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العالم

العالم

ً
تقرير لم تكد واشنطن تواجه فشال متجددًا في
مجلس األمــن ،حتى انتقلت ّ إلى لعب ورقة
أخرى في وجه كاراكاس ،علها بذلك تحفظ
بعضًا من مــاء وجهها ،ففرضت عقوبات
مالية على مسؤولين عسكريين قريبين من
نيكوالس مادورو ،في وقت ّ
وسعت موسكو
دائرة دعمها للحكومة الفنزويلية

السودان

البشير يتخلى عن «المؤتمر الوطني»:

خال من «اإلسالميين»؟
نحو حزب جديد ٍ

ُيقرأ في تخلي الرئيس
السوداني عن رئاسة الحزب
ٌ
تمهيد لتشكيل
الحاكم،
حزب جديد يستقطب من
خالله القيادات المؤيدة له
بعيدًا عن رموز اإلسالميين،
ما يشي بأنه ال يزال ّ
يتشبث
بالسلطة ،وقد يتجه إلى
تعليق العمل بالدستور قبل
انتخابات 2020

مرحلة متقدمة من الدعم الروسي

إدارة نفط فنزويال
إلى موسكو
غـ ــداة إخ ـفــاق ـهــا ف ــي ت ـمــريــر قـ ــرار ضـ ّـد
ف ـن ــزوي ــا ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــن ،فــرضــت
الواليات املتحدة ،أمس ،عقوبات مالية
على مـســؤولــن عسكريني فنزويليني
قريبني من الرئيس نيكوالس مادورو،
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ح ـ ـ ّـرك ـ ــت م ــوسـ ـك ــو دع ـم ـه ــا
لكاراكاس على مستوى أعلى ،من خالل
فتح أبوابها لنقل مكتب شركة النفط
اململوكة للدولة (بي .دي .في .سي .إيه)
ً
مــن لـشـبــونــة إل ــى مــوسـكــو ،ف ـضــا عن
توسيع التعاون في استخراج النفط
مع الشركات الروسية.
وأع ـل ـنــت نــائ ـبــة الــرئ ـيــس الـفـنــزويـلــي،
ديلسي رودريـغـيــز ،أمــس ،أن الرئيس
م ــادورو أصــدر أم ـرًا بنقل مكتب «بــي.
دي.ف ـ ــي.س ـ ــي.إي ـ ــه» إلـ ــى م ــوس ـك ــو ،فــي
ّ
تحرك قالت إنه يهدف إلى املساهمة في
حماية أصول بلدها .وقالت رودريغيز،
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي مـ ـشـ ـت ــرك فــي
موسكو مــع وزيــر الخارجية الروسي
سـيــرغــي الف ـ ــروف ،إن أوروب ـ ــا أظـهــرت
أنها لم تعد قادرة على ضمان سالمة

ً
أصول فنزويال .وضربت مثاال إحجام
بنك إنكلترا املركزي عن تسليم بعض
م ــن اح ـت ـي ــاط ـي ــات ب ـل ــده ــا م ــن ال ــذه ــب
املودعة لديه ،معلنة أن كراكاس عازمة
ع ـلــى تــوس ـيــع ت ـعــاون ـهــا م ــع مــوسـكــو.
كذلك ،ذكرت أن نقل مكتب «بي.دي.في.
ســي.إيــه» ينسجم مــع خطط لتوسيع
التعاون الفني في استخراج النفط مع
َ
شركتي النفط الروسيتني «روسنفت»
و«غــازبــروم» ،مضيفة «(أنـنــا) سنقوم
بــاسـتـثـمــارات صناعية إلن ـتــاج كــل ما
نحتاجه في بلدنا بمساعدة االتحاد
الـ ــروسـ ــي ،ن ـحــن (ف ـن ــزوي ــا وروسـ ـي ــا)
شركاء استراتيجيون».
الفـ ـ ــروف أك ـ ــد ،م ــن ج ـه ـتــه ،أن روس ـيــا
سـتــواصــل دعـمـهــا لـحـكــومــة فـنــزويــا.
وق ــال إن «روس ـيــا سـتــواصــل مساعدة
ّ
السلطات الفنزويلية في حل املشكالت
االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ،ب ـمــا في
ذلـ ـ ــك م ـ ــن خـ ـ ــال ت ــوفـ ـي ــر مـ ـس ــاع ــدات
إنـســانـيــة م ـش ــروع ــة» .وع ـ ّـب ــر الفـ ــروف،
في مستهل محادثاته مع رودريغيز،

الفروف :نقوم بالتعاون الوثيق وتنسيق كافة خطواتنا على المسرح الدولي (أ ف ب)

