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أسامة الباز املستشار السابق للرئيس لدى نزوله مليدان التحرير د.أحمد زويل

)أ.پ( رئيس احلكومة التركي رجب طيب أردوغان مستقبال ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة 

الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي

وائل غنيم يبكي

أنقرة ـ كونا: أعرب ولي عهد 
مملكة البحرين االمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة عن اعتقاده 
بان االحتجاجات الشـــعبية في 
مصر وتونس حوادث منفصلة لن 
تنتقل الى باقي الدول العربية.

وأضاف األمير سلمان خالل 
مؤمتر صحافي مشـــترك عقده 
الليلة قبـــل املاضية مع رئيس 
التركـــي رجب طيب  الـــوزراء 
اردوغان ان هـــذه االحتجاجات 
التي عمت املدن التونسية الشهر 
املدن  املاضي وتســـود حاليـــا 
املصرية حوادث منفصلة ال عالقة 

لكل منهما باآلخر.
وأوضح األمير سلمان عقب 
اجتماع ثنائي مغلق مع اردوغان 
ان الرســـالة املســـتقاة من هذه 
االحداث انه يتعني على قادة الدول 
العربية والدول األخرى االستجابة 
ملطالب شعوبها بنشر االحترام 
واحلرية والعدالة والسماح لها 
باملشاركة في آلية صنع القرار.

واعتبر ان األزمة االقتصادية 
التي اجتاحت العالم في عام 2009 
هزت اركان الدول ما دفع الشعوب 
التي اكتوت بنار هذه األزمة الى 
املطالبـــة بإصالحات اقتصادية 
وترسيخ مبدأ الشفافية والتنافس 

والعدالة االجتماعية.
وردا على سؤال حول وجود 
ترابط بني احداث االحتجاجات في 
مصر وتونس أعرب األمير سلمان 
عن اعتقاده بأن »كل دولة تتسم 
بخصائص مميـــزة ما يؤكد ان 
أسباب هذه االحتجاجات وحلولها 

احملتملة مختلفة«.
وقال »ال اعتقد ان احلوادث 
التي شهدتها تونس وتشهدها 
مصر حاليـــا لهـــا تأثير حجر 
الدومينو لكن مع ذلك يجب اال 
نغفل الواقع اإلنساني الذي يحكم 
الشعوب وتطلعاتها الى العيش 

في امان ومساواة«.

القاهرةـ  سي.ان.ان: بات ميدان 
التحرير بوسط القاهرة، أشهر مكان 
في العالم على مدار األســــبوعني 
اندلعت فيه  املاضيــــني، بعدمــــا 
مظاهــــرات 25 يناير، التي عرفت 
باســــم »ثورة الغضــــب«، والتي 
حتدثت عنها كل وســــائل اإلعالم 

العاملية، ومازالت مستمرة.
وميدان التحرير، هو أكبر ميادين 
العاصمة املصرية القاهرة، وسمي 
البداية باسم »اإلسماعيلية«،  في 
نسبة إلى اخلديوي إسماعيل، الذي 
بنى منطقة وســــط القاهرة على 
الطراز األوروبي، ثم تغير اسمه إلى 
»التحرير« بعد ثورة 1919 نسبة إلى 
التحرر من االستعمار، ثم ترسخ 

اسمه بعد ثورة 1952.
ويشبه ميدان التحرير في شكله، 
ميدان شارل ديغول، الذي يحوي 
قوس النصر في العاصمة الفرنسية 
باريس، ويقع فيه العديد من املعالم 
القاهرة، منها مبنى  الرئيسة في 
جامعة الدول العربية، واجلامعة 
األميركيــــة، وجامــــع عمر مكرم، 

أنهم ال يشكلون العدد األكبر من 
املتظاهرين كما يردد البعض.. كما 
ال توجــــد الفتة واحدة أو هتافات 

ذات شعار ديني.
ولوحــــظ أن املتظاهرين على 
اطالع كامل باألخبــــار، إذ هتفوا 
ضد إيران في اليوم التالي لكلمة 
خامنئــــي.. كما هتفوا ضد أميركا 
ملا أســــموه بالتدخل في الشؤون 

