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شخصيات وجماعات في عين الحدث
القاهرةـ  سي.إن.إن: في ظل الوضع الراهن الذي 
يجتاح القاهرة من احتجاجات تسعى لتغيير النظام 
في مصر تدور في األفق عدة أسماء لقيادة مصر في 
املرحلة املقبلة، بحيث سنحاول في هذه السطور 

عرض هذه األسماء وتقدمي نبذة شخصية عنهم.

حسني مبارك

االسم اآلخر هو محمد حسني مبارك الذي تولى 
رئاســــة مصر عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور 
الســــادات معلنا فيه اتباعه لسياسة سلفه والتي 
اتسمت باملصاحلة مع الغرب والسالم مع إسرائيل 
داخل احلدود املعترف بها دوليا، وبذلك يكون مبارك 

قد مارس السلطة في مصر منذ نحو 30 عاما.
وقبل تسلمه للحكم كان مبارك ضابطا في سالح 
اجلو، وتولى منصب قائد أركان سالح اجلو املصري 
إبان حرب أكتوبر عام 1973 مع إسرائيل، قبل أن يعمل 
نائبا للرئيس بني عامي 1975 و1981. وبعد اغتيال 
السادات، أعلن مبارك حكم الطوارئ، فمنع التجمعات 
غير املرخصة وفرض قيــــودا على حرية التعبير 

والرأي وسمح للشرطة باعتقال املواطنني.
وفي فبرايــــر 2005 طلب مبــــارك من الهيئات 
التشــــريعية مراجعة الدستور للســــماح بإجراء 
انتخابــــات متعــــددة املرشــــحني وبالفعل أجريت 
االنتخابات وانتهت بفوز كاســــح ملبارك بنســــبة 

تصويت بلغت 88% في 7 سبتمبر 2005.

جمال مبارك

هو أصغر أبناء الرئيس املصري حسني مبارك، 
وعلى عكس شــــقيقه األكبر، واصل جمال حياته 
السياسية ليصبح زعيم »احلرس اجلديد« في احلزب 
احلاكم، الذي يفضل سياسة التقارب مع الواليات 

املتحدة واإلصالح االقتصادي الليبرالي اجلديد.
ويعتقد املصريون أن ما يجري هو متهيد الطريق 
أمام جمال خلالفة والده للرئاسة بالرغم من نفي األب 

واالبن ذلك علنا بعد إمكانية وراثة الرئاسة.

وفي العام 2002 رشح جمال مبارك ليصبح األمني 
العام للجنة السياســــيات العامة للحزب الوطني 
احلاكم والتي تعتبر الغرفة السرية لوضع السياسات 

احلكومية في مصر.
ويعتبر األمني العام للسياسات العامة الرجل 
الثالث من حيث السلطة في احلزب، حيث يعتقد 
أن جمال يلعب دورا مهما في السياسة املصرية من 
وراء الكواليس، وعندما أجريت تعديالت حكومية 
عام 2004 مت تثبيت أحمد نظيف لرئاســــة مجلس 
الــــوزراء واختيــــار وزراء آخرين مــــن قبل جلنة 

السياسات العامة.

محمد البرادعي

ولد محمد مصطفى البرادعي في 17 يوليو 1942 
فــــي القاهرة، والده هو مصطفــــى البرادعي محام 
ونقيب ســــابق للمحامني، تخرج في كلية احلقوق 
في جامعة القاهرة عــــام 1962، متزوج من عايدة 

املكشوف ولهما ابنان ليلى ومصطفى.
البرادعي اســــتهل حياته العملية كموظف في 
وزارة اخلارجية املصرية في قســــم الهيئات لدى 
األمم املتحدة في نيويورك وجنيڤ منذ العام 1964 
حتى1980، والتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 
عام 1984 ليشغل عدة مناصب رفيعة منها املستشار 

القانوني للوكالة.
ومنذ العام 1981 عمل أستاذا للقانون الدولي في 
جامعة نيويورك حتى العــــام 1987، قبل أن يعني 
مديرا للطاقة الذرية الدولية عام 1997 قبل انتهاء 

خدمته عام 2009.

جماعة اإلخوان المسلمين

تأسست جماعة اإلخوان املسلمني في عشرينيات 
القرن املاضي، وشــــاركت في احلياة السياســــية 

املصرية.
وعلى الرغم من الشعبية اجلارفة التي حتظى 
بها هذه اجلماعة محليا، إال أنه ال يعتبر جهة رسمية 

بعد فرض احلظر على اجلماعات السياسية الدينية، 
ومع ذلك متكنت من احلصول على مقاعد متواضعة 

في البرملان عبر املرشحني املستقلني.
وفي انتخابات 2005 فاجأت اجلماعة املراقبني 
بحصولها على 88 مقعدا في البرملان من أصل 454 
مقعدا مقابل 15 مقعدا في البرملان األخير والذي ال 

يكفي اجلماعة إلمالء السياسات في البرملان.

