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محمد بن زايد أول صوت خليجي يتحدث عن مرحلة »ما بعد مبارك«
والسعودية تأمل في حل سلمي يحفظ استقرار وأمن مصر

ولي عهد أبوظبي دعا إلى أن تكون المرحلة االنتقالية سلسة ومنظمة.. وصحيفة ليبية: موقف الغرب من أحداث مصر تحكمه المصالح

داعية سعودي يناقض مفتي المملكة
ويحث علماء الحرمين  على دعم »الثوار« في مصر وتونس

مفتي مصر: االحتجاج والتظاهر السلمي
جزء من الديموقراطية على أال تشل حركة المجتمع

شيخ األزهر يندد بإيران والغرب

القاهرة ـ كونا: أكد مفتي الديار املصرية د.علي جمعة 
ان التظاهر الســــلمي نوع من التعبيــــر عن الرأي وميثل 
جــــزءا من الدميوقراطية في جماعات الضغط التي توجه 
الدميوقراطية بالســــلب وااليجاب، لكن هذه االحتجاجات 

والتظاهرات يجب اال تشل حركة احلياة داخل املجتمع.
وقال د.جمعة خالل زيارته للمصابني من جراء املظاهرات 
داخل مستشــــفى احلسني اجلامعي والذين بلغ عددهم 13 
مصابا، ان املؤسسة ستبحث حاالت املصابني من جراء االحداث 

االخيرة وتقدم لهم املساعدات كل حسب احتياجه.

واضاف ان شل حركة البالد يؤدي الى البطالة التي البد 
من التصدي لها والقضاء عليها، مشيرا الى ان اخلسائر التي 
حدثت باملليارات وهو ما ينتقص من مستوى االئتمان ومن 
ثم تأخير وصول السلع واملعدات الى االسواق وحدوث نقص 

بها يؤدي الى نقص بعض اخلدمات احليوية للناس.
ورأى ان هناك الكثير من االماكن التي ميكن استخدامها 
في التظاهر بدال من ميدان التحرير لترك الفرصة لعودة 
احلياة الى طبيعتها، مطالبا بأال تتعدى الدميوقراطية الى 

االضرار بالغير.

القاهرة ـ رويترز: اتهم شــــيخ اجلامــــع األزهر الغرب 
أمس باستغالل دعوات ألوف املتظاهرين من أجل االصالح 
الدميوقراطي في مصر كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية 

للبالد.
وقال د.أحمد الطيب ان األزهر »يدين بشدة السياسات 
اإليرانية التي تستخدم مرجعياتها الدينية العليا وتسخرهم 
لتصدير النداءات التي تتناقض مع مبادئ اإلسالم وتخرج 
خروجا سافرا على صريح القرآن والسنة واجماع األمة، كما 

يرفض األزهر وبنفس القدر التصريحات األوروبية واألميركية 
التي تنتهز الفرص وحتاول العبث بالشأن املصري«.

كما دعا شــــباب مصر الى االحتاد من أجل االســــتقرار 
رفي البالد.

وأضاف »ويهيب األزهر الشريف بشباب مصر املخلص 
الى ان يتماســــك ويتجمع على كلمة واحدة من اجل نهضة 
حقيقية تعود باحلرية واألمن واألمان والرخاء على مصر 

واملصريني«.

الرياض ـ يو.بي.آي: طالب داعية سعودي علماء األمة 
اإلسالمية عامة وعلماء احلرمني خاصة »بدعم الثوار« في 
كل من مصر وتونس وشد أزرهم. وناشد الداعية أحمد بن 
سعد الغامدي في بيان نشرته مجلة »مرآة األمة« السعودية 
علماء األمة املســــلمني »هتك أستار الظلم واخلالص منه« 
مشددا على أن »القول من هؤالء العلماء ليس كالقول من 
غيرهم«. وقال الغامدي موجها خطابه إلى علماء احلرمني 
»إن حيف هؤالء احلكام الطغاة املستعبدين لعباد اهلل ظالم 
ضيع حلدوده املوالني ألعدائه املستبدين بالسلطة والثروة، 
وإن ظلمهــــم الصارخ على حرمــــات اهلل تعالى وحرمات 
املســــلمني قد بلغ كل مبلغ حتى رق حلالنا كل ضمير حي 
في العالم فماذا أنتــــم فاعلون؟«. وأضاف: يا علماء األمة 
إن أمتكــــم املقهورة انتظرتكم طويــــال ألخذ زمام املبادرة 
فتأخــــرمت وها هي ثارت لنيل عزتها وكرامتها فلم جتدكم 
وها هي صرعت الطاغية التونسي زين العابدين بن علي 
فلم تشكروها وهي في مصر تنازل كبيرهم الرئيس حسني 
مبارك الذي علمهم العمالة والطغيان وأنتم صامتون ألستم 
أنتم القائلني من عرف احلق وجب عليه نصرته، فعالم ال 

