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قضية

صهيب
عنجريني

ّ
«االئتالف» في ريف حلب بمظلة تركية

«موسكو ـ بكين ـ طهران» في سوريا

«أستانا  »12ينطلق بحضور بيدرسن

ّ
دأبت وسائل إعالمية ّ
عدة على ضخ األخبار عن «تنامي الصراع الروسي
اإليراني في سوريا» ،وتبويب كثير من تطورات المشهد السوري ضمن هذا
اإلطار .لكن المعطيات على أرض الواقع تشي بأن مفردة «صراع» تنطوي
على مبالغات كبيرة ،وأن العالقة بين الطرفين أقرب ما تكون إلى «سباق
على جني الفوائد» ،يجاريهما في ذلك العب بارز صامت ،هو الصين

«سباق القطاف»
يتسارع
«اح ـت ــدام ال ـصــراع ّ بــن روس ـيــا وإي ــران
ف ــي س ــوري ــا» .تـمــثــل الـجـمـلــة الـســابـقــة
عنوانًا عريضًا لكثير مــن التحليالت
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــراءات واملـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة
لـلـمـلــف ال ـس ــوري مّـنــذ ش ـهــور طــويـلــة.
وقـ ــد ت ــزاي ــد الـ ـض ــخ اإلعـ ــامـ ــي املـبـنــي
على العنوان املذكور منذ مطلع العام
ً
الـ ـح ــال ــي ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى الـ ـح ــدي ــث عــن
«معارك عسكرية طاحنة بني الطرفني»
ف ــي األيـ ــام األخـ ـي ــرة ،األم ــر ال ــذي نفته
«الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـيــش والـ ـق ــوات
املسلحة» السورية .وعلى أهمية النفي
ال ـس ــوري ،وال سيما أن ــه حـمــل صبغة
رسـمـيــة ف ــي خ ـطــوة ن ـ ــادرة ،ف ــإن تتبع
ً
املعطيات امليدانية يبدو كفيال بتبيان
ف ـب ــرك ــة ت ـل ــك األنـ ـ ـب ـ ــاء ،ول ـ ــو ل ــم ي ـصــدر
النفي .ثمة سؤال واجب الطرح في هذا
اإلطــار ،عن دقــة إضفاء صفة «صــراع»
موسكو وطهران في
على العالقة بني ّ
امللف السوري .تتحفظ مصادر سورية
ع ـ ــدة ع ــن الـ ـخ ــوض ف ــي أي تـفــاصـيــل
ت ـت ـص ــل بـ ـع ــاق ــة دم ـ ـشـ ــق بـحـلـيـفـيـهــا
ً
األساسيني ،فضال عن مناقشة العالقة
ّ
بني هذين الحليفني ،وتأثير كل منهما
بـعــاقــة دم ـشــق ب ــاآلخ ــر ،فـيـمــا يكتفي
مصدر دبلوماسي بالقول لـ«األخبار»
إن «الـحـلــف ال ــذي عــرف كيف يخوض
الـ ـح ــرب ف ــي ذروة اح ـت ــدام ـه ــا ،يـعــرف
ُ
صـ ـرًا
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا كـ ـ ـي ـ ــف ي ـ ـن ـ ـه ـ ـي ـ ـهـ ــا مـ ـنـ ـتـ ـ ّ
ومتماسكًا» .يبدو هذا الكالم متوقعًا
في ظل ما ُعــرف عن املصادر السورية
مــن التكتم عـلــى كثير مــن التفاصيل،
ً
وال ــذه ــاب ب ــدال مــن ذل ــك نـحــو ع ـبــارات
عمومية مقتضبة.
ح ـف ــل امل ـش ـه ــد ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى ام ـت ــداد
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ب ـت ـج ــاذب ــات بــن
أعضاء «حلف دمشق» ،وتباينات في
الـ ــرؤى ح ــول األول ــوي ــات وال ـض ــرورات
ومـســارات املـعــارك وتسخني الجبهات
وتبريدها .إال أن كل ما تقدم لم يصل
ح ـ ّـد «الـ ـص ــراع» ،وال سـيـمــا أن امل ـيــدان
ً
كان كفيال في كل مرة بتقديم البراهني
على توافق تام حول األهداف املشتركة
األساسية .وبرغم أن رقعة املعارك قد
ان ـح ـســرت ال ـي ــوم ،ف ــإن تـسـخــن بعض
الـجـبـهــات مــا زال أمـ ـرًا واردًا .ويـجــدر
التنبه دائمًا إلى أن الدخول العسكري
ّ
ال ــروس ــي امل ـب ــاش ــر ع ـلــى خـ ــط ال ـحــدث
السوري جاء بتنسيق عالي املستوى
م ــع طـ ـه ــران ،ب ــل إن م ـص ــادر مختلفة
ك ــان ــت ق ــد ت ـحــدثــت ع ــن «دور إي ــران ــي
أســاســي فــي إقـنــاع مــوسـكــو» بــاإلقــدام
على تلك الـخـطــوة .وتـتـجــاوز العالقة
ب ــن مــوسـكــو وط ـه ــران ح ــدود املشهد
الـ ـ ـس ـ ــوري إل ـ ــى امل ـش ـه ــدي ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
العامة ،وصراع تغيير معادلة «أحادية
القطب» األميركية عامليًا ،عــاوة على
مـصــالــح اقـتـصــاديــة شــديــدة الحيوية
ل ـل ـطــرفــن .ك ــذل ــك ،تـ ــؤدي ط ـه ــران دورًا
م ـحــوريــا ف ــي م ـعــادلــة «أس ـت ــان ــا» الـتــي

