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العالم

العالم

ّ
ٌ
الشاهد يترشح للرئاسة استنساخ لتجربة السبسي؟
تونس

ّ
وشهد اليوم
تونس،
في
الرئاسية
لالنتخابات
ح
الترش
انتهت ،أمــس ،آجــال
ٌ
ّ
األخير تقديم رئيس الحكومة ،يوسف الشاهد ،أوراق ترشحه .إعالن مهد
له األخير بإلقاء خطاب ّ
يصور فيه نفسه زعيمًا يسعى إلى إحداث توازن
مع «حركة النهضة» ،في محاولة لتكرار تجربة رئيس الجمهورية الراحل
حبيب الحاج سالم
ّ
امـ ـت ــدت آج ـ ــال ال ـت ــرش ــح لــان ـت ـخــابــات
الرئاسية التونسية السابقة ألوانها
طــوال األسـبــوع املــاضــي .وفيما توالت
الـتــرشـيـحــات ف ــي األي ـ ــام األول ـ ــى ،بقي
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ،ي ــوس ــف ال ـش ــاه ــد،
ّ
م ـت ـك ــت ـم ــا ح ـ ـ ــول م ــوقـ ـف ــه م ـ ــن خ ــوض
ال ـس ـب ــاق ،لـيـنـهــي ص ـم ـتــه ،م ـس ــاء أول
مــن أم ــس ،حــن ألـقــى خـطــابــا ملناسبة
انعقاد «مجلس وطني ّ
موسع» لحزبه
«ت ـح ـيــا ت ــون ــس» ،أع ـل ــن ف ـيــه تــرشـحــه،
ورس ــم الـخـطــوط العريضة لبرنامجه
االنتخابي .فــي خطابه ،دافــع الشاهد

حاول الشاهد إبعاد نفسه عن
«النهضة» بعدما كانت ،لفترة،
الداعم األبرز له
عــن حصيلة ثــاثــة أعـ ــوام مــن الـحـكــم،
وقال إن املؤشرات االقتصادية صارت
اليوم إيجابية بعدما وجدها سلبية.
ّ
وركـ ــز ،فــي ه ــذا الـسـيــاق ،عـلــى جـهــوده
في مكافحة الفساد ،مشيرًا ،خصوصًا،
إل ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات ال ـ ـتـ ــي اق ـت ــرح ـت ـه ــا
ح ـك ــوم ـت ــه فـ ــي الـ ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــي،
وأق ـ ّـره ــا ال ـبــرملــان ،لكنها سـقـطــت بعد
ت ـع ـط ـيــل ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــراح ـ ــل ،ال ـب ــاج ــي
ق ــائ ــد ال ـس ـب ـســي ،تـنـفـيــذهــا .ت ـعــديـ ٌ
ـات
ت ـ ـفـ ــرض عـ ـل ــى املـ ــرش ـ ـحـ ــن ل ـل ــرئ ــاس ــة
تقديم وثائق تفيد بدفعهم للضرائب،
إض ــاف ــة إل ــى اش ـت ــراط ــات أخـ ــرى كــانــت
تهدف إلــى إقـصــاء عــدد مــن املرشحني
«الشعبويني» .وحــاول الشاهد ،أيضًا،
إبـعــاد نفسه عــن «حــركــة النهضة» ،إذ
ًّ
نفى أن يكون مدعومًا منها ،مستدل
عـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك ب ـت ـق ــدي ـم ـه ــا م ــرشـ ـح ــا مــن
داخلها ،هو الرئيس املوقت للبرملان،
عبد الفتاح مــورو .وقصة الشاهد مع
«ال ـن ـه ـض ــة» ل ـهــا سـ ـي ــاق؛ ف ـهــي كــانــت،

