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مصر: الحكومة تضع جدوالً زمنياً لإلصالحات.. وسليمان يحذّر من العصيان المدني
مبارك يشكل لجنتي تعديالت دستورية وتقصي الحقائق.. واألقباط يطالبون باالنضمام إلى الحوار و»اإلخوان« يهددون باالنسحاب منه

)أ.ف.پ( الرئيس محمد حسني مبارك مستقبال وزير اخلارجية االماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان أمس 

)أ.ف.پ(  متظاهرون في ميدان التحرير يحملون علما مصريا قيل ان طوله 500 متر أمس 

الرئيس المصري يتسلم رسالة من نظيره اإلماراتي

الحكومة تدرس تأجيل الدراسة بالجامعات

مصر على مفترق طرق

عواصم ـ وكاالت: أجرى الرئيس املصري حسني 
مبارك أمس مباحثات مع وزير اخلارجية اإلماراتي 
عبداهلل بــــن زايد آل نهيان في لقــــاء هو الثاني من 
نوعه مع مسؤول عربي رفيع املستوى منذ انطالق 
التظاهرات. وقالت مصادر ديبلوماسية مصرية ان وزير 
خارجية اإلمارات سلم مبارك خالل اللقاء الذي جرى 
مبقر الرئاسة بحي مصر اجلديدة رسالة من رئيس 

دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وكان مبارك التقى األحــــد املاضي عمر الزواوي 

مستشار السلطان قابوس في أول لقاء مع مسؤول 
عربي تســــتقبله القاهرة منذ بــــدء التظاهرات التي 

انطلقت في 25 يناير املاضي.
ويرى مراقبون ان زيارة املســــؤولني العرب الى 
مصر تهدف الى تأكيد الدعــــم العربي ملبارك للبقاء 
على رأس السلطة في البالد رغم التظاهرات التي تعم 
مصر. وكان وزير خارجية اإلمارات وصل إلى القاهرة 
صباح أمس قادما على طائرة خاصة من أبوظبي في 

زيارة قصيرة ملصر.

القاهرة ـ يو.بي.آي: تدرس وزارة التعليم العالي 
املصريــــة اقتراحا بتأجيل بدء الدراســــة في الفصل 
الدراســــي الثاني واستكمال االمتحانات التي لم تتم 
باجلامعات ملدة أسبوع بسبب تأثر العملية التعليمية 

املتوقع باالحتجاجات التي مازالت مستمرة.
وقالت مصادر مطلعــــة ان وزير التعليم العالي 
املصري هاني هالل عقد اجتماعا امس مع د.ســــلوى 
الغريب أمني املجلس األعلى للجامعات ملناقشة عودة 

الدراسة في اجلامعات واالستعدادات الالزمة لذلك.
الدراســــة باجلامعات  ويقضي االقتراح بتأجيل 
للنصف الثاني من العام الى يوم الســــبت 19 فبراير 

اجلاري بدال من الســــبت املقبل إلمتام اســــتعدادات 
اجلامعات وترتيب أوضاعها بشأن االمتحانات التي 

مت تأجيلها.
وأضافت املصادر ان هالل سيعرض تأجيل الدراسة 
ملدة أسبوع على مجلس الوزراء من أجل اتخاذ قرار 
بشأن التأجيل من عدمه، على أن يتم اإلعالن الرسمي 

عن القرار النهائي اليوم.
لكن مراقبني يرون ان من شــــأن بدء الدراسة في 
اجلامعات املصرية ان يتيح مشــــاركة أكبر من قبل 
طلبــــة اجلامعات في التظاهرات املســــتمرة منذ 25 

يناير املاضي.

