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العالم

العالم

العراق

تقرير

سحب «الدعم ّ السريع» من اليمن:
«حميدتي» يبيض صفحته؟

تسارع االتصاالت لتحصين الحكومة

تجاوب «صدري»
مع الوساطات
تسارعت ،في خالل الساعات
الماضية ،االتصاالت بين عادل عبد
المهدي ومقتدى الصدر وهادي
العامري ،من أجل تحصين االئتالف
الحكومي الذي بدا أخيرًا أنه على
وشك االنفراط .ووفقًا للمعلومات،
فإن الصدر يبدي تجاوبًا حيال مساعي ّ
التوسط ،في ما يمكن أن يسفر عن حل
لألزمة ،وتخفيض ّ
لحدة التوترات األمنية
نور أيوب
ثالثة خطوط متوازية ّ
تسيدت املشهد
الـسـيــاســي ال ـعــراقــي أم ــس .األول ،من
ّ
شــأنــه أن ي ـكــون مـنـطـلـقــا ل ـحــل األزم ــة
املفتوحة الـتــي تعيشها ال ـبــاد ،وهو
يقوم على تطويق الـخــاف بــن زعيم
«الـ ـتـ ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري» م ـق ـت ــدى ال ـص ــدر
م ــن ج ـهــة ،وال ـح ـكــومــة بــرئــاســة ع ــادل
عـبــد امل ـهــدي وزع ـيــم «تـحــالــف الفتح»
هادي العامري من جهة ثانية .ووفقًا
مل ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،فـ ــإن «ال ـع ـمــل
ـار ع ـلــى تـفـعـيــل خ ـط ــوط االت ـص ــال
جـ ـ ٍ
ب ــن األطـ ـ ـ ــراف الـ ـث ــاث ــة» ،األمـ ـ ــر ال ــذي
ب ــدأ بــالـفـعــل خ ــال ال ـســاعــات القليلة
امل ــاضـ ـي ــة ،س ـع ـيــا إلـ ــى مل ـل ـم ـلــة األزم ـ ــة،
درءًا ّ
ألي م ـض ــاع ـف ــات أم ـن ـي ــة كــالـتــي
وقـعــت فــي  25تشرين األول /أكتوبر
املاضي .وتفيد املعلومات بأن «تطورًا
إيجابيًا والفـتــا ظهر أخـيـرًا على خط
ّ
العالقة التي توترت في األيام الفائتة،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا س ـي ـن ـع ـك ــس إي ـ ـجـ ــابـ ــا ع ـلــى

الـتـشـكـيـلــة الـحـكــومـيــة وأدائـ ـه ــا» ،إلــى
جــانــب ال ـت ـعــاون عـلــى ضـبــط ال ـشــارع،
وامتصاص النقمة الشعبية ،والعودة
ب ــامل ـش ـه ــد إل ـ ــى مـ ــا ك ـ ــان ع ـل ـي ــه ق ـب ــل 1
تشرين األول.
الـصــدر ،الــذي ُحـ ّـمــل مسؤولية الكثير
مـمــا ي ـجــري ،أظ ـهــر فــي خ ــال الـجــولــة
األخ ـ ـيـ ــرة م ــن االتـ ـ ـص ـ ــاالت اس ـت ـع ــدادًا
للتعاون مــع الـعــامــري ،الــذي سبق أن
رفـ ــض م ـق ـتــرحــه ب ــامل ـض ـ ّـي ف ــي سـحــب
ال ـث ـقــة م ــن ع ـبــد املـ ـه ــدي ،وال ـب ـحــث عن
بـ ــديـ ــل ل ـ ــه ،عـ ـل ــى اع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن الـ ـق ــوى
السياسية ّ
املكونة لـ«الفتح» ،واملنبثقة
من «الحشد الشعبي» ،ترفض ،شأنها
ش ــأن م ـكــونــات مـحـلـيــة أخـ ــرى وق ــوى
إقـلـيـمـيــة فــاع ـلــة ف ــي الـ ـع ــراق ،إس ـقــاط
الحكومة قبل إتمام واليتها القانونية،
وهـ ـ ــذا م ــا س ـ ــرى ح ـت ــى ع ـل ــى ح ـكــومــة
حيدر العبادي .وعليه ،فإن ّ
أي حديث،
وفق معلومات «األخبار» ،عن إسقاط
الحكومة أو استقالة عبد املهدي ،هو
ٌ
بعيد مــن الــواقــع ،فيما يـجــري العمل
على إيـجــاد مخرج مــن امل ــأزق الــراهــن،
ّ
فـ ــي ظ ـ ــل اقـ ـتـ ـن ــاع ب ـ ــأن رك ـ ـ ــوب مــوجــة
الشارع لتحقيق أغراض سياسية بات

