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شرف يحّذر من االنفالت األمني في الشارع المصري: من حقنا قتل أي بلطجي

القاهـــرة ـ وكاالت: غداة صدامات 
طائفية دامية أجلى على اثرها اجليش 
املصري املعتصمني من ميدان التحرير 
امس االول حذرت احلكومة املصرية 
الثـــورة املضادة«،  من »مخططـــات 
مؤكدة انحيازها الكامل ملصالح الشعب 
وحتقيق اهداف ثورته والوقوف بحسم 

ضد مخططات الثورة املضادة«.
واشار بيان احلكومة الى ان مجلس 
الوزراء الذي »يتابـــع ببالغ االهتمام 
والقلـــق ما يدور في البالد« درس في 
اجتماعـــه امس االول »املوقف احلالي 
فـــي البالد وبصفة خاصـــة الظواهر 
واملمارسات التي كان من شانها عرقلة 
انتظام احلياة الطبيعية والتسبب في 
حدوث حالة من االنفالت االمني وانتشار 
اعمال البلطجة وترويع املواطنني االمنني 
فضال عن مظاهـــر التوتر التي متس 

الوحدة الوطنية«.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء 
د.عصام شرف لبرنامج تلفزيوني أن 
من حق مؤسسات الدولة الدفاع عنها 
ضد »البلطجية« الذين يحاولون نهبها 
حتى لو وصل هذا حلد القتل، وضرب 
مثال ملقدمة البرنامـــج أنه إذا اعتدى 
أحـــد على بيتك فيمكنـــك الدفاع عنه 

بأى طريقة.
وأضاف شرف: ان هذا حق يكفله 
القانـــون، خاصة ونحـــن في مرحلة 
حتتاج لضبط أمنى ضد من استغلوا 
التي هدفها اإلصالح لالعتداء  الثورة 

على ممتلكات الشعب ونهبها.
وكشف شرف أنه اصطحب وفدا من 
الوزراء امس االول للقاء مع املجلس 
األعلى للقوات املسلحة للتنسيق إلعادة 
األمن إلى البالد التي يهددها االنفالت 

االمني.
ثم عاد رئيس الوزراء امس ليحذر 
من االنفالت االمني في الشارع معتبرا 
ان ما يحدث »ليس عشوائيا بل مسألة 
ممنهجة تصل الى حـــد زعزعة كيان 

الدولة ككل«.
وأوضح شرف خالل لقائه رؤساء 
حترير الصحافة املصرية »ان قضية أمن 
الوطن تعد القضية العظمى التي تواجه 
املجتمع املصري في الوقت احلالي« الفتا 

الى أنه »يتعذر التحرك على أي محور 
سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي دون 

حتقيق هذا األمن«.
واكد في الوقت نفسه أهمية احلزم 
الشديد في مواجهة حالة االنفالت األمني 
الشارع املصري »الذي  التي يشهدها 
يصل الى حد زعزعة استقرار الدولة« 
داعيا املصريني الى »احتضان« الشرطة 

العادة االمن للشارع.
ولفـــت شـــرف الى أنـــه ال ميكن 
االستغناء عن جهاز األمن »باعتباره 
ركيزة أساسية لتحقيق األمان للمجتمع« 
مشيرا الى أنه التقى أمس مجموعة من 
القيادات األمنية بحضور وزير الداخلية 
اللواء منصور العيسوي للعمل على 

عودة أفراد الشرطة الى الشارع.

واعتبر ان »الفتنة الطائفية« تشكل 
احـــد مظاهر االنفـــالت وتعد نتيجة 
تراكمات وشكوك حتيط بها مشيرا الى 
أن املطالب الفئوية »التي يعد بعضها 
مشـــروعا بينما توجد جتاوزات في 

الكثير منها« محل حوار ومناقشة.
ونبه الى »ان االقتصاد املصري بدأ 
يقترب من بعـــض اخلطوط احلمراء 
وان الوضع لم يعد يحتمل التأخير« 
مؤكدا ان العالم يريد مســـاعدة مصر 
وان املطلوب حتقيق االستقرار للبدء 

في العمل اجلاد.
مـــن جانبه، أوضـــح نائب رئيس 
الوزراء د.يحيى اجلمل ان مصر متر 
مبرحلة على درجة بالغة من اخلطورة 
لم تشـــهد مثلها منذ فترة حكم محمد 

علي معتبـــرا ان البالد تواجه »ثورة 
مضادة« بعد ثورة 25 يناير.

