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على الغالف

إغالق «القناة» بوجه اإلمدادات النفطية

السيسي شريكًا في حصار سوريا

ليس منتظرًا من إدارة الرئيس المصري،
عبد الفتاح السيسي ،أن تخرج ّ
وتقر بأنها
تمنع النفط عن سوريا .سياسة الحياء
من الطاعة لألميركي ،المستلهمة
من ّرواد «الجامعة العربية» ،نهج يمتدّ
من الجوالن المحتل إلى فلسطين،
إلى سواها من القضايا «المصيرية».
االصطفاف إلى الجانب األميركي في
العقوبات ال يخرج عما سبقه من
خطوات أسهمت في إضعاف الدولة
السورية وشعبها ،ولن يكون «إغالق
قناة السويس» آخرها
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن مـ ـ ــا ق ـ ــال ـ ــه رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
السوري ،عماد خميس ،أمــام عدد من
مـمـثـلــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام املـحـلـيــة ،عن
تعطيل حكومة مصر لعبور شحنات
النفط إلــى ســوريــا ،اعتياديًا بــأي من

أكدت مصادر إيرانية
تعطيل السلطات المصرية
لعبور ناقالت النفط
امل ـق ــاي ـي ــس .ومـ ــن ال ـب ــدي ـه ــي افـ ـت ــراض
معرفة خميس بحجم العاصفة التي
قــد يـثـيــرهــا ه ــذا الـكـشــف فــي شـ َ
ـارعــي
بلدين (وحولهما) كانا يومًا ما شعب
ّ
«جـمـهــوريــة عربية مــتـحــدة» وخاضا
ح ــربــا ك ــان م ــن أبـ ــرز م ــا فـيـهــا «ع ـبــور
ال ـق ـنــاة» .الـجــانــب غـيــر االع ـت ـيــادي في

حــديــث رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،يـكـمــن ف ــي أن
دمـشــق تعمل ع ــادة على حلحلة مثل
هذه األزمات عبر القنوات املغلقة ،وال
سيما في حالة مصر التي لم تنقطع
الـعــاقــات معها على مستويات عـ ّـدة
خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة .وي ـم ـكــن
االسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاد إلـ ـ ــى م ـع ـط ـي ــن رئ ـي ـس ــن
اللـ ـتـ ـم ــاس أسـ ـ ـب ـ ــاب ه ـ ــذه امل ـك ــاش ـف ــة،
أولهما أن تشديد العقوبات األميركية
سبب ـ من ضمن ما ّ
ّ
سببه ـ نقصًا غير
مسبوق في كميات النفط واملحروقات
ال ــواردة إلــى ســوريــا ،وثانيهما «فشل
كل املحاوالت» إلقناع سلطات القاهرة
بتمرير نــاقـلــة واحـ ــدة ،عـلــى ح ـ ّـد كــام
خميس.
الجملة األخيرة تعكس إصرار الجانب
امل ـص ــري عـلــى ع ــدم مـخــالـفــة الــوصـيــة
األم ـيــرك ـيــة أو خــوفــه مــن ع ـقــوبــات لن
تـتــردد واشـنـطــن فــي فرضها على أي
كيان أو فــرد تــرى أنــه يساعد سوريا
وأهلها أو االثنني معًا .ووفق املتوقع،
خــرج نفي رسـمــي مـصــري ملنع عبور
أي سفينة عبر قـنــاة الـســويــس ،وهو
ّ
رد فـعــل تـقـلـيــدي مـنـتـظــر ،إذ مــن غير
املعقول أن تخرج السلطات الرسمية
ّ
هناك لتؤكد أنها تساهم فــي حصار
دولة «شقيقة» ،كما لم يكن من املعقول
أن تـ ـخ ــرج الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة فـ ــي آخ ــر
قـ ّـمــة لزعمائها ،لتوافق قــرار الرئيس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ح ــول
الـجــوالن الـســوري املحتل .الحياء من
التضييق على األشقاء ،وإنكار التزام
النهج األمـيــركــي ،ال يتوافق ومــا قاله
ترامب لضيفه ونظيره املصري ،عبد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،ح ــن اسـتـقـبـلــه في
«البيت األبيض» أول من أمس .وعلى
ح ـ ّـد تـعـبـيــر ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ،فــإن
«العالقة بني الواليات املتحدة ومصر
ً
لم تكن في يــوم من األيــام أفضل حاال
مما هي عليه اليوم»؛ كيف ال و«صفقة
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ّ
تتسيد طــاولــة النقاش
ال ـقــرن» كــانــت
بينه وبني السيسي؟!
الحديث عن العقبات املصرية تؤكده
مـصــادر رسمية فــي إي ــران ،إذ يوضح
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار ف ـ ــي وزارة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
اإليــران ـيــة ،ميثم ص ــادق ــي ،فــي حديث
إلى «األخـبــار» ،أن «مصر ترفض منذ
فترة السماح لناقالت النفط باملرور،
ال ـ ـتـ ــزامـ ــا ب ــالـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة».
وي ـت ـس ــاوق كــامــه م ــع م ــا قــالــه عضو
م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى ،ح ـســن روي ـ ـ ــوران،
ردًا ع ـل ــى س ـ ــؤال «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،مـ ــن أن
«ع ــدة نــاقــات نـفــط ع ــادت إل ــى إي ــران،

