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دبي ـ العربية: ذّكرت رياح التغيير، التي تهب على منطقة الشرق 
األوسط، كثيرا من املراقبني بعملية التغيير التي بدأت في شرق أوروبا 
عام 1989، وأسفرت عن سقوط النظم الشيوعية وتوجت بانهيار سور 
برلني وتفكك االحتاد الســــوفييتي، لكن احملللني يحذرون في الوقت 
نفسه من خطورة ما يحدث إذا استمر احلال على ما هو عليه. ويرى 
الرئيس السابق جلورجيا ادوارد شيفرنادزه أن ما يحدث في الشرق 
األوسط ليس بالضبط الشيء نفسه الذي حدث في أوروبا الشرقية، 
مضيفا: »لكن مع ذلك فإن إســــقاط أي نظام يكون بطرق معينة. وما 
حدث للنظام السوفييتي مشابه للتطورات احلالية في العالم العربي«، 
ويتخوف معاصرو األحداث في أوربا الشرقية من أن تؤدي احتجاجات 
الشارع إلى انقالبات عسكرية أو أن تسفر عن سيطرة املتطرفني على 
ثورة الشارع واستغاللها لصاحلهم. ويرى محللون أن الفرق الرئيسي 
بني االحتجاجات في مصر وما حدث عام 1989، هو أن انهيار الشيوعية 
أثر على العالم بأســــره. أما االحتجاجات احلالية فتكمن أهميتها في 
املوارد النفطية املهمة في منطقة الشــــرق األوســــط. أما التشابه في 
الثورتني فهو اإلصالحات السياســــية والدســــتورية والدميوقراطية 
التي يطالب بها الشــــارع، والتي تضع هذه الدول في مرحلة جديدة. 
ويقول الرئيس التشــــيكي فاتسالف هافل إن »الوقت عنصر مهم في 
هذه املرحلة، وكلما طالت املدة كلما تأزم الوضع وكان أسوأ من عهد 
مبارك.. إذا جتاوزت فترة معينة فإنها ستؤدي إلى وقوع أعمال عنف 

وقتل ونهب وهو أمر سيئ«.

الرياضـ  أ.ش.أ: طالبت صحيفتا »املدينة« و»اجلزيرة« السعوديتان 
جميع أبناء الشــــعب املصري بإظهار تأييدهم الواســــع للجهود التي 
يبذلها أعضاء جلنة احلكماء مــــن خالل اجتماعهم مع نائب الرئيس 
عمر سليمان، وحذرتا من أن استمرار األزمة يعني تعريض أمن مصر 
إلى مخاطر حقيقية إلى جانب مليارات الدوالرات التي تخسرها يوميا 
نتيجة الشلل االقتصادي الذي تواجهه البالد، وأكدت الصحيفتان في 
افتتاحياتهما امس أن االنخراط في احلوار من شباب مصر وأحزابها 
والقيادات الشــــرعية البد أن يفرز حلوال ترضي اجلميع وتضع حدا 

لإلنهاك الذي أصاب املصريني وأصاب كل العرب املخلصني.
فمن جانبها أكدت صحيفة »املدينة« على ضرورة وضع أمن مصر 
واستقرارها وسالمتها فوق أي اعتبار، مشددة على ضرورة أن يعطي 
الشباب فرصة للحلول واملقترحات واملشاورات التي جترى بني نائب 
الرئيس عمر ســــليمان وجلنة احلكماء وللحوار املرتقب بني ممثلي 
الشــــباب واحلكومة اجلديدة إلنهاء األزمة وسد الطريق أمام الدخالء 
واملندســــني الذين ال تهمهم مصلحة مصر ومستقبل شعبها بقدر ما 
تهمهم مصاحلهم وأطماعهم الشخصية وإشعال نار الفتنة وإذكاء روح 

الكراهية والعداء بني أبناء الوطن الواحد.
بدورها اشــــارت صحيفة »اجلزيرة« إلى أن حترك الشباب خلق 
واقعــــا إيجابيا جديدا، ليس في مصر فحســــب بل في العالم العربي 
أجمع وهو حتريك وتســــريع عمليات اإلصالح التي ال أحد يستطيع 

اآلن اعتراضها.

