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العالم

العالم
على الغالف

ّ
رياح ّالثورة المضادة
تهب من الصحراء:

«الربيع الثاني» ّفرصة
تعويض لـ«المحمدين»

ّ
«املحمدان» (ولي عهد السعودية محمد بن سلمان،
يومًا بعد يوم ،تتزايد املؤشرات إلى محاولة املحور اإلقليمي الذي يقوده
ّ
املستجد في الدول العربية من القارة السمراء ،والسير
وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد) ركوب موجة الحراك الشعبي
به نحو ما يالئم مصالحه .بعدما فشل هذا املحور في تثبيت أقدامه في الــدول األقــرب إليه ،حيث يشكو «تنامي النفوذ
اإليراني» ،ها هو يجد الفرصة سانحة لقيادة هجوم مضاد يريد من ورائه تعزيز نفوذه بوجه خصومه ،لكن هذه املرة من
شمال أفريقيا ،مستفيدًا في ذلك من «البرودة» األميركية حيال هذهّ امللفات ،والتي تبدو أقرب إلى ضوء أخضر لـ«الوكالء»،
ً
ومستغال أيضًا نوعًا من تقاطع املصالح ّمع روسيا .في ليبيا ،تنظر وجوه النظام السعودي ،بصراحة ،لضرورة انتصار
ُ
ٌ
الجنرال خليفة حفتر ،الذي تريد
ما تقول إنه «ثورة على الثورة» .تعبير مضلل يراد من ورائه إسباغ مشروعية على تحرك ّ
ّ
الرياض ،ومعها أبو ظبي والقاهرة ،التمكني له ،بما يكفل القضاء على منافسيه ،أو على األقل تحجيمهم إلى الحد الذي ال
َ
ّ
املشهد اإلمارات ،التي يبدو ارتباط «جنراالت املرحلة»
فتتصدر
يمكنهم معه مزاحمة «القيادة العسكرية» .أما في السودان،
بها السمة الغالبة على هــؤالء .ترى أبو ظبي وحلفاؤها أن تزكية صعود القيادات ،التي كان لها الباع األطــول في تأجير

ّ
الحل األمثل لتالفي أي سيناريوات «غير ّ
محبذة» يمكن أن يفرزها الحراك الشعبي .بتعبير
البندقية السودانية في اليمن ،هو
آخــر ،تجد املمالك واإلم ــارات ،ومعها مصر ،في «حميدتي» و«البرهان» وغيرهما ذراعــا مناسبة لاللتفاف على انتفاضة
ً
العسكرة حال على غرار نموذج عبد الفتاح السيسي ،والقضاء على «الجماعة اإلسالمية» التي لطاملا
السودانيني ،وتكريس
ّ
ّأرقت السعودية واإلمارات بتقلباتها (راجع« :اإلمارات ليكس» :السودان سالحه معنا وقلبه مع «اإلخوان») .كل هذه املعطيات
تجعل مشروعًا القلق على التجربة الجزائرية ،التي أظهرت ـ ـ إلى اآلن ـ ـ مناعة صلبة بوجه التدخل الخارجي ،ورفضًا قاطعًا
«الشرعية» .لكن الحماسة اإلماراتية ـ ـ السعودية لـ«افتراس» االنتفاضات املغاربية مثلما
لـ«النموذج» الخليجي في تأسيس
ّ
ُ
ّ
كان فعل مع االنتفاضات املشرقية ،وتطلع أكثر من طرف دولي إلى انتزاع حصة من «كعكة» هذه املنطقة ،يفتحان الباب
على سيناريوات عديدة ،ليس االنــزالق إلى أتون الفوضى مستبعدًا منها ،خصوصًا إذا ما فشلت األساليب الناعمة التي
ُ
استخدمت في تطويع دول القرن األفريقي في تسيير سفن شمال القارة على النحو الذي يشتهيه وكالء واشنطن.
(األخبار)

