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{ بـــاريس (أ ف ب) - أعــلــنـت الــرئــاســة
ـانــويل الــفــرنــســيــة امس أنّ الــرئـيـس إ
مــاكــرون قـرّر الــتــنـازل ســلــفـاً عـن الـراتب
الــتــقــاعــدي الــذي يــحقّ له أن يــتــقــاضـاه
كـرئـيس سـابق للـجـمـهوريـة عـندمـا يـغادر
قصر اإلليزيه في خطوة تتزامن مع حركة
احـتـجاج واسـعـة في البالد ضـد مـشروعه
إلصالح نـظـام التـقاعـد.وقـالت الرئـاسة إنّ
مـاكرون الـذي احتـفل السـبت بعـيد ميالده
الـثــاني واألربـعـ والـذي تـسـتـمـر واليـته
حــــتـى الــــعـــام  2022 قــــرّر أيــــضــــاً عــــدم
االنــــضــــمـــام إلـى اجملـــلـس الـــدســــتـــوري
الـفــرنـسي عـنـدمـا يـصــبح رئـيـسـاً سـابـقـاً
لـلـجـمهـوريـة.ويُـعتـبـر رؤسـاء اجلمـهـورية
دى احلياة في اجمللس السابقون أعضاء 
الــدســتــوري ويــبــلغ راتب الــواحــد مـنــهم
.وســيـكــون مـاكـرون 13500 يــورو شـهــريـاً
أول رئـيس سابق في تاريخ فرنسا يتنازل
عـن الـراتـب الــتـقــاعــدي الــذي يــحقّ له أن
ــدى احلــيـاة بــدءاً من تــاريخ يــتــقــاضــاه 
مــغــادرته قــصــر اإللــيــزيه.وحــالــيــاً يــبــلغ
ـــعــاش الــتـــقــاعـــدي الــصــافـي لــرؤســاء ا
اجلـمهورية الـسابق 6222 يـورو شهرياً
ـوجب ـبـلغ ال يـخـضع  عـلــمـاً بـأنّ هـذا ا
قـــانــون صــدر في 1955 أليّ شـــرط جلــهــة
عـمــر الـرئـيس الـسـابق أو عـدد الـسـنـوات
الــــــتـي قـــــضــــــاهــــــا فـي الــــــرئــــــاســـــة أو
مــدخــوله.ويـأتـي قـرار مــاكــرون في خـضمّ
حـركة إضراب وتـظاهرات تـشهدهـا فرنسا
احــتـجــاجـاً عـلـى مـشـروعـه إلصالح نـظـام
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وطـالب مـاكـرون خالل زيارة إلى أبـيـدجان
الـسـبت حـكومـات دول مـجـموعـة الـساحل
ـــــــوقف "واضـح" مـن الــــــدور اخلـــــــمـس 
ـنـطقـة واحلرب الـعـسكـري الـفرنـسي في ا
ضـدّ االرهــاب  مـكـرّراً بـذلك مـطـلـبـاً سـبق
وأن أثـار توتراً بـ باريس وشركـائها في
ـنطقة.وقال ماكرون "ما أتوقّعه منهم هو ا
ـسـؤولـيـة هو خـطـاب احلـقـيـقة" حتـمّل ا
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نـفـسهـا مـقـتنع بـأكـاذيب".وأضاف "فـرنـسا
لـيست هـناك لـتحـقيق أهـداف إمبـراطورية
ـــثل هـــذا (...) لـن أســـمح بـــأن أتــــعـــرّض 
الــهــجـوم. لن أســمح ألن يــهـاجَـم جـنــودنـا
ـثل هذا النوع من احلجج".وفي 4 كانون
األول/ديـسمبر في أعقاب مقتل 13 جـندياً
فــرنـسـيـاً في مـالـي في حـادث تـصـادم بـ
طـائرتي هليكوبـتر أثناء مهمـة قتالية دعا
مـاكـرون رؤساء دول الـسـاحل اخلمس إلى
قـمـة في مديـنة بـو في جـنوب غـرب فرنـسا
لـتـوضـيح موقـفـهم من الـوجـود العـسـكري
الــفـــرنــسي في مــنــطـــقــتــهم.وأثــار مــوقف
مـاكـرون والـطريـقـة التـي وجّه بهـا الـدعوة
لــنــظــرائه اخلــمــســة اســتــيـاء فـي أوسـاط
كـثيرين في القارة الـسمراء إذ شعر هؤالء
بـأنّ مــا صـدر عن سـيّـد اإللـيـزيه هـو أقـرب
إلى "اسـتـدعـاء" لـرؤسـاء دول تتـفـاقم فـيـها
أصالً مــشــاعـر مــنـاهــضــة لـفــرنـســا.وكـان
رئــيس الـنــيـجــر مـحـمــدو إيـســوفـو أعـرب
اخلـميس عن تـمسّك بالده بعـمليـة برخان
وذلـك بـعـد أيـام من هــجـوم جـهـادي ضـخم

ودعـم أنـــشـــطـــة الــــتـــدريب في الــــهـــيـــاكل
اخملـتــصـة والـتـبـادل الـفـعّــال لـلـمـعـلـومـات
االســتــخـبــاريـة".وأوضـح أنّه يـتــعــيّن عـلى
رئـيـس اجملـمـوعـة االقـتـصـاديـة لـدول غـرب
أفـريـقـيـا أن "يـسـتـحـدث فـوراً آلـيـة شـامـلـة
وارد اخملـصّـصـة لتـنـفـيذ وشـفـافـة إلدارة ا
خـطة العمل" التي لم يتمّ حتـديد تفاصيلها
نـظمة بـعد.وعـلى صعـيد مـتّصـل ناشـدت ا
شتركة اإلقـليمية مرة أخـرى "وضع القوة ا
لـدول منطقة الساحل اخلمس حتت الفصل
ّـا ــتــحــدة"  الــســابع من مــيــثــاق األ ا
ـهّـد الطـريق أمـام حصـولـها عـلى تـمويل
ـتـحـدة كـمـا دعت إلى أن تـكـون مـن األ ا
ـتـحــدة في مـالي (مـيــنـوسـمـا) قــوة األ ا

