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العالم

تقرير في الوقت الذي كان يناقش فيه مجلس الشيوخ تثبيت وزير
العدل جيف سيشونز ،هاجم دونالدترامب المحاكم األميركية ،على
خلفية إيقافهاالعمل بقراره حظر دخول الالجئين والمواطنين من
سبع دول ذات غالبية مسلمة .ورأى ترامب أن القضاء األميركي
«مسيس ّ
ّ
جدًا»

ّ
ترامب يشن «حربًا» داخلية جديدة

ّ
القضاء مسيس جدًا!
لـ ـ ــم َت ـ ـسـ ـ َـلـ ــم ّ
أي مـ ـ ــن امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات أو
الـ ــوكـ ــاالت ال ـف ــدرال ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة مــن
انـ ـتـ ـق ــادات ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب.
فـلــم تـكــد تخفت ح ـ ّـدة ال ـتــوتــرات التي
ّ
خيمت على العالقة بينه وبني وكالة
االس ـت ـخ ـب ــارات ،بـعــد تـشـكـيـكــه ف ــي ما
تــوصـلــت إل ـيــه م ــن ات ـهــامــات لــروسـيــا
بالوقوف وراء عمليات القرصنة التي
استهدفت الحزب الديمقراطي ،حتى
ت ـصــاعــدت ،أخ ـي ـرًا ،ح ـ ّـدة تصريحاته
ضــد القضاء األمـيــركــي ،ال ــذي وصفه،
ّ
"مسيس جدًا".
أمس ،بأنه
وف ــي الــوقــت ال ــذي تـنـظــر فـيــه محكمة
استئناف فــي طلب اإلدارة األميركية
إع ــادة الـعـمــل بــاألمــر الـتـنـفـيــذي الــذي
يـ ـقـ ـض ــي بـ ـحـ ـظ ــر دخ ـ ـ ـ ـ ــول ال ــاجـ ـئ ــن
وم ــواطـ ـن ــي س ـب ــع دول ذات غــال ـب ـيــة
م ـس ـل ـمــة األراض ـ ـ ـ ــي األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،داف ــع
تــرامــب عــن هــذا املــرســوم الــذي أوقفته
املـحــاكــم الـفــدرالـيــة .وق ــال فــي اجتماع
ملـســؤولــي تطبيق الـقــانــون مــن أنـحــاء
الـ ـب ــاد" :أع ـت ـق ــد بـ ــأن األم ـ ــن ف ــي خطر
ال ـ ـيـ ــوم" ،م ـض ـي ـفــا" :ل ـي ــس ل ــدي ـن ــا ق ــرار
ّ
مسيسة جدًا
بعد .لكن املحاكم تبدو
وسـيـكــون مــن الــرائــع للغاية لنظامنا
القضائي أن يتمكن من قــراءة البيان
وأن يفعل الـصــواب .يتعلق هــذا بأمن
بالدنا".

في غضون ذلك ،ال يزال معظم الوزراء
املـعـ ّـيـنــن م ــن قـبــل ت ــرام ــب عــالـقــن في
ال ـكــون ـغــرس الـ ــذي ي ـنــاقــش تثبيتهم،
ف ــي ظ ــل عــرقـلــة الــديـمــوقــراطـيــن لـهــذا
اإلج ــراء .وفــي آخــر التطورات املتعلقة
بهذا امللف ،احتدم الجدل في مجلس
الشيوخ بـشــأن املـصــادقــة على تعيني
أح ــد الـ ـ ــوزراء .وذك ـ ــرت وس ــائ ــل إع ــام
أم ـي ــرك ـي ــة أن الـ ـج ــدل وص ـ ــل إل ـ ــى ح ـ ّـد
تــوب ـيــخ ال ـس ـي ـنــاتــورة الــديـمــوقــراطـيــة
إليزابيث وارن ،على خلفية انتقادها
الـ ـ ـ ـ ــاذع لـ ـت ــرشـ ـي ــح جـ ـي ــف س ـي ـشــونــز
ملنصب وزير العدل .وأشارت صحيفة
"ن ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك تـ ــاي ـ ـمـ ــز" إل ـ ـ ــى أن زع ـي ــم
ال ـج ـم ـه ــوري ــن ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
السيناتور ميتش ماكونيل ّ
وبخ وارن
لـلــ"طـعــن" فــي سـيـشــونــز ،وذل ــك بعدما
ق ـ ــرأت رسـ ــالـ ــة ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى ان ـت ـقــاد
شديد اللهجة للمرشح ملنصب وزير
الـعــدل ،كتبتها كوريتا سكوت كينغ،
أرم ـل ــة زع ـيــم حــركــة ال ـح ـقــوق املــدنـيــة،
مــارتــن لوثر كينغ .وقــال ماكونيل إن
"السيناتورة طعنت في دوافع وسلوك
زميلنا من أالباما".
وكـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــت ك ـ ـي ـ ـنـ ــغ فـ ـ ــي ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــال ـ ـ ــة أن
ل ـج ـ ّنــة ال ـق ـض ــاء ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
حـ ــذرت م ــن أن سـيـشــونــز (الـ ــذي حــال
س ـج ـلــه ب ـخ ـصــوص ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة

دون تـعـيـيـنــه ق ــاض ـي ــا ف ــدرالـ ـي ــا إب ــان
الـثـمــانـيـنـيــات) ك ــان ي ـقــوم بــ"تــرهـيــب"
ّ
كقاض سيكون
املصوتني ،وأن تثبيته
ٍ
لــه "أثــر مــدمــر" على النظام القضائي.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن "سـ ـيـ ـش ــون ــز اس ـت ـخ ــدم
سـلـطــات منصبه فــي مـحــاولــة بائسة
ّ
املصوتني السود من
لترهيب وإخافة
كبار السن".
ُ
ومـ ـنـ ـع ــت وارن ،امل ــرشـ ـح ــة املـحـتـمـلــة
لــان ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة امل ـق ـب ـلــة ،عــام
 ،2020من إكمال قراءة الرسالة .وعقب
ذلك ،اتخذ ماكونيل خطوة استثنائية
بــاسـتـحـضــار م ــادة تـمـنــع التعليقات
الـ ـح ـ ّـادة واالنـ ـتـ ـق ــادات ب ــن األع ـض ــاء.
واستجاب رئيس الجلسة السيناتور
سـتـيـفــن دايـ ـن ــز ،ملــاكــون ـيــل ،مـعـلـنــا أن
"الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــورة (وارن) س ـت ـع ــود إل ــى
كرسيها".
ولكن مشاكل ترامب اإلدارية ال تقتصر
على ما تـقـ ّـدم ،فهو ال يــزال يعاني في
تـثـبـيــت م ـلــف آخـ ــر ال ي ـقــل حـســاسـيــة
ّ
عــن ملف وزرائ ــه ،ويتعلق بمعاونيه
وفــريـقــه فــي الـبـيــت األب ـيــض ،الــذيــن ال
تزال مهماتهم تتضارب في ما بينها،
إضافة إلى عدم خبرة غالبيتهم .وفي
هذا السياق ،ذكرت ّشبكة "سي ان ان"
أن البيت األبيض كثف البحث ،أخيرًا،
ً
عــن مــديــر جــديــد لـلـتــواصــل بــديــا من

احتدم الجدل
في مجلس الشيوخ
بشأن المصادقة على
تعيين وزير العدل

شـ ــون س ـبــاي ـســر الـ ـ ــذي ي ـش ـغــل أي ـضــا
منصب املتحدث باسم البيت األبيض.
وك ــان عمل سبايسر كمتحدث باسم
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،م ـنــذ ثــاثــة أســابـيــع
ّ
إلى اليوم ،محط انتقادات شديدة في
وسائل اإلعالم ،على خلفية مهاجمته
امل ـس ـت ـمـ ّـرة ل ـه ــا ،وعـ ــدم إدراك ـ ــه كيفية
التواصل معها .ونقلت "سي ان ان" عن
مـصــادر عـ ّـدة قولها إن تــرامــب "يشعر
بخيبة أم ــل مــن أداء سـبــايـســر ،خــال
أول أسبوعني من وجوده في اإلدارة".
وس ـب ــاي ـس ــر ال ـ ــذي ي ـع ـم ــل ،م ـن ــذ وق ــت

تقرير

ّ
حكومة غزة تدمر اآلثار
لمنح األراضي للموظفين!
عادة ما يحفظ
التاريخ واآلثار أكثر من
الرمل ّ
اإلنسان ،ألن األخير يحاول
استغالل األرض ً لمصالح
خاصة ،متجاهل المنطقة
التي يقيم عليها مشاريعه.
وإذا كانت منطقة ما ُيراد
أن يقام عليها مشروع
ما وتبين أنها أثرية أو ذات
دالالت حضارية ،فإن طمس
اآلثار فيها هو «تخريب
وجريمة» بالعرف المحلي
والدولي