مصر

تسارع التحضيرات لالستفتاء:

باق
السيسي ٍ
حتى 2030

ّ
استقر البرلمان المصري على
تمديد والية عبد الفتاح السيسي
عامين لتنتهيّ في  ،2024على
أن يحق له الترشح مجددًا لوالية
واحدة فقط ال اثنتين ،فيما وعد
بوضع دستور جديد
رئيس البرلمان ّ
للبالد خالل أقل من عشر سنوات

السودان

العسكر يطلق عجلة «الحوار» :المعارضة منقســمة في مطالبها
مع ّانضمام« ،حميدتي»،
ُ
الملقب في اإلعالم السعودي بـ«حامي
المجلس العسكري االنتقالي
الثورة» ،إلى
ّ
في السودان ،يتعزز الحضور الخليجي
داخل القيادة الجديدة ،التي بدا الفتًا
أن أول من التقى رأسها هو القائم
باألعمال األميركي في الخرطوم،
ستيفن كوتسيس .هذه «الهوية»
المتشكلة شيئًا فشيئًا تطرح الكثير من
عالمات االستفهام حول ما يمكن
أن يفضي إليه الحوار بين المجلس
العسكري وممثلي المحتجين ،في
ّ
ظل التناقضات التي تسم مطالب
هؤالء ،والخالفات التي بدأت تظهر
بينهم ،فاتحة الباب على إمكانية
انقسام صفوفهم ،وبالتالي تضعيف
موقفهم
بعد إزاحة وزير الدفاع السابق ،عوض
ب ــن عـ ــوف ،الـ ــذي أع ـلــن ب ـيــان االن ـقــاب
عـلــى الــرئ ـيــس امل ـخ ـلــوع عـمــر الـبـشـيــر،
يـ ـ ــوم  11نـ ـيـ ـس ــان /أب ـ ــري ـ ــل ،اس ـت ـط ــاع
املجلس العسكري بتشكيلته الجديدة،
ب ــرئ ــاس ــة ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ب ــره ــان ،جــذب
ق ـي ــادة ت ـحــالــف «قـ ــوى إعـ ــان الـحــريــة
والتغيير» ،ال سيما «تجمع املهنيني
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن» ،إل ـ ــى طـ ــاولـ ــة الـ ـح ــوار
لـبـحــث املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،رغ ــم أن ــه،
تمامًا كما فعل بن عــوف ،لم يستجب
ملطلب تقليص مــدة الفترة االنتقالية،
لكنه ،وبحنكة أكـثــر ،ب ــادر إلــى تهدئة

