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تعديل دستوري وشيك:
السيسي رئيسًا حتى  2020من دون انتخابات؟
ف ــي اس ـت ـخ ــدام ح ـقــوق ـهــا ال ـنــاب ـعــة من
القانون الدولي ،سواء داخل حدودها
أو خارجها ،في حــال بــروز ّ
أي تهديد
إره ـ ــاب ـ ــي» .وأض ـ ـ ــاف ال ـ ـقـ ــول« :ن ـتــابــع
ال ــوض ــع ه ـن ــاك (ف ــي إدل ـ ــب) ع ــن كـثــب؛
فـكـمــا تـعـلـمــون س ـي ـطــرت مـجـمــوعــات
متطرفة عليها فــي اآلون ــة األخ ـيــرة»،
موضحًا أن تركيا تتخذ كافة التدابير
ال ـضــروريــة عـلــى ح ــدود والي ــة هــاتــاي
ملواجهة أي تهديد محتمل.
ويأتي حديث يلدريم بعد يــوم واحد
مــن إع ــان وزي ــر ال ـج ـمــارك الـتــركــي أن
السلطات سوف ّ
تحد من حركة السلع

أعلنت أنقرة
ّ
مصادرة طائرات مسيرة
قبل دخولها معبر
باب الهوى

منطقتي عفرين وإدلب بعد االجتماع
األمني األخير قي قصر شانقايا ،قال
إن ــه «ال تـغـيـيــرات ف ــي سـيــاســة تركيا
األمنية» ،مشددًا على أنها «لن تتردد

بسبب ســوء التغذية وأم ــراض يمكن
الوقاية منها» .وبحسب املنظمة ،التي
ُ
ّ
تعنى باألطفال ،فــإن  2.2مليون طفل
يـمـنــي ت ـحــت س ــن ال ـخــام ـســة يـعــانــون
سـ ــوء ال ـت ـغ ــذي ــة ال ـ ـحـ ــاد ،ب ـي ـن ـهــم نـحــو
نصف مليون يطاولهم سوء التغذية
«ال ـح ــاد ال ـشــديــد» ( ،)SAMوذلـ ــك في
زيــادة كبيرة «تصل إلــى  200في املئة
مقارنة بعام  ،»2014ما ينذر بـ«خطر
وقوع البالد في مجاعة».
ُ
وت ـع ـت ـبــر مـحــافـظــة ص ـعــدة م ــن ضمن
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـخ ـم ــس الـ ـكـ ـب ــرى ال ـتــي
تـسـ ّـجــل أع ـلــى م ـعــدالت س ــوء التغذية
ّ
«تسجل
الـحــاد بــن األط ـفــال ،فــي حــن

غـيــر اإلغــاثـيــة عـبــر معبر ب ــاب الـهــوى
إل ــى إدلـ ــب ،لـكــونـهــا تـخـضــع لسيطرة
«تنظيم إرهابي» .وشهد أمس تطورًا
الف ـت ــا ع ـلــى امل ـع ـبــر ن ـف ـســه ،إذ أعـلـنــت
ال ـج ـم ــارك ال ـتــرك ـيــة ض ـبــط  4ط ــائ ــرات
ّ
مسيرة عن بعد و 68جهازًا إلكترونيًا
فــي معبر جلوة غ ــوزو ،بعدما اشتبه
ّ
مفتشو الجمارك في تصرفات سائق
ّ
إح ــدى الـشــاحـنــات املـحــمـلــة بالسماد
الــزراعــي .وأش ــارت إلــى أنــه جــرى فتح
ت ـح ـق ـيــق ف ــي ال ـ ـحـ ــادث «لـ ـع ــدم وج ــود
ّ
أي فواتير نظامية لها ،وكونها غير
ّ
مـســجـلــة فــي الـنـظــام الـتــركــي الـخــاص
ّ
املسيرة عن بعد».
بالطائرات
(األخبار)

