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العالم

الحدث

فلسطين

تعاون «شكلي» في قضية خاشقجي :طموحات ابن سلمان على المحك
في محاولة لمواجهة ضغوط
سياسية واقتصادية غير مسبوقة على
الرياض ،بسبب الغموض الذي ال يزال
يكتنف مصير جمال خاشقجي ،تسعى
األخيرة إلى إظهار تعاونها مع سلطات
أنقرة من دون أن تترجم ذلك على
األرض ،خشية كشف الحقيقة
ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقتصادية املتزايدة على الرياض،
ل ـك ـش ــف م ـص ـي ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ج ـم ــال
خــاش ـق ـجــي ،وم ـطــال ـبــة دول حليفة
ل ـهــا بـ ـض ــرورة ال ـك ـشــف ع ـ ّـم ــا لــديـهــا
ُ
مــن «م ـع ـلــومــات» ،ت ـبــدي الـسـعــوديــة
«تـ ـع ــاون ــا ش ـك ـل ـي ــا» مـ ــع ت ــركـ ـي ــا ،مــن
خــال املشاركة في التحقيقات التي
تـجــريـهــا أن ـقــرة مـنــذ  12يــومــا ،وهــو
م ــا واف ـق ــت عـلـيــه األخـ ـي ــرة .لـكــن ذلــك
يطرح تساؤالت عن التعاطي التركي
ف ــي ال ـق ـض ـي ــة ،ف ــي وق ـ ــت ُي ـل ـم ــح فـيــه

قضية خاشقجي باتت
عقبة ابن سلمان الثانية
في طريق «رؤية »2030
مسؤولون أتــراك عبر وسائل إعالم،
م ـح ـل ـيــة وغ ــربـ ـي ــة ،ب ـش ـك ــل م ـم ـن ـهــج،
إلــى أن أنقرة تملك الحقيقة الكاملة
ب ـش ــأن مـصـيــر خــاش ـق ـجــي ،م ــن دون
أن تـتـهــم أن ـق ــرة ال ـس ـعــوديــة رسـمـيــا
بــاغ ـت ـيــالــه ،ف ــي ت ـنــاقــض واض ـ ــح مع
نتائج التحقيقات التي تكشف عنها
تـبــاعــا ،مــا يـشــي ب ــأن الـقـضـيــة باتت
تستخدم كــ«ورقــة» ضغط سياسية
ضد الرياض.
وف ـ ــي إطـ ـ ــار «ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون» ال ـس ـع ــودي
م ــع ت ــرك ـي ــا ،دخـ ــل  11ش ـخ ـصــا م ـقـ ّـر
القنصلية السعودية في إسطنبول،
أمــس ،للمشاركة في التحقيق ،ومن
املـتــوقــع أن يلتقي الــوفــد الـسـعــودي
م ـســؤولــن أت ــراك ــا ن ـهــايــة األس ـب ــوع.
فحتى اآلن ،لم تترجم ّ
نيات الرياض
ب ــ«ال ـت ـع ــاون» عـلــى األرض ،ف ــا هي