حركة شباب 6 أبريل

هي واحدة من اجلماعات الشــــبابية الناشطة 
النظــــام املصــــري، واملطالبــــة  فــــي معارضــــة 

بالدميوقراطية.
وتعرف احلركة نفسها بوصفها: »مجموعه من 
الشــــباب املصري من مختلف األعمار واالجتاهات 
جتّمعنــــا على مدار عام كامل منــــذ أن جتدد األمل 
يوم 6 أبريل 2008 في إمكانية حدوث عمل جماعي 
في مصر يساهم فيه الشباب مع كل فئات وطبقات 
املجتمــــع في جميع أنحاء الوطن من أجل اخلروج 
به من أزمته والوصول به الى مستقبل دميوقراطي 
يتجاوز حالة انسداد اآلفاق السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية التي يقف عندها الوطن اآلن«.
وتضيف: »لم يأت أغلبنا من خلفية سياسية ما 
ولم ميارس أغلبنا العمل السياسي أو العمل العام 
قبل 6 أبريل 2008، ولكننا استطعنا ضبط بوصلتنا 
وحتديد اجتاهنا من خالل املمارسة أثناء ذلك العام«. 
وحول مطالبهــــا، قالت احلركة إنها تريد أن تصل 
إلى مــــا اتفق عليه املفكرون املصريون وأقرته كل 
القوى السياسية الوطنية من ضرورة مرور مصر 
بفترة انتقالية يكون فيها احلكم ألحد الشخصيات 
العامة أو مجموعة يتم التوافق عليها من أجل صالح 
هذا الوطــــن وكرامته ويتم إرســــاء مبادئ احلكم 
الدميوقراطي الرشــــيد ومن أهم مالمح تلك الفترة 
إطالق احلريات العامة وقواعد املمارسة السياسية 
الدميوقراطية السليمة وأن تتكون الكيانات السياسية 

واالجتماعية وغيرها مبجرد االخطار.

»جمعة الغضب«.. مظاهرات واشتباكات وحظر تجول

شاحنات كبرى على األقل تابعة 
لها. وحطم احملتجـــون نوافذ 

إحداها وحاولوا قلبها.

ردود الفعل الدولية

 على صعيد ردود الفعل الدولية 
اعربت وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون عن مشاعر »القلق« 
البالغ ازاء استخدام رجال الشرطة 

العنف ضد املتظاهرين.
واضافت في تصريحات خاصة 
باالوضــــاع في مصــــر أنه ينبغي 
ملصــــر أن تســــمح باالحتجاجات 
السلمية وتكبح قوات األمن وتلغي 
خطوات اتخذتها لقطع االتصاالت 
وذلك مع اشتعال االحتجاجات في 
عدة مدن بالبلد احلليف الرئيسي 

لواشنطن.
وقالت كلينتون »نشعر بقلق 
عميق بشــــأن استخدام العنف من 
جانب قوات الشرطة واألمن املصرية 
وندعو احلكومة املصرية إلى بذل 
قصارى جهدها لكبح قوات األمن«، 
واستدركت قائلة »في الوقت نفسه 
ينبغي للمحتجني االمتناع عن العنف 

والتعبير عن أنفسهم سلميا«.
 بينمــــا قال وزيــــر اخلارجية 
البريطاني وليام هيغ ان »مطالب« 
املتظاهرين »مشروعة« داعيا جميع 

االطراف الى جتنب العنف.
وقال هيغ »اشــــعر بقلق بالغ 
للصور التي شاهدتها من مصر«.

