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إلى االنتخابات الرئاسية ُدر .فمنذ اليوم تدخل مصر فعليًا أجواء
االنتخابات الرئاسية مع فتح باب الترشح ،بعد إقرار الرئاسة املصرية
قانون االنتخابات رغم انتقاد كثير من القوى السياسية ومرشحي
الرئاسة الذين ّ
هددوا بمقاطعة االقتراع

عادت املواجهات
إلى الجامعات
املصرية مع
انطالق الفصل
الدراسي الثاني
(األناضول)

مصر :سباق الرئاسة
ينطلق اليوم
شبهات دستورية تحيط بقانون االنتخاب :اللجنة سيدة نفسها
رنا ممدوح
منذ ال�ي��وم ،يمكن أي م�ص��ري أن يتقدم
إل� ��ى ت��رش �ي��ح ن �ف �س��ه إل� ��ى االن �ت �خ��اب��ات
ال � ��رئ � ��اس� � �ي � ��ة ،ب � �ع� ��د أن ح� � � � ��ددت ل �ج �ن��ة
االنتخابات الرئاسية ال�ج��دول الزمني
ل �ك��اف��ة إج � � ��راءات االن �ت �خ��اب��ات ب�م��وج��ب
ق ��ان ��ون االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال ��رئ ��اس �ي ��ة ال ��ذي
أص��دره الرئيس امل��ؤق��ت ع��دل��ي منصور
أول من أمس ،بعد تعثر دام أكثر من 40
ي��وم��ًا ،متضمنًا تحصني ق ��رارات لجنة
االنتخابات الرئاسية من رقابة القضاء،
وض� � ��ارب� � ��ًا ع � � ��رض ال � �ح� ��ائ� ��ط ب �ت��وص �ي��ة
قانونية ملجلس الدولة في هذا الصدد،
وه ��و م��ا أث� ��ار ان �ت �ق��اد ك�ث�ي��ر م��ن ال �ق��وى
ال�س�ي��اس�ي��ة وم��رش �ح��ي ال��رئ��اس��ة ال��ذي��ن
هددوا بمقاطعة االنتخابات الرئاسية،
معتبرين أن هذا األمر يفتح الباب أمام
التشكيك في نزاهة االنتخابات املقبلة.
وب � � ��رر م �س �ت �ش��ار رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
ل� �ل� �ش ��ؤون ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ،ع� �ل ��ي ع� ��وض،
ص� ��دور ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة
م�خ��ال�ف��ًا ل�ت��وص�ي��ات ق�س��م ال�ت�ش��ري��ع في
م �ج �ل��س ال ��دول ��ة ب� ��أن «ط �ب �ي �ع��ة امل��رح �ل��ة
االنتقالية وما تمر به البالد من مشاكل
أم �ن �ي��ة ي �ج �ع�ل�ان أض �ع ��ف آراء ال �ف �ق �ه��اء
الدستوريني سندًا أكثر قابلية ومالئمة
لظروف املجتمع».
ع ��وض أق � ّ�ر ب�ض�ع��ف ال�ح�ج��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
ل�ت�ح�ص�ين ق� � ��رارات ال �ل �ج �ن��ة ،ول �ك �ن��ه أك��د
أن ال�ل�ج��وء إل ��ى ت�ح�ص�ين ق� ��رارات لجنة
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ه��و أم ��ر حتمي
بموجب رأي املحكمة الدستورية التي
أق� ّ�رت ب��أن الدستور الجديد ينص على
أن ت�ت��ول��ى ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا لالنتخابات
الرئاسية اإلشراف الكامل على العملية
االنتخابية األول��ى بعد إق��رار الدستور
الجديد ،وهو ما يعني تحصني اللجنة
وقراراتها.
ّ
وأوض � � � ��ح ع� � ��وض أن ال� ��رئ� ��اس� ��ة ت �ب��ن��ت
التحصني ألكثر من سبب ،منها موافقة
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة
للمحكمة الدستورية وطبيعة املرحلة
االن �ت �ق��ال �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ب االن �ت �ه��اء من
االس� �ت� �ح� �ق ��اق ��ات ب� ��أس� ��رع وق � ��ت م �م �ك��ن،
خاصة أن اللجنة مختصة ب��إص��دار 15
قرارًا خالل العملية االنتخابية .وإذا تم
ال�ط�ع��ن ف�ي�ه��ا ج�م�ي�ع��ًا فسيتطلب األم��ر
ً
 195ي��وم��ًا ب ��دال م��ن ال�س�ت�ين ي��وم��ًا فقط
املحددة إلجراء االنتخابات الرئاسية.
م ��ن ج �ه �ت �ه��م ،رأى م��رش �ح��و ال��رئ��اس��ة
أن ال� �ع ��ودة إل ��ى م �ب��دأ ال �ت �ح �ص�ين ال ��ذي
أجريت بموجبه االنتخابات الرئاسية
ع ��ام ��ي  2005و 2012ه� ��ي ع � � ��ودة إل ��ى
ال��وراء وإه��دار للضمانات التي يكفلها
ال ��دس �ت ��ور ال �ج��دي��د إلج� � ��راء ان �ت �خ��اب��ات
نزيهة وشفافة.
م � � ��دي � � ��ر ح� � �م� � �ل � ��ة ح � � �م� � ��دي� � ��ن ص � �ب� ��اح� ��ي
االن � �ت � �خ� ��اب � �ي� ��ة ،ح � �س� ��ام م � ��ؤن � ��ث ،ك �ش��ف
لـ«األخبار» عن أن «الحملة تدرس قانون
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ج �ي �دًا ل�ت�ح��دد
م��ا إذا ك��ان ال�ق��ان��ون يلبي مطالبها في
إجراء انتخابات نزيهة أو ال» ،موضحًا
أن «االنسحاب من العملية االنتخابية
وارد جدًا».
ورأى امل� � ��رش� � ��ح ال � ��رئ � ��اس � ��ي ال� �س ��اب ��ق
خ��ال��د ع �ل��ي أن ت�ح �ص�ين ق� � ��رارات لجنة
االنتخابات الرئاسية فضيحة سياسية
وق��ان��ون�ي��ة ،مضيفًا أن «ت�ع� ّ�م��د مخالفة
ق ��ان ��ون االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال ��رئ ��اس �ي ��ة ل ��رأي
م�ج�ل��س ال��دول��ة ه��و إه� ��دارا للضمانات
ال��دس �ت��وري��ة» .وأوض� ��ح ل �ـ«األخ �ب��ار أن��ه
س�ي�ع�ل��ن م��وق �ف��ه ال �ن �ه��ائ��ي م ��ن ال�ت��رش��ح

