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سوليفان: نحن على 
اتصال مع دول الخليج 

بشأن السودان

للحديث تتمة...

مع تصاعد الرفض الدولي لالنقالب في السودان، والحراك في الداخل ضده، خرج 
حصل  ما  أن  مدعيًا  به،  قام  ما  لتبرير  الثالثاء  أمس  البرهان  الفتاح  عبد  الجيش  قائد 
هو تصحيح لمسار الثورة، مع تخويفه من أن المخاطر التي كانت قائمة كان من 

الممكن أن تقود إلى حرب، وهو ما قوبل بالرفض

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــــاب فــي  ــقـ ــ بـــعـــد يـــــوم واحـــــــد مــــن االنـ
ــيـــادة  ــل مـــجـــلـــس الـــسـ ــ ــودان وحــ ــ ــســ ــ الــ
والــحــكــومــة وإعــــان حــالــة الــطــوارئ، 
ــن املـــــســـــؤولـــــن بــيــنــهــم  ــ ــع اعــــتــــقــــال عـــــــدد مــ ــ مــ
رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه حـــمـــدوك ووزراء 
قائد  خــرج  ومحليون،  حزبيون  ومــســؤولــون 
الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي 
ُيعد قائد هذا االنقاب، لتبرير ما حصل بأنه 
»ليس انقابًا عسكريًا، وإنما تصحيح ملسار 
ــثــــورة«، مـــع تــخــويــفــه مـــن أن املــخــاطــر الــتــي  الــ
كانت قائمة األسبوع املاضي »كان من املمكن 
إلــى حــرب أهلية«. وبالتوازي  الباد  أن تقود 
مـــع ذلـــــك، حـــــاول الـــبـــرهـــان تــقــديــم تــطــمــيــنــات 
بـــالـــحـــرص عـــلـــى إنــــجــــاز املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة 
بمشاركة مدنية، مطمئنًا إلى أن حمدوك »في 
أيضًا  رافقتها  التطمينات  هــذه  لكن  منزلي«. 
رسائل سلبية بحل البرهان اللجان املختصة 
بــتــســيــيــر الـــنـــقـــابـــات واالتـــــــحـــــــادات املــهــنــيــة، 
إضافة إلى قطع خدمة اإلنترنت واالتصاالت 
ــبـــاء عـــصـــرًا عن  لــســاعــات أمــــس قــبــل ورود أنـ
فــعــل  أن ردات  كـــمـــا  بــشــكــل جــــزئــــي.  عـــودتـــهـــا 
الــشــارع الــســودانــي دلــت على رفــض التسليم 
لــانــقــاب، مــع تــوســع الــعــصــيــان املــدنــي الــذي 
دعــت إليه أطــراف معارضة، وال سيما تجمع 
رجم بخروج تظاهرات في 

ُ
املهنين، وهو ما ت

أكــثــر مــن منطقة وإحــــراق إطــــارات، مــع إغــاق 
الــكــثــيــر مــن املــتــاجــر واملــؤســســات. بــالــتــوازي، 
إدانــة  فبعد  يتصاعد،  األميركي  الضغط  كــان 
ــدة« لـــانـــقـــاب فــــي الــــســــودان  ــشــ واشـــنـــطـــن »بــ
واالعتقاالت التي طاولت قادة مدنين، أعلنت 
تعليق مساعدة مالية للسودان بـــ700 مليون 
ــا تــنــظــر فــــي جــمــيــع  ــهـ ــــى أنـ دوالر، مـــشـــيـــرة إلـ
مع  لــلــتــعــامــل  املــتــاحــة  االقـــتـــصـــاديـــة  األدوات 
املــســؤولــن عن  مــلــّوحــة بمحاسبة  االنـــقـــاب، 
إذا  للديمقراطية  املــنــاهــضــة  ــراءات  ــ اإلجــ هـــذه 

اقتضى األمر.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده أمــــس لــتــبــريــر 
االنــقــاب، قــال الــبــرهــان إن »مــا قمنا بــه ليس 
انــقــابــًا عــســكــريــًا، وإنــمــا هــو تصحيح ملسار 
يــمــر بمنعطف  »الــبــلــد  أن  مــعــتــبــرًا  الــــثــــورة«، 
ــرج الـــوحـــيـــد بــــوحــــدة املـــوقـــف  ــ ــخـ ــ خـــطـــيـــر واملـ
والــتــمــاســك«. وتــابــع: »خــال األســبــوع األخير 
كــــان هــنــاك تــحــريــض ضـــد الـــقـــوات املــســلــحــة، 
ــهــــداف تــجــاه  ــتــ وشـــعـــرنـــا بــــوجــــود عــــــداء واســ
 لدى القوات 

ً
القوات املسلحة، وشهدنا تملما

إزاء املشهد السياسي، وكانت هناك  املسلحة 
ــــروج األمـــــور عـــن الــســيــطــرة«.  مـــخـــاوف مـــن خـ
شهدناها  التي  »املخاطر  أن  البرهان  وادعــى 
األسبوع املاضي كان من املمكن أن تقود الباد 

إلــــى حــــرب أهـــلـــيـــة«، مـــشـــددًا عــلــى أن »واجــــب 
ــن لــتــحــقــيــق  ــــوات املـــســـلـــحـــة حـــمـــايـــة الــــوطــ ــقـ ــ الـ
االنــتــقــال الــســيــاســي«. وأكـــد أن »كــل مــن يهدد 
االستقرار سيتم اتخاذ اإلجــراءات الضرورية 

ضده بما يحفظ وحدة السودان«.
وأعـــلـــن الــبــرهــان أن حـــمـــدوك »مـــوجـــود معي 
فـــي املـــنـــزل ولـــيـــس فـــي مـــكـــان آخـــــــر.... خشينا 
ــــو لـــيـــس مــعــتــقــا  ــــرر وهـ أن يـــحـــدث لــــه أي ضـ
سيعود  حــمــدوك  بــأن  وتعهد  مختطفا«.  وال 
ــقـــرت األمـــــــور وزالـــــت  ــتـ إلـــــى مـــنـــزلـــه »مـــتـــى اسـ
الــبــرهــان بقيام سلطات  املـــخـــاوف«. واعــتــرف 
السياسين  السودانية بتوقيف بعض  األمــن 
ــال »صــحــيــح اعــتــقــلــنــا بعضهم  ــ والــــــــوزراء وقـ
وليس كل السياسين أو كل الوزراء، ولكن كل 
مــن نشك فــي أن وجـــوده لــه تأثير على األمــن 
املــحــتــجــزيــن املتهمن  الــوطــنــي«. وأضــــاف أن 
بتهم جنائية سيظلون قيد االعتقال، وسيتم 

اإلفراج عن بقية املحتجزين.
ــادرة الـــتـــي قـــدمـــهـــا حـــمـــدوك  ــ ــبـ ــ ــبـــر أن املـ ــتـ واعـ
)لم  معينة  مجموعة  قبل  مــن  اختطافها  »تــم 
ــن بــمــا فـــي ذلــك  ــريـ يــســمــهــا( وتــــم إقـــصـــاء اآلخـ
من  »مجموعة  أن  معتبرا  املــســلــحــة«،  الــقــوات 
قوى الحرية والتغيير استفردت باملشهد على 
حــســاب قـــوى أخـــــرى«. وفـــي يــونــيــو/حــزيــران 
املاضي أعلن حمدوك عن مبادرة حول األزمة 
ــا االنــــتــــقــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــايـ الـــوطـــنـــيـــة وقـــضـ
»تهدف إلى توحيد مكونات الثورة والتغيير 
االنتقال  الــشــامــل، وتحصن  الــســام  وإنــجــاز 
ــقـــراطـــي وتـــوســـيـــع قـــاعـــدتـــه وتــحــقــيــق  ــمـ الـــديـ

أهداف ثورة ديسمبر«.
وأضـــــاف الـــبـــرهـــان: »قــدمــنــا 3 خـــيـــارات لحل 
األزمـــــــــة إلــــــى رئــــيــــس الــــــــــــوزراء حـــــمـــــدوك )لـــم 
املشاركة  توسعة  معه  وناقشنا  يوضحها(، 
األحــداث  قبل  األخيرة  الليلة  السياسية حتى 
ــم يــكــن  ــ ــ ــدوك ل ــ ــمــ ــ ــن حــ ــ ــكـ ــ ــاء األحـــــــــــــد(، ولـ ــ ــســ ــ )مــ
باستطاعته العمل بحرية ألنه كان مقيدا من 
ناقشنا  »كــمــا  متابعًا:  الــســيــاســيــة«،  الناحية 

مع املبعوث األميركي جيفري فيلتمان كيفية 
حل الخاف بن القوى السياسية والجيش«. 
وكــان موقع »أكسيوس«، قد نقل عن مصادر 
مطلعة على االجتماع الذي جرى بن البرهان 
وفيلتمان، قولها إن األول تطرق إلى إمكانية 
باتخاذ  الــســودانــي  الجيش  فــي  قيام عناصر 
قرارات بسبب الخافات مع الحكومة املدنية، 

وذلك قبل نحو 48 ساعة من االنقاب.
البرهان  قال  املخاوف،  لتهدئة  وفي محاولة 
االنتقال  بــإنــجــاز  »مــلــتــزمــون  العسكرين  إن 
ــا مـــصـــرون على  ــنــ ــيـــة«، و»إنــ بــمــشــاركــة مـــدنـ

تشكيل حكومة كفاءات مدنية تقود لانتقال 
السياسي«، الفتًا إلى أن »الوثيقة الدستورية 
لـــم تــلــغ بـــل تــعــطــل بــعــض بـــنـــودهـــا«. وتــابــع: 
)لم يحدد موعدا  املقبلة  الحكومة  »سنشكل 
السودانين  كــل  ترضي  بطريقة  لتشكيلها( 
وتمثل كل الــواليــات«، مشيرًا إلى أن »هدفنا 
ــبـــاد، فيما  رؤيــــة حــكــومــة انــتــقــالــيــة تــديــر الـ
تـــفـــرغ الـــقـــوات املــســلــحــة ملــهــامــهــا بــعــيــدًا عن 
السيادة  أن مجلس  إلــى  الــســيــاســة«. وأشـــار 
»ســيــكــون كــمــا هــو فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
الــســودان«.  أقاليم  من  بتمثيل حقيقي  ولكن 
استكمال  على  »التصميم  الــبــرهــان  أكــد  كما 
هــيــاكــل الــعــدالــة وهـــي املــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
النيابة«.  ومجلس  العدلي  القضاء  ومجلس 
وقال: »نحن حريصون على استقال القضاء 
دستورية  محكمة  تشكيل  ونريد  وأجهزته، 
ومجلس تشريعي مكون من شباب مستقلن 

با أجندات«.
كــمــا أعــلــن أنـــه ســيــتــم إلـــغـــاء قـــانـــون الـــطـــوارئ 
فور تشكل املؤسسات، وأن خدمات اإلنترنت 
ســتــعــود تــدريــجــيــًا، مــضــيــفــًا أن »كــــل مـــا ورد 
امتيازات سيتم  من  السام بجوبا  اتفاق  في 
الحفاظ عليه«. وحول اإلدانات ملا حصل، قال 
إنه »أمر متوقع ألن ثمة دوال ترى أن تحركاتنا 
هـــــي انــــــقــــــاب، ولــــكــــنــــه لــــيــــس كــــــذلــــــك«. وكـــــان 

الــبــرهــان قــد أصــــدر أمـــس قــــرارًا بــحــل الــلــجــان 
في  املهنية  واالتــحــادات  للنقابات  التسييرية 
واتحاد  النقابات  وفــي  الــدولــة  كــل مؤسسات 
املــهــنــيــن واالتــــحــــاد الـــعـــام ألصـــحـــاب الــعــمــل 
كلت هذه اللجان إلدارة النقابات 

ُ
القومي. وش

بــعــد إطـــاحـــة نــظــام عــمــر الــبــشــيــر فـــي إبــريــل/ 
النقابات  إدارة  مــجــالــس  وحـــل   2019 نــيــســان 
العام  مــن  األول  كــانــون  فــي ديسمبر/  املهنية 

ذاته.  لكن الرد على كام البرهان جاء سريعًا 
الـــذي طــالــب »االنقابين  مــن مكتب حــمــدوك 
بأن يطلقوا سراح رئيس الــوزراء وجميع من 
فـــورًا«. وأضــاف املكتب، في بيان نشرته  معه 
املنحلة،  الحكومة  في  والثقافة  اإلعــام  وزارة 
تنطلي  »لــن  »فيسبوك«:  على  صفحتها  على 
دعــاوى  العالم  وعلى  السوداني  الشعب  على 
رأس االنـــقـــاب بــــأن مـــا يـــقـــوم بـــه هـــو حــمــايــة 

لــلــثــورة ولــرئــيــس وزرائــــهــــا، فــالــكــل يــعــلــم أن 
ــــذي يــتــشــكــل اآلن لــإجــهــاز على  الــتــحــالــف الـ
الباد والثورة السودانية، هو تحالف ظاهره 
متنوعة،  مليشيات  وبــاطــنــه  الــجــيــش،  قــيــادة 
وكــتــائــب الــظــل، وقــــادة ســيــاســيــون مــحــدودو 
القدرات واسعو املصالح الذاتية، ولكن باطنه 
ومــن يــقــوده مــن الخلف هــو املــؤتــمــر الوطني 
وقــيــاداتــه فــي الــداخــل والـــخـــارج«. وأعـــرب عن 
ثقته بأن »الشعب السوداني لن يركن للكلمات 
ــثــــورة، فــالــثــورة  املــعــســولــة حــــول تــصــحــيــح الــ
مــن يستطيع  مــلــك للشعب وهـــو  الــســودانــيــة 
العليا  املصلحة  نحو  وإدارتـــهـــا  تصحيحها 
االنـــقـــاب  كــلــمــات رأس  لــلــبــاد وأهـــلـــهـــا، وأن 
اتــه ال تعدو أن تكون إال مجرد تاوة  وإجــراء
إلمــاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية 
وال عاقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة 

الوطن«.
كما أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة، عبر 
صفحتها على »فيسبوك«، أن وزيرة الخارجية 
مريم الصادق، بعثت رسائل إلى نظرائها في 
أبلغتهم  والغربية،  والعربية  األفريقية  الدول 
ــيـــس الــحــكــومــة الـــشـــرعـــي عبد  فــيــهــا بــــأن »رئـ
الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير 
معلوم حتى اللحظة«. وأشارت إلى أن وزيرة 
العسكري  »االنقاب  إدانتها  أكدت  الخارجية 
الدستورية،  غير  االستسام إلعاناته  وعــدم 

ومقاومته بكل وسائل املقاومة املدنية«.
ــع ذلـــــــــك، واصـــــــــل ســــودانــــيــــون  ــ ــوازي مــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
مناهضون لانقاب احتجاجاتهم أمس، في 
تـــظـــاهـــرات خــرجــت خــصــوصــًا فـــي الــخــرطــوم 
ــرى. وقـــطـــع مــتــظــاهــرون بعض  ــ ومـــنـــاطـــق أخــ
الــطــرق فــي الــخــرطــوم طــرقــًا وأحــرقــوا إطـــارات 
احتجاجًا، وحملوا األعام السودانية وهتفوا 
»ال لــحــكــم الــعــســكــر« و»ثــــــوار أحـــــرار سنكمل 
الجيش جــســورًا تربط  املــشــوار«، بينما قطع 
الــخــرطــوم بــمــنــاطــق مـــجـــاورة مــثــل أم درمـــان 
ــــي الــــخــــرطــــوم،  ــال فـ ــ ــــحـ ــقــــت املـ ــلــ وبـــــحـــــري. وأغــ
باستثناء املخابز وبعض محال البقالة. كما 
أغــلــقــت الــبــنــوك وتــوقــفــت آالت الــصــرف اآللــي 
عـــن الــعــمــل وتــطــبــيــقــات الـــهـــواتـــف املــحــمــولــة 
املــســتــخــدمــة عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي تــحــويــل 

األموال.
ــراب الــعــام  ــ ــ ــكـــن ســـمـــاع الــــدعــــوة إلــــى اإلضـ وأمـ
عــبــر مـــكـــبـــرات الـــصـــوت فـــي املـــســـاجـــد. وجـــاء 
ــع دعــــــوة تــجــمــع املــهــنــيــن  ــوازي مــ ــتــ ــالــ ذلـــــك بــ
ــان عـــلـــى صــفــحــتــه عــلــى  ــيـ ــيـــن فــــي بـ الـــســـودانـ
وفي  الصامد  شعبنا  »جماهير  »فيسبوك«، 
مــقــدمــتــهــا لــجــان املــقــاومــة بــاألحــيــاء والــقــوى 
الثورية النقابية واملطلبية والشعبية في كل 
ربـــوع الـــســـودان ملــواصــلــة الــتــصــدي لانقاب 
ــقــــاومــــة  املــ أدوات  ــدام  ــخــ ــتــ ــاســ بــ ــري،  ــكــ ــســ ــعــ الــ
السلمية املجربة في اإلضراب السياسي العام 
والــعــصــيــان املـــدنـــي الــشــامــل واملـــفـــتـــوح حتى 
هزيمة االنقابين«. ودعا »إلغاق كل الطرق 
باملتاريس لحماية الثوار مع تجنب االشتباك 
األرواح«،  على  االنــقــابــيــن حفاظًا  قـــوات  مــع 
و»اإلضــــــراب عــن الــعــمــل«، و»تــســيــيــر املــواكــب 

داخل األحياء«.
ــة« الـــقـــومـــي، الــشــعــب  ــ ــزب األمــ ــ ــا »حـ ــذلـــك، دعــ كـ
دفاعًا عن  للشوارع  »الــخــروج  إلــى  السوداني 
الــديــمــقــراطــيــة«. وجـــدد الــحــزب الــشــيــوعــي في 
بــيــان رفــضــه »االنـــقـــاب الــعــســكــري«، مطالبا 
»الــــخــــروج لـــلـــشـــوارع وكــســر  الـــســـودانـــيـــن بـــــ
قانون الطوارئ«. كما أعلن الحزب االتحادي 
الــديــمــقــراطــي األصــــل، بــرئــاســة محمد عثمان 
املــيــرغــنــي، إدانــتــه االنــقــاب الــعــســكــري، ودعــا 
الشعب السوداني إلى الخروج لهزيمته وعدم 

التخلف عن شرف املواكب الوطنية.

