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الدستور المصري منح الحزب الحاكم سلطات كاسحة
تواص��ل اللجن��ة املش��كلة لتعديل الدس��تور 
املصري عملها بعد استقالة الرئيس السابق حسني 
مب��ارك، لكن بعض ش��خصيات املعارضة ورجال 
القان��ون يقول��ون إنه يتعني كتابة دس��تور جديد 
بالكامل، وفيما يلي تفاصيل بعض مواد الدس��تور 

املطروحة للتعديل:
� امل��ادة 76 املتعلقة باملرش��حني في انتخابات 
الرئاس��ة: نص املادة »ينتخ��ب رئيس اجلمهورية 
عن طريق االقتراع الس��رى العام املباشر. ويلزم 
لقب��ول الترش��يح لرئاس��ة اجلمهوري��ة أن يؤيد 
املتقدم للترش��يح مائتان وخمس��ون عضوا على 
األقل م��ن األعضاء املنتخبني ملجلس��ي الش��عب 
والش��ورى واملجالس الشعبية احمللية للمحافظات 
على أال يقل عدد املؤيدين عن خمس��ة وستني من 
أعضاء مجلس الش��عب وخمس��ة وعش��رين من 
أعضاء مجلس الش��ورى وعش��رة أعضاء من كل 
مجلس ش��عبي محلي للمحافظة من أربع عش��رة 
محافظة على األقل. ويزاد عدد املؤيدين للترشيح 
من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن 
أعضاء املجالس الش��عبية احمللية للمحافظات مبا 
يعادل نس��بة ما يطرأ من زي��ادة على عدد أعضاء 
أي من هذه املجالس. وفي جميع األحوال ال يجوز 
أن يكون التأييد ألكثر من مرش��ح وينظم القانون 

اإلجراءات اخلاصة بذلك كله.
ولكل حزب من األحزاب السياسية التي مضى 
على تأسيس��ها خمس��ة أعوام متصلة على األقل 
قبل إعالن فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه 
املدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في 
آخر انتخابات على نسبة 3% على األقل من مجموع 
مقاعد املنتخبني في مجلسي الشعب والشورى أو 

ما يساوي ذلك في أحد املجلسني أن يرشح لرئاسة 
اجلمهورية أحد أعض��اء هيئته العليا وفقا لنظامه 
األساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة 
سنة متصلة على األقل. واستثناء من حكم الفقرة 
الس��ابقة يجوز لكل حزب من األحزاب السياسية 
املش��ار إليها التي حصل أعضاؤها باالنتخاب على 
مقع��د على األقل ف��ي أي من املجلس��ني في آخر 
انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية جترى 
خالل عش��ر س��نوات اعتبارا من أول مايو 2007 
أحد أعض��اء هيئته العليا وفقا لنظامه األساس��ي 
مت��ى مضت عل��ى عضويته في هذه الهيئة س��نة 
متصلة عل��ى األقل. وتقدم طلبات الترش��يح إلى 
جلنة تس��مى »جلنة االنتخابات الرئاس��ية« تتمتع 
باالستقالل وتشكل من رئيس احملكمة الدستورية 
العلي��ا رئيس��ا وعضوية كل من رئي��س محكمة 
اس��تئناف القاه��رة وأقدم ن��واب رئيس احملكمة 
الدس��تورية العليا وأق��دم نواب رئي��س محكمة 
النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة 
من الشخصيات العامة املشهود لها باحلياد يختار 
ثالثة منهم مجلس الشعب ويختار االثنني اآلخرين 
مجلس الش��ورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل 
من املجلس��ني وذلك ملدة خمس س��نوات ويحدد 
القانون م��ن يحل محل رئي��س اللجنة أو أي من 
أعضائه��ا في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه 

اللجنة دون غيرها مبا يلي:
 1 � إعالن فتح باب الترش��يح واإلشراف على 

اجراءاته وإعالن القائمة النهائية للمرشحني.
2 � اإلش��راف الع��ام على إج��راءات االقتراع 

والفرز.
3 � إعالن نتيجة االنتخاب. 4 � الفصل في كافة 

التظلم��ات والطعون وفي جميع املس��ائل املتعلقة 
باختصاصه��ا مبا في ذلك تنازع االختصاص. 5 � 
وضع الئحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة 
اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من 
أعضائها على األقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة 
بذاتها غير قابلة للطع��ن عليها بأي طريق أو أمام 
أية جهة كما ال يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو 
بوق��ف التنفيذ. ويحدد القانون املنظم لالنتخابات 