ل �ل��رئ��اس��ة خ�ل��ال س ��اع ��ات .ب � � ��دورهّ ،أي ��د
املرشح املحتمل للرئاسة الفريق سامي
عنان وجهة النظر امل�ع��ارض��ة للقانون،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ��ه ي�ن�ت�ظ��ر إع�ل��ان ال�ل�ج�ن��ة
ال �ع �ل �ي��ا ل�لان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ال �ي��وم
ال �ج ��دول ال��زم �ن��ي مل��واع �ي��د االن�ت�خ��اب��ات
وآلية عملها والضوابط التي ستحددها
لالنتخابات ،وفي ضوء ق��رارات اللجنة
سيعلن موقفه من الترشح من عدمه .في
املقابل ،رأت اللجنة العليا لالنتخابات
ال��رئ��اس �ي��ة أن ال �ق��ان��ون ف �ي��ه ال�ك�ث�ي��ر من
ال�ض�م��ان��ات ال�ت��ي ت ��ؤدي إل��ى انتخابات
نزيهة.
ول� �ف ��ت ال �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
ال��دول��ة ،عضو اللجنة املستشار عصام
ال��دي��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز ل �ـ«األخ �ب��ار» إل��ى أن
«ال �ق��ان��ون ل��م ي �ح��رم م��رش�ح��ي ال��رئ��اس��ة
من التظلم أو االعتراض على قراراتها،
وإن �م��ا تضمن أن ت�ك��ون ال�ل�ج�ن��ة العليا
ل�ل�ان �ت �خ ��اب ��ات ه� ��ي ال �ج �ه ��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة
الوحيدة التي يجوز الطعن في قراراتها
أم��ام �ه��ا ول �ي��س أم ��ام أي ج�ه��ة قضائية
أخ � ��رى ،وأن ت �ك��ون ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا هي
الجهة امل�ن��وط بها الفصل ف��ي الطعون
املقدمة ضد قراراتها باعتبارها األكثر
دراي ��ة وخ �ب��رة بطبيعة ه��ذه ال�ط�ع��ون».
وأشار عبدالعزيز إلى أن «قسم التشريع

االنتخابية
الحملة
ّ
لصباحي أعلنت أنه يدرس
ّ
إمكان انسحابه من
السباق الرئاسي

ف��ي م�ج�ل��س ال��دول��ة ك ��ان ي�ق�ت��رح أن يتم
الطعن في ق��رارات اللجنة أم��ام املحكمة
اإلدارية العليا خالل أسبوع ،وهذه مدة
غ �ي��ر ك��اف �ي��ة ل�ل�م�ح�ك�م��ة ل� �ت ��درس األم ��ور
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��االن �ت �خ��اب��ات وت �ص ��در فيها
حكمًا ،ولكن اللجنة تستطيع أن تفصل
ف��ي ت�ل��ك ال�ط�ع��ون ف��ي م��دة ال ت��زي��د على
 5أي ��ام» ،مضيفًا أن اللجنة تضم كبار

