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العالم

الحدث

ترامب يرفع أسهم
التسوية خليجيًا
أسهم تدخل الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،عبر اتصاالته بالزعماء
الخليجيين ،في رفع منسوب التفاؤل،
ً
وإن قليال ،بإمكان تقدم خيار التسوية
في الخليج ،وذلك بعد أن ّ
مدد الرباعي
المقاطع لقطر مهلته الممنوحة
للدوحة ،من أجل الرد على الئحة
المطالب الـ 48 ،13ساعة إضافية.
إمكانية تسوية عززتها معلومات
ترددت عن مقترح أميركي يختصر
يحفظان ماء
المطالب الـ 13بمطلبين ّ
وجه الرياض ،ويمنعان التشظي في
صفوف حلفاء واشنطن

ً
تعيش منطقة الخليج حاال من حبس
األنـ ـف ــاس ،ب ـعــد ان ـق ـضــاء مـهـلــة األي ــام
العشرة املمنوحة للرد القطري على
الئحة مطالب رباعي املقاطعة ،ومن ثم
تمديدها مدة  48ساعةً ،
بناء على طلب
الــوس ـيــط فــي ال ـخ ــاف ،أم ـيــر الـكــويــت
صباح األحمد الجابر الصباح ،وفق
تصريح وزارة الخارجية السعودية.
وأم ــس ،سـ ّـلــم الـقـطــريــون أخـيـرًا ّ
ردهــم
ع ـلــى الئ ـح ــة امل ـطــالــب الـ ـ ــ 13لـلــوسـيــط
ال ـك ــوي ـت ــي ،ف ــي رس ــال ــة حـمـلـهــا وزي ــر
الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل
ثاني .الرد على مطالب الرياض وأبو
ظـبــي ،ومعهما الـقــاهــرة وامل ـنــامــة ،لم
ُيكشف عن مضمونه إلى وقت متأخر
ّ
من ليل البارحة .لكن التأخر القطري
فــي اإلجــابــة حتى طلب وقــت إضافي
على مهلة العشرة أيــام ،يشي برهان
ل ــدى الــدوحــة عـلــى تـســويــة مــا يجري

ابن سلمان ُيسكت ابن نايف ومعارضين
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ،أمس ،أن ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان بدأ ،في
األسابيع القليلة املاضية ،حملة إلسكات سلفه ولي العهد السابق محمد بن نايف ،باإلضافة إلى نشطاء
ورجال دين معارضني له.
ً
ونقال عن «أوساط رسمية ّ
مقربة من صنع القرار في الواليات املتحدة والسعودية» ،أشارت الصحيفة
إلى ّأن «ولي العهد السعودي ّ
املعي حديثًا أمر بتحديد إقامة سلفه محمد بن نايف ،كما استبدل الحرس
الخاص بولي العهد السابق بآخرين مضمون والؤهم للقصر امللكي».
ووفق مصادر الصحيفة ،تهدف «اإلجراءات التي اتخذت إلى إفشال أي حركة احتجاجية على قرار امللك
ّ
وتتضمن اإلجراءات
سلمان بتعيني نجله في والية العهد ،ولضمان أن كل شيء يسير على ما يرام».
املتخذة مراقبة وسائل التواصل االجتماعي ،وتنقية حسابات بعض النشطاء واملدونني.
وأكدت الصحيفة استدعاء عدد من النشطاء ورجال الدين املعارضني ملحمد بن سلمان ،من قبل وزارة
الداخلية السعودية وتحذيرهم من إظهار أي معارضة وإال سيكون مصيرهم السجن.
ً
نقال عن مسؤولني أميركيني وسعوديني ّ
مقربني من
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت ،قبل أيام،
العائلة املالكة ،أن ابن نايف ُ«منع من السفر خارج السعودية ،وهو تحت اإلقامة الجبرية في قصره في مدينة
ُ َ
جدة» .وكشفت الصحيفة أن القيود ف ِرضت على بنات محمد بن نايف ،وذلك وفقًا ملسؤول أميركي سابق
على صلة بالعائلة امللكية السعودية .وقال املسؤول إن السلطات أخبرت إحدى بناته أن زوجها وطفلهما
يمكنهما مغادرة املنزل ،في حني يجب عليها البقاء فيه.
(األخبار)