ّ
يقدم برهم صالح
نفسه كـ«ضامن»
للمطالب الشعبية
وكخيار إنقاذي للبالد

لـعـبــة واض ـح ــة ،وأن اسـتـطــالــة األزم ــة
القائمة من شأنها خدمة طرف واحد
هو واشنطن وحلفاؤها في املنطقة .إذ
إن «املشروع األميركي بإحداث فوضى
دامـيــة فــي الـعــراق ال يــزال قائمًا» وفق
م ــا ي ـقــول م ـصــدر مـطـلــع ل ــ«األخ ـب ــار»،
مـضـيـفــا إن «ل ـح ـظــة االق ـت ـت ــال األه ـلــي
ُي َ
عمل على تهيئة ظروفها ،وإن جميع
ُ
األطــراف قد تستدرج إليها في لحظة
مجنونة».
ٍّ
ـواز ،ثمة ترقب اليوم
ـ
م
ـان
ـ
ث
على خــط ٍ
ٍ
لخطبة «املرجعية الدينية العليا» (آية
الله علي السيستاني) ،بعد الخطبة
امل ــاضـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي دع ـ ــت إل ـ ــى االلـ ـ ـت ـ ــزام
بــ«سـلـمـيــة ال ـت ـظــاهــر» ،وعـ ــدم اع ـتــداء
ُ ٍّ
ك ــل مــن ال ـقــوات األمـنـيــة واملتظاهرين
عـ ـل ــى ب ـع ـض ـه ــم الـ ـبـ ـع ــض .وخـ ــرجـ ــت،
أم ـ ـ ــس ،دعـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـوات عـ ــن ق ـ ــوى م ـح ـســوبــة
عـ ـل ــى «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» إلـ ـ ــى امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
تظاهرات اليوم في «ساحة التحرير»
وس ــط الـعــاصـمــة ب ـغ ــداد ،ورف ــع صــور
الـسـيـسـتــانــي ،واالل ـت ــزام بتوجيهاته،
«ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ع ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وأه ـ ـل ـ ــه ضــد
الـفــاســديــن وال ــدخ ــاء» .دع ـ ٌ
ـوات ســارع
ٌ
مصدر مسؤول في مكتب السيستاني
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ـي ـه ــا ب ــال ـت ـش ــدي ــد عـلــى
«ضرورة عدم استغالل اسم املرجعية
أو رفــع صــورهــا مــن ِقـ َـبــل ّ
أي مجاميع
م ـشــاركــة ف ــي ال ـت ـظــاهــرات م ــن أنـصــار
القوى السياسية أو غيرهم» ،والتأكيد
أن املــرجـعـيــة «ت ــدع ــم وت ـ ّ
ـؤي ــد املـطــالــب
اإلصــاحـيــة للمتظاهرين السلميني،
وال ت ـ ـفـ ـ ّـرق بـ ــن أبـ ـن ــائـ ـه ــا امل ـط ــال ـب ــن
توجهاتهم».
باإلصالح ٌ على اختالف
ً
وهــو مــوقــف قــرأ فيه البعض «ضــربــة
للمحسوبني على طهران ،ورفضًا من
ِق َبل النجف لوضعها في معسكر دون
ّ
آخر» ،فيما أكدت مصادر في «الفتح»

