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العالم
الحسني ،اتهم فيها «الجزيرة» بأنها
«تجاوزت مرارًا عتبة التحريض إلى
ال ـعــداء والـعـنــف والـتـمـيـيــز» ،مضيفًا
أنها «روجت للعنف املتصل بمعاداة
الـســامـيــة مــن خ ــال إذاع ـت ـهــا ملــواعــظ
وخ ـط ــب ال ــزع ـي ــم ال ــروح ــي ل ــإخ ــوان
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن ،ي ـ ــوس ـ ــف ال ـ ـق ـ ــرض ـ ــاوي،
الـ ـت ــي أشـ ـ ــاد ف ـي ـهــا ب ـه ـت ـلــر ،ووص ــف
ال ـهــولــوك ـســت بــأن ـهــا (ت ــأدي ــب إلـهــي
وعقاب قدري)» ،في مزايدة غريبة من
قبل قرقاش على واشنطن وتل أبيب.
وتابع الوزير اإلماراتي أن «الجزيرة
وفرت منصة لكل من أسامة بن الدن،
وأبــو محمد الـجــوالنــي ،وآخــريــن من
زعماء تنظيمات مصنفة إرهابية في
دول عــربـيــة وف ــي أوروبـ ــا والــواليــات
املتحدة».
وفــي وقــت يستمر فيه الـتـقــاذف بني
عواصم املقاطعة وبني الدوحة التي
يكثف إعالمها راهنًا التصويب على
َ
دوري ال ــري ــاض وأب ــوظـ ـب ــي ،نــابـشــا

سيف بن مقدم البوعينني ،على الرد
بـمــداخـلــة أش ــار فيها إل ــى «(أن ـن ــا) ال
نريد الدخول في مهاترات» ،مؤكدًا،
في الوقت نفسه ،أن «مــا تــورده قناة
ال ـج ــزي ــرة ه ــو م ـج ــرد أخ ـب ــار والـ ــرأي
والـ ـ ـ ــرأي اآلخ ـ ـ ــر ،وأن ال ـح ـق ـي ـقــة مـثــل
الشمس ال يمكن تغطيتها بالغربال».
بــدوره ،شن وزيــر اإلعــام السعودي،
ع ـ ــواد بـ ــن ص ــال ــح الـ ـ ـع ـ ــواد ،ه ـجــومــا
ً
م ـم ــاث ــا ع ـل ــى «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» ،مـطــالـبــا
إيــاهــا بـ ــ«ض ــرورة ال ـكــف عــن الــدعــوة
للعنف والتطرف» .وملا بادر املندوب
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة ال ـ ـ ـ ــرد ع ـلــى
الــوزيــر الـسـعــودي ،طالبًا مــن رئيس
االجـتـمــاع ،الــوزيــر الـتــونـســي ،مهدي
بــن غريبة ،منحه حــق الـكــام بقوله:
«مــن حقي أن أطـلــب املــداخـلــة فــي أي
وقت للرد على الهجوم على بالدي»،
مــانــع بــن غريبة الـسـمــاح لــه بالتكلم
م ـج ــددًا ،طــالـبــا مـنــه ال ـت ــزام الـصـمــت،
ما دفعه إلى مغادرة الجلسة لدقائق
قبل أن يعود إليهاُ .
وفـ ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،أع ـل ــن ع ــن رســالــة
بـعــث بـهــا أن ــور قــرقــاش ،فــي  9تموز
ال ـج ــاري ،إل ــى مـفــوض األم ــم املتحدة
السامي لحقوق اإلنسان ،زيد بن رعد

ّ
ملحت ـ بطريقة غير مباشرة ـ إلى دور
ال ـع ـبــادي فــي تــأجـيـلــه ،األم ــر ال ــذي قد
يؤدي إلى «تطييره» الحقًا.
ّ
وتتحسس قوى «التحالف الوطني»،
وع ـلــى رأس ـهــا ال ـع ـبــادي ،مــن مـشــاركــة
املطلوبني فــي مؤتمر « 15ت ـمــوز» ،إذ
عـ ّـبــرت عــن دعمها وترحيبها بإقامة
ـرات داخـ ـ ــل ال ـ ـبـ ــاد ،غ ـي ــر أن ـهــا
م ــؤتـ ـم ـ ٍ
رف ـضــت م ـشــاركــة م ــن «ه ــم مـطـلــوبــون
للعدالة قبل أن يـسـ ّـووا أوضاعهم مع
ال ـق ـضــاء» .وإن ك ــان الـحـضــور لـهــؤالء
ً
«مـسـتـحـيــا» (حـتــى أم ــس) ،كمحافظ

