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شفيق كآخر رئيس حكومة لعهد مبارك
ف ��ي ظ ��ل ال �ع �ص �ي��ان ال�ش �ع �ب��ي ض� ��ده ،وم��ن
ث��م ك �م��رش��ح ج ��دي ل��رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة.
وح �ص��ل األخ �ي��ر ع�ل��ى امل�ن�ص��ب الحكومي
وال �ت��رش �ي��ح ،ان �ط�ل�اق��ًا م ��ن ذات االع �ت �ب��ار،
وهو انتماؤه لبيئة سالح الطيران ،الذي
ي� �ح ��رص ال� �ج� �ه ��از ع �ل��ى اخ� �ت� �ي ��ار رؤس � ��اء
الجمهورية منه.
ل�ق��د ت��وج��س ال�ج�ي��ش ف��ي أك�ث��ر م��ن محطة
من امكانية أن تكون واشنطن عقدت من
وراء ظهره صفقة مع اإلخ��وان لتسليمهم
ال �س �ل �ط��ة ف ��ي م �ص ��ر .ه� ��ذا ال �ت ��وج ��س ك��ان
ق��د ن�ش��أ ح�ت��ى ق�ب��ل ب ��دء ال �ث��ورة امل�ص��ري��ة،
فقبل أش�ه��ر م��ن ان��دالع �ه��ا ،ط�ل��ب الرئيس
األم �ي ��رك ��ي أن ي �ك��ون اإلخ � � ��وان امل�س�ل�م��ون

ج��زءًا من القوى التي توجه إليهم الدعوة
إل��ى ح�ض��ور خ�ط��اب��ه ال�ش�ه�ي��ر ف��ي جامعة
القاهرة .إث��ر ذل��ك ،ش��اع في أوس��اط قيادة
الجيش أن نظرية الدبلوماسي األميركي
السابق ريتشارد هولبروك ،عن املصالحة
م � ��ع األع� � � � � ��داء ،ال � �ت� ��ي ب �م��وج �ب �ه��ا ي� �ح ��اور
أوب ��ام ��ا ط��ال �ب��ان ف��ي أف �غ��ان �س �ت��ان ،أص�ب��ح
ل�ه��ا تطبيقات س��ري��ة م��ن ق�ب��ل ال�خ��ارج�ي��ة
األم �ي��رك �ي��ة م ��ع إخ � ��وان م �ص��ر ب �غ �ط��اء من
أوب��ام��ا .وت��م اس�ت��ذك��ار أن كلينتون تقول
عن أفكار هولبروك بأنها «أسلوب حياة»
وليست مجرد نظرية سياسية.
في إحدى املرات ،بعد الثورة ،قرر الجيش
ت �ح ��ذي ��ر واش� �ن� �ط ��ن م� ��ن أن � ��ه إذا ص�ح��ت
ه��ذه التكهنات ح��ول صفقة بينها وبني
اإلخوان ،فإنه سيلجأ الستخدام خيارات
أخرى ،غير االعتماد املطلق على الواليات
املتحدة األميركية .وترجم ه��ذا التحذير
م� ��ن خ �ل��ال ال� �س� �م ��اح ل �س �ف �ي �ن��ة ع �س �ك��ري��ة
إي ��ران �ي ��ة ،خ �ل�ال ن �ه��اي��ة ال �س �ن��ة امل��اض �ي��ة،
بعبور قناة السويس .كان فحوى الرسالة
 حسب مصدر في الجيش املصري  -هو«أننا لسنا من دون خيارات أخرى».
لكن اشتباك االرادات الصامتة بني إدارة
أوباما وقيادة الجهاز الخفي في الجيش
امل�ص��ري انتهى إل��ى ل��ي ذراع األخ�ي��ر .في
أوائل هذا العام ،ساد داخل قيادة الجهاز،
بحسب ضابط كبير مقرب منه ،التقدير
التالي للموقف حول اإلخ��وان ومستقبل
النظام السياسي في مصر:
ً
أوال :ل��ن ي �ك��ون ب��اإلم �ك��ان م �ن��ع االخ� ��وان
املسلمني من ال��وص��ول إل��ى السلطة ،فهم
القوة املنظمة الوحيدة في مصر ،ولديهم
ق ��اع ��دة ان �ت �خ��اب �ي��ة ت �ع��د ب��امل�ل�اي�ي�ن ،فيما
القوى األخرى مشتتة.
ثانيًا :أيقن الجهاز أن الحوار بني اإلخوان
وواشنطن قديم ،يعود إلى ما قبل الثورة
بأعوام ،وأنه من الصعوبة تفكيك قنواته.
ثالثًا :لدى اإلخوان خطة محكمة ملستقبل
مصر تحت قيادتهم ،تقوم على نظرية
«ال ��وص ��ول إل ��ى ال �ح �ك��م ،وال �ح �ف��اظ على
ال�ح�ك��م» .وتفاصيلها ت��وص��ي بمحاكاة
ت�ج��رب��ة «أردوغ� � ��ان  -داوود أوغ �ل��و» في
تركيا .رئيس الوزراء التركي ،رجب طيب
أردوغ� � ��ان ،اه �ت��م ب��ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ق��اع��دت��ه
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وت��وس�ي�ع�ه��ا خ�ل�ال حكمه
من خالل إنجاز مشاريع اقتصادية ذات
م� ��ردود ع�ل��ى م�س�ت��وى ت�ح�س�ين املعيشة
لفئات واسعة من الشعب التركي .وبنظر

