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ّ
«الدعوة» متمسك برئاسة الوزراء:
ُ
ّ
كيف تلبى شروط المرجعية؟
العراق

شعرت الواليات المتحدة بخسارة جولتها
األولى في بغداد ،لصالح المحور الرافض
لضغوطها ،لتبحث من جديد عن
أوراق ضغط أخرى يمكنها النفاذ من
خاللها .وفي وقت تالشى فيه االنقسام
العمودي بين محورين ،لم تخرج بعد
معالم اتفاق واضح بين «الفتح»
و«سائرون» .ومبكرًا ،اضطرت اإلشاعات
المرجعية الدينية إلى تحديد موقفها
لصالح ّ
أي مرشح من خارج الطاقم القديم،
فيما ّ
أصر «حزب الدعوة» في اجتماع ّسري
على أن تبقى رئاسة الوزراء من حصته
بغداد  -األخبار
انـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــر جـ ـ ـن ـ ــاح ـ ــا «حـ ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ــدعـ ـ ــوة
اإلسالمية» في العراق الوقت «القاتل»
ُ ِّ
ـحـيــا خــافــاتـهـمــا جــانـبــا .م ـبــادرة
لــيـنـ ّ
م ـت ــأخ ــرة ،ورب ـم ــا ب ـعــد فـ ــوات األوان،
أت ــت عـقــب اسـتـشـعــار جـنـ َ
ـاحــي حيدر
العبادي ونــوري املالكي أن الخسارة

ّ
حقق المشهد السياسي
الجديد تراجعًا في قوة
الموقف الكردي
دقت أبواب بيت «الدعوة» وباتت
التي َّ
شبه ُمحققة ستطال كل َمن على مركب
«الـ ـح ــزب الـ ـح ــاك ــم» ،ب ــا اس ـت ـث ـنــاءات
تـ ّ
ـؤم ـن ـهــا ش ـب ـكــة ت ـحــال ـفــات حـمــائـيــة،
داخ ـل ـي ــة أو خ ــارجـ ـي ــة ،راهـ ـ ــن عـلـيـهــا
النيابية.
البعض ما قبل االنتخابات ً
ليلة أول من أمس كانت عاصفة على
أقطاب «الدعوة» بعد التطورات التي

ً
أص ــاب ــت م ـق ـتــا م ــن مـسـتـقـبــل رئـيــس
ُ
ِّ
الــوزراء حيدر العبادي ،وباتت تهدد
بإخراج الحزب من رئاسة الوزراء التي
أمـســك بـهــا ط ــوال الـسـنــوات املــاضـيــة،
م ــا دفـ ــع ق ـ ــادة الـ ـح ــزب إلـ ــى ال ـت ــداع ــي
لعقد اجـتـمــاع ط ــارئ ،فـتـقــاطــروا إلــى
م ـن ــزل الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي «ال ـ ــدع ـ ــوة» عـلــي
األدي ــب ،في القادسية (بـغــداد) ،حيث
حـضــر الـجـمـيــع ،بـمــن فـيـهــم الـعـبــادي
واملــالـكــي .فــي اجتماع القادسية ،ليل
األحـ ــد ـ ـ ـ االثـ ـن ــن ،ات ـف ــق «ال ــدع ــوي ــون»
على إبقاء منصب رئيس الــوزراء من
حـصــة «ال ــدع ــوة» ،وال ـع ـمــل عـلــى عــدم
ض ـيــاع املـكـســب الـسـيــاســي للتنظيم.
ّ
مصرًا ،وفق مصادر
وإن بدا العبادي ّ
«األخبار» ،على ترشحه لوالية ثانية،
إال أنـ ــه أكـ ــد لـلـمـجـتـمـعــن اس ـت ـع ــداده
للمضي بمرشح توافقي من «الدعوة»
يملك حظوظًا أكبر للنجاح ،فقط في
حال انسداد األفق نهائيًا أمام الوالية
الثانية.
وفـ ــاجـ ــأ ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،أم ـ ـ ــس ،م ـحــاف ـظــة
ال ـب ـصــرة ب ــزي ــارة ثــان ـيــة ،تـعـ ّـهــد فيها
بـعــدم م ـغ ــادرة املـحــافـظــة قـبــل ضمان
إنـ ـ ـج ـ ــاز ال ـ ـخـ ــدمـ ــات األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،فــي
مـحــاولــة للبحث عــن فــرصــة لـتـجــاوز
األزمـ ــة ال ـتــي ارت ـ ـ ّـدت عـلـيــه فــي جلسة
البرملان األخـيــرة .لكن مصير الوالية
ال ـثــان ـيــة ل ـل ـع ـبــادي ب ــدا ف ــي ال ـســاعــات
األخيرة أكثر من محسوم لغير صالح
األخ ـي ــر ،ع ـلــى رغ ــم ع ــدم ان ـف ــراط عقد
كتلة «اإلصالح» ،أي ائتالف «النصر»
(الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي) و«سـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرون» (الـ ـتـ ـي ــار
الـصــدري وحـلـفــاؤه) .التصريح الــذي
خــرجــت بــه املــرجـعـيــة الــديـنـيــة ُالعليا
(آي ــة الـلــه عـلــي الـسـيـسـتــانــي) ،ونـ ُســب
إلى مصدر ّ
مقرب من املرجعية ونشر
على موقع السيستاني اإللكتروني،
كان بمثابة تأكيد أن املرجعية ليست
بعيدة من مسار االتصاالت السياسية،
وت ـصــويــب لـلـشــائـعــات ب ـشــأن مــوقــف
املرجعية وشروطها لرئاسة الــوزراء،

