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العالم

العالم

فلسطين

ّ
الـتــي وجهتها ّموسكو يقيمها مركز شهيدان في غزة

ّ
تشاؤم يظلل محادثات القاهرة

ّ
ليس لغزة إال الوعود!

إلى جانب الرفض المصري القاطع ألي
دور عربي أو دولي في ملف المصالحة،
لم تحصل «حماس» على نتائج عملية من
زيارتها بعد .فال مخطوفوها عادوا ،وال
رئيس مكتبها السياسي ُسمح له بجولة
خارجية ،فيما تعجز القاهرة ليس عن
تخفيف العقوبات على غزة ،بل حتى عن
جمع الفرقاء على طاولة واحدة!
غزة ــــ هاني إبراهيم

مع «حماس» ،أو حتى وقف إجراءاتها
األح ــادي ــة املـتـعـلـقــة بـتـشـكـيــل حـكــومــة
جــديــدة ،وكــذلــك زي ــادة العقوبات على
قطاع غزة .وعلمت «األخبار» أن «فتح»
اع ـتــذرت عــن عــدم تلبية طلب القاهرة
ع ـق ــد ل ـ ـقـ ــاءات ل ــدي ـه ــا ،ط ــال ـب ــة تــأجـيــل
ذلــك إلــى نهاية الشهر الـجــاري بحجة
انشغالها بــإجــراءات تشكيل الحكومة
الـ ـج ــدي ــدة ،م ــع أن م ـص ــر اق ـت ــرح ــت أن
يشمل الحوار جميع فصائل «منظمة
التحرير» ،و«حماس» و«الجهاد» ،علمًا
أن األخيرتني رأتــا أن أي لقاء من دون

حضور رئيس السلطة محمود عباس،
شخصيًا ،يشير إلــى «تهرب فتحاوي
واضح» من املصالحة.
مع ذلك ،يواصل املصريون محاوالتهم
إقناع «فتح» بعقد لـقــاءات جديدة في
ّ
ظـ ــل وج ـ ــود ه ـن ـيــة ف ــي الـ ـق ــاه ــرة .وفــي
الوقت نفسه تستمر القاهرة في رفض
أي تــدخــات عــربـيــة أو دول ـيــة فــي هــذا
امل ـل ــف ،م ـش ــددة ف ــي ال ـل ـق ــاءات األخ ـيــرة
عـلــى ممانعتها خ ــروج ه ــذا املـلــف من
يــدهــا ،ألن أي ــا مــن الـ ــدول األخـ ــرى (فــي
إشارة إلى روسيا) «ليست لديها خبرة

أو قدرة على الضغط كما تفعل مصر،
التي تدير املصالحة سياسيًا وأمنيًا
منذ أول اتفاق للفصائل الفلسطينية
عام .»2005

أزمة سفر هنية
انـطــاقــا مــن ذل ــك ،رفـضــت «املـخــابــرات
امل ـص ــري ــة» ط ـل ـبــا لـهـنـيــة بــال ـس ـفــر إلــى
موسكو لتلبية دعوة األخيرة للحوار،
إذ ق ــال ــت إن ال ــدع ــوة «غ ـي ــر رس ـم ـيــة»،
وال تشمل كبار قــادة الفصائل ،وإنها
مـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــة م ـ ــن مـ ــركـ ــز دراس ـ ـ ـ ـ ــات ت ــاب ــع
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للخارجية الروسية .هذا الرفض أثار
غـضــب «ح ـم ــاس» ال ـتــي قــابـلـتــه بطلب
لخروج هنية في جولة خارجية اآلن،
هدفها ترتيب ملفات الحركة وااللتقاء
بــأطــرهــا فــي ال ـخ ــارج ،إل ــى جــانــب عقد
لقاءات مع فصائل أخــرى في عــدد من
الدول العربية واإلسالمية .في املقابل،
ذكــرت مصادر أخــرى في «حماس» أن
موضوع سفر هنية «لم يكن مطروحًا
ً
خــال املـحــادثــات أص ــا» ،وأن برنامج
زي ــارت ــه كـ ــان م ـح ـص ــورًا ب ـم ـصــر فـقــط.
وأض ــاف ــت ه ــذه املـ ـص ــادر أن «ال ــدع ــوة