حذروا من خطورة استمرار األوضاع الراهنة

محللون: رياح »التغيير« العربية تذّكر 
بانهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية

صحيفتان سعوديتان تطالبان 
الشباب باالنخراط في جهودالحوار

حسام بدراوي.. الطبيب
الذي سيداوي الحزب الحاكم

ورئاسة مجموعة مستشفيات. 
وهو سياسي بارز يتمتع بقدرة 
كبيرة على احلوار والنقاش مع 
اآلخر، وإميـــان عميق بحتمية 
إدخال املزيد مـــن اإلصالحات 

السياسية.
العام اجلديد  ويذكر لألمني 
للحزب الوطني مبادرته الفعالة 
مع منظمة »يونيسكو« من خالل 
عمله كاستشـــاري للسياسات 
اخلاصة بالبحوث والتكنولوجيا 
البنك  والتعليم، ومبادرته مع 
الدولي من خالل عمله كرئيس 
ملجلس األمناء اخلاص بأعضاء 
شـــبكة البرملانيـــني عن البنك 
الدولي في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
تلقـــى  »بـــدراوي«  وكان 
فـــي جامعة  العليا  دراســـاته 
»واين ستات« بوالية »ديترويت 
ميتشغان« وجامعة »شيكاغو 
إلينوي« وجامعة »بوســـطن 
أكثر من  ماساشوستس«. وله 
120 بحثا أكادمييا، وشارك في 
تأليـــف 8 كتب فـــي تخصص 
النســـاء والتوليد.. ويعتبره 
املراقبون من أهم الشخصيات 
التي طالبت باالرتقاء مبستوى 
التعليم املصـــري.. فضال عن 
تأييده الكبير حلقوق الشباب 

واملرأة والطفل.
وبحسب الكثير من اخلبراء، 
فإن املهمة التي كّلف بها »بدراوي« 
أبدا باليسيرة،  أخيرا ليســـت 
بل تكاد تكون مسألة »حياة أو 
موت«، ألن إنقاذ صورة احلزب 
الوطني حتتاج منه إلى استنفار 
كل خبراته إلخراج »حزب وطني 

جديد« غير الذي كان.

ليس مـــن املصادفة اختيار 
طبيب التوليد وأمراض النساء 
حسام حسن بدراوي حملاولة 
إنقاذ احلزب احلاكم في مصر 
عبر عملية جراحية يراد لها أن 
تنقذ احلزب الذي فقد ظله في 

الشارع املصري.
وعلـــى الرغم من اإلمكانات 
والقـــدرات التي يتمتع بها هذا 
األستاذ في طب النساء والتوليد 
بكلية طب جامعة القاهرة، إال 
ان اختيـــاره لتولـــي منصب 
الوطني  العام للحـــزب  األمني 
الدميوقراطي الذي تواله لسنوات 
صفوت الشريف وأمانة جلنة 
التي كان يرأسها  السياســـات 
جنل الرئيس، جاء في توقيت 

حاسم.
واختيـــاره في هذه املرحلة 
ـ بحســـب العديد من اخلبراء 
واملراقبني ـ تأكيد حاســـم على 
مرحلـــة جديدة مـــن التغيير 
ســـتطال كثيرا من القالع التي 

كان محظورا االقتراب منها.
واملتابعون ملسيرة بدراوي 
يـــرون فيهـــا جناح  احلزبية 
املعارضة الداخلية في احلزب، 
فكثيرا ما عارض بعض سياسات 
احلزب، وطالب بتبني أســـس 
إصالحية عديدة، واتسمت آراؤه 
دوما باجلدية واجلرأة، ومن ذلك 
ما صرح به قبل أيام لقناة »بي 
بي ســـي« اإلخبارية بضرورة 
محاسبة من يثبت تورطه من 
أعضاء احلزب في أحداث األربعاء 
الدامي مبيدان التحرير، والتي 
داهـــم فيها بعـــض البلطجية 
املأجورين الشباب احملتجني في 
التحرير، وقال بالنص:  ميدان 

»البد من قطع رقبته«.
ولفت إلى أنه كثيرا ما حاول 
حتقيق مطالب الشباب، إال أن 
من كانوا يقفون ضده من داخل 

احلزب كانوا أكثر وأقوى.
وحسام بدراوي هو عضو 
مؤسس ملجلس »برملانيني عرب 
ضد الفساد«، وعضو بعدد من 
اجلمعيات األهلية، وكان رئيسا 
للجنة التعليم والبحث العلمي 
في أمانة السياسات وعضوية 
األمانة العامة في احلزب، ويشغل 
أيضا عضوية مجلس أمناء مكتبة 
اإلسكندرية ومجلس الشورى 

الذي ميكن ان يقود الى انتخابات 
حرة ونزيهة. هذا ما دعمته الواليات 

املتحدة باستمرار«.
واضافت ان »الشــــعب نفسه 
وقــــادة مختلــــف اجلماعات.. هم 
الذين ســــيقررون في النهاية ما 

يلبي مطالبهم«.
اننا  وتابعت »أريد ان اوضح 
حددنا املبادئ التي ندعمها. ونحن 

متمسكون مبعارضتنا للعنف«.
واكدت »نريد ان نرى تظاهرات 
ســــلمية متثل، حتى االن على كل 
حال، تطلعات نعتبرها مشروعة 
للغاية«. وقالت »ونحن نريد ان 

نرى انتقاال منظما وسريعا«.

