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تذبذب في موقف الحكومة وقوى «الثورة»

ماض في التطبيع :ال فرق بين سويسرا وإسرائيل!
العسكر
ٍ

بجرعة أكبر من الوقاحة ،مضى
زعيم العسكر في السودان ،عبد الفتاح
رئيس وزراء
البرهانّ ،
في تسويقه لقاءه ّ
العدو« ،مبشرًا» بمسار تطبيعي شقه
اجتماع أوغندا ،بعد أشهر من التحضيرات
التي رعتها واشنطن ومعها حلفاؤها
الخليجيون .في المقابل ،بدا موقف
الحكومة أقرب إلى تزكية لخطوة
البرهان ،فيما ركنت «قوى الحرية ّ ٌ
والتغيير» ،والتي كان ينتظر منها تحرك
يمهد لوضع ّ
ّ
حد لتخبيص شريكها
النظري في الحكم ،إلى لعبة «الشكليات»
والشؤون الدستورية ،وهو ما أظهر
ضعفًا كبيرًا في تموضعها المبدئي،
لم ّ
يتردد البرهان في استغالله لمصلحة
خطوته

حسم الجيش موقفه سريعًا بتأييد خطوة البرهان واعتبارها تخدم األمن القومي (أ ف ب)

تـقـتـضــي مــوق ـفــا ث ــوري ــا ع ــال ــي الـنـبــرة
أنبأ بــأن مشكلتها الرئيسية ال تكمن
في فكرة تشريع األبواب أمام التطبيع
ّ
مع إسرائيل ،وهو ما استغله البرهان
نفسه بقوله إنــه «ليس لقوى الحرية
والتغيير اعتراض على الخطوة ،لكن
اعتراضها على عــدم التشاور حولها
قبل الذهاب».
وفــي سياق دفــاعــه عــن خطوتهّ ،ادعــى
الـ ـ ـب ـ ــره ـ ــان ،خ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه ص ـحــاف ـيــن
داخــل ّ
مقر القيادة العامة للجيش في
العاصمة الخرطوم ،أن لقاءه نتنياهو
ج ـ ـ ــرى ب ـ ــداف ـ ــع «تـ ـحـ ـقـ ـي ــق امل ـص ـل ـح ــة

ُ
فهم من بيانات القوى
األساسية رفضها تجاوز
البرهان دوره اإلداري!

الـ ـس ــودانـ ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا» ،ك ـم ــا ن ـق ــل عـنــه
املـتـحــدث بــاســم الـجـيــش ،عــامــر محمد
نسيانه ترداد الزمة
الحسن .ومع عدم
األنظمة الخليجية ُامل ِّ
طبعة عن التزام
«الثوابت تجاه القضية الفلسطينية»،
ّ
«املحك الذي
حاجج بأن املصلحة هي
ي ـمـ ّـر ب ــه الـ ـس ــودان ،م ــن خ ــال الضغط
االق ـت ـصــادي ال ــذي يــواجـهــه امل ــواط ــن»،
ولذلك هو «يحتاج إلى قرارات جريئة
ترفع واقع الشعب في حياته ومعاشه...
ول ـي ـع ــود ل ـل ـس ــودان رقـ ــم ف ــي عــاقــاتــه
ال ـخ ــارج ـي ــة» ،ف ــي اع ـت ــراف مـبـطــن بــأن
العسكر يريد ،من وراء ما قام به ،كسب

تقرير

«منتدى مشترك» إسرائيلي  -إماراتي لمواجهة إيران
كشفت «القناة الـ »13اإلسرائيلية ،في تقرير أمس ،أن
البيت األبيض «استضاف اجتماعًا ثالثيًا ّ
سريًا» في
السابع عشر من كانون األول /ديسمبر املاضي ،جمع
الــواليــات املـتـحــدة وإســرائـيــل واإلم ـ ــارات ،وذل ــك لبحث
«الـتـعــاون وتنسيق الجهود ضـ ّـد إي ــران» ،مــع إمكانية
التوقيع على معاهدة «عــدم اعتداء» بني أبو ظبي وتل
أبيب .وذكر تقرير القناة ،الذي استند إلى تصريحات
ملـ ـس ــؤول ــن مـ ــن الـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـث ـ ــاث ،أن ص ـه ــر ال ــرئ ـي ــس
األميركي وكبير مستشاريه ،جاريد كوشنر« ،لعب
دورًا أساسيًا لعقد اللقاء» الــذي حضره من الجانب
األمـيــركــي مستشار األم ــن الـقــومــي روب ــرت أوبــرايــن،
ونــائ ـبــه ف ـي ـك ـتــوريــا ك ــوت ــس ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى املـبـعــوث
الخاص إليــران براين هــوك ،ومــن الجانب اإلسرائيلي
رئيس «مجلس األمــن القومي» مئير بن شبات ،فيما
ّ
مثل اإلمارات سفيرها لدى واشنطن يوسف العتيبة.
وب ـي ـن ـمــا ت ــوال ــت ال ـت ـغ ــري ــدات «ال ـ ـ ّ
ـودي ـ ــة» ب ــن ال ـق ـيــادتــن
اإلم ــاراتـ ـي ــة واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـعــد ه ــذا االج ـت ـم ــاع ،جــاء
الترحيب من رئيس حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو،

