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واصــل الجيش السوري ّ
سوريا
تقدمه في ريــف حلب
ّ
الغربي ،بعدما أمن مدينة حلب بالكامل في اليومين
األخيرين .وفي كلمة له بالمناسبة ،وصف الرئيس بشار
األســد التهديدات التركية بأنها ليست ســوى «فقاعات
صوتية فارغة» ،لن توقف «عمليات التحرير» .في هذا
الوقت ،تتابع أنقرة وموسكو محادثاتهما الثنائية ،من
دون ّ
التوصل إلى تفاهم حتى اآلن ،لكن ما بدا الفتًا مساء
أمس هو إعالن وزارة الدفاع الروسية استئناف الدوريات
المشتركة مع تركيا في شمال ســوريـا ،بعد تعليقها
ألسبوعين ،في ما يمكن عـ ّـده مؤشرًا «إيجابيًا» على
إمكانية إعادة إرساء توافق بين الجانبين

أعلن املجلس األوروبي إدراج  8رجال أعمال سوريني وشركتني اثنتني في
سماه «أنشطة تستفيد منها
قائمة العقوبات الخاصة بسوريا ،بسبب ما ّ
الحكومة السورية» ،ليرتفع بذلك عدد األشخاص والشركات املدرجني في هذه
القائمة إلى  277شخصًا ،و 71مؤسسة .وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد
َ
املمارسة عليها.
الحصار على سوريا ،وضمن سياسة «الضغوط القصوى»
كما تأتي قبيل أشهر من تفعيل قانون «قيصر» األميركي (حزيران /يونيو
املقبل) ،والذي سيؤدي دخوله ّ
حيز التنفيذ إلى مضاعفة أثر العقوبات على
الحكومة والشعب السوريني.

(األخبار)

األسد :تهديدات
أنقرة فقاعات

ّ
انتصار حلب يعبد
الطريق إلى إدلب
«بـغــض النظر عــن بعض الفقاعات
الصوتية الفارغة اآلتية من الشمال
(ت ــرك ـي ــا)» ،بـحـســب تـعـبـيــر الــرئـيــس
ال ـ ـسـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،فـ ــي كـلـمــة
م ـت ـل ـفــزة أمـ ــس ب ـم ـنــاس ـبــة ال ـت ـحــريــر
الكامل ملدينة حـلــبُ ،يكمل الجيش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري وحـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــاؤه ع ـم ـل ـي ــات ـه ــم
الـعـسـكــريــة ض ـ ّـد الـفـصــائــل املسلحة
امل ــدع ــوم ــة م ــن أن ـ ـقـ ــرة .وي ـ ــوم أم ــس،
واسعة
بدأت قواته عمليات تمشيط
َ
لـلـمـنــاطــق ال ـتــي حـ ّـررت ـهــا ف ــي ريــفــي

ح ـلــب ال ـغــربــي وال ـش ـمــالــي ال ـغــربــي،
ح ـيــث ع ـث ــرت ع ـلــى أن ـف ــاق وخ ـن ــادق
ومـ ـق ـ ّـرات م ـحـ ّـص ـنــة لـلـمـسـلـحــن في
ضهرة عبد ربه ،واملحلق الجنوبي،
فــي الــريــف الحلبي الـغــربــي املتاخم
ل ـ ـل ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة .كـ ـ ـم ـ ــا بـ ـ ـس ـ ــط الـ ـجـ ـي ــش
سيطرته على قرية ومنطقة الشيخ
عـ ـقـ ـي ــل الـ ـجـ ـبـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف ح ـلــب
َ
الشمالي الغربي ،إضافة إلى بلدتي
ع ـن ـجــارة وق ـب ـتــان ،وق ــرى بـســرطــون
وح ــور والـقــاسـمـيــة وال ـس ـلــوم وبــاال

تقرير

عقوبات أوروبية جديدة

تابع الجيش السوري تقدّمه في أقصى الريف الحلبي الغربي ليصل الى مشارف دارة عزة (أ ف ب)

