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الحدث

الخالف الخليجي إلى النقطة الصفر:
يتربص به لتوظيف التطورات امليدانية
في مسارات مختلفة سيضطره إلى
الكشف في مراحل الحقة عن مقدار
أكـبــر مــن حقيقة ال ــدور الـكـبـيــر الــذي
لعبه في سوريا والعراق ضد الخطر
التكفيري واإلرهــابــي .ومــا سيفرض
عـلـيــه ذلـ ــك ،ال ـح ــرب االسـتـبــاقـيــة الـتــي
بــدأهــا الـحـلــف االمـيــركــي فــي املنطقة،
قـ ـب ــل اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات فــي
س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،وال ـت ــي ت ـهــدف إلــى
تـشــويــه دور امل ـقــاومــة وط ـم ـســه .هــذه
ً
الحرب قائمة أصال في لبنان (تحرير
حدوده الشرقية نموذجًا) ويبدو أنها
انتقلت إلى العراق .وهي من متطلبات
معركة ما بعد «داعــش» .لكن مشكلة
املحور األميركي هي الحضور القوي
لدور محور املقاومة في املعركة ضد
التهديد اإلرهابي ،لدى شعوب املنطقة،
وهو ما سيترك أثره القوي على الواقع
ّ
السياسي الــذي سيتمخض عن هذه
املـ ـق ــدم ــات ...م ــن ه ـنــا ك ــان ال ب ــد من
الـعـمــل عـلــى طـمــس الــوقــائــع الحاصلة
وتشويهها.
«أبـ ـ ــو م ـص ـط ـفــى الـ ــديـ ــر» صـ ـ ــورة مــن
ّ
مـشـهــد ضـخــم يـتـشــكــل فــي املنطقة.
هــو ج ــزء مــن مـعــركــة سـتـقــودنــا بعد

م ـ ـ ــدة إل ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــواب ع ـ ــن سـ ـ ـ ــؤال «م ــن
صـنــع ال ـن ـصــر؟» .واشـنـطــن وأتباعها
«يـطـبـخــون» اإلجــابــة مـسـبـقــا ...ولذلك
كان «القائد العسكري لحزب الله في
دي ــر الـ ــزور» ق ــرب ال ـحــدود مــع الـعــراق
يقف ّ
ببزته ّ
املموهة ليقول بلغة امليدان،
حـ ــزب ال ـل ــه جـ ــزء ال ي ـت ـج ــزأ م ــن ه ــذا
املـحــور املمتد مــن طـهــران إلــى الـعــراق
ف ـس ــوري ــا ول ـب ـن ــان وف ـل ـس ـطــن .حــزب
ج ــزء أســاســي مــن الـجـبـهــة اإلقليمية
التي تخوض معركة اجتثاث االرهاب
مــن املـنـطـقــة ،وه ــو سـيـكــون مــوجــودًا،
وبقدر ما تتطلبه حاجة امليدان ،في ّأي
ساحة ،أيًا كانت املسافة التي تفصلها
عن حدود لبنان .وبالتأكيد إن تظهير
هذا الوجود والدور انطالقًا من امليدان
ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى رس ــال ــة س ـي ـك ــون لـهــا
وقعها وأثرها املربك على املخططات
املضادة التي تسعى إلى سرقة النصر
أو تــوظـيـفــه ف ــي س ـيــاق خ ـي ــارات يتم
ً
تهيئة الساحة كي تلعب دورًا مكمال
ً
وبـ ــديـ ــا مـ ــن «داعـ ـ ـ ـ ــش» .وعـ ـل ــى ه ــذه
ً
الخلفية ،من املتوقع أن نشهد فصوال
إضافية من هذا الكباش في محطات
مقبلة ،ليس من الصعوبة استشراف
معالم حلقاته.

