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(أ.ف.پ)   حركة السير كما بدت على «كوبري ٦ اكتوبر» في وسط القاهرة أمس  

 مصر: توجهات لجمهورية برلمانية ومثقفون يطالبون بالعلمانية 
 القاهرة ـ وكاالت: أكدت جلنة 
تعديل الدستور في ختام اجتماعها 
األول أمس برئاسة املستشار طارق 
البشرى حرصها على االنتهاء من 
أعمالهــا خـالل املــدة املقـررة لهــا 
بـ ١٠ أيام، مشيرة إلى أنها ستواصل 
اجتماعاتها بصورة يومية حلني 
االنتهــــاء من جميــــع التعديالت 

الدستورية املقدمة.
  وقال املستشار طارق البشرى 
إن اللجنة تداولت خالل اجتماعها 
بحضور كامل أعضائها في املواد 
الدستورية الـ ٦ املطروحة للتعديل 
وهي: ٧٦ و٧٧ و٨٨ و٩٣ و١٨٩ إلى 
إلغاؤها  املادة ١٧٩ املقترح  جانب 

من مواد الدستور.
  وأشار إلى أن اللجنة ستبحث 
أيضا في تعديل قانون مباشــــرة 
احلقوق السياسية وكذلك تعدل 
قانوني مجلس الشعب والشورى 
فيما يتعلق بالعملية االنتخابية.

الفقيه    من جانبــــه، وصــــف 
املادة  الدستوري د.يحيى اجلمل 
رقم ٧٦ من الدستور محل التعديل 
والتــــي حتــــدد شــــروط انتخاب 
رئيس اجلمهورية بأنها «خطيئة 
دســــتورية وأســــوأ مادة في كل 

دساتير العالم».
  وقال د.اجلمل في تصريح خاص 
إلذاعة «صوت العرب» أمس «إن 
املادة رقم ٧٦ من الدســــتور تقف 
عائقــــا أمام ترشــــيح أي مصري 
ملنصب رئيــــس الدولة إال رئيس 

احلزب الوطني الدميوقراطي».
  ولفت الفقيه الدستوري املصري 
إلى أن هذه املادة تعد من أولويات 
املواد الدستورية التي أشار إليها 
بيان املجلس األعلى للقوات املسلحة 
والتي ســــيتم تعديلها.  وطالب 
إجــــراء تعديل  د.اجلمل بأن يتم 
في الدستور خالل الفترة املقبلة 
بحيث ال يتمتع رئيس اجلمهورية 
بالسلطات التي يتمتع بها اآلن طبقا 
للدســــتور احلالي بحيث تصبح 

مصر جمهورية برملانية.
  فــــي املقابــــل، أكــــدت أحزاب 
التعديالت  أن  املعارضة املصرية 
الدستورية، هي السبيل لتحقيق 
اإلصالحات السياسية وانتخاب 
رئيــــس للجمهوريــــة وانتخاب 
مجلسي الشعب والشورى بنزاهة 

وشفافية.
  وأكدت أحزاب املعارضة أن هذه 
التعديالت تتيح الفرصة للجميع 
للترشح لرئاسة اجلمهورية وحتديد 
مدة للترشيح وإجراء االنتخابات 

حتت اإلشراف القضائي.
  وأيد ناجى الشهابي رئيس حزب 
اجليل التعديالت الدستورية ألن 

  وأضاف أن مبدأ العلمانية في 
الدولــــة املدنية «ليس نفيا للدين 
أو نفيا حلق املواطن في ممارسة 
الشــــعائر بل هو دعوة صريحة 
الدولة ومبادئ  الدين عن  لفصل 
التشريع فيها مبا يكفل لكل مواطن 
حقوقه األساسية املشروعة» ومنها 
حق التعبيــــر واالعتقاد. كما دعا 
املوقعــــون على البيــــان القائمني 
على إعادة صياغة الدســــتور إلى 
«تعديل املادة الثانية مبا يتوافق 
مع متطلبات التحديث واإلصالح 
التــــي نادى بها شــــباب ثورة ٢٥ 
يناير عمال مببدأ الدين هللا والوطن 

