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سوريا مع بدء خروج المسلحين من أرياف درعا والقنيطرة ،يبقى جيب «داعش» في وادي اليرموك ،وحيدًا على
خريطة العمليات العسكرية .وبالتوازي كشفت موسكو عن مقترحات قدمتها إلى الجانب األميركي تتضمن
تنسيقًا مشتركًا لعودة الالجئين ومبادرة لتمويل إعادة إعمار البنى التحتية في سوريا .وذلك بالتوازي مع إعالن
فرنسي عن تعاون مشترك مع روسيا في إرسال مساعدات إنسانية إلى السوريين

مقترحات روسية لواشنطن حول الالجئين وإعادة اإلعمار

«داعش» وحيدًا في الجنوب

حافالت ترحيل مسلحي القنيطرة كما بدت أمس من الجانب المحتل من الجوالن (أ ف ب)

لم يتأخر انطالق اتفاق «التسوية»
الـ ـخ ــاص ب ـب ـل ــدات ال ـق ـن ـي ـطــرة وري ــف
درعــا الغربي ،وال ــذي يسمح بعودة
ال ـج ـي ــش إلـ ـ ــى امل ـ ــواق ـ ــع ال ـع ـس ـك ــري ــة،
ودخ ـ ـ ـ ــول قـ ـ ــوى األمـ ـ ـ ــن وم ــؤسـ ـس ــات
ال ـ ــدول ـ ــة إلـ ـ ــى تـ ـل ــك ال ـ ـب ـ ـلـ ــدات .فـبـعــد
س ـ ــاع ـ ــات فـ ـق ــط عـ ـل ــى إتـ ـ ـم ـ ــام اتـ ـف ــاق
بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب،
بـ ــدأ دخ ـ ــول ال ـح ــاف ــات إلـ ــى مـنــاطــق
سيطرة الفصائل املسلحة في ريف
القنيطرة ،لتنطلق عملية الترحيل
نحو الشمال السوري .أهالي كفريا

والـفــوعــة ومـقــاتـلــوهــا ،واملختطفون
(املـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّـررون) م ـ ــن قـ ــريـ ــة اشـ ـتـ ـب ــرق،
خرجوا إلى حلب ومنها على دفعات
إلــى محافظات أخــرى .وكــان من بني
ال ـخ ــارج ــن س ـتــة م ــن مـقــاتـلــي حــزب
الله الــذيــن وصـلــوا إلــى لبنان أمــس،
إل ـ ــى ج ــان ــب ض ــاب ـط ــن ف ــي ال ـج ـيــش
الـ ـس ــوري .هـ ــؤالء ك ــان ــوا ق ــد رف ـضــوا
ال ـ ـخـ ــروج م ــن ال ـب ـل ــدت ــن ف ــي دف ـع ــات
اإلجـ ـ ـ ــاء الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وآث ـ ـ ـ ــروا ال ـب ـق ــاء
ومالقاة مصير أهل البلدتني أيًا يكن.
اختتم اتفاق البلدتني اإلدلبيتني من

موسكو :ملف إدلب قد يحل وفق تسوية الجنوب
مع خروج ملف بلدتي كفريا والفوعة من إطار التجاذبات العسكرية
والسياسية ،والحديث عن احتماالت التصعيد
في منطقة إدلب ومحيطها ،برز أمس تصريح
الفت للسفير الروسي في دمشق ،ألكسندر
كينشاك ،قال فيه إن الوضع في محافظة إدلب
يمكن تسويته على نمط ما جرى في منطقة
«خفض التصعيد» الجنوبية ،مشيرًا في الوقت
نفسه إلى «تعقيدات أكثر في املنطقة الشمالية».
ولفت إلى أن هذه التعقيدات «تجب معالجتها
بعناية ودقة ،من دون تشويش إضافي ،بما في
ً
ذلك من وسائل اإلعالم ...الحوار ليس سهال،
فكل من الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا)
لديها مصالحها ورؤيتها حول ما يجب القيام به
في سوريا ،وكيف يجب القيام به».