تحركهم نحو
الهدف األول من
ّ
الدير ،والمتمثل في فك الحصار
عن المدينة ومطارها العسكري

إلـ ــى ال ـع ـم ــل ف ــي وقـ ــت ق ــري ــب .وج ــاء
التقدم إلى الثردة بعد استعادة حقل
التيم النفطي والـنـقــاط املحيطة به،
بالتوازي مع فتح الطريق بني أحياء
املدينة الغربية واملـطــار عبر منطقة
املـقــابــر ،وتوسيع أمانها بالسيطرة
عـ ـ ـل ـ ــى س ـ ــريـ ـ ـت ـ ــي ج ـ ـن ـ ـيـ ــد وال ـ ـ ـحـ ـ ــرس
الجمهوري ومنطقة املعامل وشركة
ال ـك ـه ــرب ــاء .وهـ ــو م ــا س ـمــح بــوصــول
أولــى قــوافــل املـســاعــدات إلــى األهالي
ف ــي األح ـ ـيـ ــاء ال ـش ــرق ـي ــة الـ ـت ــي كــانــت
محاصرة ،وفي قرية الجفرة.
وعلى الضفة الشمالية للنهر ،تحركت
«ق ـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» من
محيط منطقة حقل املالحة في ريف
دي ــر ال ــزور الـشـمــالــي ،نـحــو الـجـنــوب،
لتصل أمــس إلــى املنطقة الصناعية
ال ـت ــي تـبـعــد ن ـحــو  12ك ـي ـلــوم ـت ـرًا عن
مدينة ديــر ال ــزور .ويمكن ّ
رد التقدم
ال ـس ــري ــع ل ـل ـق ــوات ع ـلــى هـ ــذا امل ـح ــور،
إل ــى خ ـلـ ّـوه مــن الـتـجـمـعــات السكنية
والتضاريس التي يستطيع «داعش»
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا لـ ـتـ ـع ــزي ــز دفـ ــاعـ ــاتـ ــه.
وبـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود تـ ـغـ ـطـ ـي ــة م ـ ـ ــن طـ ـ ــائـ ـ ــرات
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ل ـل ـت ـح ــرك ،اس ـت ـطــاعــت
«قـســد» السيطرة على مساحة تقدر
بـنـحــو  250ك ـي ـلــوم ـت ـرًا م ــرب ـع ــا ،وفــق
أرقام رسمية أعلنها «التحالف».
في موازاة ذلك ،لم تشهد جبهة وادي
نهر الخابور أي تحرك مماثل من قبل
«ق ـس ــد» .وه ــو م ــا يـعـكــس األول ــوي ــات
الحالية لتلك العملية الـتــي يديرها
«التحالف» وعينه على قوات الجيش
ال ـ ـسـ ــوري الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إل ـ ــى ال ــدي ــر.
فــامل ـحــور الـ ــذي اخـ ـت ــاره «ال ـت ـحــالــف»
للتحرك (ب ــن ّحـقــل املــالـحــة واملــديـنــة
الصناعية) يوفر له مكاسب تكتيكية

مهمة .فهو يقطع الطريق أمام احتمال
انسحاب «داعش» من ريف دير الزور
ال ـغــربــي وريـ ــف ال ــرق ــة ال ـج ـنــوبــي في
محيط مـعــدان نحو الضفة الشرقية
(ال ـش ـمــال ـيــة) لـنـهــر الـ ـف ــرات ،ف ــي حــال
كـثــف الـجـيــش ال ـســوري ضغطه على
تلك الجبهات بعد إتمامه فك الحصار
عن املدينة واملطار.
ك ــذل ــك ،فـ ــإن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى املــدي ـنــة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ت ـت ـي ــح ال ـت ـح ـك ــم ب ـع ـقــدة
ط ــرقـ ـي ــة مـ ـهـ ـم ــة ،تـ ــربـ ــط دي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــزور
بمنطقة الجزيرة من جهة ،وبالطريق
الرئيسي املمتد جنوبًا على الضفة
ال ـش ـم ــال ـي ــة ل ـ ـل ـ ـفـ ــرات .ويـ ـع ــد ال ـت ـق ــدم
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا ال ـ ـطـ ــريـ ــق جـ ـن ــوب ــا م ـه ـمــة
أسهل بكثير مــن التقدم على الضفة
الـجـنــوبـيــة ،بسبب ال ـفــرق الكبير في
ح ـجــم وك ـثــافــة الـتـجـمـعــات السكنية
بـ ــن ال ـض ـف ـت ــن ،إذ إن ج ـم ـيــع املـ ــدن
والنواحي في محيط وادي النهر تقع
على الضفة الجنوبية .وسوف ّ
يفوت
إحكام «قسد» السيطرة على الضفة
الـشـمــالـيــة املـقــابــل ملــديـنــة دي ــر ال ــزور،
ال ـفــرصــة أم ــام الـجـيــش لـعـبــور النهر
ومـ ـح ــاول ــة ال ـت ـق ــدم ج ـن ــوب ــا لـحـصــار
معاقل «داعش» هناك .كما أنه سيفتح
املجال أمام تدخل طائرات «التحالف»
ضد الجيش وحلفائه ،في أي تحرك
مستقبلي عبر النهر ،بحجة حماية
ال ـ ـشـ ــركـ ــاء عـ ـل ــى األرض ،فـ ــي تـ ـك ــرار
لسيناريو ري ــف الــرقــة الـجـنــوبــي في
محيط الرصافة .وهو ما يتفق مع ما
أك ــده م ــرارًا عــدد مــن قـيــاديــي «قـســد»،
ً
ن ـقــا عــن مـســؤولــي «ال ـت ـحــالــف» ،عن
ت ـع ـهــد األخـ ـي ــر ب ـم ـنــع ق ـ ــوات الـجـيــش
السوري من عبور الفرات.
(األخبار)