ل ـف ـتــر ٍة ،ال ــداع ــم األبـ ــرز لــه حــن اختلف
مــع ا ّلـسـبـســي وحــركــة «نـ ــداء تــونــس»،
إذ مــثـلــت ال ـطــرف األس ــاس ــي املـعــارض
ل ـت ـن ـح ـي ـتــه مـ ــن ع ـل ــى ُ طـ ــاولـ ــة ت ـحــالــف
ّ
«الــوحــدة الوطنية» املشكل من أحــزاب
ومنظمات مهنية.
ال ـص ــورة ال ـجــديــدة ال ـتــي أراد يــوســف
الشاهد رسمها لنفسه خــال خطابه،
ف ـي ـه ــا تـ ـش ـ ّـب ـ ٌـه ب ـ ــال ـ ــدور الـ ـ ــذي قـ ـ ــام بــه
ال ـس ـب ـســي .ي ــري ــد رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة أن
يكون هو وحزبه قــوة تــوازن سياسي
ض ـ ـ ـ ّـد «ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة» ،ب ــوصـ ـف ــه م ــرش ــح
«ال ـق ــوى الــديـمــوقــراطـيــة والـتـقــدمـيــة»،
تـمــامــا كـمــا فـعــل الــرئـيــس الــراحــل عند
تــأس ـي ـســه «نـ ـ ــداء ت ــون ــس» عـ ــام .2012
ت ــواج ــه رغ ـب ــة ال ـشــاهــد مـشـكـلــة ،وهــي
ت ـغ ـ ّـي ــر امل ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي ع ـم ــا ك ــان
عـلـيــه ق ـبــل سـبـعــة أع ـ ــوام .الـ ـي ــوم ،ثمة
ت ـنــوع كـبـيــر ف ــي ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة،
كـ ـم ــا ل ـ ــم تـ ـع ــد «ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة» ال ـخ ـص ــم
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي تـ ـت ـ ّ
ـوح ــد ض ـ ــده بـقـيــة
الساحة ،حيث ظهرت كيانات جديدة
تقودها شخصيات قادمة من اإلعــام
والـجـمـعـيــات والـنـظــام الـســابــق فشلت
محاولة إقصائها.
الــوضــع الـحــالــي للسياسة التونسية
ّ
يتجه نحو تشكل محورين جديدين:
يشمل األول القوى الحاكمة والفاعلة
ف ــي األع ـ ـ ــوام ال ـس ــاب ـق ــة ،ومـ ـح ــورًا آخــر
ّ
«الشعبويني».
يحوي الالعبني الجدد
ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،م ــن املـمـكــن أن تشهد
الــدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية
ت ـح ــال ـف ــات واسـ ـع ــة ب ــن م ـك ــون ــات ّكــل
م ـحــور .وم ــن غـيــر املـمـكــن ،اآلن ،تــوقــع
م ــا س ـي ـح ـصــل ،ل ـك ــن ال ـج ـم ـيــع ي ـ ّ
ـرج ــح
املـ ــرور إل ــى دورة ثــانـيــة لــانـتـخــابــات
بسبب كثرة املرشحني وتـقــارب نسب
شعبيتهم .يضفي ذلــك ضبابية على
املشهد ،جعلت الجميع يقدم مرشحه
عـلــى أم ــل الـنـجــاح فــي الـ ــدورة األول ــى،
أو على األقل القيام بدور تفاوضي ما
الحقًا.
ال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد فـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاحـ ــة

أعلن الشاهد ّنيته عدم االستقالة من منصب رئيس الحكومة خالل السباق الرئاسي (أ ف ب)

