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العالم

العالم

سوريا

فلسطين

ٌ
حراك ديبلوماسي روسي ...ومقترحات لـ«مجموعة عمل» دولية

مصر تفرج عن عناصر ُ«القسام»:
ملف المختطفين لم يغلق

بيدرسن يطرح «أولوياته» الخمس
قدم المبعوث األممي الجديد إحاطة
إلى مجلس األمن ،للمرة األولى بعد
توليه المنصب ،وعقب جولة دولية
ستستكمل خالل الشهر المقبل ،الذي
سيشهد مطلعه حراكًا الفتًا ،أبرزه من
الجانب الروسي ،وسط طروحات متزامنة
عن إنشاء «مجموعة عمل» دولية ،أو
إطالق «حوار دولي» حول سوريا
بعد ثمانية أسابيع على تولي غير
بـ ـي ــدرس ــن ،م ـه ـمــة امل ـب ـع ــوث األم ـم ــي
إل ـ ــى سـ ــوريـ ــا ،ق ـ ـ ـ ّـدم ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ــي
الـ ـن ــرويـ ـج ــي إح ــاطـ ـت ــه األولـ ـ ـ ــى أمـ ــام
مجلس األمن أمس ،بعدما زار معظم
األطراف املنخرطة في امللف السوري.
املنبر
الظهور األول لبيدرسن على
ّ
ال ــدول ــي ج ــاء وس ــط «ضـ ـب ــاب» يـلــف
عددًا من تفاصيل املشهد في سوريا،
م ــن مـصـيــر «ج ـي ــب داع ـ ــش األخ ـي ــر»
و«املنطقة اآلمنة» شرق الفرات ،إلى

أكد الفروف وجاويش
أوغلو التزام بلديهما
«مكافحة اإلرهاب»
منبج ومستقبل «املـنـطـقــة منزوعة
السالح» املفترضة في محيط إدلب،
مـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـمـ ـس ــار ت ـش ـك ـي ــل «ال ـل ـج ـن ــة
الــدس ـتــوريــة» ،وس ــواه ــا .وق ــد يكون
الفـتــا أن خـطــابــه أش ــار صــراحــة إلــى
أن «الـصــراع لــم ينته بـعــد» ،وإلــى أن
«تحديات الفوز بالسالم مهولة من
حيث الحجم والـتـعـقـيــد» ،على رغم
«اإلحـ ـس ــاس امل ـش ـتــرك ب ــأن ت ـطــورات
املعارك قد تكون بدأت باالنحسار».
مــن ه ــذه امل ـقــاربــة ،وم ــع الـتـفــاتــه إلــى

أعلنت «قوات سوريا الديموقراطية» أن «االنتصار الكامل» على «داعش» سيعلن بعد أسبوع (أ ف ب)

ّ
«دور الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ـخـ ــارجـ ــي» ،خ ــرج
امل ـ ّـب ـ ـعـ ــوث ال ـ ـجـ ــديـ ــد بـ ـنـ ـق ــاط خ ـمــس
لــخ ـصــت م ــا سـيـسـعــى إل ــى تحقيقه
خــال الـفـتــرة املقبلة .وهــي تضمنت
«تـ ـعـ ـمـ ـي ــق ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ب ـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة
الـ ـس ــوري ــة واملـ ـع ــارض ــة ل ـب ـن ــاء الـثـقــة
ف ــي بـيـئــة آم ـنــة وه ــادئ ــة وم ـحــايــدة»،
ودفـ ــع م ـلــف املـعـتـقـلــن واملـخـتـطـفــن
واملفقودين عبر التعاون مع «العبي
أس ـ ـتـ ــانـ ــا» وجـ ـمـ ـي ــع األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،إل ــى
جانب العمل على إطالق عمل «لجنة

دس ـت ــوري ــة م ـت ــوازن ــة وشــام ـلــة وذات
م ـصــداق ـيــة» ف ــي أسـ ــرع وق ــت مـمـكــن.
وم ـ ـ ــع دع ـ ــوت ـ ــه إلشـ ـ ـ ـ ــراك «م ـج ـم ــوع ــة
واسعة من السوريني» خــال املضي
ف ــي م ـس ــار «الـ ـتـ ـس ــوي ــة» ،شـ ــدد عـلــى
ضرورة «تعميق الحوار بني األطراف
ال ــدولـ ـي ــة» ،م ـل ـم ـحــا إلـ ــى أن «وجـ ــود
م ـن ـتــدى دول ـ ــي» يـجـمــع ك ــل األطـ ــراف
ّ
«قد يساعد» عملية الوصول إلى حل.
وعلى رغم أن النقطة األخيرة تحمل
الكثير من التأويالت عن طبيعة هذا

