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تقرير

ّ
توجيه دعوات «جنيف» ...واألسد يثمن أي تعاون روسي ـ أميركي
تعمل األمم المتحدة
على خطين متوازيين
لدعم مسار جولة جنيف
المقبلة .فبينما ّ
تنسق
مع أقطاب أستانة لضمان
استقرار الجانب الميداني
من جهة ،وتوسيع تمثيل
المعارضة من جهة ثانية،
تعمل مع اإلدارة ّاألميركية
الجديدة التي ستمثل جولة
جنيف المقبلة فرصتها
لعرض تصورها تجاه الملف
السوري ،وخطوة أولى
على خط تعزيز التنسيق
مع موسكو

يشير إع ــان األم ــم املـتـحــدة إل ــى أنها
بـصــدد إرس ــال الــدعــوات إلــى األط ــراف
ال ـتــي س ـت ـشــارك ف ــي جــولــة مـحــادثــات
ُ َ
سيلتزم املوعد
جنيف املقبلة ،إلى أنه
املقرر لعقدها في العشرين من الشهر
الـ ـج ــاري .وس ـيــأتــي امل ــوع ــد املـفـتــرض
بـعــد أي ــام عـلــى االج ـت ـمــاع ال ـثــانــي من
سلسلة اللقاءات التقنية في العاصمة
الـكــازخـيــة أس ـتــانــة ،وال ــذي ينتظر أن
يـفـضــي إل ــى إقـ ــرار آل ـيــة ملــراقـبــة اتـفــاق
وقف إطالق نار قد تشهد األيام املقبلة
تــوسـيــع مظلته نـحــو مـنــاطــق جــديــدة
في سوريا.
ومن شأن هذا االتفاق أن يعطي زخمًا
ل ـج ــول ــة امل ـ ـحـ ــادثـ ــات الـ ـت ــي اسـتـبـقـهــا
املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا
بجولة ديبلوماسية ،شملت لـقــاءات
مــع أف ــراد اإلدارة األميركية الجديدة.
وأعـ ـلـ ـن ــت امل ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم امل ـب ـع ــوث
األممي يــارا شريف ،أن األمــم املتحدة
ستبدأ اليوم بتوجيه الدعوات لجولة
امل ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ،م ــوضـ ـح ــة ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
ص ـحــافــي ،أن دي مـيـسـتــورا يــأمــل أن
تكون هــذه املباحثات «مـبــاشــرة» بني
ال ــوف ــد ال ـح ـك ــوم ــي ووفـ ـ ــد م ـ ّ
ـوح ــد مــن

أطياف املعارضة السورية.
وأوض ـ ـح ـ ــت أن دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا عـقــد
اجتماعًا إيجابيًا مع وزير الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي ريـ ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون ،ح ــول
جــولــة املباحثات املرتقبة .وقــالــت ،إن
الـلـقــاء جــرى األس ـبــوع املــاضــي ،كجزء

الفروف :االتصاالت
ّ
مع واشنطن ستستمر في
عهد إدارة ترامب
مــن «سـلـسـلــة اجـتـمــاعــات نــاجـحــة مع
اإلدارة األميركية الجديدة».
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أع ـ ـ ـ ــرب وزي ـ ــر
الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي الفــروف
ع ـ ــن قـ ـن ــاعـ ـت ــه ب ـ ـ ــأن االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت بــن
امل ـســؤول ــن ال ـ ــروس واألم ـيــرك ـيــن في
جنيف ستحافظ على حالها في عهد
اإلدارة األميركية الجديدة ،بمجرد أن
تنتهي األخيرة من تعيني املسؤولني
ع ــن املـ ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
«االت ـص ــاالت لــم تـتــوقــف فــي جـنـيــف».
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه «واثـ ـ ـ ــق مـ ــن اس ـت ـئ ـنــاف

