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يتيح للرئيس البقاء في السلطة حتى 2029

البرملان التركي يناقش تعديال دستوريا لتعزيز صالحيات أردوغان
اإلص�لاح الدستوري يواجه رفضا شديدا من حزب الشعوب الدميوقراطي
ق���وات األم���ن ت��دخ��ل��ت لتفريق ت��ظ��اه��رة م��ع��ارض��ة ل�لإص�لاح��ات ال��دس��ت��وري��ة
ب��اش��ر ال��ب��رمل��ان ال��ت��رك��ي أم��س االول
مناقشة م��ش��روع التعديل الدستوري
ال��رام��ي ال��ى تعزيز صالحيات الرئيس
رج���ب ط��ي��ب اردوغ������ان ،ال����ذي ينتقد
معارضوه نزعته السلطوية.
وينص مشروع التعديل الدستوري
على نقل السلطة التنفيذية من رئيس
احلكومة الى رئيس الدولة ،كما قد يتيح
ألردوغ���ان املنتخب رئيسا ع��ام 2014
البقاء في السلطة حتى  2029بعد ثالث
والي���ات على رأس احلكومة (-2003
.)2014
وف��ي ح��ال اق���رار ال��ن��ظ��ام ال��رئ��اس��ي،
فستكون ه��ذه سابقة ف��ي اجلمهورية
التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود
الى ما بعد االنقالب العسكري في .1980
وق��ال رئيس ال���وزراء بينالي يلدرمي
“لن يكون هناك رئيس وزراء .نعم،
ال رئ��ي��س وزراء .نحن لسنا مغرمني
بالسلطة».
واض����اف ان “وجود ق��ب��ط��ان�ين في
السفينة يقودها للغرق .يجب ان يكون
هناك قبطان واح��د» .وستجري مناقشة
النص ال��ذي اقرته جلنة برملانية قبيل
نهاية  ،2016على مرحلتني في اجلمعية
العامة للبرملان في آلية تستغرق  13الى
 15يوما ،وفق ما أوردت وكالة االناضول
لالنباء املقربة من احلكومة.
وت��ث��ي��ر م��س��أل��ة ت��ع��زي��ز ص�لاح��ي��ات
اردوغ�����ان م��خ��اوف م��ع��ارض��ي��ه ال��ذي��ن
يتهمونه ب��س��ل��وك منحى اس��ت��ب��دادي
وخاصة منذ محاولة االنقالب االخيرة في

 15يوليو املاضي وحملة التطهير املكثفة
التي تلتها.
ونظمت تظاهرة ملعارضني للنص
ام���ام ال��ب��رمل��ان ق��ب��ل اف��ت��ت��اح اجللسة.
وتدخلت ق��وات االم��ن لتفريقها ما ادى
الى اصابة عدد من نواب حزب الشعوب
الدميوقراطي املعارض بجروح.

رفض املعارضة
لكن القيادة التركية تقول ان مثل هذا
النظام ضروري لضمان االستقرار على
رأس الدولة وسيجعل النظام في تركيا
شبيها باالنظمة في دول مثل الواليات
املتحدة وفرنسا.
وف��ي ح��ال اق��رار التعديل ،لن يضطر
ال��رئ��ي��س ال���ى ق��ط��ع رواب���ط���ه بحزبه
ال��س��ي��اس��ي ع��ن��د ان��ت��خ��اب��ه ،وستشمل
صالحياته تعيني ال���وزراء واقالتهم،
وسيكون له نائب رئيس أو أكثر ،كما
سيكون بوسعه إصدار مراسيم.
وينص التعديل على رفع عدد نواب
البرملان من  550الى  600وتخفيض سن
التأهل للترشح من  25عاما الى  18عاما.
وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري
على موافقة  330نائبا على االقل من اصل
 550من أجل طرحه في استفتاء شعبي.
ومي��ل��ك ح���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة
(اس�ل�ام���ي) احل���اك���م ،وح���زب احل��رك��ة
القومية (مي�ين م��ت��ط��رف) ال���ذي يدعم
التعديل ،معا  355نائبا في البرملان.
ويتعني بعد ذلك تنظيم االستفتاء بعد
 60يوما م��ن تصويت البرملان اي في

تقرير لالستخبارات األميركية:

