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العالم

العالم

سوريا

فلسطين

ّ
المقاومة تمهل العدو أسبوعًا :أيدينا على الزناد

ّ
ّ
عمليات الجيش مستمرة:
النار تعيد رسم «توافقات إدلب»
تبدو «المنطقة المنزوعة السالح» ّهدفًا
أساسيًا للعمليات العسكرية التي دشنها
الجيش السوري وحلفاؤه قبل يومين
انطالقًا من ريف حماة الشمالي .وفيما
ّ
القطعية بشأن مسار
تغيب المعلومات
المستقبلي واألهداف النهائية
العمليات ّ ّ
لها ،يبدو جليًا أن كسر الجمود الذي
فرضته «توافقات سوتشي» يأتي على
رأس تلك األهداف
صهيب عنجريني
ُ
طــويــت صـفـحــة «الـسـتــاتـيـكــو» الــذي
ً
ه ـي ـمــن ع ـل ــى امل ـش ـه ــد ال ـ ـسـ ــوري م ــدة
طويلة .وبرغم أن الشهرين األخيرين
حفال بــاخـتــراقــات ميدانية متبادلة
للتفاهمات القائمة فــي شــأن إدلــب،
ل ـ ــم ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز االخ ـ ـت ـ ــراق ـ ــات ك ــون ـه ــا
مــوض ـعـ ّـيــة ومــرح ـلـ ّـيــة .أم ــا ت ـطــورات
األيـ ــام األخ ـي ــرة ،ف ـجــاءت مـغــايــرة ملا
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س ـبــق ،وع ـلــى غـيــر جـبـهــة وأك ـثــر من
صعيد .إذ تشهد أرياف حلب وحماة
ّ
مستمرًا
والــاذق ـيــة حــراكــا مـيــدانـيــا
ُ
ت ـ ـ ـ ــدرج فـ ــي إط ـ ـ ـ ــاره أيـ ـض ــا ع ـم ـل ـيــات
الـقـصــف املـسـتـمــرة ملـنــاطــق سيطرة
املجموعات املسلحة في أرياف إدلب،
ومناطق سيطرة الدولة السورية في
حلب والالذقية وريف حماة.
ت ـت ـضــاعــف أه ـم ـ ّـي ــة هـ ــذه ال ـت ـط ــورات
ُ ّ
عطفًا على مــا قــد تشكله مــن تغيير
فــي خــريـطــة الـتـفــاهـمــات الـ ّسـيــاسـ ّـيــة
بــن مختلف الالعبني املــؤثــريــن ،وال
ّ
سيما «ضامنو أستانا» ،ســواء كان
ذلـ ــك ال ـت ـغ ـي ـيــر ت ـع ــزي ـزًا لـلـتـفــاهـمــات
ُ ّ
ال ـق ــائ ـمــة وإن ـ ـفـ ــاذًا ل ــأج ــزاء امل ـعــل ـقــة
مـ ـنـ ـه ــا ،أو تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـرًا ل ـ ـهـ ــا ،أو ح ـتــى
ً
ن ـس ـفــا ك ــام ــا أو ج ــزئ ـ ّـي ــا .وأب ـ ـ ــرز مــا
ّ
ت ــوس ــم ب ــه الـ ـتـ ـط ـ ّـورات امل ـيــدان ـيــة في
األي ــام األخ ـيــرة أنـهــا تــؤســس مناخًا
مالئمًا لسحب «قــواعــد اللعبة» في
إدل ـ ــب وم ـح ـي ـط ـهــا م ــن ت ـحــت ع ـبــاءة
التركية .ويبدو ّ
ّ
جليًا أن ما
الرغبات
ّ
ستتمخض عنه مجريات امليدان في
ُ
األسابيع القليلة املقبلة سيعيد رسم

األمم المتحدة تطالب بـ«العودة إلى سوتشي»
طالب األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوتيريش ،بـ«ضرورة حماية املدنيني في
إدلب» .وأعرب بيان صادر عن املتحدث باسم غوتيريتش عن القلق «إزاء الهجمات
الجوية التي استهدفت مواقع تمركز املدنيني والبنى التحتية ،وما نجم عنها من مقتل
وجرح مئات املدنيني ونزوح أكثر من  150ألف شخص» .ودعا البيان جميع األطراف
إلى «إعادة التزام ّترتيبات وقف إطالق النار ومذكرة التفاهم املوقعة في  17أيلول
 .»2018بدوره ،حذر «مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان» من املخاطر التي «تحيق
بمئات آالف النازحني في شمال حماة وجنوب إدلب في ظل التصعيد العسكري
األخير» .وقالت املتحدثة باسم املكتب ،رافينا شمداساني ،إن «الفارين من األعمال
العدائية معرضون لخطر كبير ويواجهون مخاوف خطيرة تتعلق بالحماية على
طول الطريق».