ّ
واشنطن غير جادة
في الحل

بعدما بدا ليل الجمعة ـ السبت،
ُلدقائق ،أن ثمة بابًا قد
فتح على حل األزمة الخليجية
التي دخلت شهرها الرابع ،عاد
الخالف سريعًا إلى النقطة الصفر،
ّ
ليتبين أن االتصال السعودي
القطري األخير لم يكن أكثر من
استجابة ،على مضض ،لرغبة
أميركية في كسر ّالجليد ،ال
تزال ،هي األخرى ،هشة ودون
مستوى التوسط الجاد بين
«األشقاء» المحتربين
ي ـ ـبـ ــدو أن م ـ ـسـ ــار األزم ـ ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
ّ
ً
سـيـظــل ،كما بــدايـتــه ،حــافــا باملفاجآت
والتطورات الدراماتيكية التي تسبق في
سرعتها أي افـتــراضــات حــول الـتــداعــي
امل ـن ـط ـقــي لـ ــأحـ ــداث .هـ ــذا م ــا أوح ـ ــت به
ت ـط ــورات لـيــل الـجـمـعــة  -ال ـس ـبــت ،الـتــي
دخـ ــل ع ـلــى خ ـط ـهــا ال ـع ـن ـصــر األم ـيــركــي
بـقــوة ،مــن دون أن يتمكن مــن فتح كوة
حقيقية في جدار النزاع ،ملراوحته ،إلى
اآلن ،في دائرة التمنيات والدعم اللفظي
الكويتية .مراوحة تنبئ ،إلى
للوساطة ّ
َ
جانب تعنت طرفي الخالف وحرصهما
ع ـلــى ع ــدم ال ـظ ـه ــور ،ول ــو ل ـس ــاع ــات ،في
ـراج ــع ،بـ ــأن أم ــام
مـظـهــر امل ـت ـن ـ ِ
ـازل واملـ ـت ـ ِ
حلحلة الشقاق املستجد عقبات كــأداء،
َّ
ً
وخط سير طويال ال يخلو من احتماالت
التصعيد.
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،عـ ــادل
الجبير ،كــان واضحًا أمــس في تأكيده
«(أنـ ـ ـن ـ ــا) ال زلـ ـن ــا فـ ــي (م ـ ـسـ ــار) ات ـخ ــاذ
اإلجـ ــراء ات فــي هــذا ال ـشــأن ،وسنستمر
ع ـلــى مــوق ـف ـنــا إلـ ــى أن تـسـتـجـيــب قـطــر
إلرادة املـجـتـمــع ال ــدول ــي ف ــي ال ـكــف عن
دعـ ــم اإلرهـ ـ ـ ــاب والـ ـتـ ـط ــرف وت ـم ــوي ـل ــه».
وأض ــاف الجبير ،فــي مؤتمر صحافي
م ـش ـتــرك م ــع ن ـظ ـيــره ال ــروس ــي سـيــرغــي
الفــروف الــذي يــزور السعودية(« ،أننا)
نريد جدية في إيجاد حل لهذه األزمة
يؤدي إلى تطبيق املبادئ التي تدعمها

