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عودة الجبالي فرصة الغنوشي
لتصنيع من يرثه على رأس النهضة
مناورة تبقي الغاضبين وراء القيادة التاريخية خرج الغنوشي أم لم يخرج

تون��س – تزاي����د الحديث ع����ن “عودة
وش����يكة” لحم����ادي الجبال����ي ،القي����ادي
التاريخ����ي في حركة النهضة ،في س����ياق
الص����راع بي����ن رئي����س الحرك����ة راش����د
الغنوش����ي وخصومه من جماعة عريضة
المئة وس����ط تس����ريبات عن أنّ الغنوشي
ّ
يفكر ف����ي “توريث” الجبالي قيادة الحركة
ف����ي المرحلة القادمة وقط����ع الطريق على
مساعي قادة آخرين في الحصول على هذا
المنص����ب من بوابة الضغط عبر وس����ائل
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي.
وتش����ير أوس����اط مق ّرب����ة م����ن حرك����ة
النهضة إل����ى أن الجبالي ،الذي اس����تقال
في  ،2014لم يكن متحمس����ا للعودة خاصة
ف����ي ظ����ل الخالف����ات واالس����تقاالت التي
بات����ت علن ّية بع����د أن كان يج����ري التكتم
عليها إلظه����ار “تماس����ك” الحركة ومتانة
“الديمقراطية” داخلها.
وكش����فت األوس����اط ذاته����ا ع����ن أنّ
إغراءات الغنوش����ي للجبالي قد زادت بعد
صدور ال ّرس����الة األولى والثانية لجماعة
المئة ،والتي أظهرت الغنوشي في موقف
ضعي����ف وأن القيادات المؤثرة صارت في
ص����ف المجموعة المنافس����ة التي يقودها
وزير الصحة السابق عبداللطيف المكي.
ويعتقد على نطاق واسع أنّ استعادة
النهضة للجبالي وقيادات أخرى مستقيلة
منذ مدة طويلة تأتي في س����ياق مس����اعي
الضغ����ط على قائم����ة المئة قي����ادي الذين
ع ّبروا عن رفضهم التمديد للغنوشي.
وم����ن الواض����ح أنّ الغنوش����ي ق����د
لج����أ إلى الجبالي ،الذي س����بق أن ش����غل
منص����ب األمين الع����ام لس����نوات طويلة،
ليقول لخصومه إن مع����ي قياديا تاريخيا
وازنا ،وهو الذي س����يكون المرشح األول
إن تمس����ك هؤالء بفك����رة تبدي����ل القيادة،
وهو ما يعني أنهم س����يبقون وراء القيادة
التاريخية خرج الغنوشي أم لم يخرج من
رئاسة الحركة.
وقد يج����د الجبالي في هذه “الصفقة”
فرصته ليع����ود إلى الواجهة السياس����ية
بعد أن فش����لت مس����اعيه ف����ي البحث عن
دور سياس����ي خارج النهضة .وقد ترشح
النتخاب����ات  2019وخرج م����ن الدور األول.
وكان يعتبر أن الماضي فقط هو ما يربطه

السودان يدفع ثمن
ضريبة فرضها اإلخوان

خيرالله خيرالله
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خالفات واستقاالت ..والغنوشي غير مبال
بحرك����ة النهضة ،وذلك ف����ي تصريحات له
بمناسبة الحملة االنتخابية.
وكان الجبالي ب ّرر خروجه من النهضة
بأن “الح����زب عندما يصبح عائقا من أجل
تقديم اإلضافة لش����عبي أو ض����د قناعاتي
يصب����ح الخ����روج من����ه أم����را ضروريا”.
وس����تفهم عودته على أنها اعتراف بفشل
مسار البحث عن دور من خارجها.
ويمكن أن يو ّف����ر الجبالي ،رئيس أول
حكومة للترويكا نهاية  ،2011بديال معقوال
في حال خرج الغنوش����ي من القيادة ،وهو
خروج يقول مراقبون إن نتائجه س����تكون
مؤثرة على مس����ار الحركة في ارتباطاتها
الخارجية وفي دورها الداخلي ،خاصة ما
تعلق بالتحالفات.
وعل����ى عكس الغنوش����ي ال����ذي ُي ّتهم
بالتف����رد بال����رأي ،ف����إن أداء الجبال����ي
يتس����م باله����دوء والقدرة عل����ى التواصل

