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نتنياهو في موسكو...
وقف إطالق النار «جزء من عملية أوسع»
نتائج شكلية للقاءات
إسرائيلية متتالية من
واشنطن إلى موسكو.
المهم بالنسبة إلى تل
أبيب أنها ال تألو جهدًا في
محاولة «إبعاد» اإليرانيين
عن مجالها الحيوي ،لكن
طموحها اآلن ال يتعدى
سقف تعديل االتفاق
الروسي ـ األميركي
في سوريا
يحيى دبوق

بني الطرفني في التوصل إلى صيغة
للمعركة هناك.
وفــي املـقــابــل ،يعزز الجيش مواقعه
ف ـ ـ ــي ري ـ ـف ـ ــي ح ـ ـمـ ــص وحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاة ض ــد
«داع ــش» .حيث تمكن مــن السيطرة
عـلــى جـبــل ضــاحــك شـمــال السخنة،
ليبقى ممر ضيق ملسلحي «داعش»
نـ ـح ــو ري ـ ـ ــف دي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــزور ،ب ــإمـ ـك ــان
الـقــوات البرية وســاح الجو رصــده
واسـ ـتـ ـه ــداف ال ـق ــواف ــل املـ ـ ــارة ع ـبــره.
كــذلــك ،كـثــف ضـغـطــه عـلــى «داع ــش»
فــي الـجـيـبــن امل ـت ـجــاوريــن .وسيطر
أم ــس عـلــى بـلــدة صلبا ومنطقة تل
العلباوي شمال غرب عقيربات ،إلى
جــانــب سـيـطــرتــه عـلــى ق ــرى وبـلــدات
حـ ـ ــريـ ـ ــف والـ ـ ـعـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــوري ـ ــة وروض
الوحش وقطقط ،وجبل املنشار في
ريف حمص الشرقي.
(األخبار)

األداء ال ـح ـكــومــي ،ب ــل ف ــرض شــروطــا
ملسها املواطن العادي بعد رفع الدعم
عن بعض السلع وزيادة الضرائب ،مع
غ ــاء أس ـعــار مـلـحــوظ ،ع ــدا انـخـفــاض
ال ـق ـي ـم ــة الـ ـش ــرائـ ـي ــة ل ـل ــدي ـن ــار نـتـيـجــة
للتضخم.
و«روس أت ــوم» مــوجــودة فــي املنطقة
بـ ـق ــوة ع ـب ــر عـ ـق ــود وم ـ ــذك ـ ــرات ت ـفــاهــم
لتوريد محطات نووية في املنطقة و/
أو توريد الوقود النووي ،وذلك في كل
من األردن ،ومصر ،واإلمــارات العربية
املـتـحــدة ،وتركيا وإي ــران .وال شــك في
أن عالقة الحكومة الروسية ،بصفتها
ً
مـ ـم ـ ّـوال ع ـبــر الـ ـق ــروض والـتـسـهـيــات
للشركة ،دفعت باتجاه تقوية «روس
أت ـ ــوم» وجـلـعـهــا مـنــافـســا لـنـظـيــراتـهــا
الصينية والكورية الجنوبية.
والـ ـ ــافـ ـ ــت أن ب ـ ـيـ ــان «هـ ـيـ ـئ ــة ال ـط ــاق ــة
الذرية» األردنية تناقلته وسائل إعالم

زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة
اإلسـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ،بـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــام ـ ــن
نـتـنـيــاهــو ،ملــوس ـكــو ،شـبـيـهــة في
نـتــائـجـهــا ب ــزي ــارة ال ــوف ــد األم ـنــي
اإلسرائيلي من جهاز «املــوســاد»
و«االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة»
ل ــواش ـن ـط ــن .ت ـم ــام ــا ك ـم ــا اسـتـمــع
ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي وت ـف ـ ّـه ــم قلق
إسرائيل ومطالبها حول مرحلة
مـ ــا بـ ـع ــد انـ ـتـ ـص ــار أعـ ــدائ ـ ـهـ ــا فــي
س ــوري ــا ،لـكــن ب ــا نـتــائــج عملية،
وجــد نتنياهو أذن ـاَ صاغية لدى
القيادة الــروسـيــة ،وكــذلــك تفهمًا،
لكن أيضًا بال نتائج عملية.
مع ذلك ،ورغم التقدير اإلسرائيلي
ّ
أن معقولية الـفــائــدة املتأتية من
ال ــزي ــارة «هــزي ـلــة ج ـ ـدًا» ك ـمــا ورد
ف ــي صـحـيـفــة «مـ ـع ــاري ــف» أم ــس،
ف ــإن نتنياهو أص ــر عـلــى الــزيــارة
ولقاء الرئيس الروسي ،فالديمير
ب ــوت ــن ،حـيــث أعـ ــاد أم ــام ــه تـكــرار
املواقف والتصريحات ،قبل اللقاء
وبعده ،رغم إدراكــه أن املسافة ما
بــن ال ـقــول والـعـمــل شــاسـعــة جـدًا
في الساحة السورية التي يصفها
اإلسرائيليون بأنها باتت مشبعة
بالتهديدات ،مع تعذر مواجهتها
ن ـت ـي ـج ــة تـ ـعـ ـقـ ـي ــداتـ ـه ــا وت ـ ــداخ ـ ــل
املصالح فيها.
ويـ ـ ـب ـ ــدو واضـ ـ ـح ـ ــا مـ ـم ــا ورد فــي
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـع ـ ـبـ ــري ع ـ ــن ال ـ ــزي ـ ــارة
وأجوائها ومضمونها أن رئيس
ال ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي ح ــاول لعب
دور امل ـح ـلــل االس ـتــرات ـي ـجــي إزاء
الساحة الـســوريــة ،مـحــذرًا الجهة

