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العالم

األزمة الخليجية
يــخــتــتــم وزيــــر الــخــارجــيــة
األميركي ،اليوم ،جولته الخليجية في قطر،
وسط تشاؤم بما ستسفر عنه من نتائج.
وفيما تتفق أوســاط أطــراف األزمــة على
أن أقصى ما سيحققه تيلرسون خفض
مستوى التوتر بما ينسجم مع الضوابط
األمــيــركــيــة ،يستمر الــتــراشــق السياسي
واإلعالمي على أشده بين الفرقاء

تيلرسون يختتم جولته اليوم:

التقاتل مستمر...
تحت سقف أميركي
وصلت إلى قطر أمس ،مجموعة أولى من األبقار المجرية بهدف «دعم مخزون مشتقات الحليب» (أ ف ب)
يـ ـب ــدو أن زي ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـي ــرك ــي ،ري ـكــس ت ـي ـلــرســون ،ل ــدول
الخليج ،لن تسفر عن أكثر من عملية
تقنني للنزاع املندلع بني السعودية

واإلمـ ــارات مــن جـهــة ،وقـطــر مــن جهة
ّ
أخــرى ،بما يقلص مروحة الخيارات
املتاحة أمــام معسكر دول املقاطعة،
َ
وي ـق ـ ُـص ــره ــا ع ـلــى امل ـس ـمــوح ب ــه وفــق

السودان يعلق
«مفاوضات العقوبات» مع واشنطن
ّ
علق الرئيس السوداني عمر البشير ،أمس ،ملدة
ثــاثــة أش ـهــر امل ـف ــاوض ــات م ــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة
حــول العقوبات االقـتـصــاديــة ،وذلــك غــداة تمديد
واشنطن هذه العقوبات التي تعود إلى عشرين
عامًا .وقالت وكالة األنباء السودانية الرسمية ّإن
البشير «أص ــدر ق ــرارًا جمهوريًا بتجميد لجنة
التفاوض مع الواليات املتحدة األميركية حتى 12
(تشرين األول)  .»2017واللجنة املذكورة كانت
تتفاوض منذ عــام مــع مسؤولني أميركيني في
محاولة لرفع العقوبات املفروضة على الخرطوم
منذ .1997
وفي وقت سابق أمــس ،أعــرب وزيــر الخارجية

الـســودانــي إبــراهـيــم غ ـنــدور ،عــن أسـفــه للقرار
األمـيــركــي «ال ــذي يــأتــي بعد مـفــاوضــات طويلة
ً
ب ــن الـ ـس ــودان وال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة» ،آم ــا رفــع
العقوبات نهائيًا.
(أ ف ب)

ضوابط واشنطن ومحدداتها.
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلم ــارات ــي ،عبد الـلــه بــن زاي ــد ،شديد
الــوضــوح فــي تجليتها ،عـنــدمــا قــال
للصحافيني ،أثـنــاء زي ــارة يـقــوم بها
لسلوفاكيا ،إن «زي ــارة تيلرسون لن
ّ
تحل الخالف على األرجــح» ،مضيفًا
أن ـ ـهـ ــا «سـ ـتـ ـه ــدئ ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــرات» .لـكــن
ّ
الالفت أن املسؤول اإلمــاراتــي اختتم
ت ـصــري ـحــه ب ـ ــأن ال ـج ــول ــة األم ـيــرك ـيــة
«س ـت ــؤج ــل امل ـش ـك ـلــة ال ـت ــي سـتـتـفــاقــم
فــي املستقبل» ،وهــو مــا يفتح الباب
على تصعيد إضافي يمكن أن يتخذ
ً
أشكاال عدة.
وغادر تيلرسون ،مساء أمس ،مدينة
جــدة السعودية ،عــائـدًا إلــى الكويت،
ال ـتــي ي ـعــود مـنـهــا ،ال ـي ــوم ،إل ــى قطر،
ح ـيــث سـيـلـتـقــي أم ـي ــر الـ ـب ــاد ،تميم
بـ ــن حـ ـم ــد ،م ـن ـه ـيــا ج ــول ــة اس ـت ـم ــرت
أربـعــة أي ــام ،دون أن تــؤدي إلــى بــروز
ان ـفــراجــة واض ـح ــة ف ــي أف ــق ال ـخــاف.
وح ـتــى أك ـثــر املـتـفــائـلــن ف ــي الــدوحــة
بما يسميها «كلمة السر األميركية»
ال تـ ـع ــدو ت ــوق ـع ــات ــه ح ـ ــدود تـجـمـيــد
ال ـن ــزاع ،واالس ـت ـعــداد لـجــولــة جــديــدة
لن تفصلها ،على األرجح ،عن الجولة

