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العالم

العالم

فلسطين

سوريا

ّ
المقاومة تفعل أدوات الضغط مجددًا :نحو مواجهة قريبة؟
ّ
كما كان متوقعًا ،عادت أدوات
الضغط الميداني إلى حدود غزة
بالتدريج ،فور رفض «حماس» المنحة
القطرية بالشروط اإلسرائيلية الجديدة.
ٌ
عودة تنبئ ،إلى جانب خطوات أخرى
من الطرفين :المقاومة والعدو
اإلسرائيلي ،بإمكانية انزالق األوضاع
نحو التصعيد
غزة ــ هاني إبراهيم
رفعت املقاومة الفلسطينية مستوى
ال ـج ــاه ــزي ــة ل ــدي ـه ــا ع ـب ــر االس ـت ـن ـفــار
ّ
والـ ـت ــأه ــب ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األج ـن ـحــة
ال ـع ـس ـكــريــة ك ــاف ــة ،ب ـمــا ش ـمــل إخ ــاء
املواقع واملراصد الحدودية ،في ضوء
تقدير بإمكانية الذهاب إلى مواجهة
ع ـس ـكــريــة ق ــري ـب ــا ،م ــن أجـ ــل تـحـقـيــق
أه ـ ـ ــداف واضـ ـح ــة ف ــي شـ ــأن ال ــوض ــع

يواصل المصريون
محاوالتهم إقناع «حماس»
بالحفاظ على الهدوء
اإلنـ ـس ــان ــي ف ــي قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة .وي ـق ــول
م ـص ــدر ف ــي املـ ـق ــاوم ــة ،لـ ــ«األخـ ـب ــار»،
إن قـ ـ ــرارًا ت ــواف ـق ــت ع ـل ـيــه ال ـف ـصــائــل،
بالعودة إلــى املقاومة الشعبية ،مع
استخدام أدوات ضغط جديدة ّ
ضد
مـسـتــوطـنــات «غ ــاف غ ــزة» ومــواقــع
جيش العدو.
هــذا األمــر ملسته إسرائيل منذ أيــام،
فأبدت استعدادات ميدانية مقابلة،
ف ــي وقـ ــت ن ـقــل ف ـيــه مـ ـح ـ ّـرر ال ـش ــؤون
الـعــربـيــة والفلسطينية فــي «الـقـنــاة
العبرية العاشرة» ،تسيبي حزكيلي،
أن «ح ـمــاس تـشـعــر ب ـنــوع مــن الـقــوة
حــالـيــا ،وال مشكلة لديها فــي جولة
ق ـتــال م ـح ــدودة ي ـحــدث فـيـهــا قصف

ّ
ل ـل ـم ـس ـتــوط ـنــات واملـ ـ ـ ــدن إذا ت ـطــلــب
األم ـ ـ ـ ـ ــر» .وأض ـ ـ ـ ــاف ح ــزكـ ـيـ ـل ــي« :ه ــي
(الـ ـح ــرك ــة) ت ـع ــي ج ـي ـدًا ك ـي ــف تـسـيــر
ال ـس ـيــاســة ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،وت ـع ـلــم أن
عملية واسعة ضد القطاع لن تحدث
قـبــل االن ـت ـخــابــات ،وأن أي مــواجـهــة
تكتيكية قــد تنتهي بــاتـفــاق يـقــوده
الوسيط املصري».
مع ذلك ،تتواصل املباحثات املتعددة
األط ــراف مــع «ح ـمــاس» .فاملصريون
ال ــذي ــن قـ ـ ـ ــادوا ال ــوس ــاط ــة ال ـس ــاب ـق ــة،
يواصلون محاوالتهم إقناع الحركة
بالحفاظ على الهدوء ،وهو ما ّ
ردت
عليه األخ ـي ــرة بــأنــه ال معنى لــه في
ّ
ظ ــل ت ـنـ ّـصــل االحـ ـت ــال م ــن تـعـ ّـهــداتــه
ف ــي املــرحـلـتــن األولـ ــى وال ـثــان ـيــة من
التفاهمات ،شاكية في الوقت نفسه
«بـ ـ ــطء اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـص ــري ــة املـتـفــق
ع ـل ـي ـه ــا ...ب ـج ــان ــب اسـ ـتـ ـم ــرار إغ ــاق
معبر رفح منذ قرابة شهر».
وعلمت «األخبار» أن «حماس» أبدت
استياءها من مواصلة القاهرة إعاقة
الجولة الخارجية لقائدها إسماعيل
هنية بطريقة غير مباشرة ،مع أنها
أب ــدت مــوافـقـتـهــا أخ ـي ـرًا عـلــى خــروج
هنية في جولة أخرى بخالف زيارته
لـلـعــاصـمــة ال ــروس ـي ــة مــوس ـكــو الـتــي
ّ
تأجلت حتى نسيان /أبريل املقبل،
ثم سرعان ما تراجعت ورهنت ذلك
بفتح «رفــح» في االتجاهني .وفي ما
ي ـخـ ّـص املـعـبــر ،ج ـ ّـدد وزي ــر ال ـشــؤون
املــدنـيــة فــي السلطة ،حسني الشيخ،
رفض عودة موظفيها إلى املعبر.
من جهة أخرى ،تواصل األمم املتحدة
ّ
منسقها
مباحثاتها الـتــي يـقــودهــا
لعملية «السالم» في الشرق األوسط
نيكوالي ميالدينوف ،ونائبه جيمي
مــاك ـغــولــدريــك ،م ــع «حـ ـم ــاس» .هـنــا،
تفيد املصادر بــأن الحركة أوضحت
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة أن «امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب هــو
ّ
يتنصل
الضغط على االحتالل الذي
من تفاهمات كسر الحصار» .ووفق
مصدر قيادي في الحركةّ ،
توصلت
الفصائل الفلسطينية في مباحثاتها
األخيرة إلى اقتناع بأن االحتالل لن
ّ
يقدم شيئًا حتى انتهاء االنتخابات،
ّ
ولــذلــك «تـقــرر رفــض املنحة القطرية

