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العالم

العالم

الحدث

تحليل إخباري

ابن سلمان يغسل يده من دم خاشقجي:

عسكر إسرائيل يدفع االتهامات:
الحرب ليست لعبة

المطرب «كبش الفداء»
رمت الرياض برواية شبه نهائية على طاولة
المجتمع الدولي ُ ،بشأن جريمة اغتيال
جمال خاشقجي ،ت ّبرئ محمد بن سلمان
ّ
وتقدم فرقة االغتيال
من دم األخير،
«كبش فداء» ،وسط ضغوط حلفائها
بضرورة ّ
طي الملف في أسرع وقت
ّ
توجت السعودية والواليات املتحدة
ش ـ ـه ـ ـرًا ون ـ ـصـ ــف شـ ـه ــر مـ ــن ال ـص ـمــت
والـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــط ف ـ ـ ــي ج ـ ــريـ ـ ـم ـ ــة اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال
ج ـم ــال خــاش ـق ـجــي ،أم ـ ــس ،بــرواي ـتــن
مـتـشــابـهـتــن ونــاق ـص ـتــن ،سـعــوديــة
وأميركية ،قفزتا عــن جميع األسئلة
ال ـجــوهــريــة ،ال ـتــي يتجاهلها حلفاء
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،ويـ ـط ــرحـ ـه ــا املـ ـس ــؤول ــون
األت ـ ـ ــراك ووس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،م ــن دون

اعترفت الرياض للمرة
األولى بتقطيع جثة خاشقجي
داخل القنصلية
سميع وال مجيب ،منذ وقوع الجريمة
داخـ ـ ـ ــل ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
اسـطـنـبــول .لفلفة فاضحة ومنسقة،
بني الرياض وحلفائها ،خلصت إلى
تبرئة ولــي العهد محمد بــن سلمان
م ــن دم خــاش ـق ـجــي ،م ــن خ ــال إع ــان
الـنـيــابــة ال ـعــامــة نـتــائــج تحقيقاتها،
ب ـت ـقــديــم ف ــرق ــة االغـ ـتـ ـي ــال ورئ ـي ـس ّـهــا
«كبش فداء» عن ابن سلمان ،ثم تلقف
ال ــدول الحليفة ،كفرنسا وبريطانيا
وأمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــا ،تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض،
واع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا «خ ـ ـطـ ــوة فـ ــي االت ـ ـجـ ــاه
الـصـحـيــح» ،بـعــد يــومــن عـلــى إعــان
املتحدثة باسم الخارجية األميركية،
هـ ـي ــذر نـ ــويـ ــرت ،أن بـ ــادهـ ــا تـتــوقــع

«ت ـح ـق ـي ـقــا ســري ـعــا ودق ـي ـق ــا يـحــاســب
فيه املتورطون» عن مقتل خاشقجي،
كدعوة ّ
لطي امللف في أسرع وقت.
امل ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــون ،وف ـ ـ ــق الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
الـسـعــوديــة 11 ،شـخـصــا ،مــن بــن 21
مــوقــوفــا عـلــى ّ
ذم ــة الـقـضـيــة ،عـلــى أن
من بينهم من أمر بقتل خاشقجي عن
غير سبق إص ــرار وتــرصــد ،وآخ ــرون
نفذوا الجريمة التي وقعت في الثاني
مــن تـشــريــن األول /أكـتــوبــر املــاضــي.
ع ـم ــدت ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة إلـ ــى تـبــرئــة
«رؤوس كبيرة» قد تطال إدانتها ولي
الـعـهــد ،ن ـظ ـرًا إل ــى امل ــواق ــع الحساسة
والقريبة منه التي كانوا ُيشغلونها،
كنائب رئيس املخابرات املقال ،أحمد
ال ـع ـس ـيــري ،الـ ــذي أمـ ــر ،وف ــق ال ــرواي ــة
ال ـس ـع ــودي ــة ،ب ــإع ــادة خــاشـقـجــي الــى
ال ـس ـع ــودي ــة «ب ــال ــرض ــا أو ب ــال ـق ــوة»،
مــن دون قتله ،بحسب مــا قــال وكيل
ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ش ـل ـع ــان ال ـش ـل ـعــان،
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ف ــي ال ــري ــاض،
أمـ ـ ــس .وامل ـس ـت ـش ــار ال ـس ــاب ــق س ـعــود
القحطاني ،الــذي «التقى قائد املهمة
(م ــاه ــر املـ ـط ــرب) ،وف ــري ــق ال ـت ـفــاوض،
ل ـي ـط ـل ـع ـهــم ع ـل ــى ب ـع ــض امل ـع ـل ــوم ــات
املفيدة للمهمة (إلعادة خاشقجي إلى
ّ
تخصصه اإلعــامــي
املـمـلـكــة) ،بحكم
ّ
( )...وحـ ـ ـ ــث ال ـ ـفـ ــريـ ــق عـ ـل ــى إق ـن ــاع ــه
ب ــال ــرج ــوع» ،ف ـي ـمــا ل ــم ي ــذك ــر ال ـب ـيــان،
الــذي نشرته وكالة األنـبــاء الرسمية،
القنصل الـعــام فــي إسطنبول محمد
العتيبي ،على الرغم من وجوده داخل
القنصيلة أثناء الجريمة ،التي تمت
وفق تسريبات تركية أمام عينيه وفي
ّ
مكتبه ،وتكتمه على الحقيقة طيلة
مدة وجوده في تركيا ،بل إن النيابة
ال ـعــامــة ح ـصــرت تـهـمــة األم ــر بالقتل
ب ــرئ ـي ــس ف ــري ــق ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ،الـعـقـيــد
فــي االسـتـخـبــارات الـسـعــوديــة ،ماهر
امل ـط ــرب ،عـلــى أن أم ــر الـقـتــل ج ــاء في
موقع الجريمة ،من دون ُنية مسبقة،
بــل إثــر «ع ــراك وش ـجــار» ،قـ ّـيــد ُ
وحقن

