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العالم
تـقـ ّـدم «رؤي ــة أولـيــة للمرحلة املقبلة»،
وتستند فــي شقها املتعلق بالخارج
إلى «مبدأ النأي بالنفس عن املحاور
عن
املتنازعة في املنطقة» ،واالبتعاد ّ
«محور إيــران ،من دون أن يسقط حق
شكرها لدورها االيجابي في املرحلة
السابقة».
ع ـن ــد ه ـ ــذا الـ ـح ــد ت ـت ـق ــاط ــع م ـع ـط ـيــات
امل ـ ـصـ ــادر امل ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـش ــأن ال ـع ــراق ــي،
بــأن مـبــادرة الـصــدر ليست إال «دمجًا
وتــرت ـي ـبــا» ألك ـثــر م ــن م ـش ــروع ورؤي ــة
ـراف ف ــاع ـل ــة وم ـ ــؤث ـ ــرة فـ ــي امل ـلــف
ألطـ ـ ـ ـ ـ ٍ
الـ ـع ــراق ــي ،تـ ـه ــدف إل ـ ــى «إع ـ ـ ـ ــادة ب ـنــاء
وت ــرت ـي ــب ال ـب ـي ــت ال ـع ــراق ــي ال ــداخ ـل ــي،
وتـقـيـيــد الـ ــدور اإلي ــران ــي ف ــي ال ـع ــراق،
بـمــا يــدفــع ال ـبــاد أكـثــر بــاتـجــاه مسار
البناء» ،وهــو ما تتبناه قيادة ّ
التيار
الصدري ،وفق مصادره.
ويـ ـح ــاول ال ـص ــدر تـحـقـيــق ت ـ ــوازن في
تـ ـق ــدي ــم «املـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودة» ،مـ ـعـ ـتـ ـمـ ـدًا ع ـلــى
ً
«س ـيــاس ـيــة الـ ـع ــراق أوال» ،وهـ ــو أم ـ ٌـر
يستغربه ع ـ ٌ
ـدد مــن أق ـطــاب السياسة
ال ـعــراق ـيــة ،الــذيــن ي ــرون أن ال ـع ــراق ما
بعد االحتالل األميركي يــدور في فلك
محور املقاومة.
وهـ ـن ــا ،ي ـت ـس ــاءل ال ـب ـعــض ع ــن صـ ّـحــة
معلومة تسري في األروقة السياسية
نتيجة
الداخلية« :هل أن املسودة هي ّ
اللقاء ال ــذي ُعـقــد فــي بـيــروت ،مــؤخـرًا،
بني الصدر والوزير السعودي لشؤون
دول الـخـلـيــج ثــامــر ال ـس ـب ـهــان ،بـهــدف
التوصل إلى رؤية مشتركة للعراق؟»،
ّ
«التيار» تنفي خبر
علمًا بأن مصادر
«ل ـق ــاء ال ـس ـب ـهــان ف ــي بـ ـي ــروت» بشكل
قاطع.

أين «الحشد»؟
ال ينحصر التصويب «الناعم» للصدر
على الوجود اإليراني عند هذا الحد،
بل هو يدعو إلى إعادة صياغة الدور
املنوط بقوات «الحشد الشعبي» عند
الـحــدود العراقية ـ ـ الـســوريــة ،وحصر
تــأمـيـنـهــا بــواس ـطــة ال ـج ـيــش و«قـ ــوات
ح ـ ــرس ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود» .وه ـ ــو ك ـ ــام بـ ــررت
مصادر «الحشد» صدوره عن الصدر
باآلتي:
ً
*أوال ،اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان املـ ـسـ ـتـ ـم ــر لـ ـقـ ـي ــادة
عن
«ال ـح ـشــد» (أب ـ ّـو مـهــدي امل ـه ـنــدس) ً
ـوجــه إل ــى ســوريــا حماية
إمـكــانـيــة الـتـ
للعراق ،خصوصًا أن املهندس وبعض
قيادات «الحشد» ّ
مقربون من الجنرال
اإليــرانــي قــاســم سليماني ،ويعملون
وفق أجندة عملياتية مشتركة.
*ثانيًاّ ،
بدفع إيراني،
تمسك «الحشد»،
ٍ
بتثبيت قاعدة استراتيجية في تلعفر،

ف ب)

