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العالم

العالم

على الغالف

مصر

ّ
الجيش السوري يتقدم جنوب إدلب :نحو معرة النعمان
يتابع الجيش السوري
عملياته في ريف إدلب
الجنوبي في سياق مساعيه
القديمة ـ ـ الجديدة
للوصول والسيطرة على
الطريق الدولي  ،M5وهو
يسعى مرحليًا إلى التقدم
نحو مدينة معرة النعمان

هجوم صاروخي
إسرائيلي
على دمشق
ُ
ق ـب ـي ــل م ـن ـت ـصــف ل ـي ــل أم ـ ــس ،ش ـهــدت
ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة دم ـش ــق ضــربــات
صــاروخ ـيــة م ـعــاديــة .وف ــي التفاصيل،
شوهدت أربعة صواريخ قبالة السواحل
اللبنانية متجهة نحو األجواء السورية،
ث ــم سـمــع دوي ان ـف ـجــارهــا ف ــي منطقة
السيدة زينب جنوبي العاصمة ،ثم تبع
املوجة األولــى جولة قصف أخــرى عبر
صــواريــخ مــن نــاحـيــة ال ـجــوالن املحتل.
وأع ـل ـن ــت ال ــوك ــال ــة ال ـس ــوري ــة الــرسـمـيــة
«سـ ــانـ ــا» تـ ـص ـ ّـدي ال ــدف ــاع ــات ال ـجــويــة
لصواريخ معادية ،مشيرة إلى «سقوط
أحد األهداف املعادية في منطقة عقربا
في ريف دمشق» .وعلمت «األخبار» من
مصادر ميدانية أن ال خسائر بشرية
ف ــي ال ـه ـجــوم ،وأن األض ـ ــرار اقـتـصــرت
على املــاديــات ،مشيرة إلــى أن األهــداف
هي عدد من مخازن الذخائر العسكرية
في محيط منطقة السيدة زينب.

تستمر العمليات العسكرية في ريف
إدلـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي .ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
ّ
تـ ـم ــك ــن م ـ ــن ت ــوسـ ـي ــع سـ ـيـ ـط ــرت ــه فــي
املنطقة في وقــت سريع عبر هجمات
برية مكثفة ومــوجــات قصف عنيفة،
وتوزيع العمليات على أكثر من محور
لتشتيت قدرة الفصائل املسلحة على
القتال والدفاع .يوم أمس فقط ،تمكنت
وح ـ ــدات ال ـج ـيــش م ــن ال ـس ـي ـطــرة على
أك ـثــر م ــن عـشــر ق ــرى وب ـل ــدات جــديــدة
ب ـع ــد مـ ـع ــارك ع ـن ـي ـفــة م ــع امل ـس ـل ـحــن.
وم ــن بــن ال ـقــرى الـتــي سيطر عليها:
تحتايا ،الـحــراكــي ،الـقــراطــي ،وفــروان
واملعيصرونة وغيرها في ريفي إدلب
ال ـج ـنــوبــي ،وال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي .مع
هذا التوسع ،باتت القوات الحكومية
على بعد أقــل مــن ثالثة كلم عــن بلدة
جرجزناز ذات األهمية االستراتيجية،
ُ
إذ ت ـع ـ ّـد ب ــواب ــة ال ــدخ ــول إل ــى منطقة
ّ
معرة النعمان املجاورة ،على الطريق
الدولي .M5
العمليات التي يشنها الجيش تهدف
ع ــام ــة إل ــى ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى  M5ال ــذي
يربط مدينتي حماه وحلب ،ويمر في
محافظة إدل ــب بـمـحــاذاة املــديـنــة .أما
الـهــدف املــرحـلــي مــن امل ـعــارك الجارية
منذ أيــام ،فهو وفــق مصادر عسكرية
مطلعة «التقدم باتجاه مدينة معرة
النعمان الواقعة على الطريق الدولي،
للتمدد على األوتوستراد قدر اإلمكان
وت ــأمـ ـيـ ـن ــه» .ت ـش ـيــر امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن
«املنطقة التي تجري فيها العمليات
ضعيفة من جهة املسلحني ،إذ إن هذا
املحور لطاملا عانى من فشل في إدارة
املـعــارك وتحقيق اإلن ـجــازات عندهم،
ً
فضال عن أن جبهة النصرة ال تشارك
بكثافة في الدفاع عنه ،وهي تتهاون
كـمــا تتهمها فـصــائــل غــرفــة عمليات
ً
الفتح املبني ،التي تضم النصرة أصال
وتتولى زمام املعركة هناك».
وش ـه ــدت املـنـطـقــة حــالــة م ــن االن ـه ـيــار

