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العالم

العالم

اليمن

تقرير

ُ
ابن سلمان يمضي انقالب ابن زايد:

انهيار الهدنة األممية في ليبيا:

ّ
ال أحد مستعد للتنازل

نحو مفاوضات
تترجم انتصار عدن
عاد الهدوء ،ومعه خدمات الماء
والكهرباء ،إلى عاصمة الجنوب اليمني،
عدن .أيام من اشتباكات الوكالء ،طواها
لقاء قصر منى بمكة بين «المحمدين»،
ابن سلمان وابن زايد ،مسهمًا في تفسير
ما حدث وسيحدث؛ ّ
تمدد إماراتي لتثبيت
نفوذ جماعة أبو ظبي على حساب
«اإلصالح» وعبد ربه منصور هادي،
ستمرره الرياض بال صدام مع اإلمارات ،من
خالل مبادرة «اجتماع جدة» التي من
ترجمة قوة
المحتمل أن تفضي إلى
ً
«االنتقالي» العسكرية مشاركة في صنع
القرار السياسي

عدن ــــ األخبار
ل ـ ــم ي ـ ـعـ ــد الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ــن ال ـ ـخـ ــافـ ــات
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـدع ـ ـ ــات داخـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـتـ ـح ــال ــف
الـسـعــودي ـ ـ اإلمــاراتــي مـجــديــا ،ســواء
م ــن ِق ـ َـب ــل أص ــدق ــاء هـ ــذا ال ـت ـحــالــف أو
خـصــومــه .قـبــل «ان ـقــاب ع ــدن» ،ســرت
رواي ــة عــن أن مــا جــرى لــم يكن مـ ّ
ـدبـرًا،
ب ــل ت ـفــاجــأ الـجـمـيــع ب ـت ـطــور األحـ ــداث
بنحو دراماتيكي ،إثــر غضب أنصار
«امل ـ ـج ـ ـلـ ــس االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب ــي»،
امل ـ ـ ــوال ـ ـ ــي ألبـ ـ ـ ــو ظـ ـ ـب ـ ــي ،مـ ـ ــن ت ـق ـص ـيــر
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ال ـتــاب ـعــة لـحـكــومــة
عبد ربــه منصور هــادي أو تواطئها،
ب ـعــد األح ـ ــداث األم ـن ـيــة ف ــي عـ ــدن ،وال
سيما مقتل رج ــل «االن ـت ـقــالــي»« ،أبــو
ال ـي ـمــامــة» ،فــي عـمـلـيــة ق ــوات صـنـعــاء.
مــا إن دخـلــت األح ــداث ط ــورًا مختلفًا،

ً
خامنئي مستقبال عبد السالم :للحفاظ على وحدة اليمن
الناطق باسم «أنصار الله»،
استقبل املرشد اإليراني ،السيد علي خامنئي ،أمس ،في طهران،
ّ
رئيس وفدها التفاوضي ،محمد عبد السالم ،والوفد املرافق له .وسلم عبد السالم ،خالل
اللقاء ،خامنئي ،رسالة من زعيم الحركة ،عبد امللك الحوثي ،ونقل إليه تحيات األخير ،وتقديره
لـ«موقف إيران املساند للشعب اليمني» ،وإشادته بـ«موقفها الثابت
تجاه القضية الفلسطينية» ،و«مباركته انتصاراتها في مواجهة قوى
االستكبار العاملي» .من جانبهّ ،
حيا خامنئي صمود الشعب اليمني
في مواجهة العدوان ،مؤكدًا أن «النصر سيكون حليفه» .وأشار
إلى أن «السعوديني واإلماراتيني ارتكبوا جريمة كبرى في اليمن»،
مستدركًا بأنهم «لم يحققوا مآربهم» .ولفت إلى أنهم «يسعون
وراء تقسيم اليمن» ،مشددًا على ضرورة «الوقوف بقوة أمام هذه
املؤامرة ،وتقديم الدعم لليمن املوحد واملتحد بكامل سيادته» .ورأى
أن الحفاظ على وحدة هذا البلد «بحاجة إلى حوار يمني ـ ـ يمني»،
مبديًا ثقته بقدرة اليمنيني على «تشكيل حكومة قوية يتحقق في إطارها التقدم» .وكان
عبد السالم قد التقى ،األحد املاضي ،وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،وبحث
معه «سبل دعم الحل السياسي في اليمن ،وإنهاء الحصار والحرب العدوانية عليه».
(األخبار)