ّ
توعدت المقاومة بتصعيد الفعاليات الشعبية على الحدود بالتدريج (أ ف ب)

والذهاب إلى التصعيد».
ي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــه الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادي
«الحمساوي» مع تصريحات عضو
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ـل ـحــركــة ،خليل

ال ـح ـي ــة ،خـ ــال م ـس ـي ــرات يـ ــوم أم ــس،
حيث قال« :يوم شعرنا بأن االحتالل
ّ
يتلكأ ،ويحاول أن يجعل بعض بنود
ه ــذه الـتـفــاهـمــات حــالــة مــن االب ـتــزاز

ّ
لشعبنا استجابة ملتطلبات الناخب
الـصـهـيــونــي ،رددنـ ــا املـنـحــة الـثــالـثــة
ّ
متوجهًا
في وجهه» .وأضاف الحية
إل ــى رئـيــس حـكــومــة ال ـعــدو بنيامني

نتنياهو« :ل ـنـ َـر ،هــل ستعطيك هذه
السياسة مقاعد جديدة أم ستسقطك
في االنتخابات؟».
في غضون ذلك ،عقد رئيس «اللجنة
القطرية إلعــادة إعمار غــزة» ،السفير
م ـح ـمــد الـ ـعـ ـم ــادي ،م ــؤت ـم ـرًا ف ــي غــزة
أمس ،أعلن فيه أنه بعد رفض املنحة
ت ـ ـ ّـم الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى ص ـ ــرف أم ــوال ـه ــا
ملشاريع إنسانية بالتنسيق الكامل
م ــع األم ــم امل ـت ـحــدة ،وذل ــك «ملـســاعــدة
األس ــر الـفـقـيــرة أو تـحـســن مـشــاريــع
الكهرباء ووزارة الصحة أو التشغيل
املؤقت (للعمال)» .وذكر العمادي أنه
سيوقع أول اتفاق مع األمــم املتحدة
االثنني املقبل ،بقيمة  20مليون دوالر
للتشغيل املؤقت من  4إلــى  6أشهر.
ورأى الـ ـعـ ـم ــادي أن «هـ ـن ــاك أط ــراف ــا
ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـغ ــال املـ ـنـ ـح ــة مــن
أجــل الــدعــايــة االنتخابية وتحصيل
م ــواق ــف س ـيــاس ـيــة» ،مـضـيـفــا إن من
«حق الشعب الفلسطيني التظاهر...
على أمــل أن تـكــون مـسـيــرات الـعــودة
ال ـي ــوم (أم ـ ــس) ه ــادئ ــة» .وأش ـ ــار إلــى
أنــه طلب من الــوزيــر الشيخ مراجعة
قـ ــرار الـسـلـطــة س ـحــب مــوظـفـيـهــا من
معبر رفــح ،مضيفًا إن األخير «وعد
بمراجعة األمــر مع الرئيس محمود
عباس».
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد امل ـي ــدان ــي ،اسـتـشـهــد
إيـ ـه ــاب ع ـطــا ال ـل ــه ع ــاب ــد ( ٢٥عــامــا)
شرقي رفح ،جنوب القطاع ،وأصيب
ً
 22آخ ــرون؛ منهم  14طـفــا (أحــدهــم
بحالة خطيرة) خالل مشاركتهم في
الجمعة ال ـ  44لـ«مسيرات الـعــودة».
أم ــا فــي الـضـفــة املـحـتـلــة ،فاستشهد
ً
مساء أيمن أحمد حامد ( 16عامًا)،
وأصيب آخــر ،جــراء إطــاق االحتالل
النار عليهما في بلدة سلواد شرقي
رام الله وسط الضفة ،في وقت ّ
حملت
ف ـي ــه «الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي» ال ـع ــدو
«املسؤولية الكاملة» عــن استهداف
القيادي في الحركة أحمد دار نصر
( ٥٦عامًا) من قرية كفر نعمة ،غربي
رام الله ،أثناء مشاركته في املسيرات
الـشـعـبـيــة ،حـيــث اسـتـهــدفــه الـجـنــود
برصاصة في الرأس.

