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العالم

سوريا

األميركيون يفاوضون ...على الجنوب

أنقرة« :أستانا» مقابل دخولنا إدلب
شهدت جولة محادثات «أستانا ـ »5
في يومها الثاني واألخير أمس،
محاوالت ابتزاز تركية واضحة تهدف
إلى ضمان دخول وحدات من قواتها
العسكرية إلى مناطق من إدلب
وريف حلب .وبالتوازي ،طرح نقل ملف
المنطقة الجنوبية إلى إطار تفاوض
أميركي ـ روسي ،احتماالت جديدة حول
إمكانية تعزيز النفوذ األميركي هناك
بـ ـع ــد شـ ـه ــري ــن عـ ـل ــى خ ـ ـ ــروج امل ـق ـت ــرح
الـ ــروسـ ــي ب ــإن ـش ــاء «م ـن ــاط ــق تـخـفـيــف
الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد» إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـل ــن وت ـح ـق ـي ـقــه
لـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات مـ ـلـ ـح ــوظ ــة فـ ـ ــي املـ ـ ـي ـ ــدان
الـ ـس ــوري ،وص ــل أم ــس خ ــال الـجــولــة
املـنـتـهـيــة م ــن م ـح ــادث ــات أس ـتــانــا إلــى
ن ـق ـط ــة ت ـ ـحـ ــول م ـف ـص ـل ـي ــة ،سـيـتـطـلــب

بشار الجعفري:
أنقرة تمارس االبتزاز ...إلدخال
قواتها إلى إدلب
ص ـمــوده بـعــدهــا جـهـدًا روس ـيــا مكثفًا
مـ ــع ك ــام ــل األط ـ ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـي ــة بــامل ـلــف
ال ـس ــوري .فــالـبـلــدان الـثــاثــة الضامنة
لــم تــوقــع أيــة وثــائــق إضــافـيــة تتضمن
تفاصيل وآليات عمل مناطق «تخفيف
ال ـت ـص ـع ـي ــد» ،م ـك ـت ـف ـيــة بـ ـت ــواف ــق عـلــى
استكمال جوالت نقاش تقنية حولها
في طهران ،مطلع آب املقبل.
وتشير املعطيات الــواردة من كواليس
املـ ـح ــادث ــات إل ـ ــى أن الـ ـخ ــاف ــات ال ـتــي
ش ـهــدهــا ال ـي ــوم األول ح ــول منطقتي

