
الثالثاء 15 فبراير  2011 47عربية وعالمية

رئيس منطقة اليورو يؤيد تجميد أرصدة حسني مبارك في 17 بلداً
عواص����م � وكاالت: قال ج����ان كلود يونكر 
رئيس مجموعة اليورو التي تضم 17 بلدا امس 
انه يؤيد قي����ام دول االحتاد االوروبي بتجميد 
ارصدة الرئيس املصري السابق حسني مبارك 

في اخلارج.
يأتي هذا فيما يعتزم االحتاد األوروبي مناقشة 
جتميد محتمل لألرص����دة األوروبية للرئيس 

املصري السابق حسني مبارك.
وقالت وزيرة االقتصاد الفرنسية كريستني 
الجارد امس قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة 
اليورو في بروكسل: »هذه القضية سنناقشها 
على املس����توى األوروبي«. وذكرت الجارد أن 
فرنسا مس����تعدة للتعاون مع القضاء املصري 

والتونسي أيضا.
وأش����ارت الجارد إلى أن����ه مت املراهنة على 
مبادرة البنك الدولي واألمم املتحدة التي تسمى 

ب� »استعادة األصول املسروقة«.
الى ذلك، قال مسؤول في البورصة املصرية 
امس انه تقرر استمرار اغالق البورصة املصرية 
حلني استقرار االوضاع بالبنوك املصرية وسيتم 
االعالن عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة 

من بدء التداول.
وكان من املنتظر ان تستأنف السوق عملها يوم 
االربعاء بعد أن ظلت مغلقة ألكثر من أسبوعني 
عقب تفجر موج����ة احتجاجات أدت الى تنحي 

الرئيس املصري حسني مبارك عن احلكم.
وقال املس����ؤول الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز »في ضوء 

االجتماعات الت����ي متت بني البورصة املصرية 
وهيئ����ة الرقابة املالية وش����ركة مصر املقاصة 
واألطراف املعنية بالسوق قررنا استمرار اغالق 
البورصة املصرية حلني استقرار االوضاع بالبنوك 
وس����يتم االعالن عن موعد ب����دء التداول قبلها 

بنحو 48 ساعة«.
وقال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة 
عربية للوساطة في االوراق املالية »الهدف من 
ق����رار التأجيل هو االنتظ����ار حتى االنتهاء من 

مظاهرات البنوك القائمة حتى اآلن«.
وتابع »ال ميكن عمل البورصة دون انتظام 

العمل بالبنوك ليومني على األقل«.
والبن����وك املصرية مغلقة بق����رار من البنك 
املركزي بعد سلس����لة احتجاج����ات واضرابات 
في بنوك مملوكة للدولة أمس االول. وستكون 
البنوك مغلقة اليوم أيضا مبناسبة عطلة املولد 

النبوي.
وقد عصفت االحتجاجات الشعبية بالبورصة 
املصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه )12 مليار 
دوالر( في آخر جلستي تعامل قبل إيقاف التداول 

في 30 يناير.
الى ذلك، صرح املستشار جودت امللط رئيس 
اجلهاز املركزي للمحاسبات بأنه طبقا للبيانات 
الصادرة عن البنك املركزي املصري، بلغ صافى 
الدين العام الداخل����ي  888 مليار جنيه في 30 
يونيو 2010 بنس����بة 73.6% من الناجت احمللى 

اإلجمالي.
وقال امللط في تصريح له امس: بلغ مجموع 

صافى رصي����د الدين العام الداخلي واخلارجي 
1080 مليار جنيه بنسبة 89.5% من الناجت احمللى 
اإلجمالي في 30 يونيو 2010، مشيرا إلى أن النسب 
املشار إليها قد ارتفعت عن احلدود اآلمنة. وكشف 
رئيس اجلهاز املركزي للمحاس����بات أن اجلهاز 
أرسل خالل الفترة من يوليو 2004 حتى يوليو 
2010 نحو ألف تقرير رقابي، وهي فترة حكومة 
أحمد نظيف التي صدر قرار رئيس اجلمهورية 
بتشكيلها في يوليو 2004. وأضاف امللط ان هذه 
التقارير أرس����لت جميعا إلى مؤسسة الرئاسة 
وإلى رئيس مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس 
الوزراء وإلى رئيس هيئة الرقابة اإلدارية، كما 
أرسلت إلى الوزراء واحملافظني املختصني وإلى 
رؤساء الهيئات اخلدمية واالقتصادية وغيرها من 
شركات القطاع العام وقطاع األعمال والشركات 
املشتركة. وقال رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات 
إن تقارير اجلهاز أش����ارت إلى صور عديدة من 
إهدار املال العام ومالحظات وس����لبيات عديدة 
يجب عدم جتاهلها واالعتراف بها حتى تكون 
خطوة عل����ى طريق اإلصالح وذلك على النحو 