وجبل قبتان فــي أقصى ريــف حلب
الغربي .وبحسب «املرصد السوري
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان» امل ـ ـعـ ــارض ،فـقــد
وص ـل ــت حـصـيـ َلــة ق ـت ـلــى املـسـلـحــن،
خالل معارك ريفي إدلب وحلب منذ
الـ 24من الشهر الفائت ،إلى .659
وأك ـ ــد األس ـ ـ ــد ،ف ــي ك ـل ـم ـتــه أم ـ ــس ،أن
«م ـعــركــة تـحــريــر ري ــف حـلــب وإدل ــب
مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة» ،م ـ ـشـ ــددًا ع ـل ــى أن «هـ ــذا
ال ـت ـح ــري ــر ال ي ـع ـنــي ن ـه ــاي ــة ال ـح ــرب،
ّ
وال ي ـع ـنــي س ـق ــوط امل ـخ ــط ـط ــات ،وال

«التحرير ال يعني
نهاية الحرب ،لكنه
ّ
بكل تأكيد تمريغ
ألنوفهم بالتراب»

زوال اإلرهـ ــاب ،وال يعني استسالم
ّ
األعـ ـ ـ ـ ــداء ،ل ـك ـن ــه ي ـع ـن ــي بـ ـك ــل تــأك ـيــد
ت ـم ــري ــغ أن ــوف ـه ــم ب ــالـ ـت ــراب كـمـقــدمــة
ً
ً
لـلـهــزيـمــة ال ـكــام ـلــة ع ــاج ــا أم أج ــا،
ّ
وه ـ ُـو ي ّـعـنــي أي ـضــا أل نـسـتـكــن ،بل
أن نحضر ملا هو قــادم من املعارك».
وف ــي حــن يـتــابــع الـجـيــش عملياته،
افـ ـتـ ـت ــح أم ـ ـ ــس م ـ ـم ـ ـرًا إنـ ـس ــانـ ـي ــا فــي
م ـج ـي ــرز غ ــرب ــي م ــدي ـن ــة س ــراق ــب فــي
ري ـ ـ ــف إدل ـ ـ ـ ــب الـ ـجـ ـن ــوب ــي الـ ـش ــرق ــي،
لـتــأمــن خ ــروج املــدنـيــن مــن مناطق

ان ـت ـش ــار امل ـس ـل ـحــن ف ــي إدلـ ـ ــب .وفــي
املقابل ،أنشأ الجيش التركي نقطة
عسكرية جديدة في قرية البردقلي
ال ـتــي تـقــع بــن مــديـنــة ال ــدان ــا وبـلــدة
س ــرم ــدا ف ــي ري ـ ــف إدلـ ـ ــب ال ـش ـم ــال ــي.
ك ـمــا أن ـش ــأ ن ـق ـطــة م ــراق ـب ــة عـسـكــريــة
جــديــدة لــه بــالـقــرب مــن قــريــة نحليا
شمالي مدينة أريحا في ريف إدلب
الـجـنــوبــي .وه ــو مــا ت ـعــزوه مـصــادر
مـيــدانـيــة إل ــى أن األت ـ ــراك يـتــوقـعــون
مــزيـدًا مــن الـتـقـ ّـدم للجيش الـســوري