"متمتعة بتفويض هجومي".
وكـــان رئـــيس مـــفـــوضــيـــة إيـــكـــواس ذكّــر
لحّة" للتحرك ضدّ اجلهادي بـ"الضرورة ا
ــــنـــطـــقـــة حـــيـث "زادت الـــهـــجـــمـــات في ا
اإلرهـابيـة بنـسبـة تقارب 80% مـقارنـة بعام
ـقــتل أكــثـر من 1800 ــا تــسـبّـب   2018
شــخـص بــ مــدني وعــســكــري وتــشــريــد
حـوالي  2,8 مــلـيــون شـخص وإغالق آالف

دارس. ا
ـواصالت ودعــا مـاكــرون نــقـابــات عـمــال ا
ـعـاشات ـتـعـلـقـة  لـتـعـلـيق إضـرابـاتـهـم ا
ـيالد الــتـقــاعـد خالل فــتـرة عــطالت عـيــد ا
ــســافـريـن.وقـال لــتــجــنب تــعــطل رحالت ا
مـاكـرون خالل مـؤتـمر صـحـفي مـشـترك مع
رئـــيس ســاحل الــعـــاج احلــسن واتــارا في
أبـــيـــدجــان أمس (اإلضـــراب حق مـــشــروع
يـحــمـيه الـدسـتـور لـكــني أعـتـقـد أن هـنـاك
حلظات في عمر األ يكون من اجليد فيها
الـقـيام بـهدنـة احتـراما لـلـعائالت ولـلحـياة
الــعـائـلـيــة). وأصـيـبت خـدمــات الـقـطـارات
بـــالــــشـــلل فـي أنـــحـــاء فــــرنـــســـا بــــســـبب
ــســتــمــرة مــنــذ اإلضــرابــات الــعــمــالــيــة ا
أســبـوعـ احـتـجـاجــا عـلى خـطـة مـاكـرون
إلصالح نـظام التقاعد والتي تتضمن إلغاء
أنـظـمة تـقـاعد خـاصـة مطـبـقة في قـطـاعات

منها السكك احلديد.

اسـتهدف معـسكر إينـاتيس وقتل فيه ما ال
يـقلّ عن 71 جــنـديـاً في اعـتـداء هـو األكـثـر
دمـويــة في تـاريخ الـنـيـجـر.والـسـبت أشـاد
مـاكرون بالرئيس إيسوفو مذكّراً بأنّه كان
واضــحـاً في مــوقـفه هــذا الـداعم لــعـمــلـيـة
بـرخان الـتي ينـتشـر عنـاصرهـا في منـطقة
الـسـاحل والـصـحـراء حملـاربـة اجملـمـوعات
ـنـتـمـيـة إلـى تـنـظـيـمي الـدولـة ـســلـحـة ا ا
اإلسالمـية والـقاعدة.لـكن بعـد ست سنوات
ـتـواصل وسـقـوط  41قـتـيالً مـن الـوجـود ا
من اجلـانب الفـرنسي ال تزال هـناك أعمال
عـنف جـهاديـة في شمـال مالي وقـد وصلت
إلـى وسط البالد وكذلك إلى بوركينا فاسو
.من جـهته قـال مصدر والـنيـجر اجملـاورت
أمــني لــوكــالــة فــرانس بــرس إنّه "عــنــدمـا
يــطـلب الـرئــيس مـاكــرون تـوضـيــحـاً فـهـو
يـقـصـد بذلـك كلّـاً من رئـيس مـالي إبـراهيم
أبـوبـكر كـيتـا ورئـيس بوركـيا فـاسو روك-

مارك كريستيان كابوريه".
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واعتمدت اجملموعة االقتصادية لدول غرب
أفـريــقـيـا (إيـكـواس) خالل قـمـة في أبـوجـا
الــسـبت "خـطـة عــمل" بـقـيــمـة مـلـيـار دوالر
نـطقة من دون أن سلـح في ا ـكافحـة ا
تـتّضح في احلال اخلـطوط العريـضة لهذه
ـتـدّ تـطـبـيـقـهـا عـلى خـمس اخلـطـة الـتي 
ســـنــوات.وقـــال جــان-كـــلــود كـــاسـي بــرو
رئـيـــــس مفـوضيـة إيكـواس في خـــــــــتام
ـؤتمـر اعـتمـد خـطة الـعمل الـــــــــقـمة إنّ "ا
2024-2020 لـــلــقـــضــاء عـــلى اإلرهــاب في
ــنـطـقــة واعـتـمـد كــذلك جـدولـهــا الـزمـني ا
ومـيـزانـيتـهـا".وأضـاف "سيـتم تـمـويل هذه
ـوارد الداخليـة بقيمـة مليار ـيزانية من ا ا
دوالر" مـشيراً إلى أنّ إجمالي قيمة اخلطة
يـبـلغ 2,3 مــلـيـار دوالر وبـالـتـالي ال بـدّ من
ـبلغ " لـتـأم ا تـضـامن "الشـركـاء الدولـي
ــفــوضــيــة إلى أن الــبــاقـي.ولــفت رئــيس ا
ـبلغ الـذي قرّرت إيـكواس تـخصـيصه من ا
مــواردهـا الـداخـلـيـة لــتـمـويل هـذه اخلـطـة
"يــهـدف إلى تـعـزيـز عــتـاد الـدول األعـضـاء