السريع أمــام تقدم الجيش الــذي بــدأه
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،إذ اس ـت ـط ــاع منذ
بداية العملية السيطرة على أكثر من
 25قــريــة وب ـلــدة فــي الــريــف الـجـنــوبــي
إلدل ـ ـ ـ ــب .وكـ ــانـ ــت دمـ ـش ــق قـ ــد اتـ ـخ ــذت
ق ـ ــرارًا بــاس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى M5
بــالـقــوة بـعــدمــا فـشــل الـضــامــن التركي
في تعهده بفتح الطريق وإعادته إلى
حــالـتــه الطبيعية ،كـمــا ج ــرى الـتــوافــق
فــي ســوتـشــي فــي أيـلــول/سـبـتـمـبــر من
ال ـعــام امل ــاض ــي .وف ــي امل ـقــابــل ،ال يـبــدو
الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغــان،
ً
مستاء جدًا من العملية ،بل يعمد إلى
استغاللها ملمارسة املزيد من االبتزاز

لـلــدول األوروب ـيــة ،إذ ّ
يهددهم بموجة
لجوء جديدة ،مع أن قواته على الحدود
تمنع بحزم أي نازح من العبور.
وي ـب ــدو أن أردوغـ ـ ــان يــريــد الـحـصــول

يستغل أردوغان هذه العملية
العسكرية البتزاز الدول األوروبية
عـ ـل ــى الـ ـت ــأيـ ـي ــد والـ ـ ــدعـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
والدولي لخططه في الشمال السوري،
حيث يـنــوي تــوطــن الــاجـئــن فــي ما
يـسـمـيــه «مـنـطـقــة آم ـن ــة» ،إض ــاف ــة إلــى
اسـتـغــال ذل ــك فــي أي مـفــاوضــات مع

موسكو .وهــو قــال أمــس إن «نحو 80
ألفًا ب ــدؤوا التحرك مــن إدلــب باتجاه
تـ ــرك ـ ـيـ ــا بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـق ـ ـصـ ــف ال ـ ــروس ـ ــي
والسوري» ،مضيفًا خالل حفل توزيع
جوائز في إسطنبول ،أنه «ال ّ
مفر من
أن ت ــواج ــه أوروب ـ ــا ظ ــروف ــا مـثــل أزم ــة
املهاجرين الـتــي شهدتها عــام ،2015
إذا لم ّ
تقدم يد العون لوقف العنف في
هــذه املنطقة» .كما أشــار إلــى أن وفدًا
تــركـيــا سـيــذهــب إل ــى مــوسـكــو لبحث
الــوضــع فــي ســوريــا الـيــوم ،وأن أنقرة
سـتـحـ ّـدد ال ـخ ـطــوات الـتــي ستتخذها
ً
بناء على نتيجة هذه املحادثات.
(األخبار)

ّ
تمكن الجيش السوري من توسيع سيطرته عبر هجمات برية مكثفة وموجات قصف عنيفة (أ ف ب)

ّ
ّ
تعديل وزاري شكلي :بقاء أصحاب الحقائب السيادية
«أرامكو» تنفي
دخولها إلى سوريا
تناقلــت مواقــع إخباريــة تابعــة
للمعارضــة الســورية خبــر نفــي شــركة
«أرامكــو» النفطيــة الســعودية األنبــاء
ّ
تحدثــت أخي ـرًا عــن وصــول
التــي
مستشــارين وخبــراء وآليــات تابعــة لهــا
إلــى حقــل العمــر النفطــي ،فــي ريــف ديــر
الجنوبــي الشــرقي .وفــق هــذه
الــزور ّ
املواقــع ،تلقــى موقــع صحيفــة «عنــب
بلــدي» اإللكترونيــة املعارضــة ،فــي رد
علــى أســئلة طرحتهــا علــى الشــركة
عبــر البريــد اإللكترونــي ،تأكيــد مكتــب
العالقــات اإلعالميــة للشــركة ،مســاء
الجمعــة املاضــي« ،عــدم وجــود أي
نشــاط لها في ســوريا» .وجاء في الرد
الســعودي« :نؤكــد لكــم أن أرامكــو ال
تشــارك فــي أي أعمــال تتعلــق بالتنقيــب
واإلنتــاج ،أو أي أنشــطة اســتثمارية
أخــرى فــي ســوريا» .وكانــت وكالــة
«األناضــول» التركيــة قــد عمــدت إلــى
الترويــج لوصــول مهندســن وخبــراء
وتقنيــن مــن الشــركة الســعودية إلــى
حقــل العمــر ،ثــم نشــرت خب ـرًا عــن
وصــول جنــود ســعوديني لحمايــة
موظفــي الشــركة .وكانــت مصــادر
عديــدة فــي املنطقــة قــد نفــت ،فــي حديــث
إلــى «األخبــار» ،صحــة األخبــار التــي
تتحــدث عــن أعمــال للشــركة الســعودية
فــي «العمــر» أو غيــره مــن الحقــول
فــي املنطقــة الشــرقية» (راجــع العــدد
.)3939

