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العالم

على الغالف
ّ
ّ ّ
ّ
وذلك
في أيار من العام الماضي ،هتف مناصرو «التيار الصدري» في العاصمة بغداد بـ«إيران برا برا»َّ ،
في إطار الحراك المطلبي الداعي إلى «إصالح العملية السياسية ...ووالدة عراق جديد» .لم يتبن
ّ
«التيار» ،رسميًا ،شعار أنصاره .لكن أول من أمس ،طرح مقتدى الصدر «مسودة مشروع لما بعد تحرير
الموصل» ،تتضمن  29بندًا ،تهدف إلى «بناء الدولة المدنية» ،فيما توحي في عدد من بنودها
بدعوة إيران «للخروج من العراق» ...مع الشكر الجزيل على مجهودها!

مقتدى ّالصدر

«إيران برا» ...مجددًا
نور أيوب
ب ـع ــد مـ ـظ ــاه ــرات «الـ ـت ـ ّـي ــار الـ ـص ــدري»
األخ ـيــرة (الـسـبــت  11شـبــاط ال ـجــاري،
وسط العاصمة بغداد ،والتي ّأدت إلى
سقوط  7قتلى و 200جريح) ،والداعية
إل ــى تـغـيـيــر «مـفــوضـيــة االنـتـخــابــات»
وال ـقــانــون االن ـت ـخــابــي ،خ ــرج ّأول من
أم ــس زع ـيــم «ال ـتـ ّـيــار» مـقـتــدى الـصــدر

بـ ــ«مـ ـس ــودة مـ ـش ــروع م ــا ب ـعــد تـحــريــر
امل ــوص ــل» .ت ـهــدف ب ـنــود امل ـس ــودة إلــى
«إعادة ضبط قواعد اللعبة السياسية
ملرحلة ما بعد داعش» ،وفق ما تتحدث
ّ
ّ
«التيار» ،مضيفة
مصادر مطلعة في
أنها تخدم مشروع «بناء دولة العراق
املدنية البعيدة عن مشاريع الجوار».
وتحاكي املبادرة التي أعلنها الصدر،
ف ــي ك ـل ـمــة م ـس ـج ـلــة ،أك ـث ــر م ــن جــانــب

العبادي :لن ننخرط في المحاور
ّ
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،أمس ،أن «العراق حريص على مصالحه الوطنية ومصالح
شعبه ،وال يريد أن ينخرط في سياسة املحاور في املنطقة والعالم» ،الفتًا إلى أن «مساحات االتفاق
مع دول الجوار أكبر من مساحات االختالف».
وتطرق العبادي ،في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد عقب
ّ
جلسة الحكومة األسبوعية ،إلى عمليات غرب املوصل ،مؤكدًا أن
«قوات األمن العراقية أحرزت تقدمًا خالل الساعات األولى من انطالق
العمليات» .ونفى وجود ّ
«قوات برية أجنبية تقاتل إلى جانب القوات
العراقية (في املوصل)» ،موضحًا أن «املوجودين هم مستشارون
فقط ومن جنسيات أميركية وفرنسية وبريطانية وغيرها».
في األثناء ،كان رئيس إقليم كردستان ،مسعود البرزاني ،يلتقي في
باريس الرئيس فرنسوا هوالند ،في رابع لقاء بينهما في غضون
ثالثة أعوام .ولإلشارةّ ،
فإن العالقة الخاصة بني الرجلني نسجها
املفكر الفرنسي الصهيوني برنار هنري ليفي.
(األخبار)

ف ــي امل ـس ـت ـج ــدات ال ـع ــراق ـي ــة ،سـيــاسـيــا
واقتصاديًا واجتماعيًا ،فيما تقول في
الـبـنــد الـعــاشــر مـنـهــا« :عـلــى الحكومة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة امل ـط ــال ـب ــة ب ـ ـخـ ــروج جـمـيــع
الـ ـق ــوات امل ـح ـت ـلــة ب ــل وال ـص ــدي ـق ــة ـ ـ ـ إن
جــاز التعبير ـ ـ مــن األراض ــي العراقية
للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها»،
م ـ ــن دون ت ــوضـ ـي ــح هـ ــويـ ــة «امل ـح ـت ــل
والـصــديــق» ،وهــذا مــا يطرح عــددًا من
نقاط االستفهام ،وبخاصة في ظل ما
يجري تــداولــه فــي أوس ــاط عراقية عن
«تقاطعات صدرية ـ إقليمية في امللف
العراقي».
ّ
ويشدد الصدر في مبادرته على رفض
«ال ـتــدخــل فــي ش ــؤون ال ــدول امل ـجــاورة
من جميع النواحي ،كما ان تدخل تلك
الدول مرفوض أيضًا» ،في إشار ٍة منه
إلــى بعض فصائل املـقــاومــة العراقية
الجيش
التي تقاتل إلى جانب وحدات
ّ
السوري (بعض تلك الفصائل انشقت
عن التيار الـصــدري) ،داعيًا كذلك إلى
«إن ـه ــاء أزم ــة ال ـتــدخــات الـتــركـيــة عبر
ال ـ ـطـ ــرق ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة وال ـس ـي ــاق ــات
الــدسـتــوريــة الـقــانــونـيــة ل ـلــدولــة ...وإال
سـيـتـحــول ال ـع ـمــل ف ــي ه ــذا امل ـل ــف إلــى
سياق آخر».
فــي أح ــادي ــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،تــوضــح
ّ
ّ
«القوات األميركية
«التيار» أن
مصادر
وال ـت ــرك ـي ــة ه ــي قـ ــوى احـ ـت ــال ،بينما
ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارون اإليـ ــران ـ ـيـ ــون
ّ
أصدقاء» .وتشرح املصادر أن املبادرة

