16

األربعاء  23آب  2017العدد 3257

العالم

مصر

اقتراح تمديد الوالية الرئاسية:

هل يعيد الحياة إلى السياسة المصرية؟

قد يبعث الحديث عن تمديد الوالية
دستوري ،الحياة
الرئاسية بموجب
ٍ
تعديل ّ
في السياسية المصرية المعلقة منذ
تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.
لذلك تتجه األنظار إلى بعض األشخاص
موقفها من هذه
والجهات لمعرفة
ّ
القضية ّ
الحساسة ،في ظل التشكيك
بقدرة تأثيرها بحال كانت الرئاسة قد
حسمت قرارها بحتمية التعديل
القاهرة ــ أحمد فوزي
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن أن ت ـص ـب ــح م ـص ــر ســاحــة
سياسية ساخنة بفعل قرب انتخابات
الــرئــاســة (أي ـ ــار /مــايــو  ،)2018نــرى
فيها تنافس املرشحني أمام الرئيس
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،بـعــد سـنــوات
صعبة يعيشها املصريون في عهده،
ت ـت ـع ــال ــى األص ـ ـ ـ ــوات اآلن ،ك ـم ــا ب ــات
معروفًا ،للمطالبة بتعديل دستوري

بدأ اإلعالم بمهاجمة
موسى وإحدى الصحف
وصفته بـ«المضطرب»
ي ـط ـيــل مـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة ح ـت ــى تـصـبــح
ً
ست سنوات بــدال من أربــع فقط .لكن
«السخونة» الغائبة عنها بفعل غياب
ّ
الفعليني ،وخصوصًا أنه
املرشحني
ال بديل ّ
ّ
تحولت
جديًا من السيسي،
ـدال بني املؤيدين لتعديل مدة
إلــى جـ ٍ
الرئاسة وبني رافضيها.
في حقيقة األمر ،إن دستور  2014لم
ً
َّ
يطبق أصال حتى يتم تعديل مواده،
وج ـ ــرى ت ـجــاه ـلــه ف ــي ق ـضــايــا مهمة
كثيرة ،أبرزها أزمة تيران وصنافير،

والحق في التظاهر ،وعالقة الحكومة
بالبرملان.

أين «الساسة» من هذا المقترح؟

يـ ـع ـ ّـول ال ـب ـع ــض ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة،
كــي «ت ـصـ ّـحــي» سـيــاسـيــي م ـصــر ،أو
لتعيد بــاألحــرى الـنـبــض السياسي
إل ـ ـ ــى األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص وال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـت ــي
انكفأت بفعل مــوت املجال العام في
عهد السيسي .األمــن العام السابق
ل ـج ــام ـع ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ورئ ـي ــس
لجنة الخمسني التي كتبت دستور
 ،2014عمرو موسى ،خرج عن صمته
ال ـط ــوي ــل الـ ـ ــذي اس ـت ـم ــر ط ـي ـلــة ف ـتــرة
حكم السيسي ،ليؤكد أن «الحديث
املعاد عن تعديل الدستور ،في سنة
انـ ـتـ ـخ ــاب ال ــرئـ ـي ــس ،ي ـث ـي ــر ع ــام ــات
اسـتـفـهــام بـشــأن مــدى نـضــوج الفكر
الـسـيــاســي الـ ــذي يـقــف وراءه» .فــور
ه ـ ــذا ال ـت ـص ــري ــح ،بـ ـ ــدأت آل ـ ــة اإلع ـ ــام
املــؤيــدة للسلطة املصرية بمهاجمة
م ــوس ــى ووص ـف ـت ــه إح ـ ــدى الـصـحــف
بــ«املـضـطــرب» ،وال سيما أنــه طالب
ب ـ ـ ــأن ُي ـ ـ ـقـ ـ ـ ِـدم م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ع ـلــى
«تفعيل الــدسـتــور ال على تعديله»،
وذل ــك بـعــدمــا دع ــا الـسـيـســي بنفسه
إب ــان توليه وزارة الــدفــاع املصريني
إلــى التصويت على دسـتــور موسى
بـ«نعم».
ومــن بني الذين تتجه األنظار إليهم
بــانـتـظــار مــوقــف تـجــاه تـمــديــد فترة
الرئاسة ،حمدين صباحي ،الــذي لم
ّ
يعلق بعد على هــذا األمــر .صباحي
ه ــو اآلخ ـ ــر كـ ــان م ـه ــادن ــا لـلـسـلـطــات
ف ــي ب ــداي ــة ح ـكــم ال ـس ـي ـســي ،وه ــو ما
ج ـعــل امل ـص ــري ــن ال ــذي ــن ّأي ـ ـ ــدوه بعد
االنتخابات
ث ــورة « 25يـنــايــر» وفــي ّ
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ــى ،ي ـن ـف ــض ــون مــن
حــولــه ،وخ ـصــوصــا مــع انـكـفــائــه من
املشهد العام.
إلـ ــى ج ــان ــب م ــوس ــى وص ـب ــاح ــي ،قد
ي ـكــون املـسـتـشــار ه ـشــام جـنـيـنــه من
ّ
األصـ ـ ـ ــوات الـ ـت ــي ت ـش ــك ــل أه ـم ـي ــة فــي