يحيى دبوق

أعلنت الرياض أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى «متعاون» تركي (أ ف ب)

خاشقجي على إثــره «بــإبــرة مخدرة،
بجرعة كبيرة ،أدت إلى وفاته».
وفي اعتراف بتقطيع جثة خاشقجي
داخل القنصلية ،للمرة األولى ،أعلنت
ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة أن ــه «ت ـم ــت تـجــزئــة»
الـ ـجـ ـث ــة ،وف ـ ــق ت ـع ـب ـي ــره ــا« ،م ـ ــن قـبــل
املباشرين للقتل .لكنها لم تجب عن
ال ـس ــؤال امل ـلــح :أي ــن جـثــة ج ـمــال الــذي
ي ـق ــام ال ـ ـعـ ــزاء ع ـن ــه م ــن ال ـج ـم ـعــة إل ــى
األحـ ـ ــد ف ــي م ـن ــزل ــه ف ــي م ــدي ـن ــة ج ــدة،
م ــن دون دفـ ـن ــه ،ب ــل رمـ ــت الـ ـك ــرة فــي
مـلـعــب الـسـلـطــات الـتــركـيــة ،بــاإلعــان

عــن أن الـجـثــة «ت ــم نـقـلـهــا إل ــى خــارج
مـبـنــى الـقـنـصـلـيــة» ،وتـسـلـيـمـهــا إلــى
«م ـت ـعــاون» تــركــي ،لــم ت ـحـ ّـدد هويته،
في تناقض مع ما كــان النائب العام
ال ـس ـعــودي ،سـعــود املـعـجــب ،قــد قاله
للمدعي العام التركي في إسطنبول،
خــال زي ــارة لتركيا فــي  31أكتوبر/
تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،حــن نـفــى له
ّ
وجود متعاون محلي في تركيا تسلم
الجثة.
وفـ ـيـ ـم ــا ح ـ ـصـ ــرت الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة
السعودية املسؤولية برئيس الفريق

ال ـت ـفــاوضــي ،ب ــرواي ــة خـلـصــت إل ــى أن
الـجــريـمــة ل ــم تـتــم ع ــن سـبــق اإلص ــرار
وال ـت ــرص ــد ،شـكـكــت أن ـق ــرة ف ــي صحة
االدع ـ ـ ـ ــاءات ال ـس ـع ــودي ــة ،ع ـلــى لـســان
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة مـ ــولـ ــود ت ـش ــاوش
أوغلو ،أمس ،مؤكدًا أن «تقطيع الجثة
لــم يكن عـفــويــا .جلبوا معهم مسبقًا
األش ـخــاص واألدوات الـضــروريــة من
ّ
أجل ذلك .بكالم آخر ،خططوا مسبقًا
ل ـك ـي ـف ـيــة ق ـت ـلــه وت ـق ـط ـي ـع ــه» ،مـطــالـبــا
بـ«الكشف عــن املــدبــريــن الحقيقيني»
للعملية ،في ظل تأكيد الرئيس رجب

