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مصر تنفي حجب »فيس بوك« و»تويتر«.. وتعتقل 850 متظاهرًا
الشرطة تضرب متظاهري شارع الجالء بالرصاص المطاطي وتحاصر قرية هددت بقطع الطريق الدولي

)ا.پ( .. واشتباكات بني الصحافيني احملتجني امام نقابتهم والشرطة امس  )رويترز( شرطة مكافحة الشغب امام إطارات أشعلها احملتجون في وسط القاهرة امس 

)ا.ف.پ( املتظاهرون يواصلون احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي امس 

القاهرةـ  وكاالت: في اطار سعيها 
الستيعاب تداعيات مظاهرات أمس 
األول التــــي اســــفرت عن مقتل 4 
محتجني ورجل أمن، نفت السلطات 
املصرية قطع خدمتي »فيس بوك« 

و»تويتر« عبر االنترنت.
الداخلية  وفيما اعلنت وزارة 
املصرية أمس انها لن تسمح بأي 
تظاهــــرة جديدة بعــــد مظاهرات 
أمس األول التي شارك فيها آالف 
االشــــخاص واسفرت عن مقتل 4 
محتجني ورجل أمن، اال ان عشرات 
الصحافيني املصريني عادوا للتظاهر 
أمــــس امام مقر نقابتهم بوســــط 
القاهرة مرددين هتافات مناهضة 
للنظــــام. وطالبــــوا باالفراج عن 
الصحفي يحيى قالش عضو النقابة 
واصر املتظاهرون الذين اشتبكوا 
مع عناصر االمن على طلبهم حتى 

أطلقت الشرطة سراحه مجددا.
وتواكبت احتجاجات الصحافيني 
مع تظاهر عشــــرات احملامني امام 
مقر نقابتهــــم املالصق ملقر نقابة 
الصحافيني مطالبني بـ »احلرية« 

ومنددين بالنظام.
وذكر مصدر أمني أن قوات األمن 
اعتقلت عددا من الصحافيني بعد 
»محاولتهم إثارة اجلماهير والبلبلة 

في الشارع«.
وأضاف املصدر أن على رأس 
الصحافيــــني املعتقلــــني محمــــد 
الدفاع  عبدالقدوس مقــــرر جلنة 
عن احلريات في نقابة الصحافيني 

املصريني
وأكدت الشــــرطة املصرية انه 
مت اعتقال 850 شخصا امس خالل 

التظاهرات.
وفي الســــياق نفسه، اندلعت 
اشتباكات بني الشرطة ومتظاهرين 
في شــــارع اجلالء وسط القاهرة 
امس اســــتخدمت فيها الشــــرطة 
الغاز املسيل للدموع والرصاص 
املطاطي. واشتبكت قوات األمن مع 

لكن اعدادا كبيرة من قوات األمن 
سارعت بتفريقهم وألقت القبض 

على عشرات منهم.
وقال املصدر االمني ان احملتجني 
جتمعوا لفتــــرة قصيرة امام دار 
القضاء العالي في وسط القاهرة 

قبل ان تفرقهم قوات االمن.
ومازالت االجــــراءات االمنية 
مشددة في شتى انحاء العاصمة، 
وقالــــت وزارة الداخليــــة انها لن 

تسمح بتجدد املظاهرات.
وشــــوهد رجال أمن في الزي 
املدني ورجال مباحث يستجوبون 
املارة املشتبه بهم في ميدان التحرير 
اكبر ميادين القاهرة. كما ألقت قوات 

من جانبه، أكد د.أحمد نظيف 
رئيس مجلس الــــوزراء املصري 
حــــرص احلكومة علــــى ضمان 
حرية التعبير من خالل الوسائل 
املشروعة وأنها التزمت بذلك خالل 
التجمعات االحتجاجية التي جرت 
أمس األول، مشــــيرا إلى أن قوات 
األمن التزمت خالل تلك االحتجاجات 
بأقصى درجات ضبط النفس وان 
تدخالت الشرطة كانت كلها ردود 
أفعال حلــــاالت محددة متثلت في 
اخلروج عن الشرعية وتهديد األمن 
العام، وتخريب املمتلكات العامة 
واخلاصــــة، واالعتداء على رجال 

الشرطة.