ت ـفــاه ـمــات «س ــوت ـش ــي» ُ
وم ـخ ــرج ــات
«أسـ ـت ــان ــا» ب ــال ـ ّـن ــارُ .
وي ـش ـك ــل ذلـ ــك ـ ـ
ح ــال حــدوثــه ـ ـ قلبًا لـلـمـعــادلــة التي
طبعت املـشـهــد ال ـســوري فــي مرحلة
بعد حلب» .وكانت تلك املعادلة
«ما ً
قــائ ـمــة ع ـلــى ه ـنــدســة ن ـتــائــج معظم
امل ـع ــارك ف ــوق ط ـ ــاوالت ال ـســاســة (أو
تحتها) فــي شكل استباقي .وحتى
وقــت قريب ،أفلحت أنقرة في ضبط
ّ
إيقاع جبهات الشمال بالتناغم مع
ّ
«املنطقة
موسكو ،برغم أن اتفاقات
ُ ّ
املنزوعة السالح» قد ُم ّيعت ولم تنفذ
إال صوريًا.
ّ
بات معروفًا أن هيمنة «هيئة تحرير
ّ
الـ ــشـ ــام» ع ـلــى م ـع ـظــم م ـنــاطــق إدل ــب
(وأجــزاء من ريفي حلب وحماة) في
مطلع الـعــام الـجــاري ج ــاءت بمكانة
انقالب على األهداف املعلنة لـ«اتفاق
سوتشي» الذي كان ُيفترض أن ّ
يمهد
لتضييق رقعة سيطرة «الجهاديني».
أم ــا الـجـيــش ال ـس ــوري ،فــأفـلــح خــال
اليومني املاضيني فــي تحقيق ّ
تقدم
مهم على محور ريف حماة الشمالي.
ّ
أهمية هــذا الـتـقـ ّـدم على
وال تقتصر
عــدد وطبيعة الـقــرى والـبـلــدات التي
ُ
اســت ـع ـيــدت ،ب ــل تـشـمــل نـقـطــة بالغة
ّ
التأثير هي تدشني العمليات البرية
بــان ـت ـصــارات اس ـتــرات ـي ـج ـ ّيــة .وبــرغــم
ّ
الهجوم املعاكس الذي شنه مسلحو
ّ
«ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام» و«جـ ـي ــش الـ ـع ــزة»
ب ـغ ـيــة اسـ ـتـ ـع ــادة ت ــل ع ـث ـم ــان ،نـجــح
الـجـيــش فــي تثبيت نـقــاط سيطرته
فـ ــي كـ ــل املـ ـن ــاط ــق الـ ـت ــي دخ ـل ـه ــا فــي
ّ
ال ـي ــوم ــن األخـ ـي ــري ــن ،م ــا ع ـ ــزز األث ــر
النفسي لهزيمة الهيئة وحلفائها.
نتائج اليومني األولني من العمليات
تـمـنــح ال ـج ـيــش أف ـض ـلـ ّـيــة ق ـطــع طــرق
اإلمداد بني قلعة املضيق (ريف حماة
الشمالي الغربي) ،وبلدة كفرنبودة
(ريـ ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـش ـم ــال ــي ا ًلـ ـش ــرق ــي).
وت ـ ـب ـ ــدو األخ ـ ـي ـ ــرة وج ـ ـه ـ ــة مــرج ـحــة
لعمليات الجيش فــي األي ــام املقبلة،
كـمــا يشكل مثلث «مـ ــورك ،كفرزيتا،
املحور املقابل) هدفًا
اللطامنة» (على ّ
بالغ األهمية .وتــؤشــر كثافة نشاط

انتهت المواجهة األخيرة
بين المقاومة والعدو
بنقطة لمصلحة األولى ،رغم
الخسائر الكبيرة الناتجة من
القصف اإلسرائيلي العنيف.
كال الطرفين على يقين
من أن مواجهة قريبة
وقوية ستحدث ،لكن ال حرب
في المدى المنظور ،فيما
أمهلت الفصائل الوسطاء
أسبوعًا إلتمام جزء أساسي
من التفاهمات
غزة ـــ هاني إبراهيم

ّ
ّ
كثافة نشاط الطيران الحربي على أن تخفيض وتيرة العمليات ونطاقها غير
تؤشر
ّ
مطروح حاليًا (أ ف ب)

