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العالم

العالم

اليمن

الجزائر

مفاوضات استوكهولم على بعد يومين:

ُ
«زكام» يطيح لقاء الرئيس :صورة األمير تطغى على الزيارة

تذليل العقبات يرفع منسوب التفاؤل
ّ
قرابة أسبوع ،على أقل تقدير،
ُيفترض أن ّ
تمتد مفاوضات استوكهولم
التي ّ
يتوجه إليها اليوم وفد «أنصار الله»،
برفقة المبعوث األممي مارتن غريفيث.
إتمام عملية إجالء الجرحى ،وموافقة
«التحالف» على اتفاق تبادل األسرى ،رفعا
منسوب التفاؤل لدى سلطات صنعاء ،التي
تلمس هذه المرة «أجواء إيجابية» .لكن
إمكانية العودة
ذلك ال يلغي الحذر من ّ
إلى نقطة الصفر ،في ظل التذبذب في
الموقف األميركي ،واستمرار التحشيد
العسكري على الجبهات الرئيسية
ُ ِّ
إذا ســارت األمــور على نحو ما خطط
لهاُ ،يفترض أن تبدأ الخميس املقبل
ال ـج ــول ــة ال ـت ـف ــاوض ـي ــة امل ـن ـت ـظ ــرة بــن
اليمنيني في ٌ السويد .جولة
األطــراف
َ
ُ
تــرافــق انطالقها جملة مــن املــؤشــرات
اإليجابية على املستويني السياسي
ّ
والـعـمـلـيــاتــي ،إال أن فــاعـلـيـتـهــا تـظــل
م ـح ــاط ــة بـ ـع ــام ــات االسـ ـتـ ـفـ ـه ــام ،فــي
ّ
ظـ ــل ال ـش ـك ــوك الـ ــدائـ ــرة حـ ــول حـقـيـقــة
الضغط األميركي على الرياض وأبو
ظبي ومــدى جديته .إلــى اآلن ،يخطو
امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى ال ـي ـمــن ،مــارتــن
غريفيث ،خـطــوات مهمة على طريق

استهدف طيران «التحالف»
ميناء الحديدة توازيًا مع
تعويق حركة السفن
ّ
استئناف املـشــاورات ،في ظــل موافقة
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ع ـل ــى ت ــذل ـي ــل ال ـع ـق ـبــات
ال ـت ــي أدت ســاب ـقــا إل ــى إف ـش ــال جــولــة
أي ـ ـلـ ــول /س ـب ـت ـم ـبــر ق ـب ــل ب ــدئ ـه ــا .لـكــن
مجرد جلوس األطراف إلى الطاولة ال
يعني أن ما بعده سيكون مضمونًا،
بــال ـن ـظــر إل ـ ــى وجـ ـ ــود ع ـ ــدة مـعـطـيــات
تصبغ خطوات السعودية واإلمــارات
وراعيهما األميركي بطابع املناورة.
وب ـ ـعـ ــد مـ ـ ـ ــرور  20يـ ــومـ ــا عـ ـل ــى إعـ ــان
وزارة الـخــارجـيــة البريطانية موافقة