غضب املعارضة ،باألمر بإطالق سراح
ك ــل ال ــذي ــن حــوك ـمــوا بـتـهـمــة امل ـشــاركــة
ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرات ،وت ـ ّ
ـوع ــده بـمـحــاكـمــة
جميع املتورطني في قتل املتظاهرين،
ً
فضال عن إلغاء حظر التجوال ،وإلغاء
القوانني املقيدة للحريات.
َ
خـطــوات ت ّوجها بــرهــان أخـيـرًا بدعوة
ق ــادة املحتجني إل ــى االجـتـمــاع لبحث
مـطــالــب املـحـتـجــن ،وهــو مــا استجاب
ل ـ ــه تـ ـح ــال ــف «ق ـ ـ ـ ــوى إع ـ ـ ـ ــان الـ ـح ــري ــة
والتغيير» ،ال ــذي أوف ــد عـشــرة أعضاء
ل ــاجـ ـتـ ـم ــاع م ـ ــرت ـ ــن ،ل ـك ـن ــه دع ـ ـ ــا إل ــى
االستمرار في االعتصام املفتوح منذ 6
نيسان /أبريل أمام مقر القيادة العامة
ً
لـلـجـيــش ف ــي ال ـعــاص ـمــة لـ ـي ــا ،إلب ـقــاء
الضغط على املجلس العسكري الذي
تولى الحكم بعد عــزل البشير .هكذا،
تحاول «قوى التغيير» ،ما بني الشارع
وطــاولــة ال ـحــوار ،ان ـتــزاع مطالبها من
ّ
املجلس الــذي تسلم السلطة بانقالب
استغل دعوات الجيش إلى التدخل.
وبعدما أصــدر «تجمع املهنيني» بيانًا
يــوضــح فـيــه رؤي ـتــه لــانـتـقــال السلمي
بــات ـجــاه «ح ـكــم دي ـم ـقــراطــي م ـس ـتــدام»،
مطالبًا بتسليم السلطة إلــى «حكومة
تكون
انتقالية مدنية متوافق عليها» ّ
م ـح ـم ـي ــة بـ ــال ـ ـقـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،ح ــض
عـضــو املـجـلــس ،الـفــريــق يــاســر الـعـطــا،
األحزاب السودانية ،على االتفاق «على
ش ـخ ـص ـيــة مـسـتـقـلــة ل ــرئ ــاس ــة مـجـلــس
ال ــوزراء واالتـفــاق على حكومة مدنية»
تتولى تسيير شؤون البالد ،وهو بذلك
وض ــع ال ـكــرة فــي ملعب امل ـعــارضــة ،في
ّ
ظ ــل تـبــايــن وج ـهــات الـنـظــر بــن قــواهــا
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ف ـب ـي ـن ـمــا ط ــال ـب ــت «قـ ــوى
اإلجماع الوطني» بتسليم السلطة فورًا
لحكومة مدنية مدتها أربـعــة سنوات،
وبصالحيات تنفيذية كاملة ،ومشاركة
املدنيني في املجلس الرئاسي االنتقالي
مع املجلس العسكري ،أعلنت «الجبهة

ّ
يضم
الثورية السودانية» ،وهي تنظيم
عـ ــددًا م ــن ال ـحــركــات املـسـلـحــة م ــن عــدة
أقاليم ،في بيان ممهور باسم «الحركة
الشعبية  -شـمــال» بقيادة مالك عقار،
و«حركة تحرير السودان» بقيادة أركو
مـ ـن ــاوي ،ت ـب ــرؤه ــا م ــن خ ـط ــوة جـلــوس
«ق ــوى الـحــريــة والتغيير» مــع املجلس
العسكري.
وك ـ ــون م ـ ـبـ ــادرات امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري
ال ت ــزال فــي دائ ــرة «الـنــوايــا الحسنة»،
اعتبر تحالف «الحرية والتغيير» أن
«تـعــزيــز الثقة بــن الـطــرفــن» فــي شأن
امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة ي ـك ــون ب ـخ ـطــوات
عـلــى «ال ـع ـس ـكــري» أن يـسـتـجـيــب لـهــا،
من بينها «االعتقال والتحفظ على كل
قـيــادات جهاز األمــن واالسـتـخـبــارات...
عـ ـل ــى أن يـ ـت ــم ت ـق ــدي ـم ـه ــم مل ـح ــاك ـم ــات
ع ـ ــادل ـ ــة وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـلـ ــدس ـ ـتـ ــور» ،وم ـ ـ ــن ثــم
«إعـ ــادة هيكلة» الـجـهــاز «بـمــا يضمن
لــه الـقـيــام ب ــدوره امل ـنــوط ب ــه» .لـكــن من
بني أبرز القيادات التي تتهمها «قوى
التغيير» بارتكاب جرائم ضد الشعب
عـلــى م ــدى ثــاثــن س ـنــة ،امل ــدي ــر الـعــام
للجهاز ،صالح عبد الله محمد صالح،
املعروف بـ«صالح قوش» ،والذي ّ
تقدم
باستقالته فــور تعيني بــرهــان رئيسًا
للمجلس ،علمًا بأن الفريق جالل الدين
الشيخ ،أحد أعضاء املجلس العسكري،
ه ــو نــائــب قـ ــوش ،وعـ ّـي ـنــه الـبـشـيــر في
شباط /فبراير املاضي.
أما املطلب الثاني لـ«تجمع املهنيني»،
ّ
ف ـه ــو «ح ـ ـ ــل م ـي ـل ـي ـش ـيــات الـ ـنـ ـظ ــام مــن
ك ـت ــائ ــب ظ ــل ودف ـ ـ ــاع ش ـع ـبــي وش ــرط ــة
ش ـع ـب ـيــة وغـ ـي ــره ــا» ،ث ــم اع ـت ـق ــال «ك ــل
القيادات الفاسدة في األجهزة والقوات
ال ـن ـظــام ـيــة ،وغ ـيــرهــا م ــن املـيـلـيـشـيــات
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروفـ ـ ــة بـ ـ ــارت ـ ـ ـكـ ـ ــاب ج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــم ض ــد
املــواط ـنــن فــي مـنــاطــق ال ـن ــزاع املسلح
ف ــي دارف ـ ــور وج ـب ــال ال ـن ــوب ــة وج ـنــوب
ال ـن ـي ــل األزرق وغـ ـي ــره ــا مـ ــن أص ـق ــاع