ّ
ال ـط ـيــران الـحــربــي امل ـتــزايــدة عـلــى أن
تخفيض وتيرة العمليات ونطاقها
ّ
غ ـي ــر مـ ـط ــروح ح ــال ـ ّـي ــا ،ب ــل ي ـب ــدو أن
ُ
االستعدادات قد استكملت على عدد
ّ
من املحاور األخرى لتدشني عمليات
بـ ّ
ـري ــة ب ــات ــت ف ــي انـ ـتـ ـظ ــار «ال ـس ــاع ــة
الصفر».
ُ
ومـ ــن امل ـن ـت ـظــر أن ت ـش ـكــل ال ـض ـغــوط
ً
عامال ّ
يحد فعالية
الداخلية التركية
أنـقــرة فــي التأثير بعمليات الجيش
ال ـ ـسـ ــوري راه ـ ـنـ ــا ،فـ ــي ظـ ــل ان ـش ـغــال
الرئيس رجب طيب أدروغان ،وحزبه،
في معركة إعادة االنتخابات البلدية
ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،وت ــزاي ــد ال ـت ـحـ ّـديــات
االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة امل ــرت ـب ـط ــة بــاس ـت ـقــرار
ّ
ّ
الـلـيــرة الـتــركــيــة .مــع كــل مــا ت ـق ــدم ،ال
يمكن الحديث عــن «عملية شاملة»
تطمح إلــى استعادة كامل إدلــب في
ال ــوق ــت الـ ــراهـ ــن ،ال ب ـس ـبــب صـعــوبــة
تدشني معركة بهذا الحجم فحسب،
بـ ــل ب ـف ـع ــل ال ـ ـتـ ّــداخـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
ّ
الــدول ـيــة امل ـتــوق ـعــة .وم ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى «امل ـن ـط ـقــة امل ـنــزوعــة
ُ
ُ
الـ ـ ـس ـ ــاح» املـ ـفـ ـت ــرض ــة ت ـش ـك ــل هــدفــا
أساسيًا لعمليات الجيش السوري
ّ
ف ــي مــرحـلـتـهــا ال ــراه ـن ــة .وي ـع ــزز ذلــك
ّ
الرسمية على
حرص وسائل اإلعالم
إدراج عـمـلـيــات األي ـ ــام األخـ ـي ــرة في
إطار «الرد على خروق اإلرهابيني».

ال تعكس كواليس
«تحرير الشام» استعدادًا
إلفراغ «المناطق
المنزوعة السالح»

م ـ ــن دون تـ ـق ــدي ــم نـ ـف ــي أو ت ــأك ـي ــد،
يـ ـ ـش ـ ــدد مـ ـ ـص ـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري سـ ـ ــوري
ّ
عـلــى أن «خــري ـطــة عـمـلـيــات الجيش
ال ـس ــوري واض ـحــة مـنــذ زم ــن طــويــل،
ّ
وه ــي تشمل ك ــل املـنــاطــق الخاضعة
لسيطرة اإلرهابيني» .ويؤكد املصدر
أن «ال ـع ـل ــم ال ـ ـسـ ــوري س ـي ــرف ــرف فــي
كــل تـلــك امل ـنــاطــق ،ال ـس ــؤال فـقــط هــو:
متى؟ والجواب ّ
تقرره القيادة في كل
مرحلة ،وتــرون نتائجه في امليدان».
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ي ـحــرص امل ـصــدر
ّ
إن «ال ـج ـيــش قـ ـ ٌ
ـادر على
عـلــى ال ـقــول
نزع األسلحة الثقيلة والخفيفة ومن
يـحـمـلـهــا م ــا دامـ ــت االت ـف ــاق ــات حـبـرًا
ّ
ّ
على ورق ،وإن اإلرهــابـيــن توهموا
قدرتهم على فرض أمر واقع».

وت ـ ــرج ـ ــع آخ ـ ـ ــر م ـ ـحـ ــاولـ ــة روسـ ـ ـي ـ ــة ـ ـ
سوتشي»
تركية ،إلنقاذ «تفاهمات
ُ
إلــى آذار/مـ ــارس املــاضــي ،حــن أعلن
ّ
تسيير «دوري ــات مشتركة» .وتكفل
ّ
وق ــت قـصـيــر ف ــي تـظـهـيــر حـقـيـقــة أن
املسألة لم ُ
ّ
تركية
تعد كونها محاولة
ل ـ ــ«شـ ــراء الـ ــوقـ ــت» ،ل ـي ـب ــوء «تـسـيـيــر
الــدوريــات» بالفشل بعد أن أحجمت
(أو عجزت) أنقرة عن فرضه (راجــع
«األخبار»  9آذار  .)2018وحتى اآلن ،ال
ّ
تعكس كواليس املجموعات املسلحة
(وال سـ ّـيـمــا «هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام»)
ّ
سلميًا،
استعدادًا لــ«تــدارك ما فــات»
والرضوخ لفكرة الدوريات املشتركة،
وإف ــراغ «املناطق املنزوعة السالح».
على العكس من ذلــك ،تؤكد مصادر
ّ
«جهادية» ،في حديث إلى «األخبار»،
ّ
ّ
أن «النية معقودة على استعادة كل
املناطق التي انحاز عنها املجاهدون
(ف ــي إشـ ــارة إل ــى ال ـبــانــة والـجـنــابــرة
وتل عثمان االستراتيجي)» .وحتى
اآلنُ ،يشكل تكثيف عمليات الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ع ــائ ـق ــا يـ ـح ــول دون ق ــدرة
ّ
«تـحــريــر ال ـش ــام» عـلــى ش ــن عمليات
هـجــومـ ّـيــة ف ــي م ـح ــاور أخـ ــرى ،بغية
تـخـفـيــف ال ـض ـغــط ع ــن م ـنــاطــق ريــف
ّ
حماة الشمالي ،لكن هذا الخيار يظل
حاضرًا في حسابات «تحرير الشام»
وحلفائها.

