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سوريا

فنزويال

تصعيد في حلب وريف حماة
ّ

مادورو :لدينا أكثر من مليوني مقاتل

تقشف حكومي في استهالك الوقود

وسط عودة التوتر إلى أطراف منطقة «خفض التصعيد» في
محيط إدلب ،ال تزال أزمة المحروقات واإلجراءات الحكومية التي
تهدف إلى تخفيف آثارها ،في واجهة المشهد ،على رغم اقتراب
الموعد المفترض النعقاد جولة جديدة من محادثات «أستانا»
قبل عشرة أيــام من املوعد املفترض
لـعـقــد اج ـت ـمــاع جــديــد ضـمــن صيغة
«أس ـ ـ ـتـ ـ ــانـ ـ ــا» ،تـ ـطـ ـغ ــى آث ـ ـ ـ ــار ت ـش ــدي ــد
الـ ـحـ ـص ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ع ـل ــى بــاقــي
تفاصيل املشهد الـســوري ،على رغم
ارتفاع وتيرة التصعيد على حدود
منطقة «خفض التصعيد» في أرياف
حلب وحماة وإدلب .نقص املعروض
ّ
من املحروقات خلف طوابير طويلة
مــن الـسـيــارات أم ــام محطات الــوقــود
القليلة التي وصلتها مخصصاتها
ّ ُ
فــي ع ــدة مـحــافـظــات .وتـخــطــى طــول
ب ـعــض ت ـلــك ال ـط ــواب ـي ــر ع ـت ـبــة األل ــف
م ـت ــر ف ــي س ــاع ــات ذروة االزدحـ ـ ـ ــام.

استشهد  11شخصًا جراء سقوط
صواريخ على أحياء مدينة حلب
َ
ولـ ـ ــم يـ ـش ــغ ــل ال ـ ـسـ ــوريـ ــن عـ ــن نـ ــدرة
الـ ــوقـ ــود سـ ــوى عـ ـ ــودة م ــدي ـن ــة حـلــب
م ـجــددًا إل ــى أت ــون التصعيد املتكرر
فــي ط ــوق املـنـطـقــة ال ـتــي يـفـتــرض أن
ت ـكــون «م ـن ــزوع ــة الـ ـس ــاح» بـمــوجــب
«مذكرة التفاهم» الروسية ـ التركية
ّ
امل ــوقـ ـع ــة ف ــي س ــوت ـش ــي (ف ـ ــي أي ـل ــول
امل ـ ــاض ـ ــي) ،إذ ت ـس ـب ــب سـ ـق ــوط ع ــدة
ص ــواري ــخ ع ـلــى ش ـ ــارع ال ـن ـيــل وحــي
ال ـخ ــال ــدي ــة ف ــي امل ــدي ـن ــة بــاسـتـشـهــاد
 11شـخـصــا وإص ــاب ــة مــا يــزيــد على
عشرة آخرين ُ(حتى وقت متأخر من
م ـســاء أمـ ــس) أس ـع ـفــوا إل ــى مشفيي

ال ـ ــرازي وال ـج ــام ـع ــة .وي ـخ ـضــع ريــف
حلب الغربي املتاخم للمدينة ،والذي
ُي ـ ّ
ـرج ــح أن ي ـكــون نـقـطــة ان ـطــاق تلك
ال ـصــواريــخ لسيطرة «هـيـئــة تحرير
ّ
الشام» ،التي عززت سيطرتها هناك
على حساب فصائل أخــرى ،بخالف
م ــا ي ـنــص ع ـل ـيــه «اتـ ـف ــاق ســوت ـشــي»
الـ ــذي أقـ ـ ّـر إن ـش ــاء «مـنـطـقــة مـنــزوعــة
السالح» بعمق يتراوح بني  15و20
ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ،ع ـلــى أن تـنـسـحــب منها
«ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام» وب ــاق ــي الـفـصــائــل
اإلرهابية املتعاونة معها .ولــم يأت
ال ـق ـص ــف ع ـل ــى أحـ ـي ــاء م ــدي ـن ــة حـلــب
وح ـي ـدًا ،إذ سبقته ج ــوالت تصعيد
ت ـض ـم ـنــت ق ـص ـفــا م ــدف ـع ـي ــا وغـ ـ ــارات
جــويــة مــن جــانــب الـجـيــش ال ـســوري،
اسـ ـتـ ـه ــدف ــت مـ ــواقـ ــع فـ ــي املـ ـنـ ـص ــورة
والـحــويــز وت ــل الـصـخــر وكـفــرنـبــودة
ف ــي ري ــف ح ـم ــاة ال ـش ـمــالــي ،ك ـمــا في
بسنقول ومحيطها فــي ري ــف إدلــب
الجنوبي.
ومـ ــن غ ـيــر امل ـت ــوق ــع أن ي ـت ـط ـ ّـور هــذا
الـ ـت ــوت ــر عـ ـل ــى الـ ـجـ ـبـ ـه ــات امل ـح ـي ـطــة
ّ
بإدلب إلى مواجهات أوسع ،أقله قبل
اجتماع «أسـتــانــا» املقبل ،وبـيــان ما
قد يخرج عنه من تفاهمات روسية ـ
إيرانية ـ تركية ،في شأن تلك املنطقة.
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــراك الفـ ـ ـ ــت يـ ـسـ ـب ــق م ــوع ــد
االجتماع وتحضيراته ،زار املبعوث
األمـمــي غير بـيــدرســن دمـشــق أمــس،
وبحث مع وزير الخارجية السوري،
ول ـي ــد امل ـع ـل ــم« ،ال ـج ـه ــود امل ـتــواص ـلــة

