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 اشتباكات بين متظاھرين يطالبون باصالحات وأنصار المجلس العسكري في القاھرة
 

دارت مواجهات عنيفة في القاهرة مساء السبت بين متظاهرين يطالبون ): ا ف ب( -القاهرة
جريحا، وذلك بعيد  231باصالحات وانصار المجلس العسكري الحاكم، ما اسفر عن وقوع 

ساعات من تعهد رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي بتحقيق الديمقراطية، في محاولة 
 .منه لتهدئة االحتجاجات

وحاول مئات المتظاهرين التوجه من ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى وزارة الدفاع حيث مقر 
المجلس العسكري لالعراب عن شجبهم لطريقة ادارة الجيش للمرحلة االنتقالية، مرددين 

، غير ان الشرطة العسكرية صدتهم واطلقت النار في الهواء "فليسقط النظام العسكري"
 .لتفريقهم

 
وفي المساء دارت مواجهات عنيفة بالحجارة والقنابل الحارقة بين المتظاهرين وناشطين 

باللباس المدني مؤيدين للجيش، من دون ان تتدخل القوات العسكرية للفصل بين الطرفين، 
 .كما افاد مراسل وكالة فرانس برس

 
استدعت حالتهم  39جريحا بينهم  231وبحسب وزارة الصحة فقد سقط في هذه المواجهات 

 .نقلهم الى المستشفيات في حين عولج البقية في المكان
 

ووجد المتظاهرون من اجل الديمقراطية انفسهم عالقين بين الشرطة العسكرية وقوات 
 .مكافحة الشغب من جهة وناشطين باللباس المدني من انصار الجيش من جهة اخرى

 
ودفعت ضراوة المواجهات باحد الناشطين للتوجه الى مسجد مجاور ومناشدة الجيش عبر 

 ".حماية المتظاهرين"مكبر الصوت في المسجد 
 

البلطجية يطوقوننا وشرطة مكافحة ) "عاما 40(وقال احد المتظاهرين ويدعى لؤي عمران 
 ".الشغب تقف معهم والجيش ال يحرك ساكنا

 
قوات الجيش تعاملت باقصى درجات "غير أن مسؤوال عسكريا اكد للتلفزيون الحكومي أن 

 ".اعتدوا عليها برشقها بالحجارة والزجاجات"مع المتظاهرين الذين " ضبط النفس
 

وفي النهاية غادر المتظاهرون المكان عائدين الى ميدان التحرير الذي يخيمون فيه منذ 
 .يوما 15
 

وقبيل ساعات قليلة من هذه المواجهات أكد المشير حسين طنطاوي، قائد المجلس االعلى 
للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في البالد اثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، التزام 

ابريل التي كانت في طليعة االحتجاجات الشعبية  6الجيش بالديموقراطية غير انه اتهم حركة 
 ".زرع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة"التي اطاحت بنظام مبارك، بمحاولة 

 
وتعهد طنطاوي الذي كان تولى وزارة الدفاع لعقدين من الزمن تحت حكم مبارك، بالعمل على 

 .تأكيد نظام حر عبر انتخابات نزيهة واقرار الدستور
 

ترسيخ أركان الدولة الديمقراطية التى تعزز الحريات "وتعهد طنطاوي بتمهيد الطريق من اجل 
وحقوق المواطنين من خالل انتخابات برلمانية حرة ونزيهة ووضع دستور جديد للبالد 

 ".وانتخاب رئيس جمهورية يختاره الشعب
 

وهو االنقالب العسكري  - 1952يوليو  23والقى طنطاوي كلمة تلفزيونية بمناسبة ثورة 
كانون  25الذي اطاح بالملكية، وتصادف ذكراه بعد ستة اشهر من االنتفاضة الشعبية في 

 .عاما 30يناير والتي انهت حكم مبارك الذي استمر زهاء / الثاني
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 المواضيع األكثر قراءة
صـــــفحتا فيســـــبوك ضـــــد خولـــــة دنيـــــا      

الفنانين مي سكاف ومحمد اوسـو والشـبيحة
يحطمـون مشـغل فـارس الحلــو ومـنزل محمـد

 آل رشي
ثـــــورة تـــــونس واالخطـــــار رأي القـــــدس      

 المحدقة
الكشـــــف عـــــن حســـــام عبـــــد البصـــــير      

ـــة ـــو غزال ـــى أب ـــارك عل ..تفاصـــيل مؤامـــرة مب
والثـــــوار.. تحـــــذير مـــــن انتشـــــار الســـــلفيين