مـــــحـــــذّراً مـن أنّه "إذا لـم يـــــتم جـالء هــــذا
الــــوضـــوح الــــســــيـــاسـي فـــإنّ فــــرنــــســـا
ســتــسـتــخـلـص مـنه كـل الـعــبــر في بـعض
الـبلـدان".وأضاف الرئـيس الفـرنسي "يجب
أن تـواكب الـعمل الـعسـكـري الذي نـقوم به
هـناك شروط سـياسيـة. كفاءتـنا العـسكرية
تـعـتمـد أيضـاً عـلى العـمل الـسيـاسي الذي
يـــقــوم به كل طـــرف في ظلّ احلـــفــاظ عــلى
سـيادته كما تعتمد عـلى سياسات التنمية
".وكـان ماكرون الـتي نقـوم بهـا هناك أيـضاً
قـال مـؤخّـراً إنّ بالده ال تسـتـطـيع مكـافـحة
ـفـردها في مـنـطـقـة الـساحل اجلـهـاديـ 
حـيـث يـنـتـشر 4500 عــسـكـري فـرنـسي في
إطـــار قـــوة بــرخـــان مـــطــالـــبـــاً قــادة دول
مـجموعة الـساحل اخلمس (مالـي والنيجر
وبــوركـيــنـا فــاســو وتـشــاد ومـوريــتـانــيـا)
بـ"الــتــزام ســيــاسي واضح".والــســبت قـال
ـكـنـني أن أطـلب من جـنـودنا مـاكـرون "ال 
أن يـخـاطـروا في سـبـيـل مـكـافـحـة اإلرهاب
وضـمـان أمن هـذه الـدول وأن يكـون هـناك
مـن جــهـة أخــرى رأي عــام فـي هــذه الـدول
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ال يـخــلـوان من سـوء? هل جـرب أحـدنــا يـومـا أن يــوضع بـ خــيـارين
فـكـيف إن كـان األمـر يـخص مـصـيـره ومـسـتـقـبـله?! فـمـا بـالك إن كـان
ثيرة للشك والـريبة ما يجعلك اخلياران متداخـل وفيهما من األمـور ا

بل أيهما أسوء من صاحبه?! ال تدري أيهما أحسن من صاحبه
كـــثــيـــرا من األحــداث أنـــتج احلـــراك الــشـــعــبي اجلـــاري في الـــعــراق
ويـعـيـد الـنـظـر بـكل مـا كان سـتـجـدات الـتي جتـعل أي مـنـا يـتـفـاجأ وا
ـستـويات.. يـتـوقع لسـيـناريـوهات مـحـتمـلـة لتـطور األمـور وعـلى كافـة ا

سياسية كانت أو إجتماعية أو ما يرتبط بهما.
لكن بعظها األخر دى الطويل بعض تلك النتائج سيكون لها أثر على ا
ـكن أن يـرتب خـطـرا على كـان لـهـا نتـيـجـة مبـاشـرة أنـية.. ومـنـهـا ما 
إن لم يتم الـتعامل مـعه بشـكل صحيح أو اجملتـمع وتمـاسكه مسـتقـبال

يلتفت له أصال.
من أخــطـر مـا نــتج حــصـول إنــقـسـام مــجـتــمـعي وإســتـقــطـاب واضح
كـان يـفـترض أن ال حـول قضـايـا وأحـداث رافقت اإلحـتـجـاجات وحـاد
ويـفتـرض أن تكـون محل إجـماع.. لـكن الواقع يكـون حولـها أي نـقاش
ن يـفـهم طـبـيـعة اجملـتـمع أظهـر غـيـر ذلك وبـشـكل غـريـب ومقـلـق جـدا

ومدى وكيفية تفاعله مع أي حدث.. العراقي
مـن األمور الـتي حـصـلت حـولـهـا إنـقـسـامـات حـادة بـ مـؤيـد لـلـحدث
راقد وحرق  ما حصل من خـطف وقتل لبعض النـاشط ومعارض له
وحــرق مـحــال ومـقـار وعـنف مــفـرط من بــعض قـوات األمن ومـسـاجــد
ة البشعة التي حصلت في منطقة الوثبة.. فهذه وأخرها اجلر جتارية
لكن قضايـا يفتـرض أن ال يكون هـناك نقاش حـول رفضهـا وبشاعـتها
أو يـكره حفظ النظام كيف وهناك من يرفض أصل اإلحـتجاج السلمي

وإستقرار األمن.. وإن لم يعلن ذلك?!
ـوجـه واألجـنــدات اخلـارجــيـة الــتي دخـلـت عـلى خط رغم كـم اإلعالم ا
وهي أمـور ال ينكـرها إال أحمق مـعاند.. لـكن أصل فكرة اإلحتـجاجات
وتوحد خـلفها معظم حـظيت بتأييـد شعبي منقطع الـنظير اإلحتجاجات
ـــؤســســات من مـــخــتــلف ــا عــانـــيــنــاه مـن فــشل في إدارة ا الـــنــاس
احلـكـومـات الـتي تـولت الـسـلطـة.. لـكن هـذا ال يـعـني إن اإلحـتـجـاجات
كانت مالئكية.. ببعض ما رافقها من أفعال ضارة ومرفوضة وأحداث

بشعة..
من جــانب أخــر فــإن مــوقف الــدولــة ومــؤســســاتـهــا في الــتــعــامل مع
فال هي جنـحت في كـان فـاشال ومـرتـبـكــا بـكل مـعـنى الـكــلـمـة احلـدث
ضـبط األمن بـشـكل صـحــيح ضـمن سـيـاقـات الــقـانـون وحـفظ الـشـأن
وال هي حـافظت على التظاهرات بـسلميتها العام وإتاحة حريـة التعبير
فــتـاهـت األمـور بــ تـســيب فــوضـوي ومــنـعـت من يـحــاول تــخـريــبـهــا
ـتــعـمـد لــلـمـحــتـجـ وقـســوة وعـنف مـفــرط وصل حـد الــقـتل ا واضح

