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 البيت األبيض: ثورة مصر جعلت حكومة إيران خائفة من شعبها
 واشـــنطن ـ رويترز: قـــال روبرت 
غيبس املتحدث الســـابق باسم البيت 
األبيض إن اجـــراءات صارمة اتخذتها 
احلكومة اإليرانية ضد التغطية اإلعالمية 
لالضطرابـــات في مصر تكشـــف عن 
خوف عميق لدى الســـلطات اإليرانية 

من شعبها.
  وأبلغ غيبس الصحافيني في البيت 
االبيـــض امس األول «مـــا الحظتموه 
في املنطقـــة هو ان احلكومة االيرانية 
ـ بصراحة شـــديدة ـ خائفة من إرادة 

شعبها.
إيران مخاوف    «لقد قابلت حكومة 

مواطنيها بالتهديد بقتلهم».
  وقالت هيئة االذاعة البريطانية (بي.

بي.سي) إن إيران تشوش الكترونيا على 
برامجها التلفزيونية باللغة الفارسية 
عن االحتجاجات في مصر والتي أجبرت 
الرئيس حسني مبارك أمس على التنحي 

وتسليم السلطة للجيش.
  وردا على سؤال عما إذا كان البيت 
األبيض يرغب في ان يرى انتقاال مماثال 
للسلطة في طهران قال غيبسإن املهم 
هو أن حتترم السلطات اإليرانية حرية 

التعبير.
  وأضاف قائال «االدارة ترغب في ان 
ترى شـــعب إيران قادرا على التعبير 

عما يريد أن يراه من حكومته».
إنها تعتقد    وقالت «بي.بي.ســـي» 
أن الســـلطات اإليرانية رمبا حتركت 
بعد برنامج تلفزيوني حواري ســـمح 
ايرانيني ومصريني بتبادل  ملشاهدين 

وجهات النظر بشأن األزمة.
  وفي الســـابق اتهمت إيـــران «بي.
بي.سي» ووسائل إعالم غربية أخرى 
بالتدخل في شؤونها ومحاولة تقويض 

احلكومة.

  وقال الرئيس اإليراني محمود احمدي 
جناد امس اجلمعة في احتفاالت مبناسبة 
الذكرى الســـنوية الثانيـــة والثالثني 
للثورة اإلسالمية اإليرانية إن االنتفاضة 

املصرية متثل «صحوة إسالمية».
  وكانت هذه إشـــارة إلى االنتفاضة 
التي أطاحت بشاه ايران الذي ساندته 
الواليات املتحدة في ١٩٧٩ والتي دفعت 

برجال الدين الشيعة إلى السلطة.

  وشددت أغلب جماعات املعارضة في 
مصر -مبا فيها حركة اإلخوان املسلمني 
احملظورة- على أن االحتجاجات ليست 

لها صبغة دينية.
   إلى ذلك، دعا البيت األبيض احلكومة 
املصريـــة اجلديدة إلى احترام اتفاقية 
السالم املوقعة مع إسرائيل بعد تنحي 

الرئيس حسني مبارك.
  وقال غيبس «أعتقد أن الشراكة التي 

أقمناها مع شعب ودولة مصر ٣٠ سنة 
جلبت االستقرار اإلقليمي والسالم على 
األخص بني مصر وإسرائيل» وأضاف 
«اعتقـــد أنه من املهم كمـــا كررنا عدة 
مـــرات أن تعترف احلكومة املقبلة في 
مصر باالتفاقـــات املوقعة مع حكومة 

إسرائيل».
  وكانت مصر وإســـرائيل قد وقعتا 
اتفاقية كامب ديڤيد في ١٧ ســـبتمبر 

عام ١٩٧٨ وقال غيبس إن املظاهرات في 
مصر ال تسيطر عليها جماعة واحدة 
أو أيدولوجية واحدة بل هي واســـعة 
مشددا على رغبة الواليات املتحدة في 
حصول انتقال منظم للســـلطة وقال 
إن الرئيـــس بـــاراك أوباما لم يجر أي 
اتصاالت مع أطراف أخرى أمس. وأضاف 
غيبس «ال أعتقد أن علينا أن نخاف من 

الدميوقراطية». 

