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مصر  يعلن فيه التزام مرسي، املصري، حممد للرئيس خطاب

 الفلسطيني الشعب مع"الدولية ووقوف مصر  واالتفاقيات املعاهدات

  "املشروعة حقوقه كافة على يحصل حتى

  ]مقتطفات[ *.30/6/2012 القاهرة،

[.......] 

 تقزيم إىل وأدى القومي مصر أمن يف فّرط السابق النظام إن العظيم املصري الشعب أيها

 منظومة تشكيل ونعيد القوية مصر نبني سوف أننا اليوم نقول ولكننا واإلقليمي الدويل دورها

 العربية الدوائر يف احلقيقي وثقلها والناعمة الصلبة مصر قدرات مع يتفق بما القومي أمنها

 .والدولية واإلفريقية واإلسالمية

 دوماً  تعهدنا وكما. وعدل حق رسالة ومعها قبلها ونحمل للعامل سالم رسالة نحمل إننا

 هنا من أعلن إنني. الدولية واالتفاقيات املعاهدات يف املصرية الدولة التزامات احترام على نؤكد

 على يحصل حتى الفلسطيني الشعب مع تقف الرئاسة ومؤسسة واحلكومة واألمة الشعب مصر أن

 الشعب ليكون الفلسطينية الوطنية املصاحلة إتمام على وسنعمل .املشروعة حقوقه كافة

 .وسيادته أرضه الستعادة واحداً صفاً الفلسطيني

[.......] 

 ذلك يستوجبه وما املشترك العربي العمل منظومة تفعيل أجل من جدية بكل وسنعمل[....] 

 .املشتركة العربية والسوق املشترك العربي الدفاع واتفاقية العربية اجلامعة إطار يف تطور من
                                                            

  : املصرية يف املوقع اإللكتروين التايل" لالستعالمات العامة الهيئة" :املصدر *
http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=59814 

  .القاهرة جامعة هذا يف "خطاب األمة"وألقى مرسي 
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 وإذا دائماً الرائدة هي ومصر ذلك على حريصون وكلهم لهذا حاجة يف العربية الدول كل

 لألمن انتهاك أي تقبل لن اجلديد عهدها يف مصر إن .الله شاء إن جميعاً العرب نهض نهضت

. العدوان لسياسات أبداً تلجأ ولن. العادل الشامل السالم صف يف دائماً وستكون. العربي القومي

 .تهددها التي واألخطار التحديات وجه يف صلبة قوية وستقف

[.......]  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