دون أن تتضح كيفية حل «عراقيل»
الدفعة األخيرة ،وال طبيعة ارتباطه
باتفاق القنيطرة ،ال سيما ما يخص
ت ــرحـ ـي ــل م ـس ـل ـح ــي «هـ ـيـ ـئ ــة ت ـحــريــر
الـ ـ ـش ـ ــام» وط ـب ـي ـع ــة األسـ ـلـ ـح ــة ال ـت ــي
يـمـكـنـهــم إخ ــراجـ ـه ــا .ال ــواض ــح فقط
ه ــو أن امل ـس ـل ـحــن بـ ـ ــدأوا بــال ـخــروج
م ــن ال ـج ـنــوب بــأسـلـحـتـهــم الخفيفة،
على أن يتركوا خلفهم كامل السالح
املتوسط والثقيل.
وخ ــال أم ــس ،دخـلــت  85حافلة إلى
مناطق سيطرة املسلحني ،وتحركت
الـ ــدف ـ ـعـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـنـ ـه ــا م ـ ــن م ـع ـبــر
أم ب ــاط ـن ــة ،ب ــات ـج ــاه نـ ـق ــاط تـفـتـيــش
الجيش ومنها نحو الشمال .ووفق
االت ـ ـفـ ــاق امل ــوق ــع هـ ـن ــاك ،ت ــم تـجـمـيــع
املسلحني الــراغـبــن بــامل ـغــادرة نحو
الشمال ،ليدخل الجيش القرى التي
غــادروهــا ،وهــي حتى ليل أمــس21 ،
بلدة ومــزرعــة تمتد بــن ريفي درعــا
والقنيطرة .ويتحضر العدد الباقي
م ــن امل ـس ـل ـحــن ف ــي ري ــف الـقـنـيـطــرة،
ك ـم ــا ف ــي ب ـل ــدة ن ـ ــوى ،ل ـلــرح ـيــل عـلــى
دف ـ ـعـ ــات م ـت ـت ــال ـي ــة ،ل ـت ـب ـقــى م ـنــاطــق
س ـي ـطــرة «داع ـ ـ ــش» ال ــوح ـي ــدة خ ــارج
كـنــف الــدولــة فــي الـجـنــوب .ول ــم يكن
«داعــش» في حوض اليرموك ،غائبًا
عن التطورات ،فقد استغل انسحاب
املسلحني مــن املــواقــع شمال مناطق
س ـ ـي ـ ـطـ ــرتـ ــه ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــوض ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك
ليسيطر على  12مزرعة في املنطقة
املـ ـحـ ـص ــورة ب ــن غـ ــرب نـ ــوى وب ـل ــدة
الرفيد الحدودية مع الجوالن املحتل.
ال ـت ـقــدم األخ ـي ــر للتنظيم ت ــراف ــق مع
اشـتـبــاكــات فــي ع ــدد مــن الـنـقــاط بني
عناصره والجيش السوري .وترافق
مع حملة قصف واسعة تعرضت لها

أعلنت فرنسا أنها
ستتعاون مع روسيا
لتقديم مساعدات
إنسانية إلى سوريا

مناطق سيطرة التنظيم ،وبخاصة
ب ـل ــدة تـسـيــل وم ـح ـي ـطـهــا ،بـمـشــاركــة
من سالح الجو الروسي .واستمرت
الغارات الجوية الكثيفة حتى ساعة
متأخرة من ليل أمس.
ومع بدء تنفيذ اتفاق القنيطرة ،كان
الف ـت ــا م ــا نـقـلـتــه وك ــال ــة «أســوشـيـتــد
بـ ـ ـ ــرس» األمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ــن م ـس ــؤول ــن
رسميني لم تسمهم ،في شــأن اتفاق
أمـيــركــي ـ ـ كـنــدي ـ ـ بــريـطــانــي ،إلجــاء
أعضاء فرق «الخوذات البيضاء» من
منطقة «جنوب غربي سوريا» (درعا
والقنيطرة) ،إلى أحد «بلدان الجوار»
ليقيموا في مخيمات موقتة ،على أن
يـتــم نقلهم الح ـقــا إل ــى «ب ـلــد ثــالــث».
ولــم تــوضــح الــوكــالــة تفاصيل حول
آلـ ـي ــة االنـ ـتـ ـق ــال ،وال بـ ـل ــدان الـ ـج ــوار
التي سيتم نقلهم إليها .وجــاء ذلك
بالتوازي مع دعوة األمم املتحدة من
ضرورة إلى «فتح ممر آمن» ملا يقرب
من  140ألف نازح في املنطقة نفسها.
حديث املنظمة عــن النازحني ترافق
مع تأكيدها أنها ال تملك معلومات