اإلع ــداد لها فــي الكواليس ،يـ ّتــردد أن
األميركيني يسعون فيها ،تجنبًا ملزيد
ّ
من التشظي في صفوف الحلفاء.
فـقــد كشفت صحيفة «ذي غــارديــان»
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،عــن
م ـط ـل ـبــن رئ ـي ـس ـيــن يـ ـج ــري الـ ـت ــداول
بشأنهما بـعـيـدًا مــن األض ـ ــواء؛ األول
يقضي بتكليف مسؤولني مــن وزارة
ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة ب ــاإلش ــراف على
ت ــدف ــق األمـ ـ ـ ـ ــوال مـ ــن قـ ـط ــر ،وال ـث ــان ــي
يتعلق بتغيير السياسة التحريرية
لـقـنــاة «ال ـج ــزي ــرة» الـقـطــريــة ،لتصبح
على غــرار تلك املتبعة في «الجزيرة»
الناطقة باإلنكليزية.
الحديث عن التسوية مع ارتفاع أسهم
الحل بدا متقدمًا في الساعات املاضية،
وع ــززت ــه اتـ ـص ــاالت أج ــراه ــا الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب بــالــزعـمــاء
الـخـلـيـجـيــن ،وم ــن بـيـنـهــم أم ـيــر قطر
تميم بن حمد آل ثاني .وبحث ترامب
وآل ثاني هاتفيًا «مستجدات األزمــة
الخليجية وانعكاساتها على املنطقة
بــأكـمـلـهــا» ،إض ــاف ــة إل ــى «اس ـت ـعــراض
املــوقــف األم ـيــركــي وامل ــواق ــف الــدولـيــة
تجاهها ،والداعية إلى ضرورة حلها
ب ــالـ ـح ــوار والـ ـ ـط ـ ــرق ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة،
حـفــاظــا عـلــى أم ــن واس ـت ـقــرار املنطقة
وسالمة شعوبها» ،بحسب ما نقلت
وكــالــة األنـبــاء القطرية ،التي أضافت
أن االتـ ـ ـص ـ ــال تـ ـط ــرق إل ـ ــى ال ـع ــاق ــات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ب ــن ال ـب ـلــديــن وسـبــل
تـعــزيــزهــا وقـضــايــا مـحــاربــة اإلره ــاب
والتطرف.
ات ـصــال تــرامــب بــأمـيــر قـطــر ،وإن كــان
يفهم منه محاولة أميركية للتهدئة
بــن حلفاء واشنطن فــي ربــع الساعة
األخـيــر ،أو الطلب مــن الــدوحــة تقديم
بعض التنازالت لتسريع تسوية ما،
إال أن البيت األبيض اكتفى بالقول إن
ترامب أجرى اتصاالت مع كل من امللك
ال ـس ـع ــودي س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز،
وولــي عهد أبــو ظبي محمد بن زايــد،
إض ــاف ــة إلـ ــى أم ـي ــر ق ـط ــر ،أب ـ ــدى فيها
«قلقه حـيــال األزم ــة بــن قطر وبعض
جيرانها الخليجيني والعرب» ،مشددًا

كرر الجبير أمام نظيره األلماني اتهامات بالده لقطر (أ ف ب)