التالي:
أوال: سبق لرئيس اجلهاز أن أعلن أمام مجلس 
الش����عب مجتمعا على مدى السنوات العديدة 
السابقة أن عددا من الوزراء واملسؤولني في هذا 
الوطن أعطوا فأوفوا، لهم بصمات واضحة وأداء 
متميز في مواقعهم، يدركون معنى املسؤولية 
وأمانة املنصب وشفافية القرار، وقدرة نادرة على 
اإلجناز ورؤية واسعة يعملون حلساب الوطن، 

إال أن عددا ليس بالقليل من الوزراء واملسؤولني 
ال يأخ����ذون األمور احلياتي����ة للناس باجلدية 
املطلوبة، ويتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض 
عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، 
غير قادرين على التنبؤ باملشكالت، عاجزين عن 
مواجهة املواقف واألزمات والتصدي للمشكالت 
العامة، تركوا األزمات تتفاقم رغم مؤشرات كثيرة 
كانت تنذر باقترابها، بل إن بعض املس����ؤولني 

يساهمون في صنع األزمات.
ثانيا: وجود أزمة ثقة بني املواطنني واحلكومة 
من مظاهرها ودالئلها أنه ليست هناك لغة واحدة 
للحكومة ولكنها لغات مختلفة في ضوء غياب 
التنسيق واألداء اجلماعي وضعف قنوات االتصال 
بني احلكومة املركزية واإلدارة احمللية، وضعف 
املراقبة واملتابعة، وكثرة التصريحات الوردية 
على لس���ان بعض الوزراء واحملافظني، وجلوء 
بعض املسؤولني إلى التعتيم اإلعالمي، وإنكار 
حدوث األزمة في بدايتها وعدم االعتراف بوجود 
أي خلل أو التقليل من شأن احلدث ومن تأثيره 
ومن نتائجه، أو متييع احلدث حتى ينساه اجلميع، 
وإحس���اس املواطنني بتجاهل احلكومة لهموم 

ومواجع وأنات املهمشني ومحدودي الدخل.
ثالثا: إن ما حتقق من إجنازات لم ينعكس على 
احلياة اليومية لألغلبية العظمى من املواطنني 
فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودو الدخل بل 
والطبقة املتوسطة بإجنازات احلكومة االقتصادية 
حي����ث إن عائد اإلجن����ازات االقتصادية ال يتم 

توزيعه بشكل عادل.

البورصة ستظل مغلقة لحين استقرار أوضاع البنوك.. والملط: صافى رصيد الدين العام الداخلي والخارجي 1080 مليار جنيه

الرئيس املصري السابق حسني مبارك

الجنزوري بعد 11 عامًا من الصمت: كنت أعمل كرئيس وزراء حقيقي فأقالني الرئيس
و3 أسباب وراء إسقاط مبارك.. »الفساد والجمود السياسي والحاشية«

املتحدة، بحسب قوله.
وكشف »اجلنزوري« عن سر 
تعومي اجلنيه املصري في عصر 
»عاطف عبي���د«، فقال: »في 29 
يناير 2003 ق���رر عاطف عبيد 
رئي���س الوزراء آن���ذاك، تعومي 
اجلنيه بعد أن أجبره البنك الدولي 
على ذلك وكن���ت أنا قد رفضت 
تلك السياسة وقلت له باحلرف 
الواحد: »يا عاطف مستش���ارو 
البن���ك ميدخلوش مصر« إال أن 
القرار طبق بعد إقالتي وأصبح 