مفصلة حــول املـبــادرة التي تقودها
روسيا ،في شأن عودة الالجئني إلى
سوريا .وكانت وزارة الدفاع الروسية
ق ــد أع ـل ـنــت أن ـه ــا أرس ـل ــت مـقـتــرحــات
تـفـصـيـلـيــة إل ــى ال ـجــانــب األم ـيــركــي،
تتضمن خطة إلنشاء مراكز مشتركة
تـعـنــى ب ــإع ــادة الــاج ـئــن ،وبـخــاصــة
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان واألردن ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
م ـبــادرة إلن ـشــاء آلـيــة لتمويل إع ــادة
اإلعـ ـم ــار ف ــي س ــوري ــا .الـتـصــريـحــات
ال ــروس ـي ــة ال ــاف ـت ــة ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن،
أكــدت أن هــذه املقترحات «تــأخــذ في
االع ـت ـب ــار االت ـف ــاق ــات ب ــن الــرئـيـســن
الــروســي واألمـيــركــي ،خــال قمتهما
فــي هلسنكي» ،مضيفة أن الجانب
األم ـي ــرك ــي ي ـ ــدرس هـ ــذه امل ـق ـتــرحــات
حــال ـيــا .وه ــو م ــا أكـ ــده حــديــث وزي ــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو،
ع ـ ــن أن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ــرام ــب
وفــادي ـم ـيــر بــوتــن بـحـثــا سـبــل حل
األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وك ـي ـف ـي ــة إع ـ ـ ــادة
الالجئني .وفي موازاة ذلك ،بدا الفتًا،
إعــان الرئاسة الفرنسية أن فرنسا
وروس ـ ـيـ ــا س ـ ــوف تـ ـتـ ـع ــاون ــان خ ــال
األي ـ ــام املـقـبـلــة ضـمــن جـهــد إنـســانــي
مشترك في ســوريــا ،لتلبية حاجات
املـ ــدن ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـغـ ــوطـ ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة،
وبخاصة للرعاية بالحاالت الطبية
ال ـح ــرج ــة ف ــي مـسـتـشـفـيــات يــديــرهــا
الـ ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـع ــرب ــي الـ ـس ــوري.
وأك ـ ــدت ف ــي ب ـيــان أن روس ـي ــا ســوف
ت ـت ــول ــى ن ـق ــل م ـ ـ ــواد ط ـب ـي ــة جـ ـ ـوًا مــن
ف ــرن ـس ــا إل ـ ــى سـ ــوريـ ــا ،ع ـل ــى أن يـتــم
إيصالها إلى املستفيدين وفق قواعد
األمــم املتحدة وبدعم من روسيا مع
احترام القانون اإلنساني الدولي.
(األخبار)
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غريفيث يحط في واشنطن :محاولة لتسويق مبادرة الحديدة