السودان

ُ
م ــن دون أن ت ـت ــرج ــم م ـســاع ـيــه على
األرض ،يحاول الرئيس عمر البشير
سحب فتيل األزمة االقتصادية التي
أش ـع ـل ــت االحـ ـتـ ـج ــاج ــات امل ـس ـت ـمــرة
للشهر الثاني على التوالي ،معتمدًا
فـ ــي ذل ـ ــك ع ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــارج ،وت ـح ــدي ـدًا
امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدات مـ ـ ـ ــن دول وصـ ـفـ ـه ــا
بـ«الصديقة» ،بعضها تتنافس في
ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر وت ـخ ـش ــى انـ ـج ــراف
«ب ــواب ــة أفـ َـري ـق ـيــا» إل ــى ال ـفــوضــى ،أو
من خالل خطب ّ
ود الواليات املتحدة
س ـع ـيــا إلـ ــى رفـ ــع اسـ ــم ال ـ ـسـ ــودان من
قائمة «الــدول الراعية لإلرهاب» ،في
شهر حزيران /يونيو املقبل ،مثلما
توقع وزير النفط ،أزهري عبد القادر،
أول مــن أم ــس .لكن مساعي البشير

ترتيبات حكومية لشرق الفرات:
العشائر تطالب بعودة الجيش
في ضوء النقاشات
المستمرة حول مصير شرق
الفرات ومشروع «المنطقة
اآلمنة» ،جاء اللقاء العشائري
الذي ُعقد أمس في أثريا،
ليعكس مطالب بتنشيط
الحوار بين القوى المسيطرة
في الجزيرة السورية والجانب
الحكومي ،وعودة الجيش
بما ّ
يحيد التهديدات التركية
ّ
تحدث الرئيس األميركي دونالد
منذ
تــرامــب عــن م ـشــروع «املـنـطـقــة اآلمـنــة»
على الحدود السورية ـ التركية شرق
الفرات ،لم ترشح أي تفاصيل دقيقة عن
آلـيــات إنشائها أو إدارتـهــا املفترضة،
وال ـت ــي ي ـجــري نـقــاشـهــا ب ــن األطـ ــراف
املعنيني بمصير تـلــك املـنـطـقــة .وبعد
«قمة موسكو» ّ بني الرئيسني التركي
والــروســي ،تكثفت لـقــاءات املسؤولني
األتـ ـ ـ ــراك امل ـت ـص ـلــة ب ــال ـش ــأن الـ ـس ــوري،
وط ـغ ــى ع ـلــى حــدي ـث ـهــم ال ـتــرك ـيــز على
«اتـفــاقـيــة أض ـن ــة» .فـفــي م ـ ــوازاة زي ــارة
نائب وزيــر الخارجية التركي ســادات
أونال ملوسكو ،وصل أمس وفد أميركي
رفيع املستوى إلى العاصمة التركية،
ً
ّ
يضم على رأسه كال من مبعوث وزير
الخارجية األميركي جايمس جيفري،
ورئيس هيئة األركان املشتركة جوزف
ً
دان ـفــورد .والـتـقــى الــوفــد كــا مــن وزيــر
الــدفــاع الـتــركــي خلوصي أك ــار ،وقائد
ال ـج ـي ــش يـ ـش ــار غـ ــولـ ــر .ه ـ ــذا ال ـن ـشــاط
تزامن مع تأكيد الرئيس التركي ،رجب
طيب أردوغان ،أن بالده تنتظر «الوفاء
بوعد تأسيس منطقة آمنة وعــازلــة...
في غضون بضعة أشـهــر» ،معتبرًا أن
«حــق التدخل» فــي املنطقة الحدودية