على رغــم حالة الـهــدوء التي يعيشها
قطاع غزة منذ فجر أول من أمس بعد
إعــان التوصل إلــى «تهدئة متزامنة»
ب ــن ف ـص ــائ ــل املـ ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وال ـعــدو اإلســرائـيـلــي ،ال ت ــزال املقاومة
ت ـع ـيــش ح ــال ــة اس ـت ـن ـف ــار قـ ـص ــوى مــع
اسـ ـتـ ـم ــرار االحـ ـتـ ـي ــاط ــات ع ـل ــى جـمـيــع
األص ـ ـ ـعـ ـ ــدة خ ـش ـي ــة غ ـ ـ ــدر إس ــرائـ ـيـ ـل ــي
وع ـ ـ ــودة ال ـت ـص ـع ـيــد ،ك ـم ــا ت ـف ـيــد بــذلــك
مصادر مطلعة تؤكد «وجود معطيات
ب ـع ــدم رغ ـب ــة االحـ ـت ــال ف ــي تـنـفـيــذ ما
اتـفــق عـلـيــه» ،ول ـهــذا أمـهـلــت الفصائل
االحتالل أسبوعًا لتنفيذ بعض البنود
األساسية من التفاهمات .فبالتوازي
مع التصريحات اإلسرائيلية املتكررة
بــأن الجولة القتالية لــم تنتهِ  ،إضافة
إل ــى اس ـت ـمــرار ت ـعــزيــزات جـيــش الـعــدو
على ح ــدود الـقـطــاع ،تــواصــل املقاومة
اسـ ـتـ ـع ــداداتـ ـه ــا الحـ ـتـ ـم ــال اس ـت ـئ ـنــاف
امل ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة ،كـ ـ ـم ـ ــا ق ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـصـ ـ ــدر ف ــي
«غ ــرف ــة عـمـلـيــات امل ـق ــاوم ــة املـشـتــركــة»
لـ«األخبار».
امل ـص ــدر نـ ّـبــه إل ــى أن ــه «رغـ ــم ت ـقــديــرات
املـقــاومــة أنــه ال نية جــديــة لــدى رئيس
ح ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ــدو ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـيــاهــو
بــالــذهــاب إلــى مــواجـهــة واسـعــة حاليًا
أو فــي الــوقــت ال ـقــريــب ،ات ـخــذت قـيــادة
املـقــاومــة تــدابـيــر أمـنـيــة مكثفة خشية
الغدر واستهداف قيادات كبيرة بهدف
تــرمـيــم ال ـعــدو صــورتــه أم ــام مجتمعه