حتى اتضح أمــران :األول ،أن ما حدث
كان مدبرًا ومخططًا له بعناية ،حتى
ول ــو اسـتـعـجـلــه م ـن ـفــذوه امل ـبــاشــرون؛
إذ لــو كــانــت اإلمـ ــارات ال تــريــد انقالب
«االن ـت ـقــالــي» السـتـطــاعــت فــرمـلـتــه في
األيـ ـ ـ ــام الـ ـث ــاث ــة الـ ـت ــي صـ ـم ــدت فـيـهــا
قوات هادي وأجهزة حكومته نسبيًا،
وملــا قـ ّـدمــت الــدعــم العسكري والغطاء
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـح ـســم امل ـع ــرك ــة ســري ـعــا.
ال ـث ــان ــي ،ال ــدع ــم ال ـس ـع ــودي لـحـكــومــة
هــادي لم يكن إال في اإلعــام ،حيث لم
ُت ـقــدم الــريــاض على أي خـطــوة ّ
جدية
ِ
لـحـمــايــة «ال ـح ـل ـفــاء» ،وه ــو م ــا يــؤكــده
غياب هادي املوجود في اململكة عن أي
رد فـعــل ،وكــذلــك تصريحات املـســؤول
األول ع ــن م ــواج ـه ــة االن ـ ـقـ ــاب ،وزي ــر
داخلية هادي ونائب رئيس حكومته
أحـمــد امل ـي ـســري ،ال ــذي عـتــب بــوضــوح
ع ـل ــى خ ـ ـ ــذالن ال ـ ــري ـ ــاض فـ ــي رس ــال ـت ــه
امل ـ ـصـ ــورة ق ـب ـيــل قـ ـي ــام قـ ــوة عـسـكــريــة
سعودية بتهريبه من عدن .ولم تخرج
املواقف السياسية السعودية الداعية
إلى وقف إطالق النار والحوار ،إال بعد
أن انجلت املعركة عن هزيمة كاسحة
لحكومة هادي.
«الـحــوار» الــذي تتحدث عنه الرياض
ه ــو ال ـك ـل ـم ــة املـ ـفـ ـت ــاح ل ـف ـهــم م ــا ج ــرى
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــري ،ب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا م ـ ـ ّـم ـ ــا تـ ـظـ ـه ــره
القضية خــافــا ح ــول ض ــرورة تــراجــع
ّ
«االنـتـقــالــي» عــن امل ـقـ ّـار الـتــي احتلها.
ّ
باختصار ،ما حصل عبارة عن تمدد
إماراتي على مستوى الوكيل ،بعدما
قررت أبو ظبي التخفيف من وجودها
فــي الـيـمــن ،والتمهيد لــانـسـحــاب ،ما
ي ـفــرض ضـ ــرورة تثبيت ق ــوة الــوكــاء
وح ـف ــظ ن ـف ــوذه ــم وضـ ـم ــان حـصـتـهــم،
بما يضمن بالتالي مصالح اإلمــارات
وأطـ ـم ــاعـ ـه ــا ،وال ي ـج ـعــل االن ـس ـح ــاب
خ ـ ـسـ ــارة ك ــامـ ـل ــة .لـ ــذلـ ــك ،لـ ــن ي ـت ـجــاوز
«االن ـت ـقــالــي» الـسـقــف اإلم ــارات ــي لـهــذا
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرك :ضـ ـم ــان ــات لـ ـل ــري ــاض ب ــأن
ُ
«الـشــرعـيــة» لــن ت ـمـ ّـس بـمــا هــي هيكل
ف ــارغ يشكل مطية سـعــوديــة للتدخل
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال «ان ـ ـقـ ــاب»
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االشتباكات في
عادت ،أمسّ ،
ليبيا بعد هدنة هشة استمرت
ّ
أقل من يومين ،كانت البعثة
األممية تأمل أن تكون
خطوة أولى في مسار إنهاء
الحرب .وفيما يبدو أفق
ّ
منسدًا ،يهدد انتشار
السالم
القتال في مناطق واسعة
من البالد باستقدام مزيد من
األطراف األجنبية ،وخصوصًا
ّ
في ظل إبداء جهات يمنية
استعدادها ألداء دور في
الصراع

وافق «االنتقالي» على أي حوار يضمن دوره «طرفًا رئيسًا في عملية صنع القرار» (أ ف ب)