وفق العقود اختيرت
إلقامة المحطة
منطقة مأهولة
بالسكان وال أنهار فيها

مـحـلـيــة م ــن دون وجـ ــود نـسـخــة عنه
على املوقع اإللكتروني للهيئة .وجاء
ف ـيــه أن «ال ـه ـي ـئــة سـتـسـتـمــر ب ــدراس ــة
جميع الـبــدائــل وال ـخ ـيــارات املـتــاحــة...
وأن امل ـفــاوضــات مــع ال ـطــرف الــروســي
جــاريــة لـلـتــوصــل إل ــى أف ـضــل الـحـلــول
ال ـت ـمــوي ـل ـيــة» .ل ـكــن ال ـب ـيــان ش ــدد على
«أن ال ـق ــرار الـنـهــائــي يـجــب أن يــراعــي
املـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة دون ت ـح ـم ـيــل
الخزينة أي تكاليف تزيد املديونية».
ّ
ي ـعــقــب الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي األردنـ ــي

األكـ ـ ـث ـ ــر إدراك ـ ـ ـ ـ ــا وم ـ ـعـ ــرفـ ــة ب ـه ــذه
الساحة ،بأن عليها أن تتخذ دورًا
ح ــاس ـم ــا ف ــي ال ـت ـص ــدي ل ـلــوجــود
اإليــرانــي في سوريا وتناميه في
امل ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة ومـ ــا سـيـلـيـهــا،
ليس درءًا لخطر يحدق بإسرائيل
وحـســب ،بــل أيـضــا بحلفائها في
«الدول السنية» في املنطقة.
ال ـق ـن ــاة ال ـث ــان ـي ــة ال ـع ـب ــري ــة ذك ــرت
أن نـتـتـيــاهــو «شـ ــدد أمـ ــام بــوتــن
ال ـت ـحــذيــر م ــن ال ــوج ــود اإلي ــران ــي
ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا» ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن ـه ــم
(اإليرانيني) يعملون على «لبننة
س ــوري ــا» ،وإي ـج ــاد تـهــديــد هـنــاك
ش ـب ـي ــه ب ـت ـه ــدي ــد حـ ـ ــزب الـ ـل ــه فــي
ل ـب ـن ــان .وقـ ـ ــال إنـ ـه ــم ج ـ ـ ــاؤوا إل ــى
سوريا للبقاء فيها وإقامة قواعد
عـسـكــريــة و«ق ـط ــار ب ــري عسكري
من أجل مواجهة إسرائيل والبدء
بحرب» .ولفت إلى أن ذلك «تهديد
كـبـيــر ...ألن إدخ ــال ق ــوات شيعية
هـنــاك إل ــى مـجــال سـنــي يمكن أن
يؤدي إلى حرب شاملة».
ونقل اإلعالم العبري عن نتنياهو
قــولــه ،فــي ختام لقائه مــع بوتني،
أن إســرائ ـيــل ت ــرى تـغـيـرًا خطيرًا
ي ـت ـش ـك ــل ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط،
وبـســرعــة فــي األســابـيــع األخ ـيــرة.
وأض ــاف فــي تأكيد لوجه الخطر
أن ت ــل أب ـي ــب «ال ت ــري ــد إي ـ ــران في
س ــوري ــا ،ك ــذل ــك ال ت ــري ــد تــواصــل
إي ـ ـ ــران ع ـب ــر ال ـ ـعـ ــراق م ــع س ــوري ــا
ول ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،ل ـك ـن ــه شـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن
إسرائيل تعمل على منع الحرب
فــي م ــوازاة إصــرارهــا على العمل
وفــق الخطوط الـحـمــراء الخاصة
بها.
وبينما لم ترد عن نتنياهو إشارة
إلى رد فعل مضيفه ،وإن كان قد
اك ـت ـفــى بــاالس ـت ـمــاع إل ــى مطالبه
كـمــا فـعــل األم ـيــرك ـيــون مــع الــوفــد
األم ـن ــي قـبــل أيـ ــام ،ق ــال إن معظم
الـ ـلـ ـق ــاء تـ ـمـ ـح ــور حـ ـ ــول م ـح ــاول ــة
إي ــران التمركز فــي ســوريــا ،وهي
«تــواصــل تهديد وجــود إسرائيل
وتمول اإلرهــاب وتطور برنامجًا
ص ــاروخـ ـي ــا» .وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه «ف ــي
الــوقــت ال ــذي نــرحــب فـيــه بهزيمة
(تنظيم) داعش ،فإن األماكن التي
يخرج منها تدخلها إيران ...وقلت
للرئيس بوتني أمورًا واضحة جدًا
عن موقفنا في هذا املوضوع؛ إن
ذلــك خطير علينا وعـلــى املنطقة
وال ـع ــال ــم» .وأضـ ــاف أي ـضــا« :قلت
للرئيس بوتني إن هناك إمكانية

