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ّ
ٌ
أنقرة ترتب أوراق إدلب بغطاء أميركي :اســتعداد لتوسيع الجبهات

سوريا

ً
يبدو المشهد العسكري مؤهال
لتدشين صيف ساخن ،يحمل معه
«معركة
تفجيرًا غير مسبوق منذ ً
حلب» .الشرارة مندلعة فعال في
«جيب إدلب» ،وتتسع ميادين التصعيد
المحتملة لتشمل أرياف حلب ،من
دون نفي احتمال ذهابها أبعد من
ذلك .ثمة خيار آخر ُيسابق التفجير ،هو
العودة إلى فرض «ستاتيكو» طويل،
لواشنطن استكمال ترتيب
بما يتيح
َّ
األوراق لربط ملفي «جيب إدلب»
ّ
و«شرقي الفرات»

إدلب:
«نواة» عسكرية
لـ«مجلس الشورى»
ّ
شهدت مدينة إدلب قبل أيام خطوة الفتة تمثلت
بــإعــان تشكيل «ســرايــا املـقــاومــة الشعبية»،
وهـ ــي م ـج ـم ــوع ــات ت ــاب ـع ــة إداريـ ـ ـ ــا ل ــ«م ـج ـلــس
شورى الشمال املحرر» .واألخير ،هو «جسم
تــوافـقــي» يـضـ ّـم ّ ممثلني ُ«مـنـتـخـبــن» عــن كل
املجموعات املسلحة ،والهيئات «الشرعية» في
«جيب إدلــب»ُ .ولد «املجلس» في آذار املاضي
في كنف «املؤتمر العام للثورة السورية» ،وبدأ
نشاطه الفعلي في شهر أيار الجاري .ويأتي
تشكيل «ســرايــا املقاومة» سعيًا إلــى تحقيق
جملة أه ــداف ،على رأسها «تصحيح العالقة
بني املجتمع املحلي واملجموعات العسكرية».
وتـ ـب ــدو ال ـخ ـط ــوة م ــؤه ـل ــة ل ـل ـت ـحــول إلـ ــى ن ــواة
لــ«الـجـســم الـعـسـكــري ال ـجــامــع» امل ــوع ــود ،وال
سيما في ظل تأكيد «قادة السرايا» أنهم «على
مسافة واحدة من جميع الفصائل».