فـ ــي ع ـم ــق م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ـ ـ ــب ،بـحـيــث
يصبح خط التماس هو نفسه الخط
ّ
تمتد عليه الـنـقــاط العسكرية
الــذي
التركية حاليًا ،بدءًا من دير سمعان
ً
ً
ودارة عزة شماال ،وصوال إلى أريحا
وك ـفــرن ـبــل ج ـنــوبــا .وتـ ـح ــاول أن ـق ــرة،
من خالل تثبيت نقاطها العسكرية
واسـتـحــداث أخ ــرى على هــذا الخط،
إرغـ ـ ــام ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وحـلـفــائــه
ع ـلــى ال ـتــوقــف ع ـن ــده ،وت ـث ـب ـيــت ذلــك
ً
فــي ّ
أي تـفــاهــم تــركــي  -روس ــي ،بــدال
مــن تحقيق مطلب االنـسـحــاب الــذي
رفعته تركيا أخيرًا.
ّ
تستمر
وع ـلــى رغ ــم تـعـثــرهــا م ـ ــرارًا،
محاوالت التوصل إلى تفاهم جديد
ح ـ ــول إدل ـ ـ ــب بـ ــن روس ـ ـيـ ــا وت ــرك ـي ــا.
وقالت الخارجية التركية ،أمــس ،إن
«وفدًا برئاسة نائب وزير الخارجية
ال ـتــركــي ب ـحــث م ــع م ـســؤولــن روس
ف ــي مــوس ـكــو األوض ـ ـ ــاع ف ــي إدل ـ ــب».
وأض ــاف ــت أن «ت ــرك ـي ــا شـ ـ ـ ّـددت عـلــى
ضـ ـ ـ ـ ــرورة خـ ـف ــض ال ـ ـتـ ــوتـ ــر» هـ ـن ــاك،
ّ
ستستمر
مشيرة إلى أن «املحادثات
يوم الثالثاء (اليوم)» .وأوضحت أن
املسؤولني األتراك والروس «ناقشوا
االح ـت ـيــاطــات ال ـتــي يـمـكــن اتـخــاذهــا
م ــن أج ـ ــل ت ـن ـف ـيــذ االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ال ـتــي
ت ـ ّـم ال ـتــوصــل إلـيـهــا ف ــي وق ــت ســابــق
ب ـش ـك ــل ك ــام ــل ،ووقـ ـ ــف االن ـت ـه ــاك ــات
ف ــي إدلـ ـ ــب» .وكـ ــان وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الروسي ،سيرغي الفروف ،أعلن ،في
وقت سابق ،أن «العسكريني الروس

واألتراك املوجودين على األرض في
سوريا على تواصل دائم ،ويبحثون
ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــم ت ـغ ـي ــرات األوض ـ ـ ــاع،
وي ــوج ــد بـيـنـهــم تـفــاهــم ك ــام ــل» .كما
ّ
عـ ّـبــر عــن أم ـلــه فــي أن «يـتـمــكـنــوا من
ت ـقــديــم أف ـك ــار م ــن شــأن ـهــا أن ت ــؤدي
إلــى خفض التوتر فــي الــوضــع على
أس ــاس االتـفــاقــات الـتــي تـ ّـم التوصل
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا بـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــن ال ـ ــروس ـ ــي
والتركي».
فــي هــذا الــوقــت ،تـتــواصــل مـحــاوالت
واش ـن ـط ــن االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـخ ــاف
الــروســي  -الـتــركــي حــول إدل ــب ،عبر
تأكيدها تضامنها مع أنقرة بوجه
دمشق وموسكو ،واستعدادها لدعم
جـ ـه ــوده ــا .وأعـ ـل ــن امل ـت ـح ــدث بــاســم
البيت األبـيــض ،جــود ديــر ،أمــس ،أن
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب
أعــرب فــي اتـصــال هاتفي مــع نظيره
ال ـتــركــي ،رج ــب ط ـيــب أردوغ ـ ـ ــان ،عن
رغ ـب ـتــه ف ــي أن ت ـتــوقــف روسـ ـي ــا عــن
تقديم املساعدة للحكومة السورية.
ك ـمــا أعـ ــرب ت ــرام ــب ع ــن «ق ـل ـقــه» إزاء
ال ــوض ــع ف ــي مـحــافـظــة إدلـ ــب ،وشـكــر
«جـ ـه ــود ت ــرك ـي ــا مل ـن ــع وقـ ـ ــوع ك ــارث ــة
إن ـس ــان ـي ــة» هـ ـن ــاك .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أكــد
املـتـحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروسـيــة،
دي ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــري ب ـ ـي ـ ـس ـ ـكـ ــوفّ ،
ردًا ع ـلــى
ت ـص ــري ـح ــات تـ ــرامـ ــب ،أن «مــوس ـكــو
ستواصل دعمها لعمليات الجيش
السوري ضد اإلرهابيني».
(األخبار)

فلسطين

ّ
َ َّ
فخر أبو زايد شهيدًا ...دوخ العدو في كيلومتر مربع واحد!
مرة أخرىّ ،
يقدم
المقاومون في الضفة
نموذجًا جديدًا منّ
في ظل
المواجهة ّ
المعقدة التي
الظروف
ّ
يعيشونها ،خاطين ً
في الوقت نفسه مثاال
ُيحتذى من أنفسهم.
منفذ العملية في
األخيرة في رام الله،
سابق في
وهو ضابط
ّ
وتخطى
أمن السلطة
ُ
عامه الخمسين ،وجد
مستشهدًا متأثرًا بجروحه
بعد عشرة أيام على
مالحقته

