18

الثالثاء  19آذار  2019العدد 3715

الثالثاء  19آذار  2019العدد 3715

العالم

العالم

سوريا لم يعد التنسيق العسكري العالي المستوى بين
التحديات
جيوش إيــران وسوريا والعراق مقتصرًا على
ّ
األمنية المشتركة في مواجهة المجموعات المسلحة.
ثمة لحظة سياسية وميدانية جديدة تدفع إلى تعزيز
هذا التنسيق ،وتظهيره أكثر فأكثر ،بما يساهم في رسم
مالمح المرحلة المقبلة من الصراع

قادة «الحلفاء» في دمشق

نحو ربط العواصم
برًا ...وطرد األميركيين

ان ـع ـقــد ،أم ــس ،ف ــي دم ـش ــق ،اجـتـمــاع
رف ـي ــع امل ـس ـت ــوى ضـ ـ ّـم وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الـ ـ ـس ـ ــوري الـ ـعـ ـم ــاد عـ ـل ــي عـ ـب ــد ال ـل ــه
أيـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس أركـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــوات
امل ـس ـل ـحــة اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـ ـلـ ــواء مـحـمــد
ب ـ ــاق ـ ــري ،ورئ ـ ـيـ ــس أرك ـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش
ال ـع ــراق ــي ال ـف ــري ــق أول ركـ ــن عـثـمــان
الـغــانـمــي .وأعـقــب االجـتـمــاع مؤتمر
صـحــافــي مـشـتــرك ت ـنـ َـاول الـعـنــاويــن
األســاس ـيــة ال ـتــي ُبـحــثــت فــي «الـقـمــة
الـعـسـكــريــة» .كــذلــك ،الـتـقــى الــوفــدان
العراقي واإليراني الرئيس السوري
بـشــار األســد بحضور وزيــر دفــاعــه.
وأكـ ـ ــد األسـ ـ ــد أمـ ـ ــام ال ـح ــاض ــري ــن أن
«العالقة التي تجمع سوريا وإيران
والعراق عالقة متينة ،تعززت خالل
ف ـت ــرة الـ ـح ــرب ،ح ــن ام ـتــزجــت دم ــاء
القوات املسلحة السورية واإليرانية
والعراقية في مواجهة اإلرهاب».
وت ـش ــي أج ـ ــواء امل ـ ـشـ ــاورات الـثــاثـيــة
ب ــان ـط ــاق اإلع ـ ـ ــداد ملــرح ـلــة مختلفة
م ــن الـ ـص ــراع ،ي ـك ــون فـيـهــا اإلم ـس ــاك
بـ ــال ـ ـحـ ــدود الـ ـع ــراقـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـس ــوري ــة،
والسيطرة على املعابر بني البلدين،
هــو املهمة األســاسـيــة ،مــع مــا يعنيه
األمر من ٍّ
تحد لألميركيني املوجودين
في التنف ،عند نقطة التقاء الحدود

األردنـ ـي ــة م ــع ال ـس ــوري ــة وال ـعــراق ـيــة،
بــاإلضــافــة إل ــى شــرقـ ّـي ال ـفــرات حيث
تنتشر القواعد األميركية بالتعاون
مــع ال ـق ــوات ال ـكــرديــة .كــذلــك ،يحضر
هـنــا الـعـنـصــر اإلســرائ ـي ـلــي؛ إذ ُيـ َـعـ ّـد
اإلم ـس ــاك ب ــال ـح ــدود ،وف ـتــح املـعــابــر،
ووصـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث ب ـع ـض ـهــا
ب ـب ـع ــض ل ـت ـص ـبــح ط ــري ــق ط ـ ـهـ ــران ـ ـ
بـ ـي ــروت س ــال ـك ــة ب ـ ـ ـ ّـرًا« ،م ـس ــأل ــة أم ــن
قومي» بالنسبة إلى إسرائيل ،التي
ّ
صرحت بذلك في مرات عدة سابقًا.
وب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،شـ ـ ــدد رئ ـي ــس
أركـ ـ ــان الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة اإلي ــران ـي ــة،
على أن فتح املنافذ الحدودية «أمر
مهم وحساس للمبادالت التجارية،
ولتنقل الـسـيــاح والـ ــزوار اإليــرانـيــن
انـطــاقــا مــن الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
اإليــران ـيــة إل ــى ال ـع ــراق ،وم ــن ال ـعــراق
إلى سوريا» .كذلك أعلن رئيس أركان
الـجـيــش ال ـعــراقــي أن «األيـ ــام املقبلة
ستشهد فـتــح املـعـبــر ال ـح ــدودي بني
سوريا والعراق (البوكمال ـ ـ القائم)،
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة» .وت ـ ــرب ـ ــط ب ـ ــن س ــوري ــا
والـعــراق ثالثة معابر مغلقة حاليًا،
هي معبر البوكمال ـ ـ القائم ،املحاذي
ملنطقة املعارك بني «قسد» املدعومة

