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العالم

العالم

الجزائر أع ـلــن الــرئـيــس ال ـجــزائــري إل ـغــاء االن ـت ـخــابــات الرئاسية
التي كانت مقررة الشهر المقبل ،وتمديد بقائه في
الحكم ،مع الكشف عن ّخريطة طريق إلدارة مرحلة
انتقالية تتيح له تسليم الدفةُ .
وينتظر أن يتولى األخضر
اإلبراهيمي رئاسة ندوة وطنية في هذه الفترة ،إلقرار
إصالحات قانونية ودستورية

ّ
عرض متجدد لكسب الوقت

ّ
بوتفليقة يتنحى...
ويبقى رئيسًا!
الجزائر ــــ محمد العيد
ف ــاج ــأ ق ـ ـ ــرار ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز
بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،االن ـس ـح ــاب ن ـهــائ ـيــا من
الـ ـحـ ـك ــم ،وإن عـ ـب ــر خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق
ُ
ل ــم ت ـك ـشــف تـفــاصـيـلـهــا كــام ـلــة بـعــد،
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــن ،بـ ـم ــن ف ـي ـه ــم أنـ ـص ــار
ترشحه لوالية رئاسية خامسة ،فيما
خــرج بعضهم لالحتفال بما عـ ّـدوه
«انـتـصــارًا» ،وأعلنت نقابات وقفها
اإلضــراب العام الــذي دعــت إليه .لكن
ً
هــذه ال ـق ــرارات ،بـقــدر مــا بــدت تـنــازال
ك ـب ـي ـرًا م ــن ِق ـ َـب ــل ال ــرئ ـي ــس ،الـتـقـطـهــا
خصومه على أنها «مناورة جديدة»
ل ـل ـب ـقــاء رئ ـي ـس ــا ملـ ــدة ث ـمــان ـيــة أش ـهــر
أخـ ـ ــرى ،م ــن دون إجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
رئاسية حتى ،وهــو ما عـ ّـدوه تعديًا
على الدستور .وفي مواقع التواصل
االجتماعي ،تحول وســم (هاشتاغ)
«ال للعهدة الخامسة» إلى«ال لتمديد
العهدة الرابعة».
ورغـ ــم ا ّل ـت ـحــول ف ــي خ ـط ــاب الـسـلـطــة،
الذي دشنه أول من أمس رئيس أركان
الجيش املقرب من الرئيس ،أحمد قايد
صــالــح ،بــال ـقــول إن الـجـيــش يتقاسم
م ــع ال ـش ـعــب «ذات ال ـق ـيــم» و«ال ـن ـظــرة
املستقبلية الواحدة» ،لم يجد مراقبون
في قرارات بوتفليقة أمس أي تحقيق
أله ــداف االحتجاجات الواسعة التي

ت ــرف ــض ال ـع ـه ــدة ال ـخــام ـســة وت ـطــالــب
ّ
بــرح ـي ـلــه ،خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل تــأجـيــل
االنتخابات إلــى أجــل غير معلوم ،بل
م ــن ش ــأن ت ـلــك ال ـ ـقـ ــرارات إبـ ـق ــاؤه مــدة
إض ــاف ـي ــة ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،وهـ ــو م ــا كــان
يــريــده مــن الـعــرض األول ال ــذي قـ ّـدمــه،
بعدم الترشح مـجــددًا فــي حــال الفوز
ب ـع ـهــدة خ ــام ـس ــة ،ع ـلــى أن يـقـصــرهــا
ً
على عــام واحــد بــدال مــن خمسة .لكن
الرئيس أبــدى لهجة أكثر تصالحية،
أمس ،إذ اعترف في مقطع من رسالته
ب ــأن ظــروفــه الصحية لــم تـعــد تسمح
ل ــه ب ـمــواص ـلــة ال ـح ـكــم ،رغ ــم أن ــه فــاجــأ
ّ
ال ـج ـم ـيــع ب ــاإلع ــان أن ــه ل ــم ي ـن ـ ِـو «ق ــط
اإلقـ ـ ــدام ع ـلــى ّط ـل ـب ـهــا» ،ن ـظ ـرًا لحالته
الصحية وســنــه اللتني ال تتيحان له
«سوى أن أؤدي الواجب األخير تجاه
الشعب الجزائري».
وأعلن بوتفليقة تأجيل االنتخابات
الرئاسية التي كانت مقررة يــوم 18
نيسان /أبــريــل املقبل إلــى أجــل غير
معلوم ،عــازيــا ذلــك إلــى «االستجابة
للطلب ال ُـم ِل ّح الذي وجهتموه إلي»،
ب ـع ــدم ــا خ ـ ــرج م ــاي ــن ال ـج ــزائ ــري ــن
رفضًا إلجرائها بسبب ترشحه فيها.
واستكمل ذلك بإعالن إقالة الحكومة
الحالية الـتــي يـقــودهــا الــوزيــر األول
أح ـ ـمـ ــد أوي ـ ـحـ ـيـ ــى املـ ـغ ـ ـضـ ــوب عـل ـيــه
شـعـبـيــا ،واس ـت ـبــدال وزي ــر الــداخـلـيــة

