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القاه���رة � وكاالت: رغم متس���ك مجموعة من 
احملتجني بالبقاء في ميدان التحرير للضغط حتى 
تطبيق التغيير الشامل، عادت احلياة إلى طبيعتها 
وازيلت بعض اخليام كما بدت حركة السير شبه 
طبيعية في امليدان الذي بات بعض املصريني يطلق 

عليه ميدان الشهداء. 
ف���ي هذه االثناء، أصدر املجلس األعلى للقوات 
املسلحة، الذي يتولى احلكم في مصر بيانه اخلامس، 
حيث تعهد بفترة انتقالية »ملدة س���تة اشهر« قد 
تطول او تقصر قليال، وقرر حل مجلسي الشعب 

والشورى وعلق العمل بالدستور احلالي.
وجاء في البيان الذي أذاعه التلفزيون انه قرر 
تعطيل الدستور وهو اجراء البد منه من اجل ان 

يتمكن من اجراء تعديالت دستورية.

مرحلة انتقالية

وأكد البيان ان »املجلس االعلى للقوات املسلحة 
يتولى ادارة شؤون البالد بصفة مؤقتة ملدة 6 اشهر 
او انتهاء االنتخابات ف���ي البالد وانتخاب رئيس 

اجلمهورية«.
وأوضح البيان ان »رئيس املجلس األعلى للقوات 
املس���لحة سيتولى متثيله أمام جميع اجلهات في 
الداخل واخلارج« وه���و ما يعني ان وزير الدفاع 
املشير محمد حسني طنطاوي سيصبح الرجل االول 

في البالد خالل هذه الفترة االنتقالية. 
واكد البيان ان املجلس االعلى للقوات املسلحة 
قرر »حل مجلسي الشعب والشورى« و»تشكيل 
جلنة لتعديل بعض املواد بالدستور وحتديد قواعد 

االستفتاء عليها من الشعب«.
كما اعلن املجلس انه سيتولى إصدار مراسيم 

بقوانني خالل الفترة االنتقالية«.
من جانبه، أعلن رئيس حكومية تصريف األعمال 
املصرية أحمد شفيق أمس ان التشكيلة احلكومية 
لن تتغير وان أس���لوب العمل سيبقى كما هو مع 
التركيز على إعادة األوضاع األمنية إلى طبيعتها، 

مؤكدا ان الوضع االقتصادي جيد.
وقال ش���فيق في مؤمتر صحاف���ي إثر اجتماع 
حكوم���ة تصريف األعم���ال االول امس »ال تغيير 
في الشكل )شكل احلكومة( ولكن املنهج وأسلوب 

العمل سيبقيان كما هما«.
وأشار إلى أن »اهتمامنا الرئيسي كمجلس وزراء 
هو األمن: إعادة األمن للمواطن املصري وبالسرعة 
التي نبتغيها وإلغاء الشعور لديه بانتفاء األمن« 
مؤكدا ان هذا األمر سيس���ير بالتوازي مع تسيير 
األمور احلياتية للمواطن���ني وتأمني االحتياجات 

الرئيسية.
وردا على تأخير تعيني بعض الوزراء في احلكومة 
قال شفيق »نحن غير مستعجلني وال يجب حتميل 
املوضوع أكثر من حجمه« مشيرا إلى أنه يريد أن 
يأخذ الوقت الكافي في هذا املوضوع، مشددا على أن 

شغور بعض الوزارات ال يؤثر على سير العمل.
وأضاف ش���فيق ان احلكومة تتعامل حاليا مع 
املجلس األعلى للقوات املس���لحة باعتباره املكلف 
بإدارة ش���ؤون البالد، مشيرا الى أن األمور تسير 
على نحو عادي ويتم رفع األمور الى املجلس وكأنها 

ترفع الى رئيس اجلمهورية.