غ ــرب ــي امل ــوص ــل ،لـقـطــع ال ـطــريــق على
ّ
مخطط أميركي هدفه وصــل القواعد
األمـيــركـيــة املنتشرة فــي الــوســط وفي
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـغ ــرب ــي لـ ـلـ ـع ــراق ،لـتـصـبــح
ّ
مــتـصـلــة بـتـلــك امل ــوج ــودة فــي الـشـمــال
ٌ
ال ـش ــرق ــي ال ـ ـسـ ــوري ،وهـ ــو أم ـ ــر يـعـمــل
محور املقاومة على إفشاله.
ّ
*ث ــالـ ـث ــا ،ال ـت ـع ــزي ــز امل ـس ـت ـق ـب ـلــي ل ـخــط
اإلم ــداد مــن إي ــران إلــى ســوريــا ،والــذي
يـ ـم ــر عـ ـب ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ب ـح ـًي ــث ت ـص ـبــح
فصائل «الحشد» مسؤولة عن تأمينه،
وهو ٌ
أمر يرفضه الصدر ،باعتبار أنه
سيعيد العراق إلى محور يسعى إلى
إخراجه منه.
وت ـن ـس ـح ــب «مـ ـ ـس ـ ــودة» ال ـ ـصـ ــدر عـلــى
إعـ ـ ــادة تـشـكـيــل ن ـظ ــرة واق ـع ـي ــة لعمل
«الـ ـحـ ـش ــد» والـ ـفـ ـص ــائ ــل «امل ـ ـقـ ــاومـ ــة»،
وذلــك عبر «دمــج العناصر املنضبطة
فـ ــي الـ ـحـ ـش ــد مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة»،
و«ج ـمــع ال ـســاح املـتـنــاثــر فــي ال ـعــراق
وتسليمه إلــى ال ــدول ــة ...وغـلــق جميع
مقرات الفصائل املسلحة أو تحويلها

نفت مصادر ّ
«التيار» خبر
لقاء مقتدى الصدر بثامر
السبهان في بيروت
إل ــى مــؤس ـســات ثـقــافـيــة أو مــدن ـيــة أو
اجتماعية أو إنسانية».

أفق «المسودة»
وضمن سياق ما يبدو أنه يدفع البالد
ب ــات ـج ــاه ال ـ ـخـ ــروج م ــن االص ـط ـف ــاف ــات
ّ
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،فـ ـ ـ ــإن ب ـ ـنـ ــود «امل ـ ـس ـ ــودة»
تدعو إلــى «فتح صندوق دولــي لدعم
حـمـلــة اإلعـ ـم ــار ...وف ـتــح األب ـ ــواب أمــام
ال ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـيــة واالس ـت ـث ـمــاريــة
مـ ــن أجـ ـ ــل إع ـ ـ ـ ــادة الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة»،
و«تشكيل خلية دولية تعنى بحقوق
اإلنـســان واألقليات إلزالــة االنتهاكات
والـ ـتـ ـ ًع ــدي ــات ال ـط ــائ ـف ـيــة وال ـع ــرق ـي ــة»،
إضافة إلى «إشراف أممي على العملية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي املـ ـن ــاط ــق املـ ـ ـح ـ ـ ّـررة»،
و«اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ت ــأسـ ـي ــس م ـج ـل ــس أع ـل ــى
لشؤون األقليات في العراق» .وهذا ما
ّ
قد يعزز بمجمله الوجود الدولي في
الـســاحــة الـعــراقـيــة ،ويسمح بإمكانية
اختراقها ،خصوصًا أن الـعــراق ،وفق
تقديرات معظم القوى ،لن يدخل «بعد
داعـ ــش» ف ــي حــالــة األم ــن واالس ـت ـقــرار
بشكل مباشر ،بل إن مخاضًا عسيرًا
ٍ
وم ـخ ــاط ــر ك ـب ــرى سـتـبـقــى ت ـح ــدق بــه،
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ً
وصوال إلى االستقرار املنشود.
وف ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،ف ـ ــإن «املـ ـ ـس ـ ــودة»
ت ــدع ــو إل ــى «ف ـت ــح حـ ــوار ج ــاد وفــاعــل
م ــع األطـ ـ ــراف ف ــي ك ــردس ـت ــان م ــن أجــل
ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ـ ــى ح ـ ـلـ ــول تـ ـنـ ـف ــع واق ـ ــع
العراق وشعبه ،وال مانع من أن يكون
ب ــرع ــاي ــة أم ـم ـي ــة» ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يـطــرح
ً
ت ـس ــاؤال ج ـ ّـدي ــا ح ــول ال ـه ــدف ،خــاصــة
ّ
إذا ما ُربــط مع ما يـتــردد من إمكانية
تحالف الصدر ومسعود البرزاني في
االنتخابات املقبلة.

