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العالم
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الحدث

واشنطن تعلن «البراءة»

«أبلغ سيدك»
ال تدين ابن سلمان!

خرجت الواليات ًالمتحدة من دائرة الحرج في التعامل مع قضية جمال
خاشقجيُ ،معلنة بصريح ّالعبارة أن ولي العهد بريء من دم الصحافي
المقتول .المفارقة أن ً«صك البراءة» الذي َص َرفته واشنطن ،استندت فيه
إلى ما اعتبرته أنقرة دليال على تـ ّ
ـورط محمد بن سلمان .مفارقة تحيل
على التساؤل ّ
عما إذا كانت «أوراق االبتزاز» التركية قد فقدت فاعليتها،
على رغم أن أنقرة ال تــزال تراهن على إبقاء القضية ّ
حية حتى مطلع
ً
العام المقبل ،أمال في ارتفاع صوت الكونغرس بوجه دونالد ترامب
ب ـعــد ن ـحــو أربـ ـع ــن ي ــوم ــا م ــن اغ ـت ـيــال
الصحافي السعودي ،جمال خاشقجي،
بــات واضـحــا معظم مــا تمتلكه تركيا
من أوراق في هذه القضية ،التي أصبح
ال ـل ـعــب ع ـلــى حـبــالـهــا ع ـلــى امل ـك ـشــوف.
تسجيالت القنصلية السعودية ،التي
تقول أنـقــرة إنها أسمعتها ملسؤولني
مــن دول غــربـيــة ع ــدة ،تـظـهــر بصمات
ولـ ــي ال ـع ـهــد م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان على
ـال .لـكــن واشـنـطــن ،التي
واق ـ ّعــة االغ ـت ـيـ ّ
تـخــلــت عــن تحفظها فــي الـتـعــامــل مع
ال ـق ـض ـي ــة ،ت ــرف ــض االنـ ـطـ ـب ــاع األول ـ ــي
املنطقي الــذي توحي بــه التسجيالت،
وت ـ ـصـ ـ ّـر عـ ـل ــى «مـ ـطـ ـمـ ـط ــة» الـ ـعـ ـب ــارات
وحملها على غير معناها ،بما ّ
يبرئ
ساحة ابــن سلمان .وهــي تبرئة كانت
فرنسا ،الـتــي تستحوذ على  %60من
مبيعات األسلحة األوروبية للرياض،
قد سبقتها إليها ،بإنكارها أن يكون
األتـ ـ ــراك ق ــد ش ــارك ــوه ــا م ـع ـلــومــات عن
مقتل خاشقجي .إزاء ذلك ،يتأكد أكثر
فأكثر أن الواليات املتحدة وحلفاءها
يــريــدون إب ـعــاد اب ــن سـلـمــان مــن دائ ــرة
التأثيرات املباشرة للجريمة ،حرصًا

على مصالح كــان قــد جــرى التأسيس
لها مع الرجل منذ اعتالئه ّ
سدة والية
العهد.
وفــي مــا بــدا ردًا على محاولة باريس
التقليل من شأن التسجيالت التركية،
ســارعــت أنـقــرة إلــى تسريب معطيات
كـ ــانـ ــت ال تـ ـ ـ ــزال م ـك ـت ــوم ــة ل ـص ـح ـي ـفــة
«نيويورك تايمز» األميركية .وفقًا ملا
نـشــرتــه الصحيفة أم ــس ،ف ــإن العقيد
السابق في االستخبارات السعودية،
مــاهــر امل ـط ــرب ،ال ــذي ُي ـعـ ّـد قــائــد فريق
ّ
االغـ ـتـ ـي ــال املـ ــؤلـ ــف م ــن  15س ـع ــودي ــا،
أج ــرى ،عقب مقتل خاشقجي ،مكاملة
هاتفية بــأحــد مـســاعــدي ول ــي العهد،
ق ـ ــال ف ـي ـه ــا« :أبـ ـل ــغ سـ ـي ــدك أن امل ـه ـمــة
ان ـت ـهــت» .ع ـب ــارة ت ــؤش ــر ،بمضمونها
وهوية الشخص الذي جرت مخاطبته
بـ ـه ــا ،ع ـل ــى أن أم ـ ــر ال ـق ـت ــل ص ـ ــدر مــن
مستويات أعلى من تلك التي ّ
روجــت
ل ـه ــا الـ ــروايـ ــة ال ـس ـع ــودي ــة ،وأن اآلم ــر
ك ــان ينتظر تنفيذ تــوجـيـهــاتــه .وهــو
مـ ــا ت ـع ـت ـق ــده ،أي ـ ـضـ ــا ،االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
األميركية ،التي ذكــر مسؤولون فيها
للصحيفة أن املقصود بكلمة «سيدك»

ّ
ّ
جدد أردوغان ،أمس ،الحديث عن أن أمر قتل خاشقجي صدر من «أعلى المستويات» (األناضول)

هو ابن سلمان ،إال أنهم استدركوا بأن
ً
ذلك «قد ال يكون دليال ال يمكن إنكاره»
على صلة ولــي العهد بالجريمة ،ما
يعني أن ثمة ّ
توجهًا أميركيًا لتمييع
ف ـ ـح ـ ــوى ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــات و«تـ ـضـ ـيـ ـي ــع
الطاسة» بما يخدم ابن سلمان.
ّ
توجه لم يتأخر مستشار األمن القومي
األمـيــركــي ،جــون بولتون ،فــي التعبير

