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العالم

سوريا

تنشط اتصاالتها على هامش «أستانا »8
موسكو ّ

يوم أول بال إنجازات
ينتظر أن يحضر المبعوث
األممي إلى العاصمة الكازاخية
للمشاركة في اجتماعات الجولة
الجارية ،قادمًا من موسكو ،فيما
تعمل األخيرة على تهيئة األجواء
لدفع مسار مؤتمر «الحوار الوطني»
المقرر عقده في سوتشي
ان ـط ـل ـق ــت اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـ ـيـ ــوم األول
لجولة محادثات أستانا الثامنة ،عبر
لـ ـق ــاءات ثـنــائـيــة اق ـت ـصــرت صيغتها
عـلــى ال ـت ـشــاور .وبـيـنـمــا الـتـقــى الــوفــد
ال ـح ـك ــوم ــي وفـ ـ ـ ـ َـدي روس ـ ـيـ ــا وإيـ ـ ـ ــران،
اجتمع الوفد املعارض بممثلي األمم
امل ـت ـح ــدة ال ـح ــاض ــري ــن ف ــي الـعــاصـمــة
ال ـك ــازاخ ـي ــة .وبـ ــدا الف ـتــا أم ــس ضعف
التمثيل األميركي في هذه الجولة ،إذ
اكتفت وزارة الخارجية بــإرســال وفد

بحث بوتين الملف
السوري مع الملك السعودي
سلمان بن عبد العزيز
يرأسه أحد خبرائها ،أحمد ّ
شما ،على
خــاف حضورها خــال االجتماعات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة .وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا غ ـ ـ ــاب املـ ـبـ ـع ــوث
األم ـم ــي سـتـيـفــان دي م ـي ـس ـتــورا ،عن
اج ـت ـم ــاع ــات الـ ـي ــوم األول ،أعـ ـل ــن مــن
موسكو ،عقب لقائه وزيــر الخارجية
سـيــرغــي الفـ ــروف ،أن ــه سـيـكــون الـيــوم
مــن الـحــاضــريــن .وبــرغــم تحفظ األمــم
املتحدة على بعض النقاط الخاصة

باجتماعات أستانا ،فهي ّ
تعول على
ت ـعــزيــز م ـس ــار «ت ـخ ـف ـيــف الـتـصـعـيــد»
ودفـ ــع م ـلــف املـعـتـقـلــن واملـخـتـطـفــن،
الستثمار ذلك في محادثات جنيف.
وتـعـمــل مــوسـكــو بـجـهــد عـلــى ضـمــان
م ـشــاركــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة ف ــي املــؤتـمــر
املــرت ـقــب ع ـقــده ف ــي مــدي ـنــة ســوتـشــي،
كما حصل خــال اجتماعات أستانا
األولـ ــى .وتــريــد تـكــريــس ه ــذه الجولة
وم ـ ــا ب ـع ــده ــا مـ ــن لـ ـ ـق ـ ــاءات ،ل ـل ـتــوافــق
على أبــرز تفاصيل املؤتمر .وبــدا هذا
الـتــوجــه واض ـحــا فــي حــديــث مبعوث
الرئيس الروسي ،ورئيس وفد بالده
إلـ ــى اج ـت ـم ــاع ــات أسـ ـت ــان ــا ،أل ـك ـس ـنــدر
ً
الفرينتيف ،الذي قال إن كال من روسيا
وإيـ ـ ـ ــران وت ــرك ـي ــا س ـت ـت ـفــاهــم ،ال ـي ــوم،
عـلــى مــوعــد ان ـع ـقــاد مــؤتـمــر «ال ـحــوار
الــوط ـنــي» ،عـلــى أن تعمل عـلــى وضــع
ال ـقــائ ـمــة ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـل ـم ـشــاركــن فـيــه،
خالل أسبوعني ،معربًا عن أمل بالده
في مشاركة ممثلني عن األمم املتحدة.
ولفت الفرينتيف إلى أنه سيتم «عقد
اجـتـمــاع تحضيري ل ـلــدول الضامنة
عشية انعقاد املؤتمر فــي سوتشي...
ويـمـكــن أن تستضيفه أسـتــانــا أو أي
مدينة» .وأشار إلى أن العمل جار على
إعداد وثيقة خاصة بمجموعة العمل
املعنية بملف املعتقلني واملختطفني،
م ـض ـي ـفــا أن تـشـكـيـلـهــا ب ــأس ــرع وق ــت
«ي ـع ـ ّـد ض ـ ـ ــرورة ...بــاعـتـبــارهــا تتعلق
بتعزيز إجــراءات الثقة بني الطرفني».
ولم ّ
يفوت املبعوث الروسي الفرصة،
مــن منبر مـحــادثــات أسـتــانــا ،النتقاد
ال ـ ــوج ـ ــود ال ـع ـس ـك ــري األم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
ســوريــا ،موضحًا أن «األس ـبــاب التي
تـطــرحـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لــإبـقــاء
على قواتها ...ال أساس لها ،بما فيها
ذري ـع ــة ح ـمــايــة مـخـيــم ل ـل ـنــازحــن في
مـنـطـقــة ال ـت ـنــف» .وأعـ ــرب ع ــن امـتـنــان
بالده للمساهمة األميركية في الحرب
ضد «داعش» ،لكنه أشار إلى أن «تلك