طيب إردوغان ،قبل أيام ،أن أمر القتل
صــدر مــن «أعـلــى املـسـتــويــات» ،وسط
م ــؤش ــرات وت ـســري ـبــات كـثـيــرة ت ــؤدي
إلى ضلوع ابن سلمان في الجريمة،
آخ ـ ــره ـ ــا م ـ ــا كـ ـشـ ـف ــت عـ ـن ــه ص ـح ـي ـفــة
«ن ـيــويــورك تــاي ـمــز» ،أن أح ــد أعـضــاء
الفريق السعودي الذي نفذ العملية،
قـ ــال ل ـش ـخــص أع ـل ــى رت ـب ــة م ـنــه عبر
ال ـهــاتــف« :أب ـل ــغ س ـ ّـي ــدك» أن العملية
ً
ت ـمــت .ف ـضــا ع ــن أن امل ـط ــرب ،امل ـقـ ّـرب
م ــن ال ــدائ ــرة الــداخ ـل ـيــة لــولــي الـعـهــد،
وراف ـقــه فــي زي ــارات خــارجـيــة عــديــدة،
أجرى ،وفق تسريبات تركية لوسائل
ً
اإلعالم 19 ،اتصاال مع السعودية يوم
قتل خاشقجي.
وسـ ـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوك ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــرواي ـ ـ ـ ــة
ال ـس ـع ــودي ــة ،ت ــرف ــض ال ــري ــاض طلب
تركيا إجراء تحقيق دولي ،إذ اعتبر
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ع ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر أن
املتهمني واملجني عليه فــي القضية
سـ ـع ــودي ــون ،والـ ـح ــادث ــة وقـ ـع ــت فــي
أرض سـ ـع ــودي ــة ،م ـش ـي ـدًا بــال ـج ـهــاز
القضائي السعودي.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا طـ ــال ـ ـبـ ــت ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة الـ ـع ــام ــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،ب ـق ـت ــل املـ ـط ــرب
ومــن «أمــر وبــاشــر جريمة القتل ()...
وع ــدده ــم خـمـســة أش ـخ ــاص ،وإي ـقــاع
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة امل ـس ـت ـح ـق ــة
عـلــى الـبـقـيــة ( 11مـتـهـمــا)» ،لـكــن ثمة
ت ـن ــاق ــض بـ ـ ــرز بـ ــن رواي ـ ـ ـ ــة ال ــري ــاض
وال ــرواي ــة األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي تــؤكــد أن
سعود القحطاني هو مخطط وقائد
بيان الخزانة
عملية قتل جمال ،وفق َ
األميركية أمــس ،إذ لم ُيـعــف ،من بني
ال ــذي ــن بـ ّـرأت ـهــم ال ــري ــاض ،غـيــر أحـمــد
ـري م ــن ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة،
ع ـس ـيـ ُ
الـ ـ ـت ـ ــي فـ ـ ــرضـ ـ ــت عـ ـل ــى  17ش ـخ ـص ــا،
بموجب قانون «ماغنيتسكي» ،الذي
ي ـف ــرض ع ـق ــوب ــات بـس ـبــب ان ـت ـهــاكــات
لحقوق اإلنسان ،من بينهم القنصل
محمد العتيبي ،وماهر املطرب.
(األخبار)

خطط واشنطن :ابتزاز دمشق من بوابة إعادة اإلعمار والالجئين

منذ تعيني فريق ديبلوماسي أميركي
جديد معني بامللف السوري ،تحدثت
أوسـ ــاط كـثـيــرة عــن «م ـقــاربــة جــديــدة»
ل ــدى إدارة ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب،
ت ـل ـع ــب ف ـي ـه ــا واشـ ـنـ ـط ــن دورًا أوسـ ــع
فـ ــي إدارة م ـص ــال ـح ـه ــا عـ ـل ــى األرض
ال ـســوريــة ،وتـكـســب منها ال ـقــوى التي
ترعاها هناك .وخــال األشهر القليلة
امل ــاض ـي ــة ،ت ـح ــول ال ـتــرك ـيــز األم ـيــركــي
إلــى تــوأمــة «هــزيـمــة داع ــش» بوصفها
ه ــدف ــا أم ـي ــرك ـي ــا م ــرك ــزي ــا ،مـ ــع إطـ ــاق
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة وإخ ـ ــراج ال ـقــوات
اإليرانية من سوريا .وحرص املبعوث
األم ـيــركــي ال ـجــديــد جــايـمــس جـيـفــري،
وفريقه ،على إجراء جولة واسعة على
كل القوى اإلقليمية والدولية املعنية
بملف «التسوية» السورية ،من دون أن
تظهر انعكاسات هذا النشاط في شكل
مباشر .إدارة ترامب سعت إلى تظهير