اتهم مسؤولون أميركيون
تركيا بـ«االنتقائية» في الكشف
عن أدلة الجريمة
عـ ـن ــه ،ب ـن ـف ـيــه أن تـ ـك ــون ال ـت ـس ـج ـيــات
مـتـضـ ّـمـنــة م ــا يـشـيــر إل ــى ت ـ ـ ّ
ـورط ولــي
الـعـهــد فــي الـجــريـمــة .إذ ق ــال ،ردًا على
سـ ـ ــؤال ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن ع ـل ــى هــامــش
قمة إقليمية فــي سنغافورة(« :إنـنــي)
لــم أسـتـمــع بنفسي إلــى الـشــريــط ،لكن
تقييم األشخاص الذين استمعوا إليه
يـشـيــر إل ــى صـحــة ذل ـ ــك» ،ق ــاص ـدًا عــدم
وجود صلة بني ابن سلمان والحادثة.

ّ
وذكـ ـ ــر ب ــول ـت ــون بـ ــأن رئ ـي ـس ــه ،دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،ط ــال ــب ال ـس ـع ــودي ــن ب ــإج ــراء
تـحـقـيــق كــامــل ومـحــاسـبــة املـســؤولــن
عــن العملية ،مضيفًا« :إنـنــا نتوقع أن
نحصل على الحقيقة من السعوديني،
واملـلــك وول ــي العهد الـتــزمــا ذلــك خالل
املحادثات التي أجرياها مع الرئيس».
وت ـص ــري ــح ب ــول ـت ــون ه ــو األوضـ ـ ــح في
مـحــاولــة إبـعــاد الشبهات عــن شخص
ولـ ــي ال ـع ـه ــد م ـن ــذ ح ــدي ــث ت ــرام ــب عــن
«ق ـت ـلــة م ــارق ــن» ف ــي ال ـ ـ ــ 15م ــن الـشـهــر
املــاضــي ،وه ــو يـثـ ّـبــت منهجًا أميركيًا
فــي الـتـعــامــل مــع الـقـضـيــة ،قــائـمــا على
حصر تداعياتها املباشرة (املحاسبة
وامل ـع ــاق ـب ــة ال ـج ـن ــائ ـي ـت ــان) ف ــي أض ـيــق
نـطــاق ممكن ،والـتـفـ ّـرغ لعملية تقييم
وتـقــويــم لـلـسـيــاســات ال ـس ـعــوديــة ،بما
ً
يخدم مصالح واشنطن أوال.
فــي سبيل ذل ــك ،يـبــدو أن إدارة ترامب
تريد االنعتاق مــن الضغوط التركية،
التي تدفع في اتجاه ضرب ابن سلمان
ّ
ولعل ما ّ
صرح به
وإزاحته من املشهد.
مسؤولون في االستخبارات األميركية
لـ«نيويورك تايمز» ،للمرة األولى منذ

ً
وقـ ــوع ال ـح ــادث ــةُ ،ي ـع ـ ّـد دل ـي ــا ع ـلــى ما
تـقــدم ،إذ أع ــرب ه ــؤالء املـســؤولــون عن
اعتقادهم بأن السلطات التركية تملك
أكثر من تسجيل ،لكنها أطلعت الدول
املعنية على ما لديها بشكل انتقائي،
ّ
في اتهام ضمني ألنقرة بأنها تستغل
التسجيالت في تكتيكاتها السياسية.
وهــو اتـهــام يـتـســق ،واق ـعــا ،مــع حديث
وزي ــر الـخــارجـيــة الـفــرنـســي ،جــان إيف
لودريان ،أول من أمس ،عن أن الرئيس
التركي ،رجب طيب أردوغان« ،يمارس
ُ
لعبة سياسية» .ولربما تـقــرأ فــي تلك
ضمنية إلــى تركيا
االتـهــامــات رســالــة ّ
بأن الوقت قد حان للكف عن «اللعب»،
وب ــأن الـحـلـفــاء الـغــربـيــن مـسـتـعــدون ـ ـ
فــي اللحظة املناسبة ـ ـ للقفز على ما
تـعـتـقــده أن ـقــرة م ــادة «ابـ ـت ــزاز» دائ ـمــة.
لكن الرسالة هــذه ال يظهر أنها تلقى
تجاوبًا لدى أردوغان ،الذي ّ
جدد أمس
ق ــول ــه إن «أمـ ــر ال ـق ـتــل ص ــدر م ــن أعـلــى
املستويات في السلطات السعودية»،
مـبـ ّـرئــا فــي الــوقــت نفسه املـلــك سلمان
م ــن ّ
أي ص ـل ــة ب ــالـ ـح ــادث ــة .ال ــاف ــت أن
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،ال ـ ــذي س ـعــى لــدفــع