«مضمون عبر اتفاق أضنة».
النقاش األميركي ـ التركي حول «املنطقة
ّ
اآلمـنــة» يفترض أن يحل عقدة إدارتـهــا،
علمًا ب ــأن أردوغـ ــان يـصـ ّـر عـلــى ض ــرورة
وقوعها تحت نفوذ ب ــاده ،فيما تطلب
«قـ ــوات ســوريــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» وجــود
إدارة «دول ـي ــة أو أم ـم ـيــة» .وض ـمــن هــذا
الـ ـت ــوج ــه ،زار أم ـ ــس وف ـ ــد مـ ــن «اإلدارة
ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة» ،ب ــرئ ــاس ــة «رئـ ـيـ ـس ــة ال ـه ـي ـئــة
التنفيذية ملجلس سوريا الديموقراطية»
إلـ ـ ـه ـ ــام أحـ ـ ـم ـ ــد ،الـ ـع ــاصـ ـم ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
واشنطن.وبينما تتابع واشنطن لعبة
إمساك العصا من الوسط بني شريكيها،
تعمل دمشق على إعداد األرضية الالزمة
ّ
لتحديات شرق الفرات املحتملة ،وسحب
ذرائع الخطط التركية واألميركية ،وسط
رف ــض ب ـعــض أط ـ ــراف «م ـج ـلــس ســوريــا
الــديـمــوقــراطـيــة» دف ــع سـيــاق املـحــادثــات
مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .إح ـ ــدى أبـ ــرز
الـخـطــوات فــي سياق التوجه الحكومي
ه ــذا ،ك ــان اجـتـمــاع «الـقـبــائــل والـعـشــائــر
الـســوريــة والـنـخــب الوطنية» ال ــذي ُعقد
ّ
تتوسط
أمس في بلدة أثريا ،في منطقة
محافظات الرقة وحلب وحماة .امللتقى
ال ـ ـ ــذي ج ـم ــع آالف ـ ـ ــا مـ ــن وج ـ ـهـ ُــاء وأبـ ـن ــاء
العشائر وشخصيات عامة ،أريــد له أن
ي ـك ــون فــات ـحــة لـ ــ«ح ــوار س ـ ـ ّ
ـوري بسقف

مــرتـفــع» مــع ال ـقــوى املحلية ال ــوازن ــة في
املنطقة الشرقية ،وسواها ،وفق ما تقول
مصادر حضرت اللقاء.
ّ
يصب فيه هذا اللقاء في
وفي الوقت الذي
إطار الضغط على قوى «اإلدارة الذاتية»
خــال املـحــادثــات ،بــدا الفتًا منع «قسد»
أك ـث ــر م ــن  300شـخـصـيــة ع ـشــائــريــة من
الحسكة ودير الزور والرقة من الوصول
إلى االجتماع .وفي حديث إلى «األخبار»،
قــال رئـيــس «مجلس القبائل والعشائر
السورية» في محافظة الحسكة ،الشيخ
مـيــزر املـسـلــط ،إن «ق ـي ــادة قـســد منعتنا
من الوصول إلى امللتقى بعد تطمينات
م ــن ق ـب ـل ـهــا ...وت ـ ّـم ــت عــرقـلـتـنــا ف ــي أكـثــر
م ـ ّـن ح ــاج ــز يـتـبــع ل ـه ــا ،ق ـبــل أن يـطـلـبــوا
مــنــا الـعــودة عند حــاجــز جسر الطبقة».

