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عربيات
دوليات
تأجيل تدمير جسر املغاربة

ال��ح��ال��ة ال��ذه��ن��ي��ة ال��ت��ي يعيشها أف���راده
م���ع ال��ت��ك��ه��ن��ات ال���ت���ي ت��ت��وق��ع أن ي��ك��ون
ال����س����ودان ه���و امل��ح��ط��ة امل��ق��ب��ل��ة ل��ل��رب��ي��ع
العربي ،وه��م يحاولون االس��ت��ف��ادة من
تلك األجواء وتثبيت أن نسمات الربيع

ً
ال��س��ودان��ي ه��ب��ت أوال م��ن ل ُ���دن الجبهة
الثورية السودانية».
وف��ي السياق نفسه ،استبعد املختص
في الشأن الدارفوري ،الخبير في األمم
امل��ت��ح��دة ،ي��وس��ف ب��خ��ي��ت ،ال���ذي تحدث

لـ «األخبار» ،ق��درة تلك التحالفات على
إح���داث أي أث���ر .وأوض���ح أن «ال��ح��رك��ات
املسلحة ستشكل م��ص��در قلق وإزع��اج
للحكومة في الخرطوم ،لكنها لن تفلح
في إزالتها» ،وه��و أم��ر رفضه املتحدث
ب��اس��م ح��رك��ة ال��ع��دل وامل���س���اواة جبريل
بالل ،مؤكدًا قدرة التحالف على إسقاط
النظام.
وأك������د ل�����ـ «األخ�����ب�����ار» أن ق�����وى امل���ق���اوم���ة
ال��ت��ي ش��ك��ل��ت ال��ت��ح��ال��ف وب��ك��ل م��ا تملك
م��ن ت��رس��ان��ة ع��س��ك��ري��ة وم���ا ح��ول��ه��ا من
ش���ع���ب���ي���ة واس����ع����ة ت��س��ت��ط��ي��ع أن ت��غ ّ��ي��ر
النظام في أقرب وقت ممكن ،مستفيدة
من مواضع الخلل التي صاحبت دخول
حركة العدل واملساواة ّأم درمان.
ب��دوره��ا ،تؤكد حركة تحرير ال��س��ودان
ف���ص���ي���ل م�����ن�����اوي أن ت���ح���ال���ف ال��ج��ب��ه��ة
ال��ث��وري��ة ال يحتاج ال��ى م��ن ُيملي عليه
م���������اذا ي����ف����ع����ل ،وأن ال���ج���ب���ه���ة ت��ح��ت��ف��ظ
ب���آل���ي���ات���ه���ا ال���خ���اص���ة إلس����ق����اط ال���ن���ظ���ام
واملتمثلة ف��ي العمل العسكري .وش��دد
القيادي في الحركة ،عبد العزيز سام،
ع��ل��ى أن ال��ق��وى ال��ث��وري��ة ال ت��ح��ت��اج من
ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال���خ���رط���وم إل��ى
ُ
أن ت��ق��ت��رح أو ت���م ِ���ل���ي ع��ل��ي��ه��ا م���ا ق��دم��ت
م��ن أجله ال��ش��ه��داء .وأض���اف ف��ي حديث
م���ع «األخ�����ب�����ار» «ل����م ن��ط��ل��ب م���ن ال��ق��وى
السياسية الداخلية أن تتبنى وسيلة
ال��ك��ف��اح امل��س��ل��ح ،م��ط��ل��وب منها االت��ف��اق
م���ع���ن���ا ع���ل���ى ال�����رؤي�����ة وال����ب����رن����ام����ج ،أم���ا
اآلل���ي���ات ف��ل��م ن��ط��ل��ب م��ن��ه��ا ت��ب��ن��ي العمل
املسلح ،وكما يجب عليها أن ال تطلب
م���ن���ا ال��ت��خ��ل��ي ع����ن اآلل����ي����ة ال���ت���ي ن��ع��ت��ق��د
أن ال���ن���ظ���ام ل���ن ي�����زول ب���دون���ه���ا» .وب���رر

