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سوريا «أنــا ســأغــادر ...سوريا لــك» ،هذا ما قاله الرئيس األميركي
لنظيره التركي خالل المكالمة الهاتفية قبل األخيرة ،وفق
تسريبات إعالمية أميركية .هذه الجملة ّ
تكرست الحقًا في
حديث دونالد ترامب عن «انسحاب ّ
منسق ...وبطيء» للقوات
األميركية ،بين بالده وتركيا ،وتعكس تصورًا أوليًا عن المسار
المرتقب في شمال شرق سوريا خالل األشهر المقبلة

انسحاب أميركي بطيء...
ّ
و«منسق» مع أنقرة

خطوة تركية أولى
لـ«ملء الفراغ»
م ـ ـنـ ــذ إعـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض عــن
خطط «االنـسـحــاب السريع» للقوات
األميركية من سوريا ،كان الغموض
س ـيــد امل ــوق ــف لـ ــدى م ـع ـظــم األط ـ ــراف
ال ــدول ـي ــة وامل ـح ـل ـيــة امل ـع ـنـ ّـيــة بمصير
شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات؛ وح ـت ــى ت ــرك ـي ــا ،الـتــي
ت ـ ـب ـ ـ ّـن الح ـ ـق ـ ــا أن رئ ـ ـي ـ ـس ـ ـهـ ــا رجـ ــب
ط ـيــب إردوغـ ـ ـ ــان ،ك ــان أول م ــن سمع
ُ
«ب ـشــرى» االنـسـحــاب فــي اتـصــال مع
ن ـظ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب،
ّ
بـ ـ ــدت م ـش ــك ـك ــة بـ ــدايـ ــة فـ ــي ال ـخ ـط ــوة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ت ـحــت وطـ ــأة «مـمــاطـلــة»
أميركية سابقة .وخالل األيام القليلة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وب ـي ـن ـم ــا ظـ ـه ــرت «قـ ـ ــوات
س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ف ــي مــوقــف
الباحث عن ُمجير يقي مخاطر غياب
ّ
املظلة األميركية ،تعززت لهجة أنقرة

اإليجابية حـيــال الخطط األميركية،
ّ
ليتكلل ذلــك أمــس فــي مكاملة هاتفية
ج ــدي ــدة ج ـمـعــت إردوغـ ـ ـ ــان وت ــرام ــب.
مـ ـك ــامل ــة أمـ ـ ـ ــس ،وفـ ـ ــق م ـ ــا أع ـ ـلـ ــن عـبــر
ص ـف ـحــات الــرئ ـي ـســن ع ـلــى «تــوي ـتــر»
قبل بياني الرئاستني ،تشير إلــى أن
الخط العام الذي ستنتهجه الواليات
امل ـت ـح ــدة ف ــي عـمـلـيــة س ـحــب قــوات ـهــا
م ــن ش ـمــال ش ــرق س ــوري ــا ،سيستند
ب ـش ـكــل رئ ـي ـس ــي ع ـل ــى ال ـت ـن ـس ـيــق مــع
ال ـجــانــب ال ـت ــرك ــي ،الـ ــذي ي ـف ـتــرض أن
«يـ ـم ــأ ال ـ ـ ـفـ ـ ــراغ» .وب ـك ـل ـم ــات ت ــرام ــب
نفسه ،فقد تطرقت املحادثة الهاتفية
«املثمرة» إلى نقاش «انسحاب بطيء
وم ـنـ ّـســق ب ــدق ــة» ل ـل ـقــوات األم ـيــرك ـيــة.
هـ ـ ــذا االنـ ـسـ ـح ــاب «امل ـ ـنـ ـ ّـسـ ــق» سـيـتــم
وف ــق ب ـي ــان ال ــرئ ــاس ــة ال ـتــرك ـيــة أم ــس،

ّ
من تظاهرة في القامشلي ،أمس ،طالبت بتدخل الجيش السوري في وجه التهديدات التركية (أ ف ب)

