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تقرير

ّ
ّ
السودانيون ال يصدقون
مماحكات السلطة

صفقة التطبيع خاسرة
تشهد خطوط التماس بين الجيش السوري و«قسد» من
التركي والفصائل المسلحة التابعة له ّ من
جهة ،والجيش َ
جهة ّأخرى ،في ريفي الحسكة والرقة ،حالة من الترقب،
في ظل استقدام تركيا المزيد من التعزيزات العسكرية
إلى المنطقة ،بما يوحي بنيات هجومية .يأتي ذلك وسط
ّ
توقعات بأن ّ
التقدم المتسارع للجيش
ترد أنقرة على
السوري في ريف إدلب الجنوبي ،وعلى المماطلة الروسية
في االستجابة لنداءاتها بوقف العمليات ،عبر تحريك
الجبهات ،وربما ّ
التوسع في شرقي الفرات ،المحكوم
بتفاهم تركي  -روسي

َ
تعزيزات تركية في ريفي الرقة والحسكة

ّاستئناف «نبع السالم»
ردًا على إدلب؟
الحسكة  -أيهم مرعي
ّ
ت ـحـ ّـولــت قــريــة ال ـســكــريــة ال ـحــدوديــة
فـ ــي ريـ ـ ــف رأس ال ـ ـعـ ــن ،خـ ـ ــال ه ــذا
األس ـب ــوع ،إل ــى معبر إلدخـ ــال َاملــزيــد
من التعزيزات التركية إلى ريفي تل
تمر وأبــو رأســن فــي ريــف الحسكة،
بالتزامن مع تعزيزات مماثلة دخلت
إلى املحور املقابل ملدينة عني عيسى
فـ ــي ريـ ـ ــف ال ـ ــرق ـ ــة ،فـ ــي سـ ـع ــي ت ــرك ــي
واض ــح لتعزيز الـحـضــور العسكري
فــي املـنـطـقــة .وتـصــاعــد ه ــذا النشاط
ب ـع ــد اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
لرتل تركي في ريــف إدلــب الجنوبي

قبل أيــام .وتـحــاول أنقرة االستثمار
فــي الـحــدث الستئناف عملية «نبع
الـ ـس ــام» ،ب ـعــد ت ــوق ــف مـسـتـمـ ّـر منذ
أشهر أعقب توقيع «اتفاق سوتشي»
ب ــن ال ـجــان ـبــن ال ـت ــرك ــي وال ــروس ــي.
وع َـلــى رغ ــم أن التحشيد الـتــركــي لم
يرق بعد إلى مستوى عملية كبيرة،
إال أن ــه يــوحــي بـنـيــات تـ ّ
ـوسـعـيــة في
َ
ريفي الحسكة والرقة.
ّ
وم ــع أن الـشـهــريــن املــاضـيــن سجال
م ــوج ــة م ــن الـ ـخ ــروق ــات ف ــي املـنـطـقــة
الـتــي يـتـخــذ فـيـهــا االن ـت ـشــار الـتــركــي
طابعًا هجوميًا ،ومن بينها هجمات
ع ــدي ــدة بــات ـجــاه مــديـنــة ع ــن عيسى

ّ
يكثف الجيش التركي حضوره العسكري في منطقة عملية «نبع السالم» بما يوحي بنوايا هجومية (األناضول)

وأريــافـهــا ،إال أن أنـقــرة سـعــت ،خالل
الـ ـي ــوم ــن الـ ـف ــائـ ـت ــن ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،إل ــى
تظهير اسـتـعــدادهــا لـخــوض عملية
ع ـس ـك ــري ــة ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،م ـ ــن خ ــال
تكثيف استهدافها ملناطق انتشار
الجيش السوري و«قسد» في قرى تل
الــورد وربيعات وخربة الشعير في
ري ــف الـحـسـكــة ،وقــزعـلــي والـخــالــديــة
وه ــوش ــان وال ــدب ــس ف ــي ري ــف الــرقــة.
وع ـلــى ض ــوء تـلــك ال ـت ـط ــورات ،يمكن
ال ـق ــول إن ّ
أي تـصـعـيــد تــركــي جــديــد
قــد يـكــون بــاتـجــاه املـنــاطــق املـحــاذيــة
ً
ش ـ ـم ـ ــاال ،حـ ـت ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،ل ـل ـطــريــق
الرابط بني عني عيسى وعني العرب