تاريخ قوى الهامش
لم يكن تحالف قوى الهامش هو األول من نوعه في التاريخ السياسي السوداني،
الذي عرف في القرن املاضي تحالف قوى الريف كما عرف أيضًا التجمع الوطني
الديموقراطي ،لكن التغييرات اإلقليمية والدولية املحيطة بالسودان اآلن ربما
لن تأتي في مصلحة الجبهه الثورية .وفيما يستبعد املتحدث باسم الخارجية
السودانية العبيد أحمد مروح أن يلبي الهامش دعوة إسقاط الحكومة في املركز
نتيجة ما ّ
سماه املقاومة الذاتية املناهضة إلطاحة الحكومة املركزية ،باعتبار أن
الحكم الفيدرالي أوجد شبه إجماع بأن قضايا الهامش لم تعد مباشرة مع املركز،
بل مع الحكومات الوالئية التي يقوم عليها أبناء الوالية ذاتهاّ ،
نبه املختص في
الشأن الدارفوري والخبير في األمم املتحدة ،يوسف بخيت إلى أن الوقت والجهد
ال��ذي ستبذله الحكومة م��ع الحركات املسلحة سيصرفها ع��ن إع���ادة ال��س�لام الى
دارفور وتطبيق اتفاق الدوحة.

إسرائيل

ال��ح��دي��ث ع��ن أه��م��ي��ة اح��ت��ف��اظ ك��ل ط��رف
ب���اآلل���ي���ة ال���ت���ي ي���راه���ا م��ن��اس��ب��ة ب��ال��ق��ول
«ل���ي���س ب���ال���ض���رورة ت��ب��ن��ي آل���ي���ة واح����دة
في املقاومة ،وتعدد اآلليات والوسائل
ضمانة حقيقية لنجاح أي عمل ،وعلى
ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي امل��رك��ز أن ت��ف��رق
ب�ين األش��ي��اء ،عليهم اس��ت��خ��دام اآلليات
ال���ت���ي ت��ن��اس��ب��ه��م وي���ت���رك���وا ل���ن���ا ال��ع��م��ل
املسلح ضد النظام».
وأض���اف «امل��ه��م أن نتفق على امل��ش��روع
ال����وط����ن����ي ون����ت����واث����ق ع���ل���ي���ه ،ف��ل�ا ن��ض��ع
ال��ص��ن��دوق أم����ام ال��ع��رب��ة ،دع���ون���ا نتفق
ع���ل���ى م���ح���ت���وى امل����ش����روع ال���وط���ن���ي ،ث��م
ن��ت��ف��ق ع��ل��ى ال��ب��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي ،وع��ل��ى
ح��ت��م��ي��ة ت��غ��ي��ي��ر ال��ن��ظ��ام ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل
امل���ت���اح���ة ،ث���م ن���ج���دول ال���وس���ائ���ل بحيث
ن��س��ت��خ��دم األك��ث��ر ات��ف��اق��ًا ع��ل��ي��ه��ا واألق���ل
كلفة ،ث��م نتقدم نحو الوسيلة التالية
في حال عدم نجاح أو فاعلية الوسيلة
األولى».
ك��ذل��ك ال ي��ب��دو أن ال��ت��ح��ال��ف ق��د يحظى
ب��دع��م خ��ارج��ي ع��ل��ى غ����رار ال��دع��م ال��ذي
ت��ل��ق��ت��ه ال���ح���رك���ات امل���ت���م���ردة ال��س��ودان��ي��ة
ف���ي ال���س���اب���ق .وي��ف��س��ر امل���ت���ح���دث ب��اس��م
ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��ودان��ي��ة ،ال��ع��ب��ي��د أح��م��د
مروح ،االنتقادات التي وجهها املجتمع
ال�����دول�����ي ل���ت���ح���ال���ف ال���ج���ب���ه���ة ال���ث���وري���ة،
ب��اإلش��ارة إل��ى أن املجتمع ال��دول��ي غير
م��س��ت��ع ّ��د اآلن مل��س��اع��دة أي ع��م��ل مسلح
من شأنه أن يناهض ما بناه املجتمع
ال��دول��ي طيلة ستة أع��وام في ال��س��ودان.
وأوضح مروح لـ «األخبار» أن الحكومة
واف����ق����ت ع���ل���ى ات����ف����اق ال����دوح����ة ب��ض��غ��ط
م��ن املجتمع ال��دول��ي ،ك��م��ا أن ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة وب��ع��ض دول ال��ع��ال��م م��ن أك��ب��ر
املستثمرين ف��ي قضية دارف���ور وبعثة
ح���ف���ظ ال����س��ل�ام امل���ش���ت���رك���ة ف����ي اإلق���ل���ي���م
«ي���ون���ام���ي���د» ت���ع ّ���د م����ن أك���ب���ر ال��ب��ع��ث��ات
األممية.
إال أن املتحدث باسم حركة العدل يقلل
م���ن ن��ق��د امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ،م��ش��ي��رًا إل��ى
أن امل���وق���ف ال���دول���ي اك��ت��ف��ى ب��االن��ت��ق��اد،
ولم يرتق إلى مستوى إدان��ة التحالف.
وأض���اف ب�لال «امل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي أع��رب
ع���ن م��وق��ف��ه م���ن ال���ح���رب ألن أض���راره���ا
ك���ب���ي���رة ،ل��ك��ن ب��امل��ق��اب��ل ن��ح��ن أوض��ح��ن��ا
موقفنا بأن الحكومة ال تريد التسوية
ال����س����ي����اس����ي����ة وف������رض������ت ع���ل���ي���ن���ا ال���ح���ل
ال��ع��س��ك��ري ،وأوض��ح��ن��ا ل��ه��م أن ال��ح��رب
اتسعت لشمال ك��ردف��ان والنيل األزرق
وأن ع��دد الضحايا قد ازداد في اآلون��ة
األخ��ي��رة ،ول��ذل��ك ال خيار س��وى إسقاط
النظام بكل الوسائل»

