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العالم

العالم
الحدث

ّ
«تقطيع األوصال» تعطل «غزوة» الحديدة:
ميليشيات «التحالف» بال إمدادات

اليمن

ّ
تمكنت قوات الجيش واللجان
الشعبية أمس من تخفيف الضغوط
العسكرية على محيط مدينة الحديدة،
عبر نجاحها مجددًا في نقل المعركة إلى
غرب المحافظة وجنوبها .وعلى رغم
بعض االختراقات التي حققتها ميليشيات
«التحالف» في األيام الماضية ،إال أنه
«ال قلق» بحسب تأكيدات زعيم
«أنصار الله» ،الذي ّ
حمل األميركيين
مسؤولية التصعيد األخير
دخ ـل ــت ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـت ـج ــددة ل ـل ـقــوات
املوالية لـ«التحالف» في محيط مدينة
ال ـحــديــدة أسـ ِّبــوعـهــا ال ـثــانــي ،مــن دون
ّ
أن يتمكن ُمـنــفــذوهــا مــن قلب املعادلة
امليدانية على جبهة الساحل الغربي،
والتي ال تزال إلى اآلن ـ ـ على رغم بعض
االختراقات ـ ـ ملصلحة الجيش اليمني
وال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة .تـ ـط ــورات ال ـيــوم
السادس من املواجهات جاءت ،أيضًا،
في غير مصلحة امليليشيات املدعومة
ّ
إم ــارات ـي ــا وس ـع ــودي ــا ،ب ـعــدمــا تـمــكـنــت

استعادت القوات المشتركة
المواقع التي خسرتها في
محيط جامعة الحديدة
الـقــوات املشتركة مــن قطع طــرق إمــداد
تلك امليليشيات مــن جنوب الحديدة.
نتيجة ش ـ ّـدد قــائــد «أنـصــار الـلــه» عبد
ّ
املضي في
امللك الحوثي على ضــرورة
ت ـعــزيــزهــا ،م ــؤك ـدًا أن «االس ـت ـس ــام ال

ُس ّجلت ،عقب قطع خطوط اإلمداد ،نداءات إلى مقاتلي الميليشيات باالنسحاب (أ ف ب)

ً
يكون ولــن يـكــون»ُ ،
ومـحـ ِّـمــا الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة املـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ــن ال ـت ـص ـع ـيــد
األخير.
ّ
وت ـمــكــن الـجـيــش وال ـل ـج ــان ،أم ــس ،من
سـ ـ ّـد خ ـط ــوط إم ـ ـ ــداد ال ـ ـقـ ــوات امل ــوال ـي ــة
ل ـ ــ«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» م ـ ــن جـ ـه ــة م ــدي ــري ـت ــي
الـتـحـيـتــا والــدري ـه ـمــي ( ُج ـنــوب مدينة
الـ ـح ــدي ــدة) ف ــي ع ـم ـل ـيــة أطـ ـل ــق عـلـيـهــا
«تقطيع األوص ــال» ،وفقًا ملا أفــادت به
«األخبار» مصادر عسكرية من «أنصار
ال ـلــه» ،الفـتــة إلــى ّ أنــه بعد انـقـطــاع تلك
املهاجمني من
الخطوط لم يتبق أمــام
ِ
ّ
ممر إلجــاء قتالهم وجرحاهم سوى
البحر .وبذلك ،تكون القوات املشتركة
ق ــد اس ـت ـطــاعــت ،مـ ـج ــددًا ،ن ـقــل املـعــركــة

إل ــى غ ــرب املـحــافـظــة وجـنــوبـهــا بهدف
تخفيف الـضـغــط عــن مـحـيــط املــديـنــة.
وه ــو مــا ظـهــرت مــؤشــراتــه ســريـعــا مع
تراجع ّ
حدة املواجهات بحلول ساعات
امل ـ ـسـ ــاء ،وت ـس ـج ـي ــل ن ـ ـ ـ ــداءات مل ـقــات ـلــي
امليليشيات بــاالنـسـحــاب مــن مختلف
مـ ـن ــاط ــق االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات ،ب ـح ـس ــب مــا
تحدثت به املصادر نفسها.
ولليوم السادس على التوالي ،عجزت
الـ ـ ـق ـ ــوات امل ــوالـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» عــن
ّ
الوصول إلى «خط الشام» الذي يربط
الـعــاصـمــة صـنـعــاء بـمــديـنــة الـحــديــدة،
وال ــذي أك ــدت مـصــادر ميدانية أنــه «ال
يــزال مفتوحًا حتى اآلن» .وكانت تلك
ال ـ ـقـ ــوات اس ـت ـط ــاع ــت ،األح ـ ــد امل ــاض ــي،