امل ـحــاف ـظــة أع ـلــى م ـع ــدالت ال ـت ـقــزم بني
األط ـ ـفـ ــال ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم» ،إذ
يعاني «ثمانية من أصل عشرة أطفال
في املحافظة من سوء التغذية املزمن»،
وفق «يونيسف».
ويـشـيــر ال ـخ ـبــراء إل ــى أن الـطـفــل ال ــذي
يعاني من سوء التغذية ّ
معرض بشكل
ّ
أكثر لإلصابة بالكوليرا .وهذا ما أكده
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم امل ـن ـظ ـمــة ف ــي ال ـي ـمــن،
محمد األسـعــدي ،الــذي قــال في حديث
إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إن «نـ ـص ــف حـ ــاالت
اإلصــابــة بالكوليرا هــي مــن األطـفــال»،
ّ
وإن الوباء يشكل «خطرًا على األطفال
الذين يعانون سوء التغذية على وجه
الـتـحــديــد» .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،تشير
مـنـظـمــة «أن ـ ـقـ ــذوا األط ـ ـفـ ــال» ال ــدول ـي ــة،
ً
إلـ ــى أن «طـ ـف ــا يـمـنـيــا واح ـ ـ ـدًا يـصــاب
ب ــال ـك ــول ـي ــرا ك ــل  35ث ــانـ ـي ــة» .وحـ ــذرت
امل ـن ـظ ـم ــة ،األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،م ــن أن
«أكثر من مليون طفل في اليمن عرضة
للموت أكثر من غيرهم بثالثة أضعاف
ً
في حال إصابتهم بالكوليرا» ،مشيرة
إلـ ــى أن «أن ـظ ـم ــة امل ـن ــاع ــة لـ ــدى ه ــؤالء
الحاد».
األطفال أضعفها سوء التغذية ّ
وأواخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ــاض ـ ــي ،ح ـ ـ ــذرت
األم ــم املـتـحــدة مــن أن  80فــي املـئــة من
األطـفــال فــي اليمن بحاجة ماسة إلى
امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة ،وأن ّ حالتهم
ت ـتــدهــور «ف ــي ظ ــل أس ــوأ ت ـفــش لــوبــاء
الـكــولـيــرا فــي الـعــالــم وس ــط أكـبــر أزمــة
إنسانية عاملية».

تبدو االنتخابات الرئاسية التي
من المفترض أن تنعقد
في أيار /مايو  2018في
ّ
مهب الريح ،إذ إن تعديالت
دستورية وشيكة قد تشمل
الحالية
إطالة مدة الرئاسة ً
لتكون ست سنوات بدال من
ّ
وتوسع من صالحياتها
أربع،
القاهرة ــ جالل خيرت
تبدو التعديالت الدستورية أوسع من
املتوقع حتى اآلن ،إذ إن قرارات األجهزة
التي سيتم نقلها إلى البرملان املصري
خ ــال األي ـ ــام اآلت ـي ــة تـتـضـمــن الـعــديــد
من املقترحات ،من بينها مقترح عدم
إجراء االنتخابات الرئاسية في أيار/
م ــاي ــو املـ ـقـ ـب ــل ،وت ـض ـم ــن االس ـت ـف ـت ــاء
الــدسـتــوري املتوقع بــدايــة  2018مــادة
ت ـض ـم ــن بـ ـق ــاء ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح
الـسـيـســي رئـيـســا حـتــى  ،2020بحيث
يتم تطبيق إطالة مــدة واليــة الرئيس
لتكون ســت سـنــوات ،وهــي امل ـ ّـدة التي
تم التوافق عليها بشكل نهائي كوالية
للرئيس.
ال يـتــوقــف الـحــديــث فــي أروق ــة النظام
ٌ
تعديالت
عــن التعديالت الدستورية.
قد تكون أولى مهمات الهيئة الوطنية
لالنتخابات التي نص الدستور على
أن تكون جهة االختصاص في إجــراء
أي ان ـت ـخــابــات أو اس ـت ـف ـت ــاءات خــال
السنوات املقبلة .وجرى التوافق على
أن تتضمن التعديالت مواد كثيرة ،من
بينها مدة والية الرئيس ،بحيث تمرر
جميع التعديالت دفعة واح ــدة خالل
االستفتاء .ومن املقرر أن تتم الصياغة
النهائية للتعديالت من قبل البرملان
ع ـبــر «ائـ ـت ــاف دع ــم م ـص ــر» الـ ــذي بــدأ
نوابه بالترحيب بمقترح التعديالت
من دون أن يطرح رسميًا على النواب
في اجتماعاتهم حتى اآلن.
وي ـت ــوق ــع أن ت ـم ــر ال ـت ـع ــدي ــات بـحــالــة
ال ـجــدل نفسها الـتــي صــاحـبــت تمرير