تشي أجواء
المشاورات
الثالثية
بانطالق
اإلعداد لمرحلة
مختلفة من
الصراع
(أ ف ب)

انعقدت المشاورات في
ظل غياب روسي غير معتاد
عن اجتماعات مشابهة
أميركيًا وتنظيم «داعش» ،وهو تحت
سـيـطــرة ال ـقــوات الـحـكــومـيــة فــي ديــر
ال ــزور ،ومـمـ ّـر اليعربية الــواقــع تحت
سيطرة التنظيمات الكردية املسلحة
ف ــي مـحــافـظــة الـحـسـكــة ف ــي الـشـمــال
الـشــرقــي ،وأخـيـرًا معبر التنف الــذي

تـسـيـطــر عـلـيــه ق ــوات م ــن «الـتـحــالــف
الدولي» ،وخصوصًا األميركيني ،مع
فصائل مسلحة تدعمها.
وإل ــى جــانــب ملف ال ـحــدود العراقية
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ،حـ ـ ـض ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى ط ـ ــاول ـ ــة
املباحثات ملف الوجود األميركي في
سوريا وسبل إنهائه ،باإلضافة إلى
ملف إدلب التي ال تزال تحت سيطرة
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة .وفـ ــي ه ــذا
اإلط ــار ،أشــار وزيــر الــدفــاع السوري،
الـعـمــاد عـلــي أي ــوب ،إل ــى أن «عــوامــل
القوة متوافرة لدى الجيش السوري

إلخراج القوات األميركية املحتلة من
التنف» ،مــؤكـدًا أن «أميركا وغيرها
سـ ـيـ ـخ ــرج ــون مـ ــن سـ ـ ــوريـ ـ ــا» .ول ـف ــت
إل ــى أن ال ــورق ــة ال ـبــاق ـيــة م ــع ال ـقــوات
األميركية هي «قسد» ،و«سنتعامل
معهم إما باملصالحات وإما بتحرير
األرض» ،م ـض ـي ـفــا أن «خـ ـي ــارن ــا أن
نعيش كسوريني بعضنا مع بعض
إلـ ــى األبـ ـ ــد /وفـ ــق مـشـيـئـتـنــا ولـيــس
مشيئة اآلخرين».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ل ـف ــت ال ـ ـلـ ــواء اإليـ ــرانـ ــي،
محمد باقري ،إلى أنه «جرى التأكيد

