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سياسة

عن »فلسطين 
الجديدة«

وائل قنديل

ليست املسألة مقصورة على فئة 
من يسمون »رجال الدين« فقط، بل 
أن تلك االنقالبات الفكرية العنيفة، 
والتحوالت األيديولوجية الصادمة 

عصفت بمثقفني وسياسيني، 
قرروا تغيير الجلد والعظم، بدعوى 

املراجعات، بعضهم مدفوعًا 
بانتهازية مقرفة، وآخرون فعلوها 
خوفًا من بطش سلطة صاعدة، أو 

طمعًا في عسلها، حتى وإن كان 
سامًا. من املهم اإلشارة إلى أنه ال 
مصادرة على حق في اختيار ما 

يناسبه من مواقف واعتناق ما يروق 
له من آراء فيما يخص التطورات 

السياسية واالجتماعية في أزمنة 
التحوالت الكبرى، غير أن ذلك كله 

مرهون بأال يكون باسم الله والشعب، 
أو بعبارة واحدة: باسم القيم املنشئة 

ملفهوم الوطن، والثوابت املؤسسة 
ملفهوم العقيدة. أيضًا، ال مصادرة 

على أحد في مراجعاته الفكرية 
والسياسية، على أال يكون ذلك 

تسفيهًا من املشترك العام، وحطًا 
مما توافق عليه املجتمع، وصار 

جزءًا من الوجدان العام. فيما يخص 
الداعية السعودي عايض القرني، فإن 

مراجعاته الفكرية مسألة تخصه، 
وهي من صميم اختيار اإلنسان 

الحر، أن يعلن بعد فترة من الزمن 
أن كل ما اعتقده وتحّمس له ودافع 
عنه باطل وغير مفيد، لكن ما ليس 

حرًا فيه أن تتحول املراجعة إلى 
تجارة رخيصة في سوق النخاسة 
الثقافية والسياسية... ما ليس من 
حقه أن يهدم الثابت كي يشتري 

رضا السلطان. في ذلك، ال غضاضة 
أن يتوصل القرني إلى قناعة جديدة 
ومختلفة بشأن مشروع حياته، الذي 

يسمى الصفوات، لكن أن يصل به 
األمر لالنتقال من مرحلة نقد األفكار 

ذاتيًا إلى التعريض بجوهر العقيدة 
التي يعتنقها عموم الناس، فهنا 

االنحطاط باملبدأ وبالفكرة. فليعتنق 
القرني »إسالم القنصلية«، أو »إسالم 

ولي العهد« الذي عّبر عن نفسه 
بأبشع ما يكون التعبير في جريمة 
قتل جمال خاشقجي في القنصلية 
السعودية في إسطنبول، كما يشاء، 

لكن أن يتوجه بخطاب عام عبر منفذ 
إعالمي للجماهير، مبشرًا بذلك 

اإلسالم العصري الجديد، الذي يشيد 
ى القادم 

ّ
به الكيان الصهيوني، ويتبن

به، ولي العهد السعودي، بوصفه 
رأس حربة ملشروع جديد، تهيمن 

فيه إسرائيل، وتفرض تطبيعها على 
املنطقة، فهنا املشكلة. وهنا يجب 
أن يغضب كل غيور على معتقده 
الديني وانتمائه الوطني والقومي، 

ذلك أن الشيخ في هذه الحالة ينتقل 
من املراجعة إلى املرافعة، دفاعًا عن 
مشروع صهيوني داهم. وعلى ذكر 
التحوالت واالنقالبات الفكرية، يبرز 
اسم الروائي املصري يوسف القعيد 

 موضوعيًا لحالة عايض 
ً
معادال

القرني، إذ يتشارك كالهما في 
ابتذال الرمز وإهانة التاريخ، واالتجار 

باملعتقد. وكما يبتذل القرني 
مفهوم الدين، من خالل التبشير 

بدين ولي العهد، يذهب القعيد إلى 
ابتذال مفهوم النصر وإهانة فكرة 

املعركة، حني يركب ألواح التزلف 
املمجوج ويصف مسخرة ما تسمى 

التعديالت الدستورية بأنها العبور 
الجديد للشعب املصري، الذي ال يقل 

بطولة عن عبور حرب أكتوبر قبل 46 
عامًا، إذ يكتب القعيد في صحيفة 

»أخبار اليوم« ليقول: »لو كانت 
املساحة تسمح لنشرت قصيدة 

حافظ إبراهيم: مصر تتحدث عن 
نفسها... بعد نجاح املصريني بعبور 
جديد ال يقل أهمية عن 1973«. هذه 

املهانة الحضارية شاهدها العالم كله، 
ورأى كيف يتم سحق كرامة املواطن 

املصري بكرتونة الجيش وفزع 
الشرطة، كي يساق إلى لجان االقتراع، 

قسرًا، كما تساق الذبائح للمجزر، 
كيف تحولت في عني يوسف 

القعيد إلى عبور جديد ال يقل أهمية 
عن عبور 1973؟ أي إهانة للذات 

وللمتلقي حني يستدعي، األديب الذي 
عينوه نائبًا برملانيًا، من الذاكرة رائعة 

حافظ إبراهيم وأم كلثوم »مصر 
تتحدث عن نفسها« لكي يصف 

مشاهد الراقصني قهرًا واملصوتني 
رعبًا والهاتفني دفعًا للبطش والقمع؟ 
 ومزيفًا 

ً
كيف يكون اإلنسان مبتذال

إلى هذا الحد، وفي هذا العمر؟

إسالم القنصلية... 
والعبور بالكرتونة

مرور
الكرام

سيطر النظام على قلعة 
المضيق التي تعتبر بوابة 

سهل الغاب

ارتفع عدد النازحين 
الفارين من القصف إلى 

نحو 300 ألف

للحديث تتمة...

الصمت التركي 
يسرّع 

تقّدم النظام

عقوبات أميركية جديدة على إيران... وأوروبا ترفض اإلنذار

تدّل التطورات في ريف حماة الشمالي ومحيط إدلب، مع سيطرة النظام السوري 
على  يحصل،  ما  على  كامل  تركي  صمت  ظل  في  جديدة،  مناطق  على  أمس 
تلك  في  النظام  قوات  بتقّدم  يسمح  وموسكو  أنقرة  بين  تنسيق  وجود  احتمال 

المنطقة، مقابل إعطاء ضوء أخضر لتركيا لبسط سيطرتها على تل رفعت

عدنان أحمد

وميدانية  سياسية  معطيات  تشي 
ــأن تــــقــــّدم قـــــــوات الـــنـــظـــام  ــ عـــــديـــــدة، بــ
الـــســـوري املـــدعـــومـــة مـــن روســـيـــا في 
ريف حماة الشمالي وعلى تخوم إدلب، يأتي 
ــت أبـــرز 

ّ
بــتــنــســيــق بـــن مــوســكــو وأنـــقـــرة، تــجــل

مؤشراته بالصمت التركي الكامل عن قصف 
الــنــظــام ومــوســكــو ريــفــي حــمــاة وإدلـــب وتــقــّدم 
ل 

ّ
إلــى عــدم تدخ قواتهما فــي املنطقة، إضــافــة 

القريبة من  التركية في املنطقة  نقاط املراقبة 
الــجــبــهــات الــســاخــنــة فـــي املـــعـــارك الــحــاصــلــة، 
بــالــتــوازي مــع حــديــث روســـي عــن تنسيق مع 
إدلــب ومحيطها،  فــي  الــتــطــورات  تركيا تجاه 
وهــو ما يعيد ترجيح تسريبات تحدثت عن 
اتفاق غير معلن بن تركيا وروسيا، يستعيد 
بموجبه النظام بدعم روسي مناطق في إدلب، 
ويــقــوم بــالــهــجــوم عــلــى الــجــمــاعــات املــتــشــددة 
الــتــي فشلت أنــقــرة فــي احــتــوائــهــا، فــي مقابل 
ــتـــزاع منطقة  تــمــدد تــركــيــا فــي تــل رفــعــت، وانـ
جديدة من أيدي »قوات سورية الديمقراطية« 
)قسد(. ولم تدل تركيا حتى اآلن بأي تعليق 
عــلــى الــقــصــف واملـــعـــارك الــتــي تــشــهــدهــا إدلــب 
التركي  الرئيس  نــائــب  كــان  فيما  ومحيطها، 
فؤاد أقطاي، أعلن األحد املاضي، أن مسؤولن 
أتراكًا وروسًا يراجعون انتشار قوات البلدين 

في منطقة تل رفعت.
وفــي ظــل هــذه املعطيات، كــانــت قـــوات النظام 
تحقق أمس املزيد من التقّدم على األرض في 
مناطق  على  مسيطرة  الشمالي،  حــمــاة  ريــف 
ــعــتــبــر 

ُ
ــا قــلــعــة املـــضـــيـــق، الـــتـــي ت ــرزهــ مــهــمــة أبــ

بوابة سهل الغاب، فيما ارتفع عدد النازحن 
الفاّرين من القصف إلــى نحو 300 ألــف نازح 
خالل األيام األخيرة. ويفترش كثير من هؤالء 
الــنــازحــن األراضــــي الــزراعــيــة فــي ريــف حماة 

 عن 
ً
الــشــمــالــي وريـــف حــمــاة الــجــنــوبــي، فــضــال

الشمالية  املــنــاطــق  إلـــى  آالف شــقــوا طــريــقــهــم 
إدلــــب. ســيــاســيــًا،  يعقد مجلس  فــي محافظة 
الــيــوم الجمعة لبحث  الــدولــي اجتماعًا  األمــن 

املستجدات في إدلب.
وفـــي الــتــطــورات أمـــس، قــالــت مــصــادر محلية 
إن فــصــائــل املــعــارضــة انــســحــبــت مـــن مناطق 
ــة املــــضــــيــــق، ومـــنـــطـــقـــة الـــــكـــــركـــــات، وتــــل  ــعـ ــلـ قـ
ــــواش، ومــنــطــقــة الــشــيــخ إدريــــــس، فـــي ريــف  هــ
أنها ساقطة  الغربي، بدعوى  الشمالي  حماة 
عسكريًا وال يمكن الدفاع عنها. وأكــد مصدر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــذه  عــســكــري محلي لـــ
مــن دون قتال  الــنــظــام  املــنــاطــق سيطر عليها 
ُيذكر، وسط معلومات عن تقّدم قوات النظام 
لــلــســيــطــرة أيـــضـــًا عـــلـــى مــنــطــقــتــي الــشــريــعــة 
والــتــويــنــة الــلــتــن بــاتــتــا مــحــاصــرتــن مـــن كل 
الجهات. ولفت املصدر إلى أن الفصائل التي 
»هيئة  هــي  املضيق  قلعة  على  تسيطر  كانت 
ــام« )جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــًا(،  ــ ــــشـ تـــحـــريـــر الـ

و»الجبهة الوطنية للتحرير«.
جاء ذلك بعد يومن من سيطرة النظام على 
تل عثمان وقرية الجنابرة، ومن ثم سيطرته 
على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي، 
ــل 

ّ
إثـــر اشــتــبــاكــات مــع قــــوات املــعــارضــة. وتــمــث

بلدة قلعة املضيق بوابة سهل الغاب، وتعتبر 
عليه  ترتكز  الــذي  والتجاري  الزراعي  الخزان 
قرى ريف حماة األخرى. وتعد بالنسبة للقرى 
املحيطة بها ومجمل مناطق الشمال السوري 
خـــــارج ســلــطــة قـــــوات الـــنـــظـــام، مــعــبــرًا يــــوازي 
معبر بــاب الهوى مع األراضــي التركية، فهي 
نقطة وصل على طريق التجارة والسفر الذي 

فرضته سنوات الحرب.
ــام،  ــنـــظـ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، واصــــلــــت قـــــــوات الـ
بمشاركة من الطيران الروسي، قصف مناطق 
ــمــــاة وريـــــــف إدلــــب  ــالـــي مـــحـــافـــظـــة حــ ــمـ فــــي شـ

 من األيام السابقة. 
ّ

الجنوبي ولو بوتيرة أخف
واستهدف القصف بشكل خاص مدينة خان 
إلــى مناطق  الهبيط، إضــافــة  وبــلــدة  شيخون 
سرجة ومدايا وركايا في ريف إدلب الجنوبي، 
الـــتـــي ألــقــيــت عــلــيــهــا أيـــضـــًا بــرامــيــل مــتــفــجــرة 
مـــن ِقـــبـــل مـــروحـــيـــات الــنــظــام الــــســــوري. وقـــال 
تال 

ُ
مــركــز إدلـــب اإلعــالمــي، إن مدنين اثــنــن ق

فجر أمــس وأصيب آخــرون نتيجة استهداف 
الــطــيــران الــروســي بــلــدة جـــوزف جــنــوب إدلــب 

ــردود األمــيــركــيــة واألوروبـــيـــة،  ــ لــم تــتــأخــر الـ
 عـــن الــحــركــة الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة 

ً
فـــضـــال

نـــحـــو الـــخـــلـــيـــج، عـــلـــى الـــخـــطـــوة اإليـــرانـــيـــة 
ــــالن عــنــهــا، يـــوم األربـــعـــاء في  الــتــي تـــّم اإلعـ
طهران، عبر وقف إرسال ما يزيد على 300 
يزيد  ومــا  اليورانيوم،  إنتاج  من  كيلوغرام 
على 1300 طن من إنتاج املياه الثقيلة، إلى 
الخارج، بالتوازي مع منحها مهلة لشهرين 
»شركاء االتفاق النووي«، أي األوروبين،  لـ
التالية.  املرحلة  إلــى  االنتقال  قبل  إلنــقــاذه، 
ومــــن شــــأن املــرحــلــة املــقــبــلــة أن تــكــون أكــثــر 
ضراوة، بفعل استهداف إيران رفع مستوى 
تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 في 
املـــائـــة، وهـــو الــســقــف الــــذي يــحــدده االتــفــاق 
 عــن تفعيل مــفــاعــل »آراك«. 

ً
الـــنـــووي، فــضــال

وتــســتــنــد اإلجــــــــراءات الـــتـــي أعــلــنــت طــهــران 
أنها اتخذتها أو لوحت بتبنيها الحقًا، إلى 
البندين 26 و36 من االتفاق النووي، اللذين 

ريف  في  التقّدم  مع  وبــالــتــوازي  بالصواريخ. 
حماة باتجاه قلعة املضيق وجــوارهــا، تعمل 
ــراق أيــضــًا  ــتــ ــــوات الـــنـــظـــام عـــلـــى تــحــقــيــق اخــ قــ
بــاتــجــاه الــهــبــيــط، كــخــطــوة أولــــى عــلــى طريق 
مــحــاولــة الــتــقــّدم نــحــو خـــان شــيــخــون شــرقــًا، 
وبــهــدف عــزل جيب كــامــل يــضــّم بــلــدات مــورك 
واللطامنة وكفرزيتا. كما فتحت قوات النظام 
جــبــهــة جـــديـــدة فـــي ريــــف الـــالذقـــيـــة الــشــمــالــي 
الشرقي، وسط أنباء عن تمكنها من السيطرة 
أعلى  التي تعتبر  على منطقة جــرف الصخر 
الجوي  القصف  مرّكزة  الزويقات،  نقاط جبل 
كبانة،  ببلدة  املحيطة  الــتــالل  على  واملــدفــعــي 
السيطرة  تــســتــهــدف  بــّريــة  لعملية  تــحــضــيــرًا 
إلى  للوصول  النظام  إطــار خطط  فــي  عليها، 

جسر الشغور.
ــيـــش الــــحــــر فــي  وقـــــــال قــــيــــادي بـــــــارز فــــي الـــجـ
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــقــّدم قــــوات الــنــظــام  لـــ
املــعــارضــة جــاء بعد  بــاتــجــاه مناطق سيطرة 
باع سياسة األرض املحروقة، 

ّ
قصف شديد وات

مشيرًا إلى أن القصف بالطيران والصواريخ 
الـــ 24 ساعة املاضية اشتمل على ألفي  خــالل 
صاروخ »غــراد« حسب التنصت على النظام. 

ينصان على أنــه »فــي حــال عــدم الــتــزام أي 
طــرف بتعهداته فيحق إليـــران وقــف تنفيذ 

التزاماتها جزئيًا أو كليًا«.
فــــي الـــــــــردود األمــــيــــركــــيــــة، ســـــــارع الـــرئـــيـــس 
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، مــســاء األربــعــاء، 
ــدة عـــلـــى إيـــــران  ــديــ ــقـــوبـــات جــ إلـــــى فـــــرض عـ
تستهدف كل من يشتري أو يتاجر بالحديد 
والــصــلــب واألملـــنـــيـــوم والــنــحــاس اإليـــرانـــي. 
والصلب  التعدين  »قــطــاع  إن  تــرامــب  وقـــال 
للعمالت األجنبية  أكــبــر مــصــدر  ثــانــي  هــو 
إليران إذ يمثل 10 في املائة من الصادرات«. 
ــه »يـــمـــكـــن لـــطـــهـــران أن تــتــوقــع  ــ وأضـــــــاف أنـ
مــزيــدًا مــن اإلجــــراءات مــا لــم تغّير سلوكها 
ــذري«. مــع ذلـــك، فــإن تــرامــب أبــدى  بشكل جــ
اســتــعــداده للتفاوض مــع إيـــران، كاشفًا أنه 
لــلــتــفــاوض بشكل مباشر.  »عــلــى اســتــعــداد 
أتطلع يومًا ما إلى لقاء قادة إيران من أجل 
التوصل التفاق، إلى اتخاذ خطوات تعطي 
إيران املستقبل الذي تستحق«. وفي تجّمع 
فــي فــلــوريــدا قــــال: ال نــســعــى إللــحــاق األذى 
يمتلكوا  أن  نريدهم  ال  إننا فحسب  بــأحــد، 

أسلحة نووية. هذا كل ما نريده.
بدورهم، رفض األوروبيون، املهلة اإليرانية، 
وشـــّدد االتــحــاد األوروبـــي ووزراء خارجية 
أملانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس الخميس، 
عـــلـــى أنــــهــــم مــــا زالــــــــوا مـــلـــتـــزمـــن بـــاالتـــفـــاق 
النووي مع إيران لكن لن يقبلوا أي إنذارات. 
ــذارات  ــ ــ ــيـــان عـــنـــهـــم: »نــــرفــــض أي إنـ ــر بـ ــ وذكــ
أدائــهــا  أســـاس  إيـــران على  امتثال  وسنقّيم 
بموجب  النووية  بالتزاماتها  يتعلق  فيما 
ــنـــووي(  ــاق الـ ــفــ خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة )االتــ
ــار األســـلـــحـــة  ــتــــشــ ــن انــ ــ ومــــعــــاهــــدة الــــحــــد مـ
الــدول عن أسفها إلعادة  النووية«. وعّبرت 
فــــرض الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة عــلــى إيـــــران، 
مشيرة إلى أنها »ال تزال ملتزمة بالحفاظ 
ــفـــاق وتــنــفــيــذه بــالــكــامــل«. وأبـــدى  عــلــى االتـ

وردًا عــلــى ســــؤال حــــول عــمــلــيــة تــســلــيــم قلعة 
املضيق وجــوارهــا بــال قــتــال، قــال الــقــيــادي إن 
ذلك يتم بتوافق روسي - تركي - دولي، معتبرًا 
أن من يسيطر على قلعة املضيق يسيطر على 
منطقة الغاب كلها. والحظ القيادي أن قوات 
الــنــظــام تــعــتــمــد فـــي عــمــلــيــاتــهــا الــحــالــيــة على 
محيط  فــي  طّبقتها  أن  سبق  مشابهة  خطط 
دمــشــق وجــنــوب ســوريــة، وفــي مــعــارك شرقي 
السكة في ريف إدلب الشرقي عام 2018، إذ يتم 
استهداف بعض املناطق بالقصف التدميري 
التفاوض على  أو  بــرًا،  اجتياحها  قبل  املــرّكــز 
تسليمها مقابل إنهاء القصف. وأشار إلى أن 
في  للعميد  التابعة  النمر«  »قــوات  ما تسمى 
بالهجوم،  تقوم  الحسن  سهيل  النظام  قــوات 
الخامس«  »الفيلق  مجموعات  تتولى  بينما 
األقل كفاءة إمساك املناطق الجديدة التي يتم 

السيطرة عليها وتمشيطها.
ي املراقبة التركية األقرب 

َ
وبشأن نشاط نقطت

إلى الجبهات الساخنة في مورك وشير مغار، 
الحــظ مــراقــبــون أنــه لــم يــطــرأ أي تغيير ُيذكر 
أوســاط  بن  سابقة  لتكهنات  خالفًا  عليهما، 
املــعــارضــة بــأنــه ســيــكــون لــهــمــا دور فـــي لجم 
التصعيد في محيطها. وكان الجيش التركي 

األوروبيون عزمهم على »مواصلة الجهود 
مـــن أجـــل اســتــمــرار الــتــجــارة املــشــروعــة مع 
ــذا يــشــمــل تفعيل  إيــــــران«، مــعــتــبــريــن أن »هــ
اآللية الخاصة للتبادل التجاري مع إيران«. 
ــدوره، دعـــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  ــ بـ
ب التصعيد، داعيًا 

ّ
ماكرون، أمس، إلى »تجن

عند وصوله لحضور القمة األوروبية غير 
الــرســمــيــة فـــي ســيــبــيــو بـــرومـــانـــيـــا، طــهــران 
 
ّ
إلــى »البقاء ضمن هــذا االتــفــاق«. وأعلن أن

»الـــخـــروج مــن االتـــفـــاق الـــنـــووي املــوقــع عــام 
 ذلك يعني حل ما أنجزناه. 