العالم

سمحت للمحققني األتراك بالتحري
ع ـ ـ ــن أث ـ ـ ـ ــر لـ ـخ ــاشـ ـقـ ـج ــي ف ـ ـ ــي م ـب ـن ــى
ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ،وال أع ـط ــت تـسـجـيــات
الـكــامـيــرات املثبتة داخ ــل القنصلية
للسلطات التركية ،للتأكد من مزاعم
م ـس ــؤول ـي ـه ــا ب ـ ــأن خ ــاش ـق ـج ــي خ ــرج
مـنـهــا ف ــي ال ـي ــوم نـفـســه ،ول ــم تسمح
أيضًا بدخول منزل القنصل ،محمد
العتيبي ،حيث يشتبه في وجود جثة
خــاشـقـجــي داخ ـل ـهــا ،بـعــدمــا وصلت
س ـ ـيـ ــارة سـ ـ ـ ــوداء ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،حـ ّـم ـلــت
صناديق من القنصلية إليه ،بحسب
ت ـس ـج ـيــات ال ـك ــام ـي ــرات ال ـخــارج ـيــة.
ورغم إعالن الرياض موافقتها على
السماح للسلطات التركية بالبحث
في ممثليتها في إسطنبول ،لكن تلك
املــوافـقــة اقـتـصــرت ،بحسب صحيفة
«ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح» ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى إج ـ ـ ــراء
«ب ـصــري» سطحي فـقــط ،تمامًا كما
سمحت مــن قـبــل ،لصحافيي وكالة
«روي ـ ـتـ ــرز» ب ــال ـت ـج ــوال وال ـت ـصــويــر،
األم ــر ال ــذي رفـضــه الـجــانــب الـتــركــي،
الذي ُيريد تفتيش املبنى باستخدام
مـ ـ ـ ـ ــادة «لـ ـ ــوم ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــول» ،وهـ ـ ـ ــي مـ ـ ــادة
كيميائية تسمح باكتشاف آثار الدم،
وتستعمل في مجال الطب الشرعي
وعلم الجنايات ،لكشف آثــار الدماء
الخفيفة غير الـظــاهــرة للعلن ،فيما
تؤكد الشرطة التركية أنها تعتقد،
استنادًا إلــى تحقيقاتها األولـيــة ،أن
خاشقجي قتل داخـ ُـل القنصلية من
رســل خصيصًا
قبل فريق سعودي أ ِ
إلى إسطنبول.
ولــم تـتـعــاون الــريــاض مــع السلطات
الـ ـت ــركـ ـي ــة ب ـت ـس ـل ـي ـم ـه ــا ت ـس ـج ـي ــات
ال ـك ــام ـي ــرات ال ــداخ ـل ـي ــة ،م ـنــذ دخ ــول
خــاشـقـجــي إل ــى الـقـنـصـلـيــة ،بــالــزعــم
أنـهــا «تـصــور وال تـسـجــل» ،كما قال
أخيرًا سفيرها لدى واشنطن ،خالد
بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي لـ ــم ُي ـق ـنــع
امل ـس ــؤول ــن األتـ ـ ــراك أو األم ـيــرك ـيــن،
ف ـي ـمــا أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ،رج ــب
ط ـيــب أردوغ ـ ـ ـ ــان ،أول م ــن أم ـ ــس ،أن
هذه األنظمة «قــادرة على التقاط أي
عـصـفــور يطير أو ذبــابــة تـخــرج من
ه ـن ــاك» .لـكــن فــي الــوقــت نـفـســه ،ثمة
تـنــاقــض فــي املـطــالـبــة الـتــركـيــة بتلك
ال ـت ـس ـج ـيــات ،أو م ـطــال ـبــة الــرئ ـيــس
أردوغان الرياض بـ«إثبات» قولها إن
خاشقجي خرج من القنصلية ساملًا،
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فــي ض ــوء تـقــاريــر تــؤكــد أن سلطات
أن ـقــرة أبـلـغــت واشـنـطــن أنـهــا تمتلك
ُ
«تسجيالت صوتية وفيديو» ،تظهر
ك ـيــف ج ــرى «اس ـت ـج ــواب وت ـعــذيــب»
خــاشـقـجــي ف ــي قنصلية ب ــاده قبل
«مقتله» ،بحسب ما كشفت صحيفة
«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» األم ـي ــرك ـي ــة ،ما
يـثـيــر ال ـش ـكــوك ح ــول تـلــك الـتـقــاريــر،
والغاية من وراء تسريبها ،خصوصًا
أن مـســؤولــن أت ــراك ــا رف ـضــوا تأكيد
صحتها أو نفيها.

«رؤية  »2030تهتز
اق ـت ـصــاديــا ،تـتـســع رق ـعــة تــداع ـيــات
الـ ـ ـقـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاول طـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــات
ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـم ــان
«اإلص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة» ،رغ ـ ــم ع ـ ــدم ات ـخ ــاذ
الدول الغربية الحليفة أي إجراء ات
ضـ ــد ال ـ ــري ـ ــاض ،وت ــأكـ ـي ــد ال ــرئ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،أن ــه ال
يريد وقف االستثمارات السعودية
ف ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــاده ،وس ـ ـ ــط الـ ـ ـج ـ ــدل املـ ـث ــار

ح ــول كـيـفـيــة وجـ ــوب ال ـت ـعــاطــي مع
الرياض إذا ثبت تورطها باغتيال
خ ـ ــاشـ ـ ـقـ ـ ـج ـ ــي .لـ ـ ـك ـ ــن ف ـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل،
أع ـل ـن ــت م ــؤسـ ـس ــات وم ـس ـت ـث ـم ــرون
ك ـ ـ ـبـ ـ ــار وص ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــون ،مـ ـق ــاطـ ـع ــة
ال ــري ــاض ،م ــا ت ــرك م ـش ــاري ــع كـبــرى
عــرضــة لـلـتـعـثــر ،ك ــان ي ـعــول عليها
ابـ ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق رؤيـ ـت ــه
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ك ـم ـش ــروع «نـ ـي ــوم»،
املدينة االقتصادية التي رصد لها
نصف تريليون دوالر ،إذ قاطع كل

