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صالحي: االنتفاضة المصرية ستساعد على إقامة »شرق أوسط إسالمي«
أردوغان لمبارك: نحن بشر فانون .. وكاسترو:  أميركا تلعب بخبث باألزمة المصرية

تساعد املعارضة باملال، ورأى أن واشنطن 
لن تتمكن في النهاية من وقف ما وصفها 

بـ »املوجة الثورية« في العالم الثالث.
وقال كاسترو، الذي تخلى عن السلطة 
عام 2006 بسبب وضعه الصحي، وسلم 
مقاليد احلكم لشقيقه راؤول بعد 50 سنة 
أمضاها على رأس الدولة الكوبية: »ال أحد 
يجهل أن أميركا حولت مصر إلى أكبر 
حليف لها في العالم العربي، وقد كانت 
مصر على رأس الدول العربية التي تلقت 

شحنات األسلحة األميركية«.
واتهم كاســــترو الواليــــات املتحدة 
باســــتخدام مختلف الوسائل لتحقيق 
أهدافها، وقال إن »املكيافيللية األميركية 
قامــــت على تزويــــد احلكومة املصرية 
باألسلحة، وفي الوقت نفسه الطلب من 
 USAID الوكالة األميركية للتنمية الدولية
 متويل املعارضة«. وتوقع الزعيم الكوبي

 أال ينجح الرئيس األميركي باراك أوباما 
في احتواء املوقف قائال: »لقد فتح أوباما 
علبة مليئــــة بالديدان، ولن يتمكن من 
إغالقها مجددا«. وختم كاسترو مقالته 
التي نقلتها الصحف الرسمية الكوبية 
بســــؤال مفاده: »هل ستتمكن الواليات 
املتحــــدة من وقف املوجة الثورية التي 

تهز العالم الثالث؟«.

والذين يضعون سيناريوهات مظلمة 
ملصــــر«. وأضاف »عليكــــم أن تتخذوا 

خطوات من شأنها إرضاء الشعب«.
وقال أردوغان انه ال ميكن »تأخير« 
احلريات في عالم اليوم وأنه ســــيكون 
من الصعب جدا للدول أن ترى مستقبال 
مشرقا إذا كان هناك اضطرابات ورفض 
شــــعبي. هذا، وأعلن اردوغان انه أرجأ 
الى موعد الحق زيارة كان سيقوم بها 
الى مصر بسبب التظاهرات كما ذكرت 
وكالة انباء االناضول. وأضاف اردوغان 
في تصريحات صحافية بثتها شبكات 
التلفزة انه لم يلــــغ زيارته بل أرجأها 
فقط. وهو يأمل في القيام بهذه الزيارة 
»عندما يعود الوضع الى طبيعته« في 

هذا »البلد الشقيق«.
وأوضح مصدر ديبلوماسي تركي ان 
رئيس الوزراء التركي كان ينوي زيارة 
القاهرة في الثامن والتاسع من فبراير 
للمشاركة في اجتماع ملجلس سياسيـ  

جتاري تركي ـ مصري.
من جانبه اتهم الزعيم الكوبي، فيدل 
كاسترو، الواليات املتحدة بالتالعب بخبث 
في األوضاع املصرية، وقال إن األجهزة 
الرسمية األميركية كانت متد احلكومة 
املصرية بالســــالح، وفي الوقت نفسه 

إلرضاء الشــــعب وإعادة إحالل السالم 
واالستقرار في البالد.