ووجه االتهـــام الى أصابع أجنبية 
)لم يحددها( تسعى للعبث مبقدرات 
األمة املصرية وبقدراتها في أن تكون 
قوة اقليمية محورية قوية ومؤثرة في 
منطقتها ومحيطها العربي واالقليمي، 
داعيا جميع التيارات والقوى الوطنية في 
البالد الى التجمع والتكتل للخروج من 

هذه املرحلة الدقيقة الى بر األمان.
من جانبه، اتهم األمني العام جلامعة 
الدول العربية عمرو موسى امس »جهات 
خفية« مبحاولة إفشال ثورة 25 يناير 
قائال إن »ما يحدث من محاوالت إحياء 
الفتنة بعدما شاهدناه من تالحم إسالمي 
ـ مسيحي خالل ثورة التحرير يدعو 

إلى الشك في أن جهات خفية قد نشطت 
إلجهاض الثورة ومسيرتها«.

وأعرب موســـى عـــن صدمته إزاء 
األحداث الدموية التي وقعت بني مسلمني 

وأقباط الثالثاء املاضي.
وأضاف »هناك من اليزال يعشش في 
أزقة الفساد واملؤامرة ويستهدف إثارة 
الفوضى واالنقسام بني أبناء الشعب 
الدميوقراطية  إلعاقة املســـيرة نحو 
واحلياة احلرة واستعادة الشخصية 

املصرية االيجابية«.
وطالب موسى بعودة األمن وإعادة 
متركز الشرطة حلماية الناس واحملاسبة 
السريعة ملرتكبي جرائم االعتداء على 
املجتمع ومؤسساته وعلى رأسها دور 

العبادة.

الجمل: مصر تمر بمرحلة خطيرة لم تشهد مثلها منذ فترة حكم محمد علي

الحكوم�ة تحذر من »الث�ورة المضادة«.. وعمرو موس�ى يتهم جه�ات خفية بمحاولة إفش�ال الثورة

الداعية اإلسالمي محمد حسان د.محمد البرادعي

جموع قبطية حاشدة يشيعون الضحايا الذين سقطوا خالل صدامات طائفية أمس األول من كنيسة سمعان اخلرز في منشية ناصر  )رويترز(