تـ ـق ــاذف ــت إس ــرائـ ـي ــل م ـس ــؤول ـي ــة ال ـف ـش ــل إزاء
التصعيد األمني األخير في قطاع غزة .اتهامات
ُ
وات ـهــامــات مـتـبــادلــة لــم تـسـتـثـ َـن منها املؤسسة
األمـنـيــة ال ـتــي ســارعــت إل ــى تــوجـيــه االت ـه ــام إلــى
السياسيني ،والتشديد على افتقارهم إلــى أي
رؤيــة واستراتيجية تجاه غــزة ،لكن مع تجديد
رفضها الخيارات العسكرية وضرورة االبتعاد
ع ـن ـهــا .ف ـل ـل ـيــوم ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،تــواصــل
ت ــراش ــق االت ـه ــام ــات ف ــي إســرائ ـيــل عـلــى خلفية
الفشل فــي مواجهة غــزة ،وكــذلــك االحتجاجات
في الشارع .وفيما تداخلت األهداف الشخصية
والعامة في كل االتجاهات ولدى جميع األطراف
وال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ـ ــإن ال ـت ـمــوضــع
الدفاعي لرئيس الحكومة ،بنيامني نتنياهو ،كان
األبــرز ،في ظل انتقاد واســع النطاق للمؤسسة
العسكرية التي اتهمت السياسيني بضيق األفق
والرؤى ،وفقدان الخيارات أمام التهديدات ،حتى
فــي مــواجـهــة الـقـطــاع ال ــذي يـعـ ّـد تـهــديـدًا مقلصًا
قياسًا بالساحات األخرى.
نتنياهو ادع ــى أن «أع ــداءن ــا («ح ـم ــاس») طالبوا
بــوقــف ال ـن ــار ،وك ــان ــوا يـتــوسـلــون م ــن أج ــل ذل ــك،
وه ــم يـعــرفــون ج ـي ـدًا ملـ ــاذا» .لـكـنــه ك ــان دفــاعــا لم
يشفع لــه أم ــام منتقديه والـجـمـهــور ،إذ كشفت
استطالعات ال ــرأي (قـنــاة «ك ــان») أن  %14فقط
يعتقدون أن الجيش خرج منتصرًا من التصعيد
األخـيــر .أمــا خصوم نتنياهو ،فواصلوا انتقاده
لليوم الثاني ،ووسمه أيضًا بأنه ّ
تهيب مواجهة
«ح ـم ــاس» َ
وجـ ـ ُـن أمــام ـهــا .مــع ذل ــك ،ك ــان الــافــت
انتقاد املؤسسة األمنية للحكومة ومسؤوليها،
إذ انتقدت مصادر أمنية رفيعة املستوى بشدة
املسؤولني السياسيني ،وأش ــارت في حديث إلى
«اإلذاعة العبرية» إلى أنه ليس لدى الحكومة رؤية
أو تصور مسبق لألهداف السياسية كما يجب
أن ت ـكــون ج ــراء الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ف ــي غ ــزة،
وتحديدًا ما تعلق بجولة القتال األخيرة .وأكدت

املصادر أنه في حال االفتقار إلى رؤيــة وأهــداف
لــدى السياسيني ،فمن املستحيل تحديد أهــداف
أي حــرب ،مضيفة« :الـحــديــث عــن خــوف الجيش
وخشيته من القتال كالم بال أسس».
امل ـصــادر نفسها أش ــارت إلــى أن استقالة وزيــر
األمن أفيغدور ليبرمان «كشفت عورات املؤسسة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،إذ ل ــم ي ـع ــد ل ـج ـل ـس ــات «امل ـج ـلــس
ال ـ ــوزاري املـصـغــر» أي قيمة فعلية ج ــراء اللعبة
بــن السياسيني .وفــي دف ــاع واض ــح عــن الجيش
وامتناعه عن خوض املعارك وتوسعتها ،ذكرت
امل ـص ــادر أن «الـجـمـيــع ي ــدرك ــون أن ح ـمــاس هي
ً
أض ـعــف أعـ ــداء إســرائ ـيــل ،وأن ه ـنــاك ح ـلــوال أقــل
تكلفة من عملية عسكرية واسعة النطاق» .وفي
إش ـ ــارة الف ـتــة ج ـ ـدًا ،أكـ ــدت ت ـلــك املـ ـص ــادر رفــض

