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«مؤتمر سوتشي» :قطار التسوية بمن َح َضر!
تمكن «مؤتمر سوتشي»
ّ
من شق مسار سياسي جديد،
وبحضور أممي ،ليضاف إلى
محادثات أستانا التي تابعت
الجوانب العسكرية .المؤتمر
الذي خرجت منه لجنة لمناقشة
اإلصالحات الدستورية ،استبق
مسار «جنيف» في هذا الملف،
يعد مفتاحًا لطريق
الذي ّ
«التسوية السياسية» وفق
القرارات األممية
سوتشي ــ فراس الشوفي
تصلح رسالة الرئيس الروسي فالديمير
بــوتــن لـلـمــؤتـمــريــن ف ــي مــديـنــة سوتشي
ـار عـسـكــري ـ
أم ــس ،لـتـكــون اخـتـصــارًا مل ـسـ ٍ
سـيــاســي طــويــل ،ت ـ َّـو َج ــه مــؤتـمــر «ال ـحــوار
ال ــوط ـن ــي الـ ـس ــوري» ب ـعــد س ـن ــوات دام ـيــة
مــن ال ـحــرب فــي ســوريــا ،وعـلـيـهــا« .تــوجــد
اآلن كــل الـظــروف املالئمة للتسوية» ،قال
بوتني على لسان وزير الخارجية سيرغي
الف ـ ـ ـ ـ ــروف« ،ل ـ ـقـ ــد حـ ـ ــان مـ ــوعـ ــد ال ـت ـس ــوي ــة
الشاملة ً
بناء على القرار الدولي .»2254
رسـ ـ ـ ــم م ــؤتـ ـم ــر س ــوتـ ـش ــي أمـ ـ ـ ــس ط ــري ـق ــا
سياسيًا جديدًا يضاف إلى مسار أستانا
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري .ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـض ـغ ــوط
الخارجية األميركية واألوروبية ،استطاع
ال ــروس ضـمــان حـضــور املـبـعــوث األمـمــي
ستيفان دي ميستورا ،الذي تقول مصادر
إن اعـتــراضــه ج ــاء نتيجة الع ـتــراض وفــد
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة وضـ ـغ ــوطـ ـه ــا ،وح ـ ـتـ ــى ي ـن ــال
مساحة أكبر في اللجان من ممثلي الدولة
الـ ـس ــوري ــة وال ـف ـع ــال ـي ــات امل ـح ـســوب ــة عـلــى
النظام .وعلى الرغم من تأكيد الــروس أن
ّ
ً
«سوتشي» ليس بــديــا مــن «جنيف» ،إل
أن املؤتمر ّ
كرس أمرًا واقعًا ،واضعًا جميع
القوى تحت ضغط الحوار والوصول إلى
حــل سياسي ،بما فيها الــدولــة السورية،
الـ ـت ــي ت ـت ـم ـ ّـس ــك بـ ـق ــوة ب ــوجـ ـه ــة ن ـظ ــره ــا،
م ـس ـت ـنــدة إلـ ــى ج ـم ـلــة إن ـ ـجـ ــازات مـيــدانـيــة
ع ـس ـكــريــة ،وإلـ ــى إفـ ــاس ق ــوى امل ـعــارضــة
سياسيًا وعسكريًا.