منحت موسكو أوراقــا شديدة التأثير
في «اللعبة الـســوريــة» ،كما في سباق
اجتذاب أنقرة بعيدًا عن واشنطن.
وت ـبــدو أي قـ ـ ًـراءة واقـعـيــة للمعطيات
السابقة كفيلة بـ«تصويب البوصلة»
ل ـ ـ ــدى ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن عـ ــاقـ ــة م ــوس ـك ــو
بـطـهــران فــي املـشـهــد ال ـس ــوري ،وأخــذه
بعيدًا عــن خــانــة «ال ـصــراع» .وال ينفي
ذلـ ــك وج ـ ــود ت ـنــافــر تـ ــام ب ــن ال ـطــرفــن
ف ــي واحـ ــد م ــن امل ـل ـفــات ال ـح ـســاســة في
«ال ـش ــرق األوسـ ــط» بـ ّ
ـرم ـتــه ،وه ــو ملف
«ال ـ ـصـ ــراع م ــع إس ــرائـ ـي ــل» .ولـ ــم ينشأ
الـتـنــافــر امل ــذك ــور عـلــى هــامــش الـحــرب
السورية ،بل إن الطرفني كانا يعيانه
تمامًا منذ اللحظة األولــى لخوضهما
ال ـح ــرب إل ــى ج ــان ــب دم ـش ــق .تــأسـيـســا
على ذلــك ،ال يمكن ّ
عد «أمــن إسرائيل»
(الذي يشكل أولوية ثابتة في موازين
ً
عامال ّ
مفجرًا لـ«الصراع» مع
موسكو)
ُ
ط ـهــران .أكـثــر مــن ذل ــك ،ت ــدرك موسكو
جـيـدًا أن ورق ــة «ال ــوج ــود اإلي ــران ــي في
س ـ ــوري ـ ــا» واح ـ ـ ــدة مـ ــن أش ـ ــد أوراق ـ ـهـ ــا
ّ
املستمر مع الغرب
الكباش
فاعلية في ِ
ح ــول مـسـتـقـبــل س ــوري ــا .واألرجـ ـ ــح أن
اسـتـثـمــار ه ــذه «ال ــورق ــة» مـتــى حــانــت
ساعته ،لن يكون ممكنًا من دون رضى
دمشق وطهران على ّ
حد سواء.
من هذه الزاوية ،تمكن رؤية العالقة
ّ
(سوريًا) بطريقة
بني روسيا وإيران
ّ
واقـعـيــة .ورب ـمــا ك ــان األص ــح تبويب
تلك العالقة في خانة «السباق ّعلى
الـ ـ ِقـ ـط ــاف» ،وهـ ــو س ـب ــاق ذو شــقــن،

بكين و«الدعم
الناعم»

الفوز بميناء طرطوس يبدو أقرب إلى كونه نقطة روسية على حساب الصين (وزارة الدفاع السورية)

ً
يـ ـب ــدو االقـ ـتـ ـص ــاد ح ّـ ــامـ ــا أس ــاس ـي ــا
ل ـك ـل ـي ـه ـمــا .أول ال ـش ــق ــن اق ـت ـص ــادي
بحت ،ويتمحور حول االستثمارات
والـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــروات ال ـ ـبـ ــاط ـ ـن ـ ـيـ ــة وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة
اإلعـ ـم ــار والـ ـع ــاق ــات ال ـت ـج ــاري ــة مع
س ــوري ــا ،ســوقــا ومـ ـم ـ ّـرًا .أم ــا الـثــانــي،
ف ــاسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،م ـ ـيـ ــدانـ ــه الـ ـنـ ـف ــوذ
و«حـ ـ ـص ـ ــان ـ ــه» ال ـن ـف ــوذ
الـ ـسـ ـي ــاس ــيِ ،
االق ـت ـصــادي .وال ــواق ــع أن «الـسـبــاق»
املــذكــور ليس محصورًا في موسكو
ُ
وط ـه ــران ،بــل ت ـضــاف إليهما معظم
القوى املؤثرة في الصراع السوري،
بـمــا فــي ذل ــك تــركـيــا ،ودول الخليج،
واالتحاد األوروبي ،وحتى الواليات
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة .ل ـ ـكـ ــن ح ـل ـي ـف ـت ــي دمـ ـش ــق
ّ
تحظيان بميزة أساسية تخولهما

