
الجمعة 4 فبراير 2011   39التطورات في مصر

حزب اهلل: سامي شهاب أصبح
خارج السجون المصرية وهو بأمان

المصريون في لبنان يخشون تحول بالدهم إلى عراق آخر

عواصــــم ـ وكاالت: لم متض 
ساعات قليلة على اعالن مصادر 
أمنيــــة مصرية امس ان ســــامي 
شــــهاب العضو فــــي حزب اهلل 
واملدان بالتخطيط لشن هجمات 
في مصر فر من الســــجن، حتى 
اكد حزب اهلل باخلبر معلنا على 
لســــان عضو مجلسه السياسي 
محمود قماطــــي أن »قائد خلية 
حزب اهلل في مصر« سامي شهاب 
أصبح خارج السجون املصرية 

وهو بخير وأمان.
وكذلك ذكرت مصادر مقربة 
من أسرة شهاب أنه غادر مصر 

بالفعل.
في هذه االثناء، يسيطر القلق على افراد اجلالية 
املصرية في لبنان وهم يتابعون التطورات املتسارعة 
في بالدهم، فيما يخشى كثير منهم ان تنزلق مصر 
نحو دوامة عنف وفوضى سياســــية، وان يصبح 

وضعها مماثال لوضع لبنان، او حتى العراق.

ويقول شحاتة املصري )36 
ســــنة( الذي يعمل فــــي محطة 
للوقــــود في بيروت »كل ما افكر 
التظاهرات هو  اتابع  فيه عندما 
اننا سنتحول الى لبنان او عراق 

جديد«.
ويضيف املصــــري، وهو اب 
لثالثــــة اوالد ويتحدر من احمللة 
الكبرى في دلتا النيل، »في لبنان 
يعيش اجلميع في هاجس عودة 
التفجيرات. في العراق، ال توجد 
حكومة وال برملان، انها الفوضى. 
اما اآلن فدور مصر حيث ال يوجد 
برملان حقيقي، وقريبا ايضا لن 

يكون لنا رئيس«.
ويتابع »انا ســــعيد ألن عائلتــــي ال تعيش في 
القاهرة«. ويقول وجيــــه جرجس )53 عاما( الذي 
يعمل حارس مبنى »ما يحدث اليوم ميثل انقالبا ضد 
املصريني انفسهم«. ويضيف »اعيش في بيروت منذ 

20 سنة، لذا فأنا اعرف ما هو عدم االستقرار«.

بغداد تؤكد أن القمة في موعدها ومستقلة عن األحداث 
وأبوظبي تندد بـ »االستغالل المخزي« لما يجرى في مصر

البرلمان البحريني يؤيد اقتراح الملك حمد بعقد قمة عاجلة

)أ.پ( جانب من املؤمتر الصحافي بني وزير خارجية االمارات الشيخ عبداهلل بن زايد ونظيره العراقي هوشيار زيباري 

وثقته العالية مبقدرة جمهورية 
مصر الشقيقة بقيادتها الرشيدة 
املوقـــرة ورجالها  وحكومتها 
املخلصـــني وتاريخها العريق 
ومكانتها الكبيرة على احلفاظ 
على ما حققته من مكتســـبات 
ومنجـــزات فـــي كل املجاالت، 
وتعزيز دولة الدستور والقانون 
التي متر  وجتـــاوز املرحلـــة 

بها«.
وشدد املجلس في بيانه على 
»اهمية رؤية ومبادرة امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
لعقد قمة عربية عاجلة لبحث 

مستقبل االمة العربية«.
في اشـــارة الى اقتراح ملك 
البحرين في 26 يناير الفائت 
الرئيس املصري حسني  على 
مبارك عقد اجتماع عربي حول 
مســـتقبل املنطقة التي تشهد 
حتركات احتجاجية مستلهمة 
الشـــعبية  مـــن االنتفاضـــة 

التونسية.
وذكرت وكالة انباء البحرين 
الرســـمية ان امللك البحريني 
اقتـــرح خالل اتصـــال هاتفي 
مع مبارك »عقد اجتماع عربي 
لتدارس مستقبل االمة العربية 
ووضع استراتيجية ملستقبل 
االمة وتقدمها مبا يحقق مصلحة 
الشـــعوب العربيـــة وامنهـــا 

واستقرارها«.
في سياق آخر، وصلت ملكة 
الدامنارك مارغريت الثانية الى 
مملكة البحرين أمس األول، لتبدأ 
أمس زيارتها الرســـمية جرت 
خاللها مباحثات مع عاهل مملكة 
البحرين امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة تتناول العالقات الثنائية 

بني البلدين.