تتفاوت التقديرات في شأن
قيام محمد حمدان دقلو
(حميدتي) بسحب قوات
تقترب من نحو  10آالف
مقاتل من اليمن .فما بين
من
الموقف
السعودي ّ
ّ
ذلك ،والتخوف من تسلل
عناصر من «بوكو حرام» إلى
السودان ،والطموح السياسي
لدقلو ،يبدو أن الثابت الوحيد
هو محاولة الرجل تحسين
صورته في الشارع
الخرطوم ـــ مي علي

من التظاهرات المستمرة في «ساحة التحرير» ،وسط العاصمة بغداد (أ ف ب)

أن «ع ـ ـصـ ــر الـ ـ ـي ـ ــوم س ـي ـش ـه ــد ح ــراك ــا
لجميع ال ـقــوى» ،الفـتــا إلــى معلومات
عـ ــن ن ـي ــة «م ـم ـث ـل ــي امل ــرج ـع ـي ــة ق ـي ــادة
تـظــاهــرات سلمية بـعــد صــاة الظهر،
تـطــالــب ب ــاإلص ــاح وتـحـقـيــق املطالب
املعيشية ،ونحن سنكون جزءًا منهم،
ألننا منهم».
وإن كــان مــن الطبيعي ،وفــق مـصــادر
«الفتح» ،نــزول فئة تــرى أن من حقها
املـ ـش ــارك ــة ف ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات م ــن دون
أن «ت ـ ــرك ـ ــب م ــوجـ ـتـ ـه ــا» ،أو تـ ـح ــاول
اسـ ـتـ ـحـ ـص ــال مـ ـك ــاس ــب مـ ـنـ ـه ــا ،ف ــإن ــه
وعـلــى الـخــط امل ــوازي الـثــالــث ،ثمة من

ي ـحــاول امل ـضـ ّـي فــي اسـتـثـمــار الـشــارع
مــن أج ــل تـعــزيــز ح ـضــوره فــي املشهد
السياسي .وفــي هــذا اإلطــار ،بــدا الفتًا
أمـ ــس أن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،بــرهــم
ص ــال ــح ،ح ـ ــاول فـ ــرض ن ـف ـســه كـخـيــار
إنقاذي للبالدّ ،
مكررًا مضمون رسالة
ً
ـاوال من
عبد املـهــدي إلــى ال ـصــدر ،م ـحـ ِ
خ ـ ــال ذل ـ ــك ال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى ض ـ ــرورة
استقالة الحكومة وإج ــراء انتخابات
«الضمانة
مـبـكــرة ،على أن يـكــون هــو ٌ
الــدسـتــوريــة» إلجــرائـهــا .مــوقــف يظهر
أن ص ــال ــح حـ ـ ــاول م ــن خ ــال ــه مـ ـ ــداراة
فشله والـقــوى السياسية فــي اإلعــان

ٌ
عــن «وثـيـقــة إصــاحـيــة» ســرى حديث
عن إمكانية صدورها خالل الساعات
املاضية .وليس تصريح صالح أمس
هو األول الذي يثير عالمات استفهام،
إذ إن مجمل األداء السياسي للرجل
ب ـ ــات مـ ــوضـ ــع ت ـ ـس ـ ــاؤل ،وخ ـص ــوص ــا
ّ
فــي ظــل اش ـتــداد التنافس بــن رئاسة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وامل ــؤسـ ـس ــات األخـ ـ ــرى،
وس ـعــي رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الحثيث
إلـ ــى فـ ــرض نـفـســه ك ــ«ق ــائ ــد ض ـ ــرورة»
لــأكــراد ،أو أن يكون فــي الـحـ ّـد األدنــى
نـ ـ ّـدًا ف ــي الـسـلـيـمــانـيــة آلل ب ــرزان ــي في
أربيل.

