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شباب 25 يناير متمسك بإلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة تكنوقراط واإلفراج عن زمالئهم.. 
والمجلس العسكري يعد بإنهاء التعديالت الدستورية واالنتخابات التشريعية خالل شهرين

الجيش المصري يرسم طريقًا لالنتقال السياسي
املجال لألحزاب السياسية مؤشر 

جيد.
لكن م���ازال هناك الكثير من 

األمور التي يكتنفها الغموض.
لكن هل سيس���عى اجليش 
املص���ري الى لع���ب دور كدور 
اجليش التركي الذي مارس نفوذا 
سياسيا على مدى عقود بوصفه 
الضامن للجمهورية العلمانية؟

يقول ابو طالب إن هناك الكثير 
من املناطق الرمادية لكن الواضح 
أن ه���ذه الق���رارات تفتح الباب 

لوضع نظام جديد كليا.
انتق���ال  اي  وس���يكون 
للدميوقراطية محفوفا بالصعاب 
وق���د ال يك���ون التخل���ص من 
األساليب القدمية سهال في دولة 
دأب فيها احل���زب احلاكم على 

تزوير االنتخابات.
ومعظم األحزاب املس���جلة 
القائم���ة صغي���رة وضعيف���ة 
ومتشرذمة. ورمبا تكون جماعة 
االخوان املسلمني التي ال تستطيع 
إنشاء حزب اآلن في ظل تعطيل 
الدستور هي االفضل من حيث 
التنظيم لكن شعبيتها احلقيقية 

لم تختبر بعد.
من جهته، قال هش���ام قاسم 
الناشر والناشط املصري مبجال 
حقوق االنسان إنه جرت العادة 
على أن تف���وز العائالت األقوى 

باالنتخابات.
وأضاف »هذه األسر نفسها 
س���تفوز مجددا بوجوه جديدة، 
لكن ترى م���ن خالل أي جماعة 
سياسية؟«. وخاض مرشحون 
من عائالت كبرى االنتخابات اما 
كمرش���حني من احلزب الوطني 
الدميوقراطي ال���ذي كان يحكم 
مصر او كمستقلني متحالفني معه. 
ويقول قاسم إن احلزب الوطني 
انهار برحيل مبارك ولن يترشح 

أحد من خالله.

وأكدت على احلاجة الى تطوير 
النقابية اجلماهيرية  املنظمات 
وعدم االعتداد بالهيئات النقابية 
العاملني  ف���ي متثي���ل  احلالية 

والتعبير عن مطالبهم.
وقبل ذلك، دخ���ل مئات من 
رجال الش���رطة املصرية بزيهم 
الرسمي ومبالبس مدنية ميدان 
التحرير في وسط القاهرة اليوم 
البداء تضامنه���م مع احملتجني 
الذين أطاحوا بالرئيس حسني 

مبارك.
وذكر شهود أنهم كانوا يلوحون 
بأعالم مصر ويرددون هتافات 
»اجليش والشرطة والشعب ايد 
واحدة«. وقال رجال الشرطة إنهم 

يريدون تكرمي شهداء الثورة.
ومع توجه احملتجني إلى مبنى 
وزارة الداخلية، قال أحد املدنيني 
ويدعى سامح حسن الذي تشاجر 
مع شرطي »ال أصدقهم. أين كانوا 
عندما قتل بلطجية شقيقي؟«، 
وقال ضباط ش���رطة من ذوي 
الرتب الصغيرة واملتوسطة إنه 
جرى تصويرهم بصورة ظاملة 

كخونة وأعداء للشعب.
وذكر الشرطي محمد عبدالهادي 
وهو في اخلدمة منذ 20 عاما ان 
وزارة الداخلية أفس���دت رجال 
الش���رطة وعلمتهم قمع الناس 
إلى أن أصبح كره الش���رطة هو 
الوض���ع الراهن، مضيفا أن هذا 
ظلم لكثير من ضباط الشرطة 

الشرفاء.
وكان محتج���ون مصريون 
اغلق���وا احد االنف���اق املرورية 
احليوية بوسط القاهرة مطالبني 
الوظيفية  بتحس���ني اوضاعهم 
واملعيشية استمرارا لالحتجاجات 