الرئاسية االختصاصات األخرى للجنة.
ويج��رى االقت��راع في ي��وم واحد وتش��كل 
جلن��ة االنتخابات الرئاس��ية اللج��ان التي تتولى 
مراح��ل العملية االنتخابية والف��رز على أن تقوم 
باإلش��راف عليها جلان عامة تش��كلها اللجنة من 
أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد 
واإلجراءات التي حتدده��ا اللجنة. ويعلن انتخاب 
رئيس اجلمهورية بحصول املرش��ح على األغلبية 
املطلقة لع��دد األصوات الصحيحة فإذا لم يحصل 
أي من املرشحني على هذه األغلبية أعيد االنتخاب 
بعد س��بعة أيام على األقل بني املرش��حني اللذين 
حصال على أكبر عدد من األصوات فإذا تساوى مع 
ثانيهما غيره في عدد األصوات الصحيحة اشترك 
في انتخابات اإلعادة وفي هذه احلالة يعلن فوز من 
يحصل على أكبر عدد م��ن األصوات الصحيحة. 
ويت��م االقتراع النتخاب رئي��س اجلمهورية حتى 
ولو تقدم للترش��يح مرشح واحد أو لم يبق سواه 
بسبب تنازل باقي املرشحني أو لعدم ترشيح أحد 
غير من خ��ال مكانه، وفي ه��ذه احلالة يعلن فوز 
املرش��ح احلاصل على األغلبي��ة املطلقة لعدد من 

أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
وينظ��م القانون ما يتبع في حالة عدم حصول 

املرشح على هذه األغلبية.
ويعرض رئيس اجلمهورية مش��روع القانون 
املنظم لالنتخابات الرئاسية على احملكمة الدستورية 
العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره 
لتقرير مدى مطابقته للدس��تور. وتصدر احملكمة 
قرارها في هذا الش��أن خالل خمس��ة عشر يوما 
من تاري��خ عرض األمر عليها، فإذا قررت احملكمة 
عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص املشروع 
رده رئيس اجلمهورية إلى مجلس الشعب إلعمال 
مقتضى ه��ذا القرار. وفي جمي��ع األحوال يكون 
قرار احملكمة ملزما للكافة وجلميع سلطات الدولة 
وينش��ر في اجلريدة الرسمية خالل ثالثة أيام من 

تاريخ صدوره«.
� امل��ادة 77 اخلاصة مبدد رئاس��ة اجلمهورية 
نص املادة »مدة الرئاسة ست سنوات ميالدية تبدأ 
من تاري��خ إعالن نتيجة االنتخ��اب ويجوز إعادة 

انتخاب رئيس اجلمهورية ملدد أخرى«.
�  امل��ادة 88 اخلاصة ب��إدارة االنتخابات نص 
املادة »يح��دد القانون الش��روط الواجب توافرها 
في أعضاء مجلس الش��عب ويبني أحكام االنتخاب 
واالس��تفتاء. ويج��رى االقت��راع في ي��وم واحد 
وتتول��ى جلنة علي��ا تتمتع باالس��تقالل واحليدة 
اإلشراف على االنتخابات على النحو الذي ينظمه 
القان��ون. ويب��ني القان��ون اختصاص��ات اللجنة 
وطريق��ة تش��كيلها وضمانات أعضائه��ا على أن 
يكون من بني أعضائها أعضاء من هيئات قضائية 
حاليون وسابقون. وتش��كل اللجنة اللجان العامة 
التي تشرف على االنتخابات على مستوى الدوائر 
االنتخابية واللجان التي تباش��ر اجراءات االقتراع 
وجل��ان الفرز على أن تش��كل اللج��ان العامة من 

أعض��اء من هيئات قضائي��ة وأن يتم الفرز حتت 
إش��راف اللجان العام��ة وذلك كله وفق��ا للقواعد 