ٌ
تسوية لمأرب وحزم الجوف
اليمن

السودان

واص ــل رئـيــس «مـجـلــس ال ـس ـيــادة» في
السودان ،الفريق عبد الفتاح البرهان،
أمـ ــس ،س ــرد ت ـبــريــراتــه لـلـقــائــه رئـيــس
وزراء ال ـع ــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،في
أوغ ـنــدا ،مــع جــرعــة أكـبــر مــن الصالفة،
ج ـ ـ ّـرأه عـلـيـهــا مــوقــف رئ ـيـ ّـس الـ ـ ــوزراء،
عبد الله حـمــدوك ،الــذي وفــر ما يشبه
ال ـغ ـطــاء الـسـيــاســي لـخـطــوتــه بــإعــانــه
«(أنـنــا) نرحب بالتعميم الصحافي...
ل ـل ـبــرهــان حـ ــول اج ـت ـمــاعــه م ــع رئـيــس
ّ
الـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي .ون ـظــل ملتزمني
املـ ـض ـ ّـي م ــن أجـ ــل إنـ ـج ــاز مـسـتـحـقــات
املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة» ،وأي ـضــا هشاشة
مــوقــف ق ــوى «الـ ـث ــورة» ،والـ ــذي انبنى
عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس أن ال ـ ـبـ ــرهـ ــان «خ ــال ــف
ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــوري ـ ــة» ،وت ـ ـج ـ ـ َ
ـاوز
م ـهـ ّـمــات امل ـج ـلــس ف ــي ش ــأن ال ـعــاقــات
ً
الـخــارجـيــة وإدارتـ ـه ــا ،فـضــا عــن أنها
ل ــم ي ـكــن لــديـهــا ع ـلــم ب ـخـطــوتــه .أوح ــت
ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــوى وك ــأنـ ـه ــا ك ــان ــت تـنـتـظــر
استشارتها في هذا الشأن ،وهي التي
ّ
تتوصل إلــى اتـفــاق مــع العسكر إال
لــم
ّ
بعد مـخــاض صعب ظــلــت فــي نهايته
ال ـك ـل ـم ــة األولـ ـ ـ ــى لـ ــرجـ ــاالت م ـع ــروف ــن
بعالقاتهم اإلقليمية املشبوهة .كما أن
ّ
تلطيها خلف «الشكليات» فــي لحظة
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ال ــذي قــال آن ــذاك على «تــويـتــر»ّ :
«أرح ــب بالتقارب بني
إســرائـيــل والـكـثـيــر مــن ال ــدول الـعــربـيــة .لـقــد آن األوان
لتحقيق التطبيع والسالم» .ونسب تقرير «القناة الـ»13
فكرة االجتماع إلى مؤتمر «السالم واألمن في الشرق
األوسط» ،والذي ُعقد بمبادرة أميركية في وارسو في
شباط /فبراير  ،2019وشهد «التحالف» اإلسرائيلي -
عامة واإلسرائيلي  -اإلماراتي ّ
الخليجي ّ
خاصة تطورًا
كبيرًا من بعده .ونقلت القناة عن مصادر أ ّخــرى أن
«املنتدى الثالثي عقد ثالثة اجتماعات على أقل تقدير
خــال الـعــام املــاضــي ...التجسيد األب ــرز لهذا التعاون
كان بمشاركة العتيبة في حفل إعــان دونالد ترامب
صفقة القرن» أواخر الشهر املاضي.
ّ
وذكر التقرير بأن «العالقات الرسمية التي تجمع بني
إسرائيل واإلمــارات بدأت عمليًا عام  ،1994إبان عهد
حكومة إسحاق رابني ،حني طلبت أبو ظبي من تل أبيب
ّ
التوسط لدى اإلدارة األميركية وإقناعها ببيع األولى
طــائــرات إف  ،»16مــع أن «امل ـحـ ّـرك األســاســي لتعزيز
ال ـعــاقــات ك ــان مـنــذ ال ـبــدايــة ال ـع ــداء املـشـتــرك إلي ــران».

