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العالم

سوريا

تحضيرات «جنيف» السعودية:
موحد؟
إطاحة «الهيئة» لحساب وفد ّ
كما فرضت معادالت
الميدان واقعًا جديدًا ،بات
على واشنطن وحلفائها
التعامل معه ،يبدو المسار
السياسي المربوط بالقرار
األممي  ،2254طريقًا شائكًا
لهياكل المعارضة العالقة
قبل «جنيف  .»1ومن
المحتمل أن يقود التوافق
الروسي ـ األميركي على
مرجعية «الحل» األممية،
إلى إطاحة تلك الهياكل،
وعلى رأسها «هيئة
التفاوض العليا»
تطرأ تغيرات كثيرة ومتسارعة على
امل ـش ـهــد الـ ـس ــوري ،بـشـقـيــه امل ـيــدانــي
والسياسي ،تشير في معظمها إلى
بدء مرحلة جديدة من عمر الحرب.
وم ـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ت ـ ـكـ ــون امل ـ ـعـ ــارك
املستقبلية فيها محدودة وواضحة،
بعد تثبيت خـطــوط «مـنــع تـصــادم»
وات ـفــاقــات «تـخـفـيــف تـصـعـيــد» على
طـ ــول ال ـج ـغ ــراف ـي ــا الـ ـس ــوري ــة .ول ـكــن
هـ ــذا «االسـ ـتـ ـق ــرار» مــرت ـبــط بـقــونـنــة
تـ ـل ــك االت ـ ـف ـ ــاق ـ ــات عـ ـب ــر ت ـ ـقـ ــدم ع ـلــى
امل ـس ــار ال ـس ـي ــاس ــي .ومـ ــع ال ـت ـغ ـيــرات
التي طــرأت على طريقة إدارة الدول
الداعمة للمعارضة السورية ـ وعلى
رأسها الواليات املتحدة األميركية ـ
للمحور املعارض ،يمكن التطلع إلى
جولة محادثات جنيف املقبلة ،على
أنها ستشكل نقطة مهمة في مسار
الحل السياسي ،بمعزل عن نجاحها
فــي تحقيق اخ ـت ــراق عــن سابقاتها

مــن الـجــوالت .بواكير مــا قــد تشهده
جنيف ب ــدأت مــن أروق ــة اجـتـمــاعــات
ال ــري ــاض ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن تنطلق
غ ـدًا .إذ خ ــرج ع ــدد كبير مــن صقور
«هيئة التفاوض العليا» املعارضة
ب ــاس ـت ـق ــاالت «اعـ ـت ــراضـ ـي ــة» ،أم ــس،
وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم ك ـ ــان امل ـن ـس ــق ال ـع ــام
رياض حجاب.
االستقاالت التي صـ ّـورت كاعتراض
ع ـل ــى ال ـس ـق ــف املـ ـت ــدن ــي ،ل ـط ــروح ــات
ت ــوح ـي ــد الـ ــوفـ ــد امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ،والـ ـ ــذي
ال ت ـش ـت ــرط رحـ ـي ــل ال ــرئـ ـي ــس ب ـشــار
األس ـ ـ ــد ،أتـ ــت ب ـع ــد ث ــاث ــة أش ـه ــر مــن
ن ـف ــي «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة» م ـم ـث ـلــة بـمـنـسـقـهــا
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام أي ض ـ ـغـ ــوطـ ــات سـ ـع ــودي ــة
ب ـهــذا ال ـخ ـصــوص ،وض ـمــت عناصر
م ــن ال ـج ـن ــاح امل ـح ـس ــوب ع ـل ــى ق ـطــر.
يــومـهــا ،خــرجــت أخ ـبــار تـتـحــدث عن
طلب الرياض اجتماع الغد ،بسقف
مطالب ضمن الـقــرار الــدولــي .2254
وجاءت هذه االستقاالت بعد حديث
م ـط ـ ّـول ف ــي كــوال ـيــس امل ـع ــارض ــة عن
قـ ــرب ت ـن ـح ـيــة ح ـج ــاب م ــن مـنـصـبــه،
إل ــى ج ــان ــب ع ــدد كـبـيــر م ــن شــاغـلــي
املناصب في «الهيئة»ُ .وهــذا ضمن
تفاهم روسي ـ أميركي ،أشركت فيه
الـسـعــوديــة كــراعـيــة ل ـحــوار منصات
املعارضة ،وتم البت فيه خالل زيارة
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سيرغي
الف ــروف ،املـطـ ّـولــة إلــى دول الخليج.
االن ــزي ــاح ال ـس ـع ــودي لـتـشـكـيــل وفــد
مـ ّ
ـوحــد ال يـخــرج عــن فـحــوى الـبـيــان
امل ـش ـت ــرك ال ـ ــذي خـ ــرج ق ـبــل أي ـ ــام عن
الرئيسني األميركي دونــالــد ترامب،
ونـظـيــره الــروســي فالديمير بوتني.
هذا البيان طلب بوضوح من جميع
األط ـ ـ ــراف ،االنـ ـخ ــراط ال ـفــاعــل ضمن
مـ ـح ــادث ــات ج ـن ـي ــف ،مـ ـح ــددًا الـ ـق ــرار
الـ ــدولـ ــي  2254ك ـمــرج ـع ـيــة وح ـي ــدة
ّ ّ
ألي ح ــل سـيــاســي .وه ــو ق ــرار يؤكد
أن االن ـت ـقــال الـسـيــاســي ي ـجــري عبر