ف ــي هـ ــذا االج ـت ـم ــاع ل ـس ـي ــادة الـ ــدول
ال ـث ــاث ع ـلــى أراض ـي ـه ــا ،ورفـ ــض أي
وجود عسكري بصورة غير شرعية
وتحت أي ذرائع لتبرير هذا الوجود
في منطقة الجزيرة السورية أو إدلب
أو التنف ،ودرسنا السبل التي يجب
أن ن ـت ـخــذهــا إلعـ ـ ــادة ه ــذه األراض ـ ــي
إلـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة والـ ـ ـق ـ ــرار
ال ـن ـه ــائ ــي يـ ـع ــود لـ ـل ــدول ــة ال ـس ــوري ــة
والـجـيــش ال ـســوري» ،فــي إش ــارة إلى
ال ــوج ــودي ــن ال ـع ـس ـكـ َّ
ـريــن األم ـيــركــي
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،ث ــم ال ـت ــرك ــي .وفــي
مــا يتعلق بمسألة إدل ــب ،رأى وزيــر
الــدفــاع ال ـســوري أن «إدل ــب لــن تكون
اسـ ـتـ ـثـ ـن ـ ً
ـاء أبـ ـ ـ ـ ـدًا ،فـ ـه ــي واح ـ ـ ـ ــدة مــن
مناطق خفض التصعيد األربع التي
ُح ـ ِّـد َدت ،حيث عــادت املناطق الثالث
األخ ــرى إل ــى كـنــف الــدولــة الـســوريــة،
وه ـ ــذا م ــا سـ ـت ــؤول إل ـي ــه األمـ ـ ــور في
إدل ــب وغ ـيــرهــا» .وح ــول االع ـت ــداءات
ّ
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى س ـ ــوري ـ ــا ،ع ــل ــق
ً
ّ
«نتصدى بكفاءة
العماد أيوب قائال:
وحــرفـيــة عــالـيــة لجميع االع ـت ــداءات
اإلسرائيلية ،ويجري إسقاط معظم
الـ ـص ــواري ــخ املـ ـع ــادي ــة ،وه ـ ــذا يعني
إفشال أهداف العدوان».
ولـعـ ّـل أبــرز مــا ّ
ميز اجتماعات أمس
أيـ ـض ــا ،أن ـه ــا جـ ـ ــاءت ف ــي ظ ــل غ ـيــاب
روسي «غير معتاد» عن اجتماعات
مشابهة .وهــو غياب ال يبدو خاليًا
مــن دالالت سـيــاسـيــة ،إذ إن الـنـقــاط
الـتــي ركــز عليها املجتمعون ليست
ّ
م ـح ــل ت ــواف ــق م ــع روسـ ـي ــا ،املـلـتــزمــة
ـات مــع تــركـيــا ،و«تنسيقًا» مع
اتـفــاقـ ٍ
إس ــرائـ ـي ــل ،وت ـع ـت ـبــر ن ـف ـس ـهــا خ ــارج
سياق الصراع مع العدو اإلسرائيلي،
ً
وغ ـي ــر مـعـنـيــة م ـب ــاش ــرة بـمـلــف ربــط
الدول الثالث بعضها ببعض .كذلك،
يعتقد مراقبون أن استبعاد روسيا
عن االجتماعات كان بالتوافق معها
«كـ ـ ــي ال ي ـش ـك ــل حـ ـض ــوره ــا م ـصــدر
إحراج لها ،أو للدول الثالثة األخرى،
ن ـظ ـرًا ل ـب ـعــض ال ـن ـق ــاط ال ـح ـســاســة»،
فيما تفيد مصادر ّمطلعة «األخبار»
بـ ـ ـ ــأن «غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب م ـ ـمـ ــثـ ــل عـ ـ ــن روس ـ ـيـ ــا
كـ ـ ــان ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم تـ ــوافـ ــق ب ــرن ــام ــج
االج ـت ـمــاع ،املـتـفــق عليه مسبقًا ،مع
الــرؤيــة الروسية بخصوص قضايا
ك ـ ــالـ ـ ـح ـ ــدود ،واملـ ـ ـع ـ ــاب ـ ــر ،وال ـ ــوج ـ ــود
األميركي ،واالعـتــداءات اإلسرائيلية
على سوريا ،ومسألة إدلب».
(األخبار)

ّ
تحول في موقف الجيش...
تمهيدًا للتخلي عن فريق بوتفليقة؟
تزداد متاعب الرئاسة
الجزائرية يومًا بعد آخر ،بسبب
فقدانها حلفاء أقوياء
أصبحوا يعلنون بشكل صريح
مساندتهم الحراك الشعبي
الرافض لبقاء عبد العزيز
بوتفليقة بعد انتهاء واليته
منتصف نيسان /أبريل المقبل.
ّ
وشكل خطاب رئيس أركان
الجيش ،أمس ،نقطة تحول
واضحة باتجاه التخلي عن
الرئيس ،ما يزيد في إضعاف
األخير
الجزائر ـــ محمد العيد
ف ــي تـ ـح ـ ّـول الفـ ــت ف ــي م ــواق ـف ــه الــداع ـمــة
للرئيس عـبــد الـعــزيــز بوتفليقة ،أظهر
رئيس أركــان الجيش الجزائري ونائب
وزير الدفاع ،الفريق أحمد قايد صالح،
ً
تـ ـح ــوال م ـه ـمــا ف ــي م ــوق ـف ــه م ــن ال ـح ــراك
الـشـعـبــي ال ــراف ــض الس ـت ـم ــرار الــرئـيــس
بــوتـفـلـيـقــة وامل ـح ـي ـطــن ب ــه ف ــي ال ـح ـكــم.
الـ ـتـ ـح ــول بـ ـ ــدا ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ،مـ ــن ت ـهــديــد
للمتظاهرين في فيديو شهير َّ
تم سحبه
بعد تـظــاهــرات  22شـبــاط /فـبــرايــر ،إلى
إب ـ ــداء ت ـف ـ ّـهــم ل ـح ــق ال ـت ـظ ــاه ــر (ل ـك ــن مــع
تحذير من العودة إلى «سنوات الجمر»
أي الحرب األهلية الجزائرية عام )1992
أدى وفق العديد من املراقبني إلى عزوف
الــرئ ـيــس ع ــن ال ـتــرشــح ل ــوالي ــة خــامـســة
ً
وإلغاء االنتخابات ،وصوال إلى اإلشادة
بالشعب و«غـيــرتــه على وط ـنــه» ،أمــس،
في كلمة من محافظة بشار في الجنوب
الغربي ،حيث قال إن «الشعب الجزائري
أثـبــت ،فــي هــذه الـظــروف الحاليةّ ،
حسًا

