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مبارك يحاول احتواء األزمة بتعيين سليمان نائباً للرئيس وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة وقبول استقالة أحمد عز من أمانة »الوطني«

مصر: الجيش يحذّر مرتكبي السلب والنهب.. والتخريب يطول المتحف الوطني

 األحداث في العالم العربي تكشف ضعف الواليات المتحدة في المنطقة 
واشنطن  ـ ا.ف.پ: يرى محللون في واشنطن أن 
دوامة األحداث األخيرة التي يشهدها الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا تسلط األضواء على ضعف الواليات 

املتحدة حاليا في املنطقة.
فالوضع حاليا هو عكس ما كان عليه في التسعينيات 
عندما أطلقت الواليات املتحدة عملية سالم بني إسرائيل 
والفلسطينيني في سياق حرب اخلليج األولى التي 

أخرجت اجليش العراقي من الكويت.
وفي غضون أسابيع قليلة توالت سلسلة حتركات 
شعبية ضد األنظمة في تونس ومصر واليمن واألردن، 
وكلها حليفة لواشنطن. وفي الوقت نفسه اسقط حزب 

اهلل اللبناني املدعوم من إيران وســــورية احلكومة 
املوالية للغرب.وفي النزاع االسرائيلي ـ الفلسطيني 
قرر الفلسطينيون التوجه الى االمم املتحدة في حني 
تبدو عملية الســــالم التي ترعاها الواليات املتحدة 
حتتضر.في هــــذه االثناء متأل دول مثل تركيا وقطر 
واململكة العربية السعودية الفراغ الناجت عن ذلك من 
خالل تعزيز دورها في الديبلوماسية اإلقليمية على 
ما لفت ايضا احمللل شبلي تلحمي من جامعة مريالند 
لوكالة فرانس برس.وقال هذا احمللل »ما من شك أن 
النفوذ االميركي تراجع بشكل كبير منذ عقدين« مذكرا 
بـ »الســــالم االميركي« )باكس اميريكانا( والهيمنة 

االميركيــــة في املنطقة بعد 1991.وجاءت اعتداءات 11 
ســــبتمبر 2001 في الواليات املتحدة لتغير املعادلة 

بشكل جذري.
فاجتياح أفغانســــتان والعــــراق من قبل حتالف 
دولي بقيادة الواليات املتحدة كلف االالف من االرواح 
البشرية ومليارات الدوالرات. كما ترافق ايضا بتنامي 

النفوذ االيراني في املنطقة.
وباتت الواليات املتحدة تتهم إيران بالتدخل في 
شؤون أفغانستان والعراق وايضا بتسليح ومتويل 
حزب اهلل الشيعي اللبناني وحركة املقاومة اإلسالمية 

)حماس( التي تسيطر على قطاع غزة.

ورأت اخلبيرة مارينا أوتاواي من مؤسسة كارنيغي 
»ان نفوذ ايران في العراق يضاهي بقوته نفوذ الواليات 
املتحدة«.وأشارت اوتاواي الى ان الرئيس االميركي 
السابق جورج بوش ارتكب ايضا خطأ مبحاولته غير 
الناجحة القضاء على نفوذ سورية في لبنان. وقالت 
»ان ذلك جعل الوضع اكثر اضطرابا الن الســــوريني 
يسعون الستعادة نفوذهم«.واعتبر آرون ديڤيد ميلر 
وهو مفاوض سابق للسالم االميركي وبات باحثا في 
مركز وودرو ويلســــون، ان موجة االحداث االخيرة 
في العالم العربي »تســــلط االضــــواء على الضعف 

االميركي«.

عواصـــم ـ وكاالت: قـــدم موقع 
ستراتفور اإللكتروني المتخصص 
في تحليل الشؤون الدولية تحليال 
لآلثار اإلستراتيجية المترتبة على 
االستقرار في مصر بشكل خاص وفي 
المنطقة بشـــكل عام، فبينما تشهد 
مصرـ  حليفة أميركاـ  أشد المظاهرات 
خالل 34 عاما، تدعو الواليات المتحدة 
حكومة الرئيس حسني مبارك الى 
إجراء إصالحات ديموقراطية، غير ان 
الموقع يشير الى ان تلك اإلصالحات 
ربما تجلب قوى سياسية ال تتواءم 