تقرير

اجتماع رؤساء أركان الخليج« :الناتو العربي» على نار حامية

عقد اجتماع سري بين العبادي والمالكي وقيادات «الدعوة» أول من أمس (أ ف ب)

إذ جــاء ردًا على تصريح مــن النائب
ف ــي «س ـ ــائ ـ ــرون» ،ص ـب ــاح ال ـس ــاع ــدي،
نسب فيه إلى املرجعية رفضًا رسميًا
لخمسة أسـمــاء ،هــم :حـيــدر العبادي،
نــوري املــالـكــي ،هــادي الـعــامــري ،فالح
الفياض ،طارق نجم.
وفيما أكد بيان املرجعية عدم تأييدها
ملرشح من طاقم املسؤولني السابقني
ُ
(امل ـج ـ َّـرب ــن) ،فـقــد ج ـ ّـدد الـتــزامـهــا عــدم
رفض أو تسمية مرشح ،وإنما الرجوع
عن مقاطعة رئيس الحكومة (كما هو
حاصل اآلن مع العبادي) ،و«التواصل
معه وتقديم النصح لــه فيما يتعلق
بمصالح البلد» ،فقط في حال اختير
م ــن ب ــن «الـ ــوجـ ــوه الـ ـج ــدي ــدة» .وأك ــد
م ـصــدر املــرجـعـيــة أن تــرشـيــح رئـيــس

ال ــوزراء مــن صالحيات الكتلة األكبر
بموجب الــدسـتــور« ،ولـيــس لآلخرين
رف ـ ــض م ــرشـ ـحـ ـه ــا» .ك ـ ــام املــرج ـع ـيــة
أت ــى واض ـحــا لجهة الـضـغــط باتجاه
اختيار «وجه جديد» ،لكن في الوقت
نفسه أبـقــى املرجعية على مسافتها
املعتادة ،لناحية عــدم تسمية مرشح
مــن جهة ،وعــدم عرقلة مرشح الكتلة
األكبر من جهة ثانية .مع ذلــك ،يدرك
ال ـج ـم ـيــع أن ح ــدي ــث امل ــرج ـع ـي ــة ال ـتــي
ج ـ ـ ّـددت ،أمـ ــس ،تــأكـيــد م ــا ورد بـشــأن
«مـعــايـيــر» رئـيــس الـ ــوزراء فــي خطبة
ال ـج ـم ـع ــة األخ ـ ـي ـ ــرة ،وه ـ ــي «الـ ـكـ ـف ــاءة
ً
والنزاهة والشجاعة والحزم» ،فضال
عن تفضيلها «وجهًا جديدًا» ،ال يمكن
ت ـجــاوزه ،ســواء مــن ِقـ َـبــل «الــدعــوة» أو

«الـفـتــح» و «س ــائ ــرون» ،مــا سيتطلب
خ ـ ـ ــوض الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ت ـ ـفـ ــاوضـ ــا ص ـع ـبــا
لـ ـلـ ـت ــواف ــق عـ ـل ــى اسـ ـ ـ ــم ،أو م ـج ـمــوعــة
أسماء ،لديها املؤهالت الكتساب أكبر
قدر من التأييد.
ووفق مصادر «األخبار» ،فإن الحديث
املتزايد عن اسم املرشح ملنصب رئيس
الــوزراء ال يعكس حقيقة ما يــدور في
االت ـص ــاالت الـسـيــاسـيــة الـجــديــدة بني
َ
أطــراف كتلتي «اإلص ـ َّـاح» و«البناء»،
وإن كـ ــان امل ــوق ــف ُم ــرشـ ـح ــا لـلـتـطــور
بشكل مفاجئ .فما يجري التفاوض
عليه اآلن بني هذه األطــراف ،ال سيما
ب ــن «ال ـف ـت ــح» و«س ـ ــائ ـ ــرون» ،ال ي ــزال
ف ــي مــرحـلــة وض ــع ب ــرام ــج وأسـ ــس أو
«م ـعــاي ـيــر» لــرئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء الـجــديــد

