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مصر

«اإلخوان» في مواجهة جديدة مع القضاء
ّ
قانونية
«التأسيسية» تواجه قرارًا مرتقبًا بالحل نظرًا لوجود  5عيوب

بعد تأكد حل مجلس
الشعب ،تواجه جماعة
«اإلخوان» خطر حل الجمعية
التأسيسية لكتابة الدستور
في ظل وجود عدد من
العيوب القانونية التي تدفع
حكمًا إلى إصدار قرار قضائي
الشهر املقبل
القاهرة ــ رنا ممدوح
يبدو أن القضاء في مصر سيكون دائمًا
ه��ادم ال�ل��ذات وم�ف� ّ�رق الجماعات بالنسبة
ال��ى جماعة اإلخ ��وان املسلمني .فاألخيرة
بات مقدرًا لها أن تتلقى جميع كبواتها من
القضاء ،سواء اإلداري أو الدستوري .فبعد
حل مجلس الشعب بحكمني ،غير متوقعني
ل �ل �ج �م��اع��ة ،ج � ��اء ال� � � ��دور ع �ل ��ى ال �ج �م �ع �ي��ة
التأسيسية التي تكفل للجماعة سيطرة
ط��وي�ل��ة امل ��دى ع�ل��ى ال�س�ل�ط�ت�ين القضائية
وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ف��ي م �ص��ر .ف�ق��د أن �ه��ت ،أول
م��ن أم ��س ،إح ��دى دوائ� ��ر محكمة ال�ق�ض��اء
اإلداري ك��اف��ة م �ح��اوالت الجماعة لعرقلة
املحكمة عن التصدي لـ 48دعوى قضائية
تطالب بحل الجمعية التأسسية الثانية
وإعادة تشكيلها ،بما يضمن تمثيل كافة
فئات وأطياف املجتمع املصري .ورفضت
املحكمة طلبًا ك��ان��ت الجماعة ق��د تقدمت
به إلبعاد املحكمة التي سبق أن أص��درت
حكمًا بحل الجمعية التأسيسية األول��ى،
التي تم اختيار نصف أعضائها من داخل
مجلس الشعب وت��رأس�ه��ا رئ�ي��س مجلس
ال�ش�ع��ب امل �ن �ح��ل ،م�ح�م��د س�ع��د ال�ك�ت��ات�ن��ي،
عن النظر في القضية .وستعود املحكمة
ً
إبتداء من أول
إلى نظر الدعاوى من جديد
الشهر املقبل.
وت � �ح� ��دث م� �ص ��در ق �ض ��ائ ��ي ف� ��ي امل �ح �ك �م��ة
ل�ـ«األخ�ب��ار» عن وج��ود  5أسباب قانونية
توجب حل الجمعية التأسيسية الثانية.
وأوض� � � ��ح أن «ق � ��ان � ��ون م �ع��اي �ي��ر ت�ش�ك�ي��ل
الجمعية التأسيسية ص��در بعد م��ا يزيد
على شهر من تاريخ تشكيل الجمعية وبدء
جلساتها ،رغم أن القانون يقر مبدئيًا أن
ي�ت��م تشكيل ال�ج�م�ع�ي��ة ف ً��ي خ�ل�ال  10أي��ام
من إقرار القانون ،إضافة الى انتفاء صفة
وجود كثير من املستشارين الذين دخلوا
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة ب�ص�ف�ت�ه��م رؤس ��اء