عاد أنصار الصدر يوم الجمعة الماضي ،إلى تنظيم «مسيرات صامتة» أمام مكاتب مفوضية االنتخابات (أ ف

سوريا

«جنيف  »4من زاوية أخرى :قطعة «بازل» في
ّ
رغم أنّ معظم المؤشرات
تشي بأن جلسات «جنيف »4
ّ
«نوعيًا»
لن تحمل جديدًا
ذاتها ،لكنها تبدو
في حد ّ
صالحة لتشكل إلى جانب
جملة من التطورات التي
شهدها الملف السوري
خالل الشهرين األخيرين
مالمح العام ّ
السابع من
الحرب ،وسط سباق بين
مشاريع بمسميات مختلفة،
أوضحها «الفدرلة»
و«المناطق اآلمنة»
اجتماعات بين قادة «داعش»
ووسيط «جهادي» لبحث
االنسحاب من الباب (األناضول)

صهيب عنجريني
يـ ـب ــدو «ج ـن ـي ــف  »4أشـ ـب ــه ب ــ«ق ـط ـعــة
ب ـ ـ ــازل» ف ــي م ـش ـه ـ ّ
ـدي ــة غ ـي ــر واض ـح ــة
ّ
ّ
املـعــالــم لكنها تـ ِـعــد بتغيرات كثيرة.
وإذا ك ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــديـ ــث املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد عــن
«امل ـ ـن ـ ــاط ـ ــق اآلمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة» هـ ـ ــو فـ ـ ــي أحـ ــد
أوج ـهــه شـكــل مــن أش ـكــال «الضجيج
الـسـيــاســي» املـعـهـ ّـود عـلــى أب ــواب كل
مرحلة جديدة ،لكنه في الوقت ذاته
جـ ــزء ال ي ـس ـت ـهــان ب ــه م ــن أصـ ـ ــداء ما
ي ــدور وراء األبـ ــواب املـغـلـقــة .ويـجــدر
ّ
الـتــذكـيــر ب ــأن ت ـحــوالت هــائـلــة شابت
املشهد السوري منذ «جنيف »3الذي
ُعقد قبل قرابة العام ،وأن بعض هذه
التحوالت كان بمثابة «رد فعل» على
امل ـح ــادث ــات امل ــذك ــورة .أوض ــح ردود
الـفـعــل تـلــك ك ــان قــد ج ــاء مــن مناطق
ّ
الذاتية» التي شهدت إعالن
«اإلدارة
«ال ـن ـظــام ال ـف ـيــدرالــي» بـعــد أي ــام على
انعقاد «جنيف ُ »3
(عقد جنيف  3في
 14آذار  ،2016وأعلنت «الفيدرالية»
في  17آذار) .وال ينبغي أن تغيب عن
الذهن العالقة بني ذلك اإلعالن ،وبني

أراض
إقدام الجيش التركي على غزو
ٍ
سورية تحت اسم «درع الفرات» بعد
أشهر .وعلى أعتاب «جنيف  »4يبدو
ً
املشهد قابال للتكرار مع تغيرات في
ال ـح ـي ـث ـيــات ف ـح ـســب« :ف ـي ـت ــو» تــركــي
ص ــارم عـلــى دع ــوة م ـكـ ّـونــات «اإلدارة
ّ
الذاتية» إلى املحادثات وقبول دولي
ّ
بهذا الفيتو ،يليه استعداد «الذاتية»
لعقد «املــؤتـمــر الـعــام ملجلس سوريا
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ـ ّـيـ ــة» (املـ ـ ــوعـ ـ ــد امل ـب ــدئ ــي
ّ
املرجح
للمؤتمر هو  25شباط) .ومن
وفـقــا ملعلومات «األخ ـب ــار» أن يشهد
«املــؤت ـمــر» اإلعـ ــان عــن «ب ــدء تطبيق
النظام الـفـيــدرالــي» مــع مــا قــد ُيشكله
ذل ــك م ــن ذري ـع ــة ت ــدع ــم م ــوق ــف أن ـقــرة
ّ
فــي مــا يتعلق بــ«املـنــاطــق اآلم ـنــة» ،ال
ّ
سيما مع الدفع الــذي حظيت به تلك
«املـنــاطــق» عبر مــا طفا على السطح
مـ ــن مـ ــوقـ ــف واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي ش ــأن ـه ــا.
ّ
ورغم أن التصريحات التي أدلى بها
ّ
أخـ ـيـ ـرًا وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ــي ــة ال ـس ـعــودي
ع ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر أمـ ــس ه ــي أق ـ ــرب إلــى
«الضجيج السياسي» املــذكــور ،غير
أن تــوقـيــت ه ــذه الـتـصــريـحــات (بـعــد

