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البرلماني
نظامها
تستعيد
باكستان
ّ

التعديل الثامن عشر للدستور ،الذي وقعه الرئيس
استعادت باكستان نظامها البرملاني بموجب
ّ
التعديل الثامن
آصف علي زرداري ،وذلك بعد أربعة عقود من تدخل العسكر لتعزيز صالحيات الرئيس
عشر هو األول من
نوعه منذ عام
1973

سلوم
شهيرة ّ

ّ
وق� ��ع ال��رئ �ي��س ال �ب��اك �س �ت��ان��ي آص ��ف علي
زرداري ،أول م��ن أم��س ،م��رس��وم التعديل
ال � ��دس� � �ت � ��وري ال � �ث� ��ام� ��ن ع� �ش ��ر لتقليص
صالحيات رئيس الجمهورية ،التي كان
ّ
ّ
العسكريون السابقون،
قد عززها الرؤساء
وخ�ص��وص��ًا ض�ي��اء ال��دي��ن ال�ح��ق وبرويز
م �ش��رف ،م��ن خ�ل�ال ت �ع��دي�لات دستورية
جعلت من النظام الباكستاني أقرب إلى
ن �ظ��ام ش �ب��ه رئ ��اس ��ي ،وس �ل �ب �ت��ه طبيعته
البرملانية التي كفلها دستور .1973
ت��وق �ي��ع ال �ق��ان��ون أك �س��ب زرداري إنجازًا
إذ إن� � ��ه أص � �ب ��ح أول رئيس
ت ��اري� �خ� �ي ��ًاّ ،
ّ
باكستاني يوقع إرادي��ًا مرسوم الحد من
ص�لاح�ي��ات��ه .وال�ت�ع��دي��ل ال�ث��ام��ن عشر هو
ُ ّ
وي �ع��د ثمرة
األول م��ن ن��وع��ه م�ن��ذ .1973
مخاض سياسي عاشته باكستان منذ ما
َّ
املنفيني (الزعيمان املعارضان
قبل عودة
ّ
بنازير ب��وت��و ون��واز ش��ري��ف) واش�ت��د مع
اغ �ت �ي��ال ب ��وت ��و ،وان �ت �ه��ى ب� � ��والدة اتفاق
ل�ت�ق��اس��م ال�س�ل�ط��ة ب�ين ح��زب��ي «الشعب»،
ال� � � � ��ذي ت � ��ول � ��ى رئ � ��اس � �ت � ��ي الجمهورية
والحكومة ،والرابطة اإلسالمية ـــــ جناح
نواز شريف.
والقانون الذي ّ
يقر التعديالت الدستورية
ّ
سبق أن ُصدق عليه داخل كل من الجمعية
الوطنية (ف��ي  8نيسان ،واف��ق عليه 292
عضوًا م��ن أص��ل  )342ومجلس الشيوخ
�ان) ،وي �ن��درج ف��ي  102بند
(ف ��ي  15ن �ي �س� ً
ّ
وتجرد
ويشمل  95تعديال لدستور .1973
ال �ت �ع��دي�ل�ات ال��رئ �ي��س م ��ن ص�لاح �ي��ة حل

بوليفيا

أطفال في مسجد قريب من إسالم آباد أول من أمس (فيسنت ثيان ــ أ ب)
ُ
ال�ب��رمل��ان ب�ص��ورة أح��ادي��ة ،وإق��ال��ة رئيس
ال ��وزراء وتعيني رؤس��اء ال�ق��وات املسلحة
(قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية).
ُ
وتعيد تسمية املقاطعة الشمالية الغربية
الحدودية إلى خيبر باختونخوا (حسب
رغبة الغالبية البشتونية ُورغم معارضة
ال �ه �ن��دوس ف��ي ه � � ��ازارا) ،وت �ل �غ��ي القيود
على تولي منصب رئاسة الحكومة ألكثر
م��ن والي�ت�ين ،وه��و م��ا يفسح امل�ج��ال أمام
ش��ري��ف (ال ��ذي ت�ّ�ول��ى الحكومة ف��ي 1990
و )1997كي يترشح لهذا املنصب.
وت �م �ن��ع ال �ت �ع��دي�ل�ات ال��رئ �ي��س م ��ن إعالن
ّ
ُح��ال��ة ال �ط��وارئ ف��ي أي مقاطعة بصورة
ّ
أح��ادي��ة .وتحظر على املحكمة أن تؤيد
ت�ع�ل�ي��ق أح �ك ��ام ال ��دس �ت ��ور ،وت �ع �ط��ي حق
ّ
مختصة،
تعيني القضاة للجنة قضائية
وتمنع ال��رئ�ي��س م��ن تعيني رئ�ي��س لجنة

