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العالم
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي م ـ ــع الـ ـقـ ـي ــادة
السعودية على إن ــزال ال ـقــوات البرية
الـ ـس ــودانـ ـي ــة املـ ـش ــارك ــة ف ــي الـ ـع ــدوان
ملـ ـ ـ ــؤازرة ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة وقـ ــوات
هـ ـ ــادي ف ــي صـ ـح ــراء مـ ـي ــدي ال ـتــاب ـعــة
ملحافظة حجة شمال غرب اليمن على
الحدود السعودية.
وإثـ ـ ــر ذلـ ـ ــك ،ت ـ ّ
ـوع ــد رئـ ـي ــس «ال ـل ـج ـنــة
الثورية العليا» في اليمن ،محمد علي
الـحــوثــي ،فــي آب /أغسطس املاضي،
قـ ــوات «ال ــدع ــم ال ـس ــري ــع» ال ـســودان ـيــة
ب ـ ــ«اإلبـ ــادة» .اإلعـ ــام الـحــربــي الـتــابــع
للجيش و«اللجان الشعبية» اليمنية
واك ـ ـ ــب ع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـق ــوات
ال ـســودان ـيــة ،وأظ ـه ــر مـشــاهــد ألع ــداد
كبيرة من قتلى عسكريني سودانيني
إلـ ـ ـ ــى ج ــانـ ـبـ ـه ــم ه ـ ــوي ـ ــات ع ـس ـك ــري ــة،
ودبابات وآليات سودانية مدمرة في
صحراء ميدي.
وقـ ــد ت ـع ـ ّـمــدت ال ـح ـكــومــة ال ـســودان ـيــة
إخ ـف ــاء ع ــدد الـقـتـلــى الـحـقـيـقــي ك ــي ال
تثير الرأي العام املعارض للمشاركة
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ،ح ـ ـيـ ــث لـ ـقـ ـي ــت أعـ ـ ـ ــداد

فقدت الخرطوم
 412عسكريًا في الحرب،
بينهم  14ضابطًا

توقعت «اللجنة الدولية للصليب األحمر» أن تصل حاالت اإلصابة بالكوليرا في مختلف املناطق
اليمنية إلى مليون حالة ،بحلول نهاية العام الجاري .وقال رئيس بعثة الصليب األحمر في اليمن،
ألكسندر فيت ،إن عدد الحاالت التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا حتى اآلن بلغت  750ألفًا ،فيما
بلغ عدد الوفيات ألفني و 119حالة .وفي السياق ،ورغم االعتراض والضغط السعوديني ،وافقت األمم
املتحدة أمس على تشكيل لجنة تحقيق في جميع انتهاكات حقوق اإلنسان في حرب اليمن وتحديد
املسؤولني عنها( .أ ف ب)