ووفقًا للتقرير ،فإن «رابني أعطى الضوء األخضر لبدء
االتصالُ ،ليعقد اللقاء األول في أحد الفنادق في عاصمة
واليــة بافاريا األملانية ،ميونخ ،بمشاركة مدير مكتب
راب ــن ،شـمـعــون شـبــس ،ومـمـثــل عــن رئـيــس اإلم ــارات
خليفة بن زايد ،هو باسم يوسف»ّ .
وبي أنه «في تلك
ّ
املرحلة لم يكن يطلع على هذه االتصاالت في إسرائيل
سوى ثالثة أشخاص (رابني وشبس والرئيس األسبق
لـجـهــاز «امل ــوس ــاد» شـبـتــاي ش ــاف ـي ــت) ...وب ـعــد م ــرور
أسابيع ُعقد اجتماع آخر في زيــورخ بمشاركة ممثل
عن جهاز املخابرات اإلماراتي ،طلب حينها املحافظة
ً
على سرية العالقات التي ال تزال حديثة» ،وصوال إلى
اجتماع رسمي ثالث وصفه التقرير بـ«عالمة فارقة»،
ّتم بحضور ولي العهد اإلماراتي ،محمد بن زايد ،في
جنيف .ومنذ ذلــك الــوقــت ،يتابع «املــوســاد» العالقات
مع اإلم ــارات .وتابع التقرير« :أقنعت إسرائيل اإلدارة
األمـيــركـيــة ببيع الـطــائــرات الحربية لــإمــارات بدعوى
العداء املشترك لطهران».
(األخبار)

ّ
ود الــواليــات املـتـحــدة مــن أجــل دفعها
إل ــى رف ــع ال ـس ــودان مــن قــائـمــة «ال ــدول
ال ــراع ـي ــة لـ ــإرهـ ــاب» ،ع ـلــى رغ ــم ّادعـ ــاء
ال ـبــرهــان ف ــي مــوضــع آخ ــر «(أنـ ـن ــا) لم
نطلب من نتنياهو رفع اسم السودان
من القائمة األميركية» .وإلى أبعد من
ذلـ ــك ،ذه ــب ال ـب ــره ــان ف ــي تـصــريـحــات
الح ـ ـقـ ــة ،إذ زع ـ ــم أن مـ ــا يـ ـح ــدث لـيــس
تطبيعًا ،بــل هــو «عــاقــة حـســن نــوايــا
ّ
مــع العالم كــلــه ،وال فــرق بــن سويسرا
وإسرائيل» ،في تناقض ّ
جلي ،سرعان
ما أضــاف إليه موقفًا بعيدًا من هوية
الـســودان التاريخية بقوله «(إنـنــا) لن
ن ـب ـ ّـدل مـصــالـحـنــا وح ـقــوق ـنــا م ــن أجــل
مصالح اآلخرين (أي الفلسطينيني)»،
ـرات م ـث ـي ــرة لـلـسـخــريــة
وأيـ ـض ــا تـ ـق ــدي ـ ُ
بإشارته إلى أن «ق ْربنا من إسرائيل قد
يكون مفيدًا في مساعدة الفلسطينيني
ّ
على حل مشاكلهم».
كذلك ،أكد رئيس «مجلس السيادة» أنه
َ
أعلم حمدوك بلقاء عنتيبي قبل يومني
من موعده ،كاشفًا أن «االتـصــاالت مع
نتنياهو و(وزيــر الخارجية األميركي
مايك) بومبيو بدأت منذ ثالثة أشهر»،
وهو ما يثبت أن اللقاء إنما هو تتويج
ل ـس ـل ـس ـل ــة ج ـ ـهـ ــود رعـ ـتـ ـه ــا واش ـن ـط ــن
ومـعـهــا حـلـفــاؤهــا الخليجيون الــذيــن
كانوا على ّ
مر األشهر املاضية يعملون
عـلــى هـنــدســة املـشـهــد ال ـســودانــي وفــق
أهوائهم .وفي إشــارة إلى أن اجتماعه
بنتنياهو يمثل بداية ملسار تطبيعي،
ّ
أعـلــن الـبــرهــان «(أن ـنــا) سنشكل لجنة
َ
مجلسي السيادة وال ــوزراء لدرس
من
مــزايــا وعـيــوب الـعــاقــة مــع إســرائـيــل»،
الفتًا إلــى أن «بعض شــركــات الطيران
تعبر أجواءنا إلى إسرائيل منذ أشهر،
ّ
واتـفـقـنــا عـلــى ع ـبــور ك ــل ال ـشــركــات ما
ع ــدا ال ـعــال» اإلســرائـيـلـيــة ،وه ــو مــا ّ
رد
عليه نتنياهو بــالـقــول إن «الـطــائــرات
اإلسرائيلية تستطيع الطيران من فوق
السودان».
«م ــرافـ ـع ــة» الـ ـب ــره ــان ق ــوب ـل ــت ســريـعــا
باستقالة مدير اإلدارة السياسية في
«ال ـس ـي ــادي» ،الـسـفـيــر رشـ ــاد ال ـس ــراج،
الـ ـ ــذي قـ ــال ف ــي اس ـت ـقــال ـتــه إن «أم ــان ــة
التكليف تقتضي أن أق ـ ّـدم استقالتي
الصهيوني
قبل أن أرى أعــام الكيان
ُ
تــرفــرف عــالـيــة عـلــى الـقـصــر ال ــذي قتل
ف ـي ــه (الـ ـض ــاب ــط ال ـب ــري ـط ــان ــي ت ـشــارلــز
جورج) غردون من ِق َبل املجاهدين من
أب ـنــاء ال ـس ــودان األحـ ــرار الــذيــن قاتلوا
وك ــاء االح ـتــال واالسـتـعـمــار على مر
العصور» ،مضيفًا« :أعلن براءتي لله
ولرسوله وللمؤمنني من ذلك الفعل...
وأعـ ـت ــذر لـشـعــب فـلـسـطــن امل ـن ــاض ــل».
ّ
وسجل وزيــر الثقافة واإلعــام ،فيصل
محمد صــالــح ،بـ ــدوره ،مــوقـفــا مغايرًا
ملوقف رئيسه حمدوك ،إذ وصف اللقاء
ب ــأن ــه «خ ـ ــرق وت ـ ـجـ ــاوز مل ــوق ــف ال ـب ــاد
الـثــابــت ض ـ ّـد التطبيع مــع إســرائ ـيــل»،
مـنـ ّـبـهــا إل ــى أن ه ـكــذا مــوقــف «ال تملك
أجهزة الحكم االنتقالي تغييره ،وإنما
يترك للمجلس التشريعي أو املؤتمر
ال ــدسـ ـت ــوري وال ـح ـك ــوم ــة امل ـن ـت ـخ ـبــة».
أم ــا «قـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» فـكــان
ً
بيانها دون سقف املواجهة ،فضال عن
ّ
تأخره ،إذ رأت أن اللقاء «يشكل تجاوزًا
ّ
كبيرًا نرفضه بكل حزم ووضــوح» من
الناحية الــدسـتــوريــة ،مـشــددة على أن
«إحـ ــداث تـغـيـيــرات جــذريــة فــي قضية
س ـيــاسـيــة بـحـجــم قـضـيــة ال ـعــاقــة مع
إسرائيل يقرر فيها الشعب السوداني
عبر مؤسساته التي تعبر عن إرادته».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ح ـس ــم ال ـج ـي ــش ســري ـعــا
معلنًا
موقفه بتأييد خطوة البرهانِ ،
فـ ــي بـ ـي ــان أم ـ ــس أن ـ ــه ُ
«ع ـ ـقـ ــد اج ـت ـم ــاع
بالقيادة العامة لقادة القوات املسلحة،
ّ
وأم ــن على نتائج زي ــارة الـقــائــد العام
ألوغ ـ ـ ـنـ ـ ــدا وم ـ ـخـ ــرجـ ــاتـ ــه ،بـ ـم ــا ي ـح ـقــق
املصلحة العليا لألمن الوطني».
(األخبار)