عــن «الــدعــم والـتـضــامــن» الــروســي مع
الــرئ ـيــس م ـ ــادورو ،.الف ـتــا إل ــى «(أن ـن ــا)
نقوم بالتعاون الوثيق وتنسيق كافة
خطواتنا على املسرح الدولي» ،متابعًا
أن ذل ــك «اك ـت ـســب أهـمـيــة ألن فـنــزويــا
ً
تواجه هجومًا مباشرًا وتدخال سافرًا
في شؤونها الداخلية».
ي ــأت ــي املـ ــوقـ ــف ال ـ ــروس ـ ــي األخ ـ ـيـ ــر فــي
وقــت كــانــت تــواصــل الــواليــات املتحدة
ّ
ل ـعــب أوراق ـ ـهـ ــا ،عــل ـهــا تـفـلــح م ــن خــال
ال ـع ـقــوبــات ف ــي الـتـعــويــض ع ــن الفشل
الــذي ُمنيت بــه فــي مجلس األم ــن ،أول
من أمس .وفي هذا السياق ،أعلن وزير
الـ ـخ ــزان ــة ،س ـت ـي ـفــن م ـن ــوت ـشــن ،ف ــرض
عـ ـق ــوب ــات «عـ ـل ــى عـ ـن ــاص ــر فـ ــي قـ ــوات
األمن التابعة ملادورو ،ردًا على العنف

القمعي ،والوفيات املأسوية ،وإحــراق
مـ ـ ــواد غ ــذائ ـي ــة وأدوي ـ ـ ـ ــة م ــوج ـه ــة إل ــى
فنزويليني مــرضــى وج ـيــاع» .وقــال إن
منع مادورو «شاحنات وسفنًا محملة

قد يتم توقيف
غوايدو فور عودته
إلى فنزويال إذ كان
ممنوعًا من المغادرة

مساعدة إنسانية هــو آخــر مثال على
استغالل نظامه غير الشرعي ،إيصال
املواد الغذائية الضرورية ،للتحكم في
الفنزويليني الضعفاء» .ومن بني هؤالء
املـ ـس ــؤول ــن ،ق ــائ ــد الـ ـح ــرس الــوط ـنــي
الفنزويلي الجنرال ريتشارد هيسوس
لــوبـيــز ف ــارغ ــاس ،وقــائــد وح ــدة مكلفة
من مــادورو تعزيز األمن على الحدود
ال ـبــرازي ـل ـيــة هـيـســوس م ــاري ــا مانتيال
أوليفيرو .وتتضمن العقوبات تجميد
أي أصــول للمسؤولني العسكريني في
الــواليــات املـتـحــدة ،وكــذلــك التعامالت
املالية معهم.
في غضون ذلك ،أعلن االنقالبي خوان
غـ ــوايـ ــدو ،أنـ ــه س ـي ـعــود إلـ ــى ف ـنــزويــا
«اإلثـ ـن ــن ع ـلــى أب ـع ــد ح ـ ـ ّـد» ع ـلــى رغــم

«الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات» ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــدم ــا ك ــان
ق ــد غ ــادره ــا ف ــي  22ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر،
ع ـلــى رغـ ــم ق ـ ــرار ق ـضــائــي بـمـنـعــه من
ال ـس ـفــر .ب ـن ــاء ع ـل ـيــه ،ق ــد ي ـتــم تــوقـيـفــه
ف ـ ـ ــور عـ ـ ــودتـ ـ ــه ،بـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا ك ـ ـ ــان قــد
أعلنه م ــادورو .وفــي هــذا اإلط ــار ،قال
غــوايــدو« :تلقيت تهديدات شخصية
ض ــد ع ــائ ـل ـت ــي ،ل ـك ـن ـنــي مـ ـه ــدد أي ـضــا
بالسجن مــن قـبــل الـنـظــام» .وأض ــاف:
«لكن هذا لن يمنعني من العودة إلى
فنزويال ،اإلثنني على أبعد ّ
حد» .وقبل
ل ـقــائــه بــالــرئ ـيــس ال ـب ــرازي ـل ــي ،اجـتـمــع
غوايدو مع دبلوماسيني من االتحاد
األوروبي.
(األخبار ،أ ف ب)

