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مصر: شباب الثورة يشكّل مجلس أمناء وحكومة تصريف األعمال تجتمع اليوم
المجلس العسكري يتمسك بنقل السلطة سلمياً.. و»اإلخوان«: ال ترشيح للرئاسة من قِبلنا وال نسعى ألغلبية نيابية

)أ.ف.پ( .. وورود على قائمة بأسمائهم  )رويترز( نصب تذكاري أقامه متظاهرو 25 يناير لشهداء الثورة في ميدان التحرير 

القاهرةـ  وكاالت: بدأت احلياة 
تدب في شوارع القاهرة واملدن 
املصرية األخرى مع بزوغ فجر 
اليوم األول مـــن مرحلة ما بعد 
الرئيس محمد حســـني  تنحي 
مبارك، وبعد احتفاالت الشباب 
بنجاح ثورتهم اندفعوا إلى ميدان 
التحرير الذي كان رمزا ومنطلقا 

لثورة 25 يناير. 
وفيمـــا بـــدا اجليـــش يزيل 
احلواجز العسكرية نزل شباب 
التحرير ورجالهم ونساؤهم إلى 
الشوارع لرفع آثار األيام املاضية 
وتنظيف الشـــوارع إيذانا ببدء 

حقبة جديدة. 

بيان رقم 4

مـــن جهته، أصـــدر املجلس 
األعلى للقوات املسلحة البيان رقم 
4 الذي رسم فيه معالم املرحلة 
وصوال إلى حتقيق كل املطالب 

الشعبية. 
وطلب املجلس في بيانه، من 
احلكومة احلاليـــة واحملافظني 
القيام بتسيير األعمال مؤقتا إلى 
حني تشكيل احلكومة اجلديدة.

 وجاء في البيان »ان املجلس 
األعلى للقوات املسلحة ونظرا 
للظـــروف التي متـــر بها البالد 
واألوقات العصيبة التي وضعت 
مصر وشعبها في مفترق الطرق 
الدفاع  وتفرض علينـــا جميعا 
الوطن وما حتقق  عن استقرار 
ألبنائه من مكتســـبات حيث ان 
املرحلـــة الراهنة تقتضي إعادة 
ترتيب أولويات الدولة على نحو 

يحقق املطالب املشروعة ألبناء 
الشعب ويجتاز بالوطن الظروف 

الراهنة«.
 وأضــــاف انــــه »إدراكا من 
املجلس بأن ســــيادة القانون 
ليست ضمانا مطلوبا حلرية 
الفرد فحسب ولكنها األساس 
الوحيد ملشروعية السلطة في 
نفس الوقت وتصميما ويقينا 
وإميانــــا بــــكل مســــؤولياتنا 
الوطنيــــة والقومية والدولية 
وعرفانا بحق اهلل ورســــاالته 
فــــان املجلس  الوطن،  وبحق 
يعلن عن التزامه بكل ما ورد 
في البيانات السابقة وانه على 
ثقة بقدرة مصر ومؤسساتها 
وشعبها على تخطي الظروف 
الدقيقة الراهنة وانه ومن هذا 
املنطلق فعلى كل جهات الدولة 
احلكوميــــة والقطاع اخلاص 
الســــامية  القيام برســــالتهم 
والوطنية لدفع عملية االقتصاد 
إلى األمام وعلى الشعب حتمل 

مسؤوليته في هذا الشأن«.
 وأكد املجلـــس على التطلع 
لضمان االنتقال السلمي للسلطة 
في إطار النظام الدميوقراطي احلر 
الذي يسمح بتولي سلطة مدنية 
منتخبة حلكم البالد لبناء الدولة 

الدميوقراطية احلرة.
 وشدد على التزام مصر بكل 
االلتزامات واملعاهدات اإلقليمية 
والدولية متوجها إلى الشعب بأن 
يتعاون مع رجال الشرطة املدنية 
من اجل أن يسود الود والتعاون 
كما أهاب برجال الشرطة املدنية 

الى االلتزام بشعارهم »الشرطة 
في خدمة الشعب«.