وقال أردوغــــان ان »على احلكومة 
املصرية أن تتخذ خطوات إلعادة السالم 
واألمن واالستقرار ملصر من دون إعطاء 
أي فرصة للمستغلني واألوساط الشريرة 

مع املواطنني في تونس الشقيقة ومصر 
الشقيقة وســــنظل نشاطرهم أفراحهم 
ومآسيهم، هؤالء اخوتنا وسنبقى معهم 

في كل أحوالهم، اجليدة والسيئة.
ودعــــا رئيــــس احلكومــــة التركية 
احلكومة املصريــــة إلى اتخاذ خطوات 

وجه األرض. وتوجه أردوغان للشعب 
املصري بالقــــول: احترموا حضارتكم 
وثقافتكم وكونوا أحرارا، وكونوا أسخياء 
في كرامتكم، يجب على النظام في مصر 

أن يرقى ملستوى املسؤولية.
وقال: نحن بصفتنا تركيا ســــنبقى 

التظاهرات في الدول العربية.
وقال رئيس مجلس الشورى اإليراني 
علي الريجاني ان »البرملان يدعم انتفاضة 
التونسيني والشعب املصري«، مشبها 
موقف الدول الغربية من مصر »بدعمها 
للشاه خالل الثورة اإلسالمية« التي افضت 
الى سقوط نظام شاه إيران الذي كانت 

تدعمه واشنطن العام 1979.
من جانبهـ  حث رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان الرئيس املصري 
حسني مبارك على اإلصغاء لصوت شعبه 
قائال في كلمة له امس أمام البرملان التركي 
إن اللعبة الدميوقراطية تقتضي احترام 
إرادة الشعب ومطالبه وعدم جتاهله. وقال 
أردوغان مشيرا لألحداث في مصر: يكفي 
هذا الظلم، الدميوقراطية في تركيا جاءت 
بعد معاناة وهي مستمرة، الدميوقراطية 
تأتي مرة واحدة ولكن بناء على طلب 
الشــــعب وقوته ومطالبــــه، نحن نريد 
الدميوقراطية والرخاء، ونريد الشيء 
نفسه جليراننا، ونريد الوحدة واالحتاد 

واالندماج جليراننا أيضا.
وأضاف أردوغان: االنتخابات املعروفة 
نتائجها مسبقا ال ميكن تسميتها انتخابات. 
أقول ملبارك وأوصيه توصية قوية وأقول 
له: نحن بشر، نحن فانون، لن نبقى على 

عواصمـ  وكاالت: قال وزير اخلارجية 
اإليراني علي اكبر صاحلي في تصريحات 
بثها التلفزيون احلكومي ان االنتفاضة 
في مصر ستساعد في إقامة »شرق أوسط 

إسالمي«.
ونقل التلفزيون احلكومي على موقعه 
االلكتروني، عن صاحلي قوله »نظرا ملا 
اعرفه عن شعب مصر الثوري العظيم، 

انه يقوم حاليا بصنع التاريخ«.
وأضاف »انني واثق من انهم سيلعبون 
دورا في إقامة شرق أوسط إسالمي لكل 
الذين يتطلعون الــــى احلرية والعدالة 

واالستقالل«.
وأكد صاحلي ان انتفاضة مصر »تدل 
على حاجة الى تغيير في املنطقة ونهاية 
األنظمة التي ال تتمتع بشعبية«. وعبر 
الوزير اإليراني عن أسفه »للتدخل املباشر 
لبعض املسؤولني األميركيني«. وأكد ان 
إيران ستعرض على املتظاهرين مساعدة. 
وقال »نسير الى جانب الذين يبحثون 
عن احلرية في العالم وندعم انتفاضة 
شعب مصر العظيم«، مشيرا الى احترام 
ذكرى اكثر من 125 قتيال وآالف اجلرحى 
في هذه احلركة. وأكــــدت إيران مجددا 
االحد دعمها لـ »شعب مصر الشجاع« 
منتقدة رد فعل احلكومات الغربية على 

أكد أن إيران ستعرض المساعدة على المتظاهرين وأسف لتدخل المسؤولين األميركيين

فيدل كاستروعلي اكبر صاحلي رجب طيب أردوغان

.. واحدى املتظاهرات ترفع العلم املصري مركز طبي متنقل يسعف سيدة أصيبت بحالة اغماء خالل مشاركتها في التظاهرات

خوجه يعتبر إعالن التلفزيون السعودي 
عن عودة الحياة لطبيعتها في مصر  »خطأ مهني فادح«

