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سوريا تراهن روسيا اليوم على قدرتها ،بالتعاون مع كل
من تركيا وإيران ،على تقديم صيغة «تسوية سياسية»
في سوريا ،تتوافق مع القرارت الدولية المعنية بهذا
الشأن ،وتحرص على تنسيق هذه الخطوات مع الجانب
الحكومي السوري ضمن أطر «الشرعية» .زيــارات الرئيس
السوري إلى روسيا ،حملت عناوين المراحل االنتقالية في
مسار الحرب والتسوية ،ويبدو عنوان هذه الــزيــارة ،هو
إحياء المسار السياسي انطالقًا من «اللجنة الدستورية» التي
ولدت في سوتشي

األسد في روسيا ـ 3

إلى التسوية عبر
«تعديل الدستور»
بعد يوم واحد على انحسار الوجود
ّ
املـ ـس ــل ــح عـ ــن وسـ ـ ــط س ـ ــوري ـ ــا ،وص ــل
الــرئـيــس بـشــار األس ــد فــي زي ــارة غير
م ـع ـل ــن ع ـن ـه ــا إل ـ ــى م ــدي ـن ــة ســوت ـشــي
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ح ـي ــث اس ـت ـق ـب ـلــه ن ـظ ـيــره
فالديمير بــوتــن ،ووزي ــرا الخارجية
والدفاع الروسيني .اللقاء الثالث من
ن ــوع ــه ف ــي ال ـش ـكــل واملـ ـك ــان ،يـتـقــاطــع
مع سابقيه في املضمون أيضًا ،فقد
جـ ــاء ف ــي ت ــوق ـي ــت الفـ ــت ت ـت ـط ـلــع فـيــه
أنـظــار الـعــالــم إلــى دمـشــق وحلفائها
لـ ـبـ ـي ــان خ ـط ــوت ـه ــم املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ب ـعــدمــا
ح ـم ـل ــت األش ـ ـهـ ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة تـ ـغ ـ ّـي ــرات
ج ــذري ــة ف ــي م ـجــريــات املـ ـي ــدان .وكـمــا
كـ ــانـ ــت ال ـ ــزي ـ ــارة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ت ـتــوي ـجــا
إلن ـه ــاء ن ـف ــوذ «داعـ ـ ــش» ف ــي س ــوري ــا،
وم ـ ـمـ ـ ّـرًا ملـ ـس ــار س ـي ــاس ــي ج ــدي ــد ول ــد
ف ــي ســوت ـشــي ،يـشـيــر ل ـقــاء أم ــس إلــى
نهاية مرحلة على األرض ،من شأنها
تحفيز «الـتـســويــة الـسـيــاسـيــة» وفــق

آلـ ـي ــات «س ــوت ـش ــي» ن ـف ـســه .ال ـحــرص
ال ــروس ــي ع ـلــى ال ـت ـحــرك ض ـمــن إط ــار
«الشرعية الدولية» ،انعكس تنسيقًا
مع الحكومة السورية في الخطوات
الـتــي يـجــري العمل عليها مــع الــدول
امل ـع ـن ـي ــة ب ــالـ ـتـ ـس ــوي ــة .وكـ ـم ــا دع ـمــت
دمشق مسبقًا جهود املـحــادثــات في
أسـتــانــا وســوتـشــي ،أك ــد األس ــد أمــس
استعداد بــاده للخطوة املقبلة على
املـســار نفسه ،وهــي تشكيل «اللجنة
الدستورية» ،في موازاة اإلصرار على
ربــط التسوية بمنجزات «سوتشي»
و«أسـتــانــا» فقط .إذ أكــد أن حكومته
س ــوف تــرســل إل ــى ال ـجــانــب الــروســي
«فـ ــي أق ـ ــرب ف ــرص ــة» قــائ ـمــة األس ـم ــاء
التي ترشحها لتمثيلها في «اللجنة
الدستورية» ،والتي «ستبدأ أعمالها
بمشاركة من األمــم املتحدة» .النقطة
الالفتة في حديث الرئيس السوري،
كانت إشارته إلى أن «اللجنة» ستعمل

أكد األسد أن اللقاء فرصة لوضع رؤية مشتركة لمحادثات السالم في أستانا أو سوتشي (أ ف ب)

عـلــى «مـنــاقـشــة الــدس ـتــور ال ـحــالــي»،
ال الـعـمــل عـلــى دس ـتــور جــديــد ،وهــو
تـفـصـيــل كـ ــان س ـبــق وأح ـ ــدث خــافــا

