
لون 
ّ
وأوضحت أن اإلخوان املسلمني يمث

ون 
ّ

األسوأ بالنسبة إليه، ألنهم »ال يتحد
ف���ق���ط س��ل��ط��ة م����ب����ارك، ب����ل أي���ض���ًا رؤيته 

للمصالح املصرية«.
اإلقليمية،  القضايا  الحال مع  وكما هي 
األميركية،  النظر  م��ن وجهة  م��ب��ارك  ف��إن 
��ب ال����ن����زاع، وتجنيب 

ّ
»ي��س��ع��ى إل����ى ت��ج��ن

شعبه العنف املتوقع أن يبرز مع إطالق 
الحريات الشخصية واملدنية«.

مبارك،  ب����خ����الف����ة  ي���ت���ع���ل���ق  م�����ا  ف�����ي  أم�������ا 
بقي  إذا  »م��ب��ارك  أن  الوثيقة  ف��أوض��ح��ت 

على قيد الحياة، فسوف يترشح مجددًا 
وي���ف���وز ح���ت���م���ًا«. وأض����اف����ت إن����ه »عندما 
سئل مبارك عن الخالفة، أعلن أن العملية 
 إلى أن 

ً
ستتبع الدستور املصري«، مشيرة

»ال أحد في مصر متيقن من هوية الذي 
سيخلف مبارك، وال في أي ظروف«.
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رؤية مبارك لخَلف
قوي وعادل تنتقص من 

حظوظ نجله جمال

يراهنون على النسيان أو فقدان ذاكرة 
من  الكثيرين  فإن  ورعاياهم،  شعوبهم 
البرازيلي  الرئيس  بينهم  وم��ن  ال��ق��ادة، 
روبرتسون  وج��ي��ف��ري  س��ي��ل��ف��ا  دا  ل����وال 
)املدافع عن حقوق اإلنسان، الذي اشتهر 
بدفاعه عن سلمان رش��دي( دافعوا عن 
م��ؤس��س وي��ك��ي��ل��ي��ك��س ج��ول��ي��ان أسانج 
وح��ق��ه ف��ي ن��ش��ر امل��ع��ل��وم��ة، ورأوا أن ما 
ق���ام ب���ه امل���وق���ع ه���و م���ن ص��م��ي��م الحرية 
أميركية  إدارة  لفضح  والديموقراطية 
أع��داءه��ا وال  منافقة ووقحة، ال تحترم 

حلفاءها. 
ال��ت��س��ري��ب��ات اإلدارة  ل��ق��د وض��ع��ت قضية 
األميركية، بل والديموقراطية واألخالقية 

األميركية في مقتل. 
فإذا كانت واشنطن تلّح، بل تهدد، لكشف 
الديموقراطي  ول���الن���ت���ق���ال  امل���ع���ل���وم���ات 
الصحافة(  )وح���ري���ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  ال��ح��ر 
ميداليات  فيها  وت��ع��ل��ق  ج��وائ��ز  وت��م��ن��ح 
تفعل  نفسها  تجد  هي  فها  وتشريفات، 
بًا، لكبح سيل 

َ
بًا وَره

َ
كل ما تستطيع، َرغ

ال��ف��ض��ائ��ح��ي ووق�����ف هديره  امل��ع��ل��وم��ات 
القومي  األم��ن  يهدد  باعتباره  ال��ج��ارف، 

األميركي. 
 

ُ
ُيطلق ب��ات  أو ما  إن قضية ويكيليكس، 

أصبحت  الشفافية«،  »ديكتاتورية  عليه 
موضوع خالف بني املفكرين والباحثني 
وال��ف��الس��ف��ة وال��ص��ح��اف��ي��ني أن��ف��س��ه��م، بني 
م���ؤي���د وم���ن���ح���از، وب����ني م���ت���ردد وخائف 
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م����ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا ال���س���ل���ب���ي���ة، وب�����ني رافض 
ومحارب. 

»شفافية«  إي������ج������اب������ي������ات  م�������ن  ول������ع������ل 
 في كشف 

ُ
ويكيليكس، التي كان لها الفضل

وفظاعاتها  الكينية  الشرطة  ت��ج��اوزات 
في االنتخابات الرئاسية السابقة، أو في 
أو  السيونتولوجية،  الكنيسة  فظاعات 
في مشهد قيام طائرة هليكوبتر أميركية 
بقتل صحافيني في بغداد، وغيرها من 
فضائح أميركا في أفغانستان والعراق. 