خرج جزائريون لالحتفال بما ّ
عدوه «انتصارًا» بعد قرارات الرئيس (أ ف ب)

نور الدين بدوي به ،مع تعيني وزير
الخارجية السابق رمطان لعمامرة
الـ ــذي يـحـظــى ب ـق ـبــول شـعـبــي نــائـبــا
ل ـل ــوزي ــر األول .ورأى ف ــي ال ـت ـعــديــل
الحكومي «ردًا مناسبًا على الـمطالب
التي جاءته من الشعب».
ّ
ولـ ـ ـع ـ ــل أه ـ ـ ـ ــم م ـ ــا ج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي رسـ ــالـ ــة
بوتفليقة أنه عرض بالتفصيل كيف
سـيــديــر املــرحـلــة ال ـتــي سيبقى فيها
رئـيـســا لترتيب خــروجــه مــن الحكم.
إذ أعـ ـل ــن اعـ ـت ــزام ــه إطـ ـ ــاق «الـ ـن ــدوة
الــوط ـن ـيــة ال ـجــام ـعــة امل ـس ـت ـق ـلــة الـتــي

رأى محتجون في
قرارات الرئيس ّ«انتصارًا
جزئيًا» ،فيما عدها
آخرون «مناورة جديدة»

ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات
الالزمة ،لتدارس وإعداد واعتماد كل
أنواع اإلصالحات» ،وستتولى أيضًا
«تنظيم أعمالها بحرية تامة ،بقيادة
هيئة رئــاسـيــة تـعــدديــة ،على رأسها
َ
شـخـصـيــة وط ـن ـيــة مـسـتـقـلــة تـحـظــى
بــالـقـبــول وال ـخ ـبــرة ،عـلــى أن تحرص
هــذه الندوة على الفراغ من ُع َ
هدتها
قبل نهاية عام  ،»2019على أن ُيعرض
«مشروع الدستور الذي ُّ
تعده الندوة
الوطنية على االسـتـفـتــاء الشعبي».
كذلك فإنها «هي التي ستتولى بكل

س ـيــادة تـحــديــد مــوعــد تــاريــخ إج ــراء
االنتخاب الرئاسي ،الذي لن أترشح
له بأي حال من األحوال».
وت ـع ـ ّـه ــد بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،ب ـعــد اسـتـكـمــال
أع ـم ــال «الـ ـن ــدوة الــوط ـن ـيــة» ،بتعيني
ح ـك ــوم ــة كـ ـ ـف ـ ــاءات ت ـن ـب ـثــق مـ ــن ه ــذه
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوة ،ل ـ ـ ــإش ـ ـ ــراف ع ـ ـلـ ــى ت ـن ـظ ـيــم
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة .كــذلــك أعـلــن
ان ـس ـح ــاب اإلدارة م ــن ت ـن ـظ ـيــم ه ــذه
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وذلـ ـ ــك ب ــإن ـش ــاء لـجـنــة
ان ـت ـخــاب ـيــة وط ـن ـيــة مـسـتـقـلــة تـشــرف
ّ
ع ـل ـي ـه ــا ،وهـ ـ ــو املـ ـطـ ـل ــب الـ ـ ـ ــذي ظ ــل ــت