عـ ـب ــر «ال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ــن ال ـع ـس ـكــريــن
والدبلوماسيني ومسؤولني آخرين...
لتجنب فــراغ قــد ينجم عــن استغالل
لــان ـس ـحــاب (األمـ ـي ــرك ــي)» ،م ــن دون
أن يـ ـح ــدد الـ ـبـ ـي ــان ال ـج ـه ــة الـ ـت ــي قــد
تـسـتـغــل هـ ــذا االنـ ـسـ ـح ــاب .ورغ ـ ــم أن
تـفــاصـيــل ه ــذا «االن ـس ـحــاب املـنـ ّـســق»
ت ـت ـض ـم ــن إشـ ـك ــالـ ـي ــات ع ـ ـ ــدة ،بـيـنـهــا
م ـص ـيــر «وحـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـعــب»
ال ـكــرديــة امل ــوج ــودة فــي تـلــك املناطق

وهوية القوات التي ستدخلها مكان
األم ـيــرك ـيــن ،ف ــإن تـصــريـحــات أنـقــرة
الرسمية تشير إلى ارتياح كبير تجاه
امل ـس ــار املـسـتـجــد م ــع واش ـن ـطــن .ولــم
تخف األوســاط املقربة من السلطات
الـتــركـيــة سـعــادتـهــا بــاسـتـقــالــة بريت
م ـ ــاكـ ـ ـغ ـ ــورك مـ ـ ــن مـ ـنـ ـص ــب املـ ـبـ ـع ــوث
الــرئــاســي األم ـيــركــي إل ــى «الـتـحــالــف
الــدولــي» ،الــذي تعتبره أنـقــرة واحـدًا
م ــن أهـ ــم ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي دعـمــت

«ال ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ــدات» ال ـ ـ ـكـ ـ ــرديـ ـ ــة وأس ـ ـسـ ــت
لـبــرنــامــج تسليحها وت ـمــددهــا على
ط ــول الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة ـ ـ ـ ـ الـتــركـيــة.
وأتـ ــت اس ـت ـقــالــة م ــاك ـغ ــورك ق ـبــل مــدة
قـ ـصـ ـي ــرة عـ ـل ــى انـ ـتـ ـه ــاء واليـ ـ ـت ـ ــه فــي
املنصب؛ واعتبرها الرئيس األميركي
أن ـه ــا م ـح ــاول ــة اس ـت ـع ــراض ال طــائــل
منها ،فيما رأى املبعوث السابق في
رسالة استقالته التي نقلت صحيفة
«نيويورك تايمز» مقتطفات منها ،أن

تحليل إخباري

ٌ
نتنياهو وأيزنكوت عن «قرار ترامب» :تهدئة المخاوف ...وكبت للغضب
علي حيدر
تحاول قيادة العدو برأسيها السياسي والعسكري
تهدئة امل ـخــاوف فــي الــداخــل اإلســرائـيـلــي ،نتيجة
قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب باالنسحاب
من سوريا .وأبرز من تصدى لهذه املهمة كل من
رئـيــس أرك ــان الـجـيــش غ ــادي أيــزن ـكــوت ،ورئـيــس
الوزراء بنيامني نتنياهو .إال أن مساعيهما قد ال
تحقق املطلوب منها ،خصوصًا أنهما لم ينكرا
املحطة املفصلية التي ينطوي عليها هــذا القرار،
بل إن التدقيق في ما أدليا به من مواقف يؤكد ما
يحاوالن التخفيف من وتيرته.
م ـحــاولــة أيــزن ـكــوت أت ــت خ ــال مــؤتـمــر «الـجـيــش
واملجتمع اإلسرائيلي» الذي ينظمه املركز املتعدد
امل ـج ــاالت فــي هــرتـسـيـلـيــا ،حـيــث دع ــا إل ــى «عــدم
املـبــالـغــة» ،لكنه لــم يتمكن مــن تـجــاهــل الــرســائــل
والتداعيات التي ينطوي عليها هذا القرار ،مقرًا
بــأنــه «ح ــدث جــوهــري وم ـهــم» .وم ــع أن ــه لــم يقدم
جــديـدًا فــي توصيف هــذا املستجد الــذي يتصل
بالبيئة اإلقليمية املباشرة للكيان الصهيوني ،إال
أن صدور هذا املوقف على لسان رأس املؤسسة
الـعـسـكــريــة ،يكشف عــن الـتـقــويــم املـهـنــي فــي تل
أبيب ملفاعيل الخطوة األميركية على املـعــادالت
اإلقليمية ومعادالت الصراع مع إسرائيل.
أت ــى مــوقــف أي ــزن ـك ــوت ،الـ ــذي حـ ــاول ال ـج ـمــع بني
اإلقرار بخطورة الحدث ومفصليته وبني ضرورة
عدم الهلع ،بعدما عكست الساحتان السياسية
واإلعــامـيــة حالة الخيبة والــذهــول والصدمة من
ً
أصــل الـقــرار وتوقيته وسياقاته ،فضال عــن أنه
صــدر مــع تجاهل تــام لــاعـتـبــارات اإلسرائيلية.