من وزير الطاقة األميركي السابق،
إرن ـســت مــونـيــز ،واملـسـتـثـمــران تيم
بـ ـ ـ ــراون ،وسـ ـ ــام ألـ ـتـ ـم ــان ،أدواره ـ ـ ــم
االس ـت ـشــاريــة ف ـيــه ،مــا يـجـعـلــه على
سـكــة مـشــاريــع بـنــاء م ــدن صناعية
سابقة متعثرة ،كمنطقة امللك عبد
الـلــه فــي ال ــري ــاض ،الـتــي ب ــدأ العمل
بها في عام  ،2006لكن محور بناء
 73مبنى لم ينته حتى اآلن.
تبدو قضية جمال خاشقجي ،أيضًا،
عـقـبــة ثــانـيــة فــي طــريــق اب ــن سلمان
لجذب استثمارات أجنبية ومحلية،
كأحد أهم أعمدة «رؤية  »2030التي
ت ـهــدف إل ــى تـنــويــع االق ـت ـص ــاد ،بعد
حـمـلــة ب ــدأه ــا ف ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي/
نوفمبر املاضي ،ولم تنته حتى اآلن،
ضد أمراء ورجال أعمال وصحافيني،
أثــارت مخاوف لدى املستثمرين من
دخ ـ ــول امل ـم ـل ـكــة .إذ أع ـل ـنــت ع ـشــرات
ال ـشــركــات والـشـخـصـيــات املــرمــوقــة،
أمـ ــس ،مـقــاطـعـتـهــا «مــؤت ـمــر م ـبــادرة
مستقبل االسـتـثـمــار» فــي الــريــاض،
املزمع أن يبدأ في الـ  23هذا الشهر،
مــا يشكل ضــربــة كبيرة لــ«صـنــدوق
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـع ــام ــة» (سـ ـي ــادي)،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـي ــف امل ـ ــؤت ـ ـمـ ــر .وم ــن
بــن ال ـشــركــات ،شبكتا «س ــي أن بي
سـ ــي» و«بـ ـل ــومـ ـب ــرغ» ،ال ـل ـت ــان لـهـمــا
دور كـبـيــر ف ــي املــؤت ـمــر ،وصحيفتا
«ف ــاي ـن ـن ـش ــال ت ــاي ـم ــز» و«نـ ـي ــوي ــورك
تايمز» ،وكذلك مراسلون ومحررون
م ــن «ذي إي ـك ــون ــوم ـي ـس ــت» ،رغـ ــم أن
املؤتمر يعتمد كثيرًا على صحافيني
إلدارة جلساته الرئيسية ،باإلضافة
إل ــى مستثمرين ك ـبــار ،كــاملـلـيــارديــر
ستيف كـيــس ،والــرئ ـيــس التنفيذي
لـشــركــة «أوبـ ــر» ،دارا خـســروشــاهــي.
وال ـ ـ ـضـ ـ ــربـ ـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـصـ ـن ــدوق
ال ـس ـي ــادي ،تـمـثـلــت ب ــإع ــان شــركــات
وم ـس ـت ـث ـمــريــن ك ـب ــار آخ ــري ــن ،أم ــس،
إلـغــاء تعاقداتهم مــع السعودية ،أو
استثمارات
وقف محادثاتهم بشأن
َ
أو مشروعات محتملة ،ريثما ُيكشف
عن خاشقجي ،مثل شركة العالقات
العامة في واشنطن «هاربر غروب»،
و«فيرجن غروب» ،التي كانت تجري
محادثات مع صندوق االستثمارات
ال ـعــامــة ،ب ـشــأن اس ـت ـث ـمــارات مزمعة
بقيمة مليار دوالر.
(األخبار)

