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قاهرة عسكريًا

في بيان له إلى مظاهرات في جميع أنحاء
ال �ب�ل�اد ل�ل�ت�ن��دي��د ب��االن �ت �ه��اك��ات ض��د ن�س��اء
م �ص��ر م ��ن ق �ب��ل ق� ��وات االن � �ق �ل�اب .ك �م��ا دع��ا
التحالف في بيان له إلى مواصلة التظاهر
ط��وال األسبوع القادم تحت شعار الحرية
ل�ل�ش��رف��اء دع �م��ًا للمعتقلني واألح � � ��رار من
جميع التيارات.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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إلغاء مجلس الشورى املصري
القاهرة ــ رانيا العبد
إل� � �غ � ��اء م� �ج� �ل ��س ال � � �ش � � ��ورى ،وخ �ف ��ض
صالحيات رئيس الجمهورية ،ورف��ع
ش � � ��روط ال �ج �ن �س �ي��ة م� ��ن أج � ��ل دخ� ��ول
رئاسة الجمهورية واملجلس الوزاري،
ه��ي أب ��رز ت�ع��دي�لات ال�ج�ل�س��ة األخ �ي��رة
ل �ل �ج �ن��ة ال �خ �م �س�ي�ن امل� �ن ��اط ��ة ب �ت �ع��دي��ل
الدستور املصري لعام .2012
وج� � ��اء ق� � ��رار إل � �غ� ��اء ال� �غ ��رف ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ل �ل �ب��رمل��ان إث� ��ر ت �ص��وي��ت  23مل�ص�ل�ح��ة
إل� �غ ��اء م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى ،م �ق��اب��ل 19
ص ��وت ��ًا أي� � ��دوا ب � �ق ��اء ه ،ف ��ي ظ ��ل غ �ي��اب
سبعة أعضاء وامتناع ممثل القوات
امل �س �ل �ح ��ة ب��ال �ل �ج �ن��ة ع� ��ن ال �ت �ص��وي��ت
«اع �ت��راض��ًا ع�ل��ى االن �ف �ع��ال ال ��ذي ش��اب
مناقشات الجلسة».
وحصلت «األخ �ب��ار» على امل��واد التي
أجري التوافق عليها بني لجنتي نظام
الحكم والصياغة في لجنة الخمسني،
وامل�ق��رر عرضها على الجلسة العامة
ل �ل �ج �ن��ة ت �ع��دي��ل ال ��دس� �ت ��ور األس� �ب ��وع
املقبل ،بخصوص السلطة التنفيذية
ب � �ف� ��روع � �ه� ��ا (رئ � � �ي� � ��س ال � �ج � �م � �ه ��وري ��ة،
الحكومة ،اإلدارة املحلية).
ووضعت اللجنة شروطًا جديدة على
رئيس الجمهورية ،ورئيس الحكومة،
وال � � ��وزراء ،ف��ي أال ي �ك��ون��وا ق��د ح�م�ل��وا
ه��م أو أي م��ن وال��دي�ه��م جنسية دول��ة
أخرى (مادة  116ومادة  ،)138في حني
أن دس �ت ��ور  2012ك ��ان ي �ش �ت��رط ع�ل��ى
الرئيس فقط – بمفرده من دون أبويه
– أال يحمل جنسية دولة أخرى ،بينما
ك � ��ان ي �ش �ت ��رط ف� ��ي رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة
والوزراء أال يكونوا قد حملوا جنسية
دولة أخرى ،ولم يتنازلوا عنها خالل
عام من بلوغهم سن الثامنة عشرة.
وت �ن��ص امل� ��ادة ( )122ع �ل��ى أن رئ�ي��س
الجمهورية يتولى سلطاته بواسطة
رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ون � ��واب � ��ه
وال � � � � � � � � ��وزراء ،ع � � ��دا م� � ��ا ي� �ت� �ص ��ل م �ن �ه��ا
ب��ال��دف��اع واألم� ��ن ال �ق��وم��ي وال�س�ي��اس��ة
ال �خ ��ارج �ي ��ة ،وال �س �ل �ط��ات امل �ن �ص��وص
عليها ف��ي امل��واد (،)126( ،)121( ،)97
( )147( ،)132( ،)129( ،)128( ،)127من
ال��دس �ت��ور ،واالخ �ت �ص��اص��ات امل��ذك��ورة
ف��ي ه��ذه امل ��واد ه��ي :اق �ت��راح ال�ق��وان�ين،

