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ّ
تل أبيب تحذر من تسوية
من دون أميركا
يحيى دبوق
جـ ّـددت إسرائيل أمــس اإلعــراب عن قلقها

مــع هاجس الجيب الـكــردي متحديًا
األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ـ ــراضـ ـ ــي بـ ـقـ ـي ــام ك ـي ــان
ك ــردي وامل ــؤي ــد ملـشــاركـتــه فــي املـســار
السياسي؟ وربـمــا سيكون أول قــرار
استراتيجي وازن للرئيس املنتخب
دونــالــد تــرامــب ،بعد تسلمه مقاليد
حـكـمــه ،املـشــاركــة فــي جــولــة أسـتــانــة،
وهــو مسرح أع ـ ّـده الــروســي والتركي
واإلي ـ ــران ـ ــي ،ل ــرس ــم م ـعــالــم مستقبل
الـ ـ ـخ ـ ــارط ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.
ومن املؤكد أن السياسات األميركية
اآلفلة والصاعدة غازلت وتستمر في
م ـغــازلــة أكـ ــراد ســوريــا والـ ـع ــراق ،في
تأييد واضح لكيان ذاتي كردي .كيف
ال وهم يسيطرون على مناطق نفطية
فــي كــا الـبـلــديــن؟ وفــي هــذا السياق،
رأى رئيس دائرة العالقات الخارجية
ف ــي ح ـكــومــة إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان ،فــاح
م ـص ـط ـفــى بـ ـك ــر ،أن مـ ــن ال ـ ـضـ ــروري
إشــراك األكــراد السوريني والعراقيني
في لقاء أستانة .وفي السياق ،أفادت
ّ
وكـ ــالـ ــة «روداو» الـ ـك ــردي ــة ب ـ ـ ــأن «3
قياديني أكــراد تلقوا دعــوات رسمية
من تركيا لحضور محادثات أستانة،
وهم رئيس املجلس الوطني الكردي
ابــراهـيــم بـيــرو ،ونــائـبــه عبد الحكيم
ب ـش ــار واملـ ـح ــام ــي دروي ـ ـ ــش م ـيــركــان
بصفة مستشار».
ول ـ ــن يـ ـك ــون ف ــي وس ـ ــع أنـ ـق ــرة س ــوى
ال ـ ـتـ ــرح ـ ـيـ ــب ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة،
ك ــذل ــك فـ ــإن م ــوس ـك ــو ط ــامل ــا ان ـت ـظــرت
ه ــذا االعـ ـت ــراف األم ـي ــرك ــي .وف ــي ظل
الترحيب التركي والروسي والرفض
اإليــرانــي ملـشــاركــة أمـيــركـيــة ،ستكون
أس ـت ــان ــة ،ف ــي ح ــال شـ ــارك األم ـيــركــي
أو لــم ي ـشــارك ،أول اخـتـبــار مواجهة
دب ـلــومــاس ـي ــة ج ــدي ــة لـلــدبـلــومــاسـيــة
اإليرانية مع ترامب.
وم ــن خ ــال دراسـ ــة تشكيلة الــوفــود
وبرنامج هــذه الجولة املقتصر على
يــومــن فـقــط ،يـبــدو أنـهــا ،رغــم اآلمــال
التركية والــروسـيــة املـعـقــودة عليها،
ً
لـ ــن تـ ـك ــون بـ ــديـ ــا مـ ــن ج ـن ـي ــف الـ ــذي
س ـي ـظ ـهــر ن ـ ّـي ــات اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
الجديدة.

على األرجــح التأثير فــي االنتخابات
التي ستجري هــذا الـعــام فــي أوروب ــا،
«م ـ ـث ـ ـل ـ ـمـ ــا ف ـ ـع ـ ــل» ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
األميركية.
وشارك مفوض االقتصاد في االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،ب ـيــار مــوسـكــوفـتـشــي ،في
إحـ ـ ــدى دورات امل ـن ـت ــدى املـخـصـصــة
بمسألة «التفكك األوروبـ ــي» ،اعترف
خـ ــال ـ ـهـ ــا أن «األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن ل ـي ـس ــوا
س ـ ـع ـ ــداء ...ف ـه ــم ي ـع ــان ــون جـ ـ ــراء ن ـمـ ّـو
اق ـت ـصــادي ضـعـيــف وب ـطــالــة مرتفعة
وديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك غ ـض ــب
اقتصادي وثقافي».
ّ
رغــم ذل ــك ،ف ــإن نجم املـنـتــدى بامتياز
كـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس ال ـص ـي ـن ــي ،شـ ــي جــن
بينغ ،الذي افتتح املنتدى االقتصادي