م ــن دون ال ـس ـم ــاح ل ـهــا بــال ـع ـبــور إلــى
ســوريــا عـبــر قـنــاة ال ـســويــس» .وتــأتــي
التوضيحات اإليرانية بعدما استند
البعض إلى تصريحات رئيس الوزراء
السوري عن توقف «الخط االئتماني»
ب ــن س ــوري ــا وإيـ ـ ـ ــران م ــن دون ذك ــره
األس ـبــاب ،للقول إن الجانب اإليــرانــي
هو املسؤول عن توقف واردات النفط.
وعن هذه النقطة يقول صادقي إنه «ال
صحة للكالم عن توقف الضخ بسبب
مطالبة إي ــران لــديــون مــن ســوريــا ،ألن
االتـ ـف ــاق ح ــول خ ــط االئ ـت ـم ــان األخ ـيــر
كـ ــان ي ـن ــص ع ـل ــى أن سـ ـ ــداد ال ـن ـف ـقــات

يـكــون عـبــر اسـتـثـمــارات إيــران ـيــة على
األراضــي السورية ،وهــذا األمــر قد بدأ
ً
ف ـعــا» .ويشير رويـ ــوران ،ب ــدوره ،إلى
أن «التزام مصر بالعقوبات األميركية
ّ
هو ما شل حركة خط االئتمان».
أزم ـ ــة ع ـب ــور ال ـن ــاق ــات ال ـن ـف ـط ـيــة عبر
ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس ،وال س ـي ـمــا املـحـ ّـمـلــة
بــالـنـفــط اإليـ ــرانـ ــي ،ظ ـه ــرت ب ــداي ــة في
ش ـهــر ش ـبــاط امل ــاض ـ ّـي ،ح ــن أف ـيــد عن
وجـ ـ ــود ن ــاق ـل ــة م ـت ــوق ـف ــة داخـ ـ ــل امل ـي ــاه
املـ ـص ــري ــة اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،م ـم ـن ــوع ــة مــن
العبور إلــى البحر املـتــوســط .حينها،
خـ ــرج ب ـي ــان رس ـم ــي م ــن «ه ـي ـئــة قـنــاة

َ
السويس» يؤكد التزامها حرية عبور
ال ـس ـف ــن ال ـت ـج ــاري ــة والـ ـح ــربـ ـي ــة ،وف ــق
القوانني املرعية ،وال سيما «اتفاقية
القسطنطينية» .وشرح البيان أن منع
َ
السفن مقتصر على حالتي عــدم دفع
ال ــرس ــوم امل ـتــوج ـبــة أو ح ـمــل بـضــائــع
مـ ـخ ــالـ ـف ــة .ويـ ـ ـت ـ ــرك هـ ـ ـ ــذان الـ ـش ــرط ــان
هــام ـشــا واسـ ـع ــا ل ـل ـس ـل ـطــات امل ـصــريــة
لعرقلة أي شحنات عبر القناة ،وهو
ّ
م ــا ح ــدث ق ـبــل  7سـ ـن ــوات ،ح ــن ظــلــت
نــاق ـلــة ال ـن ـفــط « »MT Tourاإليـ ّـران ـيــة
عالقة خمسة أيــام بسبب التأخر في
دفـ ــع رس ـ ــوم ع ـب ــور ال ـق ـن ــاة ،وهـ ــي في
ّ
محملة بنفط
طريقها إلى سنغافورة
سوري خام .وتتساوق هذه اإلجراءات
البيروقراطية مع جانب من العقوبات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وال سـ ـيـ ـم ــا تـ ـل ــك ال ـت ــي
تـسـتـهــدف ش ــرك ــات ال ـتــأمــن الـبـحــري
ملنعها مــن التعامل مــع أي سفينة أو
ّ
«يسهل» العمليات التجارية أو
ميناء
اللوجستية مع سوريا وإيران.
ّ
ه ــذا ال ـض ـغــط األم ـي ــرك ــي أك ـ ــده تـقــريــر
ل ـص ـح ـي ـف ــة «فـ ــاي ـ ـنـ ــان ـ ـشـ ــال ت ــايـ ـم ــز»
البريطانية ،قــال إن وزارة الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة تـ ــواص ـ ـلـ ــت م ـ ــع ش ــرك ــات
الـتــأمــن األوروب ـيــة وهــددتـهــا بلوائح
العقوبات التي قــد تطاولها فــي حال
مخالفتها «نظام العقوبات» .ويؤكد
م ـس ـت ـشــار رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــوري
ل ـل ـشــؤون اإلع ــام ـي ــة ،نــاظــم ع ـيــد ،في
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ه ــذا األمـ ــر ،إذ
يشير إلــى أن اتفاقيات أعالي البحار
والتأمني البحري والـقــوانــن الدولية
ُ
تـخـ َـرق جميعها بـقــرار أمـيــركــي ،الفتًا
إلى وجود حظر على التأمني البحري
بـ ـم ــا يـ ـخ ــص س ـ ــوري ـ ــا ،مـ ــا ي ـع ـن ــي أن
«دخ ــول السفن إلــى املــوانــئ السورية
ي ـع ـت ـب ــر مـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرة» .دور ال ـس ـل ـط ــات
املصرية الذي تنفيه كل التصريحات
الــرسـمـيــة مــن الـقــاهــرة وممثليها في
الخارج ،دفع البعض إلى التشكيك في
ّ
صحة حديث رئيس الوزراء السوري.
غـ ـي ــر أن غ ـ ـيـ ــاب ب ـ ـيـ ــان نـ ـف ــي رس ـم ــي
ّ
م ــن ال ـجــانــب ال ـح ـكــومــي ،عـ ــزز الـفـكــرة
امل ـعــاك ـســة .وزاد ف ــي ذل ــك اسـتـضــافــة
وزي ــر الـنـفــط وال ـث ــروة املـعــدنـيــة ،علي
غــانــم ،أول مــن أم ــس عـلــى التلفزيون
الرسمي السوري ،حيث ّ
تحدث عن كل
جوانب أزمة الطاقة ،من دون التعريج
ولو بكلمة عن تعطيل سلطات مصر
لالستيراد ،نفيًا أو تأكيدًا.
(األخبار)