واختيار رئيس الوزراء ،وحل البرملان
ف� ��ي ح ��ال ��ة ال � �خ�ل��اف ع� �ل� �ي ��ه ،وت �م �ث �ي��ل
الدولة في عالقاتها الخارجية ،وإبرام
امل �ع��اه��دات ،وال �ق �ي��ادة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ق��وات
امل�س�ل�ح��ة ،وت�ع�ي�ين امل��وظ�ف�ين امل��دن�ي�ين
وال�ع�س�ك��ري�ين وامل�م�ث�ل�ين السياسيني،
واتهام رئيس ال��وزراء أو أحد أعضاء
الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم.
ووض �ع��ت امل ��ادة ( )130ش��رط م��واف�ق��ة
مجلس ال ��وزراء على إص��دار الرئيس
ق��رارًا بالعفو عن العقوبة ،وذل��ك ألول
م��رة ف��ي ت��اري��خ م �ص��ر ،ون� ّ�ص��ت امل��ادة
ذاتها على أن قانون العفو الشامل عن

لم يعد الرئيس قادرًا
على إصدار عفو عن
المسجونين دون
موافقة أغلبية مجلس
الشعب

املسجونني يشترط إلص��داره موافقة
أغ �ل �ب �ي��ة م�ج�ل��س ال �ش �ع��ب ،وذل� ��ك ألول
م��رة أي�ض��ًا ،حيث ك��ان يجوز للرئيس
من قبل إصدار قانون بالعفو الشامل
في غياب مجلس الشعب.
وت�ش�ت��رط امل ��ادة ( )127ليعلن رئيس
الجمهورية الحرب ،أو يرسل القوات
امل �س �ل �ح��ة خ � ��ارج ال � �ب �ل�اد ،أن ي�ح�ص��ل
ع�ل��ى م��واف�ق��ة مجلس ال��دف��اع الوطني
وثلثي أعضاء مجلس الشعب ،بعدما
ك ��ان ُي �ش �ت��رط ال �ح �ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة
األغلبية فقط في دستور .2012
وأقرت اللجنة نظامًا ملحاسبة رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ،ومحاكمته ،بطلب ثلث
أع � �ض� ��اء ال � �ب� ��رمل� ��ان ،وه � ��و م� ��ا ي �ط��اب��ق
نظام املحاسبة في دستور  ،2012مع
إض��اف��ة ت�ه�م��ة ان �ت �ه��اك ال��دس �ت��ور إل��ى
ت�ه�م��ة ال �خ �ي��ان��ة ال�ع�ظ�م��ى ال �ت��ي ك��ان��ت