ّ
2015 خطأ ألن

لــذلــك تبقى فــرنــســا فــي االتـــفـــاق، وستبقى، 
البقاء«.  إيـــران مــن  وأرغـــب بشدة أن تتمكن 
وأضــاف مــاكــرون أنــه »علينا العمل إلقناع 

كل األطراف، وإيران أيضًا، بالبقاء«. 
ــا  ــ ــيــ ــ ــ ــا، دال ــ ــيــ ــ ــوانــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــ ــة ل ــ ــســ ــ ــيــ ــ وعــــــــــّبــــــــــرت رئــ
غــريــبــاوســكــايــتــي، عـــن قــلــقــهــا بــشــأن إعـــالن 
إيــــــــران أنــــهــــا ســتــقــلــص االلـــــتـــــزام بــالــقــيــود 
وقالت  الــنــووي،  برنامجها  على  املفروضة 
إن »على االتحاد األوروبي البحث عن سبل 
لتالفي ذلك«، مضيفة أنه »أمر مقلق وأعتقد 
أنــنــا بــحــاجــة لــبــحــث مـــا يــمــكــن ألوروبـــــا أن 
تــفــعــلــه، إذا كــــان هــنــاك مـــا تــفــعــلــه، ألنــــه إذا 
انــســحــبــت إيــــــران تــمــامــًا فــســنــعــود لنقطة 

الصفر حيث كنا قبل أعوام قليلة«.
ــران، أكــــد املـــتـــحـــدث بـــاســـم منظمة  ــهــ فـــي طــ
كمالوندي،  بهروز  االيرانية  الذرية  الطاقة 
أن »بــالده ترغب في إعــادة االتفاق النووي 
مع القوى العاملية إلى مساره بعد انسحاب 
ــه«. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــنــ ــدة مــ ــحـ ــتـ الـــــواليـــــات املـ
»إرنــا« لألنباء عن كمالوندي قوله »هدفنا 
تـــعـــزيـــز خـــطـــة الـــعـــمـــل املـــشـــتـــركـــة الــشــامــلــة 
إلى مسارها«.  وإعادتها  النووي(  )االتفاق 
أكــد املجلس األعــلــى لألمن القومي  بـــدوره، 
»لــم يعد يعتبر نفسه ملزمًا  أنــه  اإليــرانــي، 
بــالــقــيــود املــتــفــق عــلــيــهــا بـــشـــأن مــخــزونــات 

قــد دفـــع قــبــل يــومــن بــتــعــزيــزات عسكرية إلــى 
رتل  فدخل  إدلـــب،  فــي  املنتشرة  املراقبة  نقاط 
عسكري فجر األربعاء إلى األراضــي السورية 
إدلب  الــحــدودي شمال  كفرلوسن  عبر معبر 
بــاتــجــاه نــقــاط املــراقــبــة الــتــركــيــة، وهـــو يضم 
أكــثــر مــن 50 عــربــة عــســكــريــة مـــدرعـــة، تــوزعــت 
عــلــى نــقــاط املــراقــبــة فــي تــل الــعــيــس فــي ريــف 
في  والصرمان  الطوقان  وتــل  الجنوبي  حلب 
ريــف إدلـــب الــشــرقــي. وفــي مــؤشــر على صحة 
التوقعات، أعلنت روسيا أن قصفها والنظام 
مع  بالتنسيق  إدلــب سيستمر  على محافظة 
»الهجمات  تركيا، وذلك ردًا على ما وصفتها بـ
ــــة«. وقــــــال نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ
الروسية سيرغي فيرشينن، في تصريحات 
ــرار عــمــلــيــات  ــمــ ــتــ ــول اســ ــ ــيـــس، حــ ــمـ ــــس الـــخـ أمــ
الــحــديــث  يــــــدور  الـــقـــصـــف عـــلـــى إدلـــــــب: »اآلن 
عــــن ردة الـــفـــعـــل عـــلـــى هـــجـــمـــات اإلرهـــابـــيـــن 
إدلـــب، ونحن ننسق مع  فــي مدينة  املسلحن 
الجانب السوري في هذا املوضوع للرد على 
»كما  وأضــــاف:  مناسبة«.  بطريقة  الهجمات 
التركي في هذه  الجانب  بالتنسيق مع  نقوم 
الــقــضــيــة وخــصــوصــًا فـــي مـــا يــتــعــلــق بتنفيذ 

مذكرة 17 سبتمبر/ أيلول املاضي«.

الـــيـــورانـــيـــوم املـــخـــصـــب واملــــيــــاه الــثــقــيــلــة«. 
وأضــاف أنه »بعد 60 يومًا، سيوقف أيضًا 
ــتــــزامــــه بـــالـــقـــيـــود عـــلـــى درجــــــة تــخــصــيــب  الــ
آراك  والــتــعــديــالت على مفاعل  الــيــورانــيــوم 
إنتاج  ملنع  ُوضــعــت  الــتــي  الثقيلة«،  للمياه 
الــبــلــوتــونــيــوم والــيــورانــيــوم املــخــّصــب إلــى 
درجات أعلى بكثير من املخزونات الحالية 
إليــران، ما يمكن أن يدخل في صناعة نواة 
انشطارية لسالح نووي، فيما املياه الثقيلة 
ــدر لـــلـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم الـــــــذي يــمــكــن  ــــي مــــصــ هـ
اســـتـــخـــدامـــه كــطــريــقــة بــديــلــة إلنـــتـــاج رأس 

حربي.
ــف 

ّ
فـــي مــقــابــل الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة، تــكــث

الخليج،  نحو  األميركي  العسكري  الــحــراك 

»حاملة  أن  املــصــريــة،  الحكومة  أعلنت  فقد 
الطائرات األميركية )أبراهام لنكولن( عبرت 
قــنــاة الــســويــس«. ووفــــق الــبــيــان الحكومي 
السويس  قــنــاة  هيئة  رئــيــس  »استقبل  فقد 
ــاب مـــمـــيـــش، مـــلـــحـــق الــــدفــــاع  ــ ــهـ ــ ــق ُمـ ــريــ ــفــ الــ
ــلـــواء رالــــف غــروفــر،  األمـــيـــركـــي بــالــقــاهــرة الـ
حاملة  عبور  على  لالطمئنان  حضر  الــذي 
الــطــائــرات بــأمــان عــبــر املــمــر املــالحــي بقناة 
الــســويــس«. ولــم يــحــدد الــبــيــان الجهة التي 
غير  األميركية،  الطائرات  حاملة  تقصدها 
فــي وقــت سابق،  ذكـــرت  تقارير إعالمية  أن 

أنها تستهدف منطقة الخليج.
بدوره، شّدد قائد القيادة املركزية األميركية 
على  ماكنزي،  كينيث  الجنرال  )سنتكوم(، 

أن »إيـــــران تــشــكــل أكــبــر تــهــديــد فـــي منطقة 
الــشــرق األوســــط«، معتبرًا أن »لـــدى جيشه 
العالم  وفــي  املنطقة  تلك  فــي  قــوة عسكرية 
بــــأســــره يــمــكــنــهــا الـــتـــعـــامـــل مــــع أي وضـــع 
هي  األميركية  املركزية  والقيادة  محتمل«. 
املعنية األساس بالشرق األوسط. وفي كلمة 
له ألقاها مساء األربعاء، خالل مشاركته في 
التهديدات:  على  »التغلب  بــعــنــوان  مؤتمر 
العسكرية والسياسية  الــقــوة  إحــيــاء  إعـــادة 
مته مؤسسة 

ّ
األميركية« في واشنطن، ونظ

ماكنزي:  قــال   ،« الديمقراطية  عــن  »الــدفــاع 
الــنــظــام  ــع  مــ نــســعــى وراء حـــــرب  »نـــحـــن ال 
اإليـــــرانـــــي«، الفـــتـــًا إلــــى أن »الـــعـــقـــد املــاضــي 
شــهــد تــغــّيــرًا جـــذريـــًا فـــي طــبــيــعــة الــنــزاعــات 
الــعــســكــريــة، وأي صـــراع ســنــكــون طــرفــًا فيه 
سيكون بن مناطق أكثر من كونه إقليميًا«.

وشّدد ماكنزي على ضرورة قيام الواليات 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــهــ ــوتــ ــــدة بــــتــــحــــديــــث قــ ــــحـ ــتـ ــ املـ
ووضعها ضمن استراتيجية عاملية، مشيرًا 
)الــبــنــتــاغــون( تعمل  الــدفــاع  أن »وزارة  إلـــى 
على وضع الجيش وفقًا لنظام حرب عاملية 
بــالــتــوازي مــع أولـــويـــات الـــدفـــاع الــوطــنــي«. 
ــال بــــالده 4  ــ وتـــطـــرق إلـــى الــحــديــث عـــن إرسـ
»أبراهام  الطائرات  قاذفة، وحاملة  طائرات 
لــيــنــكــولــن« إلـــى الـــشـــرق األوســـــط، موضحًا 
ــدرة الـــقـــوات  ــ ــذه الـــخـــطـــوة ســتــظــهــر قـ ــ أن »هـ
بن  التحرك  على  األميركية  االستراتيجية 
املناطق خالل فترة وجيرة، وبشكل ناجح«. 
ــال هـــذه الــقــوات  ولــفــت إلـــى أن »عملية إرســ
العسكرية إلــى الشرق األوســط جــاءت بعد 
تفيد  مخابراتية  معلومات  على  الحصول 
ــنـــاك تــصــعــيــدا لــلــتــوتــر بــاملــنــطــقــة«.  ــأن هـ ــ بـ
ــبـــر تــهــديــد لـــالســـتـــقـــرار في  واعـــتـــبـــر أن »أكـ
منطقة الــقــيــادة املــركــزيــة، هــو الــطــمــوحــات 

الخبيثة للنظام اإليراني«.
)رويترز، فرانس برس، األناضول(

قوات األسد تسيطر على مناطق استراتيجية 
وموسكو تتحدث عن تنسيق مع أنقرة

مدنيون فارون من المعارك )أنس الدياب/فرانس برس(

شّدد ماكرون على ضرورة بقاء إيران في االتفاق النووي )لودوفيك ماران/فرانس برس(

ناصر السهلي

بغض النظر عن صحة التسريبات 
حول خطة اإلمالءات األميركية 
لتصفية القضية الفلسطينية 

»صفقة القرن«،  املعروفة إعالميًا بـ
فإن شيئًا ما يجري طبخه تحت 

مسمى »فلسطني الجديدة«.
 تنفيذها 

ً
بعض البنود، الجاري أصال

منذ فترة، تشي بأننا أمام بلطجة 
مافيا دولية بلبوس سياسي - أمني. 

فليس ما يثير االنتباه هو فقط 
اإلصرار على تشريع نهب األرض 
باملستوطنات، وبقاء القدس تحت 

االحتالل، وشطب قضية الالجئني، 
»انتخابات ديمقراطية«،  وتبشيرنا بـ
وجعلنا بال سيادة وتحت »حماية« 
مدفوعة الثمن لالحتالل، والتسليم 

بالعربدة الصهيونية - األميركية، 
بتهديد صريح وعلني للشعب 

وفصائله ومنظمة التحرير 
الفلسطينية لفرض االستسالم. ما 

يلفت هنا، في تعمق القيمة الصفرية 
لبعض الحكام العرب، الزاحفني 

تطبيعًا لحماية عروشهم، تحويلهم 
عمليًا إلى مجرد »محفظة مالية«، 

ضمن خطة التمويل بنحو 21 مليار 
دوالر، من أصل 30 مليارًا، وهو 

»استغالل  ما سينبرون لتبريره بـ
الفرصة التاريخية«.

وال يخفف نفي هنا وهناك عن »نقل 
أرض في سيناء للفلسطينيني« 

من واقع تحويل غير املعقول 
اليوم، بالبلطجة، إلى »واقعية« 

و»ضرورة قومية«. واقع الحال، 
خطابًا وممارسة، أن هؤالء ال 

تهمهم »فلسطني الجديدة« بقدر 
إيجاد »الفلسطيني الجديد«، الخانع 

واملنبطح واألجير، أو على األقل 
استعادة »روابط القرى« )سادت في 

الضفة املحتلة بني 1978 و1987( 
لخلق بدائل عن تمثيل منظمة 

التحرير للفلسطينيني. ببساطة، ما 
يراد إنشاؤه، بمعية وأموال »عرب 
أميركا وإسرائيل«، هو كانتونات 

حكم ذاتي ملحقة بدولة األبرتهايد.
 
ً
وليس غريبًا أن تصبح مستقبال
جملة »من غير املعقول أن تحدد 
مجموعة من عشرات األشخاص 

حياة ماليني« ناظمًا لجوقاتهم، 
الدينية والليبرالية االدعاء، بحماسة ال 
تنفصل عن بلطجة وتشبيح املراهقة 

السياسية في املنطقة، تحريضًا 
على األردن وشعب فلسطني. فاآلن 

تتكشف أهداف تشويه صورة 
العربي الخليجي بأبواق تأييد قصف 

وقتل املحتل للفلسطينيني، كما في 
العدوان األخير على غزة، لنصبح 

جميعنا على شاكلة »مستشاري« 
األنظمة واملغردين في طوابير 

األسرلة. ورغم ذلك، ستظل األسئلة 
تطاردهم، لتحيل صفقاتهم، كما 

سابقاتها، وهمًا وسرابًا: فمن قال إن 
 عن 

ً
شعب فلسطني يقبل وطنًا بديال

أرضه وحقه التاريخي؟

رفض األوروبيون، 
مهلة الشهرين، التي 

حددتها إيران، قبل 
االنسحاب من االتفاق 

النووي عمليًا، على وقع 
فرض واشنطن عقوبات 

جديدة على طهران، 
في ظّل الحركة 

العسكرية األميركية 
باتجاه الشرق األوسط

بوتين  فالديمير  الــروســي  الرئيس  بحث 
أعضاء  مع  الخميس،  أمس  )الــصــورة(، 
االتــفــاق  ــول  ح الــوضــع  األمـــن  مجلس 
ــران وقــف  ــ ــرار إي ــي ضـــوء قـ ــووي ف ــن ال
والوضع  التزاماتها  من  لجزء  تنفيذها 
أعلن  حسبما  األوســـــط،  الــشــرق  فــي 
الروسية، دميتري  الرئاسة  باسم  المتحدث 
»تناول  بيسكوف:  وأضــاف  بيسكوف. 
الشرق  في  التوتر  حدة  تصعيد  اللقاء 
رسالة  تلقى  بوتين  بأن  وأفــاد  األوســط«. 
من نظيره اإليراني، حسن روحاني، عبر وزير 

الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف.