أكثر المتفائلين
في الدوحة ال تعدو
توقعاته حدود
تجميد النزاع

فــي املـلـفــات القديمة ،ونــاش ـرًا غسيل
م ـل ـفــات ك ــان ــت ح ـتــى وق ــت ق ــري ــب من
املحرمات (من ذلك ،على سبيل املثال،
م ـل ــف دور ش ــرك ــة «بـ ــاكـ ــووتـ ــر» فــي
اليمن ،وال ــذي ُوصــف حديث اإلعــام
املـنــاوئ لـلـعــدوان ،سابقًا ،عـنــه ،بأنه
«ف ـب ــرك ــة وت ـل ـف ـي ــق») ،ت ـت ـجــه األن ـظ ــار
إلـ ــى جـ ـ ــوالت دب ـل ــوم ــاس ـي ــة إضــاف ـيــة
ستشهدها املنطقة ،بــدءًا من السبت
واألحــد املقبلني ،مع زيــارة يقوم بها
وزير الخارجية الفرنسي ،جان إيف
لودريان .إال أن الثابت واملؤكد ،حتى
اآلن ،أن ال أحــد يملك عصا سحرية
لوقف التدهور املتسارع في عالقات
«األشقاء» ،وأن املستقبل مفتوح على
احـتـمــاالت عــدة تـبــدو ،حتى لناحية
ال ـك ـل ـمــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ـي ـه ــا ،ضـبــابـيــة
وغير واضحة املعالم.
(األخبار)

املوصل السابق أثيل النجيفي ،ووزير
املالية رافع العيساوي ،ونائب رئيس
الجمهورية ،ط ــارق الهاشمي ،ورجــل
األع ـم ــال خـمـيــس الـخـنـجــر ،وغـيــرهــم،
فإن «طيفهم» سيكون حاضرًاّ ،
خاصة
ّ
أن كلمات بعضهم (املــؤكــد حتى اآلن
ً
النجيفي والخنجر) ،ستبث مباشرة
مــن أرب ـيــل ،عــاصـمــة إقـلـيــم كــردسـتــان،
وس ـ ـي ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــون بـ ـشـ ـك ــل «طـ ـبـ ـيـ ـع ــي»
فعاليات املؤتمر «عبر شاشة».
أم ــا املــؤتـمــر الـثــانــي ،ال ــذي ج ــاء ّ
«ردًا»
على املؤتمر ّ
األولُ ،
فسيعقد اليوم ،في
ّ
بـغــداد .ووزع ــت «اللجنة التحضيرية
ملؤتمر بـغــداد الوطني» دعواتها ّأول
من أمس ،وجاءت بعنوان «نحو دولة
م ــواط ـن ــة ال دولـ ـ ــة م ـ ـكـ ـ ّـونـ ــات» .ووف ــق
في
عـ ٍ
ـدد من املشاركني ،فإنه سيبحث ً
«تشكيل كتلة سياسية ،تكون بديلة
من اتحاد الـقــوى»ّ ،
خاصة «أننا ممن
ق ــات ــل اإلرهـ ـ ــاب ع ـلــى مـ ــدى ال ـس ـنــوات
الثالث املاضية».
ُ ّ
وي ــتـ ـه ــم امل ــؤتـ ـم ــر الـ ـث ــان ــي ب ــأن ــه ج ــاء
ّ
«ردًا» ع ـلــى ّ
األول .ال تـنـفــي امل ـصــادر
ذلـ ـ ــك ،إذ «كـ ــانـ ــت هـ ـن ــاك مـ ـف ــاوض ــات
ل ــدم ــج امل ــؤت ـم ــري ــن ،إال أن ـه ــا ل ــم تصل
ّ
إل ـ ـ ــى نـ ـتـ ـيـ ـج ــة» .وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد دور ن ــائ ــب
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،نـ ــوري املــال ـكــي،
فــي اإلع ـ ــداد ل ــه ،فـيـمــا يــذهــب مـنــاوئــو
األخير إلى اتهام إيران وقوى إقليمية
أخـ ــرى بـتــأسـيـســه ،وه ــو «أم ـ ـ ٌـر تنفيه
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ّ
«األلغام» تتهدد اتفاق الجنوب:

ال ضمانات بشأن «الحكم المحلي» وآليات المراقبة
يشير الغموض الذي يلف
تفاصيل االتفاق األميركي ـ
الروسي في الجنوب ،إلى أن
فترة انتظار وضع تفاصيله
ُ
ستبقي التوتر والحذر على
جبهات تلك المنطقة .وإلى
حين إقرار تلك التفاصيل،
ستبقى النقاط الحساسة
التي يتضمنها« ،ألغامًا»
من شأنها التأثير بمستقبله
واحتماالت نجاحه
فرض اتفاق وقف إطالق النار األميركي
ـ الروسي بالتوازي مع الهدنة املعلنة
مــن الـعــاصـمــة الـكــازخـيــة أسـتــانــا قبل
أي ــام ،ه ــدوءًا حــذرًا على معظم املـيــدان،
عــدا جبهات الـبــاديــة .وحــدهــا محاور
الغوطة الشرقية ،وتحديدًا في محيط
ع ــن ت ــرم ــا ،ل ــم ت ـل ـتــزم ت ـلــك االت ـف ــاق ــات،
وبقيت تشهد اشتباكات بني الفصائل
امل ـس ـل ـحــة وال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ،وس ــط
تقدم لألخير من محور عقدة املتحلق
الجنوبي.
واستكمل الجيش الـســوري وحلفاؤه
عملياتهم على عدة محاور في البادية،
وتمكنوا من توسيع سيطرتهم شرق
ج ـبــل س ـيــس ف ــي ب ــادي ــة ري ــف دم ـشــق،
إلى جانب تثبيت السيطرة على حقل
الهيل النفطي في ريف حمص الشرقي.
وفي الجنوب ،تشير املعطيات إلى أن
الطرفني املتحاربني يـعـ ّـدان الـعــدة ألي
ان ـه ـيــار مـحـتـمــل لـلـهــدنــة امل ـع ـل ـنــة ،في
ت ـكــرار ملشهد ال ـهــدن املــؤقـتــة السابقة.
ويعكس التوتر السائد على جبهات
م ــديـ ـن ــة درعـ ـ ـ ـ ــا ،غ ـ ـمـ ــوض ال ـت ـف ــاص ـي ــل
والـجــدول الزمني للمرحلة املقبلة من
االت ـف ــاق ،الـتــي ال ت ــزال ره ــن الـتـفــاوض
األم ـيــركــي ـ ـ ال ــروس ــي .وبــرغــم وضــوح
الـ ـخـ ـط ــوط ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ت ـب ـق ــى ت ـفــاص ـيــل
االتـفــاق مفتوحة أم ــام احـتـمــاالت عدة