ُ
وجدت بجانب الشهيد بندقية «إم  »16ومسدس (أ ف ب)

رام الله  -عبد القادر عقل
لم تتوقع مخابرات العدو اإلسرائيلي
ُ
أن «تغلق الـحـســاب» أخـيـرًا مــع منفذ
عـمـلـيــة رأس ك ــرك ــر ف ــي امل ـك ــان نفسه
ال ـ ــذي ب ـ ــدأت ال ـب ـحــث ف ـي ــه ،إذ أعـلـنــت
سـلـطــات االح ـتــال الـعـثــور عـلــى جثة
ال ـش ـه ـي ــد فـ ـخ ــر أبـ ـ ــو زاي ـ ـ ــد قـ ـ ــرط (53
عــامــا) بـعــد ع ـشــرة أي ــام عـلــى تنفيذه
ع ـم ـل ـي ــة فـ ــدائ ـ ـيـ ــة أدت إل ـ ـ ــى إص ــاب ــة
ج ـن ــدي إس ــرائ ـي ـل ــي ،وم ــن ث ـ ّـم ت ــواري ــه
ع ــن األنـ ـظ ــار م ـنــذ ذل ــك ال ـح ــن .فبعد
أسبوع على إعــان الــواليــات املتحدة
«صفقة القرن» ،وفي وضح النهار في
الـســادس من الشهر الـجــاري ،امتشق
َ
أبــو زايــد ســاحــه ،وكـ َـمــن لـقــوة راجلة
م ــن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي محيط
وادي ال ــدل ــب قـ ــرب ق ــري ــة رأس كــركــر
ش ـمــال غ ــرب رام ال ـلــه (وس ــط الـضـفــة
املحتلة) ،ليصيب جنديًا وينجح في
االنسحاب من املكان.
الـ ـع ــدو ن ـجــح «ب ــاملـ ـص ــادف ــة» ،بـعــدمــا
أخـ ـف ــق فـ ــي ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ال ـش ـه ـيــد
طــوال عشرة أيــام مــن البحث الدقيق
ّ
املشددة التي فرض
والقبضة األمنية
خ ــال ـه ــا ط ــوق ــا ع ـس ـك ــري ــا ع ـل ــى ق ــرى
ش ـمــال وش ـم ــال غ ــرب رام ال ـلــه كــافــة،

ُ
ُ
فأغلقت مداخلها ونصبت الحواجز،
فـيـمــا لــم ت ـفــارق ط ــائ ــرات االسـتـطــاع
س ـم ــاء هـ ــذه امل ـن ــاط ــق ،وفـ ــي الـنـهــايــة
ُوج ـ ــد ج ـث ـم ـ ُـان ال ـش ـه ـيــد ف ــي ال ـ ــوادي
نفسه الــذي نفذت فيه العملية ،على
ُبعد كيلومتر واحد فقط .هذا الفشل
أق ـ ـ ـ ّـرت ب ــه «الـ ـقـ ـن ــاة ال ـ ـ ـ ــ »12ال ـع ـبــريــة،
ووص ـف ـتــه ب ــ«ال ــذري ــع ل ـج ـنــود جيش
العدو ومخابراته» ،إذ أن الشهيد أبو
زايد أصيب بعشر رصاصات أطلقها
جـنــود ال ـعــدو بـعــد تـنـفـيــذه العملية،
لـ ـكـ ـن ــه نـ ـج ــح ف ـ ــي االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ح ـتــى
العثور عليه أسفل شجرة فــي وادي
الدلب قرب مكان العملية ،وبحوزته
بندقية «إم  »16 -ومسدس.
وتقول مصادر محلية ،لـ «األخبار»،
إن الشهيد فـخــر مــن بـلــدة بيتونيا
غــرب رام الـلــه ،وك ــان يقطن فــي حي
الـ ـطـ ـي ــرة ،ك ـم ــا أن ـ ــه ي ـم ـت ـلــك م ـن ـجــرة
ق ـ ـ ــرب حـ ــاجـ ــز بـ ـيـ ـت ــونـ ـي ــا ،عـ ـلـ ـم ــا أن
العدو اعتقل قبل أيــام نجليه هيثم
ومـ ـحـ ـم ــد ،واسـ ـت ــول ــى ع ـل ــى مــرك ـبــة
ت ـعــود إل ـي ــه .وف ــق امل ـص ــادر نفسها،
سـبــق أن الح ــق ال ـعــدو أب ــو زاي ــد في
عام  2014على خلفية نشر كاميرات
م ـن ـج ــرت ــه ل ـف ـي ــدي ــو يـ ــوثـ ــق ج ــري ـم ــة
بـحــق ش ـه ـيـ َـدي الـنـكـبــة نــديــم ن ــوارة

