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 شـفيق: الجيـش المصـري احتضـن الثـورة ووفـر لهـا األمـان الكافـي إلنجاحهـا.. والدسـتور عـاش محنـة كبيـرة فـي عصـر مبـارك
 النيبــاري: سـاهمـت فـي إسـقـاط نظــام مبـــارك وتداعيــات الثــورة المصريـة سـتمتـد للمنطقــة العربيــة
 لطفـي: الفكـر العسـكري والطبيعـة العنيـدة لشـخصية الرئيـس كانـا السـبب المباشـر فـي تشـبثه وإصـراره علـى البقـاء بالسـلطة

 أسامة دياب
  أكد اخلبير الدستوري املستشار شفيق إمام أن ما 
عجز الرئيس املصري السابق محمد حسني مبارك 
عن فعله في ثالثة عقود ما كان لينجزه في ٧ أشهر، 
مشــــيرا إلى أن مبارك لم يكــــن لينقض وعده بعدم 
الترشــــح لفترة رئاســــية جديدة، إال أنه كان ينوي 
االلتفاف على مطالب الثوار عن طريق تسليمه السلطة 
لنظام قمعي يرعى الفساد ويضمن له عدم املالحقة 
القضائية مما يثبت بالدليل القاطع مشروعية مخاوف 
شباب ٢٥ يناير وإصرارهم على عدم العودة ملنازلهم 

قبل رحيله.
  جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها اثناء احللقة 
النقاشية التي أقامتها جمعية اخلريجني مساء أمس 
األول مبقر اجلمعية بعنوان «أيام الغضب العربي» 
وبحضور لفيف من أعضاء اجلمعية وعدد من اإلعالميني 

والناشطني واملهتمني بالشأن العام.
  وأوضح إمام أن احلكام حني يســــتأثرون باحلكم 
لفترات طويلة يعتبرون تنحيهم عن السلطة أمرا ميس 
كرامتهم، مستنكرا ما روجه البعض، قبل سقوط نظام 
مبارك، بأن املطالبة بتنحي الرئيس إساءة لشخصه 
كرمز من رموز الدولــــة وإلجنازاته التي كان أهمها 
أنه صاحب الضربة اجلوية في حرب أكتوبر ١٩٧٣، 
مستشهدا مبوقف الشعب الفرنسي من رئيسه السابق 
شارل ديجول الذي لم يشفع له تاريخه العسكري، 
وال إجنازاته كباعث لعظمة األمة الفرنسية، حينما 
قامت ثورة الشباب منادية مبطالب عادلة على رأسها 
احلرية وبالفعل تنحى الرئيس واستجاب للثوار الذين 

قالوا نعم نحبك ولكن فرنسا أكبر وأعز.

  بين عبدالناصر ومبارك

  ولفت إلى الفارق الكبير في ردة الفعل الشعبية 
عند تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتنحي 
الرئيس مبارك عن احلكم، موضحا أن عبدالناصر نذر 
نفسه وحياته خلدمة األمة العربية وقضاياها القومية، 
مثنيا علــــى مواقف جمعية اخلريجني ومســــاندتها 
للقضايا القومية العربية وحقوق اإلنسان، متوجها 
بتحية إجالل وتقدير لشــــهداء الثورة املصرية التي 
أحيت فيــــه خريف العمر وحققت حلما طاملا راوده، 
الفتا إلى أن العزاء الوحيد هو أن الثورة حققت أهدافها 

ومصر أصبحت لنا. 
  وأعرب عن استيائه من تصريحات نائب الرئيس 
السابق اللواء عمر سليمان الحدى القنوات األجنبية 
في ذروة اشتعال الثورة إذ قال فيها ان الشعب املصري 
غير مهيأ للدميوقراطية، مشددا على أن األمة املصرية 
أمة عظيمة لم تكن الدميوقراطية يوما غريبة عليها، 
مشيرا للبعد التاريخي للدميوقراطية املصرية عبر 

عدد من الشواهد.
  وأوضح أن اجليش استعاد مكانته الطبيعية بعد 
أن كان شكال بغير مضمون طوال فترة حكم مبارك، 
مشــــيدا بدور اجليش املصري الذي احتضن الثورة 
ووفر لها األمان الكافي لنجاحها، كما احتضن الشعب 
ثورة اجليش عام ٥٢ التي تعهد فيها بالدميوقراطية 
إال أن ثورة الشــــباب في ٢٥ يناير ســــتحقق أحالم 