«الـ ـح ــوار الـ ــدولـ ــي» ،ك ــان الف ـت ــا أنـهــا
تساوقت مع دعــوة مشابهة خرجت
أمس عن الرئيس الروسي ،فالديمير
ب ــوت ــن .إذ قـ ــال األخـ ـي ــر إن تـشـكـيــل
«م ـج ـمــوعــة ع ـم ــل» ت ـضــم «األطـ ـ ــراف
املعنية» بامللف السوري ،إلى جانب
الـحـكــومــة ال ـســوريــة وامل ـع ــارض ــة ،قد
يكون «إطــارًا عمليًا يبحث التسوية
النهائية بعد إنهاء آخر بؤر اإلرهاب
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ذل ــك
«ي ــرت ـب ــط م ــع أشـ ـي ــاء أخـ ـ ــرى ،بينها

انـسـحــاب جميع ال ـق ــوات العسكرية
(األجـنـبـيــة) مــن هـنــاك» ،على حـ ّـد ما
نقلت عـنــه وكــالــة «ت ــاس» الــروسـيــة.
وجـ ـ ـ ـ ــاء كـ ـ ـ ــام ب ـ ــوت ـ ــن فـ ـ ــي مـ ـع ــرض
ت ــوض ـي ــح مـ ــا ق ــال ــه رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،أول
مـ ــن أمـ ـ ــس ،عـ ــن ات ـ ـفـ ــاق مـ ــع ال ـجــانــب
ال ــروس ــي لتشكيل «مـجـمــوعــة تضم
إســرائ ـيــل وروس ـي ــا وأط ــراف ــا أخ ــرى،
للعمل على إخــراج القوات األجنبية
مـ ــن سـ ـ ــوريـ ـ ــا» ،وفـ ـ ــق مـ ــا أف ـ ـ ـ ــادت بــه

لقاء ليبي «محبط» في أبو ظبي :الحرب أكثر قربًا؟

مـ ـن ــذ إطـ ــاق ـ ـهـ ــا قـ ـب ــل شـ ـه ــر ون ـص ــف
شهر ،تحقق الحملة العسكرية التي
أطلقتها ق ــوات املـشـيــر خليفة حفتر،
جـ ـن ــوب غ ـ ــرب الـ ـ ـب ـ ــاد ،ن ـت ــائ ــج فــاقــت
َ
املـتــوقــع .فبعد سيطرتها على حقلي
الـ ـش ــرارة وال ـف ـيــل الـنـفـطـيــن ،ومــديـنــة
سـبـهــا وب ـل ــدات مـهـمــة أخ ـ ــرى ،أكـمـلــت
أم ــس سـيـطــرتـهــا ع ـلــى م ــدن الـشــريــط
ال ـ ـحـ ــدودي م ــع الـ ـج ــزائ ــر .ومـ ــع ت ـقــدم
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،ت ـك ـث ـف ــت ف ـ ــي األس ــابـ ـي ــع
املــاض ـيــة تـصــريـحــات م ـعــاونــي حفتر
حــول نيتهم التوجه إلــى شـمــال غرب
ال ـبــاد ،ال ــذي تــديــره حـكــومــة «الــوفــاق
الوطني» ،وينشط فيه عدد ضخم من
امليليشيات املناطقية واأليديولوجية.
ف ــي م ـ ــوازاة ه ــذا الـتـصـعـيــد الـخـطــابــي
امل ــدف ــوع ب ـف ــورة ال ـن ـجــاح ف ــي الـجـنــوب