عثمان لحياني

عبد الله حمدوك مثل محمد 
البرادعي، وقوى التغيير في السودان 

مثل حركة »كفاية« املصرية، 
والعسكر هم العسكر، والسودان 
مثل مصر، الكتاب واحد والحبل 

على الجرار. الخيار الخاطئ نفسه 
الذي وقعت فيه القوى اإلسالمية 

في مصر، حني قررت التحالف مع 
املجلس العسكري إلنجاز انتقال 
ديمقراطي بعد ثورة يناير/كانون 

الثاني 2011، ثم القوى التقدمية حني 
قررت التحالف مع الجيش وعبد 
الفتاح السيسي بزعم تصحيح 

املسار في يونيو/حزيران 2013، هو 
نفسه التقدير السيئ الذي وقعت 
فيه القوى التقدمية واليسارية في 

السودان، عندما وضعت ثقتها في 
املجلس العسكري إلنجاز انتقال 

ديمقراطي كان واضحًا منذ بدايته 
أنه لن ينجز.

ومثلما ابتلع العسكر في مصر 
القوى التقدمية التي ساعدتهم 
على اإلطاحة بالرئيس الراحل 
محمد مرسي، ووجدت كثير 

من قوى جبهة اإلنقاذ في مصر 
نفسها بعد 2013 بني املعتقالت 

واملطاردة واملنافي، كذلك فعل 
عسكر السودان؛ ابتلعوا القوى 

التقدمية التي شاركتهم الثورة على 
حكم عمر البشير، ووجدت قوى 

الحرية والتغيير، والتقدميون، أفرادًا 
وكيانات، أنفسهم قيد االعتقال 

والتجميد وخارج اللعبة، وكأنما يقرأ 
العسكر في األقطار املختلفة من 

كتاب واحد.
قوى التغيير والتيارات التقدمية 

في السودان، كانت تدرك أن املكون 
العسكري الذي شاركهم السلطة، 

وبكل رموزه التي برزت في املشهد 
بعد ديسمبر/كانون األول 2019، 

كان شريكًا في عقود الحكم البائسة 
فترة الرئيس السابق عمر البشير، 

ويتحمل بالقدر نفسه املسؤولية 
عن النكبة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية التي وصل إليها 
السودان، وعن تقسيم البلد الذي 
صار بلدانًا، ومع ذلك وافقت على 

إقامة شراكة غير مضمونة مع هذا 
املكون، الذي لم تكن الديمقراطية 

يومًا في بيداغوجيا تكوينه أو في 
سطور تنشئته إطالقًا.

غريزة الحكم والسيطرة لدى 
العسكر، هي نفسها لدى كل الطبقة 

العسكرية في دول العالم الثالث، 
يسميها املناضل الجزائري الراحل 

عبد الحميد مهري »شهوة السلطة«، 
ولذلك يصعب في املجتمعات التي 

ما زالت تحّن إلى مشاهد القوة 
تجاوزها. ومهري له قولة مشهورة 

أيضًا بأن »الديمقراطية التي تحميها 
الدبابة هي ديمقراطية مريضة«. 
يمكن أن تكون الجزائر نموذجًا 

لذلك أيضًا، على الرغم من أن ظروف 
ومالبسات تمركز العسكر في قلب 

نظام الحكم في الجزائر مغايرة 
لظروف هيمنة العسكر على الحكم 

في دول أخرى.

لبنان: جولة دفاعية للراعي عن جعجعتنديد متواصل... وأميركا تعلق مساعدات

الحدث

ــلــــت اإلدانــــــــــــات الــــدولــــيــــة لـــانـــقـــاب  ــواصــ تــ
الــعــســكــري فـــي الــــســــودان، بــيــنــمــا تــصــدرت 
الواليات املتحدة قائمة املنددين بالخطوة 
وأعلنت كذلك عن تعليق تسليم مساعدات 
بقيمة 700 مليون دوالر إلى السودان، فيما 
كان مجلس األمن يعقد جلسة مغلقة طارئة 
الــدولــة. وبعد  ملناقشة املستجدات في هــذه 
»بــشــدة«  األميركية  الخارجية  وزارة  إدانـــة 
لانقاب مــســاء أول مــن أمــس اإلثــنــن، قال 
ــيـــض لـــأمـــن الــقــومــي  مــســتــشــار الــبــيــت األبـ
الـــثـــاثـــاء، إن إدارة  جــيــك ســولــيــفــان، أمــــس 
الرئيس جــو بــايــدن على اتــصــال وثيق مع 
دول الــخــلــيــج بــشــأن الــوضــع فــي الـــســـودان. 
ــة  ــالـ ــه وكـ ــنـ وأضــــــــــاف، بـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت عـ
»رويـــتـــرز«، أن الــواليــات املــتــحــدة تنظر في 
جميع األدوات االقتصادية املتاحة للتعامل 
ــال وزيـــر  ــك بــعــدمــا قــ مـــع الــــوضــــع. يـــأتـــي ذلــ
أنــتــونــي بلينكن في  الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
بــيــان مــســاء اإلثــنــن إن »الـــواليـــات املتحدة 
تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية 
تقارير  إزاء  البالغ  قلقه  السودانية«، مبديًا 
عــن اســتــخــدام قـــوات األمـــن الــذخــيــرة الحية 
»نــرفــض بشدة  املتظاهرين. وأضـــاف:  ضــد 
حــل الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة بــقــيــادة املــدنــيــن 
واملؤسسات املرتبطة بها، وندعو إلى إعادة 
بلينكن  واعتبر  الــفــور«.  على  بــهــا(  )العمل 
أن اإلجــــــراءات الــتــي أعــلــنــهــا الــقــائــد األعــلــى 
لـــلـــقـــوات املــســلــحــة عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
»تــعــرقــل انــتــقــال الـــبـــاد إلــــى الــديــمــقــراطــيــة 
ــثــــورة الـــســـلـــمـــيـــة فــي  ــلــ وبـــمـــثـــابـــة خـــيـــانـــة لــ
الـــــســـــودان«. وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة اإلفـــــراج 
الفوري عن رئيس الحكومة املدنية عبدالله 
حمدوك، الفتًا إلى أن واشنطن »تدعم بحزم 
الــســودانــي إلرســــاء حكومة  الــشــعــب  مطلب 
مدنية تنقله إلى الديمقراطية«. وأكد الوزير 
األميركي أن واشنطن جادة في تحذيراتها 

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــة فــي  ــيـــونـ ــات أحــــــــداث الـــطـ ــيــ ــداعــ اســــتــــمــــرت تــ
أكتوبر/  14 فــي  بــيــروت  اللبنانية  العاصمة 
تشرين األول الحالي، أمس الثاثاء، مع جولة 
البطريرك املاروني بشارة الراعي، على رؤساء 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ومــجــلــس الــنــواب 
بغية  ميقاتي،  نجيب  والــحــكــومــة  بــري  نبيه 
»احتواء األحــداث«، ومستهجنًا دعوة رئيس 
اللبنانية« سمير جعجع، إلى  حزب »القوات 
الــحــضــور صــبــاح الــيــوم األربـــعـــاء، إلــى وزارة 
الدفاع في اليرزة )شرقي بيروت( لاستماع 
إلـــى إفـــادتـــه. وإثــــر لــقــائــه بــــري، أبــــدى الــراعــي 
في  غيره  »دون  استدعاء جعجع  استهجانه 
التحقيقات« بــشــأن أحـــداث بــيــروت األخــيــرة. 
 ،

ً
وأضاف أن »لبنان يريد قضاء حرًا ومستقا

ولـــيـــس طـــائـــفـــيـــا«. وكــــــان وكــــــاء جــعــجــع قــد 
تــقــدمــوا بــمــذكــرة إلـــى مــفــوض الــحــكــومــة لــدى 
املــحــكــمــة الــعــســكــريــة فــــادي عــقــيــقــي ُيــبــّيــنــون 
 تبليغ جعجع غير قانونّي. كما تقّدم 

ّ
فيها أن

الطيونة،  أحــداث  املوقوفن في  وكــاء بعض 
بطلب تنّحي عقيقي فرفض تسجيل الطلب، 
األمر الذي »ُيعّد مخالفًا لأصول القانونية« 
القاضي  رّد  إلــى طلب  دفعهم  مّما  لهم،  وفقًا 
التي ستنظر  أمــام محكمة استئناف بيروت 

بالطلب خال األيام املقبلة.
الحكومي،  الــســراي  فــي  ميقاتي  لقائه  وبعد 
الحكومة »متفقان  أنــه ورئــيــس  الــراعــي  أكــد 
عــلــى الــحــلــول نفسها انــطــاقــا مــن الــدســتــور 
الــذي نحن فيه  والقوانن، ولذلك فإن الواقع 
ــم الـــعـــودة إلـــى الــدســتــور«. وبعد 

ّ
الــيــوم يــحــت

ــور  ــراعـــي: األمـ ــال الـ لــقــائــه عـــون فـــي بــعــبــدا، قـ
حل سياسيًا وليس في الشارع، وقد طرحت 

ُ
ت

 دستوريًا على الرئيسن بري وميقاتي، 
ً
حا

 الــــتــــجــــاوب مـــعـــه عـــنـــد فــخــامــة 
ّ

ووجـــــــدت كـــــل
والساح  بالشارع  يكون  ال  والحل  الرئيس، 

حـــدث فـــي الـــســـودان هـــو اســتــيــاء عسكري 
ــنـــطـــن  ــة«. وأضــــــــــاف أن واشـ ــطــ ــلــ ــســ الــ ــلــــى  عــ
»تراقب األوضــاع عن كثب«، مشيرًا إلــى أن 
مـــا قــــام بـــه الــجــيــش يــتــعــارض مـــع اإلعــــان 
الــدســتــوري. وتــابــع: »نــديــن الخطوات التي 
اتخذها الجيش السوداني وتجب استعادة 
الشعب  تمثل  ألنــهــا  فـــورًا  املدنية  الحكومة 

السوداني«.
ــــددت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة فــــي بــيــان  ــ كـــمـــا نـ
باالنقاب  والنرويج  بريطانيا  مع  مشترك 
ــات الـــــدول  ــكـــومـ ــودان، وعــــّبــــرت حـ ــ ــســ ــ فــــي الــ
الثاث عن قلقها العميق إزاء الوضع هناك، 
ودعــــت قــــوات األمــــن إلـــى إطــــاق ســــراح من 
اعتقلتهم من دون سند قانوني، وذلك وفقًا 
لبيان أصدرته وزارة الخارجية األميركية. 

مــن جهته، دعــا األمــن الــعــام لأمم املتحدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إلــى 
ــــوري« عـــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــــفـــ »اإلفـــــــــــــراج الـــ
السوداني عبد الله حمدوك، معربًا عن أسفه 
»لـــتـــعـــدد« االنـــقـــابـــات و»اإلقــــصــــاء الــكــامــل« 
الذي ينتهجه العسكريون. وقال غوتيريس 
االنــــقــــســــامــــات  إن  مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي  فــــــي 
الجيوسياسية الكبيرة« التي تمنع »مجلس 
ــن مــــن اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر قــــويــــة« والــــوبــــاء  ــ األمــ
والـــصـــعـــوبـــات االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
تــجــعــل »الــــقــــادة الــعــســكــريــن يــعــتــبــرون أن 
لديهم حصانة كاملة، وأن بإمكانهم فعل ما 

يريدون ألنه لن يمسهم شيء«.
ــال املــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن،  مــن جــهــتــه، قـ
قلقة حيال  روســيــا  إن  بيسكوف،  دمــيــتــري 
الوضع في السودان، وتحث جميع األطراف 
في  بيسكوف  وأضـــاف  النفس.  على ضبط 
إفـــــــادة صـــحـــافـــيـــة: »عـــلـــى شـــعـــب الــــســــودان 
تــســويــة الــوضــع فــي الــبــاد بنفسه، ونــأمــل 
ــعـــودة إلــــى املــجــرى  أن يــحــدث هــــذا وتــتــم الـ
ــرع وقــــت مــمــكــن ودون  ــ الـــدســـتـــوري فـــي أسـ

فــي موضوع  الــلــه  املتمايز عــن حليفه حــزب 
الـــبـــيـــطـــار، شـــــّدد عــلــى »اســتــقــالــيــة الــقــضــاء 
مرفأ  بانفجار  الــجــاريــة  التحقيقات  لناحية 
بـــيـــروت وضــــــرورة عــــدم تـــدخـــل الــســيــاســيــن 
بمجراها«. وتطرق إلى التعطيل القائم لعمل 
 التفاوض مع صندوق النقد 

ّ
الحكومة في ظل

اللبنانية،  الرئاسة  موقع  وبحسب  الــدولــي. 
ــــى أن »الـــلـــجـــان املـــســـؤولـــة عــن  ــــون إلـ لـــفـــت عـ
تحضير امللفات والــتــفــاوض، مــا زالــت تقوم 
بعملها، ولكن مجلس الوزراء ال يعيش فقط 
من خال اللجان، وعليه العودة إلى االجتماع 
سريعًا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح 
املواطنن وإلنجاز االتفاق مع صندوق النقد 
الــــدولــــي«. كــذلــك طــمــأن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
فــي سلسلة لــقــاءات لــه أمـــس، إلــى أن »لبنان 
لــن يتخلى عــن حــقــوقــه فــي املــفــاوضــات غير 
)يجريها  البحرية  لترسيم حــدوده  املباشرة 
لبنان مع االحتال اإلسرائيلي جنوبًا(، وإلى 
أن الــلــبــنــانــيــن ســيــنــالــون حــقــوقــهــم«. وكـــان 
ــون اســتــقــبــل املـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي الــجــديــد  عــ

ــــذه اإلجــــــــــراءات الــتــي  بـــشـــأن أن تــتــســبــب هـ
تــقــوض الــتــطــلــعــات الــديــمــقــراطــيــة للشعب 
الــســودانــي فــي وقــف املــســاعــدات األميركية 
ــلـــن أن واشــنــطــن أمـــرت  إلــــى الــــســــودان. وأعـ
ــطــــورات  ــتــ ــور« وفــــــي وضــــــــوء الــ ــ ــفــ ــ ــ »عــــلــــى ال
األخيرة »بإيقاف تسليم 700 مليون دوالر 
من صناديق الدعم االقتصادي الطارئة إلى 
الــســودان، وكــانــت تــهــدف إلــى دعــم التحول 
ــار إلــــى أن  ــ ــبــــاد«. وأشــ الــديــمــقــراطــي فـــي الــ
واشنطن تعمل حاليًا على تقييم الخطوات 
الوضع  على  بناء  ستتخذها  التي  التالية 
الجديد في السودان. كذلك، اعتبر املتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، 
ــادة صــحــافــيــة أول مــن أمـــس، أن »مــا  فــي إفــ

ــرأي، بـــل بــالــســيــاســة  ــ واالســـتـــقـــواء وفــــرض الــ
الـــراعـــي عن  والــدســتــور، مــن دون أن يفصح 

طبيعة الحل املقترح.
 »تـــداعـــيـــات 

ّ
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، أعـــلـــن عــــون أن

األحداث األمنية األخيرة قد طويت وال عودة 
إلـــى الــحــرب األهــلــيــة فــي لــبــنــان بــرغــم وجــود 
الـــبـــاد«. ولفت  الــعــام فــي  تعكير دائـــم للجو 
إلــى أنــه »عقب أحــداث الطيونة ومــا شهدته، 
أجــــرى اتـــصـــاالت بــــاألطــــراف املــعــنــيــة ولــيــس 
بطرٍف واحٍد بغية تهدئة األمور«، في إشارة 
إلى اتصاله بجعجع في يوم األحداث، وقول 
األخير إن عون »يريد تحميله مسؤوليتها«. 
أنه »في ضوء  إلى  الجمهورية  ولفت رئيس 
األخــيــرة  الجلسة  شهدتها  الــتــي  الــنــقــاشــات 
ملجلس الــوزراء )في 11 أكتوبر الحالي التي 
ُرفعت بسبب تشبث حزب الله وأمل واملردة 
بإطاحة القاضي طارق البيطار عن التحقيق 
ــأى رئــيــس  ــ ــ ــــروت(، ارتـ ــيـ ــ ــأ بـ فــــي انـــفـــجـــار مـــرفـ
إلــى جلسات جديدة  الــدعــوة  عــدم  الحكومة 
قــبــل حـــل املــشــكــلــة بــشــكــل مـــائـــم«. لــكــن عــون 

بــيــســكــوف  وأعــــــرب  األرواح«.  فـــي  خــســائــر 
عــن قلق موسكو مــن تــطــورات األحـــداث في 
الـــســـودان، بــالــقــول: »الـــســـودان مــهــم للغاية 
بالنسبة إلينا من جهة الدفع بعاقاتنا في 
مختلف املجاالت. نتابع عن كثب ما يجري 