بوتين يدرس الوضع

بغداد ـ زيد سالم

التي  السياسية،  الــحــوارات  أن  يــبــدو  ال 
تعلن عنها األحزاب العراقية بشكل دائم، 
إلى حلوٍل بشأن استكمال  قد توصلت 
الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة لــرئــيــس الــحــكــومــة 
عادل عبد املهدي. فمنذ سبعة أشهر، لم 
تثمر املفاوضات واالجتماعات العلنية 
والسريعة عن حل معضلة الوزارات التي 
ــت شــاغــرة، وهـــي الــدفــاع والــداخــلــيــة 

َّ
ظــل

ــدل والــتــربــيــة، مـــع اســـتـــمـــرار شلل  ــعـ والـ
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي لــرئــيــس الـــــوزراء 
عـــادل عــبــد املــهــدي الـــذي وعـــد بتنفيذه 
في  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  فــي 
جــلــســة بــرملــانــيــة مــنــحــتــه الــثــقــة رئــيــســًا 
لــلــحــكــومــة. وأيــضــًا ال تــشــيــر الــتــوقــعــات 
الناقصة،  الحكومة  ملف  استكمال  إلــى 
خـــالل شــهــر رمــضــان الــحــالــي )املستمّر 
حــتــى الــثــلــث األول مـــن شــهــر يــونــيــو/
حزيران املقبل(، بسبب أيام العطل التي 
وفرها البرملان لنفسه، ناهيك بانشغال 
الطاقة  بملف  وفريقه،  الحكومة  رئيس 
الـــــــذي حــــاصــــره بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ، بــعــد 
سلسلة العقوبات التي أقرتها الواليات 
البديل من  إيـــران؛ فتوفير  املتحدة ضد 
توليد  محطات  لتشغيل  السائل  الــغــاز 
لدى  أهم  البالد،  في  الكهربائية  الطاقة 
ــزاب  عــبــد املـــهـــدي مـــن الــحــديــث مـــع األحــ
عن الوزارات الشاغرة، مع اقتراب فصل 
ــه مع  ــراق، إذ إنـ ــعـ الــصــيــف الـــحـــاّر فــي الـ
العام  أن يشهد صيف  احتماالت  تزايد 
ــاهــــرات فــي  ــظــ ــرابــــات وتــ ــطــ ــالـــي اضــ الـــحـ
الـــجـــنـــوب، تــنــخــفــض احـــتـــمـــاالت تــأمــن 
ــــران،  الـــعـــراق الــكــهــربــاء مـــن بــلــد غــيــر إيـ

وهذا ما يقلق املسؤولن في بغداد.
ــائــــرون«  وأفــــــاد عــضــو فـــي تــحــالــف »ســ
ــم الــــتــــيــــار الــــصــــدري  ــيــ املـــــدعـــــوم مــــن زعــ
ــدر، بـــــأن »الــــخــــالفــــات لــم  ــ ــــصـ مـــقـــتـــدى الـ
عالج، حتى هذه اللحظة، بن األحزاب 

ُ
ت

التي  لــلــوزارات  املرشحة  بشأن األسماء 
نــالــتــهــا بــطــريــقــة املــحــاصــصــة؛ فبعد أن 
الــذي حــاول  الفياض  أزمــة فالح  انتهت 
نيل وزارة الداخلية، تبقى األسماء هي 
لــم تسفر تفاهمات  إذ  الــكــبــرى،  الــعــقــدة 
ــرون مـــع تــحــالــف الــبــنــاء )بــزعــامــة  ــائـ سـ
هـــادي الــعــامــري(، عــن الــتــوصــل إلــى أي 

»العربي الجديد«، أن  اتفاق«. وأضاف لـ
العدل،  وزارة  بشأن  يتفقوا  لم  ــراد  »األكـ
ــنــهــي 

ُ
ــزاب الـــكـــرديـــة تـــريـــد أن ت ــ ــ ألن األحـ

إقليم كردستان  ملف استكمال حكومة 
ومن ثم العودة إلى بغداد، واألمر نفسه 

ي الدفاع والتربية«.
َ
ينطبق على وزارت

ــــزب  ــــحـ ــــو الـ ــــت عـــــضـ ــالــ ــ ــا، قــ ــهــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ ــ مـ
ــي الـــكـــردســـتـــانـــي، أشـــــواق  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الجديد«،  »العربي  لـ في حديٍث  الجاف، 
إن »املباحثات بن األحزاب الكردية من 
أجـــل تشكيل حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، 
ذات نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، وإنــــهــــا تــعــلــقــت 
العلم  مــع  االنــتــخــابــيــة.  باالستحقاقات 
ــر والـــفـــائـــز  ــبــ أن صـــاحـــب الـــنـــتـــائـــج األكــ
الــكــردســتــانــي،  الــديــمــقــراطــي  األول هـــو 
للنتائج  سيكون  الــحــال  بطبيعة  ولكن 
الــــجــــديــــدة تـــأثـــيـــر جـــيـــد عـــلـــى مـــواقـــف 
الكردية في بغداد، واستكمال  األحــزاب 
وزارة  بــشــأن  النقاش  وإنــهــاء  الحكومة 
إلــــــى أن »املـــنـــاصـــب  الــــــعــــــدل«. ولـــفـــتـــت 
عتبر حصة لألكراد في بغداد، 

ُ
املتبقية ت

ولــكــنــنــا نــريــد أن تــكــون هـــذه املــنــاصــب 
بداية لوحدة الصف الكردي«.

»التأخير  وانتقدت الجاف ما وصفته بـ
ــيـــس الــحــكــومــة  الـــحـــكـــومـــي مــــن قـــبـــل رئـ
ــــد املــــــــهــــــــدي، كـــــــــون تـــشـــكـــيـــل  ــبـ ــ عـــــــــــادل عـ
العدل،  وزارة  على  يتوقف  ال  الحكومة 
شـــاغـــرة،  أخـــــرى  وزارات  ثــــالث  وهـــنـــاك 
ــزبــــن )االتـــــحـــــاد  ــحــ ــة إلــــــى الــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
الــوطــنــي والــديــمــقــراطــي( فــي كردستان 
ــان تــشــكــيــل  ــمــ فـــإنـــهـــمـــا يـــســـعـــيـــان لــــضــ
رأى  ــك،  ــ ذلـ ــى  إلــ أواًل«.  اإلقـــلـــيـــم  حــكــومــة 
ــن 

َ
ــرات الــتــمــيــمــي، أن »الــكــتــلــت الــنــائــب فــ

ــن فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، وهــمــا 
َ
الــكــبــيــرت

)البناء وسائرون(، تتحمالن مسؤولية 
ــمـــل الـــحـــكـــومـــي،  ــعـ تــعــطــيــل وتــــأخــــيــــر الـ
بــإدارة  املــهــدي  ألنهما كلفتا عــادل عبد 
ــدأ املــحــاصــصــة،  ــبـ ــلــــف، واعـــتـــمـــدتـــا مـ املــ
ولـــم تــؤســســا الــكــتــلــة الــكــبــرى الــتــي كــان 
التشكيلة  ملف  تنجز  أن  املــفــتــرض  مــن 
الوزارية«، موضحًا في حديٍث لـ«العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »الــكــتــل الــكــبــيــرة تــمــارس 
العناد السياسي، وتبديل املواقف، إذ إن 
تشكيل الحكومة خالل املرحلة الحالية 
وليس  السياسية  األمــزجــة  على  اعتمد 

على املفاوضات واالتفاقات«.
واثــق  السياسي  املحلل  قــال  جهته،  مــن 
»العربي الجديد«،  الهاشمي، في حديٍث لـ
إن »كــــل مـــا يـــقـــال عـــن تـــقـــارب ســيــاســي 
الستكمال التشكيلة الوزارية هو ضرب 
ــال«. وأضــــــاف أن »الـــخـــالفـــات  ــيـ ــخـ ــن الـ مـ
الــداخــلــيــة  عــلــى وزارات  كــبــيــرة  ــــزال  تـ ال 
 تصارع األحزاب 

ّ
والدفاع والعدل في ظل

حــالــيــًا، نــاهــيــك بــالــتــدخــالت الــخــارجــيــة 
الــــكــــبــــيــــرة. وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى مــــوضــــوع 
ــه لـــيـــس مــحــســومــًا  ــإنـ ــالـــح الـــفـــيـــاض، فـ فـ
ــائـــب رئــيــس  ــواء فــــي مــنــصــب نـ ــ ــره ســ ــ أمــ
الـــوزراء للشؤون األمنية أو حــول بقائه 
 هــنــاك حديثًا عــن سعي 

ّ
لــكــن مستشارًا، 

منصب   600 لتقاسم  وســـائـــرون  الــفــتــح 
الخاصة. وهو ما  الدرجات  سيادي من 
إلــى تشكيل كتلة  يــدفــع األحــــزاب حاليًا 
يفوق عددها الـ100 نائب، لتكون جبهة 
الفتح  تحالفا  إليه  يسعى  ملــا  معارضة 
وسائرون، وعبد املهدي بعيد كل البعد 

عما يجري بن األحزاب السياسية«.

العراق: ال مجال الستكمال 
الحكومة خالل رمضان

بات مؤكدًا ترحيل 
ملف الوزارات الشاغرة 

في الحكومة العراقية 
إلى ما بعد انتهاء شهر 
رمضان، أي إلى ما بعد 

الثلث األول من شهر 
يونيو/حزيران المقبل

األكراد يريدون إنهاء 
ملف استكمال حكومة 
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تعديل حكومة الرزاز بال مدلول سياسي

الخرطوم: جمود في مفاوضات العسكر والمعارضة
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سياسة

  شرق
      غرب

إحياء مسيرة عودة
في الداخل الفلسطيني

فــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  آالف  شـــــــــارك 
الجمعة،  أمس  الفلسطيني،  الداخل 
فـــــي مــــســــيــــرة الــــــعــــــودة الـــــــــــ22 الـــتـــي 
نظمتها جمعية »الدفاع عن حقوق 
املــــهــــجــــريــــن«، تــــحــــت شــــعــــار »يـــــوم 
يــوم نكبتنا«، وذلــك في  استقاللهم 
واملــهــدمــة في  املهجرة  قــريــة خبيزة 
قــضــاء مــديــنــة حــيــفــا. وقـــد اعــتــادت 
ــار مــنــطــقــة  ــيــ ــتــ الـــجـــمـــعـــيـــة عـــلـــى اخــ
مــهــّجــرة فـــي الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي، 
على  للتأكيد  فيها  جــولــة  وتنظيم 
حق العودة، وعلى عدم التنازل عن 

هذا الحق.
)العربي الجديد(

إمام أوغلو يعد
بثورة في إسطنبول

كــشــف أكـــرم إمـــام أوغــلــو )الــصــورة( 
ــوزه فــــي انــتــخــابــات  ــ بــــطــــل فــ

ُ
ــذي أ ــ الــ

بــلــديــة إســطــنــبــول، أمـــس الخميس، 
أنــــــــــه »ســــــيــــــقــــــود ثــــــــــــورة مــــــــن أجـــــل 
إلــغــاء نتائج  الــديــمــوقــراطــيــة«، بعد 
إسطنبول وتحديد موعد انتخابات 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  فــــي 23  جــــديــــدة 
املقبل. وقــال إن »مــا سنقوم به اآلن 
الديموقراطية  أجــل  مــن  هــو معركة 
ــل الــديــمــوقــراطــيــة.  وتــعــبــئــة مـــن أجــ
ــكــــون بـــالـــطـــبـــع ثـــــــــورة عـــنـــدمـــا  ــتــ ســ

نخوضها حتى النهاية«.
)فرانس برس(

ماكرون يبّرر بيع األسلحة 
المستخدمة في حرب 

اليمن
أكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــــــاكــــــــرون، أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، أنــــه 
»يـــتـــحـــّمـــل مـــســـؤولـــيـــة بـــيـــع أســلــحــة 
فرنسية للسعودية واإلمارات يمكن 
الــيــمــن«، مشيرًا  فــي  يتم نشرها  أن 
إلى أنه »حصل على ضمانات بعدم 
اســتــخــدامــهــا ضــد املــدنــيــن«. وقــال 
ــه لــلــمــشــاركــة  ــولـ ــدى وصـ مــــاكــــرون لــ
في القمة األوروبية في سيبيو في 
واإلمـــارات  »السعودية  إن  رومانيا 
حليفتان  وهــمــا  لفرنسا.  حليفتان 
في الحرب ضد اإلرهـــاب«. وأضــاف 
ــا ضــــمــــان عـــــــدم اســــتــــخــــدام  ــنـ ــبـ ــلـ »طـ
هــــذه األســـلـــحـــة ضـــد املـــدنـــيـــن وتــم 

الحصول عليه«.
)فرانس برس(

جولة سادسة بين
طالبان واألميركيين

ــــدث بــــــاســــــم املـــكـــتـــب  ــحــ ــ ــتــ ــ أعــــــلــــــن املــ
الــســيــاســي لــحــركــة طــالــبــان، محمد 
ســهــيــل شــــاهــــن، أمـــــس الــخــمــيــس، 
ــة الـــــســـــادســـــة مــن  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
املـــفـــاوضـــات فـــي الــــدوحــــة، بــرعــايــة 
قطرية، بن حركة طالبان، برئاسة 
رئيس فريق التفاوض شير محمد 
التفاوض  ووفد  عباس ستانكزاي، 
السالم  مبعوث  بــرئــاســة  األمــيــركــي 
إلى أفغانستان السفير زملاي خليل 
زاد. ووصــــف شــاهــن هـــذه الــجــولــة 
بأنها »كانت إيجابية وبناءة، وأنه 
تم إحــراز بعض التقدم في مشروع 
االتفاق الــذي تم إعــداده في الجولة 

األخيرة من املفاوضات«.
)العربي الجديد(

تجربة صاروخية
جديدة لبيونغ يانغ 

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس  ــ ــــوريـ أطـــلـــقـــت كـ
ــيــــس، صــــــاروخــــــن وفـــــــق مــا  ــمــ ــخــ الــ
أعـــلـــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
أقــل من  الثانية فــي  فــي عملية هــي 
أســــبــــوع تـــزامـــنـــًا مــــع زيــــــــارة مــوفــد 
لـــســـيـــول. وجــــــاءت عملية  أمـــيـــركـــي 
الشمالية  كوريا  قيام  بعد  اإلطــالق 
الـــــســـــبـــــت بــــــتــــــدريــــــبــــــات عـــســـكـــريـــة 
وإطالقها العديد من القذائف، التي 
ــدًا مــنــهــا عــلــى األقـــل  ــ يــعــتــقــد أن واحـ
صاروخ قصير املدى. وأعلن رئيس 
ــاي-إن  ــ ــ كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــون جـ
)الــصــورة(، أن »إطــالق الصاروخن 
الــنــوويــة  املــحــادثــات  يــهــدد بتعقيد 

مع الواليات املتحدة«.
)فرانس برس(

عّمان ـ أنور الزيادات

ــــي عــمــر الــــرزاز،  أجــــرى رئــيــس الـــــوزراء األردنـ
 واسعًا على تشكيلة 

ً
أمس الخميس، تعديال

حــكــومــتــه، كــخــطــوٍة اســتــبــاقــيــة فـــي مــحــاولــة 
األردنــي  الحراك  أن  الوقت، خصوصًا  لكسب 
االحتجاجية  نــشــاطــاتــه  تصعيد  إلـــى  يتجه 
قرب الدوار الرابع، مقر الحكومة األردنية في 
عمان. وبهذا التعديل دخل إلى الحكومة ستة 
وزراء؛ أربعة منهم جــدد، فيما خــرج خمسة 
 

ٌ
وزراء من التشكيلة السابقة، كما جرى تعديل
على أسماء ومهام بعض الــوزارات، من دون 
الــتــعــديــل أي مــــؤشــــرات واضــحــة  أن يــحــمــل 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــوى »إعــــــــالن الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«  ــلـــنـــت قــ أعـ
ــودان أنـــهـــا مـــاضـــيـــة فــي  ــ ــسـ ــ املـــعـــارضـــة فــــي الـ
حراكها بوجه املجلس العسكري، محذرة في 
الوقت ذاته من استعدادها للتصعيد، وسط 
جمود في املفاوضات بينهما. في هذا الوقت، 
الـــســـودانـــيـــن االعـــتـــصـــام فــي  يــــواصــــل آالف 
محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني 
وسط الخرطوم، وأمام مقرات أخرى للجيش 
ــر رمــــضــــان،  ــهـ ــذ بــــــدء شـ ــنــ فــــي الــــــواليــــــات. ومــ
اإلفــطــار  بعد  يوميًا  األشــخــاص  آالف  ينضم 
فــي مقر االعــتــصــام، للمطالبة  إلــى املحتجن 

بالدولة املدنية.
وأكدت قوى »إعالن الحرية والتغيير«، أمس 
الــرد على مالحظات  الخميس، أنها ال تنوي 

تونس ـ بسمة بركات

البرملانية  التونسية،  االنتخابات  اقتراب  مع 
املقررة في 6 أكتوبر/تشرين األول والرئاسية 
املقبلن،  الثاني  نوفمبر/تشرين  و24   10 في 
بدأت أحزاب تونسية انتقاداتها للمؤسسات 
بعضها  متهمة  اآلراء،  باستطالع  املختصة 
ــعـــام عــبــر نــتــائــج  ــرأي الـ ــ بــالــســعــي لــتــوجــيــه الــ
ــبــة، مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع الـــدعـــوات إلقـــرار 

ّ
مــعــل

قانون لتنظيم عمل هذه املؤسسات، خصوصًا 
همت بأنها »غير بعيدة عن التأثيرات 

ُ
أنها ات

الباجي  التونسي  الرئيس  وكــان  الخارجية«. 
قــائــد الــســبــســي، قـــد تــحــدث فـــي كــلــمــة لـــه قبل 
انطلقت قبل  التي  أيــام عن حمى االنتخابات 
اآلراء  أوانها، محذرًا من مؤسسات استطالع 
ونتائجها فــي تــرتــيــب املــرشــحــن. ودعـــا إلــى 
عدم أخذ نتائجها على مأخذ الجد، مالحظًا 
أن املــســجــلــن الــجــدد فــي االنــتــخــابــات املقبلة 
)حوالي 700 ألف( من شأنهم أن يغيروا كافة 
املعنين  كــافــة  دعــا  كما  واملـــوازيـــن.  املعطيات 
االستعداد  إلى  املقبلة  االنتخابية  باملحطات 

الجيد لها والعمل بإخالص من أجل تونس.
من جهتها، اتهمت حركة »النهضة«، مؤسسة 
»سيغما كونساي« الستطالع اآلراء بالتالعب 
ــار تــوجــيــه الـــرأي  ــام فــي إطـ ــ باملعطيات واألرقـ
العام، معّبرة في بيان لها عن استغرابها من 
ضت حظوظ 

ّ
نتائج سبر اآلراء األخيرة التي خف

الــحــركــة فــي االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة املقبلة 
»بطريقة ال يمكن تفسيرها أو تبريرها«. وقال 
املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم حــركــة »الــنــهــضــة«، 
»الـــعـــربـــي  ـــ عــــمــــاد الـــخـــمـــيـــري، فــــي تـــصـــريـــح لـ
الجديد«، إن »مؤسسات سبر اآلراء موجودة 
فـــي أغـــلـــب الـــبـــلـــدان وهــــي تـــــؤدي دورًا كــبــيــرًا 
فــي تحديد تــوجــهــات الـــرأي الــعــام، ســـواء في 
العالقة بالسياسة أو باالقتصاد أو باملسائل 
املؤسسات  أو  املراكز  أعمال  لكن  االجتماعية، 
ـــم عــمــلــهــا، ويـــجـــب أن 

ّ
مــــؤطــــرة بـــقـــوانـــن تـــنـــظ

ــيـــدة عــــن الــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة  ــعـ ــكــــون بـ تــ

لجهة العزم على تحقيق اإلصالح السياسي 
املــنــشــود، بــقــدر مــا يحمل تــبــداًل فــي األســمــاء 
باملوافقة  أمــس،  إرادة ملكية،  فقط. وصــدرت 
على إجراء تعديل على حكومة الرزاز، وجاء 
فــيــهــا تــعــيــن ســالمــة حــمــاد الــســحــيــم وزيــــرًا 
للداخلية، ووليد محيي الدين املصري وزيرًا 
لإلدارة املحلية، وياسره عاصم غوشه وزيرة 
دولة لتطوير األداء املؤسسي، ومثنى حمدان 
غــرايــبــة وزيـــرًا لالقتصاد الــرقــمــي والــريــادة، 
للتخطيط  العسعس وزيــرًا  ومحمد محمود 
ــدولــــي ووزيــــــر دولـــــة لــلــشــؤون  والـــتـــعـــاون الــ
داوود وزيـــر  كـــامـــل  ــة، وســـامـــي  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
دولة لشؤون رئاسة الــوزراء، ونضال فيصل 
ــرًا لــلــعــمــل، وســعــد فــايــز جابر  الــبــطــايــنــة وزيــ
امللكية  اإلرادة  كــمــا صـــدرت  لــلــصــحــة.  ــرًا  وزيــ
بــاملــوافــقــة عــلــى قــبــول اســتــقــالــة وزيــــر العمل 
ســمــيــر ســعــيــد مــــراد، ووزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
ــر  ــ االســـتـــثـــمـــار مــهــنــد شــــحــــادة خـــلـــيـــل، ووزيـ
ووزيــرة  املبيضن،  إبراهيم  سمير  الداخلية 
ــاري كــامــل  ــ ــعـــاون الــــدولــــي مـ ــتـ الــتــخــطــيــط والـ