ومــا ساهم في تأجيج حالة الخيبة في تل أبيب
أن م ـفــاع ـيــل هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ح ـض ــرت ب ـق ــوة فــي
وسائل اإلعــام وعلى ألسنة العديد من الخبراء
واملعلقني والسياسيني ،وسبق أن تناولها العديد
من املسؤولني ،ومن ضمنهم نتنياهو الذي شرح
أمام املسؤولني األميركيني حجم املصالح األمنية
والسياسية الكامنة في بقاء القوات األميركية في
سوريا.
في السياق نفسه ،حاول أيزنكوت اإليحاء بأن أداء
إسرائيل العمالني كان بمعزل عن تواجد القوات
األميركية« ،منذ سنوات ونحن نتعامل مع هذه
الجبهة وحدنا» ،لكنه تجاهل أيضًا التفصيل في
مفاعيل االنسحاب على املستويني االستراتيجي
والسياسي ،خصوصًا أن هــذا االنسحاب يرفع
الحاجز الذي يحول دون التواصل الجغرافي بني
أط ــراف مـحــور املـقــاومــة مــن ط ـهــران إل ــى دمشق
فلبنان ،وهو مطلب إسرائيلي ملح ملا قد يترتب
من نتائج عسكرية وأمنية واستراتيجية.
عليه ٌ
وت ـجــاهــل ،أي ـضــا ،لـلــرســائــل الـتــي يـنـطــوي عليها
االن ـس ـحــاب ال ـتــي ح ـضــرت وس ــوف تـحـضــر في
وع ــي وحـســابــات مـحــور امل ـقــاومــة ،ومــؤشــر إلــى
امل ــزي ــد م ــن ال ـت ــراج ــع األم ـي ــرك ــي ع ـلــى امل ـس ـتــوى
اإلقليمي الذي ستكون له مفاعيله على معادالت
الصراع ،انطالقًا من أن النفوذ األميركي هو جزء
من معادلة الردع اإلسرائيلية ،وهي حقيقة يسلم
ً
بها كبار القادة اإلسرائيليني والخبراء فضال عن
أن الواقع ينطق بها.
إل ــى ذلـ ــك ،ان ـت ـقــد أي ــزن ـك ــوت أي ـضــا ال ــدع ــوات إلــى
استخدام قوة مفرطة في مقابل عمليات املقاومة
ع ـلــى جـبـهــة ف ـل ـس ـطــن ،وب ـ ـ ّـرر ذل ــك بــوص ـفــه أنــه

«نهج خاطئ» ،مضيفًا« :أنا أؤمن بالدمج ما بني
النظرية العسكرية واملدنية التي تخدم املصلحة
اإلســرائـيـلـيــة» .وه ــو مــوقــف تتبناه املؤسستان
العسكرية واالستخبارية انطالقًا من تقدير أن
توسيع دائرة القمع ستؤدي إلى انفجار انتفاضة
واسـعــة وتــرفــع وتـيــرة املـقــاومــة وتــوســع دائرتها.
ومما يؤشر إلى هذه املخاوف ما أعلنه أيزنكوت
أي ـض ــا ،ف ــي املـنــاسـبــة نـفـسـهــا ،ع ــن أن إســرائـيــل
«تـعـتـقــل كــل سـنــة  3000مـهــاجــم ونـنـقــذ مـئــات
األرواح».

