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يعاقب منظميها والداعني إليها بعقوبات تصل إلى احلبس والغرامة

احلكومة املصرية ُتقر قانونًا يجرم االحتجاجات
واجليش يصدر إعالنًا دستوريًا لتنظيم املرحلة املقبلة

القاه����رة � وكاالت: وافق����ت 
احلكوم����ة املصري����ة امس على 
قان����ون يج����رم االحتجاج����ات 
واالعتصامات ويعاقب منظميها 
والداعني اليها بعقوبات تصل الى 

احلبس والغرامة.
ويتضم����ن القانون عقوبات 
باحلب����س أو بالغرامة التي قد 
تصل إلى نص����ف مليون جنيه 

أو بكليهما.
وقال بي����ان ملجلس الوزراء 
في مصر امس ان����ه يتم العمل 
بهذا القانون »أثناء سريان حالة 
الط����وارئ فقط« وه����ي احلالة 
الس����ارية عمليا ف����ي مصر منذ 
اغتي����ال الرئي����س الراحل انور 
السادات. وأشار البيان الى انه: 
يقع حتت طائلة هذا القانون كل 
من نظم أو حرض أو دعا أو روج 
بأي وسيلة لوقفة احتجاجية أو 
اعتصام أو »جتمهر« أو شارك في 
أي منهم بحيث عاقت أو عطلت 
هذه األفعال العمل بجهات العمل 

اخلاصة أو العامة.
الفترة االخيرة منذ  وتشهد 
اإلطاحة بالرئيس حسني مبارك 
في 11 من فبراير املاضي اعتصامات 
واحتجاجات سياسية وفئوية في 

كل أنحاء مصر.
الى ذلك، قرر املجلس األعلى 
للقوات املس����لحة إصدار إعالن 
دستوري، لتنظيم السلطات في 
املرحلة االنتقالية القادمة، يتضمن 
أحكام املواد الت����ي وافق عليها 
الشعب في االس����تفتاء، للعمل 
مبقتضاها، وذلك حلني االنتهاء 
من انتخاب السلطة التشريعية 

االختصاصات، مبا يحقق التوازن 
بني جميع الس����لطات، قد كلف 
املجلس جلن����ة إلعداد تعديالت 
دستورية طرحها على الشعب 

الستفتائه في شأنها.
الش����عب املصري  وإذ عاود 
العظيم صباح التاس����ع عش����ر 
من مارس التأكيد على جدارته 
التي  باحلري����ة والدميوقراطية 
ناضل طويال في سبيل احلصول 
عليها، وأفصح عن حرصه على 
مكتسباته، وعزمه على ممارسة 
حقه الدستوري، والسير بالبالد 
الدميوقراطي����ة احلقة،  نح����و 
فتوافدت جم����وع املواطنني في 
مشهد حضاري غير مسبوق على 
مقار جلان االستفتاء لتقرر مصير 
وطنها، حيث بلغ إجمالي احلضور 
)18537945( موزعة على النحو 
التالي:  األص����وات الصحيحة: 

)18.366.764(
األصوات الباطلة: )171.190(

 )14.192.577( : املوافق����ون 
بنسبة %77

 )4.174.187( : املوافقني  غير 
بنسبة 23% وفي ضوء ما أسفرت 
عنه نتيجة االستفتاء من املوافقة 
الدس����تورية  التعديالت  عل����ى 
املطروح����ة، فقد ق����رر املجلس 
األعلى للقوات املسلحة إصدار 
إعالن دستوري، لتنظيم السلطات 
في املرحل����ة االنتقالية املقبلة، 
يتضمن أحكام املواد التي وافق 
عليها الشعب، للعمل مبقتضاها، 
وذلك حلني االنتهاء من انتخاب 
السلطة التش����ريعية وانتخاب 

رئيس اجلمهورية.