عبر تنفيذها عملية التفاف من جهة
الـصـحــراء ،الــوصــول ّ إلــى قبالة مدينة
ال ـصــالــح ،لـكـنـهــا تــوق ـفــت ه ـنــاك بفعل
امل ـقــاومــة الـشــرســة الـتــي ووج ـهــت بها
ّ
م ــن ِق ـ َـب ــل الـجـيــش وال ـل ـ ّج ــان .وف ــي ظــل
الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة امل ـكــث ـفــة ،خـصــوصــا
على محور كيلو  ،16تواصلت املعارك
فــي منطقة كيلو  ،10ومحيط منطقة
كيلو  ،7ومحيط قوس النصر ،من دون
ّ
أن تـتـمــكــن املـيـلـيـشـيــات م ــن الــوصــول
إل ـ ــى ط ـ ــرق إمـ ـ ــداد ال ـ ـقـ ــوات امل ـش ـتــركــة.
وف ــي ش ــرق املــدي ـنــة ،اسـتـطــاع الجيش
وال ـل ـجــان اس ـت ـعــادة امل ــواق ــع ال ـتــي كــان
ـاجـمــون فــي محيط
سيطر عليها املـهـ ِ
جامعة الحديدة وهيئة تطوير تهامة،

ل ـي ـتــراجــع هـ ــؤالء إل ــى مـحـيــط ال ـبــوابــة
الغربية للجامعة.
ت ــراج ــع ب ــدا زع ـيــم «أن ـص ــار ال ـل ـ ّـه» ،في
خطابه أمــس ،مطمئنًا إلــى تحققه؛ إذ
ّ
إن «تمكن العدو من (تحقيق) اختراق
هـنــا أو هـنــاك ال يعني نـهــايــة املعركة
أبدًا ،بل يعني أن القتال أوجب والدافع
أك ـب ــر» ،وف ـقــا مل ــا ش ـ ّـدد عـلـيــه الـحــوثــي،
واصفًا «املسار العسكري اليوم» بأنه
«ف ــاص ــل وأسـ ــا ُسـ ــي» ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أن
«فرصة جديدة أعطيت لهذا التصعيد
هــي شـهــر واحـ ــد» ،وفـقــا ملــا ُي ـقــرأ ـ ـ ـ من
وجهة نظر «أنصار الله» ـ ـ في الدعوة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة إلـ ـ ــى وقـ ـ ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار
والجلوس إلى طاولة التفاوض خالل