واالجراءات التي يحددها القانون«.
� امل��ادة 93 اخلاصة بالفصل في الطعون على 
عضوي��ة مجلس الش��عب نص امل��ادة »يختص 
املجل��س بالفصل ف��ي صحة عضوي��ة أعضائه. 
وتخت��ص محكم��ة النقض بالتحقي��ق في صحة 
الطعون املقدمة إل��ى املجلس بعد إحالتها إليها من 
رئيس��ه. ويجب إحالة الطع��ن إلى محكمة النقض 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ علم املجلس به 
ويجب االنتهاء من التحقيق خالل تسعني يوما من 
تاري��خ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة 
التحقيق وال��رأي الذي انتهت إلي��ه احملكمة على 
املجلس للفصل في صحة الطعن خالل ستني يوما 
من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على املجلس. وال 
تعتب��ر العضوية باطلة إال بق��رار يصدر بأغلبية 

ثلثي أعضاء املجلس«.
� املادة 179 التي تتي��ح للرئيس إحالة القضايا 
للمحاكم العس��كرية نص املادة »تعمل الدولة على 
حماي��ة األمن والنظ��ام العام ف��ي مواجهة أخطار 
اإلرهاب وينظم القان��ون أحكاما خاصة بإجراءات 
االس��تدالل والتحقي��ق التي تقتضيه��ا ضرورة 
مواجهة ه��ذه األخطار وبحي��ث ال يحول اإلجراء 
املنص��وص عليه ف��ي كل من الفق��رة األولى من 
امل��ادة 41 واملادة 44 والفق��رة الثانية من املادة 45 
من الدس��تور دون تلك املواجه��ة وذلك كله حتت 
رقابة القضاء. ولرئي��س اجلمهورية أن يحيل أي 
جرمي��ة من جرائ��م اإلرهاب إلى أي��ة جهة قضاء 
منصوص عليها في الدس��تور أو القانون«. تتيح 
ه��ذه املادة لرئي��س اجلمهورية إحال��ة أي قضية 

تتعل��ق »باالره��اب« إلى القضاء العس��كري. وقد 
جلأت احلكومة لفترة طويلة إلى احملاكم العسكرية 
في قضايا االم��ن الوطني واحلركات االس��المية 
حيث تصدر ه��ذه احملاكم أحكامها بس��رعة. كما 
يتيح قانون الطوارئ الساري منذ عشرات السنني 

محاكمة املدنيني أمام احملاكم العسكرية.
�  املادة 189 اخلاصة بتعديل الدستور

نص املادة »لكل من رئيس اجلمهورية ومجلس 
الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور 
ويج��ب أن يذكر في طل��ب التعديل املواد املطلوب 
تعديلها واألس��باب الداعية إلى ه��ذا التعديل. فإذا 
كان الطل��ب صادرا من مجلس الش��عب وجب أن 
يكون موقعا من ثل��ث أعضاء املجلس على األقل. 
وفي جميع األح��وال يناقش املجلس مبدأ التعديل 
ويص��در قراره في ش��أنه بأغلبي��ة أعضائه فإذا 
رفض الطل��ب ال يجوز إعادة طل��ب تعديل املواد 
ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض. وإذا وافق 
مجلس الش��عب على مب��دأ التعدي��ل يناقش بعد 
ش��هرين من تاري��خ هذه املوافقة امل��واد املطلوب 
تعديله��ا فإذا وافق عل��ى التعديل ثلثا عدد أعضاء 
املجلس عرض على الش��عب الستفتائه في شأنه. 
فإذا ووفق عل��ى التعديل اعتبر ناف��ذا من تاريخ 

إعالن نتيجة االستفتاء«.
� من املواد التي يث��ور من حولها اجلدل املادة 
الثاني��ة التي تقول: »اإلس��الم دي��ن الدولة واللغة 
العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
املصدر الرئيسي للتشريع«. ويقول علمانيون إن 
هذه املادة غير مناس��بة في بلد عش��ر سكانه من 
املس��يحيني بينما يرى رجال الدين االس��المي أن 

إلغاءها سيؤدي إلى صراع ديني.

الجيش المصري يتعهد بعدم تقديم مرشح عسكري النتخابات الرئاسة
لجنة تعديل الدستور: إلغاء قانون الطوارئ في مصر خالل أسابيع واتجاه ليكون االنتخاب بالبطاقة »الشخصية« وليس »االنتخابية«