مع المصالح األميركية.
وكانت وزيرة الخارجية األميركية 
هيالري كيلنتون قد دعت الحكومة 
المصرية يوم األربعاء الى االنخراط 

فـــي إجـــراء إصالحات سياســـية 
واقتصاديـــة واجتماعية كجزء من 
الجهود الرامية الى االستجابة لمطالب 

الشعب المصري.
الـــى ان  ويلفـــت ســـتراتفور 
المظاهرات التي تشهدها مصر حاليا 
تختلف عن تلك التي وقعت عام 1977 
حين خرج المصريون احتجاجا على 
ثمن رغيف الخبز، ويشـــير الى ان 
المتظاهرين اليوم يسعون إلسقاط 
الحكومة المصرية بينما تمر البالد 

بمرحلة انتقالية.
الموقـــع اإللكتروني ان  ويقول 
اهتمام أميـــركا الجوهري ينطوي 
على مدى احتفاظ القاهرة بمواالتها 
للغرب والسالم مع إسرائيل، مشيرا 

الى انه من غير الواضح ان مصر ما 
بعد األحداث ستصبح معادية ألميركا 
وإسرائيل، أو ان الوضع الراهن في 

القاهرة سيبقى كما هو.
ويرى ستراتفور ان ما سيحدث 
سيعتمد على قدرة الجيش المصري 
على منع وقوع تغييرات جوهرية 
في السياسة بصرف النظر عما إذا 
كان الحزب الوطني الحاكم سيبقى 

في السلطة من عدمه.
ورغم ان الواليـــات المتحدة ال 
تســـتطيع ان تعارض علنا حملة 
التغييـــر نحو الحكم الديموقراطي 
في مصرـ  ألسباب تتعلق بالعالقات 
العامةـ  فإنها ال تريد ان تجد نفسها 
في وضع شبيه بما وقع عام 1979 

عندما تم إســـقاط شـــاه إيران من 
السلطة وجاء نظام يشكل أكبر تحد 
للمصالح األميركيـــة في المنطقة.
الذي تســـتعرض فيه  الوقت  ففي 
إيران قوتهـــا بالمنطقة، فإن غياب 
االستقرار في مصر سيفاقم المشاكل 
األميركية في الشرق األوسط. ويرجح 
ستراتفور ان تنعكس االحداث في 
مصر على االســـتقرار فـــي الدول 
الرئيســـية بالمنطقة مثل إسرائيل 
واألردن واليمن. ويختم بأن الواليات 
المتحدة ـ شأنها في ذلك شأن باقي 
دول العالمـ  تراقب عن كثب ما يجري 
في مصر، مشـــيرا الى ان كل شيء 
سيعتمد على ما إذا كان سيتم تغيير 

النظام من عدمه.

القاهرة ـ وكاالت: تصاعدت امــــس احتجاجات املصريني لليوم 
اخلامس على التوالي، فيما بدت االوضاع االمنية خارجة عن السيطرة 
رغم نزول اجليش املصري الى الشــــوارع، وفي تطور الفت، اعلن 
رســــميا عن تعيني رئيس املخابرات املصرية عمر ســــليمان نائبا 
لرئيس اجلمهورية وذلك بعد ساعات من تقدمي احلكومة املصرية 
اســــتقالتها كما كلف الرئيس املصري الفريق أحمد شفيق بتشكيل 
احلكومة املصرية اجلديدة خلفا للحكومة املســــتقيلة برئاســــة د. 
أحمد نظيف، وكان شــــفيق يشغل منصب وزير الطيران املدني في 
حكومة نظيف املستقيلة وكان قبلها رئيسا لشركة مصر للطيران 
بعــــد أن كان قائدا للقوات اجلوية املصرية. بينما عاد رئيس اركان 
اجليش الفريق ســــامي عنان الى القاهرة مختصرا زيارة كان يقوم 

بها الى الواليات املتحدة.
وبشكل مأساوي انتشرت أعمال السلب والنهب في احياء كثيرة 
بالعاصمة املصرية، وحاول مخربون سرقة مقتنيات املتحف الوطني 
إال أنهم فشلوا في ذلك وقاموا بالتسبب بأضرار كبيرة ملبنى املتحف 