النشـــطاء  لكن عـــددا من 
واملنظمني لالحتجاجات قالوا 
انهم سيشكلون مجلسا  أمس 
للدفاع عن الثورة والتفاوض مع 
املجلس األعلى للقوات املسلحة، 
وقال خالد عبدالقادر عودة وهو 
أكادميي للصحافيني في ميدان 
التحرير ان الهدف من مجلس 
األمنـــاء هو إجـــراء حوار مع 
املجلس األعلى للقوات املسلحة 
ودفع الثورة إلى األمام من خالل 
مرحلـــة انتقالية.  وأضاف ان 
املجلس ستكون له سلطة الدعوة 
الحتجاجات أو الدعوة إلنهائها 

حسب تطورات املوقف.
وقبل ذلك تعهدوا بالبقاء في 
ميدان التحرير إلى أن يقبل املجلس 
البنود  األعلى للقوات املسلحة 
التي جاءت في وثيقة سلموه إياها 
أمس األول لإلصالح، وفي بيانني 
صدرا أثناء الليل طالب منظمو 
االحتجاجات في مصر برفع حالة 
التي  الطوارئ، وبحل احلكومة 
عينها مبارك في 29 يناير وتعليق 
جلسات مجلس الشعب الذي شاب 
انتخاباته التزوير في أواخر العام 
املاضي، وتشكيل مجلس رئاسي 
من خمســـة أعضاء يضم أربعة 

مدنيني وعسكريا واحدا.
 وطالب البيان بتشكيل حكومة 

انتقالية واإلعداد النتخابات جتري 
في غضون تسعة أشهر وجلنة 
لصياغة دســـتور دميوقراطي 
جيد، كما طالبوا بحرية اإلعالم 
والنقابات املهنية مثل تلك التي 
متثل احملامني واألطباء واملهندسني 
وتشكيل أحزاب سياسية وحل 
العســـكرية ومحاكم  احملاكـــم 

الطوارئ.

ال ترشيح

من جهتهـــا، قالـــت جماعة 
اإلخوان املسلمني انها ال تسعى 
إلى الســـلطة، مشـــيدة بجهود 
القوات املســـلحة لنقل السلطة 
الى املدنيـــني. وقالت اجلماعة 

في بيان انهم »ال يتطلعون الى 
مكاسب خاصة ولذلك فقد أعلنوا 
مرارا انهم ليسوا طالب سلطة 
ولذلك لن يرشحوا أحدا منهم 
ملنصب الرئاســـة ولن يسعوا 
الى احلصول على أغلبية في 
البرملان وانهم يعتبرون أنفسهم 

خدما لهذا الشعب الكرمي«.
في غضون ذلك قالت مصادر 
أمنية مصريـــة ان قرارا صدر 
مبنع عدد من الوزراء ومديري 
الكبرى من السفر  املؤسسات 
فيما قالت قناة العربية ان من 
هؤالء 43 مسؤوال سابقا وحاليا، 
كما قالت ان وزير اإلعالم أنس 
الفقي قدم استقالته من الوزارة أمس 

وقبلها على الفــــور رئيس الوزراء 
أحمد شفيق.

 وقالت »العربية« ان الفقي قد 
وضع رهن اإلقامة اجلبرية.

 إلى ذلك، وفي إطار القطيعة 
مع الفساد كشفت قناة »العربية« 
نقال عن مصادر عسكرية أن وزير 
اإلعــــالم انس الفقي وضع رهن 
اإلقامــــة اإلجبارية، وان من بني 
التهم احملتمل ان توجه إليه إهدار 
12 مليار جنيه مصري، كما ذكرت 
القناة ان 43 وزيرا سابقا وحاليا 

منعوا من السفر. 
وكانت مصادر أمنية قالت في 
وقت سابق ان بعض املسؤولني 
املصريــــني منعوا مــــن مغادرة 
البالد مــــن دون إذن من املدعي 
العام او القوات املسلحة، وقال 
املصدر مبطار القاهرة »اإلجراءات 
الضرورية اتخذت لتنفيذ هذه 
التعليمات التي تهدف الى منع 
الشــــخصيات  محاوالت بعض 
التي تقلدت مواقع املســــؤولية 
خالل الفترة املاضية من الهروب 
من البالد لكيال يســــتجوبوا«، 
وأضاف »هذه اإلجراءات تشمل 
الوزراء السابقني وكبار املسؤولني 