للجميع».
  فــــي غضــــون ذلــــك، جتددت 
موجات املظاهرات واالحتجاجات 
القاهرة أمس لتشــــمل  في مطار 
قطاعات جديدة من رجال اجلمارك 
واألسواق احلرة والصيانة للمطالبة 
بتحسني أوضاعهم وإبعاد بعض 

قياداتهم.
  وقالت مصادر مسؤولة باملطار: 
«كان من بني القطاعات اجلديدة التي 
شهدت مظاهرات ألول مرة رجال 
اجلمارك الذين جتمع العشرات منهم 
أمام صالة الوصول باملبنى رقم ٣ 
للمطالبة بتحسني أوضاعهم والتي 

تشمل الرعاية الصحية ووسائل 
مواصالت لنقلهم وزيادة احلوافز، 
مع صرف كل البدالت واجلمارك إلى 
املتظاهرين، واستمعوا لطلباتهم 

ووعدوهم بالعمل على حلها».
  وفي ســــياق متصل، اســــتمر 
تدهور حركــــة الطيران والركاب 
باملطار حيث ألغت ١١ شركة طيران 
رحالتها وخفضت مصر للطيران 
تشــــغيلها لعدم وجود ركاب في 
الوقت الذي متت فيه الســــيطرة 
على حريق داخــــل مطعم بصالة 
الترانزيــــت قبل امتداده الى بقية 

الصالة.
  وقالت مصادر مسؤولة باملطار 
انه مازالت صاالت املطار تعاني من 
خلوها من الركاب خاصة األجانب 
١١ شركة  والعرب حيث اضطرت 
طيــــران عامليــــة وإقليمية إللغاء 
ابرزهــــا اإليطالية  رحالتها ومن 
واألملانية ودلتا األميركية وأوملبيك 
اليونانية والعال اإلسرائيلية واير 

برلني والسعودية واإلماراتية.
  وأضافت أن مصــــر للطيران 
قلصت تشغيلها إلى ٤٥ رحلة دولية 
وداخلية يوميا وان صالة رقم ٤ 
واملخصصــــة للطائرات اخلاصة 
شهدت تنظيم رحلة واحدة فقط.  

الوقت لن يســــمح بدستور جديد 
إلقامــــة دولة مدنيــــة.. داعيا إلى 
ضرورة إنشاء مفوضية لالنتخابات 
تكون مستقلة ولها شرطة تابعة 

لها.
  وشدد على ضرورة اإلشراف 
القضائي الكامل على االنتخابات.. 
مؤكدا ضرورة إقامة نظام برملاني 
في مصر واحلد من سلطات رئيس 
التشــــديد على  اجلمهوريــــة مع 
ضرورة إلغاء الفقرة التي جتعل 

مجلس الشعب سيد قراره.
  من جانبه، أكد موسى مصطفى 
موسى رئيس حزب الغد أن تعديل 
الدستور بالكامل يحتاج إلى وقت قد 
يصل إلى سنتني، «ونؤيد التعديالت 
في بعض املواد وحتديد فترة معينة 

لرئيس اجلمهورية».
  من جهته، طالب سامح عاشور 
نائــــب رئيس احلــــزب الناصري 
بضرورة وجود ضمانات في حالة 
إجراء التعديالت الدستورية بدعوة 
رئيــــس اجلمهورية إلى اجلمعية 
التأسيسية خالل سنة على األكثر 

إلعداد دستور جديد.
  بدوره، أشاد محمد أنور السادات 
رئيس حــــزب اإلصالح والتنمية 
التأسيس) بقرار املجلس  (حتت 

األعلى للقوت املســــلحة، تشكيل 
جلنة التعديالت الدستورية.. مؤكدا 
أنها تضم نخبة على مستوى عال 
من احلنكة القانونية ومن مختلف 

االجتاهات.
  وقال إن تعديل مواد الدستور 
سيسمح للجميع بالتنافس بشفافية 
ووضوح وحتت اإلشراف القضائي 
على االنتخابات، مشيرا إلى: اننا 
ننتظر دستورا جديدا بعد انتخاب 
القادم ودعوة  رئيس اجلمهورية 
اجلمعية التأسيســــية باالنتخاب 