االت ـصــاالت على املستوى السياسي،
ل ـكــون إدارة تــرامــب وص ـفــت (داع ــش)
بأنه أكبر خطر يجب التعاون ضــده.
وه ـ ـ ـ ــذا مـ ــوقـ ــف يـ ـتـ ـط ــاب ــق تـ ـم ــام ــا مــع
موقفنا».
وضـ ـم ــن ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ل ـف ــت الــرئ ـيــس
ال ـ ـسـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ــد ف ــي تـصــريــح
ل ــوس ــائ ــل إع ـ ــام ب ـل ـج ـي ـك ـيــة ،حـ ــول مــا
يتوقعه من اإلدارة األميركية الجديدة،
إل ــى أن «م ــا سـمـعـنــاه مــن تصريحات
أدلــى بها (الرئيس األميركي دونالد)
تــرامــب فــي خ ــال حملته االنتخابية
وبعدها ،واعـ ٌـد في ما يتعلق بأولوية
محاربة اإلرهــابـيــن ،وبشكل أساسي
(داع ــش)» ،مضيفًا« :علينا أن ننتظر،
فال يزال من املبكر أن نتوقع أي شيء
عملي ،قد يتعلق األمــر بالتعاون بني
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وروس ـي ــا ،ونعتقد
أن ذلك سيكون إيجابيًا لباقي أنحاء
العالم ،بما في ذلك سوريا».
وح ــول اجـتـمــاع أسـتــانــة وإط ــار الحل
ال ـس ـي ــاس ــي ،ق ـ ــال« :الـ ـس ــام ال يتعلق
أس ــاس ــا ،بــأس ـتــانــة ب ــل يــرت ـبــط بـشــيء
أكـبــر بكثير ،وهــو كيف يمكننا وقف
ت ــدف ــق اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن ،ك ـي ــف نـسـتـطـيــع

وقــف الــدعــم مــن ال ــدول اإلقليمية مثل
تــركـيــا ودول الـخـلـيــج أو م ــن أوروبـ ــا
كما في حالة فرنسا وبريطانيا أو من
الواليات املتحدة خالل إدارة أوباما».
أم ـ ــا ع ــن م ـش ــارك ــة ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة
ف ــي إعـ ـ ــادة إع ـم ــار س ــوري ــا ،ف ـق ــال« :ال
تستطيع أن تلعب ذل ــك ال ــدور بينما
ت ـق ــوم ب ـتــدم ـيــر س ــوري ــا ،ألن االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي يـ ــدعـ ــم اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن م ـنــذ
البداية ...لقد كانوا في الواقع يدعمون
(الـ ـنـ ـص ــرة) و(داع ـ ـ ـ ـ ــش) ،وي ـن ـب ـغــي أن
ي ـت ـخــذوا مــوق ـفــا واض ـح ــا جـ ـدًا ف ــي ما
يتعلق بسيادة ســوريــا ،وأن يتوقفوا
عــن دعــم اإلرهــابـيــن ،عندها يمكن أن
يقبل الـســوريــون أن تلعب تلك الــدول
دورًا».
وف ـ ــي م ـت ــاب ـع ــة ملـ ـش ــارك ــة األردن فــي
اجـ ـتـ ـم ــاع أسـ ـت ــان ــة امل ـ ــاض ـ ــي ،أع ـل ـنــت
وزارة الـخــارجـيــة الــروسـيــة أن الــوزيــر
الفروف ،بحث مع نظيره األردني أيمن
الـصـفــدي ،فــي ات ـصــال هــاتـفــي ،مسألة
ت ـعــزيــز وتــوس ـيــع ات ـف ــاق وق ــف إط ــاق
النار في سوريا ،موضحة أن الجانبني
ن ــاقـ ـش ــا «آفـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـع ـم ـل ـيــة
للتعاون املشترك» في هذا املجال.

