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العالم

العالم

سوريا

كــانــت إيـجــابـيــاتــه .وبحسب مــا ترى
وزي ــرة االقتصاد السابقة الدكتورة
مل ـي ــاء ع ــاص ــي ،فـ ــإن «االعـ ـتـ ـم ــاد على
شركات من دول غير معادية لسوريا
يعتبر هــو العامل األه ــم ،وإن كانت
شركات الدول الحليفة لها األولوية،
بــالــرغــم مــن وج ــود نـظــريــة ت ـقــول إن
خلق مصالح اقتصادية لدول معينة،
ولــو كانت معادية حاليًا ،مــن شأنه
ً
أن ي ـق ــوم بـ ــدور إي ـج ــابــي مـسـتـقـبــا،
انـطــاقــا مــن أنــه ال تــوجــد ثــوابــت في
ال ـس ـي ــاس ــة» .وت ـض ـيــف لـ ــ«األخـ ـب ــار»
إن «ه ــذه النظرية مــرفــوضــة شعبيًا
برغم أساسها النظري واعتباراتها،
بـسـبــب أن م ـج ـمــوع ال ـ ــدول الحليفة
والصديقة أو املحايدة كــاف وكبير،
ويمكن لهذه الـشــركــات املنافسة في
الـكـفــاءة والـكـلـفــة وطــريـقــة التمويل،
وبما أنها حجر الزاوية ألي مشروع،
ف ـهــي س ـت ـكــون إم ــا م ــن إي ـ ـ ــرادات تلك
امل ـشــاريــع أو مــن ال ـث ــروات الباطنية
للدولة أو عــن طريق التشاركية في
بعض املشاريع ،وال سيما في حالة
عــدم االق ـتــراض ،ألنــه عــادة مــا يــؤدي
إلى فرض شروط قاسية اقتصاديًا،
وتنال من استقالل قرار الدولة».

ّ
لسنوات طويلة ،غلبت سوريا مصالح غيرها االقتصادية على مصالحها ،إما
ألهداف وحسابات سياسية أو ً
والء لمبادئ قومية .لكن دروس الحرب كانت
قاسية ،فكل من كانت تخسر سورياألجلهم اقتصاديًا تحالفواضدها ،فكيف
ستكون إدارة الملف االقتصادي بعد الحرب؟ وما عالقته بالقرار السياسي؟

االقتصاد في «ركب»
الحرب:
تحالفات
ّ

سنوات «التضحية» ولت!

دمشق ــ زياد غصن
ما بعد الحرب ليس كما قبلها .هكذا
ي ــأم ــل ال ـس ــوري ــون أن ت ـك ــون مـقــاربــة
دول ـت ـه ــم لـجـمـيــع امل ـل ـف ــات الــداخ ـل ـيــة
وال ـخ ــارج ـي ــة ،وإن ك ــان ــت امل ــؤش ــرات
املرحلية ال تشير إلى إمكانية حدوث
ذل ــك «االنـ ـق ــاب» بــالـســرعــة املــرغــوبــة
شـعـبـيــا ،بــالـنـظــر إل ــى وج ــود عــوائــق
ك ـث ـيــرة .لـكــن ثـمــة مـلـفــات رئـيـسـيــة ال
ت ـق ـبــل بـ ـ ــرأي ال ـ ـشـ ــارع أي جـ ـ ــدل ،مــن
قبيل طــريـقــة إدارة ال ـشــأن الــداخـلــي،
ومستقبل العالقة مع الدول العربية
واإلقليمية التي أسهمت فــي تدمير
ال ـب ــاد ،وأول ــوي ــة امل ـصــالــح الوطنية
واالقـتـصــاديــة الـتــي لـطــاملــا تراجعت
سـ ــاب ـ ـقـ ــا ل ـ ـح ـ ـسـ ــاب ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـب ـ ــادئ
وال ـح ـس ــاب ــات ال ـس ـيــاس ـيــة .وأوضـ ــح
م ـث ــال ع ـلــى ذلـ ــك ال ـع ــاق ــة م ــع تــركـيــا
ً
ق ـب ــل ال ـ ـحـ ــرب ،فـ ـض ــا ع ــن «سـ ـط ــوة»
الـتــوجـهــات الـقــومـيــة عـلــى الـعــاقــات
االقتصادية مع جميع الدول العربية.
ف ـك ـي ــف سـ ـت ــدي ــر س ـ ــوري ـ ــا ع ــاق ــات ـه ــا
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـخــارج ـيــة ف ــي مــرحـلــة
م ــا ب ـعــد الـ ـح ــرب؟ ه ــل س ـي ـحــدث ذلــك
بــال ـت ـنــاغــم م ــع امل ـص ــال ــح وال ـع ــاق ــات
السياسية ،حتى لــو تــرتــب على ذلك
أحيانًا بعض الخسائر االقتصادية؟
أم أن إدارة تـلــك ال ـعــاقــات ستحظى
باستقالليتها الكاملة لتكون مصلحة
الدولة االقتصادية هي العليا؟