«ال ـت ـح ــال ــف» ع ـلــى إج ـ ــاء  50جــريـحــا
مــن «أن ـصــار الـلــه» إلــى سلطنة عمان،
أك ــد «ال ـت ـحــالــف» اإلعـ ــان الـبــريـطــانــي،
واضعًا موافقته على اإلجالء في إطار
«ب ـن ــاء ال ـث ـقــة ب ــن األطـ ـ ــراف الـيـمـنـيــة».
ُ
رجم ذلك عمليًا بوصول
وسرعان ما ت ِ
طــائــرة إثيوبية تابعة لــأمــم املتحدة
ّ
إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة ص ـن ـع ــاء ،ح ـيــث أقــلــت
مساء أمس الجرحى املذكورين إضافة
إلى  50مرافقًا لهم وفريق من األطباء.
ّ
خـطــوة خــلـفــت انـطـبــاعــا إيـجــابـيــا لــدى
«أن ـص ــار ال ـل ــه» ،عـلــى اع ـت ـبــار أن «نـقــل
الجرحى كان أحد ّ
أهم التحديات» وفقًا
ملا تصفه مصادر من الحركة .وفي وقت
الح ــق ،أع ـلــن املـتـحــدث بــاســم «أن ـصــار
الله» ،رئيس وفدها التفاوضي محمد
عبد السالم ،أن «الجرحى ومرافقيهم
وصلوا إلى مسقط».
وتــزام ـنــت عملية اإلجـ ــاء الـطـبــي مع
وصــول غريفيث إلــى صنعاء ،ملرافقة
ممثلي حكومة اإلن ـقــاذ إلــى السويد،
وفــق مــا كــان قــد َو َع ــد بــه فــي إحاطته
مل ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـنـ ـتـ ـص ــف الـ ـشـ ـه ــر
امل ــاض ــي .وق ـ ــال ع ـضــو وفـ ــد «أن ـص ــار
ال ـلــه» ،حميد عــاصــم ،ل ــ«األخ ـبــار» ،إن
ّ
سيتوجه إلى استوكهولم عند
الوفد
الـســاعــة الثانية مــن بعد ظهر الـيــوم،
بصحبة غريفيث واملبعوث السويدي
إلى اليمن بيتر سمنبي ،الذي كان قد
أج ــرى ،أم ــس ،مباحثات فــي الــريــاض
م ـ ــع وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــي ح ـكــومــة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس امل ـن ـت ـه ـي ــة والي ـ ـ ـتـ ـ ــه ،خ ــال ــد
اليماني ،حول الترتيبات اللوجستية
للجولة التشاورية املقبلة .ومن ّ
املقرر
أن يـ ــرافـ ــق م ـم ـث ـلــي صـ ـنـ ـع ــاء ،أي ـض ــا،
السفير الكويتي لــدى اليمن ،بحسب
تأكيد نائب وزير الخارجية الكويتي،
خالد الجار الله ،الذي أعلن أن طائرة
ّ
كويتية ستقل مندوبي «أنصار الله»
وح ـل ـف ــائ ـه ــا .وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن ال ـعــائــق
الرئيسي أمام مشاركة حكومة اإلنقاذ
فــي املـفــاوضــات قــد أزي ــل ،إال أن األمــم
ّ
املتحدة ظلت حذرة من اإلعالن رسميًا
ع ــن يـ ــوم ان ـع ـق ــاد املـ ـ ـش ـ ــاورات خـشـيــة
ظهور مفاجآت غير محسوبة.
لكن مصادر من «أنصار الله» أفادت،
«األخبار» ،بأن املحادثات ستبدأ يوم
الخميس املـقـبــل فــي إح ــدى ضــواحــي
ّ
وستمتد حتى الـ  13من
استوكهولم،
الشهر الجاري ،على أن يتم تمديدها
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ( 15كـ ـ ــانـ ـ ــون األول/
ديسمبر) في حال الحاجة .وأوضحت

ّ
أقلت طائرة إثيوبية تابعة لألمم المتحدة جرحى «أنصار الله» إلى ُعمان (أ ف ب)