فلسطين

سوريا

غراهام يحشد لـ«أسرلة» الجوالن...
بحجة «الوجود اإليراني»
بعد تقديم مشروع قانون
أميركي يطالب باالعتراف
بسيادة إسرائيلية على الجزء
المحتل من هضبة الجوالن،
زار أحد ّ
عرابيه ،وهو ّليندسي
غراهام ،التالل المطلة على
القنيطرة ،مناديًا بأن انسحاب
إسرائيل من الجوالن سيكون
«كابوسًا استراتيجيًا»
احتشد مئات مــن السوريني عند معبر
القنيطرة املــوصــل إل ــى الـجــانــب املحتل
مــن ال ـجــوالن ،فــي وقـفــة رمــزيــة متزامنة
م ــع زيـ ـ ــارة اس ـت ـف ــزازي ــة لـعـضــو مجلس
ال ـش ـيــوخ األم ـي ــرك ــي لـيـنــدســي غ ــراه ــام،
لـجــزء الهضبة املحتل ،بصحبة رئيس
ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،
والسفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد
فريدمان .األعالم السورية كانت حاضرة
أمام الزائر األميركي ومسؤولي حكومة
ال ـعــدو وجـيـشــه ،فــي رســالــة مـفــادهــا أن
االع ـت ــراف األم ـيــركــي املـفـتــرض بـسـيــادة
إسرائيل على الجزء املحتل من الجوالن،
وه ــو مــا ي ـحــاول غ ــراه ــام الـحـشــد ل ــه ،ال
ّ
يـغـ ّـيــر مــن تـطــلـعــات ال ـســوريــن لتحرير
أرضـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم .وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـحـ ـض ــر الـ ـ ــزيـ ـ ــارة
وال ـت ـص ــري ـح ــات الـ ـت ــي خ ــرج ــت ع ـبــرهــا
ف ــي ال ـح ـســابــات اإلســرائـيـلـيــة الــداخـلـيــة
لدعم نتنياهو ،فهي ّ
تعد خطوة مهمة
سـيـسـتـثـمــرهــا أع ـض ــاء ت ـيــار واسـ ــع في
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ األمـ ـي ــرك ــي لـتـســويــق
ف ـ ـكـ ــرة االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ـ ـس ـ ـيـ ــادة إس ــرائـ ـي ــل
عـلــى ال ـج ــوالن ،وتــوظـيـفـهــا فــي املـقــاربــة
األميركية للملف السوري.
ومــن تــال الـجــوالن املحتلة أمــس ،أشــار
السيناتور الجمهوري إلى أنه «ال يمكن
تـصــور ،اآلن أو فــي املستقبل ،أن تمنح
إسرائيل الجوالن ألي طرف ...وال سيما
فــي ض ــوء الـتـهــديــدات الـتــي تــواجـهـهــا»،
مؤكدًا أنه سيعمل مع ّالرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ل ـحــثــه ع ـلــى دعـ ــم هــذا
الـ ـت ــوج ــه .ورأى غـ ــراهـ ــام أن ان ـس ـحــاب

إسرائيل من الجوالن سيكون «كابوسًا
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ...وانـ ـتـ ـح ــارًا س ـيــاس ـيــا»،
منبهًا إلى «القلق اإلسرائيلي ـ األميركي
املشترك من تعزز الــوجــود اإليــرانــي في
سوريا» .وال تنفصل إشــارة السيناتور
إلى «الوجود اإليــرانــي» عن سياق ّ
نص
مشروع القانون الذي شارك في صياغته
م ــع عـ ــدد م ــن أع ُـض ــاء مـجـلــس الـشـيــوخ
الجمهوريني ،وق ـ ِّـدم الشهر املاضي إلى
املجلس .إذ يشير املشروع في «مبررات»
طرحه إلى أن «إيــران استخدمت الحرب
في سوريا إلقامة وجود عسكري طويل
األم ــد ،ملهاجمة إســرائـيــل مــن مرتفعات
الجوالن ،وإنشاء ممرات إقليمية تسمح
لها بتزويد قواتها ووكالئها اإلرهابيني
باألسلحة» .ويذهب إلى التأكيد أنه «ال

يؤكد مشروع القانون
ضرورة «مواجهة
النظام السوري تداعيات
جيوسياسية»
(أ ف ب)