ّ
عباس ينوي حل «التشريعي»...
و 7شهداء في غزة والسجون
يتحايل محمود عباس
جيدًا في معاركه الداخلية
مع «حماس» ،ساعيًا إلى
نزع ّ
أي غطاء يتيح للحركة
التعاطي مع األمم المتحدة
ومصر وقطر .وميدانيًا،
تتواصل «مسيرات العودة»،
فيما قدمت إيران  5ماليين
دوالر لدعمها
غزة ــ هاني إبراهيم
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ـ ــذي عـ ـم ــل فـ ـي ــه رئ ـي ــس
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،مـ ـحـ ـم ــود
ع ـب ــاس ،عـلــى تـجــديــد «شــرع ـي ـتــه» في
«منظمة التحرير» عبر عقد املجلسني
«الوطني» و«املركزي» ليعاد انتخابه
رئيسًا للمنظمة ولجنتها التنفيذية،
يسعى إلــى نــزع آخــر «قــاع الشرعية»
من حركة «حماس» ،عبر حل املجلس
الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي (ال ـ ـ ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان) وتـ ـف ــوي ــض
صــاح ـيــاتــه إلـ ــى «امل ـج ـل ــس امل ــرك ــزي»
التابع للمنظمة .وعلمت «األخبار» من
مصادر فتحاوية أن عباس عازم على
إن ـه ــاء دور «ال ـت ـشــري ـعــي» ال ــذي ف ــازت
«حـ ـم ــاس» بـغــالـبـيــة م ـقــاعــده ف ــي آخــر
انتخابات تشريعية عــام  ،2006وذلك
خــال جلسة «املــركــزي» املزمع عقدها
نهاية الشهر الجاري في رام الله.
تقول املصادر إن خطوة عباس تهدف
إل ــى «مــزيــد مــن الـضـغــط عـلــى حماس
بسبب خـطــواتـهــا الـهــادفــة لالنفصال
بقطاع غــزة» ،موضحة أن السيناريو
املتوقع خالل جلسة «املركزي» يتمثل
ف ــي س ـحــب صــاح ـيــات «الـتـشــريـعــي»
وم ـن ـح ـهــا ل ـ ــأول مــوق ـتــا ح ـتــى إجـ ــراء
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس أن
«امل ـ ــرك ـ ــزي» ه ــو ص ــاح ــب ق ـ ــرار إن ـشــاء
«التشريعي» إبان تشكيل السلطة بعد
اتـفــاق أوسـلــو عــام  .1994وبــذلــك ،يرى
رئيس السلطة أن «حماس» ستفقد أي
صفة رسمية أو شرعية حــول تمثيل

الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وه ــو م ــا يمكن
أن يؤثر في تعامل املصريني أو األمم
املتحدة معها ،كذلك يرى أنه سيحدث
تغييرات في طبيعة النظام السياسي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وم ـ ــن ض ـم ـن ـهــا إع ـ ــادة
بـعــض ال ـصــاح ـيــات م ــن الـسـلـطــة إلــى
«منظمة التحرير».
وفي ظل الحملة الفتحاوية املستمرة
على غ ــزة ،بسبب اإلج ـ ــراءات األخـيــرة
ال ـ ـتـ ــي ن ـس ـق ـت ـه ــا األم ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة مــع
«ح ـ ـمـ ــاس» (راجـ ـ ـ ــع ع ـ ــدد أمـ ـ ـ ــس) ،دع ــا
م ـس ـت ـشــار ع ـب ــاس ل ـل ـش ــؤون الــدي ـن ـيــة،
م ـح ـمــود ال ـه ـب ــاش ،إل ــى «إنـ ـه ــاء كـيــان
حماس» بوصف ذلك «فريضة شرعية
وضـ ــرورة وطـنـيــة لـكــي نــذهــب جميعًا
إلـ ــى ت ـحــريــر ال ـ ـقـ ــدس ...ل ــن ن ـق ـبــل أبـ ـدًا
اس ـت ـم ــرار ه ــذا ال ــوض ــع وهـ ــذا الـفـصــل
األسود من تاريخ شعبنا».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـ ـعـ ـ ّـول «حـ ـ ـم ـ ــاس» عـلــى
ً
إفشال خطوة عباس قانونيًا ،مستندة
إلى القانون األساسي للسلطة الذي ال
ّ
يعطي أحدًا صالحية حل «التشريعي»
إال ن ـف ـســه ،وأن ح ــل امل ـجـلــس ال يـكــون

إال بـحــل السلطة كليًا عـبــر اللجنتني
«امل ــرك ــزي ــة» و«ال ـت ـن ـف ـيــذيــة» للمنظمة.
وت ـ ــرى ال ـح ــرك ــة ،ال ـت ــي ت ـق ــول م ـصــادر
فيها إنها وصلتها معلومات مؤكدة
عـ ـ ـ ــن نـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس بـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ح ــل
«التشريعي» ،أن هذه الخطوة جزء من
العقوبات الجديدة التي ينوي فرضها
ع ـلــى غ ــزة ب ـهــدف دف ــع «حـ ـم ــاس» إلــى
ال ــرض ــوخ ل ـشــروطــه وتـسـلـيــم غ ــزة من
مبدأ «املـهــزوم» ال «الشراكة» ،وهــو ما

ّ
وزعت إيران دعمًا
بـ 5ماليين دوالر على
أهالي شهداء
«المسيرات» وجرحاها

استشهد  6وأصيب العشرات خالل «مسيرات العودة» في غزة أمس (أ ف ب)