واالس����تقطاب ،وهو ما قد يس����اعده على
إقن����اع أعداد من الغاضبي����ن بالعودة إلى
الحركة والقبول بتعهدات من الغنوش����ي
وفريقه التنفيذي بش����أن تصويب العالقة
م����ع مجل����س الش����ورى واألخ����ذ بأف����كار
ومقترحات تحسينية للغاضبين.
وم����ن ش����أن ه����ذه االس����تراتيجية أن
تسحب البس����اط من بعض القيادات التي
قطعت ش����عرة معاوية ف����ي التصعيد مثل
عم����اد الحمامي الذي ق����ال في تصريحات
صحافي����ة إن الغنوش����ي إذا ل����م يقب����ل
بالتنح����ي والتخل����ي عن تعدي����ل القانون
الداخل����ي الخاص بالمدد الرئاس����ية ،فإن
بعض القياديين قد يضطرون لالستقالة.
وس����بق أن أعلنت حرك����ة النهضة عن
عودة عدد من المس����تقيلين بينهم رياض
الش����عيبي ،والذي كان قد اس����تقال سابقا
ووجه عدة اتهامات للغنوشي ،واعتبر أن

الديمقراطية داخل الحركة شكلية ،متوقعا
أن تشهد المزيد من االستقاالت.
ويعتق����د مراقب����ون أنّ من����اورات
الغنوش����ي ل����ن توقف موجة االس����تقاالت
داخل النهضة ،والتي س����تتواصل س����واء
بس����بب الخالف على استمراره في رئاسة
الحرك����ة بش����كل يتناق����ض م����ع قانونها
الداخلي ،أو ألس����باب أخرى بينها ضعف
أداء النهضة خالل السنوات األخيرة على
المس����توى الحكومي ،وه����و أداء لم يقنع
أنصارها فضال عن الناخبين العاديين.
ويش����ير ه����ؤالء إل����ى أنّ االس����تقاالت
تعكس وجود أزمة في التس����يير الداخلي
م����ن جه����ة ،وغي����اب البرامج واس����تمرار
القي����ادات ف����ي إط��ل�اق ش����عارات قديمة
وضبابي����ة لم تعد تفيد ف����ي مرحلة انتقال
ديمقراطي تتط ّلب خططا وأفكارا ذات بعد
اجتماعي واقتصادي.