باملعنى الشامل .في املحصلة ،يخسر
حـ ــزب «ال ـت ـج ـ ّـم ــع ال ـي ـم ـنــي ل ــإص ــاح»
(«اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــون» فـ ــي ال ـي ـمــن)
م ــن نـ ـف ــوذه ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـل ـع ـبــة ،بعد
أن ان ـط ـلــى عـلـيــه االن ـق ــاب وال ـتــواطــؤ
تمامًا جــراء رهــانــه على التحالف مع
ّ
ليتحول هــو ومــن يــدور في
الــريــاض،
هذا الفلك من ملحقي حزب «املؤتمر»
ونــائــب الرئيس علي محسن األحمر،
إلى شركاء لـ«االنتقالي» الصاعد على
حـســاب حـ ّـصـتـهــم .وه ــذا مــا ستحاول
الدعوة إلى الحوار في جدة أن تخرج
به بعد ترويض «اإلصــاح» وحلفائه
وت ــدجـ ـيـ ـنـ ـه ــم م ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة ل ـت ـح ـج ـي ـم ـهــم،
بمباركة لقاء قصر منى في مكة ،حيث
اجتمع على عجالة أول من أمس ولي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد ،مع ولي
عهد السعودية محمد بن سلمان.
أمـ ـ ــام هـ ــذه امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددات ،ت ـت ــاش ــى لـغــة
الـ ـتـ ـه ــدي ــد وال ـ ـت ـ ـحـ ــدي والـ ـعـ ـنـ ـت ــري ــات
الـ ـت ــي «تـ ـ ـج ـ ـ ّـرأ» ع ـل ـي ـهــا ن ــائ ــب رئ ـيــس
«االنـ ـتـ ـق ــال ــي» ،ه ــان ــي ب ــن ب ــري ــك ،حني
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــد ب ـ ــ«ص ـ ـم ـ ــود الـ ـ ـح ـ ــوث ـ ــي 5
س ـ ـن ـ ــوات» لـ ــرفـ ــض ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض تـحــت
ال ـ ـق ـ ـص ـ ــف ،وف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ال ـ ـ ـغـ ـ ــارة
ال ـس ـعــوديــة عـلــى ع ــدن ،ال ـتــي ل ــم يعلم
أحــد أيــن وقـعــت وم ــاذا حـقـقــت .وظهر
هذا املنحى صريحًا في خطاب رئيس
«االنتقالي» ،عيدروس الزبيدي ،حني
أعلن موافقته على الدعوة السعودية
إلى التفاوض ،و«أي نوع من النقاش

يخسر «اإلصالح»
من نفوذه في اللعبة
بعد أن انطلى عليه
التواطؤ

يحمي مكتسبات الـجـنــوب ،ويضمن
دور املجلس االنتقالي الجنوبي طرفًا
رئيسًا فــي عملية صنع ال ـقــرار» .مــاذا
يعني ضـمــان دور «االنـتـقــالــي» طرفًا
رئيسًا في «عملية صنع القرار»؟ ّ
يقدره
مراقبون بمشاركة في الحكومة بوزن
ثقيل ،مع احتفاظ املجلس بحضوره
األمني امليداني ،وعدم السماح بعودة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدن إال بـ ـع ــد ه ــذه
الـضـمــانــات وم ـج ـ ّـردة مــن أي مخالب.
ومـ ــن أجـ ــل ت ـل ــك األه ـ ـ ـ ــداف ،سـيـسـتـمـ ّـر
خـ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ـس ـ ـقـ ــف امل ـ ــرتـ ـ ـف ـ ــع ل ـح ـل ـف ــاء
اإلمـ ــارات ،مــع أكـبــر قــدر مــن مـحــاوالت
التحشيد الشعبي والعسكري الداعم
لتحركهم ،وكــذلــك الـحـفــاظ على أكبر
مـكـتـسـبــات عـسـكــريــة حـصـلــوا عليها
حتى يكون التفاوض من موقع قوة.