السودان

يرسم غرافيتي ردًا على االساءة للنبي محمد في شوارع القاهرة (عمر عبدالله دلش ـ رويترز)
ل �ل �ه �ي �ئ��ات ال �ق �ض��ائ �ي��ة .ووف � �ق ��ًا ل�ل�م�ص��در
ال �ق �ض ��ائ ��ي م� ��ن امل� �ف� �ت ��رض إح� ��ال� ��ة ه� ��ؤالء
ّ
للتقاعد وإح�لال ال��رؤس��اء الجدد محلهم،
الفتًا إلى أن املستشارين حسام الغرياني،
رئ �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة ،وع �ب ��د ال �ل ��ه أب� ��و ال �ع��ز
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال��دول��ة ال �س��اب��ق ،وت�ي�م��ور
ف � � ��وزي رئ� �ي ��س ه �ي �ئ��ة ال� �ن� �ي ��اب ��ة اإلداري� � � ��ة
السابق ،دخلوا الجمعية بصفتهم وليس
ب�ش�خ�ص�ه��م .وأك ��د أن اس �ت �م��رار وج��وده��م
داخل الجمعية التأسيسية للوقت الحالي
مخالفة قانونية صارخة.
أما السبب القانوني الثالث في التشكيل
ال �ح��ال��ي ،ح �س��ب امل� �ص ��در ،ف �ه��و اس �ت �م��رار
أع� �ض ��اء م �ج �ل��س ال �ش �ع��ب ض �م��ن أع �ض��اء

الجمعية التأسيسية رغم انتفاء صفتهم
ال �ن �ي��اب �ي��ة ب �م �ج��رد ص� ��دور ح �ك��م امل�ح�ك�م��ة
ال��دس�ت��وري��ة العليا ب�ح��ل مجلس الشعب
في  14حزيران املاضي .كذلك فإن مجلس
ال � �ش� ��ورى ال� �ح ��ال ��ي ع �ل��ى وش � ��ك أن ي�ل�ق��ى
ن� �ف ��س م �ص �ي��ر م �ج �ل��س ال� �ش� �ع ��ب .وب �ح��ل
م�ج�ل��س ال �ش��ورى ت�ن�ع��دم ال�ص�ف��ة ال �ت��ي تم
ع �ل��ى أس��اس �ه��ا ت��رش �ي��ح أع� �ض ��اء مجلس
الشورى ضمن أعضاء التأسيسية أيضًا.
أم � ��ا ال� �س� �ب ��ب ال � �خ ��ام ��س ،ح� �س ��ب امل� �ص ��در
ال�ق�ض��ائ��ي ،ف�ه��و أن الجمعية ل��م تنته من
كتابة الدستور ولم يتم تحديد موعد بدء
إج ��راءات االستفتاء عليه .وأوض��ح نائب
في رئيس مجلس الدولة ،فضل عدم ذكر