تبرأت «الجبهة الثورية» من خطوة «قوى التغيير» الجلوس مع المجلس العسكري (أ ف ب)

وضع المجلس الكرة
في ملعب األحزاب
لالتفاق على رئيس
للحكومة المدنية

الـ ــوطـ ــن» .واملـ ـف ــارق ــة أن ن ــائ ــب رئـيــس
املـجـلــس ،محمد ح ـمــدان دق ـلــو ،امللقب
بــ«حـمـيــدتــي» ،هــو قــائــد «ق ــوات الدعم
السريع» ،التي تعد امتداد لـ«ميليشيا
الـجـنـجــويــد» السيئة الـسـمـعــة ،والـتــي
كان لها دور كبير في مواجهة حركات
الـتـمــرد فــي دارفـ ــور وج ـنــوب كــردفــان.
ك ـم ــا أن م ــن ب ــن األع ـ ـضـ ــاء ال ـث ـمــان ـيــة
اآلخـ ــريـ ــن ف ــي «امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري»،
مــن ُيـعـ ّـد مــن «الـنـظــام ورمـ ــوزه» الذين
تعهد برهان بـ«اجتثاثهم» ،من بينهم
الفريق أول شرطة ،الطيب بابكر ،الذي
عينه الــرئـيــس البشير فــي  14أيـلــول/
سبتمبر املــاضــي مــدي ـرًا عــامــا لـقــوات
ال ـشــرطــة ،وه ــو بحسب وســائــل إعــام
ســودان ـيــة تــولــى إدارة الـعـمـلـيــات في
جهاز الشرطة فــي الـخــرطــوم .ويعتبر
امل ـ ـس ـ ــؤول األول عـ ــن م ـق ـت ــل عـ ـش ــرات
املـتـظــاهــريــن مـنــذ ب ــدء االح ـت ـجــاجــات،
ً
وآخ ـ ــره ـ ــم  21قـ ـتـ ـي ــا م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم 5
ع ـس ـك ــري ــن ،س ـق ـط ــوا فـ ــي م ــواج ـه ــات
أمــام مقر وزارة الــدفــاع فــي الخرطوم،
حيث يعتصم اآلالف منذ السبت قبل
املاضي.
في هذا السياق ،شدد وزير الدفاع في
ُ
الحكومة االنتقالية التي كـ ّـونــت عقب