املـصــادر أن النقاش في األيــام األولــى
سيتركز عـلــى إت ـمــام إج ـ ــراءات «بـنــاء
الثقة» ،إضافة إلــى مقترح منح األمم
املـ ـتـ ـح ــدة دورًا إش ــرافـ ـي ــا فـ ــي م ـي ـنــاء
ال ـ ـحـ ــديـ ــدة .وأض ـ ــاف ـ ــت أنـ ـ ــه فـ ــي ح ــال
الـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي ذل ـ ـ ــك ،س ـي ـت ــم االن ـت ـق ــال
إلـ ــى ال ـتــرت ـي ـبــات امل ـت ـص ـلــة بــالـجــانــب
السياسي .وعن التوقعات من الجولة
التفاوضية الجديدة ،أشارت املصادر
إلــى أن ثمة بالفعل «أج ــواء إيجابية
عـلــى عـكــس امل ــرات الـســابـقــة» ،كاشفة
أن ــه ت ـ ّـم أم ــس الـتــوقـيــع الـنـهــائــي على
اتـ ـف ــاق ل ـت ـب ــادل األسـ ـ ــرى واملـعـتـقـلــن.
تـ ــوق ـ ـيـ ــع أوضـ ـ ـ ـ ــح حـ ـيـ ـثـ ـي ــات ــه رئـ ـي ــس
«اللجنة الوطنية لـشــؤون األس ــرى»،
ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر امل ــرتـ ـض ــى ،الـ ـ ــذي أع ـلــن
أن «م ـك ـتــب امل ـب ـعــوث األم ـم ــي أبـلـغـنــا

(أول م ــن أمـ ّــس) أن م ـن ــدوب تـحــالــف
الـ ـ ـع ـ ــدوان وقـ ـ ــع ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق امل ـب ــرم
بـيـنـنــا و ّب ـي ـن ـهــم ع ـلــى م ـلــف األس ـ ــرى،
والـ ــذي وق ـع ـنــاه نـحــن ف ــي ال ـ ـ  »15من
الشهر املاضي ،متابعًا «(أننا) اليوم
(أم ــس) استكملنا إج ــراءات التوقيع،
ّ
ً
وتـســلـمـنــا نـسـخــة مــن االتـ ـف ــاق» ،آمــا
أن «تـ ـسـ ـي ــر م ــرحـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـكــل
ســاســة ،وب ــدون أي عــراق ـيــل» .كــذلــك،
كشفت مصادر «أنـصــار الله» أن ثمة
تقدمًا فــي املـنــاقـشــات الـجــاريــة بشأن
إعــادة فتح مطار صنعاء ،لكن لم يتم
التوصل إلى نقطة حاسمة بعد.
في املجمل ،يسود تفاؤل لدى سلطات
ص ـن ـع ــاء إزاء الـ ـج ــول ــة ال ـت ـف ــاوض ـيــة
ّ
الجديدة ،في ظل تشديد دولي وأممي
متزايد على ضرورة وضع ّ
حد للحرب

الدائرة في هذا البلد .وأعلنت رئيسة
الوزراء البريطانية ،تيريزا ماي ،أمس،
أن ـهــا أبـلـغــت ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي،
محمد بن سلمان ،في لقائها به على
ه ــام ــش «ق ـم ــة ال ـع ـش ــري ــن»« ،ض ـ ــرورة
إنـهــاء ال ـصــراع ،وإي ـصــال املـســاعــدات،
ودعــم جهود املبعوث األممي إلحــراز
ت ـق ــدم ف ــي م ـح ــادث ــات اس ـتــوك ـهــولــم».
ورأت أمل ــانـ ـي ــا ،م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أن «م ــن
الـ ـض ــروري أن ت ـك ــون ه ـن ــاك مـحــاولــة
جـ ـ ـ ـ ــادة إلن ـ ـ ـهـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزاع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
والتوصل إلى حل سياسي» ،معتبرة
ً
أن ــه «ي ـت ـعــن أوال وق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
وإج ــراء تسهيالت إنسانية» .وأكــدت
إي ـ ـ ـ ـ ــران ،ب ـ ــدوره ـ ــا ،دع ـ ــم املـ ـح ــادث ــات
املنتظر انطالقها في السويد ،مبدية
اس ـت ـع ــداده ــا ل ــ«امل ـس ــاع ــدة ف ــي إن ـهــاء