تقرير

مختطفو ريف الالذقية ...إلى الحرية أخيرًا
مرح ماشي
ب ـع ــد مـ ـف ــاوض ــات م ــري ــرة دامـ ـ ــت مــا
يـ ـق ــارب أرب ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،ح ـم ــل أم ــس
الفرج مللف املختطفني واملختطفات
م ــن ريـ ــف ال ــاذق ـي ــة ال ـش ـم ــال ــي ،عـبــر
نـجــاح عملية ت ـبــادل ح ـ ّـررت  54من
الـ ـنـ ـس ــاء امل ـخ ـت ـط ـف ــات مـ ــع ع ـ ــدد مــن
األط ـ ـفـ ــال ،م ـق ــاب ــل إف ـ ــراج ال ـس ـل ـطــات
السورية عن  55سجينة.
امللف الــذي تعثر لسنوات في ضوء
ّ
رف ـ ــض امل ـس ــل ـح ــن س ــابـ ـق ــا ،اإلفـ ـ ــراج
ع ـ ــن ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء امل ـ ـح ـ ـت ـ ـجـ ــزات ل ــدي ـه ــم
ش ــروط ل ــم ت ـجــد طــري ـق ـهــا إلــى
إال بـ ـ ّ
ال ـت ـحــقــق .ال ـن ـســاء واألطـ ـف ــال الــذيــن
اخـ ـتـ ـطـ ـف ــوا صـ ـي ــف عـ ـ ــام  ،2013مــن
منازلهم فــي عــدة قــرى قــرب منطقة
ص ـل ـن ـف ــة فـ ــي ري ـ ــف الـ ــاذق ـ ـيـ ــة ،بـعــد
هجوم للجماعات املسلحة ،أدى إلى
سيطرتها على  14قرية واختطاف
مدني منها.
ما يزيد على 100
عملية التبادل التي ُأ ّ
عد لها قبل ما
يزيد على شهر ،واتفق على إتمامها

قبل أيام ،أنجزت قرب قلعة املضيق،
ف ــي ري ــف ح ـمــاه ال ـش ـمــالــي ال ـغــربــي،
بمتابعة وتنسيق من الهالل األحمر
السوري .وأغلق التبادل أمس الجزء
األكـ ـب ــر م ــن املـ ـل ــف ،ل ـي ـب ـقــى إنـ ـه ــاؤه
م ــرت ـب ـط ــا ب ــال ـك ـش ــف ع ــن م ـص ـيــر 20
شخصًا من بني املخطوفني ،بينهم
أطفال ورجال ،لم يعرف عنهم شيء
حتى اآلن.
وكانت عمليات املبادلة السابقة قد
ش ـهــدت خـ ــروج  49م ــن املـخـتـطـفــات
وأط ـ ـفـ ــال ـ ـهـ ــن عـ ـل ــى دف ـ ـ ـعـ ـ ــات .وك ـ ــان
إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي عـ ـ ـ ــدد املـ ـخـ ـتـ ـطـ ـف ــن 106
مـ ــدن ـ ّـيـ ــن ،ت ــوفـ ـي ــت م ـن ـه ــم  3ن ـس ــاء
م ـســنــات ،خ ــال األيـ ــام األولـ ــى الـتــي
ت ـل ــت االخـ ـتـ ـط ــاف .ف ـي ـم ــا ُولـ ـ ــد طـفــل
ً
الم ـ ـ ــرأة ك ــان ــت حـ ــامـ ــا ،أثـ ـن ــاء ف ـتــرة
االحتجاز.
الـعـمـلـيــة ال ـتــي سـتـنـهــي م ـعــانــاة 25
ع ــائـ ـل ــة انـ ـتـ ـظ ــرت لـ ـسـ ـن ــوات ال ـت ـئ ــام
شملها ،فــي ضــوء تهميش إعالمي
رافـ ـ ـ ــق ه ـ ـ ــذا امل ـ ـلـ ــف الـ ـ ـ ــذي غ ـ ـ ــاب عــن
مجد»
املحافل الدولية ،لكونه «غير
ٍ

ّ
بــامل ـيــزان ال ـس ـيــاســي .ول ـع ــل ه ــذا ما
سبب سخطًا وعتبًا لــدى العائالت
املـتـضــررة ،انعكسا فــي اعتصامات
مـ ـت ــواصـ ـل ــة عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات
املاضية ،للضغط في سبيل تحرير
أبنائهم.
وإذ يتحرك الشاعر طالل سليم ،ابن
املـنـطـقــة ،ال ــذي ُحـ ـ ِّـر َرت طفلته حنني

عانى الملف تهميشًا
إعالميًا وظل غائبًا عن
المحافل الدولية
ف ــي خ ــال عـمـلـيــة أمـ ــس ،السـتـقـبــال
امل ـ ـحـ ـ ّـرريـ ــن وامل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــررات ،ال ي ـس ـعــه
تحديد مشاعره .فهو الرجل املكلوم
الـ ـ ـ ــذي فـ ـج ــع بـ ــزوج ـ ـتـ ــه ،واخ ـت ـط ــف
أطفاله الثالثة ،قبل أن يعود منهم
اث ـن ــان ف ــي م ـب ــادل ــة س ــاب ـق ــة ،وتـبـقــى
حنني ابنة التسع سنوات ،بني أيدي
الـخــاطـفــن .يستعد األب الستقبال