أشار بوتين إلى «انسحاب
القوات األجنبية» مع بدء
عملية التسوية
بــن الجانبني الحكومي واملـعــارض،
ق ـ ـبـ ــل تـ ـبـ ـن ــي الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــن ال ـ ــروس ـ ــي
واألمـيــركــي (دونــالــد تــرامــب) ،صيغة
«التعديل الــدسـتــوري ،واالنتخابات

الـحــرة والـعــادلــة تحت إش ــراف األمــم
املتحدة ...من خالل مسار جنيف وفق
القرار  ،»2254وذلك في بيان مشترك
صــدر عنهما مــن فييتنام ،منتصف
تشرين الثاني املــاضــي .وبحث لقاء
أم ـ ــس ،ع ـلــى م ــا ن ـشــرتــه الــرئــاس ـتــان
ال ـس ــوري ــة وال ــروسـ ـي ــة ،جــان ـبــا هــامــا
يخص إعادة اإلعمار ودفع االقتصاد
وت ـســويــة امل ـل ـفــات اإلن ـس ــان ـي ــة ،وأك ــد
بوتني أن مــا سبق يعد شرطًا مهمًا
لـنـجــاح العملية الـسـيــاسـيــة ،مشيرًا
إلى أن بالده ّ
تعول على «مساعدة من
األم ــم املتحدة وال ــدول املعنية» لحل
هذه القضايا .الرئيس الروسي لفت

أي ـضــا ،إل ــى أن الـعـمـلـيــات العسكرية
ّ
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة امل ــاضـ ـي ــة م ــك ـن ــت مــن
«اس ـت ـعــادة مـنــاطــق ه ــام ــة ...وتحييد
الخطر عن العاصمة دمشق» ،مضيفًا
أنه «مع بداية العملية السياسية في
مــرحـلـتـهــا األك ـثــر ن ـشــاطــا ...نفترض
أنـ ــه س ـي ـتــم س ـحــب الـ ـق ــوات املـسـلـحــة
األج ـن ـب ـيــة م ــن أراضـ ـ ــي ال ـج ـم ـهــوريــة
العربية السورية».
مــا ج ــاء فــي ال ــزي ــارة مــن تــوجــه نحو
دفع عمل «اللجنة الدستورية» سوف
يستجلب نشاطًا ديبلوماسيًا نشطًا
لـحـلـحـلــة امل ـل ـفــات ال ـعــال ـقــة م ـنــذ آخــر
جــولــة م ـحــادثــات ع ـقــدت فــي جنيف.

وتشير املعطيات إلى أن العمل األهم،
حتى انعقاد اجتماع سوتشي املقبل
(ف ــي ت ـمــوز) ـ ـ إال إذا أعـلــن عــن جولة
جــديــدة مــن م ـحــادثــات جـنـيــف قبله،
ســوف يكون على الجانب املعارض،
الــذي ال يبدو في أفضل حاالته اآلن،
خـصــوصــا أن ال ـخ ــاف ح ــول تمثيل
مـنـصــات امل ـعــارضــة ال ـتــي غــابــت عن
«سوتشي» في «اللجنة الدستورية»
ال ي ــزال قــائـمــا حـتــى اآلن .ويـفـتــرض
أن تـلـعــب ج ـهــود «ال ـ ــدول الـضــامـنــة»
في أستانا ،دورًا هامًا في التحضير
ل ـت ـف ــاع ــل «إي ـ ـجـ ــابـ ــي» مـ ــن ال ـجــان ـبــن
ال ـح ـك ــوم ــي واملـ ـ ـع ـ ــارض ،ف ــي مــرحـلــة

