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العالم

تغير اسم «مؤتمرها» ومكانه:
موسكو ّ
«مؤتمر الحوار» ال «شعوب سوريا» ...وفي سوتشي!
بعيدًا عن تطورات امليدان بني جهتي
ال ـح ــدود ال ـســوريــة وال ـعــراق ـيــة ،شهد
الـ ـي ــوم األول م ــن ج ــول ــة م ـح ــادث ــات
أسـ ـت ــان ــا فـ ــي ن ـس ـخ ـت ـهــا ال ـس ــاب ـع ــة،
أمـ ــس ،اج ـت ـمــاعــات ثـنــائـيــة منفصلة
ب ــن ال ــوف ــدي ــن ال ـس ــوري ــن الـحـكــومــي
واملعارض ،مع وفود الــدول الضامنة
واملراقبني .وبينما تركزت النقاشات
ح ــول مـلـفــات املعتقلني واملختطفني
وإزالـ ــة األل ـغ ــام ،ج ــاءت التصريحات
عـلــى هــامــش االج ـت ـمــاعــات لتكشف
ع ــن بـعــض الـتـفــاضـيــل املـهـمــة حــول
ملف «التسوية في سوريا» .وجاءت
أبـ ــرز تـلــك الـتـصــريـحــات م ــن رئـيــس
الوفد الروسي ألكسندر الفرنتييف،
ال ــذي نقلت عنه وكــالــة «نوفوستي»

ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ي ـ ــرزح تـحـتـهــا (راجـ ــع
«األخبار» العدد  )3276وهو ما حصل
ّ
بالفعل .ولكن الحل الذي رآه الجوالني
«وسـ ـ ـط ـ ــا» وضـ ـ ِـمـ ــن ألن ـ ـقـ ــرة ال ــدخ ــول
ـدام
الـعـسـكــري إل ــى إدل ـ ّـب م ــن ٌدون ص ـ ّ ٍ
«جهادي»
مع «املجاهدين» ،عده فريق
ٌ
ُ
وازن فــي إدل ــب بمثابة خـيــانــة كـبــرى
ترقى إلى خانة «الخروج عن الشرع».
وانخرط أصحاب هذا الرأي في العمل
ّ
الشرعية» من الجوالني
على «سحب
ّ
عـبــر مـســاريــن م ـتــوازيــن :أول ـه ـمــا في

ص ـفــوف «ال ـج ـه ــادي ــن» ع ـلــى األرض،
وعلى رأسهم «املهاجرون» ،وثانيهما
عبر مخاطبة «رأس الـهــرم القاعدي»
أي ـمــن ال ـظ ــواه ــري ،ومـطــالـبـتــه ب ــ«عــزل
ّ
الجوالني» .ويبدو أن تسريب األنباء
ع ــن تـشـكـيــل «أنـ ـص ــار الـ ـف ــرق ــان» جــاء
ـط ع ـل ــى الـ ـظ ــواه ــري ،ال
ب ـم ـثــابــة ض ـغ ـ ٍ
سـ ّـيـمــا مــع األن ـب ــاء عــن تـ ّ
ـزعــم بــن الدن
ّ
له ،مع ما قد يشكله ذلك من «مزاحمةٍ
ّ
لـ ـلـ ـظ ــواه ــري» ،نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى م ــا يـشــكـلــه
اس ــم عــائـلــة بــن الدن مــن ثـقـ ٍـل معنوي
فــي املشهد «الـجـهــادي» داخــل سوريا
ّ
وخـ ــارج ـ ـهـ ــا .وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن
الجوالني قد استقبل بالفعل مبعوثًا
أوف ــد مــن قـبــل ال ـظــواهــري عـلــى جناح
الـســرعــة ملناقشة املـسـتـجـ ّـدات .ويبدو
أن املـ ـبـ ـع ــوث قـ ــد ح ـم ــل م ـع ــه رس ــائ ــل
غاضبة ،أدخلت الجوالني في «حالة
م ــن انـ ـع ــدام الـ ـت ــوازن ال ـن ـف ـســي» ،على
ّ
م ــا يـ ــؤكـ ــده مـ ـص ــدر «جـ ـ ـه ـ ــادي» ب ــارز
ّ
الجوالني مبعوث
لـ«األخبار» .وحمل
ّ
ّ
الظواهري ّ
«ردًا ُمتلطفًا ،لكنه حرص
على ّ
رد االتـهــامــات عــن نفسه بلهجةٍ
حــازمــة» .ووفـقــا للمصدر نـفـســه ،فقد
«حـ ـ َ
ـاجـ ــج الـ ـج ــوالن ـ ّـي أم ـ ـيـ ـ َـره بــال ـقــول
ّ
إن االت ـفّــاق ــات ال ـت ــي وص ــل إل ـي ـهــا مع
أن ـقــرة إن ـمــا هــي ات ـفــاقــات مــع حـكــومــةٍ
ُمسلمة دعـمــت الـجـهــاد الـ ّشــامـ ّـي منذ
انـ ـط ــاقـ ـت ــه وال ت ـ ـ ـ ـ ــزال» ،وإن ـ ـ ـ ــه «سـ ــار
عـلــى ه ــدي املـجــاهــديــن األوائـ ــل وعلى