أراد نتنياهو تخفيف منسوب
القلق والخيبة الذي يتفاعل
في األوساط اإلسرائيلية
ومن الطبيعي أن ال يتجاهل أيزنكوت الوضع في
قطاع غزة ،الذي وصفه بـ«املعقد جدًا» .ولفت إلى
أن إسرائيل ال تستطيع ردع دول ومنظمات عن
التعاظم التقليدي (في إشــارة إلى تطوير قدرات
امل ـقــاومــة) ،مــؤكـدًا أن إســرائـيــل تنفذ الكثير من
العمليات ملنع وصول وسائل قتالية متطورة إلى
داخل القطاع.
في اإلطار نفسه ،عمد نتنياهو أيضًا إلى محاولة
احـتــواء مفاعيل هــذه الخطوة األميركية ،بعدما
فشلت – حتى اآلن  -مـحــاوالت ثني ترامب عن
تنفيذ ه ــذا ال ـق ــرار ،وف ــي ه ــذه القضية أكـثــر من
رسالة وداللة:
أول مــا يلفت مــن ردود فعل نتنياهو املنسوب
املنخفض من اعتراضه ،على رغم اإلجماع على

كــون مــا حصل هــو سلبي جـدًا إلســرائـيــل ،وفي
أنــه ملصلحة محور املقاومة .لكن يبدو أن هناك
حسابات وعــوامــل كبحت نتنياهو عــن التعبير
الـصــريــح عــن الـغـضــب ،وه ــو مــا ي ـبــرز فــي كــام
أحــد وزراء الحكومة ،كما نقل املعلق السياسي
بن كسبيت« :تصور ماذا كان ليفعل (نتنياهو)
ألوبــامــا» لــو أنــه مــن اتخذ مثل هــذا الـقــرار «لكان
ذه ــب لـ ُـيـلـقــي كـلـمــة أمـ ــام مـجـلـســي ال ـكــون ـغــرس،
ولكان ّ
حرض آيباك وإدلسون واللجنة الرئاسية
(للمنظمات اليهودية) وكل من أمكن ضد أوباما.
ولـ ـك ــان قـ ــال إنـ ــه ُي ـل ـحــق ض ـ ــررًا م ـب ــاش ـرًا بــأمــن
أمكن لبيبي (نتنياهو) فعله
إســرائـيــل ...كــل مــا ّ
هــو اتـصــال هاتفي مـهــذب مــع الرئيس واإلعــان
أن إسرائيل ستواصل العمل في سوريا لضمان
أمـنـهــا ب ــدع ـ ٍـم أم ـي ــرك ــي» .وه ــو م ــا يــؤكــد حــراجــة
ودقة الوضع الذي يملي على قيادة إسرائيل أداء
مضبوطًا ومدروسًا إلى هذا املستوى.
وذه ـ ــب ن ـت ـن ـيــاهــو خـ ــال ج ـل ـســة ال ـح ـك ــوم ــة إلــى
توجيه رسائل نحو الداخل والخارج ،بالقول إن
«إســرائ ـيــل سـتــواصــل سياساتها بالعمل ضد
التمركز اإليــرانــي فــي ســوريــا» .فــي الــداخــل ،أراد
تخفيف مـنـســوب الـقـلــق والـخـيـبــة ال ــذي يتفاعل
في األوساط اإلسرائيلية .وعلى القاعدة نفسها،
عمد أيضًا إلــى رفــع مستوى االنــدفــاعــة بالقول:
«فــي حــال ال ـضــرورة ،سنوسع نشاطنا هـنــاك».
ونحو ال ـخــارج ،هــدف مــن وراء هــذه املــواقــف إلى
محاولة التأثير فــي حسابات وتـقــديــرات محور
املقاومة الذي سيدرس هذه الخطوة ومفاعيلها،
وكيف يمكن االستفادة منها ،وما تنطوي عليه
من رسائل.

قرار ترامب االنسحاب كان «صدمة...
ً
وانـقــابــا كــامــا على السياسة التي
قــدمــت لـنــا» ،مضيفًا إن ال ـقــرار «تــرك
التحالف فــي حــالــة قـلــق ،وشــركــاء نــا
فـ ـ ــي املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارك ف ـ ــي حـ ــالـ ــة إح ـ ـ ـب ـ ــاط».
انسحاب ماكغورك الذي تال استقالة
جــايـمــس مــاتـيــس مــن وزارة الــدفــاع،
أري ــد ل ــه أن ي ـكــون «اح ـتـجــاجـيــا» في
وجــه سياسة تــرامــب ،غير أن األخير
ال يـ ـح ــاول «ت ـج ـم ـي ــل» قـ ــراراتـ ــه عـبــر

