالت 
تج���ري اآلن لتكوين مجلس 
وطني من كل القوى السياسية، 
ليتحدث هذا المجلس باس���م 
الثورة ويقدم المشورة السليمة 
للمجلس العسكري الذي يفتقر 
للخبرة السياسية، ألن أعضاءه 
معذورون، حيث وجدوا أنفسهم 
في موقف مفاجئ ومطلوب منهم 
القي���ام بدور غير مؤهلين له، 
كما أنهم لم يكونوا على معرفة 
المختلفة،  بالقوى السياسية 
ناهيك عن أن التقارير التي تحت 
أيديهم عن القوى السياس���ية 
المختلف���ة تدين ه���ذه القوى 
بالتخوين والفساد، فاضطروا 
إلى اللجوء لعناصر من النظام 

السابق فحدثت األخطاء.

دعم المغتربين

وفيما أش���ار البسطويسي 
إلى أن المصريي���ن المقيمين 
في الخارج س���يكون لهم حق 
ف���ي االنتخابات  التصوي���ت 
الرئاسية من خالل السفارات، 
أكد حرصه على مراعاة مشاكل 
واحتياج���ات كل المغتربي���ن 
والتأكيد على كرامتهم بما يعزز 
انتماءه���م وحبهم وارتباطهم 

بوطنهم.
وع���ن رأيه ف���ي كثرة عدد 
من أعلنوا عن نيتهم الترشح 

رؤية مازال يعمل على دراستها 
وبلورتها، إال أنه استدرك بأن 
حصار غزة جريم���ة وأنه لو 
تم تطبيق القوانين والمعايير 
الدولية لتم���ت معاقبة جميع 
الدول المشاركة في هذا الحصار، 
ألنها قضية إنسانية في المقام 

األول.

قضية حوض النيل مفتعلة

أما عن عالقة مصر مع دول 
حوض النيل، فقد أوضح أنها 
بدأت مع بداي���ة عهد الرئيس 
الوفد الشعبي  أن  إال  السابق، 
إلى هذه الدول أظهر عدم وجود 
أي مش���اكل، بل كان الترحاب 
ومد ي���د التع���اون إلى درجة 
الرئيس االثيوبي أعلن أن  أن 
السد الذي يعتزم بناءه سيكون 
لتوليد الكهرباء، وأنه ال يمانع 
المهندسين  في دراس���ته من 
المصريين فإنه على استعداد 
إللغاء تنفيذه، كاش���فا أن تلك 
المش���كلة كان يثيرها النظام 
السابق ليأتي الفارس المغوار 
ليقوم بحلها خالل وقت معين في 
سبيل تمرير التوريث والتغطية 
على الكثير من قضايا الفساد. 
أما الش���عوب األفريقية فإنها 
تحب مصر ومستعدة للتعاون 

معها في شتى المجاالت.
ولفت البسطويسي إلى أنه 
صرح في أحد اللقاءات بأنه ال 
يوجد قلق من موضوع السد 
االثيوب���ي ألن مصر تتفاوض 
من موقف قوي، ألنه إذا كانت 
اثيوبيا ستمرر الماء بنقود فإنه 
يمكننا أن نف���رض عليها بأن 
يكون تصريف الماء الزائد على 
حاجتها بنقود، كما أن مواد بناء 
السد ستمر عبر قناة السويس، 
ومن جهة أخرى فإننا نهدر في 
مصر مياه النيل وال نس���تفيد 

سوى ب� 8% فقط.

الرهان على التكلفة والمدة

وع���ن التخوف من فش���ل 

والنهوض بها أمر بالغ األهمية 
ليس فقط لالستفادة المادية، 
ولكن أيضا من الناحية األمنية، 
وإعطاء أهلها حقهم من االهتمام، 
وكذلك أهل النوبة الذين يحق 
الع���ودة ألرضهم، وعلى  لهم 
نف���س الطريق هناك األراضي 
الممتدة على الساحل الشمالي 
التي تتميز بخصوبتها لكنها 
بحاجة لتنقيته���ا من األلغام، 
وهذه األرض من ش���أنها حل 
مش���كلة القمح، وهناك الجزء 

الغربي من الدولة.

العبرة بالتنفيذ

وعاد البسطويسي ليؤكد أن 
كل ما يطرحه اآلن ليس وعودا 
انتخابية وإنما رؤى ليتعرف 
منها الناس على طريقة تفكيره 
كمرشح للرئاسة، الفتا إلى أن 
الذي يملك كل  الرئيس  عصر 
السلطات ويفهم في كل شيء 
قد انتهى، وأصبح الرئيس يملك 
فق���ط رؤى، بينما العبرة بعد 
ذلك في الحكومة التي ستنفذ 

كل هذه الرؤى.
ولدى س���ؤاله ع���ن عودة 
العالق���ات مع إي���ران وتأثير 
ذلك على العالقات المصرية � 
العربية، أوضح البسطويسي أن 
نجاح الثورة المصرية سيجبر 
إيران عل���ى تغيير الكثير من 
أن  سياس���تها، حيث ستدرك 
العالقات الب���د أن تكون على 
المصال���ح المش���تركة، وأنها 
البد أن تحترم حقوق ومصالح 
الدول العربي���ة، الفتا إلى أن 
أميركا نفس���ها بدأت تغير من 
سياس���تها، حيث أعلن أوباما 
وألول مرة ضرورة قيام دولة 
فلسطينية على حدود 67، وهذا 
قب���ل أن تؤتي الثورة ثمارها، 
فما بالنا بعد أن تسترد مصر 
البناء  قوتها وتقطع طري���ق 

والتنمية.
وبسؤاله عن خطته لخدمة 
القضية الفلسطينية، ذكر أن له 

في مج���ال التخص���ص الذي 
س���يلتحق به، مثلما تفعل كل 

الدول المتقدمة.