االمــــن القبض على كل من توقف 
بامليدان. وقال مصدر امني آخر ان 
محاولة لتنظيم احتجاج جديد في 
مدينة احمللة الكبرى في دلتا النيل 

احبطت ايضا.
وذكر شــــاهد عيان في مدينة 
دمياط الســــاحلية ان قوات األمن 
اسرعت بالقاء القبض على اربعة 
محتجني لدى وصولهم الى ميدان 
الشــــهابية في املدينة الستئناف 

التظاهرة.
واضاف ان قــــوات أمن كبيرة 

العدد انتشرت في امليدان.
من جهتها، نفت مصادر مسؤولة 
مبطــــار القاهرة امس ما تردد عن 

سفر شخصيات مصرية مهمة إلى 
خارج البالد أو استعداد طائرات 
خاصة لإلقالع بعدد من املسؤولني. 
وقالت املصادر ان »حركة الطائرات 
والســــفر طبيعية في املطار ولم 
تتأثر، كما وصل العاملون والركاب 

في مواعيدهم«.
إال أن رئيــــس الــــوزراء أحمد 
نظيف ألغى ســــفره مع عدد من 
الوزراء واحملافظني إلى األقصر أمس 
على رحلة مصر للطيران، حيث 
كان مــــن املقرر ان جتتمع اللجنة 
العليا للتخطيط العمراني برئاسة 
نظيف العتماد املخطط التفصيلي 

ملشروعات تنموية مهمة.

صرح بذلــــك د.مجدي راضى 
الرســــمي باسم مجلس  املتحدث 
الوزراء  الوزراء، وقال إن رئيس 
أكد انه من حق كل مواطن التعبير 
عن رأيه ولكن بأسلوب مشروع 
وبوسيلة مشــــروعة وان حرية 
أنه  التعبير لها قواعــــد، مضيفا 
سيكون هناك تدخل قوى وسريع 
من جانب رجال الشــــرطة واألمن 
للحفاظ على األمن العام في حالة 

اخلروج عن األمن.
ألقت  التحريــــر  وفي ميــــدان 
االجهــــزة االمنية القبض على 90 
شخصا حاولوا التجمع امس مجددا 
ملواصلة التجمعــــات التي اقيمت 

امس االول.
وقامت االجهزة االمنية بإلقاء 
القبض على املذكورين فور وصولهم 
الى ميدان التحرير على مجموعات 
صغيــــرة متفرقة تراوحت ما بني 
ثالثة وخمسة افراد قبل انضمامهم 

بعضهم الى البعض.
اتخاذ جميــــع االجراءات  ومت 
القانونية الالزمة حيال املذكورين 
وحتويلهــــم الى النيابــــة العامة 

ملباشرة التحقيق.
اضافة الى مظاهرات القاهرة، 
قــــال مصدر امني وشــــهود عيان 
ان عشرات احملتجني جتمعوا في 
الكبرى ودمياط واسيوط  احمللة 

املتظاهرين بالعصي والهراوات، 
وأصيب ثالثة متظاهرين نقلوا إلى 

املستشفى لتلقي العالج.
الى ذلك، قال شــــاهد إن قوات 
األمــــن حاصــــرت قرية »ســــوق 
الثالثاء« في محافظة كفر الشيخ 
النيل وضربتهــــا بالقنابل  بدلتا 

املسيلة للدموع.
وقــــال في اتصــــال هاتفي مع 
»رويترز« إن محاصرة القرية تلت 
دعوة سكانها من مكبرات صوت في 
مساجد إلى قطع الطريق الدولي 
القريب منها في نطاق االحتجاج، 
وأضاف الشاهد أن قوات األمن متنع 

دخول القرية حتى للصحافيني.