ترفضه الحركة.
جـ ــراء ذلـ ــك ،تـضـيــف امل ـص ــادر الـثــانـيــة
أن «حماس» قــررت استباقًا لذلك عقد
جـلـســة بــرملــانـيــة قـبــل عـقــد «امل ــرك ــزي»،
وذلك بالتعاون مع «التيار اإلصالحي»
فــي حــركــة «ف ـتــح» ال ــذي ي ـقــوده محمد
دح ــان ،وع ــدد مــن ال ـنــواب املستقلني،
وذلك إلعادة تفعيل «التشريعي» عبر
ان ـت ـخــاب هـيـئــة جــديــدة لــرئــاسـتــه ،من
أج ــل إف ـقــاد عـبــاس مـبــرر حــل املجلس
املتعطل منذ عام .2007
يشار إلــى أن رئيس املكتب السياسي
ل ــ«ح ـمــاس» ،إسماعيل هنية ،قــال في
كـلـمــة مـسـجـلــة أمـ ــس ،إن ه ـنــاك سعيًا
إليـ ـج ــاد ت ـف ــاه ـم ــات م ــع أط ـ ـ ــراف ع ــدة،
بـيـنـهــا م ـصــر وق ـط ــر واألمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
«يمكن أن تقود إلى تهدئة مع إسرائيل
مقابل كسر الحصار عن قطاع غــزة...
ل ــن يـ ـك ــون ل ـه ــا (الـ ـتـ ـه ــدئ ــة) أي أث ـم ــان
سياسية ول ــن تـكــون ج ــزءًا مــن صفقة
القرن».
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،اس ـت ـش ـه ــد  6فـلـسـطـيـنـيــن
برصاص االحـتــال وأصيب عــدد آخر
خالل مشاركتهم في «مسيرات العودة»
ع ـلــى الـ ـح ــدود م ــع فـلـسـطــن املـحـتـلــة،
وذلــك في وقت وزعــت فيه الجمهورية
اإلسالمية فــي إي ــران دعمًا للمسيرات
بـ ـق ــراب ــة  5مـ ــايـ ــن دوالر خـصـصــت
لشهداء املسيرات ُ
ومصابيها ،وهو ما
ّ
مكن الحكومة التي تديرها «حماس»
مــن تــوزيــع مـبـلــغ  500شـيـكــل ()$150
عـلــى قــرابــة  2000مــن أهــالــي الـشـهــداء
واملصابني.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن «ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي األس ـ ـيـ ــر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي» اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد األسـ ـي ــر
وســام عبد املجيد شــالــدة ( 28عامًا،
م ــن ب ـل ــدة سـعـيــر ف ــي ال ـخ ـل ـيــل جـنــوب
الـضـفــة املـحـتـلــة) ،فــي سـجــن «أي ـلــون»
ب ــال ــرم ـل ــة امل ـح ـت ـل ــة .وأوض ـ ـ ــح الـ ـن ــادي
فــي بـيــان أم ــس ،أن سلطات االحـتــال
أبـلـغــت عــائـلـتــه بــاسـتـشـهــاده دون أي
تـفــاصـيــل ،عـلـمــا أن شــالــدة مسجون
م ـنــذ ع ــام  ،2015وم ـح ـكــوم بــالـ ّـسـجــن
ال ـف ـع ـلــي ل ـس ـبــع سـ ـن ــوات ق ـضــى مـنـهــا
ثـ ـ ــاث س ـ ـن ـ ــوات ،وهـ ـ ــو مـ ـ ـت ـ ــزوج وأب
ألربعة أبناء.