تقرير

تسليم باومل مقابل
مذكرة تفاهم روسية ـ إسرائيلية؟
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»
عــن ت ـقـ ّـدم جــوهــري فــي مـســار بـلــورة
«م ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة ت ـ ـفـ ــاهـ ــم» بـ ـ ــن ال ـج ــان ـب ــن
ال ــروس ــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ي ـبــدو أنـهــا
تسمح إلسرائيل بمواصلة هجماتها
في ْسوريا ضمنّ الضوابط الروسية،
َ
وت ـ ــضـ ـ ـم ـ ــن تـ ـج ــن ــب االحـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاك بــن
ال ـج ـي ـشــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي والـ ــروسـ ــي.

ستحتاج إسرائيل إلى
إعادة النظر في عمليات
«المعركة ما بين الحروب»
واعتبرت الصحيفة امتناع موسكو
عـ ــن إبـ ـ ـ ــداء ردود ف ـع ــل ع ـل ـن ـيــة عـلــى
الـهـجــومــن اإلســرائـيـلـيــن األخـيــريــن
في الساحة السورية ،مؤشرًا إلى هذا
الـتـقــدم ،بعدما كــانــت خـطــوة تسليم
رفات الجندي اإلسرائيلي املقتول في
معركة السلطان يعقوب قد أنبأت به.
ولفتت إلــى أن الهجومني األخيرين
(ق ـب ــل ي ــوم ــن وق ـب ــل ن ـحــو ش ـه ــر) ما
ليمرا من دون ّ
ّ
رد روسي علني،
كانا
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لوال أن إسرائيل لم توافق على طلب
روسيا التوقيع على مذكرة صاغتها
قـ ـ ـي ـ ــادت ـ ــا ال ـ ـج ـ ـي ـ ـشـ ــن اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي
والروسي ،والتي تتناول العمل قدر
اإلمـكــان على منع االحتكاك بينهما
في سوريا.
ورأت «يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت» أن
«مــن الــواضــح أن منع االحـتـكــاك بني
ـروس ــي لم
الجيشني اإلســرا ُئـيـلــي وا ُل ـ ّ
وموقعة بني
يتبلور كمذكرة ملزمة
الـطـ ّـرفــن ،رغــم وج ــود اتـفــاق مكتوب
ُ
وموقع عليه بهدف منع االحتكاك في
سوريا بني الجيش الروسي ونظيريه
التركي واألميركي العاملني هناك».
وأوضحت أن املسألة تتعلق بوثيقة
ّ
موقعة من ق َبل قادة الجيوشُ ،ت ّ
حدد
ِ
بدقة خطوط اإلبالغ ،وأوقات اإلنذار،
وقـنــوات االت ـصــال ،وتـهــدف إلــى منع
«ســوء الفهم» بني األطــراف العاملني
في املناطق نفسها.
وفــي املـقــابــل ،أش ــارت الصحيفة إلى
أن «امل ـط ـلــب ال ــروس ــي م ــن إســرائ ـيــل
التوقيع على مذكرة ثنائية ،لم ُيطرح
إلـ ــى ح ــن ح ــادث ــة إسـ ـق ــاط ال ـط ــائ ــرة
ال ــروس ـي ــة ق ــرب ال ــاذق ـي ــة ف ــي أي ـلــول