اليمن

هدنة غير معلنة في الحديدة :إجراءات «بناء الثقة» تنطلق
أسفرت زيارة وزير الخارجية البريطاني
ّ
لكل من السعودية واإلمارات عن تطورّ
إيجابي متمثل في موافقة «التحالف»
على إجالء جرحى من «أنصار الله» إلى
ُ
الخارج .تطور يفترض أن تتبعه ّالمزيد َ
الثقة» ،التي عزز الحديث
من إجراءات «بناء ّ ُ
عن انطالقها توقف القتال في محيط
مدينة الحديدة ،في ما يبدو أنه هدنة
غير معلنة
ت ــاح ـق ــت ،خـ ــال ال ـس ــاع ــات امل ــاض ـي ــة،
املــؤشــرات على إمكانية تحقيق وقف
إلطــاق الـنــار فــي اليمنّ ،
يمهد إلعــادة
إطالق محادثات السالم أواخر الشهر
ـاري ،مـثـلـمــا ك ــان مـ ـق ـ ّـررًا .وت ــوازي ــا
الـ ـج ـ ّ
م ــع ت ــوق ــف ال ـق ـتــال ف ــي مـحـيــط مــديـنــة
ّ
الحديدة ،حط وفد أممي في مينائها،
في زيارة أوحت بوجود هدنة ضمنية،
ع ـل ــى رغـ ــم أن «ال ـت ـح ــال ــف» أن ـك ــر ه ــذا
األم ـ ــر .وت ــراف ـقــت ال ــزي ــارة األم ـم ـيــة مع
إعالن تحلحل العقدة التي حالت دون
م ـش ــارك ــة «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ف ــي ال ـجــولــة
السابقة من املفاوضات ،واملتمثلة في
رفــض السعودية نقل جرحى الحركة

إلى الخارج للعالج.
وسـ ــاد الـ ـه ــدوء ،أمـ ــس ،مـعـظــم مـحــاور
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاك فـ ــي ال ـ ـحـ ــديـ ــدة ،فـ ــي وق ــت
ُ
ل ــم ت ـسـ َّـجــل ف ـيــه عـمـلـيــات ق ـصــف على
املدينة أو املحافظة ،باستثناء واحدة
اس ـت ـهــدفــت ال ـخ ــط الـ ـع ــام ف ــي مــديــريــة
الـجــراحــي ،وأدت إلــى مقتل  9مدنيني
وج ـ ــرح اث ـن ــن آخـ ـ َـريـ ــن .وك ــان ــت ق ــوات
الجيش اليمني واللجان الشعبية قد
ّ
تمكنت من صـ ّـد أعنف الهجمات على
ـان ـعــة املـيـلـيـشـيــات املــوال ـيــة
امل ــدي ـن ــة ،مـ ِ
لـ«التحالف» من قطع خطوط إمدادها،
وموقعة خسائر بشرية ومادية كبيرة
املهاجمني ،أرغمتهم على
في صفوف
ِ
التراجع .وأكــد الناطق الرسمي باسم
الـقــوات املسلحة ،أمــس ،يحيى سريع،
أن «خـ ـط ــوط ق ــوات ـن ــا ال ــدف ــاع ـي ــة قــويــة
وم ـت ـم ــاس ـك ــة ،وم ـق ــات ـل ــون ــا ي ـم ـس ـكــون
بــزمــام الـتـفــوق امل ـي ــدان ــي» ،مضيفًا أن
«قــوات العدو ال تــزال في حالة حصار
ج ــراء قـطــع خـطــوط إم ــداده ــا» .وأش ــار
إل ــى «م ـصــرع وإصــابــة أكـثــر مــن ألفني
و 224مــرتــزقــا ،بينهم  33ســودان ـيــا»،
إضافة إلــى «تدمير  183مدرعة وآلية
عسكرية مختلفة».
ً
ه ــذه الـخـســائــر ،مـعـطــوفــة عـلــى العجز
عن تحقيق إنجاز ،والضغوط األممية
في اتجاه وقف الهجوم ومنع اإلضرار
بميناء ال ـحــديــدة ،حملت «الـتـحــالــف»

ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ع ـلــى تـعـلـيــق الـعـمـلـيــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وهـ ـ ــو مـ ــا أتـ ـ ـ ــاح مل ـس ــؤول ــي
املـنـظـمــة الــدول ـيــة ال ـنــزول إل ــى املــديـنــة.
وزارت منسقة األمــم املتحدة للشؤون
اإلن ـســان ـيــة فــي ال ـي ـمــن ،ل ـيــزا ج ــرانــدي،
أم ــس ،املـيـنــاء ،واطـلـعــت على األض ــرار
ّ
ال ـت ــي خــلـفـتـهــا الـ ـغ ــارات ع ـلــى بــوابـتــه
ال ـشــرق ـيــة أول م ــن أمـ ــس .وم ــن ه ـنــاك،
شـ ـ ّـددت ج ــران ــدي عـلــى ضـ ــرورة إبـقــاء
هذا املنفذ البحري مفتوحًا ،مؤكدة أن
املنظمة الــدولـيــة «تعمل بكل طاقتها
لوقف أعمال العنف» .كذلك ،زار املدير
التنفيذي لـ«برنامج األغــذيــة» ،ديفيد
بـيــزلــي ،إح ــدى م ــدارس الـحــديــدة التي
ي ـجــري فـيـهــا ت ــوزي ــع ب ـطــاقــات ال ـغ ــذاء،
تـ ــوازيـ ــا م ــع تـ ـح ـ ّـرك ٌاألسـ ـ ــر لـلـحـصــول
ّ
على الطعام .انـفــراجــة عــززهــا مساعد
األم ــن ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة لـلـشــؤون
اإلنسانية ،مــارك لــوكــوك ،بحديثه عن
«وقف إطالق نار» دعا جميع األطراف
إلى التزامه« ،وخصوصًا داخل َو َحول
البنى التحتية واملـنـشــآت الـضــروريــة
إلدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدات والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات
التجارية».
ف ــي االتـ ـج ــاه ن ـف ـســه ،وب ـن ـبــرة وسـمـهــا
الـ ـتـ ـف ــاؤل خ ــاف ــا مل ــا أنـ ـب ــأ ب ــه اإلع ـ ــان
األمـ ـم ــي األخـ ـي ــر ع ــن ت ــأج ـي ــل ال ـجــولــة
ال ـت ـف ــاوض ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة ،أكـ ـ ــد امل ـب ـع ــوث
األمـ ـم ــي ل ـل ـي ـمــن ،م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،أن