دراسـ ـ ـ ـ ــات ،وت ـ ـقـ ــرر أن يـ ـش ــارك ع ـضــوا
املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي م ــوس ــى دوديـ ـ ــن،
ومـ ــوسـ ــى أب ـ ــو م ـ ـ ـ ــرزوق ،ف ـي ـه ــا» ف ـقــط،
بخالف الدعوة الرسمية من الخارجية
التي ّ
تأجلت إلى شهرين على األقل.
وف ــي ش ــأن ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة ،علمت
«األخـبــار» أنــه تــم االتـفــاق على تسوية
ال ـخــافــات بــن «ح ـم ــاس» واملـصــريــن،
إذ ناقش هنية قضية عناصر الحركة
امل ـخ ـطــوفــن ،طــالـبــا اإلي ـف ــاء بـتـعـ ّـهــدات
وزيـ ــر امل ـخ ــاب ــرات ع ـبــاس ك ــام ــل ،ال ـعــام
املــاضــي فــي هــذا املـلــف ،وهــو مــا وعــدت
ّ
السلطات املصرية بحله قريبًا .أيضًا،
ج ـ ـ ّـددت م ـصــر ت ـعـ ّـهــدات ـهــا بــالـتـخـفـيــف
ع ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي غ ــزة ع ـبــر فتح
معبر رف ــح ال ـبــري ب ـصــورة مـتــواصـلــة،
وزيادة عدد الشاحنات التجارية التي
تدخل القطاع ،على رغم رفض السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ه ــذي ــن ال ـب ـن ــدي ــن .يـشــار
هنا إلــى أن وزيــر األوقــاف في رام الله،
يوسف ادعيس ،أعلن قبل أيام موافقة
الـسـلـطــات املـصــريــة عـلــى إع ــادة تسير
رح ــات ال ـع ـمــرة مــن غ ــزة ،إذ ستسمح
بسفر  1060معتمرًا أسبوعيًا.

ميدانيًا ،استشهد فلسطينيان وأصيب
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على املشاركني في «مسيرات العودة»
شرق قطاع غزة أمس .إذ أعلنت وزارة
الصحة استشهاد حمزة اشتيوي (18
عــامــا) ج ــراء تـعـ ّـرضــه لـعـيــار ن ــاري في
الــرقـبــة ،إضــافــة إل ــى الـفـتــى حـســن إيــاد
شلبي ( 14عامًا) برصاصة في الصدر،
فيما كــانــت إح ــدى اإلص ــاب ــات خطيرة
رصاصة في الرأس.
جراء ُ
إلى ذلك ،أعلن أمس وفاة األسير ياسر
حــامــد اشـتـيــة ( 36عــامــا ،مــن بـلــدة تــل،
غـ ــرب م ــدي ـن ــة ن ــاب ـل ــس ،ش ـم ــال الـضـفــة
املحتلة) داخــل سجن «ايـشــل» فــي بئر
ال ـس ـب ــع ،ف ــي ظ ـ ــروف غ ــام ـض ــة ،لـيـكــون
األسـ ـي ــر ال ـث ــان ــي ال ـ ــذي ي ـق ـضــي داخ ــل
س ـج ــون الـ ـع ــدو خـ ــال أسـ ـب ــوع واحـ ــد.
ويتهم ال ـعــدو ،حــامــد ،بقتل مستوطن
ع ـ ــام  2009ف ـت ــم ال ـ ُـحـ ـك ــم ع ـل ـيــه إث ــره ــا
بالسجن املــؤبــد .وقـبــل أي ــام ،استشهد
األسير فارس بارود ( 53عامًا) ،بعدما
ق ـض ــى  28س ـن ــة ف ــي الـ ـسـ ـج ــون ،ج ــراء
ّ
املتعمد.
اإلهمال الطبي

ّ
تعمد جنود العدو استهداف المتظاهرين بكثافة وفي المناطق العليا من الجسم (األناضول)

ع ـل ــى ع ـك ــس ال ـت ــوق ـع ــات الـ ـت ــي راف ـق ــت
زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة رئ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي
ـاس» ،إس ـمــاع ـيــل هـنـيــة،
ل ـحــركــة «ح ـ ـمـ ـ ّ
إل ــى ال ـق ــاه ــرة ،ت ـعــقــدت الـ ـح ــوارات بني
ال ـح ــرك ــة وال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة .فعلى
ص ـع ـيــد امل ـص ــال ـح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،لــم
يعد املصريون عاجزين عن التقدم في
امل ـلــف فـحـســب ،ب ــل ع ــن جـمــع األط ــراف
الفلسطينية على طاولة حوار واحدة.
أما في ملف التهدئة ،فلم ّ
تقدم القاهرة
جديدًا غير املهدئات ملنع االنفجار.