البحث عن املكاسب قبل اآلخرين.
ث ـم ــة ح ـل ـيــف ث ــال ــث ل ــدم ـش ــق يـمـتـلــك
امليزة ذاتهاُ ،
ويغفل كثير من وسائل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام دوره امل ـ ــؤث ـ ــر ف ـ ــي م ــرح ـل ــة
الـ ـح ــرب و«م ـ ــا ب ـع ــده ــا» ،ه ــو الـتـنــن
الـصـيـنــي .وإذا ك ــان ال ـف ــوز الــروســي
ب ـم ـي ـنــاء ط ــرط ــوس م ــن وجـ ـه ــة نـظــر
الـبـعــض «ض ــرب ــة روس ـي ــة ل ـط ـهــران»،
فإنه في الواقع يبدو أقرب إلى كونه
نـقـطــة روس ـي ــة عـلــى ح ـســاب الـصــن.
وسـبــق لبكني أن أش ــارت إلــى أهمية
«ط ــرط ــوس» لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة،
وكـ ـ ـ ــان املـ ـيـ ـن ــاء حـ ــاض ـ ـرًا فـ ــي س ـي ــاق
تــوص ـيــات صـ ــدرت ع ــن «ل ـج ـنــة رســم
ال ـس ـيــاســات وال ـب ــرام ــج االق ـت ـصــاديــة
في رئاسة مجلس الــوزراء» السوري

أواخـ ـ ـ ــر ع ـ ــام  2017ح ـ ــول ال ـع ــاق ــات
االق ـت ـص ــادي ــة م ــع الـ ـص ــن .ك ــذل ــك إن
إعـ ــادة تــأهـيــل مـيـنــاء طــرطــوس على
ي ــد م ــوس ـك ــو ك ـف ـي ـلــة ب ـق ـطــع ال ـطــريــق
على خطط صينية الستثمار ميناء
طــرابـلــس الـلـبـنــانــي ،وه ــو أم ــر تشير
إليه بوضوح تصريحات وزير النقل
الـســوري األخـيــرة حــول «مــرافــئ دول
ال ـجــوار» مــن دون تسميات مـحــددة.
وت ـ ـش ـ ـكـ ــل سـ ـ ــوريـ ـ ــا وجـ ـ ـه ـ ــة ح ـت ـم ـيــة
السـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ص ـي ـن ـي ــة فـ ـ ــي ش ـتــى
وتعد خطط الربط السككي
املجاالتِ ،
املــوعــود بني سوريا والـعــراق فإيران
بإمكانية التحول إلــى جــزء أساسي
م ـ ــن املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـصـ ـيـ ـن ــي الـ ـطـ ـم ــوح
«الحزام والطريق».

يمكن وصف الدعم الصيني لدمشق
خالل الحرب بـ«الدعم الناعم» .وعالوة
على مشاركة بكني ملوسكو في إحباط
قرارات عدة ملجلس األمن الدولي عبر
استخدام حق «الفيتو» ،قدمت الصني
دعمًا اقتصاديًا وإنسانيًا ولوجستيًا
لدمشق .ووعدت بكني بتمويل إنشاء
مناطق صناعية ،ودعم مشاريع
كهربائية ،واستثمارات إنتاجية .وتشير
مصادر دبلوماسية إلى أن «فكرة
االنخراط العسكري املباشر كانت قد
ُ
طرحت على الصني ،لتدخل الحرب
بالتزامن مع دخول روسيا وبالتنسيق
معها» .وآثرت بكني البقاء بعيدًا عن
االنخراط املباشر ،برغم الهاجس
الكبير الذي يشكله «الحزب اإلسالمي
التركستاني» الطامح إلى تدشني «جهاد
لتحرير تركستان الشرقية (إقليم
شينغ يانغ)» .وبلغ االهتمام الصيني
االستخباري بهذا امللف أوجه في عام
 ،2017وتشير املصادر الدبلوماسية
عينها إلى أن «فكرة الدخول العسكري
قد راودت بكني بالفعل في ذلك الوقت،
بغية تصفية الحزب التركستاني
بالدرجة األولى» .لكن تلك الفكرة لم
تترجم إلى خطوة عملية «بفعل فيتو
وضعته موسكو ،التي رأت أن هذه
الخطوة كانت مقبولة عام  ،2015لكنها
مرفوضة اآلن (وقت طرحها)» ،وفقًا
ُ
للمصادر نفسها .وتظهر واشنطن
اهتمامًا استثنائيًا بالنشاطات الصينية
املحتملة في سوريا ،وهو أمر تناولته
تقارير إعالمية عدة ،من أبرزها واحد
نشرته شبكة « »CNBCاألميركية مطلع
الشهر الحالي.