ّ
وقف تقدم «أنصار الله» مقابل تمكين القبائل
ّ
أفلحت وساطات محلية،
بأخرى إقليمية،
مدفوعة
َ
في تجنيب مدينتي مأرب
وحزم الجوف المواجهات
العسكرية ،عبر قبول «أنصار
الله» وقف عملية ّ
التقدم
شرقًا عند أعتابهما ،مقابل
المبادرة إلى
إرجاع زمام ّ
القبائل التي تفضل إبعاد
مناطقها عن دائرة الصراع،
وتمكينها من السيطرة
على المدينتين بطرق
سلمية
صنعاء ــــ رشيد الحداد

ّ
بعدما شنت قــوات الجيش اليمني
والـلـجــان الشعبية هـجــومــا كاسحًا
خ ــال األي ـ ــام املــاض ـيــة ع ـلــى ال ـق ــوات
امل ــوال ـي ــة لـلــرئـيــس املـنـتـهـيــة والي ـتــه،
عبد ربه منصور هادي ،وميليشيات
ح ــزب «الـتـجـمــع الـيـمـنــي لــإصــاح»
َ
(إخـ ـ ـ ــوان م ـس ـل ـم ــون) ف ــي مــديــريــتــي
مدغل وصــرواح في محافظة مــأرب،
ّ
تــراجـعــت ح ـ ّـدة املــواج ـهــات املسلحة
ف ــي ال ـب ــواب ــة الـغــرب ـيــة ملــدي ـنــة م ــأرب،
ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـس ـي ـط ــرة «اإلص ـ ـ ـ ــاح»،
وذلك بفعل وساطات محلية ودولية.
وك ــان ــت قـ ــوات صـنـعــاء ق ــد أصبحت
على مرمى حجر من املدينة قبل أن
يـلـجــأ «اإلصـ ـ ـ ــاح» ،الـ ــذي ُي ـع ـ ّـد أكـبــر
الخاسرين من معركة نهم األخيرة،
إل ــى م ـحــاولــة الـتـهــدئــة حـفــاظــا على
م ـكــاس ـبــه االق ـت ـص ــادي ــة ال ـك ـب ــرى في
املحافظة ،التي يعتمدها كـ«عاصمة»
له منذ عام  .2015ووفقًا للمعلومات،