ع ـلــى ن ـحــو م ـفــاجــئ ،أع ـلــن قــائــد «ق ــوات
ال ــدع ــم ال ـس ــري ــع» ،مـحـمــد ح ـم ــدان دقـلــو،
ال ـش ـه ـيــر ب ــ«ح ـم ـي ــدت ــي» ،س ـح ــب ع ـشــرة
آالف من قواته املشاركة في الحرب التي
يشنها «الـتـحــالــف» بـقـيــادة الـسـعــوديــة
عـلــى ال ـي ـمــن .وع ـلــى رغ ــم أن سـحــب تلك
القوات يأتي مع انتهاء مدة خدمتها ،إال
أن «حميدتي» أكد أنه ال ينوي استبدال
قـ ـ ــوات أخـ ـ ــرى بـ ـه ــا ،م ــا ي ـع ـنــي تـخـفـيــف
عــدد املشاركني في حــرب اليمن ،والذين
ُي ـقـ َّـدرون بنحو ثــاثــن ألــف مقاتل وفق
إح ـصــاءات غير رسمية .ويـقــول مصدر
فــي ال ـج ـيــش ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن األس ـبــاب
التي دفعت حميدتي إلى قــراره ذاك هي
«الـحــاجــة إلــى تلك ال ـقــوات فــي التصدي
لـجـمــاعــة ب ــوك ــو حـ ــرام ال ـت ــي تـنـشــط في
ّ
وتتمدد
الجنوب الغربي من حدود البالد
ح ـتــى الـ ـح ــدود م ــع ل ـي ـب ـيــا ،وهـ ــي بــاتــت
تشكل خـطـرًا على ال ـس ــودان» .وفــي هذا
اإلط ــار ،كــان الفـتــا التحذير ال ــذي أطلقه
املفكر السوداني ،الحاج وراق ،األسبوع
ّ
املــاضــي ،مــن تـســلــل عـنــاصــر مــن «بــوكــو
حــرام» ،إذ قال في منتدى في الخرطوم:
«ل ـ ّ
ـدي معلومات عــن تسلل عناصر من
بوكو حرام تحت عنوان تطبيق الشريعة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة الس ـت ـم ــال ــة

العاطفة العامة للمسلمني» .وفي تعليقه
على هــذه التصريحات ،ناشد القيادي
ف ــي ق ــوى «ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،محمد
عـصـمــت ،األم ــن «أخ ــذ الـحـيـطــة وال ـحــذر
من هجمات إرهابية محتملة» .والواقع
أن تـمـ ّـدد «بــوكــو ح ــرام» داخ ــل الـســودان
غ ـيــر مـسـتـبـعــد ،ك ـمــا ي ــرى امل ـخ ـتــص في
الشأن األفريقي ،حسن مكي ،الذي يلفت
إل ــى أن ال ـج ـمــاعــة م ــوج ــودة «ف ــي مثلث
ال ـب ــرن ــو ال ـ ــذي ي ـم ـتـ ّـد م ــن نـيـجـيــريــا إلــى
تشاد والكاميرون والسودان ...التواصل
عـبــر الـتـقــاطــع الـقـبـلــي م ــوج ــود ،ل ــذا من
غير املستبعد ّ
تمدد الجماعة داخل هذا
املـثـلــث» .ويضيف مـكــي ،فــي حــديــث إلى
«األخبار» ،إن تمركز الجماعة األساسي
ه ــو داخ ـ ــل مـنـطـقــة م ـي ــدغ ــري (عــاص ـمــة
واليــة البرنو) ،وهي حاليًا «تسعى إلى
إعادة سيطرتها على اإلقليم كله».
في مقابل السبب الــذي تسوقه مصادر
ال ـج ـي ــش ،ذك ـ ــرت وك ـ ـ ــاالت أنـ ـب ــاء عــاملـيــة
أن ق ــائ ــد «ال ـ ــدع ـ ــم الـ ـس ــري ــع» اتـ ـف ــق مــع
ّ
ّ
السعوديني على أنه لن تحل محل القوات
امل ـع ــادة ق ــوات أخـ ــرى ،ألن «ال ـق ـتــال على
األرض تضاءل خالل األشهر األخيرة».
ل ـك ــن دقـ ـل ــو واف ـ ـ ــق ع ـل ــى بـ ـق ــاء آالف مــن
الجنود هناك «لتدريب القوات اليمنية»،
مــن دون الكشف عــن عديد الـقــوات التي
غ ــادرت عـلــى م ــدى الـشـهــريــن املــاضـيــن.
ُ َ
وع ـل ــى رغ ــم أن ال ـس ـبــب امل ـع ــل ــن لـخـطــوة