تشكيل «اللجنة» .وهو دور يمكنه أن
ً
مسار املحادثات
يكون منفصال عن ّ
في جنيف ،في حال تعثر هناك ،على
م ــا أش ـ ــارت تـصــريـحــات م ـت ـكــررة من
مسؤولي تلك البلدان الثالثة .وآخر
ت ـلــك ال ـت ـصــري ـحــات ج ــاء أمـ ــس ،على
لسان وزير الخارجية التركي مولود
جــاويــش أوغ ـل ــو ،ال ــذي أش ــار إل ــى أن
«ال ـ ــدول الـغــربـيــة ال ت ـبــدو متحمسة
إلح ـ ـيـ ــاء م ـ ـسـ ــار ج ـ ـن ـ ـيـ ــف ...وأخـ ـش ــى
أنـ ــه ف ــي حـ ــال ل ــم ي ـت ـط ــور هـ ــذا األم ــر
(امل ـح ــادث ــات) فــي جـنـيــف ،ول ــم تتخذ
خطوات ،فيمكن التوجه نحو منصة
أخ ــرى ،قــد تكون أستانا على سبيل
امل ـ ـثـ ــال» ،وفـ ــق م ــا ن ـق ـلــت ع ـنــه وكــالــة
«األناضول».
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة تـ ــراف ـ ـقـ ــت مــع
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوري فـ ـ ـ ــي م ـح ـي ــط
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة دم ـ ـ ـشـ ـ ــق ،ضـ ـ ــد ت ـن ـظ ـيــم
«داعش» املحاصر في مخيم اليرموك
وأجزاء من الحجر األسود .وعلى رغم
االستهداف الجوي واملدفعي املكثف
لـنـقــاط التنظيم داخ ــل ال ـحـ ّـيــن ،فقد
تـمـكــن مـسـلـحــو الـتـنـظـيــم م ــن إب ـطــاء
تقدم الجيش مستفيدين من طبيعة
املـنـطـقــة ال ـس ـك ـن ـيــة ،وش ـب ـكــة األن ـف ــاق
ال ـتــي تــربــط ال ـخ ـطــوط الــدفــاع ـيــة مع
ع ـم ــق املـ ـخـ ـي ــم .وعـ ـل ــى رغ ـ ــم ض ـ ــراوة
املـعــارك على أط ــراف املخيم ،سقطت
ق ــذائ ــف ص ــاروخ ـي ــة ع ــدة ع ـلــى حيي
الزاهرة القديمة والشيخ محي الدين،
وتسببت بــإصــابــة عــدد مــن املدنيني
ووقـ ــوع أضـ ــرار م ــادي ــة .وب ــال ـت ــوازي،
اس ـت ـك ـم ـل ــت قـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
دخولها عــددًا مــن الـبـلــدات فــي ريفي
حمص وحماة ،عقب انتهاء عمليات
ترحيل عــدد من املدنيني واملسلحني
نحو الشمال الـســوري .وبعد مدينة
ال ــرس ــن وت ـل ـب ـي ـســة ،دخ ـل ــت ال ـق ــوات
ال ـح ـكــوم ـيــة ن ــاح ـي ــة ح ــر ب ـن ـف ـســه فــي
ريـ ــف ح ـم ــاة ،بــرف ـقــة ورشـ ـ ــات تــابـعــة
لـ ـش ــرك ــة كـ ـه ــرب ــاء حـ ـم ــاة وم ــؤس ـس ــة
املـيــاه والـخــدمــات الفنية ،إلــى جانب
الفرق الطبية ،كما تم إنشاء مكاتب
خــاصــة بــإجــراء عمليات «التسوية»
للمسلحني الذي بقوا في تلك البلدات.
(األخبار)

الحدث

ّ
أوروبا تتوحد في وجه ترامب :اختبار «التعطيل» للعقوبات األميركية
تحاول أوروبا ترجمة
سخطها على قرارات
الواليات المتحدة
المتفردة ،وآخرها
االنسحاب من االتفاق
النووي ،بخطوات
محدودة تؤكد بها
تحييد مصالحها عن
السياسات األميركية .وقد
أظهرت قمة االتحاد
األوروبي في العاصمة
البلغارية ،أمس ،رؤية
أوروبية جامعة تجاه
المحافظة على االتفاق
النووي ،من خالل العودة
إلى «قانون التعطيل»
الذي يشكك الخبراء في
فاعليته أمام إجراءات
واشنطن العقابية