«ت ـخ ـف ـي ــف ال ـت ـص ـع ـي ــد» امل ــاص ـق ـت ــن
ل ـ ـل ـ ـحـ ــدود الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة والـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة،
ّ
تكرست أمس ،وسط أنباء عن تحييد
ً
منطقة الجنوب (تضم أجزاء من درعا
وال ـق ـن ـي ـطــرة والـ ـس ــوي ــداء) ع ــن أج ـنــدة
الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ـك ــازاخـ ـي ــة،
وتحويلها إلــى ملف تبحثه موسكو
م ــع ك ــل م ــن واشـ ـنـ ـط ــن وع ـ ـ ّـم ـ ــان .وف ــي
املـ ـق ــاب ــل ،ب ـ ــدت أن ـ ـقـ ــرة ح ــري ـص ــة عـلــى
تحصيل اتفاق يشرعن دخــول قواتها
إل ــى املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة (ت ـضــم أج ــزاء
من إدلب وريف حلب) ،بعدما تحدثت
م ـص ــادر ع ــدي ــدة ع ــن ان ـت ـشــار وح ــدات
ً
ع ـس ـكــريــة تــرك ـيــة أصـ ـ ــا ،ف ــي عـ ــدد من
املواقع ضمن تلك املنطقة ،في محاذاة
منطقة عفرين.
ّ
ويـطــرح املشهد الـجــديــد ال ــذي تكشف
خ ــال ي ــوم ــن م ــن املـ ـح ــادث ــات ،أسـئـلــة
إض ــافـ ـي ــة عـ ــن مـ ـ ـ ــآالت االت ـ ـف ـ ــاق الـ ــذي
أنـتـجـتــه «أس ـت ــان ــا» ســاب ـقــا ،ف ــي ضــوء
تلك التوجهات الجديدة .إذ إن اإلصرار
ال ـتــركــي ع ـلــى ع ــدم تــوق ـيــع أي وثــائــق
ُّ
ات ـ ـفـ ــق ع ـل ـي ـه ــا (بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا ت ـفــاص ـيــل
م ـن ـط ـق ـتــي الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة وريـ ــف
ح ـم ــص ال ـش ـم ــال ــي) م ــن دون اك ـت ـمــال
باقي الوثائق ،يشير إلــى نيات أنقرة
بتحويل وجودها «الطارئ» في ريفي
حـلــب وإدل ــب إل ــى قــواعــد دائ ـمــة داخــل
ال ـع ـمــق الـ ـس ــوري ،ف ــي س ـي ــاق مـتـنــاغــم
ومتماثل مع ما قامت به خالل عملية
«درع ال ـفــرات» ،ولكن مــن دون معارك،
وهو ما يلقى رفضًا معلنًا من الجانب
السوري .ويتقاطع التوجه التركي مع
صـعـيــد امل ـيــدانــي واإلع ــام ــي ال ــذي
الـتـ ّ
ت ـش ــن ــه أنـ ـق ــرة ع ـل ــى «وحـ ـ ـ ــدات حـمــايــة
الشعب» الكردية في عفرين.
وف ــي تـصــريــح الف ــت مــن رئ ـيــس الــوفــد
الـ ـحـ ـك ــوم ــي إل ـ ــى امل ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ،ب ـش ــار
الجعفري ،أشار األخير إلى أن «الطرف
ال ـتــركــي عـ ــارض ال ـتــوصــل ًإل ــى ات ـفــاق
حول تفاصيل املناطق (كافة) ،ومارس

ّ
يتقاطع التوجه التركي مع التصعيد الذي تشنه أنقرة في منطقة عفرين (أ ف ب)

سـيــاســة االب ـت ــزاز فــي ذل ــك» ،الفـتــا إلــى
أن الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــرك ــي رب ـ ــط مــواف ـق ـتــه
على الوثائق التي تحوي التفاصيل،
بدخول قواته إلى إدلب.
ّ
من جهة أخــرى ،فــإن ما جرى الحديث
عنه بخصوص املنطقة الجنوبية ،فهو
يـعـكــس مــا ج ــرى ه ـنــاك خ ــال األشـهــر
امل ــاض ـي ــة م ــن جـ ـه ــود أردن ـ ـيـ ــة حـثـيـثــة
ل ـل ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق وقـ ـ ــف إلطـ ــاق
النار ،بالتنسيق مع الجانب الروسي،
أفضت إلى مفاوضات متقطعة شملت
لقاءات بني ممثلني عن فصائل الجبهة
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة وعـ ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن
الـ ــروس ،املـعـنـيــن بـتـفــاصـيــل االت ـفــاق.
وي ـ ـبـ ــرز ت ـح ـي ـي ــد املـ ـل ــف عـ ــن أسـ ـت ــان ــا،

وحـ ـض ــور واش ـن ـط ــن ك ـط ــرف رئـيـســي
في أي اتفاق خاص بتلك املنطقة ،إلى
أن األمـيــركــي قــد يـكــون غـيــر مـعـنـ ّـي أو
ّ
مؤهل لفرض نفسه على كامل املشهد
الـســوري كما يفعل الجانب الــروســي،
بل يصب اهتمامه على منطقة الحدود
املـحــاذيــة لحلفائه ،األردن وإســرائـيــل،
مع هــدف استراتيجي يتمثل بإقصاء
نفوذ ّ إيران عن تلك املنطقة.
وت ــوف ــر ح ـي ـث ـيــات امل ـن ـط ـقــة الـجـنــوبـيــة
ً
م ـ ـجـ ــاال واس ـ ـعـ ــا ل ــواش ـن ـط ــن ل ـل ـتــأث ـيــر
بمجريات األمــور في املـيــدان ،وهــو ما
بــدا واضـحــا مــن خــال خــرق املسلحني
املباشر للهدنة املعلنة من قبل الجيش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،ومـ ـق ــاطـ ـعـ ـتـ ـه ــم ل ـح ـض ــور