شيوخ القضاة في مصر الذين يصدرون
أح �ك��ام��ًا ن �ه��ائ �ي��ة ال ط �ع��ن ف �ي �ه��ا .ورأى
خ �ب��راء ق��ان��ون �ي��ون أن ت�ح�ص�ين ق� ��رارات
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�لان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة
ضد الطعن فيها غير دستوري .فبحسب
ال� ��دك � �ت� ��ور ف � ��ي ال � �ق� ��ان� ��ون ال� ��دس � �ت� ��وري،
املستشار محمود ذك��ي ،م��ن املستغرب
أن يصدر املستشار عدلي منصور الذي

ي �ع �م��ل ف ��ي األس � ��اس ق��اض �ي��ًا دس �ت��وري��ًا
ق��ان��ون االنتخابات الرئاسية متضمنًا
هذا النص غير الدستوري ،مشددًا على
أن تصرف الرئيس ّ
شجع الحكومة على
اق�ت��راح تعديل ق��ان��ون مباشرة الحقوق
السياسية ليشمل عزل كل رموز نظامي
م �ب ��ارك وم ��رس ��ي س �ي��اس �ي��ًا وح��رم��ان �ه��م
م��ن ح�ق��وق�ه��م ف��ي ال �ت��رش��ح واالن �ت �خ��اب.

«يهودية الدولة»
العرب مع عباس ضد
ّ

غابت سوريا عن
اجتماع الوزراء العرب
وخفضت قطر تمثيلها،
من دون أن يناقش ،علنًا
على األقل ،الصراع الخليجي
الذي يتهدد مجلس
التعاون .فاجتماع يوم
أمس كان له نجمان :سعود
الفيصل ونبيل فهمي

اج�ت�م��اع ع��ادي ل ��وزراء ال�خ��ارج�ي��ة العرب
تحضيرًا لقمة ال�ك��وي��ت آخ��ر ه��ذا الشهر،
ل �ك �ن��ه اس �ت �ث �ن��ائ��ي ف� ��ي ت��وق �ي �ت��ه ف� ��ي ظ��ل
انقسام خليجي بلغ حد سحب سفراء من
قطر ،وق��رارات «إقليمية الطابع» ،بدأتها
ال�س�ع��ودي��ة بحظر اإلخ� ��وان و 8منظمات
أخرى ،واستكملتها مصر أمس بالدعوى
إل��ى ت�ب�ن��ي ق ��رار اع�ت�ب��ار اإلخ� ��وان منظمة
إرهابية على املستوى العربي .ومع ذلك،
بقيت فلسطني العنوان الجذاب ،مع تأكيد
ال � ��وزراء تضامنهم م��ع ال��رئ�ي��س محمود
ع �ب��اس ف��ي رف �ض��ه االع� �ت ��راف ب�ـ«ي�ه��ودي��ة
الدولة» .ولعل أكثر ما لفت األنظار في هذا
االجتماع انخفاض تمثيل قطر ،التي غاب
وزي��ر خارجيتها ،خالد العطية ،وحضر

غاب وزير الخارجية القطري وناب عنه مساعده محمد الرميحي (خالد الدسوقي ـ أ ف ب)