خرج القادة األوروبيون من اجتماعهم
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـب ـل ـغ ــاري ــة ص ــوف ـي ــا،
م ـت ــواف ـق ــن ع ـل ــى «مـ ـق ــارب ــة م ــوح ــدة»
إزاء سـ ـي ــاس ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
ّ
تضمنت إقــرار اتخاذ
دونــالــد تــرامــب،
خ ـط ــوات عـمـلـيــة ل ـل ـمــواج ـهــة .ونـقـلــت
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر
أوروب ـ ــي أن ق ــادة ورؤس ـ ــاء حـكــومــات
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ات ـ ـف ـ ـقـ ــوا ع ـلــى
االستمرار في دعم االتفاق النووي مع
إيران والحفاظ عليه« ،طاملا استمرت
إي ـ ــران ف ــي احـ ـت ــرام ــه» .واأله ـ ــم ف ــي ما
نقله املصدر أن املجتمعني في صوفيا
أقروا «بدء أعمالهم لحماية الشركات
األوروبـيــة من القرار األميركي» .وزاد
املصدر أن األوروبـيــن سيقومون في
ال ــوق ــت نـفـســه ب ــال ــرد «ع ـلــى امل ـخ ــاوف
األميركية حيال الدور اإلقليمي إليران
وبرنامجها للصواريخ الباليستية».
وع ـ ـلـ ــى هـ ــامـ ــش اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـع ــاص ـم ــة
البلغارية ،أجرى قادة الدول األوروبية
املوقعة على االتفاق النووي ،بريطانيا
وفرنسا وأملانيا ،اجتماعًا لبحث قرار
ترامب االنسحاب من االتفاق النووي
وفرض العقوبات الجديدة على إيران.
ووفــق متحدثة باسم رئيسة ال ــوزراء
ال ـبــري ـطــان ـيــة ت ـي ــري ــزا م ـ ــاي ،فـ ــإن مــاي
ً
وكــا من الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،واملستشارة األملانية أنجيال
ميركل ،اتفقوا على «التزامهم الصارم
بضمان اإلبـقــاء على االتـفــاق ،وأكــدوا
أهـمـيـتــه ألمـنـنــا امل ـش ـت ــرك» ،وتـعـهــدوا

«بالعمل مع العديد من أطراف االتفاق
من أجل تحقيق ذلك».
كل هذه االتصاالت واملشاورات أفضت
إل ــى ات ـف ــاق أوروبـ ـ ــي ع ـلــى ب ــدء األخ ــذ
بإجراءات تحمي الشركات األوروبية
التي تريد العمل في إيران ،والتصدي
للعقوبات األميركية .ولهذا الغرض،
ك ـشــف رئ ـي ــس امل ـفــوض ـيــة األوروبـ ـي ــة،
ج ــان ك ـل ــود يــون ـكــر ،ف ــي اخ ـت ـتــام قمة
ص ــوف ـي ــا ،أنـ ــه س ـي ـتــم إط ـ ــاق «ق ــان ــون
التعطيل» اب ـتـ ً
ـداء مــن الـيــوم الجمعة.
ويقصد يونكر بـ«التعطيل» اإلجراءات
الـتــي اتـخــذهــا االت ـحــاد األوروب ــي عام
 1996ملواجهة عقوبات أميركية ضد
عـ ــدد م ــن ال ـ ـ ــدول ،ف ــي م ـقــدم ـهــا كــوبــا،
وهو أداة تتيح للشركات واملحاكم في
أوروب ــا أن ال تخضع لـقــوانــن تتعلق
بـعـقــوبــات اتـخــذتـهــا ب ـلــدان مــن خــارج

يخشى األوروبيون حلول
الشركات الصينية محل
الشركات األوروبية
االتـحــاد ،وعــدم تطبيق أي حكم مقرر
مــن محاكم أجنبية بناء على قوانني
العقوبات هذه.
وقــال رئيس ال ــوزراء اإليطالي ،باولو
جينتيلوني ،على هامش قمة صوفيا:
«ات ـ ـفـ ــق قـ ـ ــادة االتـ ـ ـح ـ ــاد (األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي)
على بـلــورة أدوات لحماية الشركات

ّ
يشكك خبراء في فاعلية التسوية األوروبية بالنظر إلى اختالف الحالة الكوبية (أ ف ب)
األوروبية التي تستثمر في إيران بناء
على االتفاق (النووي) من العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة» ،م ــن دون أن يـشـيــر إلــى
تفاصيل أكثر بخصوص اإلج ــراءات
وطـبـيـعـتـهــا .إال أن جينتيلوني أكــد
أن االج ـت ـم ــاع تـمـخــض ع ـنــه «ت ــواف ــق
س ـيــاســي ق ــوي جـ ـدًا ب ــن جـمـيــع دول
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي» .مـ ــن ج ـه ـت ـهــا،
اكـتـفــت املـسـتـشــارة األملــان ـيــة ،أنجيال
مـيــركــل ،أث ـنــاء وجــودهــا فــي صوفيا،
بالقول لوسائل اإلعالم إن «كل الدول
األعـ ـض ــاء ف ــي االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ال
تـ ـ ــزال ت ــدع ــم هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى رغ ــم