»األهرام«: خمس مهام على الحكومة 
إنجازها لنيل ثقة المواطنين

وزير الري المصري السابق: نظام مبارك 
مسؤول عن إخفاء »حقائق« ملف مياه النيل

القاهرةـ  أ.ش.أ: أعربت صحيفة »األهرام« عن أملها في ان تتمكن حكومة تسيير 
األعمال اجلديدة برئاسة د.عصام شرف من إجناز مهامها لكي تستعيد ثقة املواطن 
في أجهزة الدولة، وتشعر الشعب بأن دماء شهداء ثورة 25 يناير لم تذهب هدرا، 
وان تغييــــرا حقيقيا في حياة الناس حدث بعد ركود وصل الى حد املوت خاصة 
في احلياة السياسية. وذكرت الصحيفة أمس بعنوان »أولويات احلكومة اخلمس« 
انه في مقدمة تلك املهام امللحة اســــتعادة األمن املفقود لدى املواطن بسبب غياب 
رجال الشــــرطة جزئيا عن الشارع، مما شــــجع بعض اخلارجني عن القانون على 
السرقة والنهب والقتل. وأشارت الصحيفة الى ان املهمة الثانية هي مكافحة الفساد 
ومحاســــبة كل الذين يثبت انهم نهبوا أموال الدولة بكل شــــدة واستعادتها منهم 
حتى تصبح هناك دولة قانون بحق يتساوى فيها الوزير مع اخلفير في احلقوق 
والواجبات. وأوضحت الصحيفة ان املهمة الثالثة هي حتسني األجور واخلدمات برفع 
احلد األدنى للرواتب ملواجهة غالء األسعار حتى يستطيع املواطن ان يعيش حياة 
كرمية تغنيه عن الرشــــوة وذل السؤال، وليكن ذلك مع جتميد رواتب املستويات 
العليا مؤقتا ملنع زيادة التضخم وتوفير امليزانية الالزمة لتحسني أحوال معيشة 
محدودي الدخل. وذكرت الصحيفة ان املهمة الرابعة تتمثل في اســــتكمال مسيرة 
العمل الدميوقراطي واحلفاظ على الدفعــــة القوية التي أعطتها لها الثورة، وذلك 
بتعديل القوانني والتشــــريعات وتغيير طرق تطبيقها والتزام الشــــرطة احلياد 
حتى تصبح مصر بلدا دميوقراطيا حقيقيا، اما املهمة اخلامســــة فهي البحث عن 
فكــــر جديد وإدارة عملية مختلفة ألزمة مياه النيل إليجاد حل يرضي دول املنابع 
ويحافظ على حصة مصر من املياه او إمكان زيادتها، خاصة بعد توقيع بوروندي 

على اتفاقية عنتيبي.

القاهرة ـ د.ب.أ: اتهم وزير املوارد املائية والري املصري السابق د.محمد نصر 
الدين عالم السلطات املصرية في عهد النظام السابق بإخفاء »احلقائق« بشأن مشاكل 

ملف مياه النيل، مشددا على أنه رفض هذه السياسة »املخالفة ملبدأ الشفافية«.
وقال عالم، فــــي تصريحات لصحيفة »املصري اليوم« أمس، إن القاهرة كانت 
تدعي أن ملف التعاون مع دول حوض النيل أوشك على االنتهاء وأنه مت حل %99 
من النقاط اخلالفية »باإلضافة إلى االدعاءات املستمرة بأن كل شىء متام بدال من 
نشــــر احلقائق«. وأضاف: »لست وراء اخلالفات مع دول حوض النيل ألن مقولة 
إن )99% متــــام( غيــــر صحيحة والدليل أن وزراء ميــــاه دول حوض النيل ذكروا 
في محضــــر اجتماعاتهم في العاصمة األوغندية عنتيبي عام 2007 قبل أن أتولى 
شــــؤون وزارة الري أن وزراء املياه بدول حوض النيل وصلوا إلى نقطة ال يفيد 

فيها التفاوض وأن الدول وصلت إلى طريق مسدود«.

البرادعي يعلن عزمه الترشح للرئاسة ورفضه لتعديالت الدستور
الشيخ محمد حسان: لن أترشح وسأظل خادمًا لدين اهلل

القاهرةـ  وكاالت: أعلن املدير 
العام السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية واحلائز جائزة 
نوبل للسالم عام 2005 د.محمد 
البرادعي عزمه الترشح ملنصب 

رئاسة اجلمهورية في مصر.
وقال البرادعي في حوار مع 
الفضائية املصرية االولى انه 
حينما يفتح باب ترشــــيحات 
الرئاسة فإنه ينوي أن يرشح 
نفســــه معلنا انه ســــيصوت 
برفض التعديالت الدستورية 
في االستفتاء الذي سيجرى في 
19 اجلاري مطالبا بوضع دستور 
جديد للبالد وانتخابات رئاسية 

تعقبها انتخابات برملانية.
ودعــــا البرادعــــي املجلس 
الى  األعلى للقوات املســــلحة 
تأجيل أو إلغاء االستفتاء على 
التعديالت الدستورية املقررة 
الشهر اجلاري وإعداد »دستور 

املقترحات الى اللجنة ومن ثم 
طرحه لالستفتاء.