منعت «قسد»
وفدًا عشائريًا من
عبور جسر الطبقة

صورة نشرتها «الجمعية الخيرية الشركسية ــ فرع حلب» عن مشاركتها في اللقاء

وشــرح املسلط أن «الهدف من الحضور
ك ـ ــان رف ـ ــض امل ـن ـط ـقــة اآلمـ ـن ــة وال ـت ـنــديــد
بــاالحـتــال التركي والطلب مــن الجيش
ح ـمــاي ـت ـنــا مـ ــن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ـت ــرك ـي ــة»،
مطالبًا «قيادة الوحدات الكردية باتخاذ
إج ــراءات تعيد بناء الثقة مــع الحكومة
ال ـســوريــة ،وتـضـمــن دخ ــول الـجـيــش إلــى
كامل املناطق الشرقية» .بدوره ،أكد أحد
منظمي امللتقى ،وشيخ قبيلة البكارة في
سوريا ،الشيخ فواز البشير ،أن «الهدف
كـ ــان تــوح ـيــد ال ـع ـشــائــر والـ ــوقـ ــوف ضد
أي اع ـت ــداء خــارجــي ورف ــض الـتـقـسـيــم».
وطــالــب البشير ال ـقــوى املـسـيـطــرة شــرق
الفرات بـ«فتح قنوات حوار تحت سقف
الوطن».
ً
وع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ت ــواص ــا جــرى
ب ــن مـنـظـمــي املـلـتـقــى وش ـخ ـص ـيــات من
«قـســد» ،تــم خــالــه االتـفــاق على حضور
وف ــد لتمثيل «ق ـس ــد» ف ــي املـلـتـقــى ،على
أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك م ــوق ــف ت ـضــام ـنــي مــع
الـعـشــائــر ض ـ ّـد ال ـت ـهــديــدات ال ـتــرك ـيــة ،إال
أن الوفد غــاب ألسباب مجهولة .وأشــار
مدير «مؤسسة القدس الــدولـيــة» ،خلف
امل ـف ـت ــاح ،ال ـ ــذي ح ـضــر امل ـل ـت ـقــى ،إلـ ــى أن
«الـ ـلـ ـق ــاء ضـ ـ ّـم ش ــري ـح ــة واس ـ ـعـ ــة ،بـيـنـهــا
ع ــدد م ــن أب ـن ــاء ال ـع ـشــائــر ال ــذي ــن حـمـلــوا
م ـطــالــب إل ــى ال ـج ــان ــب ال ـح ـكــومــي .وهــو
يؤسس لحوار سوري ـ ـ سوري داخلي».
وأشــارت معلومات إلى أن هناك توجهًا
لدى الجانب الحكومي «لتلبية املطالب
ال ـتــي ت ـخــرج عــن ه ــذا املـلـتـقــى الـشـعـبــي،
وإن كانت عالية السقف ،على خالف ما
يطرح من الخارج» .وفي السياق ،طالب
عـ ـ ٌ
ـدد م ــن ال ـحــاضــريــن بـتـخـفـيــف بعض
اإلج ـ ــراءات األمـنـيــة الـتــي ت ـطــاول بعض
أقارب املطلوبني ،بما يساعد على عودة
أع ــداد مــن الـســوريــن فــي ال ـخ ــارج ،فيما
حـضــر الـلـقــاء نـحــو  60شـخـصــا أفــرجــت
ال ـس ـل ـطــات ع ـن ـهــم أخـ ـيـ ـرًا ،ك ــرس ــال ــة دعــم
للملتقى.
(األخبار)