ك ـب ـيــرة م ــن الـ ـق ــوات م ـصــرع ـهــا خــال
ك ـســر ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة»
ال ـه ـج ـم ــات املـ ـتـ ـك ــررة ل ـت ـلــك ال ـ ـقـ ــوات،
م ـ ـس ـ ـنـ ــودة بـ ـغـ ـط ــاء ج ـ ـ ــوي سـ ـع ــودي
مـكـثــف بــات ـجــاه ص ـح ــراء م ـيــدي على
الحدود مع جيزان.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ــركـ ـ ــت ج ـ ـثـ ــث ال ـق ـت ـل ــى
الـســودانـيــن فــي ال ـص ـحــراء ،ول ــم تقم
القوات السعودية أو السودانية ّ
بأي
ع ـمــل الس ـتــرجــاع ـهــا ،ول ــم تـعـمــد إلــى
إجـ ــراء صـفـقــات مــع ال ـجــانــب اليمني
ب ـغ ـي ــة م ـب ــادل ـت ـه ــا أو ح ـت ــى ت ـحــديــد
أمكنة وجودها .وقد أظهر ناشطون
س ـ ـعـ ــوديـ ــون ف ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر األخ ـ ـيـ ــرة
أش ـ ــرط ـ ــة فـ ـي ــدي ــو ل ـ ــدع ـ ــاة وه ــابـ ـي ــن
يـقــومــون بخطب مذهبية لتحريض
ال ـج ـنــود ال ـســودان ـيــن .وف ــي الـسـيــاق
ذاتــه ،قالت وزارة الــدفــاع السودانية،
ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،إن ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر زار
فــي  23ح ــزي ــران /يــونـيــو قـبــور قتلى
القوات السودانية في مقابر البقيع،
أثناء وجــوده في املدينة املـنــورة ،من
دون اإلش ــارة إلــى أعــدادهــم أو تاريخ
مقتلهم.
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وك ــان ــت مـ ـص ــادر إع ــام ـي ــة مـتـطــابـقــة
قـ ــد ذكـ ـ ـ ــرت أن الـ ـسـ ـع ــودي ــة تــدخ ـلــت
ل ــدى واش ـن ـطــن ل ــرف ــع ال ـع ـقــوبــات عن
ال ـ ـسـ ــودان م ـقــابــل إبـ ـق ــاء ق ــوات ـه ــا فــي
جبهات القتال مــع اليمن .وكــان اسم
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي مـ ـت ــازم ــا مــع
املحكمة الجنائية الــدولـيــة؛ فمع كل
قـمــة أو ل ـقــاء خ ــارج الـ ـس ــودان ،كــانــت
تبرز التساؤالت حول تصديق الدولة
املضيفة لـبــروتــوكــول روم ــا واعتقال
البشير.
فــي  19ت ـمــوز /يــولـيــو الـحــالــي ،تقدم
ال ـب ـش ـي ــر ب ــال ـش ـك ــر ل ـل ـس ـع ــودي ــة عـلــى
ال ـج ـه ــود ال ـت ــي بــذل ـت ـهــا ف ــي تحسني
ال ـع ــاق ــات ب ــن الـ ـس ــودان وال ــوالي ــات
املتحدة األميركية ،أثناء لقائه بامللك
ال ـس ـعــودي سـلـمــان ب ــن عـبــد الـعــزيــز،
وولي العهد محمد بن سلمان.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن ال ــرئ ــاس ــة
السودانية إن البشير استجاب لطلب
ال ـق ـيــادة الـسـعــوديــة بــاالس ـت ـمــرار في
الـ ـت ــواص ــل اإليـ ـج ــاب ــي م ــع ال ـح ـكــومــة
واألج ـهــزة الرسمية األميركية خالل
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة ،م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ــرف ــع
الـنـهــائــي لـلـعـقــوبــات امل ـفــروضــة على
ال ـ ـسـ ــودان ،ورف ـ ــع اسـ ــم ال ـ ـسـ ــودان من
قائمة ال ــدول الراعية لــإرهــاب ،وحل
كافة اإلشكاالت القائمة بني البلدين.
وكـ ـم ــا هـ ــو م ـ ـعـ ــروف ،ف ـ ــإن واش ـن ـطــن
أدرجـ ــت ال ـس ــودان عـلــى قــائـمــة ال ــدول
الــراعـيــة لــإرهــاب ع ــام  ،1993بسبب
استضافته زعـيــم «الـقــاعــدة» الــراحــل
أسـ ــامـ ــة بـ ــن الدن ،ثـ ــم أوق ـ ـفـ ــت عـمــل
سفارتها في الخرطوم عام .1996
ال ـ ـفـ ــاتـ ــورة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي يــدف ـع ـهــا
ال ـس ــودان ـي ــون ،وال ـت ــي ك ـشــف الـنـقــاب
قـبــل أي ــام عــن ج ــزء كبير مـنـهــا ،ثمنًا
لقرار الرئيس عمر البشير االنخراط
فــي معركة السعودية واإلمـ ــارات في
الـيـمــن ،ال يـبــدو أنـهــا مكلفة ميدانيًا
فحسب .فــي الـسـيــاســة ،ال أثــر جديرًا
بالذكر ألي مردود لرهان البشير على
السير خلف الرياض وأبو ظبي حتى
اآلن ،س ــوى الـ ـق ــرار األخ ـي ــر لـلــرئـيــس
دون ــال ــد ت ــرام ــب شـطــب الـ ـس ــودان من
قــائـمــة مـنــع الـسـفــر ،مــع إصـ ــراره قبل
أســابـيــع على تأجيل رفــع العقوبات
ع ــن ال ـخ ــرط ــوم ،وه ــو املـطـلــب املـحــرك
لسياسة البشير الخارجية منذ ثالث
سنوات .قرار ترامب رفع السودان من
قــائـمــة الـحـظــر أت ــى ،بـحـســب مـصــادر
غربية ،استجابة ملساع إماراتية في
ً
واشـنـطــن ،مــا قــد يعطي البشير أمــا
بالسير فــي رهــانــاتــه ،على الــرغــم من
الفجوة بني العائدات وطموحاته.