القاهرةـ  رويترز: خرج آالف 
املصريني الى الشوارع احتجاجا 
علــــى األوضــــاع االقتصادية 
والسياسية وللمطالبة بإنهاء 

حكم الرئيس حسني مبارك.
وأثارت األحداث التي جرت 
امــــس االول تســــاؤالت عمــــا 
يعنيه هذا اآلن بالنسبة للنظام 

السياسي في مصر.
هل ميثــــل االحتجاج نقطة 
حتول؟ كثيرا ما قال املصريون 
إنهم لن يخرجوا الى الشوارع 
قــــوات األمن،  جتنبا لصرامة 
لذا لــــم تكن أعداد املشــــاركني 
فــــي االحتجاجــــات تتجــــاوز 
بضع مئــــات اال فيما ندر. غير 
أن املصريــــني أبدوا امس االول 
جرأة ازدادت ساعة بعد ساعة. 
ودعا احملتجون في الشــــوارع 
مشاهديهم من النوافذ لالنضمام 
اليهم واستجاب لهم كثيرون. 
والتزمت الشرطة بضبط النفس 
نسبيا وحني أبدت صرامة مثلما 
حدث عندما استخدمت مدفعا 
للمياه في ميدان بوسط القاهرة 
لم يتفرق احملتجون وإمنا أبدوا 
جرأة أكبر. بل إن بعضهم طارد 
رجال الشرطة الذين فروا الى 
شوارع جانبية. يشير هذا الى 
أن املزيد من املصريني ما عادوا 
يخشون العقاب وهو ما ميكن أن 

يحفز آخرين في حد ذاته.
واذا تطور األمر ولم تستطع 
الشــــرطة احتواء الغضب فقد 
جتري االستعانة باجليش املدرب 
العدو وليس  على قتال جنود 
املواطنني. وقد يكون هذا قرارا 
صعبا على مسؤولي اجليش ولم 
يظهر احملتجون اي بوادر على 

في حتفيز آالف املصريني الذين 
يعبرون ســــرا عن غضبهم من 

الفقر والقمع السياسي.
في تونــــس لعبت النقابات 
العماليــــة دورا في اســــتمرار 
املظاهرات. وسبق أن خرج عمال 
مصر في احتجاجات أصغر كثيرا 
النقابية املستقلة  لكن احلركة 
التزال ضعيفة. وهذا يعني أن 
املصريني يفتقرون على األقل 
الى هذه الركيزة، ويشــــير الى 
أن الكثير يتوقف على التنسيق 
بني نشــــطاء اإلنترنت. غير أن 
حركات معارضــــة أخرى مثل 
كفايــــة التي كافحــــت من أجل 
إسماع صوتها لآلخرين ميكن أن 
تنشط اآلن مجددا. وبعد تنظيم 
احتجاجات معتدلة اثناء فترة 
انتخابات الرئاســــة التي جرت 
عام 2005 وخاضها عدة مرشحني 
خرجت كفاية وجماعات أخرى 
من دائرة الضوء لكنها قد تعود 
إليها مجددا. هل غيرت احلكومة 
من نهجها املتشدد؟ هذا هو ما 
بدا حني التزمت الشرطة بضبط 
النفس على األقل في البداية حني 
سمحت للمحتجني بالتواجد في 
شوارع رئيسية. واعترف عدة 
ضباط بأنهم تلقوا أوامر بعدم 
الدخول في مواجهات. يشــــير 
هذا الى أن الســــلطات املصرية 
ال تريد تصعيدا كما حدث في 
تونس التــــي أدى تزايد أعداد 
القتلى واجلرحى فيها الى إشعال 

غضب احملتجني.
لكن االحتجاجــــات أظهرت 
ايضا أن هذا األسلوب ميكن أن 
يشجع احملتجني الذين قد ينحسر 

خوفهم من أجهزة األمن.