اعادة األمن

وأوضح رئيس ال���وزراء أنه قد يحدث بعض 
العثرات أو بعض التأخير نتيجة إغالق بعض الطرق 
بسبب املظاهرات أو عدم انتظام السكك احلديدية 
لكن هذا ال يشكل ضغطا شديدا ألن املادة املطلوب 

توصيلها للجمهور موجودة وال قلق عليها.
وأشار الى أن الدولة حاليا مهتمة بإعادة األمن 
للمواطن املصري والش���عور املفق���ود لألمن منذ 
بداية احلركة يتعني وضع حد له بالسرعة واملعدل 

الذي نبتغيه.
ولفت ال���ى أن احلكومة مهتم���ة بنفس القدر 
باالطمئنان على س���ير احلياة اليومية وانتظامها 
من حيث كل املطلوب وما يضمن للمواطن املصري 

أنه يتوافر باألسواق.
وشدد ش���فيق على أن احلكومة تعمل جاهدة 
على متابعة املشروعات حتى ال يحدث أي تأخير، 
قائال: أتصور ان كل أمور الدولة املصرية موضوعة 
في خارطة لدينا ولكن لدينا أولويات وبتسلسل 

معني.
وبالعودة الى الوضع في ميدان التحرير، وقبل 
اعالن البيان 5، قال محمود نصار النشط بحركة 
»ثورة شباب 25 يناير« في مؤمتر صحافي »الثورة 

مستمرة ولم تلب مطالبها بعد«.
واكد »االعتصام واالحتجاج نشاط مستمر حتى 

تلبية املطالب »اجلميع مدعوون للمشاركة«.

وقال نصار ان حركته تطالب باالفراج فورا عن 
السجناء السياسيني والغاء حالة الطوارئ املعلنة 
منذ 1981 وحل البرملان واملجالس احمللية وتشكيل 

حكومة وحدة وطنية.
بدوره���ا، طوقت قوات اجليش احملتجني لفتح 
طريق حلركة املرور ك���ي تبدأ في التدفق مبيدان 

التحرير للمرة االولى منذ اكثر من اسبوعني.
وهتف احملتجون »سلمية سلمية« بينما حترك 
اجلنود وأفراد الشرطة العسكرية لتفريقهم. وشهدت 

احتكاكات.
وطلب قائد الش���رطة العسكرية من احملتجني 

إزالة اخليام من امليدان وعدم تعطيل املرور.
وقال محمد ابراهيم مصطفى علي قائد الشرطة 
العسكرية للمحتجني والصحافيني إنه لم يعد مرغوبا 
في وجود احملتجني في امليدان بعد اآلن. وفي الوقت 

ذاته أزال اجلنود اخليام من امليدان.
ويقول اجليش انه يحترم مطالب املتظاهرين، 
لكنه يدعوهم الى العودة الى منازلهم حتى تعود 

احلياة الى طبيعتها.
 اال ان محمد صالح وهو أحد احملتجني والذي 
رفض إزالة خيمته من امليدان قال »لن أترك امليدان. 
على جثتي. أنا أثق في اجليش لكنني ال أثق فيمن 

يسيطرون على اجليش وراء الكواليس«.
وقالت فاتن حسن وهي من احملتجني إن الوقت 
قد ح���ان لترك اجليش يؤدي عمله. وأضافت »اذا 
لم يحققوا مطالبنا فإننا نعرف طريق العودة الى 
امليدان. املصريون يعرفون الطريق الى اي ثورة 

يريدون القيام بها مجددا«.
ولم تستمر االحتكاكات التي وقعت في الصباح 
الباكر طويال لكن حترك اجليش الذي دعمه العشرات 
من افراد الشرطة العسكرية فرق احملتجني الذين 
كانوا يس���يطرون عل���ى امليدان ال���ى مجموعات 

صغيرة.
وبقي نحو الفي متظاهر ف���ي امليدان والتزال 

بعض اخليام منصوبة في حديقة بوسطه.