إدارة الرئيس األميركي اجلديد ستواجه
تزايد خطر حصول نزاعات دولية
حذرت االستخبارات االميركية في
تقرير تشاؤمي نشر أمس األول من ان
ادارة الرئيس املنتخب دونالد ترامب
ستواجه تزايد خطر حصول نزاعات
دولية وتراجع القيم الدميوقراطية
بصورة ال مثيل لها منذ انتهاء احلرب
الباردة.
وي���أت���ي ن��ش��ر ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر بعد
ث�لاث��ة اي���ام م��ن ت��ق��ري��ر آخ���ر نشرته
االس��ت��خ��ب��ارات االم��ي��رك��ي��ة اجلمعة
واتهمت فيه الرئيس الروسي فالدميير
بوتني بانه “امر بشن حملة” للتأثير
على نتائج االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية
االميركية.
وقال مجلس االستخبارات الوطنية
في تقريره ان التطورات السياسية
واالقتصادية والتغير التكنولوجي،
يضاف اليها تراجع نسبي للزعامة
االميركية في العالم ،عوامل “تدعو
للتفكير ملستقبل مظلم وصعب».
واض�������اف ال���ت���ق���ري���ر وع���ن���وان���ه
“التوجهات العاملية :مفارقة التقدم”
ان “السنوات اخلمس املقبلة ستشهد
صعودا للتوترات داخل وبني الدول».
وح��ذر التقرير م��ن ان��ه “أكان لك
لالفضل ام لالسوأ فان املشهد الدولي

الطالع يدفع عصر الهيمنة االميركية،
بعد احلرب الباردة ،الى نهايته».
ومجلس االستخبارات الوطنية هو
مركز ابحاث يتبع لسلطة مكتب مدير
االستخبارات الوطنية ال��ذي ينسق
انشطة جميع وك��االت االستخبارات
االميركية وعددها  17وكالة .ويعد
املجلس هذا النوع من التقارير مرة كل
اربع سنوات اي مدة الوالية الرئاسية
في الواليات املتحدة.
وف��ي ت��ق��ري��ره ل��ه��ذه السنة يرسم
املجلس ص��ورة سوداوية للتحديات
التي تواجه االدارة املقبلة :فروقات
ش��اس��ع��ة ف���ي امل���داخ���ي���ل ،ت��ن��ق�لات
دميوغرافية ،تأثير التغير املناخي
واشتداد النزاعات.
وح���ذر التقرير م��ن ان ه��ذا املناخ
“يزيد م��ن صعوبة حصول تعاون
دولي واحلكم كما يشاء املواطنون».
ام��ا ف��ي خ��ص ال��ن��م��وذج الليبرالي
الطاغي حاليا على انظمة احلكم في
ال��دول الغربية فان التقرير يحذر من
ان هذا النموذج يواجه خطر صعود
التيار الشعبوي حول العالم اجمع،
سواء اكانت الشعبوية من جهة اليمني
او من جهة اليسار.

نهاية مارس او بداية ابريل  .2017لكن
االصالح الدستوري يواجه رفضا شديدا
من حزب الشعوب الدميوقراطي ،اكبر
االحزاب املؤيدة لألكراد ،وحزب الشعب
اجلمهوري الكمالي التوجه ،وهما حزبان
م��ع��ارض��ان يتهمان أردوغ����ان باغتنام
حال الطوارئ املفروضة في البلد لتغيير
النظام السياسي فيه.
وق��ال دنيز بايكال النائب من حزب
الشعب اجلمهوري ام��ام البرملان “هل
سيكون م��ن املمكن ف��رض رق��اب��ة على
(رئيس) يتمتع مبثل هذه الصالحيات؟”
واضاف “لن يكون هناك مذكرات بحجب
الثقة او تصويت على الثقة او حتقيق
نيابي».
وت��اب��ع بايكال ان مثل ه��ذا التعديل
ف��ي الدستور “اكبر خطأ” ول��ن ي��ؤدي
سوى الى تعزيز االنقسامات في املجتمع
التركي.
اما زعيم حزب الشعوب الدميوقراطي
صالح الدين دميرتاش الذي اودع السجن
م��ع نحو  12نائبا م��ن ح��زب��ه فاوصل
عريضة الى البرملان تعارض املشروع
ش��دد فيها على ان غ��ي��اب ن���واب حزبه
الذين حتتجزهم السلطات يجعل النقاش
البرملاني غير سليم ،حسبما اوردت وكالة
دوغان.
م��ن جهته ،اعتبر ال��ن��ائ��ب م��ن حزب
العدالة والتنمية مصطفى اليتاس امام
صحافيني قبل جلسة البرملان ان نحو
“ 20نائبا من حزب الشعب اجلمهوري
سيصوتون لصالح مشروع االصالح».