ّ
توعد أميركي بموقف «أقوى»:
قمة ترامب ـ ـ أردوغان تحسم قضية خاشقجي؟

 30يــومــا .وه ــي دع ــوة عـ ّـدهــا الحوثي
ً
استكماال للنهج األميركي منذ بداية
الـعــدوان ،معتبرًا «نغمة السالم أشبه
م ــا ت ـك ــون ب ـش ـي ـفــرة» ي ـت ـ ّـم م ــن خــالـهــا
ّ
«تدشني التصعيد» في كل مرة .وأشار
إلــى أن «اسـتـمــراريــة ال ـعــدوان مرهونة
باملوقف األميركي ،ولو أراد األميركي
أن ي ـتــوقــف ه ــذا الـ ـع ــدوان فـسـيـتــوقــف
فورًا» .وأكد الحوثي أنه «ال قلق مهما
كانت إمكانات العدو واختراقاته طاملا
ه ـن ــاك إرادة وت ـح ـ ّـم ــل ل ـل ـم ـســؤول ـيــة»،
منبهًا إلــى «(أنـنــا) معنيون بالتحرك
ال ـجـ ّـاد فــي الـســاحــل وال ـح ــدود وســائــر
ال ـج ـب ـه ــات وامل ـ ـح ـ ــاور» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
«م ـ ـعـ ــركـ ــة ال ـ ـسـ ــاحـ ــل مـ ـع ــرك ــة م ـه ـم ــة،
وتحتاج إلى زخم بشري ،ألن امتدادها
هو بأكثر من  200كيلومتر».
وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم ت ـ ـشـ ــاؤم «أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»
ب ـ ــ«م ـ ـسـ ــار الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام» ،بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى أن
«ط ـب ـي ـعــة االسـ ـتـ ـع ــدادات وال ـتــرت ـي ـبــات
عـلــى امل ـس ـتــوى امل ـيــدانــي ال تـشـيــر إلــى
أي اس ـت ـعــداد لـلـســام وال ل ـلـحــوار من
أجـ ــل الـ ـس ــام وال لــال ـت ـفــات إلـ ــى هــذا
ً
املوضوع أصال» وفق حديث الحوثي،
يــواصــل امل ـب ـعــوث األم ـمــي إل ــى الـيـمــن،
مــارتــن غــريـفـيــث ،تحضيراته للجولة
التفاوضية املقبلة ،املنتظر انعقادها
ف ــي ال ـس ــوي ــد أواخـ ـ ــر ال ـش ـهــر ال ـج ــاري.
والتقى غريفيث ،أمــس ،فــي العاصمة
األردن ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ّـم ـ ــان ،ع ـ ـ ــددًا مـ ــن قـ ـي ــادات
«مــؤتـمــر حـضــرمــوت ال ـجــامــع» ـ ـ ـ وهــو
أح ــد امل ـكـ ّـونــات الـسـيــاسـيــة فــي جنوب
ال ـي ـمــن ـ ـ ـ ـ وت ـب ــاح ــث م ـع ـهــم ف ــي جـهــود
استئناف املـفــاوضــات ،فــي وقــت جـ ّـدد
األمــن الـعــام لألمم املتحدة ،أنطونيو
غوتيريش ،دعــوتــه إلــى «وقــف العنف
ف ــورًا» ،الفتًا إلــى أن «اتـصــاالت تجري
م ـ ــع األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ك ـ ــاف ـ ــة ،وع ـ ـلـ ــى ج ـم ـيــع
املستويات ،من أجل إنهاء القتال الذي
تصاعد في اليومني املاضيني».
(األخبار)

مصر
ّ
مدعو،
 500أجنبي من أصل  5آالف
هم فقط «شباب العالم» في الدورة
الثانية من المنتدى المقام في شرم
هؤالء الـ500
الشيخ .العشرات من ً
مقيمون في مصر أصال ،والغالبية
منهم من أفريقيا ،مع غياب حضور
هي
رسمي وتغطية إعالمية جيدةً ،
الخالصة التي خرج بها المنتدى ،فضال
عن أحاديث طويلة ومتكررة لعبد
الفتاح السيسي
القاهرة ـــ جالل خيرت
ل ـل ـع ــام ال ـث ــان ــي ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،يـقـيــم
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري ،ع ـ ـبـ ــد الـ ـفـ ـت ــاح
الـسـيـســي ،مـنـتــدى يجمع فـيــه شباب
العالم ،أو هكذا يقول اإلعــام املحلي،
لـ ـكـ ـن ــه ع ـم ـل ـي ــا مـ ـنـ ـت ــدى ال ت ـس ـت ـف ـيــد
م ـنــه ال ــدول ــة إال بــال ـح ـضــور امل ـحــدود
ل ــأج ــان ــب ف ــي شـ ــرم ال ـش ـي ــخ ،ف ـه ــو ال
يـخــرج بــأي نتائج يمكن أن يلمسها
املواطن الذي لم يشاهد على شاشات
التلفزيون سوى جلسات ومناقشات،
ب ـع ــدم ــا غ ـ ّـي ـب ــت ع ــدس ــات ال ـك ــام ـي ــرات

