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جمال كتب الخطاب األخير لوالده وأخفى عنه حقيقة الوضع
بدراوي: مبارك تنحى الخميس ووزير اإلعالم رفض إذاعة البيان!

تضارب األنباء حول الساعات األخيرة قبل إعالن التنحي.. والفقي يتهم شلة نجل الرئيس بالتسبب في كل »البالوي«

الى أبعد احلدود«.
الى ذلك قال د.مصطفى الفقي لبرنامج 
»احلياة اليوم« ان السنوات العشر األخيرة 
ف����ي حكم الرئيس مب����ارك كانت األصعب 
واألسوأ، حيث كانت »مليئة بالفساد وكلها 
سلبيات« مشيرا الى ان مصر في هذه الفترة 

كان يقودها شلة جنل الرئيس.
وأضاف ان اجليل اجلديد الذي قاد البالد 
كان يعمل مبنطق ادارة الشركات، ولم يكلف 
نفسه عناء الغوص في مشكالت الشعب من 

فقر وضعف التعليم وتدني األجور.
وأوضح الفقي الذي يشغل رئاسة جلنة 
العالقات اخلارجية ان الرئيس مبارك كان »ال 
يتحمس لفكرة التوريث في احلكم«، ولكن 
الضغوط جعلت����ه يعطي الفرصة لبعض 
رجال األعمال الفاسدين للظهور، فضال عن 
التنازالت التي قدمها خالل الفترة األخيرة 

لصالح شلة جنل الرئيس.
وقال ان حكم السن خالل الفترة األخيرة 
جعل الرئيس الس����ابق يتباطأ في التفكير 
ويترك الس����احة ملن حوله الذين استغلوا 
السلطة، مشيرا الى انه كان هناك من يوصل 

له األخبار السعيدة فقط.
وشدد على انه ال توجد نقطة سوداء في 
ملف مبارك العس����كري بل انه قدم الكثير 
أثن����اء عمله باجليش وهذا األمر يحس����ب 

لتاريخه.
واستطرد قائال »خروج الرئيس من احلكم 
لم يكن جيدا وكان البد من ان يكون خروجا 

مشرفا لرجل خدم في القوات املسلحة«.
وأشار الى ان خطاب مبارك األخير كان 
أسوأ خطاب ألقاه بني اخلطابات الثالثة التي 
ألقاها خالل األحداث املاضية قائال انه كان 
البد ان يستدعي الشباب في مؤمتر كبير، 
ويستعرض تاريخه ويعتذر عما حدث ثم 

يودع شعبه.

للقوات املسلحة مساء اخلميس.
وكان بدراوي صرح مس����اء اخلميس � 
قبيل خطاب مبارك الذي بث في وقت متأخر 
من ذلك اليوم � بأنه يتوقع ان يعلن مبارك 
تنحيه، وانه سيندهش اذا ما استمر حتى 
يوم اجلمعة، بيد انه خالف التوقعات واستمر 
مكانه حتى أعلن نائب الرئيس عمر سليمان 
مساء امس األول تخلي الرئيس عن السلطة 

في بيان مقتضب.
وأكد بدراوي ان وزارة الداخلية هي التي 
كانت تدير ش����ؤون البالد، وقال ان اللواء 
حبيب العادلي وزي����ر الداخلية املقال كان 
»الرئيس الفعلي ملصر وال يستطيع الرئيس 
مبارك ان يعارضه كثيرا ألنه وضع ثقته فيه، 
فكانت ميزانية الداخلية أكبر من ميزانية 

التعليم والصحة«.
وقال بدراوي ان السبب احلقيقي وراء 
استقالته بعد أيام قليلة من قبوله منصب 
األمني العام للحزب خلفا لصفوت الشريف 
هو محاولة حتميلي أوزار قيادات احلزب 
السابقني جراء ما فعلوه من تزوير وجتاوزات 