ط ـ ـهـ ــران وعـ ــارفـ ــوهـ ــا ب ـش ـك ـ ٍـل ق ــاط ــع».
فــاملــال ـكــي ،الـ ــذي ي ـع ـ ّـد الـ ـع ـ ّـدة لـلـعــودة
بقوة إلــى العملية السياسية ،يسعى
إلــى «دع ــم شــركـ ٍـاء مــن امل ـكـ ّـون اآلخ ــر»،
ّ
وف ــق م ـص ــادره ال ـتــي تــؤكــد أن ّ الــرجــل
ُ
«ال يسعى إلــى خلق قيادة سنية ،بل
دعــم اختيار قـيــادة بنكهةٍ بـغــداديــة»،
وهــو أم ـ ٌـر يمكن مالحظته مــن أسماء
الشخصيات امل ـشــاركــة ،والـقــريـبــة من
املشروع السياسي للمالكي ،كمشعان
الـ ـجـ ـب ــوري ،وك ــام ــل الـ ـغ ــري ــري ،وعـبــد
ال ــرحـ ـم ــن ال ـ ـلـ ــويـ ــزي ،وعـ ـب ــد ال ــرح ـي ــم
الشمري...
ويرفض املشاركون في املؤتمر الثاني
«م ــؤتـ ـم ــر  15تـ ـ ـم ـ ــوز» ،ب ـع ــد أن ش ــاع
الحديث عن مسعاه لـ«إنشاء مرجعية
ّ
لـ ـل ـ ُـس ــن ــة ،الـ ـت ــي س ـت ـت ـج ــاوز تـمـثـيـلـنــا
ّ
ـف
ف ــي امل ـحــاف ـظــات امل ـ ـحـ ــررة» .وتـضـيـ ٌ
املصادر املشاركة أن املؤتمر «مصبوغ
بالطائفية ،ومؤتمرنا هــو ٌّ
رد عليه...
فـ ـق ــد آن األوان ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن دولـ ــة
املــواطـنــة» .وكـعــادة الـقــوى السياسية
فــي «االتـهــام املـبــاشــر» ،فــإن املشاركني
ي ــرون ف ــي «مــؤت ـمــر  »15أن ــه «م ــدع ـ ٌ
ـوم
م ــن  5دول» (ت ــرك ـي ــا ،األردن ،اململكة
الـسـعــوديــة ،قـطــر ،اإلمـ ــارات العربية)،
يثبت بعض االتهام على ّ
وهو ّ
املكون
ّ
الـ ُـســنــي بــ«الـعـمــالــة ل ـل ـغــرب ،والبعيد
بشكل
عــن الــوطــن ،وهــو أمـ ٌـر مــرفــوض
ٍ
قاطع».

تحكمها ضــوابــط املـنـطـقــة الجنوبية
ووقــائ ـع ـهــا .ويـتـمـثــل ه ــدف واشـنـطــن
بتثبيت وجود الفصائل املسلحة على
«ح ــدود» حليفيها ،األردن وإسرائيل،
وإبـ ـ ـع ـ ــاد الـ ـنـ ـف ــوذ اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي عـ ــن تـلــك
املنطقة.
ويـ ـتـ ـق ــاط ــع م ـ ــا سـ ـب ــق م ـ ــع م ـ ــا ن ـق ـل ـتــه
مجلة «فــوريــن بوليسي» عن مصادر
ديـبـلــومــاسـيــة أم ـيــرك ـيــة ،ب ــأن االت ـفــاق
حول الجنوب يدعو إلى منع «القوات
امل ــوال ـي ــة إلي ـ ـ ــران ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ح ــزب
الله» من التمدد في املناطق املحاذية
«لـ ـلـ ـح ــدود مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل واألردن».
وي ـ ـبـ ــدو الفـ ـت ــا فـ ــي مـ ــا ن ـق ـل ــه امل ــوق ــع،
ّ
أن االت ـ ـفـ ــاق ي ـط ــال ــب ب ــال ـح ـف ــاظ عـلــى
«ال ـتــرت ـي ـبــات ال ـقــائ ـمــة لـلـحـكــم واألم ــن
فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـهــا
املعارضة» في الجنوب ،وهو تفصيل
ـ وفــق املوقع ـ يهدف إلــى «ردع قوات
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ع ـ ــن مـ ـح ــاول ــة