صهيب عنجريني
مرة أخرى ،يقف الشمال السوري على
م ـف ـتــرق ط ـ ــرق .فـفـيـمــا ت ـت ــواف ــر جـمـيــع
عوامل التفجير للمشهد ّ
برمته ،يجري
العمل وراء الكواليس على إعادة فرض
«سـتــاتـيـكــو» ُي ـكـ ّـبــل الـجـيــش ال ـســوري
وحلفاءه ،ويعيد الحياة إلى توافقات
«خ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـي ــد» .وع ـل ــى رغـ ــم أن
َ
تلك التوافقات لم تحظ بنعي رسمي
بعد ،فإنها في حسابات امليدان اليوم
مجرد حبر على ورق .وبــدا ّ
ّ
جليًا ،في
خــال األسـبــوع املنصرم ،حجم العمل
ال ـغــربــي ع ـلــى فــرم ـلــة الـعـمـلـيــة الـبــريــة
الـتــي أطلقها الـجـيــش فــي ري ــف حماة
الشمالي ،سعيًا إلــى تغيير مـعــادالت
املـيــدان ،وإع ــادة رســم خريطة سيطرة
جديدة .التحركات الغربية استنسخت
سـيـنــاريــو م ــا قـبــل «ات ـف ــاق ســوتـشــي»
ال ــذي جـ ّـمــد الـجـبـهــات ش ـهــورًا طويلة،
م ــن دون أن ت ـل ـتــزم أنـ ـق ــرة مـضـمــونــه.
وف ـ ــي ش ـك ــل الفـ ـ ــت ،ت ــزام ــن الـتـصـعـيــد
الدبلوماسي الغربي مــع عــودة أنقرة
ّ
يخص معارك ريف
إلى األجواء في ما
حـمــاة الـشـمــالــي ،بـعــدمــا ج ــاء موقفها
ف ــي مـطـلــع الـعـمـلـيــات أش ـبــه ب ــ«ال ـنــأي
بالنفس».
وبرغم االنكسار الذي ُمنيت به «هيئة
تـحــريــر ال ـش ــام /ال ـن ـصــرة» وحـلـفــاؤهــا
ف ــي ك ـف ــرن ـب ــودة ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،ف ــإن
امل ـع ـلــومــات الـ ـ ــواردة م ــن إدل ــب تكشف
ع ــن ن ـج ــاح امل ـج ـم ــوع ــات ف ــي «ال ـت ـقــاط
األنفاس» ،واستمرار العمل على ّ
«رص
الصفوف» تمهيدًا لـ«مقاربة عسكرية
مختلفة على مختلف الجبهات» ،وفقًا
ملــا تــؤكــده م ـصــادر «األخ ـب ــار» .وحتى
ُّ
اآلن ،ال ي ـبــدو أن ال ـق ــرار ق ــد ات ـخ ــذ في
مـعـسـكــر «ال ـن ـص ــرة» وحـلـفــائـهــا بفتح
وي ـ ّ
مزيد مــن الجبهاتُ ،
ـرد ذلــك إلــى أن
ال ـق ــرار فــي واق ــع األم ــر يـسـتـلــزم ضــوءًا
تــركـيــا أخ ـض ــر .وت ـشــي امل ــؤش ــرات بــأن
أنـ ـق ــرة ت ـت ـعــامــل م ــع هـ ــذا امل ـل ــف حـتــى
اآلن بوصفه «عــامــل ضغط وتهديد».
وضمن هــذا اإلطــار ،تندرج املعلومات
ال ـتــي ُس ـ ِّـر َب ــت ع ــن اج ـت ـمــاع ض ـ ّـم زعـيــم
«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» أبـ ـ ــو م ـح ـم ــد الـ ـج ــوالن ــي،
وعددًا من أبرز قادة املجموعات ،وكان
أقـ ـ ــرب إلـ ــى «اجـ ـتـ ـم ــاع ب ــروت ــوك ــول ــي».
ت ـق ــول م ـع ـلــومــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» إن ذلــك
االجتماع «كان مجرد حلقة في سلسلة
اجتماعات ،وهو أشبه بجلسة تصفية
للنفوس» .أمــا «الثقل» الحقيقي ،فقد
ك ــان مــن نصيب اجـتـمــاعــات أخ ــرى لم
ي ـج ـ ِـر تـظـهـيــرهــا إل ــى ال ـع ـلــن ،وضـ ّـمــت
«ق ـ ـ ـ ــادة مـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـثـ ـق ــل املـ ـي ــدان ــي
ف ـ ــي مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل ،وع ـ ـ ـ ـ ــددًا مــن
ضـبــاط االرت ـبــاط األتـ ــراك» .وب ــدا الفتًا
غ ـي ــاب قـ ــادة تـنـظـيــم «ح ـ ـ ـ ّـراس ال ــدي ــن»
و«جبهة أنصار الــديــن» عن االجتماع
«الـ ـب ــروت ــوك ــول ــي» املـ ــذكـ ــور ،ب ــرغ ــم أن

«جـ ـه ـ ّ
ـادي ــي» امل ـج ـمــوع ـتــن ي ـشــاركــون
فـ ــي م ـ ـعـ ــارك ريـ ـ ــف ح ـ ـمـ ــاة ال ـش ـم ــال ــي.
واألرج ــح أن تغييب «الـقــاعــديــن» عن
الصورة جاء مقصودًا ،بغية تأطيرها
ّ
ف ــي إطـ ــار «م ـح ــل ــي» خ ــال ــص .وع ــاوة
على املـجـمــوعــات «الـقــاعـ ّ
ـديــة» ،يسجل
«الـ ـ ـح ـ ــزب اإلس ـ ــام ـ ــي ال ـت ــرك ـس ـت ــان ـ َـي»
حـ ـض ــورًا وازن ـ ـ ــا ع ـل ــى ج ـب ـه ــات ري ــف ــي
ال ــاذق ـي ــة وحـ ـم ــاةُ .
وي ـش ـك ــل الـعـنـصــر
«ال ـج ـه ــادي» (بـمـخـتـلــف االن ـت ـم ــاءات)
العمود الفقري للمجموعات املقاتلة
على جبهات ريــف الــاذقـيــة الشمالي
ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص .وعـ ـ ــادت إلــى
الـتــداول أخيرًا «اآلم ــال» بقرب تشكيل
«جسم عسكري جامع» يعيد وصل ما
انقطع مــن «حـبــال ال ــود» بــن مختلف
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة ،ويـسـتـحـضــر
نـمــوذج «جـيــش الـفـتــح» .وكــان الخيار