هناك«.
أما في الجارة إثيوبيا، فقال رئيس الوزراء 
ــد، إن بــــــاده تـــتـــابـــع الـــتـــطـــورات  ــمــ أبـــــي أحــ
الــســودان، محذرًا من »خطورة  الحالية في 
ــة الـــخـــافـــات ودوامــــــة  ــى هــــاويــ ــ االنــــــــزالق إلـ
أحمد  أبــي  وشــدد  السياسي«.  االستقطاب 
في بيان نشره باللغة العربية، عبر حسابه 
»أننا  »تــويــتــر«، على  مــوقــع  فــي  الشخصي 
الوثيقة  لــلــروابــط  نتيجة  الــتــطــورات  نتابع 
والتاريخية بن شعبينا، والتي تمتد عبر 
عهود مــديــدة«، مشيرًا إلــى أنــه »فــي الوقت 
الذي نعبر فيه عن تفاؤلنا وثقتنا الراسخة 
فــــي وجـــــــود مــــخــــرج مــــن األزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة، 
ــى هــاويــة  ــرى أيـــضـــًا خـــطـــورة االنـــــــزالق إلــ نــ
السياسي«.  االستقطاب  ودوامــة  الخافات 
ــي أن تــســود  ــل الـــثـــقـــة فــ وأضـــــــــاف: »نـــثـــق كــ
استكمال  في  السودانية  والحكمة  الخبرة 
واتفاقية  الدستورية  الوثيقة  استحقاقات 
جــوبــا لــلــســام الــســودانــي مــن أجـــل تحقيق 
تــطــلــعــات الــشــعــب الـــســـودانـــي«، مـــحـــذرًا من 
»تدخات قوى الشر، التي تخطط من أجل 
من  والنيل  منطقتنا  على  هيمنتها  فــرض 
اســتــقــالــيــة قــراراتــنــا املــصــيــريــة«. بــدورهــا، 
دعــــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
جميع األطــــراف فــي الــســودان إلــى »تغليب 
لــغــة الـــحـــوار واملــصــلــحــة الــوطــنــيــة للحفاظ 
على مكتسبات املرحلة االنتقالية«. وأعربت 
نشرته  بيان  في  اليمنية،  الخارجية  وزارة 
وكالة األنباء الرسمية، عن متابعتها بقلق 

بالغ تطورات األحداث في السودان.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، األناضول(

لــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، 
املــاضــي، وسط  آمـــوس هوشتاين، األســبــوع 
ــدم تــوقــيــعــه املـــرســـوم  عـــــودة الـــحـــديـــث عـــن عــ
فــي  لـــبـــنـــان  مـــطـــالـــبـــة  ــع  ــوّســ يــ والـــــــذي   ،6433
لتصل  إسرائيل  مع  عليها  املتنازع  املساحة 
 860 عــن  عــوضــًا  مربعًا  كيلومترًا   2290 إلــى 
كيلومترًا حــالــيــًا، والــتــي تــجــرى املــفــاوضــات 

على أساسها.
من جهٍة أخرى، أكد ميقاتي أننا »نتطلع إلى 
مـــعـــاودة جــلــســات مجلس الـــــوزراء فــي أقــرب 
لتفعيل  املطلوبة  الــقــرارات  الستكمال  وقـــٍت، 
عــمــل الــهــيــئــات والـــلـــجـــان وإنــــجــــاز املــطــلــوب 
البيان  الحكومة وفــق ما أعلنت عنه في  من 
الــوزاري«. وشــّدد على أننا »نتطلع أن تكون 
الحكومة مشرفة بكل نزاهة على االنتخابات 
الشرائح  لكل  فرصة  لتكون  املقبلة،  النيابية 
اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها 
ــة، وتـــكـــون هــــذه االنــتــخــابــات  بــحــريــة ونــــزاهــ
وتـــداول  السياسية  الــحــيــاة  لتجديد  محطة 
مواقف  سلسلة  فــي  ميقاتي  وأكــد  السلطة«. 
خـــال رعــايــتــه أمـــس فـــي الـــســـراي الــحــكــومــي 
مــؤتــمــر »نـــحـــو اإلصـــــاح والـــتـــعـــافـــي: تنفيذ 
الــفــســاد«،  الــوطــنــيــة ملكافحة  االســتــراتــيــجــيــة 
أننا »على يقن في هذا الظرف االستثنائي 
أن الـــخـــروج مــن األزمـــــات املــتــراكــمــة يــمــّر من 
الــعــامــة وتحصينها ضد  اإلدارة  دعــم  خــال 
الفساد، وتركيز الجهود لتفعيل أدائها ورفع 

نسبة الشفافية في ممارساتها«.
قت اتحادات ونقابات قطاع 

ّ
ومساء أمس، عل

النقل العام إضرابًا كان مقررًا اليوم األربعاء، 
ــاع أســــعــــار املــشــتــقــات  ــفــ احـــتـــجـــاجـــًا عـــلـــى ارتــ
الــنــفــطــيــة خــصــوصــًا، وتـــدهـــور ســعــر صــرف 
الـــدوالر فــي الــســوق الــســوداء. وعــزت وسائل 
ــاالت  ــول اتــــصــ ــة الـــســـبـــب إلــــــى حــــصــ ــيــ إعــــامــ
ملعالجة مطالب االتــحــادات، وأبــرزهــا تضرر 

السائقن من أسعار النفط.

واالتحاد  وبلجيكا  مانيس،  بشير  عمر  فرنسا  لدى  السودان  سفراء  دان 
المتحدة  األمم  ومقرّ  وسويسرا  خليل،  أحمد  الرحيم  عبد  ــي  األوروب
السوداني  الجيش  ــراءات  إج أمــس،  الرحمن،  عبد  طالب  أبي  بن  علي 
والثقافة  ــالم  اإلع وزارة  ذكــرت  ما  وفــق  االنتقالية،  الحكومة  ضد 
انحيازهم  بيانهم  في  السفراء  وأعلن  المنحلة(.  الحكومة  )ضمن 
»إلى مقاومة شعبنا البطولية، ونعلن أن سفارات السودان لدى فرنسا 

وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السوداني وثورته«.

سفراء يرفضون االنقالب

أعلن مدير الطيران 
المدني في السودان 
إبراهيم عدالن، أمس 

الثالثاء، أنه تقرر تعليق 
جميع الرحالت من 

وإلى مطار العاصمة 
الخرطوم. وأضاف في 

حديث مع وكالة »فرانس 
برس«، أنه تم »تعليق 

جميع الرحالت الجوية 
حتى يوم 30 أكتوبر/
تشرين األول المقبل، 

بسبب الظروف التي تمر 
بها البالد«. وذكر في 
حديٍث آخر مع وكالة 
»رويترز«، أن قرار تعليق 
الرحالت يشمل كذلك 

جميع مطارات السودان، 
لكن األجواء السودانية 
مفتوحة أمام الطيران 

العابر.

تعليق عمل 
المطارات

عمد محتجون إلى قطع 
بعض الطرقات في 

الخرطوم )فرانس برس(

متابعة رصد

دعا الراعي من بعبدا إلى عدم االستقواء بالسالح )حسام شبارو/األناضول(
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وائل قنديل

هذا موجز ما جرى 
1- اعتقل الجنرال، بناًء على نصيحة 

الحاخام، الناس في زنزانة ضيقة، 
ريثما يتسنى له ترتيب أموره في 

ممارسة السلطة، التي كان قد سرقها 
 
ً
للتو، ثم حني علت األصوات منددة
بهذا العملية، وضع معهم خنزيرًا 
ضخمًا تنبعث منه روائح خانقة.

2- بعد سنوات من العذاب واملعاناة، 
تل من املحبوسني، 

ُ
تل فيها من ق

ُ
ق

اختناقًا برائحة الخنزير ومنعًا 
للعالج من مضاعفات أمراض املكان 
الخانق وتعذيبًا، أعلن الجنرال تنفيذ 
القسم الثاني من نصيحة الحاخام، 
بإطالق سراح الخنزير من الزنزانة، 

من دون أن يحدد ما إذا كان هذا 
اإلجراء بصفة مؤقتة أم دائمة، تاركًا 

الباب مفتوحًا للتخمينات والتكهنات، 
فيما بقي املحبوسون وحدهم 

بالزنزانة، من دون روائح الخنزير.
3- صفقت كائنات عجيبة، خارج 

الزنزانة، وهللت وأشادت بروعة 
الجنرال وإنسانيته املفرطة وعدله 

املطلق، وأقامت االحتفاالت بهذا 
اإلنجاز التاريخي وبزوغ فجر الحرية، 
غير أنه لم يتطرق أحد ملصير البشر 
املحبوسني ظلمًا، بعد عملية تحرير 

الخنزير، وإخراجه من الزنزانة.
يشتهر التراث القديم بحكاية 

الحاخام والخنزير، التي من كثرة 
تردادها يكاد يحفظها الصغار 

والكبار. وهي حكاية عن رجل يعيش 
مع أسرته في غرفة صغيرة جعلتهم 

في حالة تململ من ضيق الحال 
وكآبة املعيشة. فذهب إلى رجل دين 
)حاخام( يستشيره في كيفية إنهاء 

هذه املعاناة التي جعلت الحياة ال 
تطاق، فما كان من الحاخام إال أن 

نصحه بإحضار خنزير كي يشاركه 
واألسرة غرفة معيشتهم البائسة.

باقي القصة معروف: تفاقمت املعاناة 
وتضاعفت الشكوى من الروائح 

الخانقة، حتى أوشك املحشورون مع 
الخنزير على الهالك، فعاد الرجل 

إلى الحاخام يستغيث، فأمره األخير 
ص 

ّ
بإخراج الخنزير من الغرفة والتخل

منه. وبعدها استشعر الرجل وأسرته 
أن الغرفة صارت أكثر راحة وأن 

الحياة فيها صارت نعيمًا، قياسًا 
بفترة جحيم الخنزير، ثم شكر 
الحاخام على هذا املعروف الذي 

أسداه له.
هل تجد فرقًا بني مضمون هذه 

الحكاية، وبني االحتفاالت الصاخبة 
بإعالن الجنرال عبد الفتاح السيسي 

إيقاف عملية املد األوتوماتيكي 
لقانون الطوارئ الذي يخنق 

املصريني، وغير املصريني )اإليطالي 
جوليو ريجيني نموذجًا( في 

السنوات السبع املاضية؟
جيد أن يتم إخراج الخنزير من 

الغرفة الضيقة، لكن ماذا عن 
الضحايا املحبوسني ظلمًا فيها، 

منذ أن استولى الجنرال على الحكم 
ص من كل الذين 

ّ
بالقوة، وتخل

اعترضوا على تلك الجريمة؟
قون بحرارة 

ّ
يدهشك أن الذين يصف

لهذه الحركة السينمائية املثيرة 
بإلغاء حالة الطوارئ، ويعلنون 

شكرهم ملن قام بها، هم أنفسهم 
الذين يعّبرون عن إدانتهم الواضحة 

واستنكارهم النقالب جنرال 
السودان عبد الفتاح البرهان، 

وما بدأ يصاحبه من أعمال قتل 
واستهداف ملعارضيه ومصادرة 

الحريات وإعالن حالة الطوارئ.
السؤال هنا: ماذا لو استتب األمر 
للجنرال عبد الفتاح السوداني، ثم 
قّرر إنهاء حالة الطوارئ بعد سبع 

، يكون خاللها قد 
ً
سنوات مثال

أحكم قبضته على السودان وثّبت 
انقالبه وقتل معارضيه وسجنهم 
واستولى على أموالهم واطمأن إلى 

أنه هو القانون والسلطة املطلقة، هل 
ستصفق له وتعتبر هذا قرارًا حكيمًا 

يستحق اإلشادة وتسقط عشرات 
آالف الجرائم ضد أبرياء؟ 

وإذا كانت خطوة إخراج خنزير 
الطوارئ من الغرفة املقبضة إنجازًا 

تاريخيًا يضاف إلى سلسلة إنجازات 
الزعيم امللهم، فإن املنطق يقول إن 
خطوة إدخال الخنزير إلى الغرفة 

كانت جريمة بحق الوطن وحرمانًا له 
من حياة نظيفة ومحترمة، فما الذي 
يمكن أن يقال بشأن الشخص الذي 
طارد الناس بخنزيره وأفسد عليهم 

معيشتهم، حد االختناق؟

إطالق سراح 
خنزير الطوارئ

مرور
الكرام

البرهان: حمدوك 
موجود معي في المنزل 

وليس في مكان آخر

مكتب حمدوك: الشعب 
لن يركن للكالم حول 

تصحيح الثورة

انقالب السودان يتمّدد
تبرير 

عسكري 
بفزاعة الحرب 

األهلية



في إطار سعي النظام المصري النتزاع رضا واشنطن والعواصم الغربية 
الرئيسية، جاء قرار إنهاء حالة الطوارئ، والذي يُتوقع أن يكون مجرد 

إجراء صوري من دون تغيير بأداء الحكومة أو الجيش أو الشرطة

45
سياسة

الــعــاديــة. والــفــارق  إلــى املحاكم  القضايا  تلك 
بــن االثــنــن ليس فــي شخص الــقــضــاة، فمن 
املمكن أن تنظر دائرة واحدة قضية كمحكمة 
أمــن  أخـــرى كمحكمة  عـــاديـــة، وتــنــظــر قضية 
دولة طوارئ، لكن الفارق الرئيس أن األحكام 
التي تصدر عن دوائر الطوارئ تكون نهائية 
وال يجوز الطعن عليها، ويجب على رئيس 
على  التصديق  يــفــّوضــه  مــن  أو  الجمهورية 
األحكام، ويجوز له أن يعيد القضية إلعادة 
املــحــاكــمــة مـــرة أخــــرى. وتــرتــبــط طبيعة هــذه 
القضايا  لنظر  قائمة  ستبقى  التي  املحاكم 
ــا أو الـــتـــي أحـــيـــلـــت إلــيــهــا  ــهـ ــامـ املــــنــــظــــورة أمـ
بــالــفــعــل، بـــعـــدة تـــطـــورات اتــخــذتــهــا الــنــيــابــة 
ــام خـــــال الــفــتــرة  ــظـ ــنـ ــن الـ ــاز مــ ــعـ ــإيـ ــة بـ ــامـ ــعـ الـ
القصيرة املاضية، يمكن اآلن قراءتها بشكل 

أوضح بعد إنهاء حالة الطوارئ.
وبــيــنــمــا كـــانـــت دوائــــــر ســيــاســيــة وحــقــوقــيــة 
تــبــشــر مــنــذ شــهــر تــقــريــبــًا بــقــرب اإلفـــــراج عن 
مجموعة محدودة من املعتقلن السياسين 
وعسكرية  جنائية  بــأحــكــام  عليهم  املــحــكــوم 
الــذيــن تنطبق  الــعــاديــن  الــســجــنــاء  بصحبة 
عـــلـــيـــهـــم شـــــــروط الـــعـــفـــو الــــرئــــاســــي األخـــيـــر 
األول  أكتوبر/تشرين  ذكــرى نصر  بمناسبة 
1973 )األمر الذي لم يتحقق( دشنت النيابة 
الــعــامــة ظـــاهـــرة جـــديـــدة رصــدتــهــا »الــعــربــي 
الجديد« مبكرًا في يوليو/تموز املاضي )أي 
قبيل قـــرار املـــد األخــيــر لــلــطــوارئ( بــاإلحــالــة 
يثار  الذين  السياسين  للمعتقلن  السريعة 
باإلفراج،  ومطالبات  غربي  اهتمام  بشأنهم 
إلى محاكمات في قضايا وهمية جديدة أو 
لتقنن  بسببها،  اعتقلوا  التي  القضايا  فــي 
استمرار اعتقالهم دون الدخول في حسابات 
قـــانـــونـــيـــة مـــعـــقـــدة، ارتـــبـــاطـــًا بـــانـــتـــهـــاء فــتــرة 
الــحــبــس االحــتــيــاطــي املـــقـــرر حــدهــا األقــصــى 
بعامن في قانون اإلجراءات الجنائية. وتمت 

األميركية  اإلدارة  أن  تــؤكــد  وجـــود مــؤشــرات 
ــم مـــن أنـــهـــا أبـــدت  ســتــتــشــدد مــعــه عــلــى الـــرغـ
املبلغ   وخــفــضــت 

ً
تــســاهــا فـــي عــامــهــا األول 

كمقابل  السنوية  املعونة  قيمة  من  املحجوز 
أنه -وبعيدًا عن هذا  العام. كما  لفتح املجال 
الــتــشــدد- يــرغــب الــســيــســي فــي مــوقــع متميز 
يمكن  إقليمي  كزعيم  املنطقة  مستوى  على 

لواشنطن االعتماد عليه.
كــذلــك يــســعــى الــرئــيــس املـــصـــري إلـــى تغيير 
القمعية  املــمــارســات  الــتــي كرستها  صــورتــه 
عـــلـــى مــــــدى ســـبـــع ســـــنـــــوات، ومــــــن ضــمــنــهــا 
واقعة خطف وقتل الطالب اإليطالي جوليو 
ريــجــيــنــي، وبــالــتــالــي فـــإن خــطــوة مــثــل إلــغــاء 
تلك  لتخفيف  عليها  ل  ُمــعــوَّ الـــطـــوارئ  حــالــة 
املــاحــظــات الــســلــبــيــة، أو عــلــى األقــــل إشــعــار 
القمع  قــد تخطى مرحلة  بــأن نظامه  الــغــرب 
وأنه بالفعل في طور التغير ويمكن االعتماد 
امللفات، خصوصًا  عليه ودعمه في مختلف 
الــعــام، وال سيما ملف  باملجال  املتعلقة  تلك 
تــمــويــل الــعــمــل األهـــلـــي بـــصـــورتـــه الــجــديــدة 
التي تسيطر عليها جمعيات موالية للدولة، 
وتمويل استضافة املهاجرين، وتقديم املزيد 
من املساعدات املالية للمشروعات الحكومية 
التنموية بداًل من توجيهها للمجتمع املدني.