سيمارس اإلخوان عملية
تكيف مع الواقع
المصري ،وبالمقابل
سيتدرجون في اضفاء
طابعهم عليه
انتهى اشتباك االرادات
الصامتة بين إدارة أوباما
والجيش المصري إلى لي
ذراع األخير

إخ� ��وان م �ص��ر ،ه ��ذه ت�ج��رب��ة ت�ح�ت��ذى من
قبلهم ف��ي م�ص��ر ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى السلطة
بعد الوصول إليها .أما وزير الخارجية
التركي ،أحمد داوود أوغلو ،فتحدث عن
«ص �ف��ر م �ش��اك��ل» م��ع اإلق �ل �ي��م وامل�ج�ت�م��ع
الدولي .وه��ذا وفر لعهود حزب التنمية
وال�ع��دال��ة ف��ي ال�ح�ك��م ،دع�م��ًا دول �ي��ًا .األم��ر
ن�ف�س��ه س�ي�ق��وم ب��ه «اإلخ� � ��وان» ف��ي مصر
ع�ل��ى م�س�ت��وى ع�ل�اق��ات م�ص��ر اإلقليمية
والدولية في عهدهم .الحفاظ على كامب
ديفيد ،طمأنة الغرب ،وأيضًا إيران.
الجيش كان له نظرية أخرى بخصوص
ك�ي�ف�ي��ة إدارة ع�ل�اق ��ات م �ص��ر اإلق�ل�ي�م�ي��ة
وال��دول �ي��ة ،ب�ع��د م �ب��ارك ،فيما ل��و استمر
ه��و ممسكًا ب��رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة .ط��رح
في كواليسه شعار «الحفاظ على كامب
دي �ف �ي��د ،ول �ك��ن ل �ي��س ب � ��دون ث� �م ��ن» .ففي
ع �ه��د م� �ب ��ارك ،ك��ان��ت م �ص��ر ت �ب �ي��ع ال �غ��از
إلسرائيل بسعر سياسي رخيص ،وهذا
أم ��ر ي�ج��ب أن ي �ت��وق��ف .ك�م��ا أن امل�ع��اه��دة
لم يطبق شقها الثاني الخاص بإلحاق
الفلسطينيني ب��امل�ف��اوض��ات .وه ��ذا ج��زء
م��ن امل �ع��اه��دة س�ت�ط��ال��ب م�ص��ر إس��رائ�ي��ل
بتنفيذه.
ل� �ي ��س واض� � �ح � ��ًا م � ��ا إذا ك � � ��ان اإلخ� � � ��وان
سينفذون هم أيضًا رؤية الجيش لكيفية
«االح�ت�ف��اظ ب��ات�ف��اق ك��ام��ب دي�ف�ي��د» .لكن،
أق �ل��ه ف��ي اج �ت �م��اع م�غ�ل��ق ع�ق��د ق�ب��ل نحو
ش �ه��ر ف ��ي ت ��ون ��س ،ض ��م ق� ��وى س�ي��اس�ي��ة
ف��اع�ل��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،م��ن ض�م�ن�ه��ا إخ ��وان
م �ص ��ر ،أع �ل ��ن م�م �ث �ل �ه��م أن� ��ه ف ��ي امل��رح �ل��ة