الحلبوسي ينجو من إقالة
ّ
خطط لها تحالف مدعوم
من إيران وتركيا
بغ��داد – فش���ل تحالف س���ني جديد،
تدعمه إي���ران وتركيا ،ف���ي إقالة رئيس
البرلم���ان العراقي محمد الحلبوس���ي،
لكنه تمكن من شق كتلة سياسية كبيرة،
محوال إياها إلى شطرين شبه متساويين
في الحجم والتأثير.
ومنذ أي���ام يق���ود رئي���س البرلمان
األس���بق أس���امة النجيفي ،أب���رز حلفاء
تركي���ا ف���ي الع���راق ،جه���ودا مكوكي���ة
لإلطاحة بالحلبوسي من منصب رئيس
البرلم���ان وحرمانه م���ن امتياز خوض
االنتخاب���ات المبكرة المق���رر إجراؤها
صيف العام  ،2021وهو رئيس للس���لطة
التشريعية ،وهو أمر يمكن أن يلعب دورا
حاسما في خريطة التصويت المتوقعة.
ويسود تصوّ ر على نطاق واسع في
السياس���ة العراقية أن ش���اغل المنصب
الرس���مي الكبير لديه دوم���ا فرصة أكبر
م���ن منافس���يه اآلخرين خ�ل�ال التنافس
االنتخابي.
وف���ي حالة الحلبوس���ي فإن مخاوف
منافس���يه يج���ب أن تك���ون كبي���رة ،ألن
صعوده السياس���ي كان صاروخيا على
حد وصف مراقبين يعتقدون أن الش���اب
الذي لم يكمل عامه الـ 40بع ُد صنع تجربة
نجاح مثيرة في معقل سني تعرض لدمار
كبير ،وه���و محافظة األنبار ،التي تعرف
بالمنطقة الغربية من العراق.
وعندم���ا تولى الحلبوس���ي رئاس���ة
البرلم���ان ف���ي  2017تمك���ن من تش���كيل
تكتل س���ني كبير س���اعده في توس���يع
دائ���رة زخم���ه السياس���ي ووضع���ه في
مص���اف زعماء الخ���ط األول ،بالرغم من
حداثة تجربته السياس���ية على الصعيد
الشخصي.
وف���ي ه���ذه األثن���اء ،كان الفرق���اء
ينظرون إلى الحلبوس���ي بوصفه خطرا
مزدوجا ،فهو تذكار للمناطق الش���يعية
ب���أن ممثليها السياس���يين فش���لوا في
خدمتها ،وه���و خطر داه���م على جميع
منافسيه السنة.
وعندم���ا تبن���ى الحلبوس���ي خي���ار
الدوائر المتعددة في قانون االنتخابات
تصدى له رئيس الوزراء األس���بق نوري
المالك���ي ،أح���د أب���رز رجال إي���ران في
العراق ،بشراسة.
ودعّ م المالكي جهود أسامة النجيفي
ليلتقي االثنان م���ع رغبات رجل األعمال
الس���ني خمي���س الخنج���ر المقي���م في
تركي���ا ،حيث قرر الجميع أن بقاء رئيس
البرلمان الحالي في منصبه لم يعد أمرا
ممكنا.

ومس���اء الجمعة ،استضاف النجيفي
في منزل���ه ببغداد لقاء حض���ره ممثلون
ع���ن المش���روع العربي بزعام���ة خميس
الخنجر وح���زب الجماهير بزعامة أحمد
أبوم���ازن ،حلق���ة الوصل المباش���رة مع
المالكي ،وأطراف أخرى لمناقش���ة خطة
إقالة الحلبوسي.
ووفقا لساسة ش���اركوا في االجتماع
فإن المش���اركين لم يتمكن���وا من تحقيق
اإلجم���اع الس���ني ال�ل�ازم إلقال���ة رئيس
البرلم���ان ،وهو الش���رط ال���ذي وضعته
القوى الش���يعية والكردية للموافقة على
خيار استبدال الحلبوسي.
وبال ّرغ���م م���ن فش���لهم ف���ي إقال���ة
الحلبوس���ي إال أنّ المجتمعي���ن تمكنوا
م���ن تحقيق اختراق كبي���ر لجهود رئيس
البرلم���ان ف���ي حش���د الثقل السياس���ي
السني األكبر خلف مش���روعه ،إذ أعلنوا
أنهم جمعوا تواقيع نحو  30نائبا س���نيا
لتش���كيل كتلة نيابية جديدة ،ما يعني أن
عدد النواب الس���نة المؤيدين للحلبوسي
تراجع إلى ما دون األربعين.