الدميوقراطية والتعددية. 
  ولفت إلى أن رجال األعمال الذين جمعهم مبارك 
حوله سفكوا دماء املتظاهرين باجلمال واجلياد باإلضافة 
إلى مظاهرات قادتها وزيرة القوى العاملة عائشــــة 
عبدالهادي مع فئة من العمال بطشت أيضا بالثوار، 

مستهجنا ما يروجه البعض عن أن مبارك كان جيدا 
إال أن العيب يكمن في بطانته وحاشيته، موضحا أن 

ذلك محض كذب وافتراء.
  وأشــــار حملنة الدســــتور في عصر مبارك، منددا 
بالتعديالت الدســــتورية التي جرت في عهد مبارك، 
موضحا أنها لم حتافظ على هيبة القوانني كأبي القوانني 
وأعالهــــا مكانة، بل جعلته تابعا لقوانني أخرى مثل 
قانون اإلرهاب، الفتا إلى أن الدستور املصري تعرض 
للتشــــويه في عهد مبارك ففي ظله قتل خالد سعيد 
ملهم الشباب وروح ثورتهم، معربا عن أسفه لتدني 
دخل الفرد في مصر لـ ٢ دوالر يوميا بينما تخســــر 

مصر ٦ مليارات دوالر سنويا بسبب الفساد.
  وبدوره توجه الكاتــــب الصحافي د.محمد لطفي 
بتحية إجالل وتقدير لشهداء الثورة املصرية الذين 
ضحوا بحياتهم من أجل جناحها وعودة مصر األبية، 
مصر الشرفاء ومصر الكبرياء، مشيرا إلى أنه لو كانت 
مصر هي «تاج الشرق» كما قال حافظ إبراهيم فهؤالء 
الشباب هم درر تاجها وجواهره النفيسة، الفتا إلى 
أن الثورة املصرية تعتبر غير مســــبوقة في العالم 
كله ألنها ثورة بيضاء لم يطلق فيها الثوار رصاصة 
واحدة ولم تعتمد على قوة جيش أو شعبية نقابات 
وأحــــزاب ولم تعتمد على فكــــر خارجي وال متويل 
أجنبي ولكنها ثورة صنعها شباب أعزل مسالم التف 

حولــــه املاليني من أبناء الشــــعب مبختلف أعمارهم 
وطوائفهم، موضحا أن تاريخ مصر سلسلة متوالية 
من حلقات املجد والفخار تتقارب احيانا وتتباعد في 
أحيان أخرى ولكنها تظل مرتبطة بالنسيج الوطني 

لهذا الشعب العظيم.

  التواصل االجتماعي

  وأشار لطفي إلى أن شباب موقع التواصل االجتماعي 
«الفيس بوك» كان نواة الثورة ومن ثم كانت اجلماهير 
التي التفت حول الثورة أشبه ما تكون باإللكترونات 
التي تدور حول النواة، موضحا أن هذا اجليل افضل 
من جيلنا ومن األجيال السابقة لقدرته على التغيير 
وصناعة الفارق، عازيا عناد النظام وإصراره على البقاء 
للفكر العسكري للرئيس الذي اعتمد على استراتيجية 
امتصاص الضربة األولى، وترتيب األوراق ومن ثم 
اللجوء لهجوم مضاد، مرورا بالفكر الســــيكولوجي 
املتمثل فــــي الطبيعة العنيدة لشــــخصية الرئيس، 
نهاية بالفكر السياســــي الذي يعتمــــد على محاولة 
تبديل املوقف اخلارجي وحشــــد تأييد عربي ودولي 
للنظام، فضال عن محاولة إخفاء أدلة اإلدانة، مشددا 
على أن املطالبة برحيل مبارك ليســــت إهانة له ألنه 
من البديهي رحيــــل رأس النظام كنتيجة ألي ثورة 
من الثورات، الفتا إلى أن عناد مبارك وإصراره على 

البقاء هو السبب املباشر لهذه اإلهانة، معربا عن امله 
في أن تستقر األوضاع في مصر سريعا.