تعتزم حركة  6أبريل
سحب ممثلها في
الجمعية التأسيسية
للدستور

اسمه ،أن��ه رغ��م توافر األس�ب��اب القانونية
التي تلزم املحكمة بإصدار حكمها الثاني
بحل لجمعية التأسيسية إال أن�ه��ا ق��د ال
ت�ف�ع��ل ذل ��ك ألس �ب��اب ت�ت�ع�ل��ق ب��امل�لاء م��ة أو
امل��واء م��ة .ول�ف��ت امل �ص��در إل��ى أن��ه «واق�ع�ي��ًا
رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة م �ح �م��د م ��رس ��ي ه��و
م ��رش ��ح ج �م��اع��ة اإلخ � � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن ف��ي
األساس ،وفي نفس الوقت في يده سلطة
التشريع وسلطة إع��ادة تشكيل الجمعية
ال �ت��أس �ي �س �ي��ة ك� ��ذل� ��ك» .وأض � � ��اف «ف � ��ي ك��ل
األح��وال ستكون األغلبية داخ��ل الجمعية
ال �ت��أس �ي �س �ي��ة مل �م �ث �ل��ي ج �م ��اع ��ة اإلخ � � ��وان
املسلمني س��واء ت��م ح��ل الجمعية الحالية
أو اإلبقاء عليها» .وأش��ار ال��ى أن املحكمة
يمكن أن تأخذ هذا األمر في الحسبان.
وم � ��ع ت� ��واف� ��ر ال � ��دواف � ��ع ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل�ح��ل
ال �ت ��أس �ي �س �ي ��ة ،ت � ��واف � ��رت أي� �ض ��ًا ال� ��دواف� ��ع
االجتماعية .وأعلنت أول من أمس الناشطة
من
الحقوقية ،منال الطيبي ،استقالتها ً
الجمعية التأسيسية ل�ل��دس�ت��ور ،راف�ض��ة
امل� �ش ��ارك ��ة «ف� ��ي ب �ن ��اء م ��ؤس �س ��ات ال �ث ��ورة
امل� �ض ��ادة» .وق��ال��ت ال�ط�ي�ب��ي ل �ـ«األخ �ب ��ار»،
«ت �ق��دم��ت ب��اس�ت�ق��ال�ت��ي ب�ع��دم��ا ي�ئ�س��ت من
ت� �ق ��وي ��م م� �س ��ار ال �ج �م �ع �ي��ة ،ال� �ت ��ي ع �م��دت
إل��ى م�خ��ال�ف��ة امل��واث �ي��ق ال��دول �ي��ة ووض�ع��ت
ف ��ي ال��دس �ت��ور م ��ا ي �ق��ون��ن ان �ت �ه��اك ح�ق��وق
االن � �س� ��ان» .وأض ��اف ��ت «ل �ق��د ب ��ات واض �ح��ًا
أن ال��دس �ت��ور ي �ع��د ل �ي �ك��ون ع �ل��ى م�س�ت��وى
فئة محددة ترسخ ملفهوم الدولة الدينية
لتستحوذ بذلك على السلطة ،ليتمخض
األمر فى نهاية املطاف عن دستور يحافظ
على ذات الركائز األساسية للنظام الذي
قامت الثورة من أجل إسقاطه ،مع تغيير
األشخاص فقط».
وف��ي ال��وق��ت نفسه ت��رددت أن�ب��اء تفيد عن
ع ��زم ح��رك��ة  6أب��ري��ل ع�ل��ى س�ح��ب ممثلها
في الجمعية التأسيسية للدستور أحمد
م��اه��ر ،امل�ن�س��ق ال �ع��ام ل�ل�ح��رك��ة ،اع�ت��راض��ًا
ع�ل��ى م �م��ارس��ات ال �ت �ي��ار اإلس�ل�ام ��ي داخ��ل
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ت��أس �ي �س �ي��ة ،وال� �ت�ل�اع ��ب ف��ى
امل ��واد ال�خ��اص��ة ب��امل��واط�ن��ة وامل �س��اواة بني
الجنسني ،ومواد الحريات .وترى الحركة
أن هذه الخطوات تصب في خانة الضغط
االج� �ت� �م ��اع ��ي وال� �ق ��ان ��ون ��ي ع �ل ��ى ت�ش�ك�ي��ل
الجمعية التأسيسية ،التي بات أمرها قاب
قوسني أو أدنى من حكم قضائي يعصف
بها كما عصف ب�ب��رمل��ان اإلخ ��وان ،ليكون
ع �ل��ى ال ��رئ �ي ��س م �ح �م��د م ��رس ��ي أن ي�ث�ب��ت
ً
ال��والء للشعب أوال قبل الجماعة ،ويكون
لزامًا عليه أن يصدر قرارًا بإعادة تتشكيل
الجمعية التأسيسية بما يضمن تمثيل
كافة فئات املجتمع املصري وأطيافه.