كوشنر إلى المنطقة
لبحث تمويل
«صفقة القرن»
يزور مستشار الرئيس األميركي وصهره ،جاريد كوشنر،
ًّ
نهاية الشهر الجاري ،كل من ُعمان والبحرين والسعودية
واإلمارات وقطر على رأس وفد من املسؤولني في بالده،
ملناقشة البنود االقتصادية في خطة «السالم» األميركية التي
ّ
يضم الوفد املبعوث
ُيطلق عليها «صفقة القرن» .ومن املتوقع أن
األميركي إلى الشرق األوسط جيسون غرينبالت ،ومسؤولني
ّ
آخرين شاركوا في وضع املركب االقتصادي في الخطة
ّ
تتضمن الخطة
األميركية .ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
اقتراحات مختلفة لـ«تطوير االقتصاد الفلسطيني ،ومن ذلك
تطوير البنى التحتية والصناعة ،بخاصة لسكان غزة» ،ولهذا
ّ
سيتوجه الوفد إلى دول الخليج لطلب مشاركتها في تمويل
هذا الجانب .ويأتي ذلك في وقت يشارك كوشنر ،يوم الخميس
املقبل ،في مؤتمر يعقد في وارسو ،سيشارك فيه أيضًا رئيس
الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،ومسؤولون عرب.

رفضت «المخابرات المصرية» طلبًا
لهنية بالسفر إلى موسكو
وفي وقت غادر وفد «الجهاد اإلسالمي»
قبل يومني ،ووصل أمس وفدا «الجبهة
الـشـعـبـيــة» و«ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ،كــانــت
هـ ـن ــاك صـ ـع ــوب ــات فـ ــي الـ ـت ــواص ــل مــع
وفــد «حـمــاس» هـنــاك على مــدى األيــام
املــاض ـيــة ،مــا فـتــح امل ـجــال واس ـعــا أمــام
اإلشاعات حول قضايا عدة بني الحركة
واملـ ـص ــري ــن .ل ـك ــن م ــا أك ــدت ــه م ـص ــادر
مطلعة على الـلـقــاءات خــال األسـبــوع
َ
املاضي ،أن ملف املصالحة تعرقل كليًا
بعد رفض «فتح» مبدأ الحوار املباشر

(األخبار)

الجيش اإلسرائيلي ،أفيف كوخافي،
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن نية رئيس هيئة أركان
َ
إنتاج قبة حديدية جديدة ،نظرًا إلى التهديدات املتنامية على جبهتي الشمال والجنوب ،ليصبح
العدد اإلجمالي للقبب الحديدية ثماني .وأتى هذا بعد إعالن الجيش األميركي شراء عدد محدود من
صواريخ «القبة الحديدية» من إسرائيلّ ،
لسد حاجة عاجلة ملواجهة الهجمات غير املباشرة .وقال
ّ
سيتم تقييمه ّ واختباره لحماية القوات من أي
الجيش األميركي ،في بيان ،إن «نظام القبة الحديدية
تهديدات ،بإطالق نيران غير مباشرة أو تهديدات جوية» .بدوره ،علق رئيس الحكومة اإلسرائيلية،
بنيامني نتنياهو ،على الصفقة بالقول إن إسرائيل لديها «نظام قادر على ّ
صد أي هجوم» ،فيما أشار
وزير الجيش السابق ،أفيغدور ليبرمان ،إلى أن الواليات املتحدة أبلغت إسرائيل عزمها شراء هذه
األنظمة ّ
لسد حاجة عاجلة ّ
تخص الجيش األميركي.
(األخبار)