فـ ــإن الـ ـح ــزب اس ـت ـع ــان ب ــدول ــة ق ـطــر،
ّ
ـدى صنعاء
طــالـبــا إلـيـهــا ال ـتــوســط ُ ل ـ ّ
إلق ــرار تهدئة جــديــدة تـجــنــب مدينة
مـ ــأرب ت ــداع ـي ــات ال ـت ـص ـع ـيــد .وتـفـيــد
املعلومات بأن صنعاء قبلت وساطة
الدوحة أول من أمس.
وج ـ ـ ــاء الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،بـحـســب
مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة ،ب ـعــد وس ــاط ــات
محلية بــن الطرفني ،نفتها حكومة
ه ـ ــادي ،فـيـمــا أك ــده ــا الـصـحــافــي في
مكتب السفير السعودي لدى اليمن
م ـح ـمــد آل ج ــاب ــر ،جـ ــال ال ـشــرع ـبــي،
مطلع األسبوع الجاري ،والذي كشف
فــي سلسلة تـغــريــدات على «تويتر»
ع ــن ق ـيــام مـحــافــظ مـ ــأرب ،املـحـســوب
عـلــى «اإلص ـ ـ ــاح» ،سـلـطــان ال ـع ــرادة،
ب ـ ــإرس ـ ــال وفـ ـ ــد إلـ ـ ــى صـ ـنـ ـع ــاء ،الف ـتــا
إلــى أن الــوفــد عقد ثــاثــة لـقــاءات مع
قـيــادات فــي «أنـصــار الـلــه» تمحورت
حول صياغة اتفاق يضمن عدم ّ
تقدم
مـقــاتـلــي ال ـحــركــة إل ــى مــديـنــة م ــأرب.
ّ
تحدثت أنباء عن مفاوضات
وفيما
م ـ ـمـ ــاث ـ ـلـ ــة ب ـ ـ ــن م ـ ـحـ ــافـ ــظ ال ـ ـ ـجـ ـ ــوف،
املحسوب على هادي ،أمني العكيمي،
وق ـ ـيـ ــادات ف ــي «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،على
رأسها يحيى النمس ،الذي انتقل من
ال ـجــوف إل ــى صـنـعــاء والـتـقــى عضو
«املجلس السياسي األعـلــى» محمد
علي الحوثي ،أفيد عن وصــول نجل
م ـحــافــظ ال ـج ــوف ،حـمـيــد الـعـكـيـمــي،
وه ـ ـ ــو قـ ــائـ ــد «الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــواء  155مـ ـش ــاة»
امل ــوال ــي ل ـه ــادي ،إل ــى صـنـعــاء ،حيث
أج ــرى مـفــاوضــات انتهت إلــى قبول
«أن ـصــار الـلــه» االمـتـنــاع عــن اقتحام
مدينة حــزم ،مركز املحافظة ،مقابل
وعـ ـ ــود بـتـسـلـيـمـهــا م ــن دون ق ـت ــال.
وفــي هــذا اإلط ــار ،قــال العكيمي ،في
صفحته على «تــويـتــر» ،إن «الـحــرب
ل ـي ـســت خ ـي ــارن ــا ال ــوح ـي ــد ،وال ـس ــام
ّ
ه ــو الـ ـح ــل األفـ ـض ــل ل ـل ـج ـم ـيــع ،وإذا
اخترناه فسنختاره لصون املكاسب
الــوط ـن ـيــة» ،ف ــي ح ــن أكـ ــدت م ـصــادر
مـحـلـيــة ف ــي الـ ـج ــوف أن ال ـك ـث ـيــر من

مشائخ املحافظة أبــدوا رغبتهم في
تجنيب مناطقهم ويالت الصراع.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـضـ ــو امل ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي
لـ«أنصار الـلــه» ،محمد البخيتي ،قد
أكــد فــي تصريحات صحافية وجــود
وس ــاط ــات ح ــال ــت دون دخـ ــول ق ــوات
ً
صـنـعــاء إل ــى مــديـنــة مـ ــأرب ،قــائــا إن
«ال ـهــدنــة ليست عـيـبــا ،بــل هــي شــرف
ألنصار الله ألنها حقنت الدماء» .وعن
الثمن الذي جنته الحركة من القبول
بالهدنة ،أشار البخيتي في تغريدات
على ُ«تويتر» إلى أن «الهدنة السابقة
ال ـتــي أب ــرم ــت مــع اإلصـ ــاح ألك ـثــر من
عامني في جبهة نهم لم تكن من باب
الـ ـح ــرص ع ـلــى ح ـقــن الـ ــدمـ ــاء ،وإن ـمــا
بدافع االحتفاظ بالثروة ،وألننا كنا
نعرف سوء نيات اإلصــاح وأطماعه
قـبـلـنــا ب ـم ـعــادلــة الـ ـث ــروة (ن ـفــط وغ ــاز
َ ّ
مأرب) مقابل التهدئة ،حتى تمكنا من
ً
ّ
التفرغ لبقية الجبهات ،وصــوال إلى

