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تصاعدت الحملة الدبلوماسية إلقناع روسيا بتعديل موقفها
الرافض لصدور قرار عن مجلس األمن ال يشير صراحة إلى رفض
التدخل العسكري ،وسط توقعات فرنسية بأن ُيطرح القرار
على التصويت األسبوع املقبل

جنازة معارضني
في حمص قتال
قبل ثالثة ايام
(رويترز)

مجلس األمن :التصويت األسبوع املقبل
تصاعد العمليات العسكرية فيّ سوريا ...وتأجيل جديد الجتماع وزراء
الخارجية العرب ...وموسكو تشدد على رفض التدخل الخارجي
بالتزامن مع إعالن الدبلوماسية الروسية
أنه «لن يحصل أي تصويت (في مجلس
األم ��ن) ف��ي األي ��ام امل�ق�ب�ل��ة» ،ق��ررت جامعة
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ت��أج�ي��ل اج�ت�م��اع�ه��ا على
مستوى وزراء الخارجية إل��ى  11شباط
الجاري .ويأتي هذا التأجيل في محاولة
ّ
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ت�ب�ن أم �م��ي ل�ل�خ�ط��ة ال�ت��ي
ّ
أقرتها الجامعة لحل األزم��ة في سوريا،
والتي قابلتها دمشق برفض تام.
اإلعالن الروسي عن عدم قرب التصويت
على مشروع القرار الغربي العربي ،الذي
ناقشه مجلس األم��ن ف��ي جلسة استماع
مفتوحة ام�ت��دت حتى فجر أم��س ،قابله
إعالن فرنسي على لسان وزير الخارجية
أالن ج��وب �ي��ه أن ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ال �ق��رار
سيجري األسبوع املقبل.
وح� � � ��ذر ال� �س� �ف� �ي ��ر ال� � ��روس� � ��ي ل � � ��دى األم � ��م
املتحدة فيتالي تشوركني من أن روسيا
س�ت�س�ت�خ��دم ح�ق�ه��ا ف��ي ال �ن �ق��ض ض��د أي
م � �ش� ��روع ق � � ��رار ب� �ش ��أن س� ��وري� ��ا ت �ع �ت �ب��ره
«غير مقبول» ،كما أفادت وكاالت األنباء
الروسية .وقال تشوركني «إذا كان النص
ّ
فسنصوت ض��ده» .وأض��اف
غير مقبول،
«ل� ��ن ن �س �م��ح ب� ��أي ن ��ص ن �ع �ت �ب��ره خ��اط�ئ��ًا
وم��ن ش��أن��ه أن ي � ّ�ؤدي إل��ى ت�ف��اق��م ال �ن��زاع.
ل ��ن ن �س �م��ح ب �ت �ب��ن �ي��ه ،ن �ق��ول �ه��ا ب �ص��راح��ة
ل��زم�لائ�ن��ا» .وق�ب��ل س��اع��ات م��ن ذل��ك ،أعلن
نائب وزي��ر الخارجية ال��روس��ي غينادي
غ��ات �ي �ل��وف أن امل �ب��اح �ث��ات م �ت��واص �ل��ة في
األم��م امل�ت�ح��دة ،ول��ن يحصل أي تصويت
ف��ي األي ��ام املقبلة .ب ��دوره ،ق��ال فالديمير
تشيجوف ،مبعوث روسيا لدى االتحاد
األوروب � � ��ي ،إن ��ه ال م �ج��ال إلق� ��رار م �س� ّ�ودة
ال� �ق ��رار م ��ا ل ��م ت�س�ت�ب�ع��د ص ��راح ��ة إم �ك��ان
ال� �ت ��دخ ��ل ال� �ع� �س� �ك ��ري .وق � � ��ال ت �ش �ي �ج��وف
إن امل� �س � ّ�ودة «ي�ن�ق�ص�ه��ا أه ��م ش ��يء :ف�ق��رة
تستبعد إمكان استخدام القرار
واضحة ّ
ل�ت�ب��ري��ر ت��دخ��ل ع�س�ك��ري م��ن ال �خ��ارج في
ً
شؤون سوريا .لهذا السبب ال أرى مجاال
ّ
املسودة».
للتصديق على هذه
وقال األمني العام لجامعة الدول العربية
نبيل العربي ،أم��س ،إن امل��وق��ف الروسي
م��ن امل��وض��وع ال�س��وري إيجابي ويطالب
بوقف العنف .ورأى العربي ،في تصريح
خ��اص لقناة (روسيا ال�ي��وم) ،إن أه��م أمر
ف��ي ه��ذا امل��وق��ف ه��و م�ش��روع ال�ق��رار ال��ذي
ً
ي�ط��ال��ب ب��وق��ف ال�ع�ن��ف ف� ��ورًا ،ق��ائ�ل�ا «إن��ه
أساس لكل شيء».
وق � ��ال وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ف��رن �س��ي أالن
جوبيه ،أم��ام ال�ن��واب الفرنسيني« ،للمرة
األول ��ى ،وب ��دون إب ��داء ت�ف��اؤل م�ف��رط ،كان
م��وق��ف روس �ي��ا وم�ج�م��وع��ة ب��ري�ك��س أ ّق��ل
سلبية»ّ ،
ملمحًا إل��ى وج��ود أم��ل بتبني
ّ
�رار .ك ��ذل ��ك وج� �ه ��ت دع� ��وات
م� �ش ��روع ال � �ق� � ّ
إل��ى روس�ي��ا لتبني م�ش��روع ال�ق��رار بشأن
سوريا في مجلس األم��ن من قبل كل من
رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي مجلس
أوروب � � ��ا ج� ��ان ك �ل��ود م �ي �ن �ي��ون ،وامل�م�ث�ل��ة
ال�ع�ل�ي��ا ل �ل �ش��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة وال�س�ي��اس��ة
األم �ن �ي��ة ف��ي االت �ح ��اد األوروب� � ��ي ك��اث��ري��ن
آشتون ،ومنظمة العفو الدولية.
ف ��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،أع �ل �ن��ت ال� �ن ��روج وك �ن��دا
ع��ن ت�ق�ل�ي��ص ع ��دد م��وظ �ف��ي س�ف��ارت�ي�ه�م��ا
ف��ي دم�ش��ق ألس�ب��اب أم�ن�ي��ة .ك��ذل��ك ح��ذرت
ال�ص�ين مواطنيها وال �ش��رك��ات الصينية
ف��ي س��وري��ا ،ودع�ت�ه��م إل��ى ات �خ��اذ ال�ح��ذر
ف��ي ظ��ل تنامي ال�ف��وض��ى وامل�خ��اط��ر على
في البالد.
السالمة ّ
ميدانيًا ،كثف الجيش السوري عملياته
ال �ع �س �ك��ري��ة ه ��ذا األس� �ب ��وع م ��ن ض��واح��ي
دم � �ش ��ق إل� � ��ى م ��دي �ن �ت ��ي ح � �م ��اة وح �م��ص
وم�ح��اف�ظ�ت��ي درع ��ا وإدل ��ب ال�ح��دودي�ت�ين.
وأف��اد امل��رص��د ال�س��وري لحقوق اإلن�س��ان