ّ
سياسي
منذ دعــوة واشنطن إلــى حــل ّ
داخ ـل ــي ،ت ـبــدو الـ ـق ــرارات ال ـتــي دشـنـهــا
ال ــرئ ـي ــس ع ـم ــر ال ـب ـش ـيــر ب ـخ ـط ــاب ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،بـ ـع ــد يـ ــومـ ــن مــن
م ـ ـغـ ــادرة امل ـس ــاع ــد الـ ـخ ــاص لـلــرئـيــس
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي وك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــه
ل ـ ـشـ ــؤون أف ــري ـق ـي ــا فـ ــي م ـج ـلــس األمـ ــن
الـ ـق ــوم ــي س ـي ــري ــل سـ ــارتـ ــر ال ـعــاص ـمــة
الـخــرطــوم ،أكثر منهجية فــي مواجهة
االحـتـجــاجــات املـسـتـمــرة ،وال ـتــي تركز
على مطلب ّ
تنحي البشير« .الوصفة»
ّ
التي يتبناها األخير تتضمن عسكرة
ّ
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ب ـ ـحـ ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ــرك ــزي ــة
وحـكــومــات الــواليــات ،وتعيني أعضاء
ووالة عـسـكــريــن ،وتـغـلـيــف إج ـ ــراءات
القمع ّ
ضد املتظاهرين بحالة طوارئ.
ّ
وهي إجراءات تبعها ،أمس ،تخليه عن
رئاسة حزب «املؤتمر الوطني» الحاكم،
فــي قــرار غير مفاجئ ،سبق وأن أعلن
ع ـنــه م ــدي ــر ج ـه ــاز األمـ ــن وامل ـخ ــاب ــرات،
صالح قوش ،قبيل ساعات من خطاب
الـبـشـيــر .لـكــن ضـغــوطــا م ــورس ــت على
الــرئـيــس فــي اجـتـمــاع املـكـتــب الـقـيــادي
لـ«املؤتمر» (والذي سبق الخطاب) أدت
إل ــى تـعــديــل الـفـقــرة املتصلة بالتخلي
عــن ال ـح ــزب ،واالس ـت ـعــاضــة عـنـهــا بــأن
الـبـشـيــر سـيـكــون عـلــى مـســافــة واح ــدة

تحليل إخباري

أعاد اتهام رئيس حكومة العدو ،بنيامني
ن ـت ـن ـيــاهــو ،خ ـلــط األوراق ال ــداخ ـل ـي ــة في
إســرائ ـيــل عـشـيــة ان ـت ـخــابــات الـكـنـيـســت.
وباتت حالة الاليقني أكثر حضورًا إزاء
سـيـنــاريــوات مــا بـعــد تــوجـيــه املستشار
القانوني للحكومة اإلسرائيلية ،أفيحاي
م ـنــدل ـب ـل ـيــت ،االتـ ـ ـه ـ ــام ،وارتـ ـ ــدادهـ ـ ــا عـلــى
مجمل القوس السياسي اإلسرائيلي بال
استثناءات.
ً
ابتداء اإلشــارة إلى ثالث نقاط
من املفيد
قانونية تحكم النتائج املباشرة لتوجيه
الئحة االتهام:
ً
أوال :ال انـعـكــاس قانونيًا مـبــاشـرًا لسلة
االت ـهــام عـلــى منصب نتنياهو بوصفه
رئيسًا لحكومة إسرائيل .يعني ذلــك أن
االتهامات ال تسقطه من منصبه ،كذلك
فإنه غير ملزم باالستقالة .هــذا الوضع
يـبـقــى عـلــى حــالــه إل ــى مــا بـعــد املحاكمة
وصـ ـ ـ ــدور ال ـح ـك ــم امل ـ ـبـ ــرم ،ب ـع ــد م ـ ــروره
ً
بـمــراتــب الـتـقــاضــي ،وص ــوال إلــى النقض
ل ــدى مـحـكـمــة ال ـع ــدل الـعـلـيــا ،األم ــر ال ــذي
ً
يستغرق وقتًا طويال.
ثانيًا :ال أثر قانونيًا مباشرًا على ترشيح

من كل األحزاب ،في إطار تحقيق البعد
ال ـق ــوم ــي ال ـ ــذي ي ـن ـشــده ال ــرئ ـي ــس ،بما
يجعل نظامه يتوافق أكثر مع الواليات
املتحدة وحلفائها الخليجيني.