ولم ميانع البرادعي في أن 
يجري مناظرة مع األمني العام 
للجامعة العربية عمرو موسى 
الــــذي أعلن ايضــــا انه ينوي 

الترشح للرئاسة.
الداعية  أعلــــن  من جانبه، 
انه ال  اإلسالمي محمد حسان 
أبدا ملنصب أو كرسي  يتطلع 
وســــيظل خادما لدين اهلل ثم 
لبلدنا احلبيبة مصر حتى يلقى 

اهلل عز وجل.
وكانت بعــــض اجلروبات 
على موقع »فيس بوك« طالبت 
مؤخرا الشــــيخ محمد حسان 
بالترشح لرئاسة اجلمهورية 
مــــن يحفظ  باعتبــــاره خير 
األمة وانه سيحكم بالعدل بني 
املواطنني، مستندا الى شريعة 
اهلل فــــي األرض من دون ظلم 

أو استبداد.
وأعرب حسان في بيان له على 
موقعه اإللكتروني عن شكره 
لكل املشاهدين واملتواصلني معه 
على ثقتهم الغالية وحسن ظنهم 

بترشيحهم له للرئاسة.
الــــى ذلــــك، دعــــت وزارة 
اخلارجيــــة األميركية أول من 
امــــس الــــى متكني املــــرأة من 
املشاركة في احلياة السياسية 
في مصــــر وعلى األخص فيما 
يتعلــــق بحقها في الترشــــح 

ملنصب الرئاسة.
وقال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجيــــة األميركية فيليب 
كراولي عبر صفحته على موقع 
»تويتر« للتواصل االجتماعي 
قريبا ستدرس مصر تغييرات 
في دستورها وفي بالدنا نطرح 
ســــؤاال ملاذا ال ميكــــن للمرأة 

املصرية أن تصبح رئيسة؟

يســــتمر املجلــــس األعلى في 
احلكم ويغــــادر عندما يكون 
هناك مجلس رئاسي وحكومة 
إنقاذ وطنــــي ويتم تعيني 50 
شخصا من شرائح املصريني 
كافة إلعداد دستور جديد وعودة 

جديد«.
وأشار الى أن مصر بحاجة 
الى خطــــة طريــــق للمرحلة 
االنتقالية التي ستحدد بشفافية 
من يأتي ويحكم البالد، مشيرا 
الــــى أن املخرج مــــن ذلك أن 

فتوى سابقة لدار اإلفتاء: توريث واشنطن تدعو لمنح المرأة المصرية حق الترشح للرئاسة
الحكم ليس له أساس في الفقه

إسرائيل: القذافي هدد القاهرة 
بطرد المصريين إذا لم تساعده بالسالح

أكـــدت دار االفتاء املصرية في فتوى لها ان توريث احلكم ليس له 
اساس في الفقه االسالمي، وقد نص الفقهاء على ان التوريث ال يجري 
في اإلمامة، فقال اإلمام عبدالقاهر البغدادي في كتابه »أصول الدين«: 
»كل مـــن قال بإمامة أبي بكر قـــال ان اإلمامة ال تكون موروثة«، وقال 
ابن حزم في »الِفَصل«: »وال خالف بني أحد من أهل اإلســـالم في انه ال 

يجوز التوارث فيها ـ أي اإلمامة«.
وأضافت الفتوى في الســـؤال الوارد اليهـــا برقم 1204 انه إذا كان 
نظام احلكم جمهوريا دميوقراطيا كما هو احلال في الديار املصرية فإن 
املنظم لهذا الشـــأن يكون هو ما قرره دستور البالد الذي اتفقت عليه 
كلمة املصريني والذي ال يخالف الشريعة االسالمية وال الفقه االسالمي، 
وقد نص الدستور املصري في مادته األولى على ان: »جمهورية مصر 
العربية دولة نظامها دميوقراطي يقوم على أساس املواطنة، والشعب 
املصري جزء من األمة العربية يعمل على حتقيق وحدتها الشاملة«.