بطاقات هوية
جديدة في
مناطق
«درع الفرات»
ض ـ ـمـ ــن س ـ ـي ـ ــاق الـ ـجـ ـه ــود
الـتــركـيــة إلل ـحــاق السلطات
امل ــدنـ ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
م ـ ـنـ ــاطـ ــق سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا فــي
ال ـش ـمــال ال ـس ــوري بــالــدولــة
الـتــركـيــة ،وت ـحــدي ـدًا مناطق
عمليتي «درع الفرات» (من
دون منطقتي عفرين وإدلب
ومحيطها حتى اآلن) ،بدأت
الـسـلـطــات املـحـلـيــة إص ــدار
ب ـ ـطـ ــاقـ ــات هـ ــويـ ــة جـ ــديـ ــدة،
بمساعدة تركية مباشرة.
البطاقات الجديدة تحتوي
معلومات باللغتني العربية
والـتــركـيــة .ووف ــق املـســؤول
فــي «مـجـلــس بـلــديــة الـبــاب»
عبد الرزاق عبد الرزاق ،فإن
ك ــل املـ ــواد املـسـتـخــدمــة في
إنتاج هذه الوثائق تأتي من
تــركـيــا .وأضـ ــاف أن ــه جــرى
إطــاع الجانب التركي على
ك ــل ال ـب ـي ــان ــات الـشـخـصـيــة
الـ ـت ــي ت ــم إدخ ــالـ ـه ــا ضـمــن
الـعـمـلـيــة .وب ــالـ ـت ــوازي ،قــال
مـ ـس ــؤول أم ـن ــي ت ــرك ــي إنــه
إلــى جانب بطاقات الهوية،
ب ــدأت أيـضــا عملية إصــدار
لوحات ترخيص للسيارات
فــي منطقة «درع ال ـفــرات».
وق ــال إن «ال ـه ــدف م ــن ذلــك
هو تأمني املنطقة بالكامل.
فـمــا يـجــري هــو بـنــاء حياة
اج ـت ـمــاع ـيــة مـنـظـمــة ه ـنــاك.
وأول ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورات هــي
ب ـط ــاق ــات الـ ـه ــوي ــة» .وتــوقــع
عبد الرزاق إصدار بطاقات
ه ـ ــوي ـ ــة لـ ـنـ ـح ــو  140ألـ ــف
ش ـخــص ف ــي مــدي ـنــة ال ـبــاب
وامل ـنــاطــق الــريـفـيــة الـقــريـبــة،
مشيرًا إلى أن هذه البطاقات
ستحظى باعتراف الجانب
ال ـت ــرك ــي .وج ـ ــاء ذلـ ــك عقب
إعـ ــان رئ ـيــس «االئ ـت ــاف»
امل ـ ـع ـ ــارض ،ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن
م ـص ـط ـف ــى ،قـ ـ ــرب اف ـت ـت ــاح
مكاتب تابعة لــ«االئـتــاف»
فــي مناطق سيطرة تركيا
شمالي ســوريــا .ومــن جهة
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـقـ ــوات
ال ـتــرك ـيــة تـسـيـيــر دوري ـ ــات
منفصلة ّ
منسقة مع الجانب
األميركي في محيط منبج.
وأمــس ،أعلنت أنـقــرة أنــه تم
تـسـيـيــر ال ــدوري ــة املستقلة
السابعة عشرة ،على طول
الخط الفاصل بني منطقتي
«درع الفرات» ومنبج .وأتى
ذلك بعد حديث أميركي عن
اس ـت ـع ــدادات لـلـعـمــل ضمن
دوريـ ـ ـ ــات م ـش ـتــركــة خ ــال
فترة قصيرة.
(رويترز ،األناضول)

تعاني أبو ظبي َمن
ّ
تخبط سياسي َعكسه التخبط
والفشل الميدانيان في
معركة الحديدة .وهو ما
دفعها إلى إرسال وفد إلى
واشنطن لتسويق وجهة
النظر اإلماراتية ،بالتزامن مع
لقاءات المبعوث األممي
إلى اليمن ،مارتن غريفيث،
هناك ،لتسويق مبادرته في
شأن الحديدة لدى واشنطن،
حيث استعرض ما توصل إليه
في مفاوضاته مع
مختلف األطراف
ي ـح ـض ــر امل ـ ـلـ ــف ال ـي ـم ـن ــي فـ ــي أروقـ ـ ــة
واشنطن ،هــذه األي ــام ،وفــي تحركات
دي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة ع ـل ــى أكـ ـث ــر م ــن خ ــط.
ج ــول ــة الفـ ـت ــة قـ ــام ب ـه ــا اإلم ــاراتـ ـي ــون
عـلــى مـســؤولــن أمـيــركـيــن ،ب ــدت ،في
الـشـكــل واألسـ ـم ــاء ،عـمـلـيــة تجميلية
ضـ ـم ــن ح ـ ـفـ ــات ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة،
قـبــالــة ارت ـف ــاع االن ـت ـقــادات الحقوقية
ل ـل ـم ـم ــارس ــات اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة ف ــي ح ــرب
ال ـي ـم ــن ،إل ـ ــى ج ــان ــب م ـل ــف ال ـح ــدي ــدة
والتسوية .باملوازاة ،يتواجد املبعوث
األم ـمــي إل ــى الـيـمــن ،مــارتــن غريفيث،
في العاصمة األميركية ،حيث التقى
وزيــر الخارجية مايك بومبيو ،على
أن يجتمع بـمـســؤولــن آخ ــري ــن ،بعد
زياراته اليمنية املتعددة إلى صنعاء
وع ـ ـ ـ ــدن ،واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة إلـ ـ ــى ال ــري ــاض
ومسقط وأبو ظبي.
جولة غريفيث األميركية بدا واضحًا
أنها تأخذ طابع التوقف عند الــرأي
األميركي في ما َع َرضه حول خالصة
عـ ـمـ ـل ــه ،ال س ـي ـم ــا ال ـت ـع ـث ــر فـ ــي ش ــأن
الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة ب ـخ ـصــوص
م ـ ـعـ ــركـ ــة الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدة بـ ـ ــن أبـ ـ ـ ــو ظ ـبــي
وصنعاء .وإلى جانب ملف الوساطة
ف ــي ش ــأن ال ـح ــدي ــدة ،يـظـهــر غــريـفـيــث
ـال ـب ــا الـ ـع ــون األمـ ـي ــرك ــي ف ــي عـمـلــه
طـ ِ
ع ـلــى ت ـقــديــم خــري ـطــة ح ــل س ـيــاســي،

