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العالم

العالم

السودان

البرهان يواصل التفافه على الشارع:

افتضاح التدخل السعودي ــ اإلماراتي
تجد السعودية واإلمارات في
االنقالب على نظام البشير فرصة
إلعادة إنتاج النظام بما يتناسب
ومصالحهما ،لكن محاولتهما
«سرقة» الحراك الشعبي وإسكات
قادته بقرارات تبدو مكشوفة ،قد
يجعلهما العدو األول للشعب ،الذي
سبق أن رفض المشاركة في حرب
اليمن ،وبدأ يتذمر من «الوصاية» على
المرحلة االنتقالية الطويلة األمد
علي جواد األمين
تـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــم ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة
واإلماراتية في السودان ،منذ االنقالب
على الرئيس عمر البشير ،باالندفاع
والتهور ،كما في معظم امللفات التي
تـنـخــرط فـيـهــا ال ــدول ـ ٌت ــان .ل ـعـ ٌـب على
امل ـك ـش ــوف ،وح ـم ــاس ــة زائـ ـ ــدة لقطف
ثمار أربـعــة أشهر مــن االحتجاجات
امل ـطــال ـبــة ب ـح ـكــم ديـ ـم ــوق ــراط ــي .منذ
اليوم األول لالنقالب الذي تال بيانه
وزي ــر دف ــاع البشير الـســابــق ،عــوض
بن عوف ،دفع النظامان الخليجيان
إلــى خــوض معركة سياسية .معركة
بني قوتني :النظام من جهة ،وكل ما
يـتـصــل ب ــه م ــن م ــؤس ـس ــات عـسـكــريــة
وس ـي ــاس ـي ــة ،ت ـس ـعــى ال ــري ــاض وأب ــو
ظبي إلــى إع ــادة إنتاجها بما يخدم
مـصــالـحـهـمــا ،واملـحـتـجــون مــن جهة
ثانية بكل مــا يحملونه مــن مطالب.
ومـ ـ ــا بـ ــن ال ـ ـقـ ــوتـ ــن ،ثـ ـم ــة مـ ــن ي ــدي ــر

املـ ــوقـ ــف ال ـش ـع ـب ــي ب ـ ـحـ ــذر ،مـ ــن قـ ــادة
حراك ممثلني بتحالف «قوى الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ،ع ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم «ت ـج ـمــع
املهنيني الـســودانـيــن» ،الــذي يطالب
بـ ـح ــل الـ ـحـ ـك ــم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري وت ـس ـل ـيــم
الـسـلـطــة ملـجـلــس م ــدن ــي ،وب ـض ــرورة
إع ـ ــادة هـيـكـلــة ال ـع ــاق ــات الـخــارجـيــة
لـ ـلـ ـب ــاد ،فـ ــي ض ـ ــوء ش ـ ـعـ ــارات بـ ــدأت
تبرز في الشارع مناهضة للوصاية
السعودية واإلمــاراتـيــة على املرحلة
االنتقالية.
وبـ ـمـ ـع ــزل عـ ــن أن مـ ـع ــرك ــة ال ــري ــاض
وأب ـ ـ ـ ــو ظـ ـب ــي ف ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ت ـه ــدف
إل ـ ــى ت ـج ـي ـيــر «بـ ــوابـ ــة إف ــري ـق ـي ــا» فــي
اص ـط ـفــافــات إقـلـيـمـيــة ملصلحتهما،
وال سيما ضــد إي ــران وقطر وتركيا،
ومـ ــا ي ـت ـصــل ب ــذل ــك م ــن م ــواط ــئ قــدم
عـلــى الـبـحــر األح ـم ــر ،واس ـت ـث ـمــارات،
ودعم عسكري على غرار املشاركة في
حرب اليمن ،يبدو تهور «املحمدين»،
محمد بــن سلمان ومحمد بــن زايــد،
واضـحــا فــي استبعاد املحتجني من
معادلة العالقات الخارجية للبالد،
واتـجــاهـهـمــا إل ــى اح ـت ـضــان مجلس
عسكري يفترض أنــه انتقالي ،لكنه
قرر االستمرار في املشاركة في حرب
ال ـي ـمــن ،ك ـمــا أع ـلــن أخـ ـيـ ـرًا ،ع ـلــى رغــم
رفـ ــض ق ـ ــادة الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ذل ــك،
كما سبق أن عبرت جميع مكوناته
مــن «قــوى الحرية والتغيير» ،ســواء
حزب «األمة» بزعامة الصادق املهدي
أو «املؤتمر الشعبي» أو «الشيوعي
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي» ،أو ح ــرك ــة «اإلص ـ ـ ــاح
اآلن» ،وحـ ـت ــى «الـ ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
لتحرير السودان».
ت ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
واإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة فـ ــي «سـ ــرقـ ــة» الـ ـح ــراك
الشعبي ،كما سبق وحذر «املهنيون»،
على ركـيــزة تتمثل بــإرضــاء الـشــارع