في حق البلد.
وأضاف: عندما كلفت بتولي األمانة العامة 
كانت أرغب في بعض االصالحات التي أراها 
تأخرت اكثر من 25 عاما، لكن عندما وجدت 
نفس األشخاص مستمرين في مواقعهم داخل 
احلزب تقدمت باستقالتي احتراما لنفسي 
ولتاريخي، فأعض����اء احلزب لن يتغيروا 
ولن يتغير معهم سلوكهم الذي اكتسبوه 
على مدار أعوام طويلة. لكنه قال ان هناك 
اعضاء محترمني جدا حاولوا مرارا التغيير 
دون جدوى بسبب القيادات القابعة التي ال 

تريد التغيير احلقيقي.
ووصف جمال مبارك بأنه »شخص طيب 
الى حد الضعف، ولم يكن لديه القدرة على 
ادارة األمور، لذا كان أحمد عز مسيطرا عليه 

واإلذاعة في وسط القاهرة وانه التزم دور 
احلياد مع انتشار املظاهرات في جميع أنحاء 

اجلمهورية.
إلى ذلك، كش����ف د.حسام بدراوي الذي 
شغل منصب األمني العام للحزب الوطني 
احلاكم لعدة أيام قبل ان يقدم اس����تقالته 
اجلمعة، ان الرئيس حس����ني مبارك اعلن 
تنحيه من منصب����ه يوم اخلميس، اي في 
ذات الي����وم الذي اعلن في����ه عن تفويض 
صالحيات منصب رئيس اجلمهورية لنائبه 

عمر سليمان.
وقال بدراوي في تصريحات نقلتها جريدة 
»املصري����ون« ان أنس الفقي وزير اإلعالم 
رفض اذاعة بيان التنحي على اجلماهير في 
ليلتها ألسباب قال انه ال يعلمها وبدال من ذلك 
جاء اخلطاب الذي أعلن فيه مبارك تفويض 
اختصاصات����ه لنائبه على خالف توقعات 
املصريني الذين تأهبوا إلعالنه التنحي، في 
أعقاب صدور البيان األول للمجلس األعلى 

كان يب����دو متوترا وظهر اكثر من مرة كما 
لو كان يبحث ع����ن الكاميرا وكان يحاول 

تعديل رابطة عنقه.
وأوضحت ان وزير اإلعالم السابق أنس 
الفق����ي كان موجودا في االس����تديو خالل 
تسجيل اخلطاب جنبا الى جنب مع جمال 
مب����ارك، متابعة ان مبارك أعلن في خطابه 
تسليم معظم صالحياته لسليمان رافضا 

االستقالة.
وأضافت ان مبارك كان يأمل في ان يؤدي 
تفويض سليمان الى انهاء االحتجاجات مما 
يس����مح له بالبقاء في منصبه كشخصية 
رمزية، وهو س����يناريو كان من ش����أنه ان 
يضمن له خروج����ا كرميا من احلكم عقب 

30 عاما في رئاسة البالد.
وأش����ارت الوكالة الى ان اجليش سمح 
للمتظاهرين بتطويق قصر مبارك الذي توجه 
اليه اجلمعة في منتجع شرم الشيخ، كما 
سمح للمتظاهرين بتطويق مبنى التلفزيون 

للخروج من األزمة، مشيرة الى ان سليمان 
واجه صعوبات في تنفيذ هذه املهمة خاصة 
يوم الثالثاء الذي بدأ فيه تعثر املفاوضات 
عقب متسك قادة االحتجاجات بعدم التفاوض 
حتى ذهاب مب����ارك على الرغم من تأكيده 
أنه لن يسعى للترشح الى والية ثانية في 

سبتمبر املقبل.
ان����ه بحلول يوم  الوكالة  وأوضح����ت 
اخلميس كان اجلميع تقريبا يتوقع استقالة 
مبارك مبا في ذلك اجلهات العسكرية، حتى 
ان حسام بدراوي وهو من قياديي احلزب 
الدميوقراطي احلاكم، الذي اجتمع مع مبارك 
في وقت الحق يوم اخلميس قال للصحافيني 
انه يتوقع ان الرئيس املصري »س����يلبي 
مطالب الش����عب«، وقال بدراوي انه اعتقد 
ان مبارك سيعلن تنحيه اال انه قدم محاولة 