  عناصر من الشرطة يتظاهرون

في سياق آخر، تظاهر حوالي 400 شرطي امام 
وزارة الداخلية للمطالبة بتحسني رواتبهم، ووقعت 
احتكاكات بينهم وبني جنود اجليش الذين اطلقوا 
عيارات نارية في الهواء، كما افاد مراس���ل وكالة 

فرانس برس.
وافاد املراسل بأن حوالى 400 شرطي جتمعوا 
امام وزارة الداخلية للمطالبة برفع رواتبهم، كما 
طالبوا بإعدام وزير الداخلية السابق وشدد عناصر 
الش���رطة املتظاهرون على انهم تلقوا أوامر بقمع 
التظاهرات التي انطلقت في 25 يناير بعنف، واشاروا 
ايض���ا الى انهم كانوا يتقاض���ون رواتب متدنية 

بسبب فساد احلكومة.
وردد الش���رطيون املتظاهرون هتافات تطالب 
بإعدام الوزير السابق حبيب العادلي املمنوع من 

السفر.
وقال احد عناصر الشرطة املتظاهرين »انا اعمل 
في الشرطة منذ سبعة اعوام، وال اتقاضى سوى 
664 جنيها )112 دوالرا( شهريا، ولدي ولدان، ماذا 

افعل؟«.
وقد التقى محمود وجدي وزير الداخلية بالضباط 
واألفراد الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام 
مقر الوزارة بوس���ط القاهرة للمطالبة بتحسني 

أوضاعهم الوظيفية واملعيشية.
وأشار وجدي خالل لقائه باحملتجني الى أنه فضال 
عن قيامه بصرف حواف���ز مالية جلميع العاملني 
بالوزارة، وإصداره قرارا بعدم إحالة أي من أفراد 
هيئة الشرطة للمحاكمات العسكرية في املخالفات 
االنضباطية واإلدارية، فقد أصدر عددا من التكليفات 
التي سيقوم مبتابعة تنفيذها بنفسه مع القطاعات 
الشرطية املعنية في أسرع وقت، حتقيقا ألكبر قدر 

من الرعاية ملختلف أبناء هيئة الشرطة.
وكلف وزير الداخلية مساعدي أول ومساعدي 
الوزير املعنيني مبضاعفة نس���بة أمناء الشرطة 
املرقني لكادر الضباط اعتبارا من اآلن، ورفع قيمة 
احلوافز املالية ألفراد هيئة الشرطة بنسبة %100، 
وعودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق إنهاء 

خدمتهم الرتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية.
كما كلفهم وجدي بالسماح بعالج جميع أفراد هيئة 
الشرطة مبستشفيات هيئة الشرطة، وتكليف أجهزة 
الرقابة واملتابعة بالوزارة بفحص جميع الشكاوى 

ومظالم أفراد الشرطة موضوعية وشفافية.
وق���د وعد وزير الداخلية في نهاية لقائه بعقد 
اجتماعات دورية مع جميع أفراد الشرطة مبواقع 
عملهم، لالطمئنان على توفير جميع أوجه الرعاية 

لهم.

عناصر شرطة يتظاهرون مطالبين بإعدام العادلي و»الداخلية« تصرف إعانات وتتعهد بعدم محاكمتهم 
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)رويترز( عناصر من اجليش املصري تساهم في عملية تنظيف ميدان التحرير 
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صحيفة سعودية: الجيش المصري
لم ينجر لموقف أميركي بجعله انقالبيًا

الرياض � د.ب.أ: رحبت صحيفة »الرياض« السعودية امس مبوقف 
اجليش املص����ري خالل تعامله مع املتظاهرين واملعتصمني اثناء ثورة 
الش����باب، وقالت ان اجليش املصري لم ينجر للموقف االميركي الذي 