معركة عــدن بــدت ض ــرورة لــإمــارات
ّ
تحصن مكتسباتها
إن هي أرادت أن
ف ــي ط ــري ــق ال ـ ـخـ ــروج ،خ ـصــوصــا أن
ن ـفــوذ حـلـفــائـهــا ت ــراج ــع ف ــي األشـهــر
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ف ـي ـم ــا ك ـ ـ ــان «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح»
وحكومة هــادي وكذلك الــريــاض في
ان ـت ـظ ــار مـ ــلء الـ ـف ــراغ ف ــي عـمـلـيــة لن
ت ـكــون صـعـبــة ج ــراء ت ــراج ــع شعبية
«االنتقالي» .كذلك« ،اقتناع» اململكة
باالنقالب اإلماراتي سيكون ضرورة
لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى م ـك ـت ـس ـب ــات ـه ــا هــي
األخ ــرى ،فالرياض ال تملك خيارات
كثيرة ،وتحتاج إلى ترتيب أوراقها
بما ال يضعف معسكر حلفائها قبل
الـ ـش ــروع ف ــي تـ ـف ــاوض م ــع ص ـن ـعــاء.
ّ
والجدير ذكره ،هنا ،أن توزع النفوذ
بــن اإلمـ ــارات والـسـعــوديــة مناطقيًا
وعسكريًا ووالئـيــا لــم يكن س ـرًا قبل
معركة عــدن ،وبالتالي منذ سنوات
ت ـت ـعــايــش ال ــري ــاض م ــع ت ـفــريــخ أبــو
ظ ـبــي لـلـمـيـلـيـشـيــات ف ــي ال ـي ـمــن ،وال
سيما جنوبًا ،وهو ما يعني أن قبول
السعودية بترتيبات جديدة تترجم
األمــر الــواقــع لهذه الـقــوى العسكرية
س ـي ــاس ـي ــا ،أكـ ـث ــر رج ـح ــان ــا م ــن ثـمــن
الـ ـص ــدام م ــع أبـ ــو ظ ـب ــي .ومـ ــن خلف
هــذا املشهد ،بــات الجميع في اليمن
يتحدث عن فرز الصراع لثالث قوى
ّ
مرشحة ألداء دور في املستقبل وفي
أي عملية سـيــاسـيــة« :أن ـص ــار الـلــه»
و«االنتقالي» و«اإلصالح».

حبيب الحاج سالم
فــي أول تــدخــل نــاجــح لها منذ انطالق
الـ ـهـ ـج ــوم عـ ـل ــى ط ــرابـ ـل ــس فـ ــي ال ــراب ــع
م ــن ن ـي ـســان /أب ــري ــل ،تـ ّ
ـوس ـطــت البعثة
األم ـم ـيــة إل ــى لـيـبـيــا ف ــي ات ـف ــاق «هــدنــة
إنسانية» َ
يومي األحد واالثنني .اتفاق
لــم يـكــن الــوصــول إلـيــه يـسـيـرًا ،إذ على
رغـ ــم إط ـ ــاق امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي ،غـســان
ســامـ ّـة ،عــدة دع ــوات فــي شــأن الـهــدنــة،
لم يتلق موافقة طرفي الصراع الليبي
عليها إال بحلول يــوم السبت ،أي قبل
ي ــوم واح ــد مــن ب ــدء تنفيذها .وصـبــاح
السبت ،قالت البعثة إنها تلقت «جوابًا
باملوافقة ّمن حكومة الــوفــاق الوطني،
ولـ ــم ت ـت ـل ــق ش ـي ـئــا م ــن قـ ـي ــادة الـجـيــش
الــوطـنــي الليبي (ق ــوات املـشـيــر خليفة
حفتر)» .لكن ،بعد الظهر ،قبلت قوات
حفتر بالهدنة ،وتزامن ذلك مع هجوم
إرهــابــي في ســوق شعبي في بنغازي،
أكبر مدن شرق البالد ،استهدف موكبًا
للبعثة األممية ،وأدى إلــى مقتل ثالثة
من موظفيها وجرح عشرات املدنيني.
وعـلــى رغ ــم دخــولـهــا حـيــز الـتـنـفـيــذ ،لم
ُت َّ
طبق الهدنة بشكل كامل .إذ اخترقت
َ
قـ ــوات ح ـف ـتــر ،ي ــوم ــي األحـ ــد واالث ـن ــن،
الهدوء الذي شهدته العاصمة بإطالق
قذائف على ّ
حي سوق الجمعة الشعبي،
ومـطــار معيتيقة الــدولــي الــذي توقفت
ح ــرك ــة امل ــاح ــة ف ـيــه ل ـس ــاع ــات .أمـ ــا من
الجهة املقابلة ،فقد ّ
رد «لواء الصمود»،