 البحرين تؤكد «احترامها لخيارات» الشعب المصري
  

  املنامةـ  أ.ف.پ: اكدت مملكة البحرين امس احترامها خليارات الشعب املصري، 
وعبرت عن ثقتها في قدرة اجليش على ادارة شؤون البالد. وقال بيان نشرته وكالة 
االنباء البحرينية الرسمية ان «مملكة البحرين ومن منطلق اهتمامها بالتطورات 
املهمة التي تشهدها مصر كونها ركنا اساسيا لالستقرار واالمن في املنطقة لتؤكد 
مساندتها واحترامها خليارات الشعب املصري الشقيق وما يصبو اليه في مسيرته 
التاريخية من تطلعات وآمال نحو التقدم». واكدت البحرين ايضا ثقتها التامة بقدرة 
املجلس االعلى للقوات املسلحة في تثبيت االمن واالستقرار واستمرار دور مصر 

القيادي في العمل العربي املشترك والدفاع عن قضايا االمة. 

  أعضاء بالكونغرس «خائفون» من صعود «اإلخوان»
  

  واشطن ـ رويترز: بعد ساعات قليلة من تنحي الرئيس املصري 
عن السلطة سارعت الرئيسة اجلديدة للجنة الشؤون اخلارجية مبجلس 
النواب األميركي إلى التحذير من السماح جلماعة االخوان املسلمني 
بالظهور كقوة مؤثرة. وتعكس تعليقات النائبة اجلمهورية ايلينا روس 
ليتينن قلقا في الكونغرس من احتمال أن يقوم اسالميون بتحويل احد 
أهم حلفاء الواليات املتحدة إلى خصم يوفر مأوى جلماعات متشددة 
مصممة على احلاق الضرر بالواليات املتحدة والغاء معاهدة السالم بني 
مصر واسرائيل. وقالت ليتينن في بيان «يتعني علينا أيضا أن نحث 
ــاركة لالخوان املسلمني ومتطرفني  على رفض ال لبس فيه ألي مش
آخرين رمبا يسعون الستغالل واختطاف تلك االحداث للحصول على 
السلطة وقمع الشعب املصري واحلاق ضرر كبير بالعالقة بني مصر 
ــرائيل والدول احلرة االخرى». واضافت أنه  والواليات املتحدة واس
يتعني أن تركز الواليات املتحدة على املساعدة في ايجاد ظروف من 
اجل «انتقال هادئ ومنظم جتاه احلرية والدميوقراطية في مصر».

  ولم تصدر حتذيرات علنية عن اعضاء آخرين مبجلس النواب ضد 
ــلمني التي حظرتها احلكومات املصرية السابقة  جماعة االخوان املس

وصورتها على أنها تسعي القامة حكومة دينية.
  لكن كثيرين من اعضاء الكونغرس األميركي اعربوا عن مخاوفهم 
ــوا إنهم يأملون أال تعقب  ــا قد تتطور اليه االمور في مصر وقال مم

االضطرابات احلالية ثورة إسالمية على غرار الثورة االيرانية. 

 دعا الحكومة المصرية الجديدة إلى احترام اتفاقية السالم الموقعة مع إسرائيل

(رويترز)   سيدة مصرية تعبر عن فرحتها أمام إحدى دبابات اجليش املصري في ميدان التحرير أمس  

(أ.ف.پ)   مصريون يقومون بتنظيف ميدان التحرير أمس  

 اوباما معيدا رابطة العنق لغيبس في البيت االبيض    (أ.پ) 

 تغيير السلطة يواجه واشنطن بتحديات كبيرة أوباما يوّدع غيبس بإعادة ربطة عنق استعارها منه  يوم تنحي مبارك
 واشـــنطنـ  أ.ف.پ: ودع الرئيس االميركي باراك اوباما اول من 
امس الناطق باســـمه روبرت غيبس بإعادة ربطة عنق استعارها 
منه عام ٢٠٠٤ عند القائه خطابا شـــكل بداية بروزه على الساحة 
السياسية الوطنية. فبعد دقائق قليلة على مداخلة رسمية مكرسة 
الستقالة الرئيس املصري حســـني مبارك، توجه اوباما الى قاعة 
الصحافـــة في البيت األبيض حيـــث كان غيبس يعقد اخر مؤمتر 
صحافي له بعدما امضى اكثر من ســـنتني في منصبه. وقال اوباما 
ممازحـــا «بطبيعة احلال ان مغادرة غيبس ليســـت املغادرة األهم 