فإن املجلس األعلى للقوات 
املسلحة رغبة منه في تكريس 
دولة القانون خالل هذه املرحلة 
الفارقة من تاريخ البالد، وتهيئة 
مناخ االستقرار الذي يتيح استنفار 
كل الهمم والطاقات البناءة لشعب 
مصر العظيم، مب����ا يكفل تقدم 
البالد، وميهد إلقامة نظام حكم 
جديد، يقوم على دعائم من احلرية 
والدميوقراطية واملساواة وتداول 
السلطة على أساس دميوقراطي 
س����ليم، ويكفل حماية احلقوق 
واحلريات للمواطنني على أساس 
من املساواة والعدالة االجتماعية 
وسيادة القانون، ويضمن قيام 
مؤسس����ات دس����تورية محددة 

وانتخاب رئيس اجلمهورية.
ج����اء ذلك في بيان للمجلس 
األعلى للقوات املس����لحة امس 
فيما يلي نصه: استجابة ملطالب 
الشعب باعتباره مصدر جميع 
الس����لطات، وإميانا من املجلس 
األعلى للقوات املسلحة بأحقية 
الشعب في تقرير األسس واملبادئ 
التي يقوم عليه����ا نظام احلكم 
في الدولة، وما اقتضاه ذلك من 
تعطيل العمل بأحكام الدستور 
الصادر في سبتمبر سنة 1971، 
وحل مجلسي الشعب والشورى 
الدس����توري  مبوج����ب اإلعالن 
الصادر بتاري����خ 13 من فبراير 

سنة 2011.

رئيس الوزراء املصري د.عصام شرف مستقبال وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس أمس               )رويترز(

الرجل الذي قال ملبارك: اتق اهلل
 دفع ثمنها 15 عامًا بالسجن 

بعد أن منعه محتجون من دخول مقر املشيخة

شيخ األزهر يتقدم باستقالته للمرة الثانية 
واملجلس العسكري يرفضها

دبي � العربية نت: دخلت 
األزمة في أهم مؤسسة دينية 
في مص����ر منعطف����ا جديدا، 
حيث منع موظفو مش����يخة 
األزهر الش����ريف في القاهرة 
د.أحمد الطيب شيخ األزهر من 
دخول مقر مكتبه باملشيخة، 
مطالبني برحيله وإقالة جميع 
املستشارين الذين مت تعيينهم 
في عه����ده، ما دفع����ه لتقدمي 
اس����تقالته للمجلس األعلى 
للق����وات املس����لحة، وذكرت 
صحيفة »الش����رق األوسط« 
اللندني����ة ان املوظفني أغلقوا 
باب املش����يخة أمام د.الطيب، 
الذي ظل واقفا لبعض الوقت 
دون ان يتمكن من الدخول، مما 
جعله يتوجه الى مقر القوات 
املسلحة ملقابلة املشير محمد 
حسني طنطاوي رئيس املجلس 
األعلى للقوات املسلحة الذي 
تولى إدارة البالد عقب تنحي 
الرئيس مبارك، حسب مصدر 
قريب الصلة من شيخ األزهر، 
وتقدم باستقالته، إال ان املشير 
رفض االس����تقالة، مبررا ذلك 
بأن البالد متر مبرحلة صعبة 

وطالب اإلمام بالصبر.
وقال املصدر ان د.الطيب 
توجه عقب لقاء املش����ير الى 
منزله رافضا التعليق على ما 
حدث، ووصف املصدر احلالة 
النفس����ية للطيب ب� »السيئة 
للغاية«. وتعالت أصوات داخل 

من����ذ تعيينه في مارس 2010 
معلنا عن اس����تعداده لتقدمي 
اس����تقالته، وانه ال يتمنى ان 
يظل في منصب����ه عاما آخر، 
في ظل ما س����ماه »الضغوط 
واإلهانات التي تعرض لها من 
بعض العاملني في املشيخة«، 
مشيرا الى انه ال يوجد قانون 
في الدول����ة حاليا والفوضى 
السائدة. وقال »الطيب«  هي 
في تصريح����ات ل� »املصري 
اليوم« انه رفض احلصول على 
املكافآت والبدالت املخصصة 
له واملق����درة ب� 70 الف جنيه 
شهريا، لوجود مخصصات بها 
وصفها بأنها غير منطقية وغير 
مبررة، لدرجة ان هناك مكافأة 
الكراتني« كما رفض  ل� »فتح 
احلصول على مخصصات شيخ 
األزهر القانونية التي توازي 
مخصصات رئي����س مجلس 