ً
(ك ــوب ــان ــي) ،وصـ ــوال إل ــى مـنـبــج ،في
م ـ ـحـ ــاولـ ــة إلفـ ـ ـ ـ ــراغ ش ـ ـمـ ــال الـ ـط ــري ــق
الــدولــي :مــن تــل تمر حتى حلب ،من
ّ
أي وجود لـ«قسد».
كـ ــذلـ ــك ال ت ـ ـبـ ــدو ب ـ ـلـ ــدة أب ـ ـ ــو رأس ـ ــن
ومــدي ـنــة الــدربــاس ـيــة ف ــي ري ــف رأس
الـ ـع ــن الـ ـش ــرق ــي خ ـ ـ ــارج ال ـت ـط ـل ـعــات
ّ
التوسع نحوهما
التركية .وقد يكون
ُ
ً
هدفًا مقبال لألتراك ،في حال ترجمت
عمليات التحشيد إلى هجوم واسع
في ريف الحسكة ،علمًا بأن هجومًا
من هذا النوع ّ
ربما تراه أنقرة متاحًا،
ّ
ّ
ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب أي وجـ ــود أم ـيــركــي،
واق ـت ـص ــار ال ـح ـضــور ال ــروس ــي على

ال تبدو بلدة أبو
رأسين ومدينة
الدرباسية في ريف رأس
العين الشرقي خارج
التطلعات التركية

ن ـقــاط مــراق ـبــة م ـح ــدودة فــي تــل تمر
وأبــو رأســن والدرباسية .إال أن ذلك
دونه مخاطر االصطدام مع الروس،
إض ــاف ــة ال ـ ــى وجـ ـ ــود نـ ـق ــاط ان ـت ـشــار
عديدة للجيش السوري ،الذي يبدي
جــاهــزيــة ل ـصـ ّـد ّ
أي م ـحــاولــة هـجــوم
تــرك ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة .وأمـ ــام
ُ
هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـح ــرك ــات ،ت ـظ ـه ــر مــوس ـكــو
موقفًا صلبًا برفض ّ
أي توسع تركي
جديد في الشمال الشرقي ،وهــو ما
ُي ـت ـ َ
ـرج ــم ب ــإرس ــال ت ـع ــزي ــزات روس ـيــة
م ــن الـقــامـشـلــي بــات ـجــاه ع ــن عيسى
ملنع ّ
أي هجوم مرتقب ،بالتوازي مع
تـعــزيــز نـقــاط املــراق ـبــة امل ــوج ــودة في

أري ــاف الـحـسـكــة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
مطلعة« ،األخبار» ،بأن
تفيد مصادر
ّ
«ال ـجــانــب الـتــركــي كــثـ َـف مــن جــوالتــه
االستطالعية فــي ريــفــي رأس العني
وتل تمر بهدف اختيار أهداف لعمل
عسكري ق ــادم» ،متوقعة أن «يشهد
األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل إع ــان ــا تــرك ـيــا عن
عبر
اسـّتـئـنــاف عملية نـبــع ال ـس ــامَ ،
شن هجمات متزامنة باتجاه ريفي
تـ ــل أب ـ ـيـ ــض الـ ـغ ــرب ــي ورأس ال ـع ــن
ال ـش ــرق ــي ،ح ـيــث ش ـه ــدت املـنـطـقـتــان
اسـتـطــاعــا مكثفًا مــن األتـ ــراك خــال
األسبوع الفائت» .وتوضح املصادر
أن تركيا «تسعى للضغط لتحقيق