واطن األبرياء! وا
ال جــعل الـســواد األعـظم مـن الـنـاس هـكــذا مـوقف مــخـتــلط وضـبــابي
خـوفا وخـشـيـة من إختالط تـسـتطـيع أخـذ مـوقف واضح من اجلـانبـ
وشدة اإلنـفعال العاطـفي الهستـيري.. فمن ينتـقد ما يحصل من الفهم
ا سيوصف بانه عميل ور أخطاء وتصرفات مرفوضة في الـتظاهرات
" ذيل" وويل له إن حدث هـذا في ساحـات التـظاهـر.. وإن طالـب الدولة
ـســؤولـيــاتــهـا والــسـمــاح بـاإلحــتـجــاجـات بــفـرض الــنــظـام والــقـيــام 
ا سيكون أسمه ضمن ا (جوكر) ور وصف بأنه عميل ور وحمايتها
حـتى لو كانت مطالبه وهاجـمه من يدعمون الطرف األول راقبة قوائم ا
بضرورة احملـافظـة على سلـمية ـرجعيـة حمـايتهم!رغم وضـوح موقف ا
وكـذلك مـطالـبـهـا احلـكـومة بـاحملـافـظـة عـلى األمن الـعام اإلحـتـجـاجـات
لكن كـال الطـرفـ كان يـكـتـفي بان يـأخـذ مـا يوافق وحـمـاية احملـتـجـ
وينـسى ما يخـصه منهـا.. أو هذا ما سوقه رجعـية مواقفه في خـطب ا
واطن الذي يؤيدون كن وصف ا اإلعالم الذي يدعي تمثيلهـما..هل 
ويطـالبـون احلـكومـة بـان حتفظ األمن الـعام الـتظـاهـرات السـلـميـة فقـط
وتـعـيـد طالبـنـا الى مـدراسهم وحتـفظ حق حـريـة الـتـعـبـيـر واإلحتـجـاج

وتتيح اإلحتجاج ضدها.. بانهم الطرف الثالث?
تآمرين على احملـتج وعلى احلكومة أم أن هذا سيدخلهم في حـقل ا

معا?! هل من حل لتلك احليرة?!

e³∫ عامل في مخبز سوداني ينتج رغيفاً كافيا
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بـعد تصويت مجلس النواب األميركي
مـساء األربعاء لصالح إحالة إجراءات
عـــزل الــــرئـــيس دونـــالــــد تـــرامب إلى
مـجلس الشـيوخ سيصـبح األخير هو
احلـكم بـشأن إدانـة الرئـيس وعزله من

منصبه من عدمه.
وأصـــبح تــرامب ثــالـث رئــيس يــطــلق
مــجـلس الــنـواب إجــراءات عـزلـه بـعـد
آنـدرو جـونـسـون فـي عام 1868 وبـيل
كـــلـــيـــنـــتـــون فـي عــام 1998 غـــيـــر أن
األخــيـرين  تــبـرئـتــهـمـا فـي مـجـلس
ـتـوقع أن تـتـم تـبـرئة الـشـيـوخ ومن ا
تـرامب أيضا ألن اجملـلس يهيـمن عليه

احلزب اجلمهوري الذي ينتمي إليه.
ما التوقعات?

تـتـوقع وسائل إعالم أمـيركـية أن تـبدأ
إجــراءت مـحــاكـمــة تـرامب فـي كـانـون

قبل. الثاني ا
وبـحسب الـدستـور األميـركي سيؤدي
أعـضاء مجلس الشيوخ القسم بالتزام
احلــيــاديــة وإجــراء مــحــاكــمــة عــادلـة

للرئيس.
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ســيـــتــرأس احملــاكــمــة رئــيس قــضــاة
احملكمة العليا (هو اآلن القاضي جون
روبـرتس) وسـتـتشـكل هـيـئة احملـلـف
من أعــضــاء مـجــلس الـشــيـوخ الــبـالغ
عـــددهم مــئــة ويـــســتــطــيـع الــرئــيس

ثلوه. اختيار احملام الذين 
ـقـرر أن يـخـتار مـجـلس الـنواب ومن ا
ـثلـيه الذين سـيظـهرون في جـلسات
احملـاكمة أمام مجـلس الشيوخ والذين
ـدعـ الذين بـدورهم سـيمـثـلون دور ا
ســيـقـدمــون احلـجج الــقـاضـيــة بـعـزل

الرئيس.
وبـحـسب "سـي أن بي سي" سـتـخـتار
رئـــيـــســة مـــجـــلس الـــنـــواب نــانـــسي
ـدعـ خـالل األيام بـيـلـوسي أسـمـاء ا

قبلة. ا
وســيــقــرر أعــضـاء مــجــلس الــشــيـوخ
مــسـألـة اســتـدعــاء الـشـهــود وتـوجـيه
األســئــلــة لــهم ويــســتــطــيع مــحــامـو
الـرئـيس فـحص الـشهـود الـذين سـيتم

اختيارهم.
وسـيتولى رئيـس األغلبيـة اجلمهورية
في مـجـلس الـشـيوخ مـيـتش مـاكـونيل
قــيـادة الــعـمــلــيـة وبــإمـكــانه إبـقــاءهـا
مــخــتـصــرة بــأقل قـدر مـن الـشــهـادات

ناقشات. وا
وبـإمكان رئـيس قضاة احملـكمة الـعليا
أن يــــقـــضـي في شــــرعـــيــــة إجـــراءات
احملـاكمة لكن بإمـكان أعضاء اجمللس

تعطيل قراراته من خالل التصويت.