األزمـ ـ ــة» ،وداع ـي ــة إل ــى «ال ـت ـســريــع في
وتيرة تقديم املساعدات اإلنسانية».
وعلى رغــم تزايد الضغط العاملي في
ات ـجــاه إن ـهــاء ال ـحــرب املـتــواصـلــة منذ
أكـثــر مــن  3سـنــوات ونـصــف سـنــة ،إال
ّ
أن مــربــط ال ـف ــرس ي ـظــل ف ــي ال ــوالي ــات
املـتـحــدة ،الــراعـيــة الرئيسية لتحالف
الـ ـ ـع ـ ــدوان ،والـ ـت ــي ُي ـن ـت ـظــر أن ي ــدرس
سـبــوع
مجلس الـشـيــوخ فيها ه ــذا األ ُ
ق ــرارًا بــإنـهــاء الــدعــم األم ـيــركــي امل ـقـ ّـدم
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» بـعــدمــا ك ــان ق ــد ص ـ ّـوت
عـ ـل ــى إح ــالـ ـت ــه إلـ ـ ــى ل ـج ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
الـخــارجـيــة .وفــي حــال نـجــاح املجلس
في إمرار القرار ،فسيشكل ذلك عنصر
تضييق إضــافـيــا عـلــى إدارة دونــالــد
تــرامــب ،الـتــي تــدعــي أنـهــا تــريــد وقــف
م ــا تـسـمـيـهــا «ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة» فــي
الـيـمــن .ادعـ ــاءات ستشكل مفاوضات
السويد االخـتـبــار الـجــدي والحقيقي
لصدقيتها ،على اعتبار أن إحــراز أي
ّ
تقدم يظل مرهونًا بالضوء األخضر
األمـ ـي ــرك ــي وف ـ ــق م ــا أظـ ـه ــرت ــه جـمـيــع
الجوالت التفاوضية السابقة.
وفــي انـتـظــار ذلــك املـحـ ّـك ،يمكن رصد
ب ـعــض امل ــؤش ــرات الـتـصـعـيــديــة الـتــي
ت ــرى «أن ـص ــار ال ـلــه» أن ـهــا ـ ـ ـ فــي الـحـ ّـد
ّ
األدن ـ ـ ــى ـ ـ ـ ـ س ـت ـعــكــر ص ـف ــو مـ ـش ــاورات
اس ـت ــوك ـه ــول ــم .إذ إن ث ـمــة «تـحـشـيـدًا
َ
ع ـس ـكــريــا ك ـب ـي ـرًا ع ـل ــى ج ـب ـهــتــي نـهــم
وال ـحــديــدة وعـلــى الجبهة الـحــدوديــة
أيـ ـض ــا» ،طـبـقــا مل ــا أف ـ ــادت ب ــه م ـصــادر
م ــن «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» .وه ـ ــو م ــا أك ـ ــده،
كذلك ،الناطق باسم الجيش اليمني
واللجان الشعبية ،يحيى سريع ،الذي
اتـهــم «الـتـحــالــف» ب ــ«عــدم االستجابة
لدعوات وقف إطالق النار ،ومواصلة
عـمـلـيــاتــه الـعــدائـيــة فــي امل ـي ــدان خــال
األي ـ ـ ــام ال ـع ـش ــرة امل ــاضـ ـي ــة» .عـمـلـيــات
ّ
تـجــلــى آخ ــره ــا ،أمـ ــس ،ف ــي اسـتـهــداف
ميناء الحديدة بـغــارة جوية أسفرت
عن مقتل شخصني وإصابة  3آخرين،
ً
فضال عن مواصلة تعويق عمل امليناء
وات ـه ــام «أن ـص ــار ال ـلــه» بـمـنــع وصــول
ال ـس ـف ــن ال ـت ـج ــاري ــة واإلغ ــاثـ ـي ــة إل ـي ــه.
وبحسب كشف حديث بحركة السفن،
اطلعت عليه «األخبار» ،فإن أي سفينة
لم تصل ّإلى أرصفة امليناء يوم أمس،
بعدما أخر «التحالف» َ
يومي السبت
واألح ــد وصــول السفن إلــى الغاطس،
ال ــذي لــم تـصــل إل ـيــه شـحـنــات الــديــزل
والبترول إال يوم االثنني.
(األخبار)

