الخميس  15حزيران  2017العدد 3201

العالم

وعلى الرغم من الدفع اإلقليمي والدولي
ال ــذي تـحـظــى ب ــه الــوســاطــة الـكــويـتـيــة،
إال أنـهــا لــم تـفــرز ،إلــى الـيــوم ،أي جديد
ع ـلــى خ ــط األزم ـ ـ ــة .هـ ــذا م ــا أك ـ ــده وزي ــر
الخارجية التركي نفسه عندما قال من
أن ـقــرة ،قبيل توجهه إلــى الــدوحــة« ،إن
أمير الكويت زار الــدول األربــع وأبلغها
تمنياته الطيبة ،إال أننا لم َنر أي مقترح
ملموس أو ّوسيلة تتعلق بكيفية حل
األزمـ ـ ـ ــة» .ت ـعــقـ ٌـد ال تـ ــزال الـتـصــريـحــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلم ـ ــارات ـ ـي ـ ــة تـ ـص ــب فــي
اتجاه تعزيزه ،ال الحد منه تجاوبًا مع
مـســاعــي ال ـحــل .ولـ ـ ّـوح سفير اإلمـ ــارات
لــدى واشنطن ،يوسف العتيبة ،أمس،
بـ«تصعيد الضغط االقتصادي مجددًا

(عـ ـل ــى قـ ـط ــر) م ــا ل ــم يـ ـح ــدث ت ـغ ـيــر فــي
السياسة ،أو مفاوضات تقود إلى تغير
في السياسة».
وكشف العتيبة أن الــدول األربــع التي
قاطعت قطر تعمل على إع ــداد قائمة
مــوحــدة بمطالبها مــن ال ــدوح ــة« ،مــن
امل ـتــوقــع تسليمها ل ـلــواليــات املـتـحــدة
ق ــري ـب ــا جـ ـ ـدًا» ،م ــوض ـح ــا أن «امل ـط ــال ــب
تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ـم ـ ـجـ ــاالت دعـ ـ ـ ــم اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب،
والـتــدخــل فــي الـشــؤون الداخلية لهذه
الـ ـ ــدول ،وال ـه ـج ـمــات عـلـيـهــا م ــن خــال
منصات إعالمية مملوكة لقطر» .ونفى
العتيبة «وج ــود جــانــب عـسـكــري ألي
شيء نفعله».
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب الـ ـقـ ـط ــري ،ب ـ ـ ــرزت جـمـلــة
تصريحات لرئيس وزراء قطر ووزير
خارجيتها السابق ،حمد بن جاسم آل
ثاني ،أدان فيها االتهامات املوجهة إلى
بالده بدعم اإلرهاب ،داعيًا إلى أن يقف
القانون الدولي أمام «تجاوزات الدول
التي قامت بحصار قطر» .وفــي حوار
تلفزيوني ،رفض املساس بسيادة قطر
أو «التشكيك في نزاهتها» ،مشيرًا إلى
أن بالده «شريكة ألميركا في مكافحة
اإلرهــاب بعد (هجمات) الحادي عشر
مــن سبتمبر» .واعـتــرف بــأن «الجميع
ارتـكــب أخـطـ ً
ـاء فــي ســوريــا» بمن فيهم
األم ـي ــرك ـي ــون ،مـتــابـعــا أن ــه «م ــع م ــرور
الــوقــت اكتشفنا أن بعض الجماعات
لـ ـه ــا أج ـ ـ ـنـ ـ ــدات أخـ ـ ـ ــرى وت ــوقـ ـفـ ـن ــا عــن
ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــا» .وحـ ــول ال ـعــاقــة مع
«اإلخــوان» ،رأى أن الجماعة «تنضوي
تحت لوائها جماعات متعددة ،فمنهم
من يمثلون الشعب في برملانات بعض
ال ـ ـ ــدول ،وم ـن ـهــم م ــن يـنـتـهــج ال ـع ـنــف»،
مشددًا على «ضرورة التفريق بني تلك
الجماعات» .وبشأن العالقة مع إيران،
تحدث عن «وجود عالقات طبيعية مع
إيران ،ألنها دولة جارة ونشترك معها
بحقل للغاز ،ووجود هذه العالقات ال
يعني أننا ضد حلفائنا وإخواننا في
مجلس التعاون الخليجي».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ات ـه ـم ــت م ـفــوض ـيــة
األمــم املتحدة لحقوق اإلنـســان ،أمــس،
اإلم ـ ــارات والـبـحــريــن بــانـتـهــاك حقوق
اإلن ـ ـس ـ ــان عـ ـب ــر الـ ـتـ ـه ــدي ــد ب ـس ـج ــن أو
ت ـغــريــم م ــن ي ـب ــدون تـعــاطـفــا م ــع قـطــر،
ـاط ـع ــة األربـ ـ ــع إل ــى
داعـ ـي ــة الـ ـ ــدول امل ـق ـ ِ
احترام حقوق مواطنيها ،إال أنــه على
الــرغــم مــن تـحــذيــرات املنظمة الدولية،
ب ــدأت دول الخليج تنفيذ تهديداتها
ً
فعال ،مستهلة إياها بحبس بحريني
أظـهــر «تـعــاطـفــا» مــع قطر على مواقع
التواصل االجتماعي.
(األخبار)