أخيرة للبقاء في احلكم.
وأوضحت ان عددا من مساعدي مبارك 
وأفراد عائلته هم الذين اقترحوا عليه القيام 
بهذه اخلط����وة كمحاولة أخيرة للبقاء في 
السلطة، اال ان أخبار فساد الوزراء واألنباء 
ع����ن حجم ثروات مب����ارك وعائلته رفعت 
من ح����دة مطال����ب املتظاهري����ن للرئيس 

بالتنحي.
ولفتت الى موقف اجليش الذي اعتبر شبه 
انقالب عقب اجتماعه من دون مبارك، القائد 
األعلى للقوات املسلحة حينها، موضحة ان 
اصدار اجليش بيان رقم واحد واالعتراف 
»مبشروعية« حقوق املتظاهرين توحي في 

املجتمع العربي بحدوث انقالب.
وقال احد املطلعني على املشهد من الداخل 
ان جمال مبارك هو الذي كتب خطاب مبارك 
األخير الذي ألقاه يوم اخلميس وأدى الى زيادة 

االحتجاجات عقب توقعات بتنحيه.
وأوضح����ت الوكالة انه من الواضح ان 
اخلطاب كتب على عجالة، متابعة ان مبارك 

القاهرة: كشفت تقارير صحافية أميركية 
عن الساعات األخيرة السابقة إلعالن الرئيس 
املصري حسني مبارك تخليه عن منصبه 
وتكليفه املجلس األعلى للقوات املس����لحة 

بإدارة شؤون البالد.
وذك����رت وكال����ة »اسوش����ييتد برس« 
األميركية ان جمال مب����ارك جنل الرئيس 
املصري السابق هو الذي كتب خطابه األخير 
الذي أذيع اخلميس والذي كان من املفترض 
ان يعلن فيه تنحيه اال انه متسك بالسلطة 
في محاولة أخيرة وصفتها بال� »بائس����ة« 
على الرغم من املظاهرات املس����تمرة التي 

كانت تدعو للتنحي.
وأش����ارت الوكال����ة ال����ى ان العديد من 
املس����ؤولني في احلكومة طالب����وا مبارك 
بالتنحي إلنقاذ الب����الد من األزمة الناجمة 

عن االحتجاجات التي بدأت 25 يناير.
ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي بارز، 
رفض الكشف عن اسمه، قوله ان مبارك كان 
يرفض املشورة السياسية السليمة حول ما 
كان يحدث في البلد، وان جمال واحمليطني 
بالرئيس كانوا يخفون عنه حقيقة الوضع 

وما يجري حقا في الشوارع.
وأضاف: »ان مبارك لم يكن يستمع ألحد 
غير جمال مما جعله معزوال سياس����يا«، 
مؤكدا ان خطوات مبارك جميعا كانت تأتي 

متأخرة بعد فوات األوان.
وأوضحت الوكالة ان اجليش كان اكثر 
صبرا اال ان صبره كان على وشك النفاد مع 
فشل مبارك ونائبه عمر سليمان في انهاء 
االحتجاجات واالضطرابات التي خرجت عن 
نطاق السيطرة مع اجتياحها جميع البالد 

يومي اخلميس واجلمعة.
وأكدت ان اجليش هو الذي ضغط على 
الرئيس مب����ارك لتعيني نائب له وتكليفه 
بإجراء مفاوض����ات مع جماعات املعارضة 

حسام بدراوي جمال مبارك

مصر بين حاكميها الجديدين: المشير طنطاوي والفريق عنان 

الفريق سامي عنان املشير محمد طنطاوي

تتوصل هذه البرقية إلى نتيجة 
مفاده���ا أن »طنطاوي والرئيس 
السابق حسني مبارك يركزان كل 
جهودهما فقط على استقرار النظام 
واحلفاظ على الوضع الراهن، كما 