الشيخ العريفي: نوصي المتظاهرين
بحماية الممتلكات العامة

قيادي يهودي:  البرادعي »دمية« في يد إيران 
وخبير روسي يعتبره ورقة بيد اإلسالميين

التمردات العربية تخرق دعاية »القاعدة«

حزب اهلل يحيي 
الشعب المصري 

بيروت ـ أ.ف.پ: قال 
العام حلزب  نائب األمني 
ــيخ نعيم قاسم  اهلل الش
في بيان »البد من توجيه 
التحية إلى الشعب املصري 
األبي واملجاهد واملقاوم 
الذي قدم منوذجا لرفض 
ــرائيل،  ــع مع إس التطبي
ــم الى ان  ــوقه الدائ ولش
ــتقال  ــرا مس ــون ح يك

وعزيزا«.
ــو  ــا ه ــاف »ه وأض
ــطر من جديد  اليوم يس
عنوان نهضته وخياراته 
الشريفة«. والعالقات بني 
مصر وحزب اهلل تدهورت 
منذ احلرب اإلسرائيلية 
على لبنان في العام 2006 
ــات حول  ــبب خالف بس
الى  أدت  التي  ــباب  األس

اندالعها.

الرياضـ  وكاالت: وصف وزير اإلعالم السعودي 
د.عبدالعزيز خوجه ما حصل في اخبار القناة األولى 
عن احداث مصر، باخلطأ املهنــــي الفادح. وقال في 
صفحته في الفيس بوك: انه مت التعامل معه. وكانت 
نشرة األخبار على القناة السعودية األولى قد بثت 
خبرا ذكرت فيه ان احلياة قد بدأت تعود تدريجيا الى 
طبيعتها في مصر، عقب انتهاء فترة حظر التجول 
التي استمرت من الساعة الثالثة عصرا حتى الثامنة 

صباحا، فيما عزز اجليش من وجوده وسيطرته في 
مختلف احملافظات. ونقلــــت القناة عن وكالة أنباء 
الشــــرق األوسط ان حركة وسائل النقل في القاهرة 
بدأت عادية سواء على الطرق أو الكباري، كما شوهدت 
طائرة عسكرية في سماء القاهرة لالطمئنان على سير 
األمور بشكل طبيعي. وذكرت القناة ان القاهرة بدت 
طبيعية بعد خمسة أيام من االحتجاجات التي قتل 

فيها 100 شخص، كما ذكرت مصادر أمنية وطنية.

قال الشيخ محمد العريفي إنه يتألم ملا يحدث في 
مصر، مطالبا املتظاهرين بأن يحرصوا على حماية 
املمتلكات العامة. وأكد العريفي أن من يطلق الرصاص 
على املتظاهرين في مصر، سواء كان آمرا أو مأمورا، 
مرتكب لإلثم والعدوان.، مبينا أن الرسول - صلى 
اهلل عليه وسلم - يقول: »من أعان على قتل مسلم 
بشــــطر كلمة لقي اهلل مكتوبا بني عينيه آيس من 
رحمة اهلل«، فما بالنا مبن يأمر ومبن ميد بالرصاص 

ومبن يعاقب إن لم ينفذ أمره؟.
ودعــــا الشــــيخ العريفي في مداخلتــــه مع قناة 
»اجلزيرة« امس االول رجال األمن واجليش املصري 

إلى أن يســــأل كل فرد منهم نفســــه قبــــل أن يقتل 
املتظاهرين: »ملاذا أقتلهم؟ وما ذنبهم؟«.

وأوصى الشــــيخ محمد العريفي املتظاهرين في 
مصر بأن يحرصوا علــــى حماية املمتلكات العامة، 
سواء كانت للمسلمني أو لألقباط الذين يشاركونهم 
الوطن، فإنها أوال وأخيرا بلدهم. مبينا أنه كان في 
مصر البارحة، وان كثيرا مــــن املتظاهرين بالفعل 
حريصون جدا على حفــــظ تلك املمتلكات. ونصح 
»العريفي« املتظاهرين باحلذر ممن يندسون بينهم، 
سواء لإلفساد أو االعتداء، وحذرهم كذلك من بعض 

اجلهلة من صغار السن واملتعجلني.