محمد الحلبوسي
ربح معركته الخاصة
وخسر حزامه البرلماني
ويق���ول مراقب���ون إن ه���ذا التط���ور
سيعيد المكون السني إلى حالة التشرذم
السياسي التي بلغت أوجها قبيل سقوط
المدن الس���نية بيد تنظي���م داعش صيف
.2014
ويق����ول مق ّرب����ون من الحلبوس����ي إن
نوري المالك����ي هو الداع����م األول لحراك
يتمس����ك
إقال����ة رئي����س البرلم����ان ،الذي
ّ
بمقت����رح الدوائر المتع����ددة لكل محافظة
عراقية ،خالل االنتخابات المقبلة.
وي����درك المالكي أن تع����دّد الدوائر في
محافظات الوس����ط والجنوب س����يقضي
عل����ى فرصه في لملمة ش����تات مش����روعه
السياس����ي ال����ذي تع����رض للعدي����د م����ن
الضرب����ات القاضي����ة منذ خس����ر س����باق
الوالي����ة الثالثة في منصب رئيس الوزراء
أمام حيدر العبادي العام .2018
ويت����وزع جمه����ور المالكي ف����ي عدد
م����ن المحافظ����ات ،لكن����ه يت����وزع أيض����ا
عل����ى مس����توى المحافظة الواح����دة ،كما
في كرب��ل�اء والبصرة .وم����ن دون اعتبار
المحافظة كله����ا دائرة واحدة س����تضيع
أصوات جمهور المالكي وستقل المقاعد
التي يحصل عليها.

تصريح «فارغ» من ترامب حول نسف سد النهضة يسترضي المصريين
واش��نطن – أعط���ى الرئيس األميركي
دونال���د ترام���ب المصريي���ن ذخي���رة
إعالمية ودعائية من خ�ل�ال إظهار دعمه
الكامل لموقف بالدهم من س���د النهضة،
وح ّرضه���م على تفجي���ره ،لكن التصريح
أي
ال يتجاوز اس���ترضاء القاه���رة ودون ّ
تأثير له عل���ى أرض الواقع .في المقابل،
ف���إن كالم ترامب أثار ردة فع���ل إثيوبية
غاضبة وسريعة.
وانتق���د الرئيس األميرك���ي الجمعة
إثيوبيا على خلف ّية بنائها على نهر النيل
س ّد ًا ضخم ًا قد َتعمد مصر “إلى تفجيره”.
وق���ال ترامب أم���ام صحاف ّيي���ن “إ ّنه
وضع ِ
خطر ج ّد ًا ،ألنّ مصر لن تكون قادرة
على العيش بهذه الطريقة”.
وكان ترام���ب يتح���دّث م���ن المكتب
البيضوي في البيت األبيض ،بعد إعالنه

ا ّتف���اق تطبي���ع العالقات بين إس���رائيل
ودولة الس���ودان التي تخش���ى أيض ًا من
استنزاف مواردها المائ ّية بسبب السدّ.
وأض���اف “س���ينتهي به���م األمر إلى
عال
تفجير الس���دُّ .قلتها وأقولها بصوت ٍ
ُفجرون هذا السدّ .وعليهم
وواضح :س���ي ّ
أن يفعلوا شيئ ًا”.
وتاب���ع “كان ينبغي عليهم إيقافه قبل
وقت طويل من بدايته” ،مبدي ًا أس���فه ألنّ
ٍ
مصر كانت تشهد اضطراب ًا داخل ّي ًا عندما
بدأ مش���روع س��� ّد النهضة اإلثيوبي عام
.2011
وق���ال متابعون للش���أن المصري إن
المصريين ،الذي���ن تجاوبوا بحماس مع
تصريح���ات ترام���ب الت���ي أظهرتهم في
موقع صاح���ب الحق الذي يس���تطيع أن
يلج���أ إلى الق���وة ،يعرف���ون أن المغامرة

العس���كرية غير ممكنة لحسابات مصرية
خاص���ة ،وأن ال حل دون عقوبات أميركية
على إثيوبيا إلجبارها على تقديم تنازالت
ف���ي المفاوض���ات والقبول بالوس���اطات
واالحتكام إلى اتفاقيات سابقة.
وم���ن الواض���ح أن الرئي���س ترامب
هدف ،من خالل التصريح المثير للجدل،
إظه���ار دعمه لحليف���ه الرئيس المصري.
كما حمل التصريح رس���الة واضحة إلى
منتقدي السياسة الخارجية األميركية في
الحمالت االنتخابية ،وأن ترامب س���يظل
وفي���ا ألصدقائه في الش���رق األوس���ط إن
استمر في رئاسة الواليات المتحدة
وواف���ق ترامب المق ّرب م���ن الرئيس
المصري عبد الفتاح السيس���ي ،على أن
تؤدّي واش���نطن دور الوس���يط في ّ
ملف
السدّ.