الداخلية.
كما يالحظ الغضب الشــــديد 
جتاه األحزاب السياسية الرسمية 
املصرية، التي اتهمت بالقفز على 
احلدث، ومحاولة حتقيق مكاسب 

من وراء املظاهرات.
املتواجد داخل ميدان التحرير 
يالحظ مدى احلــــب الذي يجمع 
املتظاهرين، والتعامل الراقي بينهم، 
كما شــــكلت مجموعة من اللجان 
الشعبية إحداها مسؤولة عن نظافة 
املكان، وأخرى عن اإلعاشة، وثالثة 
عن األمن لتأمني املتظاهرين، ورابعة 
مسؤولة عن اإلصابات، حيث يوجد 

أكثر من مستشفى لعالجهم.

مشهد مثير آخر يظهر مدى تصميم 
املتظاهرين على االســــتمرار في 
احتجاجهم، عندما حاولت دبابات 
اجليش املصــــري التقدم لتضيق 
امليدان بعض الشيء عليهم، وهو 
ما دفع بعض احملتجني للقفز على 
جنازير الدبابة والنوم فوقها ملنعها 
من التقدم، وهــــو ما أثار إعجاب 
الضابط املســــؤول، وأمر الدبابة 

بالتوقف فورا.
وميتلئ ميدان التحرير مبئات 
الالفتات املناهضة للرئيس مبارك، 
وأغلبها فكاهية، كما تنتشر النكات 
السياسية املرتبطة باحلدث األهم 

في مصر واملنطقة العربية.
وفــــي األيام األخيــــرة ظهرت 
الالفتات املطالبة بضرورة استرداد 
أموال الشعب من ثروة »آل مبارك«، 
وكبار املسؤولني في النظام املصري، 
بعدما تناقلــــت تقارير صحافية 
موضوع ثروة الرئيس، وعدد من 

الوزراء السابقني.
ويالحــــظ تواجــــد اإلخــــوان 
املسلمني في ميدان التحرير، رغم 

للميدان بحوالي 100 متر، ثم هناك 
منطقة تفتيش أخرى على املدخل 

مباشرة.
مجــــرد الدخــــول الــــى ميدان 
التحرير، يشــــعر املرء بأنه أمام 
منظر جديد لم يتعود عليه الشارع 
املصري على مدار سنوات طويلة، 
فاحملتجون ينظمون حلقات، كل 

داخل امليدان حلني تنفيذ مطلبهم 
الرئيســــي، قبل الدخــــول في أي 

حوار.
وهكذا، حتول ميدان التحرير 
إلى قبلة للجميع، فنصبت اخليام 
القوات  ليــــال، وتركــــت  للمبيت 
املســــلحة املتظاهرين في املنطقة 
الواقعة ما بــــني املتحف املصري 

منها تختلف عن األخرى، وهناك من 
يهتف ضد النظام املصري بهتافات 
مختلفة وفكاهية، والبعض ينظم 
حلقات للخطابة، إضافة إلى تعليق 
املشرفني على املظاهرات صور من 
أسموهم بـ »الشهداء« الذين قتلوا 
خالل املظاهرات، موضحني حتت كل 
صورة، االسم ونبذة قصيرة عنه. 

شــــماال، ومجمع التحرير جنوبا، 
واجلامعة األميركية شرقا، ومبنى 
جامعة الدول العربية غربا، وهي 

منطقة شاسعة األطراف.
الوافد إلى ميدان التحرير مير 
مبنطقتي تفتيش من قبل اللجان 
الشعبية التي تشكلت حول جميع 
املداخل، األولى تبدأ قبل الوصول 

ومجمع التحريــــر، ومبنى وزارة 
اخلارجيــــة القدمي، قبل نقلها إلى 
كورنيش النيل بجوار التلفزيون 
املصري، وفنــــدق النيل هيلتون، 
واملتحف املصري، فهو يعتبر مدخل 