أح ــد أك ـث ــر ال ـت ـش ـك ـيــات ج ــذري ــة ضمن
ق ــوات «ال ــوف ــاق» ،على تلك الـخــروقــات،
ب ــإط ــاق ق ــذائ ــف «هـ ـ ــاون» ع ـلــى مــواقــع
تمركز قوات حفتر .هكذا ،انتهت الهدنة
مساء االثنني ،وتصاعدت االشتباكات
إلــى أن وصلت إلــى وتيرتها السابقة،
لـتـشـهــد م ـح ــاور ج ـنــوب طــراب ـلــس يــوم
أم ـ ــس تـ ـب ــادل ق ـص ــف وغـ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة،
ومقتل جنود من الجهتني ،من دون أن
يحصل ّ
تغير مهم في خطوط السيطرة.
ه ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ت ـش ــي ب ـ ــأن «ت ــداب ـي ــر
بناء الثقة» التي تشرف عليها البعثة
األمـ ـمـ ـي ــة ،وك ــان ــت ال ـه ــدن ــة ل ـب ـنــة أول ــى
فيها ،ال تحظى بقبول طــرفــي القتال.
من جهة ،لن ترضى حكومة «الــوفــاق»
ّ
ب ــأق ــل م ــن ان ـس ـح ــاب ق ـ ــوات ح ـف ـتــر إلــى
مــواقـعـهــا الـســابـقــة الن ـط ــاق الـهـجــوم،
ومـ ـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة لـ ــن ت ـق ـب ــل الـ ـق ــوات
ـاج ـمــة بــالـتـخـلــي ع ــن امل ــواق ــع الـتــي
امل ـهـ ِ
تـمــركــزت فـيـهــا ،لـكــن كــا الـطــرفــن بــات
ي ـع ــان ــي ارت ـ ـفـ ــاع ك ـل ـفــة ال ـ ـحـ ــرب .داخـ ــل
مـحــور غــرب الـبــاد ،تتنامى اإلش ــارات
إل ــى تــدهــور الـثـقــة بــن الـحـلـفــاء ،حيث
تنظر التشكيالت املسلحة إلى بعضها
البعض بعني الــريـبــة ،ويظهر ذلــك في
عـ ـ ــودة االغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت .ك ـم ــا ت ـ ــرى مــديـنــة
مـصــراتــة أن ـهــا تتحمل وحــدهــا الـجــزء
األكبر من تكلفة الحرب ،وخاصة أنها
صـ ـ ــارت ت ـت ـع ــرض ف ــي ال ـش ـه ــر األخ ـي ــر
لعمليات قصف جوي .أما قوات حفتر،
فاملسألة بالنسبة إليها أكـثــر تعقيدًا.
استثمرت هذه القوات كثيرًا في الهجوم
على طرابلس ،ودفعتها شـ ّـدة املقاومة
على الجبهات إلى إرسال الجزء األكبر
مــن مقاتليها ،لتنعكس تـلــك التعبئة
على األمــن فــي شــرق الـبــاد وجنوبها،
حيث شهد شرق ليبيا ،خالل الشهرين
األخ ـيــريــن ،ثــاثــة تـفـجـيــرات بـسـيــارات
مفخخة ،واحــد في مدينة درنــة (تبناه
تنظيم «داع ــش») واثـنــان فــي بنغازي،
ً
عزاء في مقبرة ،فيما
استهدف أولهما
ط ــال ثــا ّنـيـهـمــا مــوكـبــا للبعثة األمـمـيــة
(ل ــم يتبنهما أح ــد حـتــى اآلن) .إضــافــة
إلى ما تقدم ،تنامت وتيرة االغتياالت
في مدينة بنغازي خاصة ،حيث صار
اختفاء نشطاء ثم العثور على جثثهم
ملقاة في الـشــوارع أو في البحر حدثًا
متكررًا ،وقد وصل األمر إلى ّ
حد اقتحام
منزل النائبة البرملانية ،سهام سرقيوة،
وتـعـنـيــف زوج ـهــا واخـتـطــافـهــا (تشير
شهادات إلى مسؤولية ميليشيا تتبع
قـ ـ ــوات ح ـف ـتــر ع ــن الـ ـ ـح ـ ــادث ،ل ـك ــن ه ــذه