ٌ
ضربة ...للحكيم

ً
ي ـ ـ ـطـ ـ ــرح ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر «ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارًا ش ـ ــام ـ ــا
للمصالحة الــوطـنـيــة» ووف ــق شــروط
ّ
ّ
محددة .ولعل الترجمة الفعلية لذلك،
ّ
أن زعـ ـي ــم الـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري ي ـضــرب
مـشــروع «الـتـســويــة الـتــاريـخـيــة» الــذي
ي ـسـ ّـوق لــه رئ ـيــس املـجـلــس اإلســامــي
األعلى ّ
عمار الحكيم.
ورغـ ـ ــم ت ـف ـس ـيــر ًال ـب ـع ــض بـ ــأن ال ـص ــدر
قــد ّ
وج ــه ضــربــة قاضية للحكيم ،فإن
مصادر األخير أعربت لـ«األخبار» عن
ترحيبها «بــأي مبادرة تخدم الوضع
ً
في العراق» ،مشيرة إلى أن «التسوية
هــي إط ــار عــام لكل امل ـب ــادرات ،وكــل ما
يمكن تقديمه سيكون جــزءًا منها ،أو
مطابقًا لـهــا ،بوصفها م ـشــروع دولــة
ولـيـســت م ـشــروعــا خــاصــا لـطــائـفــةٍ أو
قومية».
ويـشــي عــدد مــن بـنــود «امل ـســودة» بأن
الهدف هو استبدال الطبقة السياسية
امل ـ ــوج ـ ــودة ،والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى م ـش ــروع
«األغ ـل ـب ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» الـ ــذي يسعى
إلـيــه نــائــب رئـيــس الـجـمـهــوريــة نــوري
ً
ّ
والتوجه مباشرة إلى القواعد
املالكي،
الشعبية ،ومنظمات املجتمع املدني،
وأصحاب الرأي« ،على قاعدة شمولية
جـمـيــع األديـ ـ ــان وامل ــذاه ــب واألق ـل ـيــات
والـ ـت ــوجـ ـه ــات ،وب ــرع ــاي ــة ع ـل ـمــائ ـيــة»،
وهــو أمـ ٌـر استوضحته «األخ ـبــار» من
ّ
«التيار» ،فـ ّ
ّ
ـردت بــأن املقصود
مصادر
ب ـهــا «امل ــرج ـع ـي ــة ال ــدي ـن ـي ــة» .وه ـ ــذا ما
ً
سؤاال :هل هناك تنسيق ّ
جدي
يفرض
م ــع امل ــرج ـع ـ ّـي ــة ال ــدي ـن ـي ــة؟ ،خـصــوصــا
أن األخ ـي ــرة تـلـتــزم الـصـمــت وتــرفــض
اس ـت ـق ـبــال ّ
أي م ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة،
ّ
ّ
عـلـمــا ب ــأن أجـ ــواء املــرجـعـيــة ت ـقــول :إن
ِّ
الصمت موقف بحد ذاته.
وإلـ ـ ـ ـ ــى أن ُي ـ ـظ ـ ـهـ ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ت ـم ـ ّـس ـك ــه
ب ـ ــ«امل ـ ـسـ ــودة» ،فـ ــإن م ـتــاب ـعــن لـلـمـلــف
الـ ـع ــراق ــي ي ـت ــرق ـب ــون األي ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة،
وي ـت ـس ــاء ل ــون« :هـ ــل سـ ُـي ـب ـقــي ال ـصــدر
على سقف مطالبه العالية؟ أم سيعود
عنها بطريقةٍ أو بأخرى؟».