منطقة وسط املدينة.
ولكــــن منذ انــــدالع مظاهرات 
الغضب في 25 يناير، أصبح ميدان 
التحرير مبثابــــة قبلة الغاضبني 
واملتظاهرين ضــــد النظام، حيث 
متكن املتظاهرون من السيطرة على 
امليدان األكبر واألشهر في مصر، 
وسط تأمني قوات اجليش املصري 

املتواجدة على أطرافه.
وخالل األسبوع األخير، أصبح 
ميدان التحرير مبثابة »هايد بارك«، 
ولم يعد مجرد مكان للتظاهر وإبداء 
الغضب من النظام املصري فقط، 
إذ جتد فيــــه كل أطياف وطبقات 

املجتمع املصري.
وفي ظل متســــك املتظاهرين 
بضرورة رحيل الرئيس املصري 
حسني مبارك، وأمام رفض النظام 
لهذا الطلب، قرر املتظاهرون البقاء 

ـ وكاالت: اعتبر  القاهـــرة 
الزعيم الليبـــي العقيد معمر 
القذافي الرئيس املصري حسني 
مبارك فقير، جاء ذلك تعليقا 
على الثورة الشعبية املطالبة 
برحيل وإســـقاط نظام حكم 

مبارك.
وفقا ملوقع صحيفة »ليبيا 
اليوم« املســـتقلة، قال القذافي: 
»نحن نقدم له الدعم«، متهما من 
وصفهم بعمالء جهاز املخابرات 
اإلسرائيلية »املوساد« بأنهم وراء 

ما يجري حاليا في مصر.
الرئيس  القذافي عن  ودافع 
زيـــن  املخلـــوع  التونســـي 
العابدين بن علـــي، حيث قال: 
إن التوانسة يكرهونه ألن زوجته 

طرابلسية.
وحـــذر القذافي مـــن مغبة 
املشـــاركة فـــي اي اضطرابات 
محتملة، في إشارة الى تخوف 
الســـلطات الليبيـــة من دعوة 
املعارضة الليبية ونشطاء ليبيني 

القاهرةـ  رويترز: ضخت دموع 
الناشط املصري وائل غنيم حماسة 
جديدة في عروق احملتجني الساعني 
للحفاظ على زخم حملتهم التي 

دخلت أسبوعها الثالث.
وكان غنيم مديــــر املنتجات 
والتسويق اإلقليمي لدى غوغل 
بالشرق األوسط الذي احتجزته 
شــــرطة أمن الدولة ملدة 12 يوما 
العينني قد أجهش في  معصوب 
البكاء خــــالل مقابلة تلفزيونية 
أجريت االثنني املاضي بعد اإلفراج 
عنه وقال ان النظام الذي يعتقل 
الناس ملجــــرد انهم يعبرون عن 

رأيهم يجب أن يسقط.
وكتب موقع »مصراوي دوت 
كوم« بعد ساعتني من ظهور غنيم 
التلفزيون »دموع  على شاشات 
غنيم حركت املاليــــني حتى انها 
عكست موقف البعض السياسي 
حيث حتولوا مــــن موقف املؤيد 
للبقاء ملوقف املعارض«، وانضم 
خالل تلك الفترة القصيرة حوالي 
70 ألف شخص لصفحات الفيس 

بوك ليعبروا عن تأييدهم له.
وانضم غنيم الذي بات يعرف 
بـ »وائل غوغل« الى احملتجني في 
ميدان التحرير أمس األول وخطب 
فيهم قائال: »أنتم األبطال.. أنا مش 

وأكدوا انتقاده لقناة اجلزيرة 
القطرية وللدكتور يوســـف 
القرضاوي ألنه حرض املصريني 
علـــى االنقالب علـــى مبارك، 
الى حتذير  وأشارت املصادر 
القذافي للصحافيني واملدونني 

وناشطي الـ »فيس بوك«.