«ح ـم ـيــدتــي» ي ـب ــدو واق ـع ـي ــا ،إال أن ــه من
ً
غطاء ألسباب
وجهة نظر البعض يمثل
م ـغــايــرة .إذ تــزامـنــت ع ــودة الـجـنــود من
الـ ـيـ ـم ــن مـ ــع سـ ـح ــب قـ ـ ـ ــوات مـ ــن «الـ ــدعـ ــم
السريع» من نقاط مختلفة من الخرطوم،
لـتـتـمــركــز مـكــانـهــا قـ ــوات تـتـبــع الـجـيــش
قبالة القصر الجمهوري وعند مداخل
الجسور التي تؤدي إلى العاصمة .كما

ّ
لم ُيعلن ِبدقة عدد
القوات التي سحبت ،لكن
لن ُي َ
رسل بديل منها

رافــق ذلــك حضور كثيف على املستوى
الشعبي عبر تسيير الـقــوافــل الصحية
ّ
إلــى الــواليــات ،واملـســاهـمــة فــي حــل أزمــة
املــواصــات بتسخير السيارات التابعة
لـ«الدعم السريع» لنقل املواطنني ،وهو
م ــا ُيـ ـق ـ ّـدر أن يـسـهــم ف ــي م ـحــو ال ـص ــورة
الـسـلـبـيــة ل ــدى ال ـش ــارع عـنـهــا ،وخــاصــة
أن ـهــا املـتـهــم الــرئ ـيــس بــارت ـكــاب مـجــزرة

تزامن إعالن االنسحاب مع إخالء «الدعم السريع»
مواقع مهمة في الخرطوم وتسليمها للجيش (من الويب)

ال ـق ـي ــادة ال ـع ــام ــة ف ــي حـ ــزيـ ــران /يــونـيــو
امل ــاض ــي .ومـ ــن ه ـن ــا ،يـ ــرى م ــراق ـب ــون أن
تـلــك ال ـخ ـطــوات ت ـن ــدرج ف ــي إطـ ــار سعي
ّ
«ح ـم ـي ــدت ــي» ،ف ــي ظ ــل ان ـش ـغــال حـكــومــة
عبد الله حمدوك باملشكالت االقتصادية
املــوروثــة من العهد السابق ،إلــى تكوين
دولة داخل دولة ،باالستفادة من الثروة
الهائلة التي يمتلكها من سيطرته على
ذهـ ــب ج ـبــل ع ــام ــر ف ــي دارف ـ ـ ــور (غ ـ ــرب)،
ّ
والتي تضخ في خزينته الخاصة ،وفق
م ـصــادر مـطـلـعــة ،مــا يــربــو عـلــى مليون
دوالر شـ ـه ــري ــا .وي ـل ـف ــت أص ـ ـحـ ــاب ه ــذا
الــرأي إلى أن طموحات دقلو لن ّ
يحدها
منصب عضو في «السيادي» ،ولذا فهو
يسعى إلى دور في املشهد السياسي.
في املقابل ،يرى املحلل السياسي ،حاج
حمد ،أن سحب «الدعم السريع» وتجنب
إرسـ ـ ـ ــال آخـ ــريـ ــن «خ ـ ـطـ ــوة فـ ــي االتـ ـج ــاه
الـصـحـيــح ،شــريـطــة أن يـتــم ذل ــك باتفاق
مع دول التحالف ،وأن يكون االنسحاب
ّ
متدرجًا ...هكذا يكون االنسحاب خطوة
فــي إكـمــال سياسة ال ـســودان الخارجية
الـجــديــدة» .ويـقــول حمد ل ــ«األخ ـبــار» إن
ّ
«تعقيدات الوضع اإلقليمي تتطلب عدم
اتـخــاذ مــوقــف أح ــادي مــن حميدتي ،بل
يجب أن يكون موقف دولة تتبعه خطوات
دبلوماسية لتوضيح أن السودان ليس
طــرفــا فــي الـحــرب على الـيـمــن» ،مضيفًا:
«ي ـف ـت ــرض أن ت ـت ـبــع ذلـ ــك إعـ ـ ــادة هيكلة
الـجـيــش ودم ــج الــدعــم الـســريــع فـيــه ،وال
ّ
سيما مع مساعي السالم التي تتبناها
الحكومة مــع الـحــركــات املسلحة إلعــادة
ّ
دم ــج قــوات ـهــا ونـ ــزع ســاح ـهــا .ه ــذا كــلــه
ّ
يتطلب وجــود جيش موحد دون قوات
ُ
مـ ــوازيـ ــة لـ ـ ــه» .ي ــذك ــر أن س ـح ــب ال ـق ــوات
ّ
ال ـســودان ـيــة م ــن ال ـي ـمــن شــكــل أح ــد أب ــرز
مطالب الثورة التي أطاحت عمر البشير،
وال سيما بعد فقدان الكثير من األرواح
ه ـن ــاك .غ ـيــر أن ال ـق ــائ ــد األع ـل ــى لـلـقــوات
املسلحة ورئ ـيــس «املـجـلــس الـسـيــادي»،
عبد الـفـتــاح الـبــرهــان ،لطاملا أكــد الـتــزام
السودان بما تم االتفاق عليه في السابق
مع السعودية واإلمارات في شأن اليمن،
راه ـنــا م ـغ ــادرة ال ـق ــوات ال ـســودان ـيــة بما
يقرره «التحالف».