حزب جديد
ال يـنـفـصــل ق ـ ــرار ال ـب ـش ـيــر ال ـت ـخ ـلــي عن
الـ ـح ــزب ال ـح ــاك ــم ع ــن خ ــاف ــات ل ــم تـعــد
«ص ــامـ ـت ــة» ت ـع ـصــف ب ــداخ ــل «امل ــؤت ـم ــر
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي» ،ب ـ ـ ــن الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ك ـم ـم ـث ــل
للعسكريني الذين أتى بهم إلى السلطة
وعـ ّـن منهم والة وأعضاء في الحكومة
(يـسـيـطــر ال ـحــزب عـلــى مـقــالـيــد السلطة
منذ  1989عبر ذراع ــه العسكرية داخــل
ال ـج ـيــش) ،ومــدن ـيــن «إص ــاح ـي ــن» من
أعضاء الحزب يرفضون إعــادة ترشيح
الـبـشـيــر ،وي ـس ـعــون إل ــى اخ ـت ـيــار قـيــادة
جديدة ،وربما تغيير اسم الحزب .وفي
هــذا اإلط ــار ،تبرز تقديرات بــأن البشير
يسعى إلى إنشاء حزب جديد ،لكن األمني
السياسي للحزب الحاكم ،عمر باسان،
يستبعد األمر في حديث إلى «األخبار»،
مشيرًا إلى أن «كل هذه التطورات محل
نظر وفق املرحلة الجديدة التي دخلتها
ال ـبــاد عـقــب خـطــاب الــرئ ـيــس» ،مضيفًا
أن «حــزب املؤتمر الوطني يمر بمرحلة
تغيير انتقالي».
في املقابل ،ذهــب القيادي في «املؤتمر
ال ــوطـ ـن ــي» ،قـطـبــي املـ ـه ــدي ،إلـ ــى تــوقــع
تخلي البشير عن الحزب الحاكم وليس
رئاسة الجمهورية ،ومن ثم تكوين حزب
جديد منفصل عن «املؤتمر الوطني»،
ع ــازي ــا ذلـ ــك إلـ ــى أن «ال ــرئ ـي ــس ل ــم يعد
مقتنعًا باملؤتمر الوطني ،وبات ُي ّ
حمله
معظم فشل املرحلة املاضية» ،مرجحًا
أن «تـ ــذهـ ــب بـ ـع ــض قـ ـ ـي ـ ــادات امل ــؤت ـم ــر
الــوط ـنــي م ــع ح ــزب الـبـشـيــر ال ـجــديــد»،
وف ــي االت ـج ــاه نـفـســه ،ذه ــب إســامـيــون
كثر أيضًا ،من بينهم مؤسس «الحركة
الــوطـنـيــة لـلـتـغـيـيــر» ،فـتــح الـعـلـيــم عبد
الحي ،الــذي قال إن «االتجاه الغالب أن
الرئيس سيكون له حزبه الخاص» ،في
حني بـ ّـرر القيادي في الحزب ،والخبير

فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،إس ـمــاع ـيــل
الـ ـح ــاج م ــوس ــى ،ال ـ ـقـ ــرار امل ـح ـت ـمــل ب ــأن
«املؤتمر الوطني لم يستطع مناهضة
حركة الشارع ودعــم الرئيس البشير»،
معتبرًا أن تكوين الرئيس لحزب جديد
«سيضعف املؤتمر الوطني ج ـدًا ،ألنه
يـعـتـمــد ع ـلــى س ـل ـطــاتــه بــوص ـفــه حــزب
الرئيس» .وتساءل القيادي في الحزب،
السفير حاج ماجد سوار ،من جهته ،عن
إمكانية أن «تشهد الفترة املقبلة تصفية
امل ــؤت ـم ــر ال ــوط ـن ــي وقـ ـي ــام حـ ــزب جــديــد
بعيدًا عن رموز وإرث اإلسالميني؟».

تعليق العمل بالدستور؟
خ ـطــوات الـبـشـيــر ال تـنـبــئ بــأنــه يهيئ
مل ـغ ــادرة ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة .فـهــو لم
يـظـهــر إشـ ـ ــارات إل ــى أن ــه س ـي ـخــرج من
ال ـس ـل ـط ــة ،وال يـ ـ ــزال ب ــال ـت ــال ــي يـتـطـلــع
إل ــى دورة رئــاسـيــة أخ ــرى .صحيح أن
دعوته البرملان إلى تأجيل التعديالت
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـت ــي سـتـسـمــح ل ــه بـمــدة
ح ـكــم إضــاف ـيــة ت ـشــي ب ــأن ــه ل ــن ي ـشــارك
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،إال أن إع ــان ــه حــالــة
ّ
ال ـط ــوارئ مل ــدة ع ــام يـمــكـنــه مــن تعليق
العمل بالدستور ،ومالحقة خصومه
السياسيني وإقصائهم تحت عناوين
شتى أورده ــا في أربعة أوامــر طــوارئ
تبرز تقديرات بأن البشير يسعى إلى
إنشاء حزب جديد (أ ف ب)