وزيري الدفاع والخارجية الروسيين في موسكو (أ ف ب)
التقى دي ميستورا َ

املهمة أنجزت بالفعل» .وبعدما جرى
الحديث خالل جوالت سابقة عن ّ
نية
ل ـتــوس ـيــع قــائ ـمــة الـ ـ ــدول امل ــراق ـب ــة في
أس ـتــانــا ،وخ ــاص ــة بـعــد طـلــب ال ـعــراق
الرسمي من موسكو ،بدا الفتًا أمس،
مـ ــا ن ـق ـل ـتــه وكـ ــالـ ــة «األن ـ ـ ــاض ـ ـ ــول» عــن
مصدر روسي ّ
مقرب من االجتماعات،
إذ قــال إن الــدول الضامنة قــررت عدم
ت ــوس ـي ــع ق ــائ ـم ــة امل ـ ـشـ ــاركـ ــن ،ل ـلــوقــت
الحالي.

ّ
وبينما لم يعلق الوفد الحكومي على
مجريات االجتماعات في أستانا ،دعا
الــوفــد امل ـعــارض فــي بـيــان وزع ــه على
ال ـص ـحــاف ـيــن ،روس ـي ــا إل ــى «الـضـغــط
عـلــى ال ـن ـظــام» مــن أج ــل الـتــوصــل إلــى
«ت ـ ـسـ ــويـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن
«الهدف من املشاركة هو إطالق سراح
املـعـتـقـلــن ،إض ــاف ــة إل ــى تـثـبـيــت وقــف
إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار وخـ ــاصـ ــة فـ ــي م ـنــاطــق
خفض التصعيد ،ورفــع الحصار عن

كل املدن والبلدات املحاصرة ،وإيصال
املـ ـس ــاع ــدات إل ـ ــى املـ ـحـ ـت ــاج ــن» .وم ــن
املقرر أن تنتهي أعمال املؤتمر اليوم،
ب ـج ـل ـســة خ ـت ــام ـي ــة رئ ـي ـس ـي ــة رس ـم ـيــة
تشارك فيها الوفود جميعها.
وفــي لقاء هــو الثاني مــن نوعه خالل
أشهر قليلة ،التقى املبعوث األممي في
مــوسـكــو ،وزي ــري الـخــارجـيــة والــدفــاع
الــروس ـيــن .وم ــع إعــانــه الـتــوجــه إلــى
أس ـت ــان ــا ،قـ ــال ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي،