ّ
وت ـ ـق ـ ــول م ـ ـص ـ ــادر سـ ـ ـ ّ
ـوريـ ـ ــة م ــطـ ـلـ ـع ــة إن
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ي ـ ـعـ ــارضـ ــون اآلن ،ل ـك ـن ـهــم
ّ
سيلتحقون الحقًا بالحل عندما يشعرون
أنــه نــاضــج ،ومــا حصل أمــس هــو تحديد
ّ
الحد األدنى األول من التفاهم عبر تشكيل
تحالف رباعي معارض من رنــدا قسيس
وقدري جميل وهيثم مناع وأحمد الجربا.
واألخـ ـ ـي ـ ــر ،ي ـع ـكــس دعـ ـم ــا م ـص ــري ــا وع ــدم
م ـعــارضــة س ـعــوديــة لـلـمــؤتـمــر .وال ـجــربــا،
أمــس ،ألغى مؤتمره الصحافي الــذي كان
محددًا عند الساعة الثالثة والنصف ،ثم
عـنــد الـســاعــة ال ـســادســة م ـس ـ ً
ـاء ،اعـتــراضــا
على عدم نيله الحصص الالزمة من عدد
املشاركني املحسوبني عليه في اللجان.
ّ
املـبـعــوث األم ـمــي تـخــلــف عــن إل ـقــاء كلمته
الـ ـت ــي ك ـ ــان مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـل ــي كـلـمــة
ربـ ـم ــا ألجـ ــل اع ـت ــراض ــات ــه ،تـ ّ
ب ــوت ــنّ .
ـأجــل
َ َ َّ
ّ
املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ...و ّتـ ـك ــت ــم ال ـ ـ ـ ــروس .ت ــغ ــن ــج دي
مـسـتــورا ،لـكــنــه حـضــر ،مضفيًا الشرعية
األمـمـيــة «املـطـلــوبــة» عـلــى مــؤتـمــر الـحــوار
ال ـس ــوري األول ّ .وسـبـقــه ب ــ«ال ــدل ــع» بضع
عشرات من ممثلي «فصائل اسطنبول»،
الــذيــن ،على مــا قــالــوا ،فــوجـئــوا فــي مطار
ســوت ـشــي بـطـغـيــان ال ـع ـلــم الـ ـس ــوري على
شعار املؤتمر ،مع أن الدعوات ّ
وجهت قبل
ذلك بكثير ،والعلم السوري منذ البدء لم
املحصلةّ ،
ّ
عبر هؤالء
يغب عن املشهد .في
ّ
عــن امل ـهــم ،عـلــى لـســان مــا يـســمــى «رئـيــس
الحكومة ّاملؤقتة» السابق ،أحمد طعمة:
تــركـيــا تـمــثـلـنــاّ .
رب ـمــا ك ــان عـلــى الحكومة
ً
الـسّــوريــة مـفــاوضــة األت ــراك مـبــاشــرة ،وأن
ت ــوف ــر روسـ ـي ــا ث ـم ــن ب ـط ــاق ــات ال ـط ــائ ــرات
لـهــؤالء وح ـجــوزات ال ّـفـنــادق ،طــاملــا أن أي
دبلوماسي تركي يمثلهم ...أو أي ضابط
في املخابرات التركية .وعدا ّ
عما قاله وزير
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو،
عن تمثيل تركيا لبعض املعارضني ،قال
مصدر دبلوماسي إيراني رفيع املستوى
ّ
يحضر
لـ«األخبار» إنه «لم ّيعد مهمًا إن لم ّ
هؤالء .كان من الجيد أن يحضروا ،لكنهم
ّ
يسجلوا موقفًا دعائيًا ،املهم أن
قـ ّـرروا أن
دي م ـس ـتــورا حـضــر وتــرك ـيــا شــاركــت في
رعاية املؤتمر».

لـجـنــة مـنــاقـشــة اإلص ــاح ــات الــدسـتــوريــة
ولـجـنــة امل ـتــاب ـعــة ،وت ـ ّـم االت ـف ــاق عـلــى ذلــك
في أربع جلسات ،تخللتها خالفات حول
ال ـح ـصــص ،إذ طــرحــت أس ـم ــاء م ــن خ ــارج
ً
أسماء من داخل سوريا
سوريا ،وقيل إن
م ـن ـع ـهــا الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن الـ ـحـ ـض ــور ،وم ـن ـهــم
ث ــاث ــون شـخـصــا م ـح ـســوبــون ع ـلــى أمــن
«حـ ـ ّـزب اإلرادة الـشـعـبـيــة» قـ ــدري جـمـيــل.
وتــوقـعــت م ـصــادر أمـمـيــة شــاركــت سابقًا
في «أستانا» أن يكون هــذا املؤتمر بداية
مــؤتـمــرات لـلـحــوار ،مـشـيــرة إلـيــه عـلــى أنــه
«س ــوت ـش ــي واحـ ـ ـ ــد» .وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن
«ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة ال يـمـكـنـهــا ال ـعــودة
إلــى مــا قبل  ،2011لكن هــذا املــؤتـمــر ّ
يعد
انتصارًا لها وكذلك انتصارًا لروسيا».
وبينما أك ــدت مـصــادر مطلعة أن «هناك
ً
تعويال كبيرًا على دور العشائر من قبل
ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة إلعـ ـ ــادة مل ـل ـمــة أبـنــائـهــا
فــي الـفـصــائــل املـسـلـحــة وف ــي التنظيمات
اإلرهــاب ـيــة ،والح ـقــا فــي مــواجـهــة مـشــروع
االن ـف ـص ــال ال ـ ـكـ ــردي» ،ق ــال ال ـش ـيــخ حسن
املسلط ،شيخ عشيرة الجبور ،لـ«األخبار»:
«ال مشكلة لدينا في محاورة ّ
أي شخصية
مـ ـع ــارض ــة .أم ـ ــا ال ـ ــوج ـ ــود األمـ ـي ــرك ــي فــي
ال ـح ـس ـكــة ف ــاح ـت ــال ص ــري ــح ال ن ـق ـبــل ب ــه،
ويجب أن يــزول .كل جهد يدعم التسوية
السياسية في سوريا وحقن الدماء نحن
معه» .الهجوم على الدور األميركي حضر