 ينددون بالحكومة الجديدة
:بحــــــث إســــــرائيليّ  :زهــــــير أنــــــدراوس      

سطينّية للضـغط السعودّية ُتلّوح بالقضـّية الفل
 على واشنطن 

2011in االتصال بنامواقع اخرىأرشيفمدخل
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ه

أيلون يعلن استعداد إسرائيل :أشرف الهور  
لدفع تعويضات للضحايا ونتنياهو ينفي 

موافقته على تقديم اعتذار لتركيا

الكشف عن خطة اسرائيلية  :وليد عوض  
للسيطرة على اراض لمنع اقامة دولة 

فلسطينية متصلة جغرافيا

الكشف عن تفاصيل  حسام عبد البصير  
تحذير من .. مؤامرة مبارك على أبو غزالة

والثوار ينددون بالحكومة .. انتشار السلفيين
الجديدة

المسافة ما زالت شاسعة : أديب السالوي   
بين واقع الديمقراطية وطموحاتها في بالدنا

وفاة الفنان البريطاني الغامض لوسيان    
فرويد المهووس باألجساد العارية

!حفيف الصفصاف خيري منصور  

؟!ُحـب وحوار.. مستعرب وعـرببسام الهلسه   

برنامج مواهب جديد في زمن الثورات   

فيلم وثائقي مغربي يتعرض محمد بلوش   
لقرصنة 

ضحية اإلخالص للكتابة: فايز محمود يحيى القيسي  

يناير بين  25ثورة  محمد عبد الحكم دياب  
!!طائفية مذهبية واخرى امريكية.. فتنتين

المحافظون الجدد يفضلون  هيفاء زنكنة  
المالكي قائدا للعراق 

انحدار جماهيرية ميردوخ  مالك التريكي  
وابنه سيف اإلعالم

مصر وأوهام التقسيم بين  فرانسوا باسيلي  
السلفية القبطية واإلسالمية 

التحريض على التظاهر وٕاضعاف هيبة أميمة أحمد . د  
الدولة تهمة للمتظاهرين السوريين

االمبراطورية االعالمية نصر شمالي  

درس تنزيل العلم  محجوب حسين  
السوداني وتسليمه للرئيس 

قلقون على مصر   

مظاهرة حاشدة في ميدان التحرير    
بالقاهرة تطالب بتنفيذ باقي مطالب الثورة 

المصرية

شركة ميردوخ تبرعت بـ: تقرير امريكي   
ألف دوالر لنواب امريكيين الشهر  50

الماضي

اتهامات للمجلس العسكري باعتقال االف الشبان : مصر   
واخضاعهم للمحاكمات العسكرية لترهيب المحتجين

2066 

 
ابريل المطالبة بالديموقراطية بزرع  6وقبل ذلك بساعات، اتهم المجلس العسكري حركة 

 .الفتنة بعد محاولة المئات من نشطائها التوجه بمسيرة الى وزارة الدفاع
 

ويتهم المجلس االعلى للقوات المسلحة هذه الحركة المطالبة بالديموقراطية والتي ساعدت 
 ".زرع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة"على اطالق االنتفاضة التي اطاحت بمبارك، ب

 .وردت الحركة الشبابية بتوزيع بيان على الصحافيين نفت فيه اتهامات المجلس
 

نستنكر على المجلس محاولة تخوين الحركة والتحريض ضدها في الوقت "وقال بيان للحركة 
الذي كانت تنتظر فيه الحركة ان يستجيب المجلس العسكري لمطالب الثورة وتحقيقها بشكل 

 ".عاجل، بدال من محاوالت االلتفاف عليها
 

حق التظاهر السلمي الذي انتزعته الثورة المصرية مكفول لكل المصريين، وال "واضافت ان 
، مؤكدة اصرارها على سلمية الثورة، وعدم التحريض "يجوز ألي طرف التعدي علي هذا الحق

 .ضد اي جهة
 

كافة "وهذه هي المرة االولى التي يتهم الجيش فيها مجموعة بعينها دون غيرها، وقد دعا 
فئات الشعب إلى الحذر وعدم االنقياد وراء هذا المخطط المشبوه الذي يسعى الى تقويض 

