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وتحظى بشرعية شعبية ،ال ينتقص
م ـن ـه ــا سـ ـي ــل االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
والخارجية ،طاملا باتت أمرًا واقعًا.
هــذا الــواقــع أكــده م ــادورو فــي «خطاب
ال ـن ـص ــر» ال ـ ــذي أل ـق ــاه أم ـ ــام ح ـشــد من
ّ
مناصريه في كراكاس ،إذ قال إن «هذه
االنتخابات هــي األكـبــر التي تحققها
الثورة البوليفارية في تاريخها منذ
 18عــامــا» ،فــي إش ــارة إلــى الـعــام الــذي
وصــل فيه هوغو تشافيز إلــى الحكم.
وتساءل« :ملاذا نأبه ملا يقوله ترامب؟».
فــي املـقــابــل ،تتسلح املـعــارضــة بكتلة
شعبية وازن ــة ،وآلــة إعالمية ضخمة،
ّ
م ــك ـن ـت ـه ــا مـ ــن م ــواصـ ـل ــة الـ ـحـ ـش ــد فــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ط ـ ـ ـ ــوال األش ـ ـه ـ ــر ال ـث ـم ــان ـي ــة
املاضية ،وأيضًا ببرملان ما زال قائمًا،
وإن كانت صالحياته ّ
مهددة بالتآكل.
وأمـ ـ ــا الـ ـس ــاح األخـ ـط ــر الـ ـ ــذي يـمـلـكــه
الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـنـ ـي ــون ،ف ـي ـت ـم ـث ــل فـ ـ ــي الـ ــدعـ ــم
الـخــارجــي ،ال سيما مــن قبل الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ،ال ـت ــي ك ــان ــت أولـ ــى الـجـهــات
املـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ّـددة بـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـتــأس ـي ـس ـيــة .وم ـس ــاء أمـ ــس ،وصـفــت
واشنطن م ــادورو بــأنــه «ديـكـتــاتــور»،
وفرضت عقوبات على «أي ممتلكات»

ل ـ ـ «ق ــوات الـتـحــالــف ال ــدول ــي» ،حيث
ل ـع ــب ان ـخ ـف ــاض فـ ــرص االن ـس ـح ــاب
نـحــو دي ــر الـ ــزور دورًا أســاسـ ّـيــا في
ّ
اسـتـمــاتــة مـســلـحــي «داعـ ــش» داخــل
الــرقــة .وتتوافق مـســارات العمليات
العسكرية حتى اآلن مــع مــا أوردتــه
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ف ــي م ـن ـت ـصــف ح ــزي ــران
امل ــاض ــي ،وي ـب ــرز الـجـيــش وحـلـفــاؤه
حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ـخـ ـط ــوات
وت ـن ــوي ــع وس ــائ ــل الـ ـتـ ـق ـ ّـدم وف ـق ــا ملــا
ّ
ت ـفــرضــه م ـع ـط ـيــات ك ــل م ـح ــور على
ح ـ ــدة ،م ــن دون إغـ ـف ــال ان ـع ـكــاســاتــه
عـ ـل ــى بـ ـقـ ـي ــة املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاور .وت ــأس ـي ـس ــا
عـلــى ذل ــك ،يمكن فـهــم قـيــام الجيش
باقتحام بعض املناطق ،وتفضيله
االلتفاف على مناطق أخرى وفرض
أط ـ ـ ـ ــواق تـ ـع ــزل م ـس ـل ـح ــي ال ـت ـن ـظ ـيــم
املتطرف عــن احـتـمــاالت التأثير في
املـ ـع ــارك ال ـت ــال ـي ــة .ومـ ــن امل ـن ـت ـظــر أن
يـتـحـ ّـول جبل بـشــري االستراتيجي
إل ــى واح ــد مــن أوض ــح األمـثـلــة على
ع ـم ـل ـي ــات االلـ ـتـ ـف ــاف والـ ـ ـع ـ ــزل ،بـعــد
أن تـقــدمــت ال ـق ــوات ال ـســوريــة أخـيـرًا
إلــى تـخــومــه ،مــع مـ ّـا يعنيه هــذا من
انـ ـعـ ـك ــاس ــات مـ ـت ــوخ ــاة ع ـل ــى م ـســار
معارك السخنة ،كما على التقدم في
ريــف ديــر ال ــزور الـغــربــي .فــي الوقت
نفسه ،تـبــرز معطيات متداخلة في
ريــف ديــر ال ــزور الجنوبي الشرقي،
ّ
وع ـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص مــا يتعلق
بـمــديـنــة الـبــوكـمــال ال ـحــدوديــة التي
ت ـحـ ّـولــت ف ــي ال ـش ـهــور املــاض ـيــة إلــى
واحدة من املالذات األخيرة لتنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق الـ ـ ـس ـ ــوري
(تنافسها فــي ذلــك مدينة امليادين،
الــواق ـعــة أي ـضــا فــي ري ــف دي ــر ال ــزور
ال ـج ـن ــوب ــي الـ ـش ــرق ــي) .وعـ ـل ــى رأس
املـعـطـيــات امل ــذك ــورة يــأتــي الـحــرص
األمـيــركــي على الـحـضــور حتى اآلن
في أجــواء البوكمال ،كما في أجواء
امليادين .وفي خالل األيــام األخيرة،
ّ
كــثـفــت طــائــرات «الـتـحــالــف الــدولــي»
اسـ ـتـ ـه ــداف الـ ـب ــوكـ ـم ــال ،ف ــي مــؤشــر
واضــح على أن الالعب األميركي لم
ّ
ّ
ُيـســلــم حتى اآلن ب ــأن املنطقة باتت
ّ
م ـن ـط ـق ــة ع ـم ـل ـي ــات جـ ــويـ ــة روسـ ـي ــة.
ومــن شــأن هــذا التفصيل أن ُيعرقل