بدأت تبرز شعارات مناهضة للوصاية السعودية ــ اإلماراتية على المرحلة االنتقالية (األناضول)

يبدو تهور «المحمدين»
واضحًا في استبعاد
المحتجين من معادلة
العالقات الخارجية للبالد

بـ ـق ــرارات تـلـبــي بـعــض مـطــالـبــه ،لكن
عـلــى أن تـتــوافــق مــع مـصــالــح حلفاء
امل ـج ـل ــس ال ـخ ــارج ـي ــن .بـ ــدا ذلـ ــك فــي
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة الـ ـت ــي ات ـخ ــذه ــا
البرهان الذي «يحظى بقبول نسبي»
ب ـح ـس ــب املـ ــراق ـ ـبـ ــن .فـ ـح ــرص ــه عـلــى
تقديم حميدتي ،املقرب من الرياض
وأب ــوظ ـب ــي ،ملـنـصــب نــائــب الــرئ ـيــس،
ً
أت ــى ألن ــه ب ــدا مـقـبــوال شعبيًا بعدما
أعلن انحيازه إلى مطالب الحراك ،وال
سيما مطلب تشكيل حكومة مدنية
وان ـت ـق ــال دي ـم ــوق ــراط ــي .وف ــي سبيل
ه ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــة ،اس ـت ـج ــاب مـجـلــس
ال ـب ــره ــان ل ـل ـش ــارع ب ـق ـبــول اسـتـقــالــة
قوش وإحالته على التقاعد ـ ـ رغم أنه
املـفـضــل ل ــدى أب ــو ظـبــي وواش ـن ـطــن ـ ـ
ألنه مرفوض شعبيًا لتسببه في قتل
املحتجني ،خصوصًا أداء قواته أخيرًا
أثناء االعتصام أمام ّ
مقار الجيش في
الخرطوم ،حني استشرس في القمع،
وقتل العشرات من بينهم عسكريون.
ّ
ً
لكن املجلس العسكري أحــل بــدال من
قوش ،في منصب املدير العام لجهاز
األم ــن وامل ـخــابــرات ،شخصية مقربة
من اإلمارات والسعودية ،هي الفريق
أول أبو بكر حسن مصطفى دمبالب،
ال ـ ــذي س ـبــق أن ع ـمــل م ـس ـت ـشــارًا في
ال ـس ـف ــارة ال ـس ــودان ـي ــة ف ــي ال ــري ــاض،
وش ـغــل مـهـمــات الـقـنـصــل الـســودانــي
فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر ،وأشـ ـ ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى إدارة
ال ـع ـم ـل ـيــات واملـ ـخ ــاب ــرات ال ـخــارج ـيــة
واالسـتــراتـيـجـيــة ،وي ـعــرف ب ــأن لديه
خبرة طويلة في التعامل مع أجهزة
املخابرات التابعة للبلدان املجاورة
للسودان.
و«استجاب» املجلس العسكري أيضًا
للمطلب الشعبي بعزل رئيس الجهاز
الـ ـقـ ـض ــائ ــي ،عـ ـب ــد املـ ـجـ ـي ــد إدريـ ـ ـ ــس،
باعتباره مــن رمــوز النظام السابق،