كان الفتًا حديث المصادر
العسكرية عن رفض
استدعاء االحتياط

الــدعــوات التي طالبت باستدعاء االحتياط خالل
الـتـصـعـيــد األخ ـي ــر ،ألن «م ــن املـسـتـحـيــل تجنيد
االحـتـيــاط ،فذلك حــدث ثــاث مــرات فــي السنوات
الخمس والنصف املاضية ،وهــذا أمر غير سوي
بــاملـطـلــق» ،وأضــاف ــت« :تـمـنــع إدارة األم ــور هـكــذا،
إذ لدى استدعاء االحتياط ،فهذا يعني مباشرة
الحرب ،وهذه ليست لعبة بالي ستايشن».
الخشية مــن العملية العسكرية ،كما رفضتها
املصادر األمنية ،أكدها وزيــر التعاون اإلقليمي،
عضو «الكابينت» تساحي هنغبي ،ال ــذي شدد
عـلــى أن الـخـســائــر م ــن ال ـح ــرب ه ــي ال ـتــي دفـعــت
إلى قبول التهدئة .وقال هنغبي إن املواجهة التي
يـطـلـبـهــا ال ـب ـعــض ق ــد تـتـسـ ّـبــب ف ــي إطـ ــاق مـئــات

ّ
الصواريخ يوميًا على تل أبيب ،وشــل مطار بن
غوريون ألسابيع ،و«إذا دخلنا إلى غزةُ ،
فسيقتل
منا على األقل  500جندي ،نعود بجثثهم الحقًا
إلى إسرائيل».
وب ـي ـن ـمــا ع ـ ــرض وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة ن ـف ـتــالــي بـيـنــت
«اقـتــداره» و«أحقيته» في تولي وزارة األمــن بعد
استقالة ليبرمان ،على خلفية الفشل في غزة ،أكد
خالل عرضه ،ومحاولة تحسني أوراق ترشيحه
ل ـتــولــي امل ـن ـصــب ،جـمـلــة م ــن ال ـح ـقــائــق املــرتـبـطــة
بخيارات املواجهة مع القطاع ،وكذلك في الساحة
الشمالية فــي ســوريــا ولـبـنــان ،مــع التشديد كما
ورد فــي ديباجته على ضيق وتقلص خـيــارات
إسرائيل العمليةَ .ي ِرد في حديث بينت تشخيص
التهديد ،وهو بمعظمه توصيف للواقع الذي تراه
تل أبيب .أما معالجته عبر توزيره لـ«األمن» ،كما
يطلب ،فمسألة تــدخــل فــي أقــل تقدير فــي دائــرة
الـشــك ،مــع التشديد على أن الـسـيــاســات األمنية
والخيارات العسكرية واألمنية تحددها املؤسسة
األمنية نفسها التي هي أكبر من إمكانات وزير،
خاصة إن لم يكن صاحب تجربة وخبرة ومكانة
عـسـكــريــة أو أم ـن ـيــة ،كـمــا ح ــال بـيـنــت ،وإن كــان
ّيدعيها.
بـيـنــت ق ــال إن إســرائ ـيــل تـمــر فــي مــرحـلــة أمنية
ه ــي األكـ ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا وخ ـ ـطـ ــورة م ـن ــذ وج ــوده ــا،
فـ«األخطبوط اإليراني يرسل سلسلة من األذرع
املـعــاديــة الوحشية لتطويقنا :مــن الشمال حزب
الله ،وفي سوريا قوات إيرانية ،وعلى حدود غزة
حماس التي تــزداد تمركزًا وتعاظمًا» .وأضــاف:
«م ـنــذ ع ـش ــرات الـسـنــن مـنـظــومــاتـنــا دخ ـلــت في
جـمــود وام ـت ـنــاع عــن االل ـت ـحــام مــع ال ـعــدو .نظرية
الـفـصــل واالب ـت ـعــاد عــن الـتـمــاس مــع ال ـعــدو يــراهــا
عدونا خشية لدينا من القتال .حزب الله تحول
من منظمة صغيرة إلى جيش كبير مسلح بـ 130
ألف صاروخ ،أما حماس فباتت أكثر وقاحة ،ألنها
تؤمن بأننا نخشى املواجهة؛ الــردع اإلسرائيلي
تآكل».