ّ
مرفأ «عالمي» في طرطوس :إعادة هيكلة ...وترقب في أرواد!
مع اإلعالن عن قرب
استثمار مرفأ طرطوس
من ِق َبل الجانب الروسي،
يرتفع منسوب القلق
لدى موظفي المرفأ،
على رغم ما خرج من
تطمينات حكومية
لهم ،فيما يحيي
الحديث عن بنى تحتية
بمواصفات عالمية
آمال أبناء جزيرة أرواد
في دور لهم في
مجال إصالح السفن،
مهنتهم التاريخية

مرح ماشي
جــاء اإلع ــان الــروســي عن
م ـشــروع «اسـتـئـجــار مرفأ
ط ــرط ــوس» مل ــدة  49عــامــا
ف ــي تــوق ـيــت ح ـس ــاس ،وسـ ــط ال ـجــدل
الحاصل حول أزمــة املحروقات التي
تعيشها البالد ،والحصار األميركي
ال ـ ــذي ط ـ ــاول ال ـس ـفــن امل ـتــوج ـهــة إلــى
مــراف ـئ ـهــا .غـيــر أن م ـش ــروع «تشغيل
واس ـت ـث ـم ــار م ــرف ــأ طـ ــرطـ ــوس» ،وف ــق
ت ـس ـم ـيــة ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة ،لـيــس
إال نتاج  3سـنــوات مــن األخــذ والــرد،
وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات والـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات .فـفــي
عــام  ،2017بــدا أمــر استثمار الــروس
مليناء طرطوس مسألة وقت ،غير أنه
ً
اسـتـلــزم ُم ـهــا إضــاف ـيــة ،فيما يـبــدو،
ل ـت ــرت ـي ــب بـ ـع ــض الـ ـنـ ـق ــاط امل ـخ ـت ـلــف
عليها .وخالل األشهر الستة الفائتة،
غــدا االتفاق حديث أهالي طرطوس،
ف ــي ان ـت ـظ ــار اإلع ـ ـ ــان ال ــرس ـم ــي عـنــه

فقط .وزيــر النقل ،علي حـمــود ،ظهر
أخـيـرًا على الشاشة الرسمية لشرح
ض ــرورات االت ـفــاق والـفــوائــد العائدة
عـلــى ســوريــا ج ــراء تطبيقه ،إضــافــة
إلـ ـ ــى ط ـم ــأن ــة الـ ـعـ ـم ــال الـ ــذيـ ــن ك ـثــرت
م ـخــاوف ـهــم أخ ـي ـرًا ح ـي ــال مـصـيــرهــم،
مـ ـ ــع وضـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــروس أيـ ــدي ـ ـهـ ــم ع ـلــى
استثمارهم الجديد.
ول ـل ـح ـق ـي ـقــة ،فـ ــإن م ـص ـيــر ه ـ ــؤالء كــان
ً
نقطة خالفية فعال ،بحسب ما تؤكده
م ـصــادر رسـمـيــة عــديــدة؛ إذ ّال حاجة
للجانب الروسي الذي سيشغل املرفأ
إلـ ــى  1500م ــوظ ــف وع ــام ــل حـكــومــي
ّ
مثبتني ،بل إن حاجته قد ال تزيد على
 300منهم .وزيــر النقل الـســوري أكــد،
في تصريحه األخير ،عدم خسارة أي
عامل سوري عمله ،ما أفضى إلى حالة
من االرتياح في أجواء العاملني ،فيما
تجري حاليًا إعادة هيكلة للموظفني
فــي املــرفــأ لـفــرز االخـتـصــاصــات ،بـنـ ً
ـاء
عـلــى حــاجــات امل ـكــان ،وس ــط توقعات