وتــوقـعت واشــنـطـن بـوست أن تــظـهـر
خالفــات بـ مـاكـونـيل وزعـيم األقـلـيـة
وقراطـية تشـاك شومر في مـسألة الـد
الــــشــــهـــود. وقــــالت وســــائل إعالم إن
شـومـر يرغب في اسـتدعـاء مقـرب من
الـرئيس من بينهم كبـير موظفي البيت
األبـــيـض بـــاإلنـــانـــة مـــيـك مـــولـــفـــاني
ومــســتــشــار الـــرئــيس لألمن الــقــومي
الـسابق جون بولتـون وهو ما يرفضه

ماكونيل.
وقــال روبـرت تــسـاي أســتـاذ الــقـانـون
بــاجلـامـعــة األمـيـركــيـة في مـقــابـلـة إن
روبــرتـس يــســتــطــيع أن يــقــدم طــلــبــا
ـقـراطـيـ السـتـدعاء مـبـاشـرا من الـد
مــولــفـانـي أو بـولــتــون لــلـمــثــول أمـام

مجلس الشيوخ لإلدالء بشهادة حية.
لـــكن مـن احملــتـــمل أن يـــطـــعن عـــضــو
جـمـهوري عـلى الـقرار فـتحـال الـقضـية

لــلــتـصــويت وفــقـا لــلـقــواعــد الـتي 
الـعمل بها أثناء محاكمة كلينتون. وقد
قراطـيون من التـأثير على يـتمكن الـد
عــــدد من األعــــضــــاء اجلــــمــــهــــوريـــ

للتصويت لصالح روبرتس.
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خـالفــا جملــلس الــنــواب فــإن مــجــلس
الــشـيـوخ يـهـيـمن عــلـيه اجلـمـهـوريـون
الـذين سـبق وأن أكدوا أنـهم يـعتـزمون
تــبـرئــة تـرامـب من تـهــمـتي "اســتـغالل
الـسلطة وعرقلة عمل الكونغرس" التي
صـــوت لــصــاحلـــهــا مــجـــلس الــنــواب

األربعاء.
ـــتـــوقع أن تـــكـــون إدانــة لـــذلك فـــمن ا
تــرامب صــعــبـة فـي مـجــلس الــشــيـوخ

وبــالـــتــالي لن يــتـم عــزله إذ تــتــطــلب
إدانـته مـوافـقـة ثلـثي أعـضـاء اجمللس

الــذي يـحـظى اجلـمــهـوريـون فـيه بـ53
من عدد مقاعده الـ.100

وفـــرص إدانـــة تـــرامب ضـــعـــيــفـــة في
اجملــلـس بــالــنــظــر إلى الــوحــدة الــتي
أظـهـرها اجلـمـهوريـون خالل إجراءات
الـعـزل إذ لم يـصـوت جـمـهـوري واحد
مـــنــهم لــصــالـح إجــراءات الــعــزل من
ـسـتـبعـد حـدوث انـشقـاقـات بـحسب ا

واشنطن بوست.
وهــــنـــاك ثالثــــة أعـــضــــاء من احلـــزب
اجلــمـهـوري فـقـط عـارضـوا تـرامب هم
ـــرشـح اجلـــمـــهــــوري النـــتـــخـــابـــات ا
الـــرئــاســة الـــســابق مــيـت رومــني من
يـوتـا ولـيـزا مـوركـوسـكي مـن آالسـكا

. وسوزان كولينس من والية م
لــكن كـبـار قــادة احلـزب عـبــروا بـشـكل
واضـح عن مــوقــفــهم جتــاه احملــاكــمـة

التي ستجري في اجمللس.
مــاكـونــيل قـال في مــقـابــلـة مع شــبـكـة
فـوكس نـيـوز يـوم الـثالثـاء: "أنـا لـست
مـحايدا بـشأن احملاكـمة على اإلطالق"
مـشيرا إلى أنه يـنسق في الـقضية "مع

مستشار البيت األبيض".
الــسـنــاتــور لـيــنـدسي غــراهم حــلـيف
تـرامب أكـد أيـضـا فـي مـقـابـلـة: "أنا ال
أحـاول التظاهر بـأنني عضو في جلنة

التحكيم".
ـقـراطي بـقـاء وال يــضـمن احلـزب الـد
أعـضـائه عـلى اخلـط احلزبـي فـالنـائب
ــقـراطي عن واليــة نــيـوجــيـرسي الــد
ــعـــارضــته ــعـــروف  جـف فــان درو ا

تحدة وسعى إلى الـقومية للـواليات ا
تـقويض صدقية االنتـخابات الرئاسية
األمـــيـــركــيـــة وعـــرض األمن الـــقــومي

األميركي للخطر".
وخـــلص الـــتـــقــريـــر إلى وجـــود "أدلــة
هـائـلة" عـلى "سوء سـلوك الـرئيس" في
مـجـالـ فـهـو "اشـتـرط من أجـل دعوة
الـرئيس األوكراني إلـى البيت األبيض
وتـقـد مـساعـدة عـسـكريـة ألوكـرانـيا
أن تــفـتح كـيــيف حتـقـيــقـات تـصب في
مــصـلـحــة حـمـلــته االنـتــخـابـيــة" كـمـا

انية. "أعاق" التحقيقات البر
وأحـــال مـــجـــلس الـــنـــواب األمــيـــركي
األربــعـاء الـرئــيس إلى احملـاكــمـة أمـام
مــجـلس الـشـيــوخ بـتـهـمــتي اسـتـغالل

السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
وســــارع الـــرئــــيس اجلـــمــــهـــوري إلى
الـتـنـديـد بـالـتـصـويت الـتـاريخـي الذي
جـرى ضدّه في مجـلس النواب مـتهّماً
ـــوقـــراطـــيـــ الـــذين خـــصـــومه الـــد
يـــســــيـــطـــرون عـــلى اجملــــلس بـــأنّـــهم
مـدفوعون بـ"احلسد واحلقد والغضب"
و"يـحــاولـون إبـطـال تـصـويت عـشـرات
" الـذين انــتـخـبـوه ماليــ األمـيـركــيـ
رئـيساً في 2016.وبـأغلبية 230 صوتاً
مــقـابل  197وامــتـنــاع نـائب واحـد عن
الـتـصويت وافق مـجـلس النـواب على
تـوجــيه تـهـمـة اسـتـغالل الـسـلـطـة إلى
الـرئيس وبعدها بدقائق وجه اجمللس
إلى تـرامب تهمة ثانـية هي عرقلة عمل
الـكـونـغـرس الـتي أقـرت بـأغـلـبـية 229
صوتا مقابل 198 وامتناع نائب واحد

عن التصويت.

ســـــتــــــة من مــــــرشـــــحي الــــــرئـــــاســـــة
وقـراطيـ هم من أعضـاء مجلس الـد
الـشيوخ وإجـراء احملاكمة في يـناير قد
يــعــرقل حـمالتــهم قــبـيـل انـطالق أولى
االنــتـخـابـات الــتـمـهـيــديـة في آيـوا في

الثالث من شباط.
وبـغض الـنـظـر عـن مـاهـيـة االتـهـامات
يـشير معـظم احمللل إلـى أن السياسة
سـتـؤثــر بـشـكل كـبـيـر عـلى الـتـصـويت

النهائي.
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فـــمع اقـــتـــراب مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات
الــرئـاســيـة والـتــشـريــعـيـة فـي تـشـرين
الــثــاني 2020 ســيــكــون عــلـى أعــضـاء
مـــجــــلس الـــشــــيـــوخ اجلـــمــــهـــوريـــ
خـصـوصـا التـفـكـير في مـسـألـة إن كان
نــاخــبــوهم ســيــفــضــلــون الــتــصــويت
لــصـالح إطــاحـة الــرئـيس اجلــمـهـوري
الـذي يحظى بـشعبـية وسط مؤيديه أو

حمايته.
إجــــــراءات عـــــزل تــــــرامب.. هــــــذه هي

قبلة اخلطوات الثالث ا
قـراطيون في نهـاية ايلول وأطـلق الد
إجـراءات عـزل تـرامب بـسـبب طـلبه من
أوكـرانـيـا الـتـحقـيق بـشـأن جـو بـايدن
ــرشح األوفـر حــظـا لــتـمـثــيل احلـزب ا
ــقــراطـي ومــواجــهـــة تــرامب في الـــد
قررة في 2020 االنـتخابات الرئـاسية ا
ـهـمــة الـتـحـقــيق إلى جلـنـة وعــهـدت 

االستخبارات في اجمللس.
وبــعــد االســتـمــاع لــنــحـو 15 شــاهــدا
تـوصلت اللجـنة إلى أن "الرئيس وضع
ـصـالح مـصــلـحـته الـشـخـصـيـة فـوق ا
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إجــراءات عـزل الــرئــيس أعـلن مــؤخـرا
رغـبته في التحـول إلى عضوية احلزب
اجلــمـهـوري وقـد صــوت هـو والـنـائب
ــقـــراطي كــولن بــيــتــرســون ضــد الــد
الـتهمتي الواردتـ في قرار العزل أما
الـنـائب جاريـد جولـدن فـصوت لـصالح

تهمة استغالل السلطة فقط.
وفـي مــجـــلـس الـــشـــيـــوخ حـــالـــيــاً 53
ــقـراطــيـا واثــنـان جــمـهــوريـا و 45د
مــســتــقالن عــادة مــا يــتــخــذان مــوقف
ـقـراطـيـ نـفــسه في الـتـصـويت الــد

وتـــتــطـــلب إدانـــة الــرئـــيس وعــزله 67
صوتا.

قـراطيون إلى  20صـوتا ويـحتـاج الد
جـــمـــهـــوريــا من الـ53 لـــتــأمــ ثــلــثي
ــطـــلــوبـــة لــتـــمــريـــر عــزل األصـــوات ا
الـــرئــيس ومن ثـم عــزله من مـــنــصــبه
وهـــو أمــــر مـــســـتـــبـــعــــد في ظل هـــذه

الظروف.
لــــكن وعــــلـى الـــرغـم من أن األعــــضـــاء
اجلــمــهـوريــ ال يـعــتــقـدون أن الــتـهم
ـــوجــهـــة لـــلــرئـــيس تـــبــرر عـــزله عن ا
الـسـلـطـة يـرى عـدد مـنـهم أن مـن "غـير
الـالئق" أن يطلب الرئيس األميركي من
دولـة أجـنبـيـة الـتحـقـيق بشـأن مـنافس

سياسي.
ـثلـون واليات وهـنـاك أعضـاء آخرين 
مــتــأرجــحــة ســيــاســيــا بــ احلــزبــ
ــقـراطي واجلــمــهـوري يــصـرون الــد
عـلـى الـتـقـيـد بـاإلجـراءات الـدسـتـوريـة
ولــــعـب دور "احملــــلف الــــنــــزيه" الــــذي
يـستمع الى حجج الـطرف قبل إصدار
عـقدة لـلملف أن احلـكم.ومن العـوامل ا
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لـو يـزيح بعض احلـزبـي عن عـقـولـهم انهم بـدالء لـصدام حـسـ فأن
االمور ستتحرك اداريا بال اية معرقالت.