األولــى ،املسافة الزمنية نفسها التي
فصلت أزمة عام  2014عن أزمة اليوم.
وخـ ّـيــم الـتـشــاؤم ،أمــس ،على اجتماع
وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي بنظرائه
السعودي ،عادل الجبير ،والبحريني،
خالد بن أحمد آل خليفة ،واملصري،
س ــام ــح ش ـ ـكـ ــري ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى وزيـ ــر
الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي،
أنور قرقاش ،ووزير الدولة الكويتي،
محمد عـبــد الـلــه الـصـبــاح ،فــي جــدة.
واسـ ـتـ ـب ــق م ـ ـسـ ــؤول إمـ ـ ــاراتـ ـ ــي بـ ــارز
م ـحــادثــات ج ــدة بــالـتـشــديــد عـلــى أن
«أي حــل لــأزمــة يـتـعــن أن ي ـبــدد كل
امل ـخ ــاوف ال ـتــي أشـ ــارت إلـيـهــا ال ــدول
األربـ ـ ـ ــع الـ ـت ــي ت ـق ــاط ــع قـ ـط ــر ،وم ـن ـهــا
تقويض الدوحة الستقرار املنطقة».
ولــم يـصــدر فــي أعـقــاب االجـتـمــاع أي
ب ـيــان رس ـمــي أمـيــركــي يـحـمــل إش ــارة
إيجابية إلــى مــا دار خــالــه ،كذلك لم
يـصــدر أي بـيــان مـمــاثــل عــن الــدوائــر
املعنية في دول املقاطعة ،األمر الذي
أسـهــم فــي إحــاطــة املـبــاحـثــات بمزيد
من األجواء السلبية.
أجـ ـ ـ ــواء ت ـك ـث ـفــت ُس ـ ُـح ـب ـه ــا م ـن ــذ لـيــل
الـ ـث ــاث ــاء  -األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،ح ـي ــث عــزفــت
ص ـ ـحـ ــف عـ ـ ــواصـ ـ ــم امل ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــة ع ـلــى

نـغــم واح ــد ،منتقدة أداء تيلرسون،
ومـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ــى أن ـ ــه «ي ـع ـق ــد املـشـكـلــة
ً
املعقدة أصال ،ويطيل في زمن األزمة».
وصـبــاح األرب ـعــاء ،غــرد قــرقــاش على
ً
حسابه في موقع «تويتر» ،قائال إن
«الدبلوماسية يتعني أن تعالج دعم
قطر للتطرف واإلره ــاب وتقويضها
الس ـ ـت ـ ـقـ ــرار امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــا أن
«الـ ـح ــل امل ــؤق ــت ل ــن ي ـك ــون ح ـك ـي ـمــا».
ورأى قـ ــرقـ ــاش أن «أم ــامـ ـن ــا فــرصــة
فريدة لتغيير ذلــك .هــذه ليست أربع
دول خـلـيـجـيــة ت ـت ـنــاحــر» ،الف ـتــا إلــى
أن «جــذور الخالف ترجع إلــى غياب
الثقة».
وتحول اجتماع ملجلس وزراء اإلعالم
الـعــرب فــي دورت ــه الـ ــ 48فــي الـقــاهــرة،
عصر أم ــس ،إلــى ســاحــة تــراشــق بني
قطر من جهة والسعودية والبحرين
مــن جـهــة أخ ــرى .وش ــن وزي ــر اإلع ــام
البحريني علي الرميحي ،في كلمته
أث ـنــاء االج ـت ـمــاع ،هـجــومــا عـلــى قناة
«الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة» ،م ـت ـه ـمــا إيـ ــاهـ ــا بــأن ـهــا
«تـسـعــى بـشـكــل مـمـنـهــج السـتـهــداف
األمن واالستقرار وترويج الشائعات
واألك ــاذي ــب» ،وه ــو مــا حـمــل مـنــدوب
قـطــر الــدائــم ل ــدى الـجــامـعــة الـعــربـيــة،