ع��ن م�ق�ت��ل  59ش�خ�ص��ًا أم� ��س ،ب�ي�ن�ه��م 15
عسكريًا وستة منشقني خالل اشتباكات
ب�ي�ن ال�ج�ي��ش وم �ج �م��وع��ات م�ن�ش�ق��ة ع�ن��ه،
ك��ذل��ك ق �ت��ل  38م��دن �ي��ًا أغ �ل �ب �ه��م ف ��ي ر ّي��ف
دم� �ش ��ق خ�ل��ال ال �ع �م �ل �ي��ات ال� �ت ��ي ت�ش��ن�ه��ا
ال�ق��وات السورية .وذك��ر املرصد في بيان
«ارتفع عدد الذين قتلوا خالل العمليات
العسكرية في وادي بردى (ريف دمشق)
ال �ي ��وم إل ��ى  21ش�خ�ص��ًا ب�ي�ن�ه��م س �ي��دة».
وكان املرصد قد أفاد في بيان سابق عن
اش�ت�ب��اك��ات دارت ب�ين ال �ق��وات النظامية
ومجموعات منشقة في وادي بردى قتل
فيها ستة م��ن املنشقني .وأش ��ار املرصد
ف ��ي ب �ي��ان��ه إل � ��ى أن � ��ه «إث� � ��ر االش �ت �ب��اك��ات
انشق نحو  30عسكريًا مع مدرعة» .وفي
ح �م��ص ،أف ��اد امل��رص��د ف��ي ب �ي��ان منفصل
ع��ن «م�ق�ت��ل م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  15م��ن ال�ق��وات
النظامية السورية خالل اشتباكات جرت
بني الجيش ومجموعة منشقة عنه».
وأض � � ��اف امل� ��رص� ��د «أن ق� � ��وات ع �س �ك��ري��ة
أم �ن �ي��ة م �ش �ت��رك��ة ت �ض��م ع� �ش ��رات اآلل �ي��ات
اقتحمت عدة مدن في ريف درع��ا ،بينها
ن� ��وى وامل �س �ي �ف��رة وداع� � � ��ل» .وأض� � ��اف أن
بلدة خربة غزالة شهدت أكبر عملية من
نوعها منذ انطالق االحتجاجات ،حيث
ترافق االقتحام مع إطالق رصاص كثيف،