القاه����رة � وكاالت: فيما أك����د ضابط كبير في 
اجليش املص����ري امس ان القوات املس����لحة لن 
تتقدم مبرش����ح النتخابات الرئاس����ة املقبلة بعد 
تنحي الرئيس املصري الس����ابق حسني مبارك، 
مضيفا »اؤكد لن يكون هناك مرش����ح للرئاس����ة 
من املؤسس����ة العسكرية في االنتخابات القادمة، 
كشف أحد أعضاء جلنة تعديل الدستور املصري 
ان املجلس األعلى للقوات املسلحة أكد أنه سيلغي 
قانون الطوارئ املعمول به في مصر منذ أكتوبر 
1981 خالل أس����ابيع قليلة وذلك عند االنتهاء من 
التعديالت الدستورية التي جترى حاليا وقد يكون 
ذلك قبل إجراء االستفتاء الشعبي على التعديالت 

والذي سيتم في حدود شهرين على األكثر.
وقال املصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لشبكة 
»سي ان ان« األميركية ان اللجنة عقدت اجتماعها 
األول أمس االول مبقر وزارة العدل واتفقت على 

اخلطوط العريضة على طريقة العمل.
ورفض املصدر اإلفصاح عن فحوى االجتماع 
األول للجنة تعديل الدستور التي شكلها املجلس 
األعلى للقوات املسلحة برئاسة نائب رئيس مجلس 
الدولة األسبق املستشار طارق البشري إال انه أكد 
على ان التعديالت املطلوبة ستنجز خالل األيام 
العشرة املقبلة بحيث تكون جاهزة يوم 25 فبراير 
اجلاري أي بعد شهر واحد من انطالق تظاهرات 
الغضب التي أطاحت بالرئيس املصري حس����ني 

مبارك على أقصى تقدير.
وأشار املصدر إلى ان ثمة اجتاها ليكون إدالء 
الناخب بصوته االنتخابي بالبطاقة الش����خصية 
وليس بالبطاقة االنتخابية كما كان موجودا من 
قبل ألن ذلك يس����هل كثيرا العملي����ة االنتخابية 
حيث حتتوي الكشوف االنتخابية على كثير من 

املشاكل.
الى ذل����ك، دعا املعارض املصري البارز محمد 
البرادعي الى مشاركة مدنيني مع اجليش »فورا« 
ف����ي ادارة املرحلة االنتقالي����ة مطالبا بان تكون 
هذه املرحلة اطول زمنيا حتى ال تلقي البالد »في 

احضان النظام القدمي«.
وطال����ب البرادعي في بي����ان »املجلس االعلى 
للقوات املس����لحة بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت 
تشارك فيه شخصيات مدنية تتوافق عليها فئات 
الش����عب ليتولى مهام رئي����س اجلمهورية خالل 

املرحلة االنتقالية«.
واكد ان »تش����كيل مجلس رئاسي يتم متثيل 
القوى الوطنية فيه اضافة الى القوات املس����لحة 
من شأنه خلق اطار مؤسسي ودميوقراطي يسمح 
لقوى الشعب باالعداد اجليد واملتأني ملستقبل مصر 
خالل املرحلة االنتقالية دون تسرع«. واعتبر ان 
»قصر الفترة االنتقالية على عدة شهور يهدد بالقاء 
البالد في احضان قوى النظام القدمي واطالة الفترة 
االنتقالية دون مشاركة شعبية يهدد بالقائها مرة 

اخرى في احضان الدكتاتورية«.
الى ذلك قالت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون أمس إن أميركا س����تخصص 150 مليون 
دوالر ملصر ملساعدتها في االنتقال الى الدميوقراطية 

وفي تعافي اقتصادها.

بتخصيص  تتعه�د  أميركا 
150 مليون دوالر للمس�اعدة 
بمص�ر الحك�م  انتق�ال  ف�ي 

 

وثيقة: مبارك يمتلك 19 طناً بالتينيوم

»جمال« أصيب بخيبة أمل.. ولن يندم على سقوط والده!

ديس���مبر 1982، ف���إن مبارك قام 
بعملية حتوي���ل 19 طنا ونصف 
طن من مع���دن البالتينيوم عبر 
مساعدة من مكتب بريطاني يسمى 
فالييغ ه���ورس الكائن مقره في 
لندن وحتديدا في العنوان 711071، 
وهو شركة متخصصة في املتاجرة 
مبعدن البالتينيوم ومش���تقاته، 
نحو بنك سويسرا ليتم حفظها 
وايداعها على أساس انها ممتلكات 

ثمينة.
الوثيقة نفسها ختم  وحملت 
وتوقيع محافظ بنك سويس���را، 
الى جانب رقم احلساب االئتماني 
ملبارك لدى البنك وهو 570940707 
وعنوانه ف���ي العاصمة املصرية 

القاهرة.