خالل إحياء «أحد الشعانين» في حي باب شرقي في العاصمة دمشق أمس (أ ف ب)
امل ـب ــذول ــة م ــن أجـ ــل إحـ ـ ــراز ت ـق ــدم في
املسار السياسي ...بما في ذلك لجنة
مناقشة الــدسـتــور» على حـ ّـد تعبير
وزارة الخارجية .ولم يعلن بيدرسن
حتى اآلن إذا مــا كــان ينوي حضور
الـ ـج ــول ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مـ ــن مـ ـح ــادث ــات
«أسـتــانــا» ،بعدما ملحت تصريحات
م ــن مــوس ـكــو إلـ ــى رجـ ـح ــان اح ـت ـمــال
حضوره.
ب ـيــدرســن ل ــم ي ـكــن ال ـض ـيــف الــوحـيــد

في دمشق أمس ،إذ استقبل الرئيس
بشار األسد ،مستشار األمن الوطني
العراقي فالح الفياض .وأشــار بيان
ّ
ال ــرئ ــاس ــة إلـ ــى أن األس ـ ــد أك ـ ــد خــال
الـ ـلـ ـق ــاء أن «تـ ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات بــن
ّ
يصب في مصلحة الشعبني
البلدين
الـشـقـيـقــن السـتـكـمــال ال ـق ـضــاء على
بـ ـ ــؤر اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ...وكـ ـس ــر ال ـح ــواج ــز
امل ـخ ـت ـل ـق ــة واملـ ـ ـف ـ ــروض ـ ــة ب ـي ـن ـه ـم ــا».
كـمــا ق ــال إن «م ــا تـشـهــده الـســاحـتــان

ّ
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة ي ـح ــت ــم عـلــى
ال ـب ـل ــدي ــن املـ ـض ـ ّـي ق ــدم ــا ب ـك ــل م ــا مــن
شأنه صون سيادتهما واستقاللية
ق ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي وجـ ـ ـ ـ ــه مـ ـخـ ـطـ ـط ــات
الـتـقـسـيــم وال ـف ــوض ــى» .ورغ ــم غـيــاب
أي م ـع ـلــومــات ع ــن امل ــواض ـي ــع الـتــي
تناولها اللقاء ،كان الفتًا أن الفياض
وصــل دمـشــق بعدما أت ـ ّـم زي ــارة غير
معلنة إلى أنقرة ،التقى خاللها عدة
مسؤولني أتراك.

من العام  ،»2018الفتة إلــى أنــه «في
نهاية العام  ،2015عندما زار رئيس
الحكومة بنيامني نتنياهو ،ورئيس
األركـ ـ ــان غـ ــادي آي ــزن ـك ــوت ،مــوسـكــو،
ّ
توصل األخير إلى تفاهمات مبدئية
م ــع ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي ح ـ ــول مـســألــة
التنسيق بني الجيشني .وفي أعقاب
ه ــذه ال ـت ـفــاه ـمــات ،ت ــم إن ـش ــاء جـهــاز
تـنـسـيــق ّم ــع ب ــروت ــوك ــول ع ـمــل ،لكنه
غـيــر م ــوق ــع» .وأض ــاف ــت أن ــه «تـبــاعــا،
ّادعــى الــروس عدة مرات أن إسرائيل
ال تلتزم بهذه التفاهمات ،لكن األمور
ل ــم ت ـصــل إلـ ــى حـ ـ ّـد م ـطــال ـبــة روس ـيــة
بالتوقيع على الوثيقة» .وبقي هذا
األم ــر قائمًا إلــى شهر أي ـلــول ،موعد
سـ ـق ــوط الـ ـط ــائ ــرة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،حـيــث
ّ
«ادعـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــروس ع ـل ـنــا أن إس ــرائ ـي ــل
تكذب ،وطرحوا مطلب التوقيع على
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ــذي ي ـح ــدد ب ـش ـكــل دق ـيــق
أوق ـ ـ ــات اإلن ـ ـ ـ ــذار الـ ـت ــي سـيـحـصـلــون
عـلـيـهــا ق ـبــل أي عـمـلـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة
ومـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا امل ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرض» .وأكـ ـ ـ ـ ــدت
ال ـص ـح ـي ـفــة أن إس ــرائـ ـي ــل «ح ــاول ــت
الـ ـتـ ـه ـ ّـرب م ــن م ـط ـلــب ال ـت ــوق ـي ــع عـلــى
ات ـفــاق مـكـتــوب ألن ــه يمكن أن يــؤدي
إلى ضرر عملياتي».
ل ـكــن املـسـتـجــد الـ ــذي َع ـك ــس حـصــول
ّ
تقدم في هذا الشأن بعد زيارة رئيس
ال ـح ـكــومــة ،بـنـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،إلــى
مــوس ـكــو ف ــي ش ـهــر شـ ـب ــاط /ف ـبــرايــر
املــاضــي ،هو ما ذكرته وكالة األنباء
ً
ال ــروسـ ـي ــة (ريـ ـ ــا ن ــوف ــوسـ ـت ــي) ،ن ـقــا
ع ــن م ـصــدر ديـبـلــومــاســي رف ـي ــع ،من
أن املــوضــوع املــركــزي فــي الـلـقــاء بني
نتنياهو وبوتني كان املطلب الروسي
ب ـ ـطـ ــرح مـ ــذكـ ــرة «م ـ ـنـ ــع االح ـ ـت ـ ـكـ ــاك».