ورؤساء الشركات«.
سياسيا، أعلن مجلس الوزراء 
انه سيعقد اجتماعه األول بعد 
التنحي اليوم برئاســــة د.أحمد 
شــــفيق رئيس مجلس الوزراء 
القضايا  الســــتعراض عدد من 
الداخلية املهمة، في ضوء بيان 
املجلس األعلى للقوات املسلحة 
باســــتمرار احلكومــــة احلالية 

واحملافظني في تسيير األعمال 
مؤقتــــا حلني تشــــكيل حكومة 
جديدة. ويســــتعرض مجلس 
الوزراء اجلهود املبذولة لتوفير 
الغذائية واألساســــية  الســــلع 
للمواطنــــني وحتقيــــق األمــــن 

واالستقرار.
مسلحون يهربون 600 سجني 

من سجن املرج بالقاهرة
في ســــياق متصــــل، أعلن 
مسؤول امني مصري عن قيام 
مسلحني مجهولني باقتحام سجن 
املرج بشرق القاهرة وجنحوا في 
تهريب 600 سجني، وقال املصدر 
لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
ان املسلحني متكنوا من قتل احد 
أفراد الشرطة وأصابوا نحو 20 

آخرين.
من جهتهــــا، رحبت حكومة 
الســــعودية  العربية  اململكــــة 
باالنتقال الســــلمي للسلطة في 
مصــــر، ونقلت وكالــــة األنباء 
السعودية )واس( – عن مصدر 
مسؤول قوله ان حكومة اململكة 
تعرب عن أملها في ان تكلل جهود 
القوات املسلحة املصرية في إعادة 
السلم واالستقرار والطمأنينة في 
مصر وذلك متهيدا لقيام حكومة 
وطنية حتقق آمــــال وتطلعات 
الشــــعب املصري الشقيق نحو 
األمــــن واالســــتقرار واالزدهار 
االقتصادي، واستمرار جمهورية 
مـصر العربية الشقيقة في القيام 
بدورها التاريخي على الساحات 

العربية واإلسالمية والدولية.

مبارك في شرم الشيخ.. وأنباء عن تدهور صحته 
عواصم ـ وكاالت: فيما قالت وكالة »رويترز« ان الرئيس املصري 
ــني مبارك موجود حاليا في شرم الشيخ، ذكرت  السابق محمد حس
ــة للرئيس  ــس ان احلالة الصحي ــط« البحرينية ام ــة »الوس صحيف
تدهورت في الساعات االخيرة، وأكدت بعض املصادر املقربة منه انه 

في حالة غيبوبة كاملة.
ــابق تعرض  ــارت الى ان الرئيس الس ــاء صحافية قد اش وكانت انب
ــجيل خطابه الذي القاه اخلميس املاضي واعلن  لالغماء مرتني خالل تس
ــؤولية وهو ما كان  ــليمان بتولي املس فيه تفويض نائب الرئيس عمر س
ــة  ــجيل الذي قطع مرتني وقامت ادارة االعالم مبؤسس واضحا في التس

الرئاسة بعمل مونتاج على اخلطاب.
ــة املعارضة ان الرئيس  ــا، ذكرت صحيفة »الوفد« املصري من جانبه

السابق سينتقل الى االقامة بامارة الشارقة باالمارات العربية املتحدة.
وقالت: ان هناك حالة من االستعدادات القصوى الستقبال شخصية 

ديبلوماسي مهمة، ورجحت االنباء ان يكون مبارك واسرته.
ــد وصوله الى  ــؤول ان الرئيس مبارك بع ــال مصدر اعالمي مس وق
ــرم الشيخ قرر املغادرة بعد صدور قرار التنحي خلارج مصر،  مدينة ش
وربطت املصادر بني االنباء التي تواترت عن وصول مبارك الى االمارات 
وزيارة وزير خارجية االمارات ملصر ومقابلة مبارك له الثالثاء املاضي.