ّ
مشهدية جديدة
زي ـ ــارة الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان إل ـ ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة وب ـع ــد
الحديث عن عــودة الـحــرارة إلــى خط
«واشنطن – الــريــاض» كما إلــى خط
«واش ـن ـط ــن – أن ـ ـقـ ــرة») ق ــد ُيـكـسـبـهــا
ّ
نوع ما .وكان الجبير
خصوصية من ٍ
قـ ــد أكـ ـ ــد فـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات صـحـفـيــة
أن «ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ودوال خ ـل ـي ـجـ ّـيــة
أخ ــرى أب ــدت اسـتـعــدادهــا للمشاركة
ب ـ ـقـ ــوات خ ــاص ــة ب ـج ــان ــب الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة» (لـلـقـضــاء على
تنظيم «داعــش») .ويمكن إدراج هذا
التفصيل أيـضــا فــي سـيــاق السباق
غـيــر املـعـلــن ال ــذي اسـتـعــر أخ ـي ـرًا بني
ال ـ ـس ـ ـعـ ـ ّ
ـوديـ ــة وب ـ ــن اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات عـلــى
حـجــز «حـصــص مــن كعكة الـشـمــال»
عبر التأثير في مـســارات «الــوحــدات
ّ
الكردية» وحلفائها العشائريني من
مـكـ ّـونــات «قـســد» («األخ ـب ــار» ،العدد
 .)3107وتأتي هــذه املــؤشــرات وسط
تزايد االستقطاب في الشأن الكردي
ال سـيـمــا م ــع ال ـح ــدي ــث امل ـت ــزاي ــد عن
انخراط ُمحتمل ّ
لقوات «البيشمركة»
ف ــي امل ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري .وع ـل ــى صعيد

ً
يبدو متصال في جوهره بـ«املسألة
ال ـكــرديــة» واسـتـقـطــابــاتـهــا ج ــاء قبل
يــومــن إعـ ــان «امل ـق ــاوم ــة ال ـســوريــة»
ّ
تعليق نشاطها امل ـيــدانــي ،ورغ ــم أن
َ
هــذا النشاط لم يحظ بفرصة كافية
ّ
لترك بصمات واضحة غير أن إعالن
ّ
«رسميًا» كان قد جاء في عز
انطالقه
احـتــدام سباق السيطرة على الباب
ّ
يتطرق
(األخـبــار ،العدد  .)3045ولــم
بـيــان «التعليق» إلــى معركة الـبــاب،
ل ـك ـنــه أشـ ـ ــار ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه إل ــى
جـمـلــة أس ـب ــاب م ــن بـيـنـهــا «تـســويــف
الجهات الفاعلة على األرض»ّ .
وثمة
قطعة «بازل» أخرى وفدت إلى املشهد
أم ـ ــس ،ع ـبــر ال ـت ـســري ـبــات الـصـحـفـيــة
الـتــي تحدثت عــن «تــوقــف مساعدات
 CIAللجيش الـحــر» .ورغــم أن توقف
هـ ــذه املـ ـس ــاع ــدات ي ـع ــود إلـ ــى الـشـهــر
املــاضــي غير أن توقيت تسريب هذه
األن ـ ـبـ ــاء ع ـل ــى أب ـ ـ ــواب «ج ـن ـي ــف  »4ال
ّ
ّ
اعتباطيًا .ويعزز ذلك أن إيقاف
يبدو
امل ـس ــاع ــداتّ ج ــاء ف ــي حـيـنـهــا بمثابة
ّ
«إشارة» تلقفتها املجموعات املسلحة
فـ ــي خـ ـض ــم شـ ــن «جـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة»

هـجـمــات واس ـعــة ال ـن ـطــاق فــي أري ــاف
إدلـ ـ ــب ،ف ـلــم ت ـخــض ت ـلــك امل ـج ـمــوعــات
ً
ق ـت ـ ُـاال ح ـتــى «ال ــرم ــق األخـ ـي ــر» خــافــا
ملـ ــا أش ـ ـيـ ــع (راج ـ ـ ـ ــع األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار ،ال ـع ــدد
 .)3096ويـبــدو الفـتــا أيـضــا مــا أكدته
معلومات حصلت عليها «األخـبــار»
عن «اجتماعات بني قــادة من تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ــش» ووس ـ ـيـ ــط «ج ـ ـ ـهـ ـ ــادي» مــن
خارج التنظيم لبحث انسحاب وشيك
ي ـن ـف ــذه األخـ ـي ــر م ــن م ــدي ـن ــة الـ ـب ــاب»،
وي ـض ــع حـ ـ ّـدًا لــاس ـت ـع ـصــاء الـفــاضــح
ال ــذي ُمـنـيــت بــه «درع ال ـف ــرات» حتى
اآلن .وإذا ص ـ ّـح ــت ت ـلــك امل ـع ـلــومــات،
وتوجت املحادثات بإعالن السيطرة
الكاملة على الباب فستتجاوز هذه
ُ
الـخـطــوة كــونـهــا م ـجـ ّـرد ورق ــة تلعب
على «طاولة جنيف» وتصلح واحدًا
م ــن مـفــاتـيــح ف ـهــم املــرح ـلــة ال ـقــادمــة.
ب ــدوره ــا ،تــواصــل دمـشــق الـعـمــل في
خ ـطــن م ـت ــوازي ــن :أول ـه ـمــا م ـيــدانـ ّـي
وت ـظ ـهــر ب ـعــض مــام ـحــه ف ــي تـعــزيــز
القبضة على محيط دمشق وريفها،
وأح ــدث فصوله «تسوية سرغايا».
ك ـم ــا ت ـت ـب ـ ّـدى ب ـع ــض م ــام ــح امل ـس ــار