أعلن عنها اإلثنني املاضي.
وم ــا يـعــزز احـتـمــال ات ـجــاه البشير إلى
تعليق الـعـمــل بــالــدس ـتــور ،أن ــه لــم ُيبد
اكتراثًا بنسبة الثلثني التي يحتاجها
ف ــي أي ع ـم ـل ـيــة ت ـع ــدي ــل ل ـل ــدس ـت ــور .إذ
إن ع ـس ـكــرة ال ـس ـل ـطــة ،وإقـ ـص ــاء الـتـيــار
املعارض لترشح البشير داخــل الحزب
الحاكم ،يزيدان من فرص تحالف أحزاب
املـ ـع ــارض ــة ونـ ـ ـ ــواب آخ ــري ــن مـسـتـقـلــن
مــع ن ــواب ينتمون إلــى الـحــزب الحاكم
ويــرف ـضــون م ـبــدأ إعـ ــادة الـتــرشـيــح ،ما
يمنحهم القدرة في البرملان على رفض
أي مقترح تعديل للدستور ،خصوصًا
أن معارضي الفكرة كثر ،لكنهم يخشون
اإلع ـ ــان ع ــن ذل ــك لـتـجـنــب فـصـلـهــم من
الـحــزب مــن ِقـ َـبــل مــؤيــدي البشير الذين
يمسكون بزمام األمور.
وهذا ما عبر عنه األمني العام السابق
للحزب الحاكم ،الشفيع أحمد محمد،
بــال ـقــول إن « 90ف ــي امل ـئــة مـنـهــم (مـمــن
ي ــؤي ــدون ال ـف ـك ــرة) ه ــم ض ــده ــا ،لكنهم
ال يـسـتـطـيـعــون امل ـجــاهــرة ب ــذل ــك ،فقط
ألن ـهــم ي ــري ــدون حـفــظ حـظــوتـهــم عنده
(ال ـب ـش ـيــر)» ،خـشـيــة أن يـحـصــل معهم
م ــا ح ـصــل م ــع األم ـ ــن الـ ـع ــام األس ـب ــق،
غ ــازي ص ــاح ال ــدي ــن ،ال ــذي ق ــاد حملة
إصالحية منذ عام  2011وحتى ،2013
انتهت بفصله وكــل من كــان معه .لكن
ثمة مجموعة معارضني داخل الحزب
ارتأت إفشاء الخالف ،كالوزير السابق
وع ـضــو ال ـبــرملــان ال ـحــالــي ،أم ــن حسن
عـ ـم ــر ،الـ ـ ــذي أعـ ـل ــن م ـع ــارض ـت ــه إع ـ ــادة
تــرشــح الـبـشـيــر فــي أك ـثــر مــن مناسبة
(سـبــق أن ع ــارض ترشيح البشير في
ع ــام  ،)2015وجـ ــال م ــن ال ـلــه جـبــريــل،
الرئيس السابق للمجلس التشريعي
لوالية الجزيرة ،والــذي أصــدر البشير
قـ ــرارًا بـحـلــه عـلــى خلفية خــافــات بني
املـجـلــس ووالـ ــي ال ــوالي ــة مـحـمــد طاهر
إيــا ،الــذي عينه الرئيس أخيرًا رئيسًا
مل ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،مـ ــن دون مـ ـش ــاورة
الحزب.
(األخبار)

الجزائر

سيناريوات ما بعد اتهام نتنياهو
يحيى دبوق
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ن ـت ـن ـيــاهــو الن ـت ـخ ــاب ــات ن ـي ـس ــان امل ـق ـبــل.
الترشيح يبقى قــائـمــا ،والـحــائــل الوحيد
دون ـ ــه ،أن ُي ـ ــدان نـتـنـيــاهــو ،وأن ت ــرد في
الحكم عـبــارة «وصـمــة عــار» التي تحول
دون الترشح ،وهــذا ما سيستغرق فترة
طويلة.
ثــالـثــا :يــوجــد مــوجــب للتنحي ،لكن على
خلفية مــا يصطلح عليه اإلسرائيليون
بـ ــ«ال ــواج ــب األخـ ــاقـ ــي» ،وهـ ــو م ــا طلبه
نتنياهو نفسه لــدى اتهام سلفه ،إيهود
أوملــرت ،باالتهامات عينها املوجهة إليه.
يـتـحــرك ه ــذا «ال ــواج ــب» بــوصـفــه إج ـ ً
ـراء
طبيعيًا وضروريًا ،كما توحي به مواقف
أقطاب سياسية تستفيد من االستقالة،
لكن ال إلــزام قانونيًا بذلك .كذلك ال يبدو
أن نـتـنـيــاهــو ،عـلــى نـقـيــض مــواقـفــه ضد
غيره ،في وارد االستجابة ،حتى اآلن على
األقل ،لألصوات التي دعته إلى التنحي.
مع ذلك ،إن كان نتنياهو غير ملزم قانونًا
بالتنحي ،إال أن سـيـنــاريــوات دفـعــه إلــى
ذلك غير منتفية ،وإن كانت في معظمها
متعلقة ب ـ ّ
ـرد الفعل مــن داخ ــل الـبـيــت ،أي
م ــن حـ ــزب «ال ـل ـي ـك ــود» وأق ـط ــاب ــه األك ـثــر
تأثيرًا فيه .كل الشخصيات ذات املكانة
ف ــي «ال ـل ـي ـكــود» تـتــرقــب ان ـت ـهــاء نتنياهو