األمر وبتفاهم مع «النهضة» نفسها.
بدورها ،تفهم «النهضة» ما يطرحه
ال ـب ــاج ــي ،وت ـع ـت ـبــره جـ ــزءًا م ــن حــزمــة
الـتــوافـقــات مـعــه .وبـنـ ً
ـاء عليه ،تخلت
الحركة عن حليفها الرئيس السابق
مـ ـنـ ـص ــف امل ـ ـ ـ ــرزوق ـ ـ ـ ــي ،ألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب مــن
بينها عدم تـ ّ
ـردده في اتهام اإلمــارات
بـتـمــويــل «الـ ـث ــورة امل ـض ــادة ف ــي دول
الــرب ـيــع الـ ـع ــرب ـ ّـي» .وه ــي تـتـمـنــع عن
اس ـ ـ ّت ـ ـهـ ــداف اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وم ـ ـحـ ــورهـ ــا،
وخففت من نقدها للرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي ،ومن مساندتها
لـ«اإلخوان» في ليبيا.
وتـ ـح ــاول «ال ـن ـه ـضــة» إعـ ـ ــادة هيكلة
ّ
السياسي باتجاه
تنظيمها وطرحها
ّ
«إخواني» ،وهو
التخلي عن أي طابع
ما قامت به في مؤتمرها األخير من
خ ــال مــا سـ ّـمـتــه «فـصــل ال ــدع ـ ّ
ـوي عن
ّ
السياسي» .لكن ما يجمع «النهضة»
ّ
بقطر أكبر من توافقاتها املرحلية مع
قائد السبسي.
ّ
إعالميًا
تــوفــر اإلم ــارة للحركة دعـمــا
مهمًا ،فهي من تخفف عنها الضغط
ف ــي ح ـ ــال اش ـ ـتـ ــداد ال ـن ـق ــد اإلع ــام ـ ّـي
امل ــوج ــه ل ـه ــا ،وت ــوف ــر ل ـهــا ش ـب ـكــة من
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات وم ـ ـ ــراك ـ ـ ــز ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
وتدريبًا لشبابها (توفر تركيا أيضًا
هذا النوع من الدعم) ،وهي مستعدة
ّ
إلسنادها في املستقبل بكل ما سبق،
ّ
ّ
رسمي.
اقتصادي
إضافة إلى دعم
أقصى ما للحركة القيام به مرحليًا
هو االنحناء مع العاصفة ،إذ بالرغم