حاول ان يجعله جيشا انقالبيا يحسم االمور بسرعة.
وذكرت الصحيفة في مقال بعنوان »كلمة الرياض« ان »معظم جيوش 
االنقالبيني ش����جعان في قمع ش����عوبهم وتغيير االنظمة، وارانب امام 
جيوش الغ����زاة، واالختبار الناجح جاء من اجليش املصري الذي رغم 
والئ����ه للرئيس مبارك لم ينجر لصدام مع املتظاهرين واملعتصمني من 
الشعب املصري، عندما حاولت اميركا ان جتعله جيشا انقالبيا يحسم 
االمور بس����رعة، غير ان املوقف االميركي نفسه طرح ابعادا متناقضة 
مما جعل اجليش يراه محرضا اكثر منه متوازنا سياسيا وحريصا على 
امن مصر«. وتابعت الصحيفة »تعودنا من سلطات جيوش االنقالبات 
ان الضباط يش����كلون طبقة حتصل على امتيازات الس����كن والتطبيب 
واالندية، والتخفيضات في املش����تريات، والتسهيالت في السفر، وهي 
رشاوى حلماية تلك االنظمة«. واردفت بالقول »قيل ان مصر لم حتكم 
بشخصية وطنية منذ العصر الفرعوني، الى انقالب 1952 حينما تولى 
السلطة محمد جنيب الذي خلفه جمال عبدالناصر ثم السادات فحسني 
مبارك، وطرحت اسباب كثيرة سلطت الضوء على طبيعة املجتمع املصري 
الذي اعطى العديد من االتهامات، لكن ثورته غير املسبوقة في تواريخ 
الثورات س����تكون عالمة اخرى لقراءة احلركة الشعبية العفوية والتي 

قادها شباب ال ينتمون لالحزاب او مؤدجلون ألي تنظيم«.
واش����ارت الصحيفة الى ان الوطن العربي الذي ظل من دون رأي اال 
عندما تختزل ش����خصيته ونفوذه بالزعيم الذي يعطي نفس����ه الرتب 
العس����كرية واملدنية وتوزع صوره عل����ى امليادين واملكاتب وكل من ال 
يرضخ لهذا السلوك يفقد هويته ووظيفته، ويحجر عليه داخل مدينته، 
لك����ن ما جرى ف����ي تونس ومصر غير املعادالت، فص����ار املواطن بذرة 

جديدة في حقل احلرية.

الغموض يلف مكان الرئيس.. مبارك في شرم الشيخ أم في ألمانيا؟

عالء مبارك لشقيقه: أنت الذي وضعت والدك في هذا الموقف 
أجبروه على التنحي بداًل من تكريمه بسبب تصرفاتك

»واشنطن بوست«: تنحي مبارك يطرح تساؤالت
بشأن التعاون األميركي ـ المصري في مكافحة »اإلرهاب«

التعاون مع  الكثير من مجاالت 
أمي���ركا ألن ملص���ر مصلحة في 
محاربة »اإلرهاب« بعدما عانت من 
سنوات من االغتياالت واالعتداءات 
التي نفذتهما مجموعات مسلمة 

متطرفة.
وشكك العديد من املسؤولني 
في مكافح���ة اإلرهاب واخلبراء 
الشرق أوسطيني في أن يستفيد 
تنظيم »القاعدة« من األوضاع في 

مصر أقله على املدى القصير.

هذه احلركة تعي انه »في األوضاع 
الثورية يكون املعتدلون هم أول 

من يذهبون«.
وأضاف انه مع تشكيل حكومة 
جدي���دة »قد ال يكون مس���توى 
الراحة مع الواليات املتحدة مرتفعا 
وسيكونون أكثر شكا«، خصوصا 
بسبب اجلهود األميركية السابقة 

لدعم األنظمة املستبدة.
وقال مس���ؤولون أميركيون 
سابقون ان مصر ستستمر في 

شكل مساعدات عسكرية.
وقال روبرت غرونييه رئيس 
مركز مكافحة اإلرهاب الس���ابق 
ال� »س���ي.آي.إيه« ان »لدى  في 
املصريني مصلحة أكبر في حماية 
أنفسهم من التطرف العنيف كأي 