االن �ت �خ��اب��ات .وت�ع�ط��ي م�ج�ل��س ّ املصالح
املشتركة صالحيات أكبر ،وتعزز الحكم
ال� ��ذات� ��ي ل�ل�أق ��ال �ي ��م م� ��ن خ �ل��ال إعطائهم
صالحيات أكبر في الشؤون الوطنية عبر
تعزيز ممثليهم في املجلس.
وب��ال �ن �س �ب��ة ّ إل � ��ى ال �ت �ع��دي��ل األ ّب � � ��رز الذي
يتعلق ب �ح��ق ال��رئ�ي��س ف��ي ح ��ل البرملان.
ّ
ف � ��إن ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ال� �ج� �ن ��رال ضياء
الدين الحق كان قد ّ
أقره بموجب التعديل
الثامن الذي شمل  90مادة دستورية في
 ،1985وت�ح� ّ�ول معه النظام الباكستاني
م� ��ن ال� �ب ��رمل ��ان ��ي إل � ��ى ش �ب ��ه رئ� ��اس� ��ي عبر
تعزيز الصالحيات ال��دس�ت��وري��ة لرئيس
الجمهورية على حساب رئيس الحكومة.
ُ
وأعطي الرئيس حينها حق حل الجمعية
ال��وط�ن�ي��ة (ال م�ج�ل��س ال �ش �ي��وخ) بموجب
امل��ادة  58من الدستور (الفقرة  ))b(2وما

رئيس الوزراء
يعنيه ذلك من عواقب إبعاد ّ
ّ
وح � ��ل ح �ك��وم �ت��ه ن�ت�ي�ج��ة ل �ح��ل الجمعية
وإجراء انتخابات جديدة.
ه��ذا ال�ح��ق ع��اد وأل �غ��اه رئ�ي��س الحكومة
ن ��واز ش��ري��ف خ�ل�ال والي �ت��ه ال�ث��ان�ي��ة (عام
 )1997ب �م��وج��ب ال �ت �ع��دي��ل الدستوري
ال�ث��ال��ث ع �ش��ر ،ال ��ذي ج��رت امل��واف �ق��ة عليه
جانب املعارضة والحكومة،
باإلجماع من
ّ
ّ
لكن مشرف الذي نفذ انقالبًا أبيض على
شريف في ( 1999باركته بوتو) عاد وأقرّ
هذه الصالحية في التعديل السابع عشر
ّ
�ادة دس �ت��وري��ة وصدق
ال ��ذي ش�م��ل  26م � ُ
عليه البرملان الذي انتخب في  2002الحقًا.
أعطى هذا التعديل الرئيس الحق في حل
البرملان ،وبالتالي فصل رئيس الحكومة،
ولكنه أخضع هذا القرار ملوافقة املحكمة
العليا.

التعديالت
الدستورية األخيرة
ستجعل عمليًا من
زرداري رئيسًا فخريًا
التعديالت الدستورية األخيرة ستجعل
عمليًا م��ن زرداري رئ�ي�س��ًا ف �خ��ري��ًا ،إذ ال
يمكنه تعيني رؤساء القوات املسلحة وحل
لاّالجمعية العامة وتعيني حكام الواليات
إ «ب �ع��د ال �ت �ش��اور م��ع رئ �ي��س الوزراء».
ل�ي�س�ت�ع�ي��د ب ��ذل ��ك ال �ن �ظ ��ام الباكستاني
ال� �ح� �ي ��اة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال� �ت ��ي س �ل �ب��ه إياها
ّ
عقود.
الحكام العسكريون على مر أربعة ُ ّ
وي��رى مؤيدو هذه التعديالت أنها تقنن
نهاية حقبة من الديكتاتورية العسكرية،
ّ
الديموقراطية إلى البالد.
وتكرس عودة
ُ
وفي ظل هذه التعديالت ،تطرح تساؤالت
ع��ن دور الجيش ،ال�لاع��ب األس��اس��ي منذ
والدة ال� ��دول� ��ة ال �ب��اك �س �ت��ان �ي��ة م� ��ن رحم
ّ
االستعمار البريطاني في  ،1947الذي أدى
أي�ض��ًا دورًا م�ح��وري��ًا م��ن وراء الكواليس
خ �ل�ال األزم� � ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي أتخمت
ّ
املنفيني وإقالة القضاة
البالد منذ عودة
ّ
وتنحي مشرف واغتيال بوتو وانتصار
خ �صّ��وم��ه ال �س �ي��اس �ي�ين ف ��ي االنتخابات
وتسلمهم السلطة .وق��د ح��رص الجيش
خ �ل�ال األزم � ��ة ع �ل��ى أن ي �ك��ون وس �ي �ط��ًا ال
طرفًا ،ونجح بذلك ،وتعهد قائده أشفق
كياني إبعاد الجيش عن ّالسياسة.
وك�م��ا ي��رى م��راق �ب��ون ،ف ��إن م��ن املستبعد
حصول انقالب عسكري في البلد النووي،
ال� � ��ذي اع � �ت� ��اد ق� � ��ادة ج �ي �ش��ه س� �ل ��وك هذا
السبيل عند أص�غ��ر األزم� ��ات ،ي�ع��ود هذا
أس��اس��ًا إل��ى ب�ق��اء الجيش ممكسًا بزمام
امل�ل�ف��ات الساخنة :أفغانستان ،واملعركة
ّ
ضد «طالبان» والعالقة مع العدو النووي
التقليدي الهند.

