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سليمان: مبارك وضع خارطة طريق لتلبية مطالب الشباب 
والدعوة لرحيل الرئيس تعني نداء للفوضى

القاهرةـ  وكاالت: بعد تراجع 
العنف الذي ساد شوارع القاهرة 
صباح أمس، عادت االشتباكات 
مساء السيما في ميدان التحرير 

واملهندسني.
وتتجـــه اليوم االنظار الى 
ساحات وشوارع القاهرة وباقي 
املـــدن املصريـــة ملعرفة مدى 
االســـتجابة لدعوة املعارضة 
الى تظاهـــرات ماليينية فيما 
اطلقت عليه »جمعة الرحيل« 
خاصة بعد جردة احلساب التي 
الرئيس املصري  قدمها نائب 
عمر ســـليمان  فـــي لقاء مع  
التلفزيون املصري امس، حيث 
رفض اعتبار حركة 25 يناير 
أنها مجموعة  تخريبية وأكد 
شبابية لها مطالب مشروعة، 
شـــاكرا من قاموا بها على ما 
فعلوه: انتم الشرارة التي قادت 
االصالح وقد لبيت مطالبكم، 
اعطوا الفرصة للدولة لتقوم 
باخلدمات التي يجب ان تقوم 

بها.
وقال اننا في مرحلة دقيقة 
جـــدا ألن يـــوم 25 يناير كان 
يوم حركة الشباب وكانت لهم 
مطالب، ومطالبهم مشروعة 
ومقبولة ومتت دراستها ومت 
االلتقاء مع بعض عناصرهم 
الذين قدموا هذه املطالب ومتت 

دراستها واالستجابة لها.
وأضاف: »ولكن لالســـف 
الشديد اندس بني هذه العناصر 
العناصر  الشـــريفة بعـــض 
األخرى التي لها أجندات خاصة 
قد تكون مرتبطـــة بأجندات 
اغـــراض خاصة  أو  خارجية 
داخلية«، مشددا على وجوب 
التي  التحقيق في »املؤامرة« 

شهدها ميدان التحرير، ووعد 
بالتوصـــل الى من يقف وراء 
هذه الفتنة وكشفه للمواطنني. 
وتعهد مبحاكمة املتسببني في 

هذه األزمة.
وأوضح سليمان أن »الرئيس 
مبارك عندما وجد أن املطالب 
التي طالب بها شباب 25 يناير 
مطالـــب مشـــروعة ومقبولة 
وضع خارطـــة طريق لتنفيذ 
هذه املتطلبـــات وأعلنها في 
خطابه األخير وكان واضحا 
جدا أنه قد استجاب لكل املطالب 
املشروعة. معترفا بأن ما حدث 
التعديالت واإلجراءات  أفسد 
التي اعلنها الرئيس حســـني 
مبارك. وأكد سليمان أن الهدف 
من هذه األحداث هو إحداث اكبر 
قدر ممكن من عدم االستقرار 
والترويع والفتنة بني شباب 

مصر.

اإلخوان مترددون

واذ اعتبـــر نائـــب الرئيس 
املصري أن احلوار البد ان ينتهي 
خالل 10 ايام، قـــال ان جماعة 
االخوان املسلمني دعيت لالجتماع 
مع احلكومة اجلديدة في اطار 
حوار وطني مـــع كل االحزاب، 
وكشـــف أن اجلماعـــة مازالت 
مترددة في الدخول في احلوار. 
كما أكـــد أن األطراف املعارضة 
االخـــرى التي شـــملها احلوار 

مقتنعون بعامل الوقت.
وبخصـــوص التعديـــالت 
الدســـتورية املطلوبـــة، لفت 
الى انه اذا مت إلغاء مجلســـي 
الشـــعب والشـــورى فمعنى 
ذلـــك أننا بحاجـــة الى وقت 
لعمليـــة جديـــدة لالنتخاب، 

ويجـــب ان يعلم الشـــباب 
ان كل مـــا طلبوه قد مت تنفيذه 
واستمرار هذا االعتصام يعني 