بـعــد الـضــربــات املــوجـعــة الـتــي تلقاها
ف ــي امل ــواج ـه ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة» .وع ـل ــى خط
ـواز ،كـشــف امل ـص ــدر ع ــن «ت ـحــذيــرات
مـ ـ ٍ
أوصـلـتـهــا املـقــاومــة إل ــى الــوسـطــاء من
ّ
تنكر االح ـتــال لتنفيذ مــا اتـفــق عليه
خــال األسـبــوع الـجــاري ،وإال فاألمور
ذاهبة إلى التصعيد» ،مضيفًا« :املوجة
سـ ـتـ ـك ــون أك ـ ـبـ ــر وأشـ ـ ـ ــد ق ـ ـسـ ــوة ،فـيـمــا
سيكون الــرد على سياسة االغتياالت
مـغــايـرًا إل ــى ح ـ ّـد ضــربــات كـبـيــرة على
مـنـطـقــة ال ــوس ــط ،وخ ــاص ــة مــدي ـنــة تل
أبيب ،باإلضافة إلــى استخدام أدوات
عسكرية أخرى» دون إيضاح ماهيتها.
على صعيد الوساطات ،وصل مبعوث
األم ــم امل ـت ـحــدة لــ«عـمـلـيــة ال ـس ــام» في
الشرق األوســط ،نيكوالي مالدينوف،
إلى القاهرة ،أمس ،في زيارة تستغرق
يـ ــومـ ــن ي ـل ـت ـق ــي خ ــالـ ـه ــا املـ ـس ــؤول ــن
املصريني للتباحث في تثبيت الهدوء
ف ــي غـ ــزة .وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،كشفت
م ـ ـصـ ــادر فـ ــي «ح ـ ـمـ ــاس» أن املـ ـن ــدوب
ال ـق ـطــري إل ــى األراض ـ ــي الفلسطينية،
مـحـمــد ال ـع ـم ــادي ،ق ــد ي ـصــل ال ــى غــزة
نـهــايــة األس ـبــوع ال ـجــاري لـبــدء تــوزيــع
املنحة القطرية على العائالت الفقيرة
واملــوظـفــن ،وهــي جــزء مــن التفاهمات
الـتــي اتـفــق عليها مسبقًا ،لكن العدو
م ــاط ــل ف ــي ت ـن ـف ـيــذهــا ق ـب ــل الـتـصـعـيــد
األخ ـ ـيـ ــر .وب ـي ـن ـمــا ن ـق ـلــت ق ـن ــاة «كـ ــان»
العبرية أمس أن رئيس حكومة العدو
ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو سـ ـيـ ـص ـ ّـدق عـلــى
إدخـ ــال  30مـلـيــون دوالر م ــن الــدوحــة
إل ــى غ ــزة كـجــزء مــن الـتـفــاهـمــات ،أعلن
أمير قطر تميم بن حمد تقديم منحة
ق ـ ــدره ـ ــا  480مـ ـلـ ـي ــون دوالر «ل ــدع ــم
الشعب الفلسطيني ومــوازنــة السلطة
الفلسطينية وبــرامــج األم ــم املتحدة»،
على أن يكون  180مليونًا منها منحة
لـغــزة ،و 300مليون لخزينة السلطة،
منها  50كمنحة و 250كقرض تسدده
رام الله ،وفــق عضو «اللجنة املركزية
لحركة فتح» حسني الشيخ.
وب ـ ـشـ ــأن ب ـق ـي ــة الـ ـتـ ـف ــاهـ ـم ــات ،ال تـ ــزال
حـ ــالـ ــة اإلغـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـت ــواصـ ـل ــة ف ـ ــي غ ــزة
م ـنــذ ال ـس ـبــت امل ــاض ــي أمـ ــام الـبـضــائــع
ومنطقة الصيد البحري .لكن صحيفة
«ه ــآرت ــس» ال ـع ـبــريــة كـشـفــت أم ــس أن
نـتـنـيــاهــو ص ـ ّـدق عـلــى تـجــديــد إدخ ــال
شاحنات الوقود إلى القطاع بموجب
تفاهمات وقف النار التي تمت برعاية
مـصــريــة وأم ـم ـيــة ،مـشـيــرة إل ــى أن من

املتوقع تجديد إدخ ــال البضائع بعد
غــد (الـخـمـيــس) فــي ســاعــات منتصف
ال ـل ـيــل ،أي بـعــد ان ـت ـهــاء اإلغـ ــاق الـتــام
على الضفة املحتلة وغزة خالل يومي
«إح ـيــاء ذك ــرى الـجـنــود اإلســرائـيـلـيــن
الـقـتـلــى» و«االس ـت ـق ــال» ،عـلــى أن يتم
تــوس ـيــع مـنـطـقــة ال ـص ـيــد ال ـب ـحــري في
الساعات أو األيام املقبلة.
رغ ـ ــم مـ ــا سـ ـب ــق ،ت ـظ ـه ــر ت ـصــري ـحــات
ن ـت ـن ـيــاهــو ت ــوج ـه ــا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا إل ــى
التصعيد القريب ،وال سيما أنــه قال
إن «املعركة مع غزة لم تنتهِ وتتطلب
الصبر والحكمة ...أصــدرت تعليمات
للجيش باالحتفاظ بتعزيزات القوات
املــدرعــة واملــدفـعـيــة» .كــذلــك ،تواصلت
التلميحات اإلســرائـيـلـيــة إل ــى إمـكــان
ان ـه ـي ــار ال ـت ـه ــدئ ــة وانـ ـ ـ ــدالع مــواج ـهــة
جــديــدة .وتوقع املحلل العسكري في
«هآرتس» ،عاموس هرئيل ،أن تندلع
امل ــواج ـه ــة م ــع «حـ ـم ــاس» و«ال ـج ـه ــاد
اإلس ـ ــام ـ ــي» ق ــريـ ـب ــا ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن

منحت الدوحة السلطة
الفلسطينية  480مليون
دوالر؛  180منها لغزة

الجيش اإلسرائيلي بــدأ يتحدث عن
إمـكــانـيــة عـمـلـيــة واس ـع ــة ف ــي الـقـطــاع
ب ـح ـل ــول األشـ ـه ــر امل ـق ـب ـل ــة .أم ـ ــا كـبـيــر
امل ـع ـل ـقــن ال ـع ـس ـكــريــن ف ــي ال ـق ـن ــاة الـ ـ
 12ال ـع ـب ــري ــة ،رونـ ـ ــي دانـ ـيـ ـي ــل ،ف ـقــال
إن ــه «سيخيب ظــن كــل مــن يعتقد أن
جــولــة التصعيد األخ ـيــرة ستؤسس
لـحــالــة مــن االس ـت ـق ــرار» ،مــرجـعــا ذلــك
إل ــى ع ــودة «م ـس ـيــرات ال ـع ــودة» التي
«س ـن ـب ــدأ ب ـع ــده ــا بـ ـع ـ ّـد األي ـ ـ ــام حـيــث
تنتهي برشقة صاروخية أخرى على
إسرائيل».
فــي املـقــابــل ،كشفت «كـتــائــب الـقـســام»،
ال ـج ـن ــاح ال ـع ـس ـكــري لـ ــ«حـ ـم ــاس» ،عن
نجاحها في تجاوز «القبة الحديدية».
وقــال املتحدث باسمها «أبــو عبيدة»،
في تغريدة على «تويتر»« :لقد نجحت
كتائب القسام بفضل الله في تجاوز
م ــا يـسـمــى الـقـبــة ال ـحــديــديــة بــاعـتـمــاد
تكتيك إط ــاق عـشــرات الـصــواريــخ في
الــرش ـقــة الـ ــواحـ ــدة» ،مـضـيـفــا« :كـثــافــة
ال ـن ـيــران الـعــالـيــة والـ ـق ــدرة الـتــدمـيــريــة
ال ـك ـب ـي ــرة لـ ـلـ ـص ــواري ــخ الـ ـت ــي أدخ ـل ـه ــا
الـقـســام على خــط املـعــركــة نجحتا في
إيقاع خسائر كبيرة ودمار لدى العدو،
م ــا أربـ ــك ك ــل ح ـســابــاتــه» .ك ـمــا كشفت
«س ــراي ــا ال ـق ــدس» ،ال ـج ـنــاح الـعـسـكــري
لـ«الجهاد اإلسالمي» خالل املعركة عن
ص ــاروخ جــديــد استخدمته ألول مــرة
أطلقت عليه اسم «بدر  ،»3وهو يحمل
رأس ــا مـتـفـجـرًا كـبـيـرًا ،مـتــوعــدة الـعــدو
بأن «القادم أعظم».

ّ
كليًا وّ 700
دمر نحو  130وحدة سكنية ّ
بأن العدوان ّ
جزئيًا (أ ف ب)
أفادت وزارة اإلسكان

تركيا

إعادة انتخابات بلدية إسطنبول :أردوغان أمام رهان محفوف بالمخاطر
ّ
تمكن رجب طيب أردوغان
من تحقيق مراده ،عبر
إعالن اللجنة العليا لالنتخابات
إعادة االنتخابات البلدية في
إسطنبول ،على اعتبار أنها
«شهدت مخالفات» ،على
ّ
حد زعم الحزب الحاكم .إال أن
هذه اإلعادة دونها مخاطر
ّ
عدة على أردوغان وحزبه،
وال ّسيما أن الفوز فيها غير
محتم لمصلحته

بعد طـعــون ع ـ ّـدة وضـغــوط ألسابيع
مارسها حزب الرئيس التركي رجب
طيب أردوغ ــان ،ألغت اللجنة العليا
لــانـتـخــابــات ،أول مــن أم ــس ،نتائج
االقتراع الذي جرى بتاريخ  31آذار/
مـ ــارس ،وف ــاز فـيــه أك ــرم إم ــام أوغـلــو
م ــن حـ ــزب «الـ ـشـ ـع ــوب ال ـج ـم ـه ــوري»
ـارض ،برئاسة بلدية إسطنبول.
املـعـ
ُ
وكــان قد أعلن فوز أكــرم إمــام أوغلو،
ف ــي مـنـتـصــف ن ـي ـســان /أب ــري ــل ،بعد
أســاب ـيــع م ــن ال ـج ــدل ب ـشــأن الـنـتــائــج
وإع ـ ــادة ف ــرز جــزئــي ل ــأص ــوات .لكن
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
وحــزبــه «الـعــدالــة والتنمية» الحاكم،
ط ــالـ ـب ــا مـ ـ ـ ـ ــرارًا بـ ــإل ـ ـغـ ــاء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
إس ـط ـن ـبــول بــزعــم حـ ــدوث مـخــالـفــات
ّ
وتفوق إمام أوغلو
على نطاق واسع.
على رئيس ال ــوزراء السابق بن علي
ي ـل ــدري ــم ،بـنـحــو  13أل ــف صـ ــوت ،في
امل ــدي ـن ــة ال ـت ــي ي ـب ـلــغ عـ ــدد الـنــاخـبــن