حـ ـ ــوار ب ــن املـ ـع ــارض ــة وال ـح ـك ــوم ــة.
ويـمـكــن اإلش ـ ــارة هـنــا إل ــى أن وكـيــل
وزارة الخارجية السعودية للشؤون
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة ع ــادل بن
سـ ــراج م ـ ــرداد ،ك ــان ق ــد اسـتـقـبــل في
ال ــري ــاض ق ـبــل ثــاثــة أي ـ ــام ،املـبـعــوث
الـ ـ ـخ ـ ــاص لـ ـل ــرئـ ـي ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي إل ــى
ســوريــا ألـكـسـنــدر الفــريـنـتـيــف ،وهــو
ّ
املكلف التنسيق مع القوى اإلقليمية
ب ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات مـ ـ ـس ـ ــار «الـ ـتـ ـس ــوي ــة
السورية».
وشـهــدت بعض األوس ــاط املعارضة
أمس ،حمالت تضامن مع املستقيلني
م ــن «ال ـه ـي ـئ ــة» ،ف ــي وق ــت نـقـلــت فيه
مصادر معارضة أنه يجري اإلعداد

لتحرك في عــدد من الــدول ،تضامنًا
مــع حـجــاب ،وغـيــره مــن املستقيلني،
وم ـ ـن ـ ـهـ ــم سـ ـهـ ـي ــر األت ـ ـ ــاس ـ ـ ــي وعـ ـب ــد

شن بعض المعارضين
ّ
حملة ضد «منصة موسكو»
لموقفها من «إزاحة األسد»
ال ـح ـك ـي ــم ب ـ ـشـ ــار .وت ــرافـ ـق ــت بـحـمـلــة
م ـضــادة ضــد منصة مــوسـكــو ،التي
ج ــددت تــأكـيــدهــا أن مـطـلــب «إزاح ــة
األس ـ ــد» ع ــن ال ـح ـكــم ك ـش ــرط مـسـبــق،

من معارك قرية عرفه في ريف حماه أمس (أ ف ب)

