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االختبار الصعب للبرلمان المقبل:
عشرات القوانين للمراجعة في أسبوعين
إلـ ـ ــى عـ ـ ــدن وأخ ـ ـ ـ ــرج «أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»
والجيش اليمني من املشهد في هذه
املحافظة .كان يفترض بهذه العملية
أن تـ ـكـ ـم ــل إلـ ـ ـ ــى ب ـ ــاق ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــات
الجنوب حتى تصل إلــى العاصمة.
هذا هو مخطط الرياض في حربها
ع ـل ــى الـ ـيـ ـم ــن ،ح ـي ــث إن «اسـ ـتـ ـع ــادة
الـشــرعـيــة» تعني اس ـت ـعــادة صنعاء
وإنـ ـه ــاء م ــا تـسـمـيــه «تـ ـم ــرد» حــركــة
«أن ـصــار ال ـلــه» .ولـكــن يـبــدو أن قــوى
«السهم الذهبي» بــدأت تتكسر على
أرض ع ــدن ،حيث خــرجــت الفصائل
مــن الخندق الــذي جمعها بحثًا عن
تــوسـيــع رقـعــة نـفــوذهــا عـلــى حساب
اآلخرين.
يزداد التوتر بني هذه القوى يوميًا،
وتـشـحـنــه ال ـت ـصــرفــات عـلــى األرض.
ّ
فاملوالون لهادي بيدهم الحل والربط
فـ ــي كـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ــإدخـ ــال امل ـ ــواد
اإلغاثية بـ ّـرًا وج ـ ّـوًا ،وهــم يوزعونها
وفقًا لحساباتهم .القوات اإلماراتية،
ب ـغــرض تـحـصــن وج ــوده ــا ،فتحت
باب التطوع في الشرطة .تريد على
مـ ــا يـ ـب ــدو بـ ـن ــاء جـ ـه ــازه ــا الـ ـخ ــاص
فـ ــي ع ـ ــدن ق ـب ــل أن ت ـت ـف ــرغ لــأع ـمــال
االستثمارية في املحافظة الجنوبية.
أمـ ــا «ال ـ ـحـ ــراك ال ـج ـن ــوب ــي» ف ـقــد وجــد
ـت
نفسه وح ـي ـدًا فــي الـجـنــوب ،فــي وقـ ٍ
أحـكــم فـيــه املـتـطــرفــون الـسـيـطــرة على
أح ـيــاء كــامـلــة وأغـلـقــوهــا بحواجزهم
وع ـس ـك ــره ــم .ات ـخ ــذ «الـ ـ ـح ـ ــراك» ،وفـقــا
ملصادر قيادية قــرارًا بعدم االشتباك
مع أحــد .هو يعتبر أن الوقت الحالي
لـ ـي ــس ل ـف ـت ــح جـ ـبـ ـه ــات ج ــان ـب ـي ــة قـبــل
اس ـت ـك ـمــال ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـج ـنــوب.
ويستغل املوالون لهادي هذه النقطة
لـ ـي ـ ّ
ـوسـ ـع ــوا ن ـ ـفـ ــوذهـ ــم ف ـ ــي اإلدارات
واملــؤسـســات الـحـكــومـيــة ،فيما يــزداد
السخط الشعبي عليهم.
ي ــوح ــي ال ــوض ــع ف ــي ع ــدن ب ــأن ــه قــابــل
لالنفجار فــي أي لحظة .وإذا انفجر
فسنكون أمــام «صوملة» و«ســورنــة»
و»عرقنة» للجنوب اليمني.

أكثر من  300قانون وتشريع
يفترض أن يراجعهاالبرلمان
المصري فور انعقاده في
مدة ال تتجاوز أسبوعين ،علمًا
بأن البرلمان سيكون عليه خالل
األيام األولى االستقرار على الئحة
داخلية واختيار الحكومة ،ما
ّ
يرجح أن ّ
تمر القوانين ،الصادرة
بغالبيتهافي عهدعبدالفتاح
السيسي ،دون تعديالت تذكر
القوى التي بدأت وضع أجندتها لم تتطرق إلى أي تعديالت مطلوبة (آي بي ايه)