تقرير

ّ
ً
مصر رئيسة لالتحاد األفريقي :السيسي يتلقف «اإلنجاز»!
ّ
يتسلم عبد الفتاح السيسي الرئاسة
الدورية لالتحاد األفريقي غدًا في
أديس أبابا ،خالل االجتماعات الدورية
لالتحاد .الحدث عادي ،لكن القاهرة
تسعى إلى إظهاره كـ«نقطة تحول»
في عالقاتها مع القارة السمراء،
على نحو يخالف الواقع
القاهرة ــــ جالل خيرت
هـ ــو حـ ـ ــدث دوري واعـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــادي ،لـكــن
الدولة املصرية تسعى إلى استغالله
سـيــاسـيــا إل ــى أق ـصــى درجـ ــة ممكنة،
ل ـي ــس ف ــي اتـ ـج ــاه ال ـ ـخـ ــارج فـ ـق ــط ،بــل
داخليًا أيـضــا ،حيث يحتاج الرئيس
ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي إل ــى الــدعــايــة
ّ
بكل أنــواعـهــا .إذ مــن املـقـ ّـرر أن يتسلم
السيسي الــرئــاســة ال ــدوري ــة لالتحاد
األفـ ــري ـ ـقـ ــي ف ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـت ــي
يـسـتـضـيـفـهــا االتـ ـح ــاد ف ــي مـ ـق ـ ّـره في

العاصمة اإلثيوبية أديــس أبابا غدًا،
في وقت تحتفي فيه القاهرة بالحدث
ع ـلــى أنـ ــه م ــن «إن ـ ـجـ ــازات ال ـس ـي ـســي»!
أيضًا ،تريد الدولة املصرية استغالل
هذا املوقع في طرح عدد من القضايا
بــاســم ال ـق ــارة األفــري ـق ـيــة ف ــي املـحــافــل
ال ــدولـ ـي ــة ،وسـ ــط ت ـح ــرك ــات خــارج ـيــة
ل ـ ــ«تـ ــوط ـ ـيـ ــد ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات مـ ـ ــع الـ ـ ـ ــدول
األفريقية الـتــي عــانــت جـفـ ً
ـاء لسنوات
ّ
طويلة ،وخاصة في ظل حكم الرئيس
األسبق حسني مبارك» ،وفق ما تقول
مصادر مواكبة.
ووفـ ــق األن ـظ ـم ــة الــداخ ـل ـيــة لــات ـحــاد،
تـتـنــاوب األقــالـيــم الخمسة فــي الـقــارة
على رئاسة االتحاد ،وحتى يفوز أي
م ــرش ــح ي ـج ــب أن ي ـح ـصــل ع ـل ــى دع ــم
ّ
ال يـقــل عــن ثلثي ال ــدول األع ـض ــاء ،أو
بـتــوافــق اآلراء فــي الـجـمـعـيــة الـعــامــة،
ع ـل ــى أن يـ ـك ــون رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد هــو
ّ
رئـيــس الجمعية أي ـضــا ،الـتــي تتألف
ب ــدوره ــا مــن رؤس ــاء دول وحـكــومــات
االت ـ ـحـ ــاد .وجـ ـ ــاء ان ـت ـخ ــاب م ـص ــر فــي
كــانــون ال ـثــانــي /يـنــايــر  2018لتكون
امل ــرة الثانية الـتــي تـفــوز فيها إحــدى

ّ
دول الـشـمــال األفــريـقــي ،بعدما تولى
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
الرئاسة في  .2009وفي الوقت نفسه،
ّ
ه ــذه ه ــي املـ ــرة ال ــراب ـع ــة ال ـتــي تـتــولــى
فيها مصر رئاسة االتـحــاد («منظمة
الوحدة األفريقية» سابقًا) بعد أعوام
 1964و 1989و.1993
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أعـ ـ ـ ـ ـ ّـد الـ ـسـ ـيـ ـس ــي أجـ ـن ــدت ــه
ّ
ل ــ«أولــويــات ال ـقــارة» خــال عــام توليه
رئــاســة االت ـحــاد األفــري ـقــي ،سيتحدث
باسم أفريقيا أمــام األمــم املتحدة في
أي ـلــول /سبتمبر املـقـبــل ،وأم ــام «قمة
الـعـشــريــن» فــى الـيــابــان فــى حــزيــران/
يونيو املقبل ،وكذلك في قمة التعاون
بــن أفــريـقـيــا وال ـيــابــان «تـيـكــاد» التي
ُ
ستعقد في طوكيو في آب /أغسطس
امل ـق ـب ــل ،إلـ ــى ج ــان ــب ف ـعــال ـيــات دول ـيــة
أخرى .تقول مصادر قريبة من الرئاسة
إن السيسي «سيحاول استعادة دور
عبد الناصر أفريقيًا بعد سنوات من
االبتعاد املصري عن القارة ،الذي نشأ
عقب محاولة االغتيال الفاشلة ملبارك
فــي أدي ــس أبــابــا عــام  .»1995مــع ذلــك،
قد ّ
يكرر الرئيس املصري أسلوبه في