أماكن الطعام الفارهة والهدايا التي
حـصــل عليها بـعــض ال ـض ـيــوف ،رغــم
أن الــرئ ـيــس ي ـطــالــب الـطـلـبــة بخفض
وزن ـ ـهـ ــم ح ـت ــى يـ ـك ــون ــوا أكـ ـث ــر ل ـيــاقــة،
وي ـطــالــب امل ــواط ـن ــن بــاالق ـت ـصــاد في
ّ
وتحمل الظروف الصعبة!
النفقات
ّ
املـ ـنـ ـت ــدى ن ــظ ـم ــه جـ ـه ــاز «املـ ـخ ــاب ــرات
العامة» ،برئاسة الـلــواء عباس كامل
الــذي حــرص شخصيًا على استقبال
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ل ـ ـ ــدى وص ـ ــول ـ ــه ،فـ ـيـ ـم ــا لــم
يـحـضــره عـلــى مـسـتــوى ال ـقــادة ســوى
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود
عـ ـب ــاس ،خـ ــال االفـ ـتـ ـت ــاح ،وال ــرئ ـي ــس
السوداني عمر البشير خالل الختام،
وج ـ ــرى االح ـت ـف ــاء بــالـبـشـيــر م ـثــل كل
زياراته ،إذ سبق االحتفاء به بمناسبة
«عيد األســرة املصرية» .لذلك ،حرص
ـون ع ـل ــى أرق ـ ـ ــام م ـب ــال ــغ فـيـهــا
امل ـن ـظ ـم ـ ّ
ملنتدى مثل فيه عدد كبير من الشباب
ً
األفــري ـق ـيــن ب ــاده ــم ،م ــع أن ـهــم أص ــا
مقيمون في «املحروسة» ،فيما كانت
اإلحـصــائـيــة  500أجـنـبــي مــن أص ــل 5
آالف ضيف ُدعوا إلى «مدينة السالم».
ورغـ ــم أن غــال ـب ـيــة ف ـعــال ـيــات املـنـتــدى
خصصت للحديث عــن أفــريـقـيــا ،فلم
يحضر ٌّ
أي من ممثليها على املستوى
الــرس ـمــي ،إن ـمــا كــانــت الـغــالـبـيــة على
امل ـس ـت ــوى ال ـش ـع ـب ــي ،وهـ ــو م ــا كـشــف
ع ــن خ ـل ــل ف ــي الـ ـت ــواص ــل والـتـنـسـيــق
مع الــدول املعنية ،باستثناء حضور

رمزي لحفيد نيلسون مانديال.
واملؤكد لغالبية من تابع املنتدى أن
ه ــذه ال ـ ــدورة تـشـبــه ســابـقـتـهــا ،إذ لم
تـحـقــق أه ـ ــداف ال ـت ـقــريــب ب ــن شـبــاب
َ
مصر والعالم كما ُيعلن ،ليس لغياب
شباب العالم واالكتفاء بعدد محدود
م ــن األف ــارق ــة أو ال ــوف ــود الخليجية
التي جاءت على منت رحالت خاصة
من البحرين والسعودية واإلمــارات،
بـ ــل ألن مـ ــن ق ـ ــدم إل ـ ــى ش ـ ــرم ال ـش ـيــخ

لم يكد ُيذكر المنتدى في الصحافة العالمية لوال تمثال محمد صالح (أ ف ب)

ّ
عزز دونالد ترامب ،أمس،
التوقعات من لقائه المنتظر
مع نظيره التركي في
ّ
العاصمة الفرنسية ،بتوعده
بموقف «أقوى» من قضية
جمال خاشقجيُ ،يفترض
أن يتبلور األسبوع المقبل.
ّ
توعد «غامض» ال يبدو أنه
إطاحة محمد
ينحو في اتجاه ّ
بن سلمان ،في ظل استمرار
األخير وأبيه في العمل على
إعادة ترتيب البيت الداخلي
السعودي