السياسي ،إذ يـ ّ
ـؤمــن لها ذلــك فــرصــة ،ال
ّ
ي ـبــدو أن ـهــا مـتــاحــة فــي ظ ــل وج ـ ــوده ،في
املداورة على رئاسة الحزب وعلى رئاسة
الحكومة .ولئن كان الجميع في «الليكود»
(تقريبًا) ينتظر السقوط ،إال ْأن ال أحد
س ـي ـب ــادر (ح ـت ــى اآلن ع ـلــى األقـ ـ ــل) إلــى
تحريك هذه املطالبة ،على خلفية الخشية
من ارتداد الطلب على صاحبه ،من خالل
اتهامه بالشراكة في «املؤامرة» ،كما يرد
على لسان نتنياهو في أكثر من مناسبة.
فــي مــا يـتـصــل بــالـتــداعـيــات عـلــى اليمني
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ف ــاألم ــر مـخـتـلــف بحسب
االصـطـفــاف ،وإن كــانــت معظم األح ــزاب
الـيـمـيـنـيــة مـعـنـيــة ب ــأن يــؤثــر االت ـه ــام في
نــاخـبــي ال ـي ـمــن ،ويــدفـعـهــم إل ــى االنــزيــاح
عن «الليكود» باتجاهها هي ،األمر الذي
يعني مزيدًا من املقاعد لدى قسم منها،
وإمـكــانـيــة الـنـجــاح فــي االن ـت ـخــابــات لــدى
ق ـســم آخ ـ ــر ،خ ـصــوصــا ت ـلــك ال ـت ــي كــان
ُي ّ
شك في إمكانية تجاوزها نسبة الحسم
(الـعـتـبــة االنـتـخــابـيــة) ،وبــالـتــالــي عودتها
إلــى الكنيست املـقـبــل .مــن هــذه األح ــزاب
ح ــزب «إســرائ ـيــل بـيـتـنــا» بــرئــاســة وزيــر
األمــن السابق أفيغدور ليبرمان ،وحزب
«ك ــوالن ــو» بــرئــاســة وزي ــر املــالـيــة موشيه

االحتجاجات تربك محيط الرئيس

ك ـح ـل ــون ،وحـ ـ ــزب «ش ـ ـ ــاس» لـلـمـتــديـنــن
الشرقيني .هــؤالء كــان يــرجــح سقوطهم
بالكامل ،لكن اتهام نتنياهو عزز آمالهم
في البقاء السياسي .على هــذه الخلفية،
ال يمتنع أقطاب تلك األحزاب عن التركيز
ع ـل ــى االتـ ـه ــام ــات ،وت ـع ـظ ـيــم تــداع ـيــات ـهــا
وتأثيرها في الوعي الجمعي لدى ناخبي
«ال ـل ـي ـك ــود» ،ب ـهــدف اإلض ـ ــرار بنتنياهو
وإبعاد ناخبيه عنه.
لكن م ــاذا عــن أح ــزاب الــوســط والـيـســار؟
الــواضــح أن األم ــل فــي إم ـكــان تشكيلها
ال ـح ـك ــوم ــة بـ ــات م ــرج ـح ــا أك ـث ــر م ــن ذي
قبل ،وتحديدًا قائمة «أزرق أبيض» التي
يقودها رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي

ظهرت االتهامات
ّ
كيفية إدارة شؤون
«الدولة» في إسرائيل

السابق بيني غانتس ،وهي التي تصدرت
اس ـت ـط ــاع ــات الـ ـ ــرأي بـ ـف ــارق ك ـب ـيــر ج ـدًا
مــا إن ت ــردد أن االت ـهــامــات سـتــوجــه إلــى
نتنياهو .لكن هل هذه القائمة ،التي تجمع
ثــاثــة رؤسـ ــاء أركـ ــان ســابـقــن (إضــافــة
إل ـ ــى غ ــان ـت ــس ،م ــوش ـي ــه ي ـع ـل ــون وغ ــاب ــي
أش ـك ـن ــازي) ،تــراكــم أع ـ ــدادًا م ـتــزايــدة من
املقاعد مــن رصيد أحــزاب اليمني أو من
رصيد أحزاب الوسط واليسار؟ الواضح
أكثر أن التراكم الكمي لم يكن ّ
يغير من
املـيــزان بــن اليمني ومــا يقابله مــن وسط
ويسار ،حيث كانت الئحة «أزرق أبيض»
تأكل مقاعد أحزاب مصطفة إلى جانبها،
فيما عــدد املقاعد لــدى اليمني على حاله
دون تـغـيـيــر ،وإن ج ــرى انـتـقــال ناخبني
داخــل اليمني نفسه نتيجة التنافس بني
أقطابه.
مــع ات ـهــام نتنياهو ،قــد تـحــدث تغييرات
ت ــرت ـب ــط ب ـك ـت ـلــة ع ــائ ـم ــة ت ـت ـح ــرك م ــا بــن
يسار اليمني ويمني الوسط ،ومن شأنها
أن تـتــأثــر بــات ـهــام نـتـنـيــاهــو وتـبـتـعــد عن
«الـلـيـكــود» .ونتيجة تموضع هــذه الكتلة
مــا بــن الـيـمــن والــوســط ،سـتـنــزاح بنحو
طبيعي إلى يمني الوسط األقرب إليها بعد
ابتعادها عن «الليكود» ،أي إلــى غانتس