ــا قالت انباء غير مؤكدة ان مبارك في حالة صحية صعبة ويرافقه  كم
ــفى هايدلبرغ اجلامعي باملانيا  فريق طبي اجنبي. من جهته، نفى مستش
ــني  ــابق محمد حس ــزام الرئيس املصري الس ــل على اعت ــود دالئ وج
ــاء االملانية )د.ب.أ(، قالت  ــارك املجيء اليه. وفي مقابلة مع وكالة االنب مب
ــب حدود علمنا حتى اآلن فإنه ال  ــم املستشفى امس »حس متحدثة باس
ــم  ــباب صحية«. ونفت املتحدثة باس ــد اي مدعاة لقدومه الينا الس توج
ــفى اجلامعي وجود اي اتصاالت مع الرئيس املصري السابق او  املستش

اي حتضيرات لشيء من هذا القبيل.

أخطاء النظام السابق التسعة الكبرى
حتت عنوان أخطاء مبارك التسعة الكبرى، كتب بليك هاونسيل 
في فورين بوليسي مقاال يشرح فيه أبعاد تلك األخطاء وتداعياتها 
الداخلية على الثورة الشعبية التي تعيشها البالد منذ 25 يناير 

املاضي.
وقال الكاتب في مقاله إن مبارك بدفاعه عن سجله وقوله إنه 
ســـيموت على ثرى مصر، أعطى إشـــارة إلى أنه لن يحذو حذو 
الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بالهروب بطريقة 

مخزية إلى املنفى فور ذلك تقريبا.
وجدد املتظاهرون مبيدان التحرير مطالباتهم بإسقاطه رافضني 
طلبـــه البقاء في منصبه بضعة أشـــهر أخرى، ويبدو أن مبارك 
ارتكب خطأ آخر قـــد يكلفه في النهاية أن يلقى مصير بن علي، 

وعليه فماذا كانت أخطاؤه الكبرى؟ 
أوال: إخفاقه في توزيع ثروة االقتصاد املصري الذي منا بقدر 
محتـــرم، لكن معظم املصريني ال يشـــعرون بأنهم حصلوا على 
نصيبهم العادل من تلك الثروة، وبدال من ذلك كانوا يشـــاهدون 
رجال األعمال األثرياء يقيمون صالت وروابط مع احلزب الوطني 

الدميوقراطي احلاكم ويسرقون ثروات وخيرات البالد.
ثانيا: سماحه بانتشار الفساد ليتغلغل في احلياة املصرية وهو 
ما جعل من املستحيل على أي كان في البالد حتقيق حياة نزيهة، 
حيث ال ميكن إجناز أي شـــيء بدون تقدمي رشوة أو بالواسطة 

واستشراء االختالس.
ثالثا: غياب الرؤية، فمهما يقال عن سلفيه جمال عبدالناصر 
وأنور السادات، فإنهما كانا يعرفان إلى أين يقودان بلدهما وكانت 

لديهما خطة للوصول لهدفيهما.
وكان عبـــد الناصر يريد إقامة احتاد بني الدول العربية حتت 
شعار االشتراكية وعدم االنحياز، بينما كان السادات يهدف إلى 
اســـتعادة كبرياء وشرف مصر قبل حتقيق السالم مع إسرائيل 
واالنضمـــام إلى الغرب، لكن فيما يتعلق مببارك: فما الذي قدمه 
للمصريني؟ هناك بنية حتتية متهالكة وظروف اجتماعية اقتصادية 

عفنة ووالء كامل للواليات املتحدة.
رابعا: إصالحات فاترة، أدت إلى تزايد شكوك املصريني وهم 
على حق في ذلك بشأن مساعي اإلصالح احلكومية املتكررة التي 
متيزها وترافقها دعاية غير مقنعة، فهم عندما يســـمعون كلمة 
اإلصالح يتطلعون إلى املوجود مثل التعديل الدســـتوري الذي 
يحول بهذا القدر أو ذك أو من قريب أو بعيد دون ترشح مستقل 

للمنافسة على منصب الرئيس.
خامســـا: إعـــداد جمال إن كان هناك شـــيء يتفـــق عليه كل 
املصريني، فهو أنهم ال يريدون أن يحكمهم جمال مبارك البريطاني 

الثقافة.