األردن

الـسـيــاسـيــة لـيـســوا املـشـكـلــة الــوحـيــدة
أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـشـ ــاهـ ــد .ف ــال ــرج ــل حـ ـ ـ ــاول أن
يـجـ ّـمــع أك ـبــر ق ــدر مـمـكــن مــن األح ــزاب
وال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـقــري ـبــة م ـنــه فـكــريــا،
ونـجــح فــي استقطاب عــدد مــن هــؤالء
لـحـكــومـتــه ول ـحــزبــه «تـحـيــا تــونــس»،
ـاف .ت ــوج ــد ال ـي ــوم
ل ـك ــن ذل ـ ــك غ ـي ــر كـ ـ ـ ـ ٍ
وفـ ـ ـ ــرة فـ ــي م ــرشـ ـح ــي مـ ــا ي ـ ـعـ ــرف فــي
تونس بـ«العائلة الوسطية» ،تشمل
ش ـخ ـص ـي ــات وازن ـ ـ ـ ــة .مـ ــن بـ ــن هـ ــؤالء
وزي ــر ال ــدف ــاع ،عـبــد الـكــريــم الــزبـيــدي،
املــدعــوم مــن «ن ــداء تــونــس» وع ــدد من
وي َّ
البرملانينيُ ،
صور كوريث سياسي
للرئيس الراحل .وهناك أيضًا رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة األس ـ ـبـ ــق ،مـ ـه ــدي ج ـم ـعــة،
املدعوم من جهات مالية نافذة ،والذي
يــرتـكــز عـلــى م ــا راك ـم ــه خ ــال تــرؤســه
حـكــومــة تـكـنــوقــراطـيــة مــوقـتــة (2014
ـ ـ ـ ـ  ،)2015وك ــذل ــك املـسـتـشــار الـســابــق
لرئيس الجمهورية ،محسن مــرزوق،
الــذي يتزعم حــزب «مـشــروع تونس»،
ويضاف إلى هؤالء مرشحون آخرون
أقل حضورًا.
يـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرب ك ـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء م ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـئ ـ ــر
األيــديــولــوجـيــة نـفـسـهــا ،ويتقاسمون
الـ ـق ــاع ــدة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ع ـي ـن ـهــا ،ول ـهــم
تحالفات وأح ــزاب متشابهة ،لكن قد
ي ـك ــون ال ـش ــاه ــد أوفـ ــرهـ ــم ح ـظ ــا ،ن ـظ ـرًا
الــى موقعه على رأس الـحـكــومــة ،وقد
أعلن فــي خطابه نيته عــدم االستقالة
مــن منصبه خ ــال الـسـبــاق الــرئــاســي.
الـنـقـطــة األخ ـي ــرة تـثـيــر ه ــواج ــس عــدد
مــن الـفــاعـلــن لـنــاحـيــة تسخير م ــوارد
الــدولــة ،حيث يعمل الشاهد اآلن على
تدشني أكبر قــدر ممكن مــن املشاريع،
واتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات ً ح ـكــوم ـيــة يصفها
بـ«الشجاعة» ،خدمة لصورته.
تضفي هذه املسائل مزيدًا من األهمية
عـلــى االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة السابقة
ُ
ألوانـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،والـ ـ ـت ـ ــي س ــتـ ـعـ ـق ــد دورت ـ ـهـ ــا
األولــى في  15أيلول /سبتمبر املقبل،
واالنتخابات التشريعية التي ستعقد
ف ــي  6ت ـشــريــن األول /أك ـت ــوب ــر ،لجهة
محوريتها فــي تركيز الديموقراطية.
ستكون الساحة السياسية التونسية
أم ـ ـ ــام اخـ ـتـ ـب ــار ج ــدي ــد ل ـن ـق ــل ال ـس ـل ـطــة
س ـل ـم ـي ــا ،وسـ ـتـ ـك ــون ب ـق ـيــة مــؤس ـســات
الدولة أمام اختبار حماية االنتخابات
مـ ــن اخ ـ ـتـ ــراق الـ ـض ــواب ــط ال ـق ــان ــون ـي ــة،
وخاصة لناحية الدعاية واملال.

مصر

ّ
«خلية األمل» تحت مقصلة األمن :تحفظ على األموال ومنع من السفر
قضية المحبوسين على ذمــة «تحالف
األمل» ال يبدو أن نهايتها قريبة ،بل ذاهبة
إل ــى ات ـســاع الـتـهــم وع ــدد المعتقلين.
ّ
شماعة «اإلخــوان» تربك أوراق المحامين
الذين لم يقدم إليهم دليل حتى اللحظة،
لكنها عنوان سهل للسلطات وإعالمها
في تسويق القضية على أنها أمنية بحتة
شريف إبراهيم
ج ــاء قـ ــرار مـحـكـمــة ج ـن ــوب ال ـقــاهــرة
ب ـ ـم ـ ـنـ ــع  83ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا مـ ـحـ ـب ــوس ــن
ع ـل ــى ذمـ ــة ق ـض ـيــة «ت ـح ــال ــف األمـ ــل»
م ــن ال ـت ـصــرف ف ــي أم ــوال ـه ــم والـسـفــر
ل ـي ــزي ــد الـ ـغـ ـم ــوض ح ـ ــول مـ ــا ت ــري ــده
السلطات املصرية مــن املتهمني في
ه ــذه الـقـضـيــة ب ــال ــذات ،خــاصــة أنهم
قــالــوا أمــام قاضي التحقيقات ،وفق