قــد ت ـكــون لــديــه عـلــى أراض ـي ـهــا .وقــال
وزيــر الخزانة ستيفن منوتشني ،في
ّ
بـيــان ،إن «االنـتـخــابــات غير الشرعية
أمـ ــس ت ــؤك ــد أن مـ ـ ـ ــادورو دي ـك ـتــاتــور
يتجاهل إرادة الـشـعــب الـفـنــزويـلــي».
وق ــد يـ ــؤدي ف ــرض ع ـقــوبــات إضــافـيــة
ع ـل ــى فـ ـن ــزوي ــا إلـ ـ ــى ت ـف ــاق ــم امل ـت ــاع ــب
االقـتـصــاديــة ،خصوصًا إذا مــا اقترن
ّ
ذل ـ ــك ب ــإش ــاع ــة أجـ ـ ـ ـ ــواء م ـش ــك ـك ــة بــن
املـسـتـثـمــريــن ب ـشــأن شــرعـيــة اتـفــاقــات
تمويل تدعمها الجمعية التأسيسية
الجديدة لبرامج اقتصادية ـ اجتماعية.
ويبدو أن املعارضة الفنزويلية عازمة
على املضي قدمًا في التصعيد ،وهو
مــا عكسته تصريحات قادتها الذين
ج ــددوا الــدعــوات إلــى تـحـ ّـدي م ــادورو
عبر االحتجاجات الشعبية.
ومع ذلك ،فإن املعسكر اليساري يبدو
ّ
أك ـثــر ثـقــة ب ــأن الـجـمـعـيــة التأسيسية
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة س ـت ـش ـك ــل ف ـ ــرص ـ ــة ج ــدي ــة
للقيام بهجوم مضاد ،لتدعيم الثورة
البوليفارية فــي املعركة الكبرى التي
تخوضها ضد خصوم الداخل وأعداء
الخارج.
(األخبار)

أي عـمـلـيــة بـ ّ
ّ
ـريــة لـلـجـيــش وحـلـفــائــه
نحو البوكمال التي تحظى بأهمية
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة خـ ــاصـ ــة ،نـ ـظـ ـرًا إل ــى
مــوق ـع ـهــا الـ ـ ـح ـ ــدودي ،وهـ ــي أهـمـيــة
تضاعفت في الحسابات األميركية
بعد قيام الجيش السوري وحلفائه
بعزل الـقــوات املدعومة أميركيًا في
مـنـطـقــة ال ــزق ــف .وب ـ ــات دق مـسـمــار
أم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـب ــوك ـم ــال أمـ ـ ـرًا فــائــق