ّ
الفلسطينية
نتنياهو يرضخ للضغوط ويطلق األموال

علي حيدر
ّ
رغ���م أن االت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة ب�ين السلطة
الفلسطينية وإسرائيل تلزم األخيرة بنقل
األم�����وال ال��ت��ي تجبيها ب��ح��ك��م سيطرتها
على املنطقة الجمركية الفلسطينية ،إال أن
موقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ،ال��داع��ي إل���ى اإلف����راج ع��ن أم���وال
ال��ض��رائ��ب الفلسطينية ال��ت��ي تحتجزها
إس���رائ���ي���ل م��ن��ذ ن��ح��و ش��ه��ري��ن ،ي��ع��ود ال��ى
ضغط التطورات اإلقليمية والحرص على
عدم التسبب بما يؤدي الى انهيار السلطة
الفلسطينية ،وال سيما أن ق��رار اإلف��راج ال
ي��زال يحتاج الى موافقة املجلس ال��وزاري
املصغر.
ويأتي املوقف اإلسرائيلي في الوقت الذي
َّ
ح����ذر ف��ي��ه ن��ت��ن��ي��اه��و م��ن ت��داع��ي��ات امل��وج��ة
اإلس�لام��ي��ة ال��ت��ي تكتسح ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي،
وم���ن ت��داع��ي��ات االن��س��ح��اب األم��ي��رك��ي من
العراق ومن فقدان السيطرة على مخزون