العراق

ّ
تأجيل «مؤتمر القوى السنية»:

ترتيب الصف
أم «قنبلة» العبادي؟
يفرض حسب بعض
دخل العراق في مرحلة «ما بعد الموصل»ّ ،ما ُ ّ
قيادة
السياسيين ضرورة «ترتيب البيت الداخلي للمكون السني» ،وإنتاج
ٍ
شارعه .مؤتمران «متناقضان» كان من المفترض ُأن
واضحة تقود
ٍ
ّ
ّ
ّ
تشهدهما بغداد؛ األول لـ«تحالف القوى» ،عرابه سليم الجبوري« ،أجل
ً
فجأة» بعد أن كان ّ
مقررًا عقده السبت ،فيما الثاني ،الذي ُيعقد اليوم،
بشكل غير مباشر
ُيتداول أن نوري المالكي يدعمه
ٍ
نور أيوب
ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن تـشـهــد ب ـغ ــداد ـ
ب ــدءًا مــن ال ـيــوم ـ ـ مــؤتـمــريــن مـتــوازيــن
«متناقضني» .املؤتمر ّ
األول الذي حظي
ب ـتــرويــج ع ــراق ــي ـ ـ إق ـل ـي ـمــي ،دع ــا إلـيــه
«تـحــالــف الـقــوى الــوطـنـيــة» (االئـتــاف

ّ
النيابي ال ــذي يضم الـقــوى الـ ُـســنـيــة)،
وعـ ّـرابــه رئـيـ ُـس مجلس ال ـنــواب سليم
ال ـج ـب ــوري .ث ـ ّـب ــت ن ـهــار الـسـبــت املقبل
فــي  15تـمــوز مــوعـدًا النـعـقــاده ،وسط
حضور متوقع لحوالى  700شخصيةٍ
سياسية ـ اجتماعية ـ دبلوماسية ،إال
أن «رياح بغداد» جرت بما ال تشتهيه

ّ
فتأجل املؤتمر.
«سفن» الجبوري،
مصدر
من
أكثر
من
«األخبار»،
وعلمت
ٍ
داخ ـ ـ ــل امل ــؤتـ ـم ــر ،أن ال ـت ــأج ـي ــل ي ـعــود
لسببني؛ ّ
ً
مسعى جـ ّـدي
األول لــوجــود
ّ
ّ
ب ــأن يـتـحـ ّـول ّمــن مــؤتـمــر يـضــم مكونًا
واحـ ـ ـ ـدًا (الـ ـ ُـسـ ــنـ ــة) إلـ ــى م ــؤت ـم ـ ٍـر ي ـضـ ُّـم
مختلف املكونات العراقيةُ ،يستطاع
من خالله إنتاج رؤية توافقية ملرحلة
«ما بعد املوصل» .أما السبب الثاني،
ف ـهــو الـ ـع ــرض ال ـع ـس ـكــري «امل ـف ــاج ــئ»
الـ ــذي سـ ُـي ـقــام ف ــي املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء
(وسـ ــط بـ ـغ ــداد) ن ـهــار ال ـس ـبــت املـقـبــل،
ً
املوصل.
احتفاال بانتصار
ّ
وفــي مـحــاولــةٍ منها لتلقف مــا حــدث،
تنوي القوى املشاركة في املؤتمر عقد
ُ
اجتماع غدًا الجمعة ،تعلن فيه «بيان
تحالف القوى التأسيسي للمؤتمر»،
ي ـع ــرض ف ـيــه امل ـج ـت ـم ـعــون ال ـخ ـطــوات،
ـ«أليام
التي تبدأ من تأجيل املؤتمر ل
ٍ
ف ـق ــط ...حــرصــا عـلــى امل ـشــاركــة بفرحة
اس ـت ـع ــادة امل ــوص ــل ،وح ـض ــور جميع
امل ـ ـشـ ــاركـ ــن م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف األراض ـ ـ ـ ــي
العراقية» ،وفق مصادر نيابية.
وت ـ ـطـ ــرح م ـ ـصـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة عــراق ـيــة
ً
تساؤال :كيف ّ
تأجل املؤتمر بعد طول
ّ
تــرقــب؟ وف ــق املـعـلــومــات ،ف ــإن املــراجــع
ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـ ـتـ ــداول رواي ـ ـتـ ــن؛ تـفـيــد
األولى بأن قرار التأجيل قد اتخذ منذ
أس ـبّــوع ،فــي مـحــاولــةٍ لــ«ملـلـمــة الصف
السني»ّ ،
ُ
خاصة أن «اختالفات كبيرة