واس ـت ـئ ـنــاف امل ـف ــاوض ــات الـسـيــاسـيــة
ال ـتــي ل ــم يـتـضــح مـصـيــرهــا ب ـعــد ،مع
الـعـلــم أن الــوسـيــط الــدولــي ك ــان وعــد
بإطالقها قريبًا.
تعرف أبو ظبي أن معركتها املتعثرة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،بـ ـسـ ـب ــب الـ ـه ــزيـ ـم ــة
العسكرية القاسية ،انعكست تخبطًا
سياسيًا على مسار التفاوض الــذي
كان يخطط له غريفيث .يومها ،حط
األخـ ـي ــر ف ــي ص ـن ـعــاء ألك ـث ــر م ــن ليلة
منتظرًا أن يخرج بتوقيع يمني على
ِ
االس ـت ـس ــام أم ـ ــام ال ـت ـق ــدم الـعـسـكــري
اإلم ــارات ــي ،ال ــذي انـكـســر عـلــى أس ــوار
مطار الحديدة .طار غريفيث واملطار
لـ ــم يـ ـسـ ـق ــط ،وف ـ ـ ــوق ذلـ ـ ــك حـ ـم ــل مـعــه
موافقة من صنعاء على إشراف األمم
املتحدة على ميناء الحديدة تسحب
ذرائـ ـ ـ ـ ــع مـ ـع ــرك ــة ال ـ ـسـ ــاحـ ــل الـ ـغ ــرب ــي.
هكذا ،ببساطة وضع امليدان اليمني
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــن وسـ ــط دوام ـ ـ ــة مـخـيـبــة،
تـ ـع ــاك ــس املـ ـخـ ـطـ ـط ــات عـ ـل ــى الـ ـ ـ ــورق،
وت ـت ـن ــاق ــض واآلم ـ ـ ـ ــال الـ ـت ــي رس ـم ـهــا
املخططون على مدار أشهر من اإلعداد
لـلـعـمـلـيــة ف ــي الـ ـح ــدي ــدة .وال ـن ـت ـي ـجــة
م ـ ـ ــراوح ـ ـ ــة مـ ـي ــدانـ ـي ــة لـ ــإمـ ــارات ـ ـيـ ــن،
وخفوت حماسة واشنطن بعد ضوء
أخضر قدمته لعملية خاطفة ونظيفة
ي ـم ـكــن أن ت ـب ـعــد «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» عــن
السواحل ،وهــي مهمة لم تفلح فيها
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،وسـ ــرعـ ــان م ــا أع ـل ـن ــت عــن
تجميدها بتصريحات لوزيرها أنور
قرقاش.
فــي األث ـنــاء ،كــانــت تتعالى األص ــوات
املـ ـنـ ـتـ ـق ــدة ل ـل ـت ـه ــدي ــد ال ـ ـ ـ ــذي ش ـك ـل ـتــه
العملية على املـلــف اإلنـســانــي وعلى
مـ ـيـ ـن ــاء ال ـ ـحـ ــديـ ــدة ،شـ ــريـ ــان ال ـح ـي ــاة
املتبقي لليمنيني .ورافق ذلك انفضاح
املزيد من الجرائم اإلماراتية في ملف
السجون السرية وتعذيب السجناء.
كـلـهــا ت ـط ــورات انـعـكـســت سـلـبــا على
العمل اإلماراتي في اليمن ،وأسهمت
في استياء أبدته املنظمات الحقوقية
الغربية من سياسات أبو ظبي .لهذا
ال ـ ـغـ ــرض ،أرس ـ ـلـ ــت اإلمـ ـ ـ ـ ــارات وزي ـ ــرة
الــدولــة لشؤون التعاون الــدولــي ،ريم
الهاشمي ،إلى واشنطن ،لعقد لقاءات
 بــالـتــزامــن مــع تــواجــد غــريـفـيــث فيالـعــاصـمــة األمـيــركـيــة  -بــرفـقــة سفير
أب ـ ــو ظ ـب ــي هـ ـن ــاك ي ــوس ــف ال ـع ـت ـي ـبــة.
يحاول الوفد اإلماراتي تضليل رواية
غ ــري ـف ـي ــث ل ــأم ـي ــرك ـي ــن عـ ــن م ــواف ـق ــة