عواصم ـ وكاالت: أكد وزير 
العراقي هوشـــيار  اخلارجية 
زيباري امـــس ان موعد القمة 
التي ستســـتضيفها  العربية 
بغداد اليزال في مارس املقبل 
ولم يطرأ عليه أي تغيير رغم 

االحداث التي تشهدها مصر.
واكـــد زيباري فـــي مؤمتر 
صحافي مـــع نظيره االماراتي 
عبداهلل بـــن زايد آل نهيان ان 
»املنظومـــة التـــي تدير القمة 
العربيـــة مســـتقلة متاما عما 
يجري في أي بلد عربي وانها 

مؤسسة قائمة بذاتها«.
الى ان »هناك قرارا  واشار 
متخذا بشكل مســـبق باقامة 
القمـــة مبوعدها فـــي مارس« 
مؤكدا ان »بغداد تســـتضيف 
هذه االيام وفدا فنيا من االمانة 
العامة جلامعة الدول العربية 
لالطالع على سير العمل املنجز 

واالستعدادات للقمة«.
واضـــاف ان »وفد اجلامعة 
العربية في العراق مرتاح لسير 
العمـــل في بغداد وملســـتوى 
اليومية للتهيئة  االستعدادات 
للقمة« مشـــيرا الى انه اطلع 
وزير اخلارجية االماراتي على 
تلك االستعدادات وسير العمل 

للتهيئة للقمة العربية.
وتابع زيبـــاري في مؤمتر 
صحافي مـــع نظيره اإلماراتي 
الشـــيخ عبداهلل بـــن زايد آل 
نهيـــان، الذي وصل إلى بغداد 
امس، و»نحن نتحدث، وهناك 
وفـــد فني من األمانـــة العامة 
للجامعة العربية رغم األحداث 
موجود في بغداد لالطالع على 
سير العمل وما مت إجنازه من 
االستعدادات والتحضيرات لعقد 

القمة العربية«.
مـــن جانبـــه، قـــال وزير 
اخلارجية اإلماراتي: »ستكون 
اإلمارات ممثلة بأعلى مستوى 
في هذه القمة، ألن القمم العربية 
عزيزة على اإلمارات وبالتالي 
املشاركة الفاعلة فيها«، مضيفا 
أن »وجودها في بغداد يعطيها 

أهمية«.
كما ندد الشيخ عبداهلل بن 
زايد آل نهيان في بغداد امس بـ 
»استغالل بعض الدول املقيت 
واملخزي« ملا يحدث في مصر.

وقال »ال شـــك كلنا كدول 
الـــى تطوير واصالح  نحتاج 
ونظـــام افضل تطـــورا واكثر 
تواصال مع شعبه، لكن استغالل 
بعض االطراف ملا يحصل في 
مصـــر هـــو اســـتغالل مقيت 

ومخز«.
واضاف: وقوفنا مع مصر 
ضرورة كبرى وملحة لكن في 

الوقت ذاتـــه عتبنا كبير على 
بعض االطراف التي حتاول ان 
تســـتغل وضع مصر الجندة 
خارجية، مضيفا: هناك بعض 
الدول ال تفهم املنطقة وال تفهم 
مصر وحتاول ان تســـتغل ما 

يحصل في مصر لصاحلها.
وتابع: نستهجن هذا التصرف 
القصير النظر، ونأمل االستقرار 
بغـــض النظـــر عـــن طبيعة 
احلكومة في مصر التي ستبقى 
محور استقرار للمنطقة والدول 
العربيـــة. ولم يحـــدد الوزير 
االماراتي هذه الدول باالســـم، 
لكن مصدرا دبلوماســـيا املح 
الى ان ايران قد تكون ضمنها. 
بدوره قال زيباري »نؤيد كل 
ما تفضل به«. من جهة اخرى، 
قال الشيخ عبداهلل ان »دولة 
االمارات ستكون ممثلة بأعلى 
مستوى ممكن في القمة« العربية 
املزمع انعقادها في بغداد اواخر 

مارس املقبل.
وقال فـــي هـــذا الصدد ان 
انعقادهـــا في بغـــداد يعطيها 

اهمية مضاعفة.
في ســـياق آخر أكد مجلس 
البحريني أمس األول  النواب 
البحرين  تأييده القتراح ملك 
الشـــيخ حمد بن عيسى عقد 
قمـــة عربية عاجلـــة »لبحث 
مستقبل االمة العربية« في ضوء 
االحتجاجات التي تشهدها مصر، 
مشيرا الى انه يتابع »باهتمام 
بالغ« التطورات في هذا البلد.