وق ــال ــت الـصـحـيـفــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة إنــه
«ف ــي زي ـ ــارة نـتـنـيــاهــو م ـنــذ أك ـثــر من
شهر ،حصل تقدم جوهري في شأن
م ــواف ـق ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ـل ــى ال ـتــوق ـيــع
ع ـلــى ه ــذه الــوث ـي ـقــة» .وقـ ـ ـ ّـدرت أيـضــا
أن ــه «ف ــي مـقــابــل ه ــذه املــواف ـقــة ،فاجأ
الــروس حلفاءهم السوريني ،ونقلوا
إلــى إسرائيل رفــات الجندي زخاريا
ب ــاوم ــل .ف ــال ــروس ال ي ـجــرون مــراســم
بحجم كهذا حتى ملفقودي حروبهم،
لـ ــذا م ــن امل ـم ـكــن اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أنـ ــه ال
توجد عندهم هدايا مجانية».
وفــي الـسـيــاق نـفـســه ،رأى املـعـلــق في
الصحيفة عينها ،ي ــوآف لـيـمــور ،أن
ع ــدم ح ـصــول رد فـعــل روس ــي يشير
ّ
إل ـ ــى أن روس ـ ـيـ ــا س ــل ـم ــت ح ـت ــى اآلن
بهذه العمليات ،مــا دامــت الهجمات
ال ت ـ ـعـ ـ ّـرض ق ــواتـ ـه ــا املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي

س ــوري ــا لـلـخـطــر .وأضـ ــاف لـيـمــور أن
سالح الجو اإلسرائيلي يحرص قدر
اإلمـكــان على االمتناع عن االحتكاك
ببطاريات الــدفــاع الـجــوي السورية،
م ــن أج ــل أال ي ـت ــورط م ــرة أخـ ــرى في
أحـ ـ ـ ـ ــداث م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن ت ـ ـجـ ـ ّـر إل ــى
ت ـصــادم مــع روس ـيــا .وم ــع أن ــه اعتبر
أيضًا أن الهجوم اإلسرائيلي األخير
يـشـيــر إل ــى أن ال ـس ـيــاســة الـعـمــانـيــة
اإلسرائيلية بعد االنتخابات ما زالت
هي نفسها ،وال يتوقع لها أن تتغير
حـتــى اآلن ،إال أن ــه أك ــد أن الـحـكــومــة
اإلسرائيلية الجديدة ستحتاج إلى
ُ
إعادة النظر في العمليات التي تنفذ
فــي إطــار «املعركة مــا بــن الـحــروب»،
على خلفية التغيرات التي تشهدها
سوريا مع انتهاء الحرب فيها.
(األخبار)

توقعت الصحيفة أن زيارة نتنياهو األخيرة لموسكو أفضت إلى موافقة إسرائيلية (أ ف ب)