القاهرةـ  وكاالت: تكذب الدالئل املتزايدة على 
عودة احلياة الى طبيعتها في أجزاء من القاهرة، 
اجلمود املســـتمر بني طرفي الصراع الذي دخل 

اسبوعه الثالث.
وأشارت الـ »اندبندنت« الى ان أعداد املتظاهرين 
أمس األول رمبا كانت أقل من اليوم السابق لكنهم 
لم يبدوا أي عالمـــة على التراجع عن موقفهم، 
ورفضهم الصريح لتلميحات النظام عن وجود 
اتفاق متنام على إصالح دستوري هو أبرز عالمة 
على تصميمهم على االستمرار، كذلك فإن ما مينع 
املتظاهرين من انهاء النضال في ميدان التحرير 
خوفهم احلقيقي مـــن االعتقال واالضطهاد من 

جانب السلطات اذا ما استسلموا.
لكن كانت هناك دالئل على انقسامات داخل 
جلنـــة التفاوض التي متثلهـــم وجادل البعض 
داخل جماعة احلكماء املكونة من 25 من املصريني 
البارزين بأنه ينبغي على املتظاهرين ان يقبلوا 
وعـــود النظام باالصالح على علتها وان مبارك 
ينبغـــي ان يبقى حتى انتهاء فترة واليته التي 

اشار اليها األسبوع املاضي.
وقالت الصحيفة ان جنيب ساويرس امللياردير 
البـــارز وأحد املفاوضني الـ 25 اســـتغل مقابلة 
مع اذاعة »بي.بي.سي« البريطانية ليطلب من 

املتظاهرين الســـماح ملبـــارك بالبقاء حتى يتم 
وضع آلية حتول واضحة.

وأشـــارت الـ »اندبندنت« الى ان تصريحات 
مشابهة صدرت عن مفاوضني كبار آخرين مثل 
العالم أحمد زويل الذي قال انه رغم ان البعض 
أرادوا رحيـــال فوريا ملبارك وان هناك مشـــكلة 
ثقـــة في املباحثات فقد شـــعر آخرون ان مصر 
حتترم املسنني وانه ينبغي السماح ملبارك بالبقاء 
»فترة قصيرة نسبيا« قبل االنتخابات الرئاسية 

املقررة.
لكن ممثلني آخرين للمظاهرات أعلنوا نيتهم 
التمسك مبوقفهم، وقال احد املوالني حملمد البرادعي 
لصحيفة نيويورك تاميـــز األميركية ان هناك 
انقساما جيليا في احلركة حيث »متيل الشخصيات 
األكبر سنا الى التفاوض أكثر لكنهم غير متصلني 

بالشارع، والشعب يعرفنا وال يعرفهم«.
وختمـــت الصحيفة بقولها: انـــه ايا كان ما 
ســـيحدث في ميدان التحرير فمن غير الواضح 
ان املراسلني سيتمكنون من تقييم املوقف مباشرة 
والصحافيون الذين كانوا يحاولون دخول املنطقة 
أمس أبلغوا بضـــرورة حصولهم على بطاقات 
صحافية من اآلن فصاعدا وان األمر قد يستغرق 

أكثر من 48 ساعة الستصدار البطاقات.

أبرز التعديالت الدستورية المطروحة
عواصم ـ رويترز: مستقبل الدستور 
املصري هو محــــور احملادثات بني عمر 
ســــليمان نائب الرئيس واملعارضة مع 
تركيــــز خاص علــــى البنــــود اخلاصة 

بالرئاسة واالنتخابات.
وتريد احلركة االحتجاجية املستمرة 
إصالحا جذريا للدستور الذي عدله احلزب 
الوطني الدميوقراطي احلاكم مرتني في 
السنوات الست األخيرة بحيث يحافظ على 
هيمنته على احلياة السياسية. وفيما يلى 
أكثر اجلوانب املثيرة للجدل في الدستور 

إلى جانب مقترحات التغيير:

الترشح للرئاسة

تتيح املادة 76 من الدستور احلالي لقلة 
من املرشحني خوض انتخابات الرئاسة 
املقبلة املقرر ان جتري في سبتمبر، احدهم 
من احلزب الوطني الدميوقراطي بزعامة 
مبارك وآخرون من عدد قليل من االحزاب 
املعترف بها وهي احزاب صغيرة ذات ثقل 
ضعيف. من الناحية النظرية ميكن أيضا 
للمستقلني الترشح في االنتخابات ولكن 

يتطلب ذلك مساندة 250 مسؤوال منتخبا 
من بينهم 65 من أعضاء مجلس الشعب 

الذي هيمن عليه احلزب احلاكم.
وتريد املعارضة فتح املجال ليتسع 
لساسة مستقلني ميكنهم حتدي مرشح 
احلزب الوطني ومن بني هؤالء االشخاص 
محمد البرادعي املدير الســــابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وعمرو موســــى 

االمني العام جلامعة الدول العربية.