الحريات
ّ
وتـ ــرح ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــم ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاد ،وك ـ ـ ــف
ب ــذاءات ـه ــم ف ــي ه ــذه األي ـ ــام الـفــاضـلــة
والشهر الـحــرام عن أمهات املؤمنني
والـصـحــابــة ال ـك ــرام» ،بحسب تعبير
املطيري.
امل ـف ــارق ــة أن ال ــوج ــوه الـسـلـفـيــة الـتــي
ّ
تصدرت هذه الحملة هي نفسها من
أعـلـنــت حــربــا كــامـيــة ،قـبــل سـنــوات،
ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،بـعــدمــا
مـنـعــت األخ ـي ــرة الــداع ـيــة الـسـعــودي
املـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرف ،مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـعـ ــري ـ ـفـ ــي ،مــن
دخول البالد .حينها ،وصف النواب
ّ
ـ«املتخبط
السلفيون قرار الحكومة ب
وغـيــر امل ـ ــدروس» ،مطالبني بإلغائه
«درءًا ل ـل ـف ـت ـنــة» ،ب ــل ب ـلــغ األم ـ ــر حـ ّـد
ال ـت ـلــويــح ب ــأن ــه «إذا ت ــم م ـنــع دخ ــول
الـعــريـفــي إل ــى ال ـب ــاد فـلــديـنــا قــوائــم
سوف نطالب بمنعها من الدخول»،
وال ـت ـهــديــد ب ــأن ّ
«أي م ـنــع سـيــواجــه
ب ـق ــوة ح ـمــايــة مل ـع ـت ـقــدات ـنــا ول ــرج ــال
الدين األجالء».
ل ـي ــس غ ــري ـب ــا إذًا ،ع ـل ــى ض ـ ــوء تـلــك
ّ
امل ـ ـ ـفـ ـ ــارقـ ـ ــات ،أن ي ـ ـشـ ــن ال ـس ـل ـف ـي ــون

هـ ـج ــومـ ـه ــم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،كـ ــذلـ ــك ل ـي ـســت
خـ ــاف ـ ـيـ ــة خ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــات ذل ـ ـ ـ ــك الـ ـهـ ـج ــوم
واألغ ــراض املـتــوخــاة مــن ورائ ــه .لكن
ع ــام ــة االس ـت ـف ـه ــام ال ـك ـب ــرى تــرتـســم
ح ـ ــول م ــوق ــف ال ـح ـك ــوم ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
الـ ـت ــي سـ ــارعـ ــت ،ب ـع ــد مـ ـ ــرور لـيـلـتــن
فقط مــن ليالي مــراســم «عــاشــوراء»،
إلــى االستجابة ملقتضيات الحملة،
ُ
بلغة ،عبر وزارة الداخلية ،الدعاة
م ِ
ال ـثــاثــة ب ـض ــرورة م ـغ ــادرة الـكــويــت.
وح ـتــى ال ي ـبــدو األم ــر كــأنــه تـجــاوب
مــع دعـ ــوات الـطـبــاطـبــائــي واملـطـيــري
وغ ـي ــره ـم ــا ،جـ ــاء اإلع ـ ـ ــان ع ـن ــه عـبــر
تـ ـ ـسـ ـ ــريـ ـ ـبـ ـ ــات نـ ـ ـش ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا ص ـح ـي ـف ــة
«الجريدة» الكويتية.
تسريبات سرعان ما استبشرت بها
املنابر اإلعالمية املوالية للسعودية،
بـ ــادئـ ــة مـ ــا ظـ ـه ــر أنـ ـ ــه فـ ـع ــل اح ـت ـف ــاء
وتهليل لـقـيــام الـكــويــت بـطــرد ثالثة
«مـ ـح ـ ّـرض ــن» ،ب ــدع ــاوى ذه ـب ــت إلــى
ّ
أبعد ّ
احتج به النواب السلفيون؛
مما
إذ ألصقت وسائل اإلعالم السعودية
بـ ــالـ ــدعـ ــاة الـ ـث ــاث ــة ص ـف ــة «املـ ــواقـ ــف