وطنيًا بــل وحضاريًا بالغ الرفعةّ ،
ينم
عــن وع ــي شعبي عميق أذه ــل الجميع
في كافة أصقاع العالم».
رس ــال ــة قــايــد صــالــح أم ــس مـثـلــت دعـمــا
واضـ ـ ـح ـ ــا مل ـ ـس ـ ـيـ ــرات ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــن فــي
األسابيع املاضية ،والتي ّ
ميزها اإلطار
السلمي والتنظيم املحكم .ولــم يتوقف
رأس املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة ال ـجــزائــريــة
عـنــد مـعــانــي اإلع ـج ــاب بــامل ـس ـيــرات ،بل
تـعــداهــا إلــى تقديم مــا يشبه ضمانات
للمتظاهرين ،بقوله إن الجيش سيكون
حاميًا لهم ،وحديثه عن إمكانية إيجاد
ّ
حل في أقرب وقت« :كل ذي عقل وحكمة
يـ ـ ـ ــدرك ب ـح ـس ــه الـ ــوط ـ ـنـ ــي وب ـب ـص ـي ــرت ــه
ً
البعيدة النظر ،أن لكل مشكلة حــا ،بل
ً
ح ـلــوال ،...هــذه الحلول التي نؤمن أشد
اإلي ـم ــان بــأنـهــا تـتـطـلــب الـتـحـلــي ب ــروح
املـســؤولـيــة مــن أجــل إيـجــاد الـحـلــول في
أقرب وقت».
وعلى غير ال ـعــادة ،أطنب رئيس أركــان
الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي الـ ـح ــدي ــث عـ ــن «الـ ـع ــاق ــة
الوطيدة التي تربط الشعب الجزائري
بـجـيـشــه» ،فــي حــن خـلــت كلمته تمامًا
من أي إشــارة إلــى الرئيس ،الــذي ّ
تعود
أن يـخـ ّـصــه دائ ـمــا بــالــذكــر فــي أحــاديـثــه،
باعتباره القائد األعلى للقوات املسلحة
ووزيـ ــر ال ــدف ــاع الــوط ـنــي .وك ــان الـفــريــق
قايد صالح قد دأب على تكرار الحديث
ع ــن «إنـ ـ ـج ـ ــازات» بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،وت ــردي ــد
م ـقــاطــع م ــن رســائ ـلــه ف ــي ك ــل خـطــابــاتــه
التي يحرص التلفزيون العمومي على
إبــرازهــا بـقــوة .وتـكــرر هــذا الـسـلــوك من
الرجل القوي في الجيش ،خالل الوالية
الــرابـعــة ( ،)2019-2014الـتــي ك ــان فيها
الرئيس شبه غائب عن الساحة ،كنوع
من إظهار الــوالء وتجديد الدعم له في
كــل م ــرة .وك ــان رئـيــس األركـ ــان يحرص
على الـنــأي بالجيش عــن أي تــدخــل في
الشأن السياسي ،وكان ّ
يرد بعنف على
كل الدعوات التي وصلته في السنوات
األخيرة للتدخل وفرض شغور منصب
الرئيس بحكم تغييب املرض لبوتفليقة.

يــديــن قــايــد صــالــح لـلــرئـيــس بوتفليقة
بالكثير ،فهو من ّ
عينه على رأس قيادة
أرك ـ ــان ال ـج ـيــش س ـنــة  ،2005ث ــم أع ـطــاه
منصبًا سياسيًا بتعيينه نائبًا لوزير
ّ
الدفاع ،ما مكنه من حضور كل مجالس
ّ
ال ــوزراء .وتـحــول رئيس األرك ــان بفضل
الصالحيات الواسعة التي منحها إياه
الــرئـيــس إل ــى أق ــوى رج ــل فــي املــؤسـســة
العسكرية ،خصوصًا بعد تحييد مدير
املخابرات الفريق محمد مدين ،املدعو
«ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ت ــوفـ ـي ــق» ،والـ ـ ـ ــذي يــوصــف
بـ«العلبة السوداء» للنظام ،من منصبه
س ـن ــة  .2015ولـ ــم ي ـك ــن ره ـ ــان الــرئ ـيــس
بوتفليقة عـلــى رئ ـيــس أرك ــان ــه خــاطـئــا،

