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موسى يفكر في الترشح للرئاسة.. والغرب ال يرى البرادعي الرجل المناسب للقيادة
عواصم ـ وكاالت: قال األمني 
العام جلامعة الدول العربية عمرو 
موسى أمس إنه سيفكر بجدية 
فيما إذا كان سيســـعى للترشح 

للرئاسة املصرية.
وأضاف موسى عند سؤاله في 
مقابلة مع شبكة »سي.إن.إن« عما 
إذا كان سيرشـــح نفسه خلالفة 
الرئيس حسني مبارك »نعم، أنا 
أملك هذا احلق، ولكنني سأفكر 
في ذلك بجدية خالل األســـابيع 

القليلة املقبلة«.
وقال موسى إن مبارك عرض 
شيئا جديدا في خطابه مساء امس 
االول وإن بعض الناس لم يصدقوا 
أنه قدم ما فيه الكفاية وإن النقاش 
في األيام املقبلة ســـيحدد ما إذا 

كان ما قدمه كافيا«.
وتابع موسى »أنا على علم بأن 
بعض التيارات املوجودة في مصر 
اآلن ال ترى أن هذا كاف وستحتاج 
املزيد، أنا واثق بأن النقاش من 
اآلن فصاعدا في اليومني القادمني 
أو نحو ذلك سيتركز على ما إذا 
كان هـــذا كافيـــا أم ال، أنقبله أم 

ال«.
وقال »أعتقد أن هناك جديدا 
فيما هو معروض، وينبغي دراسته 
بتمعن والشيء املهم هو الرسالة 

أن الرئيس لن يستمر«.
وقـــال »ال ميكـــن ان ادعـــي 
الزعامة، إمنا أصر على ان أكون 
مواطنـــا قادرا على ان اخدم هذا 
البلد وأخدمه في أي منصب وأي 

مكان وأي موقع«.
وأضـــاف »ال أحـــب ان ادعي 
لنفسي دورا لم يكلفني به احد« 
لكن »اذا كلفـــت وطلب مني أي 
شيء أي منصب، أي موقع، أي 
إجراء، انا على استعداد ألقوم به 

طاملا اقتنع به«.
وأكد االمني العام جلامعة الدول 
العربية دعمه للتغيير ولكن عبر 
احلوار، قائال ان »مصر يجب ان 
تتقدم الى االمام في إطار توافقي 
وطني احلوار ضروري، ودعوة 
السيد )عمر( ســـليمان )نائب 
الرئيس الى احلوار واالستجابة 
لهذا احلوار مسألة مهمة«، وأكد انه 

»البد من عمل سياسي معني«.
وأكد ان »التغيير هو شعار هذه 

عواصم ـ وكاالت: حث رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
الرئيس املصري حسني مبارك امس 
على بدء انتقال السلطة عاجال ال 
آجال. واعتبر رئيس الوزراء التركي 
البقاء  الرئيس املصري  ان اعالن 
في السلطة حتى موعد االنتخابات 
الرئاسية في سبتمبر املقبل غير 
كاف، مؤكــــدا ان التنحي الفوري 
سيكون اخليار الوحيد الذي يلبي 
طموحات املصريني. وقال اردوغان 
للصحافيــــني االتراك خالل زيارة 
الى قرغيزســــتان في تصريحات 
نقلتهــــا قنــــاة »ان تي فــــي ان«: 
»الشعب )املصري( ينتظر قرارا 
مغايرا متاما من مبارك«. وأضاف 
»اإلدارة احلالية ال جتسد الثقة فيما 
يتعلق بالتغييرات الدميوقراطية 
التي يريدها الشعب«، معتبرا ان 
الشعب املصري ال ميكن ان يرضى 
من دون اإلعالن عن جدول زمني 
محدد النتقال الســــلطة. وأضاف 
اردوغان »من املهم جدا جتاوز هذه 

املرحلة بإدارة مؤقتة«.
وقال رئيس الــــوزراء التركي 
الذي تنامى نفوذ بالده في الشرق 
االوسط في السنوات القليلة املاضية 
»الشعب ينتظر من مبارك اتخاذ 
خطوة مختلفــــة متاما«. وأضاف 
»اإلدارة احلالية تفشل في إشاعة 
الثقة لبدء مناخ دميوقراطي خالل 
فترة قصيرة«. وكان رئيس الوزراء 
التركي دعا امــــس االول الرئيس 
املصري حسني مبارك الى »تلبية 

ان املهم هو ان »تقبل به الواليات 
املتحدة«.