م ـ ــرف ـ ــوض بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل .ويـ ـنـ ـتـ ـظ ــر مــا
سيخرج عن اجتماع الــريــاض الذي
يـفـتــرض أن يـمـتــد عـلــى ي ــوم ــن ،في
ض ـ ــوء االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ــواسـ ـع ــة ال ـتــي
أجــراهــا أعـضــاء مــن «الـهـيـئــة» خالل
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،ف ــي م ـحــاولــة لضم
أكبر طيف من الشخصيات املستقلة
املقربة منها ،لضمان تمثيل أوسع
ض ـمــن ال ــوف ــد امل ـ ّ
ـوح ــد ،ع ـلــى حـســاب
منصتي القاهرة وموسكو.
وفــي مقابل الخالفات الداخلية بني
املعارضات ،تخوض موسكو وأنقرة
تحديًا خالفيًا جديدًا ،حول مشاركة
«حـ ـ ـ ــزب االت ـ ـح ـ ــاد ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي»
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــردي ف ـ ـ ــي م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار
الوطني» الذي تعد له روسيا .وأكد
وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروس ــي ،سيرغي
الف ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،ض ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـمـ ـثـ ـي ــل ك ــاف ــة
مـكــونــات املجتمع ال ـســوري .ب ــدوره،
أشــار مستشار السياسة الخارجية
في الكرملني ،يــوري أوشاكوف ،إلى
أن موضوع مشاركة القوى الكردية
فــي املــؤتـمــر ،سـ ُـيـتـنـ َ
ـاول خ ــال القمة
الثالثية املرتقبة بني الرئيس التركي
رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،والـ ــروسـ ــي
فــاديـمـيــر بــوتــن ،واإلي ــران ــي حسن
روحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة س ــوت ـش ــي
الروسية.
وف ــي م ـ ــوازاة اإلص ـ ــرار ال ـتــركــي على
تـحـيـيــد «االتـ ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي»،
شـ ـه ــد ري ـ ـ ــف حـ ـل ــب ال ـ ـغـ ــربـ ــي أم ـ ــس،
تـصـعـيـدًا ج ــدي ـدًا ،بـعــد إع ــان تركي
عــن تـعــرض إح ــدى «ن ـقــاط املــراقـبــة»
التي يشغلها هناك ،لقصف بقذائف
ال ـه ــاون م ــن ط ــرف «وح ـ ــدات حماية
الـ ـشـ ـع ــب» ال ـ ـكـ ــرديـ ــة .وقـ ــالـ ــت وك ــال ــة
«األن ــاض ــول» إن الـقـصــف لــم ّ
يسبب
إصــابــة أي مــن الجنود األت ــراك ،وإن
وح ــدات الـجـيــش الـتــركــي ّ
ردت على
مواقع إطالق تلك القذائف.
(األخبار)

العراق

يبت حكمه« :استفتاء كردستان» باطل
القضاء العراقي ّ
قضت المحكمة االتحادية
العليا في العراق ،أمس،
بعدم دستورية االستفتاء
الذي أجراه إقليم كردستان
على االستقالل يوم 25
أيلول ،وببطالن نتيجة
التصويت
بغداد ــ محمد شفيق
ان ـت ـظــرت املـحـكـمــة االت ـح ــادي ــة الـعـلـيــا
(أع ـل ــى سـلـطــة ق ـضــائ ـيــة ف ــي ال ـع ــراق)
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن شـ ـه ــري ــن لـ ـلـ ـب ـ ّـت ف ـ ــي ع ــدم
دس ـت ــوريــة االس ـت ـف ـتــاء ُع ـلــى اسـتـقــال
إقـلـيــم كــردس ـتــان ،ال ــذي أج ــري فــي 25
أي ـلــول املــاضــي ،لتقطع بــذلــك «شـعــرة
معاوية» التي ّ
تمسك بها األكراد بشأن
اسـتـفـتــائـهــم ،عـلــى الــرغــم مــن املــواقــف
التي أجمعت على رفض االستفتاء.
ً
وج ــاء ق ــرار املحكمة ،أم ــس ،استكماال
ل ــ«األم ــر ال ــوالئ ــي» ال ــذي أص ــدرت ــه في
 18أيلول ،بإيقاف إجراءات االستفتاء
ل ـحــن الـ ـب ـ ّـت بــدس ـتــوري ـتــه بـ ـن ـ ً
ـاء على
الدعاوى املقامة ضده ،وهو ما رفضته
أربـيــل وق ـ ّـررت املـضــي بــإجــرائــه ،ومنذ
ذلك التاريخ أرجأت املحكمة ألكثر من
مرة ّ
البت بدستورية االستفتاء.