ت ــراب ــط ج ـغ ــراف ــي ب ــن م ـن ــاط ــق نـبــع
السالم ومناطق درع الفرات ،وهو ما
يعني تركيز الهجمات على املنطقة
الرابطة بني تل أبيض ومنبج».
م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ــؤك ــد مـ ـص ــدر م ـيــدانــي
سـ ــوري ،فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار»،
أن «نـ ـ ـق ـ ــاط الـ ـتـ ـم ــاس ب ـ ــن ال ـج ـيــش
السوري ومناطق انتشار املسلحني
وال ـج ـيــش ال ـتــركــي تـشـهــد تـحــركــات
مـ ـت ــزاي ــدة خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة»،
مـعـتـبـرًا أن الـتـحــركــات «رب ـمــا تظهر
نـ ـي ــات ه ـج ــوم ـي ــة ب ــاتـ ـج ــاه م ـنــاطــق
سيطرة الجيش في املنطقة» .ويلفت
املصدر إلى أن «التنسيق مع الجانب
ال ـ ــروس ـ ــي بـ ـش ــأن انـ ـتـ ـش ــار ال ـج ـيــش
ال ـس ــوري فــي املـنـطـقــة ال ي ــزال يسير
ف ــي اإلط ـ ــار ال ـط ـب ـي ـعــي» ،ج ــازم ــا بــأن
«الجيش انتشر في أريــاف الحسكة
ل ـح ـم ــاي ــة س ـك ــان ـه ــا م ـ ــن ال ـه ـج ـم ــات
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،وس ـي ـب ـق ــى م ـ ــوج ـ ــودًا فــي
املنطقة حتى استعادة سيادته على
كامل جغرافيا البالد».
وتـعــرب مـصــادر مـقـ ّـربــة مــن «قـســد»،
بدورها ،عن اعتقادها بأن «الجانب
الـ ـت ــرك ــي ال ي ــؤم ــن لـ ـ ــه ،وقـ ـ ــد ي ـخ ـ َـرق
ّ
االت ـفــاق وي ـشــن هـجـمــات عـلــى ريــفــي
ّ
الـ ـحـ ـسـ ـك ــة والـ ـ ــرقـ ـ ــة ف ـ ــي أي وق ـ ـ ــت»،
معتبرة أن «انتشار الجيش السوري
ووج ـ ــود ن ـق ــاط م ــراق ـب ــة روسـ ـي ــة قــد
ال يـكــونــان عــامـلــن كــافـيــن لحماية
املنطقة من هجمات تركية إضافية».
وإذ ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن «ال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
الـ ـج ــانـ ـب ــن الـ ـ ــروسـ ـ ــي والـ ـحـ ـك ــوم ــي
عسكريًا مستمر ،والهدف منه الدفاع
عــن املنطقة ضــد األطـمــاع التركية»،
فهي تـ ّ
ـرجــح أن تسعى «تركيا لرفع
مـعـنــويــات املــرتــزقــة ال ــذي ــن يعملون
م ـع ـهــا ،م ــن خ ــال تـصـعـيــد عـسـكــري
ش ـم ــال س ــوري ــا وش ــرقـ ـه ــا» ،م ـشــددة
ع ـلــى أن «امل ـس ــؤول ـي ــة األولـ ـ ــى لكبح
جـ ـم ــاح األتـ ـ ـ ـ ــراك ،فـ ــي ح ـ ــال حـصـلــت
الـهـجـمــات ،تـقــع عـلــى عــاتــق الجانب
الروسي الذي ّ
تعهد بحماية املنطقة
من ّ
أي هجمات تركية جديدة».

تقرير

سراقب ومحيطها بيد الجيش

ّ
تركيا تساند مسلحيها بالنار

لم تفلح النقاط التركية
التي زرعتها أنقرة أينما
استطاعت في وقف
ّ
تقدم الجيش السوري،
الذي دخل إلى سراقب،
ّ
وتمدد شمالهاّ ،
وأمن
الجهات األربع.
جوانبها من ّ
في المقابل ،شنت الفصائل
هجومًا على المحاور
الشرقية لسراقب ،بدعم
تركي مدفعي مباشر ،من
دون تحقيق ّ
أي نتيجة.
ّ
كما عزز األتراك حضورهم
في ريف ّإدلب الغربي،
ّ
تحسبًا لتوغل الجيش
السوري أكثر في عمق
إدلب
ّ
غطت المدفعية التركية
هجومًا للفصائل المسلحة
على المحاور الشرقية
لمدينة سراقب (أ ف ب)

رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت دم ـ ـ ـشـ ـ ــق ،أمـ ـ ــس،
دخــول الجيش الـســوري إلــى مدينة
س ــراق ــب ف ــي ري ــف إدلـ ــب الـجـنــوبــي،
وال ـ ـبـ ــدء ب ـت ـم ـش ـيــط أح ـي ــائ ـه ــا ون ــزع
األل ـ ـغ ـ ــام م ـن ـه ــا ت ـم ـه ـي ـدًا إلع ــان ـه ــا
مــديـنــة آم ـنــة .قـبــل ذل ــك ،كــانــت قــوات
الـجـيــش قــد سـيـطــرت عـلــى ع ــدد من
الـ ـق ــرى والـ ـبـ ـل ــدات ش ـمــالــي املــدي ـنــة،
لتكمل بذلك حصارها عليها ،وعلى
النقاط العسكرية التركية املحيطة
ب ـه ــا .ودخ ـل ــت وح ـ ــدات م ــن الـجـيــش
إل ـ ــى بـ ـل ــدة إف ـ ــس ش ـم ــال ــي س ــراق ــب،
وت ــابـ ـع ــت ط ــري ـق ـه ــا ل ـت ـس ـي ـطــر عـلــى
بلدة بجارز شمالي شرقي املدينة،
وم ـن ـه ــا ام ـ ـتـ ـ ّـدت إلـ ــى ال ـن ـي ــرب ال ـتــي
كــانــت قــد سيطرت عليها قبل أيــام.
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،سـيـطــر الـجـيــش
َ
على قريتي جديدة طالفح وطالفح
فـ ــي أقـ ـص ــى ري ـ ــف ح ـل ــب ال ـج ـنــوبــي
الغربي غربي سراقب ،وقرية جالس
غــربــي أب ــو الـضـهــور فــي ري ــف إدلــب
ال ـج ـن ــوب ــي الـ ـش ــرق ــي .وع ـل ــى م ـحــور
ريف حلب الجنوبيّ ،
ثبت سيطرته
َ
على بلدة خلصة ،واستعاد قريتي
ال ـح ـم ـيــرة وقـلـعـجـيــة ج ـنــوبــي خــان
ّ
طومان ،بعدما تمكن املسلحون من
السيطرة عليهما أول من أمس.
أنقرة الفصائل
في املقابل ،لم تترك ّ
املسلحة وحدها ،إذ نفذت املدفعية

ّ
نفذت المدفعية
التركية رمايات
مدفعية على مواقع
الجيش السوري شمال
سراقب وغربها

ال ـتــرك ـيــة م ــن ال ـن ـقــاط امل ـن ـت ـشــرة فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة رمـ ـ ــايـ ـ ــات م ــدفـ ـعـ ـي ــة ع ـلــى
مـ ــواقـ ــع الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري ش ـم ــال
س ـ ــراق ـ ــب وغـ ــرب ـ ـهـ ــا .وت ـ ـحـ ــت غ ـط ــاء
ه ـ ــذه الـ ــرمـ ــايـ ــات ،ش ـن ــت ال ـف ـصــائــل
ه ـجــومــا ض ـ ّـد م ــواق ــع ال ـج ـيــش على
املـ ـح ــور ال ـش ــرق ــي لـ ـس ــراق ــب ،لـكـنـهــا
فـشـلــت فــي اخ ـتــراق دفــاعــاتــه .وقــال
«املرصد السوري لحقوق اإلنسان»
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض إن هـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـفـ ـص ــائ ــل
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـج ـيــش ع ـلــى م ـحــاور
آفـ ــس والـ ـنـ ـي ــرب ودادي ـ ـ ــخ ف ــي ري ــف
إدل ــب الـجـنــوبــي الـشــرقــي ج ــاء بعد

اجـتـمــاعـهــا مــع ال ـقــوات الـتــركـيــة في
م ـطــار تـفـتـنــاز ال ـع ـس ـكــري ف ــي ّ ريــف
إدلب الشمالي الشرقيُ .
ويتوقع أن
تـصـ ّـعــد الـجـمــاعــات املـسـلـحــة ،بدعم
تــركــي واض ــح وص ــري ــح ،هجماتها
ضـ ّـد مــواقــع الجيش فــي ريــف إدلــب
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي ،إذ ال خ ـ ـيـ ــار أم ــامـ ـه ــا
سوى القتال في كيلومترات قليلة
بـ ــاتـ ــت تـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـس ــوري ــة
ع ــن م ــدي ـن ــة إدلـ ـ ــب .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،لــم
تـتـغـيــر أول ــوي ــات ال ـق ـيــادة الـســوريــة
فــي الـعـمـلـيــات األخ ـي ــرة ،وه ــي فتح
الـ ـط ــري ــق ال ـ ــدول ـ ــي حـ ـل ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح ـم ــاة
( )M5وتأمينه ،باإلضافة إلى فتح
ال ـطــريــق ال ــدول ــي ح ـلــب ـ ـ ـ ـ الــاذق ـيــة
( )M4وت ــأمـ ـيـ ـن ــه أي ـ ـضـ ــا ،وهـ ـ ــو مــا
ي ـعـ ّـد امل ـه ـمــة األســاس ـيــة ع ـلــى امل ــدى
امل ـت ـ ّ
ـوس ــط ،وال ـت ــي ت ـج ــاوز الـجـيــش
نصف طريقها.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ال ـت ـطــورات املـيــدانـيــة
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي إدل ـ ـ ــب ،ق ـ ــال امل ـت ـحــدث
بــاســم الــرئــاســة الــروس ـيــة ،ديـمـتــري
ّ
املتشددين
بيسكوف ،إن «هجمات
املستمرة ّ
ضد املنشآت الروسية في
ســوريــا تنطلق مــن مناطق سيطرة
تركيا ،وتستهدف الجيش السوري
واملـ ـنـ ـش ــآت ال ـع ـس ـكــريــة ال ــروسـ ـي ــة».
وأض ــاف بـيـسـكــوف فــي تصريحات