نحو تحالف عاملي للدفاع عن «األرض األم»

بول األشقر
ب��دأ أم��س ف��ي م��دي�ن��ة ك��وش��اب��ام�ب��ا ،وسط
بوليفيا« ،امل��ؤت�م��ر ال�ع��امل��ي للشعوب عن
ال �ت �غ� ّ�ي��ر امل �ن��اخ��ي وح �ق��وق األرض األم».
وه��و اللقاء ال��ذي ق��رر الرئيس البوليفي
إي�ف��و م��ورال �ي��س ال��دع��وة إل �ي��ه ،ب�ع��د فشل
قمة كوبنهاغن في كانون األول املاضي.
وقد ّلبى الدعوة ،التي سترسم سياسات
ع��ام��ة ل�ل��دف��اع ع��ن الطبيعة ،أك�ث��ر م��ن 20
أل��ف م �ش��ارك ّ ،أي ضعف ال��رق��م ال��ذي كان
م�ت��وق�ع��ًا ،ي�م��ث�ل��ون تنظيمات اجتماعية
وأكاديميني علميني من  129دولة.
ّ
وهذا الحشد أدى إلى تغيير مكان إقامة
اللقاء االفتتاحي من قاعة رياضية مقفلة
تتسع ل �ـ 5آالف ش�خ��ص إل��ى ملعب لكرة
القدم قادر على استقبال  20ألف شخص
في بلدة تيكيبايا القريبة من كوشابامبا.
ّ
رسميًا
وس �ي �ش��ارك ف��ي االف �ت �ت��اح ،امل �ق� ّ�رر
اليوم ،اآلالف من البوليفيني ومن جميع
دول أميركا ،ووف��ود كبيرة م��ن الشعوب
األصيلة ،إضافة إلى ممثلني عن  32دولة
أفريقية و 33أوروب�ي��ة و 21آسيوية و10
أوقيانية.
وت �ق��دم «ق �م��ة األرض األم» ،ا ًل �ت��ي تستمر
ح �ت��ى ال� �غ ��د ،ن �م ��وذج ��ًا ب ��دي�ل�ا ي �م ��زج بني
م�ن�ت��دى اج�ت�م��اع��ي ع��امل��ي م�ت�خ�ص��ص في
موضوع البيئة ،وفي الوقت نفسه مناهض
ل�ك��وب�ن�ه��اغ��ن ،أس ��وة ب�ل�ق��اء ط �ه ��ران ،الذي
حاول أن يكون «مناهضًا للقاء واشنطن»

في مجال األمن النووي .الفارق ربما يكمن
ف��ي أن أوراق اع �ت �م��اد ال �ش �ع��وب الهندية
األص �ي �ل��ة ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ة أكثر
أص��ال��ة م��ن أوراق اعتماد آي��ات الله بشأن
ال �ح��رم اإلس�ل�ام ��ي ع�ل��ى ال �س�ل�اح النووي.
ففي الديانات واملعتقداتّ الهندية ،عكس
الديانات التوحيدية ،تمثل «باشاماما»،
أي األرض األم ،اإللهة املركزية التي ينتظم
حولها وعليها العالم ،وترمز إلى األرض
وب �ش �م��ول �ي��ة أك� �ب ��ر إل � ��ى ال �ط �ب �ي �ع��ة ،حيث
اإلنسان عنصر وليس العنصر األساس،
وعليه التكامل مع البنيان الطبيعي .لذلك،