وسائل إعالم إسرائيلية.
وإلى حني بيان مآل هذه الطروحات،
ي ـن ـت ـظ ــر أن ي ـش ـه ــد م ـط ـل ــع ال ـش ـه ــر
الجاري حراكًا ديبلوماسيًا ناشطًا
ي ـنــاقــش امل ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري .إذ يـجــول
وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروس ــي ،سيرغي
ّ
الفروف ،على كل من قطر والسعودية
والـ ـك ــوي ــت واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ،ب ــن ال ـثــالــث
والـ ـس ــاب ــع م ــن آذار .ك ــذل ــك ،يـنـطـلــق
ف ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـ ـ ــدوري
لـ«هيئة التفاوض العليا» غدًا ،على
أن ي ـس ـت ـمــر ل ـث ــاث ــة أي ـ ـ ــام ،وي ـنــاقــش
آخ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ،ال سـ ـيـ ـم ــا م ـلــف
«اللجنة الــدسـتــوريــة» .وإل ــى جانب
ّ
يستمر
تـلــك ال ـن ـقــاشــات «ال ـ ـبـ ــاردة»،
الـ ـتـ ـف ــاوض ح ـ ــول م ـل ــف االن ـس ـح ــاب
األميركي املفترض و«املنطقة اآلمنة»
املـفـتــرضــة ،فيما ال ت ــزال الـعــن على
ّ
يستمر خــروج
بلدة الـبــاغــوز ،حيث
مــدنـيــن وعـنــاصــر مــن «داعـ ــش» من
لحسم هناك .وقبل
دون أفق واضــح
ٍ
أن يخرج الرئيس األميركي ،دونالد
تـ ــرامـ ــب ،أم ـ ـ ــس ،ل ـي ـق ــول إن الـ ـق ــوات
التي تدعمها بــاده استعادت كامل
األراضي من «داعش» ،أعلنت «قوات
سوريا الديموقراطية» أن «االنتصار
الـكــامــل» على التنظيم ُ
سيعلن بعد
أسبوع.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا لـ ـ ــم تـ ـ ـخ ـ ــرج أي ت ـف ــاص ـي ــل
ع ــن اج ـت ـم ــاع ــات «م ـج ـمــوعــة الـعـمــل
املـ ـشـ ـت ــرك ــة» الـ ـت ــركـ ـي ــة ـ ـ ـ األم ـي ــرك ـي ــة
الـتــي انـطـلـقــت أم ــس فــي إسـطـنـبــول،
ّ
وتستمر الـيــوم ،ناقش وزيــر الدفاع
الـ ـت ــرك ــي خ ـل ــوص ــي أكـ ـ ـ ــار ،ون ـظ ـي ــره
األميركي بالوكالة باتريك شاناهان،
م ـلــف ان ـس ـحــاب الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة.
وب ــالـ ـت ــوازي ،أك ــد وزي ـ ــرا الـخــارجـيــة
الــروســي ،والـتــركــي مــولــود جاويش
أوغلو ،في اتصال هاتفي بــادر إليه
األخ ـي ــر« ،االلـ ـت ــزام بــالـنـهــج املـشـتــرك
مل ـكــاف ـحــة ال ـع ـن ــاص ــر اإلره ــابـ ـي ــة فــي
سوريا».
(األخبار)

انتهى ملف
المختطفين األربعة من
«كتائب القسام» في مصر،
من دون أن يغلق الملف
كليًا .صحيح أن القاهرة
ّ
ومعهم
األربعة
مت
سل
ّ
أربعة آخرون ،لكن تبقى
خمسة وامرأة .يمكن وصف
ما حدث بـ«اإلنجاز» قياسًا إلى
معاناة هؤالء وأهاليهم،
لكنه يبقى «ترضية»
لـ«حماس» دون المستوى
الذي كانت تأمله الحركة
غزة ــــ هاني إبراهيم
ّ
بعد أقل من أربع سنوات على اختطاف
أربـعــة مقاومني مــن «كتائب القسام»،
ال ـ ــذراع الـعـسـكــريــة لـحــركــة «ح ـم ــاس»،
بـ ــدايـ ــة دخ ــولـ ـه ــم األراض ـ ـ ـ ــي امل ـص ــري ــة
وهــم فــي طريقهم إلــى الـقــاهــرة ،وبعد
ن ـفــي م ـصــر ال ــدائ ــم مـســؤولـيـتـهــا عما
جــرى لهم ،وإلـصــاق تهمة اختطافهم
بعناصر مــن «والي ــة سـيـنــاء» ،أفرجت
أمس عن املقاومني األربعة وهم :ياسر
زنــون ،وحسني الــزبــدة ،وعبد الله أبو
الجبني ،وعبد الدايم أبو لبدة ،بجانب
أربعة معتقلني آخرين هــم :وسيم أبو
رجيلة ،عبد الرحمن مصطفى ،سالم
شيخ العيد ،وعبد العزيز أبو ختلة.
على مدى تلك السنوات ،أنكرت مصر
ب ــالـ ـك ــام ــل م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا وم ـعــرف ـت ـهــا
مصير األربعة ،لكن قيادة املقاومة في
غزة كانت على يقني بأنهم في ُسجون
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات امل ـ ـصـ ــريـ ــة .أمـ ـ ـ ــس ،أطـ ـل ــق
س ــراح ـه ــم ب ـع ــد ع ـ ــودة رئ ـي ــس املـكـتــب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ـ ــ«حـ ـ ـم ـ ــاس» ،إس ـم ــاع ـي ــل