وقال املجلس في بيان اصدره 
أمـــس االول »يتابـــع مجلس 
النواب باهتمام بالغ التطورات 
احلاصلة في جمهورية مصر 
الشـــقيقة« و»يعرب  العربية 
املجلس عـــن خالص متنياته 
للشعب املصري الشقيق باألمن 

واألمان واالستقرار«.
واكد املجلس »إميانه الراسخ 

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 

رغبة تركيا في ترسيخ دورها اإلقليمي وراء دعمها تغيير النظام في مصر
انقرة ـ أ.ف.پ: يرى اخلبراء ان 
موقف رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان املؤيد بقوة لتغيير 
النظام في مصر، يعكس رغبة تركيا 

في ترسيخ دورها كقوة اقليمية.
وقد ناشد اردوغان بدون مواربة 
امس األول الرئيس املصري حسني 
الشــــارع  مبارك اإلصغاء لصوت 
والتنحي عن احلكم امام االنتفاضة 
التي تزعزع  الشــــعبية في مصر 
العالم العربي بعد تلك التي شهدتها 

تونس.
ودعا اردوغان الذي يتزعم حزب 
العدالة والتنمية املنبثق عن التيار 
اإلســــالمي، مبارك الى االصغاء لـ 
»رغبة التغييــــر« التي عبر عنها 
شعبه. وقال »ان التطلع الى احلرية 

ال ميكن تأجيله وال جتاهله«.
وواصل امس اردوغان نصائحه 
للرئيس املصري من قرغيزستان 
في اطار زيــــارة يقوم بها الى هذا 
البلد، ببدء االنتقال بسرعة بدون 
االنتظار الى االنتخابات الرئاسية 

في سبتمبر املقبل.
وبعــــد ان أكد اردوغــــان على 

ضرورة التغييــــر في مصر، لفت 
الــــى التجربة التركية في نشــــر 
الدميوقراطية والفائدة التي ميكن 
ان متثلها بالنسبة للبلدان العربية 

في اوج مرحلة التغيير.
وقال »ان الشرق األوسط أصبح 
مرادفا للحريات املسلوبة وللجهل 
والدمــــوع. ال نعتقد ان شــــعوبه 

تستحق ذلك«.
ورحب املراقبــــون بهذا املوقف 
املؤيد للدميوقراطية واجمعوا على 
االعتقاد بان تركيا املســــلمة لكن 
العلمانية ستخرج قوية من األزمة 
املصرية فيما يتعلق بطموحاتها 
الن تكون قــــوة اقليميــــة ومثاال 

للدميوقراطية في املنطقة.
وكتب جنكيز جندار في صحيفة 
راديكال »تهانينــــا الردوغان. ان 
خطابه كان دعما ثمينا للمتظاهرين 

في مصر«.
وقـــال كاتـــب االفتتاحية في 
صحيفة حرييت هادي اولوجنني 
من جهته »على الرغم من تقصيره،  
فان حزب العدالـــة والتنمية هو 
الوحيدة  الدميوقراطية  املؤسسة 

في العالم العربي«.
وأشــــار الى شــــعبية اردوغان 
لدى الشــــعوب العربية واملسلمة 
بسبب انتقاداته الالذعة إلسرائيل،  
وعزا الوضع احلالــــي في البلدان 
التي تشهد غليانا شعبيا الى غياب 
حزب »اسالمي دميوقراطي« على 
غرار حزب اردوغان، يعمل من اجل 

توسيع احلريات الفردية.
وعندما سأله الصحافيون عما اذا 
كانت تركيا تشكل منوذجا بالنسبة 
الرئيس  العربي، حــــرص  للعالم 
التركي عبداهلل غول على ان يكون 
متواضعــــا وقال »من الطبيعي ان 
يرغب الناس باالستفادة من األمور 

االيجابية«.
وفــــي هذا اإلطار ذكر بورشــــة 
االصالحات الدميوقراطية الواسعة 
التي بدأتها بالده منذ عشر سنوات 