وأقــام محاكم الطوارئ للمتظاهرين
في عهد البشير ،لكن البرهان عوضه
أيضًا بشخصية مقربة من اإلمارات،
هي يحيى الطيب إبراهيم أبو شورة،
ال ــذي كــان يعمل قاضيًا فــي محكمة
االس ـت ـئ ـنــاف ف ــي دبـ ــي ،وح ـصــل على
ترقية إلــى درج ــة قــاضــي تمييز ،من
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،مـحـمــد بن
راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،عـ ــام  .2015وف ــي
املنحى نفسه أيضًا ،أصــدر البرهان
مرسومًا أعفى بموجبه عبد املعروف
امل ــاح ــي ،ال ــذي ك ــان نــائـبــا لــن عــوف،
مـ ــن م ـن ـص ـبــه رئ ـي ـس ــا ل ـه ـي ـئــة أرك ـ ــان
الـجـيــش ،وعـيـنــه مـكــانــه الـفــريــق أول
الركن هاشم عبد املطلب أحمد بابكر،
امل ـقــرب مــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،حيث
تلقى عــددًا من التدريبات والــدورات.
وعني الفريق محمد عثمان الحسني
نــائ ـبــا لــرئ ـيــس هـيـئــة األرك ـ ـ ــان ،وهــو
شقيق الـفــريــق طــه عـثـمــان الحسني،
الــذي وصــل أمــس إلــى الـخــرطــوم ،مع
وفــد سعودي ـ ـ إمــاراتــي حمل رسالة
شـفـهـيــة إل ــى ال ـب ــره ــان .وي ـع ـت ـبــر طه
الحسني ،رجــل اإلم ــارات السابق في
مكتب الـبـشـيــر ،بـعــدمــا أقــالــه األخـيــر
منتصف عــام  ،2017بسبب ضلوعه
ف ــي م ـح ــاول ــة انـ ـق ــاب ع ـل ــى الـبـشـيــر
كـمــا ذك ــرت صـحــف محلية حـيـنــذاك،
فـهــرب إل ــى الـسـعــوديــة وحـصــل على
ج ـن ـس ـي ـت ـهــا ،وصـ ـ ــار ي ــوص ــف بــرجــل
امل ـم ـل ـكــة الـ ـق ــوي ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،حــن
ب ــدأ نـشــاطــه بــدعــم تــوج ـهــات محمد
ب ــن س ـل ـمــان أفــري ـق ـيــا ،وال سـيـمــا في
إثيوبيا وإريتريا وموريتانيا ،ونظم
زي ــارات لــرؤســاء هــذه الــدول للمملكة
في اآلونة األخيرة.
م ـقــابــل ه ــذه الـتـعـيـيـنــات ال ـهــامــة في
امل ـ ـنـ ــاصـ ــب ال ـ ـح ـ ـسـ ــاسـ ــة ،اسـ ـتـ ـج ــاب
م ـج ـل ــس ال ـ ـبـ ــرهـ ــان ل ـب ـع ــض م ـطــالــب
ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي ،م ــن ق ـب ـيــل إل ـغ ــاء
ق ــان ــون ال ـ ـطـ ــوارئ وح ـظ ــر ال ـت ـج ــوال،
وإل ـغ ــاء ال ـقــوانــن امل ـق ـيــدة لـلـحــريــات،
وإع ـ ـ ــادة هـيـكـلــة م ـفــوض ـيــة مـكــافـحــة
الـ ـفـ ـس ــاد ،ل ـك ـنــه ال يـ ـ ــزال ي ـم ــاط ــل فــي
امل ـط ـلــب ال ــرئ ـي ــس لـلـمـحـتـجــن ،وهــو
ت ـس ـل ـي ــم الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ملـ ـجـ ـل ــس م ــدن ــي،
ويـحــاول تــرك الكرة في ملعب «قوى
ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،بــالـطـلــب منها
الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى ش ـخ ـص ـيــة مـسـتـقـلــة
لرئاسة الوزراء ،والتوافق أيضًا على
حكومة مدنية.

(النص الكامل على املوقع االلكتروني)

ليبيا

ّ
المدنيون في مرمى «الغراد»:

داعمو حفتر
ّ
متمسكون بالتصعيد
عاشت بعض أحياء جنوب
طرابلس على وقع
ّ
عشوائية أدت
صواريخ
إلى سقوط ضحايا وأضرار
مادية .وبينما تبادلت
حكومة «الوفاق»
وقوات خليفة حفتر
االتهامات ،لم تقد الحادثة
إلى إيقاف االشتباكات التي
استمرت بنسقها السابق

ل ـيــل ال ـث ــاث ــاء ـ ـ ـ األرب ـ ـعـ ــاء ،ش ـهــد حـ ّـي
أب ـ ــو س ـل ـي ــم ،ذو ال ـك ـث ــاف ــة ال ـس ـكــان ـيــة
ال ـعــال ـيــة ،وب ـع ــض امل ـنــاطــق امل ـج ــاورة
ل ــه ،ف ــي الـعــاصـمــة الـلـيـبـيــة طــرابـلــس،
ق ـص ـف ــا ع ـن ـي ـفــا ب ـ ـصـ ــواريـ ــخ «غ ـ ـ ـ ــراد».
ق ـصــف ل ــم ي ـكــن م ـ ّ
ـوج ـه ــا إلـ ــى أهـ ــداف
ّ
معينة ،فقد سقطت الـصــواريــخ على
سـيــارات رابـضــة فــي ال ـشــارع ،ودمــرت
ّ
املدنيني .إضافة
بعضها ،وعلى منازل
إلـ ـ ــى الـ ـج ـ ُـرح ــى الـ ــذيـ ــن بـ ـل ــغ ع ــدده ــم
العشرات ،قتل ثالثة من عائلة واحدة،
هـ ــم ج ـ ـ ـ ّـدة واب ـ ـنـ ــة وحـ ـفـ ـي ــدة .ي ـضــاف
ّ
تتوسع
ه ــؤالء الـضـحــايــا إل ــى قــائـمــة
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ،إذ أعـ ـل ــن ف ـ ــرع «مـنـظـمــة
ّ
الصحة العاملية» فــي ليبيا أمــس ،أن
عــدد القتلى بلغ  189والجرحى ،816
وفوقهم  18ألــف ن ــازح مــن مناطقهم.
وف ـي ـم ــا ت ـن ـت ـمــي غ ــال ـب ـي ــة ه ـ ــؤالء إل ــى
ّ
عسكرية ،يكتسب هجوم أمس
قــوات
خ ـطــورتــه م ــن اس ـت ـهــدافــه الـعـشــوائــي
ّ
للمدنيني ،مــا يعني أن غايته ليست
إحداث ضرر في القوات العسكرية ،بل