عواصمـ  وكاالت: حول إمكانية ان يكون املعارض 
املصري محمد البرادعي رجــــل املرحلة املقبلة في 
مصر، وصف نائب املدير التنفيذي ملؤمتر رؤســــاء 
املنظمــــات اليهودية الكبرى فــــي الواليات املتحدة 
مالكولم هوينالين ان املدير العام الســــابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بالـ »دمية« في يد إيران، متهما 
إياه بإخفاء احلقيقة عن برنامج إيران النووي حني 
كان مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال 
هوينالين في مقابلة مع موقع »يشيفا وورلد نيوز« 
األميركــــي اليهودي ان »البرادعي دمية بيد إيران ال 
أقول هذا من منطلق االســــتخفاف فحني كان مديرا 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يحرف التقارير 

لتكون في مصلحتهم )اإليرانيون(«.
ويشــــغل هوينالين أيضا منصــــب نائب مدير 
مجلس العالقات اخلارجيــــة للجالية اليهودية في 

نيويورك.
من جهته، أكد يفغيني ساتانوفسكى رئيس معهد 

الشرق األوسط في روسيا ان فرصة وصول البرادعي 
إلى السلطة تعادل الصفر. وذكر ساتانوفسكي، في 
تصريحات له أمس، أن التأثير السياسي للبرادعي 
في مصر كان وسيبقى في املستقبل املنظور يعادل 
الصفر، مشــــيرا الى أن البرادعي ولكونه شخصية 
مقبولة بالنســــبة للغرب ميكن أن يصبح ســــتارا 
تســــتعمله جماعة األخوان املسلمني للوصول الى 
السلطة.  وأضاف ساتانوفسكي أن اإلسالميني الذين 
يستخدمون البرادعي لالنقالب على حكومة الرئيس 
مبارك يلعبون بورقة البرادعي باعتباره مقبوال، كما 
يعتقد البعض، من قبل املجتمع الدولي، وان اإلخوان 
املسلمني سيتحكمون فيه أو سيسيطرون عليه أو 
سيستبعدونه. وأوضح اخلبير الروسي أن تعيني 
الرئيس مبارك مدير املخابرات العامة املصرية عمر 
سليمان نائبا له يعد قرارا حكيما حيث انه شخصية 
قادرة على احلفاظ على استقرار مصر وعدم حتويلها 

الى غزة كبيرة.

لنـــدن ـ رويترز: وجهـــت الثورتان في مصر 
وتونس ضربة لدعوة القاعدة الستخدام العنف 
كوسيلة لإلطاحة باحلكومات املستبدة مظهرتني 

ان »قوة الشعب« سالح اكثر فاعلية.
ويقـــول محللون ان القاعـــدة التي لها جذور 
قوية في مصر ستعمل على استغالل اي مشاعر 
إحباط اذا لم تسفر النتيجة النهائية لالنتفاضة 
في مصر عن حياة أفضل ألكبر الدول العربية من 

حيث عدد السكان.
ولكن ليس لدى القاعدة في الوقت احلالي اجابة 
سهلة على البرهان الذي قدمته شاشات التلفزة 
العربية بان ما يفعله الرجال والنساء العاديون 
إلضعاف حكم الرئيس حســـني مبارك اكبر من 

سنوات من هجمات اجلماعات املسلحة.
وال يوجد ارتياح كبير بالنسبة لالستراتيجيني 
الغربيني الذين يقولون انه يتعني على الغرب دعم 