اليوم» في اشارة الى أحداث القاهرة.
  واشار الرئيس الى ان غيبس عمل معه منذ كان مرشحا ملجلس 
الشيوخ العام ٢٠٠٤. وقد دعي اوباما في السنة ذاتها الى القاء كلمة 

في املؤمتر العام للحزب الدميوقراطي في بوسطن الذي اختار جون 
كيري مرشحا للرئاســـة االميركية. وقال اوباما «الكثير من بينكم 
ظن ان اخلطاب هو الذي شغلنا كثيرا اال ان املشكلة األصعب التي 

كان علي حلها حينها كانت اختيار ربطة العنق».
  وتابع الرئيس يقول «قبل دقائق من اعتالئي املنصة كنا ال نزال 
مختلفني على ربطة العنق. ميشال (زوجة اوباما) لم تكن حتب ايا 
منهـــا. عندها قال احدهم، لم اعد اذكر من بالتحديد: ماذا عن ربطة 
عنق غيبس؟». واضاف اوباما «لـــم يثر األمر ابدا اال اني أظن انه 
لم يكن سعيدا بعدم استرداد ربطة العنق هذه». وقد سلم الرئيس 
غيبس ربطة العنق الشهيرة هذه لكن بعدما وضعها في اطار الى 

جانب كلمة شكر وصور يظهران فيها. 

 واشنطن ـ رويترز: رغم ترحيب الرئيس 
األميركي باراك أوباما بقرار الرئيس املصري 
حســـني مبارك التنحي عن الســـلطة إال أن 
واشنطن تواجه اآلن شكوكا عميقة وحتديات 
كبيرة في التعامل مع عملية انتقال السلطة 

في مصر التي يحتمل أال جتري بسالسة.
  وقال أوباما ان الشعب املصري قال كلمته 
وان العالم شـــهد حلظة من حلظات التاريخ 
الفارقة بعد ان سلم مبارك السلطة للجيش.
  ويواجه أوباما الذي دعا بشكل متكرر الى 
انتقال منظم للدميوقراطية حتدي مســـاندة 
اإلصالح السياســـي الواســـع في مصر مع 

احليلولة دون حصول اإلسالميني على قوة 
تكفيهم لعرقلة املصالح األميركية في املنطقة. 
كما ان عليه ان يخوض اختبار العمل على أال 
يخيف تغيير الســـلطة في مصر حلفاءه في 
الشرق األوسط مثل السعودية وإسرائيل او 

زيادة جرأة خصوم مثل إيران والقاعدة.
  وسيبذل املسؤولون األميركيون اآلن كل 
جهد ممكن للحفاظ على سالمة العالقات الوثيقة 
مـــع اجليش املصري الذي يعتمد كثيرا على 
املســـاعدات األميركية وينظر إليه على انه 
العامل األساسي في منع تدهور املوقف الى 

حد الفوضى. 

 المشير طنطاوي ركن محافظ
  

  واشنطنـ  رويترز: ينظر مسؤولون أميركيون الى املشير محمد حسني 
ــلحة في مصر كحليف ملتزم  طنطاوي رئيس املجلس األعلى للقوات املس
بتجنب حرب اخرى مع اسرائيل لكنهم رسموا له في السابق صورة على 
ــي واالقتصادي، وحتدث طنطاوي إلى وزير  انه مقاوم لإلصالح السياس
ــذ بدء األزمة في مصر كانت  ــاع األميركي روبرت غيتس ٥ مرات من الدف
آخرها ليل اخلميس وذلك وفقا ملا ذكرته وزارة الدفاع األميركية (الپنتاغون)، 
وهذه الروابط قائمة منذ وقت طويل ومهمة لواشنطن التي تقدم مساعدات 
عسكرية ملصر تبلغ ١٫٣ مليار دوالر سنويا، ولوحظ انه لم يكن لدى كبار 
ــؤولي وزارة الدفاع واملسؤولني العسكريني تعليق فوري بشأن قرار  مس
مبارك التنحي. فقد امتنع مسؤولو وزارة الدفاع األميركية عن الكشف عن 
فحوى محادثات طنطاوي وغيتس لكن غيتس اشاد علنا باجليش املصري 
كقوة تعمل على االستقرار خالل األزمة. وقال غيتس يوم الثالثاء ان اجليش 

