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العالم

األزمة الخليجية

«رباعي المقاطعة» يرفض المذكرة القطرية ـ األميركية

أمير الكويت «ينعى» مجلس التعاون

تراجعت المؤشرات إلى إمكان ممارسة
األميركيين ،من خالل المبادرة التي يحملها
ريكس تيلرسون إلى المنطقة ،دورًا حاسمًا
في األزمة الخليجية ،بعد ّرد الرباعي
المقاطع لقطر ،أمس ،على توقيع
واشنطن مذكرة تفاهم مع الدوحة
لمكافحة تمويل اإلرهاب ،واعتبارها
ّ
المضي في
«غير كافية» ،والتأكيد على
اإلجراءات ضد قطر .األجواء السلبية دفعت
أمير الكويت إلى الخروج عن صمته،
مطلقًا ما يشبه «نعيًا» لمجلس التعاون
الخليجي ،ولمبادرته المتعثرة
تــؤكــد واشـنـطــن كــل ي ــوم ع ــدم ّ
نيتها
ّ
حــل األزمــة بني حلفائها في الخليج
«كيفما كــان» ،وغياب أي رؤيــة تجاه
الخالف ،غير نزعة استغالل التوترات
لتحقيق مكاسب أكـبــر مــن الطرفني.
هـ ــذا م ــا ظ ـه ــر ف ــي امل ـح ـط ــة ال ـق ـطــريــة

معارضين
إعدام 4
ّ
«خرجوا على ولي األمر»
أعدمت السلطات السعودية أمس ،أربعة
مــن الـنـشـطــاء فــي منطقة الـقـطـيــف ،هم
زاهـ ــر ال ـب ـص ــري وي ــوس ــف املـشـيـخــص
وم ـه ــدي ال ـص ــاي ــغ وأم ـج ــد آل امـعـيـبــد.
ووجـ ـه ــت ال ـس ـل ـط ــات إل ـي ـه ــم ت ـه ـمــا مــن
بينها «الخروج املسلح على ولي األمر»،
و«إث ـ ـ ـ ــارة ال ـف ـت ـن ــة» ،و«ارتـ ـ ـك ـ ــاب ج ــرائ ــم
إرهــاب ـيــة» .وقــالــت وزارة الــداخـلـيــة ،في
ب ـي ــان ،إن ــه «ت ــم ال ـح ـكــم عـلـيـهــم بــالـقـتــل
تعزيرًا ...وصدر األمر امللكي بإنفاذ ما
تـقــرر شــرعــا» ،الفـتــة إلــى تنفيذ الحكم
فــي املنطقة الـشــرقـيــة .وأث ــار نبأ إعــدام
النشطاء حالة حزن وسخط في املنطقة
ُ
ال ـش ــرق ـي ــة ،س ــرع ــان م ــا ت ــرج ـم ــت عبر
موقع «تويتر» ،حيث ّ
غرد كثيرون عبر
وسم «#شهداء_القطيف» ،مستنكرين
جريمة اإلع ــدام ،ومطالبني بالقصاص.
واس ـت ـن ـكــر رئ ـي ــس امل ـن ـظ ـمــة األوروبـ ـي ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،عـلــي
الدبيسي ،عملية اإلعــدام ،واصفًا إياها
بـ«الذبح» .وتأتي عملية إعدام النشطاء
في وقت يستمر فيه الحصار املفروض
على بلدة العوامية في املنطقة الشرقية،
منذ  9أسابيع ،على خلفية رفض أهالي
البلدة هدم حي املسورة التاريخي.