قعوار، ووزير الصحة غازي منور الزبن.
الــوزاري  ومــن أبــرز املالحظات على التعديل 
الــجــديــد، دخـــول املستشار الــخــاص واملــقــرب 
ــي مــحــمــد الــعــســعــس إلــى  ــ مـــن الــعــاهــل األردنــ
الحكومة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي 
ووزيــر دولة للشؤون االقتصادية، أي وزيرًا 

ــا املــجــلــس الــعــســكــري عــلــى »الــوثــيــقــة  أثــــارهــ
الـــدســـتـــوريـــة« الــتــي اقــتــرحــتــهــا الـــقـــوى عليه 
األســـبـــوع املـــاضـــي. وقــــال مــصــدر فــي »إعـــالن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، لـــ
ــــوة قــوى  »املــجــلــس الــعــســكــري وبـــــداًل مـــن دعـ
ــفــــاوض حـــــول الــنــقــاط  املــــعــــارضــــة لــجــلــســة تــ
الـــخـــالفـــيـــة، آثــــر أن يــــرد عــلــيــهــا عــبــر مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي قـــبـــل أيـــــــام، وبـــطـــريـــقـــة حــــــاول بــهــا 
إحراجها، في حن تهرب من النقطة املحورية 
املتعلقة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية«، 
مشيرًا إلى أن »قــوى إعــالن الحرية والتغيير 
قررت عدم الرد على تلك املالحظات في الوقت 
الراهن«. من جهته، قال العضو في وفد قوى 
»إعــــــالن الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« لــلــتــفــاوض مع 
»العربي  املجلس العسكري صديق يوسف، لـ
مجمدة  الــتــفــاوضــيــة  »العملية  إن  الــجــديــد«، 

وغير متدخلة في التجاذبات«. ولفت إلى أن 
»تجربة مؤسسات استطالع اآلراء في تونس 
بعد  تقريبًا  انطلقت  إنــهــا  إذ  حديثة،  عتبر 

ُ
ت

بــقــانــون على  مة 
ّ
ثـــورة 2011 وهـــي غــيــر منظ

الــرغــم مــن وجـــود مــشــروع قــانــون لــذلــك، غير 
أنــه لم تتم مناقشته أو املصادقة عليه حتى 
ــّبـــرت في  عـ »الــنــهــضــة  أن  إلــــى  مــشــيــرًا  اآلن«، 
البيان الصادر عنها عن موقفها، كما طالبت 
بالتزام هذه املراكز بالحيادية والنزاهة وعدم 
الــتــدخــل فــي الــصــراعــات الــســيــاســيــة والــقــيــام 

بأدوارها العلمية«.
»الـــــتـــــيـــــار  عـــــــن  ــب  ــ ــائــ ــ ــنــ ــ ــ ال رأى  جـــــهـــــتـــــه،  مـــــــن 
الديمقراطي«، غازي الشواشي، أن »مؤسسات 
استطالع اآلراء لم تكن تعمل قبل الثورة على 
ما  لــم تكن تنجز  أنــهــا  السياسي كما  الــشــأن 
يــعــرف بالبارومتر الــســيــاســي، ولــكــن فــي ظل 
الفراغ التشريعي وغياب قانون ينظم عملها 
بطريقة عشوائية«،  تعمل  أنــهــا  املــالحــظ  فــإن 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  مضيفًا فــي تــصــريــح لـــ
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي قـــّدم مــشــروعــًا مــنــذ عــام 
ألنــهــا  اآلراء،  ســـبـــر  شــــركــــات  لــتــنــظــيــم   2016
تعمل في مجال سياسي حساس ال يخلو من 

وزارة  ــــى  إلـ ــاالت  ــ ــــصـ االتـ وزارة  ــّولـــت  تـــحـ إذ 
ووزارة  الــــــــريــــــــادي«،  ــمــــي  ــرقــ الــ ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ »االقـ
الـــشـــؤون الــبــلــديــة إلــــى »الــــشــــؤون املــحــلــيــة«، 
ــتــــحــــداث مــنــصــب  مــــع بـــقـــاء الــــوزيــــريــــن، واســ
وزير دولة لشؤون رئاسة الــوزراء. كما أعاد 
املؤسسي  التطوير  وزارة  الــجــديــد  التعديل 

بعد إلغائها في التعديل السابق.
ــرزاز إن »الــتــعــديــل يــأتــي استحقاقًا  وقـــال الــ

الثالثي.  املــحــور  أجــنــدة  لصالح  واختطافها 
وتحاول أبوظبي والرياض والقاهرة احتواء 
املــجــلــس الــعــســكــري، وهـــو مــا يــجــد اعــتــراضــًا 
السوداني.  الجيش  أمــام مقر  املعتصمن  من 
وبرز هذا املوقف من خالل الفتات في محيط 
ــرات أمـــــــام مــقــر  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــة االعــــتــــصــــام وتـ ــاحــ ســ

السفارة املصرية في الخرطوم.
وكان الناطق باسم املجلس العسكري الفريق 
شــمــس الـــديـــن الــكــبــاشــي بــحــث مـــع مــبــعــوث 
األمم املتحدة الخاص إلى السودان نيكوالس 
هايسوم، في الخرطوم أول من أمس، »السبل 
الكفيلة لالنتقال بالبلد إلى نظام ديمقراطي«. 
ونــقــل املــجــلــس، فــي بــيــان، عــن هــايــســوم قوله 
إن »الــلــقــاء تــنــاول الــوضــع السياسي الــراهــن 
نظام  إلــى  لالنتقال  الكفيلة  والسبل  بالبالد، 
حكم ديمقراطي بالسودان«. وأكد »دعم األمم 

م الذي ال تكون 
ّ
بد من الخروج إلى العمل املنظ

نتائجه وراء صناعة الرأي العام أو توجيهه، 
أو تراجعًا ألســمــاء غير  إذ إن هناك صــعــودًا 
الرغم من  معروفة وألسباب مجهولة. وعلى 
أن  غير  جــدًا  مرتفعة  اآلراء  سبر  تكاليف  أن 
هناك  إن  بالتالي  التمويل مجهولة،  مصادر 
لوبيات تحاول صناعة املشهد السياسي من 
خالل شبهات بتمويلها مؤسسات استطالع 
الـــرأي«. فــي السياق نفسه، لفت األمــن العام 
لحركة »الشعب«، زهير املغزاوي، في حديٍث 
هم »سعداء بموقف 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن لـ

بــعــض األحـــــــزاب والــشــخــصــيــات الــتــونــســيــة 
فيها من  واملــشــكــوك  الــصــادرة  النتائج  تجاه 
مــؤســســات اســتــطــالع اآلراء والــتــي ال تعكس 
فــي الحقيقة تــوجــهــات الــــرأي الــعــام بــقــدر ما 
تحاول أن تخلق رأيًا عامًا«، مشيرًا إلى أنهم 
»تـــقـــّدمـــوا كــكــتــلــة ديــمــقــراطــيــة ومــنــذ ســنــوات 
بمبادرة تشريعية في مجلس النواب من أجل 
ولكنها ظلت  املــؤســســات،  هـــذه  عــمــل  تنظيم 

على الرفوف«.
ــر مـــؤســـســـة »أمــــــــرود  ــديــ ــي املــــقــــابــــل، أكــــــد مــ ــ فـ
ــتـــطـــالعـــات الــــــــرأي، نــبــيــل  كــونــســلــتــيــنــغ« السـ
أنهم  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  بالعم، 
ــم ويــقــونــن 

ّ
»لــيــســوا ضـــد صــــدور قـــانـــون يــنــظ

عمل مؤسسات سبر اآلراء، إذ ال بد من مبادرة 
تشريعية، وسبق أن تقدمنا بمبادرة في هذا 
السياق، تقوم على عــدة جوانب وتــتــالءم مع 
املشهد السياسي في تونس وتتضّمن اقتراح 
قانون وميثاق عمل«. وأضــاف أنهم »تقّدموا 
هذا  لتقديم  الجمهورية  رئــيــس  للقاء  بطلب 

املشروع املهم«.
ولفت بالعم إلى أن »االنتقادات مفهومة وهي 
تتواتر كلما نقترب من االنتخابات«، مضيفًا 
»الــنــقــد مــقــبــول ولــكــن ردود الــفــعــل فــي الفترة 
ــرة غـــيـــر مــقــبــولــة وتــتــضــمــن الــتــشــويــه  ــيــ األخــ
ــبــــررة، وال بـــد مـــن دعـــوة  ــامـــات غــيــر املــ ــهـ واالتـ
الــصــادرة ومحاولة  النتائج  لــقــراءة  األحـــزاب 
ــا نــســتــغــربــه  ــى أن »مــ فــهــم الــــواقــــع«. ولـــفـــت إلــ
أنـــه بــعــد مــضــي 8 أعــــوام عــلــى الــثــورة وحــريــة 
الــتــعــبــيــر، فــــإن الــبــعــض ال يــــزال ال يــفــهــم دور 

مؤسسات سبر اآلراء«.
وأوضـــح أن »دور هــذه املــؤســســات هــو تقديم 
ــر عـــلـــمـــيـــة وعـــيـــنـــات  ــيـ ــايـ ــعـ املـــعـــلـــومـــة وفــــــق مـ
ويقّدمها  منهجية،  آلــيــات  وفــق  تــكــون  دقيقة 
ــــورة  ــاء صـ ــ ــطـ ــ ــــي اإلحـــــصـــــاء إلعـ مـــخـــتـــصـــون فـ
عــن مشهد ســيــاســي، وقـــد تــحــدث فــــوارق بن 
»الحديث  أن  مــشــددًا على  وأخــــرى«،  مؤسسة 
ــه مــن  ــام ال أســــــاس لــ ــعــ ــرأي الــ ــلــ ــن تـــوجـــيـــه لــ عــ
الــصــحــة، واملــعــلــومــات املــقــدمــة تعكس واقــعــًا، 
توجيه ضئيل  فهو  توجيه  إن حصل  وحتى 

جدًا وغير مؤثر«.

م 
ّ
تسل فيما  واســعــة،  بصالحيات  اقتصاديًا 

البطاينة،  الــرزاز، نضال  املقرب من  الصديق 
وزارة العمل، بعدما كان قد تولى قبل شهر 
منصب رئيس ديوان الخدمة املدنية. وشهد 
التعديل الــثــالــث لــلــرزاز كــذلــك إدخـــال األمــن 
العام لرئاسة الوزراء سامي الداوود، لتسلم 

حقيبة »وزير الدولة«.
 على اسمي وزارتـــن، 

ً
الـــرزاز تعديال وأجـــرى 

اآلن  حتى  يتلقوا  لم  »أنهم  موضحًا  تمامًا«، 
ــة دعــــــوة جــــديــــدة مــــن املـــجـــلـــس الــعــســكــري  ــ أيـ
ملــواصــلــة الـــتـــفـــاوض«. وأعــلــن أن »املــعــارضــة 
ــا الــــيــــومــــي، ومــســتــعــدة  ــهـ ــراكـ مـــاضـــيـــة فــــي حـ

للتصعيد مع املجلس العسكري«.
مـــن جــهــتــهــا، نــفــت نـــائـــب رئـــيـــس حــــزب األمـــة 
القومي مريم الصادق املهدي، في بيان أمس 
الخميس، تسلمها مبالغ مالية من اإلمــارات 
الــتــي زارتــهــا قبل أيـــام. كما نفت املــهــدي نية 
»قوى  إن  وقالت  املعارضة.  اختطاف  حزبها 
آليات  على  تنهض  والتغيير  الحرية  إعـــالن 
تــــدار جــمــاعــيــًا عــبــر قـــيـــادات شــابــة مــســؤولــة، 
وعلى درجة عالية من الوعي«. ويثير تدخل 
اإلمـــــــارات والــســعــوديــة ومــصــر فـــي الــشــؤون 
الداخلية للسودان قلقًا على الثورة السودانية 
مـــن مـــحـــاوالت هــــذه الـــــدول تــوجــيــه مــســارهــا 

توجيه للرأي العام وبالتالي ال بد من قانون 
م هذا العمل«.

ّ
ينظ

»الـــتـــونـــســـيـــن  أن  إلــــــــى  الـــــشـــــواشـــــي  ولـــــفـــــت 
يــصــّدقــون ويـــتـــأثـــرون بــنــتــائــج اســتــطــالعــات 
غير  نتائج  إصـــدار  يمكن  ال  وبالتالي  اآلراء، 
الــدولــيــة«،  املعايير  تحترم  ال  أو  موضوعية 
الكبرى اكتشفت  مضيفًا أن »بعض األحــزاب 
أن هــنــاك شــبــهــات تــالعــب بــالــنــتــائــج ويــجــب 
أن  الــدولــة. كما  أن تخضع ملراقبة مؤسسات 
اللوبيات في  ل بعض 

ّ
هناك شكوكًا في تدخ

تأثير  لــه  يــكــون  قــد  اآلراء، مما  عمليات سبر 
أنه  ورأى  املقبلة«.  االنــتــخــابــات  على  مباشر 
»ال بد من إيقاف عمليات سبر اآلراء إلى حن 
أنــه »ال  م عملها«، معتبرًا 

ّ
صــدور قانون ينظ

بذل  تتطلب  التي  املقبلة،  املرحلة  ملتطلبات 
املـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود بــمــا يــســاهــم بــتــجــاوز 
ــات الــحــكــومــة  ــ ــويـ ــ ــديـــات، وإنــــجــــاز أولـ ــتـــحـ الـ
 الــتــشــكــيــلــة الــــجــــديــــدة ال 

ّ
وخـــطـــطـــهـــا«. لـــكـــن

مــدلــول سياسي، ولكن  تغير ذي  أي  تحمل 
استراتيجية جديدة للدولة تحمل أشخاصًا 
مــخــتــلــفــن، لتنفيذ املــهــام املــنــوطــة بــهــم في 
إطــــــار الـــنـــهـــج ذاتــــــه الــــــذي يـــطـــالـــب الـــشـــارع 

األردني بتغييره.
الــديــوان  وشهد األردن تعديالت واســعــة فــي 
ــام املــاضــيــة، وتعين الــلــواء  امللكي خــالل األيـ
العامة  لــالســتــخــبــارات  أحــمــد حسني مــديــرًا 
ــــذي أحــيــل  ــنـــدي، الــ ــجـ خــلــفــًا لــــلــــواء عــــدنــــان الـ
عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد. وتـــعـــّرضـــت حـــكـــومـــة الــــــرزاز 
االنتقادات  للعديد من  املاضية  الفترة  خالل 
الشعبية والنيابية، التي تتعلق بأداء الوزراء 
وتــعــاطــيــهــم مـــع مــطــالــب الــشــعــب املــســتــمــرة، 

وآلية التعيينات.
وســبــق أن أجــــرى الـــــرزاز تــعــديــلــن وزاريــــن؛ 
األول في 11 أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
بتسلم تسعة وزراء جدد حقائبهم الوزارية، 
بــعــض،  مــــع  بــعــضــهــا  وزارات  ســــت  ودمـــــــج 
والثاني في 22 يناير/ كانون الثاني املاضي 
 محدودًا على التشكيلة، 

ً
عندما أجرى تعديال

بهدف ملء الكراسي الوزارية الشاغرة، والذي 
دخل بموجبه وزيران جديدان إلى الحكومة.

للوصول  األفــريــقــي  االتــحــاد  لجهود  املتحدة 
إلى اتفاق سياسي، وإيجاد حلول على املدى 
الــتــي يعاني  االقــتــصــاديــة  للمشاكل  الــطــويــل 

منها السودان بمشاركة املجتمع الدولي«.
وكــان نائب وزيــر الخارجية األميركي جون 
سوليفان حث، في اتصال هاتفي مع رئيس 
املجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان 
ــاء املـــاضـــي، املــجــلــس الــعــســكــري على  ــعـ األربـ
سرعة االنتقال إلى إدارة مدنية لحكم البالد. 
وأعرب سوليفان عن »دعم الواليات املتحدة 
حر  ملستقبل  الــســودانــي  الــشــعــب  لتطلعات 
وديـــمـــقـــراطـــي«. وشــجــع ســولــيــفــان الــبــرهــان 
»التحرك بسرعة نحو تشكيل حكومة  على 
مؤقتة يقودها مدنيون، والتوصل إلى اتفاق 
مــع ائــتــالف الــحــريــة والــتــغــيــيــر« الـــذي يقود 

االحتجاجات.

صمود 
الحراك الجزائري

رموز النظام السابق قبل إجراء أي انتخابات 
إلــى الحوار،  رئاسية، تبدو دعــوة بن صالح 
إلى جانب الدعوة التي أطلقها الجيش لفتح 
حـــــوار بـــن املـــعـــارضـــة ومـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
انــســداد سياسي  إلــى حالة  بالبالد  تسيران 

 األزمة.
ّ

من دون أي أفق في حل
ويـــســـتـــعـــّد الـــنـــاشـــطـــون فــــي الــــحــــراك لــتــنــفــيــذ 
سلسلة مسيرات ليلية، وإقامة إفطار جماعي 

الجزائر ـ عثمان لحياني

أسقط الــشــارع فــي الــجــزائــر رهــان 
ــاف الـــحـــراك  ــعــ الـــســـلـــطـــة عـــلـــى إضــ
الشعبي بعامل الوقت واستدراجه 
حتى شهر رمضان لخفض منسوبه بسبب 
الصوم والعوامل االجتماعية املرتبطة بهذا 
ــرت مـــســـيـــرات طــالــبــيــة جـــرت  ــهــ الـــشـــهـــر. وأظــ
الــثــالثــاء إلـــى جــانــب مــســيــرات شعبية جــرت 
بعد صالة التراويح في العاصمة الجزائرية 
ومـــديـــنـــة بــــرج بـــوعـــريـــريـــج شـــرقـــي الــجــزائــر 
 الحراك مستمّر بصورة 

ّ
ومدن أخرى عدة، أن

 الــصــوم وشــهــر رمــضــان لــم يؤثرا 
ّ
أكــبــر، وأن

على حجم املــســيــرات، ال بــل هناك تــشــّدد في 
الدولة عبد  رئيس  برحيل  املطالبة  مواصلة 
 
ً
القادر بن صالح، ورفض الحوار معه، فضال
عـــن الـــدعـــوة إلـــى رحــيــل حــكــومــة نـــور الــديــن 
بدوي، ومالحقة رموز النظام السابق ورجال 
األعــمــال كــافــة الــذيــن كــانــوا يــشــّكــلــون األذرع 
العزيز  عبد  املتنحي  الرئيس  لنظام  املالية 
بوتفليقة. ومع تجديد الحراك مطالبه برحيل 

ضخم في شوارع العاصمة واملدن الجزائرية، 
ــي مــــســــار الــــحــــراك  ــ عـــشـــيـــة الـــجـــمـــعـــة الــــــــــ12 فـ
الـــشـــعـــبـــي، بـــهـــدف إبــــقــــاء الـــضـــغـــط مــســتــمــرًا 
ــقـــوم مــجــمــوعــات شــبــابــيــة  عــلــى الــســلــطــة. وتـ
ــــوات ومـــــبـــــادرات  ــــطـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق لــتــنــظــيــم خـ
ــان، لكنها  تـــتـــوافـــق مـــع طــبــيــعــة شــهــر رمــــضــ
تــكــون أيــضــًا ذات طــابــع احــتــجــاجــي وتــصــّب 
كـــاإلفـــطـــارات الجماعية  الـــحـــراك،  فـــي صــالــح 
فــي الــســاحــات واملــيــاديــن، والــتــجــمــعــات التي 
ــراويـــح. وفــــي الـــســـيـــاق، قــال  ــتـ تــعــقــب صــــالة الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــنــاشــط حــســن بــزيــنــة لـــ
 »مـــبـــادرات كــهــذه تــهــدف إلـــى إبــقــاء جــذوة 

ّ
إن

والتأكيد  مطالبه،  وتجديد  مشتعلة  الــحــراك 
الـــحـــراك   

ّ
أن تــعــتــقــد  الــســلــطــة  كـــانـــت  إذا  ــه  ــ أنـ

سيخفت في رمضان أو يتراجع بفعل الوقت 
عن مطالبه، فهي واهمة بالكامل«.