العمالية التي تعم مصر.
العامل���ون في »نفق  ونظم 
األزهر« مظاهرة في مدخل النفق 
اجتاه صالح س���الم في ميدان 
األوب���را وقاموا بإغ���الق النفق 
الس���يارات  بحواجز في طريق 
القادمة م���ن حي مصر اجلديدة 

إلى مناطق وسط القاهرة.
النفق  وسار احملتجون عبر 
إلى ميدان األوبرا حيث جتمهروا 
التزام املسؤولني  مناديني بعدم 
بإجراءات تعيينهم بشكل نهائي 

كما وعدوهم اخلميس املاضي.
العامل���ون املضربون  وقال 
في النف���ق إنهم يعملون بعقود 
مؤقتة منذ 11 عاما من دون أمل في 
تعيينهم أو عمل تأمني صحي لهم 
وأضافوا أن رواتبهم ال تتجاوز 
300 جنيه )الدوالر يساوي نحو 
5.8 جنيهات( رغم تعرضهم طيلة 
اليوم لرائحة العوادم التي سببت 

للكثيرين منهم مرض الربو.

التغي����يرات اآلتية«.
التحتية  البني���ة  إن  وقالت 
العس���كرية السياسية ميكن أن 
»تس���ير بش���كل آلي« إلى حني 
الدس���تورية  التغييرات  إجراء 

واالنتخابات.
وأضافت »ويكمن اخلطر في 

لالنتهاء من التعديالت الدستورية 
في غضون عش���رة ايام وسيتم 
االستفتاء عليها خالل شهرين«.

وأبل���غ أعضاء ف���ي املجلس 
األعلى هؤالء النشطاء بأنه يأمل 
في االنتهاء من صياغة التعديالت 
ايام،  الدس���تورية خالل عشرة 
بحسب ما قال الناشط وائل غنيم 
في صفحته على موقع فيس بوك. 
وقال املجلس بأنه يعتزم اجراء 
استفتاء على هذه التعديالت خالل 
شهرين، االمر الذي ميهد السبيل 
إلجراء انتخابات دميوقراطية. 

كما ناش���د املجل���س األعلى 
للقوات املسلحة املصرية احلاكم 
املواطنني ف���ي املصالح وأماكن 
العمل االمتناع عن االحتجاجات 
واالضراب���ات واالعتصامات ملا 
لها من تأثير سلبي على عجلة 

االنتاج.
وذكر البيان السادس للمجلس 
الذي قرأه عبر التلفزيون املصري 
مساعد وزير الدفاع اللواء اركان 
حرب محسن الفنجري إن »اجليش 
يسعى إلى تهيئة املناخ املواتي 
الدميوقراطي احلقيقي  للتحول 
لكن لوحظ في اآلونة أن بعض 
القطاعات في الدولة تقوم بتنظيم 

وقفات غير طبيعية«.
واضاف ان االحتجاجات »تؤثر 
س���لبيا على توفي���ر متطلبات 
احلياة. وتؤدي أيضا إلى ارباك 
عجلة االنتاج وتعطيل مصالح 
املواطنني، أضف أنها تؤثر سلبا 

احمللل مبركز األهرام للدراسات 
السياسية واالس���تراتيجية إن 
اجليش بدأ يستخدم »الشرعية 

الثورية« كأساس لتحركاته.
الت���زام اجليش  أن  وأضاف 
بأن تكون هناك حكومة مدنية 
وبرملان ينتخبان بحرية وإفساح 

إلى رتبة »نقيب« و1700 جنيه 
)255 دوالرا( من رتبة »رائد« فما 
أعلى، أما أمناء الشرطة ومندوبو 
الشرطة فيتم صرف احلافز نفسه 
لهم بواقع 50 جنيها فقط )8.5 