ماتوا يجب أال يذهب هدرا«.
وجمعــــت صحيفــــة »أفوض 
وائل غنيم للتحدث باســــم ثوار 
مصر« على الـ »فيس بوك« اكثر 
مــــن 148 ألف مؤيد خالل أقل من 

يوم واحد.
من جانبه، كتــــب الصحافي 
محمد اجلارحــــي عن وائل غنيم 
انه البوعزيزي املصري في إشارة 
الى محمد البوعزيزي الذي ساعد 
على إشعال االنتفاضة التونسية 
الشهر املاضي عندما أشعل النار 
في نفســــه احتجاجا على الفقر 

والفساد.

في الداخل الى اعتبار 17 اجلاري 
يوما للغضب في ذكرى انتفاضة 
الطلبة ضد حكم العقيد القذافي 
الذي يتولى السلطة في بالده 

منذ أكثر من 40 عاما.
وأكدت مصادر قلق وغضب 
القذافي مما يجري في مصر، 

بطل.. أنتم األبطال«.
وقال غنيم لـ »رويترز« في وقت 
الحق »تعازّي لكل اآلباء واألمهات 
الذين فقدوا ابناءهم وبناتهم الذين 
ماتوا من أجل حلمهم. هؤالء هم 
األبطال احلقيقيون الذين أعطوا 

حياتهم لوطنهم«.
وأضاف: »رأيت شبانا ميوتون 
واآلن مسؤولية الرئيس أن يرى 
ما هي مطالب الشــــعب«، مؤكدا 
ان هذه املطالــــب تتضمن تنحي 

مبارك.
وتابع: »مصــــر فوق اجلميع 
وهــــي للجميع.. دم الناس الذين 

القاهرةـ  وكاالت: انضم العالم 
املصري واحلاصل على اجلنسية 
األميركيـــة واحلائـــز جائـــزة 
»نوبل« في العلوم أحمد زويل 
إلى املطالبـــني بتنحي الرئيس 

حسني مبارك.
ودعا زويل في تصريح إلى 
»بي بي ســـي« العربية أمس، 
إلـــى »التنحي في  دعا مبارك 
أســـرع وقت«، وأوضح زويل 
أن املبادرة التي تقدم بها قبل 
أيام إلنهاء األزمة السياسية لم 
تتضمن فكرة التنحي لكنه يرى 
أن التنحـــي اآلن يعني تكرميا 
للرئيس مبـــارك بحيث يكون 
أول رئيس مصري سابق على 
قيد احليـــاة فيما يتولى غيره 
حكـــم البالد طبقـــا لتعديالت 
دســـتورية حتقـــق مزيدا من 

الدميوقراطية.
ولفت زويل إلى »سرعة تغير 
األحداث السياســـية في مصر 
بشكل أسرع من الفيمتو ثانية« 
وهو االكتشاف العلمي املتعلق 
بأشعة الليزر فائقة السرعة الذي 

الطريق الصحيح بحسب قوله 
ولكـــن مازال مجـــرد تغييرات 
»ســـطحية« لم تصـــل الى لب 

األزمة.
التي كانت من  املفاجأة  لكن 
العيار الثقيل جدا للرئيس محمد 
حسني مبارك هي انضمام د.اسامة 
الباز املستشار السياسي السابق 
له الى ثوار ميدان التحرير بحسب 

موقع »أخبار مصر«.
فبعد طول غياب عن الساحة 
السياسية واألحداث العامة ظهر 
الباز الذي كان في وقت ســــابق 
مبثابــــة الظل لرئيــــس الدولة، 
ظهر في ميدان التحرير ليشارك 
املتظاهرين املناهضني للرئيس 

مبارك.
وقد التف املعتصمون بامليدان 
حول الباز – الذي رافقته ابنته 
وحفيده )10 ســــنوات( وراحوا 
يلتقطــــون الصــــور معه، وهم 
يهتفون »يسقط مبارك.. يسقط 
النظام« و»اطلع برة«، وقال الباز: 
أنا طول عمري موجود وســــط 

الناس.