تغيير وحيد
كــمــا تــدعــم طبيعة الـــقـــرار املــوجــهــة لــلــخــارج 
حــقــيــقــة أنــــه لـــن يـــطـــرأ أي تــغــيــيــر عــلــى أداء 
لذلك،  تبعًا  الشرطة  أو  الجيش  أو  الحكومة 
القضاء،  على  الوحيد  التغيير  وسينحصر 
النيابات  )مــن  الــعــامــة  النيابة  توقفت  حيث 
الــكــلــيــة إلــــى نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة الــعــلــيــا( عن 
ما  التي  والقضايا  الجديدة  القضايا  إحالة 
الــدولــة  إلــى محاكم أمــن  زالـــت محل تحقيق، 
طوارئ )الجزئية والعليا(، بما يعني إحالة 

بإحالتهم  املعتقلن  بــتــدويــر  الــظــاهــرة  هـــذه 
سريعًا ملحكمة أمن الدولة العليا )للجنايات( 
باعتبار أن وقائع القضايا املنسوبة لهم قد 
وقعت في ظل حالة الطوارئ، وليس بمجرد 
حبسهم في قضايا جديدة، فهي تركز على 
استغال الثغرات القانونية وافتعال احترام 
ــدار فــعــلــيــًا عـــن ُبــعــد  ــ ــام الـــقـــضـــاء الـــتـــي تـ ــكـ أحـ

بأوامر األجهزة األمنية.
بـــدأت هــذه الــظــاهــرة مــع ثــاثــة مــن املعتقلن 
في قضية »خلية األمل«، منهم زياد العليمي 
وهشام فؤاد وحسام مؤنس، على ذمة قضية 
جديدة مجهولة الحيثيات، وجهت لهم فيها 
الــعــام ونــشــر أخبار  السلم  اتــهــامــات بتكدير 
كاذبة من خال مجموعة من املنشورات التي 
التواصل  مواقع  على  لسنوات سابقة  تعود 
االجتماعي، بهدف ضمان استمرار حبسهم 
بعد انتهاء فترة الحبس االحتياطي القصوى 

لهم على ذمــة قضية »األمـــل«. ثم تكرر األمر 
املنعم  عبد  القوية«  رئيس حــزب »مصر  مــع 
أبــو الــفــتــوح الـــذي أحــيــل الشهر املــاضــي إلى 
القضية 440 لسنة 2018  املحاكمة على ذمة 
املتهم فيها عــدد مــن قــادة جماعة »اإلخـــوان 
املقيم  منير  إبراهيم  رأسهم  املسلمن«، على 
في الخارج، ومحمود عزت املعتقل منذ عام، 

ولم يتم تحديد جلسة لها حتى اآلن.
ثـــم تــكــرر مـــع الــنــاشــط الــســيــاســي عـــاء عبد 
الــفــتــاح، واملــحــامــي الحقوقي املــحــبــوس منذ 
ــبـــاقـــر، والــنــاشــط  أكـــثـــر مـــن عـــامـــن مــحــمــد الـ
ــــن، والـــخـــبـــيـــر  ــجـ ــ ــسـ ــ الــــســــيــــاســــي مــــحــــمــــد أكـ
الذي  الهادي  االقتصادي يحيى حسن عبد 
كــان قد أكمل عامن في الحبس االحتياطي 
ــة املـــتـــهـــم فــيــهــا  ــيـ ــلـ عـــلـــى ذمـــــة الـــقـــضـــيـــة األصـ
بحلول مــــارس/آذار املــاضــي، وفــي األسابيع 
له  اتهامات جديدة  بتوجيه  فوجئ  األخيرة 

فيها  املــتــهــم   2019 لسنة   1356 القضية  فــي 
ال  الذين  السياسين  النشطاء  من  مجموعة 

يجمعهم شيء إال معارضة النظام.
ــة الــســريــعــة  ــالــ  عـــن الـــتـــوســـع فـــي اإلحــ

ً
فـــضـــا

للمعتقلن مــن جماعة »اإلخــــوان« والــفــرادى 
كما  معينة،  سياسية  لتيارات  املنتمن  غير 
حدث سلفًا مع الباحث باتريك جــورج الذي 
ما زال قيد املحاكمة أمام محكمة أمن الدولة 
طــــوارئ فــي املــنــصــورة، والــبــاحــث الــيــســاري 
أحمد سمير سنطاوي الذي تم اعتقاله منذ 
بضعة أشهر وبـــداًل مــن إخــاء سبيله أحيل 
إلى محاكمة سريعة أمام محكمة أمن الدولة 
 4 بــالــســجــن  عليه  الــحــكــم  نــتــج عنها  للجنح 
سنوات بسبب منشورات قديمة على مواقع 
التواصل االجتماعي مع عدم تحريك القضية 

األصلية التي اعتقل على أساسها.
ــإن جــمــيــع هــذه  ــًا لـــقـــانـــون الــــطــــوارئ، فــ ــقـ ووفـ

املــنــظــورة حــالــيــًا، ستظل منظورة  الــقــضــايــا 
أمــام محاكم أمــن الــدولــة، بما في ذلــك قضية 
أبــــو الــفــتــوح الــتــي لـــم تــبــدأ جــلــســاتــهــا بــعــد، 
لـــتـــصـــدر فـــيـــهـــا جــمــيــعــًا أحــــكــــام غـــيـــر قــابــلــة 
للطعن، كما يــحــدث فــي ظــل حــالــة الــطــوارئ، 
وكأن تغييرًا لم يحدث. وبذلك يكون النظام 
قد ضمن استمرار التنكيل بمعظم القيادات 
والنشطاء املعارضن غير املرحب بخروجهم 
 عن إبقائهم كأوراق 

ً
إلى الحياة العامة، فضا

مــع الضغوط  الــتــاعــب بها  مــســاومــة يمكنه 
ــــت قيد  ــا زالـ ــا الــقــضــايــا الـــتـــي مـ الــغــربــيــة. أمــ
التي ستقدم  أو  العامة  النيابة  التحقيق في 
الحـــقـــًا، فـــســـوف تـــحـــال جــمــيــعــًا إلــــى املــحــاكــم 
الــجــنــائــيــة الـــعـــاديـــة، والـــتـــي لـــم تــعــد أفــضــل 
حـــااًل مــن مــحــاكــم أمـــن الــدولــة بــعــد السيطرة 
ــق الـــقـــضـــاء  ــرفــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة املـــطـــلـــقـــة عـــلـــى مــ
والتحكم األمني في اختيار رؤساء الهيئات 
ــر، لــكــن مـــا يستفيد مــنــه املــتــهــم هو  والــــدوائــ
مرحلة  حتى  أحكامها  على  الطعن  إمكانية 

النقض.

طوارئ سيناء
وبالنسبة لسيناء، فقبل ثاثة أسابيع فقط 
مـــن إعــــان الــســيــســي إنـــهـــاء حــالــة الـــطـــوارئ، 
الــدفــاع الفريق  قـــرارًا بتفويض وزيـــر  أصـــدر 
أول مــحــمــد زكــــي فـــي فــــرض عـــشـــرة تــدابــيــر 
استثنائية، وقتما يشاء بناء على توجيهات 
السيسي نفسه، على مستوى جميع مناطق 
ــرة ســـيـــنـــاء، ولـــيـــس فـــقـــط شــمــال  ــزيــ شـــبـــه جــ
شرقها الذي يشهد ذروة املعارك الدائرة مع 
الــعــنــاصــر اإلرهـــابـــيـــة، بـــل وســيــطــرتــهــم على 
بعض املناطق العصية حتى اآلن على تحكم 
الــطــوارئ، وســواء  الجيش. وبعيدًا عن حالة 

ستعود الحــقــًا أم اًل، فــإن الــقــرار يــحــّول شبه 
أقرب للطبيعة  إلى منطقة  الجزيرة بالكامل 
العسكرية، من الناحية القانونية والواقعية. 
األعلى  الحاكم  بمثابة  أصبح  الدفاع  فوزير 
لها، وله من السلطات والصاحيات ما يفوق 
ــوزراء واملــحــافــظــن. كــمــا سيترتب  ــ رئــيــس الــ
عــلــى تــلــك الــتــدابــيــر آثـــار أخـــرى مــثــل تطبيق 
قـــانـــون حــمــايــة املــنــشــآت الــعــامــة والــحــيــويــة 
بإحالة  املــنــاطــق، مما يسمح  تلك  فــي جميع 
للمحاكمات  للتعليمات  املخالفن  املــدنــيــن 
الــعــســكــريــة بــعــيــدًا عـــن قــاضــيــهــم الــطــبــيــعــي، 
الــقــرارات الصادرة بتلك  إلى جانب تحصن 

التدابير من رقابة القضاء.
ويملك وزيــر الدفاع بموجب هذا القرار -في 
غــيــر حــالــة الـــطـــوارئ- ســلــطــة اتــخــاذ تــدابــيــر 
تعادل ما ُيتخذ في ظل هذه الحالة. وبذلك، 
ــة فــــي ادعـــــــاء بـــعـــض اإلعـــامـــيـــن  ــاهــ فــــا وجــ
ــوالــــن لــلــنــظــام أن إنـــهـــاء حـــالـــة الـــطـــوارئ  املــ
ســيــشــمــل ســـيـــنـــاء، فــــقــــرار الــســيــســي األخـــيـــر 
يجعل سيناء فــي »طـــوارئ فعلية« إلــى أجل 
غــيــر مــســمــى ومــــن دون أن تــتــطــلــب مــوافــقــة 
ــان، ولـــيـــس كـــمـــا فــــي حـــالـــة الــــطــــوارئ  ــرملــ ــبــ الــ
التي تفرض بشكل مؤقت وُيشترط  العادية 

لها موافقة البرملان.
ــظ الــعــمــل  ــتــ ــــوات اكــ ــنـ ــ ــى مــــــــدار ســـبـــع سـ ــلــ وعــ
الــتــشــريــعــي املـــصـــري بــالــعــديــد مـــن الــقــوانــن 
ــتــــي تـــحـــقـــق لـــلـــنـــظـــام األهـــــــداف  الــــجــــديــــدة الــ
الخاصة بنظام الطوارئ، من دون االحتياج 
إلعـــــان حـــالـــة الــــطــــوارئ مـــن األســـــــاس، على 
رأسها قانون مكافحة اإلرهاب الذي أصدره 
الــســيــســي فــي أغــســطــس/آب 2015. ومــفــتــاح 
الـــطـــوارئ فــي هـــذا الــقــانــون يــكــمــن فــي املـــادة 
53 التي تنص على أنه »لرئيس الجمهورية 
متى قام خطر من أخطار الجرائم اإلرهابية 
أو ترتب عليه كــوارث بيئية، أن يصدر قرارًا 
على  للمحافظة  املناسبة  الــتــدابــيــر  بــاتــخــاذ 
ــك إخـــاء  األمـــــن والـــنـــظـــام الــــعــــام، بــمــا فـــي ذلــ
بــعــض املــنــاطــق أو عــزلــهــا أو حــظــر الــتــجــول 
فيها، على أن يتضمن القرار تحديد املنطقة 
أشــهــر«، أي  ملــدة ال تتجاوز 6  املطبق عليها 
أنها تطلق يده في تحديد التدابير املناسب 
اتـــخـــاذهـــا، مـــن دون تــحــديــدهــا حـــصـــرًا، بما 

يشمل فرض حظر التجول وغيره.
ومثل الطوارئ تقريبًا، تنص هذه املادة على 
عــرض هــذا القرار على مجلس النواب خال 
يــراه بشأنه،  التالية ليقرر ما  األيــام السبعة 
ــان املـــجـــلـــس فــــي غـــيـــر دور االنـــعـــقـــاد  ــ ــإذا كـ ــ فــ
الــعــادي وجــبــت دعــوتــه لانعقاد فـــورًا، وإذا 
كـــان املــجــلــس غــيــر قــائــم وجـــب أخـــذ مــوافــقــة 
مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس 
لــه، ويصدر  اجتماع  أول  الجديد في  النواب 
املجلس،  أعضاء  أغلبية عدد  القرار بموافقة 
فإذا لم يعرض القرار في امليعاد املشار إليه، 
بر القرار كأن 

ُ
أو عرض ولم يقره املجلس اعت

لم يكن ما لم يَر املجلس خاف ذلك. وتسمح 
هــذا املــادة لرئيس الجمهورية بــأن يمد مدة 
تــلــك الــتــدابــيــر بــعــد مــوافــقــة أغــلــبــيــة أعــضــاء 
مجلس النواب، وإن كتابة خال 8 أيام، وهو 
مــا يعتبر فــرضــًا لــحــالــة الـــطـــوارئ، فــي أشــد 

صورها تعسفًا، ويجعلها مستمرة.

إنهاء الطوارئ 
في مصر

ــون مــكــافــحــة اإلرهــــاب،  ــان ــي ق ــأت  ي
نفس  بتحقيق  للنظام  يسمح  الــذي 
مع  متزامنًا  الطوارئ،  نظام  أهداف 
السمعة  سيئة  القوانين  مــن  غيره 
بمد  والسماح  التظاهر،  قانون  مثل 
عامين،  من  ألكثر  االحتياطي  حبس 
معهد  فــي  المحاكمات  وعــقــد 
األمــن  ومعسكرات  الشرطة  أمــنــاء 
اإلرهابية،  الكيانات  وقانون  المركزي، 
المصريين،  المواطنين  حياة  لتصبح 
واإلرهاب  للعنف  والممارسين  األبرياء 
إجـــراءات  رهينة  ســـواء،  حــد  على 
وتخل  العدالة  قيم  تضرب  استثنائية 

بالمحاكمات المنصفة.

رهن إلجراءات 
استثنائية

الحدث

القاهرة ــ العربي الجديد

جـــــــاء إعـــــــــان الــــرئــــيــــس املــــصــــري 
حالة  إنــهــاء  السيسي  عبدالفتاح 
ــوارئ املـــفـــروضـــة فــــي جــمــيــع  ــ ــطـ ــ الـ
إبريل/نيسان 2017،  الجمهورية منذ  أنحاء 
مفاجئًا ملراقبن، لكن البعض يرى أنه مجرد 
قرار صوري يعيد الباد من حالة االستثناء 
الصريحة إلى حالتها الواقعية التي تعيشها 
منذ وصول السيسي إلى السلطة، إذ يسيطر 
األخــيــر عــلــى الــجــيــش والــقــضــاء والــحــكــومــة، 

قرار إنهاء حالة 
الطوارئ رسالة موّجهة 

إلى الخارج

سيناء في طوارئ فعلية 
ألجل غير مسمى ومن 
دون موافقة البرلمان

التوقف عن إحالة القضايا 
الجديدة لمحاكم أمن 

الدولة طوارئ

ال تعويل على تغييرات جوهرية
العام،  العامة واملــجــال  الحريات  وســط خنق 

وغياب التداول الحقيقي للسلطة.
ــاء حــالــة  ــهــ ــن قــــــرار إنــ ــــع يــجــعــل مــ ــــواقـ هـــــذا الـ
الـــطـــوارئ، واالحــتــفــاء اإلعــامــي الــرســمــي به 
مــن نفس األشــخــاص والجهات الــذيــن كانوا 
يــدافــعــون عـــن مـــد حــالــة الـــطـــوارئ كـــل ثــاثــة 
أشــهــر على مـــدار أربـــع أعـــوام ونــصــف الــعــام، 

مجرد رسالة موّجهة إلى الخارج.
ويــســود اعــتــقــاد بـــأن صــانــع الـــقـــرار املــصــري 
ــاقــــي  يـــــحـــــاول انــــــتــــــزاع رضـــــــا واشــــنــــطــــن وبــ
الــعــواصــم الــغــربــيــة الــرئــيــســيــة، ال ســيــمــا مع 

الرئيس عبد  إثر قرار  بالحل،  المصري مهددًا، نظريًا،  النواب  بات مجلس 
المادة 154  )الصورة( عدم مد حالة الطوارئ. ونصت  السيسي  الفتاح 
حالة  سريان  أثناء  النواب  مجلس  حل  يجوز  »ال  أنه  على  الدستور  من 
ــذلــك فــإن وقف  الـــطـــوارئ«. وب
عن  القيد  يرفع  الــطــوارئ  حالة 
رئيس الجمهورية في هذا الحق، 
 137 الــمــادة  بموجب  المكفول 
على  نصت  والتي  الدستور،  من 
حّل  الجمهورية  لرئيس  »يجوز  أنه 
ــرورة،  ــض ال عند  ــواب  ــن ال مجلس 
استفتاء  وبــعــد  معلل،  ــرار  ــق وب

الشعب«.

ال يُتوقع حصول تغيير على أداء الجيش أو الشرطة )علي فهيم/فرانس برس(مجلس النواب مهدد

االحتالل يحاول تبرير سبب حظر منظمات فلسطينية
تــل أبيب وواشــنــطــن، وكــذلــك على خــط األمــم 
املتحدة وفي فلسطن. وبينما جددت وزارة 
اإلثــنــن،  أمــس  مــن  أول  األميركية  الخارجية 
إلى  التي تشير  اإلسرائيلية  الــروايــة  تكذيب 
أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعزمها تصنيف 
»إرهــابــيــة«،  الــســت  الفلسطينية  املــؤســســات 
ــعـــوث الطــــاع  ــبـ ــل إرســــــــال مـ ــيــ ــرائــ ــنــــوي إســ تــ
اإلدارة األميركية على أسباب حظر املنظمات 
ــــت ارتـــبـــاطـــهـــا  ــمـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــــتـــــي زعـ
التي  فلسطن«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  بـ
تصنفها دولة االحتال »إرهابية«. يأتي ذلك 
فيما تتواصل اإلدانات من قبل األمم املتحدة 

للخطوة اإلسرائيلية.
ــيــــل يـــــوم الـــجـــمـــعـــة املـــاضـــي  وأعـــلـــنـــت إســــرائــ
مـــؤســـســـات  أو  مــــنــــظــــمــــات  ــيـــف ســـــــّت  ــنـ تـــصـ
غــيــر حــكــومــيــة فلسطينية »إرهــابــيــة« وهــي 
وحقوق  األســيــر  لــرعــايــة  »الضمير  مؤسسة 
اإلنــــســــان« و»الـــحـــركـــة الــعــاملــيــة لـــلـــدفـــاع عن 
ــاد  األطــــفــــال - فــلــســطــن« و»الـــــحـــــق« و»اتــــحــ
لجان العمل الــزراعــي« و»اتــحــاد لجان املــرأة 
العربية« و»مركز بيسان للبحوث واإلنماء«. 