لتتماشى مع املعايير األوروبية.
وعبر عن ابتهاجه الهتمام العالم 
العربي بالتغيرات في تركيا، لكنه 
اضاف »انه المر طموح جدا ان تعتبر 

مبثابة مثال«.
ومنــــذ وصول حــــزب العدالة 

الســــلطة في 2002  الى  والتنمية 
اعتمدت تركيا سياسة تقارب مع 
جيرانها العرب وإيران، لكن عالقاتها 
مع إســــرائيل التي كانت شريكها 
االستراتيجي من قبل،  توترت مما 
أدى الى تساؤالت حول توجه البالد 

املقربة تقليديا من الغرب.
انقــــرة على  وتشــــدد حكومة 
استمرار متسكها بالغرب مع طرح 
نفسها كقوة إقليمية بحثا عن أسواق 

جديدة.
ولفت سميح ايديز اخلبير في 
الشؤون الدولية في صحيفة ملييت 
الى انه وعلى الرغم من النكسات 
التي تعرضت لهــــا الدميوقراطية 
في تركيا )ثالثة انقالبات عسكرية 
منــــذ 1960(، فــــان دميوقراطيتها 
التزال تعمــــل بطريقة او بأخرى، 
واالستقرار االقتصادي الذي حمله 
الى تركيا  العدالة والتنمية  حزب 

يثير اإلعجاب.
لكنه شدد في الوقت نفسه على 
وجوب ان يتحلى اردوغان في بالده 
بـ »التسامح« حيال معارضة تتهمه 

باالستبداد.

صحيفة ليبية تتساءل:
هل المطلوب رأس مصر؟

البنوك تسمح بالتحويالت 
وسحب نقدي محدود وتفتح األحد

90 مليون دوالر خسائر
قطع اإلنترنت 5 أيام

المتاحف الدولية في حالة تأهب 
بعد أعمال نهب لآلثار المصرية

سعوديون يطالبون مصر بحماية استثماراتهم
 المتجاوزة الـ 5 مليارات دوالر

طرابلس ـ وكاالت: حتت عنوان »الصوملة«، كتبت صحيفة 
»اجلماهيريـــة« الليبية حول األحداث في مصر تقول: »ال أحد 
كان ميكـــن أن يصــدق قــبل أقل من شـــهر ما يحدث في مصر 
على مدى أكثر من أســـبوع مبن في ذلك املصريون، فمن كان 
يتخيل قبل أســـبوعني كل هذا الفائـــض من الفزع في كل بيت 
مصري؟ فمـــن ال يخاف على حياتـــه أو ممتلكاته اآلن يخاف 

على مستقبله«.
وقالت الصحيفة: »...من كان يتخيل قبل أســـبوعني مصر 
بكل تاريخهـــا وبكل ثقلها وبكل ما هو منتظر منها أن تتحول 
إلى »ملطشـــة« دولية، تريد حتى سويسرا أن تأخذ نصيبها 
منها؟ ومن كان يتخيل قبل أســـبوعني مصـــر التي ينبغي أن 
تكون قائدة ملشروع الوحدة العربية وقد أصبحت فاقدة حتى 
للوحدة الوطنية؟ والسؤال األهم: هل املطلوب صوملة مصر؟ 

وهل املطلوب رأس مصر؟«.

القاهـــرة ـ رويتـــرز ـ د.ب.أ: أعلن البنـــك املركزي املصري 
إنه سيســـمح بسحب نقدي محدود لألفــراد لكـــنه ســــيتيح 
حتويالت خارجية دون حد أقصى عندما يعــاد فتـــح البنوك 
يوم األحد بعد إغالقها ملدة أســـبوع بســــــبب االحتـــجاجات 
السياســـية في البالد. وقال هشـــام رامز نائب محافظ البنك 
املركزي بالهاتف أمس إن العمل سيقتصر على أفرع مصرفية 
محددة في القاهرة واملدن الرئيســـية باحملافظات وان ساعات 
العمل ستكون من العاشرة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا 

بالتوقيت احمللي.