ج ـم ـي ــع دول الـ ـع ــال ــم ،وه ـ ــي ع ـ ــدم دع ــم
اإلره ــاب ،وعــدم تمويل اإلره ــاب ،وعدم
اسـتـضــافــة أش ـخــاص مـطـلــوبــن ،وعــدم
نشر الكراهية والتطرف ،وعدم التدخل
فــي شــؤون ال ــدول األخ ــرى» ،متابعًا أن
«على قطر أن تستجيب لهذه الطلبات
لنفتح صفحة جديدة».
مواقف تستعيد ما ورد في بيان وزارة
الـخــارجـيــة الـسـعــوديــة ال ــذي ص ــدر قبل
يومني ،تعليقًا على التوصيف القطري
ل ــات ـص ــال ال ـهــات ـفــي ال ـ ــذي أجـ ـ ــراه أمـيــر
ق ـط ــر ت ـم ـيــم بـ ــن ح ـم ــد آل ثـ ــانـ ــي ،بــولــي
العهد السعودي محمد بــن سلمان ،إذ
رأى البيان أن مــا نشرته وكــالــة األنباء
القطرية من اتفاق الطرفني على تكليف
مبعوثني مــن كــل دول ــة لــ«بـحــث األم ــور
الـخــافـيــة بـمــا ال ي ـت ـعــارض م ــع سـيــادة
ال ـ ـ ــدول»« ،اس ـت ـم ــرار لـتـحــريــف الـسـلـطــة
القطرية للحقائق ،ودلـيــل واض ــح على
أن السلطة الـقـطــريــة لــم تستوعب بعد
أن السعودية ليس لديها أي استعداد
للتسامح مــع تحوير السلطة القطرية
لالتفاقات والحقائق».

وزير خارجية البحرين:
أمير قطر منافق ال
يصدق في وعد له
ّ
ويظهر أن أكثر ما استفز الرياض ،عقب
إعالنها أن تميم «أبــدى خــال االتصال
رغبته فــي الجلوس إلــى طــاولــة الحوار
وم ـنــاق ـشــة م ـطــالــب الـ ـ ــدول األرب ـ ـ ــع ،بما
يـضـمــن مـصــالــح ال ـج ـم ـيــع» ،ه ــو الـنـبــرة
«االس ـت ـع ــائ ـي ــة» الـ ـت ــي انـ ـط ــوى عـلـيـهــا
الـ ـبـ ـي ــان ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،وال ـ ـتـ ــي أوح ـ ـ ــت ب ــأن
الــدوحــة ال تستعجل الـحــل كيفما كــان،
وكــذلــك مــا حمله مــن إص ــرار عـلــى مبدأ
ّ
بمحددات ال
«سيادة الدول» ،في تشبث
تعترف دول املقاطعة بشرعيتها .ولعل
ه ــذه «اإله ــان ــة» املـتـعـ ّـمــدة مــن قـبــل قطر
هي التي حملت السعودية على قرارها
«تعطيل ّ
أي حوار أو تواصل مع السلطة

ّ
أكثر ما استفز الرياض هو النبرة «االستعالئية» التي انطوى عليها البيان القطري (أ ف ب)