وزير النقل أكد
عدم خسارة أي عامل
سوري عمله

بفتح املجال للتعاقد واملياومني خالل
وقــت قريب مــن إب ــرام عقد االستثمار
املـنـتـظــر ،بـحـســب مـعـلــومــات حصلت
عـلـيـهــا «األخ ـ ـبـ ــار» م ــن داخ ـ ــل امل ــرف ــأ.
وإن كــان الكثير من األهــالــي يــرون أن
عقد الدولة السورية مثل هذا االتفاق
ّ
يتسم بالواقعية ،فإن التبعات الالحقة
لشبكة املصالح والعالقات الناشئة،
مع تنامي النشاط االقتصادي املرافق
ل ـع ـم ـل ـيــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،م ـث ـي ــرة لـلـقـلــق

بالنسبة إليهم.
ويـتـقــاطــع تـصــريــح الــوزيــر حـمــود مع
م ـع ـل ــوم ــات م ــن ال ـع ــام ـل ــن ف ــي امل ــرف ــأ،
ح ــول اإلع ـ ــداد مل ـش ــروع تــوسـيــع املــرفــأ
وت ـج ـه ـيــزه ب ـح ــوض إلصـ ــاح الـسـفــن،
أس ــوة بـمــرافــئ تركيا ومـصــر ولبنان،
إضــافــة إلــى إنـشــاء ُ
«ع ـمــرات» للبواخر
وأرص ـفــة بـحــريــة ،بما يجعله يتوافق
مع املواصفات العاملية والبنى التحتية
الضخمة .غير أن النشاط االقتصادي
املـ ــوعـ ــود ،ج ـ ــراء االس ـت ـث ـم ــار ال ـجــديــد،
ي ـث ـيــر ح ـف ـي ـظــة أبـ ـن ــاء ج ــزي ــرة أرواد،
لكونهم مــن أع ــرق العاملني فــي مهنة
إصـ ــاح ال ـس ـفــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وال ــذي ــن
هــاجــر كثير منهم إل ــى مـصــر وتركيا
واليونان ورومانيا خالل الحرب .آمال
هؤالء تعادل خيباتهم املتوقعة ،حول
إمكان تخصيص دور لخبراتهم في ما
ّ
يجري ،وال سيما في ظــل رخــص اليد
الـعــامـلــة ال ـســوريــة وال ـ ــدور الـتــاريـخــي
ألبناء الجزيرة في هذا املجال.

تنطلق ،الـيــوم الجولة الثانية عشرة
مــن مـحــادثــات «أسـتــانـ ُـا» ،بــا ضجيج
إع ــام ــي كـبـيــر ،وه ــي امل ـ ّ
ـؤج ـل ــة سابقًا
لحساب قمة رؤساء «الدول الضامنة»
في سوتشي ،منتصف شباط املاضي.
وال تبدو امللفات املطروحة على طاولة
الـ ـنـ ـق ــاش فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـك ــازاخ ـي ــة
مختلفة في الجوهر ّ
عما سبق نقاشه
في الجوالت املاضية ،سوى ما أشيع
ع ــن تـحـقـيــق ت ـق ـ ّـدم الف ــت ف ــي ال ـتــوافــق
عـلــى تشكيلة «الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة».
الجديد في هذا االجتماع هو حضور
امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث األم ـ ـ ـمـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــر ب ـ ـيـ ــدرسـ ــن،
للمرة األول ــى ،بعد إنـجــازه مـشــاورات
واسعة مع معظم األط ــراف السوريني
وال ــدولـ ـي ــن ،امل ـع ـن ـيــن ب ــ«ال ـت ـســويــة»،
ك ـ ــان آخ ــره ــا أمـ ـ ــس ،م ــع م ـم ـثــل وزي ــر
الخارجية األميركي الخاص للتواصل
بـشــأن ســوريــا ،جــايـمــس جـيـفــري ،في
ج ـن ـي ــف .حـ ـض ــور بـ ـي ــدرس ــن س ـي ـكــون
ً
مدخال رسميًا له إلى أروقة املباحثات
امل ـت ـعــددة األط ـ ــراف ،وسـيـشـكــل فرصة