بال حدود
حـ ـت ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة ،لـ ـي ــس ه ـن ــاك

م ــا يـمـكــن وص ـف ــه بــال ـن ـهــج ال ــواض ــح
فـ ــي إدارة الـ ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـب ــاد ،ف ـم ــا ي ـط ـبــق مــع
ه ـ ــذه ال ـ ــدول ـ ــة ل ـي ــس بـ ــال ـ ـضـ ــرورة أن
يطبق مع دولة أخرى العتبارات هي
ف ــي مـعـظـمـهــا س ـيــاس ـيــة ،فالقطيعة
ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــرة بـ ـ ــن سـ ـ ــوريـ ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق
وال ـت ــي اس ـت ـم ــرت لـنـحــو ع ـقــديــن من
ال ــزم ــن أن ـه ــاه ــا ت ــدري ـج ـي ــا الـتـطـبـيــع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن أواخـ ـ ــر
تسعينيات الـقــرن املــاضــي ،فــي حني
أن الـعــاقــات السياسية املتينة بني
دم ـشــق وطـ ـه ــران ل ــم تــواك ـب ـهــا ط ــوال
العقود السابقة عــاقــات اقتصادية
ب ــامل ـس ـت ــوى ن ـف ـس ــه .أمـ ــا ال ـع ــاق ــة ّ مــع
تركيا قبل سنوات الحرب ،فقد مثلت
نـمــوذجــا واض ـحــا لهيمنة املـشــاريــع
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب امل ـصــالــح
االقتصادية الوطنية ،وهو األمر ذاته
بالنسبة إلــى العالقة مــع لبنان قبل
عام .2005
ول ــم تـخــرج س ـنــوات ال ـحــرب عــن هــذا
امل ـســار ،فـفــي الــوقــت ال ــذي كــانــت فيه
ال ـ ـبـ ــاد ت ـس ـع ــى نـ ـح ــو ت ــوسـ ـي ــع أف ــق
ع ــاق ــات ـه ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــع ال ـ ــدول
الـحـلـيـفــة وال ـصــدي ـقــة ل ـهــا ،ومنحها
األفضلية املطلقة فــي االسـتـثـمــارات
املحلية ،كــانــت مـبــادالتـهــا التجارية
ال ـخــارج ـيــة تـعـكــس حــالــة «مـنـعــزلــة»
ومختلفة تمامًا عن املشهد السياسي
والتحالفات اإلقليمية التي أفرزتها
ً
الحرب السورية ،حيث حضرت مثال
كل من تركيا والسعودية بقوة على
خ ــري ـط ــة الـ ـ ـص ـ ــادرات واملـ ـسـ ـت ــوردات

السورية ،إذ وفق البيانات الرسمية
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ــن وزارة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــإن تــرك ـيــا
ّ
شــكـلــت الــوجـهــة الـثــانـيــة لـلـصــادرات
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة خـ ـ ــال األش ـ ـه ـ ــر ال ـت ـس ـعــة
األول ـ ــى م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وبـقـيـمــة
ت ـص ــل إلـ ـ ّـى ن ـح ــو  43م ـل ـي ــون يـ ــورو،
ب ـي ـن ـمــا م ــث ـل ــت ال ـس ـع ــودي ــة الــوج ـهــة
الثالثة باستقبالها نحو  42مليون
يــورو من قيمة الـصــادرات السورية،
فـ ــي حـ ــن أن ال ــدولـ ـت ــن الـحـلـيـفـتــن
للبالد ،إيــران وروسـيــا ،لم يكن لهما
وج ــود ضـمــن قــائـمــة أه ــم  20شريكًا
ت ـجــاريــا ل ـل ـصــادرات ال ـســوريــة خــال
الفترة املذكورة سابقًا ،فإيران جاءت
في املرتبة  23وروسيا في املرتبة ،32
وب ِقيم صادرات صادمة.
وهذا أيضًا ما تؤكده بيانات املكتب
املركزي لإلحصاء الخاصة بالتجارة
الخارجية لـعــام  ،2016والـتــي تشير
إلى استحواذ السعودية على %14.7
من املستوردات السورية القادمة من
ال ــدول الـعــربـيــة ،وعـلــى نـحــو %15.8
م ــن ال ـ ـص ـ ــادرات الـ ـس ــوري ــة املـتـجـهــة
إل ــى الـ ــدول الـعــربـيــة .أم ــا تــركـيــا فقد
بلغت نسبة صــادراتـهــا إلــى سوريا
نـحــو  %8.7مــن إجـمــالــي ال ـص ــادرات
اآلسيوية لسوريا ،وارتفعت حصتها
م ــن إج ـم ــال ــي الـ ـ ـص ـ ــادرات ال ـس ــوري ــة
املتجهة إلى البلدان اآلسيوية لنحو
.%58.5
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ف ــإن ال ـعــاقــة الـتـجــاريــة
م ــع الـ ـ ــدول ال ـحـل ـي ـفــة ت ـم ـيــزت بغلبة
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردات ب ـش ـك ــل واضـ ـ ـ ــح عـلــى