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
مع اقتراب موعد االنتخابات البرملانية
امل ـصــريــة امل ـتــوقــع إعــان ـهــا خ ــال أي ــام،
تثور إشكالية تمثل عقبة أمام البرملان
املـقـبــل ،وه ــي مــرتـبـطــة ب ــامل ــادة  156من
الدستور ،التي تشترط مراجعة البرملان
كــل ال ـقــوانــن والـتـشــريـعــات الـتــي أقــرت
خــال املرحلة االنتقالية فــي املــدة التي
أعقبت عــزل الــرئـيــس اإلســامــي محمد
مرسي ،أي ما بعد  3تموز .2013
إشكالية الـقــوانــن والـتـشــريـعــات ،التي
َ
ُعـ ِّـدلــت خــال ثالثني شهرًا قبل انتخاب
الـبــرملــان ،مرتبطة بالعدد الكبير الــذي
ُ
تـ ـفـ ـت ـ َـرض م ـن ــاق ـش ـت ــه فـ ــي مـ ـ ــدى زم ـنــي
م ـحــدود لـلـغــايــة ،وه ــو أسـبــوعــن فقط،
وفقًا للدستور ،وإال أصبحت القوانني
سـ ــاريـ ــة ون ـ ــاف ـ ــذة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يـعـتـبــر
إشكالية كـبــرى لـبــرملــان جــديــد سيكون
على أعضائه وضــع الالئحة الداخلية
الجديدة باإلضافة إلى تشكيل حكومة
ـ ـ ـ ي ــرج ــح أن تـ ـك ــون ائ ـت ــاف ـي ــة ،ف ــي ظــل
اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــرأي الـ ـت ــي لـ ــم تــرشــح
حتى اآلن تـيــارًا مـحــددًا للحصول على
األغلبية املطلقة.
املؤكد أن عدم تشكيل األغلبية البرملانية

مـ ــن تـ ـي ــار واحـ ـ ــد سـ ـيـ ـك ــون لـ ــه عـ ـي ــوب،
مـ ــن أب ـ ــرزه ـ ــا ال ـ ـخـ ــاف فـ ــي األول ـ ــوي ـ ــات
والقضايا املهمة التي يفترض بالنواب
م ـن ــاق ـش ـت ـه ــا ،ولـ ـك ــن لـ ــه مـ ـمـ ـي ــزات ع ــدة
منها تشكيل حكومة ائتالفية تضمن
تمثيل للتيارات املوجودة في البرملان،
ف ـي ـمــا ت ـب ــدو إش ـك ــال ـي ــة امل ـ ـ ــادة  156فــي
مـ ــدى اه ـت ـم ــام األغ ـل ـب ـي ــة ،أي مــراج ـعــة
التشريعات التي أقرت بالفعل.
أمـ ـ ــا ال ـ ــاف ـ ــت ،ف ـه ــو أن أيـ ـ ــا مـ ــن ال ـق ــوى
السياسية الـتــي ب ــدأت وضــع أجندتها
ال ـب ــرمل ــان ـي ــة والـ ـب ــرام ــج االن ـت ـخ ــاب ـي ــة لــم
ت ـت ـط ــرق إلـ ـ ــى أي تـ ـع ــدي ــات قــانــون ـيــة