مصر

من جولة وزيــر الخارجية األميركي
ريـ ـك ــس تـ ـيـ ـل ــرس ــون ،ح ـي ــث أس ـه ـمــت
مــواقــف الــرجــل فــي خـلــط األوراق ،ال
سيما لدى الرباعي املقاطع لقطر .مع
ذلــك ،بعثت تحركاته بمؤشرات إلى
نـيــة األم ـيــرك ـيــن اح ـت ــواء ال ـخ ــاف ال
معالجته بصورة تامة ،ومنع توسع
رقعة الصدام خلف الخطوط الحمر.
وفي تصريحات ليست سارة لجبهة
السعودية ـ اإلمارات ،أعرب تيلرسون
عن اعتقاده بأن «قطر كانت واضحة
في مواقفها ،وأعتقد أنها (املواقف)
ك ـ ــان ـ ــت مـ ـنـ ـطـ ـقـ ـي ــة ج ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا» .وأضـ ـ ـ ــاف
ت ـي ـل ــرس ــون ،م ــن ال ـ ــدوح ـ ــة ،أن «ق ـطــر
أول مــن استجابت ملكافحة اإلرهــاب
ون ـقـ ّـدر مــوقـفـهــا» ،مــؤكـدًا أن األخـيــرة
«نفذت خطوات بالفعل في مكافحة
تمويل اإلرهاب».
كالم تيلرسون األخير جاء في خالل
مــؤتـمــر صـحــافــي مـشـتــرك مــع نظيره
ال ـق ـطــري مـحـمــد ب ــن عـبــد الــرح ـمــن آل
ث ــان ــي ،أع ـل ــن ف ـي ــه ت ــوق ـي ــع ال ـجــان ـبــن
م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم ل ــ«م ـك ــاف ـح ــة ت ـمــويــل
اإلرهـ ـ ـ ــاب» .ول ـف ــت ت ـي ـلــرســون إل ــى أن
املــذكــرة ك ــان يـجــري اإلعـ ــداد لـهــا منذ
م ــدة ،مـعـتـبـرًا أن «م ــن املـهــم أن يكون
هناك فهم جيد ملذكرة التفاهم التي
نعمل عليها منذ فترة» .من جهته ،قال
وزيــر الخارجية القطري إن «املخرج
الــرئـيـســي ك ــان الـتــوقـيــع عـلــى مــذكــرة
ت ـف ــاه ــم مل ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب وت ـطــويــر
آلـيــاتـهــا ،واالس ـت ـمــرار فــي الـتـشــاور»،
مـضـيـفــا أنـ ــه «تـ ــم االتـ ـف ــاق ع ـلــى عــدة
أشياء» ،من دون أن يوضحها.
وردًا على س ــؤال حــول تسريب نص
اتـفــاق الــريــاض ( 2013ـ ـ  ،)2014رأى
آل ثاني أن «الغرض منه التقليل من
جهود وساطة الكويت ،والتأثير على
زيارة تيلرسون» .وأضاف« :التسريب
يعكس نـهــج تـلــك ال ــدول (املـقــاطـعــة)،
وع ــدم احـتــرامـهــا التـفــاقــاتـهــا ،وأنـهــا
ل ــم ت ـصــل إل ــى ح ــد كــون ـهــا ش ــرك ــات».
وسبق إعالن توقيع املذكرة لقاء بني
وزير الخارجية األميركي وأمير قطر
تميم بن حمد آل ثاني.
وبـ ــدا واض ـح ــا أن ت ـي ـلــرســون ،وعـبــر
م ــواق ـف ــه «اإليـ ـج ــابـ ـي ــة» م ــن ال ــدوح ــة
مــن جـهــة ،وتــوقـيـعــه مــذكــرة التفاهم
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة ،ي ــرس ــخ مــاحـظــات
املــراق ـبــن عـلــى الـسـيــاســة األمـيــركـيــة
املتناقضة منذ اندالع األزمة؛ فالرجل
أب ـقــى ال ـب ــاب مـفـتــوحــا للقطيعة بني
األط ـ ـ ــراف ،إال أن ــه أوحـ ــى ف ــي الــوقــت
نفسه بـتـجــاوب طفيف مــع اإلم ــارات
وال ـس ـع ــودي ــة ل ـح ـظــة ال ـت ــوق ـي ــع عـلــى
مـ ـ ــذكـ ـ ــرة ت ـ ـفـ ــاهـ ــم ملـ ـك ــافـ ـح ــة ت ـم ــوي ــل
اإلرهـ ـ ــاب ،وه ــي الـتـهـمــة األبـ ــرز الـتــي
يــوجـهـهــا الــربــاعــي ض ــد ق ـطــر .كــذلــك
أع ـ ـط ـ ــى ت ـ ـي ـ ـلـ ــرسـ ــون ج ـ ـ ــرع ـ ـ ــات أمـ ــل
واطـمـئـنــان للقطريني بــاإلب ـقــاء على
املـ ـظـ ـل ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ومـ ـن ــع املـ ـس ــاس
بالدوحة عسكريًا أو أمنيًا.