ّ
خصوصية تجمع
من وجود «عالقة
حــركــة الـنـهـضــة وق ـطــر( ،ف ــإن ــه) يجب
االل ـت ــزام بـمــوقــف ال ــدول ــة» كـمــا يؤكد
ّ
السياسي
لطفي زي ـتــون ،املـسـتـشــار
لراشد الغنوشي وأحــد أهــم رجــاالت
جـنــاحــه داخ ــل ال ـحــركــة ،وه ــو جـنــاح
يـ ـب ــدو أن ـ ــه ي ـس ـعــى إل ـ ــى ال ـب ـح ــث عــن
ت ـســويــات وح ـل ــول وس ــط ف ــي مـقــابــل
ّ
جذرية.
جناح أكثر
ّ
لـكــن وم ــع اش ـتــداد األزم ــة الخليجية
في األيــام املاضية ،يبدو أن للمسألة
نهايات أخرى .فقد تزامن إعالن خبر
زيـ ـ ــارة قــري ـبــة لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة
إل ـ ــى مـ ـص ــر ،م ــع بـ ـ ــروز أخـ ـب ــار تـفـيــد
ب ـ ـ ـ ــإص ـ ـ ـ ــدار مـ ـ ـن ـ ــع رس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ّـي ل ـ ــدخ ـ ــول
ب ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـيــات «اإلخـ ــوانـ ـ ّـيـ ــة»
ّ
واإلسالمية مثل يوسف القرضاوي،
ووجــدي غنيم ،وعاصم عبد املاجد،
إلى تونس .قد يكون املنع عبارة عن
«إع ـ ــان ن ــواي ــا طـ ّـي ـبــة» م ــن السبسي
إل ــى الـسـيـســي قـبــل أي ــام م ــن ال ــزي ــارة
ال ــرس ـم ـ ّـي ــة ،أو ت ـج ــاوب ــا م ــع ضـغــوط
مزعومة من اإلمارات (تحدث اإلعالم
القطري في األيام املاضية عن وجود
مساع ّ
لجر تونس إلى اتخاذ موقف
ٍ
ّ
مــوال ألبــو ظـبــي) .وجــديــر بالذكر أن
زيارة السبسي إلى مصر تتأجل منذ
ّ
أكـثــر مــن ع ــام ،خــاصــة أن «النهضة»
أعـلـنــت عــدم اسـتـعــدادهــا للمساهمة
ف ــي اس ـت ـق ـبــال الــرئ ـيــس امل ـص ــري في
حال زيارته تونس.
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ّ
الجيش يواصل ربط المحاور ...ويتحضر للسخنة
خـ ـط ــوة إض ــافـ ـي ــة فـ ــي مـ ـس ــار ع ـم ـل ـيــات
ال ـبــاديــة امل ـم ـتــدة عـلــى مـحــافـظــات ع ــدة،
خ ـط ــاه ــا ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري أمـ ـ ــس ،فــي
س ـب ـيــل وصـ ــل امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي ت ـحــررهــا
القوات السورية ،والسيطرة على نقاط
ارت ـكــاز جــديــدة بـهــدف الـتـقــدم فــي عمق
البادية نحو السخنة والحدود.
ف ــال ـع ـم ـل ـي ــات ت ـظ ـه ــر إصـ ـ ـ ـ ــرار ال ـج ـي ــش
وحلفائه على التقدم في عمق البادية،
وتأمني املــدن والـطــرق الرئيسية شرقي
الـ ـب ــاد ،ب ـه ــدف ش ـبــك املـ ـح ــاور بعضها
ببعض لتشكل جبهة واحدة ال تشوبها
ُ َ
ثـ ــغـ ــر قـ ــد ي ـس ـت ـغ ـل ـهــا ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»
لضرب إنجازات عمليات البادية.
وعلى خــط التقدم فــي الــريــف الجنوبي
الغربي ملدينة الرقة ،عمل الجيش على
تـثـبـيــت مــواق ـعــه ف ــي مـحـيــط الــرصــافــة،
بعد أن وصلت قواته إلى محيط محطة
بترول الرصافة (حقل صفية النفطي)،
باإلضافة إلى توسيع نطاق أمان طريق
إث ــري ــا ـ ـ ـ خ ـن ــاص ــر .وفـ ــي م ـح ـيــط ت ــدم ــر،
اس ـت ـم ــرت ع ـم ـل ـيــات ال ـج ـي ــش لـتــوسـيــع
نـطــاق األم ــان حــول املــديـنــة ،وقــد أعلنت
ق ــوات الجيش وحلفائه السيطرة على
ما يقارب  100كلم مربع في بادية تدمر
جنوب وشمال شرق املدينة.
وعـ ـل ــى ط ــري ــق الـ ـتـ ـق ــدم ن ـح ــو ال ـس ـخ ـنــة
(شمال تدمر وجنوب غرب مدينة دير
الزور) ،استطاع الجيش السيطرة على
مـنـطـقــة وم ـث ـلــث آراك ،ل ـت ـكــون تـلـقــائـيــا
الوجهة املقبلة للقوات على هذا املحور
ه ــي م ــدي ـن ــة ال ـس ـخ ـن ــة .وإل ـ ــى ال ـج ـنــوب
ال ـ ـشـ ــرقـ ــي مـ ـ ــن آراك ،تـ ـمـ ـك ــن ال ـج ـي ــش
وح ـل ـف ــاؤه م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى املـحـطــة
ال ـثــال ـثــة وم ـط ــاره ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ما
يعرف بمنطقة التليلة.
تــواصــل قضم الجيش مناطق إضافية
في البادية ،وتزامن مع إعالن مسؤولني
ّ
عـ ـسـ ـك ــري ــن أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن أن «الـ ـجـ ـي ــش
األم ـ ـيـ ــركـ ــي نـ ـق ــل م ـن ـظ ــوم ــة ال ــراجـ ـم ــات
ال ـص ــاروخ ـي ــة امل ـت ـع ــددة  HIMARSمن
األردن إلى جنوب سوريا ،بهدف تعزيز
قــاعــدة التنف العسكرية» .وكــانــت مثل
ه ــذه املـنـظــومــة الـصــاروخـيــة قــد نشرت
ف ــي ش ـم ــال ــي س ــوري ــا مل ـس ــاع ــدة «ق ـ ــوات
سوريا الديمقراطية» في معاركها ضد
«داعـ ـ ــش» .وق ــد س ــرت أخ ـب ــار ع ــن إقــامــة
ق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة أم ـيــرك ـيــة ج ــدي ــدة في
ّ
املنطقة املحيطة بالتنف ،إال أن املتحدث