امل ـ ــذك ـ ــور مـ ـح ــور أخـ ـ ــذ ّ
ورد طــوي ـلــن
(«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» 1 ،شـ ـب ــاط  ،)2019قـبــل
ُ ّ
أن ت ـع ــل ــق املـ ـح ــادث ــات ف ــي ش ــأن ــه منذ
آذار امل ــاض ــي ،ع ـلــى خـلـفـيــة «ت ـض ــارب
األولويات» بني الرعاة اإلقليميني.
فــي الــوقــت الــراهــن ،تــوحــي تحشيدات
وحركة التدشيم واإلمداد،
املجموعات،
َ
ب ـ ــأن جـ ـبـ ـه ــاتّ ري ـ ــف ـ ــي حـ ـل ــب ال ـغ ــرب ــي
ّ
لتنضم
والشمالي مرشحة لالنفجار،
َ
إلى جبهتي ريف حماة وريف الالذقية،
مــا يـعـنــي فــي ح ــال حــدوثــه االشـتـعــال
األكبر للمشهد العسكري منذ معركة
حـلــب ،مــع فـتــح األبـ ــواب أم ــام تصعيد
غ ــرب ــي (عـ ـسـ ـك ــري انـ ـط ــاق ــا مـ ــن مـلــف
األسلحة الكيميائية ،وسياسي على
أرض ـيــة املـلــف االن ـســانــي) .أم ــا البديل
املقبول غربيًا وتركيًا ،فإعادة إنعاش
«توافقات خفض التصعيد» .وال يشكل

«الستاتيكو» في ّ
حد ذاته هدفًا نهائيًا
للواليات املتحدة وحلفائها الغربيني،
بــل هــو أق ــرب إلــى كــونــه مـجـ ّـرد وسيلة
لـكـســب مــزيــد مــن الــوقــت قـ َّبــل إنـضــاج
«طـبـخــة ك ـبــرى» ،تــربــط مـلــفــي الشمال

بدا الفتًا غياب
«حراس الدين» و«أنصار
ّ
الدين» عن االجتماع
مع الجوالني

والـ ـش ــرق بـعـضـهـمــا ب ـب ـعــض ،وتـعـيــد
تموضع أنقرة في معادالت التحالفات
ّ
اإلقليمية والــدولـيــة .وب ــات مــن املسلم
به أن الالعب التركي هو األكثر تأثيرًا
ّ
املسلحة في ّ
مربع «حلب،
باملجموعات
حماة ،إدلــب ،الالذقية» ،وأن اضطراب
العالقات األميركية ـ ـ التركية دفع أنقرة
إل ــى زيـ ــادة الـتـشـبـيــك مــع مــوسـكــو في
ملفات كثيرة ،ليس ملف «جيب إدلب»
سوى تفصيل من تفصيالتها.
ف ــي ال ـ ـصـ ــورة األوسـ ـ ـ ــع ،ي ـح ـضــر مـلــف
«املنطقة اآلمنة» التي تستميت أنقرة
لـتـحــويـلـهــا إل ــى أم ــر واق ـ ــع .وتـحـتـفــظ
واشنطن بقدرة كبيرة على التأثير في
فرص نجاح املسعى التركي أو فشله،
و َّهـنــا مــربــط الـفــرس فــي رهــانــات ربط
ملفي «جيب إدل ــب» و«ش ــرق الـفــرات»،
ّ
وه ـ ــي رهـ ــانـ ــات ش ــك ـل ــت ع ـل ــى ال ـ ـ ــدوام

من آثار الغارات الجوية أمس على بلدة أريحا في ريف إدلب (أ ف ب)