خالل وقفة تضامنية مع المنظمات الست في البيرة أمس )العربي الجديد(

إدراج  قبل  واشــنــطــن  تخطر  لــم  اإلسرائيلية 
هذه املنظمات على أنها »إرهابية«. وأوضح 
بـــرايـــس حــيــنــهــا أن واشـــنـــطـــن ســتــطــلــب من 
تــل أبــيــب »تــوضــيــح األســـس الــتــي اعتمدتها 
ــمـــات مـــدنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة  ــنـــظـ لـــتـــصـــنـــيـــف مـ

تنظيمات إرهابية«.
ويــبــدو أن مــواقــف واشنطن دفــعــت تــل أبيب 
لــتــبــريــر مــوقــفــهــا لـــــــإدارة األمـــيـــركـــيـــة. وفــي 
ــاد مـــســـؤول إســرائــيــلــي، أول من  الــســيــاق، أفــ
أمـــس، وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، بــأن إسرائيل 
لتبادل  واشنطن  إلــى  مبعوثًا  قريبًا  ستوفد 
املــعــلــومــات االســتــخــبــاراتــيــة حـــول تصنيف 
ست منظمات حقوقية فلسطينية »إرهابية«، 
ولتثبيت املزاعم اإلسرائيلية حول ارتباطها 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن«. وقال  بـ
املسؤول، بشرط عدم الكشف عن اسمه: »في 
من  خــاص  مبعوث  سيتوجه  املقبلة،  األيـــام 
إلى  الخارجية  ووزارة  الداخلي  األمــن  جهاز 
استخباراتية  مواد   

ً
املتحدة حاما الواليات 

تــثــبــت وجـــــود صــلــة )لــلــمــجــمــوعــات الــســت( 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطن«.

بـــدوره، أوضــح جــوشــوا زركـــا، وهــو مسؤول 
بارز في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، إلذاعة 
ــنـــن، أن املــبــعــوث  الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي، اإلثـ
»ســيــعــرض عــلــى األمــيــركــيــن كــل التفاصيل 
االستخبارية«  املعلومات  جميع  لهم  ويقدم 
خال زيارته في األيام املقبلة. وأوضح زركا 
أنه أطلع املسؤولن األميركين شخصيًا على 
الفلسطينية  املــنــظــمــات  نــيــة إســرائــيــل حــظــر 
األســبــوع املــاضــي، مــشــيــرًا إلـــى اعــتــقــاده بــأن 
واشــنــطــن تــريــد »تــفــســيــرًا وتــوضــيــحــًا أكــثــر 

للقرار«.
ــك، قـــــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
بــاســم األمـــن الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، ستيفان 
»العربي الجديد«  دوغاريك، ردًا على سؤال لـ
له في نيويورك، أول  خــال مؤتمر صحافي 
من أمس، إن مكتب األمم املتحدة في القدس 
عـــلـــى تــــواصــــل مــــع الـــســـلـــطـــات اإلســرائــيــلــيــة 
بـــشـــأن تــصــنــيــفــهــا املـــنـــظـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
أعرب  »لقد  »إرهابية«. وأضــاف دوغــاريــك:  كـ
األمــــن الــعــام مــــرارًا وتـــكـــرارًا عــن قــلــقــه بشأن 
املجتمع  ملنظمات  الــحــريــة  مساحة  تقليص 
املدني في العديد من األماكن حول العالم، بما 
في ذلك في إسرائيل واألراضي الفلسطينية 

املحتلة«.
ولــفــت إلــى بــيــان صـــادر عــن منسقة الــشــؤون 
اإلنسانية في األراضي الفلسطينية املحتلة، 
لن هاستينغز، حول املوضوع، أول من أمس 

ــارت هـــذه الــخــطــوة قــلــقــًا دولـــيـــًا وغــضــب  ــ وأثــ
الفلسطينين ومنظمات حقوقية دولية.

أنــهــا أبلغت  وبينما زعــمــت إســرائــيــل بــدايــة 
بـــت اإلدارة 

ّ
واشــنــطــن مــســبــقــًا بــالــخــطــوة، كـــذ

ــنــــن، مــجــددًا  األمـــيـــركـــيـــة، أول مـــن أمــــس اإلثــ
هذه الرواية. وقال املتحدث باسم الخارجية 
األمــيــركــيــة نــيــد بـــرايـــس، ردًا عــلــى ســـؤال عن 
إصــرار تل أبيب على أنها أخطرت الواليات 
 إخطارًا 

َ
نتلق لــم  املــتــحــدة: »على حــد علمنا، 

من  دقيقًا ومحددًا بشأن تصنيفات وشيكة 
هذا النوع«.

ويــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، كــشــفــت الــخــارجــيــة 
الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن األولــــــــــى  ــلــــمــــرة  لــ األمــــيــــركــــيــــة 

اإلثنن، والتي كانت قد أعربت فيه عن قلقها 
إزاء اإلعـــان اإلســرائــيــلــي، وقــالــت إنــه »يلقي 
ــن الـــضـــغـــوط عــلــى كـــاهـــل مــنــظــمــات  ــدًا مـ ــزيـ مـ
ــدنــــي فــــي شـــتـــى أرجـــــــاء األرض  املـــجـــتـــمـــع املــ
الفلسطينية املحتلة، وقد يؤدي إلى تقويض 
عــمــلــهــا فـــي املــــجــــاالت اإلنـــســـانـــيـــة ومــيــاديــن 

التنمية وحقوق اإلنسان على نحو خطير«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، اعــتــبــر املـــقـــرر األمــمــي 
اإلنــســان في  املعني بحالة حقوق  الــخــاص 
األراضي الفلسطينية املحتلة، مايكل لينك، 
أن تصنيف إسرائيل 6 منظمات فلسطينية 
غير حكومية »إرهابية« هو بمثابة »ضربة 
الفلسطينية  الــحــقــوقــيــة  لــلــحــركــة  قــاصــمــة 
ولــكــل حــركــات حــقــوق اإلنــســان فــي العالم«. 
وأضــاف لينك خال جلسة عقدتها اللجنة 
في  املتحدة  لأمم  العامة  للجمعية  الثالثة 
وقت متأخر اإلثنن، والتي تعنى بالشؤون 
االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة واإلنـــســـانـــيـــة في 
الــجــمــعــيــات  ــذه  ــ هــ »تـــحـــظـــى  ــم:  ــالــ ــعــ الــ دول 
في  املمتاز  لعملها  النطاق  واســع  باحترام 
املرتبطة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  توثيق 
بـــــاالحـــــتـــــال اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي، وهـــــــي صــــوت 
لديهم  ليس  الذين  الضعفاء  للفلسطينين 
أي صـــوت، هــذه الجمعيات هــي نــمــاذج ملا 
تمثله الــحــركــة الــدولــيــة لــحــقــوق اإلنــســان«. 
الـــدول األعــضــاء باألمم  وحــث لينك ممثلي 
املتحدة على »استخدام كل ما هو متاح من 
هذا  لعكس  وسياسية  دبلوماسية  أدوات 

القرار«.
لــم يعد يقتصر االعتصام  فــي غــضــون ذلـــك، 
الفلسطينين  لــأســرى  املــســانــد  األســبــوعــي 
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في 
على  الله،  رام  ملدينة  املاصقة  البيرة  مدينة 
دعــم األســرى، بل تحول ملنصة دعــم وإسناد 
ــم قــضــايــا  ــدعـ ــتـــي تـ ــانـــت هــــي الـ ملـــؤســـســـات كـ
األســرى في سجون االحــتــال، وعلى رأسها 
مــؤســســة الــضــمــيــر لــرعــايــة األســـيـــر وحــقــوق 
اإلنسان، والتي أعلنها االحتال »إرهابية«. 

ورفعت أمس الافتات التي تساند مؤسسة 
الضمير وباقي املؤسسات الحقوقية بجانب 
صــور األســـرى فــي ســجــون االحــتــال. وقالت 
فرنسيس،  »الضمير« سحر  مديرة مؤسسة 
في حديث مع »العربي الجديد« على هامش 
االعتصام، إن »الضغط السياسي هو الوجهة 
األولى لتغيير قرار االحتال«، مؤكدة أن ذلك 
الـــدول، خــاصــة املوقعة على  يقع على عــاتــق 

االتفاقات واملواثيق الدولية ذات الصلة.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

األمم المتحدة 
تتواصل مع إسرائيل بشأن 

تصنيف المنظمات

توفد إسرائيل مبعوثًا إلى 
الواليات المتحدة إلطالع 

اإلدارة األميركية على 
أسباب تصنيف 6 منظمات 

فلسطينية »إرهابية«، 
وذلك بعدما جددت 

واشنطن تكذيب رواية 
االحتالل بشأن علم مسبق 

لها بالخطوة

تقرير

رام اهلل، القدس المحتلة 
العربي الجديد

ــزال قــضــيــة تــصــنــيــف حــكــومــة االحـــتـــال  ــ ال تـ
اإلسرائيلي ست منظمات من املجتمع املدني 
الفلسطيني »إرهابية«، تتفاعل، ال سيما بن 
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سياسة

  شرق
      غرب

هجوم انتحاري استهدف 
حافلة في أوغندا

ــة، أمــس  أعــلــنــت الــشــرطــة األوغـــنـــديـ
الثاثاء، أن االنفجار الذي استهدف 
حافلة ركاب قرب العاصمة كمباال، 
مــســاء أول مــن أمــس اإلثــنــن، وأدى 
ملقتل شخصن وجــرح آخرين، كان 
هــجــومــًا انـــتـــحـــاريـــًا نـــفـــذه مــتــطــرف 
الحليفة«  الديمقراطية  »القوات  من 
املتحدث  وقــال  )مجموعة متمردة(. 
ــا إن  ــغـ ــانـ ــنـ ــرد إيـ ــ ــم الــــشــــرطــــة فــ بــــاســ
املهاجم، الذي قتل »كان على الئحة 
األعــضــاء املــطــلــوبــن« مــن مجموعة 

»القوات الديمقراطية الحليفة«.
)فرانس برس(

القذافي وحفتر 
يتعاقدان مع شركة 

إعالنات إسرائيلية
قــالــت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هــيــوم« 
اإلثنن،  أمــس  من  أول  اإلسرائيلية، 
الـــقـــذافـــي، نجل  إن ســيــف اإلســــــام 
ــل مــعــمــر  ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــم الــــلــــيــــبــــي الـ ــ ــيـ ــ ــــزعـ الـ
الـــقـــذافـــي، والـــلـــواء املــتــقــاعــد خليفة 
ــدا مــع  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ حــــفــــتــــر )الــــــــــصــــــــــورة(، تـ
شــركــة إعـــانـــات إســرائــيــلــيــة لتولي 
حــمــلــتــهــمــا االنـــتـــخـــابـــيـــة لــلــرئــاســة 
الــلــيــبــيــة. وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن 

»أحــد أبناء حفتر وقع أخيرًا العقد 
ــع الـــشـــركـــة، الـــتـــي عــــــادت وتــلــقــت  مــ
فــي مــا بعد طلبًا مــن املــرشــح اآلخــر 
)الـــــــقـــــــذافـــــــي(، مــــــن خــــــــال عــــارضــــة 
أزيـــــاء تــعــيــش فـــي دبـــــي«. وبــحــســب 
الــصــحــيــفــة، »تــبــلــغ قــيــمــة الــعــقــديــن 

عشرات املاين من الدوالرات«.
)األناضول(

القضاء الجزائري يفرج 
مؤقتًا عن نبيل القروي

ــرر الـــقـــضـــاء الــــجــــزائــــري اإلفـــــــراج  ــ قــ
املؤقت عن املرشح الرئاسي السابق 
ورئــيــس حــزب »قــلــب تــونــس« نبيل 
القروي، وشقيقه غازي القروي، بعد 
شــهــريــن مـــن تــوقــيــفــهــمــا فـــي مدينة 
حــدوديــة داخــل الجزائر عبرا إليها 
بطريقة غير شرعية. وقال املحامي 
الــهــاشــمــي بـــخـــوش، وكـــيـــل الـــدفـــاع 
ــــي تــصــريــح  ــــن نـــبـــيـــل الــــــقــــــروي، فـ عـ
الــتــحــقــيــق  صـــحـــافـــي، إن »قــــاضــــي 
الــقــطــب الــجــنــائــي املتخصص  لـــدى 
ــي قــســنــطــيــنــة أمـــــر بـــــاإلفـــــراج عــن  فــ
األخــويــن الــقــروي وبــاقــي املتابعن 
في القضية املفتوحة ضدهما، بعد 
تقديمهما ضمانات بالحضور إلى 
جلسة املحاكمة التي لم يتم تحديد 

تاريخها.
)العربي الجديد(

مقتل جندي تركي 
بشمال العراق

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
وإصابة  جندي  مقتل  عن  الثاثاء، 
آخر خال عملية »مخلب الصاعقة« 
في شمال العراق ضد حزب العمال 
الكردستاني. وأوضحت الوزارة في 
أن »جنديًا قتل وأصيب آخر  بيان، 
جـــراء انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة يــدويــة 
الــصــنــع وضــعــهــا مــســلــحــو الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي مــنــطــقــة عــمــلــيــة 

مخلب الصاعقة، شمالي العراق«.
)األناضول(

وفاة رئيس كوريا 
الجنوبية األسبق روه 

تاي وو
تــوفــي الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
)الــــصــــورة(،  وو  تــــاي  روه  ــبـــق  األسـ

أمـــس الـــثـــاثـــاء، عـــن عــمــر 88 عــامــًا، 
بــــحــــســــب مــــــــا أفـــــــــــــــادت بــــــــه وكـــــالـــــة 
ــاء.  ــبــ ــة لــــأنــ ــيــ ــمــ ــرســ ــاب« الــ ــ ــهــ ــ ــونــ ــ »يــ
جامعة  بمستشفى  مـــســـؤول  ــد  وأكــ
مــن دون  روه  وفــاة  الوطنية  سيول 
أن يــذكــر الــســبــب. غــيــر أن روه كــان 
 2002 منذ  حــالــة صحية سيئة  فــي 
عندما خضع لجراحة بعد إصابته 
أن روه  البروستاتا. يذكر  بسرطان 
هــــو أول رئــــيــــس مــنــتــخــب شــعــبــيــًا 
املنصب  وتولى  الجنوبية،  لكوريا 

في الفترة من 1988 إلى 1993.
)رويترز(

يخشى ترامب 
اإليقاع ببانون في 

تحقيقات يوم االقتحام

أمير قطر: نسعى 
لترسيخ الوفاق الذي 

تحقق في قمة العال

»االمتياز التنفيذي« 
من صالحيات الرؤساء 

األميركيين

انتخاب حسن الغانم 
رئيسًا لمجلس الشورى 

ألربعة أعوام

صراع 
ترامب وبايدن

واشنطن ـ العربي الجديد

ــســــن  ــيــ ــرئــ ــر خـــــــافـــــــات الــ ــمــ ــتــ ــســ تــ
األمــــيــــركــــيــــن، الــــســــابــــق دونــــالــــد 
تــرامــب والــحــالــي جــو بــايــدن، بعد 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي أجـــريـــت فـــي 3 
كانت  والــتــي   ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين 
من األصعب في تاريخ الرئاسيات األميركية. 
ويــتــعــلــق الــخــاف الــحــالــي بــاقــتــحــام أنــصــار 
ترامب الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 
املــــاضــــي، خــصــوصــًا بــعــد اعــــتــــراف الــرئــيــس 
السابق بتوجهه في 9 أكتوبر/ تشرين األول 
الــحــالــي إلــى إدارة األرشــيــف الــوطــنــي بطلب 
عدم تقديم الوثائق حول ما قام به أنصاره، 
تحقق  الــتــي  الخاصة  الكونغرس  لجنة  إلــى 
في تلك األحداث. ولم يكتِف ترامب بذلك، بل 
الحالي  أكتوبر   18 فــي  دعـــوى قضائية  رفــع 
ملــنــع نــشــر الـــوثـــائـــق واملـــســـتـــنـــدات املــرتــبــطــة 
ــام، تــحــت شـــعـــار »االمـــتـــيـــاز  ــتـــحـ بـــواقـــعـــة االقـ
اإلدارة  لكن  األميركين.  للرؤساء  التنفيذي« 
االمــيــركــيــة رفــضــت خــطــوة تـــرامـــب. وكشفت 
ــا ريـــمـــوس،  ــ مــســتــشــارة الــبــيــت األبـــيـــض، دانـ
فـــي رســـالـــة حــصــلــت عــلــيــهــا شــبــكــة »إن بي 
إبقاء ترامب  أن  أن بايدن اعتبر  سي نيوز«، 
الوثائق بعيدًا عن الكونغرس »ال يصّب في 

مصلحة األخير«.
و»االمـــتـــيـــاز الــتــنــفــيــذي« هــو مــن صــاحــيــات 
الرؤساء األميركين، للحفاظ على االتصاالت 
السلطة  داخـــل  الــســريــة تحت ظـــروف معينة 
 عن مقاومة بعض مذكرات 

ً
التنفيذية، فضا

الــجــلــب واإلشـــــــراف، خـــال مـــســـاٍع تشريعية 
للكونغرس أو قضائية خال إجراء تحقيقات 
خاصة تتضّمن نشر معلومات أو وثائق عن 
أفراد، بحجة »السرية«. ويعتبر قانونيون أن 
»االمتياز  ُيضعف  ما  معلومات  عن  الكشف 
التنفيذي«. ومع أن مبدأ »االمتياز التنفيذي« 
األميركي،  الدستور  في  عنه  غير منصوص 
إال أن املــحــكــمــة الــعــلــيــا قــضــت بـــأنـــه يــكــّرس 
صاحية  مقابل  في  السلطات«  »فصل  مبدأ 
ويسمح  للكونغرس،  املمنوحة  ــراف«  ــ »اإلشـ

في ترسيخ سيادة كل طرف دستوريًا.
»االمتياز  باستخدام  ترامب  هــدد  أن  وسبق 
التنفيذي« أثناء التحقيق في مسألة التدخل 

ــع تـــحـــويـــلـــه مـــعـــركـــة  ــ ــة، مــ ــيــ ــاســ ــيــ ــــودة ســ ــعــ ــ لــ
االنتخابات النصفية إلى منصة خطابية له 
االنتخابات  »ُسرقت  مكّررًا مصطلحات مثل 
مني«. كما أن ترامب يحاول تركيز االتهامات 
عــلــى بـــايـــدن بــأنــه »يـــحـــاول االنــتــقــام مــنــي«، 
بعودة  لــه  تسمح  املظلومية  مــن  هالة  لخلق 