ّ
ت ـســلــم ال ـج ـيــش لـلـسـلـطــة م ــن حـكــومــة
الــرئـيــس األس ـبــق ،جعفر نـمـيــري ،عــام
 ،1985ال ـ ـلـ ــواء ع ـث ـم ــان ع ـب ــد الـ ـل ــه ،أن
األول ــوي ــة يـجــب أن تـكــون لــ«الـسـيـطــرة
عـلــى الـعـنــاصــر املـسـلـحــن ،مــن الــدفــاع
الشعبي والـشــرطــة الشعبية وكتائب
الـظــل وات ـح ــادات ط ــاب ح ــزب املؤتمر
الــوطـنــي ال ــذي تـ ّـمــت إطــاحــة حكومته،
والـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــة ،وأي وحـ ـ ــدات
م ـس ـل ـحــة ت ـح ــت أي م ـس ـم ــى ،وح ـصــر
أسلحتها ومـقــارهــا وك ــوادره ــا» .كما
دعا في منشور على «فايسبوك» ،إلى
«تجريدها من الـســاح ،وإدراجـهــا في
عهدة القوات املسلحة ،ومصادرة دور
حــزب املــؤتـمــر الــوطـنــي فــي الـخــرطــوم،
وترك مقر له في كل مدينة».
ويـبــدو أن هـنــاك إجـمــاعــا بــن املجلس
ال ـع ـس ـكــري وامل ـع ــارض ــة ع ـلــى ض ــرورة
تصفية األجهزة األمنية التابعة لحزب
«املؤتمر الوطني» ،الذي حكم لـ 30عامًا،
وجميع مؤسساته األمنية واإلعالمية.
وهذه تعتبر من التحديات التى تقابل
امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري االنـ ـتـ ـق ــال ــي ،ألن
ه ــذه ال ـت ـش ـك ـيــات ت ــدخ ــل ض ـمــن إط ــار
م ــا اص ـط ـل ــح ع ـل ــى ت ـس ـم ـي ـتــه «ال ــدول ــة
العميقة» ،فيما تعتبر «قوى التغيير»
أن ذلك شرط من شروط إثبات املجلس
العسكري «حـســن الـنـيــة» .وهـنــا ،يرى
املـ ـحـ ـل ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،حـ ـ ــاج حـ ـم ــد ،أن
أكـبــر تـحـ ٍّـد يــواجــه املـجـلــس العسكري
هــو «إث ـبــات مصداقيته أم ــام الشعب،
والـتــأكـيــد عـلــى ع ــدم وج ــود انـتـمــاءات
سياسية داخـلــه مــن شأنها القفز عن
م ـطــالــب ال ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي» .وبـحـســب
حمد« ،إذا مضى املجلس في إنفاذ ما
يريده املحتجون ،والتمسك بمهنيته،
وإبـعــاد الجيش عــن األيــديــولــوجـيــات،
وال ـع ـم ــل ب ـقــوم ـيــة ،يـمـكـنــه أن يحظى
برضى قادة الحراك الشعبي».
(األخبار)

ليبيا

هجوم طرابلس يزداد تعثرًا :حفتر في القاهرة الستــطالع الدعم
في زيارة غير معلنة ،التقى خليفة
حفتر بالرئيس المصري في القاهرة
أمس ،وذلك في إطار التشاور حول
مجريات الهجوم على طرابلس،
في حين تواصل نزيف قوات حفتر،
بخسارتها أغلب المكاسب العسكرية
االستراتيجية التي ّ
حصلتها قبل أيام
بـ ـع ــد زيـ ـ ـ ـ ــارة ل ــواشـ ـنـ ـط ــن ،اس ـت ـق ـبــل
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـ ـص ـ ـ ــري ع ـ ـبـ ــد الـ ـفـ ـت ــاح
ال ـس ـي ـس ــي ح ـل ـي ـف ــه ال ـل ـي ـب ــي خـلـيـفــة
ح ـف ـت ــر .وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر مـصــريــة
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ج ــاءت ال ــزي ــارة بطلب
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة .وب ـ ـ ـخـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان
الرسمي ،الــذي احتوى لغة محايدة
حـ ــول ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى «وحـ ـ ــدة ليبيا