قال السيسي أكثر من مرة إنه لن يبقى في الحكم بعد انتهاء فترة واليته (أ ف ب)
ه ــذه املــرحـلــة أي ـضــا ،وال سيما بعد
مــا شـهــده الــرئـيــس الـســابــق للجهاز
املـ ـ ــركـ ـ ــزي ل ـل ـم ـح ــاس ـب ــات م ـ ــن إق ــال ــة
مـ ــن م ـص ـب ــه بـ ـق ــان ــون مـ ــن ال ـس ـي ـســي
شخصيًا ثم محاكمته.
تكتل « 25ـ  »30في البرملان املصري
والذي عارض من قبل أكثر من قانون
في البرملان ،ينظر إليه البعض ـ برغم

تمرير اتفاقية الجزيرينت ـ باعتباره
عـنـصـرًا أســاسـيــا مــن بــن الــرافـضــن
ل ـت ـعــديــات ال ــدس ـت ــور أو ع ـلــى األق ــل
للتشويش على القضية في البرملان،
وإحـ ـ ـ ـ ــداث مـ ــا قـ ــد ي ـس ـه ــم فـ ــي رف ــض
شعبي للتعديالت املقترحة والتي،
ب ـحــال ت ـمــريــرهــا ،سـتـبـقــي السيسي
رئيسًا ملصر حتى عام .2020

وإلـ ــى ذلـ ــك ،إن أصـ ــوات مـثــل الـنــائــب
امل ـ ـخـ ــرج خ ــال ــد ي ــوس ــف (شـ ـ ـ ــارك فــي
حملة السيسي للرئاسة في ،)2014
والـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب هـ ـيـ ـث ــم الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ال ـ ــذي
ط ــامل ــا عـ ـ ــارض سـ ـي ــاس ــات الـسـيـســي
وت ــوج ـه ــات ح ـكــوم ـتــه االق ـت ـص ــادي ــة،
مــن املـتــوقــع أن تـكــون حــاسـمــة داخــل
البرملان تجاه هذه القضية.

فلسطين

غزة بال «ذهب أصفر» خالل أعوام
هي على أبعد تقدير خمس سنوات
فقط وستستورد غزة الرمال ،فاالحتالل
الذي بدأ سرقة «الذهب األصفر» قبل
أعوام ،تستنزفه اآلن وزارة االقتصاد في
القطاع ومعها التجار ،وخاصة أن اإلعمار
بقي حاجة ّ
ملحة نتيجة ثالث حروب
ُّ
شنت خالل ستة أعوام
غزة ــ مروة صابر
حالة شبه الفراغ السياسي في غزة،
ب ــن «ح ـك ــوم ــة ظ ــل» ت ــدي ــره ــا حــركــة
«ح ـمــاس» ووزارات مشلولة تابعة
إلم ــرة حـكــومــة «ال ـت ــواف ــق الــوطـنــي»
في رام الله ،وضعت «سلطة جودة
ال ـب ـي ـئ ــة» ف ــي م ــوق ــف ض ـع ـيــف أم ــام
وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـت ــاب ـع ــة إلدارة
«حـمــاس» ،فــالــوزارة تــواصــل سحب
الــرمــال الـصـفــراء املخصصة للبناء
مــن مقالعها بـصــورة عشوائية من
دون مــراعــا ٍة لنتائج ّذل ــك ،وخــاصــة
أن دراسات سابقة حذرت من تأثير
سحب الرمال على املخزون الجوفي
ً
للمياه ،الذي يعاني أصال استنزافًا
ش ــدي ـدًا بـسـبــب ت ـســرب م ـيــاه الـبـحــر