جديدة في األيام القادمة. وزخر 
موقعــــا تويتــــر وفيــــس بوك 
للتواصــــل االجتماعــــي اللذان 
الرئيســــية  كانا من احملركات 
لالحتجاجــــات باحلديــــث عن 
احتجاجات قادمــــة. وكان من 
الواضح أن بعض رجال الشرطة 
شعروا بعدم االرتياح للدور الذي 
يلعبونه. وقال شــــرطي ألحد 
احملتجني إن أمامه ثالثة أشهر 
في اخلدمة وبعدها سيكون »على 
اجلانب اآلخر من احلاجز«. لكن 

االذعان عندما ناشدتهم الشرطة 
فض االحتجاجات. ومع حلول 
الظــــالم على ميــــدان التحرير 
الذي كان محور األحداث تأهب 
الكثير من احملتجني إلمضاء الليل 
هناك. وتقاسم البعض الطعام 
مع الشرطة غير أن التعزيزات 
األمنية أثارت التوتر. واستخدمت 
الشرطة الغازات املسيلة للدموع 
ومدافع امليــــاه لفض احملتجني 
وحث بعض احملتجني املواطنني 
على اخلروج فــــي احتجاجات 

رجال شرطة آخرين لم يغيروا 
نهجهم كأولئــــك الذين ضربوا 
بالهــــراوات. ومازال  احملتجني 
النشطاء الشبان امام حتد يتمثل 
فيما اذا كانوا سيحافظون على 
الزخم بهدف دفع البالد الى نقطة 

حتول.
وراء  يقــــف  الــــذي  مــــن 
االحتجاجات؟ سارعت احلكومة 
الى إلقاء اللوم على إســــالميني 
مشــــتبه بهم وهو أسلوب كان 
يكتسب فيما مضى تأييد الغرب 

بســــرعة. وقال بيــــان لوزارة 
الداخلية إن أعضــــاء بجماعة 
االخوان املسلمني يقفون وراء 
أعمال الشغب. غير أن اجلماعة 
لم تلعب اال دورا ثانويا حتى إنها 
أثارت غضب أعضائها الشبان 
بــــدور اكثر  لعدم مشــــاركتها 
فعاليــــة. والزعماء احلقيقيون 
لهــــذه االحتجاجات نشــــطاء 
علــــى اإلنترنت أظهــــروا أنهم 
يستطيعون اســــتخدام مواقع 
التواصل االجتماعي للمساعدة 

البيت األبيض يدعو الحكومة المصرية 
لالستجابة لتطلعات الشعب

ألمانيا قلقة  و»األوروبي« يحث السلطات 
على حماية حق المواطنين في التظاهر

واشنطن ـ أ.ف.پ: دعا البيت االبيض احلكومة املصرية ألن تكون 
»حساســــة« حيال تطلعات شعبها وذلك بعد التظاهرات التي نظمت 
للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك. وقالت الرئاسة االميركية في 
بيان ان »احلكومة املصرية لديها فرصة مهمة ألن تكون حساسة جتاه 
تطلعات الشعب املصري وان تقوم باصالحات سياسية واقتصادية 
واجتماعية من شأنها ان حتسن حياة الشعب وان تساعد على ازدهار 
مصر«. واضاف البيت االبيض في بيانه ان »الواليات املتحدة ملتزمة 

بالعمل مع مصر والشعب املصري من اجل حتقيق هذه األهداف«.

عواصـــم ـ وكاالت: حث االحتاد األوروبي مصر على احترام 
»تطلعـــات« شـــعبها ورغبته فـــي التغيير وحمايـــة حقه في 

التظاهر.
وقالت املتحدثة باسم مسؤولة العالقات اخلارجية في االحتاد 
مايا كوياجنيتش قولها »جتمع اآلالف من املواطنني املصريني في 
شوارع القاهرة إلعالن رغبتهم في التغيير السياسي«، مشيرة إلى 
أن االحتاد األوروبي يراقب الوضع عن كثب معتبرة التظاهرات 
»إشارة إلى تطلعات الكثير من املصريني بعد أحداث تونس«.