طرف آخر«.
العالقة  وتوقع أن تس���تمر 
األميركي���ة � املصري���ة حتى إذا 
س���يطر األخوان املسلمون على 
احلكومة املقبلة، مشيرا إلى ان 

اخلارجية األميركية أرون ديڤيد 
ميلر قوله ان »التعاون )املصري( 
مع أميركا بشأن محاربة اإلرهاب 

سيواجه بعض القيود«.
كما نقل���ت عن مس���ؤولني 
ومحلل���ني أميركيني قولهم انهم 
ليسوا قلقني جدا من هذه املسألة، 
مشيرين إلى استمرار الدور القوي 
للجي���ش املص���ري وحقيقة ان 
واشنطن تعطي القاهرة ما يزيد 
على 1.3 مليار دوالر سنويا على 

� يو.بي.آي: يضع  واشنطن 
الرئيس املصري حسني  تنحي 
مبارك مستقبل التعاون املصري 
� األميرك���ي في مج���ال مكافحة 

»اإلرهاب« موضع تساؤل.
وذكرت صحيفة »واش���نطن 
بوست« انه بعدما كانت احلكومة 
املصري���ة طوال عقود ش���ريكا 
أساس���يا لوكاالت االستخبارات 
األميركية تتشاركان معلومات 
بش���أن املجموع���ات املتطرف���ة 
وتعم���الن مع���ا ف���ي مكافحة 
»اإلرهاب«، بات مس���تقبل هذا 
التع���اون موضع تس���اؤل بعد 
التظاهرات التي أسقطت الرئيس 
مبارك، مضيفة ان أطر العالقات 
األميركية � املصرية قد ترس���م 

من جديد.
ونقلت عن محلل���ني قولهم 
ان احلكوم���ة املصري���ة األكثر 
دميوقراطية ستس���تجيب أكثر 
لشعب قد يعارض وجود عالقات 

مقربة ووثيقة مع واشنطن.
وأضافوا ان حركة »األخوان 
املسلمني« ستكتسب نفوذا أكبر 
على األرج����ح في حال أجريت 
انتخابات حرة ونزيهة، وبالرغم 
م����ن انها امتنع����ت عن العنف 
إال انه����ا مازالت تك����ن العداء 
العلني إلس����رائيل وقد تدعو 
الستقاللية أكبر عن السياسات 

األميركية.
ونقلت عن اخلبير الس���ابق 
لشؤون الشرق األوسط في وزارة 

انف���ردت صحيف���ة األخبار 
املصرية الرسمية بنشر تفاصيل 
خالف حاد نشب اخلميس املاضي 
داخل القصر الرئاسي بني جنلي 
الرئيس عقب تس���جيل مبارك 
خلطابه، حيث احتد عالء مبارك 
على شقيقه جمال واتهمه بأنه 
كان السبب الرئيسي ملا جرى في 
مصر من أحداث أجبرت والدهما 
على أن يظهر في تلك الصورة 
والنهاية التي ال تليق به، واشتدت 
حدة اخلالف بينهما وسمعها كل 
من كان داخل قصر الرئاس���ة، 
الش���خصيات  وتدخلت بعض 
الكبرى ف���ي الدولة التي كانت 
حاضرة أثناء تسجيل الرئيس 

خلطابه.
وقال عالء جلمال: »لقد أفسدت 
البلد عندما فتحت الطريق أمام 
أصحابك وهذه هي النتيجة بدال 
من أن يتم تكرمي أبيك في نهاية 
حياته س���اعدت على تش���ويه 