واعتبـــر زويل مـــا متر به 
مصـــر منذ 25 ينايـــر »فرصة 
تاريخية« إلحداث تغيير ليس 
ملصر فحسب ولكن للعالم العربي 
بشكل عام ووضعه على اخلريطة 

العاملية.
فيما اعتبـــر ما قدمه النظام 
حتى اآلن »غير كاف« وإن اعتبره 
إصالحات جيدة وخطوة على 

حصوله على جائزة نوبل حيث 
عمل مع ثالثة وزراء في مصر من 
أجل اإلصالح العلمي والتعليمي 
إال انه قال انه لم يتحقق شيء 
بسبب »تورط بعض من أعضاء 
احلزب الوطني ورجال األعمال 
في فســـاد التعليم وبيع أرض 
مصر، لكن لم يؤخذ كالمه بعني 

االعتبار«.

نال به زويـــل جائزة نوبل في 
العام 1999 وأكد زويل على أهمية 
احلوار مـــع النظام، مضيفا ان 
»جلنة احلكماء أو أي من أطراف 
احلوار لن تتمكن من عمل شيء 
إال في وجود صلة واتصال واضح 

مع احلكومة«.
وقال العالم املصري ان دوره 
السياســـي بـــدأ واضحا عقب 

قال إن »الموساد« وراء »ثورة مصر« وانتقد الشيخ القرضاوي

القذافي: مبارك فقير
والتوانسة يكرهون »بن علي« ألن زوجته طرابلسية

دموع الناشط وائل »غوغل« قد تغير قواعد اللعبة

صحيفة »عمان«: عوفيت يا مصر
والنيل كفيل بغسل األحداث المفجعة

مســـقط ـ أ.ش.أ: أكدت صحيفـــة »عمان« 
الصادرة أمس أن مصر هي عاصـــمة وقـــلب 
العــرب التي تـــــأوي إليـــها قلــوبهم وتهوى 
إليــها نفوسهم ولن يتخـــلوا عنــها فلـــيس 
من طبـــعهـــم العقوق.. والكافر من يعق بأمه 

ومصر أم العرب.
وقالت الصحـــيفة ـ فـــي افتتاحيتها التي 
جاءت حتـــت عنوان »عوفيـــت يا كنانة اهلل« 
إن مصر هي كنانـــة اهلل على أرضـــه، كما أن 
الرسول ژ أوصى بأهلها خيرا وقال: أوصيكم 
خيرا بقبـــط مصــر فإن لكم فيــهم صلة رحم 
)وذلك ان أم املؤمنني ماريا القبطية رضي اهلل 
عنهـــا من مصر(، كما أن الســـــيدة هــاجر أم 
سيدنا إسماعيل رضي اهلل عنهما وزوجة سيدنا 

إبراهيم گ أيضا من مصر.
وأضافت »فيــها ولـــد ســـيدنـــا موســـــى 
وهارون عليهما الســـالم.. وعلى أرضها تلقى 
سيـــدنا موســـى التــوراة من ربه وفيها نزل 
يعقـــوب )إســـرائيل( وعلـــى أرضها حتققت 
نبوءتـــه. وقال اهلل عز وجـــل عنها في كتابه 
احلكيم )ادخلوها بسالم آمنني(.. فمن سكنها 
آمن ومن أقام فيها سلم.. فنيلها وأهرامها أطواد 
كي ال متيد األرض بهم.. كما أن شعبها من أنبل 

شعوب األرض«.
واختتمت »عمان« افتتاحيتها قائلة »عوفيت 
يا مصر من كل سوء ومكروه أما هذه األحداث 
املؤسفة واملفجعة فسوف يغسلها النيل ويطهر 

أرضها«.

أردوغان يدعو إلى إدخال اإلصالحات وإجراء تحوالت ديموقراطية

ولي عهد البحرين: االحتجاجات لن تنتقل لباقي الدول 
وعلى القادة العرب االستجابة لمطالب شعوبها

وقال ان وجهات نظر تركيا 
والبحرين حيـــال تلك االحداث 
املؤسفة متطابقة وانهما يجددان 
التأكيد على اهمية إدخال إصالحات 
وإجراء حتوالت دميوقراطية في 
املنطقة لضمان االستقرار واألمن 

واالزدهار لشعوبها.
وأضاف ان قضايا عملية السالم 
املتوقفة في املنطقة واألوضاع في 
لبنان والعراق والسودان وامللف 
النووي اإليراني كانت ايضا ضمن 

محادثات اجلانبني.