عبيد رئيسا للوزراء«.
وأضاف اجلنزوري: »ألغيت 
الكثير من الضرائب ألنني كنت 
راغب���ا في خلق عالقة مصاحلة 
وصدق مع املجتمع حتى يصدقني 
املواط���ن املص���ري ويعطيني 

أذنه«.
وشدد اجلنزوري على ضرورة 
الدستور وليس تعديله  تغيير 

ألن به مواد تناقض أخرى.
وأشار اجلنزوري إلى أن النظام 
السابق تعمد زيادة أعداد جنود 
األمن املركزي حتى أصبحت أكبر 
من القوات املسلحة، كي تتحمل 
قضاياه السياسية وحتمي النظام 

وأعوانه.

ق���رارا جمهوري���ا، وقال  بذلك 
اجلنزورى: »قلت له حني عرفت 
ذلك: »هاعلقك من رجلك الشمال 
لو ما رجعتش األرض ألصحابها 
خالل 24 ساعة، ألن اللي عملته 

يدخلك السجن«.
وذكر اجلنزوري أنه منع البناء 
عل���ى األرض الزراعية بقرارات 
م���ن احلاكم العس���كري، حتمل 
محافظ اإلقليم املسؤولية متاما 
كالفالح، وجنحت تلك السياسة 
الزراعية  في االحتفاظ باألرض 
الفتا إلى أنه من���ذ خروجه من 
الوزارة فقدت مصر 30 ألف فدان 

سنويا.
وحتدث »اجلنزوري« بأسى 
عن مشروع توشكى وترعة السالم 
وأكد أنهما من أجنح املشروعات 
الزراعية، إال أن إقالته من الوزارة 
جعلت كل املشاريع تتوقف، قائال: 
»مستعد للمحاكمة بسبب توشكى 
على أن يحاكم من أوقف املشروع 
بع���دي، فكلما نظ���رت لألرض 
واملياه وخطوط السكك احلديدية 
وجوارهم صحراء أبكى«، مشيرا 
إلى أن هناك من يقف وراء فشل 
اس���تصالح األراض���ي حتى ال 
نتوقف عن االستيراد من الواليات 

التي كانت قادرة على  املسلحة 
إحباطها، لكنها قررت احتضانها 
واتخذت موقف���ا وطنيا محايدا 
يذك���ره له���ا التاري���خ. وانتقد 
اجلنزوري سياسة اخلصخصة 
التي انتهجتها الدولة خالل العقد 
األخير، وقال إن وزير االستثمار 
السابق محمود محيي الدين كان 
يتباهى بقدرته على بيع كل شيء، 
وأنه وجه له انتقادا صريحا عند 
طرح فكرة الصكوك الشعبية، 
واصفا إياها ببيع العظم للشعب 
بعد أن استأثرت احلكومة بكل 
ما له قيمة. وتساءل عن مصدر 
ث���روات بعض رج���ال األعمال 
التي كانت س���ببا رئيس���يا في 
تكريس الغضب الش���عبي لدى 

املواطنني.
البورصة  وشبه اجلنزوري 
املصرية بطاولة القمار، الفتا إلى 
أن أرباحها كانت توزع بش���كل 
منظم على أش���خاص بأعينهم، 
الوزراء األسبق  وكشف رئيس 
عن واقعة تالعب لوزير اإلسكان 
السابق محمد إبراهيم سليمان، 
عندما ح���اول تخصيص قطعة 
أرض مملوك���ة ألطباء مصريني 
ملجموعة رجال أعمال، مستصدرا 

واحلاش���ية احمليطة بالرئيس 
مبارك. وشدد »اجلنزوري« على 
أن جناح هذه الثورة اشتركت فيه 
3 عوامل، هي: الشباب الذي أخذ 
املبادرة، والشعب الذي جتاوب 
معها وأكسبها شرعية، والقوات 

ألن م���ن قام���وا به���ذا التغيير 
إكماله، وأضاف  قادرون عل���ى 
أن عوامل س���قوط النظام كانت 
كثي���رة، أبرزها الفس���اد وعدم 
اإلصالح السياسي وأعضاء جلنة 
السياس���ات في احلزب الوطني 