مـظــاهــرهــا خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة،
بفعل تعاظم التأثير السعودي داخل
البالد .حتى اليوم ،ال تزال االتجاهات
السياسية والفكرية الكويتية ِّ
تعبر
عــن نفسها مــن خ ــال «الــديــوان ـيــات»
كبديل من غياب األحزاب السياسية،
التي ُيفترض أن تشكل صلة الوصل
بني السلطة واملواطن .هذا الغياب هو
ما يجعل الحالة الكويتية متأخرة عن
سواها ،ويحرم الدولة الخليجية ،إلى
جــانــب غـيــره مــن ال ـعــوامــل ،استكمال
التحول من «مشيخة قبلية» إلى دولة
مؤسساتية.
ً
ف ـ ـضـ ــا عـ ـم ــا ت ـ ـق ـ ــدم ،يـ ــأتـ ــي إفـ ـس ــاح
املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال أم ـ ـ ـ ـ ــام تـ ـغـ ـلـ ـغ ــل ال ـ ـت ـ ـي ـ ــارات
الـسـلـفـيــة امل ـت ـش ــددة ،املـحـســوبــة على
الـسـعــوديــة ،داخــل النسيج الكويتي،
مــع مــا لــذلــك مــن تـبـعــات عـلــى هامش
ال ـح ــري ــات الـ ــذي تـتـمــايــز ب ــه الـكــويــت
عن شقيقاتها ،وبالتالي على الواقع
ال ـس ـيــاســي ب ــرم ـت ــه ،ب ــل وأيـ ـض ــا على
َ ّ
الـحــالــة املجتمعية ،الـتــي تـ َـعــزز فيها
االسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب الـ ـط ــائـ ـف ــي ،م ـت ـج ـل ـيــا ـ ـ
انتخابيًا ـ في ذهاب أصوات املواطنني
إل ــى مــرش ـحــن م ــن ال ـطــائ ـفــة نفسها،
وف ـ ــي ت ـ ـضـ ــاؤل حـ ـض ــور ال ـي ـس ــاري ــن
وال ـل ـي ـبــرال ـيــن .أم ــا ع ــن تـمـثـيــل امل ــرأة
وال ـب ــدون وال ـش ـبــاب وال ـق ـبــائــل ،فتلك
يتعاظم حـضــورهــا يومًا
إشـكــالـيــات
ً
ـاث ـل ــة ك ـت ـحــديــات مـلـحــة
ب ـعــد ي ـ ــوم ،م ـ ِ