إف ـ ـ ــادة م ـحــام ـي ـهــم ،إن ـه ــم ك ــان ــوا فــي
علني في مقر أحد األحــزاب
اجتماع
السياسية ُامل َ
شهرة قانونًا ،ملناقشة
الوضع السياسي في البالد.
في هذا السياق ،ينقل محامي النائب
ال ـس ــاب ــق امل ـع ـت ـقــل ع ـلــى ذمـ ــة الـقـضـيــة
زي ـ ــاد ال ـع ـل ـي ـمــي ،ع ــن مــوك ـلــه أنـ ــه قــال
أمــام النيابة فــي التحقيقات األربـعــاء
امل ــاض ــي إن ــه م ـق ـبــوض عـلـيــه م ـنــذ 45
يومًا دون دليل إدانــة واحــد ،معترضًا
ّ
عـلــى تـجــديــد حـبـســه .لـكــن ل ــم يتمكن
امل ـحــامــون ال ـحــاضــرون فــي الجلسات
وال ـت ـح ـق ـي ـقــات م ــن االس ـت ـئ ـن ــاف عـلــى
أوام ـ ــر ال ـح ـبــس االح ـت ـيــاطــي ال ـص ــادر
ض ـ ــد ال ـع ـل ـي ـم ــي وآخ ـ ــري ـ ــن .م ـ ــع ذل ـ ــك،
طــالــب الـعـلـيـمــي بــاالسـتـمــاع لـشـهــادة
رؤس ـ ــاء األحـ ـ ــزاب الـخـمـســة ال ـتــي كــان
يعمل وزم ــاؤه فــي االئـتــاف الحزبي
بتوجيهاتهم ،علمًا أن رؤساء األحزاب
استعدوا لإلدالء بشهاداتهم.
ـام آخــر إن السلطات قطعت
يقول مـحـ ٍ
الطريق على املعتقلني في هذه القضية
جراء اتهامها لهم بالتعاون مع جماعة

«اإلخوان املسلمون» املحظورة ،وأنهم
يعملون إلعادة األخيرة إلى الحكم عن
طريق الترتيب ألعضاء في الجماعة
للمشاركة فــي االنتخابات البرملانية
امل ـف ـتــرض إج ــراؤه ــا ف ــي  .2020وه ــذه
الـتـهـمــة ف ـ ّـزاع ــة طــاملــا ّ
روج ـت ـهــا الــدولــة
ض ــد مـعــارضـيـهــا حـتــى م ــن ال ـت ـيــارات
الـلـيـبــرالـيــة والـيـســاريــة لـلــزج بـهــم في
السجون .ولذلك ،يتوقع هذا املحامي
اس ـت ـمــرار حـبــس املـتـهـمــن خــاصــة أن
السلطات تود أن تنهي حالة النقاش

ال ـ ــدائ ـ ــرة ف ــي أروقـ ـ ـ ــة ب ـع ــض األحـ ـ ــزاب
اليسارية بشأن بلورة موقف معارض
ض ـ ــد ال ـس ـل ـط ــة مل ـ ــا ت ـس ـب ـب ــت فـ ـي ــه مــن
إخـ ـف ــاق ع ـلــى ال ـص ـع ـيــديــن الـسـيــاســي
واالقتصادي.
«القضية لن تتوقف عند هذا الحد»،
يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك امل ـ ـحـ ــامـ ــي ن ـج ــاد
ً
الـبــرعــي ،قــائــا إن الــدولــة ستتوسع
فــي اعتقال أشـخــاص جــدد وضمهم
إلــى قضية «تحالف األم ــل» مــن أجل
قطع الطريق أمام أي تحرك معارض
قبيل االنتخابات .وأوضــح البرعي،
فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة ،أن األمــن
ق ــد ي ـت ـخــذ إجـ ـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــدة بـحــق
مــزيــد م ــن األسـ ـم ــاء امل ـح ـســوبــة على
ال ـل ـي ـبــرال ـيــن وم ـن ـهــا ال ـت ـح ـفــظ على
األموال ومنع السفر .زيادة على ذلك،
وجهت وزارة الداخلية اتهامات إلى
رئيس حزب «غد الثورة» ،أيمن نور،
بالتنسيق مع معتقلي «خلية األمل»
بهدف «تفجير األوضــاع الداخلية»،
وبـ ــال ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ــع أط ـ ـ ـ ـ ــراف دولـ ـي ــة
خ ــاص ــة واش ـن ـط ــن لـ ــ«زع ــزع ــة األم ــن