تنفيذ اجندات خارجيــة.
وأضاف: قصة الرحيل غريبة 
على اخالق الشعب املصري ومن 
يثيـــر هذه الدعـــوات ال يتمتع 

باالخالق املصرية.
فكلنا نحترم األب والكبير، 
والرئيس مبارك قضى 30 سنة 
في خدمة البلد. وقد اكد الرئيس 
انه لن يترشح وال أي من افراد 

اسرته.
واعتبر أن كلمة الرحيل نداء 
للفوضى وال توجد دولة بدون 
رأس وال ميكن اجراء أي عملية 

بدون وجود الرأس.
وردا على ما يتردد بني اوساط 
املتظاهرين بأنه ليست لديهم 
ثقة بالوعـــود التي قدمت، قال 
خدمت مع الرئيس مبارك وهو 
رجل صادق وينفذ ما يعد به، 
ويجب أن يعي الشـــباب أن كل 

ما طلبه قد نفذ. 
دول صديقة وقنوات غير صديقة

الى ذلك، قـــال نائب رئيس 
اجلمهورية  اللواء عمر سليمان 
»أنا ألوم الـــدول الصديقة الن 
بعض القنوات فيها غير صديقة 
وشحنت الشباب ضد بلدهم«.

من جهة أخرى قال ان مصر 
لن تقبـــل تدخـــال اجنبيا في 
شؤونها الداخلية، وان التدخل 
في الشؤون الداخلية للبالد غير 
مقبول ولن يسمح به، واستغرب 
في ذات الوقت موقف الدول التي 
دائما كانـــت حليفة ملصر، في 
اشارة ضمنية ملواقف واشنطن 

وأوروبا.

تسلسل زمني لرّد فعل أميركا 
على األحداث في مصر

عواصمـ  وكاالت: تطور املوقف األميركي من االزمة املصرية بشكل كبير متاشيا مع تطور 
األحداث على األرض. فبعد أســــبوع من إعالن واشــــنطن أن حكومة الرئيس حسني مبارك 

مستقرة إذا بها تدعوه اآلن إلى بدء انتقال السلطة على الفور.
الثالث�اء 25 يناير:  بدأت االحتجاجات في مص��ر في اليوم الذي ألقى فيه الرئيس األميركي باراك 

أوباما خطاب االحتاد أمام الكونغرس.
� أدلت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون بأول رد من مس��ؤول أميركي كبير وقالت 
»تقييمنا هو أن احلكومة املصرية مستقرة وتبحث عن سبل لتلبية االحتياجات املشروعة ومصالح 
الش��عب املصري«. ورك��زت التصريحات األميركية على الدعوة لضب��ط النفس وعدم اللجوء الى 

العنف.
� لم يذكر أوباما مصر في خطاب حالة االحتاد لكنه أشار إلى األحداث في تونس وقال ان الواليات 

املتحدة »تدعم التطلعات الدميوقراطية لكل الشعوب«. وصفق أعضاء الكونغرس الوباما.
� وبع��د كلمة أوباما قال روبرت غيبس املتحدث الصحافي باس��م البيت األبيض »ندعم حقوق 
الشعب املصري ومن بينها حق حرية التعبير وحرية التجمع. أمام احلكومة املصرية فرصة مهمة 

لتستجيب إلى تطلعات الشعب املصري«.
األربعاء 26 يناير: لم يذكر أوباما مصر في تصريحات عدة أثناء زيارته لويسكونسن لتعزيز 

رسالته االقتصادية في خطاب حالة االحتاد.
ـ ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن التزال تدعم مبارك قال غيبس على منت طائرة 

الرئيس »مصر حليف قوي«.
ـ وفي واشــــنطن قالت كلينتون »نحث الســــلطات املصرية على عدم منع االحتجاجات 