إلعداده.
إلــــى وقف    ودعــــا الســــادات 

واالحتجاجــــات  االعتصامــــات 
واإلضرابــــات وإعطــــاء فرصــــة 
للمجلس األعلى للقوات املسلحة 
لتحقيق اإلصالحات املنشودة. في 
غضون ذلك، وقبل أن تنهي جلنة 
تعديل الدســــتور املصري عملها، 
دعا مثقفون مصريون إلى استلهام 
دستور ١٩٢٣ الذي اعتبر املصريني 
متســــاوين في احلقــــوق املدنية 
الدستور  والسياسية على عكس 
احلالي الذي تنص مادته الثانية 

على أن اإلسالم دين الدولة.
  والبيان الذي حمل عنوان «نحو 
دولة علمانية» شدد على ضرورة 

تعديل املادة الثانية من الدستور 
احلالي وتنص على أن «اإلســــالم 
دين الدولة واللغة العربية لغتها 
الرسمية ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

املصدر الرئيسي للتشريع».
  واقترح املثقفون املوقعون على 
البيان أمس اســــتلهام الصياغة 
القدمية لدستور ١٩٢٣ الذي تقول 
مادتــــه الثالثــــة «املصريون لدى 
القانون سواء وهم متساوون في 
التمتع باحلقوق املدنية والسياسية 
الواجبات  مــــن  وفيمــــا عليهــــم 
والتكاليف العامة ال متييز بينهم 
في ذلك بسبب األصل أو اللغة أو 

الدين» كما تنــــص مادته الثانية 
عشــــرة على أن «حرية االعتقاد 

مطلقة».
  وشدد البيان على احترام حرية 
التعبير الديني وحرية ممارســــة 
الشــــعائر الدينية باعتبارها حقا 
مكفوال للجميع في ظل الدولة املدنية 
التي «يجــــب أن تظل مبنأى عن 
التيارات واألهواء الدينية وأن تلتزم 
بالدفــــاع عن حقوق املواطنة وأن 
حتث املواطنني جميعا على احترام 
القانون الوضعي الذي من شأنه 
أن يعيد للدولة املصرية هيبتها 

ومكانتها بني دول العالم».

  منع أباظة وأبوالعينين ومنسي من مغادرة مصر والتحفظ على أموالهم 
ــار التحقيق التابع لوزارة العدل أحمد   القاهرة ـ كونا: أصدر مستش
ادريس أمس قرارا مبنع كل من وزير الزراعة السابق أمني أباظة وزوجته 
وأوالده القصر من مغادرة مصر والتحفظ على أموالهم العقارية واملنقولــة 

والسائلــة بكل البنــوك وأسهمهــم في البورصـة.
   وشمل قرار مستشار التحقيق ايضا رجل االعمال محمد أبوالعينني 
ــغل أيضا منصب رئيس جلنة الصناعة والطاقة مبجلس الشعب  الذي ش
السابق وعضو جلنة السياسات باحلزب الوطني وزوجته وأوالده القصر 

وكذلك رجل األعمال عمرو منسي وزوجته.
   وجاء قرار مستشار التحقيق في ضوء ما نسب الى هؤالء من ارتكاب 

مخالفات مبحافظة اإلسماعيلية وذلك بناء على عدة بالغات مقدمة ضدهم 
ــر اخلارجية ليطلب من عدد من  ــأن.  وخاطب النائب العام وزي بهذا الش
ــدة اخلاصة بكل من وزير  ــابات واألرص الدول األوروبية جتميد احلس
ــكان السابق أحمد املغربي ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد  االس

محمد رشيد ووزير السياحة السابق زهير جرانه.
ــابق حبيب العادلي ورجل األعمال  ــمل ذلك وزير الداخلية الس    وش
أمني التنظيم السابق باحلزب الوطني أحمد عز وذلك الى حني اتخاذ باقي 
اجراءات طلبات املساعدة القضائية الستعادة تلك األموال في ضوء اتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

 أحزاب المعارضة تعتبر تعديل الدستور بداية طريق اإلصالحات السياسية.. واللجنة ملتزمة بإنهاء التعديالت في موعدها 