تنصرون؟! وتابــــع »يا علماء األمة: إن غيابكم وتقهقركم 
عن قيــــادة األمة في هذا الظرف التاريخي الفريد ليس له 
مبرر كما أنه يفرغ املكان أمام دعاة الباطل وأعوانهم الذين 
يتربصون«. يأتي ذلك خالفا ملوقف مفتي عام السعودية 
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي شن يوم اجلمعة املاضي 
هجوما على من وصفهم مبثيري التظاهرات واملسيرات في 
بعض البلدان العربية واصفا تلك التظاهرات بـ »املخططة 
واملدبرة« لتفكيك الدول العربية واإلسالمية وحتويلها من 

دول كبرى قوية إلى دول صغيرة »متخلفة«.
إال أن عددا من السعوديني انتقدوا ما ورد في خطبة آل 
الشيخ معتبرين أنها »تدخل في شؤون الغير األمر الذي 
يتعارض مع سياسة اململكة العربية السعودية اخلارجية 
التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبالد 
األخرى«. وطالبوا من خالل اللقاءات واملنتديات اإللكترونية 
املفتي بأن يتحدث في خطبه ولقاءاته عن »حجم البطالة 
والفقر ومشاكل اإلسكان والفساد اإلداري واملالي املنتشر 
في الســــعودية.. بدال من احلديث واخلوض في مشــــاكل 

اآلخرين«.

عواصم ـ وكاالت: فيما يشـــكل 
أول صوت خليجي رسمي يتحدث 
عن عصر »ما بعد مبارك« بعد نحو 
أســـبوعني مـــن االحتجاجات ضد 
الرئيـــس املصري، دعـــا ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى 
أن تكون »املرحلة االنتقالية في مصر 
سلسة ومنظمة من خالل املؤسسات 
الوطنيـــة، مع األخذ فـــي االعتبار 
الدســـتورية للمرحلة  املتطلبات 
املقبلة«، وذلك خالل اتصال هاتفي 
أجراه معه أوباما امس االول، وحتدثا 
فيه عن الســـيناريوهات املتوقعة 
في املنطقة، حسب ما ذكرته وكالة 

األنباء اإلماراتية الرسمية )وام(.
وأكد الشيخ محمد بن زايد على 
ضرورة أن تكون »املرحلة االنتقالية 
سلسة ومنظمة من خالل املؤسسات 
الوطنيـــة مع األخذ فـــي االعتبار 
الدســـتورية للمرحلة  املتطلبات 

املقبلة«.
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
شـــدد على »رفض اإلمـــارات لكل 
الشـــؤون  التدخل في  محـــاوالت 
الداخلية جلمهورية مصر العربية 
من قبل أطـــراف خارجية«، مؤكدا 
أن »مستقبل مصر يجب أن يقرره 
املصريـــون بعيدا عـــن أي تدخل 

خارجي«.