باسم «التحالف» الذي تقوده الواليات
املـتـحــدة ،الكولونيل راي ــان دي ـلــون ،أكد
فــي حــديــث إلــى وكــالــة «روي ـت ــرز» أن «ال
قاعدة جديدة في املنطقة» .وأشــار إلى
ّ
أن «ق ــوات التحالف فــي بعض األحيان
ت ـقــوم ب ــدوري ــات وت ــدري ـب ــات ف ــي مــواقــع
خــارج التنف يمكن اإلبقاء عليها أليام
أو أسابيع».
وي ـت ــرك ن ـشــر ه ــذه امل ـن ـظــومــة ت ـســاؤالت
ع ــن وجـ ـه ــة اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،ب ـع ــد ن ـجــاح

سيطر الجيش السوري
على حقل آراك ومطار T3

الجيش السوري وحلفائه في الوصول
إلــى الـحــدود العراقية عبر طريق يغلق
منطقة وجود القوات الخاصة األميركية
وامل ـج ـمــوعــات ال ـســوريــة الـعــامـلــة معها
جنوب سوريا ،في محيط معبر التنف.
إذ إن هـ ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــات ت ـ ـعـ ـ ّـول عـلــى
امل ـن ـظــومــة ال ـص ــاروخ ـي ــة السـتـخــدامـهــا
للسيطرة على املزيد من األراضــي على
ال ـح ــدود وال ـت ـحــرك نـحــو مـحــافـظــة ديــر
ال ــزور ،عبر خبر «الـكــوريــدور» السوري
الـ ــواصـ ــل إل ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ،ل ـك ــن م ــن دون
ال ـت ــأث ـي ــر ف ــي ال ـن ـق ـطــة الـ ـح ــدودي ــة ال ـتــي
تسيطر عليها الوحدات السورية.
وفــي مــا يخص مجريات معركة الــرقــة،
أعلن إبراهيم كالني ،السكرتير الصحفي
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،أن
«أنقرة ال تزال قلقة من نشاطات القوات
الكردية السورية».
وق ـ ــال« :ل ـقــد أك ــدن ــا عـلــى ال ـف ــور أن ـنــا لن
نشارك في العملية في الرقة ،إذا شارك
(األكراد) فيها .ووعدت الواليات املتحدة
بأنهم لن يستخدموا السالح األميركي
ض ــد تــرك ـيــا وأنـ ـه ــم س ـي ــرح ـل ــون ،ولـكــن
قلقنا ال ي ــزال مـسـتـمـرًا .ونـحــن ن ــرى أن
األكراد لم يتركوا األراضي العربية التي
احتلوها ولم يرحلوا عنها .نفس الشيء
نـ ــراه ف ــي ت ــل أب ـيــض (ب ـل ــدة عـلــى ح ــدود
تركيا)».

وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أعـ ـ ــرب مـحـقـقــون
م ـخ ـت ـصــون ب ـج ــرائ ــم الـ ـح ــرب ف ــي األم ــم
املـتـحــدة عــن الـقـلــق الـشــديــد إزاء الـعــدد
«الـ ـه ــائ ــل» م ــن ال ـق ـت ـلــى امل ــدن ـي ــن الــذيــن
يسقطون في الغارات الجوية في معركة
مدينة الرقة.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـيــق ب ــاول ــو
سيرجيو بينييرو ،أمام مجلس حقوق
اإلن ـ ـسـ ــان األم ـ ـمـ ــي« :ن ـش ـي ــر بــال ـت ـحــديــد
ّ
إل ــى أن تـكـثـيــف الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة الـتــي
مهدت الطريق أمام إحراز قوات سوريا
الديموقراطية تقدمًا في الرقةّ ،أدى ،إلى
جانب العدد الهائل من القتلى املدنيني،
إلى فرار  160ألف مدني من منازلهم».
وصرحت العضو في اللجنة كــارن أبو
ً
زيد قائلة« :سجلنا عدد القتلى املدنيني
نتيجة الغارات الجوية للتحالف ،وبلغ
باإلجمال  »300قتيل.
ّ
وأضافت أن  200من هؤالء قتلوا في 21
آذار في غارة جوية على بلدة املنصورة
الـتــي تـقــع عـلــى بـعــد نـحــو  30كـلــم غــرب
الرقة.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،رجـ ــح امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي إل ــى
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ،س ـ ـت ـ ـي ـ ـفـ ــان دي م ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــورا،
استئناف السوريني مفاوضاتهم الشهر
ّ
املقبل في جنيف ،مشيرًا إلى أن انعقاد
ه ــذه امل ـفــاوضــات ره ــن بـثـبــات «مناطق
ّ
الحد من التصعيد» .وأضــاف أن «النية
م ـع ـق ــودة» ع ـلــى االج ـت ـم ــاع ف ــي أسـتــانــا
مطلع تموز املقبل عشية قمة مجموعة
«العشرين» فــي هــامـبــورغ ،وربـمــا «قبل
أن نستأنف اجتماعات جنيف كذلك».
وب ـص ــدد االت ـف ــاق ب ـشــأن األط ـ ــراف الـتــي
ستوكل إليها مراقبة ثبات وقــف النار
في املناطق املــذكــورة ،قــال« :هــذه مسألة
م ـع ـق ــدة ل ـل ـغ ــاي ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ب ـهــذا
ال ـ ـصـ ــدد م ـن ـع ـق ــدة فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــراهـ ــن،
تزامنًا مع حديثي هذا».
وع ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء املـ ــرت ـ ـقـ ــب بــن
الــرئ ـي ـســن ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن
واألمـيــركــي دونــالــد تــرامــب على هامش
قـ ـم ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــ ،20عـ ـ ـ ـ ّـول دي م ـ ـس ـ ـتـ ــورا ع ـلــى
الــزعـيـمــن ،متمنيًا أن يـسـهــم لقاؤهما
في تحريك التسوية السورية .وأضاف:
«عندما تتفق موسكو وواشنطن على
بعض القضايا ،يسهل حينها التأثير
في األطراف األخرى املنخرطة في األزمة
السورية ،والفرصة لذلك قائمة».
(األخبار)