احلكام العرب واال رأوا املنطقة يســـيطر عليها 
إسالميون راديكاليون مناهضون للغرب مييلون 
للعنف. وقال نعمان بن عثمان وهو منظم سابق 
جلماعة متحالفة مع القاعدة في ليبيا انها هزمية 
كبيرة للقاعدة في بلد ذي اهمية محورية بالنسبة 
لصورتها فقد جرحت مصداقيتها لدى انصارها 
احملتملـــني. وقال بيتر كنوب مدير املركز الدولي 
ملكافحة اإلرهاب في الهـــاي ان »هذه املظاهرات 
من جانب اناس عاديني تثبت إفالس ايدولوجية 
القاعدة«.وأضـــاف ان انتحار التونســـي محمد 
البوعزيزي في ديســـمبر احتجاجا على انعدام 
الفرص االقتصادية والذي ساعد على إشعال الثورة 
التونســـية اثبت انه أكثر قوة من دعوة القاعدة 
لشـــن هجمات على احلكام العرب الذين يدعمهم 
الغرب. وأردف قائال ان االنتحار احلقيقي لشخص 

كان يائسا أدى الى تعبئة اجلماهير.

المغرب يرفض تشبيهه بمصر 
الرباط ـ أ.ف.پ: أبدت الســـلطات املغربية عزمها على التصدي 
ألي محاولة لتشـــبيه األوضاع فيها مبصر وتونس فنفت العديد 
من الصحف القريبة من الســـلطة مسبقا امكانية انتقال »عدوى« 

التظاهرات واالحتجاجات الى اململكة.
ونفت احلكومة املغربية بشـــدة امس ان تكون استدعت قوات 
منتشرة في الصحراء الغربية حتسبا حلصول تظاهرات في املدن 

املغربية، وفق انباء أوردتها وسائل اعالم اسبانية.
وعلى االثر استدعى وزير اخلارجية الطيب الفاسي الفهري سفير 
اسبانيا وأجرى اتصاال بوزير اخلارجية االسباني ليعرب لهما عن 

»استنكار« املغرب مثل هذه »التصرفات غير املسؤولة«.
وتصدر الوضع في مصـــر امس األول معظم الصحف املغربية 
وبقي العديد من املغربيني في االيام األخيرة مســـمرين امام اجهزة 
التلفزيون يتابعون مشاهد التجمعات والتظاهرات ولم تصدر اي 
تعليقات رسمية علنية عن احلكومة املغربية على الوضع في مصر، 
لكن اندفاعها للرد على معلومات الصحافة االسبانية يشير الى ان 

املوضوع بالغ احلساسية بالنسبة لها.
وكانت وسائل اعالم اسبانية ومواقع الكترونية ذكرت نقال عما 
كتبه الصحافي املغربي علي املرابط على صفحته على موقع »فيس 
بوك« ان املغرب استدعى قوات من الصحراء الغربية حتسبا للتدخل 

في حال وقوع اضطرابات.
وقال محمد الظريف استاذ العلوم السياسية في جامعة احلسن 
الثاني في الدار البيضاء معلقا على الرد املغربي على األنباء الصحافية 
»احيانـــا تظهر احلكومـــة قدرا من العصبية ال يكـــون مفيدا على 
الدوام«، مشـــيرا الى ان »وظيفة اي حكومة ان تتدارك كل ما ميكن 

ان يزعزع االستقرار«.
كما أبدت احلكومة املغربية مؤخرا عزمها على االستمرار في دعم 

املواد األساسية مثل الطحني والســـكر والزيت وغاز البوتان ملنع 
ارتفاع اسعارها. وحرص الناطق باسم احلكومة وزير االتصال خالد 
الناصري لدى اعالنه هذا اإلجراء األسبوع املاضي على اإلشارة الى 
انه لم يتخذ حتت تأثير الثورة التونســـية التي أطاحت بالرئيس 

زين العابدين بن علي.
غير ان الصحف املغربية تشهد ســـجاال محتدما حول احتمال 

انتقال عدوى احداث تونس ومصر الى املغرب.
وفي هذا اإلطار اثار ابو بكر اجلامعي مؤسس االسبوعية النقدية 
»لو جورنال ايبدوماديـــر« التي توقفت عن الصدور، حملة تنديد 
في العديد من الصحف املقربة من الســـلطة اثر مقابلة اجرتها معه 