ج ـ ــزءًا م ــن ح ــوام ــل ال ـت ـعــاطــي ال ـتــركــي
م ــع مـلــف إدلـ ــب (راج ـ ــع «األخـ ـب ــار» 15
آذار  .)2019وت ـع ـكــف واش ـن ـطــن على
ه ـن ــدس ــة ص ـف ـقــة ب ــن أنـ ـق ــرة و«قـ ـ ــوات
سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» ،ب ـم ــا يـتـيــح
التخفف من عبء العداء بني الطرفني،
ُ
وي ـس ـهــم فــي إعـ ــادة أن ـقــرة م ـجــددًا إلــى
ّ
الحضن األميركي في شكل كامل ،أقله
فــي مــا يـتـعـلــق بــاملـلــف ال ـس ــوري .وفــي
ّ
ظ ــل الـ ُـعـقــد الـكـثـيــرة ال ـتــي تـحـتــاج إلــى
التذليل قبل نجاح واشنطن في إمرار
الـصـفـقــة بــن «ق ـســد» وأن ـق ــرة ،تـفــرض
الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى ش ـ ـ ــراء الـ ــوقـ ــت نـفـسـهــا
ع ـلــى واش ـن ـط ــن ،وبــامل ـثــل ع ـلــى أن ـق ــرة،
م ــا يـ ـق ــود إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة اإلب ـ ـقـ ــاء عـلــى
خريطة السيطرة حــول «جـيــب إدلــب»
مــن دون تغييرات كـبــرى .على املقلب
اآلخـ ـ ــر ،خ ـطــت مــوس ـكــو خ ـط ــوة الفـتــة

فــي تــل رفـعــت (ري ــف حـلــب الـشـمــالــي)،
عـبــر تـعــزيــز حـضــورهــا الـعـسـكــري في
املـنـطـقــة ال ـتــي ُيـشـكــل احـتــالـهــا هــدفــا
تركيًا فائق األهمية .وحتى اآلن ،تبدو
ال ـخ ـط ــوة ال ــروسـ ـي ــة أشـ ـب ــه بـ ـ ـ ّ
ـرد عـلــى
الـسـلــوك الـتــركــي املـسـتـجـ ّـد فــي مـعــارك
ريــف حماة املستعرة .وتشير مصادر
محلية إلى نشاط روسي متزايد على
صعيد إع ــادة فـتــح خـطــوط الـتــواصــل
مع عدد من القيادات الكردية من أبناء
منطقة عفرين ،فيما يــواصــل الجيش
السوري مسار عملياته العسكرية ،من
دون أي مؤشرات على خفض محتمل
ل ــوت ـي ــرت ـه ــا .وع ـل ــى ال ـع ـك ــس م ــن ذل ــك،
يبدو خيار «توسيع الجبهات» واردًا،
وال س ـي ـمــا إذا م ــا ذه ـب ــت «ال ـن ـص ــرة»
وح ـل ـفــاؤهــا نـحــو اس ـت ـف ــزازات جــديــدة
على محاور ريف حلب الغربي.

أخبار

شهيد ومصابان في اعتداء
إسرائيلي على القنيطرة
استشهد ضابط وجرح مقاتالن في الجيش السوري ،جراء اعتداء إسرائيلي
على نقطة عسكرية في تل الشعار ،في محافظة القنيطرة ،مساء أمس .وجاء
االعتداء اإلسرائيلي بعد إطالق الدفاعات الجوية السورية نيرانها باتجاه طائرة
اسـتـطــاع إسرائيلية فــوق ح ــدود ال ـجــوالن املـحـتــل .وأك ــد جيش الـعــدو ّ
تعرض
«طــائــرة عـسـكــريــة» لـنـيــران م ـضــادات أرض ـيــة ســوريــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن الـطــائــرة
«استكملت مهمتها حسب التخطيط» ،وأنه «أغار على املنصة التي أطلقت منها
النيران» .ويقع املوقع املستهدف شرق بلدة خان أرنبة ،وعلى بعد  10كيلومترات
من حــدود الجزء املحتل مع الـجــوالن ،وهــو يتبع «الفرقة السابعة» في الجيش
السوري.
(األخبار)