قداس وصالة

ميدانيــــا، عــــزز اجليش أمس 
وجوده تدريجيا في ميدان التحرير 
الى طبيعتها  بينما تعود احلياة 
تدريجيا في القاهرة. بينما استمر 
توافد احملتجني الى امليدان متحدين 
االحوال اجلوية. لكن اعدادهم لم 
تكن كما في االحتجاجات السابقة، 
وفتحت املصارف ومحالت جتارية 

عــــدة أبوابها، كمــــا فتحت طرق 
وجســــور في اليوم الثالث عشر 

من التظاهرات االحتجاجية.
وفي الســــاحة الواقعة وسط 
العاصمة، جرى قداس امام حوالى 
الف شخص، يحييه كاهن قبطي 

يحمل صليبا.
والى جانبه وقف شيخ يحمل 
املصحف بينما هتف احلاضرون 
بصوت واحد »يد واحدة«. كما اديت 
صلوات الظهر والعصر واملغرب 

والعشاء جماعة في امليدان.
وعــــادت احليــــاة في وســــط 
الطبيعية  الى وتيرتها  العاصمة 
وفتحــــت محالت جتاريــــة بينما 
ازدحمت الشــــوارع بالســــيارات 

واملشاة. 
وعاد العاملون واملوظفون في 
الهيئات واملؤسســــات احلكومية 
وغيرها الى العمــــل أمس ليعود 
الزحام واحلركة الى شوارع القاهرة 
في حني اكتظ مترو انفاق القاهرة 
باالالف من العائدين الى اعمالهم 
وسط تطلعات بعودة احلياة الى 

طبيعتها.

جنيب ساويروس.

كلينتون ترحب 

من جهتهــــا، رحبــــت وزيرة 
اخلارجيــــة االميركيــــة هيالري 
كلينتــــون أنهــــا »تؤيــــد احلوار 
مع االخوان املســــلمني في االزمة 
املصريــــة« وقالت ان واشــــنطن 
»ستنتظر لترى« كيف ستتطور 

هذه احملادثات.
وصرحت كلينتــــون لالذاعة 

مت تعديلها في العام2007.
ونص االتفاق ايضا على »تشكيل 
جلنة تضم أعضاء من الســــلطة 
القضائية وبعض من الشخصيات 
السياسية تتولى دراسة واقتراح 
التعديالت الدستورية وما تتطلبه 
من تعديالت تشــــريعية لبعض 
القوانــــني املكملة للدســــتور في 
ميعاد ينتهي في األســــبوع األول 

من مارس«.
كما شمل »إنهاء حالة الطوارىء 

الوطنية العامة االميركية من املانيا 
»علمنا ان االخوان املسلمني قرروا 
املشــــاركة »في احلوار« ما يشير 
الى انهم على االقل اصبحوا االن 
مشاركني في احلوار الذي شجعنا 

على اقامته«.
واضافت »سننتظر ونرى كيف 
يتطور ذلك، ولكننا كنا واضحني 

جدا حول ما نتوقعه«.
وقالت كلينتون ان »الشــــعب 
املصري يتطلع الى االنتقال املنظم 

طبقا للظروف األمنية وحالة إنهاء 
التهديد األمني للمجتمع وتشكيل 
جلنــــة وطنيــــة لـ»متابعة تنفيذ 
االتفاق« تضم شــــخصيات عامة 
ومستقلة من اخلبراء واملتخصصني 
وممثلني عن احلركات الشبابية«.
ومن بني املشاركني في جلسة 
احلوار الوطني ممثلون عن االخوان 
املسلمني وعن املدير العام السابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد 
البرادعي باإلضافة إلى رجل االعمال 

لشباب 25 يناير والقوى السياسية 
في املجتمع«.