اعتماد سياسات ال تخضع لدراسات
دقيقة ،وخاصة أنه أمام مهمة صعبة
ّ
ّ
فــي ظــل الــذاكــرة الـقــريـبــة ،عندما علق
االت ـ ـح ـ ــاد عـ ـض ــوي ــة مـ ـص ــر بـ ـع ــد «30
ي ــون ـي ــو» ،وه ــو اآلن ي ـح ــاول اج ـتــذاب
أعضائه بطرق شتى ،وحتى بتقديم
تنازالت في أكثر من قضية خاصة مع
دول الجوار.
م ــع ذلـ ــك ،ثـمــة تـشـكـيــك ف ــي جـ ــدوى ما
يفعله «الـجـنــرال» .فمن بــن  69زيــارة
إلــى دول الـعــالــم فــي الـسـنــوات الثالث
األولى لحكمه ،كان منها  21إلى الدول
األفــريـقـيــة فـقــط ،مــع أنــه عقد أكـثــر من
 115اجتماعًا أفريقيًا خــال السنوات
األربــع األولــى من رئاسته .والقضايا
التي ّ
تهم القاهرة في القارة حتى اآلن
هي املصالح املائية ،وتأمني الحدود،
وفـتــح األس ــواق األفــريـقـيــة للمنتجات
املـصــريــة ،عـلــى أن «امل ـحــروســة» أبــدت
رغ ـبــة ف ــي م ـســاعــدة ال ـ ــدول األفــريـقـيــة
ف ــي مـ ـج ــاالت الـ ــزراعـ ــة وال ـ ـ ــري وح ـفــر
اآلب ــار ،ومكافحة األوب ـئــة واألم ــراض،
وت ـس ــوي ــة ال ـ ـصـ ــراعـ ــات .ك ــذل ــك ،ت ـقــول
أوسـ ــاط اق ـت ـصــاديــة إن عـلــى األج ـنــدة

خطة عمل لنقل الـقــدرات املصرية في
مجال البنية التحتية ،وكذلك مشروع
الــربــط املــاحــي بــن بحيرة فيكتوريا
والبحر املـتــوســط ،وإنـجــاز العمل في
ً
طــريــق ال ـقــاهــرة ـ ـ ـ ـ ك ـيــب ت ـ ــاون ،فـضــا
عــن مقترحات أخــرى كتمهيد الطرق،
وتـمــديــد خ ـطــوط الـسـكــة الـحــديــد بما
يتوافق مع أجندة  2013ـ ـ  .2063ومن
ضمن املشروعات املصرية الكبيرة في
القارة ،مشروع تحسني املجاري املائية
في جنوب الـســودان ،وحفر آبــار مياه
ّ
السد املائي
في كينيا ،باإلضافة إلــى
في تنزانيا ،وتعزيز «املــزارع املصرية
ال ـن ـمــوذج ـيــة» ال ـتــي تــريــد ال ـقــاهــرة أن
ً
تصل إلى  21مزرعة خالل عامني ،بدال
من  8حاليًا.
في املقابل ،سيواجه السيسي مشكلة
ميزانية االتحاد األفريقي .ففي الوقت
ُ
الـ ـ ــذي اع ــتـ ـم ــدت ف ـي ــه م ـي ــزان ـي ــة ال ـع ــام
ال ـج ــاري بـنـحــو  681.5مـلـيــون دوالر
خ ــال ق ـمــة ن ــواك ـش ــوط ف ــي ح ــزي ــران/
ّ
يونيو املاضي ،تبقى هذه امليزانية أقل
بـ  %12من ميزانية العام املاضي ،علمًا
ب ــأن مـســاهـمــة ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء فيها