تخويف السكان ،إما الستمالة والئهم
وإما لدفعهم إلى الخروج من منازلهم
إلخـ ـ ـ ـ ــاء املـ ـنـ ـطـ ـق ــة أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـع ـم ـل ـي ــات
العسكرية.
ال ت ــزال الـجـهــة املـســؤولــة عــن القصف
غ ـي ــر م ـع ـل ــوم ــة .ف ـم ــن ن ــاحـ ـي ــة ،أجـ ــرى
رئيس حكومة «الوفاق الوطني» ،فائز
الـ ـس ــراج ،ج ــول ــة ت ـف ـقــديــة ف ــي األح ـي ــاء
ّ
املستهدفة ،قال خاللها إن األمر «هجمة
بربرية وحشية قام بها املجرم (املشير
ّ
خليفة) حفتر» ،مضيفًا أن املستندات
كافة التي تثبت ّ
تورطه ستحال على
محكمة الجنايات الدولية ،معلنًا في
الــوقــت نفسه الـحــداد ثالثة أي ــامّ .وفي
تصعيد للموقف ،قالت «الوفاق» إنها
ط ـل ـبــت ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ط ـ ــارئ ملـجـلــس
ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة لـبـحــث «الـ ـع ــدوان
ال ــذي تتعرض لــه العاصمة طرابلس
واالنتهاكات املرتكبة من قوات حفتر،
وإصـ ــدار ق ــرار بتجريم االع ـت ــداء على
ّ
تتعرض
املدنيني ووقــف الحرب التي
لها طرابلس ،وعــودة القوات املعتدية
ّ
إل ــى مــواقـعـهــا قـبــل ش ــن ه ــذا الـهـجــوم
الغادر».
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،نـ ـسـ ـب ــت ق ـ ـ ـ ــوات ح ـف ـتــر
املسؤولية عن الهجوم إلى مجموعات
ّ
مسلحة تتبع «ال ــوف ــاق» ،وه ــو اتـهــام
ّ
رددتـ ــه فــي األي ــام املــاضـيــة أيـضــا عند
س ـق ــوط ب ـعــض ال ـق ــذائ ــف ع ـلــى أح ـيــاء
ّ
م ــدن ـي ــة ،وق ــال ــت إن الـ ـه ــدف م ــن ذل ــك
ت ــروي ــع امل ــدن ـي ــن الس ـت ـم ــال ــة دع ـم ـهــم
إليها .وفي موازاة ذلك ،أصدر املبعوث

تنذر زيارة السيسي
لـ«محمد نجيب»
بتسخير القاعدة مجددًا
للطائرات المهاجم

األممي الـخـ ّ
ـاص ،غسان سالمة ،بيانًا
أدان ف ـيــه ال ـه ـجــوم ال ـص ــاروخ ــي على
ّ
األح ـيــاء املــدنـيــة ،وق ــال إن «اسـتـخــدام
األس ـل ـحــة الـعـشــوائـيــة وامل ـت ـف ـجــرة في
ّ
املناطق املدنية يشكل جريمة حرب».
ّ
وخ ـ ـتـ ــم بـ ـي ــان ــه ب ــالـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى أن
«املـســؤولـيــة عــن مـثــل ه ــذه األع ـمــال ال
تقع على عــاتــق األف ــراد مرتكبي هذه
االع ـ ـتـ ــداءات ال ـع ـشــوائ ـيــة ف ـح ـســب ،بل
يمكن أن يتحملها أيضًا كل من يصدر
األوامر لهم».
ّ
على هامش القصف ،وفيما توقع قائد

توقع قائد «غرفة عمليات أجدابيا» التابعة لحفتر أن
ّ
تتم السيطرة على طرابلس قبل رمضان (أ ف ب)