رة. 
ّ
انتخابية مظف

ــاخ لـــبـــايـــدن،  ــفـــخـ ــرامــــب نـــصـــب الـ ويــــحــــاول تــ
االقــتــحــام »يحمي  وثــائــق  أن حــجــب  معتبرًا 
نزاهة مكتب الرئاسة«، بالتالي فإنه في حال 
واصل بايدن الدفاع عن لجنة التحقيق، فإنه 
ــــاس حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة في  ســيــنــاقــض أسـ
العام املاضي، وهي »ضــرورة هزيمة ترامب 
اعتبار  األميركية«، على  للديمقراطية  إنقاذًا 
أن الكشف عن الوثائق سُيتيح في املستقبل 
لــلــجــان الــكــونــغــرس املــطــالــبــة بــالــكــشــف عن 
وثــائــق أخــرى لــرؤســاء سابقن، مــا قــد يهّدد 

بنيان النظام األميركي. 
لــكــن ذلـــك لـــن يــمــنــع األرشـــيـــف الــوطــنــي من 
ــدء فـــي تــســلــيــم الـــوثـــائـــق املــطــلــوبــة إلــى  ــبـ الـ
ــٍد أقــــصــــاه 12  »لـــجـــنـــة 6 يـــنـــايـــر«، فــــي مــــوعــ
نوفمبر املــقــبــل، مــا لــم يحصل تــرامــب على 
وتتضمن  العملية.  بوقف  املحكمة  من  أمــر 
الــوثــائــق كــل اتـــصـــاالت الــبــيــت األبــيــض في 
والــجــداول  املكاملات  سجات  مثل  يناير،   6
ــبــــار املـــســـؤولـــن  ــتــــمــــاعــــات كــ ــيـــة واجــ ــنـ الـــزمـ
واملــســتــشــاريــن الــخــارجــيــن، بــمــن فـــي ذلــك 
الرئيسي.  ترامب  رودي جولياني، محامي 

ملــنــع  عـــــام 2016،  ــابـــات  ــتـــخـ انـ ــي  فــ ــــي  ــــروسـ الـ
الشيوخ  بمجلس  املــخــابــرات  لجنة  استماع 
إلـــــى مـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي 
لــإدالء  السابق جيمس كومي  آي«  بــي  »أف 
ــراجــــع بـــعـــد ذلــــك،  ــرامــــب تــ بـــشـــهـــادتـــه. لـــكـــن تــ
واســتــمــعــت الــلــجــنــة لــكــومــي. إال أن الــرئــيــس 
الصاحية  هــذه  واســتــخــدم  عــاد  الجمهوري 
أثـــنـــاء »تــحــقــيــق مـــولـــر« الـــخـــاص بــالــتــدخــل 
ــاده املحقق  الــروســي بــاالنــتــخــابــات والــــذي قـ

روبرت مولر.
ت دعوى 

ّ
أما في القضية الحالية، فقد تضمن

ترامب منع حصول »لجنة 6 يناير«، املؤلفة 
نــواب، سبعة ديمقراطين واثنن  من تسعة 
جمهورين، على الدفعة األولــى من الوثائق 
من األرشيف. وجاء في الدعوى أن »ال سلطة 
الــحــصــول على  فــي  التحقيق وال  فــي  للجنة 
بامتياز  »الــســجــات محمية  وأن  الــوثــائــق«، 
تنفيذي«. مع العلم أن اللجنة طلبت الوثائق 
مرتن، في شهري مارس/آذار وأغسطس/آب 
املاضين. لكن بايدن يعتبر أن االمتياز الذي 
ل به ترامب دعواه، »ال ينبغي تطبيقه في 

ّ
يعل

هذه الحالة«، أي االقتحام غير املسبوق. 
ــــاف بــــــأن ذيـــــــول املـــعـــركـــة  ــــخـ ــي هــــــذا الـ ــشــ ويــ
ــل مــرشــحــة  ــ ــم تـــنـــتـــِه بــــعــــد، بـ ــ االنـــتـــخـــابـــيـــة لـ
ــــل مــــحــــطــــتــــن رئـــيـــســـيـــتـــن:  ــبـ ــ ــاعــــد قـ ــتــــصــ ــلــ لــ
 ،2022 نوفمبر   8 فــي  النصفية  االنــتــخــابــات 
ل تدخل 

ّ
والرئاسية في 5 نوفمبر 2024. ومث

بايدن دعمًا للجنة التحقيق في سياق وقف 
الصراع  اندفاعة ترامب، مستوى جديًدا من 
بن الرجلن. مع العلم أنه في السابق، شهدت 
الــواليــات املتحدة نــزاعــات بن رئيس سابق 
وآخـــر حــالــي، لكنها لــم تــصــل إلـــى املستوى 

الذي وصل إليه بايدن وترامب.
ــة الـــرئـــيـــس  ــيـ ــبـــب إلــــــى مـــســـؤولـ ــــود الـــسـ ــعـ ــ ويـ
الــجــمــهــوري الـــســـابـــق، بــعــد إقــنــاعــه املــايــن 
بايدن«،  انتخاب  »شرعية  بعدم  ناخبيه  من 
مــعــتــمــدًا عـــبـــارة »حـــصـــول عــمــلــيــات تـــزويـــر«. 
وتــتــمــاشــى مــحــاولــتــه عــرقــلــة عــمــل »لــجــنــة 6 
عواقب  ب 

ّ
لتجن املتكررة  جهوده  مع  يناير«، 

سلوكه املناهض للديمقراطية.
ولن تؤدي املواجهة مع بايدن إال إلى تغذية 
التحقيق  لتحويل جــهــود  تــرامــب  مــحــاوالت 
وقــود  إلــى  لرئاسته،  املضطربة  النهاية  فــي 

وال يبدو أن موضوع الوثائق هو الخاف 
الــوحــيــد بـــن الــرجــلــن فـــي قــضــيــة اقــتــحــام 
ــرامــــب أيـــضـــًا مــن  ــل طـــلـــب تــ الـــكـــونـــغـــرس، بــ
العديد من كبار مساعده السابقن، بمن في 
ذلك رئيس موظفي البيت األبيض السابق 
مــــارك مـــيـــدوز، االّدعـــــاء بــعــدم قــدرتــهــم على 
االمــتــثــال ألوامــــر االســتــدعــاء الـــصـــادرة عن 
»لجنة 6 يناير«، لأسباب نفسها املتعلقة 

بحماية مبدأ »االمتياز التنفيذي«. 
ويحاول ترامب في إطار رفضه الكشف عن 
مستشاريه  بكبير  اإليـــقـــاع  مــنــع  الــوثــائــق، 
ــانــــون، الـــــذي وّجـــــه إلــيــه  الـــســـابـــق ســتــيــف بــ
الـــجـــنـــائـــي«.  »االزدراء  تــهــمــة  الـــكـــونـــغـــرس 
ويعتبر خبراء قانونيون أن اّدعاءات بانون، 
بأنه »لــم يكن مسؤواًل في اإلدارة« في يوم 
أن  العلم  مــع  الــكــونــغــرس، ضعيفة.  اقتحام 
»لجنة 6 يناير« ترغب في استجوابه بشأن 
إجرائه اتصاالت مع منظمي التظاهرة التي 
ســبــقــت االقـــتـــحـــام، ولــيــس فــقــط مــحــادثــاتــه 
ــبـــب إلــــــى إعـــــان  ــسـ ــــود الـ ــعـ ــ ــــع تـــــرامـــــب. ويـ مـ
الصحافين في صحيفة »واشنطن بوست« 
بوب وودوارد وروبرت كوستا في كتابهما 
بــانــون كــان شخصية رئيسية  »خــطــر«، أن 
ــــارد في  فـــي »غـــرفـــة الـــحـــرب« فـــي فــنــدق ويـ
كــان جولياني  والــتــي  واشــنــطــن،  العاصمة 
حــاضــرًا فيها أيــضــًا، حيث جــرت اتــصــاالت 
عدة بترامب. وعدا يوم االقتحام، فقد حاول 
الرئيس السابق  بانون الضغط على نائب 
مايك بنس، لرفض التصديق على انتخاب 
ــــدرس »لــجــنــة 6  بـــايـــدن فـــي الــكــونــغــرس. وتـ
يناير« حاليًا، ما إذا كان باإلمكان مقاضاة 
ــانـــون فـــي إجــــــراء قـــانـــونـــي آخـــــر، مختلف  بـ
عــن قضية االقــتــحــام. وهــو إجـــراء يقع على 

ــدل. وكــمــا درجــــت الـــعـــادة،  ــعـ عــاتــق وزارة الـ
عــبــر »اكـــتـــشـــاف« األمـــيـــركـــيـــن وغـــيـــرهـــم في 
مرحلة تــرامــب، صــاحــيــات كــانــت مــوجــودة، 
لكنها كانت نـــادرة االســتــخــدام، فــإن تحويل 
»االمــتــيــاز الــتــنــفــيــذي« إلـــى بــنــد أســاســي في 
دعوى يرفعها رئيس سابق إلى املحكمة، هو 
األول من نوعه مع ترامب. ومن غير املعروف 
مدى قوة هذه الصاحية في أروقــة القضاء. 
مع العلم أنه تقليديًا، كان الرؤساء السابقون 
البيت  فــي  القانوني  الفريق  مــع  يــتــشــاورون 
األبيض التابع للرئيس الذي يخلفهم، الذي 
بدوره يقوم بتأكيد »االمتياز التنفيذي« من 
دون نقضه أو رّده، على اعتبار أن صاحية 
السابق.  الرئيس  من  أقــوى  الحالي  الرئيس 
وبــنــاء عــلــيــه، جـــاء رّد بــايــدن بــدعــوة »لجنة 
6 يــنــايــر« لــاســتــمــرار فـــي تــحــقــيــقــهــا، وعـــدم 
لترامب،  التنفيذي«  »االمــتــيــاز  على  التوقف 
في إشــارة إلى إمكانية نقضه هذا االمتياز، 
لـــضـــرب خـــصـــمـــه، عـــبـــر اإلفــــصــــاح عــــن كــامــل 

وثائق يوم االقتحام.
ــتـــحـــدة ضــد  ــات املـ ــ ــــواليــ ــهــــدت قــضــيــة »الــ وشــ
 »)1974 ـ   1969( نيكسون  ريتشارد  الرئيس 
نــمــوذجــًا فــي مــســألــة »االمــتــيــاز الــتــنــفــيــذي«. 
وحكمت املحكمة العليا في 24 يوليو/تموز 
الــتــنــفــيــذي«،  1973، عــلــى تـــجـــاوز »االمـــتـــيـــاز 
الرئيس  استخدام  »عدم دستورية  بـ وقضت 
ــة لـــحـــجـــب أجــــــــــزاء مــن  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ لـــســـلـــطـــتـــه الـ
ــّم الــكــشــف عــنــهــا فــي 30  األشـــرطـــة«، والــتــي تـ

يوليو من العام نفسه.
الرئيس  التنفيذي« في عهد  وبــرز »االمتياز 
الــذي شهد  ـ 1961(،  آيزنهاور )1953  دوايــت 
محاكمة السيناتور جوزيف مكارثي بتهمة 
»التزوير والفساد« أثناء عمله على محاربة 

واستخدم  املتحدة.  الــواليــات  فــي  الشيوعية 
»توفير  ملنع  التنفيذي«  »االمتياز  آيزنهاور 
أي بـــيـــانـــات حــــول املـــحـــادثـــات الـــداخـــلـــيـــة أو 

االجتماعات أو املراسات بن املوظفن«.
ــالــــد ريــغــان  بـــــــدوره، اســـتـــخـــدم الـــرئـــيـــس رونــ
ــاز  ــيـ ــتـ »االمـ  1982 عـــــام  فــــي   )1989 ـ   1981(
الــتــنــفــيــذي«، ملــنــع حــصــول الــكــونــغــرس على 
ــــددة، مـــعـــتـــبـــرًا أن صــاحــيــة  ــــحـ مـــعـــلـــومـــات مـ

الكونغرس تتوقف عند حدود »االمتياز«.
 ،)2001 ـ   1993( كلينتون  بــيــل  الــرئــيــس  أمـــا 
فــاســتــخــدم هـــذا االمــتــيــاز 14 مــــرة. وفـــي عــام 
1998، كان أول رئيس يخسر هذا االمتياز في 
أثناء قضية مونيكا  القضاء، بعد نيكسون، 
لوينسكي. وحينها تّم االستماع إلى شهادة 

مساعدي كلينتون في القضية.
كــمــا اســتــخــدم الــرئــيــس جــــورج بــــوش االبـــن 
 6 الـــتـــنـــفـــيـــذي«  »االمــــتــــيــــاز   )2009 ـ   2001(
مــــرات، أبــرزهــا لــرفــض الــكــشــف عــن تفاصيل 
املديرين  مــع  تشيني  ديــك  نائبه  اجتماعات 
ــي مـــجـــال الــــطــــاقــــة. كـــمـــا لــجــأ  الــتــنــفــيــذيــن فــ
مذكرات  على  ردًا  نفسه،  االمتياز  إلــى  بــوش 
يطلب   ،2007 عــام  فــي  للكونغرس  اســتــدعــاء 
السابقة  الرئيس  مستشارة  مــن  وثــائــق  فيه 
السابقة  السياسية  واملــديــرة  مايرز  هارييت 
ســـارة تــايــلــور، لــدورهــمــا فــي اســتــقــالــة وزيــر 

العدل ألبرتو غونزاليس في العام نفسه.
ـ 2016(،  أمــا الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا )2009 
فــاســتــخــدم »االمــتــيــاز الــتــنــفــيــذي« مــن أجــل 
املتعلقة  الــعــدل  وزارة  وثــائــق  حجب بعض 
الــتــي هـــّرب  بعملية »الــســرعــة والـــغـــضـــب«، 
فيها تجار أسلحة قانونيون الساح بشكل 
غــيــر قــانــونــي إلـــى املــكــســيــك، ضــمــن عملية 

أمنية للوزارة.

معركة حول »االمتياز التنفيذي« 
لحجب وثائق اقتحام الكونغرس

ترامب مصافحًا بايدن في يوم تنصيبه رئيسًا عام 2017 بحضور أوباما )مارك رالستون/فرانس برس(

انتخب القطريون ثلثي أعضاء المجلس )فرانس برس(

تحقيق  في  المعركة  مستوى  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  رفع 
الكونغرس باقتحام مقّره في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، مستخدمًا 
»االمتياز التنفيذي« لحجب العديد من الوثائق قبل أن يصطدم برفض 

الرئيس الحالي جو بايدن لخطوة كهذه

تقرير

ب كل ما من شأنه أن يشكل تهديدًا 
ّ
وتجن

ــى املــواضــيــع  ــه«. وتـــطـــرق أمـــيـــر قــطــر إلــ ــ لـ
اإلقــلــيــمــيــة والــخــارجــيــة، مــشــددًا عــلــى أن 
»عــاقــات األخـــوة والــتــاريــخ والجغرافية 
تــحــتــم املــحــافــظــة عــلــى مــجــلــس الــتــعــاون 
ــاء بــمــؤســســاتــه بما  ــ ــقـ ــ الــخــلــيــجــي واالرتـ
يتناسب مع طموحات شعوبنا«، مضيفًا 
»حــرصــنــا على تــجــاوز الــخــافــات داخله 
بالحوار، كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق 

الذي تحقق في قمة العا وتطويره«.
ــلــــى الــــتــــوصــــل إلــــى  وتــــــابــــــع: »عـــمـــلـــنـــا عــ
عاقات جيدة مع جميع دول العالم، مع 
التشديد على تحقيق تفاهم استراتيجي 
الحلفاء على املستوين  املــدى مع  طويل 
اإلقليمي والدولي. وال نسعى في ذلك إلى 
التنافس مــع أحــد وال إلــى محاكاة أحــد، 
بــل إلـــى شــق طــريــقــنــا الــخــاص بــاملــوازنــة 
مقدراتنا  وحــدود  الراسخة  مبادئنا  بن 
منطقتنا«.  وشـــعـــوب  شــعــبــنــا  ومــصــالــح 
ــذكــر إيــجــابــيــًا في 

ُ
ــار إلـــى أن »قــطــر ت وأشــ

سياق الحديث عن األزمة األفغانية، وذلك 
لــيــس فــقــط بــســبــب الـــجـــهـــود اإلنــســانــيــة 
ــتـــي بـــذلـــنـــاهـــا فــــي هـــذا  ــًا الـ ــيــ املــــقــــدرة دولــ
الـــســـيـــاق، وإنـــمـــا أيـــضـــًا بــســبــب تمسكنا 
 عـــن الــــحــــروب، وبــخــيــار 

ً
بـــالـــحـــوار بـــديـــا

النزاعات، الذي جعلنا  الوساطة في حل 
نقبل طلب التوسط بن الواليات املتحدة 
وحركة طالبان«. وأضاف: »مثلما نتطلع 
إلـــــى مــجــتــمــع رفـــاهـــيـــة يــــكــــون مــجــتــمــعــًا 
منتجًا في الوقت ذاته، وإلى دولة مساملة، 
ــادرة عــلــى الـــدفـــاع عــن نفسها،  ولــكــنــهــا قــ
مرتفع،  معيشي  مــســتــوى  ذي  ومجتمع 
ولــكــنــه أيـــضـــًا مــجــتــمــع مــتــمــيــز بــأخــاقــه 
وقيمه األصيلة، نتطلع كذلك إلى سياسة 
خارجية تسهم في الحفاظ على هذا كله 
أيضًا مع حجم  تنميته، وتتناسب  وفــي 

قطر وموقعها الجغرافي وثروتها«.
ــــس فـــوز  ُيــــذكــــر أن الـــجـــلـــســـة شــــهــــدت أمــ
مجلس  برئاسة  الغانم،  الله  عبد  حسن 
الــــشــــورى، بــعــد حــصــولــه عــلــى أصــــوات 
مبارك  منافسه  حصل  فيما  عــضــوًا،   37
ــلـــى 8 أصـــــــــوات. وســيــشــغــل  ــواري عـ ــ ــكــ ــ الــ
الغانم، الذي كان قد فاز بالتزكية بمقعد 
املجلس  رئيس  الخامسة، موقع  الــدائــرة 
ــــذي ولــد  ــــع ســـنـــوات. والـــغـــانـــم الـ ملــــدة أربـ
عــام 1958، ويحمل شهادة  الــدوحــة  فــي 
املتحدة، تبوأ  الــواليــات  مــن  القانون  فــي 
مناصب دبلوماسية ووزاريــة مهمة في 
والتي شغلها  العدل  وزارة  آخرها  قطر، 

ألكثر من 13 عامًا.