الوزراء.
وتابع »الطيب« انه يتعرض 
حلرب حاليا من جانب بعض 
املوظفني بسبب »إغالقه حنفية 
األموال« بعد ان وصل الفساد 
الى ذروته خالل الفترة املاضية، 
وهو ما تؤكده التقارير الرقابية 
التي تلقاها، الفتا الى ان سلفه 
الراحل د.محمد سيد طنطاوي 
لم يكن على عل����م بذلك ولم 
إال  يكن يقبل مليم����ا حراما، 
ان الفاس����دين تربح����وا دون 

علمه.

وأشارت مصادر مقربة من 
ش����يخ األزهر الى ان هذه هي 
املرة الثانية التي يتقدم فيها 
ش����يخ األزهر باستقالته منذ 
اندالع ثورة 25 يناير، ولكنها 
رفضت ايضا من قبل املشير 
واملجلس العسكري، مضيفة 
ان شيخ األزهر أعرب اكثر من 
مرة عن استعداده الى تقدمي 
اس����تقالته، لكنه خش����ى من 
حدوث فوضى في مؤسس����ة 

األزهر واتهامه باخليانة.
وفي الس����ياق نفس����ه أكد 
د.أحمد الطيب شيخ األزهر انه 
لن يتقاضى راتبه من مشيخة 
األزهر املق����در ب� 2600 جنيه 
شهريا، وانه قرر إعادة األموال 
التي تقاضاها من املش����يخة 

مؤسس����ة األزهر عقب جناح 
ث����ورة 25 يناي����ر للمطالبة 
باس����تقالل األزهر وانتخاب 
شيخه من جميع األزهريني على 
مستوى اجلمهورية وبإشراف 

قضائي كامل.
ووصلت قوة من اجليش 
الى مقر املش����يخة لالجتماع 
باملتظاهرين وق����ام وفد من 
الق����وات املس����لحة بالتفاهم 
مع املتظاهرين في مش����يخة 
األزه����ر، وحمل الوفد مطالب 
الى شيخ األزهر  املتظاهرين 
في منزله، وهي إبعاد جميع 
املستشارين، واالعتماد على 
الشباب من قيادات املشيخة، 
وتعديل جلنة القيادات باألزهر، 

واستبعاد القيادات األمنية.

د.أحمد الطيب

األزهر: على احلكام املوازنة بني مناصبهم والدماء التي تسيل
القاهرة ـ أ.ش.أ: طالب األزهر احلكام والرؤساء 
أن يوازنوا بني تركهم ملناصبهم وبني الدماء التي 

تسيل أنهارا نتيجة للتمسك بالبقاء في مناصبهم، 
وطالبهم بأن يتركوا أماكنهم كأقل واجب يرد إلى 

شعوبهم التي حتملتهم وصبرت عليهم طويال. 
كان األزهر قد أدان األنظمة االستبدادية القمعية 

التي تسلطت على الشعوب العربية املظلومة 
واملقهورة. وندد األزهر الشريف بسلبية العالم 

العربي واإلسالمي مبنظماته ومؤسساته ونظمه 
التي تقاعست عن واجبها في حل مشكالتنا 

الداخلية السياسية واالقتصادية وغيرها، وهيأت 
األجواء لتدخالت عسكرية أجنبية. ورفض 

األزهر االستعمار األميركي واألوروبي لألراضي 
الليبية العربية وتقسيمها وتدمير ثرواتها 

الطبيعية والبشرية، وفيما حدث بالعراق باألمس 
القريب عبرة ملن يعتبر.