وقــالــت املـحـكـمــة فــي مـنـطــوق قــرارهــا،
بحسب بـيــان رس ـمــي ،إن «االسـتـفـتــاء
ال ــذي أج ــري فــي يــوم  2017/9/25في
إقليم كردستان وفي املناطق األخرى
خ ــارج ــه ،ووف ـق ــا ل ـل ـهــدف الـ ــذي أج ــري
من أجــل تحقيقه وهــو استقالل إقليم
سـتــان واملـنــاطــق األخ ــرى خــارجــه
كــرد
ُ َ
التي ش ِملت باالستفتاء ،ال سند له من
الدستور ومخالف ألحكامه ...وقررت
عدم دستورية االستفتاء وإلغاء اآلثار
وكافة النتائج املترتبة عنه».
وأك ـ ـ ـ ــدت امل ـح ـك ـم ــة أن ق ـ ــراره ـ ــا ص ــدر
استنادًا إلى أحكام الفقرة (ثالثًا) من
امل ــادة ( )93مــن الــدسـتــور ،الـتــي تنص
ع ـلــى أن «ال ـف ـصــل ف ــي ال ـق ـضــايــا الـتــي
تنشأ عن تطبيق القوانني االتحادية،
والـ ـ ـق ـ ــرارات واألن ـظ ـم ــة وال ـت ـع ـل ـي ـمــات،
واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن الـسـلـطــة
االت ـح ــادي ــة ،وي ـك ـفــل ال ـق ــان ــون ح ــق كل
من مجلس الــوزراء ،وذوي الشأن ،من
األف ــراد وغـيــرهــم ،حــق الطعن املباشر
لدى املحكمة».
وفـيـمــا ل ــم ُي ـب ـ ِـد رئ ـيــس حـكــومــة إقليم
كــردس ـتــان نـجـيــرفــان ال ـبــرزانــي ،الــذي
عـ ـق ــد م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا بـ ـع ــد نـحــو
س ــاعـ ـت ــن م ـ ــن ص ـ ـ ـ ــدور الـ ـحـ ـك ــم ع ـقــب
اج ـت ـم ــاع ل ـح ـكــوم ـتــه ،مــوق ـفــا واض ـحــا
مـ ــن قـ ـ ـ ــرار املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ،وصـ ـ ــف الـ ـح ــزب
«الديموقراطي الكردستاني» بزعامة
ّ
ـ«املسيس».
مسعود البرزاني القرار ب

ال ـب ــرزان ــي ،ال ــذي أك ــد فــي تـصــريـحــات
ســابـقــة أن ــه سيلتزم مــا سـيـصــدر عن
امل ـح ـك ـم ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ،ق ـ ــال إم ـ ــس إن
ق ـ ــرار األخـ ـي ــر ب ـش ــأن عـ ــدم دس ـتــوريــة
االسـتـفـتــاء «ص ــدر مــن ط ــرف واح ــد»،
وأن األكراد يريدون تطبيق كافة مواد
الــدس ـتــور ،مــن دون أن يعلن الـتــزامــه
م ــن ع ــدم ــه ب ــاالس ـت ـف ـت ــاء ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن ــه طــالــب واشـنـطــن بــ«تـفـسـيــر مــواد
الدستور».
مــن جهة أخــرى ،جـ ّـدد الـبــرزانــي ،الــذي
ظ ـه ــر إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـع ـل ـمــن ال ـع ــراق ــي
والكردي ،استعداده لـ«بدء الحوار مع
ب ـغ ــداد» ،مــؤك ـدًا أن «امل ـشــاكــل العالقة
يجب أن تجد طريقها للحل سياسيًا،
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـخ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري» .لكن
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب الـ ـح ــزب ــي ب ـ ــدا امل ــوق ــف
أك ـثــر وض ــوح ــا وص ــراح ــة ،ح ــن قــالــت
الـنــائـبــة عــن «ال ـح ــزب الــديـمــوقــراطــي»
نجيبة نجيب إن «القرار صدر بتأثير
سياسي» ،وإن املحكمة االتحادية لم
ت ــدرس قضية االستفتاء مــن جوانبه
كافة.
ّ
ن ـج ـيــب أك ـ ــدت أن «االس ـت ـف ـت ــاء يـمــثــل
إرادة شـعــب ،ولـيــس مــن حــق املحكمة
االتحادية أو صالحياتها إلغاء إرادة
شعب» ،مشيرة إلى أنه «ال يوجد نص
صــريــح ف ــي الــدس ـتــور ال ـعــراقــي يمنع
إجراء االستفتاء».
لكن «االتحاد الوطني الكردستاني»،