تحليل إخباري

يحيى دبوق
هــل بــدأ «الـتــوتــر القنصلي» بــن روسيا
ّ
يتحول إلى أزمة دبلوماسية
وإسرائيل
ُ
ت ـنــذر ب ــاألس ــوأ؟ ال ـســؤال ب ــات مطروحًا
أك ـث ــر ب ـع ــد تـ ـب ــادل م ـن ـه ـجــي إلج ـ ـ ــراءات
التضييق ضد السياح ورجــال األعمال
ف ــي مـ ـط ــارات ال ـب ـل ــدي ــن ،تـخـلـلـهــا حجز
ّ
حريات وعمليات تفتيش ُمذلة وطويلة،
وكذلك طرد ملواطنني روس من إسرائيل،
وص ـلــت إل ــى اآلالف ف ــي ال ـع ــام األخ ـيــر.
وق ـبــل ّأيـ ــام ت ـص ـ ّـدر ف ــي إســرائ ـيــل خبر
اح ـت ـج ــاز  46س ــائ ـح ــا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ّفــي
أحد مطارات موسكو لساعات ،تخللته
إ ُج ـ ــراءات تفتيش واس ـت ـجــواب ُوصـفــت
باملذلة .مقابل ذلك ،صدرت توضيحات
ـأت نـتـيـجــة
م ــن ب ـي ـن ـهــا أن ال ـت ــوت ــر ل ــم ي ـ ـ ِ
اإلج ــراءات األمنية في موسكو لوافدين
إســرائـيـلـيــن ،بــل نتيجة مـنــع إســرائـيــل
 5711سائحًا روسيًا من الــدخــول منذ
بداية العام الجاري ،من بينهم  568فقط
في الشهرين األخيرين.
فــي الـخـلـفـيــة ،ت ـبــدو عـمـلـيــات التضييق
و«اإلذالل» في موسكو ،كما ّ
توصفها تل
أبيب ،نتيجة تداخل عوامل عدة يشترك
فيها الـعــامــل االسـتــراتـيـجــي األع ـلــى مع
التكتيكي األدنى ،من دون فصل بينهما:
بــن تفضيل إســرائ ـيــل ،الطبيعي ج ـدًا،
ملصلحة الحليف األميركي على الصديق
الروسي ،وبني سجن متهمة إسرائيلية
ب ـح ـيــازة مـ ـخ ـ ّـدر ،أريـ ــد ل ـهــا أن تـتـصــدر

الـ ـعـ ـن ــوان ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،ل ـت ـت ـحــول إل ــى
عنصر ضاغط على القيادة اإلسرائيلية.
ً
وفي «خلطة األسباب» ،يبرز أوال تسليم
إس ــرائـ ـي ــل ل ـل ـهــاكــر الـ ــروسـ ــي ألـيـكـســي
ً
بوركوف ،الذي كان معتقال في تل أبيب،
للواليات املتحدة ً
بناء على طلبها ،على
خلفية جنائية وســرقــة أم ــوال ،رغــم ّأن
مــوسـكــو أصـ ـ ّـرت مــن منطلقات تتعلق
بــأم ـن ـهــا ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ت ـس ـل ـي ـمــه ل ـهــا،
ً
لـكــون الهاكر ُمقبال فــي واشنطن على
ً
أن ي ـكــون م ـحــا ل ـل ـت ـجــاذب ،ف ــي سـيــاق
أزمــة االنتخابات الرئاسية واالتـهــامــات
املـ ّ
ـوجـهــة إلــى ال ــروس بالتدخل فيها ،إذ
رب ـطــت ت ـقــاريــر مـخـتـلـفــة ب ــن بــوركــوف
وامل ـحــاوالت الــروسـيــة املــزعــومــة للتدخل
في االنتخابات األميركية.
وفـ ـ ــق روسـ ـ ـي ـ ــا ،كـ ـ ــان عـ ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل،
ب ـم ــوج ــب الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي ،أن تــرســل
سجينها إلى موطنه ،وليس إلى الواليات
امل ـت ـحــدة .ال ــواض ــح أن تـسـلـيــم أليكسي
ب ــورك ــوف «خ ـ ّـي ــب أم ـ ــل» مــوس ـكــو الـتــي
كــانــت تـتــرقــب مــن الـجــانــب اإلســرائـيـلــي
املـعــامـلــة بــاملـثــل ،بـعــد م ـب ــادرات «حسن
نـيــة» فــي الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة ،من
بينها «الـحـيــاد» املـتـســاوق مــع املصالح
األمنية اإلسرائيلية ،في سياق الهجمات
ضــد حلفاء موسكو فــي ســوريــا .ومن
ناحية تل أبيب ،كان خيار تسليم الهاكر
الــروســي لألميركيني أم ـرًا ال مـفـ ّـر منه،
ليس بمعنى اإلجبار ،بل نتيجة طبيعية
للحلف الراسخ بني تل أبيب وواشنطن،

رغــم أن الطلب الــروســي بالتسليم جاء
على خلفية التعليل االستراتيجي كما
ورد آنـ ــذاك فــي اإلعـ ــام ال ـع ـبــري .هـكــذا،
ج ـ ــاء ال ـت ـس ـل ـي ــم ن ـت ـي ـجــة م ـف ــاض ـل ــة بــن
الحليف األميركي ،الذي ال يمكن ويمنع
رفض طلباته ّ
الجدية من إسرائيل ،وبني
الـصــديــق الــروســي ال ــذي تحكم العالقة
معه ،أيضًا إسرائيليًا ،معادلة الجدوى
والثمن و«التجارة السياسية املتبادلة».