عين «طيران اإلمارات»
على األجواء السورية
أكدت شركة «طيران اإلمــارات» أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل رحالتها إلى
ســوريــا فــي أقــرب وقــت ممكن .ونقلت صحيفة «الـبـيــان» اإلمــاراتـيــة عــن النائب
التنفيذي لرئيس «طيران اإلمــارات» والرئيس التنفيذي للعمليات ،عادل الرضا،
قوله إن «الـســوق السورية مهمة وجـيــدة ،ونحن في انتظار قــرار الهيئة العامة
للطيران املــدنــي فــي الــدولــة فــي هــذا الـشــأن لكي نستأنف تشغيل رحالتنا إلى
دمشق» .وأشــار الرضا في حديث لوسائل إعــام محلية إلى أن «الهيئة العامة
للطيران املــدنــي والـجـهــات ذات الـعــاقــة تــواصــل إج ــراء تقييم لسالمة األج ــواء
السورية ،من أجــل السماح للناقالت الوطنية باستئناف العمل ،باإلضافة إلى
استخدام األجواء السورية لعبور الرحالت املتجهة إلى مختلف الدول».
(األخبار)

داليا خورشيد

مصر

«المرأة
الحديدية»
متهمة
بالفساد!

القاهرة ــــ األخبار
لــم يـتــوقــف ال ـجــدل ح ــول ال ــدور الــذي
ت ــؤدي ــه وزي ـ ــرة االس ـت ـث ـمــار الـســابـقــة
وزوج ـ ـ ــة م ـح ــاف ــظ «ال ـب ـن ــك امل ــرك ــزي»
املصري ،داليا خورشيد ،في الحياة
السياسية واالقتصادية للبالد منذ
خروجها من الوزارة .فسيدة األعمال
الـ ـت ــي ج ـ ـ ــاءت مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
إلــى ال ــوزارة لشهور قصيرة ( 2016ـ ـ
 ،)2017وارتبطت فيها عاطفيًا بقصة
ح ــب م ــع م ـحــافــظ «املـ ــركـ ــزي» ،ط ــارق
عامر ،دخلت في أنشطة مباشرة مع
جهاز «املخابرات العامة» على مدار
األعوام الثالثة املاضية .لكنها اليوم
ـت م ــع وس ــائ ــل اإلع ــام
ت ـل ـتــزم ال ـص ـمـ ُ
ك ـل ـهــا ،ب ـعــدمــا أدخـ ـ ــل اس ـم ـهــا ضمن

امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن عـ ــن «مـ ـجـ ـم ــوع ــة إعـ ــام
املـصــريــن» الـتــي أقامتها املـخــابــرات
إلدارة وسائل اإلعالم.
ف ــي «م ـن ـت ــدى ش ـب ــاب ال ـع ــال ــم» ال ــذي
أق ـي ــم ف ــي ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي/نــوف ـم ـبــر
املــاضــي ،كانت خورشيد قــد خرجت
م ــن الـ ـ ــوزارة رسـمـيــا وأع ـلــن زواج ـهــا
بـعــامــر ،لـكـ ّـن «املـ ــرأة الـحــديــديــة» كما
ك ــان ــت تـ ـل ــق ــب فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة لـ ــم تـكــن
تـغــادر غرفة ال ــوزراء التي ينتظرون
فيها بــن جلسات املنتدى ،إذ كانت
ح ـل ـق ــة وص ـ ــل واض ـ ـحـ ــة فـ ــي لـ ـق ــاءات
بـ ــن م ـس ـت ـث ـم ــري ــن ع ـ ـ ــرب ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
إمــارات ـيــن وس ـعــوديــن ،وب ــن وزراء
في الحكومة .وبينما يظهر أن داليا
تـ ــرافـ ــق زوج ـ ـهـ ــا ب ــروت ــوك ــولـ ـي ــا ،ف ــإن
الواقع ،كما تقول مصادر ،أن دورها