بدت زيارة محمد بن سلمان
للجزائر ،على غرار زياراته األخرى
ضمن جولته العربية .طغت
صورته الملطخة بدماء جمال
خاشقجي ،وجرائم الحرب في
اليمن ،ومساعي التطبيع مع
إسرائيل ،على صورة الضيف
يتوج االستقبال
الرسمي ،فيما لم ّ
الباهت ،بلقاء عبد العزيز بوتفليقة،
بسبب حالة الرئيس الصحية
الجزائر ــ محمد العيد
أفسد «زكام حاد» ً
لقاء كان مقررًا بني الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة ،وولــي العهد الـسـعــودي محمد
بــن سلمان ،الــذي حــط فــي الجزائر خــال اليومني
األخـيــريــن ،فــي إطــار جولة مكوكية عربية سبقت
ولـحـقــت «ق ـمــة ال ـع ـشــريــن» ف ــي األرج ـن ـت ــن .وعـلــى
الــرغــم مــن حالة الرئيس الصحية ،التي ُيمكن أن
تمنعه ـ ـ في أي لحظة ـ ـ من أنشطة رسمية ،حتى
لــو كانت مبرمجة ،إال أن إلـغــاء اللقاء فــي الساعة
األخيرة ملغادرة ابن سلمان البالد ،بدا غريبًا لدى
البعض ،كــون ترتيب مواعيد على هــذا املستوى،
ً
ع ـ ــادة م ــا ي ـتــم الـتـحـضـيــر ل ـهــا بـشـكــل ج ـيــد ،حتى
تـتـفــادى الــرئــاســة إحــراجــا فــي اللحظات األخـيــرة.
ففي العادة ،تتحفظ الرئاسة على زيارة الضيوف
األجانب قبل الزيارة ،في حال وجود أزمة معينة،
تمامًا كما فعل في موقف مماثل ،في زيــارة كانت
مـقــررة للمستشارة األملــانـيــة ،أنجيال مـيــركــل ،في
ش ـبــاط /فـبــرايــر ال ـعــام املــاضــي ،مــا اضـطــرهــا إلــى
إلـغــاء الــزيــارة ،بسبب إصــابــة الــرئـيــس بـ«التهاب
ال ـش ـعــب ال ـه ــوائ ـي ــة الـ ـح ــاد» ك ـمــا ذك ـ ــرت الــرئــاســة
فــي حينها ،ليتم إع ــادة برمجتها قبل أشـهــر .ما
سبقّ ،
رجح تأويالت أخرى ،فسرت عدم استقباله
بإمكانية أن يكون بوتفليقة قد استشعر الحرج
من لقاء ابن سلمان ،في ظل سياق إقليمي ودولي
يضع األخير أمــام اتهامات ال حصر لها ،ووسط
ح ــال ــة رف ــض داخ ـل ـيــة ل ــزي ــارت ــه ،ون ـ ـ ــداءات أح ــزاب
وشخصيات بارزة عدة إللغاء الزيارة ،لعل أهمها
«املجاهد» في الثورة التحريرية ،لخضر بورقعة.
فــي ظــل غ ـيــاب الــرئ ـيــس بــوتـفـلـيـقــة ،تــولــى الــوزيــر
األول أح ـ ـمـ ــد أوي ـ ـ ـحـ ـ ــى ،اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الـسـعــودي ،وأج ــرى معه محادثات فــي مقر إقامة
الـ ــدولـ ــة فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ،ح ـض ــره ــا كـ ــل مـ ــن وزيـ ــر
الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة ع ـبــد الـ ـق ــادر م ـســاهــل ،وزي ــر
الــداخـلـيــة ن ــور الــديــن بـ ــدوي ،وزي ــر ال ـعــدل حــافــظ
األخـتــام الطيب لــوح ،وعــدد آخــر مــن ال ــوزراء .لكن
كان الفتًا تكتم اإلعالم الرسمي في الجزائر ،الذي