التوسع العمراني

وانتقل البسطويسي للحديث 
عن القطاع الزراعي، الفتا إلى 
أن هناك مشكالت كثيرة تواجه 
هذا القطاع ومنها مشكلة البناء 
على األرض الزراعية، وأوضح 
أن مص���ر مس���احتها مليون 
كيلومتر مربع، وليس معقوال 
أن نطالب الناس بتحديد النسل، 
بل علينا أن نستغل ما حبانا 
اهلل به من مساحات للتوسع 
العمراني واس���تغالل ما لدينا 
من طاقات بشرية في تحقيق 

التنمية والتقدم.
وعندما سئل البسطويسي 
عن رؤيته للمركزية والالمركزية 
ف���ي المحافظات، أج���اب بأنه 
ي���درس حاليا ف���ي برنامجه 
إمكانية تكوين قطاعات تضم 
المتشابهة  المحافظات  بعض 
والمتج���اورة وينتخ���ب لهذا 
القطاع رئي���س بحيث يمكن 
تقدي���م خدم���ات مماثل���ة في 

المحافظات المتشابهة.
وطرح أحد الحضور كيفية 
إلغاء توريث الوظائف، خاصة 
م���ع كثرة ما نراه ف���ي الفترة 
الماضية م���ن أن ابن القاضي 
يدخل سلك القضاء ونفس األمر 
مع أساتذة الجامعة والشرطة 
الجه���ات، فأكد  وغيرها م���ن 
البسطويسي أن كل هذا كان من 
مظاهر الفساد الذي تفشى في 
مؤسسات الدولة، وكان يرعاه 
النظام السابق تمهيدا للتوريث 
األكبر في الحكم، وتطرق إلى 
ضرورة إج���راء تعديالت في 
الموجود حاليا  القضاء  نظام 
لتفادي تراكم القضايا والتأخر 
في الحك���م، الفتا إلى ضرورة 
وجود ما يسمى بقاضي الصلح 
الذي يمكن أن ينتقل إلى موقع 
الخالف، وخاصة فيما يخص 
األراض���ي ليرى على الطبيعة 
ويصدر حكمه في حل النزاع.

قضية للنقاش

وعن رؤيته لمشاريع التنمية 
الت���ي طرحها كل م���ن د.الباز 
ود.ممدوح حم���زة وغيرهما 
لتطوير العشوائيات وتحقيق 
التنمية في مناطق موس���عة، 
قال المستش���ار البسطويسي 
إنه ال يملك أن يفصل في هذه 
المش���اريع، بل يرى ضرورة 
طرحها على مؤتمر عام يشارك 
فيه المتخصص���ون والعلماء 
سواء من مؤيدي تلك المشاريع 
أو م���ن معارضيه���ا للبت في 
جدواها والوصول إلى رأي سليم 
بشأنها، واس���تدرك بأننا في 
حاجة إلى إعادة توزيع للسكان 
لالس���تفادة من كامل مساحة 
مصر، وبين أن تعمير سيناء 

المحتمل  المرش���ح  اعتبر 
المستشار  المصرية  للرئاسة 
هش���ام البسطويسي أن ثورة 
25 يناير ق���د أخذت بالثأر له 
وألوالده، بعد أن أمضى سنوات 
من القلق ال يعرف طعم النوم 
في ظل مالحقة ومطاردة النظام 
السابق له نظرا لتصديه للفساد 
ورفضه لم���ا حدث من تزوير 
في االنتخابات الرئاسية لعام 

 .2005
جاء ذلك خالل لقاء في مقر 
رابطة أبناء سوهاج مع رئيس 
الرابطة عثمان البدري وعدد من 
منتسبيها وكذلك عدد من أبناء 

الجالية المصرية.
وقال البسطويسي إن الثورة 
ستعيد لمصر مكانتها وقوتها 
من خالل الحرية والديموقراطية 
وإع���ادة بناء دولتنا من جديد 
بعد أن وصلت إلى الصفر في 
كل شيء، حتى أن أبناءها كانوا 
قد فقدوا الثقة في أنفسهم، الفتا 
إلى أن البداية ستكون من خالل 
الكرامة اإلنسانية لكل مواطن 
مصري داخل أو خارج مصر، 
مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إال إذا 
كانت مصر قوية، وتتحقق فيها 
أو  الخدمات  العدالة سواء في 
التنمية أو توزيع الناتج، الفتا 
إلى أن مصر بحاجة إلى رئيس 
الع���دل ويحفظ  يعرف قيمة 
للمواطن كرامته، ويس���تطيع 
الفصل بين السلطات ليحصل 

كل ذي حق على حقه.