يمكن ضمان أمن إسرائيل من الهجمات
من سوريا ولبنان دون سيادة إسرائيلية
ع ـل ــى م ــرت ـف ـع ــات ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالن» ،وإل ـ ـ ــى أن
«الحقائق الجديدة على األرض ،بما في
ذلك وجود إيران في سوريا (تفرض أن)
أي اتفاق سالم بني إسرائيل وسوريا لن
يتحقق إال على أساس بقاء إسرائيل في
هضبة ال ـج ــوالن» .ومــن زاوي ــة الحديث
عــن «مصالح األمــن القومي األميركية»
من تمرير املـشــروع ،يقول ّ
نصه إن ذلك
سيضمن أن «يواجه نظام الرئيس بشار
األسد تداعيات سياسية وجيوسياسية
لقتله املدنيني ،وللتطهير ّ العرقي الذي
مــارســه ضــد ال ـعــرب ال ـســنــة ،إل ــى جانب
استخدام أسلحة الدمار الشامل».
ويـ ـتـ ـق ــاط ــع ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن «تـ ــداع ـ ـيـ ــات
سياسية» تطاول الحكومة السورية ،مع
التوجه األوروبي لربط أي مساعدات في
مـجــال إع ــادة اإلع ـمــار بمسار «االنـتـقــال
السياسي» .ويحضر «مؤتمر بروكسل
ال ـث ــال ــث  ،»2019 -ال ـ ــذي يـنـطـلــق ال ـيــوم
ّ
ويستمر ليومني ،كمحطة لتجديد تلك
املقاربة األوروبية ،وال سيما أنه ينعقد
ت ـح ــت شـ ـع ــار «دع ـ ــم م ـس ـت ـق ـبــل س ــوري ــا
واملنطقة» .ووفــق البيان الرسمي الذي
ن ـش ــره م ــوق ــع «االت ـ ـحـ ــاد اإلل ـك ـت ــرون ــي»،
ف ــإن ه ــذه ال ـ ــدورة تـشـهــد ح ـضــور «ع ــدد
غير مسبوق مــن ممثلي املنظمات غير
الحكومية السورية واإلقليمية والدولية
واملـجـتـمــع امل ــدن ــي» إل ــى بــروكـســل حيث
ّ
سيجتمع ما ال يقل عن  800مشارك.
وتأتي تلك التطورات في موازاة مؤتمر
آخــر ُيعقد بعد غــد فــي لــواء إسكندورن
(إقـلـيــم ه ــات ــاي) ،ويـحـضــر فـيــه وف ــق ما
أفــادت به أوســاط معارضة ممثلون عن
«الجيش الوطني» ،و«الجبهة الوطنية
ّ
للتحرير» ،وكل من «االئتالف» ،و«هيئة
الـتـفــاوض» ،و«وف ــد أسـتــانــا امل ـعــارض»،
إلى جانب «املجلس اإلسالمي السوري».
وي ـن ـع ـقــد امل ــؤت ـم ــر ال ـ ــذي ت ــرع ــاه أن ـق ــرة،
فـيـمــا يـسـتـمــر الـتـصـعـيــد ضـمــن منطقة
«خفض التصعيد» في إدلب ومحيطها،
حـيــث ل ــم تـتــوقــف الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة وال
القصف املدفعي ،برغم اإلع ــان التركي
عــن تسيير دوريـ ــات عسكرية فــي طــول
املنطقة «منزوعة السالح».
(األخبار)

مقالة تحليلية

«غضب» مصري من «خطوة عباس»:

مباحثات التهدئة مستمرة
نفذت «فتح» ما ترى
أنها خطوة لمواجهة
«صفقة القرن» ،وقررت
تشكيل حكومة برئاستها،
في مخالفة ّ
لتوجهات
المخابرات المصرية التي
أعربت عن غضبها من
ذلك ،لكن كل هذا لم يؤثر
في سير مباحثات التهدئة
التي ترتقب نهاية شهر
حاسمة