أرقام غي���ر حقيقية عن  تقدمي 
الواردات والصادرات تتناقض مع 
ما جاء في تقرير البنك املركزي، 
وقال: »فيه ش���يطان ركب دماغ 
بطرس غالي، فهمه إن االصالح 
االقتصادي هيتكتب في التاريخ 

باسمه«.
وقال اجلن���زوري إن النظام 
احلاكم تأخر كثيرا في التعامل 
مع أزمة 25 يناير، وأنه لو قرر 
مبارك حل احلكومة وتعيني نائب 
للرئيس واإلع���الن عن تعديل 
الدستور يوم 25 يناير ملا وصلت 
األم���ور إلى هذه املرحلة، مؤكدا 
أنه تنبأ بهذه الثورة منذ سنوات 
مضت، وأش���اد بالشباب الذين 
قادوها وألهبوا حماس الشعب، 
واصفا بعضا ممن التقى بهم بأنهم 
كانوا على نفس القامة من الثقافة 
والوعي مع أه���م الوزراء الذين 
عاصرهم خالل عمله احلكومي. 
وقال اجلنزوري إن ش���عور 
املصريني بالفق���ر والظلم الذي 
تراكم خالل الس���نوات املاضية 
كان السبب الرئيسي في اشتعال 
هذه الثورة، مطالبا أهل اخلبرة 
بالوق���وف خلفهم ال أن يضعوا 
أنفس���هم في الصفوف األولى، 

نهاي���ة خدمة عل���ى عملهم في 
جهات أخرى ومن ثم املساهمة 
في سيطرة احلزب احلاكم على 
االنتخابات وغيرها من اإلجراءات، 
مطالب���ا بض���رورة تغيير تلك 
الطريق���ة واختيار موظفني من 
احملليات نفس���ها يتدرجون في 
س���لم العمل حتى يصلوا ملقعد 

احملافظ.
وع���ن أس���باب إقالت���ه من 
الوزارة ق���ال اجلنزوري: »كنت 
أتخ���ذ قراراتي دون اس���تئذان 
الرئيس، بصفتي رئيس وزراء، 
وكان وزرائي يتخذون القرارات 
دون الرج���وع إلي، فكنت أعمل 
كرئي���س وزراء حقيقي وليس 

مجرد سكرتير رئاسة«.
واكد اجلن���زوري، في حوار 
اخر مع جريدة »املصري اليوم« 
املستقلة، ان ستة أشخاص أوقعوا 
بينه وبني مبارك بتوصيل رسالة 
مفادها أن اجلنزوري ينافسك، 
وأن له شعبية كبيرة في الشارع 
املصري. ووصف سياسة وزير 
املالية األس���بق يوسف بطرس 
غال���ى بأنها أض���رت االقتصاد 
القومي بشكل مباشر، وأنه تعمد 
تضليل ال���رأي العام من خالل 

ف���ي أول حدي���ث ل���ه بعد 
صمت دام 11 عاما، أكد د.كمال 
اجلن���زوري رئي���س الوزراء 
األس���بق، أن الفساد في مصر 
أصبح سلوكا يوميا كالطعام 
والشراب، وأن إهمال قطاعات 
اإلنتاج واجتاه الدولة لألنشطة 
الريعية هما السبب الرئيسي في 
انهيار االقتصاد الوطني، مشيرا 
إلى أن حكومة نظيف اجتهت 
بقوة نحو أنش���طة البورصة 
وبيع األراضي ألنها تزيد الدخل 
بينما يقل اإلنتاج فحدثت الكارثة 

واخلسائر باملليارات.
وكشف اجلنزوري لبرنامج 
»العاشرة مساء« على قناة درمي 
مساء أمس األول، عن سر فساد 
احملليات قائال: »احملليات بها 3.5 
ماليني موظف ومواردها قليلة 
لذلك ترتفع فيها نسب الرشاوى، 
بينم���ا تظل امل���وارد في قبضة 
احلكومة املركزية التي تسيطر 
على كل شيء، لذلك فالبد أن يكون 

للمحليات مواردها اخلاصة«.
ولفت »اجلن���زوري« إلى أن 
طريقة اختيار احملافظني يشوبها 
خلل كبير ألنهم يتم اختيارهم 
من خارج جهاز احملليات كمكافأة 