إلـ ـي ــه مـ ــن جـ ـه ــة ،وسـ ــرقـ ــة االحـ ـت ــال
اإلسرائيلي له من جهة أخرى.
ً
وفضال عن محدودية كميات الرمال
الـصــالـحــة السـتـعـمــالـهــا لـلـبـنــاء في
القطاع (مساحته ال تتعدى  365كلم
مــرب ـعــا) ،ف ــإن نـقـصــان الــرمــل ســوف
يـمـثــل مـشـكـلــة ف ــي تـغـطـيــة الـحــاجــة
العمرانية للسكان ،وخاصة أن نذر
م ــواجـ ـه ــات أخ ـ ــرى م ــع االحـ ـتـ ــال ال
ت ــزال قــائ ـمــة ،وه ــو مــا يـتـبـعــه حتمًا
تزايد في نسبة إعمار ما قد يدمر،
ع ـل ـم ــا ب ـ ـ ــأن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ي ـس ـت ـه ـل ــك 12
مليون متر مكعب سنويًا من الرمال
ألغراض البناء.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة وحـ ــدهـ ــا
(ُ ،)2014د ّمـ ــر نـحــو أح ــد عـشــر ألــف
وحدة سكنية كليًا وفقًا إلحصاء ات
شبه رسمية ،ومنذ ذلك الوقت تسير
اإلعمار ببطء ،لكن االحتالل
عملية
ّ
ال يـ ـ ــزال ي ـق ــن ــن دخـ ـ ــول م ـس ـت ـلــزمــات
البناء.
ـان ي ـف ـت ــرض ب ـ ــوزارة
ـ
ـ
ك
ـع
ـ
ـ
ق
ـوا
ـ
ـ
ل
هـ ــذا ا
ّ
االقـتـصــاد أن تـقــنــن بــدورهــا عملية
سحب الــرمــال وفــق األولــويــات ،لكن
املــديــر الـعــام ل ـ «املـصــادر الطبيعية»
في الوزارة ،عبد القادر بنات ،يجيب
بـ ــأن ه ـن ــاك تــوج ـهــا ن ـحــو اس ـت ـيــراد
الــرمــال مــن صـحــراء سيناء فــي حال
تـحـســن ال ـعــاقــات م ــع م ـصــر ،نــافـيــا

وجـ ــود «اس ـت ـع ـم ــال ج ــائ ــر ل ـلــرمــال»
رغــم وع ــود سابقة مــن «االقـتـصــاد»
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى خـ ـ ـط ـ ــط تـ ـ ـح ـ ــد م ــن
استنزاف الرمال.
ه ــذا ال ـحــديــث يـتـنــاقــض م ــع حــديــث
أحـ ـ ـ ــد امل ـ ــالـ ـ ـك ـ ــن فـ ـ ــي مـ ـقـ ـل ــع خـ ــاص

عـ ــن أن هـ ـن ــاك «اسـ ـتـ ـخ ــدام ــا ج ــائ ـرًا
لـلـثــروة الــرمـلـيــة لــدرجــة يـصــل فيها
االس ـت ـخــراج إلــى الـطـبـقــات الطينية
الـتــي تعمل كـفــاتــر ملـيــاه املـطــر قبل
وص ــولـ ـه ــا إلـ ـ ــى امل ـ ـيـ ــاه الـ ـج ــوفـ ـي ــة».
وي ـ ـعـ ــزو ه ـ ــذا الـ ـسـ ـل ــوك إل ـ ــى «رغ ـب ــة

يؤدي استنزاف الرمال إلى التأثير في مستويات المياه الجوفية (آي بي ايه)

ال ـ ــوزارة فــي حـصــد األرب ـ ــاح نتيجة
اإلقـ ـب ــال امل ـت ــزاي ــد ع ـلــى مـسـلـتــزمــات
البناء» ،وال سيما أن املقالع الخاصة
ّ
حتى لــو تملكها صــاحــب األرض ال
يحق له التصرف فيها بحرية دون
الحصول على ترخيص من الدائرة
املختصة فــي وزارة االقـتـصــاد .لكن
مــالــك املـقـلــع ال يـحـ ُـصــل عـلــى نسبة
كتلك التي تجنيها الحكومة.
بـجــانــب ذل ــك ،ارت ـفــع سـعــر اإليـصــال
املـ ـف ــروض م ــن ال ـح ـكــومــة (اإلي ـص ــال
ق ـي ـمــة م ــا ي ــدف ـع ــه امل ـ ـقـ ــاول ع ــن ثـمــن
كـ ــل ك ـ ــوب ل ـ ـ ـ ــوزارة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد) عــن
الـ ـع ــام امل ــاض ــي ب ـن ـس ـبــة  ،%35فـفــي
حني بلغ اإليصال في عهد السلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة (ح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح») 30
ً
ش ـي ـك ــا ،فـ ــإن ق ـي ـم ـتــه الـ ـي ــوم ت ـع ــادل
مـئـتــي شـيـكــل قـبــل أن تـصــل «نـقـلــة»
ً
الرمل إلى املواطن بقيمة  450شيكال
مــع احتساب املسافة التي تقطعها
الشاحنة ( 100دوالر أميركي = 350
ً
ش ـي ـكــا) ،فـيـمــا ال تـتـكـبــد الـحـكــومــة
تـكــالـيــف تشغيلية فــي مـجـمــل هــذه
العملية.
ووفــق إحصائية رسمية ،يبلغ عدد
املقالع  15في جميع أنحاء القطاع،
مـ ــا بـ ــن ح ـك ــوم ـ ّـي ــة ص ــافـ ـي ــة ،أه ـم ـهــا
عند املنطقة الـحــدوديــة شـمــال غرب
الـقـطــاع ومنطقة املــواصــي فــي خــان