تقرير

المصالحة الفلسطينية في أنفاسها األخيرة؟
علمت «األخبار» أن حركة «حماس» ّ
قررت عبر
وزارة املال في غزة ،التابعة للحكومة السابقة،
التوقف عن عن توريد إيرادات وزارات القطاع
وجباياتها لحساب حكومة «الوفاق الوطني»
َ
فــي رام الـلــه ،وبــاشــرت فــي إيــداعـهــا فــي بنكي
«الوطني اإلسالمي» و«اإلنتاج» املوكلني منها
صرف رواتــب (سلف مالية) ملوظفي غزة ،كما
عـ ــادت إل ــى تـحـصـيــل ض ــرائ ــب مـعــابــر الـقـطــاع
مباشرة ،وخاصة من التجار على معبر «كرم
أبو سالم».
وت ـق ــول املـ ـص ــادر إن هـ ــذا الـ ـق ــرار جـ ــاء بـعــدمــا
رفضت رام الله صــرف أي مــوازنــات لـلــوزارات
في غزة ،مع أنها تسلمت إيرادات شهر تشرين
ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،كـمــا أن ـهــا تــرفــض ص ــرف أي
سلف مالية للموظفني الذين كان آخر ما تلقوه
أقل من نصف راتب عن تشرين األول املاضي.
وأضــافــت امل ـصــادر نفسها أن «الــوفــاق أبلغت
بعض الفصائل أنه ال يمكن صرف سلف مالية
للموظفني قبل االنتهاء من عملية دمجهم في
شهر شباط املقبل ...هذا خالف ملا تم االتفاق
عليه في القاهرة ،كما أبلغتهم الحكومة أنها
ل ــن تـ ــدرج أس ـم ــاء املــوظ ـفــن ف ــي ال ـس ـلــك املــالــي
للسلطة».
ووفــق معلومات سابقة ،طلب رئيس السلطة
محمود عـبــاس ،فــي زيــارتــه األخـيــرة للدوحة،
من األمير القطري تميم بن حمد ،املساهمة في
تمويل رواتب غزة عبر صندوق مالي منفصل
عن السلطة ،وأنه ال يستطيع اآلن صرف رواتب

لـلـمــوظـفــن ال ــذي ــن عـيـنـتـهــم «ح ـم ــاس» بسبب
«ع ــدم وج ــود م ــوازن ــات» .وبـيـنـمــا أب ــدى تميم
اس ـت ـع ــداده لــدعــم م ــوازن ــات الـسـلـطــة ،شريطة
أن ت ـحــل ال ـح ـكــومــة أزم ـ ــة امل ــوظ ـف ــن بصفتها
املسؤولة عن حلها ،رفض عباس ذلك.
وال ت ــزال حــركــة «ف ـتــح» تـصــر فــي اتـصــاالتـهــا
مع «حماس» على أنه رغم بدء ضخ اإليــرادات
وال ـض ــرائ ــب م ــن غ ــزة ب ـص ــورة جــزئ ـيــة الـشـهــر
امل ــاض ــي إلـ ــى خــزي ـنــة ال ـس ـل ـطــة ،فـ ــإن األخ ـي ــرة
تتخوف من أن تبادر إسرائيل إلى وقف أموال
الضرائب عن السلطة في حال صرفها رواتب
ملوظفي غزة .وفيما تحدثت «حماس» مع جهة
أوروب ـي ــة للتأكد مــن املـعـلــومــة ،نـفــت إســرائـيــل
ذلك وأخبرت الوسيط الدولي أن أي «اتفاق بني
ً
الـحــركـتــن بــوســاطــة مـصــريــة سـيـكــون مقبوال
لديها ضمن الشروط املعلنة».
وإلى جانب أزمة الرواتب ،كشف قائد «حماس»
في غزة ،يحيى السنوار ،أن «مشروع املصالحة
الوطني بني الحركتني ينهار» ،مضيفًا أن «من
يــرى غير ذلــك فهو أعـمــى ...ندعو الجميع إلى
الـتــدخــل إلن ـقــاذ املـصــالـحــة» .وق ــال خ ــال لقاء
شبابي حضره ممثلون من مؤسسات املجتمع
امل ــدن ــي ف ــي غ ـ ــزة ،أول م ــن أم ـ ــس ،إن «م ـف ـهــوم
امل ـصــال ـحــة ع ـنــد ال ـب ـعــض (تـ ـح ـ ّـول) إل ــى إن ـهــاء
املقاومة وتسليم السالح واألنفاق» ،لكنه شدد
على أن «حماس لن تعود إلى حكم القطاع أو
إدارته ،ولن تكون طرفًا في االنقسام بعد اآلن...
ق ــرار حـمــاس فــي ه ــذا ال ـشــأن اسـتــراتـيـجــي وال