حزب الرئيس الراحل جالل طالباني،
ّ
متحمسًا ل ـقــرار املحكمة،
ب ــدا مــوقـفــه
إذ أكد رئيس الكتلة النيابية التابعة
ل ـل ـح ــزب اريـ ـ ــز ع ـب ــدال ـل ــه ال ـ ـتـ ــزام قـ ــرار
ُ
املـحـكـمــة «ألن ق ــرارات ـه ــا ت ـ َـع ـ ّـد مـلــزمــة
للجميع» ،داعيًا حكومة «اإلقليم» إلى
ّ
ّ
بتعهد سابق
االل ـتــزام ،ومــذكـرًا إيــاهــا
ق ـط ـع ـتــه ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا بـ ـش ــأن الـ ـت ــزام
قرارات املحكمة.
أم ــا فــي ب ـغ ــداد ،فـقــد ّ
رح ـبــت حكومة
رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـ ـيـ ــدر الـ ـعـ ـب ــادي
ب ـ ــال ـ ـق ـ ــرار ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة إي ـ ـ ـ ــاه «م ـ ـعـ ــززًا

فؤاد معصوم من الكويت:
بغض النظر
القرار ملزم للجميع ّ
عن المواقف الفردية
مل ــوق ــف ال ـح ـك ــوم ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوري فــي
ب ـســط ال ـس ـل ـطــة االتـ ـح ــادي ــة ،ورف ــض
االس ـت ـف ـت ــاء وعـ ـ ــدم ال ـت ـع ــام ــل م ـع ــه».
وقــال مكتب الـعـبــادي ،فــي بـيــان ،إنه
يدعو «الجميع إلى احترام الدستور،
والـعـمــل تـحــت سقفه فـ ّـي حــل جميع
املسائل الخالفية ،وتجنب اتخاذ أي
خطوة مخالفة للدستور والقانون».
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،أعـ ـل ــن رئ ـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ف ـ ـ ـ ــؤاد مـ ـعـ ـص ــوم مــن
الـكــويــت ،الـتــي وصلها صـبــاح أمس

في زيارة رسمية هي الثانية لرئيس
ع ــراق ــي م ـنــذ ّ  ،1990أن الـ ـق ــرار مـلــزم
للجميع ب ـغــض الـنـظــر ع ــن املــواقــف
الـ ـف ــردي ــة ،ف ــي إشـ ـ ــارة غ ـيــر م ـبــاشــرة
مل ــوق ــف ح ـ ــزب ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي .م ـع ـصــوم
أك ـ ــد أن «غ ــال ـب ـي ــة ال ــذي ــن ك ــان ــوا مــع
االستفتاء قد غيروا رأيهم ،وامتثلوا
لـقــرار املحكمة االتـحــاديــة» ،مــن دون
ّ
يسمي طرفًا أو شخصية ،كاشفًا
أن
عــن ق ــرب زيـ ــارة وف ــد ك ــردي لـبـغــداد،
لبحث امللفات العالقة.
في مــوازاة ذلــك ،علمت «األخـبــار» أن
بغداد تــدرس التفاوض مع األحــزاب
الكردية األخرى ،غير حزب البرزاني،
إذا ّ
أصر األخير على مواقفه .مصادر
مقربة من الحكومة قالت لـ«األخبار»،
إن «بـغــداد ضاقت ذرعــا بممارسات
حــزب الـبــرزانــي ومــواقـفــه ،وبالتالي
تـتـجــه إل ــى عــزلــه سـيــاسـيــا» .وأك ــدت
امل ـ ـصـ ــادر أن ال ـح ـك ــوم ــة االتـ ـح ــادي ــة
ّ
تتحرك باتجاه بعض األحزاب
بدأت
الـ ـك ــردي ــة امل ـ ــؤث ـ ــرة ،وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا
«االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،من
أجــل الـتـفــاوض معها على «امللفات
ّ
املتعلقة بمصلحة الشعب الكردي»،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن بـ ـ ـغ ـ ــداد «ال ت ــري ــد
بـقــاء األم ــور عالقة إلــى األب ــد ،وأنها
تسعى مــن وراء خـطــواتـهــا تـلــك إلــى
تعرية حزب البرزاني وزيادة النقمة
الشعبية عليه».