أكد أن النظام تأخر كثيراً في التعامل مع أزمة 25 يناير.. وأشاد بالشباب الذين قادوها

د.كمال اجلنزوري

عبدالمنعم أبوالفتوح: »اإلخوان« لن تخوض انتخابات الرئاسة

»الداخلية« تعيد بناء الشرطة

»العفو الدولية« تشكل شبكة
لتتواصل مع الشباب المصري

موسكو � أ.ش.أ: صرح د.عبداملنعم أبوالفتوح 
القيادي في جماعة اإلخوان املسلمني بأن اجلماعة 
لن تقدم مرشحا النتخابات الرئاسة ولن تشارك في 
حكومة تسيير األمور حاليا أو أية حكومة أخرى 

سيقوم البرملان املصري بتشكيلها.
وقال أبوالفتوح � في حديث لصحيفة »روسيسكايا 
جازيتا« الروسية الرسمية امس إن اإلخوان املسلمني 
هي حركة إسالمية وال تريد أن تكون العبا سياسيا، 

وأنها ال تسعى للوصول إلى السلطة السياسية.
وعم���ا إذا أمكن أن تعمل اجلماع���ة على إقامة 
دولة إسالمية في مصر، قال أبوالفتوح إن الدولة 

اإلسالمية قائمة في مصر منذ تأسيسها قبل 1500 
س���نة، وإمنا من الضروري تطويرها وإصالحها، 
وبطبيعة احلال يجب أن يتم هذا بغير الطرق التي 

يقترحها املتطرفون.
وحول توقعاته لتطورات الوضع في مصر، قال 
القيادي في جماعة اإلخوان املسلمني، إنه بعد تنحي 
الرئيس مبارك فإنه من الضروري إزالة كل معوقات 
تشكيل األحزاب السياسية واملنظمات االجتماعية 
حتى يكون املجتمع املص���ري دميوقراطيا وحرا، 
ويجب أن يتحقق هذا الهدف خالل الفترة االنتقالية 

التي تستغرق من 6 أشهر إلى عام.

القاهرة � أ.ش.أ: بدأت األجهزة املعنية بوزارة الداخلية في فحص 
حجم اخلسائر التي تكبدتها الوزارة خالل الفترة املاضية، للعمل على 

إعادة بناء وهيكلة جهاز الشرطة إلى ما كان عليه قبل تلك الفترة.
فبالنسبة للخسائر البش����رية واملتمثلة في حصر أعداد الشهداء 
واملصاب����ني خالل تل����ك الفترة، تبني من خالل الفحص استش����هاد 6 
ضباط و11 فرد ش����رطة و15 مجندا وإصاب����ة 342 ضابطا و167 فرد 

شرطة، و570 مجندا.
وبالنسبة للخسائر املادية، تبني احتراق 99 قسم شرطة على مستوى 
اجلمهورية و6 سجون مختلفة وانهيار أسوار بعضها باإلضافة إلى 
احتراق عدد كبير من وحدات احلماية املدنية على مستوى اجلمهورية 

وكذلك سيارات الترحيالت وسيارات النجدة.
وتقوم األجه����زة األمنية حاليا باتخاذ جمي����ع اإلجراءات الالزمة 
لترميم وإعادة بناء تلك املنشآت إلى ما كانت عليه قبل تلك األحداث 
ألداء الدور الشرطي وفقا ألعلى معدالت الكفاءة املطلوبة حتت شعار 

الشرطة اجلديد »الشرطة في خدمة الشعب«.