األولــى  األيـــام  مسيرات   
ّ
أن ناشطون  ويعتقد 

إلى  في شهر رمضان، كانت رسالة واضحة 
السلطة بأن الشعب لن يقّدم أي تنازالت عن 
شهرين.  مــن  أكثر  منذ  يرفعها  التي  املطالب 
وفي هذا اإلطار، قال الناشط في الحراك عبد 

 »مسيرات 
ّ
»العربي الجديد«، إن الوكيل بالم، لـ

مها الطلبة في اليوم 
ّ
الثالثاء املاضي التي نظ

األول من شهر رمضان، بحجمها وشعاراتها 
 الحراك الشعبي ماٍض نحو تحقيق 

ّ
تؤّكد أن

أي استعداد  هــنــاك  املــركــزيــة، ولــيــس  مطالبه 
 »اعتقال رموز 

ّ
أن للتنازل عنها«، مشيرًا إلى 

الــنــظــام الــســابــق ومــالحــقــتــهــم قــضــائــيــًا، جــزء 
مـــن أهـــــداف الـــحـــراك مــنــذ 22 فــبــرايــر/شــبــاط 
ى 

ّ
املاضي، لكن املطلب األهم هو رحيل ما تبق

من رموزه في السلطة اآلن، وتسليم األخيرة 
إلى الشعب عبر انتخابات يتم التحضير لها 
من قبل هيئة عليا مستقلة وبشكل توافقي«. 
 »الحراك يرفض أّي حوار مع 

ّ
وأوضح بالم أن

للنظام  ل عمقًا سياسيًا 
ّ
يمث ألنــه  بن صالح، 

البرملان  السابق، وقضى 20 سنة في رئاسة 
ويــســانــد سياساته  بوتفليقة  خــيــارات  يــبــرر 

ويهاجم كل معارض لها«.
ــراك الــشــعــبــي فــقــط مـــن يــتــمــّســك  ولـــيـــس الــــحــ
ــلــــى رفــــض  ــــب ويـــــصـــــّر عــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــارع واملـ ــ ــــشـ ــالـ ــ بـ
الـــــحـــــوار مــــع بــــن صــــالــــح، إذ رفــــضــــت أغــلــب 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة واملـــدنـــيـــة والــشــخــصــيــات 
املــســتــقــلــة كـــذلـــك، إقـــامـــة أي حــــوار مـــع رئــيــس 
ــة وحـــكـــومـــة نــــور الـــديـــن بـــــدوي بــشــأن  ــدولــ الــ
تنظيم االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي مــوعــدهــا 
املــحــدد فــي الـــرابـــع مــن يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل. 
وفي مقطع فيديو بثه أّول من أمس األربعاء، 

جــّدد املحامي مصطفى بوشاشي، أحد أبرز 
الــشــخــصــيــات املــســتــقــلــة فــي الــجــزائــر، مطلب 
ــدوي. وقــــال »عــلــيــهــم أن  ــ رحــيــل بــن صــالــح وبـ
يرحلوا، هذا مطلب الشعب الرئيسي«، مشيرًا 
ــه يـــرفـــض أن يـــكـــون تــوقــيــف الــســعــيــد  ــى أنــ إلــ
بوتفليقة، شقيق الرئيس املستقيل، ومديري 
مدين  محمد  السابقن،  االستخبارات  جهاز 
 إلقـــنـــاع املــعــارضــة 

ً
وبــشــيــر طـــرطـــاق، مـــدخـــال

والشارع بأن الطريق بات مهيأ للذهاب إلى 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وأوضــــح بــوشــاشــي 
ويجب  جرائم  ارتكبوا  الثالثة  »املوقوفن   

ّ
أن

بتوقيفهم  يطالب  الشعب  وكــان  مالحقتهم، 
ــًا، لـــكـــن ال يــنــبــغــي أن  ــيـ ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم قـــضـــائـ

تــكــون هـــذه املــتــابــعــات مــن أجـــل الـــذهـــاب إلــى 
االنتخابات«.

اليساري  »الــعــمــال«  التحق حــزب  مــن جهته، 
لدعوات  الرافضة  القوى  الجزائر بموكب  في 
ــوار الــــتــــي وّجـــهـــهـــا األحـــــــد املــــاضــــي بــن  ــ ــحـ ــ الـ
صالح مــن أجــل التشاور حــول آلــيــات تنظيم 
االنتخابات الرئاسية املقبلة املقررة من ِقبله 
في الرابع من يوليو. واعتبر الحزب في بيان 
 »دعــــوة رئــيــس الـــدولـــة بــالــنــيــابــة لــلــحــوار، 

ّ
أن

التي  الشعب  أغلبية  لتطلعات  رفض  بمثابة 
ن، ومن 

ّ
تريد التحّرر من قبضة النظام املتعف

نــظــام الــحــكــم الــرئــاســي املــســتــبــد واملــنــاهــض 
مناصرو  يريد  الذي  للديمقراطية ودستوره 

ووصف  فيه«.  الشعب  تقييد  الراهن  الوضع 
الحزب إعالن بن صالح التمّسك باالنتخابات 
ــادرة حــق  »مــــصــ ـــ الـــرئـــاســـيـــة فــــي مـــوعـــدهـــا، بــ
ــنـــظـــام  الــــشــــعــــب فـــــي الــــفــــصــــل فـــــي طـــبـــيـــعـــة الـ
 
ّ
واملـــؤســـســـات الـــواجـــب إقــامــتــهــا«، مـــؤكـــدًا أن
ــل الـــنـــظـــام  ــيــ ــتـــرط رحــ ــعـــب تـــشـ ــة الـــشـ ــيـ ــبـ ــلـ »أغـ
على  ترتكز  التي  الشرعية  غير  واملــؤســســات 

دستور النظام نفسه واملرفوض شعبيًا«.
لكن »الــرابــطــة الــجــزائــريــة لــلــدفــاع عــن حقوق 
اإلنسان« ذهبت إلى أبعد من ذلــك، ووصفت 
محاولة السلطة الدفع إلى تنظيم االنتخابات 
 ظــروف سياسية غير 

ّ
في موعدها، وفــي ظــل

الــشــعــبــيــة.  اإلرادة  عــلــى  بـــاالنـــقـــالب  ســلــيــمــة، 
وقالت الرابطة في بيان نشرته على موقعها 
تتضح  ــقــــالب  االنــ »مـــعـــالـــم   

ّ
إن اإللـــكـــتـــرونـــي، 

رت الــرابــطــة 
ّ
بــعــد خـــطـــاب بـــن صـــالـــح«. وحــــــذ

ــهــــاض انـــتـــفـــاضـــة 22  ــن أي »مــــحــــاولــــة إلجــ مــ
أجــل تحقيق  قامت من  التي  السلمية  فبراير 
»أي   

ّ
أن واعتبرت  للنظام«،  الــجــذري  التغيير 

اســتــعــمــال لــلــقــوة ضــــّد الــشــعــب الــســلــمــي، لن 
إلى  البالد  تعقيدًا، وسيجّر  إال  الوضع  يزيد 
ز تمّسك الــحــراك 

ّ
وضــع أكــثــر خــطــورة«. ويــعــز

الشعبي بمطالبه، من مواقف قوى معارضة 
أخــــــرى كـــحـــركـــة »مـــجـــتـــمـــع الـــســـلـــم« )إخــــــوان 
الــــجــــزائــــر(، كـــبـــرى األحــــــــزاب اإلســـالمـــيـــة فــي 
و»جبهة  والتنمية«،  العدالة  و»جبهة  البالد، 
الــقــوى االشــتــراكــيــة« أقــــدم أحــــزاب املــعــارضــة 
في الجزائر، و»طالئع الحريات« الذي يقوده 
رئـــيـــس الــحــكــومــة األســـبـــق عــلــي بـــن فــلــيــس، 
وحـــزب »جــيــل جــديــد«، وهـــي أطــــراف رفضت 
إجــــــراء أي حـــــوار مـــع بـــن صـــالـــح، وتــمــّســكــت 
أي  قــبــل  بــــدوي،  وحــكــومــة  برحيله  باملطالبة 
حــــوار مـــع الــســلــطــة وتــنــظــيــم أي انــتــخــابــات. 

 املشهد السياسي بات متجهًا 
ّ
وبالتالي، فإن

 غياب 
ّ

نــحــو حــالــة انـــســـداد حــقــيــقــيــة، فــي ظـــل
األفــــق لــحــل ســيــاســي يــنــهــي الــوضــع الــراهــن، 
ز املـــخـــاوف مــن اســتــمــراره لفترة 

ّ
الــــذي تــتــعــز

االقتصادي  الوضعن  على  تنعكس  طويلة، 
واالجتماعي للبالد. وما يزيد هذه املخاوف 
أن الــجــيــش، الــفــاعــل الــرئــيــس وصــانــع الــقــرار 
حــالــيــًا، ال يــبــدو مــســتــعــدًا فــي الــوقــت الــراهــن 
لتقديم تنازالت تحيد عن تبنيه للخيار نفسه 
الـــذي يتبناه بــن صــالــح، وهــو يــدفــع باتجاه 
الدولة  املعارضة ومؤسسات  فتح حــوار بن 
 الدستوري املؤدي إلى 

ّ
والبقاء في إطار الحل

االنتخابات الرئاسية في يوليو املقبل.
إقناع  الجيش يحاول   

ّ
أن مراقبون  ويعتقد 

ــن يــســمــح بتسليم  قــــوى املـــعـــارضـــة بـــأنـــه لـ
لــرئــيــس منتخب شــعــبــيــًا، وأن  إال  الــســلــطــة 
بـــقـــاء بـــن صـــالـــح الـــــذي يـــحـــاول فــــّك عــزلــتــه 
م 

ّ
وتسل تــارة  الـــوزراء  باستقبال  السياسية 

أوراق سفراء دول أجنبية تارة أخرى، ليس 
له أي تأثير على مستقبل وسالمة العملية 

السياسية واالنتخابية. 
ــدام الــقــضــاء الــعــســكــري على  ــ  إقـ

ّ
ــإن وكـــذلـــك فــ

ــة الـــعـــمـــيـــقـــة ونـــظـــام  ــ ــ ــدول ــ تـــوقـــيـــف رمــــــــوز الــ
بوتفليقة ورجاالت املال املؤثرين في املشهد، 
يعني استبعاد أي تأثيرات سلبية محتملة 
مــن قــبــل بــقــايــا الــنــظــام الــســابــق عــلــى املــســار 
الــســيــاســي واالنـــتـــخـــابـــي، وتــعــبــيــد الــطــريــق 
ب حالة فراغ 

ّ
الستحقاق نزيه وشفاف، وتجن

دستوري، خصوصًا أنه في حال عدم إجراء 
االنتخابات الرئاسية املقبلة في موعدها في 
 الجزائر ستدخل في 

ّ
فــإن الــرابــع من يوليو، 

هذه الدوامة، بسبب انتهاء الوالية الرئاسية 
لنب صالح في التاسع من يوليو.

)Getty/حملة وطنية لتشجيع الناس على االقتراع )الشاذلي بن براهيم

يواصل المحتجون المطالبة برحيل بن صالح )العربي الجديد(

)Getty/يتجه الحراك األردني لتصعيد النشاطات االحتجاجية )شادي نصور

تحركاته  الجزائر  في  الشعبي  الحراك  يواصل 
الرهانات  مسقطًا  االحتجاجية  وفعالياته 
يتجه  فيما  رمضان،  شهر  خالل  خفوته  على 
من  مزيد  نحو  البالد  في  السياسي  المشهد 
أفق  أي  غياب  ظّل  في  واالنسداد،  التعقيد 
طرف  كــل  تمّسك  مــع  قــريــب  سياسي  لحل 

بمواقفه ورؤيته

قضية

سقوط رهانات السلطة 
على شهر رمضان

المشهد السياسي 
بات متجهًا نحو حالة 

انسداد حقيقية

مبادرات تتوافق مع 
طبيعة رمضان وذات 

طابع احتجاجي

مؤسسات االستطالع لم 
تكن تعمل قبل الثورة 

على الشأن السياسي

أعاد رئيس الحكومة 
األردنية عمر الرزاز تشكيل 

حكومته، لكّن هذه 
التشكيلة لم تحمل أي 

مؤشرات لجهة تحقيق 
اإلصالح بقدر ما حملت 

تبدًال في األسماء

قبل أشهر من االنتخابات 
في تونس، اتسع دور 
استطالعات الرأي، لكن 

هذه األهمية دونها 
عقبات، بسبب عدم 

حيادية مؤسسات 
االستطالع أحيانًا

حنون  لويزة  اليساري  »العمال«  حــزب  رئيسة  أمــس،  القضاء،  أوقــف 
)الصورة(، بقضية »التآمر على سلطة الدولة والجيش« التي اتُّهم فيها 
والــمــديــران  بوتفليقة،  السعيد 
االستخبارات محمد  السابقان لجهاز 
مدين وبشير طرطاق. وقرر قاضي 
حنون  ــداع  إي العسكري  التحقيق 
على  الــتــآمــر  قضية  فــي  الــســجــن 
الدولة والجيش، وذلك فيما أشارت 
حقق  القاضي  أن  إلى  معلومات 
سابقًا  جــرت  اتصاالت  بشأن  معها 
بينها وبين السعيد بوتفليقة لكسب 

تأييدها لخطة انتقال سياسي.

توقيف لويزة حنون

تونس: تشكيك بمؤسسات استطالع الرأي
إضاءة

متابعة

تقرير
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»االقتصاد  شعار  اشتية  محمد  الفلسطينية  الحكومة  رئيس  يرفع 
المقاوم«، متأمًال االنفكاك عن السيطرة اإلسرائيلية، لكن احتمال نجاح 
حكومة  عن  يدور  الحديث  أن  ذلك  ضئيًال،  سيبقى  المحاوالت  هذه 

لسلطة بال دولة

في ضوء الزيادة 
المرتقبة ألسعار 

السلع والخدمات 
كافة في مصر 

بعد شهر رمضان، 
كشفت أرقام 

الموازنة عن سعي 
حكومة الرئيس 

عبد الفتاح السيسي 
إلى استبعاد 

شرائح بعينها 
عن هذه الزيادة، 
وفي مقدمتها 

مؤسسات 
الجيش والشرطة 
والقضاء، وذلك 

تجنبًا لغضب هذه 
الشرائح على حساب 

ماليين المصريين

67
سياسة

بــأنــنــي كـــــرزاي )الــرئــيــس األفــغــانــي الــســابــق 
حامد كرزاي( فلسطن، وأنني خنت األمانة، 
ولم أكن على قدر املسؤولية فإنني أردها لكم 

لتتصرفوا بها«.
استقال عباس من رئاسة الحكومة وتعرض 
في  لجلسة  طريقه  فــي  وهــو  لهجوم  موكبه 
املــجــلــس الــتــشــريــعــي اشـــتـــرط عــــدم حــضــور 
اإلعــــــــالم فـــيـــهـــا، فـــتـــعـــرضـــت نــــوافــــذ املــجــلــس 
من  مجموعة  يــد  عــلــى  للتكسير  التشريعي 
ــنـــه، صــاَحــبــتــهــا  الـــفـــتـــحـــاويـــن الـــغـــاضـــبـــن مـ
ــن، مـــــا اضـــــطـــــره لـــالعـــتـــذار  ــويــ ــخــ ــارات تــ ــ ــبــ ــ عــ
اعــتــذاري  »أقــــدم   

ً
قــائــال التشريعي  للمجلس 

لــلــمــجــلــس الـــتـــشـــريـــعـــي عـــلـــى اإلهــــانــــة الــتــي 
وجـــهـــت إلـــيـــه بــســبــب زيــــارتــــي، مـــا أدى إلــى 
تكسير بعض الزجاج واالعتداء على بعض 
ــاء الـــحـــكـــومـــة، وأعــــمــــال الـــشـــغـــب الــتــي  أعــــضــ
إلــيــه.  مـــا أدت  إلــــى  الــبــعــض وأدت  بــهــا  قــــام 
زيارتي  هــذا حــدث بسبب  أن  فأنا وباعتبار 
ــتـــذاري لــــه«. لــكــن بــعــد أقــل  للمجلس أقــــدم اعـ
من عام على الحادث، رشحت »فتح« عباس 
عرفات،  للراحل  خلفًا  السلطة  رئيس  ليكون 
ــيــــس الـــســـلـــطـــة ومــنــظــمــة  ــبــــح رئــ وبــــذلــــك أصــ
ــك الــــحــــن، قــبــل  ــ ــح«. فــــي ذلــ ــ ــتــ ــ ــريـــر و»فــ ــتـــحـ الـ
وكلف  بعد ســاعــات،  استقالة عباس  عرفات 
ــــالء« بــتــشــكــيــل حــكــومــة  ــو عـ ــ أحـــمـــد قـــريـــع »أبـ
جديدة، والذي كان حينها نائبًا في املجلس 
فــتــح، ويــتــولــى رئاسة  التشريعي عــن حــركــة 
اللجنة  املجلس التشريعي، وكان عضوًا في 
أي  الخامس،  مؤتمرها  عن  للحركة  املركزية 
منذ 1988 إلى 2009، لكنه فشل في انتخابات 
مــركــزيــة »فــتــح« فــي مؤتمريها الــســادس في 
2009 والسابع في 2016، ومنذ ذلك الحن لم 
 قريع أي منصب فعلي في »فتح« أو في 

َّ
يتول

الحكومات  قريع  وقاد  الفلسطينية.  السلطة 
في  واستقال  والتاسعة،  والثامنة  السابعة 
أول حكومة  أمــام  املجال  ليفسح  العام 2006 
مــنــتــخــبــة لـــحـــركـــة حـــمـــاس بـــعـــد اكــتــســاحــهــا 

مقاعد املجلس التشريعي.
وشــهــد الــعــام 2006 وحــتــى يــونــيــو/حــزيــران 
بن  الوحيد  الفلسطيني  العسل  شهر   2007

في رسائل للشارع أنه قريب من الناس ولن 
الــرســائــل ليست  يــكــون مثل سلفه. لكن هــذه 
مــن مصير  نفسه  لتحصن  كافية  أو  غريبة 
أسالفه. فرئيس الوزراء األسبق سالم فياض 
وصــــل إلــــى أبـــعـــد خـــربـــة وقـــريـــة فـــي الــضــفــة 
الغربية، وقطف الزيتون ودشن آبار مياه في 
مناطق نائية، ووصل إلى أراٍض فلسطينية 
لم تطأها قدما الرئيس محمود عباس. ومع 
ذلك تمت إقالته بعد تنازع على الصالحيات 
مع عباس، ورفض فتحاوي معلن له، وأزمة 
تم  شعبية،  احتجاجات  أعقبتها  اقتصادية 