باريس ـ أ.ش.أ: اعلنت منظمــــة التعاون االقتصادي والتنمية ان 
قطع االنترنت ملدة 5 ايام في مصر ادى الى حدوث خسائر تقدر بـ 90 
مليون دوالر، مشيرة الى ان رمبا تكون هناك خسائر اكبر على املدى 
البعيد الن هناك ايضا خسائر طالت الشركات التي تقدم هذه اخلدمات 
من خارج مصر. واشارت املنظمة في تقدير اولي لها، الى ان اخلدمات 
التــــي مت قطعها من اتصاالت وانترنت متثل ما بني 3 و4% من الناجت 

االجمالي الداخلي، مبا يقدر بـ 18 مليون دوالر يوميا.

لندنـ  رويترز: قالت متاحف دولية امس انها في حالة تأهب قصوى 
بســــبب اآلثار املصرية املنهوبة وعرض بعض خبراء اآلثار املصرية 
املنهوبة وعرض بعض خبراء اآلثار التوجه الى مصر للمساعدة في 

حماية كنوزها القدمية.
وتشهد مصر احتجاجات غير مسبوقة دخلت يومها التاسع ضد 
حكم الرئيس املصري حسني مبارك الذي دام 30 عاما، وهناك مخاوف 
متزايدة بشأن آثار البالد التي تقدر بثمن بعدما اقتحم اشخاص يقومون 

بأعمال نهب املتحف املصري في القاهرة االسبوع املاضي.
ويلوح شبح سقوط بغداد عام 2003 في اذهان علماء املصريات، 
وقد ســــرقت آالف القطع االثرية التي يرجع عمرها الى آالف السنني 
او حتطمت على يد لصوص في احداث الفوضى التي اعقبت سقوط 

نظام الرئيس العراقي املقبور صدام حسني.
وقالت كارين اكســــل رئيسة جمعية استكشاف مصر البريطانية 
وامينة املقتنيات املصرية في متحف مانشستر: »الوضع اثناء سقوط 
بغداد هو اســــوأ ســــيناريو، لكننا نعتقد ان هذا لن يحدث ألن هناك 

حتركا حلماية اآلثار«.

ـ يو.بــــي.آي: أعرب مســــتثمرون  الســــعودية 
ســــعوديون عن القلق على استثماراتهم في مصر 
بسبب االضطرابات التي تشــــهدها حاليا وطالبوا 
الســــلطات املصرية بحماية هذه االستثمارات التي 
يقّدرهــــا البعض بـ 30 مليار جنيــــه مصري )5.5 
مليارات دوالر(، فيما أشــــارت تقديرات أخرى الى 
10 مليارات دوالر. وأشار املستثمرون في تصريح 
نشــــرته صحيفة »احلياة« السعودية أمس إلى ان 
»معظم هذه املشــــاريع ممولة من بنوك وأي تعطل 
في هذه االســــتثمارات أو تأخر منوها سيؤثر سلبا 
في تسديد أقســــاط الديون«. ونقلت الصحيفة عن 
رئيس مجلس األعمال الســــعودي املصري عبداهلل 

دحالن قوله ان »الوضع في مصر حاليا يقلق جميع 
رجال األعمال السعوديني والعرب«، مضيفا ان »رجال 
األعمال السعوديني يستثمرون في مصر منذ أكثر 

من 25 سنة«.
ونفى »انسحاب رجال أعمال سعوديني من السوق 
املصرية«، وقال ان »املستثمرين يراقبون الوضع«. 
وأضاف ان السعودية تعتبر أكبر مستثمر في مصر 
إذ تقدر استثمارات رجال األعمال السعوديني بنحو 
30 مليار جنيه مصري ويعمل في هذه االستثمارات 
ما يزيد علــــى 100 ألف عامل مصــــري في مختلف 
املجاالت. ودعا الشعب املصري واحلكومة إلى »حماية 

االستثمارات السعودية واألجنبية«.

سامي شهاب

مصير حركة الديموقراطية ربما يكون معلقًا 
برئيس أركان أقوى عاشر جيش في العالم

القاهــــرة ـ رويتــــرز: رمبــــا 
يكــــون مصير احلركــــة املطالبة 
بالدميوقراطية فــــي مصر معلقا 
برئيــــس أركان قواتها املســــلحة 
الفريق ســــامي عنان الذي رفض 
حتــــى اآلن اســــتخدام القوة ضد 
الذين يطالبون برحيل  احملتجني 

الرئيس حسني مبارك.
وفي حدث نادر حصل عنان على 
إشادة من كل من الواليات املتحدة 
وعضو بــــارز في جماعة اإلخوان 
املســــلمني قال إنه ميكن أن يكون 