هو«.
ويتفق األميركيون اخلبراء في 
الشؤون العسكرية املصرية مع ما 
البرقية. ويقول  إليه هذه  تذهب 
أنتوني كوردس���مان، من »مركز 
الدراسات االستراتيجية الدولية« 
إن »املش���ير طنطاوي ظل يعطي 
االنطباع بأنه تابع ملبارك. ويأتي 
هذا من والئه الكامل له، وبشكل 
حرم به نفسه من اإلقدام على أي 

شكل من أشكال التغيير«.
ويقارن كوردسمان أخيرا بني 
املش���ير طنطاوي والفريق عنان 
بقول���ه إن هذا األخي���ر »يتمتع 
أن���ه أكث���ر تقدمية من  بخصلة 
املش���ير، وأنه أكثر فهما ملا يدور 
في العالم اخلارجي، لكن املشكلة 
هي أن كال الرجلني لم يجرب احلكم 

من قبل«.

باتريوس، قائد القيادة األميركية 
املركزية وقتها، عنان على »جناح 
مصر في احت���واء حماس وثلم 

النفوذ اإليراني بالتالي«.
على أن هذه الدفعة من البرقيات 
نفسها لم تكن عطوفة بطنطاوي،، 
الديبلوماسيني  أن  فقد أوضحت 
والعسكريني األميركيني يعتبرونه 
مقربا أكثر مما ينبغي إلى مبارك 
ومعارض���ا ألي تغيير، ليس في 
مهمة املؤسس���ة العس���كرية مبا 
يتواءم والتهديدات األمنية اجلديدة 
وحس���ب، وإمن���ا ألي إصالحات 

اجتماعية في البالد أيضا.
وتبعا لتلك البرقيات، فعندما 
خ���رج املصريون إلى الش���وارع 
احتجاج���ا على أزم���ة اخلبز في 
مارس 2008، »ظل املشير طنطاوي 
يعارض، داخل مجلس الوزراء الذي 
يتمتع فيه بنفوذ كبير بفضل قربه 
من مبارك، أي محاولة لإلصالح 
السياسي أو االقتصادي، باعتبار أي 
منهما خطرا على سلطة احلكومة 

املركزية«.

للرئيس السابق حسني مبارك« - 
كما ورد في برقيات الديبلوماسيني 
األميركيني املسربة على ويكيليكس، 
ف���إن الضب���اط األميركيني الذي 
يعرفونه ش���خصيا يقولون إنه 
سياس���ي محنك، أدى دورا خفيا 
ومهما في إسدال الستار على عهد 

الرئيس السابق مبارك.
على أن العسكريني األميركيني 
يعتقدون العكس عن رئيس هيئة 
األركان عنان )62 عاما(، ويقولون 
إنه لم يسع مطلقا إلى أي شيء غير 
هويته العسكرية، رغم اعترافهم 
بأنه ذكي وقادر على التجديد. هذا 
إضافة إلى أن ما مييزه عن طنطاوي 

هو صغر سنه النسبي. 
ولكونه قائدا للمجندين اآلتني 
بقوة القانون من سائر الشرائح 
االجتماعية يجعله لصيقا بالشارع. 
وكان ه���و من طمأن املس���ؤولني 
األميركيني بأن اجليش لن يطلق 
النار عل���ى املتظاهرين، وإن كان 
يسعى إلى حماية مؤسسات الدولة 

ومبانيها من غضبهم.
وتكشف البرقيات الديبلوماسية 
ف���ي ويكيليكس اتف���اق القيادة 
العسكرية املصرية مع نظيرتها 
األميركية فيما يتصل بهموم الشرق 
األوسط اإلقليمية. وعلى سبيل 
املثال، فه���ي توضح قلق الفريق 
عنان بشكل خاص إزاء قوة إيران 
ونفوذها في املنطقة. وتبعا لبرقية 
تعود إلى أبريل 2009 فقد ش���دد 
الفريق عل���ى »أهمية حل النزاع 
العربي � اإلسرائيلي من أجل وقف 
تدخل طهران في شؤون اآلخرين«. 
وبعد مضي ثالثة أشهر على هذا 
التاري���خ، هنأ اجلن���رال ديڤيد 