لكن ذلك ليس واردا بالنسبة 
للواليـــات املتحـــدة حيث قال 
الناطق باســـم وزارة اخلارجية 
فيليب كراولي »انه من األصوات 
املختلفـــة التي نســـتمع اليها« 
مؤكدا »لدينا اتصـــاالت كثيرة 
في مصر تشمل بعض األعضاء 
في احلكومة والعديد من الفاعلني 
غير احلكوميني مبا في ذلك أعضاء 

املعارضة«.
الى ذلك، قال ناشـــر مذكرات 
محمـــد البرادعي انه ســـيجري 
التعجيل بنشر املذكرات بسبب 
األزمة في مصر التي أعادته إلى 

األضواء الدولية.
وكان من املقرر أصال نشـــر 
الكتـــاب وهو بعنـــوان »عصر 
النووية  اخلداع..الديبلوماسية 
في العصور الغادرة« في اخلريف. 
ولكن دار النشر هنري هولت اند 
كوز متروبوليتان بوكس قالت في 
بيان إنه جرى تقدمي موعد نشر 

الكتاب إلى 26 أبريل.
وأضافت أن تعديل موعد نشر 
الكتاب »بسبب األحداث اجلديدة 
وطلب الشـــركة التي ســـتوزع 

الكتاب«.
وقالت سارة بيرشتل صاحبة 
دار متروبوليتان بوكس للنشر 
»أوضـــح البرادعـــي للعالم في 
مصـــر هـــذا األســـبوع التزامه 
بالدميوقراطية والكرامة اإلنسانية 

والسالم«.
وأضافت »كتابه يكشف عن 
تاريخ طويل من التفكير املستقل 
والنزاهة والشـــجاعة ـ الصفات 
التي أظهرها البرادعي على نحو 
مثير للغاية خالل األيام القليلة 

املاضية«.
وقالـــت هولـــت إن مذكرات 
البرادعي ستكشف عن املباحثات 
قبل احلرب التي قادتها الواليات 
املتحدة للعراق في عام 2003 بني 
مفتشي األسلحة التابعني لألمم 
إدارة  املتحدة وأعضاء كبار من 
الرئيس األميركي السابق جورج 
بوش من بينهم ديك تشيني وبول 
وولفويتـــز وكوندوليزا رايس 

وكولن باول.

وفـــي حديث مـــع صحيفة 
»االندبندنـــت« البريطانية، قال 
الديبلوماسي السابق )68 سنة( 
انه ال يطمح الى الرئاسة ليحل 
محل حســـني مبارك )82 سنة( 
والذي يتولى السلطة منذ ثالثني 
ســـنة لكنه لم يســـتبعد توليه 
هذا املنصـــب مؤقتا اذا اقتضت 
الضرورة قبل تنظيم انتخابات 

حرة.
وأكدت املتخصصة في الشرق 
األوسط في مكتب »اكسلوزيف 
اناليسس« في لندن زينب العصام 

2009 وبهذه الصفة منح جائزة 
نوبل للسالم سنة 2005.

وقال توماس هازل املتخصص 
في افريقيا الشمالية في جامعة 
برلني احلرة »أرى في البرادعي 
شخصا ذا مصداقية لكن السؤال 
هـــو التالي، هل ســـيكون قادرا 
على تغيير األمور او ســـيكون 

دمية؟«.
وحتى اآلن عني البرادعي ناطقا 
باسم معارضة متعددة األطياف 
كلفته التفـــاوض مع احلكومة، 
لكن ليس باعتباره زعيمها، كما 

خبراء ان القوى الغربية ال تعتبر 
املعارض محمد البرادعي الرجل 
املناسب لقيادة مصر وتعتبر ان 
حائز جائزة نوبل للسالم بعيد 

عن واقع بلده.
وقال دوني بوشار الديبلوماسي 
الســـابق املتخصص في الشرق 
األوســـط في املعهد الفرنســـي 
للعالقـــات الدوليـــة ان محمـــد 
البرادعي »شـــخصية محترمة 
لكنه رجل مبفرده ال ينتمي الى 

