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القاهـــرة ـ أ.ف.پ: احتلت خطبة اجلمعة التي 
ألقاها رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني الشيخ 
يوسف القرضاوي الصفحات األولى للصحف أمس 
في مصر،  في جو من االرتياح ألقته هذه اخلطبة 
األولى للقرضاوي في بلده منذ 30 عاما، الســـيما 
خللوها مما كان يتردد عن وجود محاوالت ترمي 

الى »أسلمة« الثورة املصرية.
فقد انتقدت صحيفة »املصري اليوم« املستقلة، 
حتت عنـــوان »القرضاوي في إحدى أعظم خطب 
العصر احلديث يؤكد استمرار الثورة«، »من يقارن 
بني عودة القرضاوي إلـــى مصر بعد الثورة ضد 
نظام )الرئيس السابق حسني( مبارك وعودة )آية 
اهلل( اخلميني مـــن باريس إلى إيران بعد الثورة 
ضد نظام الشاه«. وقالت الصحيفة »عاد اخلميني 

ليحكـــم ويقيم دولة دينية، ولكن القرضاوي عاد ليعبر عن ثورة 
الشعب املصري مبسلميه ومسيحييه من أجل إقامة دولة مدنية«. 
وأبدى جورج اسحق املنسق العام حلركة كفاية السبت »االعجاب 
الشديد« بخطبة القرضاوي. وقال »انه خطاب قومي مصري، وليس 
فيه أي إشـــارات بأنه يقود الثورة، او ان الثورة إسالمية،  بل هي 
جتمـــع كل أبنـــاء األمة«. وحيا ما جاء في اخلطبة من اشـــارة الى 
»شهداء املسيحية تاريخيا في مصر«. وحتت عنوان »ترحيب واسع 
بعودة القرضاوي بعد 30 عاما« كتبت صحيفة االهرام احلكومية 
»ألول مرة بعد غياب دام ثالثني عاما عن ساحة اخلطابة في مصر 
عاد الشيخ د.يوسف القرضاوي ليؤم صالة اجلمعة وسط ترحيب 

شديد وهتافات«. وكتب املدون وائل غنيم على 
صفحة »كلنا ســـعيد« على موقع »فيس بوك« 
»أروع ما في خطبة الشيخ القرضاوي قوله لن 
أقول أيها املسلمون بل سأقول أيها املسلمون وأيها 
األقباط ألن كلنا مصريون ووجه اخلطبة كاملة 
لكل املصريني«. ولم يشر القرضاوي في خطبة 
صالة اجلمعة في ميدان التحرير الذي احتشـــد 
فيه »ماليني املصريني« بحسب الصحافة املصرية، 
الى أي بعد إسالمي »لثورة 25 يناير«، بل رحب 
»بانصهار املســـلمني واملسيحيني والراديكاليني 
واحملافظني واليمينيني واليساريني )...( في بوتقة 

واحدة لتحرير مصر من الظلم والطاغوت«.
وليل اجلمعة، أفرجت السلطات املصرية فعال 
عن 239 موقوفا سياسيا، على ما نقلت وكالة أنباء 
الشرق األوسط الرسمية. إلى ذلك، دعا رئيس احلكومة الفلسطينية 
املقالة إسماعيل هنية رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني الداعية 
املصري يوسف القرضاوي لزيارة غزة، مثمنا دعوته لرفع احلصار 
عن القطاع. وقال مكتب هنية في بيان إن األخير هاتف القرضاوي 
وقدم له التهاني ولشعب مصر بـ »انتصار الثورة«، مقدرا »دوره 

الرائد وتبنيه قضية فلسطني والقدس ورفع احلصار عن غزة«.
ودعا هنيـــة القرضاوي لزيارة قطاع غـــزة »حتى يؤم الناس 
وجماهير القطاع في صالة جامعـــة في قطاع غزة والذي يعد من 
أكناف بيت املقدس ومقدمة ألمل يحدونا أن يؤم الناس في املسجد 

األقصى املبارك«.

