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العالم

سوريا

واشنطن تحشد حلفاءها في إيطاليا :نحو حصار موسكو
أتاح العدوان األميركي
األخير على سوريا لواشنطن
العودة إلى قيادة حلفائها
في جبهة غربية مضادة
لموسكو ،تضع نصب أعينها
الضغط على الجانب الروسي
وإجباره على التخلي عن
دعمه للحكومة الشرعية
في دمشق وعن تحالفاته
التي امتدت لسنوات في
الميدان السوري

رأى أيرولت أن على
روسيا الحذر من أن
تصبح «ضحية» للنزاع
السوري (أ ف ب)

تسعى واشنطن إلى ترجمة الهجمات
التي نفذتها ضد سوريا عبر تحشيد
جبهة غربية مضادة ملوسكو تحاول
ف ــك ارت ـبــاط ـهــا م ــع ط ـه ــران ودم ـش ــق.
وتهدد باحتماالت التصعيد وتنفيذ
ضــربــات مستقبلية ضــد أه ــداف في
ّ
موسعة هامش استنكارها
ســوريــا،
للهجمات الحكومية ،ليشمل جميع
أنــواع القصف الجوي ،وفق ما أشار
إليه البيت األبيض أمس.
ف ــي امل ـقــابــل ،ت ـبــدو روس ـيــا مستعدة
ملـ ـع ــرك ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــة م ـ ــع صــدي ـق ـت ـهــا
ال ـغــرب ـيــة وشــري ـك ـت ـهــا ف ــي مـجـمــوعــة
الــدعــم الــدولـيــة لـســوريــا ،عبر تعزيز
م ـشــاورات ـهــا م ــع حـلـفــائـهــا ف ــي املـلــف
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،وتـ ـقـ ـيـ ـي ــد زي ـ ـ ـ ـ ــارة وزيـ ـ ــر
الخارجية األميركي األولى لواشنطن
وف ــق األعـ ـ ــراف الــرس ـم ـيــة ،ب ـع ـي ـدًا عن

قاعات الكرملني.
الفرصة األميركية ّ
للم شمل الحلفاء
أتت عبر اجتماع «مجموعة السبع»
ف ـ ــي إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا .إذ وج ـ ـهـ ــت الـ ــدولـ ــة
املضيفة دعوات إلى حلفاء واشنطن
لنقاش استراتيجة مــوحــدة تضمن
االس ـت ـفــادة مــن التصعيد العسكري
األخ ـي ــر .وشـمـلــت ال ــدع ــوة اإليـطــالـيــة
ً
كــا مــن الـسـعــوديــة وقـطــر واإلم ــارات
واألردن ،إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبي.
وقـبـيــل االج ـت ـمــاع امل ـقــرر ال ـيــوم ،عقد
وزراء خــارج ـيــة «مـجـمــوعــة الـسـبــع»
جــولــة مـحــادثــات أم ــس ،فــي محاولة
لـبـلــورة مــوقــف مـ ّ
ـوحــد ح ــول ســوريــا
ّ
وإيصال «رسالة واضحة ومنسقة»
إل ــى روس ـي ــا .وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ـبــري ـطــانــي ب ــوري ــس جــون ـســون إنــه

«حـ ـ ـ ــان ال ـ ــوق ـ ــت ل ـ ـيـ ــواجـ ــه (ال ــرئـ ـي ــس
الــروســي) فالديمير بــوتــن الحقيقة
حــول الطاغية الــذي يدعمه» .وأشــار
إلــى أنــه «ال يستبعد إق ــدام الــواليــات
املتحدة على توجيه ضربة صاروخية
جديدة» إلى سوريا .ونقلت صحيفة
«ذي صن» البريطانية عنه تأكيده أن
«اإلج ــراءات التي اتخذتها واشنطن
ستغير الوضع جـ ّ
ـذريــا في سوريا».
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،دعـ ـ ـ ــا وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الفرنسي جان مارك أيرولت ،روسيا
إل ــى «الـ ـن ــأي بـنـفـسـهــا» ع ــن الــرئـيــس
السوري بشار األسد ،محذرًا من أنها
إذا أصــرت على نهجها ،فقد تصبح
«ضحية» للنزاع السوري.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أعـ ـ ـ ـ ــرب وزيـ ـ ــر
الخارجية األملاني زيغمار غابرييل،
بـ ـع ــد ات ـ ـص ـ ــال ه ــاتـ ـف ــي م ـ ــع ن ـظ ـي ــره