مازن مرجي بالقول إنه رغم «املعارضة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـب ـي ـئ ـيــة ل ـل ـم ـفــاعــات
النووية (داخل اململكة) ،فإن البرنامج
ج ـ ــاء إرضـ ـ ـ ـ ً
ـاء ل ـج ـه ــات داخـ ـ ــل ال ــدول ــة
وبـعــض شــركــات الـقـطــاع ال ـخــاص في
مـشــاريــع تستدعي قـيــودًا شــديــدة من
املجتمع الدولي وإسرائيل» .وأضاف:
«املـشــروع الـنــووي األردن ــي كغيره من
املشاريع املشبوهة يبدأ بأفكار كبيرة
ً
تستدعي تـمــويــا خــارجـيــا ،ثــم تجبر
الدولة على قبول الفكرة والتورط في
ديون».
مع ذلك ،يؤكد مرجي وجود مناقصات
وع ـق ــود دول ـي ــة أب ــرم ــت بــالـفـعــل لبناء
محطة نــوويــة أردن ـيــة (تـحـتــوي على
مفاعلني)ّ ،
منبهًا إلى أن مكان بنائها
اختير فــي منطقة مــأهــولــة بالسكان،
واألنكى من ذلك أنه «ال يتوافر في تلك
املنطقة م ــورد للمياه مــن أجــل تبريد

نتنياهو أمام بوتين:
اإليرانيون يعملون
على لبننة سوريا

ملنع حرب مستقبلية مع إيران إذا
خرجت من سوريا ،ألننا لن نقف
مكتوفي األي ــدي أمــام نياتها في
إنـشــاء بنية عسكرية بـحــريــة ،أو
نقل قيادات فرق إلى سوريا».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ــر م ــوق ــع
«والـ ـ ـ ـ ـ ــا» ال ـ ـع ـ ـبـ ــري أن املـ ـبـ ـع ــوث
األم ـي ــرك ــي ال ـخ ــاص إل ــى ســوريــا،
مــايـكــل رات ـن ــي ،س ـيــزور إســرائـيــل

األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل إلج ـ ــراء ل ـق ــاءات
م ــع كـ ـب ــار املـ ـس ــؤول ــن ف ــي وزارة
الخارجية واألمــن ،ستتركز حول
مـســألــة االت ـص ــاالت لــوقــف القتال
ف ــي س ــوري ــا ،وذل ـ ــك ع ـلــى خلفية
ال ـق ـل ــق اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي م ــن ت ـعــاظــم
إيران وتمركزها هناك.
ونقل املوقع عن مصادر سياسية
قولها
إسرائيلية رفيعة املستوى ّ
إن االتـفــاق حــول سوريا لم يوقع
بـصــورة نهائية بــن أطــرافــه ،وإن
ال ـج ـه ــود اإلســرائ ـي ـل ـيــة مـسـتـمــرة
ل ـل ـت ــأث ـي ــر فـ ــي م ـض ـم ــون ــه .ووفـ ــق
املصادر نفسها ،االتفاق هو مجرد
عامل واحــد مــن بــن عــدة عوامل،
و«هـ ـن ــاك عـمـلـيــة ك ـب ــرى لـتـســويــة
دولية ،لكن في الوقت نفسه هناك
إشارات إلى أن التعاظم اإليراني،
مع حضور بري وبحري ،مستمر
ومتواصل».