السلمية أو إعاقة االتصاالت مبا في ذلك مواقع االعالم االجتماعي«.
اخلميس 27 يناير: مع امتداد االحتجاجات إلى مدينة الس��ويس حيث اشتبك احملتجون مع قوات 
األمن ووصف جو بايدن نائب أوباما مبارك بأنه حليف في جهود الس��الم بالش��رق األوسط وقال 

»ال أصفه بأنه دكتاتور«.
� قال أوباما في مقابلة نقلها موقع »يوتيوب« على االنترنت »كانت مصر حليفا لنا في كثير من 
القضايا احليوية، لكنني كنت أقول له )مبارك( دائما ان التأكد من املضي قدما في االصالح � االصالح 

السياسي واالصالح االقتصادي � مهم للغاية من اجل مصلحة مصر على املدى البعيد«.
اجلمع�ة 28 يناير: أصدرت اخلارجية األميركية حتذيرا لألميركيني من السفر إلى مصر بعد 

أن فرضت احلكومة املصرية حظرا للتجول في القاهرة واإلسكندرية والسويس.
ـ قــــال البيت األبيــــض في أقوى رد فعل أميركي حتى تلك اللحظــــة ان الواليات املتحدة 
ســــتراجع مســــاعداتها إلى مصر والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دوالر. وقال غيبس »سنراجع 

موقف مساعداتنا بناء على األحداث اجلارية اآلن وفي األيام القادمة«.
ـ حتــــدث أوباما مع مبارك ملــــدة 30 دقيقة بعد أن دعا الرئيس املصــــري في كلمة نقلها 
التلفزيــــون إلى حوار وطني لتجنــــب الفوضى وأمر بنزول اجليش املصري إلى الشــــارع 

الستعادة السيطرة.
وقال أوباما انه حث مبارك على اتخاذ إصالحات شاملة.

الس�بت 29 يناير: اجتمع أوباما م��ع فريقه لألمن القومي لبحث الوضع في مصر، وقال املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية بي. جيه. كراولي في رسالة على موقع »تويتر« انه ال ميكن ملبارك االكتفاء 
»بإع��ادة ترتي��ب األوراق« وذلك بعدما أق��ال الرئيس املصري حكومته وعينّ عمر س��ليمان مدير 

املخابرات املصرية نائبا له.
األحد 30 يناير: ضغطت البرامج احلوارية التلفزيونية كثيرا على كلينتون بأسئلة حول ما 
إذا كان يجب على الرئيس املصري التنحي وقالت الوزيرة األميركية عبارة »االنتقال املنّظم« 
للمرة األولى في اخلطاب األميركي الرســــمي. وقالت لبرنامج »فوكس نيوز صنداي« »نريد 

ان نرى انتقاال منظما حتى ال ميأل أحد الفراغ«.
االثنني 31 يناير: أرسل أوباما فرانك ويزنر السفير األميركي السابق في القاهرة إلى مصر ليخبر 

م« للسلطة. مبارك في حديث خاص انه يجب أن يعد »النتقال منظنّ
� اس��تمر البيت األبيض علنا في الدعوة إلى إصالحات دميوقراطية لكنه لم يتطرق إلى مصير 

مبارك. وقال غيبس »نحن ال نختار بي من هم في الشارع ومن هم في احلكومة«.
الثالث�اء أول فبراير: أمرت اخلارجية األميركيــــة برحيل كل أفراد الطاقم غير الضروريني في 

السفارة األميركية املوجودين في مصر وعائالتهم.
ـ أدلــــى أوباما ببيان في البيــــت األبيض قال فيه انه حتدث مع مبارك بعدما قال الرئيس 
املصري في كلمة نقلها التلفزيون إنه لن يرشح نفسه مجددا للرئاسة. وقال انه أخبر مبارك 

بأن »االنتقال املنّظم يجب أن يكون له معنى وسلميا ويجب أن يبدأ اآلن«.
األربع�اء 2 فبراي�ر: أدان البيت األبيض العنف الذي اندلع في مصر وقال ان الواليات املتحدة قلقة 

بشأن الهجوم على متظاهرين سلميي.
� ودعا املسؤولون األميركيون الى انتقال فوري للسلطة قبل انتخابات الرئاسة املصرية املقررة 

في سبتمبر املقبل. 