وحــزبــه ،حـيــث مــن اليمينية فــي القائمة
(املختلطة فعليًا) ما يكفي إلرضــاء هذه
ً
الشريحة (موشيه يعلون مـثــا) .يعني
ذلك انتقال مقاعد من اليمني إلى الوسط،
وه ــو يـشـكــل م ـع ـطـ ًـى ج ــدي ـدًا م ــن شــأنــه
التأثير على نتيجة االنـتـخــابــات ،ويزيد
من فــرص الوسط في تشكيل الحكومة
املقبلة.
مع ذلك كله ،يفصل الناخب اإلسرائيلي
عن االنتخابات ما يقرب من أربعني يومًا،
ُيقدر أن تكون حبلى بتطورات وتغييرات.
وإذا كانت السيناريوات املوضوعة هنا
مـبـنـيــة ع ـلــى فــرض ـيــة م ـعــانــدة نتنياهو
وامتناعه عن االستقالة ،وهي األرجح ،إال
أن تطورًا مغايرًا مبنيًا على االتهامات قد
يطرأ على املشهد السياسي خالل الفترة
املقبلة ،خاصة إن اشترك في «مؤامرة»
إس ـق ــاط نـتـنـيــاهــو أق ـط ــاب م ــؤث ــرون من
ً
«الليكود» ،وهو ما يفتح مجاال على كل
االحتماالت.
في املحصلة ،االتهامات تخدم مصلحة
بيني غانتس والئحته «أزرق وأبـيــض»،
وتـسـتـفـيــد مـنـهــا أي ـضــا أح ـ ــزاب يمينية
ك ــان ُي ـش ـ ّـك ف ــي ف ــوزه ــا ب ــأي مـقـعــد في
االنتخابات ،وفي الوقت نفسه تزيد األمل

الــذي كــان مفقودًا لــدى أقطاب «الليكود»
في خالفة نتنياهو ،الذي تربع على رأس
الـ ـح ــزب ب ــا م ـنــافــس حـقـيـقــي ل ـس ـنــوات
طويلة .أمــا مــن ناحية نتنياهوُ ،فيرجح
ّ
أل يتراجع ،وأن يستميت في الدفاع عن
بقائه السياسي باستخدام كل اإلمكانات
املـتــاحــة لــديــه ،وت ـحــدي ـدًا مــا يتعلق ب ــأداء
دور ال ـض ـح ـي ــة ،الـ ـت ــي س ـت ـك ــون ع ـن ــوان
حملته االنتخابية ،وهــو مــا بــدأه بالفعل
قبل اتهامهّ ،
ضد القضاء واالدعــاء العام
وال ـي ـســار وال ــوس ــط و«االن ـت ـه ــازي ــن» من
اليمني ،وكذلك وسائل اإلعالم التي تقود
«املؤامرة» عليه ،بحسبه.
مــع كــل مــا ورد ،ورغ ــم تسجيل سابقة
جديدة من شأنها خدمة صورة إسرائيل
كما يراد لها أن تكون في الوعي الجمعي
ل ـش ـعــوب امل ـن ـط ـقــة ،ومـ ــن دون أن يعني
ذل ــك الـتـقـلـيــل مــن ف ـســاد الـ ــدول املحيطة
وفساد حكامها ،إال أنــه ال يمكن إغفال
ّ
ما تكشف من مضمون االتهامات ،التي
ظـ ّـهــرت كيفية إدارة شــؤون «الــدولــة» في
إسرائيل ،من خالل تلقي الرشى وتوجيه
ال ـع ـط ــاءات ،م ــع شـ ــراء امل ــواق ــف واإلعـ ــام
والتلزيمات ،التي تستتبع تغيير والءات
وخدمة مصالح شخصية.