الشرعية الدستورية 

وشدد املجتمعون على »التمسك 
بالشرعية الدستورية في مواجهة 
التحديــــات واملخاطر التي تواجه 

مصر في أعقاب هذه األزمة«.
الترتيبات  ان  البيان  وأضاف 
التي توافق عليها املجتمعون »ذات 
طبيعة مؤقتة وحلني انتخاب رئيس 
للبالد بعد انتهاء الوالية احلالية 

للرئاسة«.
ومن بني تلك الترتيبات »عدم 
ترشــــح مبارك لوالية رئاســــية 
جديــــدة بعد ســــبتمبر وحتقيق 
الســــلمي للسلطة وفقا  االنتقال 
ألحكام الدستور« وإجراء تعديالت 
دستورية تشمل املواد 76 و77، وما 
يلزم من تعديالت دستورية أخرى 
تتطلبها عملية االنتقال السلمي 

للسلطة.
لكن البيان لم يشر الى املواد 88 
اخلاصة باالشراف القضائي على 
االنتخابات ومواد دستورية اخرى 

دالقاهرةـ  وكاالت: ما عدا ميدان 
التحرير الــــذي توافد اليه العديد 
من احملتجني رغم ان اعدادهم لم 
تكن كالسابق، عادت احلياة بشكل 
تدريجي الــــى طبيعتها في باقي 

اجزاء القاهرة واملدن املصرية. 
وواكــــب ذلــــك االجتماعــــات 
احلوارية احلثيثة التي عقدها نائب 
الرئيس عمر سليمان مع أقطاب 
املعارضة والتي شملت أمس تغييرا 
جذريا في موقف االخوان املسلمني، 
الذيــــن انخرطوا بدورهم في هذه 
احلوارات. حيث برر القيادي في 
جماعة االخوان املســــلمني عصام 
العريــــان هذا التغييــــر بالرغبة 
في »مناقشــــة املرحلة االنتقالية 
وانتخاب رئيــــس جديد وبرملان 

جديد ميثل الشعب«.
وقال مسؤول في حزب معارض 
شارك في احلوار ان سليمان رفض 
طلب املعارضة بأن يقوم الرئيس 
حسني مبارك بـ »تفويض سلطاته 

له«.
ان  وأضاف املسؤول احلزبي، 
البيان الذي تاله املتحدث باســــم 
مجلس الوزراء مجدي راضي على 
انتهاء جلســــة  الصحافيني عقب 
احلــــوار »لم يأخذ فــــي االعتبار 
االقتراحــــات واملطالب التي كانت 
محل تأييــــد من ممثلي املعارضة 
وخصوصا ضرورة تعديل املادة 

88 من الدستور«.

انتقال سلمي للسلطة

من جهة أخرى، أكد البيان أن 
مجموعة االحزاب الرسمية والقوى 
السياسية التي شاركت في احلوار 
قبلت بعد اجتماعها مع ســــليمان 
ببقاء الرئيــــس في منصبه حتى 
نهاية واليته اخلامسة في سبتمبر 
املقبل وبإجراء ترتيبات النتقال 
سلمي للسلطة وتشكيل جلنة من 
قضاة وسياسيني لدراسة واقتراح 

تعديالت دستورية.
وأشار البيان الذي بثته وكالة 
انباء الشرق االوسط الرسمية إلى 
أن االتفــــاق اقرته ايضا مجموعة 
من الشــــباب الذين شــــاركوا في 
االحتجاجات كانوا من بني الذين 
شاركوا في االجتماع مع سليمان 
ومثلــــوا شــــباب املتظاهرين في 

»ميدان التحرير«.
وأكد البيان اتفاق املجتمعني على 
»ضرورة التعامل اجلاد والعاجل 
واألمــــني مع املطالب املشــــروعة 

حسام بدراوي

)أ.پ( جانب من طاولة احلوار التي ادارها أمس نائب الرئيس عمر سليمان مع مختلف اطياف املعارضة 

)رويترز(   مسيحي يحمل صليبا ومسلم يحمل مصحفا جنبا إلى جنب في مظاهرات ميدان التحرير التي استمرت أمس 

الحكومة تبدأ جلساتها اليوم

مجلس الشعب يقترح تخفيض سن الترشح لعضويته 
ويعلق جلساته لحين البت في الطعون

 القاهرةـ  وكاالت: كلف رئيس 
مجلس الشعب املصري د. أحمد 
فتحي سرور جلنة االقتراحات 
والشكاوى باملجلس مبناقشة 
االقتـــراح مبشـــروع قانـــون 
لتعديل أحكام املادة اخلامسة 
املتعلقة بسن الترشيح لعضوية 

املجلس.
التعديل بالنزول  ويقضي 
بسن الترشيح الى 21 عاما على 
األقل يـــوم االنتخاب بدال من 
احلالي الذي اشترط أن يكون 