جانب من جلسة البرملان التركي

اجليش األميركي يجري
جتربة ناجحة على سرب من
الطائرات املسيرة الصغيرة
اعلن مسؤولون في وزارة الدفاع االميركية عن جناح
جتربة اطالق سرب يضم  103طائرات مسيرة صغيرة قد
متكن البنتاغون قريبا من استخدام هذا السالح املتطور الذي
يعتمد على الذكاء االصطناعي في وجه خصوم محتملني.
ويشكل تطوير اسلحة جديدة تعتمد على انظمة تسيير
ذاتية خطوة مهمة امكن حتقيقها من خالل تطوير برامج
الذكاء االصطناعي التي تفسح في املجال امام حتكم البشر
باسراب من الروبوتات الصغيرة.
ويضع املخططون االستراتيجيون العسكريون اماال
كبيرة على اسراب الطائرات املسيرة الصغيرة التي ميكن ان
يكون انتاجها غير مكلف وقادرة على التغلب على دفاعات
اخلصوم بفضل اعدادها الكبيرة.
وق��ال البنتاغون ف��ي بيان االث��ن�ين ان التجربة وهي
االكبر على سرب من الطائرات الصغيرة املسيرة جرت في
كاليفورنيا في اكتوبر وشملت  103طائرات “برديكس”
صغيرة بطول نحو  16سنتمترا اطلقت من ثالث طائرات
فانتوم اف/أيه .18
واض��اف ان الطائرات املسيرة تصرفت كسرب جلهة
“اتخاذ قرارات جماعية والتكيف للطيران كسرب واالصالح
الذاتي».
وقال مدير مكتب القدرات االستراتيجية لدى البنتاغون
وليام روبر في البيان ان “طائرات برديكس املسيرة ليست
مبرمجة مسبقا كوحدات فردية تتصرف بشكل منسق ،وامنا
كجسم جماعي يتشارك عقال واحدا التخاذ القرار والتكيف
مع بعضها كما يفعل السرب في الطبيعة».

متزوج من ابنته الوحيدة إيفانكا

ترامب يعني صهره مستشارا كبيرا
في البيت األبيض
عني الرئيس االميركي املنتخب دونالد ترامب
أمس األول صهره جاريد كوشنر املقاول والناشر
املتزوج من ابنته الوحيدة إيفانكا ،مستشارا
كبيرا في البيت االبيض فيما يبدأ مجلس الشيوخ
جلسات االستماع لتثبيت التعيينات في االدارة
اجل��دي��دة .وص��در بيان عن ترامب مساء أمس
األلول االثنني بهذا التعيني بعد ساعات من قيام
وسائل االع�لام بنشره بعد ان تكهنت السابيع
ح��ول دور رج��ل االعمال الشاب ( 36عاما) في
البيت االبيض ال سيما وانه واصل تعزيز نفوذه
في االشهر املاضية.
وق��ال ترامب في بيانه ان كوشنر ال��ذي لن
يتقاضى اي راتب طيلة فترة توليه هذا املنصب
“جنح بشكل هائل في االعمال كما في السياسة”،
مؤكدا ان “جاريد قام بدور هائل وكان مستشارا
موثوقا به طوال احلملة (االنتخابية) واملرحلة
االنتقالية وانا فخور بأنه سيتولى دورا قياديا
في إدارتي».
واض��اف “سيكون ذا قيمة هائلة في فريقي
الط�ل�اق ووض���ع ب��رن��ام��ج��ي ال��ط��م��وح موضع
التنفيذ».
وك��وش��ن��ر ال���ذي ل��م يكن يتمتع ب��اي خبرة
سياسية قبل ان يصبح العقل املدبر حلملة حماه،
هو اخر من عينه ترامب في االدارة اجلديدة.
وجاريد الذي عمل على الدوام في الظل سيعمل

“بتعاون وثيق” مع ستيف بانون ال��ذي عني
مستشارا للشؤون االستراتيجية والشخصية
اليمينية املقربة من القوميني وراينس بريبوس
االمني العام للبيت االبيض.
من جهته قال كوشنر في البيان “يشرفني ان
اخدم بلدي».