ورأت الفتـــوى التي صدرت في عام 2008 انـــه بناء على ما تقدم 
يتبني ان النظام املتفق عليه بني املصريني ـ والذي ال يخالف الشريعة 
االســـالمية ـ ال يعرف توريث احلكم، وال يعـــرف تولية العهد، وهي 
أمور تنظيمية. كما ان الفقه االسالمي ال مينع وال يفرض نظاما معينا 
لصورة احلكم، ســـواء كانت هذه الصـــورة ملكية او جمهورية او اي 
نظام آخر يتفق عليه الناس ويحقق مصاحلهم العليا، كما انه ال مانع 
فقها من االنتقال من نظام الى آخر إذا ارتضى الشعب ذلك واجتمعت 

عليه كلمتهم.
واختتمـــت الفتوى بأن توريث احلكـــم ال يجوز ملا فيه من خروج 
على الدستور والنظام املصري الذي ال يخالف الشريعة، ومن اراد ان 
يغير النظام والدستور الذي اتفقت عليه كلمة الناس، فعليه ان يسلك 
الطرق املشـــروعة والشروط املرعية للوصول الى اتفاق آخر تتحول 

اليه اجلماعة املصرية باتفاق مشروع يترتب عليه آثاره.

ذكرت وسائل االعالم العبرية، املعروف بعضها 
بتبعيته للدوائر السياسية واألمنية في اسرائيل، 
ان الرئيس الليبي معمر القذافي طلب مساعدة مصر 
والوقوف بجانبه ضد الثورة الشعبية الليبية التي 
تطالب بإسقاطه، وهدد بأنه سيطرد جميع العاملني 
املصريني املتبقني في ليبيا اذا لم تستجب مصر له 
وتساعده سياسيا ومتده باألسلحة والذخيرة التي 

يريدها ملقاتلة الثوار الليبيني ضد نظام حكمه.
وذكرت صحف »يديعوت أحرونوت« و»معاريف« 
و»هآرتس« وموقع »واال«، أشهر املواقع االخبارية 
االسرائيلية، في اطار التقارير االعالمية التي بثتها 
ملتابعة الثورة التي تشــــهدها ليبيــــا، انه توافرت 
لها معلومات اســــتراتيجية مهمة تفيد بأن العقيد 
معمر القذافي اضطر الى مســــاومة مصر، ووعدها 
بأنه ســــيحافظ على العمالة املصرية في ليبيا اذا 
قدمت له املســــاعدة والدعم السياسي لقمع الثورة 
الشــــعبية الليبية ضد نظام حكمه، حسب جريدة 
»اليوم الســــابع«. هذا بجانب إمداده أيضا بأسلحة 
وذخيرة، وفي املقابل هــــدد القذافي بالتخلص من 
جميــــع العمال املصريني وطردهم من ليبيا، والذي 
يبلــــغ عددهم اكثر من مليــــون مصري، اذا رفضت 
القاهرة مساندته في أزمته التي يواجهها، ويحاربها 

بجميع الطرق غير الشرعية.
وأوضحت وسائل االعالم االسرائيلية انها تأكدت 
من هــــذه املعلومات التي أثيرت حــــول ما دار بني 
القذافي ومصر، عن طريق مسؤول ليبي كبير، قال: 
ان العقيد معمر القذافي عندما اشتدت عليه الثورة 
الليبية، أرسل القائد العسكري عبدالرحمن بن علي 
مبعوثا له الى القاهرة، حتى تدعمه مصر سياسيا 
وتوفر له ما يحتاج من أسلحة وذخيرة حتى يتمكن 
مــــن ردع وهزمية الثوار الليبيني ضد حكمه، وهدد 
القذافي في رسالته بطرد العمالة املصرية من ليبيا 
اذا لم توافق مصر على مطالبه، خاصة بعدما أوقفت 
الدول الغربية اي صفقات اســــلحة كانت من املقرر 

ان تسلم الى ليبيا.
وأضاف املسؤول الليبي ان عبدالرحمن بن علي 
قائد التسليح اللوجستي باجليش الليبي الذي حمل 
رسالة القذافي الى القاهرة، طلب من القيادة املصرية 
عدم تزويد الشــــعب الليبي او الثوار الليبيني بأي 
نوع من األسلحة او الذخيرة او األطعمة او األدوية، 
وذكر ان اعداد املصريني في ليبيا التزال تقدر مبئات 
اآلالف، وذلك رغم خــــروج اآلالف منهم منذ اندالع 
الثورة الليبية واملعارك بني الثوار الليبيني وكتائب 

القذافي.