يتخطى مجرد الحضور الشرفي في
فعالية كــان يفترض أنها مخصصة
للشباب ،وليس لالتفاق على صفقات
وعـمــوالت لها شخصيًا أو للجهات
التي تعمل معها.
لم يرد رسميًا اسم داليا ،التي تبرعت
بــراتـبـهــا بـعــد خــروجـهــا مــن الـ ــوزارة
للدولة ،إال في شركة «إيغل كابيتال»
ال ـتــي تـمـتـلــك «إع ـ ــام امل ـص ــري ــن» ،إذ
إن ـهــا عـمـلـيــا تـ ــرأس رئ ـيــس ال ـشــركــة،
تامر مرسي ،الذي يكون في الواجهة،
ل ـك ـن ـهــا ت ــراج ــع ب ـن ـف ـس ـهــا ب ـمــراج ـعــة
الـ ـبـ ـي ــان ــات والـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـخ ــاص ــة
بالشركة وأذرع ـهــا اإلعــامـيــة .وقبل
أيامَ ،منعت في مصر طباعة صحيفة
«األهـ ــالـ ــي» ب ـعــدمــا ن ـشــرت تـفــاصـيــل
ط ـل ــب إح ــاط ــة ت ـق ــدم ب ــه ال ـن ــائ ــب عــن

ال يرتبط فضح القصة
بشبهة الفساد
الواضحة ،بل بغضب
بعض البنوك منها

ح ـ ــزب «الـ ـ ــوفـ ـ ــد» ،م ـح ـمــد فـ ـ ـ ــؤاد ،إل ــى
رئيس البرملان ،علي عبد العال ،وفيه
شـ ـك ــوى عـ ــن ت ــدخ ــل خ ــورشـ ـي ــد عـبــر
شــركــة خــاصــة بـهــا فــي وســاطــة لــدى

ال ـب ـن ــوك م ــن أج ــل م ـنــع ال ـح ـجــز على
ممتلكات الشركة ،وهو ما ُرصــد في
تـقــريــر لـلــرقــابــة اإلداريـ ــة اسـتـنــد إليه
النائب فؤاد في طلبه الذي ُحفظ ولم
ٌي ّ
حرك داخل البرملان.
تـ ـش ــرح املـ ـ ـص ـ ــادر أن الـ ـش ــرك ــة ال ـتــي
توسطت الوزيرة السابقة من أجلها
لــدى البنوك يملكها زوج ابـنــة رجل
األعمال محمد فريد خميس ،صاحب
مـصــانــع الـسـجــاد األش ـهــر فــي مصر،
إذ ت ــدخـ ـل ــت عـ ـب ــر وسـ ـي ــط إمـ ــاراتـ ــي
إلرجاء عملية الحجز على ممتلكات
ال ـش ــرك ــة ،وذلـ ــك بـمـخــاطـبــة مـجــالــس
إدارات ال ـب ـن ــوك ال ـت ــي كـ ــان يـفـتــرض
ب ـه ــا أن ت ـح ـج ــز ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــة ،فــي
خطوة عكست تضاربًا في املصالح،
لكونها مرتبطة بـطــارق عــامــر الــذي

يرأس بحكم منصبه مجالس إدارات
ال ـب ـنــوك كــام ـلــة! لـكــن زوج ـتــه أرسـلــت
عبر الـشــركــة الـتــي تمتلكها عروضًا
للبنوك من أجل االتفاق على تدريبات
مــع شــركـتـهــا ،وه ــو مــا جـعــل البنوك
توافق على ذلك وتلغي الحجز على
شركة ابنة خميس .أما سبب خروج
األمر إلى النور ،فليس شبهة الفساد
ال ــواض ـح ــة ف ـي ــه ،إذ ُي ـ ّ
ـرج ــح ع ــدد من
مسؤولي البنوك أنـهــا تلقت عمولة
مقابلها ،بل هي مرتبطة بغضب لدى
إدارات بعض البنوك ،وتحديدًا «بنك
م ـص ــر» ،بـسـبــب ت ــدخ ــات خــورشـيــد
ال ـ ـتـ ــي وصـ ـفـ ـه ــا عـ ـض ــو ف ـ ــي مـجـلــس
ً
اإلدارة بـ ـ ــ«الـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــرة» ،ف ـ ـضـ ــا عــن
املنافسة مع عامر على رئاسة «البنك
املركزي» قريبًا.