 تنحي مبارك يؤجج الصراع األميركي ـ اإليراني 
على النفوذ في الشرق األوسط 

 واشنطنـ  أ.ف.پ: يرى محللون ان الواليات 
ــني  املتحدة التي ارتبكت من جراء تنحي حس
مبارك تصوب على ايران فيما يتصارع العدوان 
ــرق اوسط تسوده  اللدودان على النفوذ في ش

اضطرابات شعبية.
ــارك دليال آخر  ــقوط مب   واعتبرت ايران س
ــرائيل في املنطقة  ــنطن واس على اندحار واش
ــرى ان فرصة فتحت  ــن الواليات املتحدة ت لك
ــة للحكومة في  ــر جتدد التظاهرات املناهض اث

اجلمهورية االسالمية.
ــمل  ــكل اش   ويقول محللون ان ايران وبش
ترى حركات االحتجاج الشعبية ضد حكومات 
ــط على انها مستوحاة من  ــرق االوس في الش
الثورة االسالمية االيرانية في ١٩٧٩ فيما تعتبرها 
التي  ــة بالدميوقراطية  الواليات املتحدة مطالب

تدعمها بشدة.
ــي رئيس املجلس الوطني    وقال تريتا فارس
االميركي-االيراني الذي يتولى شؤون اجلالية 
ــهد تصعيدا  االميركية من اصل ايراني «سنش

كالميا اضافيا من جانب الواليات املتحدة».
ــببه ان    واضاف ان التصعيد في اللهجة س
الواليات املتحدة حتاول وضع ايران في موقع 
دفاعي بعدما حاولت االستفادة من االحداث في 

مصر «لتقويض موقف اميركا» في املنطقة.
  وقال فارسي «انهم يراهنون على موقع في 
ــط. النظام في الشرق االوسط  ــرق االوس الش
ــها كمنافس فعلي  ــار،  وايران تضع نفس ينه

للواليات املتحدة».
ــي الذي تقدم منظمته النصح    واعتبر فارس
لالدارة االميركية ان «سقوط احد حلفاء النظام 
ــة ـ مصر ـ يخلق بالطبع  االميركي في املنطق

توترا في الواليات املتحدة».
  وتساءل «كيف سينعكس ذلك في بقية املنطقة؟ 
ــيكون رأي دول اخرى في املصداقية  وماذا س
االميركية (جتاه احللفاء)؟ وهل يحاول االيرانيون 
حتويل ذلك الى انتصار لهم وليس فقط خسارة 
للواليات املتحدة؟».واعتبر ان موجة االحتجاجات 
اجلديدة في ايران تؤمن لواشنطن «فرصة تسديد 

ضربة» للرد.
  من جهتها تشير احملللة سوزان مالوني الى 
لهجة اميركية «اكثر حدة» جتاه ايران لكنها قالت 
ــاؤم ادارة الرئيس  ان ذلك يعود جزئيا الى تش
باراك اوباما ازاء افاق فتح حوار مع ايران حول 

طموحاتها النووية على املدى القصير.
  وبدا اوباما وكأنه يشجع املتظاهرين في ايران 

ــن اي وقت مضى حني قال  امس االول اكثر م
انه يامل في ان يتحلوا بـ «الشجاعة» ملواصلة 

التعبير عن «مطالبهم بحريات اكبر».
  ورغم تشديد لهجتها، التزال واشنطن تصر 
على انه ال ميكنها ان متلي االحداث داخل ايران 
حيث عادت التظاهرات املناهضة للحكومة للمرة 

االولى منذ االنتخابات الرئاسية في ٢٠٠٩.
  ومالوني املستشارة السياسية السابقة في 
وزارة اخلارجية حول الشؤون االيرانية والتي 
تعمل حاليا في معهد بروكينغز، اقرت بان ايران، 
ــى االقل، يبدو وكأنها  وعلى املدى القصير عل

حتقق مكاسب امام الواليات املتحدة.
  وبالنسبة ملصر قالت مالوني انه لم يعد بامكان 
واشنطن ان تكون اكيدة بان حكومة مستقبلية 
ــرة تدعم اهداف الواليات املتحدة في  في القاه

احالل السالم.
  لكن هناك «بصيص امل» بالنسبة للحكومة 
ــة على املدى الطويل الن االنتفاضتني  االميركي
الشعبيتني اللتني اطاحتا مببارك في مصر وزين 
العابدين بن علي في تونس اعطتا العرب رؤية 