«غرفة عمليات أجدابيا» التابعة لقوات
حفتر ،اللواء فوزي املنصوري ،أن تتم
السيطرة على طرابلس قبل رمضان،
تـ ّ
ـوع ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ــ«امل ـج ـلــس
األعلى للدولة» املتمركز في طرابلس،
عبد الرحمن السويحلي ،قوات حفتر،
ً
قـ ــائـ ــا فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـ ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»:
«سـيــدفــع املـجــرم األسـيــر (حـفـتــر) ومن
ورائه فرنسا وأبو ظبي ثمن كل قطرة
دم بريئة سالت من سكان طرابلس...
لــن أدخ ــر جـهـدًا أو يهنأ لــي بــال حتى
ُ
ت ـت ــوج ج ـهــود ال ـش ــرف ــاء بــإس ـقــاط هــذا
املستبد املجنون».
إقـلـيـمـيــا ودول ـي ــا ال ت ــزال امل ــواق ــف من
الـهـجــوم عـلــى الـعــاصـمــة عـلــى حالها،
م ــع بـعــض اإلشـ ـ ــارات ال ـتــي ق ــد تشهد
تـ ـط ــورًا ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل الـ ـق ــري ــب .أه ـ ّـم
املـسـتـجــدات إج ــراء الــرئـيــس املـصــري،
عبد الفتاح السيسي ،زيــارة لـ«قاعدة
محمد نجيب العسكرية» غرب مصر.
وفيما قالت وسائل اإلعــام الرسمية
ّ
إن ال ــزي ــارة ج ــاءت لــ«تـفـقــد إجـ ــراءات
التفتيش ورفع الكفاءة القتالية» بعد
تطوير الـقــاعــدة ،مــن الجدير التذكير
ّ
ب ــأن ال ـط ــائ ــرات امل ـصــريــة واإلم ــارات ـي ــة
الـ ــداع ـ ـمـ ــة ل ـح ـف ـت ــر ت ـن ـط ـل ــق م ـ ــن ه ــذه
الـ ـق ــاع ــدة ،م ــا ق ــد ُيـ ـن ــذر بـتـسـخـيــرهــا
مجددًا في هذا االتجاه.
إلــى جــانــب ذل ــك ،قــال وزي ــر الخارجية
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،عـ ـ ـ ـ ــادل ال ـ ـج ـ ـب ـ ـيـ ــر ،ع ـلــى
ه ــام ــش حـ ـض ــوره «م ـن ـت ــدى ال ـت ـعــاون
الـعــربــي الــروســي» فــي موسكو أمــس،

ّ
إن ــه يــوجــد «إج ـم ــاع عـلــى دع ــم جهود
البعثة األمـمـيــة» ،دون أن يتطرق إلى
تفاصيل الـتـطــورات أو إدان ــة الهجوم
عـلــى طــراب ـلــس .واالخ ـت ـبــاء وراء دعــم
ّ
األم ــم املـتـحــدة وح ــث جـمـيــع األط ــراف
عـ ـل ــى وقـ ـ ــف الـ ـقـ ـت ــل ،مـ ــوقـ ــف ت ـل ـتــزمــه
جميع ال ــدول الــداعـمــة لحفتر أو التي
ّ
تـتـجــنــب إدانـ ـت ــه ،وم ــن بـيـنـهــا فــرنـســا
التي عرقلت أمس ،إلى جانب روسيا،
مـبــادرة بريطانية جديدة في مجلس
األمن إلصدار بيان ّ
يندد بهجوم قوات
حفتر.
ّ
أمـ ــا إي ـط ــال ـي ــا ،ف ـع ـلــى ع ـكــس الـتـحــفــظ
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـك ـت ـس ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات وزيـ ـ ــر
خــارجـ ّـي ـت ـهــا وم ــواقـ ـف ــه ،ت ـح ــدث وزي ــر
داخ ـل ـي ـت ـه ــا ون ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
مــاتـيــو سالفيني ،بــوضــوح أم ــس عن
موقفه مما يحدث في طرابلس .وقال
ّ
ســالـفـيـنــي ف ــي ت ـصــري ـحــات إن ب ــاده
ت ـع ـم ــل مـ ــن أجـ ـ ــل «الـ ـ ـس ـ ــام وال ـ ـحـ ــوار
ووقـ ــف إطـ ــاق ال ـن ــار وت ـج ـنــب إط ــاق
الصواريخ وغيرها من أسلحة الحرب
التي ال تحل املشكالت .نعمل على ذلك
ً
ليال ونـهــارًا ،ليس مع جميع الحلفاء
ال ـغــر ّب ـيــن ف ـق ــط ،ب ــل م ــع غ ـي ــره ــم» .لم
ي ـتــوقــف ال ــرج ــل ال ـق ــوي ف ــي الـحـكــو ّمــة
اإليطالية ّعند ذلــك الـحـ ّـد ،بــل قــال إنــه
ّ
الحس السليم،
واثق من أنه «سيسود
وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات الـ ـجـ ـن ــرال خ ـل ـي ـفــة حـفـتــر
ّ
ال ـع ـس ـكــريــة ،الـ ــذي حـ ــاول ش ــن هـجــوم
خــاطــف (عـلــى طــرابـلــس) ،فــي طريقها
إلى النهاية».
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تقرير