إليزابيث  ال��ف��رن��س��ي��ة  امل����ؤرخ����ة  وت����ق����ول 
الرأي  بإمكان  أص��ب��ح  »إن���ه  رودينيسكو 
الدول  ال��دول��ي أن يكتشف ج��رائ��م  ال��ع��ام 
ف����ي وق�����ت واق�����ع�����ي، م����ن ج����رائ����م تعذيب 
وأخطاء عسكرية واغتصاب وغيرها...«. 
ترى  اإليجابي  الجانب  ه��ذا  بعد  لكنها، 
»لكن بسبب  ت��ق��ول:  إذ  ل��ه جانبًا سلبيًا؛ 
ه����ذه ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة، ف����إن ك���ل ن����وع من 
التخفي  ي��م��ك��ن��ه  ال��ه��ذي��ان��ي��ة  ال��خ��ط��اب��ات 
م�����ن قبيل  إع������الن������ات ع����ق����الن����ي����ة،  خ����ل����ف 

قضية جديدة تزعزع الواليات املتحدة والعديد من
َول وزعماء وساسة كثيرين، 

ُ
دول العالم، وتقّوض صدقية د

وتفضحهم أمام شعوبهم. فواشنطن، وحلفاؤها الغربيون، 
 تدميري

ٌ
لم يكونوا يتوقعون أن يكون لها ُبعد

قضية التسريبات طغت على املؤتمر الصحافي لوزير العدل األميركي إريك هولدير في سان فرانسيسكو أمس )بول ساكوما ــ أ ب(

بشير البكر 

اآلراء حيال قضية ويكيليكس  تتداخل 
وت�����ت�����ع�����ارض. ف���م���ن���ه���ا م�����ا ي���ت���ح���دث عن 
مؤامرة م��ا، أو عن تسريبات قامت بها 
بعض الدوائر األميركية. والبعض يقول 
 ع��ل��ى حني 

ْ
ِخ�����ذت

ُ
أ إن اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة 

غّرة، وبالتالي فهي تدفع ثمن مفاجآت 
غير سارة لم تكن تنتظرها قط. 

ق��ام��وس جديد  أم���ام  لقد أص��ب��ح العالم 
التسريبات،  بعد ظهور  التكّون  بصدد 
وك��أن��م��ا ظ��ه��رت ق����وى ج���دي���دة يمكنها 
واملهيمنة  ال���س���ائ���دة  ال���ق���وة  ت���ق���اوم  أن 
بمفاهيمها وِقَيِمها الجديدة. ومن بني 
مصطلحات هذا القاموس الجديد: »أول 
حرب إعالمية عاملية« و»املحاربون من 
أج����ل ح���ري���ة اإلن���ت���رن���ت« و»روب�������ن هود 
الرقمي«  العالم  اع طرق 

ّ
ط

ُ
الجديد« و»ق

»واملقاومة الرقمية« وغيرها. 
العامليني،  ال��ق��ادة  م��ن  الكثير  ك���ان  وإذا 
إليهم  أشير  كثيرون  ع��رب  بينهم  وم��ن 
ب���ال���ب���ن���ان )ف�����ي م����واق����ف ت���ت���ع���ارض مع 
امل���واق���ف ال��ت��ي ي��خ��ب��رون ب��ه��ا شعوبهم 
السرية  امل����راس����الت  ف���ي  وم��واط��ن��ي��ه��م( 
والدبلوماسيون  ال���س���ف���راء  ك����ان  ال���ت���ي 
لرؤسائهم  ي��دب��ج��ون��ه��ا  األم���ي���رك���ي���ون 
ال��ذي ال ينفد، وقد  وألرشيفهم القومي 
أنكروا أو رفضوا التعليق أو يراهنون 
ع��ل��ى ال��زم��ن ح��ت��ى يمسح ك��ل ش���يء، أو 

الرقمية  والمقاومة  الشفافية...  ديكتاتورية 

ب��امل��ج��ام��الت الشخصية«.  ي��ت��أث��ر  ل��ك��ن ال 
ُي���رف���ق مالحظاته  م���ا   