يبدو أن القمة املنتظرة السبت املقبل في
باريس ،بني الرئيسني ،األميركي دونالد
تــرامــب ،والـتــركــي رجــب طيب أردوغ ــان،
ستكون حاسمة في مسار قضية مقتل
الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
هذا ما أوحى به أمس ـ ـ بعد التسريبات
التركية ـ ـ حديث ترامب نفسه عن «رأي
قــوي للغاية» ُ
سيعلنه األسبوع القادم.
لــم يــوضــح الــرئـيــس ،الـخــارج مــن نصف
خسارة في انتخابات التجديد النصفي
ل ـل ـكــون ـغــرس ،ق ـص ــده م ــن اإلش ـ ـ ــارة إلــى
تـلــك ال ـقــوة ،لـكــن تــوقـيـتــه إلعــانـهــا بعد
لـقــائــه أردوغ ـ ــان يـشــي ب ــأن قـمــة بــاريــس
ستساهم فــي بـلــورة «الكلمة األخـيــرة»
للواليات املتحدة في هذه القضية .كلمة
ال شيء ينبئ ـ ـ إلى اآلن ـ ـ بأنها ستصل
إلــى حـ ّـد الــدفــع نحو إطــاحــة ولـ ّـي العهد
محمد بــن سـلـمــان ،ال ــذي يــواصــل وأبــاه
حملتهما الدعائية لتظهير قــوة العهد
الجديد ،وااللتفاف الشعبي حوله.
وقال ترامب ،أمس ،في مؤتمر صحافي
فــي الـبـيــت األب ـيــض عـقــب إع ــان نتائج
االن ـت ـخــابــات« :لـ ـ ّ
ـدي رأي أق ــوى فــي هــذا

ّ
ّ
والسيئ جدًا» (أ ف ب)
جدد دونالد ترامب وصفه مقتل خاشقجي بـ«المحزن

امل ـ ــوض ـ ــوع خـ ـ ــال األس ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـق ـ ــادم»،
الفـتــا إلــى أنــه يعمل «بشكل وثـيــق» مع
ال ـك ــون ـغ ــرس وت ــرك ـي ــا وال ـس ـع ــودي ــة مــن
أجل بلورة موقف إزاء مقتل خاشقجي
ّ
والسيئ جـدًا» على حـ ّـد وصف
«املحزن
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي .وكـ ـ ــان ت ــرام ــب قــد
أعـ ـل ــن فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــ 20مـ ــن الـ ـشـ ـه ــر امل ــاض ــي،
أن ــه «س ـي ـشــرك ال ـكــون ـغــرس ب ـجــديــة في
تحديد مــا يجب فعله» .وتــوحــي إعــادة
إشــراكــه الـكــونـغــرس ،ال ــذي خـســر حزبه
(الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري) أغ ـل ـب ـيــة أحـ ــد مـجـلـ َـسـيــه
(ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب) ،م ـ ــع م ـ ــا ي ـع ـن ـي ــه األمـ ـ ـ ــر مــن
مـحــاوالت لتشديد السياسة األميركية
إزاء السعودية ،بــأن الرئيس بــات أكثر
اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـخ ـط ــوات م ــن شــأن ـهــا كـبــح
جـمــاح اب ــن سـلـمــان .وه ــي خ ـطــوات كــان
التلميح إليها قد بدأ مبكرًا منذ ما قبل
َ
وزيري خارجية الواليات املتحدة
دعوة
ودفــاع ـهــا إل ــى وق ــف ال ـحــرب فــي الـيـمــن،
لكن من غير املعلوم ما إذا كانت ستؤدي
إلــى إرض ــاء تــركـيــا ،الـتــي يظهر أن لقاء
رئ ـي ـس ـهــا ب ـن ـظ ـيــره األمـ ـي ــرك ــي سـيـفـتــح
الباب على ّ
بت األمــرً ،
بناء على األوراق
ّ
«التفاوضية» الـتــي تتسلح بها أنـقــرة،
والتي أصبحت مكشوفة لواشنطن.
وع ـلــى رغ ــم أن ال ـل ـقــاء ق ــد ال ي ـخــرج بما
يشتهيه ابن سلمان من تبرئة لساحته،
إال أن ال ــرج ــل ووالـ ـ ــده ي ـت ـصـ ّـرفــان على
أساس أن مسار إعادة الضبط األميركي،