وسالمتها» ،تمت مناقشة التطورات
املـ ـي ــدانـ ـي ــة ل ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـهـ ـج ــوم عـلــى
طرابلس .وشارك في االجتماع قادة
عسكريون مصريون ،استفسروا من
حـفـتــر عــن الـصـعــوبــات الـتــي تــواجــه
ق ــوات ــه ،وال ــوق ــت الـ ــذي ي ـح ـتــاج إلـيــه
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى ال ـع ــاص ـم ــة .ووف ــق
املـصــادر ،أكــد السيسي لحفتر أنــه ال
يستطيع االستمرار في توفير غطاء
ج ــوي لــه فــي الـفـتــرة املـقـبـلــة ،واألم ــر
نفسه ينطبق على اإلم ــارات .ويأتي
هــذا بعدما اتهم وزيــر الداخلية في
حكومة الوفاق ،فتحي باشاغا ،أول
م ــن أمـ ـ ــس ،ف ــي ح ــدي ــث ت ـل ـفــزيــونــي،
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ب ـ ـمـ ـ ّـد ح ـف ـت ــر ب ـش ـح ـنــات
أس ـل ـحــة وص ـل ــت ع ـبــر طــائــرتــن إلــى
ً
شـ ــرق الـ ـب ــاد ،ق ــائ ــا« :وردت إلـيـنــا
معلومات بــأن هناك طائرة أتــت من
دولة ما ،وهبطت في مطار بنغازي،
ً
تحمل دعمًا وعــدة وعـتــادًا عسكريًا،
وهذا مخالف لقرارات األمم املتحدة».

ع ـل ــى خ ــط م ـ ـ ــواز ،وب ـع ــد دف ـع ـه ــا فــي
اتـ ـ ـج ـ ــاه عـ ـ ــدم إدان ـ ـ ـ ــة الـ ـهـ ـج ــوم عـلــى
طــراب ـلــس ،وتـعـطـيــل ق ـ ــرارات اإلدانـ ــة
م ـ ــن م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،وم ــن
مؤسسات االتـحــاد األوروب ــي ،بــدأت
فرنسا التركيز على مسألة مشاركة
إره ــابـ ـي ــن وم ـط ـل ــوب ــن دولـ ـي ــن فــي

أكد السيسي لحفتر
أنه ال يستطيع
االستمرار في توفير
الغطاء الجوي

الـ ـقـ ـت ــال إل ـ ــى ج ــان ــب قـ ـ ــوات ح ـكــومــة
الــوفــاق ،فــي مــا يبدو مقدمة لتبرير
دعـ ــم رس ـم ــي ل ـح ـف ـتــر ،ع ـل ــى رغـ ــم أن
رئيس «الــوفــاق» ،فائز السراج ،دعا،
في بيان أول من أمس ،إلى «االنتباه
إل ـ ــى حـ ـم ــات ال ـت ـض ـل ـيــل مـ ــن بـعــض
الـجـهــات ،والـتــي كــان آخــرهــا االدعــاء
أن هناك في صفوف قواتنا مقاتلني
ينتمون إلى تنظيمات ومجموعات
إره ــابـ ـي ــة ،وهـ ــو م ــا ن ـن ـف ـيــه ب ـش ــدة».
ه ـ ــؤالء امل ـق ــات ـل ــون أغ ـل ـب ـهــم ،بحسب
الباحث الليبي بشير ال ــزواويّ ،إمــا
مهربون من مدينة صبراتة والزاوية،
أو منتمون إلى تنظيم «سرايا الدفاع
ع ــن ب ـن ـغ ــازي» ،أو تــاب ـعــون لـصــاح
ب ـ ـ ــادي ،وه ـ ـ ــؤالء ج ـم ـي ـعــا ي ـح ــارب ــون
إلـ ــى ج ــان ــب «ال ـ ــوف ـ ــاق» ان ـط ــاق ــا من
معاداتهم لحفتر.
وف ـ ــي تـ ـط ــور ج ــدي ــد ،أعـ ـل ــن ال ـنــاطــق
باسم املركز اإلعالمي لعملية «بركان
الغضب» ،أمــس ،أن قواتهم أسقطت