ّ
هنية ،إلى القطاع .إذ سلمت السلطات
امل ـص ــري ــة وفـ ــد ال ـح ــرك ــة املـ ــوجـ ــود فــي
الـقــاهــرة ثمانية فلسطينيني ،بينهم
املختطفون األربعة الذين أمضوا 1920
يومًا في السجون املصرية.
وعلمت «األخـبــار» أن وزيــر املخابرات
املـ ـص ــري ــة ،عـ ـب ــاس كـ ــامـ ــل ،ن ـق ــل وع ـ ـدًا
إل ــى هـنـيــة خ ــال وجـ ــوده فــي الـقــاهــرة
ب ــاإلف ــراج ع ــن املـخـتـطـفــن خ ــال أي ــام،
وهو ما دفع األول إلى العودة ،إلى أن
تلقى عضو املكتب السياسي ورئيس
مكتب «ح ـمــاس» فــي ال ـقــاهــرة ،روحــي
ً
املـ ـشـ ـتـ ـه ــى ،فـ ـج ــر أم ـ ـ ــس ،اتـ ـ ـص ـ ــاال مــن
املخابرات املصرية أبلغه بأنه يمكنه
استالم الشباب في القاهرة بعد إتمام
أوراقهم.
وع ـل ــى رغـ ــم اش ـ ـتـ ــراط امل ـص ــري ــن ع ــدم
إح ــداث ضـجــة إعــامـيــة خ ــال اإلف ــراج
ع ـن ـه ــم أو اإلسـ ـ ـ ـ ــاءة إلـ ـ ــى مـ ـص ــر ،ف ــإن
«ال ـق ـســام» ،ف ــور اسـتــامـهــا عناصرها
األربـ ـع ــة ف ــي مـعـبــر رف ـ ــح ،نـقـلـتـهــم في
مــوكــب عسكري ،شبيه باملوكب الــذي
ّ
ُســلــم بــه الـجـنــدي اإلســرائـيـلــي جلعاد

شاليط عــام  ،2011مباشرة إلــى منزل
هنية فــي غ ــزة لجمعهم مــع أهاليهم.
وك ــان ــت هـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ك ـم ــا ت ـقــول
م ـصــادر ،رســالــة مـفــادهــا أن االحـتـفــال
بــاملـفــرج عنهم مــن الـسـجــون املصرية
شبيه باالحتفال باألسرى الذين يفرج
عنهم من سجون العدو اإلسرائيلي.
ت ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادر أن «عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة
الـفـلـسـطـيـنـيــن الـثـمــانـيــة إل ــى غ ــزة لم
تغلق ملف املختطفني ،إذ ال يزال هناك

أطلق العدو
اإلسرائيلي أمس
القيادية خالدة جرار
بعد سجنها  20شهرًا

قال هنية إن اإلفراج عن الشبان «يعمق العالقة بين الشعبين الشقيقين» (من الويب)

خمسة فلسطينيني آخرين من عناصر
الحركة معتقلني في القاهرة ،باإلضافة
إلى زوجة أحد قادة الحركة املوجودين
فــي الـعــاصـمــة الـقـطــريــة ال ــدوح ــة» .مع
ذلــك ،رأى هنية ،في كلمة مساء أمس،
أن اإلفــراج عن الشبان «يعمق العالقة
ب ــن الـشـعـبــن ال ـش ـق ـي ـقــن» ،فـيـمــا أكــد
ع ـ ـضـ ــو امل ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،صـ ــاح
البردويل ،أن «جهودًا مضنية» قادتها
ّ
ح ــرك ـت ــه ع ـل ــى م ـ ـ ــدار س ـ ـنـ ــوات ت ـكــل ـلــت
باإلفراج عن الشبان ،مشيرًا في الوقت
نفسه إلى أن «املخابرات املصرية بذلت
أيضًا جهودًا كبيرة للوصول إلى هذه
النتيجة».
في شأن آخر ،أطلق العدو اإلسرائيلي،
فـ ـج ــر أم ـ ـ ــس ،س ـ ـ ــراح عـ ـض ــو «ال ـل ـج ـن ــة
امل ــرك ــزي ــة لـلـجـبـهــة الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» ،ال ـ ـنـ ــائـ ــب فـ ـ ــي «املـ ـجـ ـل ــس
التشريعي» ،األسيرة خالدة جرار ،بعد
اعـتـقــال إداري اسـتـمــر عـشــريــن شـهـرًا،
مـنــذ تــاريــخ اعـتـقــالـهــا فــي ال ـثــانــي من
تـمــوز /يوليو  .2017وأوض ــح «نــادي
األس ـ ـيـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي» أن س ـل ـطــات
االح ـت ــال أصـ ــدرت بـحــق ج ــرار أربـعــة
أوام ـ ــر اع ـت ـقــال إداري بــذري ـعــة وج ــود
ً
«مـ ـل ــف سـ ـ ـ ـ ـ ّـري» ،قـ ــائـ ــا إن «س ـل ـط ــات
االح ـتــال تعمدت اإلف ــراج عنها فجرًا
ل ـح ــرم ــان عــائ ـل ـت ـهــا وأص ــدق ــائـ ـه ــا مــن
اس ـت ـق ـبــال ـهــا ل ـح ـظــة ح ــريـ ـتـ ـه ــا» .وم ــع
اإلفراج عن جرار ،تتبقى في معتقالت
االحـتــال  49أسـيــرة ،مــن بينهن ثالث
أمـ ـه ــات ل ـش ـه ــداء هـ ــن :وفـ ـ ــاء ن ـع ــال ــوة،
وسوزان أبو غنام ،وسهير البرغوثي،
علمًا أن أس ـيــرة واح ــدة قـيــد االعـتـقــال
اإلداري هي فداء دعمس من الخليل.
إل ــى ذل ــك ،وض ـمــن تـفــاهـمــات الـتـهــدئــة
بــن «حـمــاس» وال ـعــدو ،أعلن املبعوث
األمـمــي لـ«عملية ال ـســام» فــي الشرق
األوس ـ ــط ،ن ـي ـكــوالي مــادي ـنــوف ،خلق
عـ ـ ـش ـ ــرة آالف ف ـ ــرص ـ ــة ع ـ ـمـ ــل م ــؤق ـت ــة
للمتعطلني عن العمل في غزة ،مشيرًا
إل ــى أن ذل ــك يــأتــي ك ـجــزء مــن الـجـهــود
املبذولة لتهدئة األوضاع.