معالم أثرية كثيرة في
باتت عرضة لالنهيار
غزة
بعد ّ
تعرض مناطق كثيرة
للقصف (آي بي ايه)

غزة ــ عز الدين أبو عيشة
مـ ـن ــذ أيـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة ،ت ـع ـم ــل «س ـل ـط ــة
ّ
األراضـ ـ ــي» ف ــي غـ ــزة ،بــال ـت ـعــاون مع
وزارة االقتصاد الوطني ،وكلتاهما
تــابـعـتــان لحكومة حــركــة «حـمــاس»
ال ـســاب ـقــة ،عـلــى تـجــريــف ت ــل الـسـكــن
األث ـ ـ ـ ــري ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــود إلـ ـ ــى ال ـع ـصــر
ال ـ ـبـ ــرونـ ــزي الـ ـق ــدي ــم ( 3200ق.م،).
وي ـ ـقـ ـ ّـدر عـ ـم ــره اآلن ب ـنّ ـح ــو خـمـســة
آالف سنة ،وسبق أن نفذ فيه علماء
فــرنـسـيــون ع ــدة ح ـفــريــات للتنقيب
عن اآلثار.
ويقع تل السكن في منطقة الزهراء،
ّ
وســط قطاع غــزة ،التي تحولت إلى
حيوي بعد بناء ّ
ّ
عدة جامعات
مكان
هـنــاك ،وهــو مــا أثــار أطـمــاع كثيرين
ل ـت ـج ــري ـف ــه واس ـ ـت ـ ـغـ ــالـ ــه ف ـ ــي أم ـ ــور
ّ
تجارية ،تحت دعــوى أن هذه اآلثار
تعيق عملية التعمير والتشييد.
ّ
وك ــان ــت ب ـلــديــة غـ ــزة ّأول م ــن ح ــاول
الـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـت ــل ،وق ـ ــد ع ــزم ــت عـلــى
فـتــح ش ــارع داخ ــل املـنـطـقــة األثــريــة،
لكن وزارة السياحة واآلثــار رفضت
امل ـ ـشـ ــروع واعـ ـت ــرض ــت ع ـل ـي ــه ،األم ــر
الــذي دفــع البلدية إلــى الـتــراجــع عن

م ـخ ـط ـط ـهــا وتـ ـح ــوي ــل ال ـ ـشـ ــارع إل ــى
مـنـطـقــة م ـج ــاورة .بـعــد م ــدة ،جـ ّـرفــت
إدارة جامعة فلسطني جزءًا من التل
في مشاريع البناء الخاصة بها ،ما
أدى إلى تآكل جزء كبير منه ،لتصل
مـســاحـتــه إل ــى  18دون ـم ــا م ــن أصــل
ثالثني.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى «س ـل ـطــة األراض ـ ـ ــي»،
ت ـج ــاه ـل ــت األخـ ـ ـي ـ ــرة هـ ـ ــذا ال ـس ـج ــل،
وب ـ ـ ــدأت ب ـت ـجــريــف ت ــل ال ـس ـك ــن مـنــذ
يوم الجمعة املاضي ،كمرحلة أولى
لتأهيله من أجل توزيع أراضيه على
ً
موظفي حكومة «حـمــاس» بــدال من
رواتـبـهــم املـتــأخــرة ،وتـتـعــاون معها
وزارة االقتصاد التي تأخذ الرمال
الـ ـصـ ـف ــراء ال ـن ــات ـج ــة م ــن ال ـت ـجــريــف
لبيعها للمواطنني.
وبمراجعة «السياحة» ،نفت الوزارة
ـاع على ما تفعله
أن تكون على اطـ ٍ
«س ـل ـطــة األراض ـ ـ ـ ــي» ،إذ قـ ــال املــديــر
ّ
لآلثار والتراث في غزة ،إيهاب
العام ّ
كـحـيــل ،إن ـهــم تــواصـلــوا مــع «سلطة
األراض ــي» بـمــراســات رسـمـيــة ،لكن
األخيرة لم تستجب في بداية األمر،
مــا دفـعـهــم إل ــى الـتــوجــه إل ــى ّ
مقرها
أول من أمــس ،وعقد اجتماع عاجل