انطالق مشاورات «اللجنة الدستورية» في جنيف

رغ ــم االرتـ ـب ــاط الـكـبـيــر ب ــن التصعيد
امل ـيــدانــي املـتـنــامــي ف ــي إدلـ ــب ،ومـســار
الـ ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي امل ـ ــرع ـ ـ ّـي مـ ــن األمـ ــم
امل ـت ـحــدة ف ــي ج ـن ـيــف ،ل ــم ي ـخــرج حتى
اآلن مـ ــا ي ـش ـي ــر إل ـ ــى وج ـ ـ ــود ع ــراق ـي ــل
تعترض االجتماعات التشاورية التي
يعقدها املبعوث األممي ،ستيفان دي
م ـي ـس ـتــورا ،م ــع الـ ــدول املـعـنـيــة بامللف
السوري ،والتي يفترض أن تركز على
إنـشــاء «اللجنة الــدسـتــوريــة» .بــاكــورة
تلك اللقاءات جــاءت أمــس بني ممثلي
الـ ـ ـ ــدول «الـ ـض ــامـ ـن ــة» ملـ ـس ــار أس ـت ــان ــا،
روسيا وإيران وتركيا ،على أن يلتقوا
دي ميستورا ،الـيــوم .وعقب نهايتها،
سيتابع املبعوث األممي نشاطه بلقاء
م ـم ـث ـلــي دول «امل ـج ـم ــوع ــة امل ـص ـغ ــرة»

والحكومة املقبلة ،كمقدمة لتحالف
ب ــن هـ ــذه األطـ ـ ـ ــراف .ويـ ـف ــرض مــوعــد
الجلسة املقبلة نفسه عـلــى األط ــراف
ـاوض ـ ــة ،ك ـ ـ ــون الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـت ــي
املـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ـ ِ
س ـ ُـي ـن ـت ـخ ــب ف ـي ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس الـ ـب ــرمل ــان
سيعلن فيها الرئيس املنتخب
ونائباه
ِ
بشكل رسـمــي «الـكـتـلــة األك ـبــر» ،التي
بات هناك شبه تسليم بأنها ستكون
للكتلة الحائزة أكبر عدد من تواقيع
الـنــواب منفردين .ويـتــواصــل الـحــوار
والتفاوض بني أطراف الكتلتني ،على
حساب االصطفاف الحاد السابق بني
محورين لم يعد لهما وجود سياسي
فـعـلـيــا ،إال أن ــه ح ـتــى م ـس ــاء أم ــس لم
تخرج بــوادر التفاق واضــح ،وإن كان
مـســار الـتـقــارب الحاصل هــو باتجاه
البحث عــن أكبر قــدر مــن التفاهمات،
خ ـصــوصــا أن ال «ف ـي ـتــو» ألح ــد على
أحــد ،خــاف مــا يـشــاع ،وفــق مــا تؤكد
مصادر مطلعة ،ما يجعل املفاوضات
مفتوحة على والدة تحالف عريض.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ،ي ـ ـ ـ ــرى امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــون
لـكــوالـيــس امل ـفــاوضــات فــي ب ـغــداد ،أن
م ـح ــور «رفـ ــض املـ ـش ــروع األم ـي ــرك ــي»
كسب الـجــولــة األول ــى بــوجــه ضغوط
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،وإن كـ ــانـ ــت ثـ ـم ــة بـ ـ ــوادر
على ع ــودة هــذه الـضـغــوط مــن بوابة
أخـ ـ ـ ـ ــرى وب ـ ـع ـ ـنـ ــاويـ ــن ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،رغـ ــم
اع ـ ـ ـتـ ـ ــراف األمـ ـي ــركـ ـي ــن ب ـ ـ ــأن ع ـم ـل ـهــم
تعثر .كــذلــك ،حقق املشهد السياسي
ُ
ال ـجــديــد الـ ــذي خ ـل ـطــت ف ـيــه األوراق،
واس ـت ـع ـيــدت االتـ ـص ــاالت الـسـيــاسـيــة
مل ـص ـل ـح ــة «الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق» عـ ـل ــى ح ـس ــاب
ص ــراع «م ـحــوريــن» ،تــراجـعــا فــي قــوة
املــوقــف ال ـك ــردي ،ال ــذي لــم يـعــد يملك
أوراق الـقــوة نفسها البـتــزاز الطرفني
ّ
على االنضمام ملن يحقق له أكبر قدر
مــن شــروطــه ،الـتــي تـبــدأ بـكــركــوك وال
تنتهي بمصير حصة إقليم كردستان
من النفط.