)أ.پ( احتفاالت »جمعة النصر« في ميدان التحرير تواصلت حتى وقت متأخر مساء أول من أمس  

الشيخ يوسف القرضاوي

مصر: تعديل وزاري محدود قريبًا.. والجيش يلّوح بـ »العصا« لالحتجاجات المستمرة
عواصم ـ وكاالت: بعد أن تعهد املجلس األعلى للقوات 
املسلحة بتسليم السلطة حلكم مدني خالل ستة شهور حذر 
العاملني الذين يســــتغلون احلرية اجلديدة في االحتجاج 
مطالبني بزيادة األجور وحتسني األوضاع وطالب بتوقف 

مثل هذه االحتجاجات.
ورغم ان املجلس األعلى للقوات املسلحة الواقع حتت 
ضغط من النشــــطاء لالسراع بوتيرة االصالح سلك نهجا 
هادئا منذ توليه املســــؤولية بعد تنحي الرئيس املصري 
حســــني مبارك ولكنه قال امس االول محذرا إن التوترات 

العمالية تضر باألمن القومي للبالد.
وأضاف املجلس األعلى في تصريح أذاعته وسائل اإلعالم 
»املجلس األعلى للقوات املسلحة لن يسمح باستمرار تلك 
املمارسات غير املشروعة ملا فيها من خطورة جسيمة على 
الوطن وسيتم مجابهتها واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها 

حلماية أمن الوطن واملواطنني«.
وتابع املجلس في تصريحه انه يتفهم مطالب العاملني 
»ومت تكليف اجلهات املعنية بالدولة بدراستها والعمل على 
حتقيقهــــا في التوقيتات املناســــبة«. ولكنه أكد »ضرورة 
قيام املواطنني الشــــرفاء بتحمل مسؤوليتهم جتاه الوطن 

والتصدي ألي عناصر غير مسؤولة«.
وأضاف »استمرار حالة عدم االستقرار وما ينجم عنها 
من تداعيات ســــوف تــــؤدي إلى االضــــرار باألمن القومي 

للبالد«.
في ذات االطار، قالت مصادر قضائية إن محكمة في القاهرة 
وافقت امس على تأسيس حزب الوسط اإلسالمي اجلديد 

الذي كان يسعى للحصول على ترخيص منذ 15 عاما.
وتقدم حزب بطلب للحصول على ترخيص من السلطات 
أربع مرات منذ التسعينيات. وبصدور حكم احملكمة يصبح 
أول حزب يحصل على وضع رســــمي منذ أن تخلى مبارك 
عن الرئاسة، مما ميهد الطريق لـ »حزب الوسط اإلسالمي 
اجلديد« الذي أسســــه عضو ســــابق في جماعة اإلخوان 
املسلمني باملشاركة في االنتخابات املقبلة، وكان ابو العال 
ماضي انشق عن جماعة اإلخوان في منتصف التسعينيات 

ألنهم حسب قوله ذوو »افق سياسي ضيق«.
الى ذلك نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن مسؤول قوله 
امس إن تغييرا محدودا في تشكيل حكومة تسيير األعمال 

املصرية برئاسة أحمد شفيق سيجري قريبا وسيتضمن 
مــــا بني ثالثة وأربعة وزراء، مشــــيرا الى انه ال تغيير في 
رؤساء املؤسسات الصحافية والهيئات واملصالح القومية 