مك���رم محمد أحم���د نقيب 
صحافي���ي مصر، األم���ني العام 
الحت���اد الصحافيني العرب، من 
أكثر الصحافيني املصريني املقربني 
من الرئيس السابق حسني مبارك، 
وكان واحدا ممن يكتبون خطابات 
الرئيس السابق، حتى ظهر جمال 
جنل الرئيس مبارك، لكن مراقبني 
اعتقدوا انه من كتب خطاب األول 
من فبراير الذي كاد يبدل مصير 
الثورة املصرية، بعد ان كس���ب 

تعاطفا شعبيا.
الش���رق  وأضاف���ت جريدة 
األوسط التي نقلت اخلبر: »لكن 
مكرم نفى األمر، مؤكدا انه توقف 
عن كتابة خطابات الرئاسة منذ 
2004، بع���د ان مت عزل الرئيس 

متاما«.
وتابع���ت: »ووص���ف مكرم 
محاولة االقت���راب من الرئيس 
خالل الفترة املاضية ب� »معركة 
موت«، من يقت���رب من احللقة 
األخي���رة احمليطة مببارك دونه 
املوت، مش���يرا الى ان مبارك لم 
يعد يتحسس نبض الشارع، ولم 
يعد يستمع كما كان، الفتا الى ان 
الرئيس لم يعد يريد ان يسمع 

اال ما يريد ان يسمعه«.

أكد محم���د يوس���ف حفيد 
الرئيس الراحل محمد جنيب انه 
طرد وشقيقته في سن صغيرة من 
ڤيال جده في نفس حلظة اجلنازة 
الضخمة التي أقامها مبارك له، 
وأضاف ان عبدالناصر كان يعتقل 

من يذكر اسم جده.
وأش���ار محمد ف���ي برنامج 
تلفزيوني الى ان الشخص الوحيد 
الذي وقف الى جانب جده واألسرة 
منذ 20 عاما هو املش���ير محمد 
حسني طنطاوي، ومدير مدرستي 
كان من عشاق جدي ورفض ان 
ندفع مصاريف املدرس���ة حتى 
انه  االعدادية. وأض���اف محمد 
يذكر رجل األمن املركزي الذي نفذ 
قرار طردنا وعندما حاولت مقابلة 
جمال مبارك في إحدى الڤيالت 
التي ميتلكها في منطقة امليرالند 
لكي أقدم له مذكرة بطلباتي لم 
أتوصل اليه، وعندما قابلت زكريا 

عزمي قال »ال أخدم أحدا«.
وأضاف محمد ان أوالد الرئيس 
الراحل محمد جنيب هم فاروق 
وسجن في قضية معاداة النظام، 
وطل���ب من الرئي���س القادم ان 
يعاملوا اسم محمد جنيب مثل 
جميع الرؤس���اء السابقني، وان 
يحي���وا ذكرى وفات���ه ويدرس 
الدراس���ية  املناهج  تاريخه في 

وان تسترد ڤيلته ألحفاده.

قال احملام���ي صبحي صالح 
الدس���تور  عضو جلنة تعديل 
ونائب االخوان الس���ابق وسط 
حشد جماهيري كبير ان االسالم 
هو احلل وان طوفان االسالم قادم 

قادم ولن يبقي ولن يذر.
واضاف: للكارهني لالسالم، 
للكارهني لشعار االسالم، موتوا 
بغيظكم، االسالم هو احلل، موتوا 
بغيظكم االس���الم قادر، موتوا 
بغيظكم االسالم حاكم، طوفان 

االسالم لن يبقي ولن يذر.
املؤام���رة عل���ى احلركة  ان 
اقولها  ل���ن مت���ر،  االس���المية 
مبنتهى القوة ومبنتهى الوضوح 
»املؤامرة على احلركة االسالمية 

لن متر«.
وهاجم صبحي صالح بشدة 
احلزب الوطني ورموزه، مؤكدا 
ان احلزب الوطني اليزال ميارس 

اساليبه القذرة.
وتساءل صبحي صالح: من 
احلاكم في هذا البلد؟ ورد قائال: 
الدستور يقول: السيادة للشعب 
وحده، احنا الشعب يا حكومة 
فاسدة، يا حزب فاسد، والدستور 
يقول ان الشرطة في خدمة الشعب 
واذا كانت الش���رطة تتأسف ان 
تكون في خدمة الشعب فلترحل 
فلترحل، السيادة للشعب، نحن 
الشعب نتحدث بلسانه، ال وصاية 

الحد علينا.
واضاف صالح: لن نس���مح 
حلزب فاس���د او حكومة فاسدة 
ان يتحكموا فينا ابدا بعد اليوم 
مهما كانت التضحيات، سنبذل 

االرواح، سنبذل االموال.
وقال: سنتقدم غدا باوراقنا 
ولن نس���مح ابدا الحد ان يلغي 
كياني وانا واقف، ساذهب واتقدم 
باوراقي كاملة وفي املوعد القانوني 
ومن يتعرض لي فليتحمل العاقبة 

ولتكن ما تكون.