بديلة.
  وقالت مالوني ان «حتديد البطولية في الشرق 
االوسط قبل يناير كان حكومة راغبة في الوقوف 
ــنطن، وبالتالي فان ايران تناسب  في وجه واش

هذا الدور».
ــوم البطولة اآلن  ــت «اعتقد ان مفه   واضاف
ــوف في وجه  ــتعدون للوق ــخاص مس هو اش
ــي اجلانب املخالف  ــع، والنظام االيراني ف القم

لهذا املفهوم».
  لكن كرمي سجاد بور من معهد كارنيغي قال 
انه من االسهل للقيادة االيرانية مقاومة التغيير 

اكثر منه بالنسبة للقيادة في مصر.
ــد االلكتروني ان «االنظمة    وقال عبر البري
السلطوية املدعومة اميركيا كما كان مبارك في 
ــة من الديكتاتوريات  مصر، تعتبر اكثر هشاش
املناهضة الميركا مثل ايران النها عرضة لتدقيق 

السياسة االميركية والرأي العام».
  واضاف «بامكان ايران ان تقتل شعبها بدون 
ان تقلق من انها ستتعرض للمحاسبة من الصني 
او روسيا او ان تعلق اموال املساعدات اليها».

  وتابع «ال اعتقد ان احلكومة االميركية لديها 
اي اوهام بان النظام االيراني على شفير االنهيار. 
ــتة اشهر  لكن لم يكن من الوارد ايضا قبل س
ــتمرا في  ــر بان مبارك وبن علي لن يس التفكي

احلكم». 

 صورة ارشيفية للرئيس املصري السابق حسني مبارك  

 تضارب المعلومات متواصل حول حالته الصحية ومكانه 

 مبارك يرفض المغادرة ويوصي بدفنه بجوار حفيده 
 عواصــــم ـ وكاالت: منذ إعالن 
تنحيه في احلادي عشر من فبراير، 
والتقارير الصحافية عن الوضع 
الرئيس محمد  الصحي ومــــكان 
حســــني مبارك مازالــــت تتواتر 
وتتضارب بني من يقول ان حالته 
متدهورة ومن يقول انه في غيبوبة 
ومن يقول انه غادر شرم الشيخ 
ومن يقول انه باق فيها. فقد أفادت 
مصادر مقربة من الرئيس املصري 
الســــابق بأن الرئيس غادر عصر 
أمس األول إلى مدينة تبوك باململكة 
العربية السعودية. لكن مصادر 
أخرى لقناة العربية قالت انه مازال 
في شرم الشيخ وانه بخير في مقر 
إقامته في شرم الشيخ مع أسرته، 

كما أنه يتلقى املكاملات الهاتفية.
  بيد أن مصدرا سعوديا قال أمس 
إن مبارك استسلم ملرضه ويريد أن 
ميوت في منتجع شرم الشيخ. وقال 
مسؤول في السعودية إن اململكة 
عرضت استضافة مبارك لكنه كان 
مصرا على أن ميوت في مصر، وقال 
املسؤول السعودي الذي طلب عدم 
نشر اسمه «إنه ليس في حالة طيبة 
على اإلطــــالق ويرفض املغادرة. 
لقد استسلم ويريد أن ميوت في 

شرم الشيخ».
  مــــن جهتها، نقلــــت صحيفة 
اجلمهوريــــة أمــــس تأكيد مصدر 
مسؤول بشرم الشيخ أن الرئيس 
املصري السابق حسني مبارك أفاق 
من غيبوبته االثنني املاضي ورفض 
مجددا توسالت جنله األكبر عالء 
الذي يالزمه طوال الوقت بالسفر 
للعالج في أوروبا، مؤكدا انه سيبقى 
إلى أن ميــــوت ويدفن «في تراب 

مصر».
  وذكــــرت الصحيفة في عددها 
الصادر أمس انها علمت أن الفريق 
الطبــــي املرافــــق للرئيس مبارك 
استدعى صباح أمس األول سيارة 
اإلسعاف املجهزة واملوجودة في 
مقــــر قرية احلــــرس اجلمهوري 
بشــــرم الشــــيخ إلى مكان إقامة 
الرئيس الســــابق باملقر الرئاسي 