ّ
ّ
تغول الحصار :بدائل حكومية حاضرة ...وأخرى مغيبة
طوابير السوريين أمام محطات
ازدياد
ّ
الوقود يمثل أقصى تجليات الحصار
حتى اآلن ،ما يضغط على الحكومة
للبحث عن بدائل بينها االنفتاح على
الجوار العراقي ،وتوسيع عمل
وسطاء النقل البري ،وتغيير نسب دعم
المحروقات .وبحسب بعض المعنيين :ال
انحسار في األزمة قبل تموز المقبل
مرح ماشي
ً
م ــع ات ـخ ــاذ األزمـ ــة ال ـســوريــة أش ـكــاال
جديدة ّ
تعمق معاناة الحرب التي ال
تــزال تستنزف القطاعات الخدمية،
تطول طوابير الوقوف أمام محطات
الـ ـ ــوقـ ـ ــود ،وي ــرتـ ـف ــع م ـع ـه ــا م ـس ـتــوى
ّ
الـتــذمــر الشعبي .وفــي ظــل استمرار
مـ ــؤشـ ــرات م ــرح ـل ــة «شـ ـ ـ ّـد األح ــزم ــة»
ال ـت ــي ت ـت ــزام ــن وت ــزاي ــد ال ـص ـعــوبــات
واملـ ـ ـعـ ـ ـ ّـوقـ ـ ــات ف ـ ــي وج ـ ـ ــه الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
ينتظر السوريون َ
الفرج عبر حلول
قــد تأتي بها دول حليفة وصديقة،
وسـ ــط تـضـيـيــق ال ـخ ـن ــاق األم ـيــركــي
ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد ب ـش ـكــل غ ـي ــر م ـس ـبــوق.
معلومات حصلت عليها «األخبار»
ت ـك ـش ــف صـ ـع ــوب ــة املـ ــوقـ ــف ال ـح ــال ــي