ّ
يرجح مراقبون أن
ينعكس موقف الجيش
أمس بتنازالت أكبر من
الرئيس خالل أيام

فقد وقــف إلــى جانبه فــي أصـعــب ظرف
ّ
مر به عندما أصابه املرض في نيسان/
أبــريــل  ،2013وأدى بــه إل ــى الـغـيــاب عن
الوطن مدة طويلة للعالج في فرنسا ،ثم
سانده عندما ترشح للوالية الرابعة في
رئاسيات  ،2014رغم أن املعارضة كانت
تطالبه باالنسحاب نظرًا إلى عدم قدرته
على ممارسة صالحياته.
لكن املـعــادلــة الـيــوم يـبــدو أنـهــا ّ
تغيرت
بـفـعــل املـشـهــد الـسـيــاســي ال ـجــديــد ،بما
ي ــوح ــي ب ــاح ـت ـم ــال ح ـ ـ ــدوث ط ـ ــاق بــن
الــرئـيــس ورئـيــس أركــانــه ،وفــق مــا يرى
م ــراق ـب ــون ،ي ـ ّ
ـرج ـح ــون أن يـنـعـكــس ذلــك
ف ــي األي ـ ــام املـقـبـلــة ب ـت ـن ــازالت أك ـب ــر من

الرئيس ،الذي قد ينصاع أخيرًا ملطلب
الرحيل من منصبه بعد انتهاء واليته
ّ
فــي نـيـســان /أبــريــل املـقـبــل .لـكــن آخرين
ي ــرون أن قــايــد صــالــح يــريــد أن يسحب
ال ـب ـســاط م ــن ت ـحــت ج ـنــاح م ــن ال ـن ـظــام،
ي ـمــارس مــا هــو أشـبــه ب ــ«ان ـقــاب» على
بــوتـفـلـيـقــة ،الـ ــذي ل ــم يـكـتــب بـنـفـســه أي
رسـ ــالـ ــة مـ ــن رس ــائـ ـل ــه وف ـ ــق مـ ــا يـعـتـقــد
هــؤالء .ويوضحون وجهة نظرهم بأن
ص ـن ــاع الـ ـق ــرار ي ـع ـم ـلــون ع ـلــى تـطـبـيــق
سيناريو الــواليــة الخامسة افتراضيًا،
وأنهم يريدون أن يعطوا ذلك «شرعية
َشعبية» ،لعدم وجود اتفاق بينهم على
َ
خلف لبوتفليقة.
وب ـعــد س ــاع ــات م ــن كـلـمــة قــايــد صــالــح،
ّ
وجــه بوتفليقة رسالة ثالثة ،بمناسبة
احـتـفــال الـجــزائــر بــ«عـيــد الـنـصــر» الــذي
يصادف اليوم ( 19آذار /مــارس من كل
سنة) ،أكدت أن موقف الرئيس ومحيطه
ثــابــت على مــا جــاء فــي رسالته الثانية
فــي ال ــ 11مــن الشهر الـحــالــي ،إذ جـ ّـددت
رس ــال ــة أم ــس تـمـ ّـســك الــرئ ـيــس بتنظيم
«الـ ـن ــدوة ال ــوط ـن ـي ــة» ،ال ـت ــي سـيـتــم على
أساسها تغيير نظام الحكم والقوانني.
وج ــاء فــي مقطع مــن الــرســالــة أن «هــذه
ه ــي ال ـغــايــة ال ـت ــي عــاهــدت ـكــم أن أك ـ ّـرس
لها آخــر ما أختم به مساري الرئاسي،
إلــى جانبكم وفــي خــدمـتـكــم» ،مــا يعني
عــدم اقـتـنــاع الــرئـيــس بـجــدوى الرحيل،
ً
وإص ـ ــراره عـلــى الـبـقــاء عــامــا كــامــا كما
عـ ـ ــرض فـ ــي خـ ــارطـ ــة ط ــريـ ـق ــه .لـ ـك ــن فــي
ّ
خضم تسارع األحــداث الكبير وانقالب
امل ــواق ــف ،قــد يـضـطــر الــرئ ـيــس ،وف ــق ما
يتوقع كثيرون ،إلى إعالن انسحابه في
أي لـحـظــة ،خـصــوصــا أن ال ــدائ ــرة بــدأت
تضيق أكثر عليه وعلى محيطه ،الذي
ب ــدأت وج ــوه ب ــارزة فيه تــرســل إش ــارات
تمايز ،على غ ــرار وزي ــره األول السابق
أحمد أويحيى ،الذي أعلن أمس ضرورة
االستجابة فورًا ملطالب املواطنني ،وهو
معطى آخر يزيد من احتماالت رضوخ
الرئيس ملطلب الرحيل سريعًا.