من تحت الطاولة

في محيط معبر نصيب عند افتتاحه منتصف تشرين األول الماضي (أ ف ب)

ال ـص ــادرات ،وه ــذا يـبــدو طبيعيًا في
ظــل العقوبات االقـتـصــاديــة الغربية
ال ـ ـت ـ ــي ف ـ ــرضـ ــت عـ ـل ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــا م ـنــذ
عـ ــام  ،2011وس ـع ــي الـ ـب ــاد لـتــأمــن
اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــا م ــن ال ـ ـ ــدول الـحـلـيـفــة
وال ـصــدي ـقــة ،إذ إن حـصــة إي ـ ــران من
الـ ـسـ ـل ــع اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة املـ ـتـ ـجـ ـه ــة ن ـحــو

ّ
شكلت تركيا الوجهة الثانية
للصادرات السورية ،والسعودية
الثالثة ،أما إيران في المرتبة 23
وروسيا في المرتبة 32

األس ـ ــواق ال ـســوريــة وص ـلــت ف ــي عــام
 2016ل ـن ـح ــو  %10.7م ـق ــاب ــل نـحــو
 %1.9هي نسبة ما استقبلته طهران
م ــن الـ ـ ـص ـ ــادرات الـ ـس ــوري ــة املـتـجـهــة
ن ـح ــو الـ ـبـ ـل ــدان اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة .وم ـ ــع أن
املستوردات من روسيا كانت األعلى،
حيث وصلت إلى أكثر من  156مليار
ليرة ،إال أن قيمة الصادرات السورية

إلى موسكو لم تتجاوز ملياري ليرة.
ي ـع ـل ــق مـ ـص ــدر ح ـك ــوم ــي ع ـل ــى ه ــذه
الـ ـبـ ـي ــان ــات ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد أن «ظـ ـ ـ ّـروف
الحرب والحصار االقتصادي أثــرت
بشكل مباشر على تركيبة التجارة
الخارجية الـســوريــة ،ومــع زوال تلك
امل ـس ـب ـب ــات فـ ـ ــإن األولـ ـ ــويـ ـ ــة س ـت ـكــون
ألســواق الــدول الصديقة ،وتلك التي
لم تتخذ مواقف عدائية ضد البالد،
وه ـنــاك جـهــود كـثـيــرة تـبــذل فــي هــذا
السياق».

ً
الحلفاء ...أوال

إذا مــا صحت التصريحات ال ــواردة
عـ ـ ـل ـ ــى ل ـ ـ ـسـ ـ ــان أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول
حـ ـك ــوم ــي ،فـ ـ ــإن ب ــوصـ ـل ــة الـ ـع ــاق ــات
االقـتـصــاديــة الـســوريــة خ ــال الفترة
امل ـق ـب ـل ــة س ـت ـن ـط ـلــق مـ ــن م ـتــازم ـتــن
أساسيتني ،األولــى أفضلية التعاون
م ــع ال ـ ـ ــدول «ال ـح ـل ـي ـفــة وال ـص ــدي ـق ــة»
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة إع ـ ـ ـ ــادة إح ـ ـيـ ــاء ش ـع ــار
«ال ـتــوجــه ش ــرق ــا» ،وال ـثــان ـيــة أولــويــة
امل ـص ـل ـح ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ــوط ـن ـي ــة.