موسكو ّ
أصرت لضرورات
تتعلق بأمنها على
تسليم بوركوف لها

في عوامل أخرى بينية ،برزت االتفاقية
ال ـق ـن ـص ـل ـيــة لـ ـع ــام  ،2008الـ ـت ــي أل ـغــت
تــأش ـيــرات ال ــدخ ــول ب ــن ال ـجــان ـبــن ،وقــد
جـ ـ ــاءت أس ـب ــاب ـه ــا س ـي ــاس ـي ــة ب ــال ــدرج ــة
األولــى ،وضمن مسعى متبادل لتعزيز
الـعــاقــات على خلفية أكـثــر مــن موجب
سـيــاســي وأم ـنــي آنـ ــذاك .م ــرور مــا يزيد
ع ـلــى ع ـقــد ع ـلــى تــوق ـيــع االت ـفــاق ـيــة كــان
ً
كفيال بتغيير كثير من املعطيات التي
من بينها دفع الــروس لدخول إسرائيل

مع اإلبقاء على الوزراء
السياديين في اللحظات
األخيرة ،اعتمد عبد الفتاح
السيسي أمس التعديل
الوزاري الثامن ٌمنذ وصوله
السلطة .تعديل شهد
مفاجآت بعد ارتباك اللحظات
األخيرة ،فيما يواصل
رئيس الحكومة التخلص
من خصومه وخلفائه
المحتملين
القاهرة ـــ األخبار
أخيرًا جاء التعديل الوزاري الذي طال
انتظاره في مصر .صحيح أن مفاجآته
كانت مـحــدودة ،لكن ظهرت صراعات
األج ـه ــزة وب ـقــوة فــي الـتـغـيـيــرات التي
أبـ ـق ــت ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ـي ــادي ــن فــي
اللحظات األخيرة ،خاصة وزير الدفاع
الــذي اجتمع مــع الرئيس عبد الفتاح
السيسي على انـفــراد قبل ُساعات من
اع ـت ـم ــاد ال ـت ـع ــدي ــات ،ك ـمــا أب ـق ــي على
وزيـ َـري الخارجية والداخلية .بخالف
اإلبقاء غير ّ
املبرر على وزيرة الصحة،
هالة زايد ،التي تواجه انتقادات حادة
ُ
وتتهم باملجاملة وإه ــدار امل ــال الـعــام،
كــانــت امل ـفــاجــأة اخـتـيــار وزي ــر اإلع ــام
األس ـب ــق أس ــام ــة ه ـي ـكــل ،ل ـي ـكــون وزي ــر
دول ـ ــة ل ــإع ــام ،أي ب ــا ح ـق ـي ـبــة ،فيما
يـنـتـظــر ص ـ ــدور اخ ـت ـصــاصــاتــه قــريـبــا
ب ـقــرار مــن رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء .وسـتـجــري
إعـ ــادة صـيــاغــة لـجـهــات إدارة املشهد
اإلع ـ ــام ـ ــي ،خ ــاص ــة فـ ــي ظـ ــل الـ ـص ــدام
املـعـلــن ب ــن هـيـكــل ،ورئ ـي ــس «املـجـلــس
األعـلــى لــإعــام» ،مـكــرم محمد أحمد،
الذي فوجئ بالتعيني ،وبات يسأل عن
صالحيات وزير الدولة.