اتـفــاقـيــة ال ـت ـنــازل عــن جــزيــرتــي تـيــران
وص ـ ـنـ ــاف ـ ـيـ ــر ل ـ ـل ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،إذ ت ـل ـقــى
ال ـت ـعــديــات رف ـضــا حــاس ـمــا م ــن تكتل
املـعــارضــة مـقــابــل تــرحـيــب مــن ائـتــاف
األغلبية الذي سيبدأ طرح مناقشتها
خ ــال األيـ ــام املـقـبـلــة .يـتــرافــق ذل ــك مع
تمهيد إعــامــي مستند إل ــى ض ــرورة
املــواف ـقــة عـلــى الـتـعــديــات بــاعـتـبــارهــا
ض ـ ــروري ـ ــة مل ــواجـ ـه ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب وس ــط
ت ـ ـخـ ــوفـ ــات م ـ ــن نـ ـس ــب املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
التصويت على االستفتاء ،علمًا بأنه
ال يــوجــد نــص دسـتــوري يـحــدد نسبة
مـشــاركــة م ـحــددة العـتـبــار الـتـعــديــات
الدستورية نافذة ،فيما يبقى الشرط
الوحيد لنفاذها موافقة أكثر من %51
ممن يتوجهون إلى صناديق االقتراع.
وت ـت ــواص ــل ق ـي ــادات «دعـ ــم م ـصــر» مع
األجـ ـه ــزة امل ـخ ـت ـل ـفــة م ــن أجـ ــل االت ـف ــاق
عـ ـ ـل ـ ــى صـ ـ ـي ـ ــاغ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـع ـ ــدي ـ ــات الـ ـت ــي
س ـت ـكــون ع ـلــى أول ــوي ــة ع ـمــل ال ـبــرملــان
مع عودته إلى االنعقاد بداية تشرين
األول /أكـتــوبــر املـقـبــل ،مــع االسـتـعــداد
ً
إلج ــراء انـتـخــابــات املـحـلـيــات ب ــدال من
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ف ــي الـنـصــف
األول م ــن ال ـع ــام امل ـق ـبــل ،ع ـلــى أن يتم
تقليص الـصــاحـيــات الــواس ـعــة التي
حصلت عليها املـجــالــس الـبـلــديــة في
دستور .2014
(ا ف ب)

مصادر لـ«األخبار» تحدثت عن وجود
رؤيـ ــة تـشـمــل ت ـعــديــات واس ـع ــة مل ــواد
الدستور هي بمثابة «ثــورة» ،إذ إنها
تـتـضـمــن م ـ ــواد عـ ــدة ت ـض ـمــن تــوسـيــع
صالحيات الرئيس وتمديد حقه في
الـ ـت ــرش ــح مـ ـ ــرات عـ ـ ــدة ،ولـ ـي ــس مــرتــن
فقط ،كما هــو ممكن اآلن .هــذا إضافة
إلـ ــى ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى امل ـ ـ ــواد ال ـخــاصــة
بالبرملان والسلطة القضائية لتطويع
الصياغات الجديدة مع القوانني التي
أق ـ ّـره ــا الــرئ ـيــس م ــؤخـ ـرًا ،وم ــن بينها
ح ـق ــه فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار رؤسـ ـ ـ ــاء ال ـه ـي ـئــات
ال ـق ـض ــائ ـي ــة مـ ــع م ـ ـ ــواد ال ــدسـ ـت ــور فــي
صيغته الجديدة.
كــذلــك تـتـضـمــن ال ـت ـعــديــات املـقـتــرحــة
توسيع سلطات الرئيس في القضاء،
ً
وف ــي ات ـخ ــاذ قـ ـ ــرارات م ـن ـف ــردة ،فـضــا
عــن زي ــادة مــدة تمديد حــالــة الـطــوارئ
مــن دون اللجوء إلــى استفتاء شعبي
واالكـ ـتـ ـف ــاء ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى مــواف ـقــة
الـبــرملــان والـحـكــومــة واملـجـلــس األعلى
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة .وتـ ـشـ ـم ــل أي ـض ــا
تنفيذ مطلب عــدد مــن ن ــواب الـبــرملــان
بـعــدم إل ــزام املجلس بــإرســال مشاريع
القوانني إلى مجلس الدولة ملراجعتها
دستوريًا واالكتفاء باملشاريع املقدمة
م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي س ـي ـتــم إرســال ـهــا
بشكل تلقائي ملراجعة مــدى توافقها
مع مواد الدستور.
وتتضمن التعديالت املقترحة تكريس
ح ـ ــق ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ف ـ ــي إق ـ ــال ـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة
واملــوافـقــة على تعيني ال ــوزراء الجدد،
بـ ـحـ ـي ــث ي ـ ـظـ ــل هـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــن حـ ـ ــق رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ــع إم ـك ــان ـي ــة أن ي ـكــون
ال ـب ــرمل ــان شــري ـكــا ف ــي الـ ـق ــرار ف ــي حــال
رف ـضــت األغـلـبـيــة الـبــرملــانـيــة بــرنــامــج
الحكومة أو طلبها سحب الثقة منها
ل ـض ـع ــف األداء أو ألي س ـب ــب يـتـفــق
عـلـيــه الـ ـن ــواب ،م ــع إل ـغ ــاء االل ـت ــزام ــات
الــدس ـتــوريــة ت ـجــاه الـصـحــة والتعليم
والـ ـبـ ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي الـ ـت ــي يـتـضـمـنـهــا
الدستور في صيغته الحالية.
وسـ ـ ـت ـ ــؤدي الـ ـتـ ـع ــدي ــات ال ــدس ـت ــوري ــة
الجديدة في حــال إقــرارهــا إلــى تعديل
ال ــائ ـح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة مل ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
إضافة إلى اللوائح الخاصة بالهيئات
القضائية.