وأح ـمــد ســامــة فــي منتصف أي ــار/
مايو من ذلك العام ،إذ ّ
هدده ضابط
إسرائيلي يدعى «الكابنت صبري»
بإحراق منجرته« .مني مفكر حالك،
بــدعــس ع ـلــى راس ـ ــك» ،ه ـكــذا تـحــدث
م ـع ــه ط ــال ـب ــا م ـن ــه أن ي ـخ ــرج لـيـقــول
إن فيديو قتل نــوارة وســامــة ليس
حقيقيًا ،لـكــن الـتـهــديــد لــم يـثـمــر ،إذ
نـجـحــت عــائـلــة نـ ــوارة ف ــي الــوصــول
إل ــى مـحـكـمــة دول ـي ــة ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى هــذا
التوثيق .وتضيف املصادر نفسها
أن أبـ ـ ــو زاي ـ ـ ــد «ضـ ــابـ ــط س ــاب ــق فــي
أجهزة أمن السلطة ،لكن ليس له ّ
أي
نشاط سياسي منذ سنوات طويلة،

عمل الشهيد
ضابطًا سابقًا في
أجهزة أمن السلطة
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بل ُيصنف في األوســاط املجتمعية
كرجل أعمال في بيتونيا».
وع ـم ـل ـ ُي ــة رأس ك ــرك ــر ه ــي ال ــراب ـع ــة
الـ ـت ــي ن ـ ـفـ ــذت بـ ـع ــد إع ـ ـ ــان «ص َـ ّف ـقــة
ال ـقــرن» ،إذ سبقها إطــاق نــار نــفــذه
الـشـهـيــد ش ــادي بـنــا مــن حـيـفــا عند
ب ــاب األس ـبــاط فــي ال ـقــدس ،وعملية
ده ـ ــس أصـ ـي ــب ف ـي ـه ــا أكـ ـث ــر مـ ــن 14
جـنــديــا فــي املــديـنــة نـفـسـهــا ،إضــافــة
إلى اشتباك مسلح في جنني تزامنًا
مــع هــدم مـنــزل األسـيــر أحـمــد جمال
الـقـنـبــع ،وه ــو رف ـيــق الـشـهـيــد أحـمــد
جـ ـ ــرار .وخ ـ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة،
شـ ـه ــدت رام الـ ـل ــه (ش ـ ـمـ ــال وش ـم ــال
غــرب املدينة) موجة متدحرجة من
ـات امل ـق ــاوم ــة ،بـعـضـهــا ف ــردي
ع ـم ـل ـيـ ُ
واآلخــر نفذ بأيدي أكثر من مقاوم،
إضــافــة إلــى عملية العبوة الناسفة
ً
ف ــي ع ــن ب ــوب ــن ،ف ـض ــا ع ــن إط ــاق
الـنــار على مستوطنات قريبة .كما
تشهد املدينة وقراها مواجهات منذ
س ـنــوات أسـهـمــت عـمـلـيــات املـقــاومــة
ف ــي تــأج ـي ـج ـهــا وت ــوس ـي ــع رق ـع ـت ـهــا،
فــا ي ـمـ ّـر اق ـت ـحــام لـلـمــديـنــة مــن دون
اشـتـبــاك ع ـشــرات الـشـبــان مــع آلـيــات
جيش الـعــدو بــالــزجــاجــات الحارقة
والحجارة.