ق ــرار ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ب ـعــدم دعـمــه.
س ـنــواصــل مـحــادثــاتـنــا م ــع ال ــوالي ــات
املتحدة» .أما رئيس الــوزراء الهندي،
م ــارك روتـ ــه ،فـقــد عـ ّـبــر بــوضــوح أكثر
عن السخط األوروبــي على سياسات
ال ـت ـف ــرد األم ـي ــرك ـي ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ق ــرار
ترامب االنسحاب من االتفاق النووي
«أم ـ ــر سـ ـخـ ـي ــف» ،ف ــواش ـن ـط ــن «ت ـق ــوم
بأعمال ...بمفردها ،من دون النظر إلى
حلفائها ،وهذا سيء».
وب ـح ـســب تـعـلـيـقــات ع ــدة م ــن خ ـبــراء
عـ ـل ــى إطـ ـ ـ ــاق «ق ـ ــان ـ ــون ال ـت ـع ـط ـي ــل»،
ف ـ ــإن ال ـت ـس ــوي ــة األوروب ـ ـي ـ ــة مـشـكــوك

ف ــي فــاعـلـيـتـهــا ،ن ـظ ـرًا إل ــى أن الـحــالــة
الـكــوبـيــة كــانــت مختلفة ،وبـقـيــت في
اإلطار السياسي ،ولم ُيختبر الجانب
التجاري منها بالقدر الكافي .إذ يرى
البعض أن تأثيرها «يمكن أن يكون
رم ــزي ــا أك ـث ــر م ـنــه اق ـت ـص ــادي ــا» .وفــي
ح ــال اس ـت ـمــرت املــواج ـهــة األوروب ـي ــة
ل ـق ــرار ت ــرام ــب بــامل ـس ـتــوى ال ـخ ـجــول،
فــإن الخسارة التي بــدأت تظهر على
سوق االستثمارات في إيران ستكون
خسارة مزدوجة باملنظار األوروبــي،
مــن خــال حـلــول الـشــركــات الصينية
م ـ ـكـ ــان االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
بالتالي زيادة نفوذ بكني في املنطقة
عـلــى حـســاب املـصــالــح الـغــربـيــة ،كما
بــدأ يحذر دبلوماسيون أوروبـيــون.
وعـ ّـبــر الــرئـيــس الـفــرنـســي ،إيمانويل
مـ ــاكـ ــرون ،أم ـ ــس ،ب ـص ــراح ــة ع ــن هــذه
املخاوف ،محذرًا من أن «العواقب غير
امل ـب ــاش ــرة ل ـل ـقــرار األم ـي ــرك ــي سـتـعــزز
موقعي روسـيــا والـصــن فــي املنطقة
وبــال ـتــالــي ش ــرك ــات ال ـب ـلــديــن» .وق ــال
ماكرون إن «أولويتي هي القيام بكل
ما يمكن النفتاح املجتمع اإليراني»،
ً
م ـح ــاوال الـتــأكـيــد عـلــى أن «املـصــالــح
ال ـت ـجــاريــة» لـيـســت أول ــوي ــة ،مضيفًا
ً
أن «امل ـســألــة أوال جـيــوسـيــاسـيــة .لن
نصبح حـلـفــاء إلي ــران ضــد الــواليــات
املتحدة .ولن نشن حربًا تجارية مع
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ف ــي شـ ــأن إي ـ ــران،
كما لن نفرض عقوبات مضادة على
شركات أميركية».

م ـخ ــاوف س ــرع ــان م ــا بـ ــدأت تـتـحـقــق،
وأولــى ترجماتها كــان حلول الشركة
الصينية الوطنية للنفط (سي أن بي
ســي) محل شركة «تــوتــال» الفرنسية
ال ـت ــي أل ـغ ــت م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي املــرح ـلــة
 11مــن م ـشــروع «حـقــل ب ــارس» للغاز
جـ ـن ــوب إيـ ـ ـ ـ ــران ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى تـنـفـيــذ
م ــوس ـك ــو وعـ ـ َـدهـ ــا ب ـت ــوق ـي ــع االتـ ـح ــاد
االقتصادي األوراسي اتفاقًا مع إيران
يهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر.
وأعـلــن وزي ــر النفط اإليــرانــي ،بيجان
زن ـغ ـنــة ،أمـ ــس ،أن ال ـشــركــة الصينية
ّ
س ـت ـح ــل م ـح ــل «تـ ــوتـ ــال» ال ـت ــي أك ــدت
أن ـه ــا ل ــن ت ــواص ــل أنـشـطـتـهــا «إذا لم
تحصل على إعـفــاء مــن قبل الــواليــات
امل ـت ـح ــدة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ط ـه ــران لن
تتحمل خسائر «توتال» ،وهي نفقات
ب ـع ـش ــرات م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات .وأمل ــح
الـ ــوزيـ ــر اإلي ـ ــران ـ ــي إل ـ ــى أن ـ ــه ف ــي ح ــال
ان ـس ـحــاب ال ـشــركــة الـفــرنـسـيــة أي ـضــا،
فإن املشروع لن يتوقف بل ستواصله
ش ـ ــرك ـ ــة «بـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروب ـ ـ ــارس» اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة.
وانـضـمــت ،أم ــس ،مجموعة «ميرسك
تانكرز» الدنماركية إلى «توتال» في
إب ــداء نية إيـقــاف األنـشـطــة فــي إي ــران،
والتي تتضمن تنفيذ اتفاقات مبرمة
لتصدير واستيراد منتجات نفطية.
ولـفـتــت املـجـمــوعــة إل ــى أن ـهــا ستعمل
على إنـجــاز اتفاقاتها بحلول الرابع
مـ ــن تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي «ك ـ ـمـ ــا ت ـف ــرض
العقوبات األميركية».
(األخبار)
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ٌ
تسابق على تشكيل «الكتلة األكبر»:

الصدر والحكيم نحو التحالف...
وحظوظ المالكي ترتفع
ً
والعدالة») ،فضال عن «التحاق» حوالى
 20نائبًا من «تحالف النصر» (بزعامة
حيدر العبادي) بهذا «الركب» ،على أن
يربو عديده على  180نائبًا .وتضيف
املـ ـص ــادر أن «األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة املـقـبـلــة،
ستشهد اإلعالن عن هذا التكتل والذي
يتبنى مـشــروع الغالبية السياسية»،
ً
م ـش ـي ــرة ف ــي حــدي ـث ـهــا إلـ ــى «األخـ ـب ــار»
إلــى أن «االتـصــاالت مع مختلف الكتل
ال تزال جارية ،إفساحًا في املجال أمام
الكتل األخرى لالنضمام لنا ،إذا أرادت
ذلك».
ب ـ ــدوره ،كـشــف مــديــر املـكـتــب اإلعــامــي
لـ ـلـ ـم ــالـ ـك ــي ،ه ـ ـشـ ــام ال ـ ــرك ـ ــاب ـ ــي ،أم ـ ــس،
ّ
عـ ــن أن «دولـ ـ ـ ــة الـ ـق ــان ــون ش ــك ــل لـجـنــة
ً
تـفــاوض تضم كــا مــن حسن السنيد،
وق ـصــي الـسـهـيــل ،وســامــي الـعـسـكــري،
ب ـهــدف إجـ ــراء م ـفــاوضــات وم ـحــادثــات
م ــع ال ـك ـت ــل والـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة حــول
نتائج االنتخابات ،وسير التحالفات
واإلمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات ،وال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرص امل ـ ـتـ ــاحـ ــة
واملمكنة» ،إال أن الالفت في تصريحه

بدأت «النواة األولى» ّ
لـ«الكتلة األكبر» بالتشكل
شيئًا فشيئًا ،مع ظهور
كتلتين ـ حتى اآلن ،األولى
تضم مقتدى الصدر وعمار
الحكيم ،وسط ترجيحات بأن
يالقيهما حيدر العبادي ،أما
الثانية فتضم نوري المالكي
وهادي العامري ،وآخرين.
ّ
ما تؤكده مصادر المالكي
أن حسابات الرجل تنعقد
على أكثر من  180نائبًا بما
يمنحه القدرة على تسمية
رئيس الوزراء المقبل ،أما
مصادر «سائرون» ّ
فترجح
أن تكون كتلة الصدر هي
ّ
المسمية للرئيس ،على
أن يكون «قرارنا ضمن
تأت مخرجات
لم ِ
الحدود ...ومن دون أي
لقاء الحكيم ّوالصدر
تدخل خارجي»
على قدر ما روجت له
وسائل إعالم األول
بغداد ــ األخبار

ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ال ـل ـق ــاء امل ـف ــاج ــئ ال ــذي
جمع زعيم «التيار الـصــدري» ،مقتدى
ال ـصــدر ،بزعيم «تـيــار الحكمة» ،عمار
ال ـح ـك ـي ــم ،فـ ــي م ــدي ـن ــة ال ـن ـج ــف م ـســاء
أم ـ ــس ،ي ــواص ــل زع ـي ــم ائـ ـت ــاف «دولـ ــة
ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون» ،نـ ـ ـ ــوري املـ ــال ـ ـكـ ــي ،ح ــراك ــه
لتشكيل الكتلة النيابية األكبر ،والتي
س ـت ـس ـ ّـم ــي ب ـ ــدوره ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
املقبل .التكتل الذي يسعى املالكي إلى
تشكيله ،وفــق م ـصــادره ،قــوامــه «دولــة
الـقــانــون» ،و«تـحــالــف الفتح» (بزعامة
هــادي الـعــامــري) ،و«ائـتــاف الوطنية»
(بزعامة إياد عالوي) ،وعدد من القوائم
عــن «امل ـك ــون الـسـنــي» أب ــرزه ــا «األن ـبــار
هــويـتـنــا» و«ائـ ـت ــاف قـلـعــة الجماهير
ال ــوط ـن ـي ــة» ،إلـ ــى ج ــان ــب ن ـ ــواب آخــريــن
عــن املـكــون الـكــردي («االت ـحــاد الوطني
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي»« ،حـ ــركـ ــة ال ـت ـغ ـي ـي ــر»،
«الـجـمــاعــة اإلســامـيــة الـكــردسـتــانـيــة»،
و«ال ـت ـحــالــف م ــن أج ــل الــديـمــوقــراطـيــة