ي ـبــدو أن هـيـكــل هــو ال ـهــدف الرئيسي
ّ
واملحرر
من التعديل ،فهو الصحافي
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ال ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ـ ـ ــذي اخ ـ ـتـ ــاره
وزي ــر ال ــدف ــاع األس ـب ــق ،مـحـمــد حسني
طـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــاوي ،لـ ـت ــول ــي وزارة اإلع ـ ـ ــام
بـعــد «ث ـ ــورة ي ـن ــاي ــر» ،وظ ــل م ـقـ ّـربــا من
ال ـس ـل ـطــة ،ك ـمــا ش ـغــل خـ ــال ال ـس ـنــوات
املاضية رئاسة لجنة الثقافة واإلعالم
فــي ال ـبــرملــان ،بـجــانــب رئــاســة الـشــركــة
املصرية ملدينة اإلنتاج اإلعالمي ،التي
حققت أربــاحــا فــي عـهــده بعد خسائر
ً
س ـنــوات .وسـيـكــون م ـســؤوال عــن إدارة
م ـلــف اإلع ـ ــام م ـب ــاش ــرة ،امل ـت ــداخ ــل مع
األج ـهــزة الـتــي ع ــارض ق ــوة سطوتها.
وهـيـكــل هــو أح ــد األصـ ــوات املـعــارضــة
بـقــوة ملــديــر امل ـخــابــرات ،ال ـل ــواء عباس
ك ــام ــل ،وس ـب ــق اس ـت ـب ـعــاده م ــن الـظـهــر
ملرات .لكن اختياره يعكس التوجهات
ال ـجــديــدة لـيــس عـلــى مـسـتــوى اإلع ــام
الخاص ،الذي صارت الدولة تحتكره،
ب ــل ل ــرؤي ـت ــه ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع اإلعـ ــام
الـحـكــومــي ،إذ عـ ّـبــر عنها فــي أكـثــر من
تـصــريــح وأوراق رسـمـيــة قــدمـهــا إلــى
جهات رسمية.
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـفـ ـض ــل رئـ ـي ــس
ال ـ ــوزراء ،مصطفى مــدبــولــي ،اإلمـســاك
ب ــأك ـث ــر م ــن م ـل ــف ،وإق ـ ـصـ ــاء خـصــومــه
ومـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــه ،أو عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ُإظـ ـه ــار
أنـ ــه مـ ّ
ـوج ـه ـهــم األول ،ول ــذل ــك أب ـع ــدت
وزي ــرة االسـتـثـمــار والـتـعــاون الــدولــي،
ّ
تحدت مدبولي في
سحر نصر ،التي
البرملان العام املاضي مع إقرار قانون
االستثمار الجديد وفــرضــت رؤيتها،
ً
فـكــان خــروجـهــا سـهــا ه ــذه امل ــرة بعد
ت ــراج ــع م ــوق ــف داع ـم ـي ـهــا الــرئـيـسـيــن
من األجهزة ،خاصة اللواء كامل الذي
كان يوجه دائمًا بتسليط الضوء على
فـ ّـعــالـيــات نـصــر عـلــى نـحــو مـبــالــغ فيه
إعــام ـيــا .وتـخـلـصــا مــن ال ـح ــرج ،حـ ّـول
مدبولي االستثمار إلى «مجلس أعلى»
بــرئــاس ـتــه ،وه ــو امل ـق ـتــرح الـ ــذي كــانــت
ترغب فيه وزي ــرة االستثمار السابقة

رفض رئيس الحكومة ،مدبولي ،ترقية ثالثة وزراء نوابًا له ،ليبقى بال نائب (آي بي ايه)

ُ
استبدل ستة وزراء لكن
ليست منهم وزيرة
الصحة المثيرة للجدل

وزوجة محافظ «البنك املركزي» ،داليا
خورشيد .كما انتزع امللف اإلداري من
وزيرة التخطيط ليكون تابعًا لرئيس
ال ــوزراء مباشرة ،إذ سيتابع مدبولي
خطة الهيكل اإلداري لـلــدولــة بنفسه،
وه ــو مــا نـسـبــه إل ــى ال ـتــداخــل الـشــديــد
َّ
ً
بــن ملفي اإلدارة واالسـتـثـمــار ،قائال
إنه يفضل أن يبقى كالهما تابعًا له.
مع إعادة دمج الوزارات ،ومن ذلك دمج
َ
وزارتــي السياحة واآلثــار لتكون وزارة
ُ
واحدة ،استبعد وزير الزراعة عز الدين

ع ـمــر أبـ ــو س ـت ـيــت ع ـلــى ن ـحــو م ـفــاجــئ،
ً
وجاء بدال منه السيد مرزوق القصير،
وكذلك وزير العدل ،محمد حسام ،وجاء
ً
بدال منه عمر مروان .أما باقي الوزارات،
فجاءت التغييرات فيها متماشية مع
ف ـكــرة االس ـت ـب ــدال واالس ـت ـب ـع ــاد ،ب ــل إن
أسماء بعض الوزراء مثل نيفني القباج
التي تولت وزارة التضامن خلفًا لغادة
والي (ستعمل األخيرة مع األمم املتحدة
في جنيف) ،ونيفني جامع التي جاءت
إلـ ــى «الـ ـصـ ـن ــاع ــة» ،م ـع ــروف ــة م ـن ــذ م ــدة
طويلة في األوساط اإلعالمية وبصورة
م ـحـ ّـددة لــوزارات ـهــم .فــي النهاية ،تبقى
حصيلة التعديل ال ــوزاري ستة وزراء
ف ـقــط ،أي أن ــه ت ـعــديــل شـكـلــي ل ــن يــؤثــر
بأي حال في أداء الحكومة التي رفض
رئـيـسـهــا تــرقـيــة ثــاثــة وزراء لـيـكــونــوا
ن ــواب ــا لـ ــه .ف ـب ـعــد م ـ ـشـ ــاورات اس ـت ـقــرت
الحال على االكتفاء للوزراء بمناصبهم
على أن يبقى رئيس الحكومة من دون
نواب ،فيما ُع ّي  11نائبًا للوزراء الجدد
من الشباب.