برنامج من المواطنين

وكشف عن أنه لم ينته من 
وضع برنامجه االنتخابي بعد، 
وإنما يعمل على استنباطه من 
خالل اللقاء مع المواطنين في 
مختلف المحافظات ومن مختلف 
المهن والثقافات لتلمس رؤاهم 
ومشاكلهم ثم إعادة صياغتها 
وفق رؤيته الخاصة، ألن المواطن 
إذا تأكد أن هذا البرنامج نابع من 
احتياجاته واقتراحاته فسيعمل 
بكل جهده على المساهمة في 
تنفي���ذه وتحقيقه على أرض 

الواقع.
وش���دد البسطويسي على 
ضرورة رفع كفاءة اإلنس���ان 
وتوفير كل احتياجاته من رعاية 
تعليمية وصحية وثقافية، حيث 
ال يمكن أن ننتظر منه المشاركة 
في صنع التنمية دون االرتقاء 

به.
وتحدث عن الرعاية الصحية، 
الفتا إلى ض���رورة البداية من 
القرى والحرص على تحقيق 
الخدمات بحيث  ف���ي  العدالة 
القرى بنفس  يحظى س���كان 
م���ا يحظى به أه���ل المدن من 
رعاية في مختلف المحافظات 
إلى الصعيد،  من اإلسكندرية 
مبينا أن له رؤية مختلفة لفكرة 
االقتصاد الحر الذي ال يعرف 
اإلنس���انية، حيث البد فيه أن 
يتحمل الف���رد جميع األضرار 

المترتبة على تطبيقه.
وتط���رق إلى مالمح رؤيته 
إلى التعليم، مؤكدا أنه يحتاج 
إل���ى إعادة صياغ���ة، حيث ال 
ينبغي أن يظ���ل الفرد يدرس 
ويكلف أسرته أمواال طائلة في 
الدروس الخصوصية الجتياز 
مواد ال يحبها ثم يخرج ليعمل 
في مجال بعيد تماما عن تلك 
الدراس���ة، ناهيك عن حرمانه 
طوال دراسته من ممارسة أي 
أنشطة سياسية أو اجتماعية 
أو تثقيفي���ة، مضيفا أنه يرى 
ض���رورة تخفيض س���نوات 
الدراسة إلى 9 أعوام فقط تؤهل 
الف���رد لدخول العمل واإلنتاج 
والمساهمة في رفع دخل األسرة، 
مع إلمامه بقدر معين من الثقافة 
والمعرفة، أما المرحلة الجامعية 
فسيكون لها سنتان تأهيليتان 

)هاني الشمري( هشام البسطويسي وعثمان البدري  

نخبة من ابناء مصر العاملني في الكويت خالل اللقاء مع البسطويسي املستشار هشام البسطويسي متوسطا رئيس رابطة ابناء سوهاج عثمان البدري وعدد من احلضور

املستشار هشام البسطويسي

املستشار هشام البسطويسي مع الزميل مسعد حسني

مصر حتتاج إلى 
رئيس يعرف قيمة 

العدل ويحفظ 
للمواطن كرامته

املجلس العسكري 
فوجئ بتحمل 

مسؤولية غير مؤهل 
لها وهناك اجتاه 
لتشكيل مجلس 

وطني لتقدمي 
املشورة السياسية له

ال ميكن احلكم 
على النوايا فيما يثار 
عن تورط املجلس 
العسكري في إطالق 
بالونات اختبار للعفو 
عن مبارك وأسرته  

لم أجنز برنامجي 
االنتخابي بعد وإمنا 

أستنبطه من لقاءاتي 
مع املصريني في 

مختلف احملافظات 
لتلمس رؤاهم 

ومشاكلهم ليكونوا 
شركاء فيه

سأسعى لتخفيض 
سنوات الدراسة إلى 
9 أعوام فقط يخرج 
بعدها الفرد للعمل 
في املجال الذي 

درس فيه للمساهمة 
في رفع دخل األسرة 

والدولة

عصر الرئيس الذي 
ميلك كل السلطات 
ويفهم في كل شيء 
انتهى وأصبح الرئيس 
ميلك خططًا وبرامج 

بينما العبرة في 
احلكومة التي تنفذ 

هذه الرؤى

ال تخوف من 
اإلخوان.. وأداؤهم 
في مجلس 2005 

كان وطنيًا فلم 
يحملوا سالحًا لفرض 
قضاياهم ولم يطالبوا 

بتحويل مصر إلى 
دولة دينية

رؤيتي مختلفة في 
تنفيذ فكرة االقتصاد 

احلر بحيث
 ال يتحمل الفرد 

جميع األضرار املترتبة 
على تطبيقه

التعليم عبء كبير 
على األسرة والدولة 

فالطالب يظل 
يدرس 12 عامًا في 

مواد ال يحبها ثم 
يخرج ليعمل في 

مجال بعيد متامًا عن 
دراسته