ميوت إال على أرض مصر» وأوصى 
بأن يدفن على أرض مصر بجوار 

حفيده الراحل محمد عالء. 
  وذكرت املصادر نفسها أن مبارك 
يعتزم مواصلة كتابة مذكراته لكنه 
أرجأ الفكرة حتى ال يتعرض إلرهاق 

مجددا.
  وأشارت إلى أن هذه املذكرات 
ســــتحمل الكثيــــر مــــن املفاجآت 
خصوصا بشأن السنوات اخلمس 

األخيرة من حكمه.
  وتابعت أن الرئيس السابق كان 
قد بدأ تسجيل مذكراته صوتيا في 

الفترة األخيرة لكنه لم يكملها.
  وقال مصدر طبي باملركز الطبي 
العاملي التابع للقوات املسلحة إن 
مبارك كان يعاني من مرض سرطان 
البنكرياس وليــــس احلويصلة 

املرارية كما كان معلنا.
  وأوضــــح املصــــدر أن األطباء 
األملــــان الذيــــن أجــــروا اجلراحة 
كانوا يتابعــــون مع املركز الطبي 
العاملي وكان من املفترض أن يتم 
إجراء هــــذه العملية في املركز إال 
أن الطبيب األملاني رفض ذلك بعد 
زيارته للمركز وطلب أن تكون في 

أملانيا وهو ما حدث فعال.
  كمــــا كشــــف املصــــدر عن أن 
ســــوزان مبارك كانت تعاني من 
مرض سرطان الدم وسبق أن أجرت 
عددا من العمليات باخلارج وداخل 

املركز دون إعالن ذلك.
  من جانب آخر، ذكرت صحيفة 
«الوفــــد» املصرية علــــى موقعها 
اإللكتروني أن بعــــض املوظفني 
والعاملني في مؤسســــة رئاســــة 
اجلمهورية سينظمون وقفة أمام 
القصر اجلمهــــوري يوم اجلمعة 
املقبل سموها «جمعة االعتذار»، 
حيــــث يقومون بدعــــوة أهاليهم 
وأقاربهــــم ومعارفهــــم، وبعض 
املتعاطفني مع مبــــارك، للتظاهر 
أمام القصر الرئاسي رافعني الفتات 
االعتذار للرئيس السابق مبارك عن 
«اإلهانات» التي وجهت له وألسرته 

أثناء املظاهرات. 

وهو ما جعــــل البعض يعتقد ان 
مبارك سينتقل بالسيارة املجهزة 
بأحدث األجهزة الطبية إلى مطار 
شرم الشيخ الدولي متهيدا لسفرة 
للخارج إال أن الرئيس مبارك رفض 
عندما استفاق فكرة الرحيل مجددا، 

بحسب الصحيفة.
  وصرحت مصادر مطلعة بأن 
مبارك يعاني من سرطان القولون 
وهو سبب سفره وعالجه السابق 
في «هايدلبرج بأملانيا» وهو مصاب 
بحالة اكتئاب شديدة وارتفاع في 

ضغط الدم ويرفض كثيرا تناول 
الطعام واألدوية وهو ما يضطر معه 
الطاقم الطبي إلى إعطائه مهدئات 

قوية تنومه لفترات طويلة.
  وأكد شهود عيان أن مبارك وصل 
وحيدا دون رفقــــة احد من أفراد 
أسرته إلى مطار شرم الشيخ عصر 
اجلمعة املاضية وقبل إذاعة خطاب 
تخليه عن السلطة وحلقه إلى شرم 
الشيخ بعد ساعتني جنله األكبر 
عالء الذي شوهد ينزل من الطائرة 

وحيدا أيضا دون أسرته.