أيضًا على لسان قــدري جميل ،الــذي قال
إن «األمـيــركـيــن ال يــريــدون إنـهــاء األزم ــة،
ب ــل ي ــري ــدون اس ـت ــدام ــة الـ ـص ــراع م ــن أجــل
ان ـت ـش ــاره ف ــي ك ــل امل ـن ـط ـقــة ،وي ــري ــدون من
خــال هــذه الفوضى الخالقة إع ــادة رسم
خرائط املنطقة كلها».

يراهن الروس
والسوريون على
أن يقبل األميركيون
مخرجات «سوتشي»
الحقًا

وينتظر أن يتركز الجدل املقبل في اللجنة
الــدس ـتــوريــة؛ فــاملـعــارضــة تــريــد المــركــزيــة
مــوسـعــة ،بينما تقبل الــدولــة بالمركزية
م ـض ـب ــوط ــة .وه ـ ـنـ ــاك خ ـ ــاف خـ ـف ــي ،وف ــق
امل ـع ـلــومــات ،ح ــول تـفــاصـيــل الــامــركــزيــة،
وهـ ــي نــوق ـشــت ق ـبــل امل ــؤت ـم ــر بــأش ـهــر في
الكواليس .باألمس قال هيثم مناع إنه لم

يعد منطقيًا أن يبقى محافظ ّ
يعينه املركز،
أي دمشق ،ليحكم الحسكة وهو من درعا.
الدولة ترى عكس ذلــك .ووفــق املعلومات،
ف ــإن االتـ ـف ــاق ف ــي ال ـكــوال ـيــس يـقـضــي بــأن
أحد انعكاسات مؤتمر سوتشي سيكون
ّ
محلية في املناطق،
العمل على انتخابات
وانـتـخــاب مجلس املـحــافـظــة ،مــن دون أن
تقبل دمشق بأن ّ
يتم انتخاب املحافظني،
حيث يبقى تعيني املحافظ بيدها .ومطلب
دم ـش ــق ل ـي ــس سـ ــوى ان ـع ـك ــاس الن ـت ـصــار
املركز العسكري ،وهذا بحسب املادة 107
مــن الــدسـتــور ال ـســوري يــأتــي عـبــر تعزيز
صالحيات البلديات ولجان املحافظات،
وه ـ ــذا أقـ ــل م ــن «ال ـف ـي ــدرال ـي ــة» بــدرج ـتــن،
ول ـك ـن ــه ي ـب ـق ــي س ـل ـط ــة ال ـ ــدول ـ ــة م ـت ــوازن ــة
م ــع ال ـس ـل ـطــة امل ـح ـل ـ ّـي ــة .ويـ ــراهـ ــن الـ ــروس
وال ـس ــوري ــون ع ـلــى أن يـقـبــل األم ـيــرك ـيــون
الحقًا بهذا الطرح .وفي مؤتمر صحافي،
أكد عضو مجلس الشعب السوري ،أحمد
الكزبري ،أن اللجنة الدستورية مهمتها
ن ـق ــاش ال ــدس ـت ــور ال ـح ــال ــي ول ـي ــس وضــع
دستور جديد ،موضحًا أن أعضاء اللجنة
سيتناقشون لتقديم مقترحات إلى رئاسة
املــؤتـمــر الح ـقــا .وش ــدد عـلــى أن إج ــراء أي
تعديالت على الــدسـتــور الحالي يتم إما
بتشكيل لجنة من قبل السلطة التشريعية
(مـجـلــس ال ـش ـعــب) أو عــن طــريــق مــرســوم
رئاسي.