واش����نطن � أ.ش.أ: أعلنت منظمة »العفو الدولية« بواشنطن عن 
تشكيل شبكة مشتركة بهدف خلق تواصل جديد بني الشباب املصري 
ومؤسسات صناعة القرار األميركية. وأعلن مسؤولو املنظمة، املعروفة 
اختصارا ب� »أمنستي«، »أن هناك اتصاالت مستمرة مع شباب نشطاء 
داخل مصر وخارجها ملساعدتهم على حتقيق أهداف ثورتهم األساسية 
املتمثل����ة في إقامة نظام دميوقراطي تعددي يحترم احلقوق الفردية 
واحلريات اجلماعية«، كاشفني عن أن هذه الشبكة كانت هي وسيلة 
تواصل املنظمة مع املتظاهرين مبيدان »التحرير« أيام االعتصام الذي 

أدى إلى تخلي الرئيس حسني مبارك عن الرئاسة.
وقال تي كومار مدير شؤون مؤيدي املنظمة: »هدف هذه الشبكة 
التعرف على سبل وكيفية مساعدة املنظمة احلقوقية للمصريني في 
الداخل واخلارج على حماية ثورتهم ومكتسباتها«. وقد عقدت املنظمة 
اجتماعا في العاصمة األميركية واشنطن في إطار سلسلة اجتماعات 

عقدتها املنظمة حتت شعار »اليوم العاملي للعمل من أجل مصر«.

دمشق: شعوب المنطقة قادرة على اإلصالح  
والتزام مصر بـ »كامب ديڤيد« شأن داخلي 

دمشق ـ هدى العبود والوكاالت
قال الرئيس السوري بشار 
األسد خالل اس���تقباله وزير 
اخلارجي���ة االيطال���ي فرانكو 
فراتيني ان ش���عوب املنطقة 
قادرة على اإلصالح وتريده بقدر 

رفضها لإلمالءات اخلارجية.
وذكرت وكالة األنباء السورية 
الرسمية »سانا« ان األسد شدد 
خالل اللقاء على »أهمية إجراء 
مراجعة ش���املة للسياس���ات 
الدولية عموما واألوروبية على 
وجه اخلصوص فيما يتعلق 
بقضايا املنطقة األساسية خاصة 
أن شعوب املنطقة أثبتت أنها 
قادرة على اإلصالح وتريده بقدر 
رفضها لالمالءات اخلارجية«.

بدوره اعتب���ر فراتيني أن 
»استقرار األوضاع في املنطقة 
شيء أساسي الستقرار أوروبا 
إل���ى »بناء  والعال���م«، داعيا 
الثقة املتبادلة بني دول ضفتي 
املتوسط وشعوبها من خالل 
برامج تخلق املزيد من التواصل 
م���ع احترام ثقافة كل ش���عب 

وسيادة كل بلد«.
وحضر اللقاء وزير اخلارجية 
وليد املعلم وعبد الفتاح عمورة 
معاون وزير اخلارجية ومدير 
إدارة أوروبا في وزارة اخلارجية 
والسفير اإليطالي في دمشق 

والوفد املرافق لفراتيني.
وكان املعلم اعتبر في وقت 
سابق أن إعالن املجلس األعلى 
للقوات املسلحة املصرية التزام 
بالده باتفاقية »كامب ديڤيد« 
للسالم بني مصر وإسرائيل أمر 
»يخص مصر«، مشددا في الوقت 
نفسه على »اس���تمرار رفض 

دمشق لهذه االتفاقية«.
وأوض���ح املعلم في مؤمتر 
صحافي مع فراتيني »موقف 
سورية من كامب ديڤيد معروف 
منذ التوقي���ع عليها وما زلنا 
نعتقد أن إحالل س���الم عادل 
وش���امل في املنطقة هو الذي 
أما  يحقق األمن واالس���تقرار 
التزام مص���ر باحترام  إعالن 
التزاماتها الدولية فهذا ش���أن 

يخص مصر«.
وأض���اف »نحن منذ اندالع 
الث���ورة في مص���ر قلنا إن ما 
يجري في مصر ش���أن داخلي 
وما يهمنا هو استقرار الشقيقة 
مصر وأن تلعب دورها الطبيعي 

في العالم العربي«.
بدوره كش���ف فراتيني عن 
»مبادرة إيطالية اقترحها أمام 
األسد كنوع من االتفاق على بناء 
الثقة بني ضفتي املتوسط مبا 
يخدم إرادة املساعدة واملساندة 

لدول املنطقة«.