أنقرة وموسكو:
إلنشاء منطقة «تخفيف تصعيد»
في إدلب
أع ـل ـن ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ـي ــة أن
روسـ ـي ــا وت ــرك ـي ــا ات ـف ـق ـتــا ع ـل ــى تـكـثـيــف
الجهود الرامية إلــى إقــامــة منطقة رابعة
م ــن م ـن ــاط ــق «ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ـص ـع ـي ــد» فــي
س ــوري ــا ،وذل ـ ــك ع ـق ــب م ـ ـشـ ــاورات ج ــرت
ب ــن ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة مـيـخــائـيــل
ب ــوغ ــدان ــوف ،ون ـظ ـي ــره ال ـت ــرك ــي سـ ــادات
أونال.
ووف ـ ـ ــق بـ ـي ــان الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ف ـق ــد «أش ـ ــار
الجانبان إلى ارتياحهما جراء االنخفاض
الـكـبـيــر فــي مـسـتــوى الـعـنــف بـعــد إنـشــاء
ثـ ـ ـ ــاث م ـ ـنـ ــاطـ ــق لـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف ال ـت ـص ـع ـي ــد
كـجــزء مــن عملية أسـتــانــا» ،واتـفـقــا على
«ت ـك ـث ـيــف ال ـج ـه ــود ل ـل ـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق
بـشــأن املنطقة الــرابـعــة فــي إدل ــب» .وقــال
إن الجانبني أكــدا أنــه «ال بــديــل للتسوية
السياسية لــأزمــة الـســوريــة وفـقــا لقرار
مجلس األمن الدولي .»2254
(تاس)

املفاعلني» .أما عن نفي «هيئة الطاقة»،
ف ـ ـقـ ــال إن ـ ـ ــه ال يـ ـ ـع ـ ـ ّـول عـ ـل ــى ال ـح ــدي ــث
ال ــرس ـم ــي األردنـ ـ ـ ـ ــي ،م ـس ـت ــدرك ــا« :ف ــي
ح ــال ان ـس ـحــاب الـ ــروس م ــن الـتـمــويــل،
سيكون األردن في مــأزق حقيقي أمام
مشروع ال تستطيع الحكومة التراجع
عنه بسبب االلتزامات والـكــوادر التي
تعاقدت معها».
وفـ ــي ت ـق ــري ــر آخـ ــر ل ـص ـح ـي ـفــة «إر بــي
كــا» نفسها ،فــإن «روس أتــوم» تعاني
ضـغــوطــات فــي م ـجــال االس ـت ـث ـمــار ،إذ
إن ســوق بـنــاء املـفــاعــات الـنــوويــة في
العالم تتقلص بصورة كبيرة ،وقد ال
تحصل الشركة على طلبات جــديــدة.
وم ــن أج ــل ض ـم ــان اس ـت ـم ــراره ــا ،على
ال ـش ــرك ــة تـحـقـيــق  %40م ــن أربــاح ـهــا
التشغيلية ع ــن طــريــق م ـشــاريــع غير
نــوويــة ،ولــذلــك تتجه إل ــى االستغناء
ع ـ ــن ت ـ ــوري ـ ــد امل ـ ـفـ ــاعـ ــات واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال

اس ـت ـث ـمــارات ـهــا ف ــي ت ــزوي ــد امل ـفــاعــات
الـقــائـمــة بــالــوقــود ال ـن ــووي وبعملية
صيانة لها.
ي ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن األردن دخ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـيـ ـ ــدان
التكنولوجيا النووية إليجاد مصادر
لتوليد الطاقة التي يستوردها ،كما
ال ـح ــال م ــع ات ـفــاق ـيــة ال ـغ ــاز م ــع ال ـعــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ل ـكــن م ــراح ــل الـبــرنــامــج
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـم ــل اس ـت ـك ـش ــاف
وتعدين اليورانيوم ،واملفاعل األردني
للبحوث والتدريب في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية ،وبناء محطة
الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ،كلها
ال تزال في بداياتها .واآلن تأتي املشكلة
التمويلية إلــى جانب التحذيرات من
الـتـبـعــات االقـتـصــاديــة والبيئية لهذا
املشروع ،في وقت كانت فيه عمان قد
تجاوزت املرفوض شعبيًا بتوقيعها
اتفاق الغاز مع إسرائيل.