قدم نتنياهو مبررات لالنتخابات المبكرة كي يحول
دون تكليف غيره تشكيل الحكومة (أ ف ب)

تقرير

ساعات حاسمة
تحدد مصير نتنياهو
وحكومته
ت ــواص ـل ــت س ـيــاســة تــوج ـيــه الــرســائــل
املـتـبــادلــة بــن األطـ ــراف املـتـنــافـســة في
الـســاحــة السياسية اإلســرائـيـلـيــة ،في
إطــار الكباش حــول تشكيل الحكومة.
وم ـ ــع أن ال ــرئـ ـي ــس املـ ـكـ ـل ــف ،ب ـن ـيــامــن
ن ـت ـن ـيــاهــو ،ي ــواص ــل م ـســاع ـيــه إلق ـنــاع
أط ـ ـ ــراف ال ـ ـصـ ــراع ب ـت ـقــديــم امل ــزي ــد مــن
الـتـنــازالت ،فإنه يتحرك على أكثر من
مـســار فــي محاولة لتوجيه املــزيــد من
ال ــرس ــائ ــل ال ـتــي يــوحــي ب ـهــا أن ــه ع ــازم
عـلــى ال ــذه ــاب إل ــى ان ـت ـخــابــات مـبـكــرة.
وم ــن جـهــة أخـ ــرى ،يـسـعــى إل ــى بـلــورة
ً
اقتراحات تكون حلوال وسطى وسلمًا
يـمـكــن أن ت ـنــزل بــه األطـ ــراف عــن أعلى
الشجرة التي صعدت إليها ،إن كانت
ً
تنوي فعال تخفيض سقوفها.
ِّ
ُ
وفي موقف يعبر عن قدر من الخيبة،
أق ـ ـ ـ ّـر ن ـت ـن ـيــاهــو ب ـع ــد لـ ـق ــاء ف ــاش ــل مــع
رئ ـ ـيـ ــس ح ـ ـ ــزب «إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ب ـي ـت ـن ــا»،
أفـيـغــدور ليبرمان ،بأنه لــم ينجح في
إق ـنــاع األخ ـيــر بــالــدخــول فــي االئـتــاف
الـحـكــومــي ،مـتــذرعــا ب ــأن الـنــاخــب أراد
أن تتشكل حكومة يمينية ،ومعلنًا أنه
بذل جهوده ملنع الذهاب إلى انتخابات
جديدة ومكلفة .وفي محاولة لرمي كرة
املـســؤولـيــة عـلــى شــركــائــه املفترضني،
ادع ـ ــى ن ـت ـن ـيــاهــو أنـ ــه ال ي ــوج ــد سـبــب
لـلـتــوجــه إل ــى االن ـت ـخــابــات ،خــاصــة أن
«الـحــل مــوجــود ويمكن الـتــوصــل إليه
خالل دقائق» .وللتغطية على األبعاد
الشخصية في إعادة االنتخابات (منع
تـكـلـيــف أح ــد غ ـي ــره) ،دف ــع بــالـعـنــاويــن
األم ـن ـيــة واالق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
بوصفها مـبــررات لتشكيل الحكومة،
مـشـيـرًا فــي الــوقــت نفسه إل ــى «تعزيز
االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان وتـ ـع ــزي ــز ال ـت ـح ــال ــف مــع
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،وأم ـ ـ ــور أخـ ـ ــرى».
وهــو مــا أعلنه أيـضــا رئـيــس الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،الـ ــذي غ ـ ّـرد
ً
عـلــى «تــوي ـتــر» ق ــائ ــا« :آم ــل أن ينجح
نتنياهو فــي إقــامــة ائ ـتــاف حكومي.
أتـمـنــى أن تستقر األمـ ــور فــي تشكيل
االئتالف بإسرائيل ،أنا وبيبي نواصل
التحالف القوي بني أميركا وإسرائيل.
هناك الكثير لنفعله».
نـتـنـيــاهــو لـفــت أي ـضــا إل ــى أن الــذهــاب
إل ــى ان ـت ـخــابــات ج ــدي ــدة س ـي ــؤدي إلــى
ّ
شل الكيان لستة أشهر أخرى ،مشددًا
على أنه سيبقى يواصل مساعيه بكل
السبل مــن أجــل تشكيل الحكومة في
الــوقــت الـبــاقــي ال ــذي ينتهي منتصف
ـواز،
لـيــل غــد (األربـ ـع ــاء) .وعـلــى خــط م ـ ٍ
يــواصــل مساعيه الحثيثة كــي يحول
دون عــودة التكليف إلــى أي شخصية
أخـ ــرى .وم ــن أج ــل ذلـ ــك ،دف ــع بــاقـتــراح