انعقد ،أمس ،في الكويت،
االجتماع األول لرؤساء األركان
الخليجيين ،منذ اندالع أزمة
قطر العام الماضي .اجتماع
يبدو ،بالنظر إلى سياقه ،جزءًا
من االستعدادات الجارية
ُ ّ
«الناتو
إلطالق ما سمي ّ
العربي» ،والذي يشكل هو
اآلخر معلمًا من معالم
الخطة األميركية لمحاصرة
إيران على المستويات كافة
يبدو أن مساعي إدارة الرئيس األميركي،
دونالد ترامب ،إلى تشكيل «ناتو عربي»
في مواجهة إيران قد دخلت مرحلة أكثر
ج ــدي ــة وتـ ـس ــارع ــا ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت خــال
األش ـ ـهـ ــر امل ــاضـ ـي ــة ت ـم ـض ــي عـ ـل ــى مـهــل
ومــن وراء الـكــوالـيــس .هــذا مــا أوح ــى به
االجـتـمــاع ال ــذي ُعـقــد أمــس فــي الكويت،
ل ــرؤس ــاء أرك ـ ــان دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي ،بما فيها قطر الـتــي تفرض
عـلـيـهــا ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات مقاطعة
يونيو  .2017وعلى رغم
منذ حــزيــرانَ /
أن االجتماع قد يوضع في إطار اللقاءات
الدورية الشكلية ،إال أن كونه األول منذ
اندالع األزمة الخليجية ،ووقوعه زمنيًا
فـ ــيُ خ ـض ــم جـ ـه ــود أم ـي ــرك ـي ــة لـتـشـكـيــل
مــا أطـ ِـلــق عليه مــؤقـتــا «تـحــالــف الـشــرق
األوسـ ــط االس ـتــرات ـي ـجــي» ،وتــراف ـقــه مع
جملة خـطــوات اتخذتها أو ستتخذها
إدارة ترامب ضد إي ــران ،كلها معطيات
ت ـش ــي ب ــأن ــه غ ـي ــر م ـن ـف ـصــل ع ــن ال ـخ ـطــة
املوضوعة لتشديد الطوق على طهران.
قبل حــوالــى شـهــر ،نقلت «روي ـتــرز» عن
م ـصــادر أمـيــركـيــة وعــربـيــة أن مقترحًا،
س ـعــوديــا ف ــي األس ـ ــاس ،لـتـشـكـيــل حلف
أمني بني أصــدقــاء واشنطن ،تـ ّـم تفعيل
العمل عليه «مـنــذ عــدة شـهــور» ،بعدما
ُطــرح اب ـتـ ً
ـداء فــي أي ــار /مــايــو  2017لدى
زيــارة الرئيس األميركي الحالي األولى
إلى السعودية .ووفقًا ملا ذكرته املصادر
ح ـي ـن ـه ــا ،فـ ـ ــإن إدارة تـ ــرامـ ــب سـتـعـمــل

عـلــى تـعــزيــز ال ـت ـعــاون مــع حـلـفــائـهــا في
مجاالت «الدفاع الصاروخي ،والتدريب
العسكري ،ومكافحة اإلرهــاب ،وقضايا
أخ ــرى مثل دعــم الـعــاقــات االقتصادية
وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة» ،وذل ـ ــك
ّ
عـلــى طــريــق تشكيل تـحــالــف «سيشكل
حصنًا فــي مواجهة الـعــدوان واإلره ــاب
والـ ـتـ ـط ــرف اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،وس ـ ــوف يــرســي
السالم في الشرق األوســط» ،بحسب ما
قال يومذاك متحدث باسم مجلس األمن
القومي التابع للبيت األبيض .الالفت أن
املتحدث نفسه لم َي ّ
عد الخالف الخليجي
عقبة في طريق الخطة األميركية ،وهو
مــا ذهــب إليه أيضًا مـســؤول عربي نقل
عـ ــن ال ـ ــري ـ ــاض وأب ـ ـ ــو ظ ـب ــي تــأك ـيــده ـمــا
لواشنطن أن «الخالف لن يمثل مشكلة».
هـ ــذا ال ـت ـقــديــر ب ـ ــدا ،أم ـ ــس ،واق ـع ـي ــا ،مــن
خ ــال االج ـت ـم ــاع ال ـع ـس ـكــري الخليجي
ال ــذي بحث «تفعيل الـقـيــادة العسكرية
امل ـ ّ
ـوح ــدة» ،وكــذلــك كلمة رئـيــس األرك ــان
العامة للجيش الكويتي ،محمد الخضر،
الــذي شــدد على أن «مــا ّ
تمر بــه املنطقة
ّ
من ّ
تحديات يحتم الحفاظ على الروابط
الـخـلـيـجـيــة وت ــوث ـي ـق ـه ــا ...والـ ـن ــأي عما
ّ
يعكر الوحدة الخليجية» .وبمعزل عن
ّ
التصريحات التي تخللت اللقاء ،والتي
ق ــد ال ت ـخ ـلــو ـ ـ ـ ـ خ ـصــوص ــا ع ـل ــى املـقـلــب
الكويتي ـ ـ مــن تمنيات وإنشائيات ،إال
ً
أن أهـمـيــة االجـتـمــاع تكمن ـ ـ ـ فـضــا عن
ّ
أنــه جــاء بعد ثــاثــة أي ــام مــن زي ــارة دالــة
قــام بها وزيــر الــدفــاع األميركي جيمس