في الوقت احلالي.
ونقل التلفزيون املصــــري اليوم عن املصدر القول ان 
التغييرات لهــــا أصول وقواعد وانــــه ال ميكن تغيير كل 
شــــيء مرة واحدة معترفا بوجود فســــاد فــــي العديد من 
القطاعــــات وانه للقضاء على هــــذه الظاهرة يحتاج األمر 
الى بعض الوقت غير أنه قال »ان لكل فاسد يوما«. وناشد 
املصدر مجددا كافة قطاعات الدولة بذل اجلهد لتهيئة املناخ 
املناســــب لعمل املجلس األعلى للقوات املسلحة ومتكينه 
من أداء دوره وتســــليم البالد الى ســــلطة مدنية منتخبة 
خالل ستة أشــــهر.  كما ناشــــد العاملني بجميع قطاعات 
الدولة االنتبــــاه الى خطورة وتأثير االضرابات والوقفات 
االحتجاجية والتمرد على القيادات احلالية بهذه القطاعات 
وعمل املجلس األعلى للقوات املسلحة وسرعة اجناز املهام 

اجلسيمة املوكلة اليه.
 وأكد أنه »ال يوجد حاليا معارض أو مؤيد فكلنا مصريون 
وأهل مجتمع واحد وحريصون على حتقيق األمن واالستقرار 
ملصر« مشددا على »أهمية الرسالة اإلعالمية الصادقة حتى 
يحترمنا العالم«. وقال املصدر ان املجلس األعلى للقوات 
املســــلحة قرر تعديل عدد من مواد الدستور وليس اعداد 
دستور جديد ألن ذلك قد يستغرق مدة طويلة ليست أقل 
من سنتني الى ثالث سنوات وان الظروف السياسية غير 
املستقرة حاليا ال تسمح بدستور جديد منبها الى أن عمل 
املجلس يسير بالتوازي مع بقية الواجبات واألعمال مثل 

التصدي للفساد واحملاكمات وغيرها.
وأعاد التشديد على أن »القوات املسلحة ال تسعى الى 
ســــلطة أو حكم وال تتحكم في أي من األمور وتســــتعني 
بأفضــــل العقول في كافة املجــــاالت وما يهمها هو حتقيق 
العدالة واملساواة بني الناس مع االحترافية في العمل فكل 
هدفنا هو مصلحة مصر ال مصلحة األشخاص« مشيرا الى 

ان حظر التجوال سيتم رفعه قريبا.
وأشــــار املصدر الى أن قانون الطوارئ قائم في الوقت 
احلالي ولن يســــتخدم اال في حالتــــي اإلرهاب ومكافحة 
املخدرات ولن يستخدم اال في حاالت وجود خلل أمنى أو 

غيرها من الكوارث الطبيعية واألوبئة وما على شــــاكلتها 
وأن هذا القانون موجود في كل دول العالم وال يتم تفعيله 

اال في مثل هذه األزمات وسيتم إلغاؤه خالل ستة أشهر.
وحول امكانية زيادة الفترة الزمنية التي يتولى فيها 
املجلس األعلى للقوات املسلحة املسؤولية مع االستعانة 
باملدنيني خالل تلك الفترة إلفســــاح املجــــال أمام احلراك 
السياسي وظهور أحزاب جديدة قال املصدر »اننا نستعني 
بجميع اخلبرات املدنية التي حتتاجها األمور التي نبحثها 

وهؤالء يتم دعوتهم حلضور جلسات املجلس«.
ولفت الى أن اللقاءات احلوارية مســــتمرة ولم تتوقف 
مبا في ذلك شــــباب »ثورة 25 يناير« وأن القوات املسلحة 

ال تعمل في فراغ بعيدا عن املواطنني.
وعلى الصعيد االقتصادي، أعلن د.خالد ســــري صيام 
رئيس البورصة املصرية أن استئناف نشاط البورصة من 

عدمه مرهون بضمان استقرار عمل البنوك في مصر.
وأضاف صيام علينا االنتظار ملتابعة أداء البنوك اليوم، 
بعدها ســــنقرر ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار مبعاودة عمل 
البورصة أم ال«. وأوضح »عمل البورصة مرتبط ارتباطا 
وثيقا بأداء البنوك وهو ما يجعلنا مضطرين لالنتظار ملتابعة 
االحداث »نافيا وجود أى أعطال داخلية بالبورصة تعيق 