شوقي العقباوي، أستاذ علم النفس 
بجامعة األزهر، إن االحاسيس التي 
تسيطر على جمال مبارك عارضة 
وليست أساسية ولن تدوم طويال، 
ولن يتحول بعد تلك األزمة إلى رجل 
ذي أخالق مختلفة عن السابق، وقال 
»عرف جمال باجلمود العاطفي من 
قبل دخوله في لعبة السياسة، فهو 
شخصية ملتفة حول ذاتها تعيش لها 

فقط دون النظر إلى املاضي«.
إلى ذلك، كشف مصدر مقرب من 
اسرة الرئيس السابق محمد حسني 
مبارك ان خديجة محمود اجلمال حرم 
جمال مبارك عادت الى القاهرة امس 
األول في ظروف غامضة على احدى 
الطائرات اخلاصة القادمة من لندن، 
وأنها توجهت الى منزل والدها فور 
عودتها مباشرة وبرفقتها جنلتها 
فريدة. وقال املصدر بحسب »اليوم 
السابع« املصرية انه حتى اآلن لم 
يتم معرفة سبب عودتها الى القاهرة 
مرجحا ان يكون السبب هو وقوع 
خالفات عائلية بينها وبني زوجها 

جمال مبارك.

51 مليار دوالر.
الوثيقة املؤرخة من  وحسب 
 11 طرف بنك سويس���را بتاريخ 

اخرى توالت عمليات ضخها الى 
السابق  الرئيس  البنك مبعرفة 
منذ العام 1982 وتقدر اآلن بقيمة 

ليكون إحساسه الداخلي كالصياد 
الذي ضاعت منه فريسته، فمنذ بداية 
هذا احللم لم يكن هناك تعاطف بني 
جمال والشعب، وبدأ يشعر وكأنه 
صياد والشعب فريسة ولكنه فقدها 
سريعا دون أن يخطط لذلك وكأن 

الشعب هرب من حتت يده.
أض����اف: »ال أعتق����د أن ضمير 
جمال حي ليتألم مل����ا يحدث، قدر 
أمله لنفسه«. من جانبه، قال د.أحمد 

والذنب، لكنه في نفس الوقت يعلم 
أن جودة حياة اإلنسان ال تأتي من 
املال أو السلطة أو القوة ولكن من 

احترامه لذاته.
واتفق د.هاش����م بحري، أستاذ 
الطب النفسي بجامعة األزهر، مع 
الرأي السابق، وقال إن قسوة اخللع 
التي متت للرئيس السابق وإنهاء 
حلم التوريث، الذي لم يحققه جعلت 
جمال مبارك يشعر بخيبة أمل شديدة 

كشفت وثيقة سرية صادرة 
عن البنك السويس���ري مؤخرا 
جانبا جديدا من ثروة الرئيس 
السابق محمد حسني  املصري 
مبارك وتضمنت الوثيقة حسب 
جريدة »الوفد« املصرية والتي 
تناقلتها مواق���ع »فيس بوك« 
و»تويتر« وعدد ليس بقليل من 
املنتديات احمللية والعاملية قيام 
مب���ارك بايداع مادة ضخمة من 
البالتينيوم اخلام تصل  معدن 
الى 19 طن���ا و400 كيلو، الذي 
يدخل في صناع���ة مجوهرات 
البالتني او ما يعرف ب� »الذهب 
االبيض« قدرته���ا وثيقة البنك 
ب� 14 مليارا و900  السويسري 
مليون دوالر، فضال عن ممتلكات 

اختلف اخلب����راء حول حتليل 
الرئيس  شعور جمال مبارك جنل 
السابق محمد حسني مبارك، أمني 
السياسات السابق للحزب الوطني 
الدميقراطي، بعد التطورات األخيرة 
بداية من قرار والده بالتنحي، فرأى 
البعض أن خيبة األمل والندم هما 
املس����يطران عليه اآلن، بينما قال 
آخرون إن طبيعة شخصيته اجلافة 
جتعله لن يندم ألنه أحد أس����باب 
س����قوط نظام والده بتلك الطريقة 