تقرير

تقرير

احتضنت اإلمارات لقاءات جمعت
الخصوم الليبيين على مدى يومين ،في
مسعى لكبح التصعيد العسكري الذي
ُ
على العاصمة طرابلس،
صار يلقي بظالله ّ
لكن النتائج ال تبدو مبشرة ،خصوصًا أن
اللقاءات لم تزد في مضمونها ّ
عما
سبقها من التزامات خطابية
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ال ـ ـشـ ــاسـ ــع وال ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــل ال ـ ـس ـ ـك ـ ــان ،شـ ـ ّـد
الـفــاعـلــون فــي غ ــرب ال ـبــاد أحــزمـتـهــم،
وبـ ــدأوا اإلعـ ــداد ملـقــاومــة زح ــف حفتر،
الــذي يعتبرونه نذيرًا لدولة عسكرية
يحكمها هو وعائلته بتحالفات قبلية
شبيهة بتلك التي انتهجها نظام معمر
القذافي .وأمــام هذا الوضع ،كان ِلزامًا
على الـقــوى اإلقليمية والــدولـيــة ،التي
ت ــورط ــت ف ــي إط ــاح ــة ال ـقــذافــي والـنـفــخ
ف ــي نـ ــار م ــا ل ـحــق ذلـ ــك م ــن ص ــراع ــات،
التدخل لضبط األوضاع قبل أن تنفلت
أكثر .البداية كانت من مصر القلقة من
إمكان نشوب حرب في طرابلس وغرب
الـ ـب ــاد ،واآلث ـ ـ ــار ال ـت ــي سـتـلـحـقـهــا من
جراء ذلك بحسب ما كشفت تسريبات.
ف ـه ــذه امل ـن ـط ـقــة ،وع ـل ــى ع ـكــس مـنــاطــق
القتال السابقة ،تؤوي أكثر من نصف
سكان ليبيا ،إضافة إلى آالف املقاتلني
املنظمني بما يملكون من عتاد يشمل
طائرات ودبابات وتشكيلة واسعة من
األسلحة.
شـمــل الـقـلــق أي ـضــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وإيطاليا ،اللتني كثفتا مــن التواصل
مـ ــع حـ ـك ــوم ــة «ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاق» واس ـت ـق ـب ــال
وزرائـ ـه ــا ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى ّ
تمسكهما
ب ـه ــا ،م ــا يـمـثــل ض ـ ــوءًا أح ـم ــر لـحـفـتــر.
لـكــن األه ــم ،هــو مــا تـســرب عــن خشية
ف ــرن ـس ـي ــة أي ـ ـضـ ــا ،رغـ ـ ــم دعـ ـ ــم ب ــاري ــس
لعمليات الجنوب ،نقلتها األخيرة إلى