حزب«.
وقال ديبلوماسي طالبا عدم 

عن غول قوله خالل مؤمتر صحافي 
مشــــترك مع نظيــــره النيجيري 
غــــودالك جوناثان في أنقرة »من 
العملية االنتقالية  املهم ان تبقى 
في مصر قصيرة مبا يتناسب مع 
أماني وطموحــــات األمة املصرية 
وكلما أخذت أماني الشعب ومطالبه 
بعني االعتبــــار اتخذت اإلجراءات 
العملية  بشــــكل أســــرع ودامت 
االنتقالية وقتا أقصر وســــيكون 
كل شــــيء أفضل«. وقال غول إن 
التي جتري في  األحداث األخيرة 
الدول اإلسالمية ليست مفاجئة ولو 

يشـــدد على ذلك اخلبراء الذين 
استشـــارتهم »فرانس برس«. 
واقتـــرب من جماعـــة االخوان 
املسلمني، وهي اكبر قوة معارضة 
محظورة لكن تغض الســـلطات 

النظر عنها.
ورغم انه ليس اسالميا يطرح 
حتالفـــه مع االخوان املســـلمني 
تســـاؤالت لدى الغربيني. وقال 
ديبلوماسي أوروبي في بروكسل 
»واضح ان االحتمال الكارثي هو 
الى  وصول االخوان املســـلمني 

احلكم في مصر«.

كشف هويته ان »ما ينقصه هو 
قاعدة شعبية ودعم من اجليش 
ومن الطبقـــة البورجوازية في 

النظام«.
وال يقيم الرجل الذي يريد ان 
يكون الشخصية األساسية في 
حركة االحتجـــاج على الرئيس 
حســـني مبارك، في مصر التي 
غادرها منذ ثالثني سنة، بل في 
ڤيينا اغلب األوقات. وهو يعيش 
فـــي العاصمة النمســـاوية مقر 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي 
ترأسها مدة 12 سنة حتى نوفمبر 

أجرت تلك الدول إصالحات بنفسها 
فسيكون كل شيء أفضل.

غير أنه أوضح »لألسف تقود 
األمة هذه اإلصالحات في حال لم 
يفعل القادة ذلــــك ونحن نعيش 
في عصر حيــــث االتصاالت حرة 
والتقنيات تســــمح بتواصل غير 
محدود«. وقــــال إن تركيا تراقب 
الوضع في مصر عن كثب ولديها 
عالقات تاريخية وثقافية ودينية 
مع الدول اإلسالمية مضيفا »أمنيتنا 
هي أن نرى تلك الشعوب تتمتع 

مبستوى معيشة أعلى«.

املرحلة، تغيير السياسة، تغيير 
املقاربة، البعد عن املمارسات التي 
أدت الى هذا اإلحباط الكبير لدينا 

جميعا«.
واعتبر موسى ان »األمر يسير 
الى األمـــام في طريق واحد اآلن 
لكن يجب ان يتم بطريقة سلمية 

ومتحضرة والئقة«.
وعن التظاهرات، قال موسى 
»انا أؤيد، أعجب بهذه املظاهرات 
وبهذا الشباب وأحيي هذه املواقف 

وأطالب بهذا احلوار«.
وفي نفـــس الســـياق، يرى 

إرادة شعبه في التغيير دون تردد«. 
وقال »اصغ الى صرخات الشعب 
ومطالبه عليك تلبية إرادة التغيير 
الصادرة عن الشعب بدون تردد«. 
وأعلن مبارك مساء الثالثاء نيته 
البقاء في السلطة حتى االنتخابات 

الرئاسية املقبلة.
من جانبه، دعا الرئيس التركي 
إلى عمليــــة انتقالية قصيرة في 
السلطة مبصر، مشــــددا على أن 
تكون عملية انتقال الســــلطة في 

مصر قصيرة.
أنباء األناضول  ونقلت وكالة 

أمين عام جامعة الدول العربية أكد أن التيارات الموجودة في مصر ال ترى ما قدمه مبارك كافيا وتحتاج المزيد

مصريون مؤيديون للرئيس مبارك يهتفون باسمه وسط القاهرة أمس  )أ.پ(

االشتباكات بني املؤيدين واملعارضني للرئيس املصري كانت اللغة السائدة في ميدان التحرير أمس

أميركا عن احتمال إغالق قناة السويس:
سنرّد ديبلوماسيًا واقتصاديًا وعسكريًا!