مذكورة سلفًا ،وال يصدر قرار االتهام
ّ
إال بثلثي األعضاء.
وب � �ش� ��أن ت �ش �ك �ي��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ت �ن��ص
امل� � ��ادة رق� ��م ( )121ع �ل��ى أن «ي �خ �ت��ار
رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة رئ �ي �س��ًا مل�ج�ل��س
ّ
ال � � ��وزراء ،وي �ك��ل �ف��ه ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة
وع� � � ��رض ب ��رن ��ام� �ج� �ه ��ا ع� �ل ��ى م �ج �ل��س
ال� �ش� �ع ��ب خ �ل ��ال ث�ل��اث�ي��ن ي� ��وم� ��ًا ع �ل��ى
األك� �ث ��ر ،ف� ��إذا ل ��م ت �ح �ص��ل ع �ل��ى ال�ث�ق��ة
ُيكلف رئيس الجمهورية رئيسًا آخر
مل�ج�ل��س ال� � ��وزراء م��ن ال �ح��زب ال�ح��ائ��ز
أك�ث��ري��ة م�ق��اع��د م�ج�ل��س ال �ن��واب ،ف��إذا
لم تحصل حكومته على الثقة خالل
م��دة م�م��اث�ل��ة ،ي�خ�ت��ار مجلس الشعب
رئيسًا ملجلس الوزراء ،ويكلفه رئيس
الجمهورية تشكيل الحكومة ،على أن
تحصل ع�ل��ى ال�ث�ق��ة خ�لال م��دة أخ��رى
مماثلة ،وإال يحل رئيس الجمهورية
م �ج �ل��س ال �ش �ع ��ب ،وي ��دع ��و الن �ت �خ��اب
م�ج�ل��س ج��دي��د خ�لال س�ت�ين ي��وم��ًا من
تاريخ صدور قرار الحل .وفي جميع
األح��وال يجب أال يزيد مجموع املدد
املنصوص عليها في هذه املادة على
تسعني يومًا .وف��ي حالة حل مجلس
ال � �ش � �ع� ��ب ،ي� � �ع � ��رض رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها
على مجلس الشعب في أول اجتماع
له.
ّ
وت��رك ال��دس�ت��ور تحديد ُم��رت��ب رئيس
ال� �ج� �م� �ه � ُ�وري ��ة ل� �ل� �ق ��ان ��ون ،وال ي �س��ري
ّ
تعديل املرتب أثناء مدة الرئاسة التي
تقرر فيها التعديل ،وال يجوز لرئيس
الجمهورية أن يمنح لنفسه أي أوسمة
أو نياشني أو أنواط ،وإذا تلقى بالذات
أو ب��ال��واس�ط��ة ه��دي��ة ن�ق��دي��ة أو عينية
بسبب امل�ن�ص��ب أو بمناسبته ،ت��ؤول
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ي ��ذك ��ر أن م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى ك � ��ان ق��د
َّ
ت �ش��ك��ل ألول م� ��رة ف ��ي ع �ه��د ال��رئ �ي��س
ال��راح��ل م�ح�م��د أن ��ور ال �س��ادات ف��ي 22
أي � ��ار  1980إث� ��ر اس �ت �ف �ت��اء ع� ��ام ُع� � ِّ�دل
على أس��اس��ه دس�ت��ور م�ص��ر ،وأضيف
بموجب ه��ذا التعديل ب��اب جديد إلى
ال��دس �ت��ور ت�ض�م��ن ال �ف �ص��ل األول منه
بيان األحكام الخاصة بهذا املجلس،
وك��ان أول اجتماع ل��ه ف��ي أول تشرين
الثاني.1980

تقرير

ّ
القاهرة تلمع صورتها في الخارج
تبحث الحكومة املصرية عن
مصادر لتمويل خطوة التعاقد
مع الشركة األميركية لتحسني
صورة القاهرة في العالم ،وخاصة
الواليات املتحدة التي اهتزت
بعد ثورة  30يونيو

القاهرة ـ إيمان إبراهيم
ت�ع��اق��دت ال�ح�ك��وم��ة امل�ص��ري��ة م��ع الشركة
األميركية «»GLOVER PARK GROUP
التي تعد واحدة من الشركات األميركية
امل� �ه� �م ��ة ف � ��ي م � �ج� ��ال ال � �ع�ل��اق� ��ات ال �ع ��ام ��ة
وامل �س ��اي �س ��ة ،وت �ت �م �ت��ع ب �س �م �ع��ة ون �ف��وذ
ك �ب �ي��ري��ن م� ��ع م� ��راك� ��ز ص �ن ��ع ال� � �ق � ��رار ف��ي
ال� � ��والي� � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة .ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� ��ررت
خ �ط��وت �ه��ا ف ��ي ب �ي��ان رس �م��ي ص� ��در م�ن��ذ
أس� �ب ��وع�ي�ن ت �ق ��ري �ب ��ًا ،ب � ��أن «ال �ح �ك ��وم ��ات