املصري «قدم اسهاما في التحول الدميوقراطي».
  إال ان مسؤولني أميركيني وصفوا في أحاديثهم اخلاصة طنطاويـ  وفقا 
ــرها  ملا جاء في برقية لوزارة اخلارجية األميركية ترجع الى عام ٢٠٠٨ نش
ــاوم للتغيير» وغير  ــخص «مق موقع ويكيليكس على االنترنت ـ بأنه ش

مرتاح لتركيز الواليات املتحدة على مكافحة اإلرهاب.
  وشارك طنطاوي (٧٥ عاما) في ٣ حروب منها حرب السويس في ١٩٥٦ 
واحلرب العربيةـ  االسرائيلية في ١٩٦٧ و١٩٧٣، وقالت برقية وزارة اخلارجية 

انه «ملتزم مبنع نشوب اي حرب اخرى على االطالق».
ــيني نبهوا قبل زيارة له الى واشنطن في ٢٠٠٨ من    غير أن ديبلوماس
ــؤولني األميركيني ان يكونوا مستعدين ملقابلة «طنطاوي  أنه ينبغي للمس
ــدم في العمر واملقاوم للتغيير»، وقالت البرقية إن طنطاوي يعتبر أن  املتق

دور اجليش هو حماية الشرعية الدستورية واالستقرار الداخلي.
  وأضافت أنه اشار إلى استعداده الستخدام اجليش لكبح االخوان املسلمني 
قبل االنتخابات احمللية في ٢٠٠٨، ويعد املشير طنطاوي، القائد العام للقوات 
ــلحة التي تتولى السلطة حاليا في مصر، أحد اركان اجلهاز السياسي  املس
ــغل طنطاوي  ــلحة، يش ــكري املصري، الى جانب قيادة القوات املس العس
منذ ٢٠ عاما منصب وزير الدفاع واإلنتاج احلربي، ويقود املجلس األعلى 
للقوات املسلحة الذي اوكل اليه الرئيس املخلوع حسني مبارك مهمة ادارة 
ــؤون البالد بعد تنحيه عن السلطة مساء اجلمعة، بدأ املشير طنطاوي،  ش
البالغ اليوم من العمر ٧٦ عاما، حياته العسكرية في القوات البرية، وشارك 
ــي حرب األيام الـ ٦ في يونيو  ــويس العام ١٩٥٦، ثم ف في حرب قناة الس
١٩٦٧، وصوال الى حرب اكتوبر ١٩٧٣، ويحظى اجليش املصري الذي يقوده 
ــاعدات كبيرة من الواليات املتحدة منذ توقيع اتفاق السالم  طنطاوي مبس
ــرائيل في العام ١٩٧٩، اذ متنحه واشنطن سنويا ١٫٣ مليار  بني مصر واس
ــب معظم مناهضي النظام بضبط النفس الذي اظهره اجليش  دوالر، ورح
ــرطة التي اتهمت بارتكاب اعمال  ــعبية، بخالف الش خالل التحركات الش
عنف ضد املتظاهرين، وتخللت التظاهرات العديد من مشاهد التقارب بني 

احلشود وعناصر اجليش. 

 القاهـــرة ـ أ.ف.پ: يواجه اجليش املصـــري الذي عهد اليه 
الرئيس حســـني مبارك ادارة شـــؤون البالد قبل تنحيه مهمة 
جسيمة وهي اعادة االستقرار مع االستجابة لتطلعات «ثورة 

٢٥ يناير» الشعبية الى التغيير الدميوقراطي.
  ويرأس هذا املجلس وزير الدفاع املشير محمد حسني طنطاوي 
الذي قام اول من امس بجولة امام القصر الرئاسي في ضاحية 