  وحســــب الصحيفــــة: «تؤكد 
مصادر سفر سوزان مبارك وجمال 
مبارك وأسرته إلى دولة أوروبية 
يرجح أن تكون سويسرا بعدما شهد 
البيت الرئاسي حالة من االنقسام 
وتبادل االتهامات بني جنلي الرئيس 

قبيل خطاب التنحي».
  بدورها قالت مصادر لصحيفة 
«األخبار» املصرية في عددها الصادر 
أمــــس ان مبارك رفــــض عروضا 
باســــتضافته من ٤ رؤساء عرب 
عقب تنحيه وأكد ملن حوله أنه «لن 

 الشيخ سيد عسكر أول قيادي إخواني يسافر بعد ٢٥ عاماً من المنع 
 القاهرة ـ د.ب.أ: شهدت صالة السفر مبطار القاهرة 
اليوم األربعاء أول عملية لكسر حاجز منع قيادات االخوان 
املسلمني من مغادرة البالد والتي كانت تتم بشكل مستمر 
قبل ٢٥ يناير عندما جنح الشيخ سيد عسكر عضو االخوان 
ــاعتني. وكان  ــفر إلى بيروت بعد منعه س البارز في الس
الشيخ عسكر عضو الكتلة البرملانية لإلخوان املسلمني 
في مجلس شعب ٢٠٠٥ ومرشحها عن العمال بدائرة طنطا 
في انتخابات ٢٠١٠ قد وصل إلى املطار للسفر على طائرة 
طيران الشرق األوسط املتجهة إلى بيروت وفوجئ بوجود 
ــفر. اضطر الشيخ للبقاء مع قيادات  قرار مبنعه من الس

ــاالت مع قيادات الداخلية حيث  املطار الذين أجروا اتص
ــفر بعد إقالع الطائرة بدونه وتوجه  ــماح له بالس مت الس
ــيخ إلى مبنى املطار رقم ٣ للسفر على طائرة مصر  الش
للطيران التي أقلعت بعد خمس ساعات من مغادرة الطائرة 
ــيخ عسكر أول قيادي إخواني يسافر  األولى. ويعد الش
إلى اخلارج بعد ٢٥ يناير حيث جنح في كسر حاجز منع 
ــفر مما يؤكد حصول قيادات االخوان  االخوان من الس
ــفر والسعي لرفع قرارات منع  على حقهم في حرية الس
ــباب أمنية مجهولة وليس  سفرهم والتي كانت تتم ألس

بقرارات من النائب العام أو أحكام قضائية. 

 مصدر بريطاني لـ «األنباء»: التغييرات 
  ستنعكس إيجابًا على أمن المنطقة 

  
  لندنـ  عاصم علي:  أكد مصدر في وزارة اخلارجية البريطانية 
ــارعة في العالم  لـ «األنباء» أن التغييرات الدميوقراطية املتس
ــتترجم جيدا  ــتنعكس ايجابا على أمن املنطقة وس العربي س
ــداث األخيرة برهنت على أن  ــبة للغرب، مقرا بأن األح بالنس

االستقرار القائم سابقا لم يكن له بعد شعبي. 
  وأشار املصدر الى أن موقف بريطانيا بات مملوءا باألمل ألن 
هذه اللحظة حلظة تغيير وفرص عظيمة في الشرق األوسط. 
وعن مصر حتديدا واعالن املجلس االعلى للقوات املسلحة مهلة 
ــتورية، أكد املصدر ذاته أن بريطانيا ترى أن  للتعديالت الدس
السلطات تستجيب ملطالب الشعب وبينها االصالح الدستوري 
ــة االنتقالية صعبة، كما  ــا». إال أن املرحل ــي بينه «وهو أساس
ــلطة العسكرية في مصر،  ــية والس اعترفت احلكومة التونس

وفقا للمصدر نفسه. 
  وتابع أن «أحداث تونس ومصر برهنت على أن من الصعب 
التكهن بشأنها ألنها حركات عفوية وشعبية، وال ميكن القول 
ــال لها أو ال. في نهاية املطاف، إنها حركات  إن هناك بلدا مؤه

تتمتع بخصائص محددة جتعل التوقع مستحيال».
  وكانت وزارة اخلارجية البريطانية اجتهت أخيرا إلى تعليقات 
ــارعة في مصر وتونس وفقا ملبدأ  قليلة على املتغيرات املتس
ــب  «لننتظر ونرى» ونتيجة لعدم وجود معطيات كافية، بحس
املصدر ذاته. وشدد على صعوبة «اصدار تعليقات عما يحدث 
ــارع ومن دون وجود معطيات كافية  ــكل متس في مصر بش

لدينا». 