امليداني عبر قضم مزيد من املناطق
وتـ ـح ــري ــره ــا مـ ــن ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»
ســواء فــي ريــف حلب الشرقي أو في
ريف حمص الشرقي ومحيط تدمر.
أم ــا الـخــط الـثــانــي ،فسياسي قــوامــه
ّ
التفاوضية ال
مجاراة كل التحركات
سـ ّـيـمــا فــي جـنـيــف .فــي الــوقــت نفسه
يـ ـب ــدو أن دمـ ـش ــق ت ـ ــرى ف ــي «م ـس ــار

ترى دمشق في «مسار أستانة»
ما يجعله أجدر باالهتمام
ما يجعله أجدر باالهتمام،
أستانة» ّ
ال سـ ّـي ـمــا أنـ ــه يـضـمــن ال ـت ـعــاطــي مع
أط ــراف فــاعـلــة عـلــى األرض فحسب.
ل ـك ـ ّـن مـ ـص ــدرًا دب ـل ــوم ــاس ـ ّـي ــا س ـ ّ
ـوري ــا
ّ
ي ــؤك ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «االخـ ـت ــاف
ليس في طبيعة التعاطي السوري،
ّ
بجدية كافية مع كل
فنحن نتعاطى
امل ـســارات» .املـصــدر يـعــزو االخـتــاف
ب ــن امل ـس ــاري ــن إل ــى «أسـ ـب ــاب كـثـيــرة
ّ
أخ ـ ـ ـ ــرى ،م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا أن املـ ـع ــارض ــة

(الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة) ل ــم ت ـت ـفــق ح ـت ــى اآلن
على تمثيل مـ ّ
ـوحــد لـهــا» .وتأسيسًا
ً
ع ـلــى ذل ــك ال ُي ـب ــدي امل ـص ــدر ت ـف ــاؤال
ف ــي أن ي ـش ـهــد «ج ـنـ ـي ــف »4اخ ـت ــراقــا
ـوع مـ ـ ـ ــا ،لـ ـكـ ـن ــه يـ ـ ـح ـ ــرص فــي
مـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ٍ
الــوقــت نفسه على تأكيد «التعاطي
اإلي ـج ــاب ــي مـ ـع ــه» .وع ـل ــى الـنـقـيــض،
يــرى عضو «منصة القاهرة» جهاد
ّ
مـقــدســي أن ح ــدوث اخ ـت ــراق م ــا هو
أمـ ـ ــر م ـ ــره ـ ــون ف ـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ــى
ب ـت ـع ــاط ــي دم ـ ـشـ ــق .ي ـ ـقـ ــول م ـقــدســي
ّ
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة تـبـقــى
الطرف األقدر على فتح النوافذ ومد
الـيــد لتغيير املـشـهــد ،ألنـهــا الـطــرف
َ
املـطــالــب بــاالنـفـتــاح وامل ـضــي بالحل
الـسـيــاســي ج ــدي ــا» .ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
يبدو الدبوملاسي الـســوري السابق
حــريـصــا عـلــى االبـتـعــاد عــن الـتـفــاؤل
أو ال ـت ـش ــاؤم ،وي ـك ـت ـفــي ب ــال ـق ــول إنــه
«مــن الصعب توقع مجريات جنيف
ألن امل ـع ـلــومــات امل ـت ــواف ــرة شحيحة
عن الجلسة ومجريات االجتماعات،
إض ــاف ــة إل ــى غ ـيــاب مـنـصــة مــوسـكــو
حتى الساعة».