تحديد فترات الرئاسة

يســــمح الدســــتور احلالي للرئيس 
بالترشح لعدد غير محدود من الفترات 

)بحسب املادة 75(.
ومبــــارك حاليا في فترة رئاســــته 
اخلامسة. وتريد املعارضة حتديد فترات 
حكم الرئيس بفترتني فقط كما هو احلال 

في الكثير من الدول الدميوقراطية.

إجراء االنتخابات

تطالب املعارضة بتعديالت دستورية 
حتول دون تزوير االنتخابات وهي ممارسة 

مستشرية منذ عقود طويلة. وأهم خطوة 
إعادة مبدأ الرقابة القضائية التي ألغيت 

من الدستور عام 2007.
كما تريد املعارضة إعادة هيكلة جلنة 
االنتخابات الرئاسية التي مييل تشكيلها 
لصالح من يسيطر على البرملان )املادة 

.)76
ومن البنود األخــــرى التي ميكن ان 
تسهم في احلد من االنتهاكات االنتخابية 
إلغاء املبدأ الذي ترسيه املادة 93 ويعطي 
البرملان وحده حــــق الفصل في صحة 
عضوية النواب، حيث استغلت أغلبية 
احلزب الوطني الدميوقراطي في البرملان 
املادة لتجاهل احكام القضاء التي تبطل 

النتائج في بعض الدوائر.

قواعد تأسيس أحزاب سياسية

يريد عدد كبير مــــن احملتجني ومن 
بينهم االخوان املســــلمون إلغاء القيود 
على تأسيس األحزاب السياسية، حيث 
متنح اللوائح احلاليــــة احلزب احلاكم 
بالفعل ســــلطة االعتراض على تشكيل 

احزاب جديدة. ورمبا يحتاج األمر إلعادة 
الذي يفرضه  التفاوض بشــــأن احلظر 
الدستور على تشكيل احزاب على اساس 

ديني )املادة 5(.

سلطات الرئيس

بعد نحو 60 عاما تعاقب خاللها ثالثة 
رؤساء على حكم مصر ومتتعوا بسلطات 
مطلقة تقول جمعيــــات املجتمع املدني 
املصرية انها تفضــــل نظاما يقوم على 
توازن أكبر ونظام رئاسة يتمتع بسلطات 
اقــــل. ولم يتضح بعد ما إذا كان احلوار 
بشأن الدستور سيجد متسعا من الوقت 

لتناول مثل هذا اإلصالح اجلذري.

المأزق السياسي

أظهرت االنتفاضة الشعبية ان الدستور 
به ثغرات تعجزه عن التعامل مع ازمات 
من هذا النوع. فمن الناحية الدستورية 
يستحيل تقريبا تغيير النظام االنتخابي 
اذا غادر مبــــارك منصبه، ورمبا تطالب 

املعارضة بتعديل هذه الترتيبات.

القاهـــرة ـ وكاالت: مبـــوازاة 
االصالحات السياسية التي يواصل 
الرئيـــس محمد حســـني مبارك 
االعالن عنها، تواصلت املظاهرات 
االحتجاجية في القاهرة وعدة مدن 
مصرية. واجلديد أمس ما اعلن عن 
تظاهرات جرت أما مجلسي الشعب 
الداخلية. فيما  والشورى ووزارة 
قالت قناة اجلزيـــرة ان عددا آخر 
من احملتجني اعاقوا وصول رئيس 
احلكومة أحمد شفيق الى مقر رئاسة 

احلكومة.
من جهته، أعلن نائب الرئيس 
املصري عمر سليمان أمس ان مصر 
لديها خطة وجدول زمني النتقال 

سلمي للسلطة.
ووعـــد ســـليمان املتظاهرين 
الذي خرجوا باآلالف بأال تالحقهم 
احلكومـــة، وقال فـــي تصريحات 
التلفزيون املصري  صحافية بثها 
بعد اجتماعه مببارك »عرضت على 
الرئيس اجتماعات احلوار الوطني 
مع جميع القوى السياسية مبا في 
ذلك شباب 25 يناير وما خلص إليه 
احلوار من توافق مبدئى في اآلراء 