طـ ـفـ ـلـ ـت ــه ،ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ف ـ ــي ال ـص ــف
ال ـثــالــث ،وتـخـلـفــت ع ــن مــدرسـتـهــا 4
س ـنــوات ،وأص ـبــح عـمــرهــا  13عــامــا،
ويـقــول« :عــم أتحضر ألبكي كتير...
الحمد لله ،إنها باآلخر دموع فرح».
ومـ ــن ب ــن أج ـ ـ ــواء الـ ـف ــرح بــامل ـبــادلــة
األخـ ـي ــرة ،الـطـفـلــة م ــرح م ــري ــم ،الـتــي
ُح ـ ـ ـ ـ ِّـر َرت ف ــي ع ـم ـل ـيــة تـ ـب ــادل ســاب ـقــة
وحيدة بال ّأمها وأخوتها الصغار.
الفتاة التي أعلنت رفضها الخروج،
ّ
مفضلة حضن أمها على الحرية ،لم
يسألها الـخــاطـفــون رأي ـهــا ،فأقامت
في منزل خالها ،في ضوء استشهاد
والدها وجدها العجوز وبقاء أمها
وأخوتها الثالثة في األسر.
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن املـ ـح ــرري ــن ال ـس ــاب ـق ــن،
خ ــرج ــوا ل ـي ــروا م ـصــائــب أخـ ــرى في
انـتـظــارهــم ،مــن بينها الـتـعــرف إلــى
جثث مشوهة تعود إلى بعض أفراد
عائالتهم ،ما كان يمكن الكشف عن
هويتها لــوال قدرتهم على التعرف
إلـ ـ ـ ــى م ــابـ ـسـ ـه ــم لـ ـيـ ـل ــة االج ـ ـت ـ ـيـ ــاح
املشؤومة.

العراق

العبادي يدعو لتشكيل «مفوضية االنتخابات» بعد تلويح الصدر بالتصعيد
دع ــا رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء ال ـعــراقــي حيدر
العبادي ،مجلس الـنــواب ،أمــس ،إلــى ممارسة
دوره بإعادة تشكيل «مفوضية االنتخابات»،
وهـ ــي امل ــؤس ـس ــة الــرس ـم ـيــة امل ـع ـن ـيــة بتنظيم
االن ـت ـخــابــات ف ــي ال ـب ــاد ،مـعــربــا ع ــن أم ـلــه أن
تكون «املفوضية مستقلة وال تمثل أحزابًا
سياسية».
وجــاءت دعــوة العبادي ّ
ردًا على دعــوة زعيم
«التيار الـصــدري» مقتدى الـصــدر ،أنصاره
إلى التظاهر اليوم وسط العاصمة العراقية
بـغــداد ،فــي «خـطــو ٍة أول ــى» للمطالبة بتغيير
«م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات» .وق ــال ــت «الـلـجـنــة
املـ ــركـ ــزيـ ــة» ،املـ ـش ــرف ــة ع ـل ــى االح ـت ـج ــاج ــات
«التيار الـصــدري» في بيان ،إن «هدفنا في
ه ــذه املــرح ـلــة ال ــدع ــوة إل ــى تغيير مفوضية
االن ـت ـخــابــات بــأعـضــائـهــا وقــانــون ـهــا» ،فيما

ن ـق ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة «األنـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــول» ع ـ ــن امل ـح ـل ــل
السياسي مناف املوسوي ،قوله إن «الخطوات
التصعيدية التي ُ
سيلجأ إليها في حال عدم
تلبية مطلب إلغاء املفوضية ،هي االعتصام
املفتوح أمام املنطقة الخضراء» .وأضاف أن
«التيار الصدري عازم ومصمم على تغيير
ّ
مفوضية االنتخابات الحالية التي تشكلت
على أساس طائفي».
ُ
وتزامنت الدعوتان ،أيضًا ،مع تأكيدات نشرت
ف ــي أك ـث ــر م ــن وس ـي ـلــة إعــام ـيــة عــراق ـيــة عن
أن امل ـفــاوضــات الـسـيــاسـيــة ،واملـسـتـمــرة منذ
شهرين ،أفضت إلى التوصل التفاق يقضي
بدمج انتخابات مجالس املحافظات (املزمع
عقدها في أيلول الجاري) واالنتخابات النيابية
ُ
(نيسان  ،)2018على أن تـجــرى فــي نيسان
مــن الـعــام ال ـقــادم ،وذل ــك بعد عــرض املـشــروع