تقرير

انطالق إجراءات عزل ترامب رسميًا :نحو جلسات استماع علنية
اتخذ مجلس النواب األميركي،
أمس ،خطوة كبيرة ضمن جهوده
لمساءلة دونالد ترامب ،تمهيدًا لعزله.
ووافق المجلس على قواعد
المرحلة التالية في التحقيق الذي
يقوده الديموقراطيون ،ومنها
عقد جلسات علنية
ب ــدأت مـعــركــة ع ــزل الــرئـيــس األمـيــركــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب الـحـقـيـقـيــة ،أمـ ــس ،مع
ّ
املخصصة لهذا اإلجــراء
انتقال اآللـيــة
إل ـ ــى م ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة أكـ ـث ــر خـ ـط ــورة،
تمثلت فــي تـصــويــت الــديـمــوقــراطـيــن
في مجلس النواب على مشروع قانون
ي ـحـ ّـول جـلـســات االسـتـمــاع إلــى العلن،
فـ ــي إطـ ـ ــار ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي ال ـف ـض ـي ـحــة
األوكــران ـيــة .عـنــاويــن تفصيلية كثيرة
تظهر هـنــا ،تـبــدأ مــن الـتـحـ ّـدي العلني
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لحجج الرئيس وتبريراته وال تنتهي
بإحراجه أمــام الــرأي الـعــام ،خصوصًا
ُ
إذا مــا أخ ــذت فــي االعـتـبــار شخصيته
امل ـث ـي ــرة ل ـل ـجــدل وم ــواق ـف ــه املـتـنــاقـضــة
والقابلة للدحض أو التأويل من قبل
الخصم والحليف.
فـ ـ ــور الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،نـ ـ ـ ـ ّـدد تـ ــرامـ ــب عـبــر
موقع «تويتر» بـ«أكبر حملة مطاردة
س ـي ــاس ـي ــة فـ ــي الـ ـت ــاري ــخ األمـ ـي ــرك ــي»،
بينما حرصت الرئيسة الديموقراطية
ملجلس النواب ،نانسي بيلوسي ،على
تأكيد أن «ديموقراطيتنا على املحك».
بمعنى أكـثــر دق ــة وتـعـبـيـرًا عـ ّـمــا ذهــب
ّ
إليه كل من ترامب وبيلوسي ـ ـ كل وفق
وجهة نظره ـ فقد ّأسس مجلس النواب
ذو الـغــالـبـيــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة لخطوة
تــاريـخـيــة تـضــع مصير الــرئـيــس على
املحك ،عبر اعتماده قرارًا يرسي إطارًا
رسميًا لعمليات التحقيق ،بتأييد 232
نائبًا مقابل معارضة  ،196وذلــك بعد
أكثر من عشرين عامًا على آخر عملية
تـصــويــت افتتحت بـهــا آلـيــة ع ــزل ضد
الرئيس بيل كلينتون .وبينما بـ ّـررت