  ثورة الشباب

  ومن جهته أكد النائب السابق د.عبداهللا النيباري 
أن ثورة الشباب في مصر ثورة شعبية وطنية اصيلة، 
ولكنها عفوية وبال قيادة وال تنظيم، الفتا إلى أن العالم 
سيتحدث في اسبابها ومالبساتها لفترات طويلة إال 
أن الواضح أنها جــــاءت كتعبير طبيعي عن غضب 
كامن متراكم على مدار عقود، ولم تنفجر إال بشرارة 
توسنامي التي حطمت حاجز اخلوف معلنة إمكانية 

التغيير بإرادة جماعية.
  وأوضح النيباري أن اسباب الثورة تعود منذ غياب 
الرئيس السابق جمال عبدالناصر وتفشي االستبداد، 
محاوالت االســــتيالء على السلطة من قبل اشخاص 
وعائالت، باإلضافة إلى محاوالت توريث اجلمهورية 
والشعب، ناهيك عن احلديث عن ثروة الرئيس التي 
قيل انها بني ٤٠ و ٧٠ مليار دوالر، الفتا إلى أن عناد 
مبارك وتشــــبثه بالســــلطة كان بهدف احلفاظ على 
مصلحة الشخصية واحلرص على استمرار تزاوج 
السلطة باملال، مشيرا إلى أن اإلرادة والصمود مقابل 
العناد شكلت وجدان الثورة وعكست وعي الشباب، 
الفتا إال أن اجليش املصري تصرف بحذر منذ بدايتها إال 

أن تأييده ملطالب الثوار حسم القضية لصاحلهم.
  وأوضح النيباري انه ســــاهم في إســــقاط نظام 
مبارك، مشيرا لزيارته ملصر يوم اجلمعة املاضي حيث 
وصل مطار القاهرة في متام الساعة اخلامسة مساء 
اجلمعة، الفتا إلى أن موظف االســــتقبال في الفندق 
قد عرض عليــــه جناحا يطل على النيل، فطلب منه 
مطبخا يطل على ميدان التحرير، موضحا أنه تابع 
من لوبي الفندق خطاب عمر سليمان الذي أعلن فيه 

تنحي الرئيس عن السلطة.
  ووصف للحضور عددا من املشــــاهد التي تابعها 
بنفسه أثناء جولته في ميدان التحرير، موضحا أنه 
بالرغم من أنه درس في مصر وله زيارات عديدة لها 
إال أنه لم ير في حياته ميدان التحرير بهذا االتساع، 
وحشــــود الناس كانت بعــــرض احمليطات، وأجواء 
الفرحة كانت عجيبــــة وتاريخية جمعت كل أطياف 

املجتمع بتنوع غير طبيعي.
  ودعا إلى ضرورة بناء دســـتور جديد يؤسس 
الرئاســـية وصالحيات  الفترات  للحريات ويحدد 
الرئيس، مطالبا بأن تكون االنتخابات الرئاســـية 
عن طريق البرملـــان، متوقعا أن يحكم مصر نظام 
دميوقراطـــي يكفل احلريات ويحافظ على مقدرات 
البلد، مشـــددا على أن مصر ســـتنهض وستعود 
ملوقعها املعهود في السياستني العربية والعاملية، 
مشيرا إلى أن تداعيات الثورة املصرية ستمتد إلى 
املنطقة العربية وها نحن نرى بوادرها في اجلزائر، 
اليمن، واألردن كما أن سورية ليست مبنأى عنها، 
مطالبا الدول العربية بإجراء مزيد من اإلصالحات 
السياسية واالجتماعية التي حتفظ حقوق اإلنسان 
وحريتـــه في التعبير، باإلضافة إلى احملافظة على 

مقدرات الدول.
  وفي مداخلة أثناء احللقة النقاشية أكد األمني العام 
للحركة الدستورية اإلسالمية (حدس) د. ناصر الصانع 
أن ما حدث في مصر وتونس زلزال لم يكن يتوقعه 
أحد، داعيا النخب العربية لدراسة تداعيات الثورات 

في املنطقة وسبل جتنبها واإلصالحات املطلوبة.   مشاركة من الفعاليات السياسية  

 متابعة من احلضور للحلقة النقاشية 

 إمام: الخطأ ليس في الدستور 
ولكنه يكمن في الممارسة

 األرض عادت لنا

 دقيقة حداد

 وأوضح اخلبير الدســـتوري املستشار شفيق إمام ان 
دستور الكويت احلالي كان معدا ليكون دستورا ملصر عام 
١٩٥٣، مشـــيرا للمادة ١٧٥ من الدستور والتي تنص على 
أن «األحكام اخلاصة بالنظام االميري للكويت ومببادئ 
احلرية واملســـاواة املنصوص عليها في هذا الدستور ال 
يجوز اقتـــراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب 
االمارة أو باملزيد من ضمانات احلرية واملســـاواة»، الفتا 
الى أنه أول من اســـتخدم عبارة «إال الدستور» في مقال 
كتبه عام ٢٠٠٧، مشددا على أن اخلطأ ليس في الدستور 

ولكنه يكمن في املمارسة.