أم ـ ــام «الـ ـث ــاث ــي الـ ـض ــام ــن» (روسـ ـي ــا،
إيـ ــران ،تــركـيــا) لتظهير أهـمـيــة ال ــدور
ّ
الذي تلعبه ّ
املرعية
منصة املحادثات
ّ
مــن قبلهم ،خــاصــة إذا مــا ت ــم الكشف
عــن «إنـ ـج ــازات» عـلــى صـعـيــد تشكيل
«اللجنة الدستورية».
وم ـن ــذ أمـ ــس ،بـ ــدأت وفـ ــود امل ـشــاركــن
َ
في املحادثات الوصول إلى العاصمة
ال ـكــازاخ ـيــة ،مــن دون أن ي ـخــرج عنها
أي تصريحات لوسائل اإلعــام ،فيما
ُيـنـتـظــر أال تــرس ــل ال ــوالي ــات املـتـحــدة
أي ممثل لها ُإلــى االجـتـمــاعــات ،على
رغــم الــدعــوة امل ّ
وجهة إليها للحضور
بـصـفــة م ــراق ــب .وال ي ـخــرج الـلـقــاء بني
بـيــدرســن وجـيـفــري ،أم ــس ،عــن سياق
العمل األميركي الـجــاد لعرقلة مسار
«أس ـت ــان ــا /س ــوت ـش ــي» ،وه ــو م ــا ظهر
ج ـل ـي ــا فـ ــي ب ـ ـيـ ــان وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية بعد اجتماع «أستانا ،»11
أواخر تشرين الثاني املاضي .حينها،
ّ
أصرت واشنطن على ضرورة تحقيق
تـقــدم فــي مـلــف «الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة»

ح ـ ـص ـ ـرًا عـ ـب ــر «م ـ ـحـ ــادثـ ــات ج ـن ـي ــف»،
واعتبرت أن «روسيا وإيران تواصالن
استخدام مسار أستانا من أجل إخفاء
رفض الحكومة السورية املشاركة في
العملية السياسية» .ومع بدء الواليات
املتحدة استثمار أوراقها على طاولة
«الـتـســويــة ال ـســوريــة» ،وال سيما عبر
تشديد العقوبات االقتصادية ،ينتظر
أن تدفع بثقلها إلنهاء انفراد «ثالثي
ّ
بمقدرات املحادثات ،وتعمل
أستانا»
ج ـهــدهــا لـنـقــل امل ـل ـفــات امل ـه ـمــة ،وعـلــى
رأسـ ـه ــا «ال ـل ـج ـنــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة» ،إلــى
«مسار جنيف».
وت ــزام ــن م ــوع ــد ال ـجــولــة ال ـحــال ـيــة من
«أستانا» مع خطوة الفتة مدفوعة من
ُ
أنـقــرة ،إذ افتتح أمــس مكتب تمثيلي
ل ــ«االئ ـت ــاف الـ ـس ــوري» امل ـع ــارض في
ق ــري ــة ع ـيــاشــة ق ــرب ب ـل ــدة ال ــراع ــي في
ري ــف حـلــب الـشـمــالــي ،هــو األول على
أرض سـ ـ ــوريـ ـ ــة .وح ـ ـضـ ــر االف ـ ـت ـ ـتـ ـ َ
ـاح
ٍ
م ـم ـث ـل ــون عـ ــن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ــؤقـ ـت ــة»
و«الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» و«املـ ـجـ ـل ــس

الـتــركـمــانــي ال ـس ــوري» ،كـمــا مسؤولو
«املـجــالــس املحلية» فــي املناطق التي
ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا أن ـ ـقـ ــرة فـ ــي ال ـش ـم ــال
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري .وت ـ ـت ـ ـقـ ــاطـ ــع تـ ـص ــريـ ـح ــات
األوساط املعارضة التي تدور في فلك
«االئتالف» ،عند كون الخطوة تمهيدًا
ل ـت ـع ــزي ــز ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع «ال ـح ـك ــوم ــة
امل ــؤق ـت ــة» تـمـهـيـدًا لـتـطـبـيــق ال ـن ـمــوذج
نـفـســه ف ــي م ـنــاطــق إدلـ ــب ومـحـيـطـهــا.
وت ــأت ــي ال ـخ ـط ــوة األول ـ ــى م ــن نــوعـهــا
ألكبر تكتل سياسي معارض مدعوم
ّ
لترسخ هيمنة تركيا على
من أنـقــرة،
ق ــرار املـعــارضــة الـســوريــة ،باعتبار أن
مـقــار األخ ـيــرة «فــي الــداخــل الـســوري»
صـ ــارت ف ــي ح ـمــايــة الـ ـق ــوات الـتــركـيــة.
وهــو واقــع تكفل استمراره ،إلــى حني،
ُ
التفاهمات التركية مع روسيا وإيران،
وال ـت ــي ال مـصـلـحــة م ـب ــاش ــرة ألي من
أطــرافـهــا فــي نقضها حــالـيــا ،ال سيما
مع بقاء الـقــوات األميركية في الشرق
والشمال السوريني.
(األخبار)