ماتيس إلــى أبــو ظبي حيث التقى ولي
عـهــدهــا محمد بــن زاي ــد ـ ـ ـ فــي أن ــه يأتي
قـبـيــل أي ــام فـقــط مــن ل ـقــاء آخ ــر سيجمع
رؤســاء األرك ــان الخليجيني بمسؤولني
أم ـي ــرك ـي ــن ومـ ـص ــري ــن وأردن ـ ـ ـيـ ـ ــن فــي
الـكــويــت أيـضــا ،بـهــدف التباحث فــي ما
آلــت إلـيــه االس ـت ـعــدادات إلع ــان «الناتو
ُ
الـعــربــي» ،والـتــي ُيـفـتــرض أن ت ـتـ ّـوج في
منتصف تشرين األول /أكتوبر املقبل،
بلقاء قمة ُ
سيعقد فــي واشـنـطــن ،مــا لم
يـطــرأ تغيير على الخطة األمـنـيــة قبيل
ذلك.
ّ
م ــا ي ـ ـعـ ــزز ،أيـ ـض ــا ،انـ ـ ـ ــدراج اج ـت ـمــاعــات
ال ـك ــوي ــت ف ــي إطـ ـ ــار ال ـخ ـط ــة األم ـيــرك ـيــة
مساع
ملحاصرة إيــران ،هو ترافقها مع
ٍ
م ـح ـمــومــة ت ـق ــوده ــا الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
للتأكد من أن الحلفاء سيضمنون إبقاء
اإلنـ ـت ــاج الـنـفـطــي مــرت ـف ـعــا ،ل ــدى دخ ــول
عقوبات واشنطن على النفط اإليراني

تريد واشنطن التأكد
من أن حلفاءها
سيضمنون إبقاء اإلنتاج
النفطي مرتفعًا

بدأ مشروع «الناتو العربي» بمقترح حلف أمني
أطلقته السعودية لدى زيارة ترامب إليها (أ ف ب)

حـيــز التنفيذ .فــي ه ــذا الـسـيــاق ،أعلنت
وزارة الطاقة األميركية أن ً
لقاء سيجمع
صباح الـيــوم (أم ــس) الــوزيــر ريــك بيري
بـ ـنـ ـظـ ـي ــره الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي خـ ــالـ ــد الـ ـف ــال ــح،
ف ــي واش ـن ـط ــن .ل ـق ــاء ي ـث ـبــت أن ـ ــه ،وعـلــى
رغـ ــم ال ـح ـمــاســة ال ـس ـع ــودي ــة الــواض ـحــة
لــان ـخــراط ف ــي «الـ ـح ــرب» عـلــى ط ـهــران،
إال أن اإلدارة األمـيــركـيــة تــريــد ،عـلــى ما
ي ـب ــدو ،ان ـت ــزاع ال ـت ــزام غـيــر قــابــل لــأخــذ
وال ــرد بتغطية أي نقص فــي اإلم ــدادات
بعد الرابع من تشرين الثاني /نوفمبر
ّ
املقبل ،خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار
ّ
النفط الــذي يشكل مصدر قلق لترامب،
وكذلك النقاشات الدائرة داخــل «أوبــك»
بشأن إمكانية تقاسم الــزيــادة املطلوبة
في اإلنتاج ،بما قد يجعل جزءًا من هذه
ال ــزي ــادة ف ــي أيـ ــدي دول غـيــر مضمونة
مواقفها بالنسبة إلى واشنطن.
ه ــذا امل ـش ـهــد امل ـت ـع ـ ّـدد األبـ ـع ــاد لـجـهــود
الــواليــات املتحدة في اإلمـســاك بجميع
خ ـي ــوط الـلـعـبــة بــوجــه طـ ـه ــران ،يـكـ ّـمـلــه
اعـ ـت ــزام ت ــرام ــب تـ ــرؤس جـلـســة ملجلس
األمـ ـ ـ ــن ب ـ ـشـ ــأن إي ـ ـ ـ ــران أواخ ـ ـ ـ ــر أي ـ ـلـ ــول/
سـبـتـمـبــر الـ ـج ــاري ،ب ـهــدف «ال ـ ــرد على
انـ ـتـ ـه ــاك ــات إيـ ـ ـ ــران ل ـل ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي،
وال ــزع ــزع ــة الـ ـع ــام ــة ل ــاس ـت ـق ــرار ال ـتــي
ت ـث ـيــرهــا ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ــط
ّ
برمتها» .وتشكل الجلسة املرتقبة جزءًا
من الضغوط السياسية والدبلوماسية
التي تمارسها اإلدارة األميركية على
إيــران ،والتي تصاحبها رسائل تهديد
لن يكون آخرها إعالن القيادة املركزية
األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،إط ــاق
م ـن ــاورات عـسـكــريــة فــي منطقة التنف
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود بـ ــن سـ ــوريـ ــا وال ـ ـعـ ــراق
واألردن (تضاف إلى مناورات متعددة
م ــع ال ـح ـل ـفــاء ت ـت ـخــذ ف ــي هـ ــذه املــرح ـلــة
طابعًا مختلفًا بما يتناسب و«الحرب»
َ
املعلنة على إيران) .وهو إعالن سرعان
مـ ــا ج ـ ــاء اإلعـ ـ ـ ــان امل ـ ـضـ ــاد لـ ــه بـقـصــف
الحرس الثوري اإليراني مقرًا لـ«الحزب
الديمقراطي الكردستاني» اإليراني في
العراق ،في هجوم وصفه أمني املجلس
األع ـل ــى لــأمــن ال ـقــومــي اإلي ــران ــي علي
شمخاني ،أمس ،بأنه «ما هو إال مثال
على رد طهران على أي تهديد».
(األخبار)