تقرير

البشير يبحث عن «مخرج» اقتصادي :خريطة طريق المعارضة تتبلور
يبحث الرئيس السوداني في
الخارج عن حلول ألزمات الخبز والوقود
والسيولة لتخفيف حدة االحتجاجات،
لكن األخيرة ،بعد شهر وأسبوع على
اندالعها ،باتت تمثل أزمة سياسية أكثر
اقتصادية ،مع اتساع رقعة
من كونها ّ
المعارضة المتبنية للدعوات المطالبة
بإسقاط النظام
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الـ ـخ ــارجـ ـي ــة تـ ـصـ ـط ــدم ف ـ ــي الـ ــداخـ ــل
بتصميم املحتجني على املضي إلى
آخر الشوط في معركتهم مع النظام.
وفــي أسـبــوع جديد مــن التظاهرات،
انطلقت أمــس ـ ـ بعد صــاة الجمعة
ـ ـ فــي الـعــاصـمــة الـخــرطــوم ومناطق
وس ــط ال ـب ــاد م ـس ـيــرات ش ــارك فيها
امل ـئ ــات ،فـيـمــا دع ــا «تـجـمــع املهنيني
السودانيني» إلى تظاهرات ليلية في
األحياء اليوم (السبت) ،واعتصامات
ُ
غدًا (األحد) في ميادين تعلن الحقًا،
والخروج بـ«مواكب الريف» االثنني،
و«مـ ـ ـ ــواكـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــداء» ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء،
والـ ـتـ ـجـ ـم ــع األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء املـ ـقـ ـب ــل ال ـ ــذي
س ـي ـكــون ي ــوم ــا ل ــاع ـت ـص ــام ــات .كما
ّ
حدد «التجمع» يوم الخميس موعدًا
النطالق «موكب الزحف األكبر» من
ّ
كل مدن السودان وقراه.
لكن السعودية ،أكدت أمس ،بعد شهر
وأس ـب ــوع م ــن ان ـ ــدالع االح ـت ـجــاجــات،
أنـهــا «ل ــن تـتــأخــر» عــن دع ــم ال ـســودان
«تـ ـق ــديـ ـرًا ل ـج ـه ــود الـ ـس ــودانـ ـي ــن فــي
مـجــال التعليم» فــي اململكة .ومثلما
أرسل البشير آالف الجنود للمشاركة
فــي الـعــدوان على اليمن تحت شعار
«أمن الحرمني خط أحمر» ،نقل الوفد
الوزاري السعودي ،الذي زار الخرطوم
أم ــس «بـتــوجـيــه م ــن خـ ــادم الـحــرمــن
الشريفني» ،عن األخير قوله إن «أمن

الـســودان أمــن للسعودية واستقراره
اس ـت ـق ــرار لـ ـه ــا» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن هـنــاك
«خ ـطــة عـمــل واض ـحــة وزي ـ ــارة الحقة
ل ــرج ــال أع ـم ــال س ـعــوديــن ل ـل ـســودان
في هــذا الـصــدد» ،وفــق ما أعلن وزير
التجارة واالستثمار السعودي ،ماجد

الـقـصـبــي .وف ــي إط ــار جــولــة للبشير
ّ
إلى عدد من الدول العربية ،استهلها
األسبوع املاضي بزيارة قطر ،أعلنت
ال ـح ـكــومــة ،أم ــس ،ع ــن زيـ ــارة مرتقبة
للرئيس للكويت (لم ّ
تحدد موعدها)،
حيث «سيناقش الـعــاقــات الثنائية

ّ
دعا ّ
المهنيين» إلى تظاهرات ليلية اليوم (أ ف ب)
«تجمع

بني البلدين ،واملبادرة الكويتية لحل
األزمـ ــة الـخـلـيـجـيــة» ،بـحـســب «املــركــز
الـ ـس ــودان ــي ل ـل ـخــدمــات ال ـص ـحــاف ـيــة»
املقرب من الحكومة.
رب ـم ــا اس ـت ـط ــاع ال ـب ـش ـيــر ،بـعــاقــاتــه
الخارجية املتوازنة مع دول الخليج
وتركيا ومصر ،كسب الدعم ملواجهة
ّ
التحدي
األزمــة االقتصادية ،غير أن
األكبر الــذي يواجهه حكمه املستمرّ
منذ ثالثني عامًا ،ال يبدو محصورًا
الـيــوم بـ«النقود والــوقــود والـقــوت»،
مثلما ّ
وصف األزمة الناطق الرسمي
ل ـل ـح ـكــومــة ب ـ ـشـ ــارة ج ـم ـع ــة .ك ـم ــا لــم
تـ ـع ــد املـ ـس ــأل ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة تـمـثــل
ال ـع ـن ــوان ال ـعــريــض لــوصــف أس ـبــاب
ّ
االحـ ـتـ ـج ــاج ،إذ حـ ــل م ـح ـل ـهــا ش ـعــار
«إسقاط النظام» الذي بدأ املحتجون
ّ
يـ ّ
ـرددون ــه ،فــي وقــت ظــن فيه البشير
ّ
أنه مجرد شعار شعبوي ،مشبهًا ما
يجري في البالد بما حصل ّإبــان ما
ُسمي «الربيع العربي» عام .2011
لـكــن ال ـيــوم ،بــاتــت األزم ــة السياسية
تـ ـطـ ـغ ــى ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ،الـ ـت ــي
ّ
ً
تتخذ شـكــا منظمًا يــومــا تلو آخــر،
وأس ـبــوعــا بـعــد أس ـب ــوع ،م ــع اتـســاع
رق ـعــة ق ــوى امل ـعــارضــة الــداع ـمــة لها،
ّ
انضم إليها أمس ،زعيم حزب
والتي
«األم ــة» الـقــومــي امل ـعــارض ،الـصــادق
املـهــدي ،الــذي كــان قد عــاد من منفاه