األخيرة تنفي عالقتها به).
آخ ــر ال ـت ـط ــورات ال ـت ــي فــاق ـمــت الـتـمــدد
َ
املبالغ فيه لقوات حفتر هو الصراع في
مدينة مــرزق جنوب غرب البالد .بدأت
ال ـق ـصــة ق ـبــل ح ــوال ــى أسـ ـب ــوع ،عـنــدمــا
استهدفت غ ــارات جوية مــواقــع لـ«قوة
ح ـمــايــة ال ـج ـن ــوب» ،ال ـتــاب ـعــة لـحـكــومــة
«الوفاق» ،داخل املدينة ،لكن أدى األمر
إل ـ ــى سـ ـق ــوط ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن املــدن ـيــن
ً
(بــن  20و 42قـتـيــا) .وبـمــا أن مقاتلي
هـ ــذه «ال ـ ـقـ ــوة» ي ـن ـح ــدرون أس ــاس ــا من
قبيلة الـتـبــو ،جــرى ال ـ ّ
ـرد على الـغــارات
باستهداف مقاتلني ومدنيني يتبعون
قـ ـ ــوات ح ـف ـتــر ويـ ـنـ ـح ــدرون م ــن ق ـبــائــل
أخـ ـ ــرى ف ــي امل ــديـ ـن ــة .اس ـت ـم ـ ّـر االق ـت ـت ــال
األه ـل ــي ع ــدة أيـ ــام ،وس ـقــط خــالــه عــدد
كبير مــن القتلى والـجــرحــى (ال توجد
إح ـص ــائ ـي ــات دقـ ـيـ ـق ــة) .ون ـت ـي ـجــة ذل ــك،

«تدابير بناء الثقة»
التي تشرف عليها
األممية ال تحظى
البعثة َ
بقبول طرفي القتال

اضـ ـ ـط ـ ــرت ق ـ ـ ـ ــوات حـ ـفـ ـت ــر ال ـ ـ ــى إرس ـ ـ ــال
تـعــزيــزات نحو املــديـنــة للسيطرة على
الوضع ،وقد ّ
تم األمر على حساب األمن
ف ــي مـنــاطــق أخ ــرى م ــن ال ـج ـنــوب .اآلن،
ص ــارت تـلــك املـنـطـقــة تـعــانــي صــراعــات
أهـلـيــة ،إضــافــة إل ــى وج ــود مجموعات
َ
تنظيمي «داعـ ــش» و«ال ـقــاعــدة»،
تتبع
ّ
ويكلف هذا الوضع قوات حفتر خسائر
في األرواح والعتاد.
ولـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة ال ـ ـض ـ ـعـ ــف الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري ف ــي
ص ـف ــوف ـه ــا ،ع ـم ـل ــت ق ـ ـ ــوات ح ـف ـت ــر عـلــى
تجنيد ميليشيات من معارضة دارفور،
وأردف ـت ـهــا أخ ـي ـرًا بـتـعــزيــزات مــن قــوات
«الجنجويد» بتمويل إماراتي .ويبدو
ـاف لبسط السيطرة على
أن ذلك غير كـ ٍ
الجنوب والتفرغ للحرب في طرابلس،
لكن ثمة من هو مستعد لتغطية الفراغ
ب ــإي ـع ــاز إمـ ــاراتـ ــي .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق،
نشر نــائــب رئـيــس «املجلس االنتقالي
الـ ـجـ ـن ــوب ــي» (امل ـ ــوال ـ ــي لـ ـ ــإمـ ـ ــارات) فــي
الـيـمــن ،هــانــي بــن بــريــك ،أول مــن أمــس،
ت ـغ ــري ــدة ع ـل ــى ح ـس ــاب ــه ف ــي «ت ــوي ـت ــر»،
ق ـ ـ ــال فـ ـيـ ـه ــا« :م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــدون ألن ن ـعــن
أشقاءنا في ليبيا ونوفد لهم خبراتنا
وت ـجــرب ـت ـنــا» ،مـعـتـبـرًا أن ـهــم يـحــاربــون
«نفس امليليشيات (املدعومة من) قطر
وتركيا» .حتى اآلن ،ال يبدو ّاألمر أكثر
مــن «إع ــان ن ـي ــات» ،لـكــن تـحــقـقــه يبقى
ً
اح ـت ـم ــاال ق ــائ ـم ــا ،وخ ــاص ــة م ــع وج ــود
خطوط إمداد تمتد عبر السودان.