اي���الف: ميس���ك   � عواص���م 
الدفاع واإلنتاج  اجلنراالن وزير 
احلربي محمد طنطاوي ورئيس 
هيئة األركان الفريق سامي عنان 
حالي���ا بدفة احلكم في مصر بعد 
تنحي الرئيس حسني مبارك إلى 
حني إجراء انتخابات في وقت الحق 
من العام، ورغم التقارير التي تشير 
إلى أن األول ال يرفض التغيير من 
حيث املب���دأ، إال أن عنان يعتبر 
معارضا شرسا له، والسؤال الذي 
تطرحه »نيويورك تاميز« هو ما إن 
كانا - مع املجلس األعلى للقوات 
املسلحة - على استعداد القتسام 
السلطة مع بقية املصريني الذين 

حرموا منها.
املؤش���رات األولية مبش���رة، 
فكل من الرجلني اكتس���ب شيئا 
من الصدقية والقبول في أوساط 
الش���عب بنزول���ه إلى الش���ارع 
واختالطه باملتظاهرين وطمأنتهم 
إلى أنه لن يص���در األمر بإطالق 

النار عليهم.
على أن الصحيفة تستش���هد 
الذين  بالعس���كريني األميركيني 
إلى  الرجلني، لتخلص  عملوا مع 
ان عنان ال يرفض التجديد من حيث 
املبدأ، لكن طنطاوي معارض له، 
ولهذا فاألرجح أن كال منهما - في 
انحيازه إل���ى جانب املتظاهرين 
- كان يعتب���ر أن حماي���ة مكانة 
املؤسس���ة العسكرية وصدقيتها 

تأتي فوق حماية الرئيس.
ولطنطاوي )75 عاما( اليد العليا 
قياس���ا إلى عنان بفضل منصبه 
وسنوات خدمته. ومع أن الضباط 
من الرتب املتوسطة - والشارع 
أيضا - كانوا يصفونه بأنه »تابع 

هل يكرر التاريخ نفسه في مصر؟
 القاهرة � رويترز: ن���زل املواطنون باآلالف إلى 
الش���وارع للمطالبة باإلطاحة باحلكومة، ليس هذا 
س���ردا ملا حدث في القاهرة في عام 2011 بل ما نقله 
مراسل »رويترز« أدموند بلير ملشاهداته في السودان 
عام 1985. وفيما راقب بلير األحداث في مصر تساءل 
ما إذا كان االنقالب في الس���ودان الذي كان اخلطوة 
األولى نحو تشكيل حكومة مدنية لم تدم سوى أربع 

سنوات يعطي دالئل ملا سيحدث في مصر.
ويرى بلير أن البهجة التي شاهدتها في القاهرة 
يوم اجلمعة خطوة أولى فقط وان احملتجني سيعودون 
ملنازلهم فق���ط إذا تأكدوا أن املجلس األعلى للقوات 
املس���لحة الذي تولى زمام األمر اآلن سيحل النظام 

القدمي ويساهم في قيام حكم مدني.
لقد ش���هد بلير سقوط الرئيس السوداني جعفر 
النميري عندما كان يافعا ويقطن على الطريق املؤدي 
إلى إذاعة ام درمان ما من مكان أفضل ملشاهدة انقالب 

أثناء حدوثه..
ويتذكر: وس���ار أالف من املتظاهرين إلى مبنى 
اإلذاعة الناطقة بلسان احلكومة وهتفوا ضد النميري، 
وكانت حالة عدم الرضا تصاعدت بسبب االقتصاد 

الذي انهار تدريجيا ليصيب الفقر املاليني.
ويروي كيف كان���ت الطوابير الطويلة تصطف 
للحصول على اسطوانات الغاز، فضال عن نقص في 

البيض والسكر والطحني )الدقيق(، كان ذلك صراعا 
يوميا ألس���رة غربية تكسب أجرا جيدا وتتضاعف 
املعاناة بالنسبة للسودانيني وفي تلك الفترة هوى 