األقصر ومقر احلزب الوطني في 
احملافظة ومقر املجلس الشعبي 
احمللي واشعلوا النار في املباني 

الثالثة.
الشاهد »رويترز« في  وأبلغ 
اتصال هاتفي إن احملتجني حطموا 
بالكامل قبل  واجهة مقر احلزب 
إشعال النار. الى ذلك، قال شاهد 
من »رويترز« إن مصريني حملوا 
جثمان قتيل من احملتجني وساروا 
به في شـــوارع مدينة السويس 
بعد اشتباكات مع الشرطة التي 
انســـحبت من مناطق في وسط 
الشـــوارع  املدينة لتترك بعض 
الرئيسية للمتظاهرين وصرخ 
أحد املتظاهرين قائال »قتلوا أخويا 

)أخي(«.
وعرف احملتجون القتيل باسم 
حمادة لبيب )30 عاما( ويعمل سائقا 

وقالوا إنه أصيب بعيار ناري.
وقال شاهد من »رويترز« إن 
الشـــرطة انسحبت من مناطق 
في وســـط املدينـــة الصناعية 
املطلـــة على البحر االحمر بعد 
املظاهرات التي تغلب فيها آالف 
احملتجني علـــى صفوف قوات 
النار في نقطة  األمن وأشعلوا 
للشـــرطة. وكانت الشرطة قد 
حاولت تفريق احملتجني الذين 
قذفوها باحلجارة، إال أن الشرطة 
عجزت عـــن احتواء املظاهرات 
وتراجعت لتترك وراءها نحو 8 

وأضاف الشــــهود ان احملتجني 
أشعلوا النار في قسم شرطة مدينة 
سمنود. وفي مدينة طنطا عاصمة 
محافظة الغربية أشعل محتجون 
النار في قسم شــــرطة أول طنطا 
وقسم شرطة ثاني طنطا وحطموا 

واجهة مقر أحد البنوك.

احراق مقر »الوطني«

وفيما اشتعلت النيران في املقر 
الوطني احلاكم  املركزي للحزب 
الواقع علـــى كورنيش النيل في 
القاهـــرة مســـاء اجلمعة،  قلب 
بحسب التلفزيون املصري الذي 
اللهب  عرض صـــورا أللســـنة 
تتصاعد منه، قال شاهد عيان إن 
محتجني اقتحموا استراحة محافظ 

وقال شاهد في مدينة دمنهور 
عاصمــــة محافظــــة البحيــــرة ان 
متظاهرين أشــــعلوا النار في مقر 
مباحث أمــــن الدولة ومقر احلزب 

الوطني بعد فرار قوات األمن.
وفي نفس السياق، أكد شهود 
ان متظاهريـــن فـــي مدينة كفر 
الدوار باحملافظة أشعلوا النار في 
مركز الشرطة باملدينة وفي مبنى 
احملكمة وان عشرات من احملتجني 
أصيبوا باختناق جراء القصف 
بقنابل الغاز املسيل للدموع. وفي 
مدينة احمللـــة الكبرى مبحافظة 
الغربية قال شـــهود ان محتجني 
أشعلوا النار في قسم شرطة أول 
احمللة وأشعلوا النار في سيارة 

للشرطة.

االعالم إن املتظاهرين سيطروا متاما 
على شوارع االســــكندرية بعد ان 
انسحبت عناصر االمن من الشوارع 

والساحات.  

اشعال النار

وقال شهود ان محتجني أشعلوا 
النار في مبنى محافظة اإلسكندرية 
بعد استيالئهم عليه وان أعمال نهب 

وسلب جارية في املبنى.
وأضاف احد الشهود أن محتجني 
اقتحموا مبنى قسم شرطة العطارين 
القريب وأشعلوا فيه النار وحرروا 
احملتجزين داخله. وتابع ان مأمور 
قسم الشرطة ونائبه غادرا املبنى 
هربا من احملتجني الذين أشعلوا النار 

أيضا في سيارة للشرطة.

احد احياء اجليــــزة التي يفصلها 
نهر النيل عن وسط القاهرة، اال ان 
قوات االمن منعته من االشتراك مع 
احملتجني في التظاهرات، وترددت 
االنباء عن وضعــــه حتت االقامة 

اجلبرية.
وقد تخللت املظاهرات اشتباكات 
ومواجهات أســــفرت عــــن مقتل 5 
مواطنني واصابة 870 آخرين. ولكن 
املتظاهرين لم يســــتجيبوا حلظر 
التجول واستمرت االحتجاجات ليال 
حيث قالــــت مصادر انهم اقتحموا 
مبنى مجلس الشعب املصري بعد 
ان احرقوا مقر قيادة احلزب الوطني 
القاهرة وهاجموا  احلاكم وســــط 
مقرات مهمــــة مثل وزارتي اإلعالم 
واخلارجيــــة. فيما قالت وســــائل 

في شوارع القاهرة، وقال شهود ان 
قوات االمن أطلقت الرصاص املطاطي 
وقنابل الغاز املسيل للدموع ومدافع 
املياه على احملتجني الذي القوا عليها 