مصر

سوريا

يمكن اختصار التصور األميركي عن
«التسوية السورية» في عرض أوضح
جوانبه المبعوث جايمس جيفري ،يتضمن
إغراء دمشق بالمساعدة في ملفات
إعادة اإلعمار وإعادة الالجئين ،كما خروج
كل القوات األجنبية ،وعلى رأسها اإليرانية،
من سوريا
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موقفها املتشدد تجاه شــن أي عملية
ً
ع ـس ـكــريــة ف ــي إدلـ ـ ــب ،ح ــام ــا لــات ـفــاق
التركي ـ ـ الــروســي فــي سوتشي ،الــذي
دخــل اآلن مرحلة غير مـحــددة املعالم
أو التوقيت؛ وأص ـ ّـرت عبر «املجموعة
امل ـص ـغ ــرة» ع ـلــى اإلسـ ـ ــراع ف ــي تشكيل
«اللجنة الدستورية».
ه ـ ــذا الـ ـت ــوج ــه األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـ ــذي قـ ــرأه
الـ ـبـ ـع ــض «خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق» ج ــدي ــدة
ومـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ،ل ـ ــم تـ ـتـ ـض ــح ت ـف ــاص ـي ـل ــه
وآلياته العملية في حديث املسؤولني
األميركيني .غير أن خطه العام حضر
ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ل ـل ـم ـب ـعــوث ج ـي ـفــري،
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــده أول من
أمــس .األه ــداف األميركية من الوجود
العسكري والـعـمــل الديبلوماسي في
الشأن السوري ،اختصرها جيفري في
ثالثة بنود ليست بجديدة ،هي هزيمة
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» وإط ـ ـ ـ ــاق ع ـم ـل ـي ــة س ـيــاســة
«ف ـعــالــة» وإن ـه ــاء «ال ــوج ــود اإلي ــران ــي»
ّ
فــي س ــوري ــا .وك ــان أب ــرز مــا رك ــز عليه
املبعوث الجديد ،هــو التأكيد على أن
ال ـه ــدف ال ـع ـس ـكــري الــوح ـيــد ل ـب ــاده ال
يتخطى «إنهاء داعش» ،بما يعنيه ذلك
وف ــق املـفـهــوم األم ـيــركــي مــن السيطرة
ع ـل ــى ك ــاف ــة األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي يـحـتـلـهــا
التنظيم ومنع انبعاثه مجددًا .وبينما
ت ـع ـ ّـد الـنـقـطــة األخـ ـي ــرة حـ ّـمــالــة أوج ــه،
أش ــار جـيـفــري إل ــى أن الـقـتــال مستمر
ب ــال ـت ـع ــاون ب ــن «ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي»

و«ق ـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» في
وادي الفرات ،على أمل أن ينتهي «في
غضون بضعة أشهر» .وقد تكون أبرز
الـنـقــاط فــي تـصـ ّـور واشـنـطــن ه ــذا ،هو
االفتراض أن «الهزيمة الدائمة لداعش
تـتـطـلــب تـغـيـيـرًا أســاس ـيــا ف ــي الـنـظــام
ال ـســوري وف ــي دور إي ــران فــي ســوريــا،
األمــريــن الــذيــن ساهما فــي شكل كبير
في نشأة داعش في املقام األول».
وعـ ـ ــن م ـ ـسـ ــاري «خـ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـيــد»
و«الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة» ،ك ـشــف

جيفري :إنهاء
«الوجود اإليراني»
ليس هدفًا عسكريًا
للواليات المتحدة

أعرب جيفري عن أمله في انتهاء القتال في
وادي الفرات «في غضون بضعة أشهر» (أ ف ب)

جـيـفــري أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تــراهــن
ع ـل ــى الـ ـت ــواف ــق ح ـ ــول ال ـت ـه ــدئ ــة ال ـتــي
فــرضـهــا «ات ـف ــاق ســوت ـشــي» ،ال سيما
فـ ــي قـ ـم ــة إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ال ــرب ــاعـ ـي ــة بــن
روس ـ ـيـ ــا وت ــركـ ـي ــا وف ــرنـ ـس ــا وأمل ــانـ ـي ــا.
ووفق حديثه ،فإن روسيا أمام تحدي
االلتزام بما تعهدت به ،على األرض في
إدل ــب ومحيطها ،وفــي السياسة عبر
«الضغط على النظام السوري» لضمان
مشاركته الفعالة في تشكيل «اللجنة
الــدسـتــوريــة» .وأوض ــح الديبلوماسي
األميركي أن تصور بــاده لسوريا ما
بعد «العملية السياسية» هــو وجــود
«نـ ـظ ــام ال ي ـش ــاب ــه الـ ـح ــال ــي ...وت ــأم ــن
ضمانات مرضية لجميع األطــراف في
س ــوري ــا ،وحــول ـهــا» .ووف ــق حـســابــاتــه،
فإن التقدم على املسارين السابقني ،من
شــأنــه أن «ي ــؤدي إلــى انسحاب جميع
الـ ـق ــوات الـعـسـكــريــة ال ـت ــي دخ ـل ــت منذ
بداية الـنــزاع ...بما في ذلــك كل القوات
التي تقودها إيران».
وت ـق ــود الـنـقـطــة األخـ ـي ــرة إل ــى س ــؤال
ع ـ ــن اآللـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـنـ ــوي ال ـ ــوالي ـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ات ـب ــاع ـه ــا ل ـض ـم ــان خـ ــروج
القوات اإليرانية ،وارتباط ذلك بملف
«التسوية السياسية» .ووفق جيفري،
فإن «إخــراج إيــران جزء من العملية...
ولكنه ليس هدفًا عسكريًا للواليات
املـ ـتـ ـح ــدة» .ويـ ـق ــاب ــل ه ـ ــذا الـ ـن ــأي عــن
املسار العسكري ،تعويل على محاولة