ّ
صدمة «أريئيل» تخيم على كيان االحتالل

نتنياهو يعود إلى صدارة االستطالعات في إسرائيل
ي ـس ـت ـع ــر الـ ـتـ ـس ــاب ــق ب ـ ــن األح ـ ـ ـ ــزاب
اإلسرائيلية على أصوات الناخبني،
ق ـب ــل مـ ــا يـ ـق ــرب مـ ــن ث ــاث ــة أســاب ـيــع
لفتح صناديق االقـتــراع النتخابات
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت ،املـ ـ ـق ـ ــرر إج ـ ـ ــراؤه ـ ـ ــا فــي
ال ـت ــاس ــع م ــن ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل ،وس ــط
اطمئنان بات سائدًا في تل أبيب إلى
أن الحكومة املقبلة ستكون يمينية
بــرئــاســة بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،م ــا لم
تحدث مفاجآت.
ال يعود ترجيح الغلبة اليمينية إلى
إعادة احتالل حزب «الليكود» صدارة
اس ـت ـطــاعــات ال ـ ــرأي ل ــدى الـنــاخـبــن
اإلسرائيليني ،متقدمًا على تحالف
«أزرق ـ ـ أب ـيــض» (ال ــوس ــط) برئاسة
رئ ـيــس أركـ ــان الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
ال ـس ــاب ــق ب ـي ـنــي غ ــان ـت ــس ،فـ ـق ــط ،بــل
أيضًا إلى جملة من العوامل األخرى
املرتبطة بهوية األح ــزاب املتنافسة
على مقاعد الكنيست وتوجهاتها،
ب ــن ال ـك ـت ـلــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـي ـمــن ،وتـلــك
املقابلة لها (كتلتا الوسط واليسار)،
إضــافــة إل ــى األحـ ــزاب الـعــربـيــة التي
سيكون لها تأثير هذه املرة ،في حال
ُّ
تحقق فرضية فوز غانتس ،وإن كان
استبعاد فوزه ما زال قائمًا.
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لـلـمــرة األول ــى مـنــذ أســابـيــع طويلة،
أظهر استطالع للرأي أجرته «قناة
كان» أنه في حال إجراء االنتخابات
اآلن ،سـيـتـقــدم «ال ـل ـي ـكــود» بــرئــاســة
ن ـت ـن ـيــاهــو ع ـل ــى ت ـح ــال ــف مـنــافـسـيــه
الوسطي ،الذي يتضمن في الئحته
رؤسـ ــاء األرك ـ ــان ال ـثــاثــة الـســابـقــن:
ب ـ ـنـ ــي غـ ــان ـ ـتـ ــس ومـ ــوش ـ ـيـ ــه ي ـع ـل ــون
وغابي أشكنازي ،إضافة إلــى وزير
املــالـيــة الـســابــق يــائـيــر الب ـيــد .تظهر
نـتــائــج االس ـت ـطــاع ف ــوز «الـلـيـكــود»
برئاسة نتنياهو بـ 31مقعدًا ،مقابل
 30مقعدًا الئـتــاف «أزرق ـ ـ أبيض»
ب ــرئ ــاس ــة غ ــان ـت ــس .واأله ـ ــم م ــن هــذه
الـنـتـيـجــة ُ ،أن «ال ـل ـي ـكــود» واألحـ ــزاب
األخ ـ ــرى امل ـك ـ ِّـون ــة لـلـكـتـلــة الـيـمـيـنـيــة
ستفوز بــ 63مقعدًا (مــن أصــل ،)120
فيما تـفــوز كتلتا الــوســط والـيـســار
إض ــاف ــة إل ــى األح ـ ــزاب الـعــربـيــة ب ــ57
مقعدًا.
ويظهر االستطالع أن التوزع الكلي
ملـقــاعــد الكنيست بــن الـكـتــل الـثــاث
شبه ثــابــت ،على رغــم تقدم الحزبني
ال ــرئـ ـيـ ـس ــن فـ ـيـ ـه ــا أو ت ــراج ـع ـه ـم ــا.
ف ــال ـن ـت ـي ـج ــة املـ ـ ــوزعـ ـ ــة عـ ـل ــى ال ـي ـم ــن
م ــن ج ـه ــة ،وع ـل ــى ال ــوس ــط وال ـي ـســار
وفـلـسـطـيـنـيــي  48م ــن ج ـهــة أخـ ــرى،
ت ـكــاد ت ـكــون هــي نفسها قـيــاســا إلــى

اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي ال ـســاب ـقــة .ثـبــات
هذه النتيجة يعني بداهة أن غانتس
غ ـي ــر ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق األغ ـل ـب ـيــة
املـطـلــوبــة لـنـيــل الـثـقــة ف ــي الكنيست
املقبل ،ونيل تأييد  61مقعدًا لتأليف
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،خ ــاص ــة مـ ــع ت ــأكـ ـي ــد كــل
األحزاب اليمينية أنها لن تشارك في
االئ ـتــاف مـعــه ،مــا يعني أن فرضية
بقاء نتنياهو هي األكثر ترجيحًا ،إن
َّ
لم تكن ُمسلمًا بها.

السمة الغالبة للحمالت
االنتخابية هي سعي أحزاب
اليمين إلى انتقاد نتنياهو
وفي ما يرتبط باألحداث والتصعيد
األمني األخـيــر ،إن على جبهة قطاع
غـ ــزة أو ف ــي ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،وم ــن
ب ـي ـن ـه ــا إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـص ـ ــاروخ ـ ــن عـلــى
تــل أبـيــب الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،وكــذلــك
«ع ـم ـل ـيــة أريـ ـئـ ـي ــل» ف ــي ال ـض ـف ــة قـبــل
ي ــوم ــن ،ل ــم ت ـك ــن ال ـن ـت ــائ ــج م ـتــواف ـقــة
م ـ ــع تـ ــوق ـ ـعـ ــات ال ـ ـب ـ ـعـ ــض :ك ـ ــل ح ــدث
أم ـن ــي ي ـس ـت ـجــد يـ ـ ــؤدي إلـ ــى تـحــريــك
امل ــزاي ــدات بــن األح ــزاب اإلسرائيلية
على اختالف توجهاتها ،لكن إعادة

ت ــوزي ــع األص ـ ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــة ب ـعــد أن
ت ـتــأثــر بـ ــاألحـ ــداث األم ـن ـي ــة ال تلغي
الغلبة اليمينية من منظور النتائج
الـكـلـيــة لــان ـت ـخــابــات ،ويـبـقــى الـفــرق

ق ــائ ـم ــا مل ـص ـل ـحــة الـ ـيـ ـم ــن ،مـ ــن دون
تغييرات تذكر.
وب ـصــورة عــامــة ،قبل ثــاثــة أسابيع
عـ ـل ــى م ــوع ــد االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،ال ـس ـمــة

في حال إجراء االنتخابات اآلن ،سيتقدم «الليكود» على تحالف منافسيه الوسطي (أ ف ب)

ال ـغــال ـبــة لـلـحـمــات االن ـت ـخــاب ـيــة هي
س ـع ــي أحـ ـ ـ ــزاب ال ـي ـم ــن إل ـ ــى ان ـت ـقــاد
نتنياهو وأدائه على املستوى األمني
في مواجهة الفلسطينيني ،واملزايدة
عليه بضرورة توجيه ضربات أكثر
وخـ ـ ــوض م ــواجـ ـه ــات أعـ ـن ــف وأك ـث ــر
اتـســاعــا ،وتـحــديـدًا مــن ِقـ َـبــل األح ــزاب
الـيـمـيـنـيــة املـ ـه ــددة بــال ـس ـقــوط ،مثل
حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة وزير
األم ـ ــن ال ـس ــاب ــق أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان،
فيما يتلقى نتنياهو ،على الخلفية
األمنية نفسها ،انتقادات من اليسار
والوسط ،مع اتهامه بفقدان السياسة
الناجعة ضــد الفلسطينيني وسائر
ملفات التهديد األكثر إلحاحًا لألمن
اإلسرائيلي.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـسـ ـع ــى الس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ـص ـف ــة
األمنية والخبرة العسكرية السابقة
لديه ،وصف غانتس ،نتنياهو ،بأنه
«ض ـع ـيــف» ف ــي مــواج ـهــة الـتـحــديــات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف امل ـ ـ ـجـ ـ ــاالت،
وت ـحــدي ـدًا م ــع ال ـجــانــب الفلسطيني
في قطاع غزة ،وانتقد قبوله تحويل
األموال القطرية إلى حركة «حماس»
ف ــي ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،وك ـث ــرة حــدي ـثــه عن
امل ـل ــف الـ ـن ــووي واألس ـل ـح ــة ال ـنــوويــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ،م ــن دون ف ـع ــل أي ش ــيء
للحؤول دونها.