 استهل اخلبير الدستوري املستشار شفيق إمام كلمته في 
احللقة النقاشـــية بأبيات من قصيدة الشاعر الكبير فاروق 

جويدة «األرض عادت لنا»
  يا سيدي  الفرعون

  هل شاهدت أحزان املدينة؟
  الناس  تصرخ من كهوف الظلم

  واأليام موحشة حزينة
  ومواكب الكهان تنهب في بالطك
  واخلراب يدق أرجاء السفينة

  واملوت يرسم بالسواد زمانك املوبوء
  واألحالم جاحدة.. ضنينة

  في كل بيت صرخة وعلى وجوه
  الراحلني تطل أنات دفينة

  واجلوع وحش  كاسر
  كالنار.. يلتهم الصغار.. ويستبيح الناس..

  يعصف بالقلوب املستكينة
  وقصورك السوداء يسكنها الفساد..

  وصرخة الشرفاء..
  بني يديك عاجزة سجينة

 بدأت احللقة النقاشــــية بوقوف احلضور دقيقة حداد على 
أرواح الشهداء في ثورتي مصر وتونس، وقال  اخلبير الدستوري 
املستشار شــــفيق امام ان جمعية اخلريجني من أولى منظمات 
املجتمع املدني التي تقف مع قضايا حقوق اإلنســــان، متوجها 
بالتحية إلى شــــهداء الثورة املصرية التي «أيقظتنا من ثبات 
عميق»، مشيرا الى ان حلمه كان أن يرى هذا اليوم في حياته، 
أو أن يــــراه أوالده أو أحفاده، الفتا الــــى ان «عزاءنا في هؤالء 

الشباب الذين ضحوا بحياتهم أن تصبح مصر لنا». 

 (قاسم باشا)  املتحدثون في احللقة النقاشية لـ «اخلريجني» حول «أيام الغضب العربي» 

 «الخريجين» 
أطلقـت 
 «أيام الغضب العربي» «الخريجين» 

وامن احلدود.
  وميكننا ايضا عمل املزيد في مجال امن الطاقة. وهذه 
مصلحة مشــــتركة واضحة نظرا الى ان ٥٠٪ من موارد 
الطاقة العاملية تنقل عبر منطقة اخلليج، ان التحالف على 
استعداد لتحديد افضل السبل واكثرها فعالية لتطوير 

مشاريع في هذا املجال.
  ان انتشار اسلحة التدمير الشامل ميثل تهديدا حقيقيا 
ومتصاعدا لنا جميعا، ونحن نعرف انه مصدر قلق كبير 
لشركائنا في مبادرة اسطنبول واننا على استعداد للبدء 
في مناقشات معهم حول هذه املسألة من اجل استكشاف 

آفاق تعون اكثر تركيزا وعملية.
  في اوقات االضطراب ميكنكم االعتماد على شراكات 
قائمة، ويجب ان ترتكز هذه الشراكات على ادراك مشترك 
باملصالح املشتركة، ايضا على تصميم مشترك ملتابعة 
تلك املصالح املشــــتركة معا، ونظرا لتصاعد التهديدات 
االمنية املعقدة في هذا القرن احلادي والعشرين اعتقد ان 
هنالك كل ما يدعو الناتو وشركائه في مبادرة اسطنبول 
الى تعميق شــــراكتنا، وآمل ان يثبت مؤمتر الدوحة انه 

نقطة حتول في حتقيق ذلك.  