مؤسسات حكومية على
الــذي أجبر
ّ
ّ
اتـبــاع سياسة تقشف فــي استخدام
م ـخ ـص ـص ــات املـ ـح ــروق ــات لـتـحــريــك
آل ـي ــات ـه ــا ب ـع ــد ت ـخ ـف ـيــض م ــا ي ـق ــارب
 %50م ـن ـه ــا ،ري ـث ـم ــا ت ــوج ــد ح ـل ــول،
بعضها يـكــاد يـكــون أصـعــب مــن فـ ّـك
الـ ـحـ ـص ــار ن ـف ـس ــه ،ك ــاالنـ ـفـ ـت ــاح عـلــى
ً
الجوار العراقي مثال .كل ذلك وسط
تــوجـيـهــات رسـمـيــة بـعــدم اسـتـخــدام
أكـ ـث ــر م ــن سـ ـي ــارة واح ـ ـ ــدة ل ـعــائــات
املسؤولني ،في محاولة للتخفيف من
استفزاز الشارع بأي مظاهر بذخ ال
ّ
بتقبلها .غير
يسمح الظرف الحالي
أن املـطــاعــم الـتــي يــرتــادهــا األغـنـيــاء،
ً
م ـث ــا ،تـفـيــض بــال ـنــور رغ ــم انـقـطــاع
التيار الكهربائي ،أي أن أصحابها ال
يواجهون صعوبة في تأمني الوقود
لتشغيل املــولــدات الكهربائية ،رغم
كل ما يعاني منه املواطنون.
ّ
واألسـ ــوأ أن ال أف ـكــار خــاقــة تبتدع
ً
حـ ـل ــوال تـطـمـئــن الـ ـن ــاس ،وال آل ـيــات
ُ
مغامرة تبهر الـشــارع باستحضار
ب ــدائ ــل مــؤق ـتــة ملـصـلـحــة املــواط ـنــن،
وال م ـ ـبـ ــادرات ُم ـ ّ
ـوجـ ـه ــة إلـ ــى رج ــال
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن بـ ـغـ ـي ــة ط ــرح
مـ ـش ــاري ــع اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فـ ــي م ـج ــال
ال ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة ال ـب ــدي ـل ــة ،يـمـ َّـهــد
لـ ـه ــا عـ ـب ــر دراسـ ـ ـ ـ ــات ح ـق ـي ـق ـيــة تـفــي
ب ـ ـتـ ــزويـ ــد امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل بـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــرب مــن
نصف حاجتها إلــى الـكـهــربــاء .ولم

تـخــرج على الـســوريــن دراس ــات عن
آل ـيــات تخفيف ال ـهــدر الـحــاصــل في
املؤسسات الرسمية ،من خالل الدوام
املـ ـتـ ـن ــاوب مل ــوظ ـف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام،
ً
أم ــا فــي تقليص اسـتـهــاك كميات
املـ ـح ــروق ــات ال ــازم ــة ل ـل ـم ــواص ــات.
كــذلــك إن أي بــدائــل محتملة لوقف
االس ـت ـنــزاف فــي طــاقــات ال ــدول ــة ،من
خالل توفير ربط معلوماتي للكثير
م ــن ال ــوظ ــائ ــف أو تـفـعـيــل ال ـفــوات ـيــر
وإت ـم ــام بـعــض املـهـمــات عـبــر شبكة

إلغاء الدعم مقابل
زيادة الرواتب واحد
من عشرات
المقترحات البديلة

ّ
بدأت مؤسسات حكومية سياسة تقشف في استخدام مخصصات المحروقات (أ ف ب)

اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،مـ ــا زال ـ ـ ــت خ ـ ـ ــارج إطـ ــار
الـبـحــث وال ـطــرح واإلقـ ــرار ،بانتظار
إعــادة هيكلة النظام الوظيفي التي
ح ـل ــم ال ـ ـسـ ــوريـ ــون ب ــإنـ ـج ــازه ــا عـبــر
مـشــروع اإلص ــاح اإلداري املــوعــود.
والـ ـ ــواقـ ـ ــع أن املـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ال ـح ــال ـي ــة
تـقــود إلــى مرحلة مــن انـســداد األفــق
بشكل تــام ،وسط خشية من انهيار
الـشـبـكــات الـخــدمـيــة ،فـيـمــا لــو أزفــت
لحظة فقدان الوقود .الالفت أن هذه
املــرح ـلــة م ــن ال ـص ـعــوبــات امل ـتــزايــدة
كــان مــن املفترض أن تبدأ قبل أكثر
من شهرين ،بحسب تأكيد مستشار
رئيس الحكومة للشؤون اإلعالمية
نــاظــم عـيــد ،الــذي اعتبر أن الجهود
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة سـمـحــت
بــإيـجــاد ح ـلــول مــؤقـتــة .وإذ يرفض
عيد في حديث إلى «األخبار» إعطاء
مهل زمنية للتحسن بالنسبة إلى
ملف املحروقات على املدى املنظور،
ف ــإن الـتـعــويــل ـ ـ ـ بحسبه ـ ـ ـ ـ هــو على
مـســاعــدة «األص ــدق ــاء» إلح ــداث ثغر
محتملة في الحصار املفروض.
ولإلنصاف ،إن املحاوالت الحكومية
م ـس ـت ـم ــرة لـ ـف ــك ال ـ ـطـ ــوق ب ـم ـس ــاع ــدة
أصـ ـ ــدقـ ـ ــاء سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ب ـ ـهـ ــدف ت ـم ــري ــر
ال ـش ـح ـن ــات ال ـ ــازم ـ ــة ع ـب ــر وسـ ـط ــاء،
إال أن ـهــا مـ ـح ــاوالت ي ـجــري رصــدهــا
وكـشـفـهــا ومــاحـقـتـهــا ت ـبــاعــا ،فيما
وص ـ ـلـ ــت ح ـ ـ ــدة ال ـ ـح ـ ـصـ ــار إل ـ ـ ــى ح ـ ّـد
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ّ
واشنطن تؤجج حملتها على كاراكاس:

بومبيو في جولة تحريض التينية
في إطار تضييق الخناق
على كاراكاس ،لجأت واشنطن
مرة جديدة إلى مجلس
األمن ،حاملة مشروع قرار
يقضي باالعتراف باالنقالبي
خوان غوايدو رئيسًا للبالد.
هذا التصعيد تزامن مع
التحضير لجولة تحريض لمايك
بومبيو في أميركا الالتنية،
بهدف استكمال التحشيد ضد
نيكوالس مادورو
ُ
تـ ـض ــاع ــف واشـ ـنـ ـط ــن ت ـص ـع ـي ــده ــا ضــد
كاراكاس عبر اإلجراءات املعادية ،وفيما
اسـ ـتـ ـم ــرت فـ ــي ه ـج ـمــات ـهــا ال ـت ـخــري ـب ـيــة
ُ
غرقة
ملنظومة الـكـهــربــاء الفنزويلية ،م ِ
البالد مرة جديدة في الظالم ليل الثالثاء
ـ األربعاء ،لجأت مرة جديدة إلى مجلس
ُ
األم ـ ــن ،لـتـعـلــن أن ـهــا ت ـع ـ ّـد م ـش ــروع ق ــرار
ت ـنــوي طــرحــه فــي األم ــم امل ـت ـحــدة ،قـ ّـدمــه
نــائــب الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ،مــايــك بنس،
ويقضي باالعتراف برئيس املعارضة،
االنـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــي خ ـ ـ ـ ــوان غـ ـ ــوايـ ـ ــدو ،رئ ـي ـس ــا
ل ـف ـن ــزوي ــا .ل ـك ــن مـ ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة
توقعت أن تفشل الــواليــات املتحدة في
كاف لتمرير هذا اإلجراء.
حصد دعم ٍ
وخ ــال جلسة استثنائية ح ــول األزم ــة
اإلنسانية الفنزويلية ،بطلب أميركي،
أك ــد ب ـنــس وجـ ــوب «س ـح ــب صــاحـيــات
م ـنــدوب ف ـنــزويــا ال ـحــالــي» ،كــاشـفــا في
مؤتمر صحافي أنه طلب من األمني العام
لــأمــم امل ـت ـح ــدة ،أن ـطــون ـيــو غــوتـيــريــش،
سحب أوراق اعـتـمــاد مـنــدوب فنزويال،
واعـتـمــاد مـنــدوب جــديــد يمثل غــوايــدو.
غير أن األمم املتحدة ردت على املقترح،
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن ق ــرار االع ـت ـمــاد يعود
إل ــى «الـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء» ،م ــا دف ــع بنس

ّ
إلى حثهم على دعم قــرار بــاده في هذا
ُ
خف بنس أن بالده تستعد
الشأن .ولم ي ِ
ملواصلة ممارسة كل الضغوط لضمان
«االن ـت ـق ــال ال ـس ـل ـمــي إل ــى الــديـمـقــراطـيــة
ف ــي ف ـن ــزوي ــا» ،مـسـتــدركــا بــال ـقــول« :كــل
الـ ـخـ ـي ــارات م ـط ــروح ــة ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة».
إضــافــة إلــى ذلــك ،وفــي استغالل واضــح
لــأزمــة االق ـت ـصــاديــة وم ـحــاولــة لتبرئة
الـعـقــوبــات ،أعـلــن بـنــس أن ب ــاده قــررت
تـخـصـيــص  60م ـل ـيــون دوالر إضــافـيــة
لـ«مساعدة الشعب الفنزويلي» ،متوعدًا
كوبا بتغليظ العقوبات عليها لوقوفها
إلى جانب كاراكاس.
في املقابلّ ،
رد مندوب روسيا لدى األمم
املتحدة ،فاسيلي نيبينزيا ،على بنس،
م ـع ـت ـب ـرًا ال ـج ـل ـســة «جـ ـ ــزءًا م ــن ال ـه ـجــوم
ع ـل ــى هـ ــذا ال ـب ـل ــد م ــن ق ـب ــل واش ـن ـط ــن».
وأش ــار إلــى أن الــوضــع فــي فنزويال «ال
يهدد السالم واألمن في العالم ،بل ثمة
أط ــراف خــارجـيــة تـهــدد ال ـســام واألم ــن
فــي فـنــزويــا» .وجــدد تأكيده استعداد
بالده للعمل مع كاراكاس على إصالح
الــوضــع اإلن ـســانــي ،ورف ـض ـهــا الـتــدخــل
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة،
مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ت ـ ـعـ ــوق حــل
املشكالت.
وي ــأت ــي إعـ ــان ب ـنــس ق ـبــل ي ــوم م ــن بــدء
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،م ــاي ــك
بــومـبـيــو ،جــولــة فــي أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة،