اإلمارات صاحبة التأثير على حفتر.
وفق ما ُيتداول في الكواليس الليبية،
ّ
ت ــول ــد م ــن ذل ـ ــك ت ـن ـس ـيــق ب ــن فــرن ـســا
واإلمارات ومصر لجمع الرجلني األهم
فــي ال ـب ــاد ،أي حـفـتــر وفــائــز ال ـســراج.
ت ــم اس ـتــدعــاء املـعـنـيــن إل ــى أب ــو ظبي
ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،ل ـكــن رغ ــم الـضـغــط
ّ
املسل ّط عليه من حلفائه ،التزم حفتر
ب ـت ـعــن ـتــه ،ف ـه ــو ل ــن ي ــرض ــى ب ــأق ــل مــن
االع ـت ــراف بــه قــائ ـدًا عــامــا للجيش من
طــرف حكومة «الــوفــاق» .لكن السراج،
بـ ــدوره ،ال يمكن أن يـهــب مــا ال يملك،
ف ــإس ـب ــاغ ت ـلــك ال ـص ـفــة ال ـت ــي يحملها
هو نفسه على حفتر سيفقده مكانته
فــي طــرابـلــس ،ويجعله بــا أوراق وال
حلفاء ،وربما يصير رأسه مطلوبًا في
غرب البالد.
وع ـل ــى ع ـكــس م ــا ان ـت ـظــر ال ـج ـم ـيــع ،لم
ي ـظ ـه ــر الـ ـ ــرجـ ـ ــان مـ ـع ــا ف ـ ــي اج ـت ـم ــاع
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،ب ـ ــل ظـ ـه ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــراج وإل ـ ــى
جــان ـبــه مـصـطـفــى ص ـنــع ال ـل ــه ،رئـيــس
املــؤسـســة الــوطـنـيــة للنفط ،املــوجــودة
في طرابلس ،والتي تحظى باعتراف
دول ـ ـ ــي حـ ـص ــري ل ـت ـس ــوي ــق م ـن ـت ـجــات
الطاقة .ورافق الصورة بيان أعلن فيه
صنع الله موافقته على إعادة تشغيل
حقل الشرارة ،وهو مطلب رفعه حفتر
ب ـعــد سـيـطــرتــه ع ـلــى ال ـح ـقــل ،ورف ـضــه
صنع الله.

ّ
ت لقاء أبو ظبي
ثب
ّ
تقدم حفتر من
دون أن يدفع مسار
الحل قدمًا

من جهتها ،أصدرت بعثة األمم املتحدة
ب ـي ــان ــا م ـق ـت ـض ـبــا (تـ ـ ــاه ت ــوض ـي ــح مــن
الناطق الرسمي باسم السراج ،محمد
الـ ـس ــاك ،بــاملـعـنــى ن ـف ـســه) أك ــد ات ـفــاق
الجانبني على نبذ الحلول العسكرية،
واالل ـتــزام باملسار السياسي ،أي عقد
استفتاء وانـتـخــابــات هــذا ال ـعــام .لكن
ثمة ثغرات كثيرة تعتري هذا اإلعالن.
ففي الشكل ،لم تصدر صور عن اللقاء
م ـث ـل ـمــا ج ـ ــرت الـ ـ ـع ـ ــادة فـ ــي م ــؤت ـم ـ َـري
ب ــاري ــس وب ــال ـي ــرم ــو ولـ ـق ــاء أبـ ــو ظبي
األول قبلهما عام  ،2017وهو أمر مثير
لـلـشــك فــي ح ـ ّـد ذاتـ ــه ،واألرجـ ــح أن ــه تم
ً
بناء على طلب حفتر .إضافة إلى ذلك،
لم يتطرق اللقاء إلى مسألة من يقود
ال ـج ـيــش ،وال إل ــى «املـلـتـقــى الـجــامــع»

ومرتش
هزة سياسية في إسرائيل :نتنياهو محتال وخائن
ٍ
الـ ــذي ت ـن ــوي ال ـب ـع ـثــة ع ـق ــده ف ــي أق ــرب
وقت ،ويشمل فاعلني غير ممثلني من
مختلف مناطق البالد ،وهو ما ُي ّ
رجح
أنه جاء بطلب من حفتر أيضًا؛ حيث
يخشى البرملان الداعم له ،املتمركز في
شرق البالد ،من أن يسحب «امللتقى»
الشرعية منه ويصير برملانًا موازيًا.
وبعد موافقته على إعادة تشغيل حقل
ال ـشــرارة ،عــاد صنع الـلــه أمــس ليؤكد
أن إع ــادة تشغيل الـحـقــل لــن تـتــم قبل
خروج القوات التي تسببت في إيقافه
نهاية العام املاضي (تشير تسريبات
إلـ ــى اعـ ـتـ ـق ــاده أن اإلغ ـ ـ ــاق أمـ ــر دب ــره
حفتر ،حتى يصير حجة ليأتي بقواته
ويعيد فتحه) ،مــا يعني أن اللقاء ما
زال ي ــراوح مـكــانــه ،وأن تصريحه في
اإلمارات لم يكن سوى خضوع كالمي
ال أثر فعليًا له.
ب ـ ــات واضـ ـح ــا أن ل ـ ـقـ ــاءات أب ـ ــو ظـبــي
فـشـلــت فــي تحقيق أهــداف ـهــا ،فـهــي لم
تأت بجديد يدفع مسار الحل السلمي
ق ــدم ــا ،وث ـ ّـب ـت ــت ال ـت ـق ــدم ال ـ ــذي ي ـحــرزه
حـفـتــر ،م ــا ق ــد ي ـقــود إل ــى جــولــة عنف
جديدة ،ستكون في حال وقوعها أكثر
دمــويــة مــن كــل فصول الـحــرب الليبية
السابقة ،وستحرك السكني في جروح
بــدأت ـهــا ال ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة،
وفشلت في مداواتها.
(األخبار)