بوتفليقة نحو االنسحاب؟
في إطار حركة احتجاجية لم تشهد مثلها البالد منذ عشرين
عــامــا ،يــواصــل الجزائريون احتجاجاتهم على مضي الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة فــي الترشح لــواليــة رئاسية خامسة في
االنتخابات املقررة في  18نيسان /أبريل ،وهو القابع في السلطة
منذ عــام  .1999وبلغت االحـتـجــاجــات ُذروتـهــا أم ــس ،وأصيب
خاللها  56من عناصر الشرطة ،فيما أوقــف  45متظاهرًا في
مسيرات حاشدة شهدتها العاصمة ،بحسب ما نقل التلفزيون
الــرسـمــي .وس ــرتّ ،فــي م ــوازاة ذلــك ،أنـبــاء غير مــؤكــدة عــن وفــاة
شخص ،بعدما تخللت االحتجاجات مواجهات في مكان غير
بـعـيــد مــن الـقـصــر الــرئــاســي ،بــن شــرطـيــن وش ـبــان رشـقــوهــم
بــال ـح ـجــارة .وش ـهــد نـحــو ثـلـثــي واليـ ــات ش ـمــال ال ـب ــاد ،األكـثــر
اكتظاظًا ،أيـضــا ،تجمعات احتجاجية ،فيما لــم تتمكن قنابل
الغاز املسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة بكثافة من وقف تقدم
املتظاهرين.
وع ـلــى إث ــر تـصــاعــد االح ـت ـجــاجــات ،تــزامـنــا مــع غ ـيــاب الــرئـيــس
املوجود في جنيف إلجراء «فحوصات روتينية» ،أصيب املحيط
ّ
مسرب
الرئاسي باالرتباك ،وهو ما ظهر في تسجيل صوتي
ملحادثة بني مدير الحملة االنتخابية لبوتفليقة ،عبد املالك سالل،
ورئيس منتدى رؤساء املؤسسات ،علي حداد ،شكا فيه األول
مــن أن املحسوبني على الرئيس اعتراهم الـخــوف ،وأن ال ــوزراء
أخ ـلــوا مكاتبهم .وكـشــف التسجيل عــن تـهــديــدات باستعمال
السالح وإطالق النار على املتظاهرين.
لـكــن االرتـ ـب ــاك ب ــدا أك ـثــر ف ــي طـلــب ح ــداد م ــن س ــال ،بحسب
التسجيل ،ض ــرورة الـصـمــود ثــاثــة أي ــام ،حتى منتصف ليل

األحد املقبل ،آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية للمجلس
الــدسـتــوري .لكن طــائــرة الرئيس عــادت مــن جنيف أمــس دون
وج ــوده عـلــى متنها ،كـمــا أبـلــغ مـصــدر رسـمــي جــزائــري قناة
«يــورونـيــوز» ،مشيرًا إلــى أن الرئيس استدعى ،أول من أمس،
مـسـتـشــاره الــدبـلــومــاســي ووزي ــر الـخــارجـيــة الـســابــق ،رمـطــان
لـعـمــامــرة ،إلــى جنيف ،للتفاوض فــي إمكانية تعيينه رئيسًا
لوزراء البالد.
لكن يـبــدو أن الـجـيــش ،صــاحــب الكلمة العليا فــي ال ـبــاد ،دخل
على خط األزم ــة؛ إذ طلب قائد الجيش ،أحمد قايد صالح ،من
الرئيس ،البقاء في جنيف حتى يوم األحد ،بحسب مصدر القناة
األوروبية ،ما يضع احتمال عدم حضور بوتفليقة قبل املوعد
النهائي لتقديم الطلبات أمــام املجلس الدستوري واردًا .إال أن
عضو أمانة اإلعالم املركزية في حزب «جبهة التحرير الوطني»
الـحــاكــم ،مــالــك بلقاسم أي ــوب ،أك ــد أم ــس أن الــرئـيــس بوتفليقة
سيعود يوم َاألحد ويقدم ترشحه.
ُ
سحب تهديد كان قائد
ويعزز دخــول الجيش على خط األزمــة
املؤسسة العسكرية قد أطلقه ضد املتظاهرين قبل أيــام ،بفعل
تحرك غير مسبوق لوزارة الدفاع ،التي طلبت في وقت الحق من
كــل وســائــل اإلع ــام عــدم نشر تهديد صــالــح .وبالفعلُ ،سحب
مقطع التهديد من خطاب صالح من كل املواقع ،بما فيها موقع
اإلذاعة والتلفزيون الحكوميني .لكن حتى اآلن ،لم يتضح ما إذا
كانت لدى الجيش خطة بديلة ملرحلة ما بعد بوتفليقة ،وتبقى
املؤشرات على تحركه محصورة في أنباء غير مؤكدة.
(األخبار)