أمام الديموقراطية الكويتية ،لم يعد
بإمكان األسرة الحاكمة تجاهلها.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،يـ ـ ـب ـ ــدو أن األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ت ـت ـج ــه،
م ـ ـجـ ــددًا ،إل ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة تـ ــوزيـ ــر مـعـظــم
ال ـ ــوزراء الـحــالـيــن فــي مـنــاصـبـهــم أو
ت ــدوي ــره ــم ،م ــع اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى رئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـح ــال ــي ال ـ ـ ــذي ُي ـن ـت ـظ ــر أن
يـقــدم تشكيلته الـجــديــدة فــي ٌتشرين
الثاني/نوفمبر املقبل .تشكيلة تدور
ال ـتــوق ـعــات ح ــول اس ـت ـب ـعــاد ع ــدد من
الــوجــوه غير املــرضـ ّـي عنها برملانيًا،
مــن مثل وزيــر الــدفــاع ،محمد الخالد
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،ووزي ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة ،ج ـم ــال
الـ ـح ــرب ــي .أم ـ ــا الـ ــوزيـ ــر الـ ـ ــذي نـشـبــت
األزم ــة الــراهـنــة بسببه ،فثمة ّ
تمسك
س ــرة الـحــاكـمــة؛ لكونه
بــه مــن قـبــل األ
أحد أعضائها ُامل ّ
عدين لدور أكبر في
املستقبل ،وهــو ما يدفع إلــى ترجيح
إبـقــائــه داخ ــل الـحـكــومــة ،مــع إمكانية
تسليمه حقيبة غير متصلة بالصراع
بني السلطة واملعارضة ،في محاولة
المتصاص الغضب عليه .وأي ــا تكن
مـعــالــم التشكيلة الحكومية املقبلة،
ف ــا يـظـهــر أن ـهــا سـتـغــايــر م ــا سبقها
ّ
م ـ ــن تـ ـشـ ـكـ ـي ــات ظـ ــلـ ــت تـ ـ ـ ــدور داخ ـ ــل
ً
ال ــدوام ــة نفسهاُ ،مـعـيــدة إن ـتــاج أزمــة
م ــا يـصـطـلــح ال ـب ـعــض ع ـلــى تسميته
«دي ـمــوقــراط ـيــة ال ـ ـبـ ــداوة» الـكــويـتـيــة،
ـارق كـثـيـرًا «ديـمــوقــراطـيــة
ال ـتــي ال ت ـف ـ ِ
الطوائف» في لبنان.

الروسية تأكيده أن املراقبني الروس
سيدخلون مجددًا إلى نقاط املراقبة
ف ــي م ـن ـط ـقــة «ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ـص ـع ـيــد»
فــي إدل ــب .وقــال إن املــراقـبــن الــروس
ن ـ ـشـ ــروا م ـن ــذ ش ـه ــر ونـ ـص ــف نـحــو
 10مــراكــز مــراقـبــة ،قبل انسحابهم
بـعــد ه ـجــوم مــن «إحـ ــدى الـجـمــاعــات
املـسـلـحــة» فــي ري ــف ح ـمــاه ،أدى إلــى
دخول عناصرها إلى أحد املراكز.
ول ـفــت الفــرنـتـيـيــف إل ــى تـغـيـيــر اســم
ُ
املــؤت ـمــر الـ ــذي ت ـع ـ ّـد مــوس ـكــو لـعـقــده
ال ـش ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل ،ل ـي ـص ـبــح «م ــؤت ـم ــر
ً
ال ـحــوار الــوط ـنــي» ،ب ــدال مــن «مؤتمر
شعوب سوريا» ،موضحًا أن التغيير
ج ــاء ب ـعــد «م ـ ـشـ ــاورات م ــع زمــائـنــا
وش ــرك ــائ ـن ــا» .وقـ ــال إن املــؤت ـمــر قد

جاء تسريب األنباء
عن تشكيل «أنصار
ضغط
الفرقان» بمثابة
ٍ
على الظواهري

رأس ـ ـهـ ــم ال ـش ـي ـخ ــان أسـ ــامـ ــة بـ ــن الدن
ّ
وعبدالله عزام في حرصهما على عدم
ّ
االصـ ـط ــدام بــالـحـكــومــة الـبــاكـسـتــانــيــة
أيـ ــام ال ـج ـهــاد األف ـغ ــان ــي» .وأوض ـحــت
ّ
رس ــال ــة ال ـجــوالنــي أن «االتـ ـف ــاق ال ــذي
تـ ّـم الـتـ ّ
ّ
ـوصــل إلـيــه يـصــب فــي مصلحة
ج ـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف ،ف ـه ــو ي ـم ـنــح أن ـق ــرة
ال ـقــدرة على مــواصـلــة اإلم ـســاك بملف
ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري رغـ ــم ال ـض ـغــوطــات
ّ
تتعر ّض لها من الصليبيني (في
التي
م ــا ي ـبــدو ّ أن ـه ــا إشـ ــارة إل ــى مــوسـكــو)،
كـمــا ُيـجــنــب ع ــوام املـسـلـمــن فــي إدلــب
ويـ ـ ـ ــات الـ ـقـ ـص ــف وال ـ ـ ــدم ـ ـ ــار ،وي ـم ـنــح
املجاهدين الفرصة اللتقاط األنفاس
ّ
للمرحلة
استراتيجية مناسبة
ووضع
َّ
املقبلة» .ورغــم أن الـجــوالنــي لــم يتلق

األمور تتجه،
مجددًا ،إلى
إعادة توزير
معظم
الوزراء
الحاليين
(أ ف ب)