وت ـت ـقــاطــع إش ـ ــارة األسـ ــد إل ــى «كـســر
الـحــواجــز املختلقة واملـفــروضــة» بني
ســوريــا وال ـعــراق ،مــع الجهد املبذول
بني الطرفني في إطار «اللجنة الوزارية
املشتركة» لحل القضايا العالقة ،وال
سـ ّـيـمــا مـلــف فـتــح املـعــابــر الـحــدوديــة
وتأمني حركة النقل التجاري عبرها.
وه ــو م ــا أشـ ــار إل ـي ــه رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
الـ ـس ــوري ،ع ـم ــاد خ ـم ـيــس ،بـصــراحــة
قبل أيام ،حني استقبل وزير التجارة
العراقي ،محمد هاشم العاني ،الذي
شـ ــدد حـيـنـهــا ع ـلــى «أه ـم ـي ــة تفعيل
اتفاقيات اللجنة الـســوريــة العراقية
ال ـت ــي ت ــم تــوق ـي ـع ـهــا ،ب ـمــا ي ـس ـهــم في
تطوير التعاون فــي مـجــاالت الطاقة
والنفط والكهرباء والنقل والتبادل
التجاري».
ويتساوق التركيز على ملف الطاقة
مــع حــاجــة ســوريــا امل ـ ّ
ـاســة إل ــى طــرق
بــدي ـلــة ل ـتــأمــن املـ ـح ــروق ــات وتـلـبـيــة
ال ـح ــاج ــة امل ـح ـل ـي ــة .وهـ ــو واقـ ـ ــع دف ــع
الـحـكــومــة إل ــى ات ـخــاذ إج ـ ــراءات غير
مـ ـسـ ـب ــوق ــة ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة ل ـت ـخ ـف ـيــف
ح ـ ّـدة األزم ـ ــة .فـبـعــد تـقـنــن الـكـمـيــات
اليومية املتاحة للسيارات الخاصة
م ــن ال ـب ـن ــزي ــن ،ق ـ ـ ّـرر مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
خـفــض كـمـيــات الـبـنــزيــن املخصصة
لــآل ـيــات الـحـكــومـيــة بـنـسـبــة  50في
املئة ،ووضــع محطات وقــود متنقلة
وتشغيل املحطات املتوقفة بإشراف
مـبــاشــر مــن وزارة الـنـفــط .كـمــا طلب
املجلس من وزارة النفط االستمرار
في تأهيل اآلبــار واملشاريع النفطية
والغازية ،وإعادتها إلى العمل .وفي
مــوازاة تلك اإلج ــراءات ،وعــدت وزارة
ال ـن ـف ــط ب ــان ـف ــراج ــات ف ــي األزم ـ ـ ــة فــي
غ ـضــون  10أيـ ــام .وأتـ ــى ذل ــك بعدما
سـمـحــت الـحـكــومــة ل ـغــرف الصناعة
بــاس ـت ـيــراد م ــادة ال ـغ ــاز بـ ـرًا م ــن دول
الجوار.
(األخبار)

يريد مايك بومبيو ،الجائل
في اإلقليم الالتيني ـ بهدف
تثبيت تعاون دوله ُ
الملحقة
بواشنطن ضد الجار الفنزويلي
ـ مزيدًا من االنخراط في
االنقالب ،أساسه اإلبقاء على
الالجئين هناك الهاربين من
آثار العقوبات ،وهو الذي
ترفض إدارته المهاجرين
وتطردهم .أمام الصلف
األميركي ال تجد كاراكاس
سوى شحذ قواها ،وقوامها
مئات اآلالف من المقاتلين
العقائديين الذين أقسموا
على الدفاع عن بلدهم
بوجه التهديدات
اجـتــاح ش ــوارع كــاراكــاس مـئــات اآلالف
من أنصار الرئيس نيكوالس مــادورو،
م ــن ال ــذي ــن ي ـن ـت ـمــون إل ـ ــى «امل ـي ـل ـي ـش ـيــا
الوطنية البوليفارية» ،وذلــك ملناسبة
الــذكــرى الـعــاشــرة عـلــى تــأسـيــس الـقــوة
الـفـنــزويـلـيــة عـلــى ي ــد الــرئ ـيــس الــراحــل
هوغو تشافيز .وقد أدى نحو مليوني
عنصر مــن امليليشيا القسم ،بحضور
الــرئـيــس م ــادورو ال ــذي قــال إنــه يطمح
إل ـ ــى إي ـ ـصـ ــال امل ـن ـض ــوي ــن فـ ــي الـ ـق ــوات
الشعبية ّ
املكملة لــدور القوات املسلحة
إل ــى  3مــايــن ع ـن ـصــر ،ب ـح ـلــول نـهــايــة
العام ،مشجعًا إياهم على االشتراك في
اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـ ــزراع ـ ــي .وخ ــاط ــب مـ ـ ــادورو
الجموع بالقول« :استعدوا وبنادقكم
على أكتافكم للدفاع عن أرض األجــداد
وحفر األخاديد لزراعة الحبوب إلنتاج
ال ـط ـعــام م ــن أج ــل املـجـتـمــع وال ـش ـعــب».
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض الـ ـضـ ـخ ــم ل ـل ـت ـش ـك ـيــات
الثورية الشعبية يتخذ طابعًا خاصًا
هـ ــذا الـ ـع ــام ،ف ــي ظ ــل م ـعــاي ـشــة ال ـث ــورة