عنان خارج السجن :صفقة منفردة أو سلسلة إفراجات؟

ّ
ّ
ّ
توتر إسرائيلي ــــ روسي ...وال أزمة بين الجانبين
بال تأشيرات ،ثم االمتناع عن املغادرة،
األمر الذي أدى إلى «تشويش» اقتصادي
في سوق العمل اإلسرائيلي ،خاصة أن
«الجالية اليهودية الروسية» كبيرة جدًا،
وبــإمـكــانـهــا اسـتـيـعــاب مـهــاجــريــن غير
قانونيني روس ،من غير اليهود ،تصعب
مالحقتهم .الزيادة في عدد الروس غير
القانونيني فــي إســرائـيــل استتبعت من
ت ــل أب ـيــب إجـ ـ ــراءات اسـتـبــاقـيــة ووقــائـيــة
ف ــي م ـحــاولــة مل ـنــع دخـ ــول ال ــراغ ـب ــن في
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ـيـ ـه ــا ،ضـ ـم ــن م ـ ـحـ ـ ّـددات
وم ــؤش ــرات مسبقة ،األم ــر ال ــذي يفسر
ع ـم ـل ـي ــات مـ ـن ــع دخ ـ ـ ـ ــول ،وك ـ ــذل ـ ــك ط ــرد
مــواط ـنــن روس ب ـ ــاآلالف ،وه ــو مــوضــع
شكاية روسية في األشهر األخيرة.
رغم ما ورد هنا من أسباب ،وأخــرى ال
يمكن التشديد على اآلتي:
يسعها املقامّ ،
ـ ـ ـ ـ يـبـعــد أن ي ـتــرقــى ال ـتــوتــر ال ـحــالــي بني
إســرائ ـيــل وروس ـي ــا لـيـتـحـ ّـول إل ــى أزم ــة
ّ
دبلوماسية مــن شأنها أن تــؤثــر سلبًا
في أكثر من اتجاه ،سياسي واقتصادي
وأمني .حجم وإلحاحية املطالب الكامنة
وراء التوتر ،من الجانبني ،ال يسمحان
وال يفرضان انتقال التوتر إلى أزمة.
ـ ـ من ناحية موسكو ،تتجه اإلرادة نحو
«التأزيم القنصلي» للتوصل إلى تسوية
م ــا ت ـح ـقــق أقـ ـص ــى ف ــائ ــدة م ـق ــاب ــل أق ــل
خسائر ممكنة .فإن كانت روسيا ّ
تتفهم
االرتباط الوثيق بني تل أبيب وحليفتها
واش ـن ـطــن ،فــإنـهــا تـتــوقــع أال تستسهل
ت ـج ــاوز املـصـلـحــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،كما
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حـ ــدث م ــع ال ـه ــاك ــر الـ ــروسـ ــي ،م ــن دون
أن تـجــري حـســابــات جــديــة قـبــل اتـخــاذ
قراراتها ،بما يؤثر سلبًا أو إيجابًا في
املصلحة الروسية.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـع ـم ــل م ــوسـ ـك ــو أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى مـنــع
إسرائيل ،عبر اتفاقات مكتوبة أو غير
مـكـتــوبــة ،مــن مـعــامـلــة الــوافــديــن ال ــروس
مهما كان وضعهم القانوني ،بما يشبه
التعامل مع مواطني أي دولة أخرى يرون
في سوق العمل اإلسرائيلي مطلبًا لهم
لتحسني وضعهم املعيشي ،كما الحال
مع مواطني القارة األفريقية ،األمر الذي
ستظهر نتيجته ت ـبــاعــا ،كـمــا ورد من
ّ
املعني بالبحث
تسريبات اللقاء السنوي
ف ــي ال ـج ــان ــب ال ـق ـن ـص ـلــي ب ــن ال ـجــانـبــن
الخميس املاضي.
ـ ـ من ناحية إسرائيل تبدو األمــور أكثر
ُ
ت ـع ـق ـي ـدًا .ف ـهــي مـعـنـ ّـيــة ب ــأن ت ـب ـقــي على
الـصــداقــة الــروسـيــة قــائـمــة ،وه ــي حاجة
ّ
استراتيجية كبرى يتعذر إخفاؤها ،أي
مــن دون التسبب فــي تغيير التموضع
ال ــروس ــي مـنـهــا ،وت ـحــدي ـدًا إزاء قضايا
املنطقة والتهديدات الكامنة فيها ،لكنها
ترفض ،وهــي وتتوقع من اآلخــريــن بما
يشمل الـ ــروس ،أال يـبـنــوا عـلــى واق ــع أي
م ـس ـتــوى م ــن م ـس ـتــويــات ال ـص ــداق ــة مع
ّ
إسرائيل ،ما يمكنهم من دفــع تل أبيب
كي تتجاوز مصلحة الحليف األميركي.
هذه واحدة من أهم ،بل ربما وحدها ،ما
دفع تل أبيب إلى مفاضلة تسليم الهاكر
ال ــروس ــي لــأم ـي ــرك ـيــن ،رغـ ــم إدراكـ ـه ــا