فيها إحراق صوره في الشارع.
الــذي  الــرابــع  الــــوزراء  ويعتبر اشتية رئــيــس 
يــخــرج مــن عــبــاءة حــركــة فــتــح بــعــد الــرئــيــس 
ــــذي تـــولـــى رئــاســة  الـــراحـــل يـــاســـر عـــرفـــات، الـ
بن  السلطة،  تأسيس  منذ  حكومات  خمس 
1994 و2003، والذي رضخ لضغوط أميركية 
وإسرائيلية بتحجيم دوره بسبب انتفاضة 
األقصى، فاختار أمن سر اللجنة التنفيذية 
حينها مــحــمــود عــبــاس رئــيــســًا لـــلـــوزراء في 
إبريل/نيسان 2003. لكن التنازع الكبير على 
استقالة  إلى  أدى  الرجلن،  الصالحيات بن 
األخـــيـــر بــعــد أقــــل مـــن ســتــة أشـــهـــر، لــيــخــتــار 
عرفات أحمد قريع، عضو مركزية »فتح« في 
ذلك الوقت، ليترأس الحكومات الفلسطينية 
مــارس/ حتى  والتاسعة  والثامنة  السابعة 
الصالحيات  على  الــتــنــازع  وكــان   .2006 آذار 
بـــن عـــرفـــات وعـــبـــاس كــبــيــرًا، وأدى لــتــقــديــم 
األخير استقالة بمضمون حاد في السادس 
من سبتمبر/أيلول 2003، جاء فيها »وحدكم 
فقط تملكون قرار إقالة الحكومة والتخلص 
منها في أي وقت، وكان بإمكانكم فعل ذلك، 
إال أن الرغبة توفرت وبشكل واضح إلبقائها 
امتألت  التي  األحــقــاد  عليه  تعلقون  مشجبًا 
بـــهـــا الـــنـــفـــوس والـــقـــلـــوب والــــعــــقــــول، وهـــكـــذا 
أصــبــحــت الــحــكــومــة دريـــئـــة )دائــــــرة لــلــرمــي( 
عليها،  املــســمــومــة  الــســهــام  لتصويب  سهلة 
وجــاء  ذاتـــه«.  بحد  هدفًا  إهانتها  وأصبحت 
فــي االســتــقــالــة، املــنــشــورة عــلــى مــوقــع مجلة 
الدراسات الفلسطينية، »وما دمتم مقتنعن 

القيادي في  حركتي فتح وحــمــاس، إذ شكل 
»حماس« إسماعيل هنية الحكومة العاشرة، 
الحادية  الوطنية«  »الــوحــدة  حكومة  تلتها 
عشرة، والتي انتهت بإقالته من قبل عباس 
بعد أحداث غزة في يونيو 2007، ليكون هذا 
آخر عهد الفلسطينين بانتخابات تشريعية 
تــشــكــيــل حــكــومــة فلسطينية،  لــلــفــائــز  تــتــيــح 
كـــعـــرف ديـــمـــقـــراطـــي نــيــابــي حــســب الــقــانــون 
األســـاســـي الــفــلــســطــيــنــي. وكــمــخــلــص ورجـــل 
الــذي يحظى بقبول أميركي ودولــي،  املالية، 
تـــم الـــتـــرويـــج لــفــيــاض الــــذي دخــــل الــحــكــومــة 
التي  املــالــيــة،  وزارة  بــوابــة  مــن  الفلسطينية 
حكومة  فـــي  ثـــم  و2005،   2002 بـــن  تــرأســهــا 

مارس/ في  كلت 
ُ

ش التي  الوطنية«  »الوحدة 
آذار 2007 وانتهت سريعًا، ليتولى منذ 2007 
الحكومات   2013 منتصف  استقالته  وحتى 
الــثــانــيــة عـــشـــرة والـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة والـــرابـــعـــة 
ــنـــدة من  عـــشـــرة، ولــيــبــقــى عــلــى أجــنــدتــه وأجـ
بـــعـــده مـــن رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات حــتــى الــيــوم 
أهــداف لم تتحقق، أهمها إجــراء االنتخابات 
الفلسطينية. وإذا كان فياض دخل الحكومة 
من بوابة وزارة املالية، مدعومًا بسيرة ذاتية 
 
ً
ــًا مــمــثــال ــقـ بــالــعــمــل فـــي الــبــنــك الــــدولــــي والحـ
لــصــنــدوق النقد الــدولــي فــي الــقــدس املحتلة 
الحكومة  اشتية دخــل  فــإن  أمــيــركــي،  وتأييد 
عن  »فــتــح« ومسؤوليته  عــبــاءة  مــن  الحالية 

مالية الحركة، حيث ُينظر له على أنه األكثر 
كـــفـــاءة فـــي الــحــركــة فــيــمــا يــتــعــلــق »بـــاألرقـــام 
واالقــتــصــاد«. لــم تحب »فــتــح« يــومــًا فياض، 
أنــه دخيل  اعتبار  حرض عليه على 

ُ
ت وظلت 

عــلــى الــســلــطــة الــتــي أســســتــهــا الــحــركــة، وأن 
الدعم األميركي له سيسهل وصوله لرئاسة 
السلطة. وكان تحريض قادتها ضده علنيًا.

رئيس  مع  تكرر  الفتحاوي،  السيناريو  ذات 
ــــي الــحــمــد لـــلـــه، إذ قــام  الـــــــوزراء الــســابــق رامـ
املجلس الثوري لحركة فتح بإرسال توصية 
إلــى عباس،  موقعة باسم عــشــرات األعــضــاء 
بــضــرورة إقالة حكومة الحمد لله. ورغــم أن 
الحركة لم تر في الحمد لله خطرًا أو تهديدًا 

بدليل  الــســلــطــة،  عــلــى  لــالســتــحــواذ  حقيقيًا 
انقسام آراء مركزية »فتح« بن مؤيد لإلقالة 
املتزايد  الشعبي  فإن االستياء  لها،  ورافــض 
من سياسته، وكان آخر تعبيراته تظاهرات 
الضمان االجتماعي التي شارك فيها اآلالف، 
جــعــل »فـــتـــح« تــتــخــوف أن يــرتــد عــلــيــهــا هــذا 
الــغــضــب. وتــقــول مــصــادر رفــيــعــة املــســتــوى، 
يروا  لم  »فتح«  قــادة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
في الحمد لله خطرًا حقيقيًا أو منافسًا على 
الــرئــاســة، وحــرصــوا أن يبقى مــوظــفــًا كبيرًا 
برتبة رئيس وزراء، لذلك عندما وضع عباس 
اسمه ضمن قائمة أسماء رشحها لعضوية 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، في نهاية 
اجتماع املجلس الوطني الفلسطيني نهاية 
مــايــو/أيــار املــاضــي، جــاء الــرفــض مــن جميع 
قــــادة الــحــركــة. وعــلــى الــنــقــيــض مـــن فــيــاض، 
الذي كان أحد أهم أسباب استقالته تنازعه 
ـــت 

ّ
ــــذي دل عــلــى الــصــالحــيــات مـــع عـــبـــاس، والـ

نبيل  فــي حينه  املــالــيــة  وزيـــر  استقالة  عليه 
ورفضها  عليها  فياض  وافــق  التي  قسيس، 
لله أي تنازع  لــم يشهد عهد الحمد  عــبــاس، 
عــلــى لــصــالحــيــات مــع الــرئــيــس، إذ كـــان قــرار 
األخير هو النافذ دومــًا، وإن كان الحمد لله 
قد حاول االستقالة في بداية عهد حكومته 
قبل ســنــوات، لكنه ســرعــان مــا تــراجــع عنها 
ــعـــود رئـــيـــســـًا لــلــجــامــعــة  ــه لــــن يـ ــ حــــن عـــلـــم أنـ
إذا أصـــر عــلــى االســتــقــالــة، أي »أنـــه سيخرج 
وليس ملنصبه  البيت  إلــى  الرئاسة  مقر  مــن 
رئــيــســًا لــجــامــعــة الــنــجــاح«، حــســب مــا أكــدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. الــحــمــد لله  ـــ مـــصـــادر لـ
وفياض كالهما صناعة غير فتحاوية، ولم 
يكونا يومًا ضمن أي هيئة قيادية للحركة، 
ــيــــرات فــــي الـــشـــارع  لـــكـــن الـــتـــظـــاهـــرات واملــــســ

خرجت بوجههما، ما أدى إلى إقالتهما. 
ــارع حـــكـــومـــة اشـــتـــيـــة لــلــبــقــاء  ــ ــــصـ ـ

ُ
وبـــيـــنـــمـــا ت

ــيـــة  ــيـــركـ ــــات اقــــتــــصــــاديــــة أمـ ــــوبـ ــقـ ــ ــل عـ ــ ــي ظــ ــ فــ
وإسرائيلية ورفض عربي غير معلن لتفعيل 
شــبــكــة األمـــــــان الـــعـــربـــيـــة أو تـــقـــديـــم قــــروض 
لــلــســلــطــة، يـــرفـــع اشــتــيــة شـــعـــار »االقـــتـــصـــاد 
ــل االنـــفـــكـــاك مـــن الــســيــطــرة  ــاوم« عــلــى أمــ ــقــ املــ

نجاح  فــرص  لكن  اإلسرائيلية.  االقتصادية 
هــــذه املــــحــــاوالت ســتــبــقــى ضــئــيــلــة، ألســبــاب 
لم  إذ  وإقليمية ودولــيــة،  داخلية  فلسطينية 
يسبق أن حقق االقتصاد الفلسطيني، وهو 
الــفــتــرات السياسية مــع إسرائيل  أفــضــل  فــي 
ــّكـــنـــه مــن  وأمــــيــــركــــا، انـــتـــعـــاشـــًا واخــــتــــراقــــًا مـ
االســتــقــالل عــن االحــتــالل والــدعــم الــخــارجــي، 
عــن سلطة أسسها مسار  أنــنــا نتحدث  ذلــك 
أوسلو، بال دولــة. وفــي هــذا السياق، أوضح 
االقــتــصــادي  الــشــأن  فــي  املختص  الصحافي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــه  مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، لـــ
»فـــي نــهــايــة حــقــبــة فـــيـــاض، اســتــقــر إجــمــالــي 
العام )الداخلي والخارجي( املستحق  الدين 
عــلــى الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــنــحــو 8.49 
حتى  دوالر(  مليار   2.358( شيكل  مــلــيــارات 
رئيس  أنهى  بينما   ،2013 مايو/أيار  نهاية 
الــحــكــومــة الــســابــق رامـــي الــحــمــد الــلــه فترته 
بإجمالي ديــن عــام )داخــلــي وخــارجــي( بلغ 
دوالر(  مليار   2.476( شيكل  مليارات   8.916
وذلــك   2018 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  بنهاية 
املتوفرة«. وحول  البيانات  أحــدث  بناء على 
املــنــح الــخــارجــيــة، قـــال عــبــد الــلــه »فـــي الــعــام 
الذي أنهى فيه فياض فترته رئيسًا للوزراء 
)2013(، بلغ إجمالي املنح الخارجية الواردة 
للخزينة الفلسطينية 4.915 مليارات شيكل 
أن املنح الخارجية  )1.365 مليار دوالر(. إال 
ألســـبـــاب   ،2014 مـــنـــذ  تـــراجـــعـــت  لــفــلــســطــن 
محمود  الرئيس  بتوجه  مرتبطة  سياسية 
عباس لألمم املتحدة للحصول على عضوية 
إقليمية  اقتصادية  وأســبــاب  مــراقــب،  بصفة 
أخرى، لتستقر عند 2.411 مليار شيكل )670 

مليون دوالر( في 2018«.
ــة أطـــلـــقـــت  ــقــ ــابــ ــة الــــحــــكــــومــــات الــــســ ــيــ ــبــ ــالــ وغــ
شعارات بّراقة، لكنها سرعان ما بهتت على 
أرض الــواقــع ثــم تــالشــت بفعل االحــتــالل أو 
الــداخــلــيــة واإلقــــالــــة. فبينما  االحـــتـــجـــاجـــات 
املؤسسات  كــان شعار حكومة فياض »بناء 
وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة«، األمر الذي 
لــم يــحــدث، جـــاء شــعــار الــحــمــد لــلــه »املــواطــن 
مــن  الـــــــذي شـــهـــد جـــمـــلـــة  عــــهــــده  لـــكـــن  أواًل«، 
لــلــحــريــات، جعل العشرات  املــقــيــدة  الــقــوانــن 
يعني  مــا  بإقالته.  يحتفلون  املــواطــنــن،  مــن 
اشتية،  الــتــي ســتــواجــه مهمة  الــصــعــوبــة  أن 
ليس  املــقــاوم«، ستكمن  »االقتصاد  وشعاره 
فقط في الحصار املالي على السلطة، وإنما 
فتها الحكومات 

ّ
في الرمال املتحركة التي خل

ــــوف حــكــومــتــه على  الــســابــقــة، مـــا يــجــعــل وقـ
أرض صلبة أمرًا صعبًا.

وما يزيد األمور تعقيدًا، أن هذه الحكومة هي 
حكومة »فتح« التي طاملا قادت االحتجاجات 
ــا. فــقــد  ــهـ ــتـ ــالـ ضــــد الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة وأقـ
»بــاســم حركة  لــه  عــبــاس  قبل اشتية تكليف 
كما جاء  الــوطــنــي«،  فــتــح، حامية مشروعنا 
ولم  للتكليف،  الرئيس  رســالــة  على  رده  فــي 
يستمع ملــزاح جــدي لعباس حن قــال له »لو 
كنت محلك )مكانك( ما بقبل« حسب ما قال 
اشتية في أكثر من لقاء خاص سبق تشكيله 
لــلــحــكــومــة. فــحــركــة »فــتــح« غــيــر جــاهــزة ألي 
عليها،  إال  ُيحسب  لــن  الحكومة  فــي  إخــفــاق 
أو  املـــرة بشكل مباشر ودون مــواربــة  وهـــذه 
تحميله للغير، رغم أن املعادلة الفلسطينية 
املعروفة للجميع تفيد بأن رئيس الحكومة 
وحده ليس الالعب األساسي، في بلد محتل، 
تــحــكــمــه األجـــهـــزة األمــنــيــة وُيــحــكــم الــرئــيــس 
ــاســـي، لــيــبــقــى  ــيـ ــسـ قــبــضــتــه عـــلـــى الـــنـــظـــام الـ
هــامــش تــحــرك أي حــكــومــة، حــتــى لـــو كــانــت 

فتحاوية، محدودًا.

سلطة تنفيذية 
بال دولة

السيسي يسترضي الجيش والقـضاء

الفلسطينية  الحكومة  رئيس  اعتبر 
تدمير  تريد  إسرائيل  أن  اشتية  محمد 
وإنــهــاكــه،  الفلسطيني  االقــتــصــاد 
في  دور  لعب  الدولي  البنك  مطالبًا 
من  اإلسرائيلية  الخصومات  مراقبة 
من  الفلسطينية  المقاصة  أمـــوال 
لتدقيق  فــّعــالــة  آلــيــة  ــجــاد  إي خــالل 
اشتية،  وطالب  الجانبين.  بين  الفواتير 
للبنك  الــجــديــد  الــمــديــر  لقائه  ــالل  خ
شانكار  كانثان  فلسطين  في  الدولي 
»البنك  الخميس،  أمــس  اهلل  رام  في 
الــدولــي مــواءمــة مــشــاريــعــه مع 
األولويات الفلسطينية بما يسهم في 

دعم االقتصاد«.

سعي لتدمير 
االقتصاد

قضية

خاص

رام اهلل ـ نائلة خليل

ــر مــــــــن األزمـــــــــــــات  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ وســـــــــــط الـ
والضغوط بدأ محمد اشتية عمله 
رئـــيـــســـًا لــلــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــرة، لـــيـــكـــون رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــ ــشـ ــ الـــثـــامـــنـــة عـ
الفلسطينية  السلطة  تأسيس  منذ  الــســابــع 
فـــي الـــعـــام 1994، فـــي مــنــصــب شــهــد تــاريــخــًا 
 من الخصام و»الحرد« والتنازع على 

ً
طويال

الصالحيات واإلقالة، بسبب ضغوط داخلية 
ولم  بالسلطة.  عصفت  اقتصادية  أزمـــات  أو 
يحدث أن غــادر رئيس حكومة بشكل سلس 
ــادئ مــــن دون أزمــــــــات. وربــــمــــا يــخــتــصــر  ــ ــ وهـ
الفلسطينية  الحكومات  إخــفــاق  اســتــعــراض 
الـ17 املاضية، وتلك الحالية، األزمة األصلية 
أن  أي  أوسلو،  اتفاقيات  أرساها مسار  التي 

استقال قريع ليفسح 
المجال أمام أول حكومة 

منتخبة لحماس

تم الترويج لفياض الذي 
دخل الحكومة من بوابة 

وزارة المالية

قصة 18 حكومة فلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو

إجراءات تسبق موجة الغالء غير 
المسبوقة وغضب الشارع

السلطة، وذراعها التنفيذية، أصبحت مطلبًا 
 لــهــذه السلطة 

ً
لـــذاتـــه، ذلـــك أن ال دولــــة أصــــال

السابقة  الــحــكــومــات  ولــحــكــومــتــهــا. خــريــطــة 
تــشــيــر إلـــى أن حــركــة فــتــح، الــتــي لــهــا الكلمة 
األولـــى فــي تشكيل الــحــكــومــات، كــانــت أيضًا 
صاحبة القول الفصل في إنهائها. كما تشير 
النظام  أن  إلــى  املتعاقبة  الحكومات  خريطة 
الديمقراطي النيابي الفلسطيني تم تعطيله 
بشكل كامل. وفي أولى مهام سفره للخارج، 
شارك اشتية بمؤتمر املانحن في بروكسل، 
ــــذي عــقــد فـــي 30 إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي،  الـ
وحـــــــاول تــجــنــيــد دعـــــم اقـــتـــصـــادي لــلــســلــطــة 
ــة مــالــيــة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــعــانــي مـــن أزمـ
خــانــقــة. وفـــي أولــــى جــلــســات عــمــل الحكومة 
ــل أيـــــــــام، وصــــــل وأعـــــضـــــاء مــن  ــبـ ــدة قـ ــديــ ــجــ الــ
حكومته سيرًا على األقدام إلى مقر الحكومة، 

الــوزراء  رئيس  عــودة  احتماالت  أن  الجديد«  لـ»العربي  مصادر  تؤكد 
الوطنية  النجاح  لجامعة  »رئيسًا  )الــصــورة(  هلل  الحمد  رامــي  السابق 
المنصب  أن  رغــم  جــدًا،  ضعيفة 
طيلة  أي  ســنــوات،   6 شــاغــرًا  ظــل 
تولي الحمد هلل رئاسة الحكومة، 
يشغل  أال  على  حريصًا  كــان  إذ 
نائبه  وبقي  غيره،  أحد  المنصب 
بأعمال  قائمًا  األكاديمية  للشؤون 
الحمد هلل  الجامعة«. وكان  رئيس 
تراجع عن محاولته االستقالة في 
علم  حين  حكومته،  عهد  بداية 

أنه لن يعود رئيسًا للجامعة.