القنوات الدبلوماسية ،وعلى العكس
أعلن أن نائب وزيــر الدفاع املستقيل
ب ــات ــري ــك شـ ــانـ ــاهـ ــان ،س ـ ــوف ي ـتــولــى
مهمات الوزارة بالوكالة مطلع العام
املقبل ،وهــو ما سيخرج ماتيس من
م ـن ـص ـبــه ق ـب ــل ش ـه ــري ــن ع ـل ــى امل ــوع ــد
املفترض ملغادرته.
وت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات ال ــافـ ـت ــة
بالتزامن مع تعزيز الجيش التركي
ق ــوات ــه ف ــي عـ ــدد م ــن الـ ــواليـ ــات ق ــرب
الحدود السورية ،ووصــول تعزيزات
إضافية لقوات الجيش السوري إلى
م ـنــاطــق دي ــر ال ـ ــزور .وب ـي ـن ـمــا عـ ّـبــرت
أنقرة عن ارتياحها ملجريات األمــور
وفـ ـ ــق الـ ـت ــوج ــه األمـ ـي ــرك ــي ال ـج ــدي ــد،
ل ــم يـ ـخ ــرج م ــن حـلـيـفـتـيـهــا مــوسـكــو
وطهران أي تعليق حول «االنسحاب
امل ـن ـ ّـس ــق» ال ـ ــذي ت ـح ــدث ع ـنــه تــرامــب
وإردوغان .وتحدثت أوساط إعالمية
مقربة من القوى الكردية في الشرق
الـ ـ ـس ـ ــوري ،عـ ــن مـ ـح ــادث ــات يـجــريـهــا
مـ ـس ــؤول ــون روس مـ ــع م ـم ـث ـلــن عــن
«قـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» في
موسكو ،من دون أن يخرج أي تأكيد
رسمي من الطرفني.
ّ
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،لـ ـ ــم ت ـ ـعـ ــلـ ــق دمـ ـ ـش ـ ــق ع ـلــى
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدات ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق ال ـ ـتـ ــركـ ــي
األميركي املرتقب ،إال أن الالفت أمس،
كــان عــودة التوتر إلــى بعض خطوط
التماس في محيط املنطقة «املنزوعة
الـســاح» فــي محيط إدل ــب ،بعد فترة
من الـهــدوء النسبي .وبينما تحدثت
أوسـ ـ ــاط م ـع ــارض ــة ع ــن ج ـه ــود تـقــوم
بها االستخبارات التركية لتحضير
املناطق املحيطة بالطريقني الدوليني،
حماة ـ ـ حلب والالذقية ـ ـ حلب ،ملرحلة
مفترضة تتضمن عــودة حركة النقل
عبرهماّ ،
حيدت تطورات شرق الفرات
الـضــوء عــن تنفيذ «ات ـفــاق سوتشي»
ف ـ ــي إدل ـ ـ ـ ــب .ولـ ـ ــم يـ ـع ــد الـ ـح ــدي ــث عــن
الـتــزام أنقرة بتنفيذ االتـفــاق وسحب
«التنظيمات اإلرهابية» نقطة ساخنة
تـتـطــرق إلـيـهــا الـتـصــريـحــات املعنية
بــامل ـلــف الـ ـس ــوري ،ك ـمــا ح ــال م ـب ــادرة
«اللجنة الدستورية».
(األخبار)
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علي مملوك في القاهرة مجددًا
بـ ـع ــد ع ــام ــن وشـ ـه ــري ــن عـ ـل ــى الـ ــزيـ ــارة
األخـ ـي ــرة املـعـلـنــة لــرئ ـيــس مـكـتــب األم ــن
الــوط ـنــي ال ـس ــوري ال ـل ــواء عـلــي مـمـلــوك،
إل ـ ــى مـ ـص ــر ،ك ـش ـفــت دمـ ـش ــق ع ــن زي ـ ــارة
ج ــدي ــدة ح ـم ـلــت األخـ ـي ــر أول م ــن أم ــس
إلــى الـقــاهــرة ،تلبية لــدعــوة مدير جهاز
املخابرات العامة املصرية عباس كامل.
اإلع ــان الــرسـمــي عــن ال ــزي ــارة ج ــاء عبر
وك ــال ــة األن ـب ــاء ال ـســوريــة (س ــان ــا) ،الـتــي
أشارت إلى أن اللقاء ّ
تطرق إلى «مختلف
ال ـق ـضــايــا ذات االه ـت ـم ــام امل ـش ـت ــرك ،بما
فــي ذل ــك الـقـضــايــا الـسـيــاسـيــة واألمـنـيــة
وجهود مكافحة اإلرهاب».
بدورها ،طلبت السلطات املصرية أمس،
بحسب معلومات «األخبار» ،من جميع
وسائل اإلعالم املحلية عدم التطرق إلى
ُ
الــزيــارة الـتــي فــرضــت عليها أج ــواء من
ال ـس ـ ّـري ــة ال ـكــام ـلــة ،خ ـصــوصــا أن ملفها
يـ ــدار م ــن قـبــل مــديــر امل ـخ ــاب ــرات الـعــامــة
بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح
ال ـس ـي ـســي .ووف ـ ــق امل ـع ـل ــوم ــات امل ـتــاحــة،
لــم يـتـ ّـم إب ــاغ ق ـيــادات جـهــاز املـخــابــرات
باللقاء قبل موعد انعقاده ،ولــم يخرج
عنه الحقًا أي تفاصيل.
زي ــارة مـمـلــوك إل ــى الـقــاهــرة هــي الثانية
املعلنة منذ العام ( 2011األولى كانت في
منتصف تشرين األول من العام ،)2016
ُ
مــن بــن جملة زيـ ــارات أخ ــرى كـشــف عن
واح ــدة منها (آب مــن ال ـعــام  )2015بعد
أشهر على حدوثها .وتعد من املحطات
الالفتة التي حملت رئيس مكتب األمــن
الوطني السوري ،خالل السنوات السبع
املــاض ـيــة ،إل ــى ع ــدة دول بينها إيطاليا
والـسـعــوديــة .وال تنفصل ه ــذه الخطوة
عــن مسار العالقة األمنية الناشطة بني
دمشق والقاهرة ،والتي ساهمت سابقًا
في حلحلة عدة عقد ميدانية وأمنية .كما
أنها تحمل طابعًا سياسيًا هامًا ،لكونها
تأتي ضمن مسار نشط يهدف في نهايته
إلــى ترميم الـعــاقــة الـســوريــة ـ ـ العربية.
وهــو مـســار بــاتــت محطاته مـتـعــددة في