30 سنة ميالدية.
وقال عضـــو املجلس الذي 
تقدم باقتراح التعديل منصور 
عامر في تصريح له امس »ان 
شباب مصر قدموا ملحمة شعبية 
يوم 25 يناير سيســـجلها لهم 
التاريخ بحروف من نور وراح 
منهم الشهداء األبرياء دفاعا عن 

مطالـــب األمة ولعل في هذا ما 
يدعو الـــى أن نعيد النظر في 
اشتراط سن الثالثني للترشح 

لعضوية مجلس الشعب«.
وأضاف أن هؤالء الشباب 
فـــي أعمارهم  أنهم  »أثبتـــوا 
الصغيرة هذه قادرون على حتمل 
املسؤولية وحمل مطالب الشعب 
بكل أمانـــة واقتدار األمر الذي 
يتعني معه تقديرا لبطوالتهم 
التاريخية أن يتم  وثورتهـــم 
تعديل ســـن الترشيح ملجلس 
الشعب ليكون 21 وذلك لفتح 
الباب لشباب مصر ليثري العمل 

البرملاني تشريعا ورقابة«. 
وكان مجلس الشـــعب قرر 
أمس تعليق جلســـاته ملوعد 
يحدد فيما بعد حتى ترد تقارير 
الطعون  فـــي  النقض  محكمة 
املقدمـــة ضد عدد  االنتخابية 

من األعضاء.
وقال د. أحمد فتحي سرور 
رئيس املجلس خالل جلسة أمس 
إن تعليق اجللسات سيستمر 
ما لم تطرأ أمور عاجلة تتطلب 

االنعقاد.
وأضـــاف ســـرور أن هناك 
الى  تشـــريعات مهمة أحيلت 
اللجان املختصة، وفور االنتهاء 
منها سوف أحدد موعدا النعقاد 
اجللسات، وعلى رأسها مشروع 
قانون بتعديـــل بعض أبواب 
املوازنة العامة للدولة 2010 - 
2011، ومشروع قانون لالعفاء 
من الضريبة املســـتحقة على 
عدم اداء الضريبة العامة على 
املبيعات، ومشروع قانون إعفاء 
املنشـــآت واملؤمن عليهم من 
املبالغ اإلضافية، وكذلك مشروع 
قانون بإقرار عـــالوة خاصة 

للعاملني بالدولـــة وأصحاب 
املعاشات.

من جهة أخرى، يعقد مجلس 
الوزراء أول اجتـماع له اليوم 
بعد تشـــكيله برئاسة الفريق 
احمد شـــفيق رئيس مجلس 

الوزراء.
ويناقـــش املجلـــس اخـــر 
تطورات االوضاع على الساحة 
الداخلية واجلهود الرامية إلى 
اعادة احلياة الى طبيعتها في 
البالد وحتقيق االمن واالستقرار، 
وذلك في ضوء خطاب تكليف 
الرئيس مبارك للفريق شفيق 
بتشكيل احلكومة. كما يناقش 
املجلس اجلهـــود التي تبذلها 
احلكومة لتوفير املواد الغذائية 
والسلع األساسية للمواطنني 
واعادة العمل بصورة طبيعية 

الى مؤسسات الدولة.

الجيش يعزز وجوده في ميدان التحرير والحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيًا وسليمان يرفض طلب المعارضة بتنازل الرئيس عن صالحياته له 

مصر: المشاركون بالحوار ناقشوا بقاء مبارك والتعديالت الدستورية وإلغاء الطوارئ 

»اإلخوان المسلمون«: »ال ثورة إسالمية« في مصر
برلنيـ  أ.ف.پ: أعلن نائب املرشد العام 
جلماعة االخوان املسلمني في مصر د.رشاد 
البيومي في مقابلة تنشر اليوم في دير 
شـــبيغل ان اجلماعة ال تريد »ان تقدم 
الثورة على انها ثورة االخوان املسلمني، 
ثورة اسالمية«. وأوضح البيومي »اننا 

نبقى على مسافة« أثناء التظاهرات »ألننا 
ال نريـــد ان تقدم الثورة على انها ثورة 
االخوان املســـلمني، ثورة إسالمية. انها 

انتفاضة الشعب املصري«.
وأعرب الرجل الثاني في جماعة االخوان 
املسلمني من جهة أخرى عن األسف لكون 

النظام »يعطي عمدا رؤية مغايرة حلركته 
ويتالعب بالرأي العام«.

وقال »الغرب ال يريد االستماع إلينا، 
لسنا بشياطني، نريد السالم ال العنف، ان 
ديننا ليس شيطانيا، ديننا يحترم مؤمني 

الديانات األخرى، هذه مبادئنا«.