برّأت محكمة جنايات الجيزة المصرية، أمس الخميس، برئاسة المستشار 
معتز خفاجي، وزير الداخلية األسبق حبيب العادلي )الصورة(، وثمانية 
كانوا  أن  بعد  بــالــوزارة  موظفين 
وتسهيل  ــاالســتــيــالء،  ب اتــهــمــوا 
االستيالء على المال العام بالداخلية 
بـ»مليارات  المعروفة  القضية  في 
بتغريمهم  وقضت  الداخلية«، 
واستمرت  واحــد.  لكل  جنيه   500
القضية  ــذه  ه فــي  المحاكمة 
واختتمت  جلسة،   14 مــدار  على 
كانت  التي   15 رقم  بالجلسة  أمس 

محددة للنطق بالحكم.

عودة الحمد هلل لـ»النجاح« صعبة

تبرئة العادلي

الزيادة المتوقعة بأسعار الوقود ستتراوح بين 30 و50 في المائة )فرانس برس(

دخل اشتية الحكومة الحالية من عباءة فتح )عباس المومني/فرانس برس(

 الزيادة 
ّ
وحسب مصادر برملانية مطلعة، فإن

املــتــوقــعــة فــي أســعــار الـــوقـــود ســتــتــراوح بن 
30 و50 فـــي املــــائــــة، لــيــرتــفــع ســعــر الـــســـوالر 
إلى  5.5 جنيهات  مــن   »80 »أوكــتــان  وبنزين 
7.5 جنيهات للتر، وبنزين »أوكتان 92« من 
6.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين 
 10 ــــى  إلـ جــنــيــهــات   7.75 مــــن   »95 ــان  ــ ــتـ ــ »أوكـ
البوتاغاز  أنبوبة  فيما سعر  للتر،  جنيهات 
)غــاز الطهو( سيرتفع من 50 جنيهًا إلى 75 
جنيه   100 ومــن  املنزلي،  لالستهالك  جنيهًا 

إلى 150 جنيهًا لالستهالك التجاري.
ــادة أســعــار الــكــهــربــاء املــقــررة  كما تــتــراوح زيـ
مــع بــدايــة الــعــام املــالــي الــجــديــد، بــن 33 و60 
و22  و5  استهالكًا،  األقــل  للشرائح  املائة  في 
فــي املــائــة لــلــشــرائــح األكــثــر اســتــهــالكــًا، وفقًا 
لألسعار املقترحة من وزير الكهرباء، محمد 
ــــرر عـــرضـــهـــا لــلــتــصــويــت عــلــى  ــقـ ــ ــر، واملـ ــاكــ شــ
الحالي،  أيـــار  مــايــو/  نهاية  الــــوزراء  مجلس 
إلى  الكهرباء  دعــم  الحكومة  خفضت  بعدما 
4 مليارات جنيه فقط، مقابل نحو 16 مليار 
جنيه مقدرة في موازنة العام املالي الحالي، 

وفقًا للمصادر.
إلــى ذلـــك، قــال مــصــدر قــيــادي فــي تكتل »25-

القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ
إن نيابية وسياسية مصرية،  قالت مصادر 
الدائرة املقربة من نظام الرئيس عبد الفتاح 
ــرة الــحــالــيــة،  ــتـ ــفـ الـــســـيـــســـي، تــعــكــف خـــــالل الـ
ــــورات عــمــلــيــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــــصـ عـــلـــى وضـــــع تـ
ــة، تـــمـــنـــح املـــنـــتـــمـــن لــلــمــؤســســة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
ــاء،  ــقـــضـ ــة والـ ــيـ ــنـ الـــعـــســـكـــريـــة واألجـــــهـــــزة األمـ
ــادة غــيــر  ــ ــ ــــوء زيـ ــة، فــــي ضـ ــحــ امــــتــــيــــازات واضــ
ــــي تـــكـــالـــيـــف املـــعـــيـــشـــة والـــســـلـــع  مـــســـبـــوقـــة فـ
ــقـــب انـــتـــهـــاء شـــهـــر رمـــضـــان  ــات، عـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ

الحالي.
وأشارت املصادر التي تحدثت إلى »العربي 
السيادية،  األجهزة  تقارير   

ّ
أن إلــى  الجديد«، 

ــات اســـتـــخـــبـــاريـــة  ــي إشـــــــــارة إلــــــى مــــؤســــســ ــ فـ
 حــالــة الــتــمــلــمــل من 

ّ
مــخــتــلــفــة، حــــذرت مـــن أن

التي تشكو  املتتالية  اإلجــراءات االقتصادية 
ــريـــن،  ــــن املـــصـ مـــنـــهـــا الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـ
مرشحة لكي تمتّد إلى العسكرين وأسرهم، 
بما يصعب معه السيطرة على ردود فعل من 
ينتمون إلى املؤسسات العسكرية واألمنية، 
الــــذي تتوقع  الــغــضــب  عــن  أي تعبير  وعــلــى 
املــصــادر نفسها، أن يــتــطــور إلـــى إضــرابــات، 
وتــظــاهــرات عــمــالــيــة، قــد تــنــضــم لــهــا شــرائــح 

أخرى من الشعب.
ــعــــي حـــكـــومـــة  ــفــــت أرقــــــــــام املـــــــوازنـــــــة ســ وكــــشــ
ارتفاع  السيسي إلبــعــاد شــرائــح بعينها مــن 
مؤسسات  مقدمتها  وفــي  املرتقبة،  األســعــار 
ــاء، بـــعـــد رفـــع  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة والـ
لــبــاب »املــصــروفــات األخــــرى« في  تقديراتها 
مليار جنيه   74.69 من  الجديد،  املالي  العام 
مــلــيــارًا،   90.44 إلـــى  دوالر(  مــلــيــارات   4.36(
والــتــي تخصص لــصــالــح مــيــزانــيــات الــدفــاع 
ــادات جـــهـــات مــثــل  ــمــ ــتــ ــومـــي، واعــ ــقـ ــن الـ ــ ــ واألمـ
املركزي  والجهاز  والقضاء،  الــنــواب،  مجلس 

للمحاسبات.
باب  مخصصات  من  الحكومة  رفعت  كذلك، 
»قطاع النظام العام وشؤون السالمة العامة« 
من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليارًا في 

مـــلـــيـــار جــنــيــه  تـــخـــصـــيـــص 138  ــيـــم  ــلـ ــتـــعـ والـ
مكتفية  الجديد،  املالي  العام  في  مليزانيتها 
بــتــخــصــيــص 99 مــلــيــارًا فــقــط، وهـــو مـــا أثـــار 
الــذي  طـــارق شــوقــي،  التعليم،  حفيظة وزيـــر 
طــلــب إضـــافـــة 11 مــلــيــار جــنــيــه عــلــيــهــا حتى 
لكن  الجديد.  التعليم  نظام  استكمال  يمكن 
طــلــب شــوقــي قــوبــل بــالــرفــض كــذلــك، مــا أثــار 
استياء عدد من نواب البرملان، الذين اعتبروا 
الحقيقي  القومي«  »املشروع  هو  التعليم  أن 

للدولة املصرية.
رت وزيرة الصحة، هالة زايد، 

ّ
من جهتها، حذ

من عدم تفعيل نظام التأمن الصحي الشامل، 
17.5 مليار جنيه من  عــدم تخصيص  جــراء 
أجل تطوير املنظومة الصحية في محافظات 
ــد والـــــســـــويـــــس واإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة  ــيــ ــعــ بــــورســ
واألقصر، منتقدة اعتماد وزارة املالية لنحو 
63 مليار جنيه فقط مليزانية الوزارة، بداًل من 

96 مليارًا طلبتها للعام املالي الجديد.
وخالفت املوازنة املصرية للعام املالي 2019-

و23  و21  و19   18 املـــــــواد  نـــصـــوص   ،2020
مــن الــدســتــور، لــلــمــرة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي، 
نسبة  بتخصيص  الــدولــة  بالتزام  واملتعلقة 
من اإلنفاق الحكومي ال تقل عن 3 في املائة من 
املائة  القومي لقطاع الصحة، و4 في  الناتج 
للتعليم، و2 في املائة للتعليم العالي، و1 في 
املائة للبحث العلمي، إذ لم تخصص املوازنة 
يــعــادل ثلث املخصصات  مــا  الجديدة ســوى 

الدستورية لكل من هذه القطاعات.
ــادات املــتــوقــعــة في  ــزيــ  الــ

ّ
ويــــرى مـــراقـــبـــون أن

الــســلــع والـــخـــدمـــات كـــافـــة، ستلتهم  أســـعـــار 
الـــزيـــادات الــتــي أقــرهــا السيسي على رواتــب 
الــعــامــلــن فـــي الــحــكــومــة نــهــايــة مــــــارس/آذار 
املــــاضــــي، والـــتـــي شــمــلــت رفــــع الـــحـــد األدنــــى 
لألجور للعاملن في الجهاز اإلداري بالدولة 
مـــن 1200 جــنــيــه شــهــريــًا إلــــى ألـــفـــي جــنــيــه، 
ومــنــحــهــم عــــــالوة اســتــثــنــائــيــة بــمــبــلــغ 150 
ــادة املــعــاشــات بــواقــع  ــ  عـــن زيـ

ً
جــنــيــهــًا، فــضــال

15 في املائة، ورفع الحد األدنى لها إلى 900 
جنيه شهريًا.

30« الذي يمثل األقلية تحت قبة البرملان، إن 
من  لالنتهاء  بالغًا  اهتمامًا  يولي  السيسي 
ــة الــجــديــدة، ولــو  ــ إنـــشـــاءات الــعــاصــمــة اإلداريـ
والصحة  التعليم  مخصصات  حــســاب  على 
 حصيلة بيع أراضي 

ّ
الدستورية، موضحًا أن

الــتــمــويــل  مــصــدر  هـــي  للمستثمرين  الـــدولـــة 
الــرئــيــس إلنـــشـــاءات الــعــاصــمــة، والـــتـــي تــعــّد 
ــــل أراضـــــي مــمــلــوكــة لــلــشــعــب، ومــن  فـــي األصـ
املـــفـــتـــرض أن تـــوجـــه حــصــيــلــتــهــا لــلــخــدمــات 

املقدمة إليه.
وأضــــــاف املـــصـــدر فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
يأتيان على  »التعليم والصحة   

ّ
أن الجديد«، 

رأس الخدمات التي يحتاج إليها كل مواطن، 
وال يــنــبــغــي الــحــســم مـــن مــوازنــتــهــا لــصــالــح 
ــة الــــجــــديــــدة،  ــمـ ــعـــاصـ ــات الـ ــروعــ ــشــ ــمـــويـــل مــ تـ
تــســتــهــدف تحسن  ــرة  ــيــ األخــ  

ّ
أن خــصــوصــًا 

املصرين«،  جــدًا من  حياة شريحة محدودة 
 »النظام بدأ أخيرًا في الحصول 

ّ
الفتًا إلى أن

ــلـــى قـــــــروض خــــارجــــيــــة إلتــــمــــام إنــــشــــاءات  عـ
الــعــاصــمــة، وهـــي الــقــروض الــتــي سيسددها 
، مــن دون 

ً
كــذلــك املـــواطـــن الــبــســيــط مــســتــقــبــال

عائد حقيقي عليه«.
التربية  وزارة  طــلــب  املــالــيــة  وزارة  ورفــضــت 

مليار   54.37 بينها  مــن  الــجــديــدة،  ــة  املـــوازنـ
جنيه لباب األجور، والتي تذهب إلى خدمات 
ــــي  ــاكـــم، ووزارتــ الـــشـــرطـــة، والـــســـجـــون، واملـــحـ
الــداخــلــيــة والــــعــــدل، واملــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
املصرية،  اإلفــتــاء  ودار  القضائية،  والهيئات 
وصندوق تطوير األحوال املدنية، وصندوق 

أبنية املحاكم، وصندوق السجل العيني.
وقال مصدر بارز في لجنة الخطة واملوازنة 
في مجلس النواب املصري، إن مصر ستشهد 
انتهاء شهر  فــور  مــوجــة غــالء غير مسبوقة 
الجديدة  الــزيــادات  تطبيق  نتيجة  رمــضــان، 
فــــي أســــعــــار الــــوقــــود اعـــتـــبـــارًا مــــن مــنــتــصــف 
يونيو/حزيران املقبل، وفي أسعار الكهرباء 
ــاتــــورة األول مـــن يــولــيــو/تــمــوز،  بـــــدءًا مـــن فــ
 اللجنة انتهت إلى عدم تعديل 

ّ
مشيرًا إلى أن

نــســب الــخــفــض الــتــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة على 
دعم الوقود بنسبة 40 في املائة، وعلى دعم 

الكهرباء بنسبة 75 في املائة.
وأضــــــاف املـــصـــدر فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
فــي دعم  الخفض   تعديل نسب 

ّ
أن الــجــديــد«، 

زيــادة في  الــوقــود والكهرباء ستترتب عليه 
ــادة العجز  ــ إجــمــالــي الــنــفــقــات، وبــالــتــالــي زيـ
الجديد 2020-2019،  املالي  العام  موازنة  في 
ل البرملان ال بّد أن يصاحبه 

ّ
 تدخ

ّ
موضحًا أن

تدبير مصادر لإليرادات إلعادة التوازن إلى 
أرقــــام املـــوازنـــة، وفــقــًا لــلــدســتــور، وهـــو أمـــر ال 
أو  ضريبية  أعــبــاء  بــفــرض  إال  تحققه  يمكن 
رسوم جديدة على املواطنن، على حد قوله.

ف 
ّ
لــن تتوق الــغــالء   موجة 

ّ
وكشف املــصــدر أن

الــوقــود والــكــهــربــاء، ومــا ستتبعها من  على 
زيــــادات عــلــى أســعــار كــل الــســلــع والــخــدمــات، 
املــالــيــة  وزارة  داخـــــل  اتـــجـــاهـــًا  هـــنـــاك   

ّ
إن بـــل 

لـــزيـــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى املــئــات من 
الحكومة  تصفها  والــتــي  املــســتــوردة،  السلع 
إلى  منبهًا  »االستفزازية«،  أو  »الترفيهية«  بـ
ــار الــســلــع  ــعـ ــذه الــــزيــــادات ســتــشــعــل أسـ  هــ

ّ
أن

الــكــهــربــائــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، لتصل 
ــفــــروضــــة عـــلـــى بـــعـــض األجــــهــــزة  ــوم املــ ــ ــرسـ ــ الـ

املستوردة مثل التكييف إلى 70 في املائة.

ــــي هـــيـــئـــة مــكــتــب  ــو فـ ــه، أفـــــــاد عـــضـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
 زيــادة أسعار 

ّ
بــأن البرملان،  الطاقة في  لجنة 

تشغيل  تكلفة  من  سترفع  املرتقبة  الكهرباء 
مترو أنفاق القاهرة، ما يرجح زيادة أسعار 
املرحلة  افتتاح  التذاكر مجددًا، بالتزامن مع 
ــتـــي تــخــدم   الـــثـــالـــث، والـ

ّ
الـــجـــديـــدة مـــن الـــخـــط

مــنــاطــق شــــرق الـــقـــاهـــرة وصـــــواًل إلــــى مــيــدان 
ــّوه املـــصـــدر فـــي حــديــث  ــ ــــف مــســكــن«. ونــ »األلــ
 زيـــادة أسعار 

ّ
مــع »العربي الــجــديــد«، إلــى أن

الوقود ستقفز بتكلفة وسائل النقل لتصبح 
ــل حــجــة »مقنعة« 

ّ
أعــلــى مــن املـــتـــرو، بــمــا يــمــث

لدى الحكومة لرفع أسعار تذاكره.
 الزيادة في أسعار باصات 

ّ
وأوضح املصدر أن

النقل اململوكة للدولة، باتت أكيدة في ضوء 
ــة الــجــديــدة، بــعــد رفـــع إيــــرادات  أرقــــام املـــوازنـ
هــيــئــة الــنــقــل الـــعـــام فـــي مــحــافــظــات الــقــاهــرة 
الكبرى )تضم 3 آالف باص لخدمة 350 خطًا( 
املــتــوقــعــة مــن مــلــيــار و43 مــلــيــون جــنــيــه إلــى 
ملياري جنيه في العام املالي الجديد، الفتًا 
من  للتذكرة سيرتفع  الجديد  السعر   

ّ
أن إلــى 

5 إلى 8 جنيهات، وهو ما يشّكل عبئًا كبيرًا 
على املالين من املواطنن البسطاء.

»الـــجـــهـــاز املـــركـــزي  ـــ وأظـــهـــر تــقــريــر حـــديـــث لـ
أسعار  ارتــفــاع  واإلحــصــاء«،  العامة  للتعبئة 
الــكــهــربــاء والــغــاز ومــــواد الــوقــود بنسبة 36 
املائة خالل شهر إبريل/نيسان املاضي،  في 
ومجموعة املياه والخدمات املتعلقة باملسكن 
املــائــة، والنقل واملــواصــالت  فــي  بنسبة 32.9 
أسعار  ارتفاع  املائة بسبب  في   31.6 بنسبة 
وذلك  املــائــة،  في   27.2 بنسبة  الخاص  النقل 

مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

التململ من اإلجراءات 
االقتصادية مرشح ألن 

يمتّد للعسكريين
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شبح المحاسبة يعود باستهداف وزير العدل

تقرير مولر يالحق ترامب مجددًا

طلبت وزارة العدل 
من الرئيس رفض تسليم 

تحقيق مولر

واشنطن ـ العربي الجديد

ال يبدو أن املعركة بن الرئيس 
ــــي دونــــــالــــــد تــــرامــــب  ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
والــديــمــقــراطــيــن، قــد شــارفــت 
عــلــى نــهــايــتــهــا. فــبــعــد مـــســـارعـــة تــرامــب 
الروسي  بالتدخل  التحقيق  بــأن  للجزم 
في االنتخابات األميركية عام 2016 »قد 
طوي«، إثر تقديم املحقق الخاص روبرت 
مولر تقريره في هذا امللف، والذي اعتبر 
ترامب أنه »برأ ساحته«، عادت األضواء 
ــد عـــلـــى الـــقـــضـــيـــة، مــع  ــديـ ــط مــــن جـ

ّ
لــتــســل

مجلس  فــي  القضائية  اللجنة  تصويت 
ــار،  ــام بــ ــيــ ــعــــدل ولــ الــــنــــواب ضــــد وزيــــــر الــ
»ازدراء الــكــونــغــرس«، لتبدأ  ـــ ــ ــ واتــهــامــه بـ
مــعــركــة قــضــائــيــة ضـــــده، بـــالـــتـــوازي مع 
ترامب  استدعاء نجل  اإلعــالن فجأة عن 

األكبر لإلدالء بإفادة أمام الكونغرس.
ـــف الــــــــعــــــــام مـــن  ـــ ـــصـ ــــن ونــــ ــامـــ ــــ ــد عـ ــــ ـــــعـ وبــ
التحقيق  يزال  ال  الرئاسية،  االنتخابات 
في قضية التدخل الروسي يثير املشاكل 
في عهد ترامب، إذ يكافح الديمقراطيون 
لفتح  النواب إليجاد طريقة  في مجلس 
ــدار الــــذي وضــعــه تــرامــب  ثــغــرة فـــي الـــجـ
ــاول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون،  ــ ــــحـ بـــوجـــهـــهـــم. ويـ
نــيــابــيــة وقــانــونــيــة، الضغط  عــبــر حملة 
عــلــى الــرئــيــس مـــن أجــــل دفـــعـــه لــلــســمــاح 
ــحــة مــن تقرير  

ّ
بــتــقــديــم نــســخــة غــيــر مــنــق

مولر، وذلك عبر التهديد، للمرة األولى، 
بار،  وليام  العدل  وزيــر  بإمكانية سجن 
بتهمة »ازدراء« الكونغرس، وحتى عزل 
الرئيس. لكن هذا األمر أدى إلى انقسام 
الــبــعــض  إن  إذ  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن،  داخــــــل 
يطالب بمواصلة الضغط، فيما تتخوف 
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
ــرامـــب يــســعــى إلــــى »اســـتـــفـــزاز«  مـــن أن تـ
الــديــمــقــراطــيــن لــبــدء إجـــــــراءات عــــزل، ال 
بيلوسي  وتعتمد  ضــده.  شعبية،  تلقى 
على حسابات انتخابية دقيقة، فإطالق 
الــعــلــم أن مجلس  هــــذه اإلجـــــــــراءات مـــع 
ــــح، يمكن  الــشــيــوخ ســيــبــرئــه عــلــى األرجــ
أن يــلــحــق ضــــــررًا بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــن مــع 
التشريعية  االنــتــخــابــات  مــوعــد  اقــتــراب 

والرئاسية في 2020.
مجلس  فــي  القضائية  اللجنة  وصــّوتــت 
الــــنــــواب، فـــي تــصــويــت نـــــادر جـــــدًا، على 
اتهام بار بعرقلة صالحيات الكونغرس 
ــيـــق. وقــــــــال رئــــيــــس الــلــجــنــة  ــقـ ــتـــحـ فـــــي الـ
أزمة  »أصبحنا في خضم  نادلر،  جيري 
دســـتـــوريـــة«، وذلــــك بــعــد مــوافــقــة اللجنة 
»ازدراء«  ــار بـــــــــــ ــ ــاتـــهـــام بـ عـــلـــى تـــوصـــيـــة بـ
الــــكــــونــــغــــرس، لـــرفـــضـــه تــســلــيــم الــلــجــنــة 
وهــذا  مــولــر.  تقرير  مــن  الكاملة  النسخة 
ــراء، الــــذي لــم ُيــتــخــذ إال بــحــق وزيــر  ــ اإلجــ
العدل إيريك هولدر في عهد إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما، لن يكون مبرمًا إال 
بــعــد الــتــصــويــت عــلــيــه فــي جــلــســة عــامــة.  