تقرير ّ
سري للخارجية اإلماراتية:
خالف سلمان وولي عهده «صحيح»
ّ
أكــدت مصادر قريبة من ديــوان ولي عهد أبو ظبي ،محمد بن
زايد ،أنباء الخالف بني امللك السعودي ،سلمان ،ونجله ولي العهد،
محمد .وعليه ،تسود خشية إماراتية من أن ينعكس الخالف
على العالقات الوثيقة بالرياض ،خصوصًا أن «عالقة مميزة»
ربطت ّفي األعــوام األربعة األخيرة بني ابــن سلمان وابــن زايــد،
فقد شكل االثنان «ثنائيًا» منسجمًا وصاغا سياسة مشتركة
تجاه قضايا املنطقة ودولها ،وكذلك العمل على ترويض بقية
ّ
«املحمدان».
الدول الخليجية لالندراج ضمن ما يرسمه
ووفقًا لتقرير سري صادر عن الخارجية اإلماراتية ،بدأ سلمان
املاضي يــؤدي دورًا أكبر في إدارة
منذ تشرين األول/أكـتــو ّبــر
ّ
ال ـشــؤون الحكومية ،وقــلــص م ــذاك بعض سلطات ولــي العهد
بعدما كــان قــد أخلى الساحة لــه تمامًا منذ توليه الـعــرش في
كانون الثاني/يناير  ،2015كذلك عمد امللك إلى منح مقربني منه
سلطات أوسع وأكثر تأثيرًا في القرارات الحكومية.
في التقرير نفسه ،أبدى سلمان انزعاجه من السياسات التي
يتبعها نجله داخل اململكة ،خصوصًا العام املاضي بمحاولته
كـســر املــؤسـســة الــديـنـيــة ،الـشــر ًيـكــة الـتــاريـخـيــة للعائلة املالكة
ملصلحة النخب الليبرالية ،فضال عن اتباعه سياسة خارجية
قامت على تحويل تركيا من صديق إلى خصم ،وعلى العداء
لـ«اإلخوان املسلمون» ،وزيادة ّ
حدة العداء إليران واالنفتاح على

إسرائيل .يضيف التقرير أن قتل الصحافي السعودي جمال
خــاشـقـجــي ف ــي قـنـصـلـيـ ّـة بـ ــاده ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،ف ــي تشرين
األول /أكتوبر  ،2018شكل «مــن دون شك ضــررًا كبيرًا على
ابن سلمان» ،وكان نقطة االنعطاف التي دفعت والده إلى العودة
لإلمساك بمقاليد األمور ،ولو جزئيًا.
وكانت صحيفة «غارديان» البريطانية قد ذكرت الشهر املاضي
وجود «مظاهر خالفات» بني امللك ونجله ،وأن الخالفات شهدت
اتـســاعــا فــي األســابـيــع املــاضـيــة حــول أم ــور تتعلق بالسياسة
الخارجية ،بما فيها الحرب في اليمن ،واالحتجاجات األخيرة
فــي ال ـســودان والـجــزائــر .إذ يـعــارض سلمان قمع املتظاهرين
ف ــي هــذيــن ال ـب ـلــديــن ،وط ـلــب م ــن ال ـص ـحــف ال ـس ـعــوديــة تغطية
االح ـت ـجــاجــات الـشـعـبـيــة .وكـشـفــت الـصـحـيـفــة أن ال ـتــوتــر زاد
دراماتيكيًا فــي نهاية شباط/فبراير املــاضــي عندما زار امللك
السعودي مصر للمشاركة ّفي القمة العربية ـ ـ األوروبية األولى،
في شرم الشيخ ،حيث «حــذره مستشاروه من عملية انقالب
محتملة ض ــده مــن ول ــي ع ـه ــده» .وأشـ ــارت إل ــى اسـتـغــال ابــن
سلمان غياب والده إلجراء تغييرات رئيسية ،من بينها تعيني
أخـيــه خــالــد نائبًا لــوزيــر الــدفــاع ،واألم ـيــرة ريـمــا بنت بـنــدر بن
سلطان سفيرة لدى واشنطن.
(األخبار)

فلسطين

فوز «فتحاوي» منقوص في «بيرزيت»

عباس ّ
يحرك «المصالحة» قبيل «صفقة القرن»