ولعب جمال مبارك دورا متزايدا وملحوظا في إعداد السياسات 
الداخليـــة خالل العقد األخير، معتمـــدا على إصالحات ليبرالية 
اقتصادية ال تلقى رضا وعلى صلة مع رجال أعمال أثرياء يعتبرون 
فاسدين وال تواصل لهم مع املواطن املصري، وكان من بني الهتافات 

الشعبية في املظاهرات في السنوات األخيرة: ال للتوريث.
سادســـا: سوء تقييم قدرة الناشطني، فمن الواضح أن وزارة 
الداخلية والشرطة لم تكن مســـتعدة ملواجهة اندالع مظاهرات 
عارمة كالتي اندفعت إلى الشـــوارع يـــوم 25 يناير، فهي كانت 
معتادة على مظاهرات صغيرة كانت سيئة التنظيم، أو تنظمها 

أحزاب املعارضة املنقسمة التي تفتقر كليا إلى الكفاءة.
وكان من الواضح أن قوات األمن تتوقع مظاهرات على نفس 
النمط، لكن املنظمني الذين يقفون خلف االنتفاضة احلالية لديهم 
شبكات اتصال إلكترونية ومن شباب مولعني ومطلعني على التقنية 
احلديثة ويعرفون كيفية التواصل مع املشاهدين ويعرفون كيف 
يتحدثون، وهؤالء ليسوا من األحزاب السياسية وتبني كيف أن 
قوات الشـــرطة ارتدت على أعقابها وهي منهكة ولم يكن بيدها 

حيلة مهزومة ومحبطة يوم اجلمعة يوم أن تدخل اجليش.
سابعا: املبالغة في اخلداع، فخالل احلمالت االنتخابية البرملانية 
في الثالثني سنة املاضية، سمح مبارك بحصول أحزاب املعارضة 
على أعداد رمزية من املقاعد البرملانية، لكن في انتخابات 2010، 
زور احلزب الوطني الدميوقراطـــي االنتخابات بطريقة جامحة 
وخارجة على السيطرة وترك حفنة فقط من املقاعد حلزب الوفد 
املتعاون، في حني لم يحصل اإلخوان املسلمون على نصيب من 
املقاعـــد البرملانية وخرجوا بال مقعد من احلملة االنتخابية، مما 
حرمهم من حصة باحلكومة وكذلك املقاعد التي يخصصها الرئيس 

مبا يتماشى مع التمثيل بالبرملان.
ثامنا: إرسال الرعاع والبلطجية، فبعد اختفاء قوات الشرطة 
بطريقة غامضة، كانت هناك تقارير عن عصابات تقوم بالسلب 
والنهب، والذين هاجموا احملالت التجارية والبيوت عالوة على 
ترويع املواطنني العاديني وتبني أن العديد من أفراد تلك العصابات 
يحملون هويات شرطة ورجال أمن، فإن كان مبارك يأمل أن يدفع 
بالطبقة الوسطى إلى أحضان الدولة الدافئة فيبدو أنه أخطأ التقدير 

بدرجة سيئة، فقد تزايدت االحتجاجات من ذلك احلني.
تاســـعا: إدخاله املقربني منه واحملســـوبني رغم خطابه الذي 
تعهد فيه بإدخال إصالحات سياسية واقتصادية كثيرة دون أن 
يحددها، فعني رئيس مخابراته عمر سليمان ليكون نائبه، وحل 
حكومته وعني جنراال متقاعدا من سالح اجلو رئيسا للحكومة، 
إال أن زعمـــاء املعارضة واحملللني اعتبـــروا ذلك ـ هم على حق ـ 

دليال على حماية املصالح واحلفاظ عليها كالعادة.