النحو«، وكاد  صورته على هذا 
أن يحدث اشتباك بينهما باأليدي، 
وزاد انفعال عالء بعد أن استمع 
لكلمة والده الى الش���عب )أثناء 
الرئيس  أن  تس���جيلها( خاصة 
مبارك كان قد أشار في تسجيله 
األول )الذي لم يذع( انه سينقل 
سلطاته املدنية الى نائبه اللواء 
عمر سليمان وسلطاته العسكرية 
الى القوات املسلحة، وهذا ما كانت 
تعلمه اإلدارة األميركية لكن جرى 
اعادة تسجيل كلمة الرئيس ثانية، 
وقد اتضح ذلك للمشاهدين حيث 
ظه���رت عملية مونت���اج لكلمة 
الرئيس وكان السبب في ذلك أن 
مبارك قد أجرى تسجيل كلمته 
األولى لكن ج���رى تعديل عليها 
وتغيير ف���ي مضمونها فظهرت 
عملية املونتاج، وظهر اخلطاب 
الثالث للرئيس يحمل معنى مغايرا 
ملا عرفته العواصم العاملية والتي 
كانت قد نقلت لوسائل إعالمية 

كبرى خب���را عن تنحي الرئيس 
املصري تلك الليلة، لكن فوجئت 
عواصم عاملية كبرى باختالف ما 
جرى إذاعته على لسان الرئيس 
مبا وصلها، ولعل ذلك قد جرى في 
اشارة الرئيس مبارك في كلمته 
الى رفضه لالمالءات اخلارجية في 
اشارة منه الى تسريبات بعض 
أركان اإلدارة األميركية لوسائل 

اإلعالم العاملية.
من جهة أخرى، فقد علمت أن 
الرئي���س ومنذ بداية األزمة كان 
يجري بعض االتصاالت ببعض 
الشخصيات في مصر التي عملت 
مع���ه في الس���ابق وم���ن بينها 
شخصية مصرية تتولى منصبا 
عربيا رفيعا وتلك الش���خصية 
التجارة  رفض���ت تولي وزي���ر 
السابق رشيد محمد رشيد رئاسة 
الوزراء بعد أن عرفت نية الرئيس 
في مساء »جمعة الغضب« إقالة 
احلكومة وتعيني رش���يد رئيسا 

للوزراء، وقد نقلت تلك الشخصية 
ملبارك عن ثورة الرأي العام على 
حكومة نظي���ف وحتديدا وزراء 
رجال األعم���ال بها وأضافت: ان 
الظروف احلالية )وقتها( تتطلب 
أن يتولى رئاسة احلكومة شخصية 
عسكرية مبا تتسم به من حزم، 
فجرى اختيار الفريق أحمد شفيق 

رئيسا للوزراء.
إلى ذل���ك ووس���ط تضارب 
األنب���اء حول مصي���ر الرئيس 
املصري الس���ابق حسني مبارك 
أكد رئيس حكومة تصريف األعمال 
أحمد شفيق أن الرئيس السابق 
مازال موجودا في منتجع شرم 

الشيخ.
لكن قناة »احلرة« األميركية 
الناطقة باللغة العربية عن مصادر 
في دولة اإلمارات قولها ان الرئيس 
املصري األس���بق حسني مبارك 
يستقر حاليا في قصر املنهل في 

أبوظبي.

القن���اة مزيدا من  ولم تورد 
التفاصيل.

م���ن جهتها ذك���رت صحيفة 
»املصري اليوم« اليومية املستقلة 
امس ان الرئيس املصري السابق 
الى مدينة  حسني مبارك وصل 

بادن األملانية لتلقي العالج.
الى ان  وأش���ارت الصحيفة 
مبارك كان ق���د انتقل الى مدينة 
شرم الشيخ بصحبة عائلته على 
منت طائرة الرئاسة يوم اجلمعة 
املاضي قبل ان يعلن نائبه عمر 
سليمان »تخليه« عن حكم البالد 

الذي استمر لنحو 30 عاما.
وخض���ع مب���ارك جلراح���ة 
استئصال املرارة في مارس املاضي 
في مستشفى هايدلبرغ باملدينة 
نفس���ها بعدما اثبتت الفحوص 
الت���ي اجراها وج���ود التهابات 
مزمنة فيها كما خضع مبارك في 
2004 لعملية جراحية في العمود 

الفقري بأملانيا.