ّ
تعثر مفاوضات البشير وسلفا كير

ف��ي م��ؤش��ر على تعثر امل�ف��اوض��ات ،أعلن
أم��س عن ارج��اء اللقاء الثالث املقرر بني
الرئيس السوداني عمر البشير ،ونظيره
السوداني الجنوبي سلفا كير ميارديت،
ال �ل��ذي��ن ي �ج��ري��ان م �ح��ادث��ات م�ك�ث�ف��ة في
أدي� � ��س أب ��اب ��ا م �ن��ذ األح� � ��د ف ��ي م �ح��اول��ة
للتوصل إل��ى اتفاق ينهي الخالف حول
مجموعة من القضايا الرئيسية العالقة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن .ورغ� ��م ال �ض �غ��وط ال��دول �ي��ة
على الجانبني للتوصل إل��ى ات�ف��اق ،فإن
امل� �ح ��ادث ��ات ال �ت��ي ك� ��ان م ��ن امل �ف �ت��رض أن
ال ت�ت�ج��اوز ي��وم��ًا واح � �دًا ،ت��واج��ه عقبات
ح ��ول ق�ض��اي��ا ال �ح��دود واألم � ��ن ،وه ��و ما
أدى إل � ��ى ت �م ��دي ��ده ��ا .وأف� � � ��ادت م �ص��ادر
مل��وق��ع «ال�ج��زي��رة» ب��أن��ه ت��م االت�ف��اق خالل
املحادثات على العديد من القضايا ،إال
أن م�ل�ف��ي األم ��ن وأب �ي��ي ،ال ي� ��زاالن ضمن
امللفات الشائكة التي تحول دون التوصل
إلى اتفاق نهائي .لكن العضو في الوفد
السوداني ،العبيد م��روح ،أكد أن «تقدمًا
تم اح��رازه» من دون أن يدلي بتفاصيل.

وك��ان االع�لان عن هذه القمة النادرة بني
البشير وم �ي��اردي��ت ،ق��د ب�ع��ث اآلم ��ال في
امكانية التوصل إل��ى اتفاق شامل ،بعد
أن بدا أن جولة املباحثات بني مفاوضي
البلدين ،التي يرعاها االتحاد األفريقي
بدعم من مجلس األمن الدولي ،لم تسفر
ع� ��ن أي ن �ت ��ائ ��ج م �ث �م ��رة ط � � ��وال األش �ه ��ر
املاضية.
وسبق أن التقى البشير وميارديت على
انفراد في  14تموز املاضي ،على هامش
ق �م��ة االت � �ح� ��اد األف ��ري� �ق ��ي ،ف ��ي أول ل �ق��اء
بينهما منذ امل�ع��ارك ال�ح��دودي��ة الكثيفة
بني جيشيهما بني آذار وأي��ار املاضيني.
وعلى اثر هذا اللقاء ،أكد كبير مفاوضي
ج � �ن � ��وب ال � � � �س� � � ��ودان ،ب � ��اق � ��ام أم � � � � ��وم ،أن
الرئيسني توصال إلى «اتفاقات مبدئية»
على جميع قضايا الخالف العالقة بني
ال �ب �ل��دي��ن .وك� ��ان م��ن امل �ق��رر م�ب��دئ�ي��ًا عقد
قمة في مطلع نيسان املاضي لحل هذه
القضايا ،إال أن القمة ألغيت بعد اندالع
معارك حدودية.