أردوغان وغول: التنحي الفوري
 الخيار الوحيد لتلبية طموحات المصريين

لو فيغارو: استمرار رئاسة أوباما ألميركا ستتقرر في القاهرة

نائب أميركي: الجيش المصري سيمنع قيام دولة إسالمية

األقباط بين الرغبة في التغيير ومخاوف صعود اإلسالميين

لندنـ  رويترز: قال اجلنرال جيمس ماتيس 
قائـــد القيادة املركزية األميركية امس االول 
إن الواليات املتحدة ســـترد »ديبلوماســـيا 
واقتصاديا وعسكريا« على أي إغالق لقناة 
السويس على الرغم من أن هذه خطوة تبدو 

غير معقولة.
 كما قال ماتيس الذي يشرف على العمليات 
العســـكرية األميركية في منطقة متتد من 
مصر الى باكستان إن الواليات املتحدة ليست 
لديها خطط إلعادة ترتيب قواتها العسكرية 
في املنطقة بسبب عدم االستقرار في شمال 

افريقيا.
وأضاف ماتيس في مناســـبة نظمتها 
في لندن مؤسســـة بوليسي إكستشينج 
البحثية »حينما تنظر إلى األثر املالي لذلك 
)إغالق القناة( على أي طرف في السلطة 
في مصر فإنني ال أســـتطيع تخيل الدافع 
وراء ذلك اإلغالق«. وســـئل عما إذا كانت 
الواليات املتحدة مستعدة للتحرك في حال 
وجود أي تعطيل للقناة املالحية بســـبب 
احتجاجات عارمة في مصر فقال »إذا حدث 
ذلك فالبد بالطبع أن نتعامل معه بصورة 
ديبلوماســـية واقتصادية وعسكرية.. أيا 
كان. ولكن يبدو لي ذلك افتراضيا وسأحيله 

للقيادة السياسية«.

باريسـ  د.ب.أ: قالت صحيفة »لو فيغارو« الفرنسية في تعليقها 
علـــى األحداث احلالية في مصر ان الرئيـــس األميركي باراك أوباما 
تبرأ على ما يبدو من الرئيس املصري حســـني مبارك مما أضعف 
الرئيس املصري ودفعه لإلعالن عن أنه لن يرشـــح نفســـه لفترة 

رئاسة أخرى.
وحسب الصحيفة فإن هذا التبرؤ فتح الباب أمام املفاوضات مع 

املعارضة حتت إشراف جنراالت اجليش.
وقالت الصحيفة إن الپنتاغون يصر على جتنب إراقة الدماء في 

مصر وذلك اتفاقا مع موقف اجليش املصري الذي يتلقى مساعدات 
تقدر بنحو 1.3 مليار دوالر ســـنويا من الواليات املتحدة وأن هناك 
اتصاالت مع جماعة اإلخوان املســـلمني ومحمد البرادعي، الرئيس 
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبساعدة الديبلوماسي األميركي 

املخضرم فرانك فايزنر.
ورأت الصحيفة أن جهود أوباما املكثفة بهذا الشـــأن ســـببها أن 
اســـتمرار رئاسته ألميركا سيتقرر في القاهرة، أي مرهون بطريقة 

تعامله مع األزمة احلالية في مصر.