«ال ـت ـح ـض ـي ــرات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ج ــاري ــة
تمهيدًا» لتلك الجولة ،مــؤكـدًا «(أنـنــا)
ّ
فــي وض ــع يـمــكـنـنــا مــن امل ـضـ ّـي قــدمــا».
ّ
ّ
ورح ــب غريفيث بـتـ ّـراجــع ح ــدة القتال
ف ــي الـ ـح ــدي ــدة ،ح ــاض ــا ال ـط ــرف ــن على
«مواصلة ضبط النفس» .تصريحات
رفــدتـهــا وزي ــرة الـخــارجـيــة السويدية،
مــارغــو والـسـتــروم ،بإعالنها أن بــاده
ـزاع
مـسـتـعــدة «السـتـضــافــة أط ــراف الـنـ ّ
حــال جـهــوزهــم» .والـظــاهــر أن مــا حفز
النبرة التفاؤلية هــذه ،البيان الصادر
عن الخارجية البريطانية عقب زيارة
ال ــوزي ــر ج ـيــري ـمــي ه ــان ــت لـلـسـعــوديــة
واإلم ـ ــارات ،ال ــذي أف ــاد بــأن السعودية

«سـتـسـمــح لــأمــم امل ـت ـحــدة ب ــاإلش ــراف
ع ـل ــى إج ـ ــاء ط ـب ــي ِل ـ ــا ي ـص ــل إل ـ ــى 50
ً
مـ ـق ــات ــا م ـص ــاب ــا مـ ــن ال ـح ــوث ـي ــن إل ــى
سـلـطـنــة عـ ـم ــان» .واع ـت ـب ــرت ال ـ ـ ــوزارة،
ال ـخ ـطــوة ال ـس ـعــوديــة« ،ت ـقــدمــا كـبـيـرًا»
في سياق إجــراءات «بناء الثقة» ،التي
مــن شأنها التمهيد لــ«بــدء محادثات
سـيــاسـيــة ف ــي ال ـســويــد بـحـلــول نهاية
تشرين الثاني /نوفمبر» .وكان هانت
قد اعتبر ،إثر محادثات مع املسؤولني
ال ـس ـعــوديــن واإلم ــاراتـ ـي ــن ،أن فــرص
الـعــودة إلــى املـفــاوضــات صــارت «أكثر
واقعية».
(األخبار)

تـهـمــة «االس ـت ـغ ــال» عــن نـفـســه بقوله
ـف أي ش ــيء»،
إن «م ـخــابــرات ـنــا ل ــم ت ـخـ ِ
أق ـح ــم ـ ـ ـ ـ ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ـ ـ ـ ـ ابـ ــن سـلـمــان
فــي حــديـثــه ،الفـتــا إلــى أن «ول ــي العهد
يـ ـق ــول :س ــأوض ــح األم ـ ــر وس ــأف ـع ــل مــا
ه ــو ضـ ـ ــروري ،ون ـح ــن نـنـتـظــر ب ـفــارغ
ال ـص ـبــر» ،ملحقًا بــذلــك الـتـشــديــد على
ض ـ ــرورة «ال ـك ـش ــف ع ـ ّـم ــن أصـ ــدر األم ــر
بالقتل» ،فــي مــوقــف يستهدف إحــراج
ولــي العهد ومضاعفة الشبهات حول
مسؤوليته عن االغتيال؛ على اعتبار
أن ال ـج ـنــاة ل ــن يـعـتــرفــوا بـهــويــة اآلم ــر
َ
م ــا دام األخـ ـي ــر ه ــو ن ـف ـســه «ال ـ َـح ــك ــم»،
وبالتالي ُيعتبر صمتهم ـ ـ من وجهة
ال ـن ـظــر ال ـتــرك ـيــة ـ ـ ـ ـ ع ـن ـصــر إدانـ ـ ــة البــن
سلمان .وهــذا مــا يــوافــق عليه ،واقعًا،
ن ــواب ديـمــوقــراطـيــون فــي الـكــونـغــرس
األميركي يعتبرون أنه «لن ُيسمح ّ
ألي
مــن أعـضــاء فــريــق قتل خاشقجي بأن
يتحدثوا بحرية عـ ّـمــن أعطاهم أوامــر
تنفيذ عملية القتل ،وليس من املنطقي
ّ
توقع ذلك».
الــافــت ،أيضًا ،أن أردوغ ــان ّ
تطرق إلى
مــوقــف الهيئة التشريعية األميركية
من القضية ،مشيرًا إلى أن «الكونغرس
ط ـل ــب م ـع ـل ــوم ــات مـ ــن االس ـت ـخ ـب ــارات
ّ
«تتغير
ح ــول ال ـجــري ـمــة» ،مـتــوقـعــا أن
ّ
وجـهــة النظر األمـيــركـيــة عندما يطلع
ال ـك ـ ّـون ـغ ــرس ع ـل ــى ت ـل ــك امل ـع ـل ــوم ــات».
ت ــوق ــع يـنـبــئ ب ــأن ال ـس ـل ـطــات الـتــركـيــة
تــريــد إبـقــاء القضية حـ ّـيــة حتى مطلع
ّ
ال ـع ــام امل ـق ـبــل ع ـلــى األقـ ـ ــل ،ب ـمــا يسمح
بتصعيد الصغوط على إدارة ترامب
بهدف دفعها إلى موقف أكثر صرامة
ّ
ـات
تـ ـج ــاه ابـ ـ ّـن س ـل ـم ــان .ي ــائ ــم ت ـطــل ـعـ ِ
أنـقــرة تــوعـ ُـد املـشـ ّـرعــن الديمقراطيني
بخطوات ضد اإلدارةِ ،من ِمثل ما ّلوح
به آدم شيف ،الذي ّ
ّ
بمجرد
تعهد بأنه ـ ـ
أن يصبح رئيسًا للجنة االستخبارات
فــي مجلس ال ـنــواب بعد حــوالــى شهر
ونصف شهر ـ ـ سيتولى التحقيق في
حــادثــة اغـتـيــال خــاشـقـجــي ،وسيطلق
مراجعة لكل السياسات السعودية في
املنطقة ،فيما اعتبر توم مالوينسكي
أنــه إذا صـ ّـح تقرير «نيويورك تايمز»
فـهــو ُي ـعـ ّـد سـبـبــا منطقيًا ملـعــاقـبــة ابــن
ً
سلمان .ومع ذلك ،ال يبدو أن ثمة آماال
كبيرة مــن هــذا الـنــوع ،على اعتبار أن
«عائلة ترامب والرئيس ّ
كرسا اعتمادًا
ك ـب ـي ـرًا ع ـل ــى ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ،ل ــدرج ــة أن
الـعــاقــة اآلن ،فــي نـظــرهــم ،أكـبــر مــن أن
تفشل» على ّ
حد تعبير شيف.
(األخبار)