بـ ـمـ ـعـ ـن ــى أن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
املـ ـتـ ـمـ ـي ــزة م ـ ــع الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء ل ـ ــن ت ـك ــون
ب ــأي ح ــال مــن األحـ ــوال عـلــى حساب
املصلحة االقتصادية الوطنية ،كما
كان يجري سابقًا ،أو هكذا يفترض.
وهذا ما يذهب إليه وزير االتصاالت
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور عـ ـ ـم ـ ــرو س ــال ــم
ال ــذي يــؤكــد أن ــه «يـجــب الـتــوجــه إلــى
ال ــدول الحليفة على أس ــاس املنفعة
املتبادلة ،وليس على حساب أحــد».
واعتبر في حديثه إلى «األخبار» أن
«ال ـقــرار األخـيــر فــي اتـجــاه السياسة
ّ
سياسيًا
االقتصادية سيكون ق ــرارًا
س ـي ـ ّ
ـادي ــا ،إال أن امل ـقــدمــات ال ب ـ ّـد من
ّ
أن ت ــؤث ــر ف ــي ال ـن ـتــائــج .ول ـعــل أخـطــر
ّ
املقدمات الحالية هي أن السياسات
االقـتـصـ ّ
ـاديــة املتبعة ،هــي سياسات
ّ
إطفاء حرائق وحلول آنية ال تحتوي
على متطلبات االستدامة».
لـ ـك ــن ح ـ ـتـ ــى ،وإن ق ـب ـل ــت ال ـس ـي ــاس ــة
بإمكانية ح ــدوث تطبيع اقتصادي
ه ـنــا أو ه ـن ــاك ،ف ــإن امل ـ ــزاج الـشـعـبــي
سـيـبـقــى رافـ ـض ــا ألي تـطـبـيــع مهما

إذا كــانــت ســوريــا سياسيًا وشعبيًا
غير مستعدة لتطبيع اقتصادي مع
دول نــاصـبـتـهــا الـ ـع ــداء ،أو التخلي
ع ــن مـصــالـحـهــا االق ـت ـص ــادي ــة تحت
أي ظ ــرف ،ومــع أي دول ــة ،فــإن ذلــك ال
يلغي امل ـخــاوف مــن إمكانية حــدوث
انحرافات هنا أو هناك ،أو كما تقول
عاصي« :إن مصدر خوف السوريني
ي ـت ــأت ــى م ــن ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ــض م ـشــاريــع
إعـ ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار م ـ ــن قـ ـب ــل ش ــرك ــات
تتبع لــدول قامت بالتمويل أو منح
التسهيالت اللوجستية للميليشيات
اإلره ــابـ ـي ــة» .وت ـش ـيــر إل ــى أن ــه «رغ ــم
م ـ ــواق ـ ــف بـ ـع ــض الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــدائـ ـي ــة،
ف ـ ــإن الـ ـخ ــوف أن ت ـت ـم ـكــن شــركــات ـهــا
م ــن ال ــدخ ــول الـ ــى الـ ـس ــوق ال ـســوريــة
بشكل غير مباشر أو االلتفاف على
ج ـن ـس ـي ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات ب ـ ـطـ ــرق ش ـت ــى،
وذلــك بالتعاون مع شركاء محليني،
وخصوصًا أن القرارات االقتصادية
غـ ـي ــر اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وتـ ـفـ ـتـ ـق ــر إل ــى
الوضوح ،فتأتي التفسيرات مختلفة،
م ـ ــا ي ـس ـم ــح ب ـ ــإس ـ ــاءة اس ـت ـخ ــدام ـه ــا
ملصالح شخصية ،ولو تحت مبررات
مختلفة».
وف ــي س ـيــاق ال ـحــديــث ع ــن امل ـخــاوف
مــن التطبيع املـسـتـتــر ،يــذهــب وزيــر
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـس ــاب ــق إلـ ــى أب ـع ــد مــن
ذلـ ـ ــك ،فـ ـي ــرى أن عـ ــدم ت ـط ــوي ــر بـيـئــة
ال ـع ـمــل االق ـت ـص ــادي واالس ـت ـث ـمــاري
فـ ــي سـ ــوريـ ــا مـ ــن شـ ــأنـ ــه أن ي ـج ـعــل
«اق ـت ـصــادنــا مغتصبًا بــالـكــامــل من
ـادات قـ ــد ال ن ــري ــد ال ـت ـعــامــل
اق ـ ـت ـ ـصـ ـ ً ٍ
معها أ ًصــا ،ســواء كان استيرادًا أو
منافسة أو تهريبًا».
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ّ
واشنطن تلوح بالعودة
إلى مسار جنيف
بات موعد اإلحاطة
المقبلة للمبعوث
األممي ستيفان دي ميستورا،
بعد عشرة أيام ،نقطة
مفصلية تهدد واشنطن
خلفها
بعدها ـ ـ ومن ّ
«المجموعة المصغرة» ـ ـ
بالتخلي عن مبادرة «أستانا/
سوتشي» والعودة إلى مسار
جنيف األممي
ق ـ ـ ّـل ـ ــل عـ ـج ــز اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات «أس ـ ـتـ ــانـ ــا»
األخـ ـ ـي ـ ــرة عـ ــن اجـ ـ ـت ـ ــراح حـ ـ ــل ملـعـضـلــة
ّ
«اللجنة الدستورية» ،فرص تشكيلها
ق ـب ــل ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـج ـ ــاري ،أي فــي
زم ـ ــن امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي س ـت ـي ـفــان دي
مـيـسـتــورا .وه ــو مــا أت ــاح امل ـجــال أمــام
عتبة جديدة من الخالف الدولي على
امللف السوري ،بانت بوادرها بوضوح
في التصريحات األخيرة الصادرة عن
مسؤولي وزارة الخارجية األميركية.
مـ ـفـ ـت ــاح هـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مــن
ال ـك ـب ــاش ،وفـ ــق م ــا تـشـيــر ال ـت ـط ــورات،
سيكون رهن ما تحمله األيــام العشرة
التي تفصلنا عن  14كانون األول موعد
اإلح ــاط ــة ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي يـقــدمـهــا دي
ميستورا أمام مجلس األمن؛ وتحديدًا
احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت الـ ـتـ ـف ــاه ــم ح ـ ـ ــول ص ـي ـغــة
«بديلة» لتشكيل «اللجنة الدستورية»،
وتـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر الـ ـتـ ـح ــرك ــات
مـ ـ ــن ع ـ ــدمـ ـ ـه ـ ــاُ .
األم ـي ــرك ـي ــة تــرق ـبــا وت ـح ـض ـي ـرًا إلع ــان
«رسمي» ينعى مبادرة «الدستورية»
ال ـت ــي ول ـ ــدت ف ــي ســوت ـشــي ال ــروس ـي ــة،
ق ــد يـ ـخ ــرج ع ــن املـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـم ــي فــي
إحاطته املقبلة .دي ميستورا كــان قد
وعــد في كلمته األخـيــرة بالعمل حتى
آخ ــر فــرصــة لتشكيل «الـلـجـنــة» ،وأكــد
أنــه في حــال الفشل ،سيحدد بوضوح
«على من تقع املسؤولية» في ذلك .هذا
التصريح ،القاه بيان لوزارة الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،ه ــاج ــم م ـســار
«أسـ ـت ــان ــا» وط ــال ــب امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
بتحميل دمشق املسؤولية الكاملة عن
«فشل التسوية السياسية».