يبدو أن وصول محمود
عباس إلى قناعة بأن
الواليات المتحدة تنوي
تمرير «صفقة القرن»،
ّ
بغض النظر ّ
عما يمكن أن
يفعله ،دفعه إلى إعادة
خطوط التواصل مع
«حماس» عبر بوابة القاهرة،
ليحصل على ّ
حد أدنى
هو ضمان أال تخرج غزة
من بين يديه .غاية يبدو
أن «حماس» تدركها جيدًا،
من دون أن تمنعها من
مواصلة إجراءاتها األخيرة
غزة ،رام الله ـــ هاني إبراهيم
عبد القادر عقل
تواصل حركة «حماس» عملية «التدوير
اإلداري» الـ ـت ــي ب ــدأتـ ـه ــا فـ ــي األجـ ـه ــزة
الـحـكــومـيــة ف ــي ق ـط ــاع غ ــزة م ـنــذ أش ـهــر،
وزادت وتيرتها بعد تشكيل الحكومة
ال ـجــديــدة فــي رام ال ـل ــه .فـبـعــدمــا أنـجــزت
ت ـغ ـي ـي ــرات ع ـ ــدة ف ــي األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة،
ت ــاب ـع ــت إدخ ـ ـ ــال ج ـم ـلــة م ــن ال ـت ـعــديــات
ع ـلــى ج ـه ــازه ــا امل ــدن ــي ،ل ـي ــرأس ــه محمد
عوض ،وهو األمني العام السابق ملجلس
ً
الوزراء ،بدال من سلفه عبد السالم صيام.
ويــأتــي تعيني ع ــوض رئـيـســا لـ«اللجنة
اإلداريـ ــة» الـجــديــدة تحت مسمى األمــن
ال ـعــام ملـجـلــس ال ـ ــوزراء ،فــي مـحــاولــة من
«حماس» لتجنب تشكيل جسم حكومي
بــديــل يـ ــوازي حـكــومــة رام ال ـلــه بــرئــاســة
مـحـمــد اش ـت ـيــة .ووف ــق م ـص ــادر ،طــاولــت
التنقالت عــددًا مــن وكــاء الـ ــوزارات ،إلى
جــانــب اسـتـكـمــال الـتــرتـيـبــات لتغييرات
عـلــى مـسـتــوى رؤسـ ــاء األج ـه ــزة األمـنـيــة
وقيادات وزارة الداخلية.
ه ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ــزامـ ـن ــت مـ ــع وصـ ــول
وفــد من «اللجنة املركزية لحركة فتح»،

بــرئــاســة ع ــزام األحـمــد وعـضــويــة روحــي
ف ـتــوح ،إل ــى الـقــاهــرة أم ــس ،لنقل رســالــة
عبر الوسيط املصري إلى «حماس» .في
هــذا الـسـيــاق ،يقول الـقـيــادي فــي «فتح»،
عـبــد الـلــه عـبــد الـلــه ،ل ــ«األخ ـبــار» إن وفــد
حركته ّقدم مبادرة إلى املصريني ،طالبًا
مـنـهــم تـسـلـيـمـهــا ل ــ«ح ـم ــاس» خ ــال 24
س ــاع ــة .وي ــوض ــح ع ـبــد ال ـل ــه أن امل ـب ــادرة
تـتـضـمــن اسـتـكـمــال تـنـفـيــذ ات ـف ــاق 2017
ً
وصــوال إلى انتخابات تشريعية «ينتج
منها تشكيل حكومة وح ــدة تعطي كل
ف ـص ـيــل ح ـج ـمــه الـ ـ ــذي ح ـص ــل ع ـل ـيــه فــي
صـنــدوق االق ـتــراع» .ويضيف« :نــأمــل أن
تكون املبادرة الخطوة األخيرة ،فالوقت
ال يسمح ب ــأي تـلـكــؤ ...الـجــانــب املـصــري
يستشعر الـخـطــر عـلــى الـقـضـيــة ،ونحن
أخذنا املبادرة على عاتقنا».
وف ــي وق ــت م ـتــأخــر أمـ ــس ،ص ــدر تعليق
ضمني من «حماس» عبر عضو املكتب
ّ
السياسي خليل الحية ،قال فيه إن حركته
«لـيـســت معنية بالتمسك بالسلطة في
غ ــزة ،ونـحــن جــاهــزون لتسليم كــل شيء
أمــام وحــدة وطنية على مبدأ الشراكة».
وع ــن أس ـب ــاب ه ــذا الـ ـح ــراك ،ذك ــر مـصــدر
م ـق ــرب م ــن اش ـت ـي ــة أن رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة،
محمود عباس ،يريد «صيغة اتفاق مع
حماس حــول متطلبات املرحلة املقبلة،
والخروج بتأكيد حول وحدة السلطة في
ً
الضفة والقطاع ،وصوال إلى اتفاق على
بــرنــامــج سـيــاســي يـتـطــابــق مــع بــرنــامــج
منظمة ال ـت ـحــريــر» .وأضـ ــاف امل ـصــدر أن
عباس «يريد طمأنات من حماس بشأن
عدم املوافقة على أي ترتيبات في غزة ال
ّ
تصر بدورها على
تريدها السلطة ،التي
إيجاد دور لحكومة اشتية في غزة».
م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،يـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـر ت ـط ـب ـي ــق ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـت ـفــاه ـمــات ال ـت ــي ت ـ ّ
ـوص ــل إل ـي ـهــا الــوفــد
امل ـص ــري أخ ـي ـرًا ب ــن «حـ ـم ــاس» وال ـعــدو
اإلســرائ ـي ـلــي ،وم ــن بينها تــدشــن خــزان
وقـ ــود ف ــي مـحـطــة تــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء في
غ ــزة يـكـفــي ملـلـيــون لـيـتــر مــن «ال ـس ــوالر»
(املـ ــازوت) االصطناعي بتمويل قطري،
إضافة إلى سماح العدو بتوسعة الصيد
ً
ال ـب ـح ــري إل ـ ــى  15مـ ـي ــا ب ـح ــري ــا تـشـمــل
امل ـس ــاح ــة م ــن م ـي ـنــاء غـ ــزة إلـ ــى جـنــوبــي
الـقـطــاع .وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن املـنــدوب
الـقـطــري ،محمد الـعـمــادي ،سيصل غزة
قريبًا ،لكن مــن دون التأكد مما إذا كان