اسـتـعــادة زم ــام امل ـب ــادرة» .وإذ يحمل
كــام البخيتي تلميحات إلــى طبيعة
ذلك الثمن ،أكــدت مصادر مطلعة في
صنعاء أن ثمة مكاسب من وراء قبول

ّ
تجددت الهجمات
المجهولة المصدر على
مواقع القوات الموالية
لهادي في محافظة مأرب
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ال ــوس ــاط ــة ،م ــن دون
أن تفصح عـمــا إذا كــانــت اقتصادية
أو س ـيــاس ـيــة ،ل ـكــن امل ـك ـســب األك ـب ــر ـ ـ
بـحـســب مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» ـ ـ ـ ـ هو
ّ
االت ـفــاق على أن تـتــولــى قبائل مــأرب
وحــزم الجوف زمــام املـبــادرة ،وتعمد
إلى استعادة السيطرة على مناطقها

ُس ّيرت ،قبل أيام ،طائرة للمرضى اليمنيين من صنعاء إلى ّ
عمان (أ ف ب)

مـ ــن خـ ـ ــال م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ووسـ ــاطـ ــات
تبعد شبح العمليات العسكرية عن
املدينتني.
وي ـتــوقــع م ــراق ـب ــون ن ـجــاح الـتـســويــة
الـتــي ت ـ ّـم الـتـ ّ
ـوصــل إلـيـهــا أخ ـي ـرًا عبر
مفاوضات يمنية ـ ـ يمنية مباشرة،
معتبرين أن اإلص ــاح سيلتزم هذه
املرة بالهدنة تفاديًا لسقوطه بشكل
ُ
كــامــل فــي م ــأرب الـتــي تـعـ ّـد أح ــد أهـ ّـم
معاقله في البالد منذ خمسة أعوام،
وفــي حــال فـقــده إيــاهــا فسيفقد آخر
أوراقـ ــه الـتــي راه ــن عليها فــي فــرض
ن ـف ـس ــه ع ـل ــى ّ
أي مـ ـف ــاوض ــات س ــام
ـادم ــة .وال يـسـتـبـعــد امل ــراقـ ـب ــون أن
ُق ـ ّ
تمثل تلك املـفــاوضــات بــدايــة لجولة
ت ـف ــاوض ـي ــة ع ـل ــى ن ـط ــاق أوس ـ ـ ــع ،مــن
شأنها إذا ما نجحت توجيه ضربة
ق ــوي ــة ملـ ـش ــروع «ال ـت ـح ــال ــف» ال ـقــائــم
على تمزيق اليمن وضــرب األطــراف
املحلية بعضها ببعض.
في هذا الوقتّ ،
تجددت ،مساء االثنني
املاضي ،الهجمات املجهولة املصدر
عـلــى مــواقــع ال ـقــوات املــوالـيــة لـهــادي
ف ــي م ـحــاف ـظــة م ـ ـ ــأرب ،والـ ـت ــي كــانــت
ق ــد ت ـص ــاع ــدت خـ ــال ال ــرب ــع األخ ـيــر
م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي .إذ ّأدى هـجــوم
ص ـ ــاروخ ـ ــي إلـ ـ ــى وق ـ ـ ــوع انـ ـفـ ـج ــارات
عنيفة ،ألكثر من ساعة ،في مخزنني
ل ــأس ـل ـح ــة والـ ــذخـ ــائـ ــر فـ ــي مـعـسـكــر
صحن الـجــن غــرب املـحــافـظــة .وعلى
رغــم محاولة بعض وســائــل اإلعــام
امل ــوال ـي ــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ات ـه ــام ق ــوات
صنعاء باملسؤولية ،إال أن ناشطني
ّ
ف ــي ح ـ ــزب «اإلص ـ ـ ـ ــاح» ش ــك ـك ــوا فــي
ص ـح ــة ت ـل ــك الـ ـ ــروايـ ـ ــة ،مـ ــدرجـ ــن مــا
حدث في إطار الصراع مع اإلمــارات.
وكــانــت آخــر الهجمات املجهولة قد
استهدفت ،منتصف الشهر املاضي،
مـعـسـكـرًا تــدريـبـيــا ف ــي مـنـطـقــة املـيــل
شمالي غربي مدينة م ــأرب ،مــا أدى
إلـ ــى م ـق ـتــل وإصـ ــابـ ــة أك ـث ــر م ــن 200
مــن عناصر «ال ـلــواء الــرابــع ـ ـ حماية
رئاسية».