دوالرات(.
كم���ا تظاهر أمناء الش���رطة 
وضباط الصف واجلنود العاملون 
مبديرية أمن األقصر أمام مبنى 
املديري���ة للمطالبة بتحس���ني 
أجورهم وأحوالهم املعيش���ية، 
بينما نظم أطب���اء وممرضون 
وممرضات وموظفون مبستشفى 
األقص���ر العام مظاه���رة داخل 
املستشفى للمطالبة برفع البدل 
الليلية  الدوام  النقدي لساعات 
اإلضافي���ة ورفع األجور وإلغاء 
العمل باجلزاءات املباشرة التي 
تق���رر على العامل���ني من دون 

حتقيق.
في س���ياق آخ���ر، طالب 50 
ضاب���ط حركة مبحط���ة مصر 
الدولي  للطيران مبطار األقصر 
املأموريات  بالعدالة في توزيع 
اخلارجية واإلسراع في تثبيت 

من لم يتم تثبيتهم.
وكانت دار اخلدمات النقابية 
والعمالية وهي مؤسسة أهلية 
تدافع عن احلقوق االقتصادية 
واالجتماعية للعمال أعلنت في 
بيان لها أمس تضامنها مع املطالب 
املش���روعة جلميع الفئات التي 
نظمت احتجاج���ا لليوم الثالث 

أمس.

دستورية مؤقتة إلدارة شؤون 
البالد في الفترة االنتقالية.

ويريد اجليش عودة احلياة 
في مصر الى طبيعتها بس���رعة 
فأعاد تأكيد سيطرته على ميدان 

التحرير بوسط القاهرة.
ابوطالب  بدوره، قال حسن 

كبيرة بعد رحيل مبارك.
وقال امي���ن نور الذي نافس 
الرئي���س حس���ني مب���ارك في 
انتخابات عام 2005 والتي سجن 
انتصار  بعدها بقليل: إن ه���ذا 
للثورة وعبر عن اعتقاده أن هذا 

سيرضي احملتجني.

وتابع أن بيان اجليش يرضي 
الش���ارع املصري خاصة اجلزء 
املتعلق بحل مجلس���ي الشعب 

والشورى.
وق���ال نور إنه يج���ب إقامة 
حوار مع املجلس األعلى للقوات 
املسلحة بش���أن صياغة وثيقة 

أنها حني تس���ير بشكل آلي فلن 
تكون هناك ضمانات بشأن حرية 

الفرد واألمن«.
غي���ر أن البيان الذي أصدره 
اجليش اول من امس أثلج صدور 
دعاة الدميوقراطية الذين خشوا 
أن يعرقل اجليش إجراء تغييرات 

املطلبية، حيث نظم أكثر من 400 
من أفراد الشرطة مبصلحة أمن 
املوانئ مبط����ار األقصر الدولي 
مظاهرة أمس احتجاجا على ما 
وصفوه بأنه »فساد« في صرف 
»حافز مقابل اخلدمة اخلاصة« 
والت����ي تبلغ قيمته 1200 جنيه 
)240 دوالرا( من رتبة »مالزم« 

من ارباك في مرافق الدولة«.
وتابع: »يهيب املجلس األعلى 
للقوات املسلحة في سبيل حتقيق 
األمن واالستقرار وضمان استمرار 
االنتاج باملواطنني والنقابات القيام 
بدورها على الوجه األكمل كل في 

موقعه«.
وقال البيان ان القوات املسلحة 

»تأم���ل من اجلميع تهيئة املناخ 
املناسب إلدارة شؤون البالد إلى 
أن يتم تسليمها للسلطة املدنية 

الشرعية«.
وكان البي����ان يش����ير إل����ى 
احتجاج����ات عم����ال املصارف 
وعناص����ر الش����رطة وموظفي 
السياحة وغيرها من االحتجاجات 

عل���ى االقتص���اد. وتهيئ املناخ 
لعناصر غير مس���ؤولة واعمال 

غير مشروعة«.
وقال الفنجري »تهيب القوات 
املسلحة باملصريني الشرفاء ألن 
يدركوا ان الوقفات االحتجاجية 
تؤدى إلى آثار سلبية، وتتسبب 
في اإلضرار بأمن البالد ملا حتدثه 

القاه���رة � رويت���رز: أعطى 
اجليش املصري إش���ارة إلى أن 
التغيي���ر احلقيقي آت مش���يعا 
الطمأنينة في أوس���اط احلركة 
الشعبية التي أطاحت بالرئيس 
حسني مبارك لكنه ترك أسئلة 