حـكــومــة صـنـعــاء عـلــى تسليم ميناء
الـ ـح ــدي ــدة ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،وإقـ ـن ــاع
األميركيني بعدم التخلي عن املعركة،
وتجنب السماح لألصوات الحقوقية
املـ ـنـ ـتـ ـ ِق ــدة ب ــال ـت ــأث ـي ــر عـ ـل ــى الـ ــدوائـ ــر
السياسية .لكن األهــم استطالع عمل
غ ــري ـف ـي ــث ومـ ــوقـ ــف األمـ ـي ــركـ ـي ــن مــن
مبادرة املبعوث األممي.
بحسب اإلع ــان اإلم ــارات ــي الــرسـمــي،
أبـ ـ ــدى ك ــل م ــن ال ـع ـت ـي ـبــة وال ـهــاش ـمــي
فــي لـقــاءاتـهـمــا مــع مـســؤولــي اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة واألم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،وال ـتــي
ش ـم ـل ــت م ـب ـع ــوث امل ـن ـظ ـم ــة ال ــدول ـي ــة
وأعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس ،دعـ ــم
بالدهما جهود غريفيث للتوصل إلى
حل سلميِّ ،
مشد َدين على ضرورة أن
يشمل أي ات ـفــاق «تسليم الحوثيني
الحديدة َسلميًا للحكومة الشرعية»،
ومستعرضني «املساعدات اإلنسانية»
ِ
ألبو ظبي في اليمن .وتناقض الزيارة
اإلم ــارات ـي ــة تـصــريـحــات الـعـتـيـبــة من
واش ـن ـط ــن ،وال ـت ــي وإن اع ـت ــرف فيها
بــالـعـمــل كــوكـيــل أم ـيــركــي ف ــي الـشــرق

ُيستبعد قبول
األميركيين مجددًا
بالرهان على اإلدارة
اإلماراتية للمعركة

طفل داخل إحدى مستشفيات صعدة
بعد إصابته بغارة لـ«التحالف» (أ ف ب)