“سيثبتون جميعا” في مناصبهم
قال بعض املعلقني ان منصب هذا املقاول قد
يكون اعلى من بانون وبريبوس .وق��ال وزير
اخلارجية االسبق هنري كيسنجر الذي يعرف
ترامب جيدا ملجلة فوربس في االونة االخيرة ان
كل رئيس “لديه شخصية او اثنتان يثق فيهما
بشكل مطلق .وجاريد قد يكون هذا الشخص».
واذا ك��ان تعيني كوشنر ال يتطلب موافقة
الكونغرس ،فان اعضاء االدارة املقبلة يجب ان
ينالوا ثقة البرملانيني وخصوصا اعضاء مجلس
الشيوخ الذي يبدأ جلسات االستماع الثالثاء.
وبني اول الشخصيات التي سيتم االستماع
اليها جيف سيشونز اجلمهوري احملافظ الذي
يريد ترامب تثبيته وزي��را للعدل او اجلنرال
السابق جون كيلي الذي سيتولى وزارة االمن
الداخلي .اما ريكس تيلرسون الذي عينه ترامب
وزي��را للخارجية فستبدأ جلسات االستماع له
امام مجلس الشيوخ االربعاء.

في بادرة غير متوقعة إلنهاء النزاع ال تخلو من مجازفة

أفغانستان تريد إنشاء «منطقة آمنة» ملقاتلي طالبان وعائالتهم
تسعى السلطات االفغانية الى اقامة «منطقة
آم��ن��ة» ملقاتلي ط��ال��ب��ان وع��ائ�لات��ه��م ام�ل�ا في
جتميعهم خارج معاقلهم في باكستان ،في بادرة
غير متوقعة النهاء النزاع ال تخلو من مجازفة.
تأتي اخلطة في اطار اجلهود اليائسة النهاء
النزاع املستمر منذ  15سنة وال��ذي يوقع االف
الضحايا املدنيني سنويا م��ع الفشل املتكرر
ملفاوضات السالم.
وفي حال تطبيقها ،فان هذه االستراتيجية
التي تهدف الى اخ��راج طالبان من دائ��رة تأثير
باكستان ،قد ت��ؤدي الى تغيير املعطيات على
االرض س��واء لألفضل او لألسوأ حيث يعتبر
التنازل عن اراض لطالبان مبثابة تقسيم للبالد.
الشهر املاضي ،قال قائد شرطة قندهار ،املدينة
اجلنوبية القريبة من باكستان ،عبد الرازق امام
جمع من الوجهاء القبلييني واالعيان ان “على
طالبان ان يعودوا الى افغانستان وعلينا ان
نقيم منطقة آمنة لهم ولعائالتهم».
واض����اف “لم ي��ع��د بوسعنا االت��ك��ال على
احلكومات والسفارات االجنبية النهاء احلرب.
طالبان هم ابناء هذه البالد».
شكلت هذه التصريحات صدمة ال سيما وانها
ص��درت ع��ن م��س��ؤول امني كبير م��ن اجلنوب
وشخصية بارزة في احلرب ضد طالبان.
لكن احل��اك��م ال��س��اب��ق ل��والي��ة هلمند التي
يسيطر طالبان على ثالثة ارباع اراضيها شير
محمد اخ��ون��دزاده رد على ه��ذه التصريحات
بقوله ان “على احلكومة اال توفر مناطق آمنة
لالرهابيني».
وحت��دث مراقبون عن استراتيجية “منافية
للمنطق” الن طالبان يسيطرون اص�لا على

لعبة مزدوجة

إجراءات أمنية مشددة في أفغانستان

مساحات شاسعة من االراضي.
ولم يشأ عبد الرازق الرد على اسئلة فرانس
ب��رس لكن مصدرا امنيا كبيرا ق��ال للوكالة ان

احلكومة تهدف الى “اعادة طالبان من باكستان
الى افغانستان».
وق����ال “سنخصص ارض����ا منفصلة لهم

ولعائالتهم .سيكونون مب��ن��أى ع��ن ضغوط
باكستان ،ثم نرى ان كانوا يريدون ان يقاتلوا او
يتفاوضوا».