استئناف نشاطها، لكن األمر يتوقف على البنوك«.
وفي نفس السياق االقتصادي، قال األمني العام الحتاد 
املستثمرين العرب السفير جمال بيومي إن اململكة العربية 
السعودية بدأت حملة جلمع مبلغ 5 مليارات دوالر، بالتعاون 
مــــع البنك الدولي ودول االحتاد األوروبي، تقدم ملصر في 
صورة منح من أجل دعم قدراتها االقتصادية. وذكرت صحيفة 
األهرام املصرية أن هذه املنحة تستهدف البدء في إصالح 
االنهيار الذي أصاب بعض القطاعــــات االقتصادية خالل 

املرحلة الراهنة، وعقب انتهاء أحداث ثورة 25 يناير.
وأضاف بيومي أن الســــعودية وقفت إلى جانب مصر 
خالل أحداث ثورة 25 يناير، حيث هددت الواليات املتحدة 
األميركية بقطع أموال املعونة عن مصر، التي تبلغ 1.9 مليار 
دوالر، حلني إجراء إصالحات سياســــية، إال أن السعودية 
أعلنت أنها ســــتتكفل بدفعها من مواردهــــا اخلاصة، في 
حالة قطعها، حتى ال تتعرض مصر إلى تدخل ســــافر في 

شؤونها الداخلية.

البورصة ترهن استئناف نشاطها باستقرار عمل البنوك.. والسعودية تطلق جهودًا دولية لجمع 5 مليارات دوالر إلنقاذ االقتصاد المصري

اإلفراج عن 239 موقوفًا سياسيًا

ارتياح بعد خطبة القرضاوي: »القرضاوي ليس الخميني«

الحكومة التونسية وحركة النهضة تدينان قتل قس پولندي قرب العاصمة
تونس � وكاالت:  نددت احلكومة التونس��ية أمس بقتل قس پولندي 
عث��ر عليه مذبوحا قرب العاصمة ودع��ت »جميع رجال الدين ومكونات 

املجتمع املدني« الى التحرك »لتفادي تكرار مثل هذه األفعال«.
وقد أدانت حركة النهضة اإلس��امية بدورها حادث االغتيال، وقالت 
وكالة األنباء التونسية احلكومية »ادانت وزارة الشؤون الدينية مقتل القس 
الپولندي مارك ماريوس روبنسكي مبنوبة )قرب العاصمة( واعتبرته عما 
إجراميا داعية رجال الدين وجميع مكونات املجتمع املدني الى اس��تنكار 

مثل هذه األعمال والتدخل لتجنب تكرارها«.
وأضاف��ت ان الوزارة ش��ددت في بيان عل��ى ان »تونس ظلت دائما 
موطنا للتعايش الس��لمي )..( مؤكدة ضرورة جتس��يم هذا املثل وروح 
الثورة الشعبية التونسية من خال التمسك بالتقليد القاضي بإقرار مبدأ 

التعايش وحرية العبادة«.

وأكدت متسكها ب� »مبدأ التعايش وحرية العبادة سواء كان ذلك على 
املستوى العقائدي او على مستوى املمارسات« معربة عن األسف لوقوع مثل 

هذه املمارسات »في بلد يؤمن مببدأ احترام اآلخر وحق االختاف«.
وعثر على روبنس��كي )34 عاما( »مذبوح��ا« بأيدي »متطرفني« أمس 
األول ف��ي مرآب مدرس��ة دينية خاصة في والي��ة منوبة غرب العاصمة 
حيث يعمل محاسبا، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الداخلية التونسية 

لوكالة فرانس برس.
وهو أول قتيل من رجال الدين واألجانب في تونس منذ سقوط نظام 

زين العابدين بن علي في 14 يناير املاضي.
من جهتها اعتبرت وزارة اخلارجية الپولندية ان اجلرمية »عمل فردي 
من طبيعة إجرامية وال عاق��ة له باألحداث األخيرة في تونس« دون ان 

تستبعد »ان يكون االغتيال اقترف لدواع دينية«.