االعضاء الـ ٢٨ في التحالف على مفهوم استراتيجي جديد 
ميثل جدول اعمال للعقد املقبل، ويشكل ذلك خطوة في 
تغيير مقاربة احللف لهذه التهديدات اجلديدة والناشئة. 
كما انه يشدد بشكل خاص على حاجة الناتو للعمل بشكل 
وثيــــق اكثر مع البلدان واملنظمات األخرى للتوصل الى 

حلول مشتركة.
  إننــــي أملح عددا مــــن الفرص لكي نعطــــي من جديد 
زخما ومدى ومحتوى لشــــراكتنا في مبادرة اسطنبول 

االستراتيجية.
  وفــــي البداية آمل ان نتمكن من تكثيف مشــــاوراتنا 
السياسية، هنالك مسائل امنية كثيرة ذات اهمية مشتركة، 
ومن خالل مناقشتها بشكل أكثر انتظاما وصراحة سواء 
على الصعيدين الثنائي او التعددي ميكننا ان نتوصل 
الى فهم مشترك وتشجيع التوصل الى حلول مشتركة.
  علينا ايضــــا ان نعزز تعاوننا السياســــي، ويعتزم 
الناتو ان يضع في متناول كل شركائه ما لديه من ادوات 
لألنشطة التعاونية، وسيمنح ذلك شركاءنا في مبادرة 
اسطنبول تشكيلة من الفرص اجلديدة املهمة في مجاالت 
مثل التعاون العسكري وتبادل املعلومات االستخبارية 

الدوحة ســــنلتقي مبمثلني عن بلدان اخلليج االربعة « 
البحرين والكويت وقطر واالمــــارات العربية املتحدة» 
التي تشكل مع الناتو مبادرة اسطنبول للتعاون من اجل 
بحث كيفية تعزيز شراكتنا وتوسيعها الى بلدان اخرى 
في املنطقة. وسيحضر املؤمتر ايضا ممثلون عن عمان 
والعربية السعودية. ويتطلع ممثلو الناتو الى االستماع 
الى آراء البلدان التي لديهــــا دعوة قائمة لالنضمام الى 

مبادرة اسطنبول.
  علينا ان نباشــــر هذه املناقشــــات بعيون مفتوحة، 
لقد بدأت مبادرة اســــطنبول بداية واعدة في عام ٢٠٠٤، 
ولكن السنوات االخيرة اثبتت صعوبة اكبر في تكثيف 
تعاوننا العملي. ونحن بصراحة لم نقترب من حتقيق 

امكانات شراكتنا.
  لقد أدى التقدم التكنولوجي والعوملة الى اعتماد متبادل 
بشــــكل متزايد بني الدول، اننا نواجه تهديدات مشتركة 
من اإلرهاب وهجمات الفضاء االلكتروني وانتشار أسلحة 
التدمير الشامل والقرصنة وعرقلة تدفقات الطاقة التي 

تعتمد عليها بلداننا.
  وفي اجتماع قمة لشــــبونة في نوفمبر املاضي اتفق 
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  وجه أمني عام حلف الناتو اندرس فوج راسموســــن 
عشية اجتماع دول مبادرة اسطنبول في الدوحة كلمة أكد 
فيهــــا على أهمية التعاون األمني بني دول اخلليج ودول 

احللف. وفيما يلي نص الكلمة:
  جتتاح رياح التغيير مصر وتونس والعالم العربي. 
األسباب كثيرة والوضع في عدد من البلدان قابل لالشتعال 
ومن الصعب التنبؤ باآلثار على املدى الطويل. قبل أسابيع 
قليلة فقــــط كانت قلة منا تتوقع مثــــل هذه التطورات 
املشــــهودة واعلم ان كثيرين في املنطقة لديهم مخاوف 
حول عدم االســــتقرار. ولكننا بصفتنــــا حتالفا للدول 
الدميوقراطية نعتقد ان السبيل الصحيح الى األمام هو 
بتلبية التطلعات املشروعة للشعب من خالل انتقال سلمي 
من دون تأخير الــــى اإلصالحات الدميوقراطية. هذا هو 
الســــبيل الى بناء استقرار حقيقي طويل األمد. وهو في 
مصلحة كل بلداننا ألن األمن في الشرق األوسط الواسع 

يتسم بأهمية تتجاوز املنطقة.
  ان أمننا متداخل ولهذا ا لسبب بالذات جئت مع مجلس 
الناتــــو بأكمله الــــى قطر. وفي ســــياق مؤمتر كبير في 

 أمين عام حلف الناتو ألقى كلمة عشية اجتماع دول مبادرة إسطنبول في قطر
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