صـ ـح ــافـ ـي ــة إن «آخـ ـ ـ ــر اتـ ـ ـص ـ ــال بــن
الرئيسني الــروســي والتركي أكــد أن
ّ
ل ـكــل جــانــب مـجـمــوعــة مــن امل ـخــاوف
الخاصة به» ،الفتًا إلى أن «ما يقلق
م ــوس ـك ــو ه ــو األن ـش ـط ــة ال ـع ــدوان ـي ــة
لهذه الجماعات اإلرهابية في إدلب».
وأشــار بيسكوف إلــى أنــه «ال توجد
حاليًا خطط الجتماع بــن الرئيس
الــروســي فالديمير بــوتــن ،ونظيره
ال ـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغـ ـ ــان ،لكن
من املمكن ترتيب مثل هذا االجتماع
ســريـعــا إذا ل ــزم األمـ ــر» .وك ــان وزيــر
الخارجية التركي ،مولود تشاووش
أوغ ـل ــو ،ق ــد أع ـل ــن ،ف ــي وق ــت ســابــق،
عــن «زيـ ــارة محتملة» لــوفــد روســي
إل ــى ب ــاده لـلـتـشــاور ح ــول ســوريــا،
مرجحًا «اجتماع الزعيمني الروسي
والـتــركــي» .مــن جهته ،جـ ّـدد الناطق
ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة ال ـتــرك ـيــة ال ـق ــول إن
«نقاط املراقبة التركية ستبقى في
ّ
مكانها ،وسـنـقــوم بـكــل مــا يـلــزم من
أي ت ـ ـ ّ
دون ّ
ـردد لـحـمــايــة ج ـن ــودن ــا...
وعـلــى النظام الـســوري أن ينسحب
م ــن م ـنــاطــق خ ـفــض الـتـصـعـيــد قبل
نهاية هذا الشهر» ،متابعًا أن بالده
أب ـل ـغــت الـ ــروس أن ّ
«أي خ ـطــأ يـقــوم
ب ــه ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري س ـيــدفــع ثمنه
باهظًا».
(األخبار)

عدوان إسرائيلي
واسع في دمشق
والجنوب
ّ
شنت الطائرات اإلسرائيلية ،ليل األربعاء
 الخميس ،عددًا كبيرًا من الغارات ّضد
أهـ ـ ــداف ع ـس ـكــريــة س ــوري ــة ف ــي دمـشــق
وأريافها ،باإلضافة إلى املنطقة الجنوبية.
وبعد ساعة تقريبًا من منتصف الليل،
أطلقت الطائرات اإلسرائيلية صواريخها
م ــن ف ــوق األراضـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وأخ ــرى
مـ ــن ف ـ ــوق ال ـ ـجـ ــوالن ال ـ ـسـ ــوري امل ـح ـت ــل.
واسـ ـتـ ـه ــدف ــت ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ع ـ ــدة أه ـ ــداف
ف ــي مـحـيــط دم ـش ــق ،أهـ ّـم ـهــا م ـطــار امل ــزة
العسكري ،ومركز البحوث في جمرايا،
وم ــواق ــع ع ـس ـكــريــة ف ــي ج ـبــل قــاس ـيــون
وال ـ ـك ـ ـسـ ــوة .كـ ــذلـ ــك ،اس ـت ـه ــدف ــت مــوق ـعــا
عسكريًا فــي منطقة إزرع فــي محافظة
درع ــا الجنوبية ،ومـحــور تــل الـحــارة في
ّ
ريــف درع ــا الـغــربــي .وتمكنت الــدفــاعــات
ال ـجــويــة ال ـســوريــة م ــن ال ـت ـصـ ّـدي لبعض
ال ـص ــواري ــخ ف ــي س ـم ــاء دم ـش ــق ودرعـ ــا،
بينما وصلت األخرى الى أهدافها.
(األخبار)