تحمل الزيارة طابعًا مهمًا
ضمن مسار ترميم العالقة
السورية ـــ العربية

الفترة األخيرة ،وتنوعت بني مطالبات
بــرملــان ـيــة ف ــي ع ــدة دول عــرب ـيــة ب ــإع ــادة
ال ـع ــاق ــات الــديـبـلــومــاسـيــة م ــع ســوريــا،
ّ
وسرية إلى دمشق
وبني زيــارات معلنة
ك ــان آخــرهــا زيـ ــارة الــرئ ـيــس ال ـســودانــي

عمر البشير ،قبل نحو أسبوع.
وعلى رغــم بقاء تفاصيل زي ــارات مملوك
املاضية إلى مصر خارج اإلطار اإلعالمي،
إال أن الــدور املصري في امللفات السورية
ت ـ ـطـ ـ ّـور ب ـع ــده ــا ب ـش ـك ــل الف ـ ـ ــت ،إذ لـعـبــت
الـ ـق ــاه ــرة دور ال ــوس ــاط ــة فـ ــي ال ـت ــوص ــل
الت ـفــاقــات «خ ـفــض الـتـصـعـيــد» فــي قطاع
م ــن ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة وف ــي ري ــف حمص
ال ـش ـمــالــي .وت ــأت ــي ه ــذه ال ــزي ــارة األخ ـيــرة
مل ـم ـل ــوك ف ــي وقـ ــت ف ـت ــح ف ـي ــه ق ـ ــرار الـبـيــت
األبيض األخير بسحب القوات األميركية
من سوريا ،الرهانات على مصير املنطقة
الشرقية ،والتي تتمتع مصر مع حلفائها
من الــدول العربية ،بعالقات جيدة بعدد
من القوى الناشطة فيها.
(األخبار)