ّ
تتوجه األنظار اليوم إلى اجتماع ّ
موسع يعقده تيلرسون مع نظرائه في دول المقاطعة األربع اليوم (أ ف ب)

وس ــري ـع ــا أصـ ـ ــدر ال ــرب ــاع ــي امل ـقــاطــع
لقطر :الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات ومصر
والـ ـبـ ـح ــري ــن ،ب ـي ــان ــا م ـش ـتــركــا رف ــض
توقيع مذكرة التفاهم بني واشنطن
وال ـ ـ ــدوح ـ ـ ــة وع ـ ـ ـ ّـده ـ ـ ــا «خ ـ ـط ـ ــوة غ ـيــر
كافية ،وسنراقبها» .ورأى البيان أن
املــذكــرة جــاءت نتيجة مطالب الــدول
األربـ ــع امل ـس ـت ـمــرة ،مـسـتــدركــا أن ــه «ال
يمكن الــوثــوق بــأي الـتــزام يصدر عن
الــدوحــة دون ضــوابــط صــارمــة» ،ألن
قطر «دأبــت على نقض كل االتفاقات
وااللـتــزامــات» .وأكــد البيان استمرار
اإلجـ ــراءات الحالية ضــد قطر «حتى
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا لـ ـك ــاف ــة امل ـ ـط ـ ــال ـ ــب» ،وأن
«ن ـش ــاط ــات ال ــدوح ــة ب ــدع ــم اإلره ـ ــاب
يجب أن تتوقف نهائيًا».
ال ـت ـس ـم ــك ب ــامل ــوق ــف املـ ـتـ ـش ــدد بــوجــه
الدوحة ّ
عبرت عنه وزارة الخارجية
امل ـص ــري ــة أيـ ـض ــا ،م ــن خـ ــال رفـضـهــا

اس ـت ـمــرار «الـ ــدول امل ـمـ ّـولــة لــإرهــاب»
باملشاركة في التحالف الدولي ضد
اإلرهاب ،في إشارة واضحة إلى قطر.
وحتى جالء نتائج املبادرة األميركية
ّ
ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــوده ــا تـ ـيـ ـل ــرس ــون ،تــت ـجــه
األن ـظــار إل ــى اجـتـمــاع مـ ّ
ـوســع يعقده

أمير الكويت:
أشعر بالمرارة للتطورات
التي يشهدها
البيت الخليجي

وزير الخارجية األميركي مع نظرائه
فــي دول املـقــاطـعــة األربـ ــع ،ال ـيــوم في
مدينة جدة السعودية .وأوضح بيان
لـلـخــارجـيــة امل ـصــريــة أن «االج ـت ـمــاع
يأتي في إطــار الحرص على تنسيق
املواقف والتضامن بني الدول األربع
حـ ـ ــول الـ ـتـ ـع ــام ــل امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي ب ـش ــأن
الـ ـع ــاق ــة مـ ــع قـ ـط ــر ،والـ ـت ــأكـ ـي ــد عـلــى
تمسكها بمواقفها واإلجــراءات التي
تم اتخاذها ضد الدوحة».
م ـحــاولــة الـ ـت ــوازن ل ــدى األم ـيــرك ـيــن،
واملضي بسياسة إمساك العصا من
امل ـن ـت ـصــف ،ي ـج ـعــان األزمـ ـ ــة م ـهــددة
بــاالس ـت ـمــرار إل ــى أج ــل غ ـيــر مـسـمــى.
ولعل هذا ما دفع أمير الكويت صباح
األحمد الجابر الصباح ،الــذي يقود
وس ــاط ــة مـتـعـثــرة ب ــن األطـ ـ ــراف ،إلــى
التعبير عن شعوره بـ«املرارة والتأثر
البالغ للتطورات غير املسبوقة التي