رفض اعتبار حركة »25 يناير« تخريبية وشكر شباب مصر على »إطالق شرارة اإلصالح«

)أ.ف.پ( املسؤولون السابقون املمنوعون من السفر احمد عز وحبيب العادلي واحمد املغربي وزهير جرانة  

نائب الرئيس املصري عمر سليمان في لقائه التلفزيوني أمس

رئيس الوزراء املصري خالل املؤمتر الصحافي أمس

شفيق يعتذر عن األحداث ويتعهد بالتحقيق

النائب العام يمنع عز والعادلي والمغربي وجرانة من السفر

مشيرا الى ان العملية اجلديدة 
لالنتخاب وبالنظر الى حجم 
اجلمهورية ستحتاج الى وقت 
وقدرة الشرطة التي اصبحت 
قدرتهـــا اقل ممـــا كانت عليه 
قبل احداث 25 يناير. وتابع: 
وبالتالي ســـتحتاج الى زمن 
خاصة مع تشكك الشباب في 
نزاهة االنتخابات فلن جتري 
في يوم واحـــد كما جرت في 

الســـابق وبالتالي ستحتاج 
الى وقت، ولهذا الســـبب قرر 
الرئيس مبارك تعليق جلسات 
مجلس الشعب الى ان تنتهي 
الطعون التي قد تأخذ بعض 
الوقت والذي قد يصل الى اكثر 
من 3 اسابيع ثم تعود جلسات 
الشـــعب والشورى  مجلسي 
لالنعقاد لكـــي يتم النظر في 

التعديالت الدستورية.

التعديـــالت  ان  واضـــاف 
الدستورية حتتاج الى 70 يوما 
على االقل لكـــي تأخذ دورتها 

الدستورية.

سباق مع الزمن

الوقت  الى استغالل  ودعا 
املتبقـــي حتى موعـــد انتقال 
التعديالت  السلطة في اجناز 
الدستورية والتشريعية حتى 

يتم تداول السلطة، واضاف: 
البد مـــن ان تنظر التعديالت 
الدســـتورية الى من سيحكم 
مصر، وهي امور ســـنتركها 
اذا كنا  للدســـتوريني فيمـــا 
سنشدد شـــروط الترشح ام 
نخففها، وقـــال البد ان تكون 
هناك شروط وقيود على املادة 
76 حتـــى نكون مطمئنني ملن 
سيقود البالد، معتبرا ان تعديل 

املادتـــني 76 و77 ليس نهاية 
مطاف التعديالت الدستورية 

وقد تطال املادة 88.

نداء للفوضى

وحول ما ســـمي بـ »جمعة 
الرحيل« التي دعت اليها املعارضة 
اليوم، قال ان املطالب التي طلبها 
الشباب كانت مشروعة ولبيت 

كلها.

القاهرة - وكاالت:  أعلن النائب 
العام املستشـــار د.عبد املجيد 
محمود أنه فـــي ضوء األحداث 
اجلارية ومالحقة املتسببني فيما 
شهدته البالد من اعمال التخريب 
والنهب والســـرقة للممتلكات 
العامة واخلاصة وإشعال احلرائق 
والقتل واالنفالت األمني واألضرار 
باالقتصاد القومي فقد مت إصدار 

عدة قرارات.
وتضمنت القرارات منع أحمد 
عز، أمني عـــام احلزب الوطني، 
وزهير جرانة وزير الســـياحة 
الســـابق، وأحمد املغربي وزير 

االستقرار األمني وقيام سلطات 
الرقابية  التحقيق والســـلطات 
التحـــري والتحقيق  بإجراءات 
لتحديد املســـؤوليات اجلنائية 
واإلدارية في جميع تلك الوقائع. 
كما أعلن النائب العام أن النيابة 
العامة كانت جتري حتقيقاتها 
في عـــدة بالغات تناولت هؤالء 
املسؤولني السابقني بشأن جرائم 
االستيالء وتسهيل االستيالء على 
املال العـــام واإلضرار العمد به 
والتربح والغـــش إال أنها كانت 
في سبيلها الستكمال التحقيقات 