بيلوسي :الجلسات العلنية حتى يتمكن األميركيون من «تكوين رأيهم الخاص بشأن الوقائع» (أ ف ب)

بيلوسي السبب وراء نقل الجلسات
إل ــى الـعـلــن ،حـتــى يتمكن األمـيــركـيــون
مـ ــن «تـ ـك ــوي ــن رأي ـ ـهـ ــم ال ـ ـخـ ــاص ب ـشــأن
الوقائع» ،فقد ّ
رد البيت األبيض ُمعلنًا
أن «هـ ــذا غ ـيــر عـ ــادل وغ ـي ــر دس ـت ــوري
ومعاد ألميركا في جوهره» ،فيما ّندد
النواب الجمهوريون بـ«مهزلة» تهدف
إلى إسقاط نتائج انتخابات .2016
م ــا ه ــو مــؤكــد أن األمـ ــور ف ــي ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ت ـت ـجــه إل ـ ــى ن ـ ــوع ج ــدي ــد مــن
ال ـك ـبــاش ال ـس ـيــاســي ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
يـسـتـبـســل ف ـي ــه ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون فــي
اسـتـخــدام كــل مــا يمكن أن يـســاعــد في
إزاحة ترامب من البيت األبيض ،بينما
يحارب الرئيس وحلفاؤه بكل ما لديهم
من وسائل .فبعد سنوات على التشكيك
ف ــي س ـل ــوك ت ــرام ــب م ــن زوايـ ـ ــا ع ــدي ــدة،
يسعى الديموقراطيون اآلن إلى تقديم
حالة أكثر ثباتًا ،تتركز على محاوالت
ترامب إجبار الحكومة األوكرانية على
التحقيق فــي أعـمــال خصمه الرئاسي
املحتمل جو بايدن .املزايا التي يعتمد
عـلـيـهــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون ض ـمــن هــذه

امل ـق ــارب ــة ،ه ــي أن ـهــا مـ ّ
ـدع ـمــة بـشـهــادات
أدلى بها مسؤولون سابقون وحاليون
ف ُــي اإلدارة ،خ ــال جـلـســات االسـتـمــاع
ّ
املغلقة .ومــن هــذا املنطلق ،يتركز جزء
ّ
من استراتيجيتهم على مواجهة حجة
الـجـمـهــوريــن ب ــأن عملية ال ـعــزل كانت
ح ـتــى اآلن خ ــدع ــة س ــري ــة .ف ـقــد اخ ـتــار
البيت األبيض ومناصروه اللجوء إلى
استراتيجية دفاع يتفادون من خاللها
ّ
التطرق إلى أعمال الرئيس ،عبر التركيز
على تشويه عملية اإلقــالــة ،معتبرين
أنها غير شرعية وغير عادلة.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ،سـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــري جـ ـلـ ـس ــات
االس ـت ـم ــاع أمـ ــام لـجـنــة االس ـت ـخ ـبــارات
الـتــابـعــة ملجلس ال ـن ــواب ،بـقـيــادة آدام
شيف .وعندما تنتهي هذه اللجنة من
عملها ،ستقوم بــإرســال الــدالئــل التي
توصلت إليها إلى لجنة القضاء ،التي
ُ
قــد ت ـجــري جـلـســات اسـتـمــاع إضــافـيــة
قبل إصدار محضر اتهام ضد الرئيس.
وكما حصل خــال جلسات االستماع
ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـح ــاول ــة ع ـ ــزل ك ـل ـي ـن ـتــون،
سـ ُـي ـس ـمــح ل ـل ـج ـم ـهــوريــن بــاس ـتــدعــاء