السودان

سوريا

دعت موسكو إلى عقد جلسة في
مجلس األمن لنقاش «قمة طهران»
وملف إدلب ،بالتوازي مع انطالق
مشاورات ممثلي «ثالثي أستانا» مع
المبعوث األممي في جنيف ،في ظل
توتر يسود الجبهات في أرياف حماة
وإدلب والالذقية
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املكونة من الــدول الداعمة للمعارضة
السورية ،ليومني على التوالي .وبقي
محتوى اللقاءات التي عقدت حبيس
أروقـ ــة مـقــر األم ــم امل ـت ـحــدة ف ــي جنيف
من دون خــروج أي تصريحات عن أي
مــن ممثلي الـ ــدول «ال ـضــام ـنــة» ،حتى
وقــت متأخر من ليل أمــس .وفــي ضوء
اسـتـمــرار الـتــوتــر عـلــى خـطــوط تماس
منطقة «خفض التصعيد» في محيط
إدلـ ــب ،وت ــواص ــل ال ـت ـحــذيــرات الغربية
من استخدام أسلحة كيميائية ،يبدو
مسار العمل على اللجنة الدستورية
ً
مـعــزوال نسبيًا عن تلك الـتـطــورات ،إال
إذا أفرزت اجتماعات دي ميستورا مع
ممثلي ال ــدول املتحالفة مــع الــواليــات
املتحدة األميركية واقعًا مختلفًاَ .
وعزز
ُ
هذا االفتراق تواصل املشاورات غدًا في
جـنـيــف ،بــال ـتــوازي مــع جلسة مرتقبة
دعــت إليها روسـيــا ،لتكون مخصصة
ل ـب ـحــث ت ـ ـطـ ــورات ال ــوض ــع ف ــي إدل ـ ــب،
وإطـ ـ ــاع امل ـج ـل ــس ع ـل ــى أجـ ـ ــواء «ق ـمــة
طـ ـه ــران» األخـ ـي ــرة ب ــن رؤس ـ ــاء ال ــدول
«ال ـض ــام ـن ــة» .وتـ ـن ــدرج هـ ــذه الـجـلـســة
ضمن إطار الجهود الروسية املعتادة
ال ـت ــي تـ ـح ــاول ن ـق ــل ج ـم ـيــع م ـخــرجــات
املـ ـح ــادث ــات امل ـه ـم ــة ال ـخ ــاص ــة بــاملـلــف
السوري إلــى مجلس األمــن ،لتوثيقها
وطـ ـ ــرح ت ـب ـنــي ب ـع ـض ـهــا ع ـل ــى أع ـض ــاء
املجلس كما حدث غير ّ
مرة.

بـجــانــب تـلــك ال ـت ـطــورات ،ك ــان الفـتــا ما
نقلته صحيفة «بيلد» األملانية عن أن
وزارة الــدفــاع األملانية تــدرس خيارات
مـحـتـمـلــة مل ـشــاركــة ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
والـفــرنـسـيــة والـبــريـطــانـيــة فــي «الـ ـ ّ
ـرد»
على أي استخدام لألسلحة الكيميائية
في معركة إدلب املقبلة .وعاد املتحدث
ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة ،شـتـيـفــن
زاي ـ ـ ـبـ ـ ــرت ،ل ـي ـق ــول إن ب ـ ـ ــاده «ت ـج ــري
م ـح ــادث ــات م ــع ال ـش ــرك ــاء األم ـيــرك ـيــن
واألوروبيني .ولم يطرأ موقف يستلزم
اتخاذ قــرار بهذا الـشــأن» ،مشددًا على

التزام الحكومة مبدأ مشاركة البرملان
األمل ــان ــي ف ــي أي قـ ــرار م ــن ه ــذا ال ـنــوع.
ووف ــق مــا نقلت وســائــل إع ــام أملانية
عــن ع ــدد مــن ق ــادة األحـ ــزاب األب ــرز في
البرملان ،فــإن مواقف الكتل السياسية
م ـت ـبــاي ـنــة ب ـش ــأن هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع ،بــن
مطالب بتوافق دولي مسبق ومعارض
ملشاركة قوات أملانية كليًا .وأتى املوقف
األملاني بالتوازي مع تأكيد مستشار
الرئيس األميركي لألمن القومي ،جون
بولتون ،أن بالده أجرت مشاورات مع
بريطانيا وفرنسا ،وسعت إلى إيصال

واصلت أنقرة حشد قواتها العسكرية على الحدود بين لواء اسكندرون وإدلب (األناضول)