األوســط من خــال الـقــول« :فــي إحدى
امل ــرات أبلغني مـســؤول أميركي بأنه
ال يـ ــوجـ ــد دعـ ـ ــم ش ـع ـب ــي لـ ـك ــي تـفـعــل
أم ـي ــرك ــا امل ــزي ــد ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط.
ح ـي ـن ـمــا ن ـس ـمــع هـ ــذا الـ ـك ــام فـعـلـيـنــا
أن ن ـقــوم بــاملـهـمــة بــأنـفـسـنــا» ،إال أنــه
أض ــاف بلهجة «ع ـتــاب» على الــراعــي
األمـيــركــي« :عـنــدمــا ال تــريــد حليفتنا
(واشنطن) أن تدعمنا ،علينا أن نأخذ
األم ــور عـلــى عــاتـقـنــا .لـكــن ال تـعــودوا
بعد ذلــك لتطلبوا منا أال نفعل هذا
األمــر أو ذاك في اليمن .ال يمكنكم أن
تتبنوا املوقفني معًا».
لكن األبــرز في لقاءات واشنطن ،كان
اجتماع وزير الخارجية األميركي مع
غريفيث ،حيث ّ
توجه بومبيو بالشكر
إل ــى امل ـب ـعــوث األم ـمــي «ع ـلــى جـهــوده
الــرامـيــة إلــى تقديم حــل ديبلوماسي
للوضع فــي الـحــديــدة ،لتجنب املزيد
من التدهور في األوضاع اإلنسانية»،
ُمـعـلـنــا دع ــم بـ ــاده ملـ ـب ــادرة غــريـفـيــث
للتوصل إل ــى ات ـفــاق سـيــاســي شامل
«يجلب الـســام والــرخــاء واألم ــن إلى
الـ ـيـ ـم ــن» .والـ ـج ــدي ــر ذكـ ـ ـ ــره ،هـ ـن ــا ،أن
صنعاء كانت أعربت عن استعدادها
إلعطاء األمم املتحدة دورًا رقابيًا على
ميناء الحديدة وعائداته ،رافضة أي
تسليم للمدينة أو االنـسـحــاب منها
وفق ما تشترط أبو ظبي.
وت ـب ـقــى م ـعــرفــة ن ـج ــاح غــري ـف ـيــث في
تسويق مبادرته ،من فشله في تبديل
ميل األميركيني إلــى موقف اإلمــارات
املتعنت ،رهن األيام املقبلة وانعكاس
ذل ــك عـلــى املـ ـي ــدان ،ف ــي ح ــال تـجــددت
امل ــواج ـه ــات ف ــي الــدري ـه ـمــي ومـحـيــط
امل ـ ـط ـ ــار ،ج ـ ـنـ ــوب م ــديـ ـن ــة الـ ـح ــدي ــدة.
وبـيـنـمــا ُيـسـتـبـعــد ق ـبــول األمـيــركـيــن
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددًا بـ ـ ــالـ ـ ــرهـ ـ ــان عـ ـ ـل ـ ــى اإلدارة
اإلمــارات ـيــة للمعركة بـعــدمــا أظـهــرتــه
أب ــو ظـبــي م ــن فـشــل م ـيــدانــي واض ــح،
تغيب كذلك املــؤشــرات إلــى استعداد
أميركي إلعطاء اإلماراتيني دعمًا أكبر
فــي املرحلة الحالية ،وهــو مــا يجعل
ً
ـوالُ ،
ويـضـ ّـيــق
مـصـيــر ال ـحــديــدة م ـج ـهـ
خ ـي ــارات أب ــو ظـبــي ،ال سيما فــي ظل
تـمـلـمــل واس ــع فــي مـعـسـكــر حلفائها
ال ـج ـنــوب ـيــن ،تـجـلــى ب ــدع ــوة مـشــايــخ
الصبيحة إلى انسحاب املقاتلني من
أبناء هذه القبائل من معركة الساحل
الغربي.
(األخبار)

ُ
مباركة البراهمي تزعج «المملكة»
تونس

ان ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــات غ ـي ــر
املـنـضـبـطــة ل ـس ـفــراء الـ ــدول الخليجية
ف ــي ت ــون ــس إل ــى ال ـع ـمــل ال ـب ــرمل ــان ــي ،إذ
أث ـ ــار ت ـص ــرف س ـف ـيــر ال ـس ـع ــودي ــة لــدى
تونس محمد بــن محمود العلي ،يوم
األربـ ـ ـع ـ ــاء املـ ــاضـ ــي ،غ ـض ـبــا تــون ـس ـيــا،
وذلك إثر طلبه بإلغاء عضوية النائب
مباركة البراهمي من «لجنة الصداقة
البرملانية التونسية الخليجية» بسبب
مواقفها املناهضة للرياض.
ُ
ويـ ـع ــرف ع ــن ال ـبــراه ـمــي املـنـتـمـيــة إلــى
ّ
«ال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة» امل ـع ــارض ــة ش ــدة
ان ـت ـق ــادات ـه ــا ل ـل ـس ـيــاســات ال ـس ـعــوديــة
إزاء مجمل الـقـضــايــا الـعــربـيــة ،ومــدى
رف ـض ـه ــا لـ ـلـ ـع ــدوان ضـ ـ ّـد ال ـي ـم ــن .وف ــي
حــديــث صـحــافــي ،أوض ــح الـقـيــادي في
«الـجـبـهــة» مـحـســن الـنــابـتــي ،مــا جــرى
بــال ـقــول« :فــاجــأنــا الـسـفـيــر الـسـعــودي
خالل الجلسة بطلب غريب يتمثل في
دعوته البرملان التونسي للقيام بدور
في مساندة السعودية في حربها في