واملواقف«.
ونقل أن الرئيس أعلن »ترحيبه 
بهذا الوفاق الوطني مؤكدا أنه يضع 
أقدامنا على بداية الطريق الصحيح 
للخروج من األزمة الراهنة ومشددا 
على ضرورة مواصلته واالنتقال به 
من اخلطوط العريضة ملا مت االتفاق 
عليه الـــى خريطة طريق واضحة 
بجدول زمني محدد متضي مبصر 
على طريق االنتقال السلمي واملنظم 
للسلطة في إطار احترام الشرعية 

الدستورية«.
كمـــا نقل ســـليمان عن مبارك 
تشديده على ضرورة مواصلة ما 
حتقق »واالنتقال به من اخلطوط 
العريضة ملـــا مت االتفاق عليه الى 
خريطة طريـــق واضحة بجدول 
زمني محدد متضـــي مبصر على 
الســـلمي واملنظم  طريق االنتقال 
للسلطة في إطار احترام الشرعية 

الدستورية«.

لجنة دستورية

وأعلن سليمان أن مبارك وقع 
قرارا جمهوريا بتشـــكيل )اللجنة 
الدستورية( التي ستضطلع بتناول 
الدستور،  التعديالت املطلوبة في 
وما تقتضيه من تعديالت تشريعية 
مصاحبـــة. كذلك أصــــدر مبارك 
تعليمات لرئيس مجلس الوزراء 
لتشــــكيل )جلنة املتابعة(.. التي 
ستضطلع مبتابعة التنفيذ األمني 
ملا مت التوافــــق عليه بني أطراف 
احلــــوار الوطني، مــــع تعليمات 
موازية بتشكيل جلنة ثالثة لتقصي 
احلقائق حول أحداث ومواجهات 
يوم »األربعاء« املاضي، وإحالة ما 
تتوصل إليه الى النائب العام ليتخذ 

بشأنه ما يلزم من إجراءات.
وقــــال ســــليمان ان اللجنــــة 
املتابعة بدأتا  الدستورية وجلنة 
أعمالهما اعتبارا من أمس. في حني 
ستشرع جلنة تقصي احلقائق في 
مباشرة مهامها فور تشكيلها في 
غضون األيام القليلة املقبلة، وفقا 

ملا أعلنه سليمان.
وفي اجتماع مع رؤساء حترير 
أكد  القومية واحلزبية،  الصحف 
سليمان أن احلوار والتفاهم هو 
الطريقة األولى لتحقيق االستقرار 
في البالد واخلــــروج من األزمة، 
محذرا مــــن أن البديل هو حدوث 

انقالب شامل.
وقال نحن نريــــد أن نتجنب 
الوصول إلى هذا االنقالب الذي يعني 
خطوات غير محسوبة ومتعجلة 

وبها املزيد من الالعقالنية.
 واعتبر أن كلمة الرحيل التي 
يرددها بعــــض املتظاهرين ضد 

مصرية معارضة قالت مجددا انه 
لم يتحقق الكثير خالل احلوار مع 
احلكومة. في حني اعلنت جماعة 
االخوان املســــلمني أكثر جماعات 
املعارضة تنظيما أمس األول انها 
قد تنســــحب من احملادثات التي 
بدأت مع احلكومة إذا لم يتم الوفاء 
مبطالب احملتجني ومنها التنحي 

الفوري ملبارك.
الســــياق، تقدمت  وفي هــــذا 
مجموعة من الشخصيات القبطية 
مبذكرة إلى سليمان يطلبون فيها 
املشاركة في احلوار الوطني الذي 
بدأه مع عــــدد من قوى املعارضة 

املصرية.
واعتبر النشطاء في مذكرتهم 
أنه مت اقصاؤهم عن املشاركة في 
صنع القــــرار. لذلك »فإننا نرجو 
حتديد موعد لطرح رؤية النشطاء 
األقباط من خالل قاعدة املشاركة 

الوطنية املصرية«.
النشطاء رئيس منظمة  ومن 
االحتاد املصري حلقوق اإلنسان 
جنيب جبرائيل ومنســــق التيار 
القبطي العلماني كمال زاخر وأستاذ 

القانون إيهاب رمزي.
وشددت املذكرة، على أن رؤية 
النشــــطاء األقباط »تنصب على 
ضرورة تكريس فكرة الدولة املدنية 
مبا يستلزم ذلك من ضرورة إحداث 
تعديالت دستورية وما ينبثق عنها 
من تشــــريعات تكون متسقة مع 

فكرة الدولة املدنية«.