مصر اجلديدة القاهرية لتحية احملتفلني وتهنئتهم.
  وكان املجلـــس األعلى للقوات املســـلحة أعلن اخلميس انه 
في اجتماع مستمر التخاذ «االجراءات» الالزمة «للحفاظ على 
األمة» وانه يؤيد «املطالب املشـــروعة للشعب» دون مزيد من 
االيضاحات.  وصباح امس االول اعطى اجليش االنطباع وكأنه 
يدعم رغبة مبارك في البقاء في منصبه حتى انتهاء واليته في 
سبتمبر املقبل ما اثار خيبة أمل املتظاهرين. لكن يبدو ان اتساع 
حجم التظاهرات احلاشدة اجلمعة ورمبا ايضا الضغوط الدولية 
املتزايدة الســـيما االميركية حمال اجليش على القبول برحيل 
مبارك. ويقول مصطفى كامل سعيد استاذ العلوم السياسية في 
جامعة القاهرة «منذ البداية لم يتدخل اجليش ملنع التظاهرات، 
ولم يقم بالدور الذي كان يريد مبارك بالتأكيد ان يقوم به. لقد 
فضل ان يبقى على احلياد ويلزم موقف احلكم». من جانبه قال 
مدير مركز «منتدى البدائل» للدراسات السياسية عمرو الشبكي 
«اجليش كان يعتبر الضامن والوسيط بني سلطة غائبة وبني 
ثورة في الشارع». واآلن يرث اجليش بلدا منهكا اقتصاديا بعد 
١٨ يوما من التظاهرات الشعبية التي شلت العديد من قطاعات 

البالد السيما قطاع السياحة اضافة الى إغالق البورصة. 

 المصريون يستعيدون إحساسهم بالفخار
  

  القاهرة ـ رويترز: كان لســـقوط مصر فريسة بني براثن أمراض 
اجتماعية واقتصادية وسياسية خالل العقود الثالثة من حكم الرئيس 
املصري السابق حسني مبارك مذاق مر بالنسبة لبلد ينعم بتاريخ 

ميتد لسبعة آالف عام.
  ويحب املصريون أن يطلقوا على بلدهم اسم «أم الدنيا» وبالنسبة 
لفترات طويلة من تاريخهم العريق فلديهم سبب معقول للمطالبة 

بهذا الوصف.
  لكن بينما تابع كثيرون التدهور الذي حدث أثناء سنوات مبارك 
في احلكم واألحداث الســـابقة مثل هزمية ١٩٦٧ على يد إسرائيل أو 
حتى ثورة اجليش في عام ١٩٥٢ الذي أطاح بالنظام امللكي فإن مصر 
كانت تغرق على ما يبدو في الســـنوات األخيرة في مزيد من الفقر 

والوحشية واالستغالل والتخبط واخلداع اإلعالمي.
  وبسط جهاز مبارك األمني أذرعه في كل جانب من جوانب احلياة 

في مصر في أعقاب سحقه لعصيان إسالمي مسلح.
  وقالت جماعات حقوقية إن آالف احملتجني مألوا السجون املصرية 

ولكن أعدادهم لم تعرف بدقة والتزال غير معروفة.
  وشجع مبارك سياسات التحرر االقتصادي التي جذبت رأسماليني 

من املقربني إلى أحضان الدولة ولكنها همشت ماليني املصريني.
  وبينما مت تهميش الطبقة املتوســـطة ارتأى األثرياء العيش في 
جتمعات سكنية محاطة بأسوار حول القاهرة بينما صار الفقراء أكثر 
فقرا في أحزمة العشوائيات التي حتيط باملدينة. واستعاد املصريون 
عزتهـــم أثناء الثورة التي بدأت في ٢٥ يناير ومن بني الهتافات التي 
رددها مئات ألوف املصريني الذين تدفقوا إلى الشوارع بعد أن أجبر 
اجليش مبارك على التخلي عن املنصب في مواجهة حركة متنامية 

للعصيان املدني «أنا مصري وأفخر بأني مصري». 

 رحيل مبارك سيؤثر على وضع الفلسطينيين
  

  رام اهللاـ  أ.ف.پ: يرى محللون ان تنحي الرئيس املصري حسني 
مبارك سيؤثر على الفلسطينيني في مفاوضاتهم مع اسرائيل او وضعهم 
في قطاع غزة. وقال استاذ العلوم السياسية واحمللل السياسي سميح 
شبيب ان «الركيزة االستراتيجية للقيادة الفلسطينية في العملية 
السياســـية كانت القيادة املصرية، هذه الركيزة انهارت وهدمت». 
واضاف: ان توقيع مصر التفاقية السالم مع اسرائيل في كامب ديڤيد 
«ادى الـــى حتول العالم العربي من حالة حروب مع اســـرائيل الى 
حاالت من التسويات السياسية»، معتبرا ان هذا التحول في مصر 
والعالم العربي هو ما دفع الفلسطينيني نحو االنخراط في عمليات 
تسوية سياسية مع اســـرائيل. وقال شبيب: لم يعد اساس لورقة 
التفاهـــم بني حماس وفتح ألن من حمل هذا امللف (عمر ســـليمان) 

رحل والوضع الفلسطيني وحتى العربي سيتجدد. 