دعم االستقرار

وأكد خالل االتصال على »حرص 
دولة اإلمارات بقيادة الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على 
بذل كل جهد ممكن لدعم االستقرار في 
مصر ملا لذلك من أهمية بالغة وتأثير 
إيجابي على استقرار املنطقة«، حسب 

ما ذكره بيان رسمي.
يأتي هذا االتصال بعد نحو أسبوع 
من اتصال مماثل أجراه أوباما مع 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز وزعماء آخرين في 
املنطقة بغية تدارس حلول التعامل 
مع األزمـــة املصرية واملوقف الذي 
يجـــب أن تتخذه واشـــنطن، التي 
كانت تريد التغيير، لكنها تخشاه 
خوفا من تولي اإلسالميني املتطرفني 
زمام احلكم في أكبر بلد عربي في 

املنطقة.
الســـياق، اهتمت  وفي نفـــس 
صحف اإلمـــارات امس بالتحديات 
التـــي تواجهها املنطقة  واألزمات 
التي يشـــهدها  العربية واألحداث 
عدد من العواصم العربية، مؤكدة 
أن ألرض الكنانـــة مصر حقا على 
عاتق كل عربي يعايش هموم أمته 
ويتألم آلالمها وأن ما يحدث هناك مما 

نرى ونسمع هو مدعاة للهلع والقلق 
على هذه الدولة املوغلة في التاريخ 

حضارة وتعايشا وتواصال.
وقالـــت الصحف فـــي تعليقاتها 
التي نقلتها وكالة أنباء االمارات ان 
للقاهرة موقعا في كل حراك سياسي 
واستراتيجي تعيشه أكثر من عاصمة 
عربية وإقليمية ولها في تقدمي املساندة 

والدعم اليد الطولى.
وأكــــدت صحيفــــة »اخلليــــج« أن 
تصرفات الدول الغربية ليست غريبة في 
العالقات الدولية بل تقع في صميمها فهي 
تنطلق في عالقاتها من مفهوم املصالح 
وهو مفهوم يقوم على تعظيم الفوائد 
وتقليل الكلف، فإذا كانت املصالح غير 
مهددة فإنه ليس هناك داع لتغيير احلال 
إلى آخر ألن التغيير ال تعرف نتائجه 
متاما وألنه يترتــــب على إحداثه كلفا 
أما حينما تصبح املخاطر على املصالح 
القائمة ممكنة بل محتملة أيضا يصبح 

التحرك ضروريا.
وشددت صحيفة »البيان« على 
أن الوقوف مع مصر ضرورة ملحة 
كما أعلن الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان وزير اخلارجية وهذا ما تنبئ 
به الكثير من مجريات األمور، مؤكدة 
أن ضمان عودة الهدوء هو في صالح 
اجلميع قريبهم وبعيدهم ودون ذلك 
جدير بكل لبيب أن يقلق وأن يتألم 

ملا يدور في مصر احملروسة.
من جانبها قالت صحيفة »البيان« 
حتـــت عنوان »وقوفنـــا مع مصر 
ضرورة ملحة« ان مصر كانت والتزال 
حاضنة لبيت العرب وهناك الكثير 
من الصوالت واجلوالت التي شهدتها 
هذه الدولـــة العزيزة على القلوب 
من أجل لم الشمل وهدم الفجوات 
وتفعيل احللول اإليجابية وال ميكن 
أن يخفي ذلك إال من فقد العدالة في 

الرؤية وطاش منه الصواب وامتهن 
الصيد في زمن احملنة.

وأكـــدت »البيـــان« فـــي ختام 
افتتاحيتهـــا أن وقوفنا مع مصر 
ضـــرورة ملحة كما أعلن الشـــيخ 
عبـــداهلل بن زايد وهذا ما تنبئ به 
الكثير من مجريات األمور، مشددة 
على أن ضمان عودة الهدوء هو في 
صالح اجلميـــع قريبهم وبعيدهم 
ومن دون ذلك جدير بكل لبيب أن 
يقلق وأن يتألم ملا يدور في مصر 

احملروسة.

الطرق السلمية

من جانبه، أعرب مجلس الوزراء 
الســـعودي عن أمله فـــي ان حتل 
السلمية  األمور في مصر بالطرق 
مبا يحفظ استقرار وأمن مصر وال 
يؤثر سلبا على اقتصادها ملواصلة 
القيام بدورها التاريخي في الوطن 
العربي واإلسالمي وعلى الساحة 

الدولية.
وقال وزير اإلعالم الســـعودي 
د.عبدالعزيز خوجة في بيان له عقب 
اجللسة األسبوعية التي عقدت امس 
برئاسة نائب امللك األمير سلطان بن 
عبدالعزيز ان املجلس »عبر عن أمله 
في أن حتل األمور في مصر بالطرق 
السلمية مبا يحفظ استقرار وأمن 
مصر وال يؤثر سلبا على اقتصادها 
ملواصلـــة القيام بدورها التاريخي 
في الوطن العربي واإلسالمي وعلى 