املعارضة تنادي به منذ سنوات من
دون استجابة.
وتـ ـشـ ـي ــر مـ ـ ـص ـ ــادر «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إل ــى
أن املـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــوث األم ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي ،األخ ـ ـضـ ــر
اإلب ــراه ـي ـم ــي ،ه ــو ال ـ ــذي سـيـقـتــرحــه
الــرئ ـيــس بــوتـفـلـيـقــة إلدارة ال ـن ــدوة،
باعتباره يحظى برصيد معتبر لدى
ك ــل أحـ ــزاب الـسـلـطــة كـمــا امل ـعــارضــة.
وي ـن ـت ـظ ــر أن ي ـظ ـه ــر بــوت ـف ـل ـي ـقــة مــع
اإلب ــراه ـي ـم ــي ف ــي غ ـض ــون ال ـســاعــات
امل ـق ـب ـلــة .ل ـكــن اإلشـ ـك ــال الـ ــذي يــواجــه
األخـيــر أنــه أدى دور «شــاهــد الــزور»
ع ـلــى ص ـحــة بــوتـفـلـيـقــة ك ـمــا يتهمه
ب ـ ــذل ـ ــك ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــاء ،ب ـس ـبــب
االسـتـعــانــة الــدائ ـمــة بــه لـلـظـهــور مع
الرئيس كلما كثرت الشائعات حول
تدهور صحة األخير.
وفـ ـ ـ ــي أول رد ف ـ ـ ّعـ ــل ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـ ـ ــرارات
ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة ،ح ـ ـ ــذر الـ ـن ــاش ــط فـضـيــل
ب ــوم ــال ــة م ـ ــن «ت ـ ــاع ـ ــب خ ـط ـي ــر جـ ـدًا
بحراك الشعب ،ومحاولة إلجهاضه،
بقرار طغمة ال هو دستوري وال هو
أخ ــاق ــي وال ي ـه ــدف إال إل ــى تـجــديــد
ال ـن ـظــام م ــن ال ــداخ ــل ،وب ـت ـحــالــف مع
أح ــزاب وشخصيات مشبوهة ،ومن
ثـ ــم ال ـت ـم ـك ــن ل ـع ـصــب املـ ـ ــال ال ـفــاســد
وعـصــابــاتــه» .ودع ــا إلــى «االسـتـمــرار
في حراكنا الشعبي بأي ثمن للوقوف
فــي وجــه مخططات الـنـظــام مــن أجل
س ـي ــادة الـشـعــب وت ـحــريــر ال ـجــزائــر».
فــي امل ـقــابــل ،رأى امل ـحــامــي مصطفى
ب ــوش ــاش ــي ف ــي م ــا جـ ــرى «ان ـت ـص ــارًا
جزئيًا» ،داعيًا إلى مواصلة الضغط
لـ ـف ــرض مـ ــن ي ــري ــده ــم الـ ـج ــزائ ــري ــون
لتسيير املرحلة االنتقالية.
ويـ ـعـ ـي ــب ق ــان ــونـ ـي ــون عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرارات
بــوتـفـلـيـقــة عـ ــدم اس ـت ـن ــاده ــا إلـ ــى أي
قاعدة دستورية .ويعرب هــؤالء ،في
حديث إلــى «األخـبــار» ،عن خشيتهم
مــن أن يـكــون الــرئـيــس قــد اعـتـمــد في
قــراراتــه على امل ــادة الدستورية التي
تتيح له إعــان الحالة االستثنائية؛
إذ ت ـنــص املـ ـ ــادة  107م ــن الــدس ـتــور
الجزائري على إمكانية إقــرار الحالة
ّ
«مهددة
االستثنائية إن كانت البالد
بـ ـخـ ـط ــر داهـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ــوش ـ ــك أن ي ـص ـيــب
مؤسساتها الدستورية أو استقاللها
أو س ــام ــة ت ــراب ـه ــا» ،وه ــو م ــا يتيح
للرئيس اتخاذ الـقــرارات التي يراها
ً
مناسبة ،كتأجيل االنتخابات مثال.
لـ ـك ــن اإلش ـ ـ ـكـ ـ ــال ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ــان ال ـح ــال ــة
االسـتـثـنــائـيــة أن ـهــا تـعـطــي للرئيس
ص ــاح ـي ــات ش ـبــه م ـط ـل ـقــة ،وهـ ــو في
ح ــال ــة صـحـيــة م ـت ــده ــورة ،م ــا يعني
ع ــودة الـشـكــوك فــي َم ــن يـقــرر مكانه،
وغياب ضمانات التزام كل تعهداته.
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غزة ــــ هاني إبراهيم
عـلــى رغ ــم اس ـت ـبــاق رئ ـيــس الـسـلـطــة
الفلسطينية ،محمود عباس ،قراره
تـشـكـيــل ح ـكــومــة ج ــدي ــدة ،بــإرســالــه
عـ ـض ــو الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـح ــرك ــة
«فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح» ،ج ـ ـبـ ــريـ ــل الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــوب ،إلـ ــى
القاهرة ،قبل ثالثة أسابيع ،ملعرفة
املوقف املصري من هذه الخطوة ،إال
أن املصريني عــادوا وأبــدوا غضبهم
من الخطوة التي عارضوها مسبقًا،
ألن ـه ــا سـتـنـعـكــس س ـل ـبــا ع ـلــى مـلــف
املصالحة ،كما تفيد بــذلــك مصادر
م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى س ـي ــر امل ـب ــاح ـث ــات مــع
الوفد املصري.
تقول املصادر لـ «األخبار» إنه خالل
املباحثات اشتكت حركة «حماس»
مــن «ال ـخ ـطــوات األح ــادي ــة الـجــانــب»
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ــواصـ ـ ــل عـ ـ ـب ـ ــاس ف ــرضـ ـه ــا،
وآخرها «تشكيل حكومة فتحاوية
بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن أي تـ ـ ــوافـ ـ ــق» ،وهـ ـ ــو مــا