على أهمية «الوحدة» في املنطقة من
أجل «تحقيق أهداف القمة اإلسالمية
األمـيــركـيــة» وال سيما «الـقـضــاء على
اإلره ـ ــاب وإرس ـ ــاء االس ـت ـق ــرار» .وكــرر
ت ــرام ــب ،وف ــق ب ـي ــان ال ـب ـيــت األب ـي ــض،
ح ــدي ـث ــه ع ــن ض ـ ـ ــرورة «وق ـ ــف تـمــويــل
اإلرهـ ــاب وتـقــويــض األيــديــولــوجـيــات
املتطرفة».
وعـلــى مقلب الــربــاعــي املـقــاطــع لقطر،
ّ
ذكـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي
ع ــادل الجبير بموعد اجـتـمــاع وزراء
خــارجـيــة ال ــدول األرب ــع غ ـدًا األرب ـعــاء،
ل ـت ـب ــاح ــث ال ـ ـ ــرد املـ ـشـ ـت ــرك ع ـل ــى الـ ــرد
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ «مـ ــوقـ ــف فـ ــي مــا
يتعلق بالخطوات الـقــادمــة» ،بحسب
مــا قــال فــي تصريحات أدل ــى بها في
مؤتمر صحافي مـشـتــرك ،فــي مدينة
ج ــدة الـسـعــوديــة ،مــع نـظـيــره األملــانــي
زيغمار غابرييل.
وك ــرر الـجـبـيــر ات ـهــامــات ب ــاده لقطر
ب ــ«ال ـت ــدخ ــل ف ــي شـ ــؤون دول ال ـج ــوار
وإي ـ ـ ـ ـ ــواء اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن ،وبـ ـ ــث خ ـط ــاب
الـ ـتـ ـح ــري ــض وال ـ ـكـ ــراه ـ ـيـ ــة عـ ـب ــر ق ـن ّــاة
الـجــزيــرة» ،وأض ــاف« :نريد أن تتبنى
ق ـط ــر سـ ـي ــاس ــات ال تـ ـ ـ ـ ّ
ـروج ل ــإره ــاب
وال ـك ــراه ـي ــة» ،مــوضـحــا أن «أغ ـل ــب ما
تـضـمـنـتــه قــائ ـمــة امل ـطــالــب لـقـطــر كــان
موجودًا في اتفاق الرياض .»2014
وأشـ ــار الـجـبـيــر إل ــى أن ــه ب ـ ّـن لضيفه
األملاني حرص الدول األربع املقاطعة
«على بناء أفضل العالقات مــع قطر،
وأن ال ـه ــدف م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي تم
ات ـخ ــاذه ــا ه ــو تـغـيـيــر ف ــي س ـيــاســات
ال ـ ــدوح ـ ــة الـ ـت ــي ن ـع ـت ـبــر أنـ ـه ــا ت ـســيء

اجتماع لوزراء
خارجية الدول
المقاطعة غدًا لتباحث
ِ
«الرد المشترك»

ً
لقطر ول ــدول املنطقة وال ـعــالــم» ،آمــا
أن «يكون الرد القطري إيجابيًا حتى
ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ـص ــل إلـ ـ ــى حـ ــل ل ـهــذه
األزمة».
وكــان وزيــر الخارجية األملاني قد بدأ
من جدة جولة خليجية تستمر ثالثة
أيام ،يبحث فيها سبل حل األزمة في
ً
املنطقة ،وتشمل الجولة كــا من قطر
واإلمارات والكويت ،بعد السعودية.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــف تـ ــرك ـ ـيـ ــا،
املستهدفة بــائـحــة الــربــاعــي املقاطع
م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـط ـل ــب إغ ـ ـ ـ ــاق الـ ـق ــاع ــدة
العسكرية في قطر ،برز أمس تصريح
شـ ــديـ ــد الـ ـلـ ـهـ ـج ــة ل ـل ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم
الـحـكــومــة نـعـمــان ق ــورت ــومل ــوش ،حــذر
فيه من أنه «في حال تفاقم األزمة ،فإن
فاتورة ذلك لن تقتصر على بلد واحد،
بل على كافة بلدان املنطقة» .وأكد أن
ال ــوج ــود الـعـسـكــري ال ـتــركــي فــي قطر
سيستمر ،معتبرًا أن القاعدة ليست