عـلــى املـسـتــويــن الــداخ ـلــي وال ـخــارجــي،
لن يبلغ درجــة تبديد كل الجهود التي
ُبذلت لتمكني األمير الشاب من السلطة،
ّ
وت ـع ـب ـي ــد ط ــري ـق ــه إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــرش .ول ـع ــل
الـخـطــوات الـتــي تـتــوالــى فــي ات ـجــاه سـ ّـد
أي منافذ للغضب الشعبي ،واسترضاء
األم ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ــذي ـ ــن ك ـ ــان اب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان قــد
أقصاهم واسـتــولــى على أمــوالـهــمُ ،ت ّ
عد
ّ
مــؤشـرًا على ذلــك «االطـمـئـنــان» .ودشــن
امل ـلــك س ـل ـمــان ،أمـ ــس ،ف ــي قـصــر الـ ــوادي
بمنطقة القصيم (وســط) ،أكثر من 600
مـشــروع بقيمة  16مليار ( 4.3مليارات
دوالر) ،ف ــي وق ــت زار ف ـيــه ول ــي الـعـهــد
الـخـطــوط الـحــديــديــة فــي مــديـنــة بــريــدة،
ُ ّ
«محفزًا
حيث التقى الطالب السعوديني

ّ
دشن الملك سلمان
في القصيم مشاريع
متنوعة بأكثر من 4
مليارات دوالر

إياهم على االستمرار في بــذل الجهود
التي ت ــوازي تطلعات الــوطــن» .وسبقت
َ
زيــارة ابن سلمان لبريدة زيارته ،األحد
املـ ــاضـ ــي ،ج ــرح ــى ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة
ف ــي امل ــواج ـه ــات ال ـح ــدودي ــة م ــع الـيـمــن،
ُ
حـيــث الــتـقـطــت ل ــه مـقــاطــع م ـص ـ ّـورة مع
بعض هــؤالء .ويــرى معارضون أن تلك
ال ـخ ـط ــوات م ــا ه ــي إال م ــن ب ــاب «زيـ ــادة
جرعة النفاق االجتماعي» املطلوب من
ولي العهد بهدف «تنفيس االحتقان».
خـ ـط ــوات يـ ـن ــدرج ف ــي إط ـ ــاره ـ ــا ،أي ـض ــا،
االن ـف ـت ــاح ع ـلــى ال ــوج ــوه ال ـت ــي ك ــان ابــن
سـ ـلـ ـم ــان ق ـ ــد ه ـ ّـمـ ـشـ ـه ــا ،وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
اسـتــرضــائـهــا وتـخـفـيــف ال ـق ـيــود عنها.
وب ـع ــد أي ـ ــام ع ـلــى إط ـ ــاق س ـ ــراح األم ـيــر
خالد بن طالل (شقيق الوليد بن طالل)
الــذي كــان مــن ضمن «معتقلي الريتز»،
انـتـشــرت أمــس صــور ومـقــاطــع مـصــورة
ل ــأم ـي ــر ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز ب ــن ف ـه ــد (أص ـغ ــر
أنـجــال املـلــك فـهــد) مــع ابنتيه الجوهرة
ولـطـيـفــة .وك ــان عـبــد الـعــزيــز قــد اختفى
ق ـب ــل أك ـث ــر م ــن عـ ــام ون ـص ــف عـ ــام عـقــب
أدائ ــه فريضة الـحــج ،وقــد ســرت حينها
م ـع ـل ــوم ــات ع ــن وضـ ـع ــه ت ـح ــت اإلق ــام ــة
الجبرية بسبب خالفه مــع ابــن سلمان.
وعـلــى رغــم أن كثيرين اعـتـبــروا الصور
ً
الحديثة دليال على إطالق سراح األمير
ُ ّ
ّ
املـلــقــب ب ــ«ع ــزوز» ،إال أن املـغـ ّـرد الشهير
«مجتهد» نفى اإلف ــراج عنه ،مــؤكـدًا في
الوقت نفسه أن السماح لعمه نواف بن
فيصل بــزيــارتــه ،مقدمة لتلك الخطوة.
وإذا كــان املـلــك ونجله يــأمــان مــن وراء
اإلف ــراج عــن «معتقلي الريتز» إع ــادة ّ
لم
شمل العائلة من حولهما ،إال أن ذلك قد
ّ
ال يكون من دون ثمن ،خصوصًا في ظل
تسريبات جديدة عن أن األمير أحمد بن
عبد العزيز ،العائد حديثًا إلى اململكة،
ّ
ال ي ــري ــد ت ـكــويــن ت ـكــتــل ض ــد اب ــن أخ ـيــه،
لكنه يشترط «السماح لكل األم ــراء بأن
يقوموا بدور ّ
فعال في نهضة اململكة».
(األخبار)