حتى تكتمل األدلة فيها.
اإلسكان السابق اضافة الى وزير 
الدخلية السابق حبيب العادلي، 

وعدد آخر من املسؤولني في بعض 
الهيئات واملؤسسات العامة من 

الســـفر خارج البـــالد وجتميد 
حساباتهم في البنوك حلني عودة 

القاهرة - وكاالت: أعلن رئيس 
احلكومة املصرية احمد شفيق انه 
»ال توجد شرطة كافية« في الوقت 
احلاضر لضبـــط االمن في مصر، 
بعد ان تشـــتت عناصر الشرطة 
و»ذهبوا الى قراهم« بسبب االحداث 

االخيرة.
وقال شفيق ردا على سؤال حول 
الفلتان االمني احلاصل في مصر 
»ليس لدي شرطة كافية، وعندما 
الكثيرون من  دخل اجليش ذهب 
جنود االمن املركزي الى قراهم وال 

نعرف بعد كيف نعيدهم«.
وقد تعهد بإجراء حتقيق فوري 
وسريع للوقوف على املتسببني في 
االحداث الدامية التي وقعت أمس 
األول في »ميدان التحرير« بقلب 
القاهرة معربا عن استعداده للذهاب 
إلى امليدان ومحاورة احملتجني هناك. 
وكرر شفيق خالل مؤمتر صحافي 
اعتذاره عن االحـــداث الدامية في 
ميدان التحرير والتي أسفرت عن 
وقوع ضحايا واصابات قائال »أعتذر 
اعتذار الرجل الذي يقدر املسؤولية 
وبحكم الواجب األدبي واالنساني 

للشعب املصري«.
وأضاف ان التحقيقات ستجرى 
ملعرفة األسباب التي أدت الى ذلك 
وهل كانـــت مخططة أو مدبرة أو 
عفوية، ومعرفة اجلهة أو اجلهات 
التـــي تقـــف وراءها مؤكـــدا ان 
التحقيقات ســـوف تكون مبنتهى 

الدقة.
ورفض رئيس الوزراء املصري 
اجلزم مبـــن يقـــف وراء اجلمال 

مؤكدا ضرورة اجللوس الى مائدة 
التفاوض وان احلوار يعني عدم 
التمسك برأي ما الى ماال نهاية »واال 

ما كان هناك حوار«.
وأشار شـــفيق الى أن احدا ال 
يستطيع أن يقطع بأن هناك مؤامرة 
وأن جميع االحتماالت قائمة، مضيفا 
»حتى لو كانت هناك مؤامرة فنحن 
أخطأنا في حق أنفسنا الننا سمحنا 

ألنفسنا بنجاح تلك املؤامرة«.
وحول مدى تأثر حركة املالحة 
في قناة الســـويس باألحداث قال 
شفيق »ليس هناك أي تأثير على 
حركة املالحة في قناة السويس«. 
وحذر ايضـــا من خطورة الوضع 
الراهن في حال اســـتمرار توقف 
العمـــل فـــي الشـــارع واملصالح 
احلكومية ملا له من تأثير ســـلبي 
على املواطنني نتيجة »حالة الشلل« 
احلادثة حاليا، مؤكدا ضرورة عودة 
االستقرار بأسرع وقت. وذكر أن 
البنوك ســـتعاود عملهـــا اعتبارا 
مـــن األحد املقبـــل موضحا أنه ال 
يستطيع في الوقت الراهن تقدير 
الناجمة عن تلك  حصر اخلسائر 

االحداث.
الرئيس  قـــال  مبـــوازاة ذلك، 
األميركـــي باراك اوباما انه يصلي 

من اجل السالم في مصر.
واضاف في افطار صالة وطني 
»نحن نصلي حتى ينتهي العنف 
في مصر وحتى تتحقق تطلعات 
الشـــعب املصري وحقوقه وحتى 
يشرق صباح يوم افضل على مصر 

وفي شتى انحاء العالم«.