السيسي أصدر
قوانين عدة بخالف
قانون التظاهر تحتاج
إلى تعديل

م ـط ـلــوبــة بــاس ـت ـث ـنــاء ق ــان ــون الـتـظــاهــر
الـ ـ ـ ــذي تـ ـعـ ـت ــرض ع ـل ـي ــه بـ ـع ــض الـ ـق ــوى
ال ـث ــوري ــة غ ـيــر امل ـح ـســوبــة ع ـلــى ال ـت ـيــار
الــداعــم للرئيس عبد الـفـتــاح السيسي،
وهــي أح ــزاب شبابية على غــرار حزبي
«الدستور» و«الكرامة» ،وال يتوقع لها
ً
أص ــا أن تـحـصــد نـسـبــة كـبـيــرة بسبب
نقص املوارد املالية لديها.
لـ ـك ــن ال ـح ـق ـي ـق ــة أن الـ ـسـ ـيـ ـس ــي أص ـ ــدر
ق ــوان ــن ع ــدة ب ـخــاف ق ــان ــون الـتـظــاهــر
تـحـتــاج إل ــى تـعــديــل ،مــن بينها قــانــون
الـجــامـعــات ال ــذي يغير الئـحــة انتخاب
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــداء ووك ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـكـ ـلـ ـي ــات ل ـت ـك ــون
ً
بالتعيني بدال من االنتخاب ،باإلضافة
إلـ ــى عـ ــزل أسـ ــاتـ ــذة األزه ـ ــر امل ـش ـتــركــن
فـ ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،وه ـ ــو قـ ــانـ ــون ج ــرى
توسيع قاعدة الفصل فيه لتكون على
التظاهرات وإدخال األسلحة والذخائر.
التي تحتاج إلى
كذلك تتضمن القوانني
ُ َ
مراجعة التعديالت التي أدخلت ،قانون
اإلج ـ ـ ــراءات الـجـنــائـيــة ،وخ ــاص ــة ج ــواز
تسليم املتهمني األجــانــب إلــى بالدهم
فــي أي مــن مــراحــل الـتـقــاضــي ،وقــانــون
الكيانات اإلرهابية الذي يوسع سلطة
األمـ ـ ــن ف ــي املـ ـ ـص ـ ــادرة وال ـت ـح ـف ــظ عـلــى
ً
األمـ ـ ـ ــوال ،ف ـض ــا ع ــن ق ــان ــون ــي الـخــدمــة

املدنية ومكافحة اإلره ــاب ،اللذين أقرا
أخ ـي ـرًا ،وحـظـيــا بترحيب مــن األح ــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي ي ـت ــوق ــع أن تـحـصــد
األغلبية البرملانية.
أيضًا ،فإنه ما يلفت في سلسلة القوانني
املثيرة للجدل مواقيت إصدارها ،التي
جاء بعضها في مواعيد ليست عاجلة.
وامل ــؤك ــد أن ال ـت ـص ــدي ل ـه ــذه ال ـقــوانــن
سيكون معركة صعبة للبرملان املقبل
في ظل ضيق الوقت ،ووجود أولويات
مختلفة للقوى السياسية ،مــن بينها
قـ ــوانـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـت ــي س ـي ـجــري
ت ـعــدي ـل ـهــا ،وال ـت ـش ــري ـع ــات ال ـت ــي تـمــس
شرائح كبيرة من املجتمع ،منها :تنظيم
عـمـلـيــة رف ــع ال ــدع ــم ع ــن ال ـف ـئــات األك ـثــر
ً
دخال ،ورفع أسعار الطاقة واملرافق.
أستاذ العلوم السياسية طــارق فوزي،
ق ــال لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن ال ـب ــرمل ــان سـيـكــون
مـلــزمــا بـمـنــاقـشــة ال ـقــوانــن خ ــال املــدة
الـتــي ح ــددت لـهــا ،لـكــن «يـمـكــن االتـفــاق
ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ت ـعــديــل ق ــان ــون أو أحــد
مواده ،ثم إحالته على اللجنة املختصة
مل ــراج ـع ـت ــه» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن الـتـفـسـيــر
املرن للمادة  156يؤكد أنه يمكن إرجاء
ال ـت ـع ــدي ــات ح ـتــى م ــوع ــد الح ـ ــق ،عـلــى
أن تـجــري املـنــاقـشــات بـمــوافـقــة تعديل
القانون من عدمه خالل املدة املنصوص
عليها.
وأضـ ـ ـ ــاف فـ ـ ــوزي أن «رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
س ـي ـك ــون ع ـل ـيــه م ــع ف ـت ــح املـ ـل ــف ت ــاوة
القوانني وإعالنها والتصويت عليها
س ــواء بقبولها كما هــي أو تعديلها»،
الفتًا إلى أن البرملان إذا احتكم لفقهاء
ال ــدس ـت ــور س ـي ـف ـســرون امل ـ ــادة م ــن هــذه
الناحية ،خاصة «أن الهدف من إقرارها
ه ــو تـقـلـيــص صــاح ـيــات الــرئ ـيــس في
إصدار القوانني والتشريعات منفردًا».
وت ـ ــاب ـ ــع« :طـ ـ ـ ــوال غـ ـي ــاب الـ ـب ــرمل ــان ف ــإن
وضعه املقبل سيكون فــي م ــأزق ،وهو
مـ ــا ي ـت ـط ـلــب االحـ ـتـ ـك ــام إل ـ ــى م ـ ـ ــداوالت
مـضـبـطــة لـجـنــة الـخـمـســن لـلـتــأكــد من
أن الـهــدف الحقيقي هــو وج ــود سلطة
رقابية على الرئيس».