الخرطوم ــــ فاطمة المبارك
ل ــم تـفـلــح االج ـت ـمــاعــات ال ـتــي عـقــدتـهــا
السلطات الحاكمة في السودان لبحث
نتائج لقاء رئيس «مجلس السيادة»
الـفــريــق عـبــد الـفـتــاح ال ـبــرهــان ،رئيس
حـكــومــة ال ـعــدو اإلســرائ ـي ـلــي بنيامني
ن ـت ـن ـيــاهــو ،ف ــي عـنـتـيـبــي األوغ ـن ــدي ــة،
ف ــي ح ـســم امل ــوق ــف ب ــوض ــوح م ــن هــذه
ال ـخ ـط ــوة ال ـت ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ف ـي ـمــا اس ـت ـمـ ّـر
الـ ـج ــدل ب ــن األط ـ ـ ــراف امل ـخ ـت ـل ـفــة عـلــى

يبدو واضحًا أن
ّ
الخالفات بين المكونين
العسكري والمدني
جرى احتواؤها

م ـس ــائ ــل ال تـ ـم ـ ّـس ج ــوه ــر امل ــوض ــوع.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،نـفــى وزي ــر الـثـقــافــة
واإلعــام ،فيصل محمد صالح ،أمس،
صـ ـح ــة حـ ــديـ ــث ال ـ ـبـ ــرهـ ــان حـ ـ ــول ع ـلــم
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـب ــد ال ـل ــه ح ـم ــدوك،
ً
باللقاء قبل يومني من مــوعــده ،قائال
إن «رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة أكـ ــد،
خــال االجـتـمــاعــات الـتــي عـقــدت معه،
أنـ ــه ل ــم يـسـتـشــر أح ـ ـ ـدًا ،وأن ـ ــه يـتـحـمــل
امل ـســؤول ـيــة وحـ ـ ــده» .وأض ـ ــاف صــالــح
إن ال ـب ــره ــان قـ ــال ل ـه ــم إنـ ــه «لـ ــم ي ـقــدم
وع ـ ــودًا بــالـتـطـبـيــع أو إق ــام ــة عــاقــات
دب ـلــومــاس ـيــة» ،م ـبــديــا اس ـت ـغــرابــه من
كالم الرجل أول من أمس األربعاء في
مقر القيادة العامة للجيش ،حيث ّ
ّ
قدم
إف ــادات مختلفة عما ذك ــره فــي اللقاء
املـشـتــرك مــع الـحـكــومــة .وجـ ــاء ت هــذه
التصريحات في وقت أفيد فيه عن أن
نائب البرهان ،الفريق محمد حمدان
دق ـل ــو (ح ـم ـيــدتــي) ي ـق ــود م ــع ع ـضـ َـوي
«مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــادة» صـ ــديـ ــق ت ـ ــاور
وع ــائ ـش ــة م ــوس ــى م ـح ـمــد ،م ــا ُوص ــف
بأنه «وساطة» بني البرهان وحمدوك
ال ــذي استقبل الشخصيات املــذكــورة
في مكتبه أمس.
ويرى مراقبون أن البيانات والبيانات
املـضـ ّ
ـادة ومــا يرافقها من خطوات من
ّ
ُ
قـبـيــل مــا ســمـيــت «وس ــاط ــة» إن ـمــا هي
إغراق للشارع في التفاصيل ،وخاصة