اجلنيه السوداني.
ونفد الصبر وطالب املتظاهرون بالتغيير وتدخل 
اجليش وتخلص من احد رجاله إذ ان النميري كان 
ضابطا في اجليش وصل للسلطة عام 1969، وهنا تغير 

السيناريو االفريقي املعتاد لالنقالبات العسكرية.
فقد تعهد سوار الذهب الضابط الذي امسك بزمام 
السلطة بإجراء انتخابات في غضون عام، ولم يصدقه 
كثيرون ولكن املواطنني الذين أصابهم اإلنهاك صدقوه 

وأوفي بتعهده.
وفي عام 1986 أجرت أكبر دولة افريقية من حيث 
املس���احة وفي وقت متزقها حرب أهلية بني الشمال 
واجلنوب انتخابات تعددية، وانتقلت السلطة حلكومة 
مدنية، وإلى أن اندلع���ت االنتفاضة في تونس في 
يناير املاضي كانت تلك املرة األولى التي ميكن فيها 
لش���عب عربي أن يزعم انه غي���ر حكومة من خالل 

حترك شعبي.
ومثل السودان دفع خليط من املشاكل االقتصادية 
والسياس���ية املصريني للنزول للش���ارع، وطالب 
املصري���ون في أرجاء البالد برحيل مبارك وحملوه 
ونظامه مسؤولية ارتفاع األسعار والبطالة والفجوة 

الكبي���رة بني األغنياء والفقراء والقمع السياس���ي، 
ويوم اجلمعة حققوا ما كانوا يتصورونه مستحيال، 
واظهروا انه ميكن للشعب ان يسيطر على الشوارع 
ومينع النظام من احلكم، أصبح زمام القرار بأيدي 
الشعب وسقط مبارك، وتولى املجلس األعلى للقوات 
املس���لحة زمام األمر، ستش���هد مصر واقعا جديدا، 
فاالنتخابات البرملانية التي جرت في نوفمبر زورت 
بشكل فاضح وفاز فيها عدد قليل جدا من املعارضني، 
وقاطعت معظم أحزاب املعارضة الرئيسية في مصر 

االنتخابات.
 وبدأ كثير من املصريني الذين اس���تيقظوا على 
واقع جديد يتساءلون ماذا سيحدث بعد؟ هل القوات 
املسلحة مستعدة حقا إلعادة السلطة للمدنيني؟ هل 
سيسلمون مرة أخرى السلطة التي استولوا عليها 
في عام 1952 عندما أطاح الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر و»الضباط األحرار« باحلكم امللكي؟ هل أقوى 
مؤسسة في مصر والوحيدة التي جنت من األحداث 
املضطربة مس���تعدة للجلوس ف���ي املقعد اخللفي؟ 
الرس���الة التي يبعث بها عدد كبير من املتظاهرين 
واضحة »مدنية..مدنية« احد الشعارات التي رددها 
املتظاهرون حني بلغت أنباء تخلي مبارك عن سلطته 
وتولي املجلس األعلى للقوات املس���لحة زمام األمر 
مركز الزلزال السياس���ي الذي اط���اح بنظام احلكم 

في مصر.
ويق���ود املجلس األعلى للقوات املس���لحة وزير 
الدفاع محمد حسني طنطاوي وكان عادة يجلس إلى 
جوار مبارك في العروض العسكرية الستعراض قوة 

اجليش، ويشغل طنطاوي منصبه منذ 20 عاما.
ويأمل مصريون كثيرون ان يظهر طنطاوي انحيازه 
للشعب الذي كانت لديه جرأة حتدي اجلهاز األمني 
ملبارك، وبعد 18 يوما من االحتجاجات ال يبدو املواطنون 
مستعدون لقبول املعادلة القدمية القائمة على دعم 

اجليش للسلطة.
وفي عام 1985 أوفى قائد عس���كري في السودان 
التي تقع على احلدود اجلنوبية ملصر بتعهده، غير 
ان جتربة احلكم املدني في السودان لم تستمر طويال 
فبعد ثالث سنوات من انتخابات عام 1986 عاد عسكري 
ليس���يطر على الس���لطة من جديد، ما شاهدته في 
السودان قبل ربع قرن كان حلظة مذهلة بدا فيها ان 
التاريخ يكتب من جديد، وحتدى ضابط في اجليش 
املتشككني من السودانيني والغربيني على حد سواء 