إيران

روحاني :االنتصار النووي بداية االنتصارات الشاملة
بدأت التحضيرات لالنتخابية البرلمانية،
المقررة في شباط المقبل ،تطغى على
األجواء السياسية العامة في إيران ،األمر
الذي بداواضحًا في كلمة ألقاهاأمس
الرئيس حسن روحاني
أع ـلــن الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي ح ـســن روح ــان ــي ،أمـ ــس ،أن
االنتصار النووي يشكل بداية لالنتصارات الشاملة
واملتتالية ،وذلك في كلمة حازت االنتخابات البرملانية
املقررة في شباط املقبل ،على ّ
حيز كبير منها.
وقال روحاني ،في كلمة ألقاها في االجتماع املشترك
بني مجلس ال ــوزراء واملحافظني في أرجــاء البالد ،إن
«االنتخابات التشريعية املقبلة (تبدأ في شباط املقبل)
يجب أن تجری بحماسة وبشكل رائــع يشارك فيها
كافة أبناء الشعب» ،مشيرًا إلى أن إجراء االنتخابات
البرملانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة ،بصورة
مـتــزامـنــة ،يعتبر أم ـرًا «مهمًا للغاية بالنسبة إلينا».
وأض ــاف أن ــه «إذا تـ ّ
ـوصـلـنــا جميعًا إل ــی ه ــذه القناعة
املـهـمــة ب ــأن الـشـعــب اإلي ــران ــي هــو صــاحــب ال ـقــرار في
ّ
مصرحًا بأنه «إن کان
البالد ،فإن املشكلة ستعالج»،
أحد يفكر بطريقة أخرى ،فإنه سيضر بإيران».
وق ــال الرئيس اإليــرانــي ،متوجهًا إلــی املـشــارکــن في
ً
االجتماع« :إنكم تتولون ّ
مهمتني جسيمتني :أوال إيجاد

ت ـحــرك اق ـت ـصــادي واس ــع واسـتـقـطــاب االسـتـثـمــارات
والـتـكـنــولــوجـيــا .وثــان ـيــا إجـ ــراء ان ـت ـخــابــات حماسية
وب ـصــورة دقيقة ونــزيـهــة ،بحيث يـشــارك فيها کافة
أبناء الشعب وأن نفتخر بها».
فــي سـيــاق آخ ــر ،وصــف روحــانــي املـفــاوضــات بأنها
«علم وفن» ،مؤكدًا أن «حكومة التدبير واألمل خاضت
ّ
املـفــاوضــات الـنــوويــة ،فــي ظــل تــوجــه التعامل الـبــنــاء».
وأشار إلى أن إيران «لم تتنازل عن مبادئها وأهدافها
الرئيسية في املفاوضات النووية إطالقًا»ُ .
وج ــاء تـصــريــح روح ــان ــي فــي الــوقــت ال ــذي أع ـلــن فيه
إنشاء مجلس الشورى اإليراني لجنة خاصة لدرس
االتـفــاق الـنــووي املبرم مع القوى الكبرى ،كما ذكرت
وســائــل اإلع ــام اإليــران ـيــة .وتـضــم ه ــذه الـلـجـنــة ،التي
تعكس تشكيلة مجلس الـشــورى الــذي يهيمن عليه
ال ـنــواب املـحــافـظــون ،خمسة عـشــر ع ـض ـوًا ،هــم ثالثة
عشر من املحافظني واثنان من اإلصالحيني.
من جهته ،أكــد رئيس مركز األبـحــاث االستراتيجية
ملجمع تشخيص مصلحة النظام علي أکبر واليتي ،أن
املخطط الجديد الذي تعمل الواليات املتحدة وحلفاؤها
عليه هو انتشار العنف والتطرف في الدول اإلسالمية.
وأشار ،خالل لقائه املستشار األعلی للرئيس األفغاني،
إلى ما تقوم به عناصر «داعش» في إطار هذا املخطط
من انتشار للعنف وقتل لألبرياء في املنطقة ،معتبرًا
أن «ه ــذه األع ـمــال الــوحـشـيــة لــم تـحــدث إال فــي العهد
املغولي حينما لم يكن املنطق ســائـدًا» .وشــدد أيضًا

على ضرورة التصدي لإلرهاب ،موضحًا أن «کل دولة
يجب عليها أن تقوم بمكافحته بحسب إمكاناتها»،
مضيفًا أن «ظــروف أفغانستان تختلف ،تمامًا ،عن
الظروف التي تمر بها سوريا واليمن».