الـطــائـفـيــة والـتـحــريـضـيــة واإلسـ ــاءة
للتعايش بــن ال ـطــوائــف» .ولــم يفت
تلك الــوســائــل ،طبعًا ،التشديد على
ارتباط مزعوم بني املطرودين وإيران
التي «تتخذ من احتفاالت عاشوراء
مناسبة للتحرش بــالـكــويــت» ،علمًا
بأن الدعاة املطرودين تبرز أسماؤهم
في مجاالت النشاط الديني الدعوي
ال ـب ـح ـثــي ال ـخ ـط ــاب ــي ،وال ص ـلــة لهم
باملمارسات السياسية.
عـلــى املـقـلــب الـكــوي ـتــي ،ب ــرزت ردود
ف ـع ــل م ـ ـنـ ـ ّـددة مـ ــن ق ـب ــل ش ـخ ـص ـيــات
ورج ـ ـ ـ ــال دي ـ ـ ــن ،كـ ـ ــان أب ـ ــرزه ـ ــا ب ـي ــان
صدر باسم «علماء الكويت» ،طالب
الحكومة بالرجوع عن قرارها إبعاد
«جمع من خطباء املنبر الحسيني»،
داع ـي ــا «أهـ ــل الـحـكـمــة وال ـع ـق ــاء في
الـحـكــومــة إل ــى أن ال يـنـسـحـبــوا إلــى
مثل هذه األفعال التي يقف وراء ها
الطائفيون» ،محذرًا من أنه في حال
االستمرار في القرار «فإننا كعلماء
سنتخذ كــافــة اإلج ـ ــراء ات ...لحماية
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة

ب ــإق ــام ــة ال ـش ـعــائــر ال ــدي ـن ـي ــة» .ودان
نواب في البرملان الكويتي ،بدورهم،
ق ــرار ال ـط ــرد ،مـعـتـبــريــن أن «م ـعــاداة
الشعائر الحسينية جاء ت في فترة
ال ـت ــزوي ــر وال ـت ـج ـن ـيــس ال ـس ـيــاســي»،
محذرين من أنه في حال االستمرار
فــي هــذا النهج ،فــإن الـقــادم سيكون
«خطيرًا».

كان الكويتيون على موعد
مع حملة «تفتين» جديدة
قادها نواب التيار السلفي
ت ـ ـحـ ــذيـ ــرات ال ي ـ ـبـ ــدو أن ـ ـهـ ــا ب ـع ـي ــدة
م ــن ال ــواق ــع ،ف ــي ظ ــل تـعــاظــم الـنـفــوذ
ال ــذي يتمتع بــه الـتـيــار الـسـلـفــي في
الـ ـك ــوي ــت ،وت ــواصـ ـل ــه الـ ـحـ ـي ــوي مــع
ال ــوه ــاب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــي ارت ـب ــاط
ّ
ع ـضــوي تـجــلــت آخ ــر م ـظــاهــره عقب
«مــؤت ـمــر غ ــروزن ــي» ال ـش ـه ـيــر ،حيث
ّ
سلفيو الكويت إلى عقد مؤتمر
بادر

م ـضــاد دع ــوا إل ـيــه سلفيني مــن غير
دولــة ،في مقدمها السعودية ،قــرروا
ف ــي ّخ ـتــامــه أن «ال ـس ـل ـف ـيــن ه ــم أهــل
ال ـســنــة» ،وأن «م ــا عــداهــم مــن الـفــرق
فـ ــرق ّ
ذمـ ـه ــا رس ـ ــول ال ـ ـلـ ــه» ،راف ـض ــن
نسبة الجماعات املتطرفة إلى «شيخ
اإلسالم ابن تيمية ،واإلمام محمد بن
عبد الوهاب».
إزاء ذلــك ،تظهر السلطات الكويتية
أمام تحدي الحفاظ على «الوصفة»
التي حمت بها ،في ما مضى ،التنوع
الــدي ـنــي ف ــي الـ ـب ــاد ،وأب ـق ــت هــامــش
الـحــريــات ال ــذي تتمايز بــه عــن بقية
«شـقـيـقــاتـهــا» فــي الـخـلـيــج عـلــى قيد
ال ـح ـيــاة .هــامــش دائ ـم ــا م ــا يتعرض
الخ ـت ـب ــارات يـضـيــق م ــن خــال ـهــا أو
ي ـت ـســع ،إال أن ال ـس ـن ـتــن األخ ـيــرتــن
أظ ـ ـهـ ــرتـ ــا أن ح ـ ـجـ ــم ال ـ ـت ـ ـمـ ــاهـ ــي مــع
السياسات السعودية الرافضة ألي
فعل سياسي معارض بلغ مستوى
قــد ينسف «الصيغة» الكويتية ،مع
ما من املحتمل أن يؤدي إلى تبعات
على األمن واالستقرار.