ّ
قانون حل الكنيست ،الذي ُص ِّدق عليه
في قــراءة تمهيدية بأغلبية  65عضو
كـنـيـســت م ـقــابــل م ـعــارضــة  43عـضـوًا
وامتناع ستة.
مع ذلــك ،تحمل هــذه الخطوة أكثر من
احتمال .فهي قد تكون خطوة أولى في
الطريق إلى إعادة االنتخابات ،من دون
أن يتعارض ذلــك مــع كونها جــزءًا من
مناوراته للضغط على ليبرمان ،وهو
مــا سيتضح خ ــال ال ـســاعــات املقبلة.
كــذلــك ،وقــع خــاف فــي الكنيست حول
م ــوع ــد إج ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـجــديــدة،
إذ إن األح ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـح ــري ــدي ــة طــال ـبــت
ب ــأن ت ـك ــون ف ــي ن ـهــايــة آب /أغـسـطــس
املـقـبــل ،فــي حــن أن «إســرائـيــل بيتنا»
طالب بــأن تكون في أيلول /سبتمبر.
وبفعل ضغط الوقتُ ،دفع املشروع في
خطوات سريعة بعد أن كان يستغرق
إع ـ ـ ـ ــداده فـ ــي ح ـ ـ ــاالت م ـش ــاب ـه ــة ش ـه ـرًا
ونصف شهر.
وك ـ ـ ـ ــان ن ـت ـن ـي ــاه ــو ق ـ ــد ق ـ ـ ــدم اقـ ـت ــراح ــا
ل ـل ـحــل اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى مـ ـب ــادئ الـجـيــش
وامل ـع ـط ـيــات ال ـت ــي ح ــدده ــا ف ــي ك ــل ما
يـتـعـلــق بـتـجـنـيــد ال ـح ــري ــدي ــم .ويـنــص
االقـ ـت ــراح ع ـلــى ت ـمــريــر ال ـق ــان ــون ال ــذي
توصل إليه ليبرمان مع قادة املؤسسة
األمـ ـنـ ـي ــة وال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،عـ ـل ــى أن تـتـخــذ
حكومة نتنياهو قرارًا بتحديد أهداف
التجنيد مــن الـحــريــديــن ،فيما اقترح
«إســرائـيــل بيتنا» عــدم إش ــراك أعضاء
الـكـنـيـســت ع ــن ال ـح ــري ــدي ــم ف ــي قضية
قانون التجنيد .وفي هذا السياق ،كان
وزي ــر اإلس ـك ــان اإلســرائ ـي ـلــي الـســابــق،
ّ
الحريدي،
والقيادي في حزب «شاس»
آرئيل أتياس ،قد قدم اقتراحًا األسبوع
املــاضــي ،ويـنـ ّـص على تمرير القانون
ال ــذي تــوافــق عـلـيــه لـيـبــرمــان مــع قــادة
األم ــن كـمــا ه ــو ،فــي مــوقــف يـهــدف إلــى
إي ـ ـجـ ــاد مـ ـخ ــرج ل ـل ـي ـب ــرم ــان وت ـقــدي ـمــه
كـمــن حـقــق إن ـج ــازًا يـتـصــل بــالـقــانــون،
ولكن على أن تحدد الحكومة أهــداف
الـتـجـنـيــد م ــن ال ـح ــري ــدي ــم ،إذ سـتـكــون
فيها كلمتهم أكثر تأثيرًا من ليبرمان،
لكن األخير عارضه.
ف ـ ــي ك ـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،تـ ـشـ ـه ــد الـ ـس ــاح ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة س ـبــاقــا بني
الــوقــت اآلخ ــذ بــالـنـفــاد ،وبــن املساعي
التي يبذلها نتنياهو وقد تحولت إلى
محطة مصيرية ملستقبله السياسي
والـشـخـصــي .وم ــع أن كــل االحـتـمــاالت
م ـف ـت ــوح ــة فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن اتـ ـ ـج ـ ــاه ،ف ــإن
الـعــديــد مــن املـحـلـلــن فــي إســرائ ـيــل ما
زالــوا يرجحون أن الحكومة ستتشكل
في الساعات األخيرة.
(األخبار)