طائرة من طراز «ميغ  »23تتبع قوات
حفتر في منطقة وادي الربيع ،كانت
قد انطلقت من «قاعدة الوطية» غرب
طــراب ـلــس .وف ــي حــن اع ـتــرفــت قــوات
ح ـف ـتــر ب ـس ـقــوط الـ ـط ــائ ــرة ،ق ــال ــت إن
السبب يعود إلى خلل في محركها.
ويــأتــي ذل ــك بـعــد زي ــادة ق ــوات حفتر
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ل ـل ـط ــائ ــرات وال ـق ـصــف
ال ـج ــوي ،إذ أع ـلــن ال ـنــاطــق باسمها،
أح ـ ـمـ ــد املـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاري ،أن ـ ـهـ ــا ن ـ ـفـ ــذت 8
عـمـلـيــات اس ـت ـهــداف أمـ ــس .عمليات
ال مؤشرات إلى «نظافتها» ،إذ إنها
أدت إلى اآلن إلى تدمير كامل مخازن
وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ،وإت ـ ـ ــاف املـ ـخ ــزون
االستراتيجي لكافة الكتب املدرسية،
يضاف إلــى ذلــك استهداف «مدرسة
القدس» في منطقة عني زارة جنوب
العاصمة ،ومركز إيواء لالجئني.
وإل ـ ــى ج ــان ــب ال ـق ـصــف ب ــال ـط ــائ ــرات،
استهدفت قــوات حفتر أيضًا أحياء
مــدنـيــة بـقــذائــف وص ــواري ــخ ،مــا دعــا

ال ـب ـع ـثــة األم ـم ـي ــة إلـ ــى إص ـ ــدار بـيــان
ح ــذرت فـيــه مــن أن «ق ـصــف امل ــدارس
واملـسـتـشـفـيــات وس ـي ــارات اإلسـعــاف
وامل ـن ــاط ــق اآله ـل ــة بــاملــدن ـيــن م ـحـ ّـرم
تمامًا في القانون الدولي اإلنساني»،
وأض ـ ــاف ـ ــت أنـ ـه ــا تـ ـق ــوم ب ــ«م ـت ــاب ـع ــة
وتـ ــوث ـ ـيـ ــق كـ ـ ــل األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـح ــربـ ـي ــة
املـخــالـفــة لـلـقــانــون ،تـمـهـيـدًا إلحــاطــة
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي ،وامل ـح ـك ـمــة
ال ـج ـن ــائ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة» .أم ـ ــا لـنــاحـيــة
الضحايا ،فقال فرع منظمة الصحة
العاملية فــي ليبيا ،أمــس ،إن عددهم
ً
بلغ  682بينهم  121قتيال ،والبقية
جرحى بدرجات متفاوتة .رد الفعل
الهستيري لقوات حفتر جاء نتيجة
لفقدانها أغلب املواقع التي سيطرت
عـلـيـهــا ف ــي ه ـجــوم ـهــا امل ـب ــاغ ــت قبل
عـشــرة أي ــام ،وتــراجـعـهــا إل ــى الخلف
م ــع قـ ــدوم ت ـعــزيــزات ل ـق ــوات حكومة
الوفاق ،خاصة من مدينة مصراتة.
(األخبار)
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أسقطت طائرة «ميغ
 »23تتبع قوات حفتر
في منطقة وادي
الربيع (أ ف ب)