ُ
قمة أفريقيا الـ « :29صراعات الشرق» تهيمن
تقرير

األفارقة
قمة ثانية يعقدها القادة
ّ
هذا العام ،في وقت يبدو فيه أن
مناقشات تطوير االتحاد األفريقي،
سوف تكون هامشية أمام عدد من
التطورات السياسية والملفات األمنية
انـطـلـقــت ف ــي ال ـعــاص ـمــة اإلث ـيــوب ـيــة،
أدي ـ ــس أبـ ــابـ ــا ،أم ـ ــس ،أعـ ـم ــال الـقـمــة
الـ ـ  29لــاتـحــاد األفــري ـقــي ،بحضور
رفـيــع مــن معظم ال ــدول الـ ـ  ،54غــاب
عـنـهــا الــزع ـمــاء ال ـعــرب ل ــدول شـمــال
أفريقيا ،فيما شــارك بصفة مراقب
رئيس السلطة الفلسطينية محمود
ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس ،الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـك ــس ح ـ ـضـ ــوره
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة فـلـسـطـيـنـيــة ـ ـ ـ عــربـيــة
تقليدية ،ترى في القارة مساندًا في
القضية الفلسطينية على الصعيد
الدولي.

ّ
وب ــرغ ــم أن ت ـل ــك ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة لــم
ّ
تعد كافية في الوقت الــراهــن ،إذ إن
دولـ ــة االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي تـثـ ّـبــت
حـ ـض ــوره ــا فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــارة األف ــري ـق ـي ــة
ّ
بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة الف ـ ـ ـتـ ـ ــة وسـ ـ ــري ـ ـ ـعـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــإن
الرئيس الفلسطيني دعا في كلمته،
الـ ـق ــادة ال ـح ــاض ــري ــن إلـ ــى «رب ـ ــط أي
ت ـق ــدم ف ــي ع ــاق ــة الـ ـق ــارة بــإســرائ ـيــل
ب ـم ــدى ال ـتــزام ـهــا بــإن ـهــاء احـتــالـهــا
ألرض دول ــة فـلـسـطــن املـحـتـلــة منذ
عـ ـ ــام  ،1967ب ـع ــاص ـم ـت ـه ــا الـ ـق ــدس
ّ
الشرقية» ،مشيرًا إلــى أن «مواصلة
تـصــويــت ال ــدول األفــريـقـيــة ملصلحة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ف ـ ـ ــي امل ـ ـحـ ــافـ ــل
ال ــدولـ ـي ــة ،س ـت ـح ـمــي ح ــل ال ــدول ـت ــن
وت ـســاهــم ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى حـقــوق
(الفلسطينيني) ،إلى أن يتم تحقيق
السالم».
وي ـت ــزام ــن ان ـع ـقــاد ال ـق ـمــة األفــري ـق ـيــة
الحالية (وهــي الثانية لهذا العام)،
مع ازدياد التوترات في شرق القارة
ب ـص ــورة خ ــاص ــة ،ح ـيــث ب ــات ال ـقــرن
األفــري ـقــي ســاحــة ت ـصــارع إقـلـيـمــي ـ