عمرو موسى

دبيـ  العربية.نت: أعلن األمني 
العـــام جلامعة الـــدول العربية 
عمرو موسى عزمه خوض سباق 
الرئاســـية املصرية  االنتخابات 
املقبلـــة وذلك وفقا ملا نشـــرته 
صحيفة »الشروق« املصرية على 
موقعها على االنترنت امس، وقال 
موسى ان من ابرز نقاط برنامجه 
االنتخابي معاجلة اخللل املجتمعي 
في ظل السياســـات اخلاطئة في 
الفترة املاضيـــة، واصفا جماعة 
االخوان املســـلمني بأنهم قوة ال 
يستهان بها، واكد انها اصبحت 
شرعية وتؤثر في تشكيل الرأي 
العام، واكد اهمية تغيير شـــكل 
السياســـة اخلارجية وحتسني 
صورة املواطن املصري في الداخل 
واخلارج، وذلك عبر االرتقاء بعمل 
السفارات املصرية واستعادة الدور 
احملوري واملهم الذي كانت تقوم 
به مصر باعتبارها الدولة الرائدة 
االولى في العالم العربي. من جانب 
آخر، قال موسى ان االمانة العامة 

جلامعة الدول العربية لم تتسلم 
اي طلب رسمي لتغيير موعد قمة 
بغداد العربية املقررة في 29 مارس 
املقبل بعدما اعلنـــت ليبيا انها 
ستتأجل نظرا للظروف االقليمية، 
ومن جهته اكد رئيس مكتب االمني 
العام الســـفير هشام يوسف ان 
اجلامعة لم تتلق طلبا رســـميا 

بارجاء القمة العربية الـ 23.

أكد أهمية تغيير شكل السياسة الخارجية للبالد

عمرو موسى »يعتزم« خوض سباق 
االنتخابات الرئاسية القادمة بمصر

جدة ـ إيالف: اعلن تلفزيون »فرانس 2« مساء اول من امس عن 
وفاة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في جدة، قائلة 
فـــي خبر عاجل: بعد دخوله في غيبوبة قبل يومني، قال احد اقارب 
الرئيـــس املخلوع ان االخير دخل في غيبوبة قبل ايام بعد تعرضه 

جللطة دماغية، ادت لوفاته.
ويوم اخلميـــس املاضي تضاربت االنباء بشـــأن حالة الرئيس 
التونســـي املخلوع زين العابدين بن علي، ففي الوقت الذي اكد فيه 
احد املقربني من العائلة لوكالة االنباء الفرنسية ان بن علي دخل في 
غيبوبة، واصفا حالته الصحية باخلطرة، نفى مصدر في السعودية 
صحة تلك االنباء. من جانبه، قال املتحدث باسم احلكومة التونسية 

طيب بكوش انه ال يستطيع ان يؤكد هذا األمر.
وكانت مصادر ديبلوماسية مطلعة اكدت لـ »ايالف« ان الرئيس 
التونسي املخلوع زين العابدين بن علي يعاني متاعب صحية بعد 
فقدانه موقعه كرئيس للبالد عقب ثورة الياسمني. يذكر ان بن علي 
حكم تونس اكثر من 23 عاما، بدأت منذ نوفمبر 1987 حني اعلن رئيس 

الوزراء وقتها زين العابدين بن علي نفسه رئيسا للبالد.