القاهرة ــــ األخبار
دخلت الدولة املصرية في سباق مع الزمن إلنجاز
التعديالت الدستورية قبل بداية رمضان املقبل،
على رغم ّ
املعوقات اللوجستية التي بدأت تظهر
أمام «الهيئة الوطنية لالنتخابات» .ومن املقرر أن
ُي ّ
صوت مجلس النواب على التعديالت بصورة
نهائية في جلسته غدًا (الثالثاء) ،في الوقت
الذي يأمل فيه أن تتمكن «هيئة االنتخابات» من
إنجاز االستفتاء في املواعيد املقترحة األسبوع
املقبل .لكن هذا املوعد يرى كثيرون أنه «شبه
مستحيل» ،ألسباب لوجستية لها عالقة بطباعة
أوراق االستفتاء وتسليمها للسفارات في الخارج،
خاصة مع اإلعالن عن أن تصويت املقيمني خارج
البلد سيكون على مدار ثالثة أيام في السفارات.
وعلمت «األخبار» أن «الهيئة الوطنية لالنتخابات»
تدرس للمرة األولى ،منذ منح املصريني في
الخارج حق التصويت ،أن يكون هناك تزامن
بني التصويت في الداخل والخارج لتوفير الوقت،
لكنها ستعلن قرارها النهائي بعد مخاطبتها
رسميًا من رئيس البرملان .وإلنجاز ذلك كله،
فاجأت اللجنة التشريعية البرملانية ،املصريني،
أمس ،بتعديالت على مدة الرئاسة لتكون ست
سنوات ،على أن يتضمن النص االنتقالي تطبيق
ً
هذه املدة شامال الوالية الجارية للرئيس عبد
الفتاح السيسي ،مع ضمان أحقيته في الترشح
لوالية أخرى مرة واحدة فقط ،وهكذا يتمكن
من البقاء في السلطة حتى  ،2030إذ إن الوالية
الحالية ستنتهي بموجب التعديالت الجديدة عام
 ،2024ثم سيترشح لوالية بست سنوات.
املادة نفسها ّ
نصت ـ ـ بعد التعديل ـ ـ على «أن
ينتخب رئيس الجمهورية لست سنوات ميالدية
تبدأ من اليوم التالي النتهاء مدة سلفه ،وال يجوز
أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتني متتاليتني».
أما املادة  241مكرر ،فتنص على «أن تنتهي
مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست
سنوات من تاريخ إعالنه رئيسًا للجمهورية في
 ،2018ويجوز إعادة انتخابه ملرة تالية» .وقال
رئيس مجلس النواب ،علي عبد العال ،إن هذه
املادة في املقترح األول للتعديالت كانت تسمح
ببقاء الرئيس في منصبه حتى  ،2034مشيرًا
إلى أن التغيير «جاء استجابة للحوار املجتمعي
واملناقشات» .وتابع عبد العال« :صغناها صياغة
مريحة للجميع ...ال تمديد أو توريث ،وهناك
أثر فوري في كل املراكز القانونية يستفيد منه
ً
الرئيس الحالي باملد سنتني ،وبدال من حقه في
مدتني أصبح واحدة» ،مستطردًا« :ما تم من حوار
لم يكن القصد منه التنفيس ،ولكن املجلس منفتح
على الجميع ،وال صياغات معلبة».
رئيس البرملان قال إنه لن ُيمرر أي نص يتعارض
مع االتفاقات الدولية ،لكن «النص الذي كان يثير
اللغط هو أكثر ما شهد توافقًا في املادة  ،140وما
نال الجدل األكبر كان النصوص املتعلقة باملرأة
واستقالل القضاء» .وأضاف« :الحكم االنتقالي
ال يمكن مع أحكام دائمة ،فكان ال بد من أن
يوضع في موضع آخر ،هو املادة  241مكرر...
مصر بحاجة إلى دستور تجري صياغته،
وهو ما سيتم خالل عشر سنوات» .لكن هذه
التصريحات ّ
فسرتها أوساط عديدة بأنها
ستكون ممهدة لبقاء السيسي في الحكم مدى
حياته ،خاصة أن تعديل مدة الرئاسة وفتحها
استثنائيًا لـ«الجنرال» ،بل تمديد واليته الحالية،
كان كله الهدف األول للتعديالت.