واالستقرار» ،وهو ما نفاه نور.
أم ــا «ن ـقــابــة ال ـص ـحــاف ـيــن» ،فــأسـنــدت
ملف القضية إلى أحد محاميها الذين
يـحـضــرون الـتـحـقـيـقــات مــع اثـنــن من
الصحافيني املقبوض عليهم على ذمة
القضية ،حسام مؤنس وهشام فــؤاد،
كما يحضر معهم التحقيقات عضوا
مجلس الـنـقــابــة عـمــرو ب ــدر ومحمود
كــامــل .ورغــم الحالة الصحية السيئة
للمعتقلني العليمي (يعاني من مرض
ن ـ ــادر فـ ــي ال ـ ـصـ ــدر) وف ـ ـ ـ ــؤاد ،وت ـقــديــم
م ـحــام ـي ـهــم ط ـل ـب ــات ب ـ ــاإلف ـ ــراج عـنـهــم
ب ـس ـبــب ذل ـ ــك ،ل ــم تـلـتـفــت ال ـن ـي ــاب ــة ،بل
قررت تمديد حبسهم  45يومًا أخرى.
وف ــق مــراقـبــن ،يـبــدو أن الــدولــة تــدرك
أن ال ـس ـم ــاح ب ـت ـحــرك ب ـعــض األحـ ــزاب
الـ ـبـ ـعـ ـي ــدة ع ـ ــن «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ب ــدع ــوى
الـ ـت ــرتـ ـي ــب النـ ـتـ ـخ ــاب ــات  2020رب ـم ــا
يــدفــع إل ــى تـضــاعــف حـجــم ك ــرة الثلج
املعارضة ،ما يخلق مناخًا لو بسيطًا
مــن املـعــارضــة املــدنـيــة الـتــي تستطيع
مــع الــوقــت «مـضــايـقــة» الـسـلـطــة حتى
رم ــزي ــا ،سـ ــواء ف ــي ال ـبــرملــان أو املـجــال
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وجهت السلطات
اتهامًا إلى أيمن نور
بالشراكة مع «تحالف
األمل»

الـسـيــاســي ال ـع ــام .وه ــذا م ــا ح ــدث مع
النائب املحسوب على «تكتل »30/25
بمعارضته
أحمد طنطاوي املـعــروف
ُ
للرئيس عبد الفتاح السيسي ،إذ ض ّم
مدير مكتبه في قضية الخلية ،وذلك
لتنبيه طنطاوي إلى أنه غير مسموح
له مساعدة األحــزاب في تشكيل تكتل
معارض .ومع تأميم الحياة السياسية
فــي الـبــاد قبيل بــرملــان  ،2020يصير
الـنـظــام ال يـنــافــس إال نـفـســه ،لينتهي
إلى ْ
نسخ حالة جديدة من برملان 2015
ـ ـ  2020الذي كان أقرب إلى سكرتاريا
ال ــرئ ــاس ــة م ــن ك ــون ــه م ـج ـل ـســا ل ـن ــواب
الشعب.