مداهمات «الداخلية» :عشرات القتلى في «عمليات اسـ ـ
القاهرة ــ جالل خيرت
ً
 25ق ـت ـيــا ع ـلــى األقـ ـ ــل ،ه ــي حصيلة
خ ـمــس م ــداه ـم ــات ق ــام ــت ب ـهــا وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة خ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة.
ال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي شـمـلــت م ــدن أك ـتــوبــر،
اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة ،وأس ـ ـيـ ــوط ،أدت إلــى
س ـق ــوط ق ـت ـلــى تـ ـ ــراوح أع ـم ــاره ــم بني
 16عامًا و 45عامًا ،بحسب البيانات

الرسمية الصادرة عن الوزارة.
وقالت وزارة الداخلية إنها تنفذ هذه
امل ــداه ـم ــات ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــواف ـق ــات من
نيابة أمــن الــدولــة العليا قبل القيام
ب ـهــا ،ف ــي وق ــت سـيـتـسـلــم ف ـيــه أهــالــي
ال ـق ـت ـلــى ج ـث ــام ــن أب ـن ــائ ـه ــم م ــن دون
معرفة االتهامات املوجة إليهم بدقة،
مع العلم أن بعض األهالي يقولون إن
أبـنــاء هــم كــانــوا يخضعون للتحقيق

ف ــي مـ ـق ـ ّـار االحـ ـتـ ـج ــاز ب ـج ـه ــاز األم ــن
الوطني .وبمجرد مقتل املتهمني في
املداهمات ،تغلق القضية في القضاء،
مــا ينهي احـتـمــال التحقق مــن إدان ــة
املتهمني أو براءتهم.
وب ـص ـي ـغــة م ــوح ــدة ت ـقــري ـ ًبــا ،خــرجــت
ب ـيــانــات الــداخ ـل ـيــة واص ـف ــة م ــا قــامــت
ب ــه ب ــ«ال ـح ـم ــات االس ـت ـبــاق ـيــة» الـتــي
ت ـس ـت ـه ــدف مـ ـن ــع وقـ ـ ـ ــوع ال ـع ـم ـل ـي ــات

اإلرهابية ،فيما أكدت أن الضحايا في
كافة املداهمات «هم من بدأوا بإطالق
النار على القوات فــور رؤيتهم لها»،
وسـ ــط أخـ ـب ــار م ــن أق ـ ـ ــارب ال ـض ـحــايــا
تــؤكــد أن ـهــم ت ـعــرضــوا لـلـتـعــذيــب قبل
وفاتهم.
والالفت في املداهمات األخيرة ،وجود
عناصر مشتركة بينها ،مثل مستوى
األسـلـحــة الخفيفة واإلم ـكــانــات التي

ك ــان ــت بـ ـح ــوزة ال ـض ـح ــاي ــا املـتـهـمــن
باإلعداد لعمليات إرهابية.
وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
املـ ـص ــري ــة ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،فـ ـ ــإن ق ـطــاع
التفتيش ال ــذي يحقق مــع الـضـبــاط،
ل ــم ي ـبــاشــر الـتـحـقـيــق ف ــي أي وقــائــع
مداهمات سقط فيها مدنيون ،مؤكدة
ِّ
أن ال ـ ـقـ ــوات ت ـس ــل ــم ت ـق ــاري ــر بـنـتـيـجــة
العملية للقيادات بعد االنتهاء منها