ُسمح له بتغطية الزيارة ،عن إبراز تفاصيل حول
املــواضـيــع التي تطرق إليها الجانبان ،علمًا بأن
طبيعة املسؤولني السعوديني الــذيــن رافـقــوا ولي
العهد ،ترجح أن العديد من املواضيع ذات الصلة
بالقضايا اإلقليمية والدولية قد جرت معالجتها،
على غرار ما يجري في اليمن والوضع في الساحل
ومسألة النفط ،التي تمثل بالنسبة إلــى الجزائر
م ـس ــأل ــة ح ـي ــوي ــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ف ــي ح ــن أع ـلــن
الـجــانـبــان أن هــدف الــزيــارة «الـسـعــي نحو إعطاء
انـطــاقــة متميزة لـلـعــاقــات الـتــي تــربــط البلدين،
واإلرادة املشتركة لقيادتيهما في توسيع الشراكة
االقتصادية بينهما».
ال ــوف ــد امل ــراف ــق البـ ــن س ـل ـم ــان ،ضـ ـ ّـم شـخـصـيــات
من الــدائــرة األولــى في النظام امللكي ،على غرار
املستشار فــي الــديــوان املـلـكــي ،تــركــي بــن محمد
بن فهد ،ووزير الداخلية ،عبد العزيز بن سعود
ب ــن ن ــاي ــف ،ووزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،ع ـ ــادل الـجـبـيــر،
ورئيس االستخبارات العامة ،خالد الحميدان،
مــا عكس االهتمام السعودي بــالــزيــارة ،فــي ظل
«أزمــة صامتة» تطبع عالقات اململكة بالجزائر.
أمــا على املـسـتــوى الـحــزبــي ،فطغت على أجــواء
الـ ــزيـ ــارة ظـ ــال االنـ ـتـ ـه ــاك ــات امل ـ ـتـ ــورط ب ـه ــا اب ــن
س ـل ـم ــان .زوبـ ـي ــدة ع ـس ــول ،ال ــوج ــه ال ـق ـي ــادي في
امل ـعــارضــة ،لــم تـسـتـغــرب اسـتـقـبــال الـسـلـطــة ابــن
سلمان وعدم مباالتها برأي الشعب ،وهي التي
تقمع كل رأي مخالف لرأيها ،حتى في السياسة
الــداخـلـيــة وال ـحــريــات ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه ب ــات من
الـطـبـيـعــي أن «ال ت ـك ـتــرث ل ـ ــرأي ال ـش ـعــب بـشــأن
استقبال نظام يرتكب أبشع جرائم التقتيل بحق
الشعب اليمني ،أو عملية قتل والتنكيل بجثة
الصحافي (جمال) خاشقجي ،في مقر القنصلية
السعودية في إسطنبول».

من جانبه ،انتقد حــزب «التجمع من أجــل الثقافة
والــدي ـمــوقــراط ـيــة» ،ذو الـتــوجــه الـعـلـمــانــي ،زي ــارة
اب ــن سـلـمــان ،مستغربًا كـيــف أن «م ـنــاوراتــه التي
ّ
وتقرب هذا
تسببت في انهيار أسعار املحروقات،
األمير من الحكومة اإلسرائيلية ،لم يكن لهما أيّ
أثــر على اإلس ــراع في فــرش البساط األحمر لقائد
سياسي يشار إليه بأصابع االتهام ،في واحدة من
أبشع الجرائم» .وتوحدت مع هــذه الرؤية أحــزاب
أخرى ،عبرت عن رفضها الشديد للزيارة ،كحركة
«مجتمع السلم» ،أكبر حزب إسالمي في الجزائر،
الذي اعتبر رئيسها ،عبد الرزاق مقري ،أن الزيارة
«ال تخدم صــورة الجزائر عربيًا ودولـيــا» ،وحزب
«العمال» اليساري ،الــذي وصفت أمينته العامة،
لويزة حنون ،إعالن استقبال الجزائر البن سلمان
بـ«النكتة السيئة ،