واشنطنـ  أ.ف.پ: اعتبر عضو اميركي في مجلس الشيوخ امس 
األول ان اجليش املصري قادر على منع قيام دولة إسالمية في مصر، 

مؤكدا ان على الواليات املتحدة اال »تخجل« من دعم هذا اجليش.
وقال السيناتور اجلمهوري ليندسي غراهام »على كل أميركي ان 
يقدر كوننا قدمنا ألعوام مســـاعدة الى اجليش املصري على صعيد 
العتـــاد والتدريب، الن هذا اجليش هو ورقتنـــا الرابحة في العالم 

ليضمن لنا ان مصر لن تصبح دولة متطرفة«.
وردا على سؤال عن إمكان تدخل اجليش في حال اختار املصريون 
حكومة إسالمية، قال السيناتور »اعتقد ان اجليش املصري سيحمي 

املصريني من دولة إسالمية متطرفة«.
من جهته، اعتبر السيناتور اجلمهوري جون ماكني انه »اذا أصبحت 
مصر دولة إسالمية متطرفة، فان هذا االمر ستكون له تداعيات على 
املشاكل بني إسرائيل والفلسطينيني«. وردا على سؤال عن االخوان 
املســـلمني، اكبر قوة معارضة في مصر، قال ماكني »اسمع كثيرا من 
األمور اجليدة عنهم في وسائل اإلعالم، هذا ليس صحيحا، انهم منظمة 
متطرفة، انهم يدعمون حماس«. وأضاف ماكني ان مشاركة االخوان 
املســـلمني في االنتخابات ستكون ممكنة »اذا كانت االنتخابات حرة 

وعادلة«. لكنه كرر ان االخوان مرتبطون بحماس واإلرهاب.

القاهرة ـ بي بي سي: وفقا لرفيق وهو أحد 
األقباط في مصر بأن احلديث عن اعتبار الرئيس 
حسني مبارك أفضل مدافع عن املسيحيني في 
مواجهة املتشددين اإلســــالميني حتطمت مع 
وقوع تفجير كنيسة القديسني في االسكندرية 

عشية العام اجلديد.
وواصل رفيــــق وأقباط آخــــرون التظاهر 
مؤكدين أن رغبتهم في إنهاء حكم مبارك املستمر 
منذ 30 عاما أكثر إحلاحا من أي مخاوف بوقوع 
تغيير في الســــلطة يصب لصالح اجلماعات 

اإلسالمية.
وأوضح طبيب األسنان البالغ من العمر 33 
عاما وهو يقف وسط آالف من احملتجني في ميدان 
التحرير بالقاهرة قائال »بعد تفجير االسكندرية 
بدأ األقباط للمرة األولى يتظاهرون ضد مبارك 

الذي ظل يقول لنا بوجودي في السلطة أنتم 
في أمان لكن احلقيقة هي أننا لســــنا آمنني مع 

وجوده في السلطة«.
ويقــــول محللون إن مبــــارك الذي خاضت 
أمــــام املتطرفني  حكومته مواجهات شرســــة 
اإلسالميني في التسعينيات يقدم نفسه للغرب 
بوصفه الشــــخص األنســــب واألكثر أمانا في 
مواجهة التطرف كما أنه يظهر في صورة املدافع 
عن األقباط الــــذي يقدر عددهم بنحو 10% من 

تعداد سكان البالد البالغ 80 مليون نسمة.
وعلى الرغم من ذلك انضم املسيحيون الى 
املتظاهريــــن الذين تدفقوا إلى شــــوارع مصر 
رغم تعليقات من البابا شنودة بابا االسكندرية 
وبطريرك الكنيسة املرقسية أشاد فيها مببارك 

مع بدء االحتجاجات.

ويقول مينا شــــحاتة وهو قبطي من جنع 
حمادي التي شهدت مقتل ستة مسيحيني مطلع 
عام 2010 في إطالق نار »جئنا الى هنا لنظهر ان 
كل مصري يجب أن يكون هنا ويريد أن يكون 

هنا وأنه ال فرق بني املسيحيني واملسلمني«.
وبني احملتجني في ميدان التحرير تكررت 
مشاهد صور الهالل يعانق الصليب التي ظهرت 
بعد تفجير كنيسة االسكندرية الذي قتل فيه 

23 شخصا.
وقالــــت متظاهرة أخــــرى قبطية »نحن ال 
نريد مبارك والناس هنا ال يريدونه، املسلمون 

واملسيحيون ال يريدونه«.
لكن بعض األقباط قالوا انهم يخشون من أن 
اجلماعات اإلسالمية قد يزيد نفوذها بعد رحيل 

مبارك رغم أن إنهاء حكمه ميثل أولوية.

احد مؤيدي الرئيس املصري يكتب اسمه بالدم على العلم وسط القاهرة أمس  )أ.ف.پ(