العبادي «الوسطي» :أذهب إلى السعودية ...ثم إلى إيران
علمت «األخبار» من مصادر عراقية رفيعة ،أن رئيس الوزراء
القليلة املـقـبـلــة العاصمة
حـيــدر ال ـع ـبــادي ،س ـيــزور فــي ّاألي ــام ً
السعودية الــريــاض ،حيث سيلبي دعــوة قد وجهها إليه امللك
السعودي سلمانً بن عبد العزيز .وأضافت املصادر أن العبادي
ّ
سيتوجه مباشرة من هناك إلى العاصمة اإليرانية طهران.
ووفق املعلومات ،فإن الفريق الخاص بالعبادي يرفض الحديث
ّ
ّ
ـ«حساسية األمر» .،وأكد بعض الزمالء
عن زيارته وتفاصيلها ل
الـعــراقـيــن ،فــي حديثهم إلــى «األخ ـبــار» ،أن «الـفــريــق اإلعــامــي
الخاص برئيس الحكومة ّ
االتصاالت الواردة إليه»،
تعمد تجاهل ّ
رافضًا الحديث أو اإلدالء ّ
بأي تصريح يتعلق بتفاصيل الزيارة.
ّ
ـام عــراقـيــة ع ــدة قــد حـسـمــت ،فــي اليومني
وكــانــت وســا ّئــل إع ـ ٍ
ـأن األرب ـعــاء (أم ــس) هــو مــوعــد زي ــارة الـعـبــادي إلى
املــاضــن ،ب ـ
الرياض ،إال أن األخير  -في مؤتمره الصحافي  -رفض الحديث
في التوقيت وأسباب الزيارة.
ورفــض ربــط زيــارتــه بــاألزمــة الخليجية املستجدة ،رافـضــا أن
أحد فيها ،إال أن املعلومات تشير إلى أن العبادي
يكون طرفًا مع ٍ
ـرى مــن ال ـض ــروري «اح ـت ــواء األزم ـ ــة» ،وح ـتــى ال ــدخ ــول على
يـ ّ
خط «حل األزمــة» مع الكويت .ويحاول رئيس الحكومة إبعاد
التساؤالت عن زيارته ،لحساسية توقيتها .إال أنها ،رغم ذلك،
تأتي وسط ضغط «ملكي كبير» على العبادي لزيارة اململكة،
في رسال ٍة إلى الدوحة ،بهدف الضغط على جيران قطر لعزلهم
عنها؛ ثانيًا تــريــد الــريــاض مــن بـغــداد تسجيل مــوقــف جديد

ضد الدوحة ،وتحديدًا ضد الــدور القطري في «دعــم املنظمات
اإلرهابية» (بعد احتجاز العبادي ملاليني الدوالرات القادمة من
الــدوحــة إلــى بـغــداد ،عقب إطــاق ســراح الرهائن القطريني في
ّ
الـعــراق)؛ ثالثًا تسعى الرياض إلى كسب العبادي ًفي صفها،
وإخــراج العراق «نهائيًا من الفلك اإليــرانــي»ّ ،
خاصة أن انفتاح
العبادي ونيته إخ ــراج الـبــاد مــن االصطفافات اإلقليمية أمــرٌ
ّ
تـ ّ
هبات
وتشجع عليه وتترجمه على شكل
ـرحــب بــه اململكة،
ٍ
ّ
مالي ٍة ضخمة إلعادة إعمار املناطق املتضررة جراء الحرب على
«داعش».
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ّ
مقربيه أن «لقائي مع امللك سلمان (على هامش القمة العربية
األخيرة) ال يعني أنني سأزور الرياض في املستقبل القريب»،
إال أن الدعوات التي تلقاها سابقًا لم تكن بحجم الدعوة القائمة
هذه ّ
املرة.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أيـضــا أن ال ـع ـبــادي ال يــريــد تــوريــط نفسه
لحسابات محلية عــراقـيــة ،كي
فــي السجال الخليجي الـقــائــم،
ٍ
ُ
ال تـسـتـخــدم ض ــده فــي الـكـبــاش الـسـيــاســي الـقــائــم فــي الـبــاد،
وتحديدًا في االنتخابات النيابية املقبلة.
ّ
فالرجل يريد الخروج بصورة «الوسطي» ،يلبي دعوة السعودية،
ويـحـ ّـل ضيفًا فــي إي ــران ،ومـ ّ
ـروجــا لنفسه بــ«رجــل التفاهمات
واحتواء األزمات الداخلية واملحيطة في العراق».
(األخبار)