أن أح ـ ـدًا م ــن ال ـق ــوى ال ــوازن ــة ل ــم يعلن
رفضه مبدأ اللقاء ،أو يـ ُ
ـدع الجماهير
ّ
إلــى التظاهر .وفــي هــذا السياق ،يقلل
الكاتب عبد اللطيف البوني من ظاهر
الخالف بني ّ
املكونني املدني والعسكري
حول لقاء البرهان ـ ـ نتنياهو ،معتبرًا
في حديث إلى «األخبار» أنه من األداء
ّ
األخ ـي ــر ال يـخـفــى أن «امل ـس ــأل ــة مــرتـبــة
ـال ،لكن
ومتفق عليها على
مستوى عـ ٍ
ْ
ف ــي دائـ ـ ــرة ض ـي ـق ــة ...ك ــش ــف نـتـنـيــاهــو
ل ـل ــزي ــارة ه ــو م ــا أربـ ــك امل ـش ـهــد وأظ ـهــر
االن ـق ـســام» .وفـيـمــا يـســود اعـتـقــاد بــأن
ال ـب ــره ــان أقـ ــدم ع ـلــى خ ـطــوتــه ت ـلــك في
إطــار السعي إلــى اسـتــرضــاء الــواليــات
املتحدة ودفعها إلى رفع السودان من
قائمتها ل ــ«ال ــدول الــراعـيــة لــإرهــاب»،
يستبعد محللون من منظور املصلحة
ّ
ُ
قدم الخرطوم على
تحقق ذلــك ما لم ت ِ
ت ـط ـب ـيــع ك ــام ــل مـ ــع تـ ــل أب ـ ـيـ ــب ،بـ ــل إن
رئيس حزب «األمــة القومي» ،الصادق
امل ـ ـه ـ ــدي ،وصـ ـ ـ ــف ،ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ع ـق ــده
أم ــس ،فـكــرة أن «إســرائـيــل ستساعدنا
فــي رف ــع الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة» بأنها
«وهــم كبير» .وفي االتجاه نفسه ،رأى
الـسـفـيــر األس ـب ــق وال ـق ـي ــادي ف ــي حــزب
«املؤتمر الشعبي» اإلســامــي ،إدريــس
سـلـيـمــان ،ف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار»،
م ــا يـ ــدور ال ـحــديــث ع ـنــه بــأنــه «صـفـقــة
خ ــاس ــرة ت ــأت ــي ع ـل ــى ح ـس ــاب امل ـب ــادئ
والـ ـق ــرار امل ـس ـت ـقــل» ،الف ـتــا إل ــى أن «مــا
بدأه حمدوك من تنازالت لألميركيني،
عندما وافــق على تعويضات ضحايا
السفينة كولّ ،
يكمله البرهان بإعطائه
إسرائيل شيكًا على بياض.»...
وإذ دعـ ــا املـ ـه ــدي إلـ ــى «إغـ ـ ــاق ال ـبــاب
ن ـه ــائ ـي ــا أمـ ـ ـ ــام ّ
أي شـ ـك ــل مـ ــن أشـ ـك ــال
التطبيع» ،مطالبًا البرهان باالعتذار
ع ــن ل ـقــائــه ن ـت ـن ـيــاهــو ،أع ـ ــرب ال ـق ـيــادي
فــي «األم ــة الـقــومــي» ،صــاح مـنــاع ،في
تـصــريــح إل ــى «األخـ ـب ــار» ،عــن اعـتـقــاده
بأن «الخالفات بني ّ
املكونني العسكري
واملــدنــي ج ــرى اح ـت ــواؤه ــا» ،عـلــى رغــم
سريان حديث في أوساط سياسية عن
شروع قانونيني في مقاضاة البرهان
لخرقه «الوثيقة الدستورية» ،وإصدار
«تجمع املهنيني» ،أمــس ،بيانًا جديدًا
وصـ ـ ــف فـ ـي ــه ت ــأيـ ـي ــد الـ ـجـ ـي ــش خ ـط ــوة
رئيس «مجلس السيادة» بأنه «تجاوز
خـطـيــر وان ـح ــراف عــن م ـســار ال ـث ــورة»،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن م ـط ــال ـب ــة عـ ـض ــو ال ـل ـج ـنــة
امل ــرك ــزي ــة فـ ــي «الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي»،
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فـ ــي «ال ـ ـحـ ــريـ ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر»
صديق يوسف ،بـ«إبعاد الجيش كليًا
عــن الـسـيــاســة» ،واعـتـبــاره أن «تأييده
لقاء عنتيبي يعني إعادة السودان إلى
عهد االنقالبات العسكرية».

ُ
تدع ّ
أي جهة إلى محاسبة البرهان على خطوته في أوغندا (األناضول)
لم