ُ
«البيروقراط» والملك :نسخة من «مواجهات» سابقة؟
األردن

تنتظر الساحة األردنية ،األسبوع
المقبل ،انطالق تحركات لـ«التيار
البيروقراطي» ،تنفيذًا لبيانه األخير الذي
ّ
جدد فيه انتقاده التفرد بالسلطة
والفساد ،ودعوته إلى «اإلصالح».
تغيب األحزاب عن سيرورة هذه
وفيما ُ
ّ
التحركات ،تطرح تساؤالت عما يمكن أن
تؤول إليه ،في ظل مؤشرات على ميل
السلطة إلى احتوائها
فــي خـضـ ّـم ج ــدل كبير عـلــى الساحة
األردنية طاول امللك عبد الله وعائلته،
وتـمـحــور ح ــول انـشـقــاقــات محتملة
وقضايا فساد ،بــدت الفتة لكثيرين
الحركة التي شهدها «التيار املحافظ
الـبـيــروقــراطــي» ،ال ــذي كــان لوجوهه
قصب السبق في ذلــك الـجــدل .حركة
يـ ـب ــدو واضـ ـ ـح ـ ــا ،الـ ـ ـي ـ ــوم ،فـ ــي ض ــوء
نـشــاطــات «ال ـت ـيــار» ،أنـهــا استهدفت
تمهيدًا
إعادة ترتيب البيت الداخليّ ،
للعودة إلى املشهد .قبل أيام ،وقعت
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شخصيات عــديــدة على بيان باسم
ُّ
«ل ـج ـن ــة امل ـت ــاب ـع ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ،ات ـه ــم
امل ـلــك بـتـجــاهــل امل ـطــال ـبــات الشعبية
وال ــوط ـن ـي ــة« ،واإلمـ ـ ـع ـ ــان ف ــي الـسـيــر
بالبالد من ّ
سيئ إلى أسوأ» .وانتقد
البيان التعديالت الدستورية التي
ّ
ووسـ ـع ــت
أجـ ــريـ ــت فـ ــي ع ـ ــام ،2014
م ــن ص ــاح ـي ــات امل ـل ــك امل ـط ـل ـقــة الـتــي
«ق ــام بتفويضها إل ــى غ ـيــره ،فــأســاء
اس ـت ـخــدام ـهــا ،األمـ ــر الـ ــذي أدى إلــى
ت ـعـ ّـمــق ال ـف ـســاد واس ـت ـش ــرائ ــه بنحو
كبير ومكشوف ،مع عدم القدرة على
املراقبة واملحاسبة».
على
ـيء
ـ
ج
ـ
مل
ا
ـد
ـ
ي
ـد
ولـيــس بــاألمــر الـجـ
ّ
ذك ـ ــر ال ـ ــدي ـ ــوان امل ـل ـك ــي ،الـ ـ ــذي يـمــثــل
مــؤس ـســة ضـخـمــة ت ـع ــداد موظفيها
باآلالف ،حتى «أصبحوا سلطة فوق
جـمـيــع الـسـلـطــات خــافــا لـلــدسـتــور،
ما انعكس بصورة خطيرة ومدمرة
عـ ـل ـ َـى ح ــاض ــر األردن وم ـس ـت ـق ـب ـلــه،
َ
ّ
مهب الريح ،وأثار
ووضع البالد في
ّ
قـلــق األردنـ ـي ــن ،وصــعــد هواجسهم
عـلــى مـصـيــر وط ـن ـهــم» كـمــا ورد في
ال ـب ـيــان .ورأى املــوق ـعــون أن تـجــاوب
املـلــك مــع املـطــالــب الشعبية «لــم يكن
إال بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات ش ـك ـل ـيــة م ـف ــرغ ــة مــن
امل ـض ــام ــن وال ـف ـع ــال ـي ــة ،ووعـ ـ ــود بال

ت ـن ـف ـيــذ ،ه ــدف ـه ــا اس ـت ـغ ـف ــال الـشـعــب
وصــرف أنـظــاره عن فضائح الفساد
املـ ـت ــوالـ ـي ــة ،وعـ ـ ــن ط ـب ـي ـع ــة ال ـس ـل ـطــة
الفردية املطلقة للحكم» ،معتبرين أن
األمــور «وصلت إلــى طريق مسدود،
وأن ّمرحلة جديدة يجب أن تبدأ».
وت ـمــثــل «ل ـج ـنــة امل ـتــاب ـعــة الــوطـنـيــة»

ش ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــات مـ ـ ـ ـ ــن املـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدي ـ ــن
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن واملـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــن وأب ـ ـن ـ ــاء
الـ ـعـ ـش ــائ ــر ،وب ـ ـعـ ــض ال ـش ـخ ـص ـي ــات
ال ـح ــزب ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة والـ ـح ــالـ ـي ــة مــن
اليسار والـيـمــنِ ،مـ َّـمــن أول ــوا مسألة
«الهوية الوطنية األردنـيــة» أولوية،
واعتبروا أنفسهم أصحاب املصلحة

ّ
يحمل «البيروقراط» الملك المسؤولية عن األوضاع المتردية في البالد

ّ
فــي ال ـح ـفــاظ عـلــى ال ــدول ــةُ .يـشــخــص
هؤالء األزمة الحالية على أنها أزمة
تـفـ ّـرد بالسلطة ،واسـتـنــزاف ملقدرات
األردن ،ويقولون إن لديهم برنامجًا
وطنيًا يقوم في أساسه على تفعيل
الــدس ـتــور ،واع ـت ـبــار الـشـعــب مصدر
ُ
ال ـس ـل ـطــات .وال ت ـع ـ ّـد صـيـغــة الـبـيــان