عودة عنه وستنسحب من املشهد نهائيًا».
ُ ّ
«سلمت الجباية
وعن أزمة الجباية املالية ،قال:
على املعابر بالكامل ،لكن الجباية داخل البلد
ُ ّ
ل ــم ت ـســلــم ألن وك ـيــل وزارة املـ ــال ف ــي رام الـلــه
ّ
رفض تسلمها بحجة وجود مرسوم للرئيس
محمود عباس يعفي املواطنني في غزة من أي
جباية داخلية ...هناك اتصاالت بني وزارة املال
ّ
في رام الله وغــزة ،ونأمل أن يتسلم املوظفون
ّ
الرواتب ،وتتسلم مالية رام الله كامل الجباية».
ّ
وأض ـ ــاف ال ـس ـن ــوار« :االن ـق ـس ــام أضـ ــر حـمــاس
كحركة مـقــاومــة .وأض ـ ّـر بنا كشعب ومـشــروع
ت ـ ـ ـحـ ـ ــرري أبـ ـ ـل ـ ــغ الـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرر ...الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ق ــدم ــت
التسهيالت وال ـت ـنــازالت كــافــة وه ــي مستعدة
ّ
للمضي في هذا الطريق حتى النهاية( ،لكن)
نخشى أنه في حال فشل املصالحة الحالية أن
يتم تكريس االنقسام لسنوات عــدة (وخاصة
دعا قائد «حماس» في غزة أهل القدس والضفة
إلى جمعة غضب (األناضول)

أن استمرار األوضاع كما هي عليه ستكون لها
نتائج كارثية».
وب ـش ــأن ال ـه ـ ّـبــة الـشـعـبـيــة ال ـج ــاري ــة ،قـ ــال« :مــا
ي ـن ـت ـظــر ق ـض ـي ـت ـنــا خ ـط ـي ــر جـ ـ ـ ـدًا ،وم ـ ــا ي ـجــري
ال ـحــديــث عـنــه عـبــر وس ــائ ــل اإلعـ ــام نـقـطــة في
بحر مــن املـخــاطــر» ،طالبًا مــن «أهــالــي القدس
والضفة والفلسطينيني في كل مكان أن ّ
يهبوا
غـدًا الجمعة (الـيــوم) ليكون يومًا أحمر داميًا
على االح ـت ــال» .وتــابــع« :مــا قــام بــه (الرئيس
األم ـيــركــي دون ــال ــد) ت ــرام ــب بــإعــانــه امل ـشــؤوم
حـ ــول الـ ـق ــدس يـتـطـلــب اإلس ـ ـ ــراع ف ــي خ ـطــوات
املـصــالـحــة وإن ـه ــاء ه ــذا الـفـصــل امل ــأس ــوي في
تاريخ شعبنا ويشكل فرصة حقيقية لتجاوز
الضغوط كافة».
وعن التظاهرات في غزة ،نقل أحد املشاركني ّ
رد
السنوار عن سؤال يتعلق بغياب «قوة عسكرية
للدفاع عن الشباب على الـحــدود» ،بالقول إن
هذا الطلب «سيحول إلى القائد العام لكتائب
القسام أبــو خالد الضيف ليترجم على أرض
الواقع ...كل قناص يضرب رصاصة على أحد
من الشباب ،ستضرب رصاصة في رأسه» .إلى
ذلــك ،قالت مـصــادر فلسطينية فــي «حـمــاس»،
مختلفة لتشكيل
إن «هناك تفكيرًا لدى جهات ّ
حكومة إنقاذ وطني في حال تعثر املصالحة...
ستنتظر ه ــذه األط ـ ــراف حـتــى ش ـبــاط املـقـبــل،
وهو آخر موعد لدمج موظفي غزة في وزارات
السلطة ،وفي حال عدم تنفيذ ذلك ،فإن الخيار
األقرب هو تشكيل حكومة إنقاذ».