املسبق حجم املعضلة الناتجة عن ذلك،
وتأثيرها في العالقات مع روسيا.
ـ ـ ـ ـ ف ــي امل ـق ــام ال ـث ــان ــي ،إس ــرائ ـي ــل مـعـنـ ّـيــة
ُ
بـ ــأال ت ـس ـبــب الق ـت ـص ــاده ــا ولـغــالـبـيـتـهــا
السكانية اليهودية ضــررًا إستراتيجيًا
ع ـبــر ال ـس ـم ــاح ل ـل ــروس بــال ـتــوافــد إلـيـهــا
بــا ضــوابــط ،أي أنـهــا ّ
معنية بــأن تمنع
اإلق ــام ــة غـيــر الـقــانــونـيــة ل ـل ــروس ،تمامًا
كما كانت تفعل حتى اآلن ،ســواء عبر
املدروس أم منع الدخول إليها ملن
الطرد
ً
ُيشك مسبقا في أنه ينوي اإلقامة غير
القانونية.
مــع ذل ــك ،ال يـبــدو أن األم ــور متجهة إلى
تأزم ،بل ربما إلى مستوى ما من التوتر
يسمح أو يدفع الجانبني إلى تسوية أكثر
مــاءمــة ملصالح كــل منهما ،ومــن بينها
التخفيف من حــاالت طــرد ومنع دخول
ً
ال ـ ـ ــروس ،والـ ـت ـ ّ
ـري ــث ط ــوي ــا ق ـبــل ات ـخــاذ
إج ــراءات تــرى موسكو أنها تؤثر سلبًا
فـيـهــا وب ـم ـس ـتــويــات اسـتــراتـيـجـيــة كما
حــال الهاكر الــروســي ،وكــذلــك الحد ُ من
حــديــث املـســؤولــن اإلســرائـيـلـيــن «امل ــذل
واملتبجح» ،وتحديدًا من رئيس الحكومة
بنيامني نتنياهو ،كأن موسكو أداة ّ
طيعة
ف ــي ي ــده يــدفـعـهــا إن ش ــاء إل ــى قـ ــرارات
بإطالق سراح سجني إسرائيلي من هنا
أو من هناك ...كيفما اتفق .إذًا ،لن يسمح
ّ
يتحول إلــى أزمــة،
الجانبان للتوتر بــأن
وهذه هي النتيجة الوحيدة األكثر تأكيدًا
ف ــي س ـيــاق ت ـقــديــر م ــا يـمـكــن أن يعقب
التوتر بمستوياته الحالية.

إفراج مفاجئ عن سامي
عنان بعد استغالل بنود في
القضاء العسكري من دون
تدخل رئاسي مباشر ،ما يؤكد
ما سبق أن نشرته «األخبار» عن
إفراجات متتالية كجزء من
التهدئة التي يقودها عبد
الفتاح السيسي وباشرها منذ
نحو شهرين
القاهرة ـــ األخبار
ب ـص ــورة م ـفــاج ـئــة ،أف ــرج ــت الـسـلـطــات
امل ـصــريــة ع ــن رئ ـيــس األرك ـ ــان األسـبــق
الـفــريــق ســامــي ع ـنــان ،بـعــد شـهــور من
االحتجاز على خلفية إعــان اعتزامه
ال ـ ـتـ ــرشـ ــح ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة
م ـنــاف ـســا ل ـع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي في
االنتخابات التي جرت في آذار/مارس
ُ
 ،2018وأقصي فيها جميع املنافسني
املحتملني لـلــرئـيــس ،بـمــن فيهم عنان
ُ
الـ ــذي ز ّج ب ــه ف ــي ال ـس ـجــن الـعـسـكــري.
ورغم صدور أحكام بالحبس لسنوات
ع ـلــى ع ـن ــان ف ــي م ـحــاك ـمــة ُح ـظ ــر نشر
ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا ،ف ــوج ــئ ال ـج ـم ـي ــع أم ــس
بإعالن عودته إلــى منزله ،بعدما كان
ي ـق ـضــي ح ـب ـســه ف ــي إحـ ـ ــدى ال ـث ـك ـنــات
العسكرية فــي العاصمة الـقــاهــرة ،مع
بقائه على تواصل مع عائلته ،خاصة
أنـ ـ ــه أول رئ ـ ـيـ ــس أرك ـ ـ ـ ــان يـ ــوضـ ــع فــي
السجن العسكري.
مـحــامــي ال ـفــريــق ،نــاصــر أم ــن ،تحدث
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عــن إخــاء سبيل موكله مــن دون عفو
رئاسي أو براءة ،ولكن ً
بناء على قانون
ّ
القضاء العسكري الــذي يمنح أحقية
ل ــإف ــراج عـ ّـمــن ص ــدرت بحقهم أحـكــام
ّ
يصدقها الحاكم العسكري ،أي
ما لم
الرئيس ،مؤكدًا أن موكله وصل البيت
وهـ ـ ــو ب ـص ـح ــة ج ـ ـيـ ــدة .وواجـ ـ ـ ــه ع ـنــان
مشكالت صحية خالل احتجازه ،رغم
املعاملة املميزة التي حظي بها بعيدًا
ع ــن ال ـس ـجــون الـع ـس ـكــريــة وامل ـش ـكــات
ال ـتــي ت ــواج ــه امل ـســاجــن فـيـهــا .وت ــردد
سريعًا أن ثمة صفقة وراء اإلفــراج عن
رئـيــس األركـ ــان ال ــذي اتـهـمــه السيسي
بالفساد علنًا خــال كلمة لألخير في
ش ـبــاط/ف ـبــرايــر  ،2018قـبـيــل ســاعــات
مــن إل ـقــاء الـقـبــض عـلـيــه وع ـلــى جميع
مـ ـس ــاع ــدي ــه .هـ ـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة تـتـضـمــن