أقرت في جنيف (أ ف ب)
أشاد المبعوث األممي بالجهود التي بذلت في المؤتمر ّ
وبتبنيه نقاطًا ّ

لجان المؤتمر

ّ
تشكلت أربع لجان في خالل املؤتمر :لجنة
مناقشة اإلص ــاح ــات الــدس ـتــوريــة ،لجنة
متابعة املؤتمر ،لجنة التصويت ولجنة
التنظيم .اللجنتان اللتان ستستمران هما

العراق

«النصر» تضيق بمكوناتها :العبادي يتجه للبقاء وحيدًا؟
بغداد ــ محمد شفيق

فرضت ساحة غزة
تجنب
على العدو ّ
إدخال عناصر
إسرائيليين للتنفيذ

خــاصــة تسمى «سيريت مـتـكــال» ،أي
«ســريــة األركـ ـ ــان» ،وه ــي منتخبة في
ال ـج ـيــش وخ ــاض ـع ــة م ـب ــاش ــرة لهيئة
األركـ ـ ــان ال ـعــامــة وت ـص ـنــف م ــع دائ ــرة
املخابرات ،وهدفها األساسي تجميع
مـ ـعـ ـل ــوم ــات اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة وت ـن ـف ـي ــذ
عمليات خاصة.
ومنذ عملية اغتيال املبحوح في 19
كانون الثاني  2010على أيدي عمالء
ل ـ ــ«املـ ــوسـ ــاد» ف ــي أحـ ــد فـ ـن ــادق دب ــي،
وك ـشــف األج ـه ــزة األم ـن ـيــة اإلمــارات ـيــة
ً
أكثر من  27عميال شاركوا في تنفيذ
العمليةّ ،
تبي أن األجهزة اإلسرائيلية
لجأت إلى تغيير استراتيجيتها في
تـنـفـيــذ االغ ـت ـي ــاالت ع ـبــر تـقـلـيــل عــدد
اإلســرائ ـي ـل ـيــن امل ـشــاركــن واملـنـفــذيــن
مقابل رجحان الكفة للعمالء املحليني.

يبدو أن االنشقاقات عن تحالف «النصر» االنتخابي
الذي يتزعمه رئيس الــوزراء العراقي ،حيدر العبادي،
لن تتوقف عند حدود انسحاب تحالف «الفتح» (الذي
يضم فصائل «الحشد الشعبي») ،أو تيار «الحكمة»
بزعامة رئيس التحالف الوطني ،عمار الحكيم ،الذي
أعلن فجأة ،في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس،
انسحابه مــن «الـنـصــر» ألسـبــاب لــم تختلف عــن تلك
التي أعلنها تحالف «الفتح» ،وهي «أسباب فنية» تتعلق
بقانون االنتخابات.
لكن مقربني من العبادي ،وقياديني في «الفتح» ،كان
لـهــم رأي مختلف ب ـشــأن انـسـحــاب الـحـكـيــم ،وتلقي
تحالفهم ثاني أكبر صفعة خالل أقل من شهر .قيادي
في تحالف «الفتح» ،رفض الكشف عن اسمه ،أشار،
في حديث إلى «األخبار» ،إلى أن «تيار الحكيم يضم
نـحــو سـتــة مـكــونــات أو أك ـثــر ،وك ــل واح ــد منها يريد
أن يكون الــرقــم واحــد فــي املحافظات التي سيترشح
ممثلوه عنها» .وأكد القيادي أن «العبادي رفض بروز
أسماء األحــزاب واملكونات أمــام اســم تحالف النصر،
مـمــا دف ــع (ال ـح ـك ـمــة) ل ـل ـم ـغــادرة  ..ألن الـجـمـيــع يعتز
بــاسـمــه» ،مبديًا ارتـيــاحــه النـسـحــاب الحكيم فــي هذا
ً
التوقيت «منعًا لتفاقم الـخــافــات» ،قائال إن «الطالق
بالتوافق أولى من الزواج بال تراضي».
ولم تكد تمر ساعات على انسحاب «الحكمة» ،حتى