تفاصيل اللحظات األخيرة قبل التنحي

الجامعة العربية تهنئ شعب مصر
القاهرةـ  أ.ش.أ: وجهت جامعة 
التهنئة لشــــعب  العربية  الدول 
مصر على جناح ثورته الوطنية 
التي انطلقت شــــرارتها يوم 25 
يناير املاضــــي. وذكرت اجلامعة 
في بيــــان أصدرته أمس أنه »في 
التي  التاريخية  اللحظــــات  هذه 
تعيشها جمهورية مصر العربية 
وشعبها العظيم، تتوجه جامعة 
الدول العربية بالتهنئة والتحية 
للشعب املصري على ما حققته 
ثورته السياسية ووقفته الوطنية 

من نقلة تاريخية ســــيكون لها 
صداها على اتساع العالم العربي 
والشرق األوسط والعالم. كما وجه 
البيان حتية إجالل »للشهداء األبرار 
الذين سطروا بدمائهم الزكية فصال 

جديدا في تاريخ الوطن«.
العربية  وأكــــدت اجلامعــــة 
اعتزازها بشباب مصر الذي قاد 
ثورته بأسلوب حضاري وسلمي 
وعزمية ال تلني، فاجتمعت حوله 
أطياف ومكونات الشعب املصري، 
لتعبر مصر من حقبة إلى حقبة 

في سلســــلة متصلــــة احللقات 
الشــــعبي  الكفاح  من نبضــــات 

املصري.
وأعربت عــــن تقديرها لدور 
القوات املسلحة املصرية في رعاية 
واحتضان ثورة شعب مصر، ودور 
املجلس األعلى للقوات املسلحة 
املصرية فــــي إدارة هذه املرحلة 
االنتقاليــــة الدقيقة على الطريق 
نحو حتقيق مطالب التطوير وعلى 
الدميوقراطية والعدالة  رأســــها 

االجتماعية واإلصالح.

واشنطنـ  يو.بي.آي: ذكرت صحيفة »واشنطن 
بوســـت« امس ان املســـؤولني االميركيني ابلغوا 
في وقت متأخر من يوم االربعاء املاضي اجليش 
املصري بوضع خطة العفاء الرئيس حسني مبارك 
من ســـلطاته االساسية، غير ان الرئيس قرر في 
اللحظة االخيرة مســـاء اخلميس تغيير اخلامتة 
من خالل إلقاء خطاب ظهر فيه انه متمســـك في 

منصبه.
وقالت الصحيفـــة ان املســـؤولني في وكالة 
االســـتخبارات املركزية االميركية )سي.آي.إيه( 
والپنتاغـــون ابلغوا عن خطـــة اجليش املصري 
العفاء مبارك من ســـلطاته االساسية على الفور 
ووضع حد لالضطرابات التي بدأت في البالد منذ 

اكثر من اسبوعني.
واشارت الصحيفة الى ان اخلطة التي ظهرت 
اخلميس املاضي لم تكن حتدد مصير مبارك بشكل 
واضح، واشارت الى وجود سيناريوهني، اما ان 
يترك منصبه او ان ينقل سلطاته، غير ان الرئيس 
مبارك قرر في اللحظـــة االخيرة تغيير اخلامتة 
وفاجأ العديد من مســـاعديه بخطاب بدا فيه انه 

متمسك بالسلطة.

وقال املسؤولون ان اخلطاب فاجأ البيت االبيض 
واغضبه واغضب املتظاهرين ودفع البالد باجتاه 

الفوضى.
واشارت الصحيفة الى ان املسؤولني في اجليش 
واجهوا مبارك بانذار اخير »تنحَّ طوعا او ستجبر 

على ذلك«.
وكانت القوات املســـلحة املصرية قد اعلنت 
البيان رقم واحد اخلميس املاضي الذي اثار حالة 
من االبتهاج لدى املتظاهرين ورجح بعده مدير الـ 
»سي.آي.ايه« ليون بانيتا ان يقدم مبارك استقالته، 
غير ان خطاب الرئيس الذي متسك فيه بالسلطة 
على الرغم من تفويض بعض صالحياته الى نائب 

الرئيس بشكل غير واضح كان مخيبا لآلمال.
ووصف الســـفير االميركي السابق الى مصر 
دانيـــال كورتزير خطاب مبـــارك بـ »الكارثة في 

العالقات العامة«.
وقالت الصحيفة انه بعد خطاب مبارك تراجع 
تأييـــده لدى اجليش بشـــكل كبيـــر وقد انضم 
نائب الرئيس اللواء عمر ســـليمان الى صفوف 
املسؤولني في اجليش في وقت متأخر من اخلميس 

املاضي.

السابق