احلجارة.
النشطاء،  واســــتجابة لدعوة 
تظاهــــر آالف املواطنني املصريني 
امس فيما أطلقوا عليه يوم »جمعة 
الغضــــب« بعــــد صــــالة اجلمعة، 
وانتشرت قوات الشرطة في انحاء 
القاهرة وعطلت السلطات مواقع 
االنترنت وشبكات االتصاالت في 
محاولة ملواجهة االحتجاجات لكن 
العنف اندلع مبجرد انتهاء صالة 

اجلمعة.
وقال شهود ان احملتجني الغاضبني 
جتمعوا بالقرب من قصر رئاسي 
في ضاحية مصر اجلديدة بالقاهرة 
وخرجت املظاهرات في مدن عديدة 
في انحاء البالد، ودوت الهتافات في 
وسط القاهرة مطالبة بالتصحيح 

السياسي واالقتصادي.
وذكــــرت مجموعــــة فودافون 
لالتصاالت ان كل شركات تشغيل 
الهاتف احملمول فــــي مصر تلقت 
توجيهات بتعليــــق اخلدمات في 
مناطق معينة، فيما قال نشطاء انها 
محاولة ملنع احملتجني من التواصل 

وتنظيم صفوفهم.
وانضم محمد البرادعي، احلاصل 
على جائزة نوبل للسالم، الى حوالي 
الفي شخص ادوا صالة اجلمعة في 

ـ وكاالت: وضعــــت  القاهــــرة 
األحداث املتالحقة أمس مصر أمام 
حلظة مصيرية ستشّكل عالمة فارقة 
في التاريخ املصــــري، فقد امتدت 
املظاهــــرات واالحتجاجــــات التي 
انطلقت عقب صالة »جمعة الغضب« 
من القاهرة إلــــى باقي احملافظات 
مما اســــتدعى أن يفرض الرئيس 
محمد حسني مبارك بصفته احلاكم 

العسكري حظرا للتجول.
االشــــتباكات  توالــــت  وقــــد 
والتظاهرات في احملافظات واملدن 
املصرية في اليوم الرابع من مظاهرات 
غير مسبوقة بني املتظاهرين واالمن 

املصري امس.
من جانبها قالــــت وكالة أنباء 
الشرق األوسط الرسمية ان فرض 
حظر التجول جاء »نظرا ملا شهدته 
بعض احملافظات من أعمال الشغب 
واخلروج على القانون وما شهدته 
من أعمال النهب والتدمير واحلرق 
واالعتداء على املمتلكات العامة من 
مراكز للشرطة وغيرها واخلاصة مبا 
في ذلك بعض البنوك والفنادق«، 
كما أصدر احلاكم العسكري بحسب 
الوكالة، قرارا بإنزال القوات املسلحة، 
ملساعدة جهاز الشرطة لتنفيذ هذا 
القرار، بينما قال شــــهود عيان ان 
عربات اجليش توجهت إلى مبنى 

اإلذاعة والتلفزيون.
وقد خاضت الشرطة واملتظاهرون 
امس من بعد صالة اجلمعة اشتباكات 

كلينتون تدعو الحكومة لكبح جماح األمن.. ولندن تدعم مطالب المحتجين »المشروعة«

)أ.ف.پ( إحدى املتظاهرات تقبل شرطيا بعد فرض حظر التجول ونزول اجليش للشارع وانسحاب قوات الشرطة 

عمليات نهب قبل احراق مقر احلزب الوطني في وسط القاهرة  

..ومتظاهرون مصريون يجتمعون حول املقر الرئيس للحزب الوطني في وسط القاهر أثناء احتراقه  )ا.ف.پ(

حزب »الوفد« يدعو إلى تعديل الدستور وتحديد مدة الرئاسة بـ 6 سنوات
القاه��رة - وكاالت: دعا رئيس حزب »الوفد« املصري املعارض 
السيد بدوي الى »تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة 
وفق قانون جديد للحقوق السياس��ية، يحق��ق نزاهة االنتخابات 

وهيبة الدولة«.
وف��ي بي��ان تاله، اعتب��ر ب��دوي ان��ه »آن األوان لتحديد مدة 
الرئاسة ب� 6 سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة، وللدعوة النتخاب 

جمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور جديد للبالد يؤمن الفصل 
والتواصل بني الس��لطات«، ورفض بدوي بشدة اي »تدخل أجنبي 
في الش��أن الداخلي املصري«، مشددا على ان »املصريني قادرون 
على حماية وطنهم«، وحذر في الوقت نفسه من »االنحراف بثورة 
الش��عب املصري عن مس��ارها الوطني في اجتاهات تتعارض مع 

املكاسب التي حققتها«.