الراهنة ،كامب ديفيد ليست أول��وي��ة في
حساباتهم املركزة حاليًا على وصولهم
إلى السلطة.
ي �ق��ول ت�ق��دي��ر امل��وق��ف أي �ض��ًا ،ف��ي نقطته
الرابعة ،إن اإلخوان لن يستفزوا املجتمع
امل�ص��ري ،وسيطبقون فتوى تقول إنهم
غير مسؤولني ،شرعًا ،عما هو قائم من
امل �ح�ظ��ورات (ك�ب�ي��ع ال�خ�م��ور ف��ي املطاعم
والفنادق ،)... ،بل سيكتفون بعدم اق��دام
مؤسساتهم على بيعها أو املتاجرة بها.
وأي�ض��ًا ل��ن يمسوا مؤسسات السياحة،
ط��امل��ا أن �ه��م ل�ي�س��وا منشئيها .وال�ف�ت��وى
ُ
ن�ف�س�ه��ا س��ت�ع�ت�م��د ب�خ�ص��وص ال�ت�ع��اط��ي
م��ع ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة امل��ان �ح��ة مل �ص��ر .فهم
لن يمنعوا ثمراتها عن العباد ،ولكنهم
ك � ��إخ � ��وان س � �ي � �ح � ��اذروا اإلف � � � � ��ادة م �ن �ه��ا.
ب��اخ �ت �ص��ار ،س �ي �م��ارس اإلخ � ��وان عملية
ت �ك �ي��ف م ��ع ال ��واق ��ع امل� �ص ��ري ،وب��امل �ق��اب��ل
سيتدرجون في اضفاء طابعهم عليه.
وال ي �خ �ش��ى اإلخ � � � ��وان م� ��ن أن امل �ج �ل��س
ال� �ع� �س� �ك ��ري ض� �ي ��ق ص�ل�اح� �ي ��ات رئ ��اس ��ة
الجمهورية .ف��اإلع�لان ال��دس�ت��وري ال��ذي
ت ��م إب ��رام ��ه ف ��ي ل�ح�ظ��ة ت ��وازن ��ات معينة
للقوى ،يمكن تعديله حينما تتغير هذه
التوازنات في لحظة تالية ،وال سيما أن
اللحظات املقبلة من تاريخ مصر تشير
إل ��ى أن �ه��ا س �ت �ك��ون ف ��ي ص��ال��ح اإلخ � ��وان
ال �ص��اع��د ن�ج�م�ه��م ال �س�ي��اس��ي ،وامل��درب�ي�ن
على أهمية تطبيق استراتجية «الوصول
ال � ��ى ال �س �ل �ط��ة وال� �ح ��اف ��ظ ع �ل �ي �ه��ا» ع�ب��ر
سياسة اق�ت�ص��ادي��ة خ��اص��ة ،ت��وج��د فرقًا
م�ل�م��وس��ًا ف��ي ت�ح�س�ين م �س �ت��وى معيشة
طبقات واسعة من الشعب املصري.
ي � ��درك اإلخ� � � ��وان ف ��ي ه � ��ذه ال �ج ��زئ �ي ��ة ،أن
م �ح��اك��اة ال �ت �ج��رب��ة األردوغ ��ان� �ي ��ة ليست
خيارًا علميًا ،نظرًا للفرق بني ظرف تركيا
االق �ت �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي وال�س�ي��اس��ي
ال��ذي ك��ان م��وج��ودًا لحظة وص��ول حزب
إخ��وان تركيا وظ��رف مصر ال��راه��ن .لكن
م�ح��اك��ات��ه س�ت�ك��ون ف��ي ات �ب��اع تطبيقات
ما أمكن من نظرية «ع��دم تفويت فرصة
ال ��وص ��ول إل� ��ى ال �ح �ك��م» ،وه � ��ذا م ��ا فعله
إخ� ��وان م �ص��ر ،وال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ل�ب�ق��اء ف�ي��ه،
ع�ب��ر س�ي��اس��ة اق�ت�ص��ادي��ة شعبية ،وعبر
استنساخ تطبيقات «صفر مشاكل» على
امل �س �ت��وي�ين ال ��دول ��ي واإلق �ل �ي �م��ي ،وح�ت��ى
ت�ج��اه ال�ش��رائ��ح االجتماعية األخ ��رى في
م�ص��ر ال�ت��ي ل��دي�ه��ا ن�ظ��رة مختلفة عنهم
للحياة.