ضـ ـم ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــور ،ال ـ ـت ـ ــأم ش ـمــل
املصغرة» في
ممثلي دول «املجموعة
ّ
واشـنـطــن ،بحضور الـفــريــق األميركي
املعني بامللف الـســوري ،وعلى رأسهم
امل ـم ـث ــل ال ـ ـخـ ــاص ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
ل ـ ـشـ ــؤون سـ ــوريـ ــا ج ــاي ـم ــس ج ـي ـف ــري؛
ودعـ ـ ـ ــي إل ـ ــى الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـ ــذي سـيـسـتـمــر
ُ
مل ــدة ي ــوم ــن ،ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ،وف ــد من
«ه ـي ـئــة ال ـت ـف ــاوض ال ـع ـل ـيــا» امل ـعــارضــة
يــرأســه نصر الـحــريــري .وعقب انتهاء
اجتماعات اليوم األول ،خــرج جيفري
فــي مؤتمر صحافي للحديث عما تم
نقاشه وعن الخطوات املرتقبة لبالده
و«امل ـج ـمــوعــة امل ـص ـغ ــرة» .وأوض ـ ــح أن
بــاده كانت تنتظر من لقاء «أستانا»
األخير أن يخرج بتوافق حول تشكيلة
«ال ـل ـج ـن ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة» ،وه ـ ــو م ــا لــم
ي ـحــدث عـلــى ح ــد تـعـبـيــره ،مـضـيـفــا إن
ال ـب ـي ــان ال ـخ ـتــامــي ل ــم ي ـل ـتــزم بــاملــوعــد
املحدد إلنشاء اللجنة في نهاية العام
ال ـجــاري واكـتـفــى بصياغة «فــي أســرع
وقت ممكن» .وأشار إلى أن «املجموعة