أعلن التلفزيون
اإليراني الحكومي أن 11
مواطنًا إيرانيًا خطفوا
أثناء قيامهم بزيارة دينية
في سوريا

وب ��دأت ال �ق��وات حملة م��داه�م��ات اعتقلت
خ�ل�ال �ه ��ا ن �ح ��و  100ش� �خ ��ص ،وأح ��رق ��ت
عشرات الدراجات النارية.
وف ��ي ط �ه��ران ،أع �ل��ن ال�ت�ل�ف��زي��ون اإلي��ران��ي
الحكومي أن  11مواطنًا إيرانيًا خطفوا
أث�ن��اء قيامهم ب��زي��ارة دينية ف��ي سوريا،
ب� �ع ��د أي� � � ��ام ف� �ق ��ط م � ��ن خ� �ط ��ف م �ج �م��وع��ة
م�س�ل�ح��ة مل�ج�م��وع��ة أخ ��رى م��ؤل�ف��ة م��ن 11
مواطنًا إيرانيًا قصدوا دمشق في زيارة

دينية .ونقل التلفزيون عن مسؤول الحج
اإلي ��ران ��ي م �س �ع��ود اخ � ��وان ق��ول��ه «ك��ان��ت
حافلتهم في طريقها إل��ى دمشق عندما
ه��اج�م�ت�ه��ا م �ج �م��وع��ة م�س�ل�ح��ة وخ�ط�ف��ت
 11من بني  35راكبًا» .وبذلك يرتفع عدد
امل �خ �ت �ط �ف�ين اإلي ��ران� �ي�ي�ن إل� ��ى  .29وأدان
املتحدث باسم الخارجية اإليرانية ،رامني
مهمان برست ،الهجوم .وقال إنه «بدون
م� �ب ��رر» ،وط �ل��ب م ��ن ال �س �ل �ط��ات ال �س��وري��ة

ضمان اإلفراج عن املواطنني املخطوفني.
من جهتها ،أفادت وكالة األنباء الرسمية
(س � ��ان � ��ا) ع� ��ن م �ق �ت��ل  5م� ��ن رج � � ��ال األم� ��ن
ال �س��وري�ين ،بينهم ض��اب��ط ب��رت�ب��ة عميد،
وإص ��اب ��ة  8آخ ��ري ��ن ،ف ��ي اش �ت �ب��اك��ات مع
مسلحني ف��ي ري ��ف دم �ش��ق وري ��ف درع ��ا،
ّ
أدت أيضًا إلى مقتل  11عنصرًا مسلحًا.
وق��ال��ت (س ��ان ��ا) إن «م �ج �م��وع��ة إره��اب �ي��ة
مسلحة أق��دم��ت ص�ب��اح ال�ي��وم (األرب �ع��اء)