سيعقد المشاركون
في «مؤتمر القوى»
اجتماعًا الجمعة
يعلنون فيه «بيانهم
التأسيسي»

وق ـعــت مــؤخ ـرًا فــي مــا بـيـنـهــم» ،يـقــول
ـدر ح ـكــومــي م ـت ــاب ــع ،م ـش ـي ـرًا في
مـ ـص ـ ٍ
حــديـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار» إل ــى أن «أح ــد
املـمـ ّـولــن (فــي إش ــارة إلــى السعودية)
ّ
ـن ع ـل ــى
يـ ـ ــرفـ ـ ــض ت ـ ـ ــزع ـ ـ ــم امل ـ ـح ـ ـ ّسـ ــوبـ ـ ُ ّ
اإلخــوان املسلمني للمكون السني في
ال ـعــراق (ف ــي إشـ ــار ٍة أخ ــرى إل ــى سليم
الجبوري)».
أم ــا ال ــرواي ــة ال ـثــان ـيــة ،ال ـت ــي يـسـ ّـربـهــا
ّ
مقربون من ُدعــاة املؤتمر ،فتشي بأن
ضغوطًا كبيرة مورست على «الهيئة
ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة» ،مـ ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـق ــوى
تلميح إل ــى «التحالف
الـعــراقـيــة (ف ــي
ٍ
الـ ــوط ـ ـنـ ــي») ،ودعـ ــوتـ ــه األخـ ـ ـيـ ــرة إل ــى
تأجيل املؤتمر .ففي اجتماعه األخير
(الـسـبــت املــاضــي) ،وبـمـشــاركــة رئيس

الـحـكــومــة ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ،دع ــا قــادة
«التحالف» القائمون على املؤتمر إلى
ـرف
«مــراج ـعــة الـتــوقـيــت لـيـكــون فــي ّظـ ٍ
أنـ ـس ـ ٍـب ل ـل ــوف ــاق ال ــوطـ ـن ــي» ،مــؤكــديــن
رفـضـهــم حـضــور املـطـلــوبــن للقضاء.
وح ـت ــى إعـ ــان ال ـع ـب ــادي «ال ـن ـصــر في
امل ــوص ــل» ،ك ــان مــوعــد املــؤتـمــر قــائـمــا.
إال أن رئيس الحكومة رمــى «قنبلة»،
ب ــاألم ــس ،أف ـضــت إل ــى تــأجـيــل املــوعــد،
ّ
إذ دع ــت ال ـق ــوات املـســلـحــة إل ــى إقــامــة
عرض عسكري ،ما خلق «بلبلة» لدى
«الهيئة التأسيسية» للمؤتمر ،التي
رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري هو ّ
عراب
مؤتمر«تحالف القوى الوطنية» (من الويب)