األس����ل����ح����ة ال���ل���ي���ب���ي ع���ل���ى األم�������ن ال���ق���وم���ي
اإلسرائيلي .وف��ي محاولة لتبرير موقفه
امل��غ��اي��ر لكل ال��ش��ع��ارات وال��ت��ه��دي��دات التي
أطلقها امل��س��ؤول��ون اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون تجاه
السلطة ،أعلن املتحدث باسم مكتب رئيس
ال��ح��ك��وم��ة أن م��واف��ق��ة ن��ت��ن��ي��اه��و ع��ل��ى نقل
األم��وال الفلسطينية إلى السلطة جاء في
أع���ق���اب ت��راج��ع��ه��ا ع���ن ال��ت��وج��ه ال����ى األم���م
املتحدة ،ولفت املتحدث أيضًا الى «أن��ه ال
يوجد لنا أي مصلحة أو رغبة في التسبب
بانهيار السلطة ماليًا ،وأكد أن قادة كثرًا
ات��ص��ل��وا بنتنياهو م��ث��ل (رئ��ي��س ال����وزراء
البريطاني السابق) طوني بلير و(األمني
العام لألمم املتحدة) بان كي مون وطالبوا
بتحويل أموال السلطة فورًا».
ف���ي امل���ق���اب���ل ،أك�����دت م���ص���ادر إس��رائ��ي��ل��ي��ة،
إلذاع�������ة ال���ج���ي���ش ،أن س���ب���ب ت��غ��ي��ر م��وق��ف
نتنياهو ه��و كثرة االت��ص��االت م��ن زعماء
ال��ع��ال��م وال��خ��ش��ي��ة م��ن تحميله مسؤولية
انهيار السلطة ماليًا.

ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،يبحث املجلس ال����وزاري،
خ�ل�ال ج��ل��س��ت��ه ي���وم غ���د األرب����ع����اء ،مسألة
ت��ج��م��ي��د أم�������وال ال��س��ل��ط��ة الت����خ����اذ ال���ق���رار
ال��ن��ه��ائ��ي ،ب��ع��دم��ا ق���رر ق��ب��ل أك��ث��ر م��ن شهر
تجميدها في أعقاب قبول فلسطني عضوًا
في منظمة «اليونسكو».
وك��م��ا ه���ي ال���ع���ادة ف���ي ال��ت��ن��اف��س ال��ح��زب��ي
وال��س��ي��اس��ي ال��داخ��ل��ي ف��ي إس��رائ��ي��ل ،ح ّ��ول
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة رئ��ي��س ح���زب «إس��رائ��ي��ل
بيتنا» ،أفيغدور ليبرمان ،قضية األموال
الفلسطينية ال���ى م��ن��اس��ب��ة إلظ��ه��ار مزيد
م��ن ال��ت��ش��دد ال��ي��م��ي��ن��ي ف��ي م��واج��ه��ة ح��زب
«الليكود» الذي يترأسه رئيس الحكومة،
إذ انتقد بشدة موقف نتنياهو من مسألة
نقل األموال الى السلطة ،وأعرب عن موقفه
امل����ع����ارض ب���ش���دة ل���ه���ذا امل����س����ار ،م��وض��ح��ًا
«سنفعل ك��ل ش��يء م��ن أج��ل أن ال يتم نقل
ّ
وسنصر على موقفنا».
هذه األموال
في املقابلّ ،
عبر وزير الدفاع إيهود باراك
ع���ن م��وق��ف��ه ال���داع���م ل��رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة في