وحث االحتاد السلطات املصرية على »احترام وحماية حق 
املواطنني املصريني في إظهار تطلعاتهم السياســـية من خالل 
التظاهرات الســـلمية« وأخذ العلم بـ »رغبتهم الشـــرعية« في 
اتخاذ إجراءات سياســـية للتعامل مع املشـــاكل التي تؤثر في 

حياتهم اليومية.
مـــن جهتها، أعلنت برلني عبر وزير اخلارجية األملاني غيدو 
فيســـترفيلي أمس في برلني أن احلكومـــة األملانية »قلقة جدا« 
للوضع في مصر وتدعـــو »جميع األطراف الى ضبط النفس« 

ونبذ العنف.
وصرح الوزير خالل مؤمتـــر صحافي »باننا قلقون لتطور 
األوضاع في مصر وندعو جميع األطراف إلى ضبط النفس وبالطبع 
نبذ العنف«. وأضاف »يجب اال تتفاقم األوضاع في مصر ولهذا 

السبب البد من التحلي بضبط النفس ونبذ العنف«.

تباين أسلوب تناول الصحافة المصرية لمظاهرات »يوم الغضب« 
القاهرة ـ د.ب.أ: اختلفــــت ردود فعل الصحف 
املصرية، القومية واملستقلة، إزاء مظاهرات االحتجاج 
التي شهدتها مدن عدة في أنحاء البالد أمس األول، 
يوم عيد الشرطة. ركز العنوان الرئيسي لصحيفة 
»روز اليوســــف« على التعامل األمني »بني الهدوء 
والصرامة مع املظاهرات« وأبرزت الصحيفة خبر 
مقتل احد مجندي األمن املركزي، ثم قالت ان املظاهرات 
كانت جاءت بني »األلفية واملئوية.. تلبية لدعوات 
التظاهر في يوم ما وصفته جماعات معارضة بأنه 
يوم اإلرادة، في حني وصفته جماعات أخرى بأنه 
يوم الغضب«. وقالــــت الصحيفة ان األمن تعامل 
مع هذه »التجمعات احملدودة« بـ »أسلوب هادئ« 
حتــــى أن تصاعد توتر املتظاهرين »أدى إلى وفاة 
مجند أمن مركزي ضربه متظاهرون على رأسه في 

ميدان التحرير«.
أما صحيفة »اجلمهورية« القومية فقد اشارت 
الى ان املظاهرات كانت هادئة ولم يشارك فيها سوى 

»ثالثة آالف.. عبروا عن رأيهم في الشوارع وامليادين.. 
رفضــــوا دعاوى التخريب ومحاولة اســــتدراجهم 
إلى دوامة العنف وتركوا أصحاب الشــــعارات في 
الشــــوارع وحدهم يرددون واحد.. اثنني.. الشعب 

املصري فني«.
وفي صدر الصفحة األولى لصحيفة »األخبار« 
القومية أيضا، جاء العنوان الرئيســــي أن »دعاة 
التحريض فشلوا في حتقيق أهدافهم واألمن تعامل 

بضبط النفس«.
وقالــــت الصحيفة إن »احملرضني فشــــلوا في 
التظاهر، ودعــــاة الفوضى في حتقيق أهدافهم من 
وراء دعوتهم إلى يوم الغضب«. وقالت ان مسيرات 
ومظاهرات خرجت في بعض املناطق في عدد من 
احملافظات بينما »ساد الهدوء معظم أنحاء العاصمة 
واألقاليم والتزم رجــــال األمن بضبط النفس إلى 
أقصى مدى رغم االحتــــكاكات املتعمدة واملتكررة 
من مثيري الشــــغب الذين رشقوا جنود وضباط 

الشرطة باحلجارة والطوب وتعمدوا سبهم وتبني 
أنهم ينتمون حلركة كفاية وجماعة 6 إبريل وجماعة 