ً
»ع�������ادة وأض����اف����ت 

ل���ه خ��ب��رة طويلة«.  أن  ت��ث��ب��ت  ب��ح��ك��اي��ات 
وأش�������ارت إل����ى أن وف�����اة ح���ف���ي���ده، محمد 
»أث��رت فيه بعمق«، وب��ال شك ستضعف 

معنوياته للزيارة.
وتناولت الوثيقة الجانب الشخصي في 
إن��ه »خالله 28 سنة   

ً
حياة م��ب��ارك، قائلة

مرات  ث��الث  نجا  السياسية،  حياته  م��ن 
اغتياله، حافظ  األق��ل من محاوالت  على 
على السالم مع إسرائيل، وعايش حربني 
االستقرار  ع�����دم  وم���خ���اط���ر  ال����ع����راق  ف����ي 
األزمات   ،2003 ع����ام  ب��ع��د  م���ا  اإلق��ل��ي��م��ي 
االقتصادية املتقطعة والتهديد اإلرهابي 
الداخلي«. وأضافت إنه »مجّرب، واقعي، 
حذر ومحافظ بالفطرة، ولديه القليل من 

الوقت لتحقيق أهداف املثالية«.
 مبارك 

ّ
ولفتت السفيرة األميركية إلى أن

)األميركي  ال���رئ���ي���س  إل�����ى  ي��ن��ظ��ر  »ك������ان 
ال��س��اب��ق( ج���ورج ب���وش ع��ل��ى أن���ه ساذج، 
يسيطر عليه مستشاروه، وغير مستعد 

تمامًا للتعامل مع ع��راق ما بعد صدام، 
اإلقليمي  ال��ن��ف��وذ  ت��ص��اع��د  وخ��ص��وص��ًا 

إليران«.
وأوض���ح���ت س��ك��وب��ي أن م��ب��ارك ع��ّب��ر في 
ل����م يكن   م���ص���ر 

ّ
م���ن���اس���ب���ات ع�����دة ع����ن أن

 أنه كان قادرًا 
ّ

يعجبها صدام حسني، إال
على األقل على الحفاظ على وحدة البالد 

والتصدي إليران.
ليس  م����ب����ارك   

ّ
أن ال���وث���ي���ق���ة  وأوض�����ح�����ت 

لديه مستشار أو مقّرب واح��د يستطيع 
ال����ت����ح����دث ب���ال���ن���ي���اب���ة ع����ن����ه، وأن��������ه منع 
العمل خارج  الرئيسيني من  مستشاريه 
املقّيدة  س��ل��ط��ات��ه��م  ص���الح���ي���ات  ن���ط���اق 
تمامًا. وأشارت إلى أن مبارك غير مهتم 
 ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة امل���ص���ري���ة ليست 

ّ
ب�����أن

القرن  مستعدة تمامًا ملواجهة تهديدات 
الواحد العشرين.

الوضع  إل�����������ى  ال������وث������ي������ق������ة  وت�������ط�������رق�������ت 
 إلى أن نجل الرئيس 

ً
االقتصادي، مشيرة

املصري، جمال مبارك، وعددًا من الوزراء 
االقتصادية  املسائل  في  مشاركة  لديهم 
م��ب��ارك األب »سيقاوم   

ّ
ل��ك��ن وال��ت��ج��اري��ة، 

اإلصالحات  م����ن  امل����زي����د  األرج��������ح  ع���ل���ى 
االق��ت��ص��ادي��ة إذا ك���ان ي��ن��ظ��ر ال��ي��ه��ا على 
أنها يمكن أن تكون مضّرة بالنظام العام 

واالستقرار«.
األم���ي���رك���ي���ة مبارك  ال���س���ف���ي���رة  ووص����ف����ت 
يكره  م��ص��ري،  كالسيكي  »علماني  بأنه 
التطرف الديني والتدخل في السياسة«.