استهدفت قوات حفتر مطار معيتيقة الذي توقفت حركة المالحة فيه لساعات (أ ف ب)

تقرير

ّ
مصر :المخابرات ترتب لتغييرات واسعة في اإلعالم
حركة تنقالت وتغييرات
ينتظر أن تشهدها وسائل
اإلعالم المصرية ،تدريجًا،
خالل الفترة المقبلة،
ضمن مساعي جهاز
المخابرات العامة إلى
تنفيذ توجيهات الجنرال
في مجال المضامين
الم َّ
ُ
قدمة فنيًا وإعالميًا

القاهرة ــــ األخبار
ي ـس ـت ـعـ ّـد ج ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة
امل ـص ــري إلج ـ ــراء ت ـغ ـي ـيــرات واس ـعــة
فــي مجال اإلع ــام ،ستطيح قيادات
وتـ ـص ـ ّـع ــد أخ ـ ـ ــرى ل ـت ــوّل ــي م ـنــاصــب
ق ـ ـيـ ــاديـ ــة .وفـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـلـ ــف ال ـغ ـم ــوض
مـصـيــر ع ـش ــرات ال ـعــام ـلــن املـتــوقــع
االستغناء عنهم خالل الفترة املقبلة
ض ـم ــن س ـي ــاس ــة ت ــرش ـي ــد ال ـن ـف ـقــات،
تــواجــه خطط تطوير عــديــدة تعثرًا
ّ
سبب تعجيل حركة التغييرات .كان
يـفـتــرض أن تنطلق الـشـهــر املــاضــي
خـ ـط ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـت ـط ــوي ــر ش ــاش ــات
التلفزيون املصري األرضية ،تشارك
فيها ُ ا ِّملـَخــابــرات والــرقــابــة اإلداري ــة.
وقد نفذت بالفعل «بروفات» عديدة

ُ
عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،واس ـ ــتـ ـ ـع ـ ــن ب ـم ــذي ـع ــن
لـ ـلـ ـت ــدري ــب ف ـ ــي االسـ ـ ـت ـ ــودي ـ ــوه ـ ــات،
م ــن بـيـنـهــم ع ــام ـل ــون ض ـمــن ال ـق ـنــاة
اإلخـبــاريــة ملجموعة « ،»DMCالتي
لم تنطلق بعد ،وتبدو شبه متوقفة،
على رغم االستعدادات الجارية لها
منذ أكثر ُمن عامني.
وك ـ ــان ق ــد أعـ ـل ــن رس ـم ـي ــا ،ق ـبــل عــدة
ش ـهــور ،دم ــج شبكة « ،»DMCالتي
أدارتـهــا املخابرات الحربية سابقًا،
م ــع بــاقــي ال ـش ـب ـكــات ،لـتـكــون تابعة
للمخابرات العامة ،تمهيدًا لفرض
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ج ـم ـي ــع ال ـش ـب ـكــات
املهمة املوجودة في مصر من خالل
شــركــة «سـيـنــرجــي» الـتــي يترأسها
تــامــر مــرســي ،لكن املـفــاجــأة الكبرى
أن تـ ــامـ ــر ن ـف ـس ــه ب ـ ــات عـ ـل ــى وش ــك

م ـغــادرة منصبه فــي الـشــركــة خــال
سي َّ
األيام املقبلة ،حيث ُ
عي شخص
آخـ ــر م ـك ــان ــه ب ــإع ــان رسـ ـم ــي .وم ــن
ضـمــن األس ـب ــاب امل ـتــداولــة للغضب
ع ـل ــى ت ــام ــر مـ ــرسـ ــي ،ت ـع ـث ــر إطـ ــاق
ال ـق ـنــاة اإلخ ـب ــاري ــة لـ ـ ـ ــ« ،»DMCالـتــي
كــان يفترض تخصيصها لألخبار
امل ـح ـل ـيــة ،م ـقــابــل ب ـق ــاء ق ـن ــاة أخ ــرى
مرتبطة بتغطية األخ ـبــار الــدولـيــة،
ً
فـضــا عــن اسـتـمــرار عملية اإلنـفــاق
عـلــى رواتـ ــب عـمــالــة زائـ ــدة م ــن دون
االستفادة منها.
هكذا ،يجري اإلعداد إلعالن سلسلة
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات ل ـ ـ ـلـ ـ ــرأي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ت ــرت ـب ــط
بـتـطــويــر شـبـكــة ال ـق ـن ــوات الـخــاصــة
ً
أوال ،وم ــراج ـع ــة ح ـســابــات املـكـســب
وال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة امل ــاض ـي ــة،