العراق

ترحيل عقدة الداخلية إلى العام المقبل :حظوظ الفياض ترتفع مجددًا
ينتظر أن يستكمل
التصويت
البرلمان ،اليوم،
ّ
على ثالث على األقل من
الحقائب الوزارية الشاغرة،
بموجب اتفاق بين
«البناء» و«اإلصالح» .اتفاق
لم ّ
يمتد ـ ـ إلى اآلن ـ ـ إلى
َ
حقيبتي الداخلية والدفاع،
حصوله
لكنه ال ُيستبعد
ّ
العام المقبل ،في ظل
ظهور ليونة في موقف
المعسكر الرافض لترشيح
فالح الفياض
جديد للتصويت على الشواغر
موعد
ُ
ال ــوزاري ــة ض ــرب ظـهــر ال ـي ــوم .رئــاســة
الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان أدرج ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـن ــد اس ـت ـك ـم ــال
«الكابينة» على جــدول األعـمــال ،إلى
جــانــب بـنــد ال ـق ــراءة الـثــانـيــة ملـشــروع
املوازنة االتحادية لعام  .2019جلسة
الـ ـي ــوم ال تـ ـ ــزال «م ـج ـه ــول ــة امل ـص ـيــر»
وفــق مـصــادر نيابية محسوبة على
«تحالف البناء» ،لكن مصادر أخرى
من التحالف عينه تأمل تنفيذ االتفاق
«األول ـ ـ ـ ــي» م ــع «ت ـح ــال ــف اإلص ـ ـ ــاح»،
والـقــاضــي بتمرير ثــاثــة حقائب من
أصل خمس ،على أن ُت َّ
مرر الحقيبتان
الخالفيتان ،أي الداخلية والدفاع ،في
الجلسة األولى من العام املقبل.

يـنـ ّـص االت ـفــاق املــذكــور ،وفــق مصادر
مـ ـ ــن «ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــاء» و«اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ع ـلــى
تمرير حقيبة التربية،
ال ـســواء ،على
ّ
بـعــد اس ـت ـبــدال مــرشـحــة األم ــن الـعــام
لـ«املشروع العربي» خميس الخنجر،
ص ـبــا ال ـط ــائ ــي ،بـمــرشـحــة أخـ ــرى هي
شـ ـيـ ـم ــاء خ ـل ـي ــل الـ ـحـ ـي ــال ــي ،عـ ـل ــى أن
ُ
ت ـس ـن ــد ح ـق ـي ـبــة ال ـه ـج ــرة وامل ـه ـجــريــن
ّ
«املكون املسيحي» ،وتحديدًا إلى
إلى
نوفل بهاء موسى ،وفق ما أفــادت به
بعض املـعـلــومــات .أمــا حقيبة الـعــدل،
فتنقسم امل ـص ــادر فــي تــوقـعــاتـهــا في
شأنها .إذ يقول فريق داخــل «البناء»
إن ال ـن ـقــاشــات ال تـ ــزال مـسـتـمــرة بني
«االت ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي»
و«الحزب الديموقراطي الكردستاني»
الن ـت ـقــاء ع ــدد مــن املــرش ـحــن ،تمهيدًا
لـقـيــام عـبــد امل ـهــدي بــاخـتـيــار أحــدهــم،
وب ــالـ ـت ــال ــي مـ ــن غ ـي ــر امل ـم ـك ــن ت ـمــريــر
الحقيبة اليوم ،فيما يذهب فريق آخر
من «البناء» ومعه «اإلصــاح» إلى أن
الحزبني الكرديني طرحا ،بالفعل ،على
عبد املهدي خمسة أسماء كي يختار

يؤكد ّ
مقربون من
الفياض أن «ال مشكلة
لدى النجف في
ترشيحه»