وم� �ن ��ذ ان � � ��دالع امل � �ع � ��ارك ،ك �ث��ف امل�ج�ت�م��ع
ال� ��دول ��ي ،ال � ��ذي ي �ش �ع��ر ب �ق �ل��ق ش��دي��د من
ت�ح��ول ال�خ�لاف��ات ب�ين ج��وب��ا وال�خ��رط��وم
إلى ن��زاع جديد واس��ع النطاق ،ضغوطه
على رئيسي الدولتني ك��ي يتوصال إلى
اتفاق نهائي .ويهدد مجلس األمن الدولي
ب�ف��رض ع�ق��وب��ات ع�ل��ى ال�ب�ل��دي��ن ف��ي ح��ال
اس�ت�م��رار خالفاتهما بما ي�ع��رض حياة
امل��دن �ي�ين ع�ل��ى ج��ان�ب��ي ال �ح��دود للخطر.
ويعد النفط من أب��رز املواضيع الشائكة
ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ال �ج��اري��ن ،اذ خ�س��ر ش�م��ال
ال�س��ودان  %75من نفطه بعد االنفصال.
وف �ي �م ��ا ي �ع �ت �م��د ال� �ج� �ن ��وب ف� ��ي ت �ص��دي��ر
نفطه ع�ل��ى ال�ب�ن�ي��ة التحتية ل�ل�ش�م��ال ،ال
ي��زال على البلدين انهاء تفاصيل اتفاق
م�ب��دئ��ي س�ب��ق أن ت��م ال�ت��وص��ل إل�ي��ه ح��ول
ال �ن �ف��ط ورس � ��وم ت �ص��دي��ره .ك��ذل��ك يتعني
ع �ل��ى ال� �خ ��رط ��وم وج ��وب ��ا االت � �ف� ��اق ع�ل��ى
وض��ع منطقة آب�ي��ي امل�ت�ن��ازع عليها ،وال
سيما بعد تأجيل االستفتاء حول تقرير
مصيرها ال��ذي يفترض أن يحدد ما اذا

المفاوضات تواجه
عقبات حول الحدود
واألمن

ك ��ان س �ك��ان امل�ن�ط�ق��ة ي��ري��دون ال �ب �ق��اء في
ال�ش�م��ال أو االن�ض�م��ام ل�ل�ج�ن��وب .وت��أج��ل
االس �ت �ف �ت��اء ب �ع��د ال �خ�ل�اف��ات ح ��ول ه��وي��ة
ال��ذي��ن يحق لهم امل�ش��ارك��ة فيه .وم��ن بني
ال �ق �ض��اي��ا اإلض��اف �ي��ة ال �ت��ي ي�ت�ع�ين أي�ض��ًا
ان �ه��اء ال �خ�لاف ح��ول�ه��ا ،ت��رس�ي��م ال�ح��دود
واقامة منطقة عازلة منزوعة السالح.
وال �ه��دف م��ن ه��ذه املنطقة الفاصلة منع
ً
ت�ج��دد امل��واج�ه��ات ال�ح��دودي��ة ،ف�ض�لا عن

قطع خطوط ام��دادات الحركات املتمردة
ال �ن��اش �ط��ة ف ��ي والي� �ت ��ي ج �ن��وب ك��ردف ��ان
والنيل االزرق السودانيتني ،اللتني تتهم
الخرطوم جوبا بدعمها.
وت ��ؤك ��د ك ��ل م ��ن ج��وب��ا وال� �خ ��رط ��وم منذ
أشهر رغبتهما في السالم ،إال أن العديد
م��ن االت �ف��اق��ات امل��وق �ع��ة وت �ح��دي �دًا ب�ش��أن
املنطقة املنزوعة السالح لم تطبق حتى
اآلن .كما جرى انتهاك عدة مواثيق بمنع
االعتداء.
وق � ��د أدى ال � �ن� ��زاع األخ � �ي ��ر إل � ��ى ت��ده��ور
اق �ت �ص��ادي ف��ي ك�ل�ا ال �ب �ل��دي��ن ،وال سيما
م�ن��ذ أن أوق �ف��ت ج��وب��ا إن�ت��اج�ه��ا النفطي
في كانون الثاني املاضي ،احتجاجًا على
مطالبة الخرطوم برسوم باهظة مقابل
ن �ق��ل ال �ن �ف��ط ع �ب��ر أراض� �ي� �ه ��ا .وع �ل ��ى اث��ر
توقف تصدير النفط ،واجهت الخرطوم
وج��وب��ا ان�خ�ف��اض��ًا ف��ي ق�ي�م��ة عملتيهما
ً
فضال عن ارت�ف��اع نسبة التضخم وغالء
غير مسبوق في األسعار.
(األخبار ،أ ف ب)