ال ـص ــادر أخ ـي ـرًا وال ب ـن ــوده جــديــدة،
على
إال أن فـيـهــا تـكـثـيـفــا وت ــرك ـي ـزًا ّ
الــوضــع الــداخـلــي األردنـ ــي ،وتجنبًا
للنقاط الخالفية املتعلقة بالعالقات
الـخــارجـيــة ،وال سيما فــي املــوضــوع
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري .وك ـ ــان ـ ــت «ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة» قــد
اجتمعت فــي بـيــت العميد املتقاعد
علي الحباشنة ،الــذي وصله تهديد
م ــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ،ف ــي مـحــاولــة
لثنيه عــن املـضــي قــدمــا فــي مـشــروع
ال ـب ـي ــان ،وتــرج ـم ـتــه عـمـلـيــا بـخـطــوة
ُ ّ
أولى ستكون وقفة احتجاجية تنظم
ُ
األسـبــوع املقبل ،فيما استدعي إلى
محكمة أمن الدولة.
وي ـق ــول الـحـبــاشـنــة ،ف ــي حــديــث إلــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إنـ ــه رفـ ــض االس ـت ـجــابــة
لالستدعاء ،خصوصًا أنه «من دون
ُ ّ
بإلغاء
ذكر أسباب» ،مجددًا املطالبةُ َ
حدثت
محكمة أمن الدولة التي «است ِ
خارج نصوص الدستور ،وهي غير
م ـع ـتــرف ب ـه ــا» ،وب ـش ــأن ال ـت ـهــديــدات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وص ـ ـل ـ ـتـ ــه وب ـ ـ ـعـ ـ ــض زمـ ــائـ ــه
ُالعسكريني ،أشار الحباشنة إلى أنه
أخ ـب ــر بــأنــه س ـيــواجــه مـجـمــوعــة من
ّ
الـتـهــم ،ف ـكــان رده أن باستطاعتهم
اعتقاله من بيته ،أما هو فلن يراجع
محكمة أمــن الــدولــة .أمــا عــن «لجنة

امل ـتــاب ـعــة» وال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر عـنـهــا،
فلفت إلــى أن األخـيــر يختصر جهد
م ــا يـ ـق ــارب ع ــام ــا ف ــي ت ـج ـم ـيــع كــافــة
الـ ـق ــوى ال ــوط ـن ـي ــة ،وج ـم ـي ــع ت ــاوي ــن
الشعب األردن ــي وأحــزابــه وعشائره
وشخصياته ،مضيفًا أن هذا البيان
ّ
متعلق بالدستور ،وضرورة أن يكون
نظام الحكم «نيابيًا ملكيًا وراثيًا»،
وأن يكون التمثيل الحقيقي للشعب
م ــن خ ـ ــال ب ــرمل ــان (ن ـ ـ ــواب وأعـ ـي ــان)
منتخب دون تزوير إلرادة األردنيني.
وردًا على سؤال ّ
عما يتميز به البيان
الحباشنة
الجديد عن ســواه ،أجــاب
ّ
بـ ـ ــأن تـ ـم ــاي ــزه ي ـ ّك ـم ــن فـ ــي امل ــوقـ ـع ــن
ع ـل ـيــه ،وه ــم م ـمــثـلــو «ال ـب ـي ــروق ــراط»
ال ـع ـس ـك ــري ــون واملـ ــدن ـ ـيـ ــون ،وج ـ ــاءت
تــواق ـي ـع ـهــم ب ـص ـفــات ـهــم الـشـخـصـيــة
ال بتمثيلهم ل ـت ـيــارات أو أح ــزاب أو
ه ـي ـئــات ،مـتــابـعــا أن ه ــؤالء تــوافـقــوا
ُ
عـلــى الـقـضــايــا الــداخ ـل ـيــة ال ـتــي تـعـ ّـد
«األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم» .وب ـ ـش ـ ــأن غ ـ ـيـ ــاب أح ـ ـ ــزاب
امل ـعــارضــة الـقــومـيــة وال ـي ـســاريــة عن
الئـ ـح ــة ال ـت ــوق ـي ـع ــات ،أشـ ـ ــار إل ـ ــى أن
هناك بعض الشخصيات الحزبية،
ولكن «ال وجود ألحزاب حقيقية في
ّ
مخصصات
األردن مــا دام ــت تــأخــذ
مالية من الدولة ،وال ّ
تحرك ساكنًا»،

يطالب «البيروقراط»
بـ«نظام نيابي
ملكي وراثي»

واصفًا تلك األحــزاب بأنها «لغايات
الــدي ـكــور وتـنـتـظــر الـتـعـلـيـمــات» .أمــا
رئـيــس ال ـ ــوزراء والـ ـ ــوزراء ،فـ ُـهــم ـ ـ من
وج ـ ـهـ ــة نـ ـظ ــر ال ـح ـب ــاش ـن ــة ـ ـ ـ «م ــدي ــر
ّ
يصرفون أعمال الدولة،
وموظفون»،
ويقومون بجباية الضرائب ،وهم «ال
يملكون والية عامة» .وعن توقعاته
ب ـخ ـص ــوص ال ــوقـ ـف ــة االح ـت ـج ــاج ـي ــة
ً
األولـ ــى ،أج ــاب بــأنــه يـتــوقــع «تـفــاعــا
إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــا سـ ـيـ ـفـ ـض ــي إل ـ ـ ـ ــى نـ ـج ــاح
أول ف ـع ــال ـي ــة ،ض ـم ــن م ـج ـمــوعــة مــن
الفعاليات التي ستكون متدرجة».
ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،أكـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ــائـ ـ ــب األم ـ ـ ــن
ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ــ«ح ـ ــزب ال ـ ــوح ـ ــدة ال ـش ـع ـب ـيــة
الــديـمـقــراطــي األردنـ ــي» (أكـبــر أحــزاب
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـق ــوم ـي ــة والـ ـيـ ـس ــاري ــة)،