 االستقرار والديموقراطية.. تحّد كبير أمام الجيش المصري 

 حقائق عن الجيش المصري القوي
 رويترز: تنحى الرئيس املصري 
حسني مبارك امس األول عن احلكم 
في مصر وسلم السلطات إلى اجليش 
منهيا ثالثة عقود من احلكم الشمولي 
ــوط متزايدة من اجليش  بعد ضغ

واالحتجاجات املطالبة برحيله.
  وفيما يلي بعض التفاصيل عن 
ــذي يبلغ عدد  اجليش املصري ال
ــه ٤٦٨٥٠٠ جندي في اخلدمة  قوات
ــى ٤٧٩ الفا من قوات  باالضافة ال

االحتياط.

  القوات البرية

  عدد القوات: ٢٨٠ الفا الى ٣٤٠ 
ــم املجندون، دبابات  الفا مبن فيه
ــا  ــية - ٣٧٢٣ بينه ــال الرئيس القت
ــة إيه١إم١ ابرامز، مركبات  ٩٧٣ دباب
ــتطالع-٤١٠، مركبات املشاة  االس

ــالت  ــة-٦١٠، حام ــة املدرع القتالي
االفراد املدرعة-٤١٦٠، قطع املدفعية 
٤٤٨٠ (بينها ٤٩٢ ذاتية الدفع و٩٦٢ 
يجري قطرها)، مدافع املورتر-٢٥٢٨، 
صواريخ سطح - جو للدفاع اجلوي 
- ٢١٠٠ على االقل، الصواريخ سطح 

-سطح التكتيكية- اكثر من ٤٢.

  القوات البحرية

ــم  ــوات: ١٨٥٠٠ بينه ــدد الق   ع
ــدون، الغواصات-٤ غواصات  مجن
دورية تكتيكية، مقاتالت السطح - 
١٠، مقاتالت تقوم بأعمال الدورية 

وحماية السواحل- ٤١.

  القوات الجوية

ــوات: ٣٠ الفا بينهم ١٠    عدد الق
آالف مجند.

القيام  ــادرة على  الق   الطائرات 
ــات قتالية - ٤٦١، ١٦٥ طائرة  بعملي
مقاتلة-٢٦ طائرة إف١٦-إيه و١٢ طائرة 
إف١٦-بي و٧٤ طائرة ميج-٢١ إف و٥٣ 
ميراج دي/إي، الطائرات الهليكوبتر- 
الكترونية  اربع طائرات استطالع 

للعمليات اخلاصة.
  ٢٥ طائرة هليكوبتر الكترونية 

هجومية.

  القوات األخرى

  يوجد ايضا ١٥٠ الفا من قوات 
قيادة الدفاع اجلوي و٣٩٧ الفا من 

قوات االمن.

  لمحة تاريخية

  ـ ساعد اداء اجليش خالل حرب 
اكتوبر عام ١٩٧٣ في استعادة مكانة 

وهيبة اجليش بعد هزميته في حرب 
عام ١٩٦٧.

  ـ لعبت قوات اجليش دورا في 
احلفاظ على االستقرار الداخلي في 
السابق لكن في ظل ظروف قاهرة 

فحسب.
  ومن هذه الظروف اعمال الشغب 
العنيفة احتجاجا على ارتفاع اسعار 
ــام ١٩٧٧ وانتفاضة قوات  الغذاء ع
ــزي في القاهرة ومدن  االمن املرك

اخرى عام ١٩٨٦.
ــلحة    ـ عزز تعامل القوات املس
ــم باالحتراف والتمرس  الذي اتس
ــداث الطارئة رأي  خالل هذه االح
الشعب في ان اجليش هو احلصن 
االخير ضد االسالميني املتشددين او 
اي عناصر اخرى قد تهدد السلطة 

املدنية. 