طـــرح الــثــقــة فــي الـــوزيـــر إال بــعــد مناقشة 
االســتــجــواب املـــوّجـــه إلــيــه، ويــكــون طــرح 
ع 

ّ
الثقة بناًء على رغبته أو وفق طلب موق

الثقة  عليه من 15 عضوًا. ويكون سحب 
من الوزير بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس 

الشورى.
وبــعــد افــتــتــاح أعــمــالــه أمــــس، وانــتــخــاب 
الغانم رئيسًا له، وحمدة حسن السليطي 
مهام  أولـــى  مــن  سيكون  للرئيس،  نائبة 
الدائم،  مكتبه  تشكيل  الــشــورى،  مجلس 
وإقــرار النظام الداخلي الذي يحكم عمل 

مجلس الشورى، وانتخاب لجانه.
وحـــدد أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم بــن حمد 
آل ثـــانـــي، فـــي الـــخـــطـــاب الـــــذي ألـــقـــاه في 
افتتاح اجتماعات مجلس الشورى أمس، 
إحـــدى أبـــرز مــهــام املــجــلــس، وهـــي تعزيز 
ــه أصـــدر  ــنـــة الــقــطــريــة، إذ أعـــلـــن أنــ ـ

َ
املـــواط

تــعــلــيــمــات إلـــى مــجــلــس الــــــوزراء »للعمل 
الازمة  القانونية  التعديات  إعــداد  على 
لتعزيز املواطنة القطرية، وعرضها على 
ــا«،  ــرارهــ مــجــلــس الـــشـــورى لــلــنــظــر فـــي إقــ
لـــيـــســـت مــســألــة  ــة  ــ ــنـ ــ ــــواطـ مـــعـــتـــبـــرًا أن »املـ
قــانــونــيــة فــحــســب، بـــل مــســألــة حــضــاريــة 
قبل ذلك، ومسألة والء وانتماء، ومسألة 
واجـــبـــات ولــيــســت حــقــوقــًا فــقــط، وهــــذا ال 
 تشريعيًا فحسب، بل أيضًا 

ً
يتطلب عما

اجتماعيًا وتربويًا مكثفًا، وال سيما في 
مكافحة تغليب العصبيات على الصالح 
الـــعـــام أو عــلــى الـــــوالء لــلــوطــن والـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة«. ولــفــت إلــى أن »قــطــر مـــّرت في 
تــاريــخــهــا الــحــديــث بــتــجــارب وتــحــديــات 
الوطنية مصدر  صعبة، وكانت وحدتنا 
 ،

ً
مستقبا بتهديدها  نسمح  ولــن  قوتنا، 

ومـــــن هـــنـــا عــلــيــنــا دائــــمــــًا عـــنـــد الــتــفــكــيــر 
ومــراجــعــة الــتــجــارب الــتــي نــخــوضــهــا أن 
نرفع تماسكنا كقطرين فوق أي اعتبار 

الدوحة ــ أنور الخطيب

يــواجــه مجلس الــشــورى الــقــطــري، الــذي 
انــطــلــقــت أعــمــالــه رســمــيــًا أمـــس الــثــاثــاء، 
مــع افــتــتــاح دور انــعــقــاده الــعــادي األول، 
رئيسًا  الغانم  الله  عبد  حسن  وانتخاب 
له، مهامًا ليست بالسهلة، خصوصًا أنه 
ثلثي  انــتــخــاب  يــتــم  أول مجلس شـــورى 
انتخابات  أول  فــي  الشعب  مــن  أعــضــائــه 
شهدتها قطر في 2 أكتوبر/تشرين األول 
القطرين  أنظار  ستكون  ولهذا  الحالي. 
بمعالجة  ــب 

َ
املــطــال املجلس  إلــى  موّجهة 

األولويات التي تداولها الشارع القطري 
خـــال مــرحــلــة الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة، وال 
ــة،  ــحـ ــــن الـــجـــنـــســـيـــة، والـــصـ ــــوانـ ســـيـــمـــا قـ
والــتــعــلــيــم، واملـــتـــقـــاعـــديـــن، وغـــيـــرهـــا من 
امللفات، التي ُيتوقع أن تحضر بقوة في 
جــلــســات املــجــلــس الــــذي ســيــكــون لــه رأي 

فيها، قبل تعديلها وتطويرها.
ويتولى مجلس الــشــورى الــذي يضم 45 
انتخابهم مطلع  عــضــوًا، 30 منهم جــرى 
الشهر الحالي، و15 عضوًا قام أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتعيينهم 
وإقـــرار  التشريع،  الــدســتــور، سلطة  وفــق 
املوازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة 
حق  وللمجلس  التنفيذية.  السلطة  على 
ــبـــات لــلــحــكــومــة فـــي املــســائــل  إبــــــداء الـــرغـ
األخــذ  الحكومة  تــعــذر على  الــعــامــة، وإن 
ــبــّن للمجلس 

ُ
بــهــذه الــرغــبــات وجــب أن ت

أسباب ذلك. كما تنص مواد الدستور على 
حق كل عضو من أعضاء مجلس الشورى 
الــوزراء  إلــى رئيس مجلس  في أن يوّجه 
ــد الـــــــوزراء أســئــلــة الســتــيــضــاح  ــــى أحــ وإلـ
األمور الداخلة في اختصاصاتهم، وحق 
األعضاء في استجواب الوزراء في األمور 
الداخلة في اختصاصاتهم، بموافقة ثلث 
أعضاء املجلس. وال يجوز وفق الدستور، 

انطالق أعمال مجلس الشورى القطري
قضايا مهمة بانتظار المعالجة

مع انطالق أعماله 
رسميًا يوم أمس، 

يجد مجلس الشورى 
القطري ملفات 

مهمة على طاولته، 
في مقدمتها تعزيز 

المواَطنة القطرية

البوندستاغ ينتخب اليسارية باس رئيسًة له»هيئة تحرير الشام« تقصي منافسيها 
أمين العاصي

ــالـــي الـــشـــرقـــي  يـــشـــهـــد أقــــصــــى الــــريــــف الـــشـــمـ
ملــحــافــظــة الــاذقــيــة، املــتــاخــم مــبــاشــرة لريف 
ــطــــورات مـــيـــدانـــيـــة، في  ــة، تــ ــوريــ إدلـــــب فـــي ســ
ظــــل االشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي تــخــوضــهــا »هــيــئــة 
الــنــصــرة ســابــقــًا( مع  الــشــام« )جبهة  تحرير 
مــجــمــوعــات أكـــثـــر تـــشـــددًا وســــط تــفــســيــرات 
املعركة وأهدافها. وذكرت  لتوقيت فتح  عدة 
ــا يـــــدور فـــي »هــيــئــة  ــادر مــطــلــعــة عــلــى مـ مـــصـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــام« لــ ــ ــشـ ــ تـــحـــريـــر الـ
االشتباكات ال تزال على أشدها بن عناصر 
»الــهــيــئــة« وفــصــيــل يــطــلــق عــلــى نــفــســه إســم 
»جند الله«، بقيادة املدعو أبو فاطمة التركي. 
التسليم، معتمدًا  التركي رفض  أن  وأضافت 
على  اليمضية  منطقة  فــي  تحصيناته  على 
الحدود السورية التركية، وفي مناطق أخرى 
الشمالي  الاذقية  بريف  التركمان  جبل  في 
أبو  أرسلت  »الهيئة«  أن  الشرقي. وأوضحت 
لــلــتــفــاوض، إال  الــقــوقــازي وسيطًا  عبد املــلــك 
أنه تعرض إلطاق نار فاضطر للعودة بعد 
إصابته. وتقاتل مجموعة »عتبة بن فرقد«، 

بقيادة أبو حذيفة األذري، مع »جند الله«.
الشام«، بزعامة مسلم  وكــان فصيل »جنود 
الشيشاني، قــد تــوصــل مــســاء أول مــن أمس 
اإلثنن، إلى اتفاق مع »هيئة تحرير الشام« 
قضى بخروجه من جبل التركمان، وتسليم 
ــادر أن »هـــذه  مــطــلــوبــن لـــهـــا. وأكــــــدت املــــصــ
ــم مــطــلــوبــن  ــ ــــؤوي بــشــكــل دائـ املــجــمــوعــات تـ
بقضايا جنائية، وعناصر متشددة ارتكبوا 
مـــخـــالـــفـــات مــــن تــكــفــيــر واســـتـــبـــاحـــة أمـــــوال 

برلين ــ شادي عاكوم

ـــخـــبـــت الـــنـــائـــبـــة عــــن الــــحــــزب االشـــتـــراكـــي 
ُ
انـــت

ــــاس بـــغـــالـــبـــيـــة 576  الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــاربــــل بــ
صــوتــًا مــن أصـــل 736 نــائــبــًا، رئــيــســة جــديــدة 
»البوندستاغ« )البرملان( األملاني العشرين،  لـ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، خــلــفــًا لــلــســيــاســي املــخــضــرم 
ــلـــحـــزب املـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  املـــنـــتـــمـــي لـ
رئاسة  منصب  ويعتبر  شويبله.  فولفغانغ 
الــبــرملــان واحــــدا مــن املـــراكـــز الــخــمــســة املهمة 
فــي أملــانــيــا، إلـــى جــانــب رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
واملـــســـتـــشـــاريـــة ورئــــاســــة مــجــلــس الــــواليــــات 

ورئاسة املحكمة الدستورية االتحادية.
ــان، بــعــد  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــة األولــــــــــــى لـ ــلــــســ وفــــــــي الــــجــ
سبتمبر/  26 فــي  التشريعية  االنــتــخــابــات 
أيــلــول املــاضــي، رشــحــت الكتلة الــكــبــرى، أي 
 
ً
االشـــتـــراكـــي، بــــاس رئــيــســة لــلــبــرملــان، عــمــا
بالتقاليد. وترأس شويبله جلسة االنتخاب، 
بصفته »النائب الذي أمضى أطول فترة في 
البوندستاغ من دون انقطاع«، بعد التعديل 

ينتشرون  التي  املناطق  في  مدنين  وأرواح 
بها في شمال غربي سورية«. وكانت »هيئة 
تحرير الشام« أرسلت مساء األحد املاضي، 
خــمــســة أرتـــــال عــســكــريــة مــدجــجــة بــالــســاح 
الــثــقــيــل والـــرشـــاشـــات املــتــوســطــة، إلـــى جبل 
التركمان بريف الاذقية، وإلى محيط مدينة 
وذلــك  إدلـــب،  الشغور، غربي محافظة  جسر 
لقتال »جنود الشام« و»جند الله« وجماعة 
مصادر  وأشـــارت  الحميد«.  عبد  »السلطان 
مقّربة من »الهيئة« إلى أن عدد عناصر »جند 
الله« يتراوح بن 50 و100 عنصر، وقد رفض 
الفتح  التنسيق مع غرفة »عمليات  الفصيل 
التي تضم عدة تنظيمات متشددة،  املبن«، 
الـــشـــام«، أو »الجبهة  أو مــع »هــيــئــة تــحــريــر 

»الهيئة«. عــن  الــتــشــدد  لنفي صفة  مــحــاولــة 
ويــضــّم الــشــمــال الــغــربــي الــســوري تنظيمات 
السلفي  الفكر  تتبنى  متشددة  ومجموعات 
»القاعدة«،  تنظيم  فلك  في  وتــدور  الجهادي 
وينضوي مسلحون من جنسيات عدة تحت 
ــواء الــتــنــظــيــمــات، الــتــي دائـــمـــًا مـــا تــتــصــارع  لــ
ألسباب تتعلق بالنفوذ. وهو ما دفع مصادر 
مطلعة في محافظة إدلب، إلى طرح تساؤالت 
عن توقيت هذا التحرك من قبل »هيئة تحرير 
الشام« باتجاه هذه املجموعات »التي دافعت 
استراتيجية حاكمة  تـــال  عــن  لــوقــت طــويــل 
الكبينة«. ولم  تلة  أبــرزهــا  الاذقية  ريــف  في 
تــســتــبــعــد احــتــمــال تـــبـــّدل خــريــطــة الــســيــطــرة 
أنــه ربما  في شمال غربي سورية. وأضافت 
تغري هذه التحركات في ريف الاذقية قوات 
على  للتحرك  اإليــرانــيــة  واملليشيات  الــنــظــام 
األرض، لــلــســيــطــرة عــلــى تــلــة الــكــبــيــنــة الــتــي 
فشلت على مدى سنوات في االقتراب منها. 
وأوضــحــت املــصــادر أن هــذه التلة »هــي خط 
دفاع رئيسي عن مدينة جسر الشغور، كبرى 
مدن الريف الغربي إلدلب، والتي تعّد الهدف 
مــنــذ خـــروجـــهـــا منها  الـــنـــظـــام  لـــقـــوات  األول 

بشكل مذل في عام 2015«.
ويــضــع الــبــاحــث فـــي الــجــمــاعــات اإلســامــيــة 
عــرابــي عــرابــي مــا يــجــري فــي ريـــف الــاذقــيــة 
»فـــي ســيــاق مـــحـــاوالت هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
مجموعات  أي  مــن  نــفــوذهــا  منطقة  تنظيف 
أو تنظيمات غير منضبطة وغير مضمونة 
الـــــــوالء«. ويــكــشــف فـــي حـــديـــٍث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد« أن مــســلــم الــشــيــشــانــي كـــان يـــؤوي 
عـــنـــاصـــر مـــتـــشـــددة فــــي الــــقــــرى األربـــــــع الــتــي 

لـــتـــرؤس  تـــفـــاديـــًا  ــذي حـــصـــل عـــــام 2017  ــ ــ الـ
«، والـــذي كــان حينها النائب 

ّ
»رئــيــس الــســن

عـــن الــيــمــن الــشــعــبــوي ألــكــســنــدر غـــاوالنـــد. 
وشويبله نائب في البرملان منذ العام 1972، 

أيام أملانيا الغربية. 
وتــتــحــّدر بــاس مــن فــالــزوم، فــي دويــســبــورغ، 
التابعة ملنطقة الرور في والية شمال الراين 
فستفاليا. وهي عضو في »البوندستاغ« منذ 
االشتراكي  الحزب  إلى  وانتسبت   .2009 عام 
عـــامـــي 2013  بــــن  ــــام 1988، وشـــغـــلـــت  عـ فــــي 
للمجموعة  التنفيذي  املدير  منصب  و2019 
البرملانية لحزبها. كما تبوأت مناصب عدة، 
مــنــهــا نــائــبــة لــرئــيــس الــكــتــلــة الــبــرملــانــيــة ملــدة 
 عـــن مــســؤولــيــاتــهــا الــحــزبــيــة 

ً
عـــامـــن، فـــضـــا

فـــي الــســيــاســة الــصــحــيــة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي. 
ومـــعـــروف عــن بـــاس انــتــمــاؤهــا إلـــى الــجــنــاح 
اليساري فــي االشــتــراكــي، وكــانــت مستشارة 
المــعــة لــزمــيــلــهــا كــــارل لــوتــربــاخ، خـــال أزمــة 
وبـــاء كــورونــا. ولــم يــتــردد األخــيــر فــي القول 
مــرارًا خــال حــواراتــه الصحافية إنــه يستمع 

بانتظام إلى وجهة نظرها. 
مــهــنــيــًا، حــصــلــت بــــاس عــلــى تـــدريـــب مهني 
كمساعدة في أحد املكاتب، ثم عملت موظفة 
ملـــؤســـســـة الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي، وتــابــعــت 
التأمن  مجال  في  خبيرة  لتصبح  دراستها 
الــبــشــريــة. وشغلت  املـــــوارد  وإدارة  الــصــحــي 
من  عتبر 

ُ
وت الجمعيات،  من  العديد  عضوية 

أهم املدافعات عن الحقوق االساسية لأفراد، 
ــا عـــلـــى »تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص  ــادهـ ــمـ ــتـ  اعـ

ّ
ــي ظـــــل فــ

و»األمــان االجتماعي« في مبادئ سياستها 
ــرأة  ــ ــالـــث امـ ــاس ثـ ــ ــتـــكـــون بـ الــتــوجــيــهــيــة. وسـ

تشغل ثــانــي أعــلــى منصب فــي أملــانــيــا، بعد 
 1972 عامي  بــن  رينغر  أنــمــاري  االشتراكية 
ريــتــا  املــســيــحــي  االتــــحــــاد  وعـــضـــوة  و1976، 

سوسموث بن عامي 1988 و1998.
سم 

ّ
ويــراهــن كــثــيــرون على هــدوئــهــا الـــذي تت

ــة،  بـــســـاسـ ــان  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ ــلــــســــات  جــ إلدارة  بـــــــه، 
خصوصًا في مرحلة أدت نتائج االنتخابات 
نــشــوء »بــونــدســتــاغ«  إلـــى  فــيــهــا،  التشريعية 
اإلشــارة  تجدر  الحزبية.  تركيبته  فــي  د 

ّ
معق

»البوندستاغ«  لرئاسة  باس  اختيار  أن  إلى 
ز مـــن امــكــانــيــة بــقــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
عــــز

االشــــتــــراكــــي فــــرانــــك فـــالـــتـــر شــتــايــنــمــايــر فــي 
منصبه في الربيع املقبل، بعد بروز أصوات 
ي شخصية 