ين نائبين أحدهما قبطي واآلخر سيدة
إلى منصبه.
وت �ح ��دث ال �ق �ي��ادي ف ��ي ح ��زب «ال �ح��ري��ة
وال � � � �ع� � � ��دال� � � ��ة» ،ص � �ب � �ح ��ي ص� � ��ال� � ��ح ،ع��ن
وج � ��ود ث �ل�اث ط� ��رق ل �ح��ل أزم � ��ة ال�ي�م�ين
ال��دس�ت��وري��ة ،أول �ه��ا أن يحلف الرئيس
اليمني أم��ام مجلس ال�ش��ورى .والثاني
أن يحلف أم��ام البرملان باستثناء ثلث
نواب املجلس ،الذين كانوا األساس في
بطالن قانون انتخابات مجلس الشعب
وح��ل ال�ب��رمل��ان .أم��ا السيناريو األخ�ي��ر،
ف �ه��و أن ي ��واف ��ق ال��دك �ت��ور م��رس��ي على
حلف اليمني أمام املحكمة الدستورية،
حسب اإلع�ل�ان ال��دس�ت��وري املكمل .لكن
القائم بأعمال املتحدث اإلعالمي باسم
ال��رئ�ي��س ،ي��اس��ر ع�ل��ي ،أف��اد ب��أن مرسي
«ال ي� � ��زال ي� �ج ��ري م� � �ش � ��اورات ف� ��ي ه ��ذا
الشأن» ،وأن��ه يجرى التشاور والحوار
م� ��ع ال � �ق� ��وى ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل �ت ��وص ��ل إل ��ى
الشكل األمثل ألداء اليمني الدستورية
بما يتفق م��ع اح�ت��رام صحيح القانون
ورغبة القوى الوطنية.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،ب��دأ ال��رئ�ي��س ال�ج��دي��د
أن �ش �ط �ت��ه أم� ��س .واس �ت �ق �ب��ل م��رس��ي في

ق �ص��ر ال��رئ��اس��ة ع� ��ددًا م��ن م�م�ث�ل��ي أس��ر
ش �ه��داء ال �ث��ورة وم�ص��اب�ي�ه��ا ،وأك ��د لهم
ح �س��ب امل �ت �ح��دث ب��اس��م أس ��ر ال �ش �ه��داء
ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �س��وي��س ،ع �ل��ي ال�ج�ن�ي��دي،
إعادة محاكمة قتلة الثوار والعمل على
جمع األدلة القانونية.
ك��ذل��ك ،استقبل الرئيس املنتخب أمس
ش �ي��خ األزه � � ��ر أح� �م ��د ال �ط �ي ��ب ،وم �ف �ت��ي
ال�ج�م�ه��وري��ة ع�ل��ي جمعة وال�ق��ائ��م مقام

ب��اب��ا اإلس �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك ال� �ك ��رازة
امل ��رق� �س� �ي ��ة ،األن � �ب ��ا ب ��اخ ��وم� �ي ��وس ،إل��ى
جانب رئيس مجلس الشعب «املنحل»
محمد سعد الكتاتني ،ورئيس مجلس
الشورى أحمد فهمي.
أم� ��ا امل ��رش ��ح ال� �خ ��اس ��ر ،ال �ف ��ري ��ق أح �م��د
شفيق ،فتبني أنه غادر القاهرة أول من
أمس متجهًا إلى دولة اإلم��ارات .ووفقًا
ل �ب �ي��ان ص � ��ادر ع ��ن امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي

لشفيق ،غادر األخير القاهرة «متوجهًا
إل ��ى اإلم� � ��ارات وال �س �ع��ودي��ة ،وس�ي�ع��ود
خالل أيام بعد أن يؤدي فريضة العمرة
إلى جانب اثنتني من بناته عقب زيارة
خ��اص��ة ي�ق��وم ب�ه��ا اآلن إل��ى أب��و ظ�ب��ي».
وأع�ل��ن املكتب أن الفريق سيسعى إلى
تشكيل حزب سياسي عقب عودته إلى
ال �ب�ل�اد م ��رة أخ� ��رى .وج ��اء س�ف��ر شفيق
ب�ع��د ي��وم م��ن إح��ال��ة ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام عبد
املجيد محمود قضايا الفساد املرفوعة
ع� �ل ��ى امل � ��رش � ��ح ال � �خ� ��اس� ��ر إل� � ��ى ق��اض��ي
التحقيقات.
على الجانب القضائي ،ق��ررت محكمة
القضاء اإلداري أمس وقف العمل بقرار
وزير العدل املصري ،عادل عبد الحميد،
ب �م �ن��ح ال �ض �ب �ط �ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ألف � ��راد
ال �ش ��رط ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة واالس� �ت� �خ� �ب ��ارات
الحربية ،لتوقيف غير العسكريني .في
امل�ق��اب��ل ،أج�ل��ت امل�ح�ك�م��ة نفسها الحكم
ف ��ي ب �ط�ل�ان ق � ��رار ح ��ل م �ج �ل��س ال�ش�ع��ب
إل��ى جلسة أخ��رى ،إل��ى جانب تأجيلها
الحكم في الدعوى املقامة لحل الجمعية
التأسيسية لصياغة الدستور.

السفير اإلسرائيلي
عاد إلى القاهرة

أكدت صحيفة «معاريف»
اإلسرائيلية وصول السفير
اإلسرائيلي لدى مصر يعقوب
أميتاي (الصورة) ،إلى القاهرة،
أمس ،قادمًا من تل أبيب عن طريق
األردن بعد إجازة استغرقت 13
يومًا واكبت جولة اإلعادة الثانية
في انتخابات الرئاسة املصرية.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن
عودة سفير تل أبيب مرة أخرى
إلى القاهرة جاءت بعد الهدوء
في الساحة السياسية املصرية
بانتخاب مرشح جماعة اإلخوان
املسلمني محمد مرسي.
(األخبار)

الصدريون لن يشاركوا
في استجواب املالكي
أعلنت كتلة األحرار ،التابعة للتيار
الصدري ،أمس ،أنها لن تشارك
في استجواب رئيس الوزراء نوري
املالكي في مجلس النواب ،غير
أنها أكدت التزامها بالتصويت
على سحب الثقة من املالكي إذا
ما نجحت الكتل السياسية في
تقديم  124صوتًا لهذا الغرض.
وقال رئيس الكتلة في مجلس
النواب ،بهاء األعرجي ،إن «الكتلة
أبلغت بشكل واضح وصريح
ً
كال من التحالف الكردستاني
والقائمة العراقية عدم مشاركتها
في عملية االستجواب املتوقعة
لرئيس الوزراء نوري املالكي».
وأضاف إن الكتلة «لن تستجوب
ولن توقع ولن تشترك في اللجان
التي ّ
تعد لالستجواب ،على الرغم
من إيمانها بأن هذه العملية تمثل
ممارسة ديموقراطية وقانونية».
(يو بي آي)

تونس :ثلث النواب يطالبون
بسحب الثقة من الحكومة
طالب  75من أصل  217من نواب
املجلس الوطني التأسيسي في
تونس ،أمس ،بسحب الثقة من
حكومة حمادي الجبالي ،األمني
العام لحركة النهضة اإلسالمية،
إثر قراره ترحيل البغدادي
املحمودي ،آخر رئيس وزراء في
عهد العقيد الليبي الراحل معمر
القذافي .وأفادت وكالة األنباء
التونسية بأن النواب الـ  75يمثلون
ثلث نواب املجلس ،ويشكلون
«النصاب القانوني» الالزم ملطالبة
املجلس بسحب الثقة من الحكومة.
وقبيل طلب سحب الثقة ،حاولت
حركة النهضة التقليل من تداعيات
تسليم املحمودي على االئتالف
الحاكم في البالد ،بتأكيدها أن
القرار قضائي مستقل اتخذته
املحاكم التونسية ،وأقرته الحكومة
السابقة ،كما أقره مجلس الوزراء
الحالي.
(أ ف ب ،يو بي آي)