يعتبر كثير من االفغان باكستان التي تقدم
الدعم الى طالبان منذ تسعينات القرن املاضي
العقبة الرئيسية امام السالم .وتتهم اسالم اباد
بخوض “لعبة مزدوجة” النها تؤكد دعم “احلرب
على االرهاب” التي اعلنها االميركيون بعد
اعتداءات  11سبتمبر وتقدم امل��أوى للمتمردين
االفغان .للمرة االولى في  2016بعد سنوات من
االنكار ،اقر مسؤول باكستاني ان طالبان تتمتع
مب�لاذ ام��ن ف��ي ب��ل��ده .وتعتبر باكستان دعمها
لطالبان جزءا من سياسة “العمق االستراتيجي”
في مواجهة الهند .وتقول انها تستخدم تاثيرها
ع��ل��ى ط��ال��ب��ان للضغط عليهم ل��ل��ت��ف��اوض مع
كابول .واستضافت باكستان عدة جلسات لبدء
مفاوضات افغانية لكنها لم تؤد الى نتيجة.
تبلورت فكرة اقامة “منطقة آمنة” بعد ان دعا
قادة نافذون في طالبان الى االبتعاد عن اجهزة
االستخبارات العسكرية الباكستانية القوية التي
يتهمونها بالتالعب بهم .وكتب العضو السابق
في املجلس السياسي لطالبان في الدوحة سيد
طيب اغا السنة املاضية لزعيم طالبان هيبة الله
اخوندزاده يقول ان “وجود مسؤولني كبار في
حركتنا في باكستان يتيح لها فرض امور ليست
في صاحلنا او في صالح افغانستان».
واض��اف “لكي نتمكن من العمل باستقاللية
( )...على قياداتنا ان تغادر باكستان».
ولم يؤكد مجلس االمن القومي االفغاني رسميا
استراتيجة احلكومة مكتفيا بالقول انه “يسمح
لطالبان بالعودة الى افغانستان حتت حماية
الدولة».

محكمة أوروبية:
ال إعفاء للفتيات
املسلمات من دروس
السباحة املختلطة
في املدارس
ح��ك��م��ت احمل��ك��م��ة االوروب���ي���ة
حلقوق االنسان أمس بان االهالي
املسلمني ال ميكنهم باسم ديانتهم
اعفاء بناتهم من دروس السباحة
املختلطة ف��ي امل���دارس ورفضت
ب��ذل��ك ال��ت��م��اس ع��ائ��ل��ة تركية-
سويسرية رفعت شكوى في هذا
الصدد.
واع��ت��ب��رت احمل��ك��م��ة ان جدية
السلطات العامة في ارغام الفتيات
على املشاركة في دروس سباحة
ه��و بالتاكيد “تدخل ف��ي حرية
املعتقد” للعائالت املعنية لكن
هذا التدخل مبرر “باسم مصلحة
االوالد ف��ي ن��ظ��ام تعليمي كامل
يتيح ان��دم��اج��ا اجتماعا ناجحا
بحسب العادات والتقاليد احمللية،
وهو ما يعلو فوق” رغبة االهالي.
ورفع زوج��ان يقيمان في بازل
(شمال غرب سويسرا) ويحمالن
اجلنسية التركية والسويسرية
الشكوى ام��ام احملكمة االوروبية
حلقوق االنسان.

الداخلية املغربية
متنع إنتاج وتسويق
وبيع «البرقع»
منعت وزارة الداخلية املغربية
خياطة وتسويق وبيع «البرقع»
االف��غ��ان��ي ف��ي احمل�لات التجارية
وب���دأ أع���وان ال����وزارة اب��ت��داء من
أم���س األول بتنفيذ ال���ق���رار في
األس���واق واملتاجر حسب وثائق
تداولها نشطاء شبكات التواصل
والصحافة احمللية.
وان����ت����ش����رت ع���ل���ى م���واق���ع
التواصل االجتماعي في املغرب
وثائق موقعة من طرف السلطات
احمللية في عدد من املدن املغربية
تطلب بشكل رسمي من أصحاب
احملالت التجارية التخلص من كل
ما لديهم من قطع البرقع خالل 48
ساعة.
وف��ي وثيقة بعنوان “إشعار
مب��ن��ع إن���ت���اج وت��س��وي��ق ل��ب��اس
البرقع” يقول ممثل وزارة الداخلية
“تبعا للمعاينة التي قامت بها
السلطة احمللية حمللكم ،حيث تبني
أنكم تقومون بخياطة وتسويق
لباس البرقع فإني أدع��وك��م إلى
التخلص من كل ما لديكم من هذا
اللباس خالل  48ساعة من تسلم
ه��ذا الشعار ،حتت طائلة احلجز
املباشر بعد انصرام هذه املهلة».
وات���ص���ل���ت ف����ران����س ب���رس
باالداخلية املغربية مرات عديدة
للحصول على توضيحات لكن
دون تلقي ج��واب ،كما لم يصدر
ح��ت��ى اآلن إع��ل��ان رس���م���ي في
املوضوع.