ٌ
تمهيد إلرسال البشير إلى الهاي

الطيران اإلسرائيلي
في سماء السودان
يواصل السودان سيره على
طريق استرضاء الواليات
المتحدة ،توازيًا مع تصعيده
التطبيع مع إسرائيل
خطوات
ّ
التي باتت تتكفًل بنفسها
إعالن أخباره أوال بأول.
وباستثناء وجود انتقادات
حزبية لهذا المسار ،لم يظهر
تحركًا ّ
بعد أن ثمة ّ
جادًا لمنع
ّ
المضي فيه
السلطة من
في حلقة جديدة من سلسلة التقديمات
السودانية السترضاء الواليات املتحدة،
أعلنت الحكومة االنتقالية ،أمــس ،أنها
قد ترسل الرئيس املعزول عمر البشير
وم ـش ـت ـب ـه ــا ف ـي ـه ــم آخـ ــريـ ــن إلـ ـ ــى الهـ ــاي
ملـحــاكـمـتـهــم أم ـ ــام «امل ـح ـك ـمــة الـجـنــائـيــة
الدولية» ،على أن يكون ذلك «بموافقة من
الحكام العسكريني واملــدنـيــن» .ونقلت
وكالة «رويترز» عن وزير اإلعالم ،فيصل
صالح ،حديثه عن احتماالت أخــرى من
بينها «أن تأتي الجنائية الــدولـيــة إلى
هنا ،ثم يمثلون (أمامها) في الخرطوم،
أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة،
أو ربما يجري نقلهم إلــى اله ــاي ...هذا
سـيـتـ ّـم بـحـثــه م ــع ال ـج ـنــائ ـيــة» .وال ي ــزال
القضاء املحلي يواصل محاكمة البشير،
إذ اس ـتــدع ـتــه «ن ـيــابــة مـكــافـحــة الـفـســاد
وال ـت ـح ـق ـي ـقــات امل ــالـ ـي ــة» أول م ــن أم ــس،
الستجوابه في بالغ «غسل أموال وثراء
حــرام ومـشـبــوه» .وأوضـحــت النيابة أن
االس ـت ـجــواب ك ــان يتعلق بـ ــ«إج ــراءات...
حول تصرف إدارته في شركة اتصاالت،
وبيعها لشركة كويتية ،ومنح ترخيص
مـشـغــل الـشـبـكــة ال ـثــان ـيــة ل ـشــركــة إم تي
إن» ،إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـجــوابــه ف ــي شــأن
«عالقة بعض النافذين بأموال الحركة
اإلسالمية وارتباطها ببعض العناصر
اإلرهــاب ـيــة الــدول ـيــة» مــن دون تفاصيل
ً
«بناء
إضافية ،علمًا أن هذا البالغ فتح
على تقارير واردة من جهاز املخابرات
العامة».
بالتوازي مع ذلك ،يواصل رئيس حكومة
الـعــدو اإلســرائـيـلــي ،بنيامني نتنياهو،
ّ
بـ ـ ـ ــث الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـت ـط ـب ـيــع
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن تـ ــل أبـ ـي ــب والـ ـخ ــرط ــوم
ّ
تباعًا ،في ظل صمت سوداني هو أقرب
إل ــى الـتــأكـيــد .إذ أعـلــن نـتـنـيــاهــو ،أمــس،
ّ
أن «طـ ــائـ ــرة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ح ــل ـق ــت لـلـمــرة
األولى فوق السودان»ّ ،
عادًا هذا التطور
«ن ـم ــوذج ــا لـتـحـ ّـســن ال ـع ــاق ــات م ــع دول
معادية تاريخيًا» .ولم يذكر ّ
أي تفاصيل
عن هذه الرحلة ،لكن صحيفة «هآرتس»
نقلت عــن م ـســؤول فــي الـحـكــومــة ،طلب
ع ــدم كـشــف هــويـتــه ،قــولــه إن ـهــا «طــائــرة
خ ــاص ــة» ول ـي ـســت رح ـلــة تــاب ـعــة لـشــركــة