الساحة الدولية«.
وكان خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بـــن عبدالعزيز أكد 
خالل اتصال هاتفـــي مع الرئيس 
األميركي بـــاراك أوباما منذ بداية 
األزمة املصرية قبل نحو اسبوعني 
»أن اســـتقرار مصر وسالمة وأمن 

شعبها الشقيق أمر ال ميكن املساومة 
عليه أو تبرير املســـاس به حتت 
أي غطاء«، مؤكدا »أن مكتســـبات 
ومقدرات مصر الشـــقيقة جزء ال 
يتجزأ من مكتسبات ومقدرات األمتني 
العربية واإلسالمية«. وذكرت وكالة 
األنباء السعودية )واس( الرسمية 
في حينه أن أوباما تفهم وجهة »نظر 
خادم احلرمني الشريفني مبا يتفق 

مع استقرار املنطقة وأمنها«.
إلى ذلك حملت صحيفة »قورينا« 
الواليـــات املتحدة  الليبية علـــى 
األميركية ودول الغرب ملوقفها من 
أحداث مصر، معتبرة أن هذه الدول 
لم تراع إزاء تطـــور هذه االحداث 
ســـوى مصاحلها فقـــط متجاهلة 
تطلعات الشعب املصري ومقاصده 

من وراء خروجه في مظاهرات.
وقالت الصحيفة في مقال أمس 
حـــول املوضـــوع ان السياســـية 
اخلارجية األميركية لم تشهد تقلبا 
وتبدال في زمن قياســـي كما فعلت 
خالل األســـبوعني املاضيني حيال 
الثورة الشـــعبية في مصر، حيث 
تأرجحت من أقصى اليمني إلى أقصى 
اليسار فتحولت من دعمها املطلق 
للرئيس حســـني مبارك في بداية 
األسبوع إلى مطالبته بالتنحي عن 
السلطة فورا في نهايته، وكاملعتاد 
حلقت دول االحتاد األوروبي بأميركا 
وتخلـــت عـــن موقفهـــا التقليدي 
فتحولت من داعم سياسي ومالي 
إلى مطالب لها  للحكومة املصرية 

بالتغيير دون قيد أو شرط.
اتفاقية السالم

ورأت الصحيفة أن املوقف الغربي 
الداعم للرئيس مبارك في مستهل 
االنتفاضـــة الشـــعبية يرجع الى 
 حرص الغرب على اتفاقية السالم
وخوفهـــم علـــى أمـــن إســـرائيل 

وسالمتها.
وقالت إن حتولهم الى معادين في 
ملح البصر فتح الباب أمام أسباب 
وتفسيرات عديدة، من بينها كون 
هذه املواقف تأتي في سياق توجيه 
رسالة للناخب الغربي بعدم انحياز 
تلك احلكومـــات حلكام املنطقة أو 
اخلوف من اتهامهم بالتجديف ضد 

تيار التغيير والدميوقراطية.
وأضافت الصحيفة ان حسابات 
الغـــرب في هـــذه احلالة ســـتظل 
كثيـــرة ومعقـــدة، لكن دروســـها 
بالنسبة لآلخرين جلية وواضحة، 
ولعل من أهمهـــا أن لغة املصالح 
املادية والسياســـية وليست القيم 
واملبادئ هي احملرك األســـاس لكل 

تلك املواقف.

وزير اإلعالم السعودي د.عبدالعزيز خوجة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد

قناة إسرائيلية: حكومة 
»نظيف« اشترت جهازًا 
أميركيًا لتتبع المعارضة

»الس��ابعة«  القن��اة  زعم��ت 
احلكومة  ان  االسرائيلي  بالتلفزيون 
املصرية السابقة برئاسة احمد نظيف 
قامت بش��راء جهاز اميركي بامكانه 
املعارض��ن عب��ر االنترنت،  تتب��ع 

وباالخص موقع »فيس بوك«.
االخبارية  ونقلت وكالة »س��ما« 
عن القن��اة االس��رائيلية قولها: »ان 
الشركة تدعى »فري برس« ومقرها 
والية كاليفورنيا االميركية واسسها 
اس��رائيليون وميوله��ا حاليا رجال 
اعم��ال اميركيون وبها مس��ؤولون 
م��ن جه��ازي املخاب��رات واملباحث 
الفيدرالية االميركية، مشيرة الى ان 
اجلهاز بامكانه تتبع ومحو اي نشاط 
بواسطة االنترنت من شأنه االضرار 
باحلكومة املصرية وباالخص مواقع 

»فيس بوك« وال� »تويتر«.