إطاحة حكومة «الوفاق» :عين البشير على انتخابات 2020
رسالة «في األيام القليلة املاضية» بأن
«اسـتـخــدام األسـلـحــة الكيميائية مــرة
أخرى سيؤدي إلى رد أقوى بكثير».
ومــن جديد ،أكــدت تركيا أنها تواصل
مشاوراتها مع كل من روسيا وإيــران
ب ـشــأن إدلـ ــب وتـعـمــل عـلــى دف ــع مـســار
املحادثات في جنيف .وقال وزير الدفاع
ال ـتــركــي ،خـلــوصــي أكـ ــار ،فــي تصريح
نـقـلـتــه وك ــال ــة «األن ــاض ــول» الــرسـمـيــة،
إن «أولويتنا هي وضــع حـ ّـد في أقرب
اآلجــال لكل الهجمات التي تجري من
الجو أو الـبــر ،وضـمــان استمرار وقف
إط ـ ــاق الـ ـن ــار واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار» .وجـ ــاءت
ال ـت ـصــريـحــات ال ـتــرك ـيــة ب ــال ـت ــوازي مع
تصاعد القصف املدفعي والصاروخي
عبر خطوط التماس في محيط إدلب.
واستهدفت الفصائل املسلحة في ريف
ح ـمــاة الـشـمــالــي ع ــددًا مــن امل ــواق ــع في
ريف حماة ،من بينها املطار العسكري
ج ـنــوب غ ــرب املــدي ـنــة ،وف ــق م ــا أف ــادت
وزارة ال ــدف ــاع ال ـســوريــة ال ـتــي أش ــارت
إلى أن سقوط صاروخني ّ
سبب أضرارًا
م ــادي ــة فـ ـق ــط .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،اس ـت ـهــدف
س ــاح ــا ال ـج ــو وامل ــدف ـع ـي ــة م ــواق ــع فــي
ب ـ ـلـ ــدات ال ـه ـب ـي ــط وج ــرجـ ـن ــاز وح ـيــش
والتمانعة فــي ريــف إدل ــب واللطامنة
في ريف حماة الشمالي.
(األخبار)

تحت عناوين اقتصادية ،أجرى عمر
في ّهيكلة الدولة
البشير تغييرات ّ
والحكم ،في ظل تأزم تعيشه البالد
جراء إخفاقات داخلية وخارجية .لكن،
بالنظر إلى ما سبق تلك التغييرات من
خطوات ،وما اشتملته من تعيينات،
تبدو معالمها السياسية أكثر وضوحًا
الخرطوم  -مي علي
مــن بــوابــة االقـتـصــاد ،مـ ّـرر الرئيس الـســودانــي ،عمر
رئيس ال ــوزراء ونائبه
البشير ،قــرار إطاحة حكومة
ُ ِّ َ
األول ،بكري حسن صالح ،التي ألفت في أيار /مايو
املشاركة في الحوار
من العام املاضي ،من األحــزاب
ِ
الوطني .خطوة تبدو دالالتها واضحة في تعيينات
الحكومة الوليدة ،وما سبقها من قرارات ّ
تمهد الطريق
أمام البشير لوالية رئاسية جديدة عام .2020
قــرارات البشير أبقت على بكري صالح في منصبه
نــائـبــا أول لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ،لكنها أطــاحـتــه من
املنصبنيُ ،لي َّ
َ
عي
منصب رئيس ال ــوزراء بعد فصل
معتز مــوســى ،ال ــذي عمل وزيـ ـرًا للكهرباء وامل ــوارد

ُ ِّ
املائية فــي الحكومة املـقــالــة ،رئيسًا ل ـلــوزراء ،فكلف
تأليف الحكومة ،بالتشاور مــع رئـيــس الجمهورية،
خ ــال يــومــن .وأع ـفــى البشير أيـضــا نــائــب الرئيس
حسبو عبد الرحمنّ ،
وعي محمد عثمان كبر ،والي
شمال دارفور السابق ،خلفًا له.
وأجرى البشير تغييرات واسعة طاولت هيكلة الدولة
والحكم ،بتقليص عدد الوزراء من  31وزيرًا إلى ،21
ووزراء الدولة إلى النصف ( 15وزيرًا فقط) ،وتقليص
امل ـح ـل ـيــات ف ــي ك ــل الـ ــواليـ ــات ،ف ــي إط ـ ــار «اإلص ـ ــاح
السياسي واالق ـت ـصــادي» ،وفــق مــا أعـلــن أم ــس ،في
خطاب ّ
الخطوة بـ«عدم
وجهه إلــى الشعب ،بـ ّـرر فيه
ّ
ّ
الـحــاجــة إلــى أجـهــزة دول ــة مترهلة فــي ظــل الـظــروف
االقتصادية التي ّ
تمر بها البالد».
االقتصادية على األسباب ّالتي
وعلى رغم غلبة السمة ّ
ساقها البشير لتبرير حل الحكومة ،إال أن محللني
ال يستبعدون أن تكون أطـمــاع البشير فــي الترشح
لفترة رئاسية جــديــدةّ ،
مدتها خمسة أع ــوام ،سببًا
مباشرًا وراء إطاحة حكومة بكري صالح ،وال سيما
أن األخير ُي َع ّد ّمنافسًا قويًا للرئيس داخــل الجهاز
التنفيذي ،في ظل ارتفاع عدد األصوات داخل الحزب
ّ
الـحــاكــم الـتــي تـنــادي بـعــدم ترشيح البشيرُ ،متهمة
األخير بمخالفة الدستور الذي ّ
ينص ،وفق املادة ،57
على أن «أجل والية رئيس الجمهورية خمس سنوات
تبدأ مــن يــوم توليه ملنصبه ،ويـجــوز إع ــادة انتخابه