أوباما يعتبر

بيد أن الرئيس األميركي باراك 
أوباما قال إن احملادثات اجلارية حلل 
األزمة في مصر حترز تقدما وقال 
أوباما للصحافيني في واشــــنطن 
»من الواضح انه يجب ان تتفاوض 
مصر بشــــأن طريق للمضي قدما 

وهم يحققون تقدما«.
من جهته، أقر بي. جي. كراولي 
املتحدث باسم اخلارجية بأن ثمة 
شكوكا في مصر وغيرها بخصوص 
مصداقية العملية وثمة مخاوف من 
أال تؤدي إال لنقل السلطة إلى نظام 
استبدادي آخر. وذكر كراولي أن 
من غير املرجح أن جترى انتخابات 
مرضية في غضون فترة الستني 
الدستور  التي ينص عليها  يوما 
املصري في حالة تنحي الرئيس، 
معتبرا انها »ستكون مهمة صعبة«. 
ومع عودة مئات اآلالف الى ميدان 
التحرير أمس ومثلهم في شوارع 
االسكندرية وغيرها من املدن، عادت 
حركة املرور على اســــتحياء الى 
منطقة وسط البلد أمس وسرعان 
ما تشكلت طوابير أمام البنوك التي 

تفتح أبوابها لفترة قصيرة.
وإذ رفــــض املتظاهريــــن في 
ميــــدان التحرير أمــــس احلوار، 
دعوا إلى إعادة كتابة الدســــتور 
من أجل السماح بإجراء انتخابات 
رئاسية حرة ونزيهة ووضع حد 
لفترة تولي الرئاسة وحل البرملان 
وإطالق سراح السجناء السياسيني 
وإلغاء قانون الطوارئ. وقد انضم 
متظاهرون شاركوا للمرة األولى 
الى املتظاهرين في ميدان التحرير 
مع دخول املظاهرات  أســــبوعها 
الثالث. وقال هؤالء إنهم حتمسوا 
بعض الشيء بعد االفراج عن وائل 
غنيم املصــــري الذي يعمل مديرا 
للتسويق في شركة غوغل والذي 
قال إن جهاز أمن الدولة احتجزه 
نحو أسبوعني. لكن الالفت وبحسب 
شهود العيان أن وزير النقل املصري 
السابق عصام شرف قاد أمس احدى 
املسيرات التي طافت باملنطقة التي 
يوجد فيها مجلسا الشعب والشورى 
ومجلس الوزراء وعدة وزارات من 
بينها وزارة الداخلية في وســـط 

القاهرة.

املشــــينة واملرفوضــــة فــــي حق 
املتظاهرين وما أوقعته من ضحايا 
أبرياء بني أبناء الوطن«. وأشارت 
الوكالــــة الى ان مبــــارك »أكد انه 
يشعر متاما مبصاب عائالت هؤالء 
الضحايا ويضع نفسه مكان من 
فقد األب او األخ او االبن او احلفيد 
ويعرب لهم جميعا بقلب حزين 
وموجع عن خالــــص عزائه لهم 

ومواساته للمصابني االبرياء«.

حركة المرور

من جانب آخر أعلن سليمان أن 
الرئيس كلفه مبواصلة اجتماعات 
الوطني، لكن شخصيات  احلوار 

املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
للرئيس مبارك ملغادرة مصر إلى 
أملانيا للعالج قــــال »ان الرئيس 
بحالة صحيــــة جيدة ولم يحدث 
اتفاق مع ميركل على أي شــــيء 
وما أعلنته ميثل تدخل سافر في 

شؤوننا.
من جهتهــــا، قالت وكالة انباء 
الشرق االوسط ان جلنة تقصي 
احلقائق ستكون مستقلة ومحايدة 
»من شخصيات مصرية مشهود 

لها بالنزاهة واملصداقية«.
وأضافــــت ان هــــذه اللجنــــة 
»ستتولى تقصي احلقائق حول 
احداث االربعاء املاضي والتجاوزات 