ألمانيا مستعدة الستقبال
مبارك إذا أراد ذلك

.. وتستمر في تدريب 11 ضابطًا 
بالجيش المصري 

برلنيـ  بي بي سيـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير أملانية أن االئتالف احلاكم 
الذي ترأسه املستشارة األملانية أجنيال ميركل عرض استضافة الرئيس 

مبارك لتلقي العالج في حال طلبه الرحيل من مصر.
ونقل عن اندرياس شوكنهوف نائب رئيس الكتلة البرملانية حلزب 
االحتاد الدميوقراطي املســــيحي قوله »إذا أرادت أن تلعب أملانيا دورا 
بناء في انتقال ســــلمي للسلطة في مصر عن طريق السماح للرئيس 

مبارك للسفر إلى أملانيا فيجب علينا أن نستضيفه إذا أراد ذلك«.
كمــــا صرحت الكيه هوف املتحدثة باســــم احلــــزب الدميوقراطي 
احلر الشــــريك في االئتالف احلكومي بأنها ترحب باستضافة مبارك 
ومغادرته إلى أملانيا لتعزيز االســــتقرار في مصر، موضحة أن األمر 

»لن يكون جلوءا سياسيا«.
وذكرت صحيفة بيلد األملانية واسعة االنتشار أن احلكومة األملانية 
ال تريد أن تفرض على مبارك أن تكون أملانيا منفاه عقب خروجه من 
مصر. وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال وصوله إلى البالد بغرض 
تلقي العالج فإن الوضع سيكون مختلفا، وكانت صحيفة نيويورك 
تاميز األميركية قد نشرت تقارير حول مباحثات سرية جتريها اإلدارة 
األميركية مع القادة العسكريني في مصر حول إمكانية إنهاء التوتر في 

مصر في حال مغادرة مبارك البالد لتلقي العالج في أملانيا.
وأضافت صحيفة بيلد إن »إجــــراء فحص طبي طويل املدى« في 
أملانيا هو أحد اخليارات التي وضعت في االعتبار لتأمني خروج مشرف 

للرئيس املصري الذي قضي ثالثة عقود في السلطة.
ورجحت الصحيفة أن تكون وجهة مبارك »مستشــــفى هايلدبرغ 
اجلامعي« الذي سبق ان أجرى فيها عملية جراحية إلزالة املرارة وورم 

حميد في الثاني عشر من مارس املاضي. 
ونقلت الصحيفة عن متحدث باســــم املستشفى قوله »نحن على 
اســــتعداد الســــتقبال الرئيس مبارك وإجراء فحــــوص طبية في أي 

وقت«.
وتعقيبا على تلك التقارير اإلعالمية والتكهنات، قال املتحدث باسم 
احلكومة األملانية شتيفن زايبرت في برلني: »ال يوجد طلب رسمي أو 
غير رسمي بشأن مثل هذه اإلقامة ولذلك ال يوجد سبب يجعل احلكومة 

األملانية تعقب على هذه القضية بشكل افتراضي«.

برلـــني ـ د.ب.أ: يعتزم اجليش األملاني مواصلة تدريباته ألحد 
عشـــر ضابطا باجليش املصري املوجودين في أملانيا حاليا حتى 

نهاية املدة رغم االحتجاجات التي انطلقت ضد النظام املصري.
وقال متحدث باسم اجليش األملاني إن تدريب الضباط ال يقتصر 
فقط على النواحي العســـكرية، وإمنا يشمل أيضا معايشة القيم 

الدميوقراطية في أملانيا، والقناعة بها ونقلها إلى بالدهم.