ف ــي ق ـط ــر ح ـت ــى ي ـص ــدر م ـن ـهــا تـصــريــح
توضح فيه موقفها في شكل علني ،وأن
تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع
ما تلتزم به».
وأيــا تكن حقيقة مــا دار خــال االتصال
الهاتفي بني تميم وابن سلمان ،فإن من
شبه املؤكد أنه جرى ً
بناء على طلب من
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،الذي
يـظـهــر أن زي ـ ــارة أم ـي ــر ال ـكــويــت صـبــاح
األح ـم ــد ال ـج ــاب ــر ال ـص ـب ــاح لـ ــه ،وإي ـ ــاءه
فــي تصريحاته عقب مـحــادثــات البيت
األبيض األزمة الخليجية أولوية فائقة،
وحديثه الجدي عن سيناريوات خطيرة
كــانــت مـطــروحــة ل ـل ـتــداول ،كلها عــوامــل
أح ــرج ــت ت ــرام ــب ودف ـع ـت ــه إل ـ ــى تـلـ ّـبــس
لبوس الوسيط ،من دون أن تتم ترجمة
ذلك عمليًا سوى بالطلب من الطرفني أن
يتحادثا.
ال م ـبــاالة أمـيــركـيــة تـجــد فـيـهــا روسـيــا،
عـ ـل ــى م ـ ــا يـ ـ ـب ـ ــدو ،ف ــرصـ ـتـ ـه ــا األن ـ ـسـ ــب،
الستغالل الشقاق الخليجي في تعزيز
أجندتها داخــل ســوريــا .هــذا مــا أنبأت
بــه أم ــس تـصــريـحــات وزي ــر الـخــارجـيــة
الروسي ،عقب لقائه نظيره السعودي
ف ــي ج ـ ــدة .ص ـح ـيــح أن الف ـ ـ ــروف ،ال ــذي
التقى الحقًا امللك السعودي سلمان بن
عبد العزيز ،أفرد جزءًا من تصريحاته
ّ
مجددًا
للحديث عن األزمــة الخليجية،
م ــوق ــف ب ـ ـ ــاده فـ ــي «ت ـف ـض ـي ــل ت ـســويــة
االختالفات عن طريق املفاوضات ،ومن
خ ــال الـتـعـبـيــر امل ـبــاشــر ع ــن امل ـخ ــاوف،
والتوصل إلى حلول تأخذ في االعتبار
م ـخ ــاوف وم ـصــالــح جـمـيــع األطـ ـ ــراف»،
وم ــؤكـ ـدًا «(أنـ ـن ــا) م ـهـتـمــون ب ــأن تسفر
ُ
ج ـم ـيــع جـ ـه ــود ال ــوس ــاط ــة الـ ـت ــي ت ـب ــذل
حــالـيــا عــن نـتــائــج ،وبــاس ـت ـعــادة وحــدة
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي» ،إال أن
الـسـيــاق ال ــذي تـنــدرج فــي إط ــاره زيــارة
َ
امل ـس ــؤول ال ــروس ــي ،بـجــولــتـيـهــا األول ــى
وال ـثــان ـيــة ،لـلـمـنـطـقــة ،وامل ـح ـط ــات الـتــي
تتضمنها (الـسـعــوديــة وقـطــر واألردن
أهـمـهــا) ،وكــذلــك تـشــديــده ،مــن الــدوحــة
ومـ ــن الـ ــريـ ــاض ،ع ـل ــى مـ ـب ــدأي «خ ـفــض
التصعيد» و«توحيد املـعــارضــة» (قــال
الفـ ـ ــروف أمـ ــس إن مــوس ـكــو وال ــري ــاض
تعتبران إنشاء مناطق آمنة في سوريا
خ ـطــوة إل ــى األمـ ــام ،تـســاعــد فــي تعزيز
ن ـظ ــام وق ــف األعـ ـم ــال ال ـع ـس ـكــريــة وحــل
ال ـق ـضــايــا اإلن ـس ــان ـي ــة) ،ت ـشــي ب ــأن حــل
األزمــة الخليجية ليس إال بندًا ثانويًا
على أجندة موسكو السياسية.
إزاء ذلـ ـ ـ ــك ،وفـ ـ ــي ظـ ــل فـ ـش ــل ال ــوسـ ـط ــاء
اإلقليميني والدوليني في إحراز أي تقدم
على طريق التقريب بني َ
طرفي النزاع،
يخلو الجو للتصعيد املتبادل املفتوح
على غير احتمال ،خصوصًا أن التراشق
الـ ـسـ ـي ــاس ــي واإلعـ ـ ــامـ ـ ــي عـ ـل ــى ال ـح ـل ـبــة
الخليجية بلغ ،خالل اليومني املاضيني،
ً
مستوى مهوال ،إذ وصف وزير خارجية
ال ـب ـحــريــن ،خ ــال ــد ب ــن أح ـم ــد آل خـلـيـفــة،
ف ــي ت ـغــريــدة عـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،أم ـيــر قطر
بـ«املنافق الــذي ال يصدق في وعــد له».
وأع ـق ـبــت ذل ــك ت ـغ ــري ــدات ل ــوزي ــر الــدولــة
اإلمـ ــاراتـ ــي ل ـل ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ،أن ــور
قرقاش ،دعا فيها الدوحة إلى «الكف عن
املناورة بعد أن باعت سيادتها بخسًا،
وأن تتعامل ظاهرًا وباطنًا بشفافية ،فال
سبيل غير ذلك ،وأقصر الطرق الصراحة
ّ
مع الرياض» ،متهمًا قطر بمحاولة «دق
ظبي
إسفني الخالف بني الرياض وأبــو ّ
عبر طرحها اإلعالمي الساذج» ،حاضًا
إيــاهــا عـلــى أن تـعـلــم أن «األزم ـ ــة ليست
مصطنعة ،بل نتيجة لدعمها للتطرف
والتآمر على استقرار جيرانها ،هي أزمة
سياسية حقيقية عالجها غير إعالمي».
(األخبار)