ُ
لــواليــة ثانية فحسب» ،لكن البشير انتخب رئيسًا
للسودان فــي عــام  ،2010ثــم أعيد انتخابه فــي عام
 2015لدورة رئاسية تنتهي في .2020
ويـمـضــي املـحـلـلــون ب ــاإلش ــارة إل ــى أن تـعـيــن معتز
موسى ،الذي تربطه صلة قرابة بالرئيس البشير ،في
منصب رئيس الوزراء ،يعضد من تلك الفرضية ،إذ
ُعرف عن الوزير الشاب ،ورئيس القطاع االقتصادي
فــي حــزب «املــؤتـمــر الوطني الـحــاكــم» ،تأييده املطلق
للبشير ،مــا يضمن لــأخـيــر مـســألــة تــرشـيـحــه في
االنتخابات املقبلة ،كذلك إن نائب الرئيس الجديد،
محمد عثمان كبر ،نائب رئيس «مجلس الشورى
القومي» في «املؤتمر الوطني» ،عمل خالل «مؤتمر
شـ ـ ــورى ال ــوطـ ـن ــي» الـ ـ ــذي الـ ـت ــأم ف ــي آب /أغـسـطــس
املــاضــي ،على تعديل النظام األســاســي للحزب ،بما
يسمح بترشيح البشير لالنتخابات الرئاسية في
عــام  ،2020وهــو مــا حــدث بالفعل بإجماع أعضاء
الـشــورى .وبــدا أن جهود الــرجــل آتــت أكلها سريعًا،
ودفعت به إلى مؤسسة الرئاسة نائبًا للرئيس.
ّ
فــي خـطــابــه األخ ـي ــر ،يــتـضــح جـلـيــا أن عــن الــرئـيــس
البشير على االستحقاق االنتخابي املزمع إجــراؤه
في عام  ،2020إذ دعا إلى «متابعة تنفيذ مخرجات
الحوار الوطني ،وال سيما الخاصة بإقرار التشريعات
والقوانني املتفق عليها لتهيئة البالد لالنتخابات».
املحلل السياسي ،أستاذ العلوم السياسية في جامعة

الـخــرطــوم ،الطيب زيــن الـعــابــديــن ،رأى أن «ال ـقــرارات
قد تكون حققت مبدأ إحــال القيادات الشابة محل
القيادات الكبيرة في السن ،مثلما حدث في منصب
رئـيــس ال ـ ــوزراء ،لكن ال ــذي حــدث فــي تعيني يوسف
كبر في منصب نائب الرئيس هو تحقيق ملصلحة
الــرئ ـيــس شـخـصـيــا» ،مـعـيـبــا عـلــى ق ـ ــرارات الــرئـيــس
«ع ــدم اشـتـمــال التخفيض املـيــزانـيــة األمـنـيــة لـلــدولــة
(ال ـج ـيــش واألمـ ــن وال ـش ــرط ــة) ،ال ـتــي تـبـلــغ  %70من
املــوازنــة الـعــامــة» .وأوض ــح زيــن العابدين ،فــي حديث
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن «ال ـب ــاد (تـعـيــش) اآلن فــي حالة
وقف إطالق نار شامل في جميع مناطق االقتتال ،ما
يعني عدم الحاجة إلى رصد كل تلك ّامليزانية لألمن
وال ــدف ــاع» .وش ــدد عـلــى ضـ ــرورة «ح ــل ق ــوات الــدعــم
السريع» ،واصفًا إياها بـ«ميليشيا قتالية» ،مطالبًا
بترك الجيش يقوم بمهماته .واستنكر زين العابدين،
كذلك ،عدم خفض مؤسسة الرئاسة «ميزانية رئيس
الجمهورية الكبيرة».
وما بدا الفتًا ،أيضًا ،موقف حزب «املؤتمر الشعبي»
امل ـعــارض اإليـجــابــي إزاء خـطــوات البشير؛ إذ أعــرب
أمينه ال ـعــام ،علي ال ـحــاج ،عــن تأييد الـحــزب ق ــرارات
ً
الــرئـيــس ،قــائــا« :ننظر إلــى الخطوة كبداية وخطوة
موفقة فــي طــريــق طــويــل نكمل الباقي مـعــه ،ونكون
على صلة بالجماهير» ،مطالبًا بمزيد من «الشفافية
واملساءلة وعدم املحاصصة» في اختيار الوزراء.