دولي بني القوى الحاضرة من خالل
اس ـت ـث ـمــارات ـهــا (م ـث ــل دول الـخـلـيــج
وت ــركـ ـي ــا) ،أو م ــن خ ـ ــال ق ــواع ــده ــا
العسكرية (مـثــل الـصــن والــواليــات
املـتـحــدة وفــرنـســا) .وتـتـعــزز أسباب
ذلـ ـ ــك الـ ـت ــوت ــر ربـ ـط ــا ب ــإخـ ـف ــاق دول
ّ
ح ـ ــوض ال ـن ـي ــل ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،فـ ــي ح ــل
أزمــات توزيع الـثــروة املائية للنيل،
وخـ ــاصـ ــة فـ ــي ظـ ــل اقـ ـ ـت ـ ــراب ان ـت ـه ــاء
أعمال «سد النهضة» في إثيوبيا.
وربطًا بتلك التوترات ،فقبل أيام من
القمة ،تجدد الـصــراع الـحــدودي بني
أريتريا وجيبوتي (التي من املتوقع
أن يزورها وزير الخارجية السعودي
خالد الجبير ،اليوم) ،وذلك إثر سحب
ق ـطــر ف ــي مـنـتـصــف ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
قواتها املتمركزة بــن الدولتني منذ
ع ـ ــام  .2008وجـ ـ ــرى س ـح ــب الـ ـق ــوات
ال ـق ـطــريــة ب ـعــدمــا خـفـضــت جـيـبــوتــي
مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى
الدوحة ،عقب قطع كل من السعودية
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــن وم ـ ـصـ ــر،
عالقاتها مع اإلمارة الخليجية.

وأثـ ـن ــاء أع ـم ــال ال ـق ـم ــة ،أمـ ــس ،أعـلــن
وزي ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة ج ـي ـب ــوت ــي مـحـمــد
ّ
ع ـلــي ي ــوس ــف ،أن بـ ــاده طـلـبــت من
االت ـ ـحـ ــاد األف ــريـ ـق ــي ن ـش ــر مــراق ـبــن
على طــول حدودها املتنازع عليها
مع أريتريا .وقال لوكالة «رويترز»:
«ان ـس ـح ـبــت الـ ـق ــوات ال ـق ـطــريــة دون
س ـ ــاب ـ ــق إن ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ،ودون أن ت ـم ـه ــد
األرض ،ت ــارك ــة وض ـعــا راه ـن ــا ليس
فـ ــي م ـص ـل ـح ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــن» ،مـضـيـفــا
«اق ـتــرح ـنــا ع ـلــى االت ـح ــاد األفــري ـقــي
س ـ ّـد ال ـف ـجــوة ف ــي ال ـجــانــب امل ـت ـنــازع
ع ـل ـي ــه ،ون ـح ـت ــاج إل ـ ــى أن ي ـت ـصــرف
االتحاد األفريقي بسرعة».
واالت ـ ـحـ ــاد األف ــريـ ـق ــي ه ــو مــؤس ـســة
ّ
حـ ــلـ ــت ع ـ ـ ــام  2002م ـ ـكـ ــان م ـن ـظ ـمــة
الـ ــوحـ ــدة األف ــري ـق ـي ــة ب ـع ــد  39عــامــا
ع ـلــى تــأس ـيــس األخـ ـي ــرة .وم ــن أب ــرز
أهـ ــداف االتـ ـح ــاد ،تـســريــع وتسهيل
االن ــدم ــاج ال ـس ـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي
واالق ـت ـص ــادي ل ـل ـقــارة ،بـغـيــة تعزيز
مــواقـفـهــا املـشـتــركــة بـشــأن القضايا
التي تهم شعوبها ،وتحقيق السالم

ّ
واألمــن .إال أن هذه األهــداف الكبيرة
تبقى دون نـتــائــج عملية ،وخــاصــة
ف ـ ــي ظ ـ ــل غ ـ ـيـ ــاب ق ـ ـ ــوى اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وسـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـه ـي ـم ـن ــة ي ـم ـك ـن ـه ــا أن
ّ
ّ
محركًا للمنظومة األفريقية.
تشكل
وتـمـثــل الـقـمــة الـحــالـيــة الـتــي تنعقد
ت ـ ـحـ ــت شـ ـ ـع ـ ــار «ت ـ ـسـ ـخـ ـي ــر الـ ـع ــائ ــد
الــديـمــوغــرافــي مــن خــال االستثمار
فـ ــي ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب» (بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره ش ـع ــار
االتـ ـ ـح ـ ــاد األفـ ــري ـ ـقـ ــي لـ ـع ــام ،)2017
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