«ال ـ ـعـ ــال» .وق ـ ــال ن ـت ـن ـيــاهــو« :مـ ــا تــرونــه
(تطيبع الـعــاقــات) ليس ســوى حوالى
عشرة باملئة .ستأتي تغييرات كبيرة»،
مضيفًا« :أسـتـطـيــع أن أخـبــركــم أن عــدد
الـ ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة أو ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي ال
تربطنا بها عالقات عميقة ،هو دولتان
أو ثالث».
وإلى اآلن ،لم تشهد ّ
فعاليات االعتراض
على التطبيع في السودان تطورًا الفتًا،
بخالف بعض االحتجاجات الصغيرة
ومـ ــواقـ ــف ب ـع ــض األح ـ ـ ـ ــزاب ،وال سـيـمــا
«الشيوعي» و«األمة القومي» ،الذي ّ
نبه
أمـيـنــه ال ـع ــام ،ال ـص ــادق امل ـه ــدي ،إل ــى أن
«التطبيع ...لن يحقق مصالح السودان،
ولــن يساعد ال ـســودان ماليًا ،ولــن يزيل
الـعـقــوبــات املـفــروضــة عـلـيــه» ،مستدركًا
ّ
بأن «التعامل مع إسرائيل في ظل سالم
ّ
عادل وارد ،ولكن التعامل معها في ظل
الصفقة (صـفـقــة ال ـقــرن) خـيــانــة وطنية
وقومية وإسالمية» .أما حزب «املؤتمر
الشعبي» ،فاتهم القيادي املفصول من
حركة «فتح» ،محمد دحالن ،بـ«التنسيق
م ــع إســرائ ـيــل لـتـفـكـيــك ال ـب ــاد وتحقيق
ّ
مـخــطــط انـفـصــال إقـلـيــم دارفـ ــور وشــرق
السودان واالستيالء على البحر األحمر
ملصلحة اإلم ــارات» .وأشــار األمــن العام
ب ــاإلن ــاب ــة ل ـل ـحــزب الـ ــذي ّأس ـس ــه ال ــراح ــل
ح ـســن ال ـت ــراب ــي ،بـشـيــر آدم رح ـم ــة ،في
مؤتمر أمــس ،إلــى أن «تطبيع الـســودان
مع إسرائيل يحقق ما يريده الصهاينة
ب ـت ـف ـك ـيــك الـ ـ ـب ـ ــاد» ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى «(أنـ ـه ــم)
يعملون على انفصال دارف ــور والشرق
لالستيالء على البحر األحمر ،ويساعد
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك دحـ ـ ـ ــان مل ـص ـل ـحــة
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات» .وط ـ ــال ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
«السيادة» ،عبد الفتاح البرهان ،بـ«وقف
إقــامــة عــاقــات مــع إســرائـيــل .نحن لسنا
ب ـحــاجــة إل ــى م ــن ي ــرف ـ ّـع ع ـنــا الـعـقــوبــات
األم ـيــرك ـيــة إذا أح ـســنــا إدارة شــؤونـنــا
الــداخ ـل ـيــة ...االعـتـمــاد عـلــى الــذهــب فقط
ّ
ي ـم ـكــن أن ي ـح ــل أزم ــات ـن ــا االق ـت ـص ــادي ــة،
وسيعود بعوائد بقيمة عشرة مليارات
دوالر سنويًا( ،لـكــن) اإلم ــارات تستفيد
من تهريب ذهب البالد إليها في أسواق
دبي».
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ــر ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت الـ ـحـ ـك ــوم ــة
االنتقالية ،ومعها تحالف من الحركات
امل ـعــارضــة مـسـ ّـمــى «الـجـبـهــة ال ـثــوريــة»،
أم ــس ،مـحــادثــات الـســام ثــاثــة أسابيع
إضــافـيــة بعدما ت ـجــاوزا املهلة األخـيــرة
لـلـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق نـهــائــي ،فـيـمــا قــال
نـ ــائـ ــب األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـج ـب ـه ــة ،ي ــاس ــر
آخر تمديد
عرمان« :نأمل أن يكون هذا ّ
ل ـل ـم ـحــادثــات» .لـكــن رح ـمــة حـ ــذر م ــن أن
مفاوضات السالم «ستؤدي إلى تمزيق
البالد بعد اعتمادها لطريقة التفاوض
عبر خمسة مسارات» ،معربًا عن رفض
حــزبــه« ،املــؤت ـمــر الـشـعـبــي»« ،الــوصــايــة
األم ـم ـي ــة وت ـم ــزي ــق ال ـ ـسـ ــودان م ــن خــال
املخططات الخارجية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)
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