الـــى ذلك دعت مســـودة قرار 
مبجلس الشـــيوخ األميركي أمس 
الرئيس املصري حسني مبارك الى 
نقل الســـلطة الى حكومة مؤقتة 
لتصريـــف األعمـــال تضم جميع 

األطياف.
وال يتضمن مشروع القرار الذي 
يرعاه السيناتور اجلمهوري جون 
ماكني والســـيناتور الدميوقراطي 
جون كيري دعوة محددة الى مبارك 

لالستقالة.
البدء سريعا  الى  لكنه يدعوه 
في »انتقال سلمي وسلس الى نظام 

سياسي دميوقراطي«.
وجاء في املسودة يجب ان يشمل 
ذلك »نقل السلطة الى حكومة مؤقتة 
تضم جميع األطياف بالتنســـيق 
مع زعماء من املعارضة املصرية 
واملجتمع املدني واجليش« لتنفيذ 
اإلصالحات الالزمة إلجراء انتخابات 

حرة ونزيهة هذا العام.
وكان زعمـــاء فرنســـا واملانيا 
وبريطانيـــا وايطاليا واســـبانيا 
اعلنوا أمس في بيان مشترك انهم 
قلقون على املوقف في مصر ودعوا 
الى انتقال سريع للسلطة، داعني 
الى أن تبدأ »عملية انتقال السلطة 
االن«. وقال الزعماء اخلمســـة في 
بيان مشترك أصدره مكتب الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي »نتابع 
تدهور املوقف في مصر بقلق بالغ«، 
و»ندين كل من يلجأ الى العنف او 
يشجعه والذي سيفاقم فقط االزمة 
في مصر« وأضاف ان الهجوم على 

الصحافيني »غير مقبول«.

واخليـــول التي اجتاحـــت ميدان 
التحريـــر خـــالل مواجهات أمس 
األول، مضيفـــا ان األمـــر مرتبط 

بالتحقيق. 
وعندمـــا ســـئل عمـــا اذا كان 
وراءها عمل منظم من قوات األمن 
أجـــاب: هناك من قال ان اصحابها 
هـــم متضـــررون غاضبـــون من 
الهرم  السياحة في منطقة  تعطل 

وغيرها.
وردا على سؤال حول مسؤولية 
وزيـــر الداخلية الســـابق حبيب 
العادلي عما جرى خالل األحداث 
التي شـــهدتها مصر خالل الفترة 
املاضية نتيجة الفراغ األمني قال 
شفيق »اذا كان الوزير هو املسؤول 
عن اخلطأ أو خطأ ما فسوف يحاسب 

وسوف تعلن نتيجة التحقيقات وال 
غضاضة في ذلك«. وأكد شـــفيق 
في الوقت نفسه حرص حكومته 
على احلوار والتفاهم حول جميع 
القضايا املطروحة واالستماع الى 
جميع اآلراء ودون شروط للوصول 
الى حل يرضي اجلميع وحتقيق 

الصالح العام.
وقال »ليس هناك سقف معني 
لتحديد احلـــوار واننا منفتحون 
لسماع اجلميع من الشباب أو قادة 
الوطنية  القوى  األحزاب وممثلي 
واحلكماء »مشـــيرا الى أنه أجرى 
اتصاالت هاتفيـــة الليلة املاضية 
مع عدد من احملتجني من الشباب 
في ميدان التحريـــر. واضاف ان 
»مـــا ال يؤخذ جلـــه ال يترك كله« 

أكد أن أصحاب الجمال التي اجتاحت ميدان التحرير  غاضبون من تعطل السياحة

اوباما يصلي من اجل الس�الم في مصر.. و»الشيوخ« يدعو لنقل السلطة لحكومة انتقالية
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