علي حيدر
أح ــدث ــت ل ــوائ ــح االت ـ ـهـ ــام الـ ـت ــي ق ــدم ـه ــا امل ـس ـت ـشــار
القضائي للحكومة اإلسرائيلية ،أفيحاي مندلبليت،
ب ـحــق رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ،ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،هــزة
سياسية ،ستتحول إلى محطة مفصلية في حركة
الــواقــع السياسي واالنتخابي اإلسرائيلي .ومــع أن
القانون ال ُيلزم نتنياهو بالتنحي عن املشاركة في
االنتخابات املقبلة ،أو يمنعه من تشكيل الحكومة
ّ
املستجد القضائي يمكن أن تترتب
الحقًا ،إال أن هذا
ّ
عليه سلسلة مـفــاعـيــل قــد تـغــيــر مـســار األحـ ــداث،
وتؤدي إلى عكس ما يسعى إليه نتنياهو.
وأعـلــن مندلبليت أنــه أبـلــغ محامي نتنياهو قــراره
ُ
توجيه عدة تهم جنائية إلى األخير ،ارتكبت خالل
ف ـت ــرة تــول ـيــه م ـن ـصــب رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ومـنـصــب
وزير االتصاالت ،في امللفات املعروفة باسم «امللف
امللف
 »1000و«امللف  »2000و«امللف  .»4000في َ
األول ،ح ـصــل ع ـلــى م ـنــافــع شـخـصـيــة م ــن رجــلــي
أعمال ،ليتقرر اتهامه بـ«االحتيال وخيانة األمانة».
أما في «امللف ( »2000محادثات نتنياهو مع ناشر
صـحـيـفــة «يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت» أرنـ ــون مــوزيــس)
ُ
فاتهم بـ«خيانة األمانة» فقط .وفي «امللف ،»4000
ُ
اتهم بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح
رجـ ــل األع ـ ـمـ ــال ،شـ ـ ــاؤول أل ــوف ـي ـت ــش ،م ــال ــك شــركــة

«بيزك» وموقع «والــا» اإلخباري ،مقابل الحصول
على تغطية إخبارية إيجابية في موقع «والال» واسع
االنتشار.
في املقابل ،وصف حزب «الليكود» ،قرار مندلبليت،
بأنه «مالحقة سياسية» ،معتبرًا أن «النشر األحادي
ال ـج ــان ــب لـ ـق ــرار امل ـس ـت ـشــار ال ـق ـضــائــي ق ـبــل شهر
مــن االنـتـخــابــات ،مــن دون إعـطــاء رئـيــس الحكومة
فــرصــة دحــض هــذه االتـهــامــات الـبــاطـلــة ،هــو تدخل
ص ــارخ وغ ـيــر مـسـبــوق ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات» .وكــانــت
املحكمة العليا اإلسرائيلية قــد رفـضــت ،بعد ظهر
أمس ،التماسات طالبت بإصدار أمر احترازي يمنع
مندلبليت من اإلعالن عن قراره قبل االنتخابات.
وبالقياس إلى محطات سابقةُ ،ت ّ
عد هذه املرة األولى
التي يتم فيها توجيه تهمة تلقي الــرشــوة لرئيس
حـكــومــة إســرائـيـلــي ال ي ــزال يشغل مـنـصـبــه .وهــو
تطور ستتوالى تبعاته على املستويات السياسية
وال ـحــزب ـيــة وال ـش ـع ـب ـيــة .ع ـلــى الـصـعـيــد الـسـيــاســي،
ّ
التنحي،
تسارعت املواقف التي تدعو نتنياهو إلى
فــي مـقــابــل مــواقــف أخ ــرى داع ـمــة ل ــه .ودع ــا رئيس
حزب «العمل» ،آفي غباي ،نتنياهو ،إلى االستقالة،
فيما رأى رئيس ال ــوزراء السابق ،إيهود ب ــاراك ،أن
«نـتـنـيــاهــو ل ــم يـعــد يـمـلــك أي صــاح ـيــات أخــاقـيــة
وجماهيرية تسمح له باالستمرار ليوم واحد ،وإذا
ما ّ
أصر على ذلك سينتهي بعار السجن لسنوات».