قابله املـصــريــون بإبالغهم الحركة
«امـتـعــاضـهــم وغضبهم مــن تكليف
ال ـق ـيــادي ال ـف ـت ـحــاوي مـحـمــد اشتية
تشكيل حكومة جديدة».
ويـنـظــر كـثـيــرون إلــى خـطــوة «فـتــح»
على أنـهــا «رصــاصــة الــرحـمــة» على
اتفاق املصالحة األخير الــذي رعته
ال ـقــاهــرة نـهــايــة  ،2017وكــانــت تــرى
فـ ـي ــه حـ ـك ــوم ــة «الـ ـ ــوفـ ـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي»
قــاعــدة يمكن الـبـنــاء عليها لتنفيذ
ب ـ ــاق ـ ــي ب ـ ـن ـ ــود امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة املـ ـتـ ـف ــق
عليها منذ  .2011أمــا وجهة النظر
«الفتحاوية» ،فهي أن تأخر تنفيذ
اتـ ـ ـف ـ ــاق املـ ـص ــالـ ـح ــة ،وعـ ـ ـ ــدم ت ـم ـكــن
ال ـح ـكــومــة ف ــي غ ـ ــزة ،وأخـ ـيـ ـرًا ق ـبــول
ّ
الـ ـق ــاه ــرة إعـ ـ ـ ــادة ت ـس ــل ــم «حـ ـم ــاس»
َ
معبري رفح وكرم أبو سالم ،عوامل
ن ـس ـفــت االت ـ ـفـ ــاق وأن ـه ـت ــه ب ـمــواف ـقــة
الراعي املصري.
تشرح املصادر نفسها أن «الغضب
ّ
مبني على رفــض القيادة
املـصــري»
امل ـصــريــة مـسـبـقــا م ــا نـقـلــه امل ـن ــدوب
ال ـف ـت ـح ــاوي إلـ ــى وزي ـ ــر «امل ـخ ــاب ــرات
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة» ،ع ـ ـبـ ــاس ك ـ ــام ـ ــل ،ال ـش ـه ــر
املـ ــاضـ ــي ،م ــن أن م ــا ي ـف ـع ـلــه ع ـبــاس
«خطوة ملواجهة صفقة القرن» .لكن
ه ــذه الـخـطــوة تــزيــد عمليًا الـخــاف
بني القاهرة والسلطة الذي هدأ منذ

نتنياهو :إدخال
األموال القطرية لإلبقاء
على االنقسام بين
«فتح» و«حماس»

م ــدة ق ـص ـيــرة ،وه ــو ي ـتــراكــم مـجــددًا
بعد رفــض رام الله طلبات مصرية
متكررة بإيقاف الخطوات العقابية
بـ ـح ــق ال ـ ـغـ ــزيـ ــن ،وإكـ ـ ـم ـ ــال م ـس ـي ــرة
امل ـص ــال ـح ــة ،وق ـب ـل ـهــا ال ـت ـص ــال ــح مــع
القيادي املفصول من «فتح» محمد
دحالن.
ـأن آخـ ـ ـ ــر ،ل ـ ــم تـ ــؤثـ ــر خ ـط ــوة
ـ
ـ
ف ـ ــي شـ ـ ٍ
تكليف اشتية تشكيل الحكومة في
م ـفــاوضــات الـتـهــدئــة بــن «ح ـمــاس»
والعدو اإلسرائيلي برعاية مصرية،
إذ اس ـت ـم ـ ّـر ق ـ ــدوم ال ــوف ــود ال ــدول ـي ــة
والـعــربـيــة خ ــال الـيــومــن املاضيني
م ــن أجـ ــل تـثـبـيــت الـ ـه ــدوء ف ــي غ ــزة،

ووقف الضغط امليداني على الحدود
قـبــل االن ـت ـخــابــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،في
وقــت سمحت فيه إسرائيل بدخول
األمـ ــوال الـقـطــريــة إل ــى ع ـشــرات آالف
األســر الفقيرة فــي الـقـطــاع ،وأعطت
موافقة على تحسني واقع الكهرباء.
وحــال ـيــا ،تـنـتـظــر «ح ـم ــاس» وص ــول
ال ــوف ــد األمـ ـن ــي املـ ـص ــري ال ـخ ـم ـيــس
املقبل الستكمال مباحثات التهدئة،
وت ـ ـسـ ـ ّـلـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ع ـلــى
ش ــروط ـه ــا ال ـت ــي حـمـلـهــا ال ــوف ــد فــي
زي ــارت ــه األخ ـي ــرة ل ـضـمــان اس ـتـمــرار
ال ـهــدوء إلــى نـهــايــة الـشـهــر الـجــاري،
بـعــدمــا أمـهـلــت الـحــركــة الـعــدو حتى
الـثــاثــن مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،الــذي
ي ـص ــادف ذك ــرى ان ـط ــاق «مـسـيــرات
العودة» .وحتى هذا املوعد ،تترقب
«حـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاس»| تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ تـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــات
الـكـهــربــاء ،وإدخ ــال األم ــوال ،والـبــدء
بمشاريع التشغيل ،وزيادة مساحة
ً
الـصـيــد حـتــى  20مـيــا بـحــريــا ،وإال
فستضطر «حماس» إلى «استخدام
ج ـم ـيــع األدوات ال ـخ ـش ـن ــة ف ــي ه ــذا
اليوم».
مع ذلــك ،تشير املصادر إلــى حدوث
ت ـق ــدم ف ــي ال ـت ـف ــاه ـم ــات ،خ ــاص ــة أنــه
بعد يــوم واح ــد مــن وص ــول السفير
ال ـق ـط ــري مـحـمــد ال ـع ـم ــادي ،شــرعــت