مكرم محمد أحمد: 
لم أكتب خطاب 
الرئيس في األزمة

حفيد محمد 
جنيب: ُطردنا من 

ڤيلته حلظة جنازته

صالح: طوفان 
اإلسالم قادم 

ولن يرحم أحدًا

احلمد يدعو طالبنا الدارسني
في مصر إلى سرعة االلتحاق بالدراسة

مفاجأة: العادلي حاول الهروب
من السجن عشية حريق »الداخلية«

مصعد خاص لسوزان مبارك 
مبجلسي الشعب والشورى

هيكل: البرادعي وعمرو موسى 
عجوزان بال تاريخ سياسي

العيسوي: املشكلة في مصر 
أنه ال أحد يعرف حقوقه وواجباته

القاهرة � كونا: دعا س���فيرنا لدى القاهرة د.رشيد احلمد 
أمس جميع الطلبة الكويتيني الدارسني في مختلف اجلامعات 
واملعاهد املصرية الى االلتحاق بالدراسة النتظام سير العملية 

التعليمية واألكادميية في تلك اجلامعات.
وق���ال احلمد ان جميع اجلامع���ات واملعاهد املصرية في 

مختل���ف محافظ���ات مصر قد 
استأنفت الدراس���ة فعليا األمر 
التحاق  الذي يستدعي ضرورة 
الدارسني في  الكويتيني  الطلبة 
تلك اجلامعات الس���يما الطلبة 

الذين لديهم اختبارات مؤجلة.
ودعا الطلبة حال تواجدهم في 
مصر الى سرعة مراجعة املكتب 
الثقافي في القاهرة او امللحقية 
الثقافية في اإلسكندرية لتسجيل 
جمي���ع البيان���ات اخلاصة بهم 
كعنوان السكن وأرقام هواتفهم 
حتى يسهل على املكتب الثقافي 

التواصل معهم واالطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم.
كما طالب احلمد الطلبة بااللتزام باملواعيد الدراسية املقررة 
في مختلف اجلامعات واملعاهد املصرية ومالزمة مساكنهم 
وعدم اخلروج اال للضرورة فضال عن االلتزام مبواعيد حظر 

التجوال املعمول به في مختلف محافظات مصر.

لم تكد متر ساعات على ظهور نتيجة التعديالت الدستورية 
في مصر، إال وفوجئ اجلميع بتطور خطير فيما يتعلق بالثورة 
املضادة واملقصود هنا حريق وزارة الداخلية في 22 اجلاري.

ورغم ان احلادث الس����ابق لم يك����ن األول من نوعه في هذا 
الصدد، إال ان توقيت احلريق األخير يبعث على الريبة والشك، 

خاصة في ظل الظروف احمليطة 
به. فاحلريق جاء في ذروة تصاعد 
الهدوء بعد  التفاؤل بقرب عودة 
موافق����ة أغلبي����ة املصريني على 
الدستورية، كما جاء  التعديالت 
التي فجرها  املفاجأة  متزامنا مع 
وزي����ر الداخلية األس����بق حبيب 
العادلي خالل التحقيقات معه أمام 
نيابة أمن الدولة العليا حول تلقيه 
تعليمات م����ن جمال مبارك جنل 
الرئيس السابق بإطالق الرصاص 
على املتظاهرين في جمعة الغضب 
في 28 يناير املاضي. بل وكشفت 

تقارير صحافية أيضا عن مفاج����أة مدوية مفادها أن العادلي 
حاول الهروب من سجن طرة أمس األول عشية احلريق الضخم 