ّ
إلــى تول داخــل االشتراكي تدعو 

قيادية من صفوفه منصب الرئاسة. 
فـــي الـــغـــضـــون، تــســتــمــّر املــبــاحــثــات فـــي شــأن 
ترجيحات  وســط  الجديدة،  الحكومة  تشكيل 
منصب  شــولــتــز  أوالف  االشـــتـــراكـــي  ــم 

ّ
بــتــســل

 
ّ

املــســتــشــاريــة خــلــفــًا ألنــجــيــا مــيــركــل، فـــي ظــل
حكومي  ائتاف  لتشكيل  مفاوضات  خوضه 
مستقبلي مع حزبي الخضر والليبرالي الحر. 
 أواًل في االنتخابات 

ّ
وكــان االشتراكي قد حل

بحصوله على 25.7 فــي املــائــة مــن األصـــوات، 

واالتـــحـــاد املسيحي ثــانــيــًا، بـــــ24.1 فــي املــائــة، 
ــة،  ــائــ ــي املــ ــ وحــــــــزب الـــخـــضـــر ثـــالـــثـــًا بـــــــــــ14.8 فـ
والليبراليون في املركز الرابع بـ11.5 في املائة.
ويضم البرملان االتحادي الجديد 736 نائبًا، 
، وبزيادة 27 نائبًا 

ً
256 من النساء و480 رجا

 
ّ

ــدورة الــســابــقــة. وهــنــاك 92 نــائــبــًا تقل ــ عــن الـ
أعمارهم عن 35 عامًا. كما ارتفع عدد النساء 
إلــى 34.7 في  في البرملان من 30.7 في املائة 
وازداد   .2017 عام  بانتخابات  مقارنة  املائة، 
عدد النواب من أصول أجنبية من 8 في املائة 
الى 11.3 في املائة. وأصغر عضو في البرملان 
هو النائبة عن حزب الخضر إميليا فيستر 
)23 عامًا( من هامبورغ، بينما بات ألكسندر 
غاوالند من »حزب البديل« اليميني املتطرف 

ًا عن عمر يناهز الثمانن.
ّ
أكبر النواب سن

ــــي ســـابـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة انـــضـــمـــت املــحــامــيــة  وفـ
مـــن حـــزب الــخــضــر آوت تــيــســفــايــســوس إلــى 
الــتــشــكــيــلــة االنــتــخــابــيــة بــعــد انــتــخــابــهــا في 
أول  لتصبح  أملانيا،  غربي  إيشفيغه،  بلدية 
امــرأة من أصــول أفريقية، من إثيوبيا، تصل 
ــــي الــنــســخــة  ــــي. وفـ ــانـ ــ ــــى قـــبـــة الـــبـــرملـــان األملـ إلـ
البرملانية الجديدة احتفظ املحامون ومدراء 
 532 بمجموع  بــالــصــدارة،  واإلدارة  األعــمــال 
ــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة  ــعـ ــدًا. يــلــيــهــم عـــلـــمـــاء الـ ــعـ ــقـ مـ
الثقافة  وعلماء  والتسويق  اإلعـــان  وخــبــراء 
واإلعاميون بـ65 مقعدًا. وفي املرتبة الرابعة 
يــأتــي الــعــامــلــون فــي املــجــال الــصــحــي واملــهــن 
بمجموع  واملــربــون  واملــعــلــمــون  االجتماعية 
التجار بمجموع 18  وإلــى جانب  59 مقعدًا. 
والحرفين  املــزارعــن  نسبة  تتعّد  لم  مقعدًا، 

ثمانية مقاعد.

الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر« الـــتـــي تـــضـــم فــصــائــل 
ســوريــة مــعــارضــة. وكــان الجهاز األمــنــي في 
 فــي فبراير/

ّ
الــشــام«، قــد شــن »هيئة تحرير 

ــقــــاالت طـــاولـــت  ــتــ ــي حــمــلــة اعــ ــاضــ شـــبـــاط املــ
الــديــن«  فــي تنظيم »حـــراس  القيادين  كــبــار 
املتشدد في الشمال الغربي من سورية، في 

»حــراس  فصيل  مــن  تحديدًا  عليها،  يسيطر 
الـــديـــن«، وهـــو مـــا كـــان مــصــدر قــلــق لـــ«هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام«. ويــــرى أن »الــهــيــئــة تــحــاول 
مغازلة الجانب التركي، على اعتبار أن ملف 
التنظيمات املتشددة من امللفات الشائكة في 
عرابي  ويقول  ســوريــة«.  من  الغربي  الشمال 
»إن الهيئة ومن خال القضاء على العناصر 
على  للحصول  تسعى  املتشددة،  والــقــيــادات 
دور ســيــاســي فــي املنطقة مــن قــبــل األطـــراف 
ــة«، مــعــتــبــرًا أنــهــا »تــريــد  ــيـ اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـ
أن تـــكـــون طـــرفـــًا فـــي أي حـــل ســيــاســي مقبل 

ألوضاع الشمال الغربي من سورية«.
وتعليقًا عــلــى الــتــطــورات، يـــرى الــبــاحــث في 
مــركــز »الـــحـــوار الـــســـوري« أحــمــد الــقــربــي في 
ــع »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن »هــيــئــة  حـــديـــث مــ
تحرير الشام، ومنذ سيطرتها على محافظة 
األولــى  املــقــاربــة  مقاربتن.  تعمل على  إدلـــب 
الكاملة  السيطرة  وتقوم على فرض  داخلية 
نــفــوذ أي جماعة  مــن  املحافظة، والــحــد  على 
الثانية  املقاربة  وتتمثل  تنافسها.  أن  يمكن 
الخارجية في سعي الهيئة لتسويق نفسها 
على أنها مشروع يمكن التفاهم معه من قبل 

األطراف الفاعلة في امللف السوري«.
ويــشــيــر إلـــى أن »الــهــيــئــة قــضــت عــلــى غالبية 
إدلـــب، بما  فــي محافظة  املــوجــودة  الفصائل 
فــيــهــا حــركــة أحـــــرار الـــشـــام الــتــي كــانــت أبـــرز 
املنافسن«، مضيفًا أن »هيئة تحرير الشام« 
ترفض وجــود أي جهة إداريـــة ســواهــا حتى 
محاوالت  عــن   

ً
فضا التعليم،  مستوى  على 

قائد الهيئة أبو محمد الجوالني، التقرب من 
الغرب من خال مقابات صحافية.  تحاول »الهيئة« إثبات نفوذها بالشمال السوري )عمر حاج قّدور/فرانس برس(

ألمانياتقرير

تسعى »هيئة 
تحرير الشام« إلى أداء 

دور سياسي

ستكون باس ثالث 
امرأة تترأس البوندستاغ 

في التاريخ

انتخب البوندستاغ 
)البرلمان( األلماني، 

االشتركية باربل باس رئيسًة 
له، أمس الثالثاء، خلفًا 
للمخضرم فولفغانغ 

شويبله

Wednesday 27 October 2021 Wednesday 27 October 2021
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سياسة

من المتوقع أن 
تنسحب القوات اإلماراتية 

من منشأة بلحاف

عدن ــ العربي الجديد

غـــــــــــادرت الـــــــقـــــــوات اإلمــــــاراتــــــيــــــة، 
صــبــاح أمـــس الــثــاثــاء، أحـــد أهــم 
شبوة  محافظة  في  معسكراتها 
العلم،  اليمن، وهــو معسكر  جــنــوب شــرقــي 
تطالب  يمنية  ضــغــوط  خلفية  عــلــى  وذلــــك 
بضرورة مغادرة جميع قوات اإلمــارات من 
املحافظة النفطية. وأكدت مصادر عسكرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ومــحــلــيــة فـــي شــبــوة لـــ
»مــغــادرة الــقــوات اإلمــاراتــيــة معسكر العلم 
الوديعة  منفذ  نحو  وتوجهها  أمــس،  فجر 
ـــت قـــوات 

ّ
ــول الـــســـعـــودي الــيــمــنــي«، بــيــنــمــا تـ

ــور عــتــق  ــحــ ــنــــي الـــتـــابـــعـــة ملــ الـــجـــيـــش الــــوطــ
العسكري )بمديرية عتق في شبوة( تأمني 
إجــراءات استامه  املعسكر »إلتمام  محيط 
السعودي«. وذكرت  الجانب  بالتنسيق مع 
 قوات الجيش الوطني ستتسلم 

ّ
املصادر أن

انسحاب  بعد  االستراتيجي  العلم  معسكر 
قــــــوات اإلمــــــــــارات مـــنـــه، وقـــــد بـــقـــي بــداخــلــه 
جــنــود يــمــنــيــون يــتــبــعــون لــقــوات التحالف 
املعسكر  فــي  البقاء  بــضــرورة  إباغهم  بعد 
حتى تسليمه إلى قوات الشرعية بواسطة 

الجانب السعودي.
 عــمــلــيــات انــســحــاب 

ّ
ــإن ــ ــادر، فــ ــ ــــصـ ــق املـ ــ ووفــ

العلم تأتي  الــقــوات اإلمــاراتــيــة مــن معسكر 
ضمن تفاهمات بني اليمنيني والسعوديني 
ــتـــي قــضــت خــــال الــفــتــرة  واإلمــــاراتــــيــــني والـ
املاضية بانسحاب القوات اإلماراتية بشكل 
ــدأت أمــس  ــ نــهــائــي مـــن مــحــافــظــة شـــبـــوة. وبـ
ــثـــاثـــاء، عــمــلــيــة االنـــســـحـــاب مـــن معسكر  الـ
اإلمــاراتــيــة  الــقــوات  تنسحب  أن  العلم، على 
املقبلة مــن منشأة بلحاف  خــال األســابــيــع 

في مديرية عتق على بحر العرب.
»الــعــربــي  ــال مــصــدر أمــنــي فـــي شـــبـــوة، لـــ وقــ
التي بقيت في محيط  القوات  إن  الجديد«، 
ــــوات خـــاصـــة، مــشــيــرًا  مــعــســكــر الــعــلــم هـــي قـ

الــكــســارة  منطقتي  فــي  اســتــهــداف«  عملية 
شــمــال غــرب مـــأرب والــجــوبــة جــنــوب مــأرب، 
ــيـــات الــعــســكــريــة  ــى »تـــدمـــيـــر 9 آلـ ــا أدى إلــ مـ

والقضاء على 85 عنصرًا إرهابيًا«.
ــالــــة »ســـبـــأ«  وعـــلـــى جــبــهــة تـــعـــز، قـــالـــت وكــ
بــنــســخــتــهــا الــــتــــي تـــديـــرهـــا الـــشـــرعـــيـــة، إن 
قــوات الجيش الوطني شنت أمــس هجومًا 
عــنــيــفــًا عــلــى مـــواقـــع تــمــركــز الــحــوثــيــني في 
ــال  ــة. وقــ ــافـــظـ ــن جـــبـــهـــات غـــــرب املـــحـ عـــــدد مــ

للقوات  اإلعــامــي  »املركز  لـ عسكري  مصدر 
ــركـــزت فـــي جبهة  املـــســـلـــحـــة«، إن املــــعــــارك تـ
حبشي،  جبل  مديرية  أطـــراف  على  العنني، 
ــذران والـــصـــيـــاحـــي. وأســـفـــرت  ــ وجــبــهــتــي حــ
»وقــوع خسائر بشرية ومادية  املعارك عن 
كــبــيــرة فـــي صـــفـــوف مــلــيــشــيــا الــحــوثــيــني«، 
ــك بــيــنــمــا تــتــواصــل  ــ ــأتـــي ذلـ ــق املــــركــــز. يـ ــ وفـ
اليمينة.  األزمة  الدبلوماسية لحل  الجهود 
وفـــــي الــــســــيــــاق، وصـــــل الـــســـفـــيـــر الــفــرنــســي 
ــان مــــــاري صـــفـــا، والــســفــيــر  ــ ــدى الـــيـــمـــن جـ ــ لـ
ــــوف، والــســفــيــر  ــريـــك هـ الــهــولــنــدي بــيــتــر ديـ
األملاني هوبيرت يوسيف، والقائمة بأعمال 
اليمن ماريون  األوروبـــي في  االتحاد  بعثة 
ــبـــعـــوث الـــســـويـــدي إلــــى الــيــمــن  اللـــيـــس، واملـ
املؤقتة عدن  العاصمة  إلــى  بيتر سيمنبي، 
أحمد  الخارجية  التقوا بوزير  أمــس، حيث 
مــبــارك، قبل اجتماعهم برئيس  بــن  عــوض 

الحكومة معني عبد امللك. وخال اللقاء بني 
السفراء وبن مبارك، تطرق األخير للجهود 
بذل »الستكمال تنفيذ اتفاق الرياض 

ُ
التي ت

املستمر  الــعــدوان  ملواجهة  الصف  وتوحيد 
الشعب  على  الحوثي  مليشيا  تشنه  الـــذي 

اليمني«، وفق مواقع يمنية.
من جهته، اعتبر وزير اإلعام اليمني، معمر 
اإلرياني، أن »نزع ساح مليشيا الحوثيني 
اإلرهابية ووقف التدخات وتهريب الساح 
ــى نــحــو الــســام  ــ اإليــــرانــــي، هـــي خـــطـــوة أولـ
اليمن. وأضـــاف اإلريــانــي في  الحقيقي فــي 
ــرى تــأســيــس األمـــم  ــ تــصــريــح بــمــنــاســبــة ذكـ
املتحدة وأسبوع نزع الساح، أن »الحكومة 
ــاء الــســام  ــ تــعــمــل عــلــى إنــهــاء الــحــرب وإرسـ
املستدام، وبناء يمن آمن لليمنيني ال يشكل 
ر أو تهديد لألمن والسلم 

ّ
مصدر قلق أو توت

اإلقليمي والدولي«.

انسحبت قوات إماراتية، 
أمس الثالثاء، من معسكر 

»العلم« في محافظة 
شبوة شرقي اليمن، 

تنفيذًا لتفاهمات سابقة 
مع القوات الحكومية، 

بوساطة سعودية

عناصر موالون للشرعية في شبوة )صالح العبيدي/فرانس برس(

إلــى أن »مــن بقي داخــل املعسكر هــم جنود 
ــبـــوة وخــــارجــــهــــا، وعــمــلــوا  يــمــنــيــون مــــن شـ
تحت قيادة التحالف، ومهمتهم حاليًا هي 
حماية املعسكر حتى تستلمه قوات الجيش 
تولت  التي  السعودية  الــقــوات  مــن  الوطني 
عملية تنسيق االنسحاب وكذلك التسليم«. 
ونفى املصدر وجود توتر كما يتم الترويج 
في وسائل اإلعـــام، مؤكدًا أن ما يتم يأتي 
ضــمــن بـــرنـــامـــج وتـــفـــاهـــمـــات بـــني األطـــــراف 

املعنية وبإشراف سعودي.
وحتى عصر أمس، لم يكن الجيش اليمني 
بــعــد، وســـاد حــديــث عن  قــد تسلم املعسكر 
أن املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي املـــدعـــوم 
إماراتيًا، حــاول حشد قبائل من شبوة في 
مــســعــى مــنــه ملــنــع تــســلــيــم املــعــســكــر لــقــوات 
 
ً
»اإلخوان«، فضا الشرعية أو من يصفهم بـ

عـــن قــيــامــه بــحــمــلــة إعــامــيــة ضـــد ســلــطــات 
شــبــوة والــشــرعــيــة عــلــى خــلــفــيــة الــتــطــورات 
األخيرة. لكن الحقًا، أشارت مصادر محلية 
علي  اللواء  توّجه  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
بن علي املصبعي مع قوات كبيرة، الستام 
العلم، وهــو قائد ما يسمى محور  معسكر 
شـــبـــوة، مــشــيــرة إلـــى مــعــلــومــات تــفــيــد بــأنــه 
يوالي املجلس االنتقالي، لكنه يعمل ضمن 
قــــوات الــتــحــالــف، وكــــان يــقــود قــــوات كبيرة 
ويــقــاتــل فـــي مــنــاطــق الــبــقــع واملــاحــيــظ في 

محافظة صعدة.
ويــأتــي هــذا االنــســحــاب بعد تــوتــرات كــادت 
تـــؤدي إلــى انفجار عسكري فــي شــبــوة بني 
قوات الشرعية والقوات اإلماراتية املوجودة 
املحلية  السلطات  اتــهــام  بعد  املحافظة  فــي 
الــقــوات اإلمــاراتــيــة بالسعي لــتــدريــب قــوات 
ومــلــيــشــيــات لـــانـــقـــاب عــلــى الــشــرعــيــة في 
الحكومة  ومنع  الفوضى  ونشر  املحافظة، 
من إعادة تشغيل منشأة بلحاف على بحر 

العرب وتصدير الغاز.
ــي، حـــاصـــرت  ــ ــاضــ ــ ــمــــوز املــ ــيــــو/تــ وفــــــي يــــولــ
القوات الحكومية اليمنية منشأة »بلحاف« 
ــن الـــقـــوات  ــم«، وطـــلـــبـــت مــ ــلــ ــعــ ومــعــســكــر »الــ
اندالع معارك  اإلماراتية مغادرتهما، وقبل 
وأبــرمــت  السعودية  تدخلت  الجانبني  بــني 
اتفاقًا بني الطرفني يقضي بانسحاب قوات 
أبـــوظـــبـــي، بــعــد 3 أشـــهـــر، أي فـــي أكــتــوبــر/ 

تشرين األول الحالي.
ــارك ال تــــزال  ــ ــعـ ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، كــــانــــت املـ
محتدمة في محافظة مأرب االستراتيجية، 
وقد أعلن التحالف بقيادة السعودية أمس 
الحوثيني في  مقتل 85 عنصرًا من جماعة 
الـــ24 الفائتة.  غــارات جوية خــال الساعات 
ــذ »21 

ّ
ــــح الــتــحــالــف فـــي بــيــان أنـــه نــف وأوضـ

التحالف يقتل 85 حوثيًا في مأرب

انسحاب إماراتي من معسكر العلم بشبوة
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