على البرملان والتصويت عليه إلقراره.
ّ
وأكـ ــدت م ـصــادر سـيــاسـيــة لـ ـ «األخ ـب ــار» أن
موعد واحد
«مشروع دمــج االنتخابات في
ٍ
ً
مطلب معظم ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة» ،مشيرة
إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو «امليزانيات
املــالـيــة الـضـخـمــة الـتــي سـتـصــرف فــي ِكلتا
ال ـح ـم ـل ـت ــن ،وه ـ ــو أم ـ ـ ـ ٌـر ال ي ـم ـك ــن مـخـتـلــف
القوى ّ
تحمله» .وأضافت املصادر أن «عدد
ّ
ال ـنــازحــن يـشــكــل عــائـقــا كـبـيـرًا فــي سبيل
ً
إنجاز هذا االستحقاق» ،معتبرة أن «بعض
القوى تريد موعدين الختبار إقبال قواعدها
وقت نقلت
الشعبية وحضورها فيها» ،في ٍ
مصادر في
فيه مواقع إخبارية عراقية عن
ٍ
«املفوضية» وجود «معوقات كبيرة اللتزام
ّ
موعد االنتخابات املحلية ،واملتمثلة بتأخر
صرف األموال التي طالبت بها».

وفـيـمــا يــواصــل رئـيــس «الـتـحــالــف الــوطـنــي»
عمار الحكيم ،زيارته إلقليم كردستان ،نفت
م ـصــادر مـقـ ّـربــة مــن الـحـكـيــم ،فــي حديثها
إلى «األخبار» ،ما نقلته مواقع إخبارية عن
لقائه بأحد مسؤولي «حزب البعث» يونس
األح ـم ــد ،ورج ــل األع ـم ــال خـمـيــس الخنجر
في السليمانية ،ملناقشة مشروع «التسوية
ّ
يلتق
الـسـيــاسـيــة» ،م ــؤك ــدة أن الـحـكـيــم «ل ــم ِ
بالخنجر في العراق وال في األردن».
ويكثر الحديث في العراق عن لقاءات كثيرة،
تـ ـص ـ ّـب ف ــي إطـ ـ ــار مـ ـش ــروع «الـ ـتـ ـس ــوي ــة» أو
االن ـت ـخــابــات .وأفـ ــادت امل ــواق ــع أم ــس عــن لقاء
«الشرقية» سعد البزاز،
جمع رئيس مؤسسة
ً
ورغ ــد ص ــدام حـســن ،إضــافــة إلــى عــدد آخر
من أعضاء مجلس قيادة «البعث» السابقني
في عمان ،بهدف «مناقشة قوائم االنتخابات

املقبلة ودعمها بشكل غير معلن».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،وصـ ـف ــت «قـ ـي ــادة
عمليات ب ـغــداد»ً ،الــوضــع األمـنــي فــي بغداد
بـ«املستقر» ،الفتة إلى أنه «ال وجود ملخاطر
أمنية ّ
تهدد األجانب والبعثات الدبلوماسية
فيها» .وأكــدت القيادة في بيانها «استمرار
جهودها في حفظ األمن وتدعيم االستقرار
في العاصمة بالتنسيق مع الجهات املساندة
مـ ــن م ـخ ـت ـلــف صـ ـن ــوف ال ـ ـقـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة»،
ّ
مشددة على أن «واجبها هو حماية ضيوف
ً
ب ـغ ــداد أسـ ــوة بـمــواطـنــي ال ـعــاص ـمــة» .وج ــاء
بـيــان «عمليات ب ـغــداد» بعد يــوم واح ــد من
إعالن السفارة األميركية في العراق تلقيها
تهديدات «ذات صدقية» عن هجمات محتملة
على فنادق في بغداد يرتادها غربيون.
(األخبار)