أما وزير األمن السابق ،أفيغدور ليبرمان ،فاعتبر أن
«املحكمة هي من تقرر مصير نتنياهو» ،في دعوة
مبطنة له إلى مواصلة حياته السياسية ،وإشارة إلى
إمكانية انضمامه إلى حكومة برئاسته .لكن رئيسة
املعارضة ،شيلي يحيموفيتش ،دعت نتنياهو إلى
«الـخــروج من الساحة السياسية» ،معتبرة أنــه «لم
يعد مالئمًا ملنصب رئاسة الحكومة».
في املقابل ،بدأ نتنياهو «هجومه الدفاعي» باتهام
مــوقــع «وال ــا» بــأنــه «ك ــان وال ي ــزال موقعًا يساريًا
تهمة
متطرفًا معاديًا ج ـدًا لــي» ،فــي محاولة لنفي ّ
ال ــرش ــوة املــوج ـهــة إل ـيــه ف ــي ه ــذا امل ـل ــف ،وال ـتــي عــلــق
عليها بالقول إنــه «ليس هناك سابقة فــي التاريخ
بــأن تغطية إيجابية هــي رش ــوة» .ووضــع نتنياهو
ً
نفسه في موقع الضحية ،قــائــا« :الحـقــوا زوجتي
وابني ،مررنا بثالث سنوات من جهنم» ،مضيفًا أن
«منفذي حملة الصيد ضدي لم يبخلوا بأي وسيلة».
واعتبر أن «امللفات سوف تنهار عندما أواجه شهود
الــدولــة» ،فــي إش ــارة إلــى املستشار القضائي الــذي
رفض هذه املواجهة .وحــاول التقليل من التأثيرات
املحتملة لالتهامات على جمهور «الليكود» ،فرأى
أن «ال ـغــال ـب ـيــة ال ـع ـظ ـمــى م ــن م ـصــوتــي ال ـل ـي ـكــود لن
يتأثروا بقرار املستشار القضائي» .وكرر معزوفته
الدائمة عن أن قرار املستشار القضائي كان نتيجة
الـضـغــوط الـتــي مــورســت عليه ،معتبرًا أن «ضغط

اليسار نجح ،فاملستشار القضائي من لحم ودم»،
وأن اللجوء إلى الورقة القضائية كان نتيجة إدراك
اليسار أنه «مع إنجازاتنا ،ال يمكن االنتصار علينا
في صناديق االقتراع» .وتوجه بالشكر إلى الرئيس
األميركي على دعمه له ،بعدما وصفه دونالد ترامب
بـ«الذكي والقوي» قبيل ساعات على صــدور قرار
االتهام بحقه.
ومع أنه ال تزال تفصل عن موعد االنتخابات أربعون
يومًا ،يمكن خاللها أن يتقلب الــرأي العام في أكثر
من اتجاه ،وهو أمر مرهون بعدة عوامل ،لكن نتائج
استطالع رأي نشرها موقع «تايمز أوف إسرائيل»
أظـهــرت تــراجــع شعبية نتنياهو نتيجة االتهامات
املــوج ـهــة إل ـيــه ،واح ـت ـمــال ف ـقــدان الــدعــم ال ــواس ــع لــه،
واألهم من ذلك قدرته على تشكيل ائتالف حكومي.
وبحسب االستطالع ،يمكن أن يخسر «الليكود»،
ال ــذي يـقــوده نتنياهو ،أربـعــة مقاعد فــي الكنيست
(ليصبح  25مقعدًا) ،إضافة إلى تغيير خفيف في
أفضليات الناخبني بالنسبة إلى األحزاب الصغيرة،
م ــا س ـي ــؤدي إل ــى ع ــدم ت ـج ــاوز ثــاثــة مـنـهــا العتبة
االنتخابية (شاس ،إسرائيل بيتنا ،وتحالف القائمة
العربية املوحدة والتجمع) .وقد يشهد حزب «أزرق
أبيض» الجديد ارتفاعًا كبيرًا في عدد مقاعده (من
 36إلــى  ،)44مــا يجعله يتصدر األح ــزاب األخــرى
ّ
ويمكنه من تشكيل ائتالف حكومي.