 متأثرًا بالحروق التي أصيب بها قبل نحو أسبوع

وفاة بائع مغربي في إيطاليا أحرق 
نفسه احتجاجًا على تفتيش عربته

روماـ  يو.بي.آي: توفي أمس البائع املغربي املتجول نور الدين 
عدنـــان في مدينة باليرمو اإليطالية متأثرا باحلروق التي أصيب 
بها قبل نحو أســـبوع حني أحرق نفســـه احتجاجا على تفتيش 

عربته.
ونقلت وكالة األنباء اإليطالية )آكي( عن مصادر طبية مبستشفى 
شيفيكو في باليرمو بجزيرة صقلية اإليطالية ان عدنان الذي يعمل 
بائعا متجوال أقدم على حرق نفســـه احتجاجا على قيام الشرطة 
البلديـــة بتفتيش العربة املدفوعة التي يعرض عليها بضاعته ما 
أدى إلصابته بحروق بالغة نقل على اثرها للمستشفى حيث كان 

يتلقى العالج قبل ان يفارق احلياة.
وأضافت املصادر الطبية ان املغربي »لدى دخوله املستشـــفى 
كان يعاني من حروق في أغلب أنحاء جسده وأن حالته تدهورت 

خالل الساعات املاضية« ما أدى إلى وفاته.

مصدر يكشف كواليس الثورة في ماسبيرو وينفي محاولة اقتحام التلفزيون إلعالن البرادعي رئيسًا
القاهـــرةـ  ايالف: قال مصدر مطلع بالتليفزيون 
املصري لـ »إيالف« ان التلفزيون اســـتمر في تلقي 
تعليماته من وزارة الداخلية حتى مســـاء يوم 28 
يناير، بعدها كانت جميع التعليمات تأتي من قيادات 
اجليش التي كانت موجودة في املبنى، إضافة إلى وزير 
اإلعالم، أنس الفقي، الذي كان يتابع شخصيا ما كان 

يتم بثه ويحدد الضيوف الذين تتم استضافتهم.
 وأكد املصدر أن املذيعني األربعة الذين استمروا 
في الظهور لعدة أيام متتالية على الهواء، لم يكونوا 
على علم مبا يجري في اخلارج من أحداث بصورة 
كاملة، مشيرا إلى أن االستغاثات التي أطلقوها على 
الهواء والتي حتدثت عن اقتحام عدد من البلطجية 

للمساكن، وانتشار عمليات االغتصاب كانت حقيقة، 
مشـــددا على أن هذه املكاملـــات الهاتفية التي كانت 
تطلب املساعدة حقيقية، ولم تكن مفتعلة كما ردد 

البعض.
 وأوضح أن املذيعني لم يكن لديهم أي وقت ملعرفة 
ما يحدث، حيث كانوا يطمئنون على عائالتهم عبر 
الهاتـــف خالل أوقات الراحـــة التي كانت ال تتعدى 
الدقائق، مشيرا إلى أن الفريق الذي كان متواجدا على 

الهواء ظل ملدة أسبوع كامل تقريبا بال نوم.
 ولفـــت إلى أنهم عندما طلبـــوا التبديل مع عدد 
مـــن الزمالء الذين لم يكونوا موجودين في املبنى، 
أخبروهم في البداية بصعوبة وصولهم إلى املبني 

بســـبب حصار املتظاهريـــن، فضال عن رفض عدد 
كبير من املذيعني الظهور في هذا الوقت على الهواء، 

موضحا أن هذا السبب علم فيما بعد.
 وأكد املصدر أن عبد اللطيف املناوي رئيس قطاع 
األخبار ســـمح لكل من ال يريد الظهور باحلصول 
على اجازة مفتوحة، وهو األمر الذي القى ترحيب 

الكثيرين، فيما قدم آخرون استقاالتهم.
 وشـــدد على أن املذيعني املوجودين قاموا بنقل 
األخبار كما كانت ترد إليهم من دون أن يضيفوا أو 
يحذفوا منها، مبررا استمرارهم في الظهور باحلفاظ 
على صورة التلفزيون، وحتى ال يكتب في التاريخ 

ان أبناء التلفزيون تخلوا عنه وقت األزمة.