استعادة األراضي في املنطقة».
غ ـي ــر أن هـ ـ ــذا ال ـ ـطـ ــرح (إذا مـ ــا صـ ـ ّـح)
يـفـتــح امل ـجــال أم ــام االع ـت ــراف بـ ــإدارات
حكم محلي لتلك املناطق خــارج إطار
ال ـح ـكــومــة ف ــي دم ـش ــق ،وه ــو م ــا سبق
ولقي رفضًا رسميًا من جانب األخيرة
ف ــي م ـنــاس ـبــات س ــاب ـق ــة ،أب ــرزه ــا حني
ً
رف ـض ــت م ـق ـتــرحــا ي ـضــم ب ـن ـدًا م ـمــاثــا
حول مدينة حلب.
وك ـســاب ـقــاتــه م ــن االت ـف ــاق ــات امل ـمــاث ـلــة،
ستبقى آلية مراقبة الـخــروقــات والــرد
عـلـيـهــا ،الـنـقـطــة األك ـث ــر حـســاسـيــة في
صـ ـي ــاغـ ـت ــه ،إذ إن الـ ـ ـط ـ ــرح امل ـف ـت ــرض
لنشر ق ــوات شــرطــة عسكرية روسـيــة،
يحمل أسـئـلــة عــن م ــدى سلطة وق ــدرة
تلك الـقــوات على ال ــرد على اختراقات
محتملة ،خاصة أن ما يجري الحديث
ع ـن ــه ع ــن «ح ـ ـ ـ ــزام» ي ـج ــب إخ ـ ـ ــاؤه مــن
«القوات غير السورية» يزيد من تعقيد
تلك النقطة.
وفـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ن ـق ـلــت «ف ــوري ــن
ب ـ ــولـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي» ع ـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــدر عـ ـسـ ـك ــري
أميركي ،قوله إن البنتاغون والقيادة
امل ــرك ــزي ــة األم ـيــرك ـيــة «لــدي ـه ـمــا القليل
مــن املـعـلــومــات حــول االت ـف ــاق» ،مشيرًا
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إل ــى أن «ال ـط ــائ ــرات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ــادرًا م ـ ــا تـ ـنـ ـش ــط ف ــوق
املنطقة التي يشملها االتفاق ،ولكننا
بالتأكيد سنحترمه ونـلـتــزمــه» .وأكــد
املـصــدر أن العسكريني األميركيني لن
يعملوا مع أي من نظرائهم السوريني
أو اإليرانيني« ،وإذا أراد أولئك البقاء
على اطالع ،فإن الروس سيلعبون دور
الوسيط بيننا».
وفي غضون ذلك ،أكد وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف ،من بروكسل،
أن هناك «التزامًا عامًا» بوقف إطالق
الـ ـن ــار ،مـضـيـفــا ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
مع نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز،
أن إنـشــاء «منطقة تخفيف التصعيد
أتــاح خفض مستوى العنف بسرعة».
وأعـ ـ ــرب ع ــن أم ـل ــه ف ــي ال ـت ــوص ــل خــال
الجولة املقبلة مــن محادثات أستانا،
إلى اتفاق مماثل حول مناطق خفض
التصعيد الثالث األخرى.
(األخبار)

أنبوب غاز إسرائيلي إلى تركيا ...قريبًا
يزور وزير الطاقة التركي براءات البيرق إسرائيل ،قبل نهاية السنة الجارية ،إلبرام اتفاق
حول إنشاء أنبوب للغاز الطبيعي لنقل الغاز منها إلى تركيا ،وفق ما أعلن وزير الطاقة
اإلسرائيلي يوفال ستينيتز ،أمس .وزيــارة البيرق ،صهر الرئيس رجب طيب أردوغــان
واملقرب منه ،سوف ُت ُّ
ّ
عد خطوة دبلوماسية مهمة تتخذها أنقرة بعد التقارب بني البلدين
إثر خالفات استمرت منذ .2010
وق ــال الــوزيــر اإلســرائـيـلــي (ال ـصــورة)
في اسطنبول إن البلدين قررا تسريع
العمل للتوقيع بنهاية السنة على اتفاق
حكومي لبناء األنبوب من إسرائيل إلى
تركيا ،على أن ُينقل الغاز الحقًا إلى
أوروب ــا والبلقان .وقــال خــال املؤتمر
الدولي للنفط ،بعد لقائه نظيره التركي،
«نــأمــل أن يــزور البيرق إسرائيل هذه
ال ـس ـن ــة .هـ ــذا س ـي ـســاعــد ف ــي تـســريــع
وإبــرام هذا االتـفــاق» .ولكنه أوضــح أنه
لم يتم تحديد موعد للزيارة التي ستجري خالل األشهر املقبلة.
وردًا على سؤال ّ
عما إذا كان شرق املتوسط سيصبح مصدر توتر بني دولة االحتالل
ً
وتركيا ،أجاب الوزير اإلسرائيلي «نأمل أن تجد هذه املنطقة سبيال مستقبليًا للتعاون
وإقامة عالقات جيدة».
(األخبار ،أ ف ب)