البوليفارية ونظامها أصعب املراحل،
م ــع االن ـ ـقـ ــاب األمـ ـي ــرك ــي الـ ـ ــذي يـنـفــذه
خ ـ ــوان غـ ــوايـ ــدو ،ب ـ ـمـ ــوازاة ال ـت ـهــديــدات
املتصاعدة اآلتية من الواليات املتحدة
بشن تدخل عسكري ضد كاراكاس.
الـ ــرسـ ــائـ ــل الـ ـت ــي ت ـب ـع ــث بـ ـه ــا م ـشــاهــد
ال ـح ـش ــود الـشـعـبـيــة امل ـت ـطــوعــة للعمل
العسكري فــي وجــه أي اعـتــداء أميركي
محتمل ،تترافق مع مواصلة واشنطن
تحشيدها ضد فنزويال .وقــد ّ
تجددت
هــذه الضغوط عبر الــزيــارة اإلقليمية،
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ـ ــرع ب ـ ـهـ ــا وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األميركي مايك بومبيو ،والتي تنتهي
اليوم (أمــس األحــد بالتوقيت املحلي)،
بزيارة مدينة كوكوتا الكولومبية على
ال ـح ــدود م ــع ف ـنــزويــا ،حـيــث سيلتقي
الجئني فنزويليني ،وهي املنطقة التي
شـ ـه ــدت مـ ـح ــاول ــة إدخـ ـ ـ ــال املـ ـس ــاع ــدات
األم ـيــرك ـيــة رغ ـمــا ع ــن ال ـح ـكــومــة .وبـعــد
زيـ ـ ــارتـ ـ ــه الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراغ ـ ـ ــواي /حـ ـي ــث أش ـ ــاد
بـ ــ«االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة فــي
ه ــذه الــدي ـك ـتــاتــوريــة ال ـســاب ـقــة» وال ـتــي
عـ ّـدهــا «مـصــدر إلـهــام للمنطقة» ،انتقل
بــومـبـيــو إل ــى التشيلي فــالـبـيــرو .ومــن
محطته الثالثة ،حيث أجرى محادثات
م ــع ال ــرئ ـي ــس م ــارت ــن فـ ـي ــزك ــارا ،ام ـتــدح
بومبيو استضافة ليما مـئــات اآلالف
مــن املـهــاجــريــن الـفـنــزويـلـيــن ،وه ــو ما
أوقعه في حرج ،إذ اغتنم الصحافيون
الـ ـف ــرص ــة لـ ـس ــؤال ــه عـ ــن ال ـت ـن ــاق ــض فــي
تصريحاته بشأن البيرو مع السياسة
املتشددة لرئيسه دونالد ترامب حيال
املهاجرين في الواليات املتحدة .السؤال
الـ ــذي تـسـبــب بــاس ـت ـيــاء بــوم ـب ـيــو ،دفــع
األخـيــر بــاإلجــابــة عنه بــالـقــول« :هدفنا
هو السماح للناس بالبقاء في بلدانهم،
هذه رغبة الرئيس ترامب ونريد خلق
الظروف لذلك ...ليبقوا في بلدانهم».
وف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــوط ،وب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوازاة
الدبلوماسية منها ،أعلن وزير الخزانة
األمـيــركــي ستيفن منوتشني أن بــاده
ً
ودوال أخـ ـ ــرى ،بـيـنـهــا ف ــرن ـس ــا ،تـعـتــزم
إنـ ـ ـش ـ ــاء صـ ـ ـن ـ ــدوق م ـ ـسـ ــاعـ ــدات بـقـيـمــة
 10م ـل ـي ــارات دوالر «س ـي ـك ــون مـتــاحــا
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» فـ ــي فـ ـن ــزوي ــا.
ال ـت ـص ــري ـح ــات «ال ـت ــرغ ـي ـب ـي ــة» ت ـمــاهــى

أوقع الصحافيون
بومبيو في حرج
بسؤاله عن التناقض
حيال المهاجرين

م ـع ـهــا رئ ـي ــس ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ال ـجــديــد
ديـ ـفـ ـي ــد مـ ــال ـ ـبـ ــاس ،الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث عــن
اسـتـعــداد املــؤسـســة مــع صـنــدوق النقد