ونـــــادرًا مـــا يــلــجــأ الـــرؤســـاء األمــيــركــيــون 
لــالمــتــيــاز الــرئــاســي ملــنــع أجـــهـــزة أخـــرى 
إلــى بيانات  الــوصــول  مــن الحكومة مــن 
داخلية معينة تخص السلطة التنفيذية. 
مجلس  في  القضائية  اللجنة  واعتبرت 
النواب أن بار عرقل صالحيات التحقيق 
التي يملكها الكونغرس وهذا يؤدي إلى 

إعداد ملف اتهام ضده. 
وبعد أن يصّوت املجلس، بكامل أعضائه 
على اإلجــراء، تحيل بيلوسي القرار إلى 
ــدرالـــي فـــي واشــنــطــن،  ــفـ ــام الـ ــعـ املـــدعـــي الـ
إلجــــــــراء الـــــــــالزم، وطـــــــرح الـــقـــضـــيـــة أمــــام 
املحاكمة.  خطوات  لتبدأ  محلفن،  هيئة 
ــانـــون، مـــن يـــرفـــض اإلدالء  ــقـ وبــحــســب الـ

وفـــي مــواجــهــة »تــهــديــد« الــديــمــقــراطــيــن 
لبار، طلبت وزارة العدل من الرئيس أن 
لرفض  الــرئــاســيــة  صالحياته  يستخدم 
ــق، حـــتـــى بـــمـــوجـــب أمـــر  ــائــ ــوثــ تــســلــيــم الــ
بــرملــانــي. وهـــذا مــا فعله تــرامــب، أول من 
أمــــس، لــلــمــرة األولـــــى مــنــذ وصـــولـــه إلــى 
البيت األبيض. ووصف نادلر هذا األمر 
بأنه »هجوم على جوهر ديمقراطيتنا«. 
لـــكـــن املـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــبـــيـــت األبـــيـــض 
ســــارة ســـانـــدرز رأت عــكــس ذلــــك. وقــالــت 
»فــــي مــواجــهــة إســـــاءة نـــادلـــر الــصــارخــة 
الســتــخــدام السلطة وطــلــب وزيـــر الــعــدل، 
الرئيس سوى  أمــام  لم يكن هناك خيار 
تــأكــيــد الـــحـــق فـــي االمـــتـــيـــاز الـــرئـــاســـي«. 

بإفادته أمام لجان الكونغرس أو يمتنع 
عن تزويدها بالوثائق واملستندات التي 
مالية  »غــرامــة  لـــ يــتــعــرض  مــنــه،  طلبتها 
قدرها ألف دوالر مع السجن ملدة سنة«. 
لكن ما على الــورق ال يترجم بالضرورة 
إلــى فعل فــي مثل هــذه الــحــالــة. فاملدعى 
عليه اآلن هــو وزيـــر الــعــدل، الـــذي يعمل 
املـــدعـــي الـــعـــام الـــفـــدرالـــي تــحــت إشـــرافـــه، 
األمــــــــر الــــــــذي ُيـــســـتـــبـــعـــد مــــعــــه، بــحــســب 
السوابق، أن يقوم هذا األخير بمحاكمة 
رئــيــســه. ووفـــق هــذا السيناريو املــرجــح، 
الــنــواب إال  ال يبقى أمــام رئيسة مجلس 
)والقاضي  املنفرد  القاضي  إلــى  اللجوء 
خــالفــًا للمدعي الــعــام غــيــر تــابــع لـــوزارة 
العدل(، الستصدار حكم مدني ال جزائي، 

ضد وزير العدل.
وقــد يستغرق استكمال هــذه اإلجــراءات 
وصــدور الحكم شهورًا عدة، أو أكثر من 
سنة، إذا استؤنف الحكم، وبالنهاية ُرفع 
إلى املحكمة العليا. وبذلك تفقد العملية 
جـــدواهـــا إذا تــعــذر تــســريــعــهــا، ويصبح 
ــيــــار مـــحـــاكـــمـــة الـــرئـــيـــس فــــي مــجــلــس  خــ
النواب للتوصية بعزله، مسألة تحصيل 
حــاصــل، حتى إذا كــان قـــرار الــعــزل شبه 
الشيوخ،  مستحيل صــدوره عن مجلس 
املــنــوط بــه أمــر الفصل النهائي فــي هذا 
ــذي لـــم يــســبــق أن وافــــق عليه  اإلجـــــراء الــ

املجلسان في آن. 
تايمز«  »نــيــويــورك  وأوضــحــت صحيفة 
أن مـــن بـــن الـــخـــيـــارات الـــتـــي يــفــكــر بها 
مسؤولن  على  الضغط  الديمقراطيون 
الـــقـــضـــاء،  عـــبـــر  ــرامــــب  تــ إدارة  فــــي  كـــبـــار 
ــى الـــكـــونـــغـــرس  ــ ــنـــدمـــا رمــ كـــمـــا حـــصـــل عـ
الـــكـــرة فـــي مــلــعــب الــقــضــاء فـــي فضيحة 
»ووترغيت« وذلك بعد أن رفض الرئيس 
األسبق ريتشارد نيكسون تسليم كامل 
تــســجــيــالت ملــكــاملــات ســريــة ألعــضــاء في 
ــرت املــحــكــمــة  ــ الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. وأقــ
ــتـــوريـــة الــعــلــيــا فــــي حــيــنــهــا بــعــدم  الـــدسـ
الــرئــيــس سلطته  دســـتـــوريـــة اســـتـــخـــدام 
األشــرطــة،  مــن  أجــــزاء  لحجب  التنفيذية 
وأدين بثالث تهم، هي »استغالل النفوذ، 
االنصياع  القضاء، وعــدم  وعرقلة مسار 
ــــذب عــلــى  ــكـ ــ ــة إلـــــى تــهــمــة »الـ ــافــ لــــــه«، إضــ
اعتبره  إذ  الفدرالي«،  التحقيقات  مكتب 
ــيـــة، وبــــدأ  الـــقـــضـــاء مـــشـــاركـــًا فــــي الـــقـــضـ
الكونغرس مناقشات لعزله من منصبه 
قــبــل اســتــقــالــتــه.  كــمــا اســتــدعــى مجلس 
الـــشـــيـــوخ االبـــــن الــبــكــر لـــتـــرامـــب دونـــالـــد 

ــه بـــشـــأن  ــ ــادتــ ــ ــور لـــالســـتـــمـــاع إلفــ ــيــ ــونــ جــ
التحقيق الروسي. ونقلت وسائل إعالم 
 لجنة 

ّ
أمــيــركــيــة عـــن مـــصـــادر قــولــهــا إن

الشيوخ تريد  االستخبارات في مجلس 
ترامب  لدونالد  الثانية  للمرة  االستماع 
جونيور في إطار التحقيق، الذي انتهى 
فـــي مـــــــــارس/آذار املـــاضـــي، ولــــم يخلص 
ة على حصول تآمر بن موسكو 

ّ
إلى أدل

تــرامــب خــالل حملة االنتخابات  وفــريــق 
الــرئــاســيــة. وهـــذه هــي املـــرة األولـــى التي 
صالحياته  الــكــونــغــرس  فيها  يستخدم 
الستدعاء أحد أفراد عائلة ترامب، الذين 
أدلى بعضهم بمحض إرادتهم بإفاداتهم 
في إطــار هذا التحقيق. وتجدر اإلشــارة 
إلـــى أن مــجــلــس الــشــيــوخ يــســيــطــر عليه 
بذلك ضوءًا  أعطوا  الذين  الجمهوريون، 
أخـــضـــر لـــهـــذا اإلجــــــــــراء، خـــالفـــًا ملــجــلــس 
الديمقراطيون  فيه  يشكل  الــذي  الــنــواب 

أغلبية. 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
أن نــجــل تــرامــب رفـــض الــحــضــور طوعًا 
إلى مجلس الشيوخ لإلدالء بإفادته أمام 
ــداًل من  لــجــنــة االســـتـــخـــبـــارات، وعــــرض بــ
ذلك الرّد على اسئلة اللجنة خطيًا، األمر 
الــذي رفضته اللجنة. ورجحت صحيفة 
يـــحـــارب  أن  جـــــورنـــــال«  ســـتـــريـــت  »وول 
ــالــــد تـــرامـــب جـــونـــيـــور هــــذا اإلجـــــراء  دونــ
ه الكونغرس 

ّ
القانوني الذي أصدره بحق

ــقــة بـــإجـــراء 
ّ
بــمــوجــب صــالحــيــاتــه املــتــعــل

تحقيقات.
وبــمــعــزل عـــن قــضــيــة الــتــدخــل الـــروســـي، 
والديمقراطيون  األبيض  البيت  يتواجه 
فــي حـــرب مفتوحة عــلــى جــبــهــات أخــرى 
في الكونغرس، وهذا ما يمكن أن يؤدي 
إلـــى مـــعـــارك قــضــائــيــة شـــرســـة. ويــطــالــب 
الــديــمــقــراطــيــون أيـــضـــًا، مــعــتــمــديــن على 
ــات الــتــحــقــيــق الــــواســــعــــة الــتــي  ــيـ صـــالحـ
يــمــلــكــونــهــا، بــالــحــصــول عــلــى الــبــيــانــات 
الضريبية لترامب ووثائق أخرى عديدة. 
لكن اإلدارة األمــيــركــيــة تــرفــض ذلــك منذ 
أسابيع، معتبرة أنها طلبات غير مبررة. 
ومع هذا الرفض املتتالي، يمكن أن يكون 
تـــرامـــب يــدفــع بــالــديــمــقــراطــيــن إلـــى بــدء 
إجـــــــراءات عـــزلـــه ضــمــن خــطــة انــتــخــابــيــة 

محسوبة بشكل جيد. 
ــر فـــي  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ وتــــــضــــــع بــــيــــلــــوســــي هـــــــــذا الـ
ــالـــت، الــثــالثــاء املـــاضـــي، إن  االعـــتـــبـــار. وقـ
ــراءات  ــ تـــرامـــب »يــســتــفــزنــا لــكــي نـــبـــدأ إجــ
اإلقــــــــــالــــــــــة«. وتــــعــــتــــمــــد بــــيــــلــــوســــي عـــلـــى 
هذه  فإطالق  دقيقة،  انتخابية  حسابات 
اإلجــراءات، مع العلم أن مجلس الشيوخ 
ســيــبــرئــه عــلــى األرجـــــح، يــمــكــن أن يلحق 
اقــتــراب موعد  بالديمقراطين مع  ضــررًا 
االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة 
لكن   .2020 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
ــــدد مــن  ــن، بــيــنــهــم عـ ــريــ ديـــمـــقـــراطـــيـــن آخــ
املرشحن النتخابات الرئاسة، يرون أنه 
بعد تقرير مولر لم يعد لديهم خيار آخر.

سياسة
تتجه األوضاع السياسية في أميركا إلى مزيد من التأزم، مع محاوالت الديمقراطيين الحثيثة إليجاد طريقة لمواجهة تعنت 
الرئيس دونالد ترامب، الرافض لتسليم نسخة كاملة من تحقيق روبرت مولر، والتي أدت إلى دخول أميركا في »أزمة دستورية«. 

كما أن الجمهوريين أعطوا الضوء األخضر إلى الكونغرس الستدعاء نجل ترامب للشهادة

)Getty( صّوتت اللجنة القضائية على اتهام بار بازدراء الكونغرس

الرئيس األميركي دونالد  عــزز وصــول 
ترامب إلى البيت األبيض، بشكل كبير، 
الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
متطّرفون يؤمنون بنظرية تفّوق العرق 
األبيض، والتي حصدت عملياتهم في 
الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي الــعــامــن 2017 
مــّمــا  أكـــبـــر  األرواح  مــــن  عــــــددًا  و2018 
حصدته هجمات متشددين إسالمين. 
ترامب  املراقبن على  مــن  كثير  ويــأخــذ 
ــــه ســـّهـــل، خـــالل حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة، 

ّ
أن

ــاة  ــ ــتــــطــــّرف يـــبـــثـــه دعـ ــاب مــ ــطــ ــهــــور خــ ظــ
أبــرز مثال  تفّوق العرق األبيض. وكــان 
على هــذا األمـــر تــصــّدر األعـــالم النازية 
وشــعــار الصليب املــعــقــوف، إلــى جانب 
أعالم كونفدرالية الجنوب االنفصالية، 
الـــشـــبـــان  ــتــــي رفـــعـــهـــا آالف  الــ ــات  ــ ــرايــ ــ الــ
األمــيــركــيــن، مـــن الــبــيــض الــعــنــصــريــن 
ــاء مــنــظــمــة  ــ ــــضـ ــدد وأعـ ــجــ ــازيــــن الــ ــنــ والــ
خالل  العنصرية،  كـــالن«  كلوكس  »كــو 
الــتــظــاهــرة فـــي مــديــنــة تــشــارلــوتــســفــيــل 
فــي واليـــة فرجينيا، فــي أغــســطــس/آب 
من عــام 2017، وقيام شــاب من مؤّيدي 
ــدد بــــدهــــس حـــشـــد مــن  ــ ــجـ ــ الــــنــــازيــــن الـ
املــتــظــاهــريــن ضـــد الــعــنــصــريــة، مـــا أدى 
إلى مقتل امرأة شابة تدعى هيذر هاير 
)32 عامًا( وإصابة 19 شخصًا بجروح. 
ــلــــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــدرالـــي  وأعــ
األميركي »أف بي آي«، أمس الخميس، 
ق حاليًا في 850 قضية إرهابية 

ّ
ه يحق

ّ
أن

محلّية، يستهدف معظمها نشطاء من 

اليمن املتطّرف أو مناهضن للحكومة. 
وقــــــــال مـــســـاعـــد مــــديــــر قـــســـم مــكــافــحــة 
مايكل  الفدرالية،  الشرطة  في  اإلرهـــاب 
الــتــحــقــيــقــات  نـــصـــف   

ّ
إن مـــاكـــغـــاريـــتـــي، 

ــعــــارضــــون الــحــكــومــة  تـــشـــمـــل أفـــــــــرادًا يــ
السلطات. وأضــاف، خالل  أو  الفدرالية 
جــلــســة اســتــمــاع عــقــدتــهــا لــجــنــة األمـــن 

 40 في 
ّ
أن النواب،  الداخلي في مجلس 

املـــائـــة مـــن الــتــحــقــيــقــات األخـــــرى تصب 
فــي خــانــة قــضــايــا الــعــنــصــريــة، و«قــســم 
ق بمتطّرفن يؤمنون 

ّ
كبير« منها يتعل

ــيـــض. وعـــزا  بــنــظــريــة تـــفـــّوق الـــعـــرق األبـ
املــســؤول األمــنــي سبب ازديـــاد مخاطر 
السهولة  عاملي  إلى  الداخلي  التطّرف 
ــرهــمــا اإلنــتــرنــت 

ّ
والــســرعــة الــلــذيــن يــوف

و»هو  االجتماعي،  التواصل  وشبكات 
أمر مماثل ملا يحصل في حالة التطّرف 
ــتـــي  ــاريـ ــغـ ــاكـ اإلســــــــالمــــــــي«. وأوضــــــــــح مـ
ــه بـــفـــضـــل اإلنــــتــــرنــــت، بـــــات بـــإمـــكـــان  ــ ــ ـ

ّ
أن

يدعم  محتوى  على  العثور  الناشطن 
إلــى  الــحــاجــة  دون  مــن  أيديولوجيتهم 
آخــريــن، ما  أو مقابلة أشــخــاص  السفر 
يتيح لهم »التطّرف واالستعداد للعنف 

بسرعة«.
وفــي عامي 2017 و2018، حصد عنف 
حدة 

ّ
املت الــواليــات  فــي  املتطّرف  اليمن 

مــّمــا حصدته  أكــبــر  األرواح  مـــن  عــــددًا 
»نيو  ملركز  وفقًا  الجهادية،  الهجمات 
ــى مــركــز  ــيــــركــــا« لــــألبــــحــــاث. وأحــــصــ أمــ
»ســاذرن بوفرتي لــو«، املتخّصص في 
ــد الــجــمــاعــات املــتــطــّرفــة، مــقــتــل 81  رصـ
شخصًا في الواليات املتحدة على أيدي 
»أفراد متأثرين باليمن املتطّرف« منذ 
 عام 2018 كان 

ّ
عام 2014، مشيرًا إلى أن

»األكــثــر دمــويــة« إذ سّجل وحــده مقتل 
نحو 40 شخصًا.

)العربي الجديد، فرانس برس(

من  كبير  عدد  في  تحقيقات  فتح  إلى  األميركية  األمنية  السلطات  اضطرت 
تفّوق  بنظرية  يؤمنون  فاشيين  هجمات  تزايد  بعد  الداخلي،  اإلرهاب  قضايا 

العرق األبيض
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850 قضية إرهابية محلية

من تظاهرة للنازيين الجدد في والية 
)Getty( 2018 جورجيا في إبريل