وثرواته. 
وقد بثت وسائل االعالم رسائل استغاثة من سكان مناطق الرحاب 
والتجمــــع اخلامس واملعادي، ودعوا فيها اجليش الى حمايتهم في 
وجه عصابات قالوا انها منظمة احتجزوهم في منازلهم ومنعوهم 
من املغادرة.وتتضارب االنباء حول اعداد ضحايا الذين سقطوا خالل 
تصدي الشــــرطة لتظاهرات الغضب في مصر وتتراوح التقديرات 

حتى مساء أمس بني سبعني ومائة قتيل وأصيب أكثر من 2000.
ودفعــــت هذه التطورات األمنيــــة وزارة الدفاع إلى اصدار بيان 
تاله املتحدث باسمها مساء امس قائال:  ان اجليش يدعو املصريني 
للتقيد بحظر التجول لتفادي أعمال النهب وهجمات وتخريب املباني 

العامة واخلاصة.
وحذر البيان، من أن الدولة ستتعامل »بحزم« مع املخالفني، وأكد 
التلفزيــــون املصري بعد خطاب وزارة الدفاع ان القوات املســــلحة 
دفعــــت بتعزيزات جلميع االحياء واملدن بــــكل احملافظات ملطاردة 

اخلارجني على القانون.
من جهته، أعلن رئيس مجلس الشعب أحمد سرور أن الرئيس 
مبارك مازال ميارس مهامه بشــــكل طبيعي، مؤكدا أنه اختار اسماء 
محترمة للمرحلة املقبلة. وردا على سؤال حول مطالب املتظاهرين 
بحل مجلس الشعب واعادة االنتخاب، أكد سرور أن املوضوع غير 
مطروح وأن املطروح هو انتظــــار قرار محكمة النقض التي تنظر 
في طعون موجه بعضوية عدد من اعضاء مجلس الشعب اجلديد، 

وتصحيح عضوية بعضهم.

مواصلة االحتجاج

وكان عشرات اآلالف يهتفون ملء حناجرهم في ميدان التحرير 
بوســـط القاهرة منذ ظهـــر امس مواصلـــني احتجاجاتهم غير ان 
خارجـــني على القانون، يؤكد املتظاهرون انهم اطلقوا من اقســـام 
الشرطة والســـجون عن قصد، يقومون بأعمال نهب وسلب وكان 
دوي طلقات الرصاص الذي يطلقه هؤالء مسموعا في عدة مناطق 

في القاهرة.
وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس دبابات تسير في شارع قصر 

النيل بوسط املدينة واملتظاهرون يحيونها بالتصفيق والهتاف.
وحمل املتظاهرون في ميدان التحرير ضابطا برتبة نقيب يرتدي 

زيه العسكري على اكتافهم وهم يرددون شعارات منددة.
وفيما دعا اجليش املصري »شعب مصر العظيم« الى عدم التجمع 
حتى يتسنى السيطرة على اعمال التخريب وااللتزام بحظر التجوال 
الذي مت متديده ليصبح من الرابعة مساء الى الثامنة صباحا بدال 
من السادســـة مساء الى السابعة صباحا، اال ان عشرات اآلالف من 
املصريني لم يســـتجيبوا حلظر التجوال واستمروا بالتظاهر في 
أحياء القاهرة وغيرها من املدن.وقد ناشد اجليش في بيان سابق 
تلي على التلفزيون الرســـمي املواطنني حماية انفسهم والتصدي 

للمخربني واللصوص وحماية مصالح االمة وحماية انفسهم.
كما اعلن التلفزيون بعد ظهر امس ان امني تنظيم احلزب الوطني 
احلاكم الذي يعد الرجل الثالث في النظام اســـتقال من موقعه في 

احلزب وقبلت استقالته وسط انباء ترددت عن هروبه.
وبحســـب املصدر نفســـه فقد عقد مبارك »اجتماعات سياسية 

مهمة« امس مع عدد من الشخصيات في مقر الرئاسة.
وقالـــت مصادر أمنية إن نحو ألف شـــخص هربـــوا من أماكن 
احلجز في أقســـام شرطة في القاهرة بعد حرقها ونهبها منذ بداية 
احتجاجات الغضب وقال مصدر إن محتجني تعمدوا اقتحام أقسام 

الشرطة إلطالق محتجزين.
واشتعلت النار في أقسام شـــرطة األزبكية والبساتني ومصر 

القدمية والزاوية احلمراء وعني شمس.
وقال مصدر إن النار أشعلت في قسم اول مدينة نصر لكن رجال 

الشرطة أمكنهم إخماد النيران.