جيفري :لسنا وحدنا
من نراقب النشاط
اإليراني في سوريا

امل ـص ـغــرة» ف ــي اجـتـمــاعـهــا أك ــدت على
دعم توجه دي ميستورا وبيانه األخير
ح ــول «فـشــل أس ـتــانــا» ،وبــاتــت تنتظر
مــوعــد  14كــانــون األول ،لـبـيــان مــا إذا
كان هناك تعاون من دمشق وحلفائها
في إطار تشكيل «الدستورية» .وأكد أن
بــاده عملت مع كل من تركيا وأملانيا
وف ــرن ـس ــا ،خـ ــال ال ـق ـمــة ال ــرب ــاع ـي ــة في
إسطنبول ،وتــم تحديد مهلة تشكيل
«اللجنة الدستورية» حتى آخر كانون
األول الـجــاري ،ولكن الجانب الروسي
التنصل من هذا املوعد واعتباره
حاول
ّ
استرشاديًا وليس ملزمًا.

خالل تشييع أحد عناصر «قوات سوريا الديموقراطية» في القامشلي أمس (أ ف ب)

العراق

«الفتح» مطمئن إلى توزير الفياض :تحشيد برلماني يسبق المواجهة
احتمال
على رغم أن َ
التفاهم بين ائتالفي «البناء»
و«اإلصالح» ال يزال واردًا ،إال أنه
يبدو مستبعدًا .وعليه ،تبدو
متجهة نحو مواجهة
األمور
ّ
برلمانية ،يكثف «البناء»
عملية التحشيد من أجلها،
مبديًا اطمئنانًا كبيرًا ّإلى أن
نتيجتها ستكون تولي فالح
الفياض وزارة الداخلية

ســاعــات قليلة تـفـصــل رئ ـيــس الـ ــوزراء
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،ع ـ ـ ـ ــادل عـ ـب ــد امل ـ ـ ـهـ ـ ــدي ،عــن
اس ـت ـك ـم ــال «ك ــاب ـي ـن ـت ــه» ال ـ ــوزاري ـ ــة فــي
اليوم،
الجلسة النيابية املرتقبة ظهر
ٌ
وال ـ ـتـ ــي يـ ـب ــدو أن «املـ ــواج ـ ـهـ ــة واقـ ـع ــة
فـيـهــا ال م ـحــالــة» بـتـعـبـيــر م ـص ــدر في
ّ
تـحــالــف «ال ـف ـتــح» ،أك ــد فــي حــديــث إلــى
«األخ ـ ـبـ ــار» أن «املـ ـف ــاوض ــات الـقــائـمــة
تجرى في مناخات متشنجة ،وما من
ط ــرف راض بـ ّـالـتـنــازل عــن َرأيـ ــه» .هــذه
املواجهة املتوقعة بني ائتالفي «البناء»
و«اإلصـ ـ ــاح» تـظـهــر أن ال ـطــرفــن أع ـ ّـدا
الـ ـ ـع ـ ـ ّـدة لـ ـه ــا ،ف ــات ـ َـح ــن األبـ ـ ـ ـ ــواب عـلــى
اش ـت ـبــاك س ـيــاســي ،يــأمــل عـبــد املـهــدي
ّ
أن يـ ـظ ــل بـ ـعـ ـيـ ـدًا .أول مـ ــؤشـ ــرات ذل ــك
االشتباك ظهر أمس في الرسالة التي
ب ـعــث ب ـهــا زع ـي ــم «ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري»،
مقتدى الـصــدر ،إلــى رئـيــس الحكومة،

وال ـت ــي رأى فـيـهــا أن «ب ـعــض األيـ ــادي
تكاتفت مــن جــديــد إلع ــادة الـعــراق إلى
ســابــق ع ـهــده» ،فــي ات ـهــام لبعض كتل
«الـبـنــاء» الساعية إلــى «إرج ــاع البالد
إلى مربع املحاصصة والفساد» .ودعا
الصدر إلى «تأليف حكومة تكنوقراط
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وخ ــاص ــة ف ــي م ــا يتعلق
َ
ُ
علنًا
بحقيبتي الداخلية وال ــدف ــاع» ،م ِ
أن ــه سـيـكــون «م ـعــارضــا لـلـحـكــومــة إذا
ُثبت أي تقصير شخصي من ِق َبل عبد
امل ـه ــدي» .وأض ــاف ُمـ ِّ
ـوج ـهــا كــامــه إلــى
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء« :إن ــك تـعـلــم أن إثـبــات
فرصتك بالنجاح قد ُح ّدد بستة أشهر
إل ــى سـنــة ،ول ــن يـكــون الـنـجــاح حليفك
إذا كانت حكومتك ووزراؤك متحزبني،
ووفق ترضيات طائفية مقيتة».
ُ
وت ـفـ َّـســر رس ــال ــة ال ـص ــدر ،وم ــن خلفه
ّ
متجدد
«اإلص ــاح» ،على أنها رفــض