عـ ـص ــام ال ـ ـخـ ــواجـ ــا ،فـ ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن ــه ل ــم يـحـصــل تــواصــل
بشكل مؤسسي مع ائتالف األحــزاب
القومية واليسارية ،ســواء مــن خالل
األمناء العامني لألحزاب ،أو من خالل
الـحــزب الــذي يـتــرأس دورة االئـتــاف،
ع ــادًا ذل ــك «نـقـطــة ضـعــف فــي الـبـيــان،
ال ــذي تـتـقــاطــع الـكـثـيــر مــن طــروحــاتــه
م ـ ــع طـ ـ ــروحـ ـ ــات األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـق ــوم ـي ــة
وال ـي ـس ــاري ــةّ ،ك ــذل ــك إن الـشـخـصـيــات
املـعــروفــة املــوقـعــة عليه سـبــق لـهــا أن
عملت مـ ّـع األحـ ــزاب» .ورأى الخواجا
أنــه «بـغــض النظر عــن حسن النيات،
لكن إذا كانت هناك رغبة بفعل وطني
جـ ــامـ ــع ،يـ ـج ــب ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع ك ــاف ــة
األطــر السياسية واملعنية باإلصالح
وت ـع ــزي ــز ال ـح ـي ــاة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة».
وحــول إمكانية مشاركة األحــزاب في
ّ
الوقفة التي تنظمها «لجنة املتابعة»،
ق ــال إن «ق ـ ــرار امل ـشــاركــة يـحـتــاج إلــى
نقاش وتــواصــل ،وال سيما أن هناك
نـ ـق ــاط ــا تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى تـ ـ ــوافـ ـ ــق ،وق ــد
تحدث م ـشــاورات فــي األي ــام املقبلة».
الحباشنة قــد أف ــاد «األخ ـبــار»
وك ــان
ّ
بــأن عــدد املــوقـعــن على البيان ناهز
ألـفــا ،وأن اجتماعًا للجنة اإلعالمية
س ـ ُـيـ ـعـ ـق ــد ال ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،عـ ـل ــى أن

ي ـجــري ال ـتــواصــل م ــع األحـ ـ ــزاب .وفــي
تـعـلـيـقــه ع ـلــى اس ـت ــدع ــاء الـحـبــاشـنــة
ملحكمة أم ــن ال ــدول ــة ،أش ــار الـخــواجــا
إل ــى أن االس ـت ــدع ــاءات والـتـحـقـيـقــات
وال ـض ـغــوطــات م ـس ـت ـمــرة ،ب ــل وشـهــد
عهد حكومة عمر ال ــرزاز تراجعًا في
الحريات على صعيدين :األول متعلق
بــاس ـتــدعــاء ال ـحــزب ـيــن وال ـنــاش ـطــن،
وال ـثــانــي بـمـنــع فـعــالـيــات ونـشــاطــات
ذات بـعــد ق ــوم ــي ،وب ــذل ــك ل ــم تختلف
والية الرزاز عن والية سابقيه.
فـ ــي ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،يـ ـب ــدو واض ـ ـحـ ــا أن
«الـ ـبـ ـي ــروق ــراط» ي ـس ـعــى إلـ ــى تـقــديــم
نفسه كـ«خيار وطـنــي» ،يرتكز على
ال ــدس ـت ــور ،ويـسـعــى إل ــى إصــاحــات
في ذلك إلى القاعدة
داخلية ،مستندًا ّ
الشعبية الـتــي يمثلها ،واملـتـضــررة
كـثـيـرًا م ــن ت ــراج ــع االم ـت ـي ــازات ،بعد
فشل مشاريع االنفتاح االقتصادي،
والـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــوخ لـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ال ـت ـص ـح ـي ــح
الـتــي أمــاهــا صـنــدوق النقد والبنك
الدوليان .لكن يبقى السؤال عن مدى
نجاح هــذا الحراك الــذي ّ
يحمل امللك
املسؤولية عن أحوال البالد املتردية،
وما يمكن أن تؤول إليه األمور إذا ما
ق ـ ّـررت السلطات تصعيد خطواتها
الحتوائه؟