فيها عشرة ماليني ناخب ،األمر الذي
واجهه أردوغ ــان بالقول إنــه مع هذا
الهامش الضئيل «ال أحد يملك الحق
في أن يقول إنه فاز».
أردوغــان ســارع ،أمــس ،إلى الترحيب
بقرار إلغاء نتائج االنتخابات البلدية
في إسطنبول ،معلنًا إعــادة ترشيح
الحزب الحاكم ليلدريم .لكن االقتراع
الجديد سيكون محفوفًا باملخاطر،
ّ
مصممة أكثر
فيما تبقى املـعــارضــة
ً
م ــن أي وقـ ــت مـ ـض ــى ،فـ ـض ــا ع ــن أن
األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة سـيـئــة .وفــي
كـلـمــة أل ـقــاهــا خ ــال اج ـت ـمــاع للكتلة
البرملانية لحزب «العدالة والتنمية»
يترأسه ،أعــاد الرئيس التركي
الــذي
ّ
ال ـت ــأك ـي ــد أن ـ ـ ــه ال ي ـم ـك ــن ت ـج ــاه ــل أو
الـتـغــاضــي عــن املـخــالـفــات الــواضـحــة
الـ ـت ــي ش ــاب ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـحـلـيــة
ف ــي إس ـط ـن ـب ــول .وق ـ ـ ــال« :ن ـح ــن عـلــى
ّ
ث ـقــة ك ـب ـيــرة ب ـح ــدوث ت ــاع ــب مـنــظــم،

وف ـ ـقـ ــدان ل ـل ـشــرع ـيــة وم ـخ ــال ـف ــات فــي
االنتخابات املحلية في إسطنبول».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ـ ــرى فـ ــي ق ـ ـ ــرار ال ـل ـج ـنــة
العليا لالنتخابات الـخــاص بــإعــادة
انـتـخــابــات إسـطـنـبــول ،خـطــوة مهمة
لتعزيز ديموقراطيتنا».
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،الـ ـ ـ ــذي وصـ ـفـ ـت ــه املـ ـع ــارض ــة
بــ«االنـقــاب فــي صناديق االق ـتــراع»،
يفتح الـبــاب أم ــام انـتـخــابــات جديدة
في  23حزيران/يونيو .وفي السياق،
أع ـ ــاد ح ــزب «ال ـش ـع ــب ال ـج ـم ـهــوري»،
ترشيح أكــرم إمــام أوغـلــو لخوضها.
وف ـ ـ ــي ك ـل ـم ــة ل ــزعـ ـي ــم الـ ـ ـح ـ ــزب ك ـم ــال
ك ـ ـل ـ ـي ـ ـت ـ ـشـ ــدار أوغـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو أم ـ ـ ـ ـ ــام ك ـت ـل ـت ــه
الـبــرملــانـيــة فــي الـعــاصـمــة أن ـقــرة ،قــال
إن «إمـ ــام أوغ ـلــو لـيــس مــرشــح حــزب
الشعب الـجـمـهــوري فحسب ،بــل هو
منذ هذه الساعة مرشح لـ 16مليونًا
من سكان إسطنبول».
وف ــي م ـعــرض ّ
رده ع ـلــى قـ ــرار إع ــادة

االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،انـتـقــد
ك ـل ـي ـت ـش ــدار أوغ ـ ـلـ ــو ب ـ ـشـ ــدة ،أع ـض ــاء
اللجنة العليا لــانـتـخــابــات ،متهمًا
إياهم باالنصياع ألوامر السلطة في
الـبــاد .وإذ قــال إن «الضمائر تغلي،
يجب أن نوقف ما يجري» ،فقد أشار
إل ــى أن «املـشـكـلــة خــرجــت عــن كونها

ّإمام أوغلو :الذين
يتخذون ّقرارات في
هذا البلد ربما وقعوا
في الخيانة
مناصرو إمام أوغلو خالل احتجاجات ضد إعادة االنتخابات في إسطنبول (أ ف ب)