أوباما يدعو »لحكومة تمثيلية« وانتخابات حرة نزيهة
واشــــنطن ـ أ.ف.پ: دعــــا الرئيس 
االميركي باراك اوبامــــا امس الى قيام 
»حكومة متثيلية« فــــي مصر، معتبرا 
ان هذا البلد تغير فيما اعتبرت وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون 
الرئيس املصري حســــني  ان تنحــــي 
مبارك املبكر قد تترتب عليه تعقيدات 
انتخابية. وقال اوباما في مقابلة أجرتها 
معه شــــبكة فوكس نيوز احملافظة »ان 
الشــــعب املصري يريد احلرية، ويريد 
انتخابات حــــرة ونزيهة، يريد حكومة 
متثيلية، حكومة تلبي مطالبه، وقلنا ان 

عليهم بدء املرحلة االنتقالية اآلن«.
وســــئل عما اذا كان حسني مبارك 
ســــيتنحى اآلن، فرد اوباما »هو وحده 
يعرف ما سيقوم به. كل ما نعرفه هو 
ان مصر لن تعود الى ما كانت عليه«، 

مضيفا »انه لن يترشح لالنتخابات مجددا 
وواليته تنتهي هذه السنة«.

وشدد اوباما على ان املجتمع املصري 
ال يقتصر على جماعة اإلخوان املسلمني 
لكنه اقر بوجود مخاوف حيال مواقفهم. 
وردا على ســــؤال عما اذا كان اإلخوان 
املسلمون ميثلون »تهديدا«، قال اوباما 
»اعتقد انهم احد الفصائل في مصر، هم 
ال يتمتعون بدعم أغلبية املصريني لكنهم 
منظمون جيدا، وفي ايديولوجيتهم نواح 

معادية لألميركيني، ال شك في ذلك«.
واضاف »ثمــــة مجموعة كبيرة من 
األشــــخاص العلمانيني في مصر، ثمة 
مجتمع مدني واســــع يريد التقدم الى 

الواجهة ايضا«.
وقال »من املهم اال نقول ان اخليارين 
الوحيدين أمامنا هما اإلخوان املسلمون 

او شعب مصري مقموع، أريد حكومة 
متثيليــــة في مصر ولدي الثقة بأنه اذا 
تقدموا في عملية منظمة، ميكننا العمل 
معا«. من ناحيتها، حذرت كلينتون من 
ان تنحي مبارك بشــــكل متسرع مثلما 
يطالب به معارضوه قد يثير تعقيدات 
متعلقة بالدســــتور، معتبرة رغم ذلك 
انه يعود للشــــعب املصــــري ان يحدد 
موعد رحيل الرئيس. وقالت كلينتون 
متحدثة الى الصحافيني لدى عودتها من 
أملانيا حيث أجرت محادثات دولية حول 
الوضع املصري »حسبما افهم الدستور 
)املصري(، في حال استقال الرئيس فإن 
رئيس البرملان يخلفه ويعمل على اجراء 
انتخابات رئاســــية في مهلة 60 يوما«، 
مضيفة »يجب ان يقبل املصريون« هذا 

الواقع.

كلينتون تلمح إلى تعقيدات في حال رحيل مبارك المبكر

باراك أوباما

حلفاء تخلت عنهم أميركا 
ليغ��ادر  الباكس��تاني،  الش��ارع 
مشرف الس��لطة دون أن يتحرك 
لألميركين جفن وهو الذي حول 
باكستان إلى مركز متقدم للواليات 
املتح��دة ف��ي العمل العس��كري 
واالستخباري في حربها على ما 

يسمى اإلرهاب.
ولم متض سوى فترة قصيرة 
على رحيل مش��رف حتى تخلت 
أميركا عن صنو ل��ه هو الرئيس 
التونس��ي املخلوع زين العابدين 
بن علي صاحب الس��جل احلافل 
ف��ي خدمتها داخل وخارج بالده، 
أن  وذك��رت تقاري��ر صحافي��ة 
فرار الرئيس التونس��ي الس��ابق 
ج��اء عقب إيعاز واش��نطن لقائد 
اجليش رشيد عمار بترك بن علي 

يسقط.