الذي اندلع في وزارة الداخلية.
ورغم ان البعض قد يجادل بأن أفراد الشرطة الذين تظاهروا 
امام مق����ر وزارة الداخلية قبل دقائق من اندالع احلريق كانوا 
يطالبون باس����تقالة الوزير منصور العيسوي وتعيني مدني 
بدال منه وزيادة أجورهم وهي أمور ليس����ت جديدة منذ جناح 
ثورة 52 يناير، إال ان هناك من شكك في هذا األمر بالنظر الى 
انهم أصروا على عودة وزير الداخلية السابق محمود وجدي، 

وهو ما أثار الكثير من عالمات االستفهام.

أكد جمال عبداملعطي مدير عام سكرتارية القطاع الهندسي 
مبجلس الش���عب ان هناك مصعدا خاصا باملجلس لسوزان 
مبارك زوجة الرئيس املصري الس���ابق والذي مت إنش���اؤه 
منذ 3 س���نوات بناء على رغبتها حتى تتمكن من الصعود 
لش���رفة كبار الزوار خالل حضور الرئيس السابق جللسة 

البرملانية، ألنها  الدورة  افتتاح 
رأت ان شرفات كبار الزوار ليس 
لها مصعد، بل كان هناك سلمان 
يستخدمهما كبار الزوار أحدهما 
من ناحية وزارة الصحة واآلخر 

من ناحية مجلس الوزراء.
كما ان هناك مصعدا مماثال كان 
مخصصا لها في مجلس الشورى 
أيضا. ورغم ان س���وزان كانت 
حتضر للمجلس مرة واحدة كل 
عام، وكانت تصعد للدور الثالث 
املوجود به شرفات كبار الزوار 
فإنها طالبت بإقامة مصعد خاص 

ال يعمل سوى مرة واحدة في العام.
وعن تكلفة املصعد يجيب جمال عبداملعطي: ال يهم الرقم 

بالضبط رمبا اكثر من مليون ونصف املليون.

قال الكاتب الصحفي محمد حسنني هيكل إنه يرى أن أبرز 
املرشحني لرئاسة اجلمهورية هم د.محمد البرادعي وعمرو 
موسى ود.أحمد زويل املستبعد بنص التعديالت الدستورية 
اجلديدة، وأوضح أنه يكن لهم كل االحترام والتقدير، لكنه 
اعتبر أن موس���ى والبرادعي من أصحاب التاريخ الوظيفي 
وليس لهما تاريخ سياسي على الرغم من عملهما في املنظمات 
الدولية أو اإلقليمية، وأضاف: »هما استنوا ملا خلص التاريخ 

الوظيفي لهم آلخر حلظة ثم تقدموا للترشح للرئاسة«.

أكد وزي���ر الداخلية منصور العيس���وي أن عدم معرفة 
املواطن املصري حلقوقه وواجباته داخل املجتمع هي أساس 
العالقة املتوترة بينه وبني رجل الش���رطة، مشيرا إلى أنه 
جار اآلن وضع إرش���ادات داخل املواقع الشرطية املختلفة 
من أجل توضيح التعليمات التي عن طريقها يعلم املواطن 
حقوقه وواجباته. وقال العيسوي إن املشكلة في مصر أنه ال 
أحد يعرف حقوقه وواجباته في جميع القطاعات، مؤكدا أن 
السياسة في وزارة الداخلية ستتغير بتغير السياسة داخل 

القيادة العامة للدولة وهذا ما سيتم في الفترة املقبلة.
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حلني االنتهاء
من انتخاب السلطة 