ترامب ينهي «اإلغالق» مؤقتًا 3 :أسابيع لالتفاق وإال...
االخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ان ـ ــدالع
االح ـت ـج ــاج ــات ،م ــن دون أن ينضم
ح ـي ـن ـهــا إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــوى امل ــوقـ ـع ــة عـلــى
«ميثاق التغيير» ،والتي تعمل على
جدولة التظاهرات في عموم البالد،
مكتفيًا بـطــرح «وصـفــة للحل» أمــام
اآلالف مــن أنـصــاره الــذيــن تجمهروا
إعداد مذكرة
الستقباله ،تتلخص في ّ
ل ــ«ال ـخــاص الــوط ـنــي ،يــوقــع عليها
جميع أبناء الوطن ،وممثلو األحزاب
السياسية واملجتمع املدني» ،ما أدى
إل ــى ان ـســاخ ع ــدد مــن أن ـصــاره عنه،
ِمــن الذين عابوا خطابه ،وكــانــوا قد
تهيأوا للنزول إلى الشوارع.
ثمة خريطة طريق للمعارضة بدأت
تـ ـتـ ـبـ ـل ــور ،س ـ ـ ــواء مـ ــن خـ ـ ــال ب ــرام ــج
التظاهرات والشعارات ،أو الدعوات
إل ــى تــألـيــف حـكــومــة انـتـقــالـيــة .وهــو
مــا ج ــدد الــدعــوة إلـيــه أم ــس املـهــدي،
َ
الــذي كان رئيسًا للوزراء في فترتي
 1969 - 1967و ،1989 - 1986تماشيًا
مع إعالن  22من األحزاب السياسية
ال ـتــي كــانــت مــوال ـيــة لـلـنـظــام ،مطلع
الشهر الحالي ،رغبتها في االحتكام
إل ـ ـ ــى حـ ـك ــوم ــة انـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ،ي ـت ــواف ــق
عليها الـجـمـيــع ،األم ــر ال ــذي اعتبره
حــزب البشير يومذاك دعــوة للقوات
املسلحة إلى «انقالب عسكري».
(األخبار)

بعد إعالنه إنهاء أطول إغالق
حكومي في تاريخ الواليات المتحدة
مؤقتًاّ ،
هدد دونالد ترامب بـ«إغالق»
يجر
جديد في  15شباط /فبراير ،إذا لم ِ
ّ
التوصل إلى اتفاق بين الحزبين في شأن
تمويل الجدار الحدودي
ّ
التوصل إلى
أعلن الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،أمس،
اتفاق مؤقت ،ينهي بموجبه اإلغــاق الجزئي للحكومة
الفدرالية ملدة ثالثة أسابيع .وعلى الرغم من أهمية ّ
التوصل
إلى هذا االتفاق ،بعد مرور  36يومًا أصاب خاللها الشلل
ربع اإلدارات الفدرالية ،إال أنه يبقى مرهونًا باتفاق آخر
ّ
يتوصل إليه الديموقراطيون والجمهوريون في
يجب أن
الكونغرس في شأن تمويل الجدار الحدودي ،تحت طائلة
إعــادة إغــاق الحكومة في  15شباط /فبراير املقبل ،أو
لجوء ترامب إلى استخدام السلطات املمنوحة له لتمويل
الجدار ،بإعالن للطوارئ قد يصدره.
وكانت شبكة «سي أن أن» قد ذكــرت ،في وقت سابق من
ً
يوم أمس ،هذا األمر نقال عن وثائق داخلية ،مشيرة إلى أن
البيت األبيض ّ
يجهز إعالنًا للطوارئ قد يصدره ترامب،
ّ
كوسيلة لتجاوز الكونغرس ،إذا لم يوافق املشرعون على
تمويل جــدار على حــدود البالد الجنوبية .ونقلت الشبكة
عن مسؤولني في الحكومة قولهم إنه جرى تحديث مسودة