«األسد المتأهب :»9
باكورة عهد رئيس األركان الجديد
بعد أسبوعين على تغييرُ رأس الهرم في
القوات المسلحة األردنية ،أعلن انطالق الموسم
التاسع من مناورات «األسد المتأهب» بعد
تأخرها ألشهر عن موعدها المقرر .وعلى رغم
التدريبات األميركية ـ ـ األردنية المشتركة وتغيير
قيادة الجيش ،تبقى العيون شاخصة إلى
الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا والعراق
عمان ــ األخبار
قـبــل شـهــر بــالـتـمــام عـلــى إع ــان اســم
قائد الجيش األردنــي الجديد ،اللواء
الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي
(الـقــائــد السابق لسالح الـجــو) ،ظهر
الــرجــل إلــى جــانــب امللحق العسكري
لسالح الجو فــي الـسـفــارة األميركية
لدى ّ
عمان ،اللفتنانت كولونيل آيمي
م ـي ـت ـشــل ،ف ــي ف ـيــديــو ت ــروي ـج ــي على
حساب السفارة على مواقع التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .حـ ـ ــاول ال ــرج ــل إظ ـه ــار
ّ
عمق العالقة بني سالح الجو في كل
مــن الـبـلــديــن بـقــولــه« :ل ـقــد طــرنــا معًا
وقاتلنا معًا فــوق ســوريــا والـعــراق»،
ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى دور املـ ـمـ ـلـ ـك ــة فــي
«التحالف الدولي ملحاربة اإلرهاب»،
ال ـ ـ ــذي خـ ـس ــرت فـ ــي إح ـ ـ ــدى م ـه ـمــاتــه
الطيار معاذ الكساسبة بعد سقوط
طائرته في الرقة.
ويــأتــي تغيير ق ـيــادة الـجـيــش ضمن
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات امل ـل ـك ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ال ـتــي
ط ــاول ــت أه ــم الـشـخـصـيــات املـحـيـطــة
بعبد الله الثاني وتعمل على مقربة
منه ،مثل وزيــر بالطه ومدير مكتبه
وم ـس ـت ـش ــاري ــه ورئـ ـي ــس املـ ـخ ــاب ــرات،
وأخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ق ـ ــائ ـ ــد ال ـ ـج ـ ـيـ ــش األسـ ـ ـب ـ ــق،
الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن م ـح ـم ــود ف ــري ـح ــات،
ال ـ ــذي أح ـي ــل ع ـلــى ال ـت ـقــاعــد م ــن دون
ت ــرق ـي ـت ــه .وه ـ ــذا ال ـت ـغ ـي ـيــر ي ــأت ــي مــن
امللك مباشرة بصفته القائد األعلى
للقوات املسلحة ،لكنه ّ
بحد ذاته ليس
مـسـتـغــربــا ،فـفــريـحــات شـغــل منصبه
منذ تشرين األول /أكتوبر  ،2016في
مرحلة رافقت عودة السيطرة لقوات
الجيش السوري على معظم أراضيه،
وحـ ـس ــم م ـع ــرك ــة الـ ـجـ ـن ــوب الـ ـس ــوري
العام املاضي .وآنــذاك ،كان التنسيق
مـبــاشـرًا بــن الجيشني بـقــرار واضــح
م ــن ع ـ ّـم ــان ب ــإغ ــاق ال ـح ــدود وتفكيك
«غرفة املوك» والتشكيالت التي تعمل
تحت إمرتها.
وإن ك ــان الـتـغـيـيــر ع ــادي ــا ،باستثناء
تسمية طيار مقاتل لهذه املهمة ،فإن
ال ـت ــوت ــر ال ـض ـم ـنــي ف ــي امل ـم ـل ـكــة يـلـقــي
بـ ـظ ــال ــه عـ ـل ــى أي ت ـ ـحـ ــرك أو ظ ـه ــور
لـعـبــد ال ـلــه الـ ــذي غـ ّـيــر ق ـي ــادة الجيش
بعد عــودتــه مــن إجــازتــه الـخــاصــة في
الــواليــات املتحدة .وكـعــادة أي تغيير
ف ــي مـنـصــب ح ـس ــاس ،ي ـجــري تحليل
املــوقــف عـبــر شــائـعــات أو تــوقـعــات أو
تسريبات ربما تكون مقصودة ،مثل
ربط التغيير بتعيني محتمل لفريحات
مستشارًا عسكريًا للملك أو تسميته
وزيرًا للدفاع ،علمًا بأن حقيبة الدفاع
يحملها رئـيــس الـ ــوزراء ،عمر ال ــرزاز.
وللمفارقة ،زار األخـيــر فــريـحــات قبل
ي ــوم م ــن إحــال ـتــه عـلــى ال ـت ـقــاعــد .على
املقلب اآلخــر ،كــان الجنرال الحنيطي
يتلقى التهاني والزيارات من سفيري
الكويت واإلمارات ،وامللحق العسكري
القطري وقائد القوات الجوية املركزية
األميركية ،عدا توجهه لتفقد املنطقة
الشمالية بعد أيام من إحباط الجيش
محاولة  18شخصًا التسلل عبر ساتر