وتك��رر نف��س الس��يناريو 
األميرك��ي مع الرئي��س البنمي 
األس��بق مانويل نوريغا -الذي 
ميضي اآلن عقوبة الس��جن 19 
عاما في الس��جون الفرنس��ية، 
بعد قضائه س��نوات بالسجون 
اغتي��ال  بتهم��ة  األميركي��ة 
معارض��ن سياس��ين- ال��ذي 
حرضته الوالي��ات املتحدة عام 
1983 على القيام بانقالب تخلص 
فيه من الرئيس عمر توريخوس 
الذي أنهى النفوذ األميركي في 

بنما وأمم قناتها.
وفي ع��ام 2008 ترك الرئيس 
األميركي الس��ابق ج��ورج بوش 
أحد أب��رز حلفائه وه��و الرئيس 
مش��رف  بروي��ز  الباكس��تاني 
غلي��ان  وق��ع  حت��ت  يس��قط 

السوداني الراحل جعفر النميري 
عل��ى أراضيه��ا ليك��ون الجئ��ا 
سياس��يا بعد ثورة الس��ودانين 
ما  األميركيون  وتناس��ى  علي��ه، 
أس��داه لهم منيري م��ن خدمات 
الس��يما دفنه املزع��وم لنفاياتهم 
النووية في بالده، ومساعدته في 
ترحيل يهود الفالش��ا من إثيوبيا 

إلى فلسطن احملتلة.

ع��ام 1949 إل��ى تاب��ع مس��لوب 
اإلرادة للواليات املتحدة، ووظف 
كل إمكانيات إيران ومواردها في 
خدمة سياسة واشنطن وأهدافها 
اإلقليمي��ة والدولية قبل أن تتركه 
الس��قوط  يواجه مبفرده مصير 

احملتوم.
رفض��ت   1986 ع��ام  وف��ي 
الواليات املتحدة استقبال الرئيس 

»اجلزي��رة«: إذا ق��در لثورة 
الش��عب املصري احلالية حتقيق 
هدفها الرئيس��ي برحيل الرئيس 
حس��ني مب��ارك، ف��إن ذل��ك قد 
يكرس اآلراء السائدة بأن الغرب 
يتخل��ى دوما عن حلفائ��ه إذا ما 
الغضب  براكن  تفجرت ضده��م 

الشعبي ببلدانهم.
االنتفاضة  ومن ش��أن جناح 
املصري��ة ف��ي اإلطاح��ة بنظ��ام 
الرئي��س مب��ارك أن يعي��د إل��ى 
األذهان سيرة حكام آخرين حظوا 
بدع��م الواليات املتح��دة والغرب 
قبل أن تت��م التضحية بهم حتت 

ضغط الشعوب.
ويب��رز في هذا اإلطار ش��اه 
إيران السابق محمد رضا بهلوي 
الذي حول بالده منذ توليه احلكم 

بن علي برويز مشرف جعفر النميري شاه إيران

»إندبندنت«: على واشنطن 
االعتذار إلرسال مبعوث 

متحيز للقاهرة
لندن ـ عاصم علي

انتق��دت صحيف��ة »إندبندنت« 
البريطانية الدور الذي لعبه املبعوث 
األميرك��ي اخل��اص ملص��ر، فرانك 
ويزنر، خالل األزمة التي تش��هدها 
البالد حاليا. وكتبت الصحيفة امس: 
»اإلش��ارات التي بعثت بها واشنطن 
كانت حتى اآلن غي��ر موحدة، ففي 
أول األمر طالب��ت وزيرة اخلارجية 
بانتقال  األميركية هيالري كلينتون 
منظم للسلطة، ثم قال مؤخرا املبعوث 
األميركي اخل��اص ملصر،  إن الدور 
القيادي ملبارك س��يبقى حاس��ما«. 
ورأت الصحيف��ة أن��ه »يتعن على 
الواليات املتحدة أن تعتذر عما قامت 
به من إرس��ال مبعوث متحيز بهذا 
الش��كل إلى القاهرة، ألن املصرين 
ميكنهم استنتاج أن حكومة أوباما ال 
تقف بجانبهم رغم كلماتها اجلميلة 

عن احلرية والدميوقراطية«.