الحكومة السابقة في صرف الدفعة
املـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة م ـ ــن امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات
الـ ـقـ ـط ــري ــة ل ــأس ــر الـ ـفـ ـقـ ـي ــرة .وع ـق ــد
ال ـ ـع ـ ـمـ ــادي لـ ـ ـق ـ ــاء ات مـ ــع م ـس ــؤول ــن
ب ـي ـن ـهــم جـ ــون ك ـ ـ ــارك ،وهـ ــو رئ ـيــس
بـ ـعـ ـث ــة «الـ ــربـ ــاع ـ ـيـ ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة» فــي
ال ـق ــدس ورام ال ـل ــه ،وتــوكــومـيـتـســو
ك ــوبـ ــايـ ــاش ــي وه ـ ـ ــو مـ ــديـ ــر «م ـك ـت ــب
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ل ـخ ــدم ــات امل ـشــاريــع
ف ــي ال ـق ــدس» ( ،)UNOPSلـلـبــدء في
تنفيذ مشروع الكهرباء  ،161وخط
ألـغــاز ملحطة توليد الكهرباء «بعد
موافقة إسرائيلية مبدئية على هذه
املـ ـش ــاري ــع» ،وفـ ــق ب ـي ــان ص ـ ــادر عــن
مكتب السفير في غزة.
أي ـض ــا ،ت ــزام ــن وجـ ــود ال ـع ـمــادي مع
وصـ ــول امل ـن ـســق ال ـخ ــاص ل ـ «عـمـلـيــة
السالم» في الشرق األوسط ،يكوالي
مــاديـنــوف ،ملتابعة تنفيذ  10آالف
ّ
ف ــرص ــة عـ ـم ــل م ــؤقـ ـت ــة ل ـل ـم ـت ـعــط ـلــن
مــن الـعـمــل .فــي امل ـقــابــل ،ب ـ ّـرر رئيس
حـكــومــة ال ـعــدو ،بنيامني نتنياهو،
إدخ ــال دفـعــة األم ــوال القطرية بأنه
«ج ــزء مــن اسـتــراتـيـجـيــة إسرائيلية
واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــاق ل ـ ــإبـ ـ ـق ـ ــاء ع ـل ــى
االنـقـســام بــن فتح وحـمــاس» ،فيما
هــاج ـمــت «فـ ـت ــح» ال ـس ـم ــاح ب ــإدخ ــال
األموال كعادتها.

سيناريوات ما بعد فشل اليمين في تأليف الحكومة
علي حيدر
ف ــي ك ــل ال ـس ـي ـن ــاري ــوات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،مــن
املـسـتـبـعــد أن يـتـمـكــن تـكـتــل «أزرق – أب ـي ــض» بــرئــاســة
رئ ـيــس هـيـئــة األركـ ــان الـســابــق بـنــي غــانـتــس مــن تأليف
حكومة تستند إلــى األح ــزاب اليهودية ،من دون ّأي من
أحـ ــزاب م ــا ُيـط ـلــق عـلـيــه «مـعـسـكــر ال ـي ـمــن» .ل ـكــن ره ــان
غانتس األساسي يتركز على تشكيل كتلة مع األحزاب
العربية تمنع رئيس الحكومة الحالي بنيامني نتنياهو
ّ
من تأليف حكومة يمينية .إال أنه حتى لو تشكلت هذه
الكتلة املــانـعــة ،فــإن فــرص تشكيل ائـتــاف حكومي في
إســرائ ـيــل يـعـتـمــد عـلــى أصـ ــوات األحـ ــزاب الـعــربـيــة تـبــدو
معدومة.
ّ
ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة ،سـتـتـشــكــل خ ــارط ــة م ــوازي ــن ق ــوى في
الـكـنـيـســت ،م ــن أب ــرز مـعــاملـهــا عـجــز مـعـسـكــر االئ ـتــاف
الحكومي الـحــالــي ،ومـعــه «إســرائـيــل بيتنا» ،عــن تأليف
حكومة ،بفعل عدم حصوله على األغلبية في الكنيست.
وف ــي املـقــابــل ،سـيـكــون تـحــالــف غــانـتــس وبـقـيــة األح ــزاب
امل ـع ــارض ــة لـنـتـنـيــاهــو م ــن ال ــوس ــط وال ـي ـس ــار ،عــاجــزيــن
أي ـضــا عــن تــألـيــف حـكــومــة تـسـتـنــد إل ــى أغـلـبـيــة يـهــوديــة
ستكون
(مــن دون أعـضــاء كنيست ع ــرب) .وبالنتيجة،
ّ
إســرائـيــل أم ــام أزم ــة سياسية حكومية ،يـبــدو فيها كل
مــن املـعـسـكــرات عــاجـزًا عــن تــألـيــف حـكــومــة بـمـعــزل عن