يعقد في مدينة سوتشي الروسية،
بعدما كان مقررًا في قاعدة حميميم
«العـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ض ـ ـمـ ــان أمـ ـ ــن جـمـيــع
املدعوين ،بمن فيهم ممثلو املعارضة
امل ـس ـل ـحــة» .وقـ ــال إن ال ـف ـتــرة املقبلة
س ـت ـش ـهــد مـ ـش ــارك ــة أكـ ـث ــر ن ـشــاطــا
لألكراد السوريني في عملية التسوية،
مشيرًا إلى أن الحكومة السورية أبدت
اسـتـعــدادهــا ملناقشة جميع امللفات
في إطار التوافقات السياسية للبالد.
وشــدد على أن بــاده ستبذل كل ما
في وسعها لتجنب أي صدامات مع
«ال ـت ـحــالــف» امل ــدع ــوم م ــن واش ـن ـطــن،
بــرغــم وج ــوده «غـيــر الـشــرعــي» على
األراضي السورية.
(األخبار)

ً
ب ـعــد ج ــواب ــا م ـف ـ ّـص ــا م ــن ال ـظ ــواه ــري
ّ
التي
ُ(وفق املصدر نفسه) ،لكن املبادرة ً
ـارة واض ـحــة
أط ـل ـقــت أخ ـي ـرًا ت ـبــدو إشـ ـ ّ
مــن زع ـيــم «ال ـق ــاع ــدة» إل ــى أن ــه «اقـتـنــع
ّ
ّ
املرجح ،وفقًا
بحجة الجوالني» .ومن
ُ
للمعطيات املتوافرة ،أن الظواهري آثر
القيام بـ«جس نبض املجاهدين» في
إدلــب ومراقبة تجاوبهم مع املـبــادرة،
ق ـب ــل أن ُيـ ـص ــدر ح ـك ـمــه ال ـن ـه ــائ ــي فــي
ُ ّ
ويعزز ذلك أن املبادرة املذكورة
املوقف.
دعم وتأييد
بيانات
باستقطاب
بدأت
ٍ
ّ
«جهادية»
من تنظيمات وشخصيات
وازنة خارج سوريا .وجاء أحدث هذه
ال ـب ـيــانــات أم ــس م ــن «امل ـف ـتــي» أب ــو ذر
ّ
عزام الخراساني(ُ ،يعرف أيضًا باسم
أبو ذر الباكستاني) ،وهو أحد رموز
«ال ـج ـهــاد ف ــي ب ــورم ــا» .وكـ ــان م ــن بني
املــؤيــديــن الـبــارزيــن للمبادرة «تنظيم
قاعدة الجهاد في املغرب» ،و«جماعة
ج ـنــد اإلسـ ـ ــام ف ــي س ـي ـن ــاء» (مـبــايـعــة
ل ـل ـقــاعــدة) ،و«ج ـمــاعــة ن ـصــرة اإلس ــام
واملـسـلـمــن» وهــي جماعة «جـهـ ّ
ـاديــة»
ُ
تـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــط فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى
شـخـصـ ّـيــات «ج ـهـ ّ
ـاديــة» مـعــروفــة مثل
الـشـيــخ أبــو األش ـبــال املـغــربــي ،الشيخ
أبـ ــو أحـ ـم ــد ع ـب ــد ال ـك ــري ــم الـ ـج ــزائ ــري،
الشيخ الحسن بن علي الكتاني .كذلك
ّ
تلقت املـبــادرة دعــم عــدد من «الشيوخ
واملجاهدين والشرعيني والجماعات
داخل سوريا».

ما قل
ودل
أعلن المتحدث باسم الخارجية
اإليرانية بهرام قاسمي ،أمس،
يجر التطرق «بشكل
أنه لم ِ
واضح» إلى الوساطة بين إيران
والسعودية خالل زيارة رئيس
الوزراء العراقي حيدر العبادي،
األخيرة لطهران .وقال« :لدينا
زيارات كثيرة ومثمرة مع

العراق ...والقسم الكبير
من القضايا التي طرحت
خالل هذه الزيارة هو ثنائي
وإقليمي ،وال أعتقد أ ّنه جرى
الحديث عن الوساطة بشكل
واضح» .وأضاف« :ليس لدينا
مشكلة مع الجوار لحلها،
ولكن ما يمكن مشاهدته
في الرياض يتعارض مع هذه
الوتيرة ،وال يزال هناك اختالف
في التوجهات وبعض
التعقيدات ،وهم بعيدون
عن الواقع كثيرًا».
(األخبار)

13