ّ
ّ
تقلبات «النهضة» تعطل تشكيل الحكومة
تونس

انتهت ،أمس ،المهلة التي
ّ
حددها رئيس الحكومة
المكلف ،إلياس الفخفاخ،
لألحزاب القتراح مرشحيها
للمناصب الوزارية ،فيما
ُيتوقع أن تنطلق اليوم
مشاوراته معها حول
األسماء المقترحة .لكن يبدو
أن ّاألمر لن يكون باليسر الذي
توقعه الفخفاخ سابقًا،
حيث تتصاعد االنتقادات
تجاهه ،خاصة من حركة
ّ
«النهضة» التي صارت تتعمد
مهاجمته علنًا
فـ ــي م ــراسـ ـل ــة ب ـع ـث ـه ــا إلـ ـ ــى األحـ ـ ـ ــزاب
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ،اقـ ـت ــرح
إل ـ ـيـ ــاس ال ـف ـخ ـف ــاخ ت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
ّ
سياسيني
مختلطة تجمع بني وزراء
ّ
وآخــريــن تـكـنــوقــراط ،يـتــولــون خاصة
وزارات العدل والداخلية والخارجية

ّ
والدفاع .لكن مشاركة وزراء مستقلني
َ
لــم تـحــظ بـمــوافـقــة ع ــدد مــن األح ــزاب.
ّ
أمـ ـ ـ ــس ،عـ ــبـ ــر ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فـ ــي «الـ ـتـ ـي ــار
الــديـمـقــراطــي» ،غ ــازي ال ـشــواشــي ،عن
رف ــض ت ـ ّـيــاره ه ــذا ال ـتــوجــه ،الفـتــا إلــى
أن «الديمقراطي» ّ
عبر عن رغبته في
ّ
ت ــول ــي حـقـيـبــة ال ـع ــدل ض ـمــن حـكــومــة
ّ
سياسية صرفة ،تتولى فيها الوزارات
قـيـ ٌ
ـادات حزبية .أمــا حركة «النهضة»
فــاعـتـبــرت ،وفــق تـســريـبــات ،أنــه يجب
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى الـتـمـثـيـلـيــة الـنـيــابـيــة
ل ــأح ــزاب ف ــي ت ــوزي ــع ال ـح ـقــائــب ،وأن
ت ـك ــون حـ ّـص ـت ـهــا بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذلـ ــك 12
وزارة .لـكــن نـقــد «ال ـن ـه ـضــة» لــرئـيــس
ال ـح ـكــومــة امل ـك ـلــف ل ــم ي ـقــف ع ـنــد تلك
ُ ّ
النقطة التي يمكن أن تحل من خالل
الـتـفــاوض ،بــل تـجــاوزهــا إلــى مسائل
أس ــاس ـي ــة ،إذ أجـ ــرى رئ ـيــس ال ـحــركــة،
راش ـ ــد ال ـغ ـن ــوش ــي ،أم ـ ــس ،ح ـ ــوارًا مــع
الفخفاخ
إذاعــة محلية ،اعتبر فيه أن
ّ
لـيــس الشخصية األق ــدر عـلــى ت ــرؤس
الـحـكــومــة ،مضيفًا أن «الـنـهـضــة» لم
تقترح اسمه على رئيس الجمهورية
الذي ّ
يخوله الدستور تكليف من يراه
األقـ ــدر ف ــي ح ــال فـشــل ال ـح ــزب الـفــائــز
باالنتخابات التشريعية في تشكيل
الحكومة .ورأى الغنوشي أن حكومة
الفخفاخ لن تنال ثقة البرملان في حال

عدم إشراك حزب «قلب تونس» فيها،
الفـتــا إلــى أن حركته «ض ـ ّـد اإلقـصــاء»
وم ــع تــوسـيــع املـ ـش ــاورات ،مستشهدًا
ّ
برفضها قبل أعوام سن قانون ُيقصي
وجوه النظام السابق من املشاركة في
االنتخاباتُ .
ويعتبر هذا املوقف حلقة
ّ
أخرى في مسلسل تقلبات «النهضة»
ّ
في ظل زعامة الغنوشي.
ّ
وفــي واقــع األم ــر ،بــدأت تلك التقلبات
م ـنــذ «ق ــان ــون اإلق ـ ـصـ ــاء» ال ـ ــذي ذك ــره
رئـ ـي ــس «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» ،وال ـ ـ ــذي ه ــو فــي
األصــل مقترح َت ّ
قدمت به الحركة في
«املـ ـجـ ـل ــس ال ـت ــأس ـي ـس ــي» وت ــراج ـع ــت
عنه في اللحظات األخـيــرة .وتواصل
ّ
مسلسل التقلب هــذا بعد انتخابات
عام  ،2014والتي استبقها الغنوشي
ب ــإع ــان ــه أن ح ــرك ـت ــه وحـ ــركـ ــة «ن ـ ــداء
تونس» ،املحسوبة على النظام القديم،
ّ
تمثالن «خطني متوازيني ال يلتقيان»،
قبل أن يتحالف معها ألعوام .وتجري
اآلن أحدث ّ
تحوالت «النهضة»؛ إذ قاد
ال ـغ ـنــوشــي قـبـيــل االن ـت ـخــابــات حملة
دعـ ــايـ ــة ضـ ـ ـ ّـد حـ ـ ــزب «قـ ـل ــب ت ــون ــس»،
ط ــال ــب ف ـي ـهــا ال ـنــاخ ـبــن بــالـتـصــويــت
لحركته «دفــاعــا عــن ال ـث ــورة» ،وحتى
ّ
يـتـمــكــن ق ـيــس س ـعـ ّـيــد م ــن ال ـع ـمــل في
ّ
ت ـنــاســق م ــع ال ـب ــرمل ــان ،وت ــوع ــد بـعــدم
التحالف مع الحزب «الــذي ترتبط به