الدولة تسيطر على اتحادات الطلبة في الجامعات
اب ـ ـتـ ــزاز دم ـش ــق ف ــي عـ ــدة م ـل ـف ــات .إذ
ً
أوضح املبعوث األميركي أن «مبادرة
تـشـ ّـجــع جـمـيــع األط ـ ــراف عـلــى إع ــادة
الــاج ـئــن وت ـقــديــم امل ـســاعــدة إلع ــادة
اإلعمار ،وتؤدي إلى انسحاب جميع
ال ـقــوات (األجـنـبـيــة) األخ ــرى ستكون
عــرضــا تـتـشـجــع الـحـكــومــة الـســوريــة
للقبول به» ،على اعتبار أن «الحكومة
ال ـس ــوري ــة ل ـي ـســت ف ــي وضـ ــع يـحـســد
ع ـل ـي ــه ،وب ـش ـك ــل خـ ــاص م ــن ال ـجــانــب
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي» وف ـ ــق ت ـع ـب ـي ــره .وف ــي
إجابته عن سؤال صحافي يستوضح
ما إذا كانت الخطة األميركية تعتمد
على أن تطلب الحكومة السورية من
القوات اإليرانية الرحيل ،قال إنه «من
الـنــاحـيــة الـتـقـنـيــة ،الـحـكــومــة دعتهم
(اإليرانيون) ،ونتوقع أن تطلب منهم
امل ـغــادرة» .ولــم يفت جيفري اإلشــارة
إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك ت ــوافـ ـق ــا دول ـ ـيـ ــا عـلــى
تشكيل «اللجنة الدستورية» بما في
ذلــك روسـيــا ،مضيفًا الـقــول« :سنرى
ما إذا كانت دمشق تمضي قدمًا (في
ملف اللجنة) أم أنها مستعدة لتحمل
ع ــبء عــرقـلــة عملية يـضـغــط مجلس
األمـ ــن بــأكـمـلــه لـتـنـفـيــذهــا م ـنــذ ثــاث
ّ
سنوات» .كما ذكر بما أكده مسؤولو
ب ــاده ســابـقــا عــن أن ه ــدف الــواليــات
امل ـت ـح ــدة «ل ـي ــس تـغـيـيــر ال ـن ـظ ــام ،بل
تغيير سلوك حكومة ودولة».
(األخبار)

سيطرت الدولة المصرية على االنتخابات
الشكلية التي أجريت التحادات الطلبة في
الجامعات ،إذ فاز الطالب المرضي عنهم
بالتزكية أو بعد منافسة متواضعة
القاهرة ــ جالل خيرت
مع وصول االنتخابات الطالبية في مصر إلى محطاتها
النهائية ،بات من املؤكد نجاح أجهزة األمن في إحكام
سيطرتها على االتحادات الطالبية بصورة كلية ،على
غ ــرار جميع مـفــاصــل ال ــدول ــة ،سـيـطــرة لــم تسمح ألي
صاحب صوت مخالف باجتياز حتى املرحلة األولى
من العملية االنتخابية التي كان الفوز بالتزكية عنوان
مناصبها الرئيسية ،خصوصًا في املراحل األخيرة
مــن االنتخابات التي سجلت نسبة مشاركة متدنية
للغاية .ففي األيام املاضية ،ووفق الجدول الزمني املعلن
من وزارة التعليم العالي ،لم يسمح للطالب الراغبني
في الترشح بتنفيذ دعايات داخل الكليات بني زمالئهم
وال بالتطرق إلــى أي أحــاديــث سياسية داخ ــل الحرم
الجامعي ،األمر الذي لم يسمح سوى ألبناء املسؤولني
أو ال ـطــاب املـتـعــاونــن مــع إدارات الـجــامـعــات بخوض
االنتخابات التي ُحسمت بالتزكية حتى في املراحل
األولى منها.