وفي رد للمعلم على سؤال 
بشأن هذه املبادرة قال »استمعنا 
للمرة األولى للمبادرة اإليطالية.. 
سيكون هناك حوار متواصل 
بيننا وبني اخلارجية اإليطالية 
لبلورة أفكار هذه املبادرة والبد 
أن نصل إلى حتليل مشترك عن 
أسباب عدم انطالق الشراكة من 
أجل املتوسط بحيث يتم جتنب 
سلبيات املبادرات السابقة في 

املبادرة اإليطالية«.
وأضاف: »منوذج العالقات 
السورية � اإليطالية ميكن أن 
يش���كل حجر زاوي���ة في هذه 
املبادرة نح���ن وإيطاليا على 
الدخول  وش���ك رفع س���مات 
لديبلوماسيني ورجال األعمال 
والطالب«، وهنا علق فراتيني 
قائال: »أصدقاءن���ا يقترحون 
ونحن نساعد على حتقيق ذلك«، 
ونوه فراتيني مببادرات االنفتاح 
التي تتخذها سورية وبخاصة 
»في موضوع ال� »فيس بوك« 
وال� »يوتيوب« وهي خطوات 
نحو الش���فافية التي تبدأ من 
األس���فل إلى األعل���ى وتصب 
دائما في مصلحة البلد«، معربا 
ع���ن أمله في أن »يتم التوقيع 
على اتفاق الشراكة السورية � 
األوروبية من دون أن يتسبب 

في أي نوع من اإلساءة«.

إدارة أوباما تراجع المستفاد من الثوراتمبادرة إيطالية لبناء الثقة بين ضفتي المتوسط
الشعبية السابقة لتطبيقها في مصر

واش����نطن � يو.بي.آي: ب����دأت اإلدارة األميركية 
مبراجعة الدروس الس����ابقة املكتسبة من الثورات 
الش����عبية لتطبيقها مبصر في مس����عى إلرس����اء 

الدميوقراطية بعد تنحي الرئيس حسني مبارك.
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« أن مستشار 
األمن القومي توماس دونيلون طلب من بعض كبار 
املسؤولني مراجعة الثورات الشعبية احلديثة التي 
أطاحت بحكومات لدراسة احتمال تطبيقها في مصر. 
وقد شملت املراجعة 6 ثورات تتركز على ثورات ضد 
ديكتاتوريات كانت حتظى بدعم الواليات املتحدة منها 
الثورة ضد الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس في 
العام 1986 وانتقال تش����يلي إلى الدميوقراطية عام 
1990 بعد أوغستو بينوشيه واحتجاجات إندونيسيا 
في العام 1998 باإلضافة إلى الدروس املكتسبة من 
صربيا وپولندا. ونقلت عن مسؤول رفيع املستوى 
قوله »ندرس عن قرب كل هذه احلاالت« مشيرا إلى 
أن التش����ابه مع الوضع في مصر ليس دقيقا ولكن 
ثمة سبل عدة لتحقيق الدميوقراطية. وحظيت حالة 

إندونيسيا على االنتباه األكبر مبا أن الرئيس باراك 
أوباما قضى معظم طفولته في الدولة اإلس����المية 
األكب����ر وقد طلبت إدارة أوباما من عدة مس����ؤولني 
أشرفوا على الثورة اإلندونيسية املساعدة منذ بدء 
االحتجاجات الشعبية في مصر. وقالت الصحيفة إن 
نائب مستشار األمن القومي بن رودز طلب في بداية 
االحتجاجات في مصر من مديرة مجلس األمن القومي 
لشؤون آسيا في عهد الرئيس السابق جورج بوش 
كارين بروكس والتي س����اهمت في تقدمي النصائح 
للرئيس بيل كلينتون بشأن إندونيسيا وقالت إن 
رودز أبلغها بأنه على الرغم من بعض اخلشية من أن 
تكون االحتجاجات في مصر مشابهة للثورة في إيران 
إال أنه رأى تشابهات عدة مع التجربة اإلندونيسية. 
وكان مبارك تنحى عن السلطة مساء اجلمعة املاضي 
بعد أكثر من أس����بوعني م����ن االحتجاجات املطالبة 
بإسقاطه وقد تولى املجلس األعلى للقوات املسلحة 
احلكم بشكل مؤقت وأعلن توقيف العمل بالدستور 

وحل مجلسي الشعب والشورى.