ترابي ،حيث الحقهم عقب فرارهم إلى
الـعـمــق ال ـســوري ليتبني وج ــود مــواد
مـخــدرة فــي املنطقة ،وهــذا أمــر يتكرر
على نحو شبه أسبوعي.
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ي ـخ ـض ــع أفـ ـ ــراد
الجيش األردن ــي لتدريبات مستمرة،
وخصوصًا مع الجانب األميركي الذي
يستخدم مصطلحات متعلقة بالدفاع
وال ــردع والحماية مــن «داع ــش» .وفي
الشهر املاضي وحده ،انطلق «برنامج
تدريب العمليات املشتركة» (،)JOEP
وهــو برنامج تــدريــب فــردي ومشترك
لــوحــدات حماية ال ـحــدود فــي املنطقة
الـشـمــالـيــة ،مــدتــه  14أس ـبــوعــا .كــذلــك،
أنهت وحدات الرد السريع في الجيش
ت ــدري ـب ــا ع ـس ـكــريــا ع ـلــى إط ـ ــاق ال ـنــار
ال ـحــي مــن مــدفـعـيــة «ال ـه ــاوت ــزر» التي
تسلمتها مــن األميركيني ،إلــى جانب
 24مــدرعــة «هــام ـفــي» .وتــوفــر مـعــدات
«ال ـ ـهـ ــاوتـ ــزر» ن ـظ ــام ــا ي ـم ـكــن تــوظـيـفــه
بـســرعــة لـلــدفــاع ،وخـصــوصــا أن مــداه
يـصــل إل ــى غــايــة  19.500مـتــر ،أي أنــه
مـنــاســب ألي مــواجـهــة بــريــة مــن مــدى
قريب نسبيًا.
هــذه التدريبات وغيرها تشكل نقطة
ص ـغ ـيــرة ف ــي ب ـحــر م ـ ـنـ ــاورات «األسـ ــد
املتأهب» التي تشرف عليها القيادة
األميركية الوسطى ،للتأكد من «القدرة
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـظ ــروف
ال ـح ــرج ــة والـ ـخـ ـطـ ـي ــرة» ،ك ـم ــا ي ـصــرح
الـقــادة العسكريون األمـيــركـيــون .عام

وأربعة أشهر انقضت على املناورات
األخـ ـي ــرة م ــن «األس ـ ــد امل ـت ــأه ــب» الـتــي
ت ـس ـت ـض ـي ـف ـه ــا املـ ـمـ ـلـ ـك ــة دوريـ ـ ـ ـ ــا م ـنــذ
ُ
 ،2011وتـعـقــد ع ــادة فــي أي ــار /مــايــو،
وهــي األضـخــم الـتــي يعقدها الجيش
األميركي مع القوات األردنية ،إذ تأتي
بمشاركة آالف الجنود من أكثر من 20
دولة إلى جانب قوات من «الناتو».
التأخر أثــار أسئلة تتعلق بالعالقات
مع واشنطن ،التي تــراوح مكانها مع
تعقيدات خطة دونالد ترامب ـ ـ جارد
كــوش ـنــر ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،م ــع أن
الدعم العسكري واملالي واللوجستي
لـلـمـمـلـكــة يـسـتـمــر ف ــي ظ ــل تصنيفها
ك ــأح ــد أه ــم ال ـح ـل ـفــاء ف ــي اإلق ـل ـي ــم .في
البداية ،كان يمكن تفسير هذا التأخير
بـسـبــب ح ـلــول رم ـض ــان ،لـكــن الــوضــع
أعـقــد مــن ذل ــك ،وخـصــوصــا مــع سعي
الدبلوماسية األردنية إلى حل مشكلة

أثار تأخر المناورة أسئلة
تتعلق بالعالقات مع
واشنطن ،رغم استمرار
الدعم العسكري
والمالي