مشاركة ّأي من أحزاب املعسكر املقابل.
ي ـش ـكــل هـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو ك ــاب ــوس ــا ي ـح ـضــر بـ ـق ــوة فــي
حسابات نتنياهو وبقية أطــراف معسكر اليمني .وعلى
ّ
تنصب جـهــوده ،بالدرجة األول ــى ،على أن
هــذه الخلفية،
ّ
يحصل معسكر اليمني ّعلى أغلبية تمكنه مــن تأليف
حكومة ،حتى لو لم يحتل فيها حزب «الليكود» املرتبة
األول ــى على الـســاحــة الحزبية عمومًا (بالطبع األفضل
له أن ينال املرتبة األولــى أيـضــا) ،وهــو ما سيحول دون
تشكيل الـطــرف املقابل كتلة مانعة تسمح لــه باالبتزاز
واملساومة على تركيبة الحكومة املقبلة.
أمــا فــي حــال فشل نتنياهو فــي تحقيق مــا يطمح إليه،
وعجز تكتل «أزرق ـ أبيض» عن ّتأليف حكومة بمعزل عن
ّأي من األحزاب اليمينية ،وفي ظل رفض غانتس وحزب
«العمل» املشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو ،فسيكون
على قادة إسرائيل البحث عن حلول إبداعية للخروج من
الطريق املسدود .وتتراوح هذه الحلول بني تراجع طرف
من األطراف عن سقف املواقف التي أعلنها وألزم نفسه
بها ،من قبيل انضمام حزب «كوالنو» و«إسرائيل بيتنا»
إلى حكومة برئاسة غانتس ،أو انضمام ّأي من أحزاب
معسكر الوسط إلى تحالف حكومي برئاسة نتنياهو،
أو تأليف حكومة برئاسة تناوبية بني نتنياهو وغانتس،
أو تأليف حكومة وحــدة برئاسة شخصية أخــرى غير
نتنياهو من داخــل «الليكود» ،وهــو ما يفرض التساؤل

ّ
عما إذا كــان نضج الوضع داخــل «الليكود» للبحث عن
ّ
شخصية بديلة تملك الجرأة للتصد ّي لنتنياهو.
تحقق سيناريو مشابه
وعلى سبيل املقارنة ،فقد سبق أن ّ
في ثمانينيات القرن املاضي ،عندما ألف حزب «الليكود»،
بــرئــاســة إس ـحــاق شــامـيــر فــي حـيـنــه ،مــع ح ــزب «الـعـمــل»
بيريس ،حكومة وحــدة وطنية (1984
برئاسة شمعون
ّ
َ
معسكري اليمني واليسار
 ،)1988نتيجة عجز كل منعــن تأليف حكومة مــن لــون واح ــد .مــع ذل ــك ،فــإن الوضع
الحالي غير مشابه ملا كــان عليه في الثمانينيات ،لجهة
أن َ
حزبي «العمل» و«أزرق – أبيض» أعلنا بشكل صريح
ومباشر أنهما لن يشاركا في حكومة برئاسة نتنياهو،
على خلفية اتهامه بالرشوة واالحتيال وخيانة األمانة.
يـبـقــى س ـي ـنــاريــو أخ ـي ــر يـتـصــل بــال ـيــوم ال ـتــالــي لـتــألـيــف
نتنياهو حكومة يمينية برئاسته ،إذ ُيـ َّ
ـرجــح ـ ـ والـحــال
ّ
هذه ـ ـ أن تتفكك حكومته بعد بضعة أشهر ،في أعقاب
قــرار املستشار القضائي للحكومة ،بعد استماعه إلى
شهادة نتنياهو كما ّ
ينص القانون ،تقديم لوائح االتهام
بشكل رسـمــي .عندها ،سيكون مــن الصعب ج ـدًا على
نتنياهو الحفاظ على الحكومة ،نتيجة انسحاب بعض
أطــراف ـهــا تـحــت شـعــار صـعــوبــة االس ـت ـمــرار فــي حكومة
َ
ترأسها شخصية ستحاكم بتهمة الــرشــوة ،هــذا إذا لم
نفترض إمكان صــدور قــرار من املحكمة العليا يسلبه
حق االستمرار في منصبه.