مهاجمة فرع للبنك المركزي

مبوازاة ذلك، قال شاهد عيان إن اجليش املصري استخدم الدبابات 
وأطلق أعيرة ناريــــة في الهواء إلجبار املئــــات من احملتجني على 
التراجــــع عن مهاجمة مدخل مبنى تابــــع للبنك املركزي في إحدى 

ضواحي القاهرة.
وفر احملتجون الذين كانوا يستخدمون ألواحا خشبية القتحام 
املبنى الذي تطبع فيه العملة بعدما رأوا الدبابات تقترب وسمعوا 

إطالق النار.
وفي نفس الســــياق، قال شــــهود عيان إن محتجني في محافظة 
أسوان بأقصى جنوب مصر أحرقوا مقر احلزب الوطني الدميوقراطي 
احلاكم في مدينة إدفو واقتحموا مقر البنك األهلي املصري في مدينة 

كوم امبو. وقال شاهد »النار أكلت مقر احلزب الوطني«.
واضاف شــــاهد في كوم امبو إن احملتجــــني حطموا واجهة مقر 

البنك األهلي املصري قبل اقتحامه.

كما يراها موقع ستراتفور

التداعيات اإلستراتيجية ألحداث مصر

مواقف متناقضة في الصحف األميركية من الوضع في مصر 
واشنطنـ  أ.ف.پ: تبنت وسائل 
أمـــس مواقف  االعـــالم االميركية 
الفوضى في  متناقضة من حالـــة 
مصر، إذ دعت صحف الى مراجعة 
 العالقات بني واشـــنطن والقاهرة
بينمـــا دعت أخـــرى الـــى التزام 

احلذر.
وكتبت صحيفة واشنطن بوست 
في افتتاحية »بدال من دعوتها مبارك 
الى تطبيق اصالحات، على االدارة 
)االميركية( ان حتاول متهيد الطريق 
لتطبيق برنامج املعارضة بطريقة 

انه  ســـلمية«.وأضافت الصحيفة 
على احلكومـــة االميركية اختيار 
محمد البرادعي املدير العام السابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقادة 
آخرين فـــي املعارضة.وتابعت انه 
على احلكومة االميركية أيضا »إبالغ 
اجليش املصري بأن القمع العنيف 
لالنتفاضة سيؤدي الى قطع عالقاته 

مع الواليات املتحدة«.
من جهتها، كتبت صحيفة لوس 
اجنيليس تاميز ان مصر ورئيسها 
حليفان قويان في منطقة ينتشـــر 

فيها العـــداء لألميركيـــني. وقالت 
»بتوقيعه اتفاق سالم مع إسرائيل، 
قلص الرئيس السابق أنور السادات 
الى حد كبير إمكانية وقوع حرب 
عربيةـ  إسرائيلية كبيرة، ومصر في 
عهد مبارك مازالت تلعب دورا في 
احملافظة على السالم بني إسرائيل 
والفلسطينيني«.وأضافت »ال أحد 
يتوقع ان تدعـــو الواليات املتحدة 
الى تغيير في النظام«.وأخيرا نقلت 
صحيفة نيويورك تاميز عن مارتن 
انديك تخوفه من ان يفتح سقوط 

امام االسالميني املتطرفني  الطريق 
الراغبـــني في تعزيـــز موقعهم في 

مصر.
الشـــرق  املفـــاوض في  وكتب 
االوسط في إدارة الرئيس االسبق 
بيـــل كلينتون »إذا لم ندعم مبارك 
فسيسقط النظام وسيسيطر االخوان 
املسلمون على مصر ويلغون اتفاقية 

السالم مع اسرائيل«.
وأضاف ان »ذلك ستكون له نتائج 
سلبية على املصالح االميركية في 

الشرق االوسط«.

صور مأخوذة عن التلفزيون ألعمال التخريب التي طالت املتحف الوطني املصري أمس

جانب من مظاهرات أمس في القاهرة رئيس الوزراء املكلف أحمد شفيقنائب رئيس اجلمهورية عمر سليمان