وزير الخارجية املصري حازم الببالوي (كريم صهيب ــ أ ف ب)

امل �ص��ري��ة امل �ت �ع��اق �ب��ة دأب � ��ت م �ن��ذ ت��وق�ي��ع
برنامج املساعدات مع الواليات املتحدة
ع�ل��ى ال�ت�ع��اق��د ،س ��واء م��ع ش��رك��ة واح ��دة،
أو مع أكثر من شركة تعمل في مجاالت
العالقات العامة وفقًا للحاجة» .وأضاف
بيان الحكومة أن «حكومة هشام قنديل
ً
لم توقع عقدًا مماثال مع إح��دى شركات
العالقات العامة ،فيما سبق أن تعاقدت
ج�م��اع��ة اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين م��ع ش��رك��ات
أم �ي��رك �ي��ة ق �ب��ل ت ��ول ��ي ال��رئ �ي��س امل �ع ��زول
محمد مرسي ،الحكم وخالله».
بدورها أوضحت وزارة الخارجية التي
تولت ابالغ املصريني الخطوة التي بدت
كأنها خطوة جديدة على الفكر املصري،
أن «التعاقد مع شركات العالقات العامة
األميركية له نهج متعارف عليه بني دول
ال �ع��ال��م ،ح�ي��ث ي �ح��رص ع ��دد ك�ب�ي��ر منها
ع�ل��ى ال�ت�ع��اق��د م�ع�ه��ا لتسهيل ال�ت��واص��ل
بني حكوماتها وجهات صنع القرار في
الواليات املتحدة ،باعتبارها دولة كبرى
ل �ه��ا م �ص��ال��ح وات� � �ص � ��االت ف ��ي م�خ�ت�ل��ف
ّ
أن �ح ��اء ال �ع ��ال ��م» .م �ص��در رئ ��اس ��ي م��ط�ل��ع
أوضح لـ«األخبار» أن الحكومة اضطرت
بشأن التعاقد مع الشركة
إلى اتخاذ قرار ً
األميركية ،وخاصة أن العالقات املصرية
األم �ي��رك �ي��ة ت��أث��رت ك �ث �ي �رًا ب �ع��د ث� ��ورة 30
ي��ون �ي��و ،وم� ��ا راف� �ق ��ه م ��ن ق �ط��ع ل�ل�م�ع��ون��ة
االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة
امل� �ص ��ري ��ة ،ك ��ذل ��ك األن � �ب� ��اء وامل �ع �ل ��وم ��ات