17

سوريا

ّ
بيدرسن مدعو لزيارة موسكو
«اتفاق سوتشي» تحت اختبار التصعيد الميداني
تبدو فرص دفع المسار
السياسي ضعيفة في ظل
مرحلة انتقالية بين ستيفان
دي ميستورا وغير بيدرسن،
فيما يتكرر التصعيد الميداني
في ريف حماة الشمالي،
ليطرح أسئلة حول مستقبل
تنفيذ «اتفاق سوتشي» غير
المحدد زمنيًا
بقي ريف حماة الشمالي وامتداده على
طول سهل الغاب نحو حدود محافظتي
الالذقية وإدلب ،مسرحًا لتصعيد متكرر
مـنــذ إع ــان الـتـفــاهــم ال ــروس ــي ـ ـ التركي
على إنـشــاء «منطقة مـنــزوعــة الـســاح».
إذ لم ّ
يمر أسبوع من دون اشتباكات أو
قـصــف م ـت ـبــادل ب ــن الـفـصــائــل املسلحة
وال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري ،ع ـلــى رغ ــم م ــا قيل
ع ــن س ـحــب ل ـل ـســاح الـثـقـيــل إل ــى ح ــدود
الكيلومترات الخمس عـشــرة امل ـقـ ّـرة في
ّ
«اتـ ـف ــاق س ــوت ـش ــي» .وت ــرك ــزت خــروقــات
الهدنة في مناطق انتشار «جيش العزة»،
ال ـت ــي ش ـه ــدت خـ ــال األسـ ـب ــوع املــاضــي
توترًا متصاعدًا ،كان آخر فصوله أمس
حـ ــن ص ـ ـ ّـد ال ـج ـي ــش ت ـح ــرك ــا لـلـفـصــائــل
فــي محيط بلدتي الـجـنــابــرة وبــريــديــج،
ّ
وتـ ــلـ ــي ال ـح ـم ــام ـي ــات والـ ـصـ ـخ ــر ش ـمــال
مــدي ـنــة مـ ـح ــردة ،واس ـت ـه ــدف بــاملــدفـعـيــة
مواقع قرب معركبة ولحايا .وكان الفتًا
أن موسكو وأن ـقــرة (ضامنتي االتـفــاق)
ّ
ل ــم ت ـعــل ـقــان ع ـلــى ال ـت ــوت ــر ض ـمــن ح ــدود
«املـنـطـقــة م ـنــزوعــة ال ـس ــاح» املـفـتــرضــة؛
وغاب عن حديثهما خالل املدة املاضية
أي ت ـف ـص ـيــل عـ ــن م ـه ــل زم ـن ـي ــة خــاصــة
باملحور الثاني لـ«اتفاق سوتشي» وهو
سـحــب «التنظيمات اإلرهــاب ـيــة» .وعلى
عـكــس مــا يـنــص االت ـف ــاق ،أثـبـتــت «هيئة
تـحــريــر ال ـشــام» (املـصـنـفــة إرهــابـيــة لــدى