أحــدهــا ،ويعرضه على التصويت في
جلسة اليوم.
بالنتيجة ،قد يتمكن رئيس الحكومة،
ع ـ ــادل ع ـبــد املـ ـه ــدي ،الـ ـي ــوم ،م ــن مــلء
حقيبتني أو ثــاث ،ليبلغ بذلك عــداد
«كابينته»  19أو  20وزيـ ـرًا مــن أصل
 ،22وي ـ ـعـ ــود الـ ـنـ ـق ــاش م ـ ـج ـ ـ ّـددًا إل ــى
َ
دائ ـ ـ ـ ّـرة ع ـق ــدت ــي ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ــدفـ ــاع،
ومرش َحيهما فالح الفياض وفيصل
الجربا .في هذا اإلطار ،تؤكد مصادر
«البناء» أن «الفياض ال يزال مرشحًا
وحـيـدًا لـلــداخـلـيــة» ،نافية فــي حديث
إل ــى «األخـ ـب ــار» أن ي ـكــون الـسـبــب في
ذلك «سياسيًا» حصرًا ،بل هو أيضًا
«إيـمــان بــأن الــرجــل كـفــوء وق ــادر على
إدارة املـ ـلـ ـف ــات األمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي الـ ـب ــاد
بـطــريـقــة مهنية وحــرف ـيــة» .وتضيف
امل ـ ـصـ ــادر أن رئـ ــاسـ ــة ال ـت ـح ُــال ــف «ل ــم
تقتنع بالخيارات البديلة امل َّ
قدمة من
ّ
التمسك
الكتل السياسية» ،ولــذا فــإن
بالفياض ،وإن كــان سياسيًا وسعيًا
لـلـحـفــاظ عـلــى «ص ــاب ــة امل ــوق ــف» ،إال
أنــه مرتبط كــذلــك بالعجز عــن إيجاد
خيار آخــر .في املقابل ،تبدي مصادر
مــن «اإلص ـ ــاح» لـيــونــة مـسـتـجــدة في
املوقف من الفياض ،الفتة في تصريح
إلــى «األخـبــار» إلــى أن «إص ــرار البناء
على خياره دفع ببعض قادة التحالف
إلى إعــادة النظر في املوقف ،من دون
أن يـكــون ذلــك تــراجـعــا ،إنـمــا محاولة
إلي ـجــاد مـســاحــة مـشـتــركــة مــع الـقــوى
األخرى» ،مضيفة أن «الجلسة التالية
قد تشهد تصويتًا على الفياض ،وقد
ُي ـم ـ َّـرر أي ـض ــا ،خـصــوصــا وأن املــوقــف
تجاهه بات أكثر مرونة مما مضى».
ً
وات ـ ـصـ ــاال ب ـع ـقــدة ال ـف ـي ــاض ،ت ـت ـجـ ّـدد

ال ـت ـســاؤالت ح ــول مــوقــف «املرجعية
ال ــديـ ـنـ ـي ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» (آيـ ـ ـ ــة ال ـ ـلـ ــه عـلــي
ال ـس ـي ـس ـتــانــي) م ــن ت ــرش ـي ــح ال ــرج ــل
لـحـقـيـبــة الــداخ ـل ـيــة .م ـص ــادر مـقــربــة
م ـ ــن ال ـ ـف ـ ـيـ ــاض تـ ــؤكـ ــد أن «الـ ـنـ ـج ــف
راضية عنه ،وما من مشكلة حوله»،
مستشهدة على ذلــك بما تقول إنها
«رســائــل شـفــويــة تــم تـبــادلـهــا أخـيـرًا
ب ــن م ـقــربــن م ــن ال ـف ـي ــاض وآخ ــري ــن
من مكتب السيستاني ،حملت نفيًا
مــن أن يـكــون لــأخـيــر أي فيتو على
ترشيح األول» .وعـلــى النقيض من
ذل ــك ،تــرى مـصــادر حكومية مطلعة
أن «النجف ال تحبذ الفياض ألسباب

متعلقة بها» ،مضيفة أن عبد املهدي
«ب ــات مـحــرجــا بــن الـنـجــف وطـهــران
ف ــي ق ـض ـيــة ال ـف ـي ــاض ،وهـ ــو ي ـحــاول
تـ ــدويـ ــر ال ـ ــزواي ـ ــا فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار»،
سعيًا لـلـخــروج مــن األزم ــة .ومــا بني
ال ـق ــراء ت ــن ،ي ـبــدو أن ع ـقــدة الـفـيــاض
ُ ّ
لــن ت ـحــل قـبــل نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي،
ّ
ف ــي ظ ــل ان ـش ـغــال ال ـق ــوى السياسية
ب ــأزم ــة ان ـت ـخــابــات رؤس ـ ــاء مـجــالــس
ّ
امل ـحــاف ـظــات ،وال ـتــي ولـ ــدت م ـشــادات
واتهامات حرفت بوصلة االشتباك
السياسي من امليدان الحكومي إلى
ميدان املحافظات.
(األخبار)

أمام كنيسة
القديس يوحنا
في مدينة
قرقوش في
نينوى (أ ف ب)