ه����ذا امل����وض����وع ،ك��م��ا رف����ض رئ���ي���س لجنة
ال��خ��ارج��ي��ة واألم�����ن ،ش����اؤول م���وف���از ،ك�لام
ليبرمان ،ورأى أن رئ��ي��س الحكومة يقف
أم������ام خ���ي���اري���ن :إم�����ا ات����خ����اذ ق������رار ق���ي���ادي
وم������س������ؤول ،أو ال����خ����ض����وع ل���ل���ت���ط���رف ف��ي
حكومته.
م�����ن ج���ه���ة أخ���������رى ،ق������دم ن���ت���ن���ي���اه���و خ�ل�ال
جلسة للجنة ال��خ��ارج��ي��ة واألم���ن التابعة
للكنيست ،ع��رض��ًا ل��ل��وض��ع ال����ذي يشهده
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ،م��ش��ي��رًا ال���ى «أن��ن��ا نشهد
م��وج��ة إس�لام��ي��ة ت��ك��ت��س��ح ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي
بعد عشرات السنوات من استقرار الحكم
ال���ع���س���ك���ري» ،وان���ت���ق���د ن��ت��ن��ي��اه��و ت��س��م��ي��ة
«الربيع العربي» ،داعيًا الى استخدام اسم
«أي فصل آخ��ر» ،محذرًا من أن «إسرائيل
موجودة في واق��ع غير مستقر ،وم��ن غير
املمكن التقدير ك��م سيستغرق م��ن الوقت
ح��ت��ى ي��س��ت��ق��ر ه���ذا ال���وض���ع» .وش����دد على
ض��رورة «التصرف بمسؤولية وح��ذر ،ألن
الوقت ليس وقت أعمال متهورة».

طلب رئيس الحكومة ،بنيامني
نتنياهو ،من بلدية القدس ووزارة
الدفاع ،تأجيل تدمير جسر
املغاربة الذي يربط بني منطقة
حائط البراق واملسجد األقصى.
وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع
املستوى أن قرار نتنياهو يأتي
بسبب حساسية املوضوع ،وبعد
تحذيرات من مصر ،تفيد بأن
تدميره في هذا الوقت سيؤدي
إلى تظاهرات في ساحة التحرير
حول املوضوع اإلسرائيلي.
وأفادت تقارير إعالمية إسرائيلية
بأن نتنياهو سيجري نقاشًا
واسعًا إليجاد حل لهذه املشكلة،
ّ
التي تمثل إحدى بؤر التوتر بني
إسرائيل والفلسطينيني واألردن.
ولفتت هذه التقارير إلى أن اتفاقًا
جرى التوصل إليه قبل عدة
أشهر ،بني إسرائيل واألردن
بشأن استبدال الجسر الحالي
بآخر ،لكن األردنيني تراجعوا في
اللحظة األخيرة ،ومنذ ذلك الوقت
تجري اتصاالت بني البلدين
إليجاد حل ملشكلة الجسر.
(األخبار)

بيريز يلتقي امللك
األردني في ّ
عمان
أجرى الرئيس اإلسرائيلي
شمعون بيريز (الصورة) أمس
محادثات مع العاهل األردني
الله الثاني في عمان في
امللك عبد ُ َ
زيارة لم تعلن مسبقًا.
وأفاد الديوان امللكي األردني في
بيان بأن امللك عبد الله والرئيس
اإلسرائيلي بحثا خالل اللقاء
«سبل تجاوز العقبات التي

تعترض إحياء مفاوضات السالم
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
على أساس حل الدولتني وفي
إطار قرارات الشرعية الدولية
واملرجعيات املتفق عليها،
وخاصة مبادرة السالم العربية
وبما يعيد الحقوق املشروعة
للشعب الفلسطيني».
(أ ف ب)

إسرائيل تسمح ببناء
 119وحدة استيطانية
أعلنت حركة السالم اآلن
اإلسرائيلية املناهضة
لالستيطان أمس أن وزارة الدفاع
وافقت على بناء أكثر من 119
وحدة استيطانية ،من بينها
 50في مرحلة البناء حاليًا في
مستوطنة شيلو شمال الضفة
الغربية.
ووفقًا لحاغيت أوفران ،املسؤولة
في الحركة ،لم تحصل عملية
البناء التي بدأت قبل نحو عام
على التراخيص الحكومية
الالزمةُ ،
وحصل عليها قبل شهر
واحد فقط من وزارة الدفاع.
(أ ف ب)