تــرك ـيــا وروس ـ ـيـ ــا) وج ــوده ــا ع ـلــى طــول
خطوط الـتـمــاس ،عبر استنفارها عقب
ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـش ـمــالــي،
وإط ــاق ـه ــا ت ــدري ـب ــات ل ـع ـنــاصــرهــا على
اس ـت ـخ ــدام ب ـعــض األس ـل ـحــة املـتــوسـطــة،
هـ ـن ــاك .وب ـ ــرز أمـ ــس ف ــي شـ ــأن ت ـط ــورات
إدلــب ومحيطها ،إعــان «واليــة هاتاي»
(لــواء إسكندرون املحتل) ،فرض منطقة
أمنية على كامل الحدود مع محافظات
حلب وإدلب والالذقية ،اعتبارًا من اليوم
وملدة  15يومًا .وبينما لم توضح الوالية
سبب إعالن تلك املنطقة ،لفتت إلى منع
دخــول املدنيني واآللـيــات من غير سكان
البلدات الواقعة ضمن حدودها من دون
تصريح رسـمــي مــن السلطات التركية،
إلــى جانب منع دخــول أي صحافيني أو
فــرق إعــامـيــة .وقــد يشير هــذا املـنــع إلى
وجـ ــود ت ـحــركــات عـسـكــريــة تــرك ـيــة على
طول الحدود ،يراد التعتيم عليها خالل
الفترة املقبلة ،فيما لم يخرج عن الجيش
التركي أو وزارة الــدفــاع أي تصريحات
في هذا الشأن.
أما في شرق الفرات ،فقد استمر الهدوء
على الحدود السورية ـ ـ التركية ،وسط
اشـ ـتـ ـب ــاك ــات م ـت ـق ـط ـع ــة بـ ــن «داعـ ـ ـ ــش»

و«قـ ـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» في
وادي الـ ـف ــرات .وف ــي م ـقــابــل التحشيد
التركي للعشائر العربية ضد «وحدات
ّ
حـمــايــة الـشـعــب» ال ـكــرديــة ،نــظـمــت عــدة
قوى كردية أمس في مدينة القامشلي
ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة ت ـ ـنـ ــدد بـ ــال ـ ـقـ ــرار األمـ ـي ــرك ــي
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ـت ـخ ـص ـي ــص م ـ ـكـ ــافـ ــآت ملــن
يــدلــي بـمـعـلــومــات ع ــن ثــاثــة قـ ــادة في
«ح ــزب الـعـمــال ال ـكــردس ـتــانــي»؛ وحمل
املـشــاركــون فيها ص ــورًا ألولـئــك الـقــادة
املـ ـطـ ـل ــوب ــن .أمـ ـ ــا فـ ــي «ج ـ ـيـ ــب ه ـج ــن»

فرضت تركيا منطقة
أمنية على حدود
لواء إسكندرون مع
المحافظات السورية

خالل استقبال الرئيس األسد المختطفين السابقين
لدى «داعش» من أبناء السويداء (الرئاسة السورية)

الخاضع لسيطرة «داعش» ،فقد واصل
«التحالف الــدولــي» استهدافه ملناطق
مــدنـيــة مــأهــولــة بــالـسـكــان ،مــا أدى إلــى
وقوع عشرات الضحايا خالل اليومني
املاضيني.
ووس ـ ــط هـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ع ـلــى األرض،
تغلق بالتدريج الفرصة أمــام إحــراز أي
تـقــدم على مـســار «اللجنة الــدسـتــوريــة»
خــال الـفـتــرة القريبة املقبلة ،إذ ينتظر
أن ي ـقــدم امل ـب ـعــوث األم ـمــي سـتـيـفــان دي
مـيـسـتــورا ،إحــاطــة أخ ـيــرة أم ــام مجلس
األمــن الدولي بعد خمسة أيــام ،من دون
أن يــرشــح أي تـطــور فــي شــأن الخالفات
على تشكيلة الثلث الثالث مــن اللجنة،
والـ ـت ــي كـ ــان ي ـس ـعــى دي م ـي ـس ـتــورا إلــى
ح ـل ـهــا خ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع امل ــاضـ ـي ــة .ول ــم
ّ
ت ـحــدد األم ــم املـتـحــدة بـعــد مــوعــد تسلم
امل ـب ـعــوث ال ـجــديــد غـيــر ب ـيــدرســن ،مـهــام
سـلـفــه فــي شـكــل كــامــل .غـيــر أن الـجــانــب
الروسي ّ
وجه دعوة إلى بيدرسن لزيارة
موسكو ،بهدف إيضاح املقاربة الحالية
للملف السوري ،وآخــر تطوراته .وتؤكد
أوســاط روسية أن من غير املعروف إلى
اآلن كيفية إدارة املرحلة االنتقالية بني
دي ميستورا وخـلـفــه ،والـتــي يتوقع أن
تستمر حتى نهاية كانون األول املقبل.
وبالتوازي ،تطرق نائب وزير الخارجية
الـ ــروسـ ــي م ـي ـخــائ ـيــل بـ ــوغـ ــدانـ ــوف ،إل ــى
معضلة «عدم تمثيل القوى الكردية» في
«الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة» ،خ ــال مشاركته
في مؤتمر دولي حول ليبيا .وأوضح أن
تأمني مثل هذه املشاركة قد يساهم في
«تحييد النزعات االنفصالية».
وع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،اس ـت ـق ـبــل الــرئ ـيــس
الـســوري بشار األســد ،أمــس ،املختطفني
السابقني لــدى «داع ــش» مــن أبـنــاء ريف
الـســويــداء الـشــرقــي ،الــذيــن تــم تحريرهم
أخـ ـيـ ـرًا م ــن ق ـبــل ال ـج ـي ــش .ول ـف ــت األس ــد
خــال اللقاء إلــى أن «الــدولــة وضعت في
أعلى سلم أولوياتها مهمة البحث عن
كل مخطوف والعمل على تحريره مهما
كلف الثمن».
(األخبار)