ـان بــال ـص ـمــت والـ ـبـ ـق ــاء فــي
ال ـ ـتـ ــزام ع ـن ـ ّ
مـنــزلــه وت ـجــنــب ال ـحــديــث إل ــى اإلع ــام
إال بموافقة مسبقة (عـلــى األرج ــح لن
تـ ـح ــدث) ،ع ـل ـمــا بـ ــأن صــدي ـقــه ال ـفــريــق
أحمد شفيق يواجه املصير نفسه.
وس ـ ـ ـبـ ـ ــق أن حـ ـ ــوكـ ـ ــم ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل ب ـن ــص
ق ـ ــان ـ ــون ـ ــي يـ ـ ـ ــرى أن جـ ـمـ ـي ــع أع ـ ـضـ ــاء
«املجلس العسكري» ،الــذي حكم بعد
رح ـيــل م ـب ــارك م ــن الـسـلـطــة ف ــي ،2011
مــوجــودون على قــوة االستدعاء حتى
بعد تقاعدهم ،ما يعني أنــه ال يسمح
ل ـهــم ب ـم ـمــارســة ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي من
دون م ــوافـ ـق ــة مـ ــن «املـ ـجـ ـل ــس األع ـل ــى
ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـح ــة» ،وهـ ــو ن ــص جــرى
التغاضي عنه .لكن لم يكشف القضاء
العسكري مصير التحقيقات في الثراء
غ ـيــر املـ ـش ــروع لــرئ ـيــس األرك ـ ـ ــان ال ــذي

ك ــان ي ـك ــره الـسـيـســي شـخـصـيــا ،علمًا
ب ــأن األخ ـي ــر ع ـمــل م ــدي ـرًا لـلـمـخــابــرات
ال ـحــرب ـيــة ت ـحــت رئ ــاس ــة األول .تـقــول
مصادر لـ«األخبار» إن اإلفراج «مرتبط
ب ـس ـل ـس ـلــة م ــن اإلف ـ ــراج ـ ــات ت ـب ــاع ــا عــن
شخصيات مختلفة ومــن دون تدخل
رئاسي ،لكن باستغالل بنود قانونية
ربما تكون غائبة عن كثيرين» ،مؤكدة
أن ه ــذا األم ــر ب ــدأ بــالـفـعــل مــع اإلف ــراج
عن شقيق الناشط املصري املقيم في
الواليات املتحدة وائل غنيم األسبوع
املــاضــي ،وسيتواصل تدريجيًا حتى
ال ي ـبــدو األم ــر مــوجـهــا (راجـ ــع خـطــوة
جــديــدة لتنفيس الـغـضــب :مــراجـعــات
ل ــإف ــراج ع ــن مـعـتـقـلــن ،الـخـمـيــس 12
كانون األول).
املـصــادر قالت أيضًا إن هناك سلسلة
ت ـف ــاه ـم ــات ف ــي األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ح ــول
هــويــة مــن سيفرج عنهم ،ومــن بينهم
صـ ـح ــافـ ـي ــون ،ك ـم ــا ع ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع مــع
ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،املـ ـسـ ـتـ ـش ــار حـ ـم ــادة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــاوي ،اتـ ـفـ ــق فـ ـي ــه عـ ـل ــى تـسـهـيــل
الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات ل ـ ـعـ ــدد م ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات
امل ــوق ــوف ــة ف ــي ق ـضــايــا س ـيــاس ـيــة .وقــد
ُس ـمــح أخ ـي ـرًا ب ــزي ــارة وف ــد مــن أعـضــاء
«مجلس نقابة الصحافيني» إلى اثنني
م ــن ال ـص ـحــاف ـيــن امل ـس ـج ــون ــن ،وه ــي
واقعة نادرة .وأشارت املصادر نفسها
إل ــى ت ـصــور ات ـفــق عـلـيــه م ــع ال ـصــاوي
يتماشى مع سياسات جديدة للدولة،
وفـ ـ ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـتـ ـه ــا «ت ـ ـقـ ــديـ ــم م ـع ــال ـج ــة
مختلفة» ،الفـتــة إل ــى أن ه ــذا التصور
ي ــرتـ ـب ــط ب ــاملـ ـس ــؤول ــن ال ـ ـجـ ــدد ال ــذي ــن
ص ــاروا فــي مـنــاصــب رفـيـعــة املستوى
وداخ ـ ــل دوائ ـ ــر ص ـنــع الـ ـق ــرار م ــن دون
كشف املزيد من التفاصيل.