 نجله جمال هو املرشح 
ّ

وبعدما رأت أن
األك���ث���ر ت��رج��ي��ح��ًا ل��خ��الف��ت��ه، ت��ح��دث��ت عن 
اق���ت���راح ال��ب��ع��ض اح��ت��م��االت س��ع��ي مدير 
االستخبارات عمر سليمان وراء املنصب، 
��ح األم���ني ال��ع��ام لجامعة 

ّ
واح��ت��م��ال ت��رش

الدول العربية، عمرو موسى.
ف 

َ
وت��ق��ول س��ك��وب��ي إن رؤي���ة م��ب��ارك لخل

ق��وي وع���ادل تنتقص م��ن ح��ظ��وظ نجله 
ج��م��ال، ن��ظ��رًا إل��ى اف��ت��ق��ار األخ��ي��ر إل��ى أّي 
تجربة عسكرية، ما يفسر »شبه الحياد 

الذى يلتزمه في هذه املسألة«.
من جهة ثانية، كشفت وثائق، أم��س، أن 
وصاروخية  نووية  مواقع  تبني  بورما 
كوريا  بمساعدة  نائية،  غابة  ف��ي  سرية 
ال��ش��م��ال��ي��ة. وق���ال���ت وث��ي��ق��ة ص������ادرة عن 
ران��غ��ون بتاريخ  ف��ي  األميركية  ال��س��ف��ارة 
شهودًا  »إن   ،2008 ال���ث���ان���ي  ك���ان���ون   18
 لديهم أدل��ة على املواقع 

ّ
عيانًا زعموا أن

ال��ن��ووي��ة وال��ص��اروخ��ي��ة ال��س��ري��ة«، فيما 
أك���د ض��اب��ط ب���ورم���ي أن���ه ش��اه��د »فنّيني 
من كوريا الشمالية يساعدون على بناء 
ف���ي س���ف���وح تالل  ت��ح��ت األرض  م��ن��ش��أة 
تبعد نحو 480 كيلومترًا شمالي غربي 

العاصمة رانغون«.
أبلغ  وأضافت »إن رج��ل أعمال مغتربًا 
السفارة األميركية أنه رأى قاربًا كبيرًا 
ي��ح��م��ل ق��ض��ي��ب��ًا م���ن ال���ف���والذ مخّصصًا 
م��ن املصنع بسبب حجم  أكبر  مل��ش��روع 
م��خ��ب��ري��ن، بينهم عمال  أن  غ��ي��ر  ق��ط��ره، 

لم تبخل وثائق »ويكيليكس« أمس على العالم العربي
بمعطيات إضافية عن أوضاع حكامه، رغم أن معظم ما نشر 

له عالقة بأفريقيا وآسيا، غير أن وثيقة واحد عن مصر أوضحت 
الرؤية األميركية لوضع الرئيس حسني مبارك واحتماالت خالفته

موقع  قدمها  الوثائق  من  جديدة  وجبة 
وجبة  أم���س.  م��ن  أول  ليل  »ويكيليكس« 
الدولي،  العنصر  عليها  طغى  متنوعة 
وال س��ي��م��ا ف����ي م����ا ي���خ���ص ال����وض����ع في 
 إل���ى وضع 

ً
م��ي��ان��م��ار، أو ب���ورم���ا، إض���اف���ة

املستقلة  وكوسوفو  والهرسك  البوسنة 
حديثًا.

ي��م��ن��ع اح����ت����واء وثائق  ل����م  غ���ي���ر أن ه�����ذا 
»ع����رب����ي����ة« صادرة  ب���رق���ي���ة  ع���ل���ى  أم������س 
القاهرة،  ف����ي  األم���ي���رك���ي���ة  ال���س���ف���ي���رة  ع����ن 
مارغريت سكوبي، إلى وزارة الخارجية 
األميركية بتاريخ 19 أيار 2009، تناولت 
الرئيس املصري حسني مبارك ملناسبة 
إلى واشنطن،  املرتقبة في حينه  زيارته 
 الضوء على بعض من آرائ��ه في 

ً
مسلطة

وطباعه  واإلقليمية  الداخلية  األوض���اع 
الشخصية.

ف��ي حينه أن مبارك  وأوض��ح��ت سكوبي 
معقولة  بطريقة  ج��ي��دة  بصحة  »يتمتع 
لكنه ي��ع��ان��ي ع��ج��زًا ف��ي ال��س��م��ع ف��ي أذنه 
ب��اح��ت��رام املصريني،  ال��ي��س��رى، وي��ح��ظ��ى 

سكوبي عن »الناجي« مبارك: بوش ساذج 

أصابت قضية التسريبات 
الديموقراطية واألخالقية 

األميركية في مقتل

اليوم قضية 

ويكيليكس تدخل القاموس  لبنان ومـصر والفلسفة