تبلغ  .%46ويسعى االتحاد إلى تمويل
ً
ميزانيته ذاتيًا بدال من االعتماد على
الـتـمــويــل ال ـخــارجــي .وسـبــق ملـصــر أن
اق ـت ــرح ــت ف ــرض  %0.2م ــن ال ـ ـ ــواردات
املـسـتــوردة كــرسَــوم لتمويل االتـحــاد،
ل ـكــن ه ــذا ل ــم ي ـلــق تــرحـيـبــا م ــن بعض
الكيانات االقتصادية الفرعية للدول
األفريقية مثل منظمة «سادك».
يشار إلــى أن مصر أعلنت استضافة
«ملتقى الشباب العربي واألفــريـقــي»

مع أنه حدث اعتيادي
ودوري ،إال أن الدولة
تريد االحتفاء به
واستغالله خارجيًا

ف ــي أس ـ ــوان م ــا ب ــن ال ـ ـ  16والـ ـ ـ  18من
ال ـش ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل ،وه ـ ــو امل ـل ـت ـق ــى الـ ــذي
أعلن الرئيس املصري تدشينه خالل
فعاليات «منتدى شـبــاب الـعــالــم» في
ش ــرم ال ـش ـيــخ ،الـ ــذي ع ـقــد ف ــي تـشــريــن
الثاني /نوفمبر املــاضــي .ومــن ّ
املقرر
أن ي ـح ـضــر ال ـس ـي ـســي امل ـل ـت ـقــى ال ــذي
ّ
تنظمه «األكاديمية الوطنية للشباب»
ال ـت ــي ّأس ـس ـه ــا ب ـن ـف ـســه ،ف ـي ـمــا يـشــرف
ع ـلــى ال ـتــرت ـي ـبــات ج ـه ــاز «امل ـخ ــاب ــرات
الحربية» ،إذ ُيتوقع أن يشهد حضور
م ــا ي ـق ــارب أل ـفــي ش ـخــص .وع ـلــى رغــم
التخفيضات املالية الحكومية ،اتفق
على وجــود عـشــرات الفنادق العائمة
الس ـت ـي ـع ــاب األعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
ُ
ست ّ
وجه الدعوة إليها.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أعـ ـل ــن امل ـت ـح ــدث
الرسمي باسم الخارجية ،أحمد حافظ،
نجاح مصر في الفوز باستضافة ّ
مقر
وك ــال ــة ال ـف ـض ــاء األف ــري ـق ـي ــة .وأضـ ــاف
حافظ ،في تصريح أمــس ،من املنتظر
أن يعتمد ال ـقــادة األفــارقــة هــذا الـقــرار
خ ــال اجـتـمــاعـهــم االث ـن ــن امل ـق ـبــل ،في
إطار اجتماعات القمة األفريقية.

رئيس الجامعة األميركية يرفض دعوات إقالته
تتواصل تداعيات الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيو ،في
الجامعة األميركية في القاهرة ،بعدما أوصى مجلس شورى الجامعة بسحب الثقة
من اإلدارة الحالية برئاسة السفير ريتشارد دوني ،بأغلبية  ،%80جراء تصويت
«الجمعية العمومية ألساتذة الجامعة» في وقت سابق على هذا املطلب بنسبة وصلت
إلى  ،%90وانتقادها استقبال الجامعة للوزير ،وإلقاءه خطابًا من داخلها بما يخالف
القواعد املعمول بها .وعلى رغم تبرير رئيس الجامعة وجود بومبيو باعتبار أن دعوة
حضوره جاءت من هيئة خارجية ،فإن أساتذة الجامعة رفضوا تبرير دوني الذي
األسبق لدى القاهرة ،مؤكدين أن إدارة الجامعة ما كان
شغل منصب سفير واشنطن ّ
لها أن تقبل مثل هذا الطلب في ظل أن «قاعات الجامعة ليست قاعات مناسبات يمكن
ألي جهة استئجارها» .في املقابل ،رفض دوني الضغوط لالستقالة طواعية من
منصبه ،علمًا بأن تعاقده ينتهي العام املقبل .في غضون ذلكٌ ،يعقد اجتماع «مجلس
األوصياء» نصف السنوي األسبوع الجاري ،بالتزامن مع بدء احتفاالت الجامعة
ملرور  100عام على إنشائها ،وذلك لبحث األمر ،على رغم أن قرارات «مجلس شورى
الجامعة» ليست إلزامية ،لكن عادة ما يؤخذ بها لدى «األوصياء».