نتنياهو يحسم في «الليكود» وعينه على االنتخابات
بعدما أكد بنيامني
نتنياهو سيطرته على
األمور داخل حزب الليكود،
في أعقاب االنتخابات
الداخلية ،بدأ الحديث عن
نيته التوجه إلى انتخابات
عامة مبكرة ،مستفيدًا
من قوته الحالية

علي حيدر
رغ��م ع��دم ن�ج��اح��ه ف��ي ح�ش��د نسبة أكبر
من املقترعني ،وتحقيق ف��وز أكثر صدى
ووقعًا في الواقع السياسي واإلعالمي في
إسرائيل ،ب��ات بنيامني نتنياهو رئيسًا
لليكود للمرة ال�خ��ام�س��ة ،وم��رش�ح��ه إلى
رئ��اس��ة الحكومة املقبلة ،وب��ات��ت املسألة
األك� �ث ��ر ح� �ض ��ورًا ل� ��دى امل ��راق �ب�ي�ن وب��اق��ي
ال �ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة ،إن ك��ان��ت إس��رائ �ي��ل
على أب��واب انتخابات ع��ام��ة مبكرة ،في
ض��وء حقيقة أن رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة يملك
ال�ق��درة على ال��ذه��اب ف��ي خيار ك�ه��ذا ،من
الناحيتني القانونية والسياسية.

نتنياهو بني أنصاره في حزب «الليكود» أول من أمس (مناحيم كاهانا ــ أ ف ب)

مهما كانت التقديرات التي قد تتفاوت
ف� ��ي ت ��رج� �ي ��ح س� �ي� �ن ��اري ��و ت� �ق ��دي ��م م��وع��د
االنتخابات ،أو استبعاده ،أصبح رئيس
ال�ح�ك��وم��ة ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و أك �ث��ر ق��وة
داخ� � ��ل ح ��زب ��ه وف � ��ي م ��واج� �ه ��ة خ �ص��وم��ه
ال �س �ي ��اس �ي�ي�ن وش� ��رك� ��ائ� ��ه االئ� �ت�ل�اف� �ي�ي�ن،
وخ� �ص ��وص ��ًا إزاء اس �ت �ح �ق ��اق م �ن��اق �ش��ة
امل��وازن��ة ف��ي شهر ح��زي��ران امل�ق�ب��ل ،حيث
من املقدر أن يحضر العامل االنتخابي،
بقوة ف��ي خلفياتهم ،بحكم أن الحكومة
تكون قد أنهت في حينه سنتها الثالثة،
في مقابل أن كل الحكومات اإلسرائيلية
خ�لال ال �ـ 15سنة األخ �ي��رة ،ل��م تتمكن ،أو
تكاد ،من تجاوز ،هذا الحد الزمني.
في هذه األجواءَّ ،
قدر عدد من كبار الوزراء
اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين إم�ك��ان أن ي�ك��ون نتنياهو
ي� ��درس ت�ق��دي��م االن �ت �خ��اب��ات ال �ع��ام��ة إل��ى
تشرين األول املقبل ،أي إلى ما قبل نحو
سنة من موعدها الرسمي .وبالرغم من
أن م�ق� َّ�رب�ين ل��رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة أك ��دوا أن��ه
لم يتخذ ق��رارًا كهذا ،حتى اآلن ،إال أنهم
أضافوا أنه «سبق أن ناقش هذه املسألة
ف��ي امل��اض��ي ،وم��ن ناحيته ث�م��ة إمكانية
واق �ع �ي��ة ل �ه��ذا ال �خ �ي��ار ت�م �ه �ي �دًا مل�ن��اق�ش��ة
امل � ��وازن � ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة» ،ف ��ي م ��وق ��ف ي�ع�ك��س
نيته استغالل جهوزيته التي أتمها من
خالل إع��ادة انتخابه رئيسًا لليكود ،في
مواجهة أي عملية ابتزاز سيتعرض لها
من شركائه.
وف � ��ي ج � ��زء م� ��ن ال ��رس ��ائ ��ل ال� �ت ��ي ت �ه��دف
إل��ى الكشف ع��ن ت�ع��زز ق��وت��ه ف��ي املعادلة
الحكومية ،رأى أح��د املقربني من رئيس
ال �ح �ك��وم��ة أن ن �ت �ن �ي��اه��و س �ي �ك��ون ب ��دءًا
م��ن ص �ب��اح ال �غ��د «ق ��وي ��ًا ،ل �ي��س ف �ق��ط في
االس�ت�ط�لاع��ات ،ب��ل أي�ض��ًا داخ ��ل ال�ح��زب،
وه��و م��ا سينعكس أي�ض��ًا ف��ي امل �س��ارات
السياسية واالقتصادية التي يريد الدفع
ب �ه��ا ،وأي �ض��ًا ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��دف��ع خطة