فلسطين

تفاصيل مفاوضات األسرى:
نتنياهو كبح جماح «مصلحة السجون»
بعد أكثر من أسبوع
على التوصل إلى اتفاق
أنهى إضراب «الكرامة
 »2الذي كان قد بدأه
الفلسطينيون ،ال
األسرى ّ
تزال تتكشف تفاصيل
عن المفاوضات التي
أدت إلى إبرامه .وجديدها
أن تهديدات المقاومة
أرغمت بنيامين نتنياهو
على كبح جماح «مصلحة
السجون» التي كانت تنحو
باتجاه التصعيد
غزة ــ هاني إبراهيم
في ذروة انشغال األحزاب اإلسرائيلية
بانتخابات الكنيست ،كــانــت الحركة
األسيرة في سجون االحتالل تخوض
مفاوضات ساخنة مع العدو لتحقيق
مطالبها .فصائل املـقــاومــة فــي قطاع
غ ـ ــزة دع ـ ـمـ ــت ،مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،األس ـ ــرى،
مهددة عبر الوسطاء بقصف تل أبيب
وإنهاء حالة الهدوء في القطاع ،وهو
م ــا أف ـض ــى إلـ ــى اس ـت ـج ــاب ــة االح ـت ــال
ملطالب األس ــرى ،وتغيير الجهة التي
كـ ــانـ ــت تـ ـف ــاوضـ ـه ــم ،واملـ ــواف ـ ـقـ ــة عـلــى
مطلبهم األب ـ ــرز ،وه ــو تــركـيــب هــاتــف
ع ـمــومــي ف ــي جـمـيــع ال ـس ـج ــون ،وذل ــك
ألول مرة منذ  13عامًا.
وق ـ ــال م ـص ــدر ف ــي ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس»،
ل ـ ـ ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،إن «االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــة
اإلســرائـيـلـيــة ملـطــالــب األس ــرى جــاءت
بعدما أرسلت قيادة املقاومة رسائل
م ـيــدان ـيــة ع ـس ـكــريــة ،وأخ ـ ــرى شــديــدة
الـلـهـجــة ع ـبــر ال ــوس ـط ــاء لــاح ـتــال».
وتضمنت الرسائل تهديد الفصائل
بأنها «في طريقها إلنهاء التفاهمات
التي جرت مع االحتالل ،واالستعداد
لـقـصــف ت ــل أب ـي ــب ن ـص ــرة ل ــأس ــرى».

ال ــرس ــائ ــل الـفـلـسـطـيـنـيــة ن ـق ـل ـهــا إل ــى
الـعــدو الوسيطان املـصــري واألمـمــي،
الـلــذان أبلغتهما «حـمــاس» بــأن ملف
األسرى أول ملف في التفاهمات يجب
ّ
حله ،خاصة وقف اإلجراءات العقابية
ضدهم ،وعلى رأسها تركيب أجهزة
التشويش واستخدام األسرى كورقة
ان ـت ـخــاب ـيــة ل ـح ـصــد أص ـ ـ ــوات الـيـمــن
امل ـت ـطــرف فــي دول ــة االح ـت ــال .ووفـقــا
للمصدر نفسه ،فإن «الوسطاء أبلغوا
ال ـع ــدو ب ــأن امل ـقــاومــة ف ــي غ ــزة ذاهـبــة
لتصعيد قــوي ،ستكون فيه تل أبيب
تحت مرمى االستهداف في حال عدم
االس ـت ـجــابــة مل ـطــالــب األس ـ ـ ــرى» .وفــي
ّ
خضم الرسائل والتهديدات املتبادلة
بـ ــن الـ ـط ــرف ــن ،أبـ ـل ــغ م ـك ـت ــب رئ ـيــس
ح ـكــومــة ال ـع ــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
ال ــوسـ ـط ــاء ،ن ـي ـتــه إنـ ـه ــاء ال ـت ــوت ــر فــي
م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـم ـلــف األس ـ ـ ــرى بـ ـه ــدوء،
وه ــو مــا أف ـضــى إل ــى ق ـبــول االح ـتــال
ب ـ ـشـ ــروط األسـ ـ ـ ـ ــرى ،وال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ــى
اتفاق معهم يلبي أغلب املطالب التي
ق ــام عـلـيـهــا اإلض ـ ـ ــراب ،وذلـ ــك بـعــدمــا
انتقلت صالحية التفاوض معهم من
مـصـلـحــة ال ـس ـجــون إل ــى ج ـهــاز األم ــن