أس ـتــانــا ،فــي مــا ب ــدا أن ــه تـمـهـيــد لـعــزل
امللف عن مسار تلك املـحــادثــات .كذلك
ً
إن ح ـض ــور ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» مـمـثــا
ب ـف ـص ـيــل «جـ ـي ــش خ ــال ــد» ف ــي ح ــوض
اليرموك ،يشكل ّ
حجة مناسبة لنشاط
األم ـي ــرك ـي ــن ض ـم ــن إطـ ـ ــار «ال ـت ـحــالــف
ال ــدول ــي» ،وه ــذا يـتـقــاطــع مــع الـنـشــاط
الــذي شهدته األشهر القليلة املاضية
لطائرات أميركية من دون طيار فوق
تلك املنطقة ،إلى جانب غــارات أردنية
على مواقع في حوض اليرموك.
ك ــذل ــك ،يـمـكــن قـ ــراءة تـمـســك األمـيــركــي
بـ ــوجـ ــوده ف ــي ال ـت ـن ــف وت ـع ــزي ــز قــوتــه
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة هـ ـن ــاك ـ ـ ـ ب ــرغ ــم إعــاق ـتــه
ع ــن ال ـت ـقــدم ن ـحــو دي ــر ال ـ ــزور م ــن قبل

تقرير

َ
حزب «العمل» اإلسرائيلي يطيح رئيسه
علي حيدر
أدت نتائج االنتخابات التمهيدية في
حزب «العمل» اإلسرائيلي إلى إطاحة
رئـيـســه يتسحاق هــرتـســوغ ،مــن دون
أن تحسم هــويــة الرئيس املقبل الــذي
مــن املـفـتــرض أن يـتـحــدد ي ــوم االثـنــن
املقبل .ومــع أنــه ليس مفاجئًا سقوط

تراجعت مكانة «العمل»
بعد اندالع انتفاضة
األقصى عام 2000
هرتسوغ في االنتخابات التمهيدية،
فإنه هزيمته كانت قاسية جدًا ،بعدما
حرمته النتائج املنافسة على املنصب
ف ــي جــولــة ثــان ـيــة ،وذلـ ــك ع ـلــى خلفية
ح ـل ــول ــه ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة ،ونـي ـلــه
أق ــل مــن  %17مــن أصـ ــوات املـقـتــرعــن.
وب ــات ــت امل ـن ــاف ـس ــة اآلن ع ـل ــى مـنـصــب
رئ ـ ــاس ـ ــة «الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل» ،م ـ ـح ـ ـصـ ــورة بــن
رئـيـســه الـســابــق عمير بـيــرتــس ،الــذي
اح ـت ــل امل ــرت ـب ــة األولـ ـ ــى بـنـيـلــه %32.7
من األصــوات ،وآفــي غباي الــذي احتل
الثانية بـ.%27
مع أن املقترعني في «العمل» واصلوا

ت ـق ـل ـيــدهــم امل ـع ـت ـم ــد خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
األخـ ـي ــرة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــداخ ـل ـيــة،
عبر إسقاط رئيسهم ،كما حدث لسلفه
س ــاب ـق ــا (بـ ـي ــرت ــس) ،وب ـع ــدم ــا أم ـضــى
هرتسوغ نحو ثــاث سنوات ونصف
فــي رئــاســة هــذا ال ـحــزب ،فــإن التراجع
ال ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـ ــاب م ـج ـم ـل ــه مـ ـن ــذ س ـب ـعــة
عشر عــامــا ،وفـقــدان أي مــن املرشحني
ملنصب الرئاسة الكاريزما التي تمكنه
م ــن ج ــذب ال ـنــاخ ـبــن وت ـع ــزي ــز مـكــانــة
«ال ـع ـم ــل» وس ــط ال ـج ـم ـه ــور ...ك ــل ذلــك
أسـهــم فــي إض ـفــاء ق ــدر مــن الضبابية
ح ــول نـتــائــج االن ـت ـخــابــات ،وجـعــل كل
ال ـس ـي ـنــاريــوات مـحـتـمـلــة مـنــذ م ــا قبل
إجـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ،وهـ ــو م ــا أدركـ ــه
ه ــرتـ ـس ــوغ فـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األخ ـ ـيـ ــرة.
ون ـت ـي ـجــة ذلـ ـ ــك ،ب ــات ــت ك ــل ال ـخ ـي ــارات
قائمة لــديــه بما فيها فرضية رحيله
من الرئاسة.
ومـ ــع أن ان ـت ـخ ــاب ــات حـ ــزب «ال ـع ـم ــل»،
حظيت بقدر مــن التغطية واالهتمام
فــي الــوســط االع ــام ــي ،فــإنـهــا لــم تلق
اهـ ـتـ ـم ــام ــا اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــا فـ ــي ال ـس ــاح ــة
الـسـيــاسـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة .وأيـ ــا كــانــت
الـ ـع ــوام ــل ال ـظ ــرف ـي ــة الـ ـت ــي قـ ــد تـفـســر
ال ـس ـق ــوط امل ـ ـ ــدوي ل ـه ــرت ـس ــوغ ،فــإنـهــا
تعود في جذورها إلى التراجع الحاد
ال ــذي ش ـهــده ال ـحــزب عـلــى املستويني
السياسي والشعبي .وبدأ هذا املسار