انتقادات أميركية لصفقة «اس »300
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،ش ـه ــدت م ـســألــة ت ــوري ــد مـنـظــومــة
صــواريــخ «اس  »300الــروسـيــة إل ــى إي ــران انـتـقــادات
أمـيــركـيــة قــابـلـتـهــا ردود روس ـي ــة ،وذل ــك غ ــداة إعــان
الجانب اإليراني عن توقيع االتفاقية املتعلقة بصفقة
الصواريخ ،األسبوع املقبل .وردًا على رفض أميركي
ل ـه ــذه ال ـص ـف ـق ــة ،صـ ــرح وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي
سيرغي الفروف بأن «العقوبات األميركية املفروضة
ضد إيران ال تخص روسيا».
وشدد الفروف ،في تصريح نقلته وكالة «انترفاكس»
على التزام بــاده تنفيذ تعهداتها الدولية وحرصها
على عدم انتهاك العقوبات التي فرضها مجلس األمن
الدولي ،موضحًا أن «العقوبات األميركية ال تهمنا».
وكــانــت وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة قــد أعــربــت عن
«م ـعــارض ـت ـهــا» لـلـصـفـقــة ال ـتــي أعـلـنـهــا وزيـ ــر الــدفــاع
اإليراني حسني دهقان ،مشيرة إلى أنه على الرغم من
أن الصفقة العسكرية «ال تخل بــأي ق ــرارات ملجلس
األمن إال أنه يمكن استخدام تلك املنظومة بطريقة غير
سلمية».
ّ
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،ص ــرح املـبـعــوث ال ـخــاص للرئيس

الــروســي إل ــى ال ـشــرق األوس ــط وأفــريـقـيــا نــائــب وزيــر
الـخــارجـيــة مخائيل بــوغــدانــوف بــأنــه ل ــدى «موسكو
وطـهــران رؤيــة واضحة ملسألة توريد منظومات إس
 300الروسية إلى إيران» .قال بوغدانوف ،في حديث
إلــى وكــالــة «نوفوستي» الــروسـيــة ،إن «هــذا املوضوع
يمكن اعتباره مغلقًا بالنسبة إلى الجانبني ،بعد حل
املـســألــة مــن الـنــاحـيــة املـبــدئـيــة ،ول ــم يـبــق إال تفاصيل
فنية» .يأتي ذلك بعدما أكد مصدر رفيع املستوى في
وزارة الخارجية الروسية أن تزويد إيران بمنظومات
«إس ،»300سيكون قبل نهاية الـعــام الحالي ،إال أنه
أضــاف أن عــدد املنظومات سيبقى نفسه الــذي نص
عليه العقد القديم.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أع ـلــن وزي ــر االق ـت ـصــاد األوك ــران ــي
اي ـف ــاراس ابــرومــافـيـشـيــوس أن ــه س ـيــزور إيـ ــران ،على
غ ـ ــرار زم ــائ ــه األوروبـ ـ ـي ـ ــن ،ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن فــرص
تجارية في أعقاب التخفيف املتوقع للعقوبات .ولكنه
ربط هذا املوضوع برفع العقوبات من قبل الكونغرس
األميركي.
وق ــال ابــرومــافـيـشـيــوس إن ــه س ـيــزور ط ـهــران فــي 14
إيـلــول ،لثالثة أيــام ترافقه «مجموعة كبيرة من قادة
ال ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي» ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى وزيـ ــر ال ــزراع ــة.
وأض ــاف خــال اجـتـمــاع ملجلس الـ ــوزراء أن أوكــرانـيــا
تريد «تحسني العالقات مع (إي ــران) بعدما نأمل أن
يكون رفعًا للعقوبات من قبل الكونغرس األميركي».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