ً
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تقرير

الحالة الصحية لحسني محلي تتراجع في السجن
مع استمرار اعتقاله من قبل السلطات التركية ،بدأت حالة
الزميل الصحافي حسني محلي الصحية بالتدهور ،وفق
آخــر التقارير الطبية لحالته .وأوض ــح نــائــب زعـيــم «حــزب
الـشـعــب ال ـج ـم ـهــوري» فــي إسـطـنـبــول ،بــاريــش ي ــارك ــداش،
أن «محلي يعاني من خطر انهيار نظام املناعة لــديــه» ،ما
ّ
يتسبب ع ــادة فــي الـتـهــاب يسمى مــرض «املـنــاعــة الــذاتـيــة»
(وه ــو م ــرض يـسـبــب ق ـصــور خــايــا الـجـهــاز املـنــاعــي عن
التعرف على خاليا الجسم ،فتهاجم خاليا وأنسجة الجسم
نفسه) ،وعادة ما ينتهي باإلصابة بالشلل.
وأوضـ ــح ي ــارك ــداش أن الـسـلـطــات الـتــركـيــة «ل ــم تـكـمــل بعد
الالئحة االتهامية ضد محلي ،في وقت يواجه فيه وضعًا

العاملي ،أول من أمس ،وهو أول رئيس
صيني يشارك فيه منذ إطالقه في عام
 .1971وكان لخطاب الرئيس الصيني
صـ ـ ـ ــدى إي ـ ـجـ ــابـ ــي لـ ـ ـ ــدى امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
األوروب ـيــن املـشــاركــن ،وقــالــت وزيــرة
ال ــدف ــاع األمل ــان ـي ــة ،أورس ـ ــوال ف ــون ديــر
الين ،إن الخطاب كان «مثيرًا لإلعجاب
واس ـتــرات ـي ـج ـيــا» ،مـضـيـفــة أن ــه «ن ــداء
قوي لسياسة الباب املفتوح والحوار
املباشر ضد الحمائية».
ودعــا جــن بينغ فــي خطابه إلــى بذل
جهود مشتركة لرسم مسار للعوملة
االقتصادية وصياغة أنـمــاط جديدة
للنمو والتعاون والحوكمة والتنمية
على املستوى العاملي .ووفق مؤسس
املـنـتــدى ورئـيـســه التنفيذي ،كــاوس

صحيًا خـطـيـرًا» ،مضيفًا أن نـتــائــج الـتـقــريــر الـطـبــي الــذي
أج ــري أمــس تــوضــح أن «تـعــداد الـكــريــات الـحـمــراء فــي الــدم
منخفضة بشكل حــاد ،ومن املقرر أن يتم أخذ خزعة من
نقي العظم إلجراء الفحوص الالزمة».
وأش ــار إلــى أن التقرير الطبي يشير إلــى أن «محلي غير
قــادر على االنـحـنــاء ،ويحتاج إلــى دعــائــم للمشي .كما أنه
بحاجة إلــى املشي حــوالــى ساعتني على األقــل سيرًا على
القدمني ،ولكن هناك أربعة من قوات الدرك وحارس بجانبه
فــي املستشفى ،وال يمكن الـقـيــام بــذلــك داخ ــل الـطــابــق في
املستشفى ،حيث يتم احتجاز السجناء».
(األخبار)

ش ــواب ،فــإنــه فــي ظــل تــزايــد املـخــاوف
الـعــاملـيــة ب ـشــأن الـحـمــائـيــة الـتـجــاريــة
واملشاعر املناهضة للعوملة والقضايا
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة األخ ـ ــرى،
فــإن حضور شي للمنتدى ،بالحكمة
وال ـخ ـب ــرات الـصـيـنـيــة ،يـحـمــل أهـمـيــة
تاريخية كبيرة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ــي إن «اتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــوملـ ــة
االقـتـصــاديــة بالتسبب فــي مشكالت
العالم يتعارض مــع الــواقــع وال يفيد
فــي حــل امل ـش ـكــات» ،مــؤك ـدًا «الـحــاجــة
إلــى العمل بطريقة استباقية وإدارة
العوملة االقتصادية بشكل مالئم من
أجل إطالق العنان آلثارها اإليجابية
وإعادة التوازن لها».
وت ـ ـع ـ ـهـ ــد شـ ـ ــي بـ ـ ـ ــأن تـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـص ــن

س ـت ــواص ــل ت ـقــديــم فـ ــرص ملـجـتـمـعــات
األعـمــال فــي دول أخــرى .وقــال إنــه في
األع ــوام الخمسة املقبلة ،مــن املتوقع
أن ت ـس ـتــورد ال ـص ــن سـلـعــا بـقـيـمــة 8
تــريـلـيــونــات دوالر أم ـيــركــي وتـجــذب
استثمارات أجنبية بقيمة  600مليار
دوالر وتـحـقــق اسـتـثـمــارات خارجية
بقيمة  750مليار دوالر.
وك ــان املـمـثــل الــوحـيــد عــن تــرامــب في
املنتدى هــو أنطوني سكاراموتشي،
أحد مستشاريه ،الذي قال إن املشكلة
بــالـنـسـبــة إل ـي ــه م ــع ال ـعــوملــة ه ــي عــدم
توازن اتفاقات التبادل التجاري الحر،
معتبرًا أن على «الصينيني أن يأتوا
إلينا لتحقيق هذا التوزان».
(األخبار)