أدرك نتنياهو نية وزير
األمن زيادة الضغط
على األسرى

الداخلي «الشاباك».
ويتقاطع حديث املصدر «الحمساوي»
م ــع م ــا ك ـش ـف ـتــه ص ـح ـي ـفــة «ه ــآرت ــس»
العبرية أمــس ،من أن رئيس مصلحة
ّ
سيجر كل
السجون اإلســرائـيـلــي كــان
امل ـن ـط ـقــة إلـ ــى تـصـعـيــد ع ـس ـكــري عبر
ت ـصــرفــاتــه داخـ ــل ال ـس ـج ــون .وه ــو ما
دف ــع نـتـنـيــاهــو إل ــى س ـحــب صــاحـيــة
ال ـ ـت ـ ـف ـ ــاوض م ـ ـنـ ــه وتـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إلـ ــى
«الـ ـش ــاب ــاك» ب ـع ــدم ــا أدرك ن ـي ــة وزي ــر
األمن الداخلي ،جلعاد أردان ،تصعيد
املواجهة مع األســرى وزيــادة الضغط
ع ـل ـي ـهــم .وأش ـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إلـ ــى أن

ّ
سيجر
قالت «هآرتس» إن رئيس مصلحة السجون اإلسرائيلية كان
المنطقة إلى تصعيد عسكري (أ ف ب)

أردان أم ــر رئ ـيــس مـصـلـحــة الـسـجــون
بــالـتـجـهــز مل ــواج ـه ــة إضـ ـ ــراب مستمر
ألسـ ـ ـ ــرى حـ ــركـ ــة «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،مـ ــا دف ــع
نتنياهو ،لرغبته في الهدوء وخشيته
مــن تـصـعـيــد أم ـنــي خ ــارج املـعـتـقــات،
إلـ ــى س ـحــب امل ـل ــف م ـن ــه .وفـ ــي اإلطـ ــار
نفسه ،كشفت «هآرتس» أن التقديرات
لدى أجهزة األمن ومصلحة السجون
كــانــت تشير إل ــى رغـبــة «ح ـمــاس» في
ال ـ ــذه ـ ــاب إلـ ـ ــى ت ـص ـع ـيــد ك ـب ـي ــر داخـ ــل
الـ ـسـ ـج ــون ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا ط ـع ــن أح ــد
أسراها سجانًا داخل سجن النقب ،ما
أعطى رسالة قوية دفعت املستويات
ال ـس ـيــاس ـيــة إلـ ــى إع ـ ـ ــادة ح ـســابــات ـهــا.
تقديرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية
أشـ ــارت أي ـضــا إل ــى أن األسـ ــرى بــاتــوا
يعرفون بأنهم يستطيعون تحصيل
م ـطــال ـب ـهــم ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـق ــوة ،ألنـهــم
ي ــدرك ــون أن إضــراب ـهــم سـيــؤثــر كثيرًا
في األوضــاع األمنية خــارج السجون.
وي ــؤك ــد املـ ـص ــدر «الـ ـحـ ـمـ ـس ــاوي» ،مــن
جانبه ،أن االستجابة ملطالب األسرى
في اإلضــراب األخير كانت األسرع في
تاريخ الحركة األسيرة ،إذ لم يتجاوز
اإل ّضـ ـ ـ ــراب أس ـب ــوع ــا واح ـ ـ ـ ـدًا ،وهـ ــو مــا
يمثل إنجازًا لألسرى حققوا من خالله
الـكـثـيــر م ــن مـطــالـبـهــم ال ـتــي ُحــرمــوهــا
منذ أسر الجندي جلعاد شاليط عام
.2006
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ي ــواص ــل خـمـســة
أســرى فلسطينيني إضرابهم املفتوح
عــن ال ـط ـعــام رف ـضــا العـتـقــالـهــم إداري ــا
(من دون محاكمة) منذ فترات طويلة،
وهـ ــم :ح ـس ــام ال ـ ــرزة ( 61ع ــام ــا) ال ــذي
يواصل إضــرابــه منذ  38يومًا ،رفضًا
العـتـقــالــه اإلداري ال ــذي زاد عـلــى عــام
كامل ،ومحمد طبنجة ( 38عامًا) الذي
يـخــوض اإلض ــراب منذ  30يــومــا بعد
اعـتـقــالــه إداريـ ــا قـبــل  9أش ـهــر ،وخــالــد
فـ ــراج ( 31ع ــام ــا) الـ ــذي ب ــدأ اإلضـ ــراب
منذ  28يومًا احتجاجًا على اعتقاله
إداريــا قبل  4أشهر ،وحسن العويوي
( 35عامًا) وعــودة الحروب ( 32عامًا)
الـ ـ ـل ـ ــذان ي ـ ــواص ـ ــان إض ــرابـ ـهـ ـم ــا مـنــذ
مطلع الشهر الـجــاري احتجاجًا على
اعتقالهما منذ  4أشهر.