وأوفى بتعهده وأقام حكما مدنيا.
ويختم الش���اهد متس���ائال أتس���اءل ما إذا كنت 
سأش���هد تكرار نفس الش���يء؟ أتس���اءل ما اذا كان 
املصريون مس���تعدين للع���ودة ملنازلهم اذا لم يف 

اجليش بوعده؟

ثورات الشعوب..
ال تكفل الديموقراطية 

األمم املتحدة � رويترز: احتشد مئات 
اآلالف من احملتجني في امليادين العامة 
وجرى ترديد الشعارات والتلويح 
بالالفتات وروع����ت قوات األمن، ما 
دفعها إل����ى التوقف عن أداء مهمتها 

وتنحى احلاكم أو فر إلى اخلارج.
لكن ماذا بعد؟ إنه س����ؤال ليس 
موجه����ا وحس����ب للمصريني الذي 
استقال رئيسهم حسني مبارك يوم اجلمعة لكنه 
س����ؤال واجه أولئك الذين وقف����وا خلف ثورات 
أطاحت باألنظمة االستبدادية في عشرات الدول 

خالل العقود األخيرة من الزمن.
ونادرا ما تس����تمر النش����وة طوي����ال فبعد 
الس����كرة تأتي الفكرة ويحل محلها حتدي بناء 
مجتمع يقوم على العدل والدميوقراطية والوفاء 
بتوقع����ات املؤيدين الذين رمب����ا حركهم توقهم 
للحرية السياس����ية بقدر ما حركتهم املصاعب 

االقتصادية.
وتظهر الدراس����ات بالقطع سجال متباينا من 
النجاح طويل األمد لالنتفاضات الش����عبية مثل 
تلك الت����ي زلزلت للت����و دوال عربية مثل مصر 

وتونس.
وذكر تقرير ملجموعة فريدوم هاوس حلقوق 
اإلنسان ومقرها واشنطن حتت عنوان »كيف تظفر 
باحلرية: من املقاومة املدنية الى الدميوقراطية 
الراسخة« العديد من حاالت االنتقال من احلكم 
الشمولي ال تفضي إلى احلرية، »فرصة احلرية 
بعد انفتاح سياس����ي يتمثل في سقوط )زعيم( 
حاكم ليس����ت في حد ذاتها ضمانا لنتيجة مثلى 

للحرية على األمد الطويل«.
وق����ال التقرير انه من ب����ني 67 دولة انتقلت 
من احلكم االستبدادي على مدى اجليل السابق 
اصبح����ت 35 دولة »ح����رة« و23 »حرة جزئيا« 

وتسع »غير حرة«.
وأض����اف التقرير ان من بني العوامل املرجح 
ان تسهم في إرساء دميوقراطية راسخة وجود 
ائتالف مدني قوي متماسك قبل التغيير وانتهاج 

املعارضة أساليب بعيدة عن العنف.
وعلى العك����س يقول محللون ان فرص بناء 
دميوقراطية مستقرة ميكن اإلضرار بها إذا توصلت 
املعارض����ة الى اتفاق مع ق����وات األمن لإلطاحة 
بحاكم مثلما يشتبه البعض بأنه رمبا يكون قد 

حدث في مصر.
وقال دانيال سيروير املسؤول السابق بوزارة 
اخلارجية األميركي����ة إن املتظاهرين في صربيا 
وعدوا أجهزة األمن بأنها لن تتحمل املسؤولية عن 
األفعال السابقة اذا ساعدتهم في اإلطاحة بالرئيس 

سلوبودان ميلوسيفيتش عام 2000.
وقال سيروير الذي يعمل حاليا بجون هوبكينز 
سكول للدراسات الدولية املتطورة »هذا االتفاق 
انزل كارثة باالنتقال الدميوقراطي لصربيا الذي 
كان لوال ذلك س����يقطع شوطا طويال في االجتاه 