ك ـ ـ ــان اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى االت ـ ـ ـصـ ـ ــال األول
مـ ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات ب ـ ــن امل ــالـ ـك ــي ورئـ ـي ــس
«الـحــزب الديموقراطي الكردستاني»،
مـسـعــود ال ـب ــرزان ــي ،والـ ــذي نــاقــش فيه
ال ـط ــرف ــان ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات وسـيــر
التحالفات ،في «أج ــواء من املسؤولية
ل ـل ـخ ــروج ب ـن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة ملصلحة
تـعــزيــز االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي ،وبـلــورة
خـطــط عـمــل مـشـتــركــة لتطبيق نتائج
االنـتـخــابــات على أرض ال ــواق ــع» .وفي
هــذا الـسـيــاق ،تــرى مـصــادر متابعة أن
ت ـح ــال ــف «خـ ـص ــوم األمـ ـ ــس  -أص ــدق ــاء
اليوم» قد ينشأ بني املالكي وبرزاني،
خصوصًا أن األخـيــر «واق ــع فــي حيرة
م ــن أم ـ ـ ــره ،ويـ ـ ــرى امل ــال ـك ــي أقـ ـ ــرب إل ـيــه
م ــن الـ ـعـ ـب ــادي» ،الف ـت ــة ف ــي ح ــدي ــث إلــى
«األخبار» إلى أن االتصال بني الرجلني
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ج ـ ـ ــاء ث ـ ـمـ ــرة ج ـ ـهـ ــود ب ــذلـ ـه ــا مـ ـن ــدوب ــا
الجانبني لتقريب وجهات النظر.
أم ــا ف ــي ال ـن ـجــف ،فـقــد ب ــدا ل ـقــاء الـصــدر
ّ
ـ ـ الـحـكـيــم وكــأنــه يـشــكــل ال ـن ــواة األول ــى
لـتـحــالـفــات رئ ـيــس «ال ـت ـيــار ال ـص ــدري»
تـ ـح ــت قـ ـب ــة ال ـ ـبـ ــرملـ ــان؛ إذ أعـ ـل ــن زع ـي ــم
«تيار الحكمة» أن «الحكمة وسائرون
سـ ـيـ ـنـ ـطـ ـلـ ـق ــان لـ ـلـ ـتـ ـب ــاح ــث مـ ـ ــع ال ـ ـقـ ــوى
األخـ ــرى لتشكيل ال ـح ـكــومــة» ،مضيفًا
أن «توجهنا وطني وعابر للمكونات،
وس ـن ـت ـجــاوز املــذه ـب ـيــة ل ـب ـنــاء حـكــومــة
قــويــة» .وتــابــع ،خــال مؤتمر صحافي
م ـش ـتــرك ،أن «ال ـش ـعــب ال ـع ــراق ــي يــرغــب
بوجوه جــديــدة ،وكتلتانا مهمتان في
امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة» ،ش ــاكـ ـرًا «امل ـفــوض ـيــة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ملــا
قــدم ـتــه» ،متمنيًا أن «تـنـظــر بالطعون
وال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى املـ ـق ــدم ــة مـ ــن ق ـب ــل بـعــض
الكتل السياسية» .بدوره ،شكر الصدر
«مقاطعي االنتخابات ،ألنهم لم يعطوا
ً
أص ــوات ـه ــم ل ـل ـفــاســديــن» ،ق ــائ ــا« :إن ـنــا
م ـق ـب ـلــون ع ـل ــى ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة لـبـنــاء
ع ــراق مــوحــد ،وتشكيل حكومة عابرة
للمحاصصة».
تأت
لم
والصدر
الحكيم
مخرجات لقاء
ِ
عـلــى ق ــدر م ــا روج ــت ل ــه وس ــائ ــل إع ــام
«الحكمة» طــوال الساعات التي سبقت
امل ــؤتـ ـم ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،حـ ـي ــث وص ـف ـتــه
بــ«الـلـقــاء ال ـتــاري ـخــي» ،بـيــد أن عـبــارات
الـجــانـبــن اقـتـصــرت عـلــى العموميات،
مـ ــن دون الـ ــدخـ ــول فـ ــي أي ت ـفــاص ـيــل،
وسط رفضهما إجابة الصحافيني على
أسـئـلـتـهــم ،ع ـلــى رغ ــم ال ــدع ــوة املسبقة
لتغطية املؤتمر «ال ـحــدث» ،األمــر الــذي
طرح تساؤالت عدة .ومع تصاعد أسهم
تـحــالــف مـتــوقــع بــن ال ـصــدر والحكيم،
ي ـب ــدو أن ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ي ـت ـجــه إل ــى
م ــاق ــاة الــرج ـلــن ،ال سـيـمــا أن توحيد
َ
جناحي «حــزب الــدعــوة» يــزداد تعقيدًا
م ــع تـشـبــث املــال ـكــي ب ــإزاح ــة ال ـع ـبــادي،
وط ـ ـمـ ــوح الـ ـث ــان ــي إل ـ ــى الـ ـبـ ـق ــاء ل ــوالي ــة
ثــانـيــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ج ــاء موقف
«ال ـن ـصــر» ،أم ــس ،عـلــى لـســان املـتـحــدث
باسمه حسني العادلي ،الــذي اعتبر أن
«تـشـكـيــل الـحـكــومــة يتطلب م ـشــاورات
ب ــن ال ـج ــان ـب ــن (الـ ـنـ ـص ــر ،وسـ ــائـ ــرون)
ل ـتــوح ـيــد الـ ـ ـ ــرؤى» ،م ــؤكـ ـدًا أن ائ ـتــافــه
متمسك بحصول العبادي على واليــة
ثــانـيــة .وأضـ ــاف أن «تـحــالــف ســائــرون
هــو األق ــرب إلينا فــي تشكيل الحكومة
االتحادية الجديدة» .ويرى مراقبون أن
ما يجمع القيادات الثالث هو الخطاب
املتمحور حــول ض ــرورة «حصر القرار
السياسي ضمن حدود البالد» ،والذي
ب ـلــغ ب ــه الـ ـص ــدر أمـ ــس م ـس ـتــوى عــالـيــا
جديدًا بقوله ،في تغريدة على «تويتر»،
إن «ق ــرارن ــا عــراقــي مــن داخ ــل ال ـحــدود،
وال ـج ـم ـي ــع ش ــرك ــاء ال أم ـ ـ ــراء م ــا دامـ ــوا
غ ـيــر مـحـتـلــن ل ـب ـلــدنــا» ،مـضـيـفــا« :كــا
لــاحـتــال ،وك ــا للهيمنة» ،فــي إش ــارة
إلى واشنطن وطهران.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،وعـ ـل ــى رغ ـ ــم إعـ ــان
«املفوضية» املسبق أن النتائج النهائية
ستبصر النور يوم الخميس (أمس) ،إال
أن عضو «املفوضية» ،معتمد املوسوي،
عاد وقال إن هذه النتائج «ربما ستعلن
ال ـج ـم ـعــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «املـفــوضـيــة
أنـجــزت ّالكثير مــن صـنــاديــق االق ـتــراع،
ولم يتبق منها إال القليل ،ونعمل على
إك ـم ــال ع ــد وفـ ــرز األصـ ـ ــوات م ـن ـهــا ،كي
نـعـلــن ي ــوم الـجـمـعــة أس ـم ــاء املــرشـحــن
الـفــائــزيــن فــي االنـتـخــابــات البرملانية»،
مـسـتــدركــا أن ــه «م ــن غـيــر املــؤكــد أن يتم
اإلع ـ ــان ع ــن ال ـن ـتــائــج ،ل ـكــن ف ــي الــوقــت
نفسه ،نأمل بأن ننجز مرحلة عد وفرز
األصوات».