م� �س ��اع ��ده م �ح �م��د ب ��ن م �ت �ع��ب ال��رم �ي �ح��ي.
ومعروف أن سلفه حمد بن جاسم بن جبر
آل ثاني لم يكن ّ
يفوت اجتماعًا للجامعة،
وخاصة خالل السنوات املاضية التي بدا
وكأن هذه املنظمة اإلقليمية ليست سوى
ف��رع م��ن ش��رك��ات��ه .كما لفت أيضًا حضور
وف��د يمني ب��رئ��اس��ة وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة أب��و
ب�ك��ر ع�ب��د ال�ل��ه ال�ق��رب��ي ،ووزي ��ر الخارجية
وال� �ت� �ع ��اون ال� ��دول� ��ي ل �ج �م �ه��وري��ة ج �ن��وب
ال � �س ��ودان ،ب��رن��اب��ا ب �ن �ج��ام�ين ،ال� ��ذي دع��ا
ال ��دول العربية إل��ى م�س��ان��دة ب�ل�اده ماديًا
واملشاركة في مشاريع استثمارية.
ورحب الوزراء العرب «بما تم إنجازه على
املسار الديموقراطي وخريطة الطريق في
كل من مصر وتونس ،وخاصة ما يتعلق
بمسألة إقرار الدستور كخطوة على طريق
االستحقاقات الديموقراطية األخرى».
وه�ن��أ وزي��ر الخارجية ال�س�ع��ودي سعود
الفيصل «مصر بنتيجة االستفتاء على
ال ��دس� �ت ��ور ال� �ج ��دي ��د ال� � ��ذي ج � ّ�س ��د وح ��دة
الشعب امل�ص��ري وع� ّ�ب��ر ع��ن إرادت��ه الحرة،
األمر الذي يؤكد جدية الحكومة املصرية
ف� ��ي اس �ت �ك �م ��ال م� ��راح� ��ل ت �ن �ف �ي��ذ خ��ري �ط��ة
الطريق».
وأدان الفيصل بشدة «األعمال اإلرهابية
التى يشهدها عدد من الدول العربية ،بما
ف�ي�ه��ا م�ص��ر وال�ب�ح��ري��ن وال �ي �م��ن» ،م��ؤك�دًا
أن «ال �س �ع��ودي��ة ل ��م ت ��أل ج �ه �دًا ل�ل�ت�ص��دي
ل �ه��ذه اآلف � ��ة ال �خ �ط �ي��رة ،وع� �ب ��رت ع ��ن ذل��ك
بالفعل ال بالقول فقط من خالل إصدارها
القوانني والتشريعات املجرمة لإلرهاب
وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ال�ت��ى ت�ق��ف خ�ل�ف��ه» ،م�ش��ددًا
«ف ��ي ال ��وق ��ت ذات � ��ه ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال �ت �ع��اون
ال�ك��ام��ل ب�ين ال ��دول العربية ملكافحة هذه
اآلفة وتجفيف منابعها».
من جهته ،طالب وزير الخارجية املصري
نبيل فهمي ال ��دول العربية ب�ع��دم «إي��واء
اإلره� ��اب � �ي�ي��ن أو ال � ��داع �ي��ن إل � ��ى اإلره � � ��اب

وتجنب تمويلهم» .وق��ال أم��ام ال��وزراء إن
«خ�ط��ر اإلره� ��اب ف��ي املنطقة ب��ات يفرض
نفسه أك�ث��ر م��ن أي وق��ت م �ض��ىُ ...
وي�ه��دد
جهود البناء واإلن�م��اء» .وأض��اف «أود أن
أشير إلى قرار الحكومة املصرية باعتبار
جماعة اإلخ ��وان ...جماعة إرهابية ،وإلى
ع��زم�ن��ا ع�ل��ى تفعيل ه��ذا ال �ق��رار ف��ي إط��ار
االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب».
ودع ��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة اإلم��ارات �ي��ة ،في
ب�ي��ان ن�ش��رت��ه ع�ل��ى م��وق�ع�ه��ا اإلل�ك�ت��رون��ي،
ال � ��دول ك��اف��ة إل ��ى «ال� �ت ��آزر وال �ت �ع��اون من
أجل تفعيل هذا القرار (السعودي) ليؤتي
ثماره درءًا للفتنة ،ومنعًا ملزيد من التمزق
الذي يواجه األمة».
ّ
وتبنت الجامعة العربية رف��ض الرئيس
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م� �ح� �م ��ود ع � �ب� ��اس م �ط �ل��ب
إسرائيل االعتراف بها كدولة يهودية.
وق� � ��ال ب� �ي ��ان ص � ��ادر ع ��ن اج �ت �م ��اع وزراء
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ع��رب «أك ��د م�ج�ل��س جامعة
الدول العربية دعمه للقيادة الفلسطينية
في مسعاها إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي
ل�ل��أراض� ��ي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،م � �ش� ��ددًا ع�ل��ى
رفضه املطلق لالعتراف بإسرائيل دول��ة
يهودية».
وف��ي السياق ،قالت مصادر في الجامعة
العربية إن اجتماعًا مشتركًا بينها وبني
ل�ج�ن��ة األم� ��م امل �ت �ح��دة امل�ع�ن�ي��ة ب�م�م��ارس��ة
ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ل �ح �ق��وق��ه س�ي�ع�ق��د
اليوم في القاهرة .وأضافت إن االجتماع
سيحضره عن األم�ين العام نبيل العربي
وال �س �ف �ي��ر م �ح �م��د ص �ب �ي��ح األم� �ي��ن ال �ع��ام
املساعد لشؤون فلسطني ،بينما ستشارك
ال�ل�ج�ن��ة ب��وف��د ي��رأس��ه ع�ب��د ال �س�لام دي��ال��و
رئ� �ي ��س «ل �ج �ن ��ة األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة امل �ع �ن �ي��ة
ب�م�م��ارس��ة ال�ش�ع��ب الفلسطيني لحقوقه
غير القابلة للتصرف» التابعة للجمعية
العامة لألمم املتحدة.
(األخبار ,أ ف ب ،األناضول)