ال تـ ـ ــزال ال ـص ــدم ــة ت ـخ ـ ّـي ــم ع ـل ــى األوسـ ـ ـ ــاط األم ـن ـيــة
واإلعالمية اإلسرائيلية ،وذلــك بعد مــرور  24ساعة
على تنفيذ عملية سلفيت ،بالقرب مــن مستوطنة
«أريئيل» ،شمالي الضفة الغربية املحتلة.
إذ ارتفع عدد قتلى العملية إلى اثنني ،وذلك بعد إعالن
مستشفى «بيلنسون» في بيتح تكفا ،صباح أمس،
وف ــاة مستوطن مـتــأثـرًا بــالـجــروح الـتــي أصـيــب بها.
وقــالــت وســائــل إعــام الـعــدو إن القتيل هــو الحاخام
أحيعاد إيتنغر ( 47عــامــا) ،الفتة إلــى أنــه عــاش في
مستوطنة «عيلي» في الضفة الغربية املحتلة ،وشغل
منصب رئيس املدرسة الدينية« ،عوز وأموناه» ،في
جنوب تل أبيب.
التخبط ال ــذي تعيشه األجـهــزة األمنية اإلسرائيلية
انعكس على وسائل إعــام العدو ،إذ تناقلت مواقع
وصحف إسرائيلية خبر محاصرة الشاب عمر أبو
ليلى ( 19عامًا) واغتياله ،الذي يتهمه العدو بتنفيذ
عملية الطعن وإطالق النار قرب مستوطنة «أريئيل»،
التي أدت إلى مقتل الجندي غال كايدان ،وهو ما تبني
ُ
أنه غير صحيح ونفي الحقًا.
وكانت قوة من جيش االحتالل قد دهمت منزل عائلة
أبــو ليلى ،الليلة املــاضـيــة ،واعتقلت وال ــده وشقيقه.
كذلك ،فرض العدو إغالقًا على قرى الزاوية وبورقني
والديك ،وأقام غرفة عمليات أمامية مشتركة لجيش
االحتالل و«الشاباك».
رئيس حكومة الـعــدو ،بنيامني نتنياهو ،قــال خالل

األمنية باالستعداد لهدم منزل أبو ليلى.
وتابع« :نستخلص جميع العبر ،وال أريد أن أدخل في
تفاصيل الحادث .نعلم أننا نخوض حربًا متواصلة،
وهذا يتطلب بطبيعة الحال انتشارًا لقوات عسكرية،
ول ـكــن ف ــي نـهــايــة امل ـط ــاف نـحــن نـنـتـصــر ،وسنلقي
القبض عليهم».
إل ــى ذل ــك ،قــالــت مصلحة الـسـجــون اإلســرائـيـلـيــة إن
حــريـقــا انــدلــع فــي ع ــدد مــن ال ـغــرف فــي أح ــد أقـســام
سجن «رامون» ،ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.
وبحسب مصلحة السجون ،فــإن الحريق اندلع في
 10غرف تابعة لقسم ألسرى «حماس» ،وقد جرت
السيطرة عليه.
واندلعت املواجهات بعدما حاول العدو نقل األسرى
إلـ ــى أقـ ـس ــام قــري ـبــة م ــن أجـ ـه ــزة ال ـت ـش ــوي ــش .وق ــال
املراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحــرونــوت»،
يــوســي يـهــوشــع ،إن «الـحــريــق نـشــب بـعــد مـحــاوالت
إدارة السجن لنصب أجـهــزة تشويش فــي األقسام
األمنية» .من جهته ،أشــار عضو املكتب السياسي
في حركة «حماس» ،األسير املحرر موسى دودين،
إلى أن األحــداث وقعت «بعد محاولة إجبار األسرى
دهمت قوة من جيش االحتالل منزل عائلة منفذ
ع ـل ــى دخـ ـ ــول ال ـق ـس ــم امل ـغ ـل ــف ب ــأج ـه ــزة ال ـت ـشــويــش
العملية ،واعتقلت والده وشقيقه (أ ف ب)
ّ
«مصرون على
الضارة» .وأضاف دودين أن األسرى
ً
زي ــارت ــه م ـك ــان وق ـ ــوع الـعـمـلـيــة إن ــه «أع ـط ــى ال ـضــوء إزالــة أجهزة التشويش املميتة ،استكماال لسجلهم
األخـضــر لبناء  840وح ــدة سكنية فــي مستوطنة النضالي الطويل ضد إدارة سجون االحتالل».
(األخبار)
أري ـئ ـي ــل» .وأض ـ ــاف أن ــه أصـ ــدر تـعـلـيـمــات لــأجـهــزة