اإلعالن في األسبوع املاضي ،إال أن مستشاري ترامب ال
يزالون منقسمني حول القضية ،األمــر الــذي يبدو أنه كان
السبب وراء تراجع الرئيس أخيرًا ،واإلعالن الذي خرج به
أمس .وفي السياق ،قال ترامب في خطابه« :ليس لدينا خيار
سوى بناء جدار قوي أو سياج فوالذي .إذا لم نتوصل إلى
ُ
اتفاق مع الكونغرس :إما أن تغلق الحكومة مرة أخرى في
 15شباط /فبراير ،أو سأستخدم الصالحيات املمنوحة
لي ّ
للرد على هذه الحالة الطارئة» ،مؤكدًا في الوقت ذاته أن
«العمال الفدراليني سيحصلون على مرتباتهم (املتأخرة)
في أسرع وأقرب وقت ممكن».
فــي ّ غـضــون ذل ــك ،يــواجــه الــرئـيــس حــروبــا مــن ن ــوع آخــر،
تجلت آخر فصولها أمس في توقيف السلطات مستشار
ترامب ،روجر ستون ،الذي ّ
يعد صديقًا له منذ وقت طويل،
وتــوجـيــه تـهــم إلـيــه فــي إط ــار التحقيق املــرتـبــط بالتدخل
الروسي املحتمل في انتخابات  ،2016ليكون بذلك أحد
آخــر ّ
املقربني من الرئيس الذين يخضعون لالستجواب
ّ
في هذه القضية التي تؤرقه .وتم توجيه سبعة اتهامات
لـسـتــون ،تشمل عــرقـلــة إج ــراء رس ـمــي ،واإلدالء بــأقــوال
كاذبة ،والتالعب بالشهود ،وفــق ما أفــاد به مكتب مولر
الذي يقود التحقيق.
وقال فريق املدعي الخاص إن ستون ( 66عامًا) أوقف في
لودردايل في فلوريدا،
وقت مبكر صباح أمس في فــورت ّ
«بعد توجيه االتهام له من ِق َبل هيئة محلفني فدرالية كبرى
 .»2019إال أن املتحدثة باسم
في  24كانون الثاني /يناير ّ
البيت األبيض ،سارة ساندرز ،علقت على ذلك لقناة «سي
أن أن» بــالـقــول ،إن هــذا الـتــوقـيــف «ال عــاقــة لــه بالرئيس،

وبالتأكيد ال عالقة لــه بالبيت األبـيــض» .وبحسب وثيقة
قضائية ،فإن «ستون ّيدعي سرًا وعلنًا تواصله مع املنظمة
 »1في آب /أغسطس  .2016وتلك املنظمة ،أي «ويكيليكس»،
نشرت فــي تشرين األول /أكتوبر  2016رســائــل خاصة
مقرصنة من املعسكر الديموقراطي ،بهدف التأثير على
فرص انتخاب هيالري كلينتون .لكن «ويكيليكس» تنفي
أي تواصل مباشر مع ستون .وتظهر الوثيقة القضائية
أيضًا أن ستون كان عضوًا في فريق حملة ترامب «حتى
آب /أغسطس  ،2015وحافظ على تواصل مستمر معها
ودعـمـهــا علنًا حتى عــام  .»2016كما تفيد بــأنــه «خــال
صيف  ،2016ناقش ستون مع مسؤولني رفيعي املستوى
فــي حملة تــرامــب ،املنظمة  ،1واملـعـلــومــات الـتــي تستطيع
الحصول عليها وستلحق أضرارًا بحملة كلينتون».
إل ـقــاء الـقـبــض عـلــى سـتــون تــزامــن مــع ح ــدث آخ ــر يرتبط
ب ـ ــإدارة ت ــرام ــب ،وه ــو اس ـتــدعــاء لـجـنــة االس ـت ـخ ـبــارات في
مجلس الشيوخ األميركي ،مايكل كوهني املحامي السابق
ل ـلــرئ ـيــس ،وال ـ ــذي أرجـ ــأ اإلدالء ب ـش ـهــادة ف ــي الـكــونـغــرس
بسبب «تهديدات» من ق َبل ترامب ،على ّ
ّ
وتحول
حد قوله.
ِ
كوهني إلــى شاهد قد يكون خطيرًا على موكله السابق.
وف ــي الـسـيــاق ،ق ــال مـحــامــي كــوهــن إن تــرامــب ومحاميه
الشخصي رودي جوليانيّ ،
هددا كوهني وعائلته ،ما أجبر
ّ
األخير على إرجــاء جلسة مقررة في السابع من شباط/
إلدالئه بإفادة أمام لجنة الرقابة في مجلس
فبراير
املقبل ّ
توقع أن ّ
يتحدث خاللها عن الفترة التي عمل
النواب ،كان ُي
فيها ملصلحة ترامب.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