ّ
بع
سيت
الكرملين:
ً
تيلرسون بروتوكوال
ديبلوماسيًا صارمًا
وسيلتقي فقط
بنظيره الروسي

الروسي سيرغي الفروف ،عن تفاؤله
حيال الدعم الروسي إلجــراء تحقيق
ف ــي ح ــادث ــة ال ـه ـجــوم الـكـيـمـيــائــي في

ّ
سوريا .وحذر من خطورة التصعيد
العسكري هناك ،مشددًا على «ضرورة
منعه عبر التعاون بني جميع أطراف
النزاع ...بمن فيهم إيران والسعودية
ودول الجوار» .واعتبرت املستشارة
األملانية أنجيال ميركل ،أن التوصل
إلى االستقرار على املــدى البعيد في
سوريا يتطلب رحيل الرئيس األسد،
مؤكدة في الوقت نفسه أن «مــن غير
ال ــواقـ ـع ــي أن ن ــأم ــل انـ ـتـ ـه ــاء رئ ــاس ــة
بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد غ ـ ـ ـ ـدًا» .وفـ ـ ــي ال ـس ـي ــاق
نفسه ،بحث وزير الخارجية التركي
مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ،فــي اتـصــال
هاتفي مع نظيره الروسي ،تطورات
امللف السوري ،قبيل ّ
توجه جاويش
أوغلو ،اليوم إلى إيطاليا للمشاركة
في اجتماع حلفاء واشنطن.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،رأى وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة

اليمن

لقاءات ابن سلمان ــ القبائل :اإلخفاق مستمر
صنعاء ــ رشيد الحداد

تعاملت الرياض مع القبيلة كورقة ضغط (أرشيف)

بينما تستمر غ ــارات تحالف ال ـعــدوان على اليمن،
واالش ـت ـب ــاك ــات ف ــي امل ـح ــاور ال ـح ــدودي ــة والــداخ ـل ـيــة،
تـسـعـ ًـى ال ـس ـعــوديــة إل ــى إعـ ــادة تــرتـيــب تـحــالـفــاتـهــا،
خاصة مع زعماء وأبناء القبائل اليمنية ،التي باتت
الـيــوم تتصدر الــواجـهــة ،بعدما كانت مجرد «ورقــة
ضغط» أخفقت الرياض في استغاللها.
وكشف اللقاء األخير بني ولي ولي العهد السعودي،
مـحـمــد بــن سـلـمــان ،وع ــدد «م ـتــواضــع» مــن زعـمــاء
الـقـبــائــل الـيـمـنـيــة املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،ال ـتــي عــادت
واجـتـمـعــت مــع الــرئـيــس اليمني املستقيل عـبــد ربــه
مـنـصــور هـ ــادي ،أم ــس ،حـجــم املـ ــأزق ال ــذي تعيشه
ال ـس ـعــوديــة ،ل ـيــس ف ــي ع ــدوان ـه ــا ع ـلــى ال ـب ــاد فـقــط،
بــل أيـضــا فــي عالقاتها مــع القبائل «الحليفة لها»،
واألخـيــرة ،وفــق املـصــادر ،لم تتردد في التعبير عن
«استيائها» من اململكة.
هــذه «االستراتيجية» الجديدة واملتأخرة (كسب
والء القبائل) ،التي تأتي بعد إخفاق «التحالف»
وم ـع ــه ح ـكــومــة هـ ــادي واألح ـ ـ ــزاب امل ــوال ـي ــة ل ــه في
ت ـح ـق ـيــق أي تـ ـق ـ ّـدم ع ـلــى األرض ،أظـ ـه ــرت جـهــل
الــريــاض بــالــدور التاريخي واملـحــوري والرئيسي