 وقال املصدر الذي ظل فـــي التلفزيون منذ 25 
يناير وحتى تنحـــي الرئيس، ان خطابات الرئيس 
لم يكن مضمونها معروفا قبل إذاعتها، على الرغم 
من تسجيلها مسبقا ووصولها إلى التليفزيون قبل 
إذاعتها بوقت كاف، مشـــيرا إلى أن املذيعني كانوا 
يعرفون مضمون اخلطـــاب عند إذاعته مثلهم مثل 

املشاهدين.
 وحول ما قاله وزير اإلعالم املستقيل، أنس الفقي، 
عن تعرض مبنى التلفزيون حملاوالت اختراق من 
أجل إعالن تنصيب د.محمد البرادعي، رئيس اجلمعية 
الوطنية للتغيير رئيسا للجمهورية، ود.محمد بديع، 
املرشد العام جلماعة االخوان املسلمني رئيسا للوزراء، 

غير صحيـــح، مؤكدا أن محـــاوالت اختراق املبنى 
كانـــت تتم من قبل املتظاهرين، ومت صدها من قبل 
قوات اجليـــش، نافيا معرفة أي من املتواجدين في 

التلفزيون بهذه املعلومات في وقتها.
 ولفت إلى أن قيادات ماسبيرو كان ميكنها أن حتول 
البث فور اقتحام املبنى إلى مدينة اإلنتاج اإلعالمي، 
مشيرا إلى أنه تردد يوم 28 يناير أن استوديوهات 
مدينة اإلنتاج جاهزة لذلك، مؤكدا في الوقت نفسه 

أنه لم يتأكد من مدى دقة هذه املعلومة.
من جانبه رفض املهندس أسامة الشيخ، رئيس 
احتاد اإلذاعة والتلفزيون التعليق على هذه املعلومات، 

مكتفيا بالقول ان ما حدث ليس من اختصاصه.

أنباء غير رسمية عن وفاة زين العابدين بن علي في السعودية

الظواهري قبل تنحي مبارك: 
مصر تعيش واقع االنحراف عن اإلسالم

الثانــــي  الرجــــل  هاجــــم 
فــــي تنظيم القاعــــدة د.أمين 
الظواهــــري ـ املصري املولد 
ـ احلكــــم العلماني في مصر 
في رســــالة صوتية صدرت 
أمس اجلمعة، إال أن الرسالة 
سجلت على ما يبدو قبل تنحي 
الرئيس املصري حسني مبارك 

األسبوع املاضي.
وانتظــــر اخلبراء ســــماع 
القاعدة على  رد فعل تنظيم 
املظاهــــرات التــــي أدت إلــــى 
اإلطاحة بالرئيسني التونسي 
زين العابدين بن علي واملصري 
إال أن رسالة  حسني مبارك، 
الظواهري التي حملت عنوان 
»رسالة األمل والبشر ألهلنا 
في مصــــر« )احللقة األولى( 
تناولت مبــــارك وابنه جمال 
الذي كانت التوقعات تشــــير 
إلى أنه قد يخلفه في رئاسة 
مصر، األمر الذي يشــــير إلى 
أنها سجلت قبل تنحي الرئيس 

املصري في 11 فبراير.
وأشــــار الظواهــــري، في 

رسالته التي قال إنها من بني 
إلى  رسائل أخرى سيوجهها 
الشعب املصري إلى ان مصر 
تعيش »واقع االنحراف عن 
اإلســــالم.. بكل ما يستتبعه 
من فســــاد وإفســــاد وهموم 
وقهر وتبعية، فهنــاك الفساد 
السياسي  العقائدي والفساد 
االقتصـــــــادي  والفســــاد 
واملالي والفساد االجتمـــاعي 

واخللقــي«.

د.أمين الظواهري

  الموافقة على إنشاء أول حزب ذي مرجعية إسالمية بعد تخلي مبارك عن الرئاسة