التشريعية ورئيس 
اجلمهورية

القاهرة - اجلزيرة: بعد 15 سنة 
قضاها خلف القضبان، انتقلت 
قصته إلى األوس����اط اإلعالمية 
واحلقوقية، فتقرر اإلفراج عنه في 
ديسمبر عام 2007. وبعد سقوط 
نظام الرئيس املخلوع حس����ني 
مبارك ثار التساؤل عن حقيقة 
الرجل الذي قال ملبارك »اتق اهلل«، 
فسجنه تلك املدة. الرجل هو »علي 
مختار عبد العال القطان«، مصري 
يبلغ من العمر 64 عاما، روى ل� 
»اجلزي����رة« أنه في 27 رمضان 
1413 هجري����ة املوافق 21 مارس 
1993، كان مقيما باملدينة املنورة، 
وكان ضمن من ينتظرون نفحات 
ليلة القدر باحلرم النبوي، فأخذ 
مكانه في الصف األول، وقرابة 
الفجر ذهب ليجدد وضوءه، ولدى 
عودته وج����د احلراس مينعون 

الدخول لوجود زائر.
كان الزائر هو حسني مبارك، 

وملا كان عام 1993 قد ش����هد 
عددا من أحداث العنف املنسوبة 
إلسالميني، منها محاوالت اغتيال 
لوزراء ومس����ؤولني، وحوادث 
اعتداء على الس����ياح، فقد سأل 
وزير الداخلية القطان عن اجلهة 
التي حرضته على ما فعله فأجاب 
قائ����ال »كلمتي نصيح����ة بآية، 
فالقرآن يقول )ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتب من قبلكم وإياكم أن 
اتقوا اهلل(، ويقول )وأن احكم 

بينهم مبا أنزل اهلل(.
ويواصل القط����ان رواية ما 
جرى له فيق����ول إنه عندما عاد 
إلى الس����جن كان املس����ؤولون 
هناك يقولون ل����ه إنه ال يوجد 
عليه أي دليل إدانة لكن مشكلته 
مع الرئيس حيث إنهم يقررون 
اإلفراج عنه لك����ن ضوءا أحمر 
يأتيهم م����ن مكتب زكريا عزمي 

رئيس الديوان الرئاسي. 

فلم يجدوا سوى متعلقاتي: منديل 
ومسواك وزجاجة عطر وبضع 

رياالت وأوراق إقامة«.
ق����ال ل����ه ضابط س����عودي 
»أحرجتنا.. ملاذا قلت له ذلك؟«، 
أجاب: »هذا ه����و الطبيعي بهذا 
إل����ى مبنى أمن  املكان«. نقلوه 
الدولة في جدة، وسألوه فأجاب: 
»أنا مقيم منذ 13 سنة، ولم يصدر 
مني أي جتاوز، وهذا س����لطان 
قلت ل����ه نصيحة لم تخرج عن 
الشرع«. ويتابع القطان أن ضباطا 
مصريني قدموا لتسلمه وأخذوه 
إلى مطار القاهرة ومنه إلى سجن 
طرة، ثم إلى مقر أمن الدولة في 
»الظوغلي«، حيث فوجئ باللواء 
محمد عبداحلليم موسى )خامس 
وزي����ر داخلية في عهد مبارك(، 
يقول له: ملاذا قلت ذلك؟ فأجاب: 
»وما الذي مين����ع أن يقولها أي 

واحد منكم ملصلحة البلد؟«.

وكانت اإلجراءات األمنية مشددة، 
لكن وجه القطان كان مألوفا لقائد 
الذي رآه  التشريفة السعودي، 
فتبسم، ومن ثم مكنه من الدخول، 
حيث أدى مع احلاضرين صالة 

الصبح.
يقول القطان: »مبجرد انتهاء 
أمامي،  الصالة وجدت مب����ارك 
يرتدي جلبابا، ويبدو أنه أمت عمرة 
مبكة، ثم جاء لزيارة املس����جد.. 
فقلت له بشكل عفوي »يا ريس 
اتق اهلل، واحكم مبا أنزل اهلل«، 
فأخذته رع����دة، وتلفت مرتبكا، 
وأسرع احلراس إليه، وانطلقوا 

به إلى خارج املسجد.
 يضيف »بعد خروجهم بدقائق 
فوجئت بعربة كبيرة، حملوني 
القدمني، وس����ألني  إليها حافي 
أحدهم متوجسا: »فني السالح؟«، 
رددت بابتسامة فأخذوا يفتشون 
جيوبي، ويتحسسون جسدي، 

علي القطان