الالعب األميركي ّلم
ّ
ُيسلم حتى اآلن بأن
باتت منطقة
المنطقة
ّ
عمليات روسية

فــي الـبــوكـمــال ،على نحو مماثل ملا
تــم تـنـفـيــذه فــي الـطـبـقــة (ري ــف الــرقــة
ّ
ال ـج ـن ــوب ــي) .ورغ ـ ــم أن امل ـج ـمــوعــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ال ـن ـفــوذ األم ـيــركــي فــي الـتـنــف سبق
ل ـهــا أن خــاضــت ت ـجــربــة فــاش ـلــة في
ّ
ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،غ ـي ــر أن ت ــدع ـي ــم تـلــك
املـ ـجـ ـم ــوع ــات ب ـع ـن ــاص ــر أم ـي ــرك ـي ــن
(بشكل ّ
سري أو ُمعلن) يبدو خيارًا
واردًا .وت ـبــدو األن ـب ــاء ال ـســاريــة عن
ـش»
ـادات «داع ـ ـ ً
وج ـ ــود عـ ــدد م ــن قـ ـي ـ ً
ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــوك ـ ـمـ ــال ذري ـ ـ ـعـ ـ ــة م ـن ــاس ـب ــة
ل ـل ـق ـي ــام بـ ـخـ ـط ــوة مـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـنـ ــوع.
وتـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
ّ
الجوية في
إلى أن مسألة اإلنــزاالت
البوكمال كانت من أبرز التوصيات
التي خلص إليها تقرير مهم صدر
قـ ـب ــل ف ـ ـتـ ــرة ع ـ ــن «مـ ـعـ ـه ــد دراسـ ـ ـ ــات
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سباق «الخاليا»
ّ
الحيوية فــي إطــار االستراتيجيات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـحــري ـصــة ع ـلــى تـفــريــغ
ع ـم ـل ـيــات ال ـج ـيــش وح ـل ـفــائــه ف ــي أم
ال ـصــابــة م ــن م ـح ـتــواهــا .وف ــي حني
أفـ ـلـ ـح ــت ال ـع ـم ـل ـي ــات املـ ـ ــذكـ ـ ــورة فــي
وص ــل ال ـح ــدود ال ـســوريــة الـعــراقـيــة،
وتـ ــأمـ ــن م ـس ـل ــك ب ـ ـ ـ ّ
ـري عـ ـل ــى م ـس ــار
ّ
ط ـ ـهـ ــران – دم ـ ـشـ ــق ،فـ ـ ـ ــإن مـ ــن ش ــأن
إح ــال األمـيــركـيــن ق ــوات محسوبة
عليهم في البوكمال أن يضع لسان
السيطرة السورية شمال الزقف بني
ّ
فكي كماشة (بني البوكمال والزقف).
وال ت ـع ـت ـبــر ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات األم ـي ــرك ـي ــة
ً
كثيرة لتنفيذ هــذا املخطط ،إذ بات
تقدم القوات املدعومة أميركيًا نحو
البوكمال متعذرًا مــن دون الدخول
فــي ص ــدام ــات م ـبــاشــرة مــع الجيش
السوري ،وهو أمر أوضح األميركي
ً
صراحة أنه غير وارد في حساباته،
وف ـقــا ملــا نقلته شـبـكــة «س ــي أن أن»
األميركية قبل أيام .وإذا ما بقي هذا
الخيار األميركي ثابتًا فــي املرحلة
الــراه ـنــة ،فـسـيـكــون خ ـيــار اإلنـ ــزاالت
ّ
املظلية خيارًا وحيدًا لتثبيت نفوذ