 ".استقرار مصر والعمل على التصدي له بكل قوة
 

ورغم السقوط المدوي لمبارك، اال ان المحتجين يخرجون الى الشوارع للتنديد بالمجلس 
 .العسكري بسبب تباطؤ وتيرة االصالح

 
كما يتعرض الجيش النتقادات لما يتهم به من انتهاكات لحقوق االنسان استنادا الى 

 .ممارسات من عهد مبارك لقمع االصوات المعارضة
 

منذ  -الذي مثل مهد االحتجاجات التي اطاحت بمبارك -ويعتصم محتجون في ميدان التحرير
 .يوليو حيث تعهدوا بمواصلة االعتصام لحين تلبية مطالبهم/ الثامن من تموز

 
ومن بين المطالب الرئيسية للمعتصمين محاكمة اقطاب النظام السابق وانهاء المحاكمات 

العسكرية للمدنيين وتطهير المناصب الحكومية الرفيعة من المسؤولين من عهد مبارك 
 .واعادة توزيع الثروة

 
وكانت حكومة جديدة قد ادت اليمين الخميس في خطوة كان رئيس الوزراء عصام شرف 

 .يأمل ان تهدىء المتظاهرين
 

غير ان التشكيلة الوزارية الجديدة لم ترض النشطاء المحتجين اذ اعتبروها مجرد تغيير 
 .شكلي بسبب االبقاء على وزراء من عهد مبارك

 
 .فبراير/ شباط 11وهذه ثاني حكومة يتم تشكيلها منذ تخلي مبارك عن الحكم في 

 
ويحتجز الرئيس السابق بناء على اتهامات بالقتل والفساد في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ 

 .على البحر االحمر حيث يخضع لعالج من ازمة قلبية
 
 

  
 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة
ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟

 
ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"

كما ترجو الصحيفة من . االساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم
ويفضل ان . المعلقين ادخال االسم االول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب االسماء المستعارة

 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث ال تزيد عن 
 

:األسم
:بريدك األلكتروني

:الموضوع
 : التعليق

You may enter up to 750 characters      Characters left750



 
 

 

  كرة قدم 
  اغنية من اردوغان 

 

 

 

إيقاف العب بوسني عامين لسجوده عقب 
 تسجيله ھدفا

 

 

في " صايعين بحر"أشھر نجوم الكرة العالمية 
 العطلة الصيفية

 

 

:عارضة االزياء االرجنتينية دوريس توبخ ميسي
 فات عليك مشاھدتي عارية

 

مزيد
 
 

 

 

ضجة حول فيديو يزعم تصوير المالئكة بالحرم 
 المكي

 

 

عبد الرحمن آل رشي لم يتبرأ من ابنه بعد 
ھتافه بسقوط األسد ويرفض التعليق على 

 االحتجاجات في بالده
 

 

آالف  5البوم تامر حسني لم يحقق سوى 
 SMSو" فيس بوك"نسخة ويستعين بـ

 النتشاله من الفشل
 

 

جلد مطربة سودانية وعازفھا بتھمة الرقص 
 الخليع بحفل فني

مزيد
 
 

 

 فيديو

 رياضة

 منوعات

 أخبار خفيفة
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المتزوّجون يتوجھون لتلقي الرعاية الخاصة 
 باألزمات القلبية قبل العذاب

 

 

البريطانيات يمضين أكثر من تسع سنوات من 
 حياتھن على الحمية

 

 

المتحف البريطاني يقيم أكبر معرض من نوعه 
 عن الحج

 

 

مھرجان في المغرب يحتفي بالحمار ودوره 
 في المجتمعات الريفية

مزيد
 
 

 

 

االضطرابات في الشرق االوسط تدفع السياح 
 العرب إلى تركيا

 

 

مسجد السيد المسيح في االردن ھو الوحيد 
 في العالم الذي يحمل ھذا اإلسم

 

 

شبان مصراتة يكفون عن لعب البالي 
 ستيشن ويتوجھون الى جبھة القتال

 

 

فيلم وثائقي عن كرة " نساء في الملعب"
 القدم النسائية الفلسطينية

مزيد
 

 تحقيقات
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