بهدف استكمال التحريض والتحشيد
ض ــد كـ ــاراكـ ــاس ،يـ ــزور خــال ـهــا تشيلي
وبـ ــاراغـ ــواي وال ـب ـي ــرو .وس ـت ـكــون ذروة
الجولة في املحطة األخيرة له عند مدينة
كوكوتا الكولومبية املـحــاذيــة للحدود
م ــع ف ـن ــزوي ــا ،ح ـيــث سـ ـي ــزور مـنـظـمــات
ّ
و«سيقيم
تدعم الالجئني الفنزويليني،
الـتـحــديــات املـتـعـلـقــة بــإغــاق ال ـح ــدود»،
وفق بيان للخارجية األميركية.
وف ــي سـيــاق تــأجـيــج الحملة األميركية
أيضًا ،أعلن املجلس الدائم في «منظمة
الــدول األميركية» االعـتــراف باالنقالبي
غوايدو رئيسًا انتقاليًا ،وهو األمر الذي
ّ
ردت عليه كاراكاس برفض البقاء عضوًا
في املنظمة التي تخدم مصالح واشنطن،
ُم ـحـ ّـددة تــاريــخ ال ــ 27مــن الشهر الحالي

أعلنت فنزويال
انسحابها من «منظمة
الدول األميركية» بعد
اعترافها بغوايدو

أعلن بنس أن بالده ّ
تعد مشروع قرار يقضي باالعتراف بغوايدو رئيسًا لفنزويال (أ ف ب)

موعدًا للخروج .وأعربت ّالخارجية عن
أسفها لهذا القرار ِ«لا يمثله من ابتزاز
ـط ع ـلــى ال ـ ــدول األع ـض ــاء لتنفيذ
وض ـغ ـ ٍ
رغ ـبــة أم ـي ــرك ــا» .أم ــا غ ــواي ــدو ،وتـمــاهـيــا
مــع اش ـتــداد الـحـمــات ،فـقــد كــرر حديثه
عن اتـصــاالت «سرية ج ـدًا» يجريها مع
عسكريني فنزويلينيّ ،
مدعيًا أن الجيش
يرغب في تغيير بالنظام.
فــي األث ـنــاء ،نقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عن
م ـشـ ّـرع وم ـصــدر حـكــومــي ،كـمــا وصفته
م ــن دون تـحــديــد هــوي ـتــه ،أن «فـنــزويــا
سـحـبــت ثـمــانـيــة أط ـنــان مــن الــذهــب من
خزائن البنك املركزي األسبوع املاضي»،
وأن من املتوقع أن تبيع سيولة املعدن
األصفر «مــع سعيها إلــى تدبير العملة
الصعبة في مواجهة العقوبات» .وقال
املصدر إن «احتياطيات البنك املركزي
ان ـخ ـف ـضــت  30ط ـنــا م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام،
قبل أن يشدد الرئيس األميركي دونالد
ترامب العقوبات ،ليبقى نحو  100طن
ف ــي خ ــزائ ــن ال ـب ـنــك ،تــزيــد قـيـمـتـهــا على
أربعة مليارات دوالر».
فــي غـضــون ذل ــك ،وقبيل انـعـقــاد جلسة
مـجـلــس األم ـ ــن ،جـ ــددت هــافــانــا دعـمـهــا
ل ـ ـك ـ ــاراك ـ ــاس ،إذ ن ـ ـ ــدد زع ـ ـيـ ــم «ال ـ ـحـ ــزب
ال ـش ـيــوعــي» ال ـك ــوب ــي ،راؤول كــاس ـتــرو،
ب ـ ـض ـ ـغـ ــوط واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ع ـ ـلـ ــى الـ ـبـ ـل ــدي ــن
االشتراكيني ،مؤكدًا أن بــاده ال تخشى
هـ ـ ــذه ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط .وفـ ـ ــي ك ـل ـم ــة لـ ــه أمـ ــام
ّ
الجمعية الوطنية التي اجتمعت لسن
دستور جديد في الـبــاد ،قــال كاسترو:
«إن ـنــا لــن نـتـخـلــى عــن أي مــن مـبــادئـنــا،
ون ــرف ــض ك ــل أشـ ـك ــال االب ـ ـتـ ــزاز وزي ـ ــادة
الحرب االقتصادية وتعزيز الحصار».
يأتي هذا التصريح بعدما كانت هافانا
ق ــد أع ـل ـنــت األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي إدان ـت ـهــا
األع ـم ــال ال ـعــدائ ـيــة ض ــد ف ـنــزويــا ،الـتــي
تـسـعــى م ــن خــال ـهــا واش ـن ـطــن إلس ـقــاط
حكومة م ــادورو وال ـثــورة البوليفارية،
ورفضت إجراءات القرصنة االقتصادية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ـت ــي ت ـع ـت ـم ــده ــا واش ـن ـط ــن
إللحاق الضرر بفنزويال.
(األخبار ،األناضول)