ســرت معلومات عــن اسـتـعــداد حــزب «كلنا ال ـعــراق»،
الذي يتزعمه النائب عن املوصل ،عبد الرحمن اللويزي،
لالنسحاب من تحالف «النصر» ،بسبب خالفات مع
وزيــر الدفاع السابق ،خالد العبيدي .وعلى الرغم من
تأكيد اللويزي أنه ما يــزال في تحالف «النصر» ،ولم
ينسحب منه بشكل رسمي ،إال أنه شدد على أن بقاءه
مــن عدمه ُ
سيحسم خــال اليومني املقبلني .وأوضــح
اللويزي ،في حديث إلى «األخبار» ،أن «العبيدي ،الذي
ينحدر من املوصل ،يتحسس من تحالفه معه؛ كونه
كــان أحــد خصومه إبــان إقالته مــن وزارة الــدفــاع في
 .»2016وبحسب الـلــويــزي ،فــإن العبادي كلف وزيــر
دفاعه السابق بــإدارة حملته االنتخابية في املوصل
والـتـفــاوض مــع حلفاء جــدد ،وذلــك على الــرغــم مــن أن
العبيدي أصبح خارج التحالف من الناحية القانونية
بـسـبــب إغـ ــاق مـفــوضـيــة االن ـت ـخــابــات ب ــاب الـتــرشــح
وتسجيل التحالفات.
ويضم تحالف «النصر» حاليًا تسعة كيانات سياسية،
بعد انسحاب تحالف «الفتح» وتـيــار «الحكمة» منه.
ووف ـق ــا مل ـصــدر مـطـلــع عـلــى تـحــالـفــات ال ـع ـب ــادي ،فــإن
«النصر» مهدد بانسحاب الكيانات التسعة املتبقية
منه خالل األيام املقبلة ،ألسباب تتعلق بخوف ممثلي
تلك الكيانات من «عدم تحقيق شيء في االنتخابات»،
إلى جانب «إغراءات» يعرضها عليهم اخصام العبادي.
املصدر لفت ،في حديث إلى «األخبار» ،إلى أن رئيس
ت ـحــالــف «ال ـف ـت ــح» ،األمـ ــن ال ـع ــام ملـنـظـمــة بـ ــدر ،ه ــادي

العامري ،بدأ «تحركات» باتجاه مقربني من العبادي،
بهدف إقناعهم باالنشقاق عــن األخـيــر ،واالنضمام
إلــى تحالفه ،مثيرًا بذلك شكوكًا بشأن تصريحاته
التي أبــدى فيها استعداده للتحالف مع العبادي بعد
االنـتـخــابــات .وكـشــف املـصــدر عــن «وج ــود خــافــات»
نشبت أخيرًا بني العبادي وبــن أبــرز مقربيه وعــراب
صـفـقــاتــه ،عـبــد الـحـلـيــم الــزه ـيــري ،بسبب مــا وصفه
بـ«تعثر تحالفات» الرجل.
من جهة أخرى ،يحضر العبادي اليوم جلسة مجلس
النواب املخصصة ملناقشة املوازنة املالية للعام ،2018
والتي ما يزال إقرارها متعثرًا بسبب كثرة الخالفات
بشأنها .ووفقًا ملصدر نيابي تحدث إلــى «األخـبــار»،
فإن «تحالف القوى العراقية» متمسك بمطلبه بشأن
تخصيص مبالغ للمناطق املحررة من «داع ــش» .أما
األكـ ــراد فـمــا يــزالــون مـصــريــن عـلــى نسبة  %17من
ً
امليزانية بدل  ،%12فضال عن رفع تسمية «املحافظات
الشمالية» من مسودة القانون ،واعتماد اسم «إقليم
ك ــردس ـت ــان» ،فـيـمــا ال تـقــل مـطــالــب ن ــواب املـحــافـظــات
املنتجة للنفط ،واملنتمني للتحالف الوطني ،عن مطالب
الكتل «السنية» و«ال ـكــرديــة» ،بــل تـبــدو أصـعــب منها.
وبحسب ما أفاد به النائب عن محافظة البصرة ،عامر
الفايز« ،األخبار» ،فإن شروط نواب املحافظات املنتجة
للنفط تتمثل بمنح محافظاتهم مبلغ خمسة دوالرات
ً
ّ
ّ
ومكرر ،فضال عن
ومصدر
عن كل برميل نفط منتج
خمسة دوالرات عن كل  150متر مكعب من الغاز.