شبهات فساد» .وتواصل هذا الرفض
ل ـل ـحــزب ال ـ ــذي يـ ـق ــوده رجـ ــل اإلع ـ ــام،
ن ـب ـي ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــروي ،بـ ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
ح ـي ــث ت ـ ـحـ ـ ّـدث ال ـغ ـن ــوش ــي عـ ــن رغ ـبــة
«ال ـن ـه ـضــة» فــي الـتـحــالــف مــع أح ــزاب
«الـتـيــار ال ـث ــوري» .ال ـيــوم ،صــار «قلب
تونس» ،بالنسبة إلى الغنوشي ،قوة
سياسية مهمة ال يمكن استبعادها.
لكن ،يرفض طيف واســع مــن قيادات
ّ
التوجه ،وقــد استقال
«النهضة» ذلــك

استهلك الفخفاخ نصف المدة
ّ
لتشكيل الحكومة من
صة
المخص
دون أن يحقق ّ
تقدمًا مهمًا
اثنان منهم أخيرًا بصفة نهائية ،فيما
ّ
جمد آخــرون عضويتهم أو استقالوا
من مناصبهم.
من جهته ،اعتبر األمني العام لـ«التيار
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» ،مـحـمــد ع ـب ــو ،أن ــه ال
يمكن إشراك حزب «قلب تونس» في
الـحـكــومــة ،ألنـهــا ستصبح «حكومة
تناقضات» ،خاصة مع رفــض أغلب
األح ـ ــزاب امل ـشــاركــة ف ــي امل ـفــاوضــات.
وأضـ ـ ــاف ع ـبــو أن «ال ـن ـه ـض ــة» تــريــد
أكبر عدد ممكن من ال ــوزارات «حتى

ّ
تتحكم في تسيير الحكومة املقبلة».
أم ــا رئ ـيــس الـحـكــومــة املـكـلــف ،فعلى
رغــم عــدم حديثه عــن هــذه الخالفات
مباشرة ،إال أنه صدح بمواقف َع ْبر
عــدد مــن املـقـ ّـربــن منه ،إذ قــال عضو
فــريــق إل ـي ــاس ال ـف ـخ ـفــاخ ،ع ــدن ــان بن
يـ ــوسـ ــف ،أم ـ ـ ــس ،إن ـ ــه ال تـ ــراجـ ــع عــن
خيار عــدم إشــراك «قلب تونس» في
املفاوضات ،انطالقًا من رغبة الشعب
ال ـت ــي ع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات،
ً
حكومية سابقة
وبناء على تجارب
ّ
قامت على تحالفات هشة .وأضــاف
أن «البالد ستدخل في املجهول» في
حال لم ّ
تتم املصادقة على الحكومة.
واسـ ـتـ ـهـ ـل ــك الـ ـفـ ـخـ ـف ــاخ نـ ـص ــف املـ ــدة
ّ
املخصصة لتشكيل الحكومة (شهر)
مـ ــن دون أن ي ـح ـق ــق تـ ـق ـ ّـدم ــا م ـه ـمــا،
خ ــاص ــة ب ـعــدمــا رف ـض ــت «ال ـن ـه ـضــة»
توقيع «وثـيـقــة التعاقد الحكومي»
ال ـتــي اقـتــرحـهــا عـلــى األحـ ـ ــزاب .وفــي
ح ـ ــال ف ـش ــل ال ـف ـخ ـف ــاخ فـ ــي االل ـ ـتـ ــزام
باآلجال ،أو عدم حيازة حكومته ثقة
األغـلـبـيــة فــي الـبــرملــان ( 109أص ــوات
مــن أص ــل  ،)217ستنطلق إج ــراءات
تنظيم انـتـخــابــات تشريعية مبكرة
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ سـقــوط نـظــام بن
علي.
(األخبار)