الــدولــي ،ملـســاعــدة فـنــزويــا فــي أزمتها
«اإلن ـس ــان ـي ــة» ،لـكـنـهـمــا ال يستطيعان
تنفيذ هــذا الــوعــد ف ــورًا بحجة «غياب
اعتراف بشرعية» رئيس هذا البلد.
في غضون ذلــك ،القــى االنقالبي خوان
غ ــواي ــدو جــولــة ال ـت ـحــريــض األمـيــركـيــة
إق ـل ـي ـم ـيــا ،ب ـجــولــة داخ ـل ـي ــة ج ـ ـ ّـدد فيها
ّ
حث الجيش على التخلي عن الرئيس
مادورو والوقوف مع االنقالب .مواقف
غــوايــدو أطلقها أثناء زيــارة إلــى والية
زول ـي ــا غ ــرب الـ ـب ــاد ،ح ـيــث ي ــوج ــد أول
بـئــر لـلـنـفــط ،لـتـفـقــد األض ـ ــرار الـنــاجـمــة
عن انقطاع الكهرباء ،الــذي تسببت به
هـجـمــات إلـكـتــرونـيــة أمـيــركـيــة وف ــق ما
تؤكد الحكومة.
(األخبار)

قال الرئيس الفنزويلي إنه يطمح إلى إيصال عديد «الميليشيا
الوطنية البوليفارية» إلى  3ماليين عنصر نهاية العام (أ ف ب)

تحليل إخباري

ّ
ليبرمان يبتز نتنياهو :شرطان لدخول الحكومة
علي حيدر
دخلت إسرائيل في بازار تأليف الحكومة املقبلة
قبل مشاورات تسمية رئيس الحكومة نفسه،
وذلك بهدف كسب الوقت ،ولكون الخيار الوحيد
املطروح أمام رئيس الدولة ،رؤوفني ريفلني ،الذي
سيبدأ مـشــاوراتــه النيابية الـيــوم (اإلث ـنــن) ،هو
تكليف بنيامني نتنياهو هــذه املـهـمــةُ .ويتوقع
أن يهيمن التجاذب داخل معسكر اليمني حول
الحقائب وسلسلة مطالب أخــرى ،على الوضع
ال ـس ـيــاســي ال ــداخ ـل ــي خ ــال األس ــاب ـي ــع املـقـبـلــة،
انطالقًا من أن مجموع الوقت املتاح لنتنياهو من
أجل تأليف الحكومة  42يومًا ( 14 + 28يحق
لرئيس الدولة منحه إياها) منذ تكليفه رسميًا.
املـشـكـلــة األول ـ ــى ،ولـعـلـهــا األهـ ــم ،ال ـتــي تعترض
طريقه إلى تأليف الحكومة املقبلة ،هي الشروط
التي يطرحها رئيس حــزب «إســرائـيــل بيتنا»،
أف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان ،وال ـتــي تستفز الـحــريــديــم،
لكونه يطالب بتجنيدهم في الجيش وفق صيغة
محددة يرفضونها ألسباب ترتبط بانتمائهم
الديني ،وهــي مسألة حساسة جـدًا لهم .وكــان
قد تم إعفاء الحريديم من التجنيد اإللزامي منذ
إع ــان دول ــة إســرائـيــل عــام  ،1948وفــق تفاهم
ك ــان وم ــا زال ســاريــا .كــذلــك ،يـطــالــب ليبرمان،
مقابل املشاركة في الحكومة ،بتعهد نتنياهو

ب ــإسـ ـق ــاط ح ـك ــم ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» فـ ــي غـ ــزة،
واإلبقاء على حقيبة األمن من حصة «إسرائيل
بيتنا» ،ومنحه أيضًا حقيبة الداخلية املفترض
أنـهــا مــن حـصــة رئـيــس قــائـمــة «شـ ــاس» ،أريـيــه
درع ــي .والـجــديــر ذك ــره أن لـيـبــرمــان ال يخالف
التوجه الرسمي السياسي والعسكري بأولوية
مواجهة التحدي الــذي تمثله الجبهة الشمالية
كــون ـهــا ال ـت ـهــديــد األشـ ــد خ ـط ــورة ع ـلــى «األم ــن
القومي» ،ولكنه يــرى أن سياسة االنكفاء التي
تتبعها إسرائيل في مواجهة غزة تنطوي على
رسالة ضعف تجاه الشمال ،وتسمح للمقاومة
الـفـلـسـطـيـنـيــة بـتـقــويــض قـ ــدرة ال ـ ــردع وان ـت ــزاع
تنازالت من إسرائيل.
ان ـطــاقــا م ــن ه ــذه ال ــرؤي ــة ،يـصـيــر مـفـهــومــا ما
نقلته تقارير إعالمية إسرائيلية عن مسؤول
في «إسرائيل بيتنا» ،عن املفاوضات الحكومية،
وفـحــواه أن حقيبة األمــن مسألة صغيرة ،لكن
التجاذب يتمحور حول أي سياسة أمنية ينبغي
ات ـبــاع ـهــا ،م ــؤك ـدًا م ــا مـعـنــاه أن ــه «ل ــن ن ـعــود إلــى
حكومة تتبع السياسات نفسها التي استقلنا
مـنـهــا بـسـبـبـهــا» .كـمــا ش ـ ّـدد امل ـس ــؤول عـلــى أن
ح ــزب ــه ل ــن يـنـضــم إل ــى ح ـكــومــة ت ـق ــرر الـتـهــدئــة
مــع «ح ـمــاس» ،بــل إلــى «حـكــومــة تقضي على»
الحركة .وكــان ليبرمان قــد استقال مــن وزارة
األمن في تشرين الثاني /نوفمبر املاضي ،على