ّ
لتولي فالح الفياض وزارة الداخلية،
وتهويل بانعكاسات ذلك على العملية
السياسية في البالد ،وحكومة عادل
عبد املهدي .وفي محاولة ملنع إمرار
ال ـف ـيــاض ،ستسعى كـتــل «اإلص ــاح»

ّ
هدد الصدر ،عبد المهدي،
باالنتقال إلى ّالمعارضة «على
طريقته الخاصة»
نحو «كسر النصاب ملنع التصويت»،
وفقًا ملا تفيد به مصادرها «األخبار».
وه ــو مــا ت ــرى فـيــه م ـصــادر «ال ـب ـنــاء»
عزمًا على «إحداث الفوضى للحؤول
َ
دون التصويت على ّ وزارتي الداخلية
وال ــدف ــاع» .لـكــن مــرشـحــا مــن تحالف

«الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء» ل ـن ـي ــل إحـ ـ ـ ــدى ال ـح ـق ــائ ــب
الـ ـش ــاغ ــرة ،ي ــؤك ــد ـ ـ ـ ـ رافـ ـض ــا الـكـشــف
ع ــن هــوي ـتــه ـ ـ ـ أن «ال ـب ـن ــاء أخ ــذ بعني
االعـتـبــار ،فــي عملية التحشيد التي
ي ـخ ــوض ـه ــا ،إم ـك ــان ـي ــة ت ـغ ـ ّـي ــب ن ــواب
َ
كتلتي سائرون والحكمة عن جلسة
ً
ال ـغــد (الـ ـي ــوم)» .ب ـنــاء عـلــى مــا تـقــدم،
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ث ـم ــة س ـي ـنــاريــويــن
مـحـتـمـلــن الـ ـي ــوم :األول يـ ــدور حــول
إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ـف ــاه ــم بــن
«ال ـب ـن ــاء» و«اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،األمـ ــر ال ــذي
ي ـب ــدو م ـس ـت ـب ـع ـدًا .أمـ ــا ال ـث ــان ــي ،فهو
الذهاب إلى مواجهة برملانية ،تبدي
مصادر «الفتح» اطمئنانًا كبيرًا إلى
أن نتيجتها مـحـســومــة ملصلحتها.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،ت ــؤك ــد املـ ـص ــادر
نـفـسـهــا أن ال ـف ـيــاض سـيـنــال حقيبة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،م ـع ـت ـبــرة أن االس ـت ـم ــرار

ـوى
ف ــي س ـيــاســة «م ّـ ـ ــداراة ًب ـعــض ال ـقـ ّ
السياسية سيولد حالة من التضخم
الحقًا ،وهو أمر ال يمكن معالجته في
املرحلة املقبلة».
وبــالـنـسـبــة إل ــى بـقـيــة ال ـح ـقــائــب ،فهي
ّ
ستتوزع ـ ـ وفقًا ملعلومات «األخبار» ـ ـ
على الشكل اآلتي:
 فيصل الجربا ،وزيرًا للدفاع. صبا الطائي ،وزيرة للتربية. قصي السهيل ،وزيرًا للتعليم العالي. عبد األمير الحمداني ،وزيرًا للثقافة. نوري الدليمي ،وزيرًا للتخطيط. دارا نور الدين ،وزيرًا للعدل. ه ــال ــة ك ــورك ـي ــس (أق ـ ـلـ ـ ّـيـ ــات) ،وزيـ ــرةللهجرة واملهجرين.
ّ
ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ـ ــواز ،أع ـ ـل ـ ــن «ال ـ ـح ـ ــزب
الــديـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي» ترشيح
م ـس ــرور م ـس ـعــود ب ــارزان ــي ،مستشار