وعــزف الطالب املحسوبون على التيارات السياسية،
اإلســام ـيــة أو امل ـعــارضــة ،عــن امل ـشــاركــة ،تجبنًا ألي
نــوع مــن االحتكاك األمـنــي املتوقع ،ال سيما أن األمــن
وإن لم يظهر مباشرة ،فهو الذي دفع طالبًا محددين
وفــق قوائم معدة سلفًا إلــى الترشح ليكونوا هم نواة
االتحاد الذي سيتحدث باسم الطالب حتى االنتخابات
املقبلة .وصحيح أن عملية الترشح لم تشهد معوقات
تذكر ،لكن الثقة التي تحدث بها «مرشحو األمن» عن
حسم االنتخابات لهم زادت نسبة العزوف ،ليس على
مستوى الـتــرشــح فـقــط ،بــل على مستوى املـشــاركــة.
ومــا بني الــوعــود بامتيازات ،واإلغ ــراءات بهدايا عينية
يـتـسـلـمـهــا أع ـض ــاء االتـ ـح ــاد ،ب ــدأ رؤس ـ ــاء الـجــامـعــات
التعامل مع طلبة االتحاد الجدد .وصحيح أن غالبيتهم
كــانــوا فــي االت ـحــادات املــاضـيــة ،لكن الـهــدف الرئيسي
ال ــذي ج ــرى ال ـتــوافــق عـلـيــه ه ــو الـتــركـيــز عـلــى توجيه
ال ـطــاب إل ــى األنـشـطــة الترفيهية والتثقيفية الــداعـمــة
لـلــدولــة ولـلـمـشــروعــات الـقــومـيــة الـتــي يـجــري تنفيذها
حاليًا ،مع وعد بتنظيم حفالت غنائية للطالب قريبًا
واالهتمام باملسرح والفن بعيدًا من أي عمل سياسي.
في انتخابات هــذا الـعــامُ ،منعت الكليات املختلفة من
نـشــر دع ــاي ــات مـكـثـفــة لـلـمــرشـحــن حـتــى ب ــن األس ــر
الطالبية ،فالالفتات التي كانت تزين الكليات ،وصور
الطالب وشعاراتهم وبرامجهم ،لم تكن موجودة حتى
في كليات االقتصاد والعلوم السياسية واإلعــام في
جامعة القاهرة ،مع أنها كليات يفترض أن فيها أوضح

صــورة املمارسات الديموقراطية ،ليأتي الترويج على
صــورة أوراق مـحــدودة تركز على املــزايــا الشخصية
ً
للطلبة وقــدراتـهــم على الـتــواصــل .وب ــدال مــن أن ترفع
ً
ش ـعــارات وأه ــداف يسعون إلــى تحقيقهاُ ،رف ــع مثال
ش ـع ــار «امل ــرش ــح ال ـف ــرف ــوش رزق»! هـ ـك ــذا ،خــرجــت
االنـتـخــابــات بـصــورة هزلية أكـثــر مــن أي وقــت ّ
لتفرخ
اتحادات لن تستطيع الحديث باسم الطالب أو التعبير
ع ــن مـشـكــاتـهــم ،خ ـصــوصــا أن األزم ـ ــة ال ـحــال ـيــة في
الجامعات هي غياب أي ممارسات حقيقة للطالب في
الحياة السياسية أو االجتماعية ،مع احتكار أي تأهيل
سـيــاســي حقيقي ل ــدى األحـ ــزاب املــدعــومــة مــن الــدولــة
أو «الـبــرنــامــج الــرئــاســي للشباب» ال ــذي تـشــرف عليه
االستخبارات.
على املستوى الحكومي ،لم يجد وزير التعليم العالي،
خالد عبد الغفار ،ســوى التصريحات الديبلوماسية
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـت ــي وص ـف ـه ــا ب ـم ـســار
ً
دي ـمــوقــراطــي يـبـعــث بــرســائــل كـثـيــرة ،مـغـفــا أن هــذه
«الديموقراطية» تشترط االبتعاد عن السياسة ،وتعتمد
على أهل الثقة ال الكفاءات .لكن رئيس جامعة القاهرة،
محمد عـثـمــان الـخـشــت ،ك ــان أكـثــر وضــوحــا بتأكيد
خــروج الجامعة من نطاق الطائفية ،مع التشديد على
أن املمارسة الحزبية يجب أن تكون خارج الجامعة ،ألن
«التحزب في الجامعة يؤدي إلى االنشقاق ،والجامعة
مكان للتطوير والتنوير ،والديموقراطية لها مبادئ
تنظمها».