لـ ـي ــس ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـتـ ـص ــل ب ــامل ــذي ـع ــن
وبرامجهم فقط ،بــل أيضًا بجدوى
استمرار الشبكات بالشكل الحالي،
مــا يـ ّ
ـرجــح إمكانية ح ــدوث عمليات

حركة التغييرات
المرتقبة هي السبب
الرئيس في إرجاء
المشاريع الدرامية
ً
يجري اإلعداد إلعالن سلسلة خطوات للرأي العام ،ترتبط بتطوير شبكة القنوات الخاصة أوال (أ ف ب)

دمج وتقليص تستبق نهاية العام.
حتى قبل أسابيع قليلة ،كــان تامر
مرسي يحظى بدعم كبير من جهات
مختلفة ،من بينها املـخــابــرات ،لكن
ال ـغ ـض ـبــة ع ـل ـيــه ت ـص ــاع ــدت ل ـي ـكــون
ق ــاب قــوســن أو أدن ــى م ــن الــرحـيــل،
مـ ــا لـ ــم تـ ـح ــدث م ـع ـج ــزة ت ـب ـق ـيــه فــي
ّ
منصبه ،في ظــل تواصل مسؤولني
في الجهاز مع اإلعالميني مباشرة،
وات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ـ ــرارات ع ــدي ــدة م ــن دون
الرجوع إليه.
وقـبـيــل عـيــد األض ـحــى بــأيــام قليلة،
أقـ ـص ــت ش ـب ـكــة « »DMCاإلع ــام ــي
أس ــام ــة ك ـم ــال ُم ــن ب ــرن ــام ــج «م ـســاء
 »DMCالـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ـ َّـدم أربـ ـ ــع حـلـقــات
مـنــه أسـبــوعـيــا .إق ـص ـ ٌ
ـاء ج ــاء للدفع
ب ــاإلع ــام ــي رام ـ ـ ــي رضـ ـ ـ ـ ــوان ،الـ ــذي

ح ـصــد إشـ ـ ــادة م ــن ال ـس ـي ـســي خــال
إدارتـ ـ ـ ـ ــه ج ـل ـس ــة «اس ـ ـ ـ ــأل ال ــرئـ ـي ــس»
فـ ــي «امل ــؤتـ ـم ــر ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـش ـبــاب»
بـنـسـخـتــه األخـ ـي ــرة .وي ــأت ــي إق ـصــاء
أســامــة ،وهــو رجــل أعمال باألساس
ويمتلك شركات عدة ،بسبب سخط
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات عـ ـلـ ـي ــه ،عـ ـل ــى رغـ ـ ــم أن ــه
معروف بوالئه للنظام ،لكن أحيانًا
يـ ـخ ــرج عـ ــن الـ ـن ــص ويـ ـتـ ـط ــرق إل ــى
بعض األمور التي ال تعجب ضباطًا
ك ـبــارًا فــي ال ـج ـهــاز ً ،األم ــر ال ــذي دفــع
إلــى إطــاحـتــه ف ـجــأة ،وبرفقته فريق
اإلعــداد الــذي عمل معه منذ انطالق
القناة قبل نحو  30شهرًا.
حركة التغييرات املرتقبة هي السبب
املشاريع الدرامية
الرئيس في إرجاء
ّ
التي كان يفترض أن تنفذها شركة

«سينرجي» لرمضان املقبل .فعلى
عـ ـك ــس الـ ـ ـع ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ل ـ ــم ت ـع ـلــن
الشركة مبكرًا التعاقدات مع نجوم
ّ
ال ـفــن ،فــي ظــل سـعــي امل ـخــابــرات إلــى
توجيهات الرئيس في مجال
تنفيذ
املضامني ُامل َّ
قدمة فنيًا وإعالميًا .ذلك
أن السيسي لم يعد قادرًا على ّ
تقبل
ول ــو الـقـلـيــل مــن الـنـقــد ،بــل يــريــد أن
يشاهد اإلعالم الذي يتمناه ،إعالمًا
داعمًا للدولة ال يعارض وال يناقش،
ويكتفي بتأييد كل ما يقال من دون
حتى شرح التفاصيل أو السؤال عن
أمور قد تبدو مثار جدل .أما الدراما
والـسـيـنـمــا ،فـيــرغــب ف ــي حصرهما
فـ ــي «نـ ـ ـم ـ ــاذج وطـ ـنـ ـي ــة» و«قـ ـص ــص
ك ـفــاح» ،كالتي يـكـ ّـرم أصحابها في
«مؤتمرات الشباب».