أخــــالق املصريني التــــي حتترم 
كبيرها ورئيســــها، كما أنها كلمة 
مهينة ليست للرئيس فقط، وإمنا 

للشعب املصري كله.
 وأشــــار نائب الرئيس إلى ما 
يتردد عن العصيان املدني باعتباره 
دعوة خطيرة جدا على املجتمع، 
»ونحن ال نتحمل ذلك على اإلطالق 
وال نريــــد أن نتعامل مع املجتمع 
املصري باألداة الشــــرطية وإمنا 
يتم التعامل باحلوار واملوضوعية 
وطبقا للقــــدرات املتاحة«، ودعا 
الشباب  إلى استمرار احلوار مع 
والقوى السياســــية للخروج من 
األزمة. وحــــول ما قيل عن دعوة  

أردوغان يحذّر إسرائيل من التدخل في مصر
أنقرةـ  يو.بي.آي: حذر رئيس 
التركـــي رجب طيب  الـــوزراء 
أردوغان إســـرائيل من التدخل 
في شـــؤون مصر فيما تستمر 
التظاهرات في القاهرة وغيرها 
من املدن املصرية لألسبوع الثالث 
التوالي للمطالبة بإسقاط  على 

نظام الرئيس حسني مبارك.
ونقلت صحيفـــة »حريات« 
التركية عـــن أردوغان قوله في 
تصريح أدلى به على منت الطائرة 
التي أقلته من حلب بعد وضع 
حجر األساس إلنشاء سد الصداقة 
في سورية إنه يجب على إسرائيل 
أال تتدخـــل في مصر في ظل أي 

ظروف.
وأشار إلى أنه شدد على هذه 
النقطة في محادثاته مع الرئيس 
األميركي بـــاراك أوباما ورئيس 
الوزراء اليوناني جورج باباندريو 
وقال إنه دعاهما الى التدخل ملنع 
إسرائيل من التورط في محاولة 
لعكس موجـــة التظاهرات ضد 

مبارك.
وتقول الصحيفة إن أردوغان 

)أ.پ( رئيس احلكومة التركية رجب طيب أردوغان متحدثا في البرملان أمس 

كغيـــره في املنطقة يشـــعر أن 
تدخل إسرائيل سيكون مثل صب 
الزيت على النار. ويرى الكثير 
من احملللني أن إســـرائيل قلقة 
من األوضاع في مصر وتخشى 
خســـارة مبارك احلليف القوي 

لها.
الذي كان  وأشـــار أردوغان 
طالب مبـــارك باالســـتماع إلى 

مطالب احملتجـــني الى إن تركيا 
التدخل بشـــكل  لم تكن تقصد 
مباشر مبصر إال من خالل تقدمي 
بعض النصائح بعد حتول جماعة 
االخوان املســـلمني إلـــى فزاعة 
للغرب. وشـــدد رئيس الوزراء 
التركي على أهمية أن جتري مصر 
انتخابات وإصالحات دستورية 

في أسرع وقت ممكن.

إقالة رئيس أمن شركة مصر للطيران بعد مظاهرات ضده
القاه��رة � د.ب.أ: قرر م.إبراهي��م املناع وزير 
الطيران املدني أمس إقالة اللواء عصام جمال الدين 
رئيس قطاع األمن مبص��ر للطيران تلبية لطلبات 

مظاهرة من رجال األمن بإقالته.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الطيران املدني 
إن الوزي��ر اجتم��ع م��ع مجموعة م��ن رجال أمن 
مصر للطيران ممثلني عن املظاهرة واستمع منهم 
لطلباته��م حيث أص��در قرارا بإقال��ة جمال الدين 

وفض احملتجون مظاهرتهم.
وكان حوال��ي 300 رجل أمن جتمعوا أمس أمام 
مق��ر وزارة الطيران املدني ث��م توجهوا إلى املبني 
اإلداري مبص��ر للطيران حي��ث تعالت صيحاتهم 
ض��د رئيس قطاع األمن الذي يتش��دد في معاقبة 
املخالف��ني منهم وطالبوا بلقاء عدد من املس��ؤولني 
لعرض طلباته��م التي تركزت عل��ى إقصاء جمال 

الدين من منصبه.