تقديم االن�ت�خ��اب��ات» ،وخ�ص��وص��ًا أن��ه لم
ي �ع��د ي�خ�ش��ى أي أح� ��د ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
«سيكون إمرار املوازنة مهمة غير ممكنة
وف� ��ق ال �ص �ي �غ��ة ال �ت��ي ي ��ري ��ده ��ا ،م ��ن دون
الخضوع للشركاء االئتالفيني».
من هنا يذهب أح��د مقربيه إل��ى التأكيد
أن ن�ت�ن�ي��اه��و «ات �خ��ذ ق � ��رارًا م�ب��دئ�ي��ًا ب��أن
ي �ك ��ون م �س �ت �ع �دًا ل �ل��ذه��اب ل�لان �ت �خ��اب��ات
ف��ي ال �خ��ري��ف امل �ق �ب��ل .ورس��ال �ت��ه ستكون
ع��دم االس�ت�ع��داد لتضخيم امل��وازن��ة ،وإذا
م ��ا أرادوا ان� �ت� �خ ��اب ��ات ،ف �ه��و ب��ال �ت��أك �ي��د
ل� ��ن ي �خ �ش��ى ذل � � � ��ك» ،وت � �ح� ��دي � �دًا ف� ��ي ظ��ل
االس �ت �ط�ل�اع��ات ال �ت��ي ت��ؤك��د أن م�ك��ان�ت��ه
أك�ث��ر ق��وة م��ن خ�ص��وم��ه ف��ي ال ��رأي ال�ع��ام
اإلسرائيلي.
ب � �ن � ً
�اء ع �ل �ي��ه ،ب � ��ات ب ��اإلم� �ك ��ان ال � �ق ��ول إن
ن �ت �ن �ي��اه��و ب� � ��ات ف � ��ي م� ��وق� ��ع ي �س �م ��ح ل��ه
إم� ��ا ب� ��اإلم �ل�اء ع �ل��ى ش ��رك ��ائ ��ه خ �ي ��ارات ��ه،
ف��ي ال�ق�ض��اي��ا ال �خ�لاف �ي��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ع��دم
ال �س �م ��اح ل �ه��م «ب �ت �ح��وي��ل امل � ��وازن � ��ة إل��ى
م� ��وازن� ��ة ان� �ت� �خ ��اب ��ات» ،أو ال� ��ذه� ��اب إل��ى
انتخابات عامة بعناوين تجتذب الرأي
ال�ع��ام لجهة ع��دم الخضوع ل�لاب�ت��زاز في
ظ��ل األزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي ع� ّ�ب��رت عن
نفسها خالل األشهر املاضية بمسيرات
احتجاج غير مسبوقة في الدولة العبرية
على هذه الخلفية.
بموازاة هذا السيناريو وما يقف وراءه
م��ن ت �ق��دي��رات ودواف � ��ع ،رأت شخصيات
من محيط نتنياهو أن «موضوع تقديم
م��وع��د االن�ت�خ��اب��ات ل�ي��س م�ط��روح��ًا على
ج� � ��دول األع � � �م � ��ال» ،ل �ك��ن وزراء رف �ي �ع��ي
املستوى ،أكدوا أن رئيس الحكومة أجرى
م�ن��اق�ش��ات ف��ي ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة وق � � َّ�دروا أن
هذه القضية ستدرس في الفترة القريبة
ب �ع��د ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات ال��داخ �ل �ي��ة في
كديما وبما يتالءم مع استمرار تصاعد
مكانته في االستطالعات.