«مجلس أمن إقليم كردستان» ،لرئاسة
حكومة «اإلقليم» .وقال املتحدث باسم
الـ ـح ــزب ،م ـح ـمــود م ـح ـمــد ،ف ــي مــؤتـمــر
صـحــافــي ،إنــه «تـقـ ّـرر خــال االجـتـمــاع،
ال ــذي ع ـقــده ال ـح ــزب بــرئــاســة مسعود
ّ
ب ـ ـ ــارزان ـ ـ ــي ،ت ـس ـم ـي ــة كـ ـ ــل مـ ــن مـ ـس ــرور
ب ــارزان ــي مــرش ـحــا لــرئــاســة الـحـكــومــة
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،ونـ ـيـ ـجـ ـي ــرف ــان ب ـ ــارزان ـ ــي
مــرش ـحــا لــرئــاســة اإلق ـل ـيــم ع ـنــدمــا يتم
تـفـعـيــل امل ـن ـصــب مـ ـج ــددًا» ،ب ـعــدمــا تم
تعطيله لــدى إع ــان مسعود بــارزانــي
ن ـي ـت ــه عـ ـ ــدم الـ ـت ــرش ــح مـ ـ ـج ـ ــددًا ،ون ـق ــل
صالحياته كاملة إلى البرملان املحلي.
وأضــاف املتحدث الحزبي إن «مقترح
ُ
تــرش ـيــح ال ــرج ـل ــن س ـبــق أن ط ـ ــرح في
اجتماعات أكبر أحزاب كردستان ،وقد
تمت املوافقة عليه».
(األخبار)
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الـ ـس ــؤال األبـ ـ ــرز ال ـ ــذي ّ
وج ـه ـت ــه إح ــدى
الصحافيات للدبلوماسي األميركي،
كـ ـ ــان حـ ـ ــول ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات امل ــرتـ ـقـ ـب ــة مــن
واشـنـطــن و«املـجـمــوعــة املـصـغــرة» في
ح ــال انـقـضــاء املـهـلــة (حـتــى  14كــانــون
األول) ولــم ُيـحــرز أي تقدم على مسار
رده قــال
«الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة»؛ وف ــي ّ
جيفري إنه ال يمكن حينها االستمرار
في االعتماد على «مـبــادرة سوتشي/
أس ـتــانــا» وسـيـتــوجــب حينها الـعــودة
إلــى املـســار ال ــذي تــرعــاه األم ــم املتحدة
في جنيف .وحول مدى احتمال تعاون
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال،
قـ ــال إن دم ـش ــق وح ـل ـف ــاء ه ــا ي ـعــولــون
عـلــى تحقيق  3نـقــاط «ل ــن تحصل أي
منها مــن دون املضي فــي مسار الحل
ّ
الـسـيــاســي» ،مــوضـحــا أن تـلــك النقاط
ه ــي ع ــودة الــاج ـئــن وإع ـ ــادة اإلع ـمــار
واالعـتــراف الــدولــي بشرعية الحكومة
ال ـس ــوري ــة .وب ــالـ ـت ــوازي ،أك ــد أن ب ــاده
ـرح ـ ــب بـ ـصـ ـم ــود االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـخ ــاص
تــ ّ
بمنطقة إدلــب ،وهي ترى أن «التهدئة
يمكنها أن تستمر» تبعًا للتقييمات
الـقــائـمــة عـلــى ات ـص ــاالت مــع الجانبني
الـ ــروسـ ــي والـ ـت ــرك ــي ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن،
مشيرًا إلى أن املعارضة اآلن باتت أكثر
قدرة على االلتزام بوقف إطالق النار.
وعــن مستقبل األراض ــي الـتــي تسيطر
عليها «ق ــوات ســوريــا الديموقراطية»
وان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ـ ـق ـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة مــن
ســوريــا ،أكــد أن بــاده «ال تملك أجندة
س ـي ــاس ـي ــة» مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى ه ـ ـنـ ــاك ،وه ــي
م ـل ـتــزمــة «وح ـ ـ ــدة وس ـ ـيـ ــادة األراضـ ـ ــي
ال ـس ــوري ــة» ،مــوض ـحــا أن مـهـمــة ق ــوات
بـ ــاده تـنـتـهــي بـعــد «هــزي ـمــة داع ـ ــش...
وإخ ـ ــراج ال ـق ــوات اإلي ــرانـ ـي ــة ...وإن ـجــاز
ال ـحــل ال ـس ـيــاســي» .ول ـفــت ف ــي مـعــرض
رده على س ــؤال إلــى أن ب ــاده «تــراقــب
النشاط اإليراني في سوريا ...وليست
وحدها من تراقب ذلك» .وأشار إلى أن
بالده تواصلت مع الجانب التركي في
ش ــأن مـنـبــج ،وسـلـمـتــه قــائـمــة بــأسـمــاء
ع ـن ــاص ــر «وح ـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـعــب»
الكردية الذين غادروا املدينة؛ كما لفت
إلى اتفاق تركي ـ ـ أميركي على فحص
األس ـم ــاء ال ـتــي تـشـغــل ق ـيــادة «مجلس
منبج العسكري» و«املـجـلــس املحلي»
للمدينة ،والتوافق حولها.
(األخبار)