مـــن جانبه، قال اردوغان ان 
العالقات بني البلدين على الصعيد 
السياسي والعسكري واالقتصادي 
والتجاري وكذلك الثقافي تشهد 
منوا يوما بعد يوم، مضيفا انه 
اتفق مـــع األمير ســـلمان على 
القائم  تقوية احلوار السياسي 

بني البلدين.
وأشـــار الى حجـــم التبادل 
التجاري بني البلدين الذي فاق 
معدل 240 مليون دوالر سنويا 
بعدمـــا ســـجل في عـــام 2009 

مستوى 150 مليون دوالر وقال 
ان »ثمة مســـاعي جادة من كال 
اجلانبني لزيادة حجم هذا التبادل 
بالتوازي مع العالقات السياسية 

املتنامية«.
وأكـــد ان األحـــداث األخيرة 
التي شـــهدتها املنطقة كانت في 
صلب محادثاته مع األمير سلمان 
وانهما يشعران باحلزن لوقوع 
ضحايـــا في دول اجلـــوار على 
خلفية األحداث التي وقعت في 

مصر وتونس.

وتطـــرق الـــى العالقات بني 
مملكة البحريـــن وتركيا وآفاق 
التعـــاون القائـــم بينهما وقال 
انه بإمـــكان البلديـــن التعاون 
في مجـــاالت عدة من ابرزها في 
قطاع اخلدمات والسالمة الغذائية 

والبناء والتشييد.
وأشـــار الى وجود مصارف 
تركية عـــدة تعمل في البحرين 
داعيا املصـــارف البحرينية الى 
مد نشاطها والعمل داخل السوق 

التركية.

مستشار مبارك السابق نزل للمشاركة مع المتظاهرين في ميدان التحرير

زويل ينضم للمحتجين: األحداث أسرع من »الفيمتو ثانية«

ساحة »التحرير«... ضحك وجد ولعب وحب

»زار« في ميدان التحرير لتعجيل رحيل مبارك
القاهرة ـ وكاالت: في الفتـــة غريبة وغير متوقعة اقدم عدد من 
املصريني املتظاهرين مبيدان التحرير في العاصمة املصرية على اقامة 

»زار« امال في تعجيل رحيل الرئيس املصري حسني مبارك.
وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل االجتماعي فيس بوك وتويتر، 
مقطعا تســـجيليا يظهر عددا من املصريـــني املوجودين في ميدان 
التحرير، وقد كونوا حلقة وقاموا مبا يعرف مبصر وعدد من الدول 
العربية بـ »الزار« وتظهر عبارة في بداية الفيديو تقول: »مظاهرات 

مش نافع، اعتصام مش نافع.. ميكن الزار ينفع«.
يذكر ان  »الزار« هو عبارة عن رقص رتيب على ايقاع قرع الطبول 
بشكل صاخب، وينتشر في كثير من القرى واالرياف املصرية، حيث 

يعتقد بعضهم بقدرته على اخراج اجلن املتلبس باالنسان.

وفي التســـجيل الـــذي ال تتجاوز مدته دقيقة، ثالثة اشـــخاص 
يتراقصون على انغام قرع الطبول الصاخبة، صارخني »اهلل حي.. 
اهلل حي ارحل« في اشارة الى الرئيس حسني مبارك، في الوقت الذي 
قال فيه بعـــض املعلقني على املقطع: ان االمر ال يتعدى كونه جزءا 

من خفة دم املصريني املعروفة، وال يحمل معنى آخر.
يشـــار الى انه في االيام االخيرة تناقل عدد من وســـائل االعالم 
العاملية والعربية، والنشـــطاء االلكترونيـــني مئات الصور الطرف 
ما قام به املصريون خالل تظاهراتهم املســـتمرة منذ نهاية الشـــهر 
املاضي، حيث اظهرت الصور ما اســـماه بعضهم »خفة دم الشـــعب 
املصري«، فيما اظهرت صور اخرى مأساة اخفاها املصريون خلف 

روحهم املرحة لزمن طويل.