ش ـهــودهــم ،فـقــط ف ــي ح ــال قـبــل رئـيــس
لجنة االستخبارات بذلك .وإذا رفض،
فـ ــإن هـ ــذا األم ـ ــر سـيـخـضــع لـتـصــويــت
اللجنة كاملة .كذلكُ ،
سيسمح للرئيس
ومـحــامـيــه بــاملـشــاركــة وط ــرح األسـئـلــة
على الشهود ،ولكن ليس قبل انتقال
اإلجراءات إلى لجنة القضاء .ولعل أبرز
خــروج عــن الـســوابــق هــو أحــد األحكام
الذي يتعلق باللجنة القضائية ،والذي
ي ـن ــص ع ـل ــى أن ـ ــه إذا رف ـ ــض ال ــرئ ـي ــس
«بشكل غير قــانــونــي» تقديم الشهود
أو الدالئل للجان التحقيق ،فإن رئيس
اللجنة يملك السلطة التقديرية لفرض
الـحــل املـنــاســب لــذلــك ،بما فيها رفض
ّ
محددة من ترامب أو محاميه
طلبات
السـ ـت ــدع ــاء أو اسـ ـتـ ـج ــواب ال ـش ـه ــود.
وهـ ــذا م ــا جـعــل الـبـيــت األب ـي ــض يـنـ ّـدد
ً
ـاال» ،فــي حــن ّ
ردت
بما اعـتـبــره «اح ـت ـيـ
بيلوسي ،مؤكدة أن «القواعد عادلة».
من جهة أخرى ،تبدو مثل هذه القواعد
حــاجــة أســاسـيــة ،ال ّ
سيما أن املخاطر
كـبـيــرة جـ ـدًا ،والـتـهــم املــوجـهــة لترامب
خطيرة جدًا .فقد كان الديموقراطيون

قد استمعوا إلى حوالى 12دبلوماسيًا
ومـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارًا لـ ـلـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض فــي
ج ـل ـس ــات م ـغ ـل ـقــة ،وت ـف ـي ــد امل ـع ـلــومــات
الـتــي تـسـ ّـربــت عــن هــذه الجلسات بأن
سفراء ومسؤولني كبارًا أدلوا بإفادات
ُمقلقة ،بعضها يدين البيت األبيض.
ك ــذل ــك ،ك ـش ـفــوا ال ـج ـه ــود ال ـت ــي بــذلـهــا
ألشهر ّ
مقربون من الرئيس ،بمن فيهم
محاميه الشخصي رودي جولياني،
ع ـلــى هــامــش ال ـق ـن ــوات الــدبـلــومــاسـيــة

ّندد ترامب
بـ«أكبر حملة مطاردة
سياسية في
التاريخ األميركي»

ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،ل ــدف ــع ك ـي ـي ــف إل ـ ــى ت ـقــديــم
معلومات ُمحرجة بشأن بايدن.
بالرغم مــن كــل مــا تـقـ ّـدم تجدر اإلشــارة
إلــى نقطة أساسية ،وهــي أن الدستور
األم ـي ــرك ــي ال ي ـع ـطــي سـ ــوى ال ـخ ـطــوط
الـعــريـضــة ل ـعــزل الــرئ ـيــس .لـ ــذا ،اكتفى
بتكليف مجلس النواب بتوجيه االتهام
إليه ،ومنح مجلس الشيوخ صالحية
محاكمته .ونظرًا إلى سيطرة األغلبية
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ع ـل ــى م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
الـ ـ ــذي تـ ـع ــود ل ــه ك ـل ـمــة ال ـف ـص ــل ،ت ـبــدو
إقالة الرئيس غير ّ
مرجحة في املرحلة
الـحــالـيــة .ولـكــن يـبــدو أن كــل مــا يسبق
هــذه الـخـطــوة سيحصل بالفعل ،على
الرغم من أن الجدول الزمني لذلك يبقى
غــام ـضــا .لـ ــذا ،يـعـمــل الــديـمــوقــراطـيــون
على عــدم ال ـتـ ّ
ـورط فــي مـعــارك قضائية
ربطًا بكل وثيقة أو شاهد عدائي كسبًا
للوقت ،وال سيما أن عــددًا من الشهود
ك ــان ــوا ق ــد حـ ـ ّـولـ ــوا ط ـلــب اس ـتــدعــائ ـهــم
للمثول أمــام لجنة االسـتـخـبــارات ،إلى
القضاء.
(األخبار)