املهينة.
ق����ال د.أحمد عكاش����ة، رئيس 
النفسي:  اجلمعية املصرية للطب 
»أعتق����د أن جم����ال أصي����ب بنوع 
م����ن خيبة األمل ف����ي كل توقعاته 
التي رس����مها لنفسه،  املستقبلية 
خاص����ة بعد أن تبني ل����ه أن حقن 
االنتفاخ الناجتة ممن حوله سياسيا 
أو من أقربائه قد أصيبت ب�»دبوس« 
فأصبح خواء، باإلضافة إلى رؤيته 
التي تعرضت لها أسرته  للمهانة، 
التي كان هو املس����ؤول األول عن 
نكس����تها في السنوات األخيرة من 
احلكم، وهو ما زاد إحساسه بالندم 

تناقلتها مواقع »فيس بوك« و»تويتر« ومنتديات مصرية وعالمية

زوجته عادت إلى القاهرة في ظروف غامضة

الوثيقة حسبما جاءت على موقع جريدة »الوفد« و»فيس بوك« و»تويتر«

صورة أرشيفية جلمال مبارك وزوجته خديجة 

جماعة اإلخوان المسلمين
تخطو بحذر في مصر »الجديدة«

مصر تنفي تلقيها طلبًا لعبور
بوارج إيرانية قناة السويس 

القاهرة � رويترز: تخطو جماعة االخوان املس����لمني 
بحذر في مصر ما بعد الث����ورة مطمئنة املجلس األعلى 
للقوات املس����لحة الذي يدير البالد واملواطنني املصريني 
بأنها ال تريد السلطة محاولة تبديد املخاوف بشأن قوتها 

السياسية.
وعلى مدى عقود اس����تهدفت الدولة جماعة االخوان 
بالقمع ل����ذا تريد اجلماعة احلفاظ عل����ى احلريات التي 
اكتس����بتها في ظل اإلدارة اجلديدة التي يقودها اجليش 

التي تسلمت السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك.
واإلشارات حتى اآلن مشجعة لالخوان فاللجنة املكونة من عشرة 
أعضاء التي مت تعيينها القتراح تعديالت دميوقراطية على الدستور 
تضم أحد أعضاء اجلماعة. لكن خبراء يقولون إن اإلسالميني مازالوا 

قلقني من اجليش.
يفس����ر هذا نوعا ما ملاذا بذلوا كل ما في وس����عهم ليقولوا إنهم ال 
يسعون الى السلطة في ترديد ملوقف تبنوه لفترة طويلة ليتجنبوا 

املواجهة مع الدولة.
وقالت جماعة االخوان املسلمني إنها لن ترشح أحدا في انتخابات 
الرئاسة كما لن تخوض االنتخابات البرملانية في عدد كبير من الدوائر 

ألنها ال تسعى الى احلصول على أغلبية في البرملان.
ويقول خبراء إن الرس����الة في األس����اس موجهة للخارج خاصة 
الوالي����ات املتحدة التي عبرت عن بعض القلق بش����أن الدور الذي قد 

تلعبه جماعة االخوان في مصر بعد مبارك.
وجماعة االخوان في الوقت احلالي هي القوة السياس����ية الكبرى 
الوحيدة املتبقية بعد أعوام من االستبداد الذي خنق األحزاب العلمانية 
لك����ن أعضاءها يقولون إنهم يتوقع����ون أن تتطور األحزاب األخرى 

ويرحبون مبشهد سياسي اكثر تعددية في املستقبل.
وقال محمد حبيب عضو مجلس شورى اجلماعة والنائب األول ملرشد 
االخوان سابقا »لو جرت انتخابات حرة ونزيهة وشفافة رمبا يستطيع 

االخوان املسلمون الفوز مبا بني 25 و30% من جملة األصوات«.
وأضاف »االخوان يريدون طمأنة الشعب املصري وطمأنة العالم 
العربي واالسالمي بأنهم ال يسعون للحكم وال التنافس على السلطة 

بقدر ما يهمهم أن تكون هناك حرية ودميوقراطية«.
وقال ابوالعال ماضي العضو السابق باجلماعة الذي انشق عنها في 
التسعينيات إن جماعة االخوان حتاول أن تبعث برسالة لطمأنة أطراف 
كثيرة مضيفا أنها اآلن اجلماعة الوحيدة املستعدة لالنتخابات في حني 

حتتاج األحزاب األخرى الى عام على األقل إلعادة تنظيم صفوفها.
وعلى م����دى االنتفاضة توخت اجلماعة احلذر ال����ذي لطاملا ميز 
استراتيجيتها في التعامل مع إدارة مبارك فقالت في البداية إنها ليس 