الصحيح«.
وأضاف »من املرج����ح ان يواجه املصريون 
مشكلة مماثلة: هم اعتمدوا على القوات املسلحة 
لإلطاحة مببارك، السؤال اآلن سيكون ما إذا كانت 
القوات املسلحة ستسمح باستمرار الثورة حتى 
النهاية«. ويعتقد بعض احملللني ان فرص إحداث 
تغيي����ر دائم تتعزز اذا كان لدى دولة تاريخ من 
الدميوقراطية على األقل. وكان ذلك هو الوضع مع 
الفلبني حيث بدأ مع الديكتاتور فردناند ماركوس 
الذي أطاحت به اضطرابات حاش����دة عام 1968 
كرئيس منتخب ومع اغلب دول حلف وارسو التي 
تخلصت من احلكم الشيوعي عام 1989 وانضمت 

الحقا الى االحتاد األوروبي.

ري
خبا

ل إ
حلي

موقع إسرائيلي: طنطاوي ليس صديقًات
عواصم - وكاالت: أكد موقع دبكا اإلسرائيلي أمس من أن قادة 
إسرائيل السياسيني والعس��كريني أصبحوا يعملون ويخططون 

على فرضيتني أساسيتني: 
1 � حكام مصر اجلدد من العسكريني لن يفرطوا في معونات 
الوالي��ات املتحدة العس��كرية ملص��ر والبالغ��ة 1.3 مليار دوالر 
س��نويا، والتي تتضمن أيضا إطالعهم على آخر ما توصلت إليه 
التكنولوجيا األميركية، كما أن إدارة أوباما س��تضغط في فرض 
ش��رط على العسكر املصريني يقضي بربط املساعدات األميركية 

باحلفاظ على معاهدة السالم مع إسرائيل.  
وعلى فرض أن معاهدة الس��الم ستصمد في األشهر األولى 
من احلكم االنتقالي في مصر، سيظل خطر عدم وجود ضمانات 

ببقاء املعاهدة سارية املفعول في مراحل الحقة. 
2 � إس��رائيل تعول على اجلنرال عمر س��ليمان، الرجل الذي 
أدار مخابرات مصر وخدم كنائب للرئيس املصري السابق حسني 
مبارك ملدة ثمانية أيام، في احلفاظ على العهد بعد سنوات عديدة 

من التعاون الوثيق في مجال السالم مع إسرائيل. 
وميض��ي املوق��ع في القول إن إس��رائيل كان��ت تراهن على 
اجلواد اخلطأ عندما أملت أن يخرج سليمان في خضم املد الهائل 
من االحتجاجات املصرية رئيس��ا ملصر خلفا ملبارك. فاس��تقالة 
مبارك اجلمعة املاضية، سلبت سليمان في أول ما سلبت منصبه 
كنائب للرئيس، بينما حتوم الش��كوك ح��ول وضعه كعضو في 
املجلس العسكري احلاكم.  ومن املتوقع أن يقوم العسكر بتثبيت 
أقدامه��م أوال، ومن ثم س��يبدأون الس��باق لتب��وؤ رأس الهرم. 
سليمان وطنطاوي لهما تاريخ طويل من التنافس الذي تطور في 
مناسبات عديدة إلى خالف، ولكن مبارك كان دائما صمام األمان 
لفض االشتباك بني االثنني وعدم تطوره إلى مواجهة مباشرة، إال 

أن معظم تدخالت مبارك كانت تتم بالتحيز إلى سليمان. 
ويتاب��ع: »طنطاوي ليس من محبي إس��رائيل أو من املعجبني 
بها، لذلك قد يلجأ سليمان إلى جتنب الظهور مبظهر املؤيد القوي 
إلس��رائيل أو الواليات املتحدة كي يس��تطيع منافسة طنطاوي، 
وبالتال��ي س��تفاجأ إس��رائيل بأن كاف��ة األبواب ق��د أغلقت في 

وجهها«. 