ليبيا

منتدى «شباب العالم  ...»2بال شباب من العالم!
قـضــوا أوقــاتـهــم على البحر األحـمــر،
خــاصــة ُأن غــالـبـيــة الـجـلـســات كــانــت
رمزية ،وأقحم فيها حديث للسيسي.
حتى نماذج املحاكاة للقمة العربية
األفــري ـق ـيــة ظ ـهــرت هــزيـلــة ومـعـتـمــدة
على شباب «البرنامج الرئاسي» دون
غيرهم ،الــذيــن بــات السيسي يعتمد
عليهم ،ليس لضمانه والء ه ــم فقط،
بــل لـلـمــزايــا الـكـبـيــرة ال ـتــي يـشـعــرون
بأنهم حصلوا عليها بسبب قربهم
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من دائرة الرئاسة.
بعيدًا عن أحاديث السيسي التقليدية
وامل ـ ـت ـ ـكـ ــررة فـ ــي غ ــال ـب ـي ــة ال ـج ـل ـس ــات،
كانت املالحظة الكبرى على مضمون
الجلسات تـكــرار مــوضــوعــات طرحت
سابقًا ،وبات النقاش فيها شكليًا ،بل
ظهر في البرنامج تكرار كلمات لبعض
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ،خـ ــاصـ ــة املـ ـس ــؤول ــن
امل ـصــريــن امل ــوج ــودي ــن ه ـن ــاك ،بحكم
مناصبهم الــوزاريــة والقيادية .كذلك،
ج ـ ـ ــدد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـص ـط ـفــى
مــدبــولــي ظ ـهــوره الـشــرفــي إل ــى جــوار
الرئيس كسكرتير لــه بعدما عــاد من
ال ـصــن لـيـحـضــر ح ـفــل ال ـخ ـتــام فـقــط،
ويعود بعد ذلك إلى القاهرة ملباشرة
اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وت ـن ـف ـيــذ
ال ـتــوص ـيــات ال ـتــي أعـلـنـهــا الـسـيـســي،
دون أن يكون له أي دور في املشهد.
أمــا على املستوى اإلعــامــي ،فلم يكن
للمنتدى أي وجود في وسائل اإلعالم
العاملية إال بإعالن مدفوع في إحدى
ال ـص ـحــف األج ـن ـب ـي ــة ،وب ـخ ــاف ـه ــا ،لم
يــذكــر اس ــم امل ـن ـتــدى إال ب ـعــد الـضـجــة
التي أثـيــرت عــن تمثال محمد صالح
املوجود فيه بعدما ّ
تعرض للتشويه
عـقــب إج ـب ــار مـصـمـمـتــه ال ـتــي نحتته
عـلــى صـ ّـبــه بــالـبــرونــز ،وه ــو مــا أفسد
هـيـئـتــه وغ ـ ّـي ــر شـكــل ال ــاع ــب الشهير
بدرجة كبيرة.
وتقول مصادر إن «شباب العالم» الذي

قرر السيسي
إضافة مؤتمر جديد
للشباب األفارقة
العام المقبل

لــم يسمع بــه الـعــالــم يـعــانــي «الـتــرهــل
واالس ـت ـس ـه ــال» ،مـضـيـفــن أنـ ــه خــرج
ب ـصــورة م ـه ــزوزة بـسـبــب ال ـصــراعــات
حول تبعيته واملسؤولية عنه ،خاصة
بعد انتقال عباس من مكتب الرئيس
إل ــى «امل ـخــابــرات ال ـعــامــة» ،مصطحبًا
مـ ـع ــه فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ،ف ـكــانــت
ال ـن ـت ـي ـج ــة ت ـن ـظ ـي ـمــا دق ـي ـق ــا ل ــرح ــات
ال ـط ـيــران واإلق ــام ــات مـقــابــل مضمون
م ـكــرر وت ـق ـل ـيــدي .رغ ــم ك ــل ذلـ ــك ،وعــد
الـسـيـســي ال ـش ـبــاب بــاالل ـت ـقــاء مـجــددًا
الـعــام املقبل فــي النسخة الثالثة من
املنتدى مع إقامة مؤتمر أفريقي في
أسوان التي أكد أنها ستكون عاصمة
للشباب األفــارقــة فــي  ،2019ليضيف
بــذلــك مــؤت ـم ـرًا ج ــدي ـدًا يـحـ ّـمــل الــدولــة
ً
أعباء مالية أخرى.