كثيرة بال إجابة.
ومن شأن اي مؤشر على حنث 
اجليش بوع���ود الدميوقراطية 
املدن���ي أن يش���عل  واحلك���م 
االحتجاج���ات احلاش���دة ف���ي 

الشوارع من جديد.
ورحب نش���طاء م���ن دعاة 
الدميوقراطية بقرار اجليش االحد 
املاضي تعطيل العمل بالدستور 
وحل البرملان وطرح اي تعديالت 

دستورية في استفتاء شعبي.
لكن التشكك اليزال قائما بشأن 
مدى النفوذ الذي سيحاول اجليش 
ممارسته في إعادة تشكيل النظام، 
ولم يتضح بعد كم احلرية الذي 
الفترة  سيسمح به اجليش في 
االنتقالي���ة التي يق���ول إنها قد 

تستمر لستة أشهر.
ورمبا تكون دع���وة وجهها 
احملتجون للقيام مبسيرة مليونية 
يوم اجلمعة املقبل احتفاال بنصرة 
ثورة الش���باب 25 يناير تذكرة 
مبكرة للجيش بقوة الشعب التي 

أطاحت مببارك.
وقالت روزم���اري هوليس 
استاذة دراسات سياسات الشرق 
األوسط بجامعة سيتي في لندن 
»السؤاالن الكبيران اآلن هما من 
س���يكون أعضاء جلن���ة إعادة 
صياغة الدستور وهل هناك اي 
ضمانات بتنفيذ ما سيتوصلون 

اليه؟«.
وأضافت: »املتظاهرون وكل 
املؤيدي�������ن حلدوث تغيي����ر 
كبي���ر بحاج���ة ال���ى اكبر كم 
ممكن من املؤش���رات على أن 
أصواتهم سمعت وستظهر في 

القاهرة � وكاالت: مع تواتر 
األنب����اء عن خ����روج مظاهرات 
مطلبية ف����ي أكثر م����ن مدينة 
مصرية، أخلت الشرطة العسكرية 
وعناص����ر من اجلي����ش ميدان 
التحري����ر بوس����ط القاهرة من 
احملتجني الذين كانوا يعتصمون 
به ألكثر من أس����بوعني، إال أن 
احلركة عادت وتوقفت بعد دخول 
حوال����ي 2000 محتج قام رجال 
االمن بتطويقه����م ليعاد اخالء 

امليدان من جديد.
ف����ي غضون ذل����ك، قال احد 
ممثلي »ائتالف شباب 25 يناير« 
الذي����ن أطلق����وا الدعوة حلركة 
إنهم سيعقدون لقاء  االحتجاج 
ثانيا مع قيادة اجليش املصري 
قبل نهاي����ة االس����بوع لتقدمي 

مطالبهم مكتوبة.
وأكد زي����اد العليمي لوكالة 
ب����رس« ان »وفدا من  »فرانس 
املكتب التنفيذي لالئتالف يضم 
احمد ماهر وخالد السيد ومحمود 
سامي وعبدالرحمن سمير ووائل 
غنيم وأس����ماء محفوظ وعمرو 
سالمة ومحمد عباس، التقى اول 
من امس قيادة اجليش التي طلبت 
من االئتالف ان يق����دم مطالبه 

مكتوبة خالل لقاء آخر« غدا.
العليم����ي ان »اهم  واضاف 
مطالبنا التي س����نطرحها خالل 
اللق����اء املقبل مع قيادة اجليش 
على االرجح، هي تغيير احلكومة 
وتعي����ني حكومة انق����اذ وطني 
من التكنوق����راط خالل املرحلة 
االنتقالي����ة، إضافة ال����ى إلغاء 
قانون الطوارئ، واطالق سراح 
جميع املعتقلني، واطالق احلريات 
السياس����ية وعلى رأسها حرية 