بديال ملبارك يحظى بالقبول.
وكان عنان في واشنطن عندما 
اندلعت االحتجاجات األســــبوع 
املاضي في أعقاب »ثورة الياسمني« 
في تونس التي أطاحت بالرئيس 

زين العابدين بن علي.
وقطــــع عنان ـ وهــــو ضابط 
ســــابق بســــالح الدفاع اجلوي ـ 
زيارته وأسرع عائدا إلى القاهرة 
قبل أن يصدر اجليش بيانا حاسما 
يوم االثنني املاضي يصف مطالب 
احملتجني بأنها مشــــروعة ويقول 
إن اجليش لن يطلــــق النار على 

الشعب.
واآلن بعد أن أعلن مبارك أنه 
لن يســــعى إلى إعادة انتخابه في 
سبتمبر يقول اجليش للمحتجني 

إن رسالتهم وصلت وان عليهم ان 
يغادروا الشوارع، لكن لم يتضح 
هل سيتصدى اجلنود للمحتجني 

إذا استمرت املظاهرات.
وســــيواجه عنان ـ الذي تلقى 
تدريبه في االحتاد الســــوفييتي 
السابق كما درس بكلية اركان احلرب 
املرموقة في فرنســــا وبأكادميية 
ناصر العليا للدراسات العسكرية 

في مصر ـ قرارات صعبة.
وينتمي جميع الرؤساء األربعة 
الذين حكموا مصــــر منذ الثورة 
التي نفذهــــا اجليــــش لإلطاحة 
بامللك املدعوم مــــن بريطانيا إلى 
القوات املسلحة. وكان مبارك قائدا 

للقوات اجلوية في 1975 عندما عينه 
الرئيس السابق أنور السادات نائبا 
للرئيس. ودفع اغتيال السادات في 
1981 مبارك إلى السلطة على نحو 

غير متوقع.
وقال األميرال مايك مولر رئيس 
هيئة األركان املشتركة األميركية 
إن عنان أكد له في حديث خاص 
التزام اجليش املصري باحلفاظ 

على االستقرار.
وأضاف قائال »هو يؤكد لي أنهم 
ملتزمون بذلك وسيظلون نصيرا 
لالستقرار في بلدهم، لقد تصرف 
اجليش املصري حتى اآلن بشكل 
جيد جدا«. في الوقت نفســــه قال 
كمال الهلباوي العضو البارز في 
جماعة اإلخوان املســــلمني والذي 
يعيش في اخلارج إن عنان قد يكون 
خليفة مقبوال ملبارك ألنه يعتبر 

غير قابل للفساد.
وأضاف الهلباوي قائال أن عنان 
»ميكن ان يكون رجل املســــتقبل 
فــــي مصر... اعتقد انه ســــيكون 
مقبوال ألنه يتمتع بسمعة طيبة. 
ولم يتورط في الفساد وال يعرف 

الناس عنه ذلك«.
وال يعرف شيء يذكر في اخلارج 
عن عنان الذي تقول سيرة موجزة 
حلياته في موقــــع القيادة العامة 

على اإلنترنت أنه ولد في القاهرة 
عام 1948.

وخاض عنان مسيرة عسكرية 
تقليدية في سالح الدفاع اجلوي 
منذ تولى قيادة بطارية صواريخ 
مضادة للطائرات وتدرج في الترقي 
إلى أن أصبح رئيسا ألركان القوات 

املسلحة في 2005.
وكانت مدة خدمته الوحيدة في 
اخلارج بني عامي 1990 و1992 عندما 

عمل ملحقا عسكريا في املغرب.
وقال خبير بشــــؤون الشرق 
األوسط العسكرية في واشنطن 
التقى بعنان ـ مشترطا عدم نشر 
اسمه ـ إن رئيس األركان املصري 
يحظى فيما يبدو باحترام الواليات 

املتحدة.
وعنان رتبته العســــكرية أقل 
من رتبة املشير حسني طنطاوي 
وزير الدفاع والقائد العام للقوات 
املسلحة. وينص الدستور على أن 
رئيس اجلمهورية هو ايضا القائد 

األعلى للقوات املسلحة.
ولدى مصر عاشر أكبر قوات 
مسلحة في العالم ويزيد قوامها عن 
468 ألف فرد كثيرون منهم مجندون 
فقراء ال ميكن التأكد من طاعتهم إذا 
صدر إليهم األمر باستخدام القوة 

ضد املتظاهرين.

الفريق سامي عنان