مجلة »لو نوفيل اوبسيرفاتور« الفرنسية.
ورأى اجلامعي في املقابلة انه »اذا اشتعل املغرب، فان التباين 
في الثروات فيه شاسع الى حد ان الثورة ستكون اكثر دموية بكثير 

منها في تونس«.
ونددت االسبوعية »لو تان« بشدة مع العديد من الصحف واملجالت 
االخرى بـ »فبركة اســـطورة انتقال العدوى« معتبرة ان اجلامعي 
يظهر »جهال مستغربا للوضع السياسي واالجتماعي في املغرب«. 
ورأت االســـبوعية »في ايكو« الفرنكفونية ان بعض الصحف جتد 
»متعة في املقارنة بـــني ما حصل في تونس والوضع في املغرب« 

معتبرة انها »جتهل بلدها«.
ورأى ابن عم العاهل املغربي االمير موالي هشام املعروف بلقب 
»األمير األحمر« ملواقفه املتشددة حيال النظام امللكي والسياسي في 
املغرب في حديث مع صحيفة الباييس االســـبانية صدرت االثنني 
انه اذا كانت االحتجاجات االجتماعية والسياسية التي تهز بعض 
الدول العربية »لم تصل بعد الى املغرب« فانه »لن يســـتثنى على 

األرجح« منها.

»غوغل« تطلق خدمة جديدة للمصريين
تتيح لهم االتصال بتويتر من دون إنترنت

دبي ـ العربية: أعلنت مجموعة »غوغل« مساء امس 
االول، أنها تعاونت مع موقع تويتر االجتماعي إلطالق 

نظام يتيح االتصال باملوقع بواسطة الهاتف العادي.
وتتيـــح اخلدمة اجلديدة االلتفـــاف على قطع خدمة 
االنترنـــت عن املتظاهرين في مصـــر بعد أن أعلن آخر 
مزودي اخلدمة التوقف عن تقدميها لتصبح البالد معزولة 

الكترونيا بالكامل.
وأعلن مسؤولو »غوغل« عبر موقعهم الرسمي أرقاما 
هاتفية تتيح للمتظاهرين التواصل عبرها لنشر أو تلقي 

رسائلهم على موقع تويتر االجتماعي.

وتأتـــي هذه اخلطـــوة من غوغل إثر إعالن شـــركة 
»رينيســـيس« األميركية املتخصصة في رصد شـــبكة 
اإلنترنت أن مجموعة النور وهي آخر مزود خلدمة اإلنترنت 
كان اليزال يعمل في مصر، توقفت امس االول عن اخلدمة، 

ما جعل مصر منقطعة متاما عن اإلنترنت.
وقال مســـؤولو غوغل في بيانهما إنـــه »على غرار 
الكثيرين انقطعت عنا أخبار ما يجري في مصر وفكرنا 
فيما ميكننا فعله ملساعدة الناس في امليدان«، مضيفني أنه 
»خالل نهاية األسبوع راودتنا فكرة إطالق خدمة تسمح 
بالتكلم على تويتر مع إمكانية إرسال رسالة تويتر عبر 

اتصال هاتفي صوتي«. ويعمل في هذا النظام اجلديد »فريق 
صغير من مهندسي تويتر وغوغل وساي ناو«.

يذكر أن غوغل مناصر حلرية اإلنترنت وقد ســـبق 
له أن هدد مبغادرة الصـــني إن كان هذا هو الثمن الذي 
ســـيتحتم عليه دفعه لرفضه فرض رقابة على محرك 

البحث التابع له.
وآنذاك أطلق احملرك العمالق نظاما يتيح ملستخدمي 
اإلنترنت الصينيني االلتفاف على الرقابة الرسمية عن 
طريق محـــرك بحث مركزه هونغ كونغ التي ال تخضع 

للسلطات الصينية املركزية.