خلفية خــافــات مــع نتنياهو ورئـيــس األرك ــان
السابق ،غادي أيزنكوت ،بسبب رفضهما شن
عدوان واسع على القطاع.
وتنبع أهمية مواقف «إسرائيل بيتنا» من كونها
تـشـكــل ال ـعــامــل امل ـ ِّ
ـرج ــح ف ــي تــألـيــف الـحـكــومــة،
استنادًا إلى نيل الحزب  5مقاعد من أصل 65
مقعدًا حــازهــا معسكر الـيـمــن ،وهــو مــا يعني
أن مــن الـصـعــب عـلــى نتنياهو تــألـيــف حكومة
مــن دون ــه .وللمقارنة ،نــال املعسكر نفسه في
االنتخابات السابقة  66عضوًا ،وهــو ما سمح
لنتنياهو آنذاك بتأليف حكومة بأغلبية  61من

ال يبدو حتى اآلن أن حزب «أزرق أبيض»
متجه إلى االنضمام إلى الحكومة
ّ
انضم الحقًا بعدما
دون «إسرائيل بيتنا» ،الذي
مل ــس أن نـتـنـيــاهــو مـتــوجــه إل ــى تــألـيــف حكومة
وح ــدة مــع ح ــزب «ال ـع ـمــل» آنـ ــذاك .أم ــا اآلن ،فال
توجد غالبية تسمح لنتنياهو بتأليف حكومة
يمينية من دون ليبرمان ،وهو ما يمنح األخير
القدرة ّعلى االبتزاز والضغط.
ف ــي ظ ــل م ـع ــادالت ك ـه ــذه ،عـ ــادة م ــا ك ــان يلجأ
امل ــرش ــح ل ـتــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة إل ــى املـ ـن ــاورة عبر
التلويح بخيارات بديلة ،مثل ضم أحزاب أخرى

ً
بدال من املتشددين بهدف ابتزاز اآلخرين .لكن
في ضوء إعالن نتنياهو تأليف حكومة يمينية،
وطبقًا للمواقف الحالية ،ال يبدو حتى اآلن أن
حــزب «أزرق أبـيــض» متجه إلــى االنضمام إلى
الحكومة (ال يوجد مــا يمنع ّ
تغير هــذا التوجه
الح ـق ــا) ،عـلــى رغ ــم سـعــي ريـفـلــن إل ــى تأليف
حكومة وحدة .وعليه ،تصبح األحزاب اليمينية
أكثر قدرة على االبتزاز ،ويستطيع كل منها رفع
الضغوط ،خاصة أن األحزاب الحريدية
مستوى ّ
قادرة على شل نتنياهو بعدما نالت مجتمعة 15
عضو كنيست («شاس»  ،8و«يهدوت هتوراة»
 )7األمر الذي َّ
حولها إلى مركز ثقل ال بديل منه
سوى حكومة وحدة مع «أزرق أبيض».
ووف ــق نتائج االنـتـخــابــات ،فــإن «كــوالنــو» ،الــذي
ي ـت ــرأس ــه مــوش ـيــه ك ـح ـل ــون ،ه ــو ال ــوح ـي ــد ال ــذي
يستطيع نتنياهو ـ ـ نـظــريــا ـ ـ االسـتـغـنــاء عنه
في تأليف الحكومة املقبلة ،لكونه نال  4مقاعد
من أصل  .65لكن تقول التقارير اإلعالمية إن
ّ
معني باالنضمام إلى قائمة «الليكود»،
كحلون
وهو ما قد يمنحه موقعًا أفضل في التفاوض،
ويرفع حصة «الليكود» إلى  40مقعدًا .وتلفت
الـتـقــاريــر نفسها إل ــى أن ــه فــي مـقــابــل وزارت ــن
لـ ـكـ ـحـ ـل ــون ،س ـي ـح ـص ــل ن ـت ـن ـي ــاه ــو عـ ـل ــى دع ــم
لتحصينه ضــد اإلجـ ــراءات القانونية املتوقعة
بفعل اتهامه بالرشى.