اكثرنا يعلم ان الدسـتور تمت كتابته في ظل خـشية من تكرار نسخة
صـدام في الـسـلـطـة فـتم نـقل صالحـيـاته" صـدام" الى مـنصـب رئيس
مـجـلس الوزراء و اغـفـال حقـيقـة اجـتمـاعـية ونـفـسيـة تتـرجم مـعنى
مـقـولـة" الـضـحـيـة تـكـتـسب صـفـات اجلالد" وقـد حـدث وتـكـررت نـسخ
نـصب تقلـيدا غريـبا من تـصالح وفاقـي على تفـسير صدام واصـبح ا
وذج اللبناني السـنة هناك للحكومة الدستور بوجه عراقي متـأثر باال
ـان و الشيـعة لـلمجـلس النـيابي و لـلحكـومة عـندنا و في الـعراق للـپر
اثـلهم الـكرد لـرئاسة اجلـمهـورية ثم يـنزل الـتقـاسم ليصل وارنـة  وا

الى ادنى موظف او مكلف بخدمة.
ـالكي لدورت ر حـكم اياد عالوي فاجلـعفري ثم ا من بعد پـول بر
ثم حيدر العـبادي ذي الفترة الـواحدة لسنة وكل هـذه االســـماء تقول
بـفـسـاد من قـبـلهـا و فـسـاد من حـكم بـعدهـا والـفـــــــسـاد في الـعراق
وظف لص سارق حرامي و لكنه يجد من يحميه بأختصار يعني ان ا

. ولو حل
ارسـة" الربع" الـسلـطة ـارسة اخـرى البد من ايـرادها هـنا و هـي 
ـنــيــة عـلى اجلــمــهـور والــتـعــامل مع ثــروات الـبـــــالد من مـواطــنـ
ـتقاسـم و يـزيد فقـر اصحاب ا يـثري طبـقات مـرتبطـة با وحقـوق 

احلق.
هدي استقالـته التي دبغها بتـقيده بخطبـة السيستاني منذ اعلن عبـدا
و الوضـع العـراقي مرتـبك او هكـذا يـراد له ان يبـدو حيث  الـترويج
واصـفات هـجيـنة ـستـقيل ولـكن  لـعشـرات االسمـاء للـحلـول محل ا
ـرجعـيـة مقـبول من الـكـتل احلزبـية مـقبـول في الـشارع مـقبـول عـند ا
ضـحـكـة: الشـجـاعة مـقـبـول اقلـيـميـا مـضـاف لذلك بـعض الـشـروط ا
االقدام الصدق الوالء لـلوطن وغير ذلك من حشـو معروف من يطلقه

اذا ! و 
رئيس الـوزراء ليس اكـثر من مـوظف عمـله يكـون خالل اوقات الـعمل
الرسـمي و تشمـله العـطالت وهو مسـؤول عن ادارة برنـامج ينمي او

يبني واقعا خدميا لشعب.
امـا ان يـتـحـول رئـيس الـوزراء الى صـدام حـسـ ثـانٍ فـهـذه ال تـكون
ولن تـكـون صـحـيح انـهم فـعـلـوهـا و كل حـسب اسـمـه و شكـلـه وهذا
بــسـبـب اغـراء الــســلــطـة حــيث نــشط االبــنــاء واالنـســاب و االصــهـار
ناسبـة وجود" عمو وخالو" في السلطة اال بالتحول الى نواب ووزراء 
اض وان لم جتـري محاسـبتهم ا ازال وجـوه ا ان اخلواتيـم جاءت 
كـاسب الوطنـية للـيوم وتلك ال عن سرقـاتهم وال عنـد خسائـر الدم و ا
االمـور هي ابــسط االدلـة الــتي تــشـيــر الى ان اغـلب واكــثـر مــسـؤولي

ا ال يناسب ماضيهم القائم على رواتب اللجوء. ال  البالد اثروا با
رئيس الوزراء مـوظف و ال حكم له عـلى اي زعيم حزبي
عـلم الذي يخط بـالطبـشور ومثــــــل اي مثلـه مثل ا
موظـــــف في دائرة حـكوميـة بأستـثناء انه درجة

خاصــــة.
ـصـالح غــيـر ذلــــك فـهـو ســخف و مـضـــــيــعـة 

الناس.
آندرو جونسون جون روبرتس دونالد ترامب
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ـتـظـاهـرون الى شـوارع  2018خــرج ا
تربة والواقعة على ضفة نهر دينة ا ا
الــنـيل احــتـجـاجــا عـلى زيــادة أسـعـار
اخلــــبـــــز وســــرعــــان مـــــا انــــتــــشــــرت
االحــــــتــــــجـــــاجــــــات فـي كل أنــــــحـــــاء
الــبالد.وأطــاحت هــذه احلــركـة بــعــمـر
ــدة الـــبــشــيـــر الــذي حــكم الـــســودان 

ثالثـ عاما.وبعد محادثات ب حركة
االحــتـجــاجـات والـعــسـكــريـ تـوصل
اضي الى الـطرفان في آب/اغسطس ا
اتـفاق قضى بتشـكيل حكومـة انتقالية
تـفتح الـطريق حلـكومـة مدنـية.في هذا
األســبـــوع يــحــتــفل ســـكــان عــطــبــره
الـواقعة شـمال شرق اخلـرطوم والتي