المجر تقدم 
نصائح لمصر بشأن 

تغيير النظام
بودابست ـ د.ب.أ: اعلــن 
وزير خارجية املجر يانوس 
ــن امس ان  مارتوني اول م
ــع  ــدت بوض ــالده وع بـــ
ــا امام مصر  نتــاج خبرته
التحول  لالستفادة منها في 
ــى  ال ــة  الديكتاتوري ــن  م

الدميوقراطية.
ــرح مارتوني لوكالة  وص
)ام.تي.آي(  ــة  املجري االنباء 
ــن  ــر م ــاك »الكثي ــأن هن ب
التشابهات« بني حتول املجر 
ــوق  نحو الدميوقراطية الس
احلر عام 1989 واالحداث التي 

جتري حاليا في مصر.
جاء ذلك عقب اجتماع في 
القاهرة مع وزير اخلارجية 
ــل  ــد نبي ــري اجلدي املص

العربي.
وقال مارتوني »عرضـــنا 
املجـــرية  تقدمي خبراتــنا 
التي اكتسبت خــــالل تغيير 
النظــام من تغيير للدستور 
ــات  ــم االنتخاب ــى تنظي ال

البرملانية«.

ما الفرق بين الثورة المصرية والثورة الليبية؟
اليوم وقد أوشكت ثورة الشعب الليبي 
على دخول أسبوعها اخلامس، وقد سيطر 
الثوار على أغلب مناطــــق الدولة، ومازال 
النظام احلاكم يســــتخدم أسلحته الثقيلة 
فــــي مواجهتهم، ميكننا عقــــد مقارنات بني 
الثورتني املصرية ثورة 25 يناير والثورة 
الليبية ثورة 17 فبراير، للوقوف على أبرز 
االختالفات واالتفاقات في محاولة لتبيان 

مالمح ثورات الشعوب العربية احلرة.
فقد بدأت الثورة املصرية بيضاء واستمرت 
كذلك حتى نهايتها، لم يحمل املتظاهرون فيها 
ســــالحا أبيض أو بأي لون آخر، رغم بلوغ 
عددهم أكثر من 10 ماليني متظاهر في أغلب 
التقديرات. لكــــن القذافي آثر أن يجعل من 
الثــــورة الليبية البيضاء حمراء بلون الدم 

وسوداء بلون اجلشع.
في الثورة املصرية كان األمر شأنا مصريا 
خالصا، سوى تصريحات من واشنطن ولندن 
وأنقرة، وكانت األخبار عن حتركات األسطول 
األميركي قرب قناة السويس أقرب لكونها 
إشــــاعات من اختالق إعالم احلزب الوطني 

احلاكم وقتها.
أما فــــي ليبيا فســــيناريوهات التدخل 
العســــكري األجنبي تلوح في األفق، بدأت 

مبراقبة جوية من الناتــــو من املترقب أن 
يتبعه حظــــر طيران متهيدا لتدخل أجنبي 

كامل، وهو ما يرفضه الثوار.
 وفــــي مقابل ذلك، وفور نــــزول قوات 
اجليش الشــــارع )ملســــاعدة الشرطة( في 
حفــــظ األمن أعلن وزيــــر الداخلية احلرب 
على الشعب املصري حيث أمر بفتح جميع 
السجون، وإخراج آالف املساجني اجلنائيني 
بعد تسليحهم، وقام من جهة أخرى بتكليف 
كافة قوات األمن بتسليم أسلحتهم والبقاء 
في منازلهم وترك األمرـ  أو األمنـ  للسجناء 