فلسطين

«فصائل غزة» تجتمع بفريق دحالن في القاهرة
م ــرة جــديــدةُ ،يـفـتــح معبر رف ــح على
الحدود بني قطاع غزة ومصر ،لسفر
قياديني فلسطينيني بصورة خاصة،
بـعــد خـمـســة أش ـهــر م ــن إغ ــاق ــه في
وجــه الغزيني .هــذه املــرة ُسمح لنحو
ً
 17مسؤوال من الفصائل وحكوميني
بالسفر يوم أمس ،إلى القاهرة .وهذا
الوفد يمثل «اللجنة الوطنية للتنمية
والـ ـتـ ـك ــاف ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي» ،وي ـض ــم
القياديني إسماعيل األشقر وصالح
ال ـ ـبـ ــردويـ ــل عـ ــن ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس»،
والقيادي خالد البطش عن «الجهاد
اإلسالمي» ،وعن «التيار اإلصالحي
لحركة فتح» (فريق دحــان) أشرف
جمعة ومــاجــد أبــو شـمــالــة ،وعصام
أبو دقة عن «الجبهة الديموقراطية»،
والقيادي أسامة أحمد عن «الجبهة
الشعبية».

بجانب هؤالء ،ثمة أعضاء من اللجنة
االس ـت ـش ــاري ــة ال ـتــاب ـعــة ل ــ«ال ـت ـكــافــل»
غ ـ ــادروا لـبـحــث قـضــايــا ع ــدة تتعلق
بتخفيف الحصار عن غزة ،وخاصة
أن م ــن ب ـي ـن ـهــم م ـم ـث ـلــن ع ــن ل ـج ــان:
الصحة ،التعليم ،القروض ،املشاريع
والكهرباء ،على أن يشكل كل منها
فــرقــا فـنـيــة بـعــد عــودت ـهــم إل ــى غ ــزة.
وال ــزي ــارة الـتــي ستستغرق أسبوعًا
ً
كـ ـ ــامـ ـ ــا ،وف ـ ـ ــق مـ ـ ـص ـ ــادر إع ــامـ ـي ــة
فلسطينية ،سيلتقي خاللها الوفد
م ـســؤولــن فلسطينيني ومـصــريــن
لبحث التفاهمات األخيرة في القاهرة.
وفي انتظار الوفد القيادي في «فريق
دحالن» سمير املشهراوي ،الذي كان
من املقرر أن يــزور غــزة لكن زيارته
تأجلت أكثر مرة ،كما تقرر أال يزور
الوفد املذكور دولة اإلمارات حاليًا في

ظــل األزم ــة الخليجية ،ملــا سيشكله
ذل ــك م ــن إحـ ــراج ل ــ«ح ـم ــاس» بسبب
تحالفها مع قطر.
في سياق متصل ،قدمت «حماس»،
أم ــس ،تعزية إلــى «جـمـهــوريــة مصر
ال ـع ــرب ـي ــة ب ـض ـح ــاي ــا حـ ـ ــادث ال ـس ـيــر
امل ــؤس ــف ف ــي مــديـنــة اإلس ـك ـنــدريــة».
وق ــال املـتـحــدث بــاســم الـحــركــة حــازم
ق ــاس ــم ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،إن
«ح ـم ــاس ت ـش ــارك الـشـعــب املـصــري
الـشـقـيــق مـشــاعــره إزاء ه ــذا الـحــدث
الحزين».
ُ
إلــى ذلــك ،نقل عــن مــواقــع إسرائيلية
أن ال ـت ـن ـس ـيــق األمـ ـن ــي ب ــن الـسـلـطــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة وإس ــرائ ـي ــل اسـتــؤنــف
قبل أيام ،لكن مع تحفظ السلطة على
اإلعالن الرسمي عن هذه الخطوة.
(األخبار)