تكوين االحزاب والنقابات«.
وكان وائ����ل غنيم الش����اب 
املص����ري املس����ؤول في عمالق 
االنترن����ت االميرك����ي »غوغل« 
واملدون عمرو سالمة كتبا على 
صفح����ة »كلنا خالد س����عيد« 
على »فيس ب����وك« أمس انهما 
التقيا قيادة اجليش التي تدير 
شؤون البالد، لبحث االصالحات 

الدميوقراطية.
واك����دا »لقد التقين����ا قيادة 
اجلي����ش لفهم وجه����ة نظرهم 
وعرض وجهة نظرنا«. واضافا 
ان »اجليش دافع عن اس����تمرار 
احلكومة احلالية انهم يعملون 
بشكل سريع على تغييرها لكن 
تسيير االعمال اصبح ضروريا 

حلماية مصالح الشعب«.
وقال ان قيادة اجليش اكدت 
انه »مت تشكيل جلنة دستورية 
مش���هود لها بالنزاهة والشرف 
وعدم االنتماء الجتاهات سياسية 

على وقع االحتجاجات المطلبية.. المجلس األعلى يناشد وقف المظاهرات المعطلة »لعجلة اإلنتاج«

جندي مصري يساعد في طالء سياج حديدي في ميدان التحرير أمس  )أ.پ(

عدد من املرشدين السياحيني جتمعوا أمام األهرامات رافعني عبارات ترحيب ودعوة جلميع السياح بالعودة مساعد وزير الدفاع اللواء أركان حرب محسن الفنجري خالل تالوته البيان رقم 6 أمس  )أ.پ(

»المصري اليوم«: مبارك في غيبوبة
السفير المصري بواشنطن يؤكد سوء حالته 

القاهرة � يو.بي.آي: نقل���ت صحيفة »املصري اليوم« عن 
مصادر مطلعة أن الرئيس املصري الس���ابق حس���ني مبارك 
دخل في غيبوبة كاملة منذ مساء السبت في مقر إقامته بشرم 
الشيخ. وأضافت الصحيفة ان مبارك »حتت رعاية طبية ولم 

يتقرر نقله إلى أي مستشفى داخل أو خارج مصر«.
من جهة أخرى كش���فت مصادر مصرية مطلعة ان مبارك 
قد يكون يعيش أيامه األخيرة في منتجع ش���رم الشيخ وهو 
يعاني من تدهور كبير في وضعه الصحي إضافة الى س���وء 

حالته النفسية.
وأفادت املصادر امس ب���أن مبارك الذي يعاني من أمراض 
الش���يخوخة وأجرى عمليات جراحية عديدة خالل السنوات 
املاضية يرفض تناول األدوية كما يرفض عرضه على األطباء 

للعالج.
وقال مصدر مقرب من حاشية مبارك ان وضعه »الصحي 

والنفسي في تدهور واضح ومستمر«.
من جهته، قال السفير املصري لدى الواليات املتحدة سامح 

شكري إن الرئيس مبارك قد يكون »في صحة سيئة«.
وأوضح السفير في تصريح لشبكة »ان بي سي« األميركية 
انه تلقى معلومات تفيد بأنه من احملتمل أن يكون مبارك »في 
نوع ما من احلالة الصحية السيئة«، ولم يستطع االدالء باملزيد 

من التفاصيل بهذا الصدد.
وكانت صحف مصرية عديدة نقلت ان خالفات حادة حصلت 
بني مبارك من جهة وزوجته س���وزان وابنه جمال من ناحية 
ثانية خالل الساعات األخيرة من حكم الرئيس السابق بشأن 

كيفية إدارة األزمة السياسية التي أطاحت به في النهاية.
وذكرت »املصري اليوم« ان »خالفا شديدا وقع بني مبارك 
وجنله جم���ال إذ قال له الوالد باحلرف الواحد: انت ورطتني 

أنت وأمك لقد قضيتما على تاريخي في مصر«.
وكان مبارك )82 عاما( أجرى جراحة في مارس املاضي في 
مستشفى هايدلبرغ بأملانيا الس���تئصال احلويصلة املرارية 
وورم حميد من االثنى عشر وخضع بعدها ملتابعة طبية دقيقة 

وعالج حتفظي غير تقليدي طوال الفترة املاضية.