م ـش ـك ـلــة رئ ــاس ــة ب ـل ــدي ــة إس ـط ـن ـبــول،
ب ــل أص ـب ـحــت مـشـكـلــة دي ـمــوقــراط ـيــة،
وأخالق ،وضمير في كل تركيا».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،وص ـ ـ ــف رئ ـ ـيـ ــس ب ـل ــدي ــة
إسـطـنـبــول أك ــرم إم ــام أوغ ـل ــو ال ـقــرار
بــ«الـخـيــانــة» .وق ــال إم ــام أوغ ـلــو ،في
خ ـ ـطـ ــاب أمـ ـ ـ ــام اآلالف م ـ ــن أن ـ ـصـ ــاره
ّ
ف ــي ك ـب ــرى مـ ــدن الـ ـب ــاد ،إن «أول ـئ ــك
ّ
الـ ــذيـ ــن يـ ــت ـ ـخـ ــذون قـ ـ ـ ـ ــرارات فـ ــي ه ــذا
ال ـب ـل ــد ّ
رب ـ ـمـ ــا وق ـ ـعـ ــوا فـ ــي ال ـخ ـي ــان ــة.
ّ
ولـكــنـنــا لــن نستسلم أبـ ـدًا ،احتفظوا
ّ
باألمل» .واتسم خطاب رئيس بلدية
إسـطـنـبــول بـنـبــرة هـجــومـيــة ،إذ دعــا
أنصاره إلى «كفكفة دموعهم» ،وقال:
«سترون ،سنفوز معًا جميعًا».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أثـ ــار قـ ــرار اللجنة
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا ل ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات مـ ـ ـخ ـ ــاوف
خــارجـيــة ،فــانـتـقــده وزي ــر الخارجية
األملــانــي هايكو مــاس بوصفه «غير
شفاف وغير مفهوم بالنسبة إلينا».

وق ـ ــال إن «إرادة ال ـنــاخ ـبــن األت ـ ــراك
هي فقط من ّ
يقرر من يتولى رئاسة
ب ـل ــدي ــة إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول» .ك ــذل ــك ،أك ـ ــد أن
«الحفاظ على املبادئ الديموقراطية
مع ظروف انتخابية شفافة هما أهم
أولوياتنا».
ّ
بــالــرغــم مـ ّـمــا ت ـق ـ ّـدم ،يــؤكــد املـحــلـلــون
أن ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ب ــذل ـه ــا أردوغ ـ ـ ــان
إللغاء نتائج االقتراع في إسطنبول،
ُ
ت ـظ ـهــر األه ـم ـيــة ال ـت ــي يــولـيـهــا لـهــذه
املدينة التي تولى في املاضي رئاسة
بـلــديـتـهــا .وي ــؤك ــدون أن ــه لــم يـكــن من
املمكن أن يخسر الرئيس إسطنبول
مـ ــن دون أن ي ـ ـحـ ـ ّـرك س ــاكـ ـن ــا ،ن ـظ ـرًا
لــداللـتـهــا الــرمــزيــة .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
قــال األس ـتــاذ فــي جامعة بيلجي في
إسطنبول إمــري إردوغ ــان ،إن بلدية
العاصمة االقتصادية والديموغرافية
لـلـبــاد تـسـيـطــر عـلــى «م ـ ــوارد مالية
مهمة سيعاد توزيعها» لدعم حزب

«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» .ب ــال ـت ــال ــي ،إن
خ ـ ـسـ ــارة إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول س ـ ـتـ ــؤدي إل ــى
«خ ـ ـسـ ــارة ك ـب ــرى ف ــي ح ـج ــم األم ـ ــوال
امل ــوزع ــة عـلــى شـبـكــات ح ــزب الـعــدالــة
والتنمية ،مــا قــد يضعف ماكينته»،
بحسب األستاذ الجامعي.
وبــالــرغــم مــن أن إم ــام أوغ ـلــو ك ــان قد
ضئيل جـ ـدًا ،إال
ه ــزم يـلــدريــم ب ـفــارق ّ
أن الـ ـف ــوز ال يـ ـب ــدو م ـحــق ـقــا بـحـســب
ّ
م ـح ــل ـل ــن ،ف ـي ـم ــا س ـت ـك ــون ال ـهــزي ـمــة
الثانية كارثية لصورة الرئيس .وقال
إمــري إردوغ ــان« :حاليًا نسبة الفوز
.»%50
مــن جـهـتــه ،رأى األس ـتــاذ فــي جامعة
بيلكنت في أنقرة بيرك إسني ،إنه في
حــال فــوز يلدريم هــذه املــرة «سيكون
فــوزًا منتزعًا ،ألن إمــام أوغـلــو فرض
ن ـف ـســه مــرش ـحــا قـ ـ ــادرًا ع ـلــى تــوحـيــد
املعارضة».
(األناضول ،أ ف ب ،رويترز)