وال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ت��ي ت�ف�ي��د ب ��أن جماعة
«اإلخوان» املسلمني املحظورة ،خصصت
م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة ضخمة ت�ب��رع ب�ه��ا أع�ض��اء
التنظيم الدولي للجماعة لتشويه صورة
املؤسسات السيادية في مصر.
لكن م��ن أي��ن س�ت�م� ّ�ول الحكومة املصرية
التكلفة الشهرية للخطوة التي ستكلف
الخزينة  250ألف دوالر شهريًا؟
امل �ص��در ال��رئ��اس��ي ش ��دد ل �ـ«األخ �ب ��ار» أن
«الرد اإلعالمي املناسب للحمالت املمولة
من قبل جماعة اإلخ��وان املسلمني تجبر
املسؤولني على دفع هذا املبلغ الستعادة
ريادة املوقف املصري على األقل إعالميًا»،
الف�ت��ًا إل��ى أن امل�ب�ل��غ ل�ي��س ب��ال�ه�ّي�نّ لتقوم
ال�ح�ك��وم��ة ب��اق�ت�ط��اع��ه م��ن «ق ��وت الشعب
امل�ص��ري» .وأض��اف املصدر أن «املعضلة
ال��وح�ي��دة ال�ت��ي ت�ج��اب��ه ،ب��ل وت��ؤث��ر سلبًا
في موقف الحكومة ،هو كيفية استقطاع
هذا املبلغ الذي يسدد شهريًا على نحو
منتظم للشركة األميركية ليتسنى لها
ّ
بمهمات دورها».
القيام
وك�ش��ف امل �ص��در أن اق�ت��راح��ًا باستقطاع
ق �ي �م��ة ه � ��ذه امل� �ب ��ال ��غ م ��ن أم � � ��وال ج �م��اع��ة
اإلخ� � � � � � � ��وان ال � � �ت� � ��ي ج � � � ��رت م � �ص� ��ادرت � �ه� ��ا
لتحميلها ثمن تشويه ص��ورة مصر ،ال
ّ
ي��زال قيد ال ��درس ،وال يمكن بته إال بعد
ال��رج��وع إل ��ى م�ت�خ��ذي ال �ق��رار وال�ج�ه��ات
القضائية ،وحتى استطالع رأي الشارع
املصرى تحديدًا.

محاولة انقالب على املالكي؟

كشف موقع املجلس األعلى
اإلسالمي ـ فرع طهران ،على
موقعه الناطق باللغة الفارسية
ً
عن اعتقال  35مسؤوال عراقيًا
كانوا يعملون في الداخلية
العراقية ضالعني في محاولة
انقالب على حكومة رئيس
الوزراء العراقي نوري املالكي
ً
(الصورة) .وأكد املوقع ،نقال عن
مصدر مطلع لم يكشف هويته،
أن وحدة مكافحة اإلرهاب التي
تخضع لسلطة املالكي اعتقلت
هؤالء األشخاص خالل األيام
الثالثة املاضية .وأضاف املصدر
أن املعتقلني كانوا على عالقة
بحزب العودة ،الذي يحاول إعادة
حزب البعث العراقي إلى الحياة
مرة أخرى.
(األخبار)

عرض مقعد السعودية على
األردن
أعلن مصدر دبلوماسي أنه
عرض على األردن املقعد الذي
رفضته السعودية في مجلس
األمن الدولي غداة انتخابها لهذا
املقعد .وقال دبلوماسيون إن
ّ
األردن تحفظ على شغل املقعد
املخصص آلسيا واملحيط الهادئ
الذي عرض عليه في مجلس
األمن ،لكن السعوديني أقنعوا
األردنيني بقبول العرض.
وعاد مندوب األردن لدى االمم
املتحدة ،زيد الحسني ،إلى عمان
أول من أمس إلجراء مشاورات
بعد هذا العرض املفاجئ ،حسبما
أعلن دبلوماسي في األمم املتحدة.
وقال دبلوماسي آخر مؤكدًا
الخبر ،إن «األردن تعرض لكثير
من الضغوط لكي يشغل املقعد»
في املجلس .ولم يدل الدبلوماسي
األردني بأي تعليق حتى اآلن.
(أ ف ب)

حاملة طائرات أميركية
نووية تعبر قناة السويس
قال مصدر مسؤول في هيئة قناة
السويس« :إن حاملة الطائرات
األميركية النووية «نيمتز» ترافقها
مدمرة مبحرة من البحر املتوسط،
عبرت املجرى املالحي لقناة
السويس في طريقها الى البحر
األحمر».
وأضاف إن «حاملة الطائرات
األميركية عبرت وسط حراسة
وإجراءات أمنية مشددة شملت
إغالق املعابر بني ضفتي قناة
السويس ومنع عبور املعديات
ووقف حركة السيارات بالطرق
البحرية والبرية املؤدية للمجري
املالحي للقناة خالل رحلة
عبور حاملة الطائرات األميركية
التي استغرقت قرابة  14ساعة
متصلة».
(األخبار)