االنحداري منذ فشل مفاوضات كامب
ديفيد وانطالقة «انتفاضة األقصى»
نهاية عــام  ،2000الـتــي عكست وأدت
فــي آن ،إلــى فشل مشروعه السياسي
وأسـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــت رهـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور

اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى ق ـي ــادت ــه «ال ــدول ــة»
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والداخلية.
مـ ـن ــذ ذلـ ـ ــك ال ـ ـحـ ــن ،ت ــراجـ ـع ــت م ـكــانــة
«العمل» من حزب منافس على رئاسة

في مرحلة هرتسوغ انحدرت مكانة «العمل»
إلى الحضيض على المستويين السياسي والمعنوي

الحكومة في مواجهة «الليكود» ،إلى
حزب رديف لحزب السلطة ،سواء أكان
«ال ـل ـي ـكــود» ،أم «ك ــادي ـم ــا» ف ــي مرحلة
س ــاب ـق ــة .هـ ــذا ال ــواق ــع ال ـس ـيــاســي أدى
أي ـضــا إل ــى تـقـلــص امـ ـت ــداده الـشـعـبــي.
ل ـكــن ف ــي مــرح ـلــة ه ــرت ـس ــوغ ان ـح ــدرت
مكانة «الـعـمــل» إلــى الحضيض على
املـ ـسـ ـت ــوي ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــي واملـ ـعـ ـن ــوي،
خاصة بعدما بدا كمن يتوسل السبل
ل ــانـ ـضـ ـم ــام إل ـ ـ ــى حـ ـك ــوم ــة ب ـن ـيــامــن
نتنياهو ،وذل ــك مــن بــوابــة مساعدته
عـلــى مــواجـهــة شــركــائــه األك ـثــر تطرفًا
في معسكر اليمني.
لــم يقتصر األم ــر على هــذه امل ـيــزة ،بل
حــرصــت قـيــادتــه الحالية على إظهار
الـتـقــرب إلــى معسكر الـيـمــن .وهــو ما
تجلى فــي الـبــرنــامــج الـسـيــاســي الــذي
ق ــدم ــه الـ ـح ــزب م ـط ـلــع الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
وكــان أقــرب إلــى خطة معسكر اليمني.
إذ دع ــا فـيــه إل ــى «ان ـف ـصــال مــن جانب
واحد» عن الضفة ،وذلك على أن يكون
ج ــدار االح ـت ــال هــو ال ـح ــدود .وتمنح
املدن الفلسطينية الكبرى إدارة ذاتية،
دون أي ت ــواص ــل م ـبــاشــر م ــع الـعــالــم
ال ـخــارجــي ،ملــرحـلــة تستمر إل ــى مــا ال
يـقــل عــن عـشــر س ـنــوات ،إل ــى حــن بــدء
الـحــديــث عــن م ـفــاوضــات عـلــى أســاس
حل الدولتني.
يشار إلى أن عدد األعضاء املنتسبني