اليمن وضد ما أسماه بالعدوان الذي
ت ـت ـعــرض ل ــه م ــن س ــوري ــا وح ـ ــزب الـلــه
وإيـ ــران وال ـي ـمــن» ،األم ــر ال ــذي رفضته
البراهمي وانتقدته ،ما دفع السفير إلى
إب ــداء انزعاجه العلني حيال عضوية
ً
البراهمي في اللجنة ،والتهديد قائال:
«اعتبروا هذه اللجنة ميتة طاملا هذه
املرأة موجودة فيها».
وفـ ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار» ،ي ـشــرح
ّ
مصدر في «الجبهة» أن رفض السفير
وج ــود ال ـنــائــب الـبــراهـمــي فــي اللجنة
«يأتي على خلفية مواقف الجبهة من
التدخل السعودي املشبوه في القضايا
اإلقليمية والتورط في مسألة التطبيع
مع الكيان الصهيوني وفي التآمر على
دول املنطقة ،ومنها ســوريــا ...وســواء
ّ
ال ـج ـب ـهــة أو ال ـن ــائ ــب ال ـب ــراه ـم ــي ،ف ــإن
أصــوات ـهــم عــالـيــة فــي ه ــذا الـخـصــوص
وف ـ ـ ـ ــي ف ـ ـضـ ــح ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة
ومؤمراتها على دول املنطقة ،وحتى
ع ـل ــى ت ـ ــون ـ ــس» .وفـ ـ ــي م ـق ــال ــة أخـ ـي ــرة،

ُ
عن
عرف
ي
البراهمي ّ
شدة
انتقاداتها لسياسات
السعودية اإلقليمية

ك ـتــب ال ـص ـحــافــي ال ـتــون ـســي الـحـبـيــب
ّ
بوعجيلة« :ما أعلمه أن حضور سفير
اململكة السعودية ...كان من أجل تداول
العالقات التونسية -السعودية ،رئاسة
البرملان املرتبكة ترجت النائب مباركة
ُ
ال ـبــراه ـمــي ب ــأن ال ت ـح ــرج ال ــدول ــة أم ــام
الضيف (لكن) يبدو أنها أجابت ...بما
تقتضيه مسؤوليتها والتزامها».

وسـ ــارعـ ــت «ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة» إل ــى
إص ــدار بيان يدين السلوك «الغريب»
ّ
للسفير ،معتبرة أن ذلك بمثابة «خرق
لكل األع ــراف الديبلوماسية» ،رافضة
في الوقت نفسه «هــذا التدخل السافر
في السيادة الوطنية التونسية».
بـخــاف ع ــدد بسيط ج ـدًا مــن املـقــاالت
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ــدفـ ـ ــاع عــن
ال ُـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة -ال ـس ـع ــودي ــة
(ن ـ ِـش ــرت بــا س ـيــاق واض ــح وم ــن دون
ّ
ّ
ذك ــر لـلـمـســألــة) ،فـلـعــل مــا ب ــدا الفـتــا أن
م ــا ج ــرى وج ــد أص ـ ــداء ف ــي الـصـحــافــة
الخليجية ،إذ ُوص ـفــت الـبــراهـمــي في
ـاالت املـنـشــورة فــي صحيفة
إحــدى املـقـ ّ
بـحــريـنـيــة بــأن ـهــا م ــن «ال ــذي ــن تـنـكــروا
ألفضال دول الخليج العربي عليهم»،
ّ
علمًا أن صورة السعودية في املخيال
ال ـش ـع ـب ــي ال ـت ــون ـس ــي س ـل ـب ـيــة ع ـمــومــا
وليس فقط لدى البراهمي أو «الجبهة
الشعبية».
(األخبار)