للقبائل في حسم الصراعات.
وف ــق ال ـخ ـبــراء ،تعاملت الــريــاض مــع القبيلة اليمنية
كــورقــة ضغط على النظام السياسي ،فــي حــن أنها
«نظام منفصل مــواز للدولة ،تحكمه قوانني خاصة
ّ
تـنــظــم كــل مـجــريــات الـحـيــاة ،وم ــن ضمنها الـحــروب
والصراعات ...ويمتلك من السالح الخفيف واملتوسط
مــا يـفــوق ســاح الــدولــة إلــى جــانــب الـجـيــش والـلـجــان
الشعبية».
وفـضــح الـحـضــور القبلي «امل ـتــواضــع» لشخصيات
يقول املحللون إنها «غير مؤثرة وال سلطة حقيقية
لـهــا» ،وكــذلــك غـيــاب شخصيات قبلية قــديـمــة أو أي
شـخـصـيــات ج ــدي ــدة ،إخ ـف ــاق ال ــري ــاض ف ــي اخ ـتــراق
الـصـفــوف القبلية ،وغ ـيــاب إملــامـهــا بخصوصياتها
وبطبيعة تكوينها وعملها.
الـجــديــر بــالــذكــر أن ع ــددًا كـبـيـرًا مــن الـقـبــائــل اليمنية
تعرضت لالستهداف املنهجي من طــائــرات العدوان
املاضيني ،وذلك
في عدد من املحافظات ،خالل العامني ً
بعد رفضهم اإلغراءات السعودية ،خاصة املالية.
كذلك ،حاولت السعودية اختراق العاصمة عبر جذب
قبائل طــوق صنعاء أو ترهيبها ،وإح ــداث انشقاق
جــديــد فــي أوسـ ــاط قـبــائــل حــاشــد وحـجــة والـحــديــدة

وصـنـعــاء ،وذل ــك فــي مـحــاولــة لتعزيز عــوامــل حسم
املعركة في جبهات أخرى ،مثل مأرب وحجة والحديدة
والبيضاء وتعز ،التي كان للقبائل املناهضة للعدوان
دور في إعاقة التقدم فيها.
اللقاء ،الذي ّ
تحول إلى مادة دسمة للتهكم وللسخرية،
لم يكن فشله خافيًا على أحد ،وال سيما ابن سلمان،
الذي تؤكد املصادر أنه «دعا إلى عقد سلسلة لقاءات
مع زعماء القبائل ،الذين رغم مساندتهم للعدوان ،لم
يحضروا االجتماع األول ألسـبــاب غامضة» .ووفــق
املصادر ،فإن ولـ ّـي ولـ ّـي العهد أمر بصرف  200ألف
ري ــال سـعــودي لكل زعـيــم (أكـثــر مــن  50ألــف دوالر
ّ
أميركي) حضر االجتماع ،إضافة إلى التكفل بنفقات
اإلقامة حتى انتهاء االجتماعات املتوقع استمرارها
خالل األيام املقبلة.
وفي أول ّرد فعل لـ«مجلس التالحم الشعبي القبلي»
ع ـلــى االجـ ـتـ ـم ــاع ،ث ـ ّـم ــن امل ـج ـلــس ف ــي ب ـي ــان حـصـلــت
«األخـ ـب ــار» عـلــى نـسـخــة م ـنــه« ،الـ ــدور ال ـب ــارز لقبائل
اليمن في مواجهة قوى العدوان» ،فيما دعا إلى إعالن
«قوائم العار ملن اختاروا طريق العمالة ضد شعبهم
ووطنهم ...ولم يستفيدوا من قــرار العفو العام الذي
أعلنه املجلس السياسي األعلى أواخر العام املاضي».