بائعتان تجلسان بالقرب من ملصق اعالني في
بلدة تيكيبايا التي تستضيف اليوم افتتاح
«قمة األرض األم» (دادو غالدييري ــ أ ب)

من املرجح أن يتحول املوعد إلى عاصمة
الفكر البيئي امل�ع��ادي للنيوليبرالية وأن
يتوسع إل��ى ك��ل ال��ذي��ن ل��م يكن لهم صوت
في مؤتمر كوبنهاغنّ .
ويتألف اللقاء ،الذي تبنته  70هيئة داعية،
من  17ورشة عمل ستحاول ترجمة أفكار
موراليس ،التي عرضها في كوبنهاغن،
وترقية األداء البيئي إلى برنامج يحمله
ائتالف شعبي عاملي.
وك ��ان م��ورال �ي��س ،ف��ي خ�ط��اب��ه خ�ل�ال قمة
كوبنهاغن ،قد رأى أن على األمم املتحدة
امل �ب��ادرة إل��ى إع�ل�ان ح�ق��وق األرض« ،ألن

من دونها ال يوجد إنسانية» ،وأن عليها
ت �ن �ظ �ي��م اس �ت �ف �ت��اء ع ��امل ��ي ل �ض �م��ان هذه
الحقوق ،وإن�ش��اء محكمة دول�ي��ة ملعاقبة
الدول والشركات واألفراد الذين يخرقون
هذه الحقوق من خالل تغليب مصالحهم
ّ
الضيقة على حساب حقوق األم األرض.
وف��ي ه��ذا امل�ج��ال ،ص� ّ�رح وزي��ر الخارجية
البوليفي دافيد شوكيونكا ب��أن «سلطة
ت �غ �ي �ي��ر ال� �س� �ي ��اس ��ات ال � �ع ��ام ��ة ملصلحة
األرض متوافرة في أيدي الشعوب ال في
أي��دي رؤس ��اء ال ��دول» .وت��راه��ن الحكومة
البوليفية ع�ل��ى ال ��دور امل �ح��رك للحركات

ّ
االج�ت�م��اع�ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا تلك املتسلحة
بثقافتها ومعتقداتها ،ف��ي ب�ل��ورة أفكار
جديدة إلنقاذ األرض بواسطة اقتراحات
تتمايز عن املقاربات النيو ـــــ ليبرالية.
وي �ض �ي ��ف م � �ن� ��دوب ب��ول �ي �ف �ي��ا ف� ��ي األمم
امل �ت �ح��دة ب��اب�ل��و س ��ول ��ون« ،أن مسؤولية
ال��دول الصناعية تكمن في التوصل إلى
ات �ف ��اق ع �ل��ى ت�ق�ل�ي��ص ال� �غ ��ازات الدفيئة،
وإال ف� ��إن ال �ع��ال��م م �ت� ّ
�وج��ه ب �س��رع��ة نحو
كارثة» .واستشهد بدراسة من املجموعة
األوروب �ي��ة تتكلم ،بعد فشل كوبنهاغن،
ع��ن ت�س��اخ��ن ّم�ن��اخ��ي ق��د ي�ص��ل إل��ى أربع
التساخن
درج� � � ��ات ،م� ��ذك � �رًا ب� ��أن ح �ص��ر
ّ
ف��ي درج �ت�ين ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ال �ق��رن يتطلب
تقليص إصدارات الغازات بنسبة  40في
املئة في العقد املقبل .ويتابع سولون أن
الصناعية ،بدءًا بالواليات املتحدة
الدول
ّ
ال �ت��ي ل��م ت��وق��ع ات�ف��اق�ي��ة ك �ي��وت��و ،والدول
األخ ��رى ال�ت��ي تمتنع ع��ن االل �ت��زام إذا لم
تلتزم الواليات املتحدة ،وكذلك الشركات
ال �ع �م�لاق��ة ال �ت��ي ال ت��ري��د االس �ت �ث �م��ار في
ّ
التنصل
التقنيات البديلة «أجمعت على
بناء
�رورة
من مسؤولياتها ،ومن هنا ض�
ً
ح ��رك ��ة م �ل �ت��زم��ة ت �ح �م��ل ب��رن��ام �ج��ًا قابال
للمتابعة».
وي�ق�ت��رح س��ول��ون أن يحمل ال�ل�ق��اء ،الذي
�وم العاملي
سيعلن ي��وم  22ن�ي�س��ان «ال �ي� ً
ل�ل�أرض األم» ،م�ش��روع��ًا متكامال يطالب
بتقليص الغازات الدفيئة بنسبة  50في
املئة حتى عام .2020