استقالة
جديدة في
البيت األبيض

تشهد مدينتا الـبــوكـمــال واملـيــاديــن
على وجه الخصوص نشاطًا متزايدًا
ي ـم ـكــن تـسـمـيـتــه «سـ ـب ــاق ال ـخ ــاي ــا».
ّ
متقاطعة
محلية
وتــؤكــد معلومات
ّ
ّ
ّ
أن تنظيم «داعش» املتطرف قد كثف
فـ ــي خ ـ ــال ال ـش ـه ــر األخ ـ ـيـ ــر ح ـمــات
امل ــداه ـم ــة واالعـ ـتـ ـق ــال ف ــي املــديـنـتــن
امل ــذك ــورت ــن ،ك ــذل ــك لــوح ـظــت زيـ ــادة
ف ــي «ال ـتــدق ـيــق األم ـن ــي عـلــى وســائــل
االتـصــال ،وتــزايــدت حــاالت مصادرة
الـ ـح ــواسـ ـي ــب والـ ـ ـه ـ ــوات ـ ــف» .وي ـب ــدو
جـ ـل ـ ّـي ــا ،وفـ ـق ــا مل ـ ـصـ ــادر مـ ـحـ ـل ـ ّـي ــة ،أن
ّ
خارجيًا
التنظيم «يستشعر نشاطًا
الس ـت ـق ـط ــاب م ـج ـم ــوع ــات م ــن أب ـن ــاء
ُ
املــديـنـتــن وتشكيل خــايــا ت ــدار عن
ُبعد» .وليست هذه املرة األولى التي
يـسـعــى فـيـهــا الـتـنـظـيــم إل ــى تـشــديــد
ّ
قبضته األمنية ،لكن الحملة «تبدو
ّ
وحشية منذ عام على األقــل».
األشـ ّـد
ع ـلــى صـع ـيــد آخ ـ ــر ،سـ ــرت ف ــي خــال
األي ـ ـ ــام ال ـع ـش ــرة األخ ـ ـيـ ــرة أنـ ـب ــاء فــي
امل ـج ـت ـم ــع امل ـح ـل ــي ع ــن «وج ـ ـ ــود أب ــو
بكر البغدادي ّ
حيًا في إحــدى القرى
امل ـم ـتــدة ب ــن ال ـبــوك ـمــال وامل ـي ــادي ــن».
ووج ــدت تلك األنـبــاء طريقها أخيرًا
ّ
الرسمية.
إلى عدد من وسائل اإلعالم

نقلت وكالة «األناضول» التركية عن مصادر في
«الجيش الحر» ،قولها إن الواليات املتحدة أبلغت
الفصائل املسلحة العاملة فــي جـنــوب ســوريــا،
أنها سوف توقف الدعم املقدم لها ،لتعزيز وقف
إط ــاق ال ـنــار وال ـت ـفــرغ لـقـتــال «داع ـ ــش» .وأف ــادت
تلك املصادر بأن مسؤولني أردنيني وأميركيني
وروس ،اجتمعوا مع ممثلي تلك الفصائل على
م ــدار ثــاثــة أي ــام فــي الـعــاصـمــة ع ـمــان ،األسـبــوع
املاضي .وقال واحد من قياديي «الجيش الحر»
حسن أبــو شيماء ،للوكالة ،إن املوفد األميركي
أبلغ قــادة «الجبهة الجنوبية» بــأن بــاده سوف
توقف دعمها لهم ،من أجل ترسيخ وقف إطالق
الـنــار وإيـقــاف العمليات ضــد الـقــوات الحكومية
بأسرع وقت .وأشار إلى أن الدعم سوف يقتصر
بـعــد ال ـيــوم عـلــى املـســاعــدة اللوجستية واملــالـيــة.
بــدوره ذكر أحد «القادة» املشاركني في اجتماع
عـ ـم ــان ،أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وروسـ ـي ــا قــررتــا
«تجميد» الفصائل املسلحة في الجنوب .وقال
إن «املـســؤولــن األميركيني وال ــروس واألردنـيــن
طـلـبــوا مـنــا الـتــوقــف عــن ق ـتــال ال ـن ـظــام ،والـتـفــرغ
ملحاربة تنظيم (داع ــش) اإلرهــابــي» .مــن جهته،
قــال املتحدث باسم فصيل «شـهــداء القريتني»،
أبــو عمر الحمصي ،إن الــواليــات املتحدة طلبت
من فصيله إرسال مقاتلني إلى منطقة الشدادي
في محافظة الحسكة ،للقتال في صفوف «قوات
سوريا الديموقراطية».

أعلن البيت األبيض ،أمس ،استقالة مدير اإلعالم في الرئاسة أنطوني سكاراموتشي ،الذي كان
قد عينه الرئيس دونالد ترامب ،في منصبه ،قبل عشرة أيام فقط .وقد أثار سكاراموتشي
عاصفة األسبوع املاضي إثر مقابلة صحافية أهان فيها األمني العام للبيت األبيض رينس
وكبير االستراتيجيني ستيف بانون .وذكرت
بريبوس ،الذي ترك عمله
األسبوع املاضيُ ،
ّ
رغم على االستقالة ً
بناء على طلب كبير
صحيفة «نيويورك تايمز» أن سكاراموتشي أ ِ
املوظفينب الجديد جون كيلي ،الذي ّتم تعيينه لفرض النظام في إدارة ترامب.
(أ ف ب)