قـرار احلكومة في كانون الثاني/يناير
ا أدى  2018وقـف استـيـراد الـقـمح 
الـى تراجع انـتـاج الـشـركـات اخلـاصة
من دقيق القمح.وأدى ذلك الى تناقص
طاحن كـميات الـقمح التي تزود بـها ا
وأثـر على انتاجـها من الطح وزادت
ـا تـرك أثــرا عـلى أسـعـار أســعـارهـا 
اخلـبز.ظلت حـكومة الـبشيـر على مدى
طــويل تــدعم رغــيف اخلــبــز والــوقـود
وسـلع غـذائيـة أخـرى وتسـبب هذا في
عـجـز ضـخم لـلـمـيـزانـيـة وبـات يـشـكل
عـبئـا غير مـحتمل.واآلن لم يـعد رغيف
اخلـبـز قضـيـة ساخـنة فـي عطـبره ولم
ـواطنـون ينـتظـرون في طوابـير يـعد ا
أمـــام اخملــــبـــز.ومـــا زالت احلـــكـــومـــة
االنـتـقـالـية تـدعم رغـيف اخلـبـز.وقالت
ـهــنـدســة الـزراعــيـة جنــود الـشـاللي ا
البالغة من العمر خمسة وثالث عاما
"نــحـن فــخــورون بــحــكـــومــتــنــا هــذه
حــكـومـتـنـا. نــحن شـعب الـسـودان من
أوجــــدهـــا".وأضـــافـت الـــشاللـي "قـــبل
الـثورة كنا نعـاني كثيرا واآلن الثورة
حـلت مشكـلة اخلبـز في مدينـتنا".وقام
ــواطـنــون في عــطـبــره ومـدن أخـرى ا
بـتــشـكـيل جلـان من صـفـوفـهم تـشـرف
ــــا فـي ذلك تـــــوزيع عـــــلـى كل شـيء 
اخلـبـز.وقال عـماد عـبد احلـفيظ عـضو

يـربـطـهـا خط سـكـة حـديـد بـالـعـاصـمة
الـسودانيـة ويطلق عـليهـا اسم "مدينة
ــــا حتــــقق من الــــســــكــــة حــــديـــــد" 
ثـورتـهم.ورغـم أنهـم يـشـعرون بـبـعض
الـــتــحــسن اال أنـــهم يــعـــتــرفــون بــان
حـيــاتـهم مـا زالت صـعـبـة وأن أسـعـار
ـواد الـغـذائيـة مـرتـفعـة.وقـال مـجدي ا
مـحمـد أحمد ( 45عـاما) "لم تـعد لـدينا
مـشكلـة خبز" ويـعزو األزمة الى "سوء
اإلدارة مـن الـنـظــام الـســابق".وأضـاف
ـــكــنـــهــا أن مـــجــدي "اآلن أي أســـرة 
حتـصل عـلى كـمـية اخلـبـز الـتي تـريد
واخملـــابـــز تـــنــــتج أكـــثـــر من حـــاجـــة
ـديــنـة".وتـشــرف جلـنـة من مــواطـني ا
ـواطـنـ علـى التـوزيع حـتى تـضمن ا
أن كـل مـــواطن نـــال حـــصــــته.وكـــانت
الــــــســــــلــــــطـــــــات زادت في كــــــانــــــون
االول/ديــســمــبـر 2018 ســعــر قـطــعـة
اخلــبـز الــتي تـزن 70 غــرام من جــنـيه
سـوداني الى ثالثة جـنيـهات كـما كان
ـواطـنـ االنـتـظـار في طـوابـير عـلى ا
أمــام اخملـابــز لـلـحــصـول عــلى رغـيف

اخلبز.
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ووقــعت االزمــة في مـدن أخــرى مـنــهـا
ـيـنـاء الـرئـيس لـلـبالد بـورتــسـودان ا
عـلى البحر االحمر. وتسبب في األزمة

جلـــنــة عـــطــبــره "اآلن نـــراقب كل شئ
تــوزيع الـطـحــ لـلـمــخـابـز وصــنـاعـة
اخلـــــبـــــز داخــــلـــــهـــــا وكل االشـــــيــــاء
ـــســتــخـــدمــة في صـــنــاعـــته وحــتى ا
تـوزيـعه للـسكـان".وأشار عـبد احلـفيظ
الـى أن عــضـــوا من الـــلــجـــنــة يـــكــون
حــــاضـــرا داخـل اخملـــبــــز عــــلى مـــدار
سـاعـات الـيوم.وشـكـرت هـبه عـلي الله
عـلى هـذه الـطريـقـة قـائلـة "في عـطـبره
ودعـنـا أزمـة اخلبـز".لـكن شابـة تـرتدي
الـزي الـسوداني الـتقـليـدي تشـكو من
ـواد الغـذائيـة األخرى مـثل اللحم أن ا
واخلــــضــــروات والــــفــــواكه مــــا زالت

أسعارها مرتفعة.
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ولـكن مـحـمـد سـيـد احـمـد مـخـتار (60
عـامـا) وهـو أحـد قـادة حتـالف احلـرية
والـتغيير الذي قاد االحتجاجات اشار
الـى أن األمل ال يزال قائما حلل مسألة
ارتــفـاع األسـعـار قــريـبـا.وقـال " مـازال
الـنـاس يـعـانـون ولـكن هـنـاك إمـكـانـية
ــشـــكالت النه لـــديـــنــا حلـل كل هـــذه ا
ثـورة".وينـوي سكـان عطـبره االحـتفال
ـرور عام على اندالع انتفاضتهم في
الـــــــتـــــــاسـع عـــــــشـــــــر مـن كـــــــانـــــــون
ـــشــاركــة االول/ديـــســمــبـــر احلــالي 

قادم عبر قطار من اخلرطوم.

{ عـطبـره (السـودان) (أ ف ب) - بعد
عـام من اندالع االحتجـاجات في مدينة
عـطبره السودانية بسبب زيادة أسعار
اخلــبـز قـبل أن تـمــتـد الى مـدن أخـرى
ـديـنـة بـان مـخـابـزها يـؤكـد مـواطـنـو ا
بـــــاتـت تـــــنــــــتج خــــــبـــــزا أكــــــثـــــر من
اسـتـهالكهم.في كـانون االول/ديـسمـبر