إزاء تـ ـط ــورات ال ـســاحــة ال ـس ــوري ــة ،وشـبــه
ّ
تفرد أعدائها في فــرض أهدافهم وتعزيز
مكانتهم ،في ظل غياب وتغييب للجانب
األم ـيــركــي ،الـحـلـيــف األك ـثــر مــوثــوقـيــة في
حـفــظ مـصــالــح إســرائ ـيــل .ه ــذا الـقـلــق دفــع
إسرائيل الى رفع الصوت مع نبرة تهديد
واضـحــة ج ـدًا ،عبر وزي ــر أمنها أفيغدور
ليبرمان ،من أنها لن تقف مكتوفة األيدي
ح ـي ــال ّأي ت ـط ــور ف ــي ال ـج ـنــوب ال ـس ــوري،
وتـحــديـدًا فــي الـجــزء املـحــرر مــن الـجــوالن،
ترى أنه قد ّ
يضر بمصالحها.
ب ــات واض ـحــا مــن الـتـصــريـحــات واملــواقــف
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وم ـن ـهــا ت ـصــريــح لـيـبــرمــان،
وج ـ ــود مـ ـخ ــاوف لـ ــدى ت ــل أبـ ـي ــب ،يـتـكــرر
التعبير عـنـهــا ،مــن ع ــودة سـيـطــرة الــدولــة
الـســوريــة عـلــى املنطقة املـحــاذيــة للجوالن
املحتل .الخشية تنبع من أن عودة الجيش
ال ـس ــوري للمناطق قــد تـتـبـلــور بموجبها
إم ـكــان ـيــة ف ــرض م ـعــادلــة تـ ــردع إســرائ ـيــل
الح ـق ــا ع ــن ال ـس ــاح ــة .م ــن نــاح ـيــة ثــان ـيــة،
وأســاسـيــة ،يشعر اإلســرائـيـلــي ّأن موقعه
ومصالحه في سوريا ستبقى مهددة رغم
تنسيقه مع الروسي ،في ظل غياب الجانب
األميركي عنها ،وهــو الطرف (األميركي)
الذي يتبنى مصالح إسرائيل بشكل كامل.
مــن هـنــا ،يــأتــي حــديــث إســرائ ـيــل ويتكرر
حول تحميل األميركي مسؤولية ما يحدث
في سوريا ،في ظل انكفائه وغيابه عنها.
وق ـ ــال ل ـي ـبــرمــان ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى اإلذاع ـ ــة
الـعـبــريــة ،أم ــس ،إن ــه «ال يـعـقــل أن يـتـحـ ّـول
الجوالن (املحرر) إلى منصة لشن هجمات
ضد إسرائيل .نحن ال
نـبـحــث عــن مـغــامــرات،
ل ـكــن عـلـيـنــا أن نـكــون
جــاهــزيــن ملــواج ـهــة أي
ت ـ ـطـ ــور ،إذ ال ن ـع ــرف
كـ ـي ــف س ـ ـتـ ــرد إي ـ ـ ــران
وح ـ ــزب ال ـل ــه ف ــي حــال
ال ـتــوصــل إل ــى تـســويــة
في سوريا».
وأعرب عن أمله بأن تعود الواليات املتحدة
لـلـعــب دورهـ ــا فــي س ــوري ــا ،إذ إن ـهــا «امل ــرة
األول ــى التي تكون واشنطن خــارج اللعبة
وب ـع ـيــدة ع ــن م ـحــاولــة وق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
ـورت ـهــا بــن
ف ــي س ــوري ــا ،ال ـت ــي ي ـج ــري ب ـلـ ً
روس ـيــا وتــركـيــا وإي ـ ــران» ،قــائــا «آم ــل أن
تعود الــواليــات املتحدة األميركية اآلن الى
منطقتنا».
ل ـكــن ه ــل م ـخ ــاوف إس ــرائ ـي ــل ،ك ـمــا يـعـ ّـبــر
عنها من تل أبيب ،قد تدفعها الــى تغيير
مقاربتها للساحة السورية؟ وهــل تندفع
إل ــى م ـحــاولــة ف ــرض أو تــوسـيــع الـخـطــوط
الحمراء ضمن دائــرة أوســع ،رغــم أنها قد
تفضي إلــى مــواجـهــة؟ أحــد السيناريوات
امل ـق ــدرة ق ــد ي ـكــون عـبــر تــوسـيــع ت ــل أبـيــب
رعايتها للجماعات املسلحة في الجنوب
ال ـس ــوري ،املـسـيـطــرة عـلــى أجـ ــزاء واسـعــة
ّ
مــن ال ـحــدود ،وتبنيهم بالكامل ومحاولة
منع هزيمتهم العسكرية في حال اتخذت
دمـشــق وحـلـفــاؤهــاّ ق ــرارًا باجتثاثهم ّ ،إال
أن ــه سـيـنــاريــو يـتـطــلــب مــزي ـدًا مــن الـتــرقــب
لتصريحات إسرائيل وأفعالها ،في املقبل
من األيام.