وأعلن���ت الوالي���ات الم ّتح���دة ف���ي
س���بتمبر تعلي���ق ج���زء من مس���اعدتها
المال ّي���ة إلثيوبي���ا بعد ق���رار أديس أبابا
األحادي ملء س��� ّد النهضة على ال ّرغم من
ّ
“ع���دم إحراز تق���دّم” ف���ي المفاوضات مع
مصر والسودان.
ُ
وجدت لهم ا ّتفاق ًا،
وقال ترامب “لق���د
لك���نّ إثيوبيا انتهكته لألس���ف ،وما كان
ينبغ���ي عليها فع���ل ذلك .كان ه���ذا خط ًأ
كبير ًا”.
وأردف “ل���ن َيروا هذه األم���وال أبد ًا
ما ل���م يلتزموا بهذا اال ّتف���اق” .وتعهدت
ألي نوع
إثيوبيا الس���بت بعدم “الرضوخ ّ
م���ن االعت���داءات” بعدما هاج���م الرئيس
األميرك���ي دونالد ترامب الس���د الضخم
الذي تبنيه على نهر النيل وأشار إلى أن
تدمره.
مصر قد ّ

وداف���ع مكت���ب رئيس ال���وزراء أبيي
أحمد عن س���د النهضة الذي يفترض أن
يصبح أكبر محطة للطاق���ة الكهرومائية
في أفريقيا ،وق���ال إن إثيوبيا تعمل على
ّ
حل المش���كالت القائمة من���ذ فترة طويلة
بشأن المشروع مع السودان ومصر.
وقال مكتبه في بيان “مع ذلك ،ما زالت
التصريحات بتهدي���دات حربية إلخضاع
إثيوبيا لش���روط غير عادل���ة كثيرة .هذه
التهديدات واإلهانات للس���يادة اإلثيوبية
ه���ي انتهاكات واضحة للقانون الدولي”.

رسالة ترامب عن
المواجهة فخ للمصريين

محمد أبوالفضل
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ألي
وأضاف البي���ان “إثيوبيا لن تخضع ّ
أي نوع كان” .ونش���رت نسخة
اعتداء من ّ
منفصلة من البيان باللغة األمهرية بلهجة
أكثر ح���دة .وجاء فيها “هن���اك حقيقتان
أكدهما العالم .األول���ى أنه لم يعش أحد
بس�ل�ام بعد اس���تفزاز إثيوبيا .والثانية
ه���ي أن���ه إذا وقف اإلثيوبي���ون متحدين
لغرض واحد (…) فإنهم سينتصرون”.
ول���م يذك���ر مكت���ب أبي���ي ترام���ب
صراح���ة ،لكن بيان���ه جاء ف���ي الصباح
بعد تصريحات الرئيس األميركي بش���أن
النزاع حول السد النهضة .وتعتمد مصر
عل���ى نهر النيل في حوال���ى  97في المئة
الري ومياه الشرب وتعتبر السد
من مياه
ّ
تهديدا وجوديا .وتقول إثيوبيا إن السد
ض���روري لتزويدها بالكهرب���اء وتحقيق
التنمية.

ليبيا  1دينار  -السعودية  2ريال  -مصر  3جنيه مصري  -موريتانيا  120أوقية  -تونس  900مليم  -املغرب  3دراهم  -اجلزائر  7دينار  -البحرين  200فلس  -اليمن  50رياال  -الكويت  150فلسا  -اإلمارات  2درهم  -عمان  200بيزا  -قطر  2ريال  -العراق  2000دينار  -األردن  500فلس  -سوريا  150ليرة  -السودان  50دينارا

AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1