االخوان احملظورة«.
جاء ذلك في حني كان العنوان الرئيسي لصحيفة 
»الشروق اجلديد« في صدر صفحتها االولى »مجلس 
الشعب حتت حصار الشعب الغاضب.. واملعارضة 
تنجح في حتويل عيد الشرطة إلى يوم لالحتجاج، 
والداخلية تؤمن مبنى التلفزيون بقوات وخبراء 

مفرقعات«.
وجاء املانشــــيت الرئيسي لصحيفة »املصري 
اليوم« املســــتقلة أيضــــا »اآلالف يتظاهرون ضد 
الفقر والبطالة والغالء والفساد ويطالبون برحيل 

احلكومة«.
وقالــــت الصحيفــــة إن »آالف املواطنني وجهوا 
رسالة شــــديدة اللهجة الى احلكومة في مظاهرات 
يوم الغضب.. وطالبوا برحيلها احتجاجا على تردي 
األوضاع االقتصادية واملتمثلة في انتشــــار الفقر 

وتزايد معدالت البطالة وارتفاع األسعار، مرددين 
هتافات تطالب بتحقيق العدالة االجتماعية والقضاء 
على الفساد ورفع األجور وإجراء إصالحات سياسية 

وتعديل الدستور وحل مجلس الشعب«.
أما صحيفــــة »األهرام«، القومية، العريقة، فقد 
اختارت أحداث واضطرابات لبنان لتتصدر صفحتها 

االولى.
أما عن املظاهرات املصريــــة فاختارت األهرام 
عنوان »مظاهرات حاشــــدة بالقاهرة واحملافظات« 
وركزت على »استشهاد مجند امن مركزي بالقاهرة 
وشابني بالسويس« ودعوة وزارة الداخلية إلنهاء 
التجمعــــات. وقالت األهرام »شــــارك عدة آالف في 
مظاهرات حاشدة أمس في القاهرة وعدة محافظات 
ورددوا الشعارات التي تطالب بتوفير فرص العمل 
ومكافحة البطالة والسيطرة على انفالت األسعار 
واملزيد من احلرية والدميوقراطية وسط حراسة 

قوات األمن«.

فرنسا تدعم المظاهرات المطالبة بمزيد ما هي آفاق احتجاجات الشارع المصري؟
من الديموقراطية شرط أال تكون عنيفة

باريـــس ـ وكاالت: بعد االنتقادات احلادة التي وجهت حلكومة 
الرئيس الفرنســـي نيكوال ساركوزي وخاصة جلهة عرضها دعم 
نظام الرئيس التونســـي املخلوع زيـــن العابدين بن علي بوجه 
االحتجاجات، أكدت وزيرة اخلارجية الفرنسية ميشال اليو ماري 
أمس أن حكومتها تدعم التحركات والتظاهرات الرامية إلى املزيد 

من الدميوقراطية في كل الدول ولكن على أن تكون غير عنيفة.
وقالت اليو ماري إلذاعة )ار تي ال( الفرنســـية »ال يسعني إال 
األسف لســـقوط قتلى في االحتجاجات التي شهدتها مصر اثنان 

من املتظاهرين وعنصر من الشرطة«.
وأضافت »يجب ان يكون باملقـــدور التظاهر من دون حصول 
اعمال عنف وسقوط قتلى«. وبينت وزيرة اخلارجية ان فرنسا ال 
تريد ان تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى »ولكن مبادئنا 

هي مبادئ احترام دولة القانون«.
وابدت اليو ماري نوعا من احلذر ازاء املقارنة بني ما جرى في 
تونـــس ويجري حاليا في مصر موضحـــة ان االمور تختلف من 

دولة الى دولة.
وقالـــت اليو ماري انها ال تزال على موقفها بتقدمي املســـاعدة 
الفرنسية وخبراتها الى قوات االمن التونسية لتجنب استخدامها 

ذخيرة حية لتفريق املتظاهرين.