ليبيا

«مؤتمر باليرمو» يجدد الوعود :ال جديد عن «باريس »2
ختم «مؤتمر باليرمو»
أعماله ،أمس ،ببيان شبيه
بمحتوى الذي صدر قبل
أشهر عن «مؤتمر باريس
 ،»2لكنه أظهر تنافرًا بين
الفرقاء الليبيين ،ما ُيعطي
دعوة المبعوث األممي
غسان سالمة إلى عقد
«ملتقى وطني» مطلع
العام المقبل ،فرصًا أكبر

ّ
شددت منسقة األمم المتحدة على ضرورة إبقاء ميناء الحديدة مفتوحًا (أ ف ب)

هــل هــو إن ـجــاز خـطــابــي غــربــي آخــر
سيبقى حبيس الورق؟ ال يمكن أحدًا
الـ ـج ــزم ،ل ـكــن م ــا ح ــدث ف ــي «مــؤتـمــر
ب ــالـ ـي ــرم ــو» ع ـل ــى امـ ـ ـت ـ ــداد ال ـي ــوم ــن
امل ــاض ـي ــن ،ال ي ـخ ـت ـلــف ع ـ ّـم ــا حـصــل
ف ــي م ــؤتـ ـم ــرات س ــاب ـق ــة ،ب ــل ورب ـم ــا
ً
كــان أســوأ حــاال .منذ البداية ،رفض
ق ــائ ــد «ال ـج ـي ــش ال ــوط ـن ــي ال ـل ـي ـبــي»،
املشير خليفة حفتر ،الــذي يسيطر
عـلــى أغـلــب شــرق ال ـبــاد وجنوبها،

حـ ـ ـض ـ ــور ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث وامل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فــي
ن ـق ــاش ــات ــه ،رغـ ــم ال ـ ــزي ـ ــارات ال ـعــال ـيــة
امل ـس ـت ــوى ،ال ـت ــي أداهـ ـ ــا م ـس ــؤول ــون
إيطاليون إلى مقره في الرجمة ،قبل
املؤتمر بأشهر إلقناعه بالحضور.
لــم ُيـنـقــذ األم ــر أخ ـي ـرًا ،س ــوى زي ــارة
خاطفة لرئيس الحكومة اإليطالية،
ج ــوزيـ ـب ــي ك ــونـ ـت ــي ،لـ ـش ــرق ل ـي ـب ـيــا،
م ـســاء أول م ــن أمـ ــس ،دف ـعــت حفتر
إلى التراجع عن قرار املقاطعة ،لكن
بشروطه الخاصة ،إذ وصــل ،مساء
أول من أمس إلى باليرمو ،عاصمة
جزيرة صقلية ،لكنه رفض املشاركة
ف ــي ال ـع ـش ــاء الـ ـ ــذي ج ـم ــع عـ ـ ــددًا مــن
املـســؤولــن .أحــاط حفتر نفسه بمن
يـ ــريـ ــد ،حـ ــن ان ـ ـخـ ــرط فـ ــي ح ـ ـ ــوارات
م ــع م ـس ــؤول ــي «الـ ـبـ ـل ــدان املـ ـج ــاورة
والـصــديـقــة» ،فجلس مــع الرئيسني
امل ـ ـص ـ ــري عـ ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي،
والتونسي الباجي قائد السبسي،
ورئـيــس ال ــوزراء الــروســي ،دميتري
مـ ـي ــدفـ ـي ــدي ــف ،ووزي ـ ـ ـ ـ ــري خ ــارج ـي ــة
فرنسا وإيطاليا ،جان إيف لودريان،
وإينزو موافيرو ميالنيزي ،إضافة
إل ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ــرئ ــاس ــي
الليبي» ،فائز السراج .لكن جلسات
ح ـف ـتــر ل ــم ت ـش ـمــل رئ ـي ــس «امل ـج ـلــس
األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـ ـل ـ ــدول ـ ــة» ،خـ ــالـ ــد املـ ـش ــري
(مــن حــزب «الـعــدالــة والـبـنــاء» ،وهو

إخــوانــي الـتــوجــه) ،وال نــائــب رئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـق ـطــريــة ،مـحـمــد ب ــن ع ـبــد الــرحـمــن
آل ثاني ،وال نائب الرئيس التركي،
ف ـ ــؤاد أقـ ـط ــاي ،م ــا دفـ ــع األخـ ـي ــر إلــى
إع ــان ان ـس ـحــاب ب ــاده م ــن املــؤتـمــر
ب ـ «خ ـي ـبــة أم ــل ك ـب ـي ــرة» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن «أي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ُيـ ـقـ ـص ــي ت ــرك ـي ــا
سيكون له نتائج عكسية لحل هذه

أحاط حفتر نفسه بمن يريد،
فانخرط في حوارات مع
مسؤولين وتجاهل آخرين
املشكلة» ،فيما رأى رئيس الحكومة
اإليطالية ،كونتي ،الحقًا ،أن موقف
تركيا «ليس موضوعيًا ،وال يخلق
ً
أجواء إيجابية».
ُ
بعد ذلك ،لم يطل بقاء حفتر ،التقط
بعض الـصــور مــع كـبــار املـســؤولــن،
وقـ ـ ـف ـ ــل عـ ـ ــائ ـ ـ ـدًا إلـ ـ ـ ــى شـ ـ ـ ــرق ل ـي ـب ـي ــا.
ورغ ــم أنــه لــم ُي ــدل بــوعــود علنية أو
تصريحات واضحة ،بدا كما لو أنه
املـ ـش ــارك األبـ ـ ــرز ،ح ـتــى ب ــات ُيـبـحــث
ّ
ّ
السر ،فنقل عنه مسؤول
عما قال في
ديـ ـبـ ـل ــوم ــاس ــي إيـ ـط ــال ــي قـ ــولـ ــه« :ال