مصر

االحتفاء بالسيسي في واشنطن ينقلب إلى تهديدات!
سـ ـ ـح ـ ــب تـ ـ ــراخ ـ ـ ـيـ ـ ــص مـ ـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــات
األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـمــح
ب ـ ـتـ ــزويـ ــد وك ـ ـ ـ ــاء س ـ ــوري ـ ــن أو مــن
دول الـ ـج ــوار بـمـنـتـجــاتـهــا الـطـبـيــة،
إضافة إلــى سحب بضائع ومعدات
طـبـيــة أم ـيــرك ـيــة م ــن أح ــد الــوس ـطــاء
ب ـعــد ع ـب ــوره ــا األراض ـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة.
أم ــا ف ــي ال ـكــوال ـيــس الـحـكــومـيــة ،فــإن
تسريبات عن دراســة تتمحور حول
إلغاء الدعم الرسمي عن املحروقات
م ـق ــاب ــل ت ـع ــوي ــض ه ـ ــذا الـ ــدعـ ــم عـبــر
زيــادة للرواتب ،ال تــزال بني عشرات
املقترحات والــدراســات ،ضمن رحلة
البحث عن حلول جديدة.
وم ــع ات ـج ــاه األن ـظ ــار نـحــو الـطــريــق
البري واملضي شرقًا َإليجاد الحلول،
ت ـ ـعـ ـ ّـد شـ ـ ــركـ ـ ـ ٌ
ـات آالف الـ ـش ــاحـ ـن ــات
املـ ـ ـ ــزودة بـ ـخ ــزان ــات لـ ـل ــوق ــود ،ال ـتــي
تنتظر على طول الحدود املجاورة
ريثما يـجــري الـتــوصــل إلــى تسوية
م ــا م ــن ش ــأن ـه ــا ت ـح ـســن األوضـ ـ ــاع
خالل مدة أقصاها تموز املقبل ،وإال
فسيكون االخـتـنــاق نتيجة حتمية
للواقع الحالي ،فيما تفتح الظروف
القائمة الباب على تساؤالت مخيفة
عن الضغط السياسي واالقتصادي
امل ـت ــواص ــل ع ـلــى ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة،
وم ــا إذا ك ــان سيحمل تـغـيـيــرات أو
ت ـ ـنـ ــازالت لـ ــم ت ـك ــن م ـق ـب ــول ــة ســاب ـقــا
بالنسبة إلى الشارع.

ليس واضحًا َب ُ
عد أفق العالقات المصرية
ـ ـ األميركية عقب زيارة عبد الفتاح
السيسي لواشنطن .فهو تلقى خالل
ثالثة أيام تحذيرات وانتقادات أضاعت
عليه حفاوة االستقبال ،ووجد نفسه إزاء
أزمة جديدة في ملفات خارجية حساسة
القاهرة ـــ جالل خيرت
لم تكن الزيارة التي أجراها الرئيس املصري ،عبد الفتاح
السيسي ،للواليات املتحدة ،حاسمة في مسار العالقات
املصرية ـ ـ األميركية ،وخاصة أن التصريحات التي أدلى
بها نظيره األميركي ،دونالد ترامب ،في املؤتمر املقتضب
قبل القمة ،وفرح بها اإلعالم املصري ،لم تكن سوى تعبير
أولــي عن رغبة أميركية مباشرة في التعامل مع القاهرة،
بـعـيـدًا عــن الـتـجــاذب الـنــاتــج مــن ان ـت ـقــادات تـخـ ّـص الــوضــع
الداخلي في «املحروسة» ،أي على قاعدة أن السيسي ّ
حر
في الــداخــل إلــى حد مــا ،لكنه في الـخــارج يجب أن يستمع
لواشنطن.
ّ
في خالصة اللقاءات ،تلقت القاهرة تحذيرات رسمية من
شــرائـهــا مـقــاتــات «ســو  »35الــروسـيــة ،وه ــذه التحذيرات
كانت جــزءًا من مناقشات السيسي وترامب في الجلسة
املوسعة التي جمعت وفـ َـدي البلدين ،وشــارك فيها مدير
«امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة» ،ال ـل ــواء ع ـبــاس كــامــل ،ومــديــر مكتب