لها دور في اندالع الثورة ثم بدأت تنضم لها تدريجيا.
ويرى خبراء بش����ؤون اجلماعة أنها تتعام����ل بنفس الدرجة من 
احلذر مع القيادة العسكرية اجلديدة ألنها تريد جتنب تكرار احلملة 
التي تعرضت لها في املرة األخيرة التي حكم فيها اجليش البالد عام 
1952. وقال ماضي إن االخوان يشاركون كل املصريني املهم لكن أملهم 

تصاحبه »درجة من التردد واحلذر والقلق«.
ويقول ضياء رش����وان احمللل واخلبير في اإلس����الم السياسي إن 
لديهم خوفهم التقليدي من اجليش وخوفهم التقليدي من الصدام مع 
السلطة اجلديدة. وميز الصبر استراتيجية جماعة االخوان املسلمني 
القائمة على نهج من القاعدة الى القمة للترويج لرؤيتها عن اإلسالم 

في املجتمع. وهي ال تؤيد انتهاج العنف لتحقيق أهدافها. 

القاهرة � أ.ف.پ: أعلنت الس���لطات املصرية املشرفة على قناة 
السويس أمس أنها لم تتلق أي طلب لعبور سفن حربية إيرانية 

إلى مياه البحر االبيض املتوسط.
وقال احمد املناخلي مدير ادارة التحركات في قناة الس���ويس 
لوكالة فرانس برس »لم نتلق أي طلب لعبور سفن حربية ايرانية« 
مؤكدا عدم توافر معلومات لديه حول وجود بوارج ايرانية قرب 

القناة.
وأوضح ان »عبور أي سفينة حربية لقناة السويس يحتاج الى 

موافقة وزارة الدفاع ووزارة اخلارجية في مصر«.
واضاف »ل���م نتلق ايا من هذه املوافق���ات« الضرورية إلمتام 

عملية العبور.
بدورها قالت وكالة انباء الشرق األوسط املصرية ان هيئة قناة 
السويس نفت امس بشكل تام صحة أنباء حتدثت عن منع مصر 
عبور سفينتني حربيتني إيرانيتني للقناة«، مؤكدة عدم تلقي هيئة 

القناة اي طلب بهذا الشأن حتى اآلن.

عمان � وكاالت: كشفت صحيفة »العرب 
اليوم« االردني���ة أن هناك توجها عربيا 
القناع أمني عام جامع���ة الدول العربية 

عمرو موسى بالتمديد لفترة ثالثة.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر 
امس عن مصدر ديبلوماس���ي مسؤول 
باجلامعة العربية تأكيده بأن االمني العام 
تلقى اتصاالت من غالبية القادة العرب، 
بشأن مطالبته باالستمرار في موقعه وفي 

ظل الظروف الراهنة، وعدم تقدم أي دولة 
عربية حتى اآلن بأي ترشيحات لتولي 
منصب االمني العام الذي سيتم اختياره في 
القمة العربية املقررة في التاسع والعشرين 

من الشهر املقبل في بغداد.
وقال املصدر »ان ع���ددا من الدول 
العربي���ة أبلغ���ت موس���ى أن علي���ه 
مس���ؤوليات ال ميكن له جتاهلها، وأن 
عليه التزاما عربيا باالستمرار في املهمة 

املوكلة اليه، ومع غياب أي مرشح ميكن 
أن يكون عليه توافق عربي في املرحلة 
احلالية«، مشيرا الى أن هناك اقتراحا 
ضمنيا يجري التشاور حوله بأن يكون 
الترشيح القادم ملوسى لفترة ثالثة هو 

بالتوافق ترشيحا عربيا.
وأضاف أن االقتراح الثاني هو تأجيل 
الب���ت في مصير مقعد االمني العام الذي 
يكون شاغرا مع حلول اخلامس عشر من 

شهر مايو املقبل، وحتى تستقر االوضاع 
في مصر وتقدم مرشحا توافقيا، مشيرا 
الى أن االقت���راح الثالث يتضمن أنه في 
حال اصرار موس���ى على ع���دم التمديد 
لوالية ثالثة، أن يتولى أحد مس���اعديه 
تسيير ش���ؤون اجلامعة العربية لفترة 
مؤقتة حتى تستقر االوضاع الداخلية في 
مصر وبقية الدول العربية التي تواجه 

احتجاجات اجتماعية.

توجه عربي القناع موسى بالتمديد لفترة ثالثة في منصب األمين العام

عمرو موسى
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