مخيم الركبان التي توصف بـ«بوابة
الـشــر الشمالي» وخــاصــة أنـهــا قريبة
م ــن ق ــاع ــدة ال ـت ـن ــف ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
أعلنت فيه اإلدارة األمـيــركـيــة عزمها
ع ـلــى س ـحــب قــوات ـهــا م ــن س ــوري ــا ،ما
رفــع احتمال دخــول قــوات جديدة إلى
ال ـق ــواع ــد األردن ـ ـيـ ــة ال ـت ــي تستضيف
قـ ــوات أم ـيــرك ـيــة ،وخ ــاص ــة ف ــي قــاعــدة
«م ــوف ــق ال ـس ـل ـط ــي» ال ـج ــوي ــة (ق ــاع ــدة
األزرق) ،ال ـق ــري ـب ــة مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــدود مــع

س ــوري ــا والـ ـع ــراق ،وه ــي أح ــد املــواقــع
الرئيسة الـتــي تنطلق منها عمليات
«ال ـت ـحــال ــف الـ ــدولـ ــي» ض ــد «داعـ ـ ــش»،
وسـ ـب ــق أن واف ـ ـ ــق الـ ـك ــونـ ـغ ــرس عـلــى
تـخـصـيــص  143م ـل ـيــون دوالر لــرفــع
مستواها أخيرًا.
إذًا ،ل ــرب ـم ــا ارتـ ـب ــط ت ــأخ ـي ــر ال ـت ــدري ــب
بـ ـ ــان ـ ـ ـش ـ ـ ـغـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
فـ ــي ت ــرتـ ـيـ ـب ــات م ـس ـب ـق ــة أو ان ـش ـغ ــال
التشكيالت األميركية في اإلقليم بأي
مستجد متصل بالتهديدات املتبادلة
ب ــن واش ـن ـطــن وطـ ـه ــران .ومـهـمــا كــان
السبب ،أعلن األردن انطالق املناورات
لهذا العام في الخامس والعشرين من
الشهر الجاري .وتكمن أهمية «األسد
امل ـ ـتـ ــأهـ ــب» ف ـ ــي م ــواضـ ـي ــع الـ ـت ــدري ــب
الحساسة التي تحاكي أرض الواقع
«ملواجهة التهديدات التقليدية وغير
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة» ،وم ـ ــن ه ـن ــا ي ـم ـك ــن فـهــم
ً
إدراج الحكومة األردنـيــة مثال قانون
األم ــن الـسـيـبــرانــي عـلــى ج ــدول أعـمــال
الـ ــدورة االسـتـثـنــائـيــة ملجلس الـنــواب
قبل أيام ،واإلصرار على اسم القانون
«ال ـس ـي ـب ــران ــي» م ــن دون ت ـعــري ـبــه أو
دمجه بقانون الجرائم اإللكترونية.
ُ
وع ــادة مــا تـفـصــل الـسـيــاســة عــن عمل
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي تـحـتـفــظ
بهيبتها الداخلية وهي محل ثقة لدى
األردنيني ،لكن التطورات السريعة في
اإلقليم ،والدور التدريبي الذي مارسه
الجيش ســابـقــا ،يثير أسئلة داخلية
عــن ج ــدوى ه ــذه ال ـتــدري ـبــات الكثيفة
وضخامة الــدعــم العسكري األميركي
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ،وأي ـ ـض ـ ــا ه ـ ــل م ـع ـس ـك ــرات
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـ ـتـ ــي دربـ ـ ـ ــت «املـ ـع ــارض ــة
السورية املعتدلة» متاحة مقابل دعم
االقـتـصــاد األردن ــي املتعثر؟ والـســؤال
األكبر :هل سيتحمل األردنـيــون كلفة
امل ـشــاركــة ف ــي عـمــل عـسـكــري أمـيــركــي
مشترك وطويل املدى ومكلف بشريًا،
وال سـيـمــا أن ع ـ ّـم ــان ل ــم ت ـت ــورط أكـثــر
مما يجب فــي اإلقـلـيــم وعـلــى األخــص
ف ــي ال ـي ـم ــن ،م ـع ـض ـلــة ح ـل ـف ــاء املـمـلـكــة
الهاشمية؟

يأتي تغيير قيادة الجيش ضمن التغييرات التي طاولت أهم الشخصيات المحيطة بعبد الله (أ ف ب)