الـسـيـســي ،ال ـل ــواء مـحـســن عـبــد ال ـن ـبــي ،إل ــى ح ـ ّـد ل ــوح فيه
األميركيون بإيقاف املساعدات العسكرية ومنع قطع الغيار
عن املعدات .جراء ذلك ،تنقل مصادر مصرية أن املناقشات
حول الصفقة سوف يعاد النظر فيها .إذ تشدد مقترحات
أولية ّقدمها املعنيون إلى السيسي بعد االجتماع مباشرة،
على ض ــرورة إرج ــاء الصفقة واملماطلة فيها مــع الجانب
الروسي حاليًا ،أو ضمان إعــادة بيعها إلحــدى الــدول بما
ّ
يضر العالقات مع الواليات املتحدة ،وفي الوقت نفسه
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األميركيني» بقيمة صفقة الطائرات نفسها ،على أن يناقش
كل ذلك بصورة موسعة مع القادة العسكريني فور عودة
الوفد إلى البالد ،بداية األسبوع املقبل.
يـشــار إلــى أن وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ،مــايــك بومبيو،
ّ
تعهد بــأن بــاده ستفرض عقوبات على مصر فــي حال
ً
شرائها املقاتالت الروسية ،قائال في جلسة استماع للجنة
مجلس الشيوخ املختصة بميزانية « :2020أكدنا بوضوح
أن شراء مثل هذه املنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات
بــالـتــوافــق مــع قــانــون الـتـصــدي ألع ــداء الــواليــات املـتـحــدة...
تلقينا تأكيدات منهم أنهم يفهمون هذا األمر جيدًا ،وآمل
جدًا أن يقرروا عدم املضي في إتمام هذه الصفقات» .وفي
ملف خارجي آخر («صفقة القرن») ،مع أنه ّ
يمس الداخل
املصري ،تقول مصادر مواكبة إن الزيارة في هذا الجانب
مرت بهدوء على عكس ما توقعت األجهزة املعنية بداية،
والسبب هو أن «ترامب لم يقدم شروطًا محددة يجب على
الـقــاهــرة املــوافـقــة عليها ،باستثناء طــرحــه مـســألــة تـبــادل
األراضـ ــي» ،وهــي القضية الـتــي شــرح السيسي استحالة
تـنـفـيــذهــا ،مـقــدمــا إلـيــه مـقـتــرحــات أخ ــرى يمكن تنفيذها

وتحمل أب ـعــادًا اقـتـصــاديــة ،منها «منطقة اقـتـصــاديــة في
منطقة رفح على الحدود مع قطاع غــزة» .ويــوم أمــس ،قال
مستشار األمن القومي األميركي ،جون بولتون ،إن خطة
ترامب في الشرق األوسط «باتت قريبة جدًا» ،مضيفًا في
تصريحات إلى شبكة «إيه بي سي» األميركية« :نحن في
املراحل النهائية لجعلها جاهزة» .وذكر بولتون أن الكشف
عــن الخطة سيكون فــور اإلع ــان رسميًا عــن فــوز رئيس
ال ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،فــي االنـتـخــابــات
العامة ،ألن ذلك سيعيد «فتح املجال أمام جميع اآلفاق».
على الصعيد الــداخـلــي ،جــاء الـضــوء األمـيــركــي األخضر
بــاملــواف ـقــة الـضـمـنـيــة عـلــى ال ـت ـعــديــات الــدس ـتــوريــة ليمثل
خسارة ملراهنات املعارضة املصرية على إمكانية ممارسة
ضغوط خارجية ،ولــو جزئية ،على الــدولــة إليقاف مسار
ال ـت ـعــديــات ،وذل ــك بــال ـتــزامــن م ــع صـمــت أوروبـ ـ ــي ،يقابله
تــزايــد االسـتـعــدادات إلج ــراء االستفتاء قبل نهاية الشهر
الجاري .وهو ما يضع املعارضة والجمهور أمام حقيقة أن
التحركات ّالداخلية هي املخرج الوحيد إليقاف التعديالت،
أو على األقل منع إمرار بعض َبنودها ،وال سيما مع قرار
َ
املشاركة في االستفتاء ،والتصويت
غالبية القوى الرئيسية
بـ«ال» على التعديالت التي ال يزال البرملان يناقشها حتى
اآلن .من جهة أخــرى ،صحيح أن الرئيس املصري التقى
أعضاء «غرفة التجارة املصرية ـ ـ األميركية» قبل املغادرة
إلى السنغال ،لكن ذلك لم يزد أي اتفاقات جديدة ،علمًا بأن
املكتب اإلعالمي للرئاسة اعتذر عن عدم اللقاءات تجنبًا
ألسئلة عن التعديالت الدستورية وموقف السيسي منها،
وهــو ال ـســؤال ال ــذي لــم يجب عنه أيـضــا خــال املــؤتـمــر مع
ترامب ،تاركًا املجال لألخير لإلجابة بمفرده.