اجلنائيني يتولونه هم.
أما فــــي الثورة الليبية فقد انضم وزير 
الداخليــــة عبدالفتاح يونس للثوار وأعلن 

تأييده ملطالب الشعب الليبي. 
الثورة املصرية قامت وتطورت بنفس 
مراحل الثورات الناجحة: احتجاجات، يوم 
غضب كبير، ثم محاوالت التفاف من احلاكم، 
ثم تنازالت إثر تنازالت، ثم صمود من الثوار، 
ثم عصيان مدني، ثم جناح الثورة. أما في 
الثورة الليبية فمازالت جهود دولية حثيثة 
إلقناع القذافي بأنه هو رئيس الدولة، متهيدا 

للمرحلة الالحقة وهي مطالبته بالتنحي.
لم نســــمع أي صوت للبعثات املصرية 

في عواصم العالم التي هي من أكبر بعثات 
التمثيل من حيث العدد، كانوا جميعا يراقبون 
صامتني، كما أن الرئيس املصري وقتها قام 
بحركة تعيينات في الســــلك الديبلوماسي 
املصري قبل تنحيه بيومني، أما في الثورة 
الليبية فقد قام العديد من السفراء الليبيني 
بتقدمي استقاالتهم وإعالن تأييدهم ملطالب 

الشعب الليبي.
ســــاهمت الثورة املصرية في حتســــني 
صورة العرب واملسلمني في أذهان املجتمعات 
الغربية بشكل كبير وأنهم ليسوا أهل إرهاب 
وتخلف، وما هو عبر عنه القادة الغربيون، 
من أن املصريني ألهمونا، شــــاهدنا ماليني 
الثوار السلميني وشاهدنا قوات اجليش ال 
تطلق النار، وأنه ال جديد هناك فقد صنع 

املصريون التاريخ.
 وحتســــنت الصورة أكثر من الشعب 
الليبي الذي يدفــــع ضريبة احلرية بدمائه 
ومازال صامدا، غير أنها تشوهت مع تكرار 
بث خطابات القذافي على الفضائيات العاملية، 
حيث تســــاءلوا: كيف يرضى شــــعب بأن 

يحكمهم مثل القذافي طوال 42 عاما؟
قامت الثورة املصريــــة لتحقيق تداول 
طبيعي للسلطة عبر صناديق االقتراع وكان 

من ضمن الفتات الثوار أن الرئيس املصري 
عاصر أربعة رؤساء أميركيني، وكان نفس 
الهدف في الثورة الليبيــــة لكن الفارق أن 

الزعيم الليبي عاصر 3 رؤساء مصريني.
الصفحــــات املرتبطة بالرئيس املصري 
الســــابق على فيس بوك تدور حول نقده 
والهجوم عليها، أما صفحات األخ العقيد قائد 
الثورة الليبية فهي تهكمية ميكننا التعرف 
عليها من خالل عناوينها: مع القذافي مش 
هتقدر تبطل ضحك، الست اللي ورا القذافي، 
مدخل العمارة اللــــي بيتكلم منها القذافي، 
الشمسية اللي فوق القذافي، القذافي... في 
بلد عمر املختار، الـ... معمر القذافي وابنه، 
ومعا لتعيني القذافي املشــــرف على كوكب 

كوميديا في قناة سبيستون.
 الرئيس املصري السابق اكتفى بـ 500 
شهيد وتنحى بعد هذا اإلجناز، بزيادة 400 
عن نظيره في تونــــس اخلضراء صاحبة 
الشرارة األولى، لكن الشعب الليبي مازال 
يقدم الشهداء باآلالف ويبدو أن القذافي ال 
ميانع فــــي القضاء عليه، على أن يبقى في 
النهاية زعيم الثورة وملك امللوك، ثم يستورد 
بأموال ليبيا شــــعبا آخر من املرتزقة التي 

مازال يجلبهم لقتال أهل بلده.