حاجة الستبدال خيلك وأنــت تعبر
ال ـن ـهــر» .وف ــي م ـحــاولــة ل ـفـ ّـك شيفرة
هذا املثل الشعبي ،اعتبر املصدر أن
املقصود فائز السراج ،أي أنه يوافق
على بقائه إلى حني عقد انتخابات.
وسـ ــط هـ ــذه األج ـ ـ ــواء ال ـت ــي فــرضـهــا
حـ ـفـ ـت ــر ،انـ ـشـ ـغ ــل ك ـ ــل م ـ ــن امل ـب ـع ــوث
األممي غسان سالمة ،وباقي الفرقاء
الليبيني بصياغة بيان ختامي ،لم
يـخـتـلــف ع ــن الــوثـيـقــة ال ـتــي ص ــدرت
عـ ــن «م ــؤتـ ـم ــر بـ ــاريـ ــس  ،»2ل ـك ـن ـهــا
جـ ـ ــاء ت أكـ ـث ــر اخـ ـتـ ـص ــارًا ومـ ــن دون
م ــواع ـي ــد .رك ــز ال ـب ـيــان ع ـلــى اح ـتــرام
ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ،وم ـعــاق ـبــة من
ي ـحــاول عــرقـلـتـهــا ،وضـ ــرورة ّ
تحمل
م ـخ ـت ـلــف امل ــؤس ـس ــات مـســؤولـيـتـهــا
إلن ـجــاح ـهــا ،وال ـحــاجــة إل ــى اعـتـمــاد
دسـ ـت ــور ل ـل ـب ــاد ،واعـ ـتـ ـب ــار م ــا ورد
ف ــي وث ـي ـق ــة «م ــؤت ـم ــر ال ـص ـخ ـي ــرات»
لـ ـلـ ـمـ ـص ــالـ ـح ــة ،األس ـ ـ ـ ـ ــاس ال ــوحـ ـي ــد
ل ـلــوصــول إل ــى حــل س ـيــاســي ،ودعــم
ال ـ ـحـ ــوار الـ ـ ــذي ت ـح ـت ـض ـنــه ال ـق ــاه ــرة
لـ ـت ــوحـ ـي ــد املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة،
بشرط أن تكون تحت قيادة مدنية،
ودع ــم خـطــة األم ــم املـتـحــدة وجـهــود
م ـب ـع ــوث ـه ــا .وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـب ـي ــان،
حاول سالمة ،خالل كلمته ،مواجهة
ّ
الليبيني بواقعهم املــريــر،
الفاعلني
ّ
ً
قــائــا« :ال حــل عسكريًا فــي بــادكــم،

وال يــوجــد إال حــل سـيــاســي ينبغي
أن ت ـب ـح ـث ــوا عـ ـن ــه أنـ ـ ـت ـ ــم ،وتـ ــأخـ ــره
ك ـ ــل ي ـ ــوم أم ـ ــر غـ ـي ــر طـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،غ ـيــر
سـلـيــم وغ ـيــر م ـف ـيــد» ،وح ــدد مــوطــن
ال ـخ ـلــل ،عـلــى اع ـت ـبــار أن ــه يـكـمــن في
«مشكلة الشرعية واالتهام املتبادل
بشأنها» ،مضيفًا أن الحل العملي
ه ــو «االح ـت ـك ــام ل ـ ــإرادة الـشـعـبـيــة»،
من خالل عقد «ملتقى وطني» (قال
سالمة قبل أيام إنه يمكن عقده في
األسابيع األولى من العام املقبل).
إيـطــالـيــا ،اسـتـمــرت حـكــومــة كونتي
ف ــي ت ـل ـقــي ان ـتـ ـق ــادات ب ـش ــأن طــريـقــة
ت ـن ـظ ـي ــم امل ــؤتـ ـم ــر وم ـ ـح ـ ـتـ ــواه .ه ــذه
امل ــرة ،مــن رئـيــس الحكومة السابق،
ماتيو رينزي ،الــذي رأى أن املؤتمر
ً
بـ ــدا «فـ ـش ــا م ــدوي ــا» بــال ـن ـس ـبــة إلــى
«مـ ـ ــن يـ ـع ــرف ــون ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ــدولـ ـي ــة
وال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة» .ل ـخــص املــوقــف
ً
ق ــائ ــا« :درس كــون ـتــي ومـيــانـيــزي
الـ ــروزنـ ــامـ ــة ج ـ ـي ـ ـدًا ،وقـ ـ ـ ــررا تـنـظـيــم
مؤتمر جيد حول ليبيا في إيطاليا،
في اليوم التالي لـ (تظاهرة) باريس،
مـعــولــن عـلــى وج ــود جـمـيــع ال ـقــادة
الكبار في املنطقة ،لكن لسوء الحظ،
لم يقبل أي من أولئك القادة الكبار
ـ ـ ال ــذي ــن ش ــارك ــوا أي ـضــا ف ــي مـسـيــرة
باريس ـ الدعوة اإليطالية».
(األخبار)