سيجلب معه أمــوال املنحة ،مع أن أمير
قـطــر ،تميم بــن حـمــد« ،ل ــم يـمــانــع زي ــادة
قيمة املنحة».
ربـ ـط ــا بـ ـه ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ،ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
«روي ـت ــرز» عــن مـصــدر وصـفـتــه باملطلع،
قوله إن مستشار البيت األبيض ،جاريد
كوشنر ،قــال إن «خطة السالم األميركية
ُ
في الشرق األوسط (صفقة القرن) ستعلن
ب ـعــد تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة»،
وانتهاء (شهر) رمضان املقبل في أوائــل
ح ــزي ــران /يــونـيــو .ووف ــق امل ـصــدر نفسه،
ّ
حــث كوشنر مجموعة من السفراء أمس
على التحلي بـ«ذهن منفتح» تجاه مقترح
ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ألن «امل ـق ـتــرح
سيتطلب تنازالت من الجانبني ...كوشنر
قــال إنــه سيكون علينا جميعًا النظر في
تنازالت معقولة».
في شأن آخر ،فازت «كتلة الشهيد ياسر
عرفات» ،التابعة لـ«الشبيبة الفتحاوية»،
الــذراع الطالبية لـ«فتح» ،في انتخابات
م ـج ـل ــس ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي ج ــام ـع ــة ب ـي ــرزي ــت
ب ـفــارق  68صــوتــا عــن «ح ـمــاس» («كتلة
الوفاء اإلسالمية») ،لكن الطرفني تعادال
في عدد املقاعد ( )23جراء تقارب النسبة
املئوية ،وفق النتيجة الرسمية الصادرة
عــن عـمــادة ش ــؤون الطلبة فــي الجامعة.
األرق ـ ـ ـ ــام ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة أظ ـ ـهـ ــرت ح ـصــول
«ال ـش ـب ـي ـب ــة» ع ـل ــى  4065ص ــوت ــا مـقــابــل
 3997للكتلة .أما «كتلة القطب الطالبي»
(«الجبهة الشعبية») ،فحصدت خمسة
مـقــاعــد ب ــواق ــع  853ص ــوت ــا ،ف ــي ح ــن أن
«كتلة اتـحــاد الطلبة التقدمية» («حــزب
ال ـش ـع ــب») و«ك ـت ـل ــة ال ــوح ــدة ال ـطــاب ـيــة»
(«الجبهة الديموقراطية») لــم تتجاوزا
نسبة الحسم ،علمًا أن نسبة التصويت
ب ـل ـغ ــت  %78مـ ــن أصـ ـ ــل مـ ــن يـ ـح ــق لـهــم
االقتراع.
وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر طــال ـب ـيــة إن «ال ـق ـط ــب»
ال تـ ــزال ت ـجــري مـ ـش ــاورات داخ ـل ـيــة منذ
إع ــان النتيجة مــن أجــل اتـخــاذ موقفها
ح ــول تشكيل املـجـلــس ال ـجــديــد ،خاصة
أن ــه يعمل وف ــق مـبــدأ التمثيل النسبي،
إذ تـحـظــى الـكـتــل ال ـتــي ح ـصــدت مقاعد
وت ـ ـجـ ــاوزت ن ـس ـبــة ال ـح ـس ــم ع ـل ــى ل ـجــان
تديرها .ووفق املعمول به ،الكتلة الفائزة
املتفوقة في عدد املقاعد هي التي تحظى
برئاسة مجلس الطلبة ،وهــو مــا يعني
ضرورة إحداث توافق بني الفائزين.