اندلعت اشتباكات في وسط
طرابلس وشرقها ،مساء أمس ،أدت
إلى حالة حشد عسكري وهدوء هش
في العاصمة الليبية ً ،على رغم عدم
استمرارها وقتًا طويال
ّ
تشهد طرابلس مخاضًا أمنيًا تولد عن قرار حكومة
«الــوفــاق الــوطـنــي» بتطبيق ترتيبات أمنية جــديــدة،
ُ
تحل من خاللها امليليشياتُ ،ويدمج عناصرها في
األجهزة النظامية .تقتضي املرحلة األولى من هذه
الترتيبات ،نزع مظاهر التسليح ،وإخــراج األسلحة
الثقيلة خــارج املدينة .ضمن هــذا املنطق ،عــاد آمر
«كتيبة ثوار طرابلس» ،هيثم التاجوري ،من اإلمارات
قبل بضعة أسابيع ،حيث كان ُمحتجزًا طوال أحداث
طرابلس األخيرة ،وبــدأ في االمتثال لقرارات
حرب
ّ
الحكومة .ســلــم الـتــاجــوري بعض مـقــراتــه الحيوية
لـقــوات الشرطة ،على رغــم رفــض بعض رفــاقــه في
الـكـتـيـبــة ،الــذيــن اعـتـبــرهــم «م ــارق ــن عــن ال ـقــانــون».
فــي م ــوازاة ذل ــك ،هــدمــت ميليشيات «الـقــوة الثامنة
–ال ـن ــواص ــي» ،أح ــد أه ــم مــراكــزهــا ،ال ــذي ك ــان مقر
«الكلية العسكرية للبنات» ،وتعتبر هذه القوة إحدى

حاولت «قوة الردع الخاصة» القبض على أحد قادة
«كتيبة ثوار طرابلس» (عن الويب)

أهــم التشكيالت العسكرية فــي طرابلس .لكن ،مع
ذلــك ،بــدأت تظهر منذ بــدايــة الشهر املــاضــي ،حرب
تصفيات ،إذ قتل ثــاثــة ق ــادة ميليشيويني خالل
مــدة قـصـيــرة .وال يـخــرج مــا حصل أول مــن أمــس،

عن هذا السياق ،حني حاولت «قوة الردع الخاصة»،
وهي ميليشيات سلفية مدخلية تسيطر على مطار
معيتيقة الدولي وقاعدة عسكرية وسجن مجاورين
لــه ،القبض على أحــد قــادة «كتيبة ثــوار طرابلس»،
ُويــدعــى زيــاد كــافــو .اقتحمت «ال ـقــوة» مـنــزل كافو،
لكنه لم يكن موجودًا داخله ،ما أفشل العملية (نشر
الرجل الحقًا صورة له على حسابه في «فيسبوك»
لتأكيد ســامـتــه) .وك ـ ّ
ـرد على مــا ج ــرى ،اشتبكت
«كـتـيـبــة ثـ ــوار ط ــراب ـل ــس» م ــع امل ـهــاج ـمــن ،وشـمـلــت
االشـتـبــاكــات إخ ــراج أسـلـحــة ثقيلة ونـشــرهــا على
محاور عدة ،وهو أيضًا ما قامت به «القوة الثامنة
–النواصي» ،خوفًا من تفاقم القتال وانتشاره إلى
منطقتها التي تشمل مقار حكومية مهمة.
ّ
يبدو أن وساطات قد تدخلت لتطويق االنفالت ،ما
أبقى االشتباكات في حدود الحشد وإطالق نيران
تهديدية فــي الـهــواء .على رغــم ذلــك ،ال يشي تكرر
مـحــاوالت االعتقال والتصفية املتبادلة ،بــأن األمــر
سيتوقف عند ذلك الحد ،بل ُي ّ
رجح أن تشهد الفترة
املقبلة محاوالت انتقام أو تقدم ملد نفوذ عسكري،
على غــرار مــا حصل فــي العامني املــاضـيــن ،حيث
توسعت امليليشيات الكبرى على حساب تشكيالت
مسلحة أصغر.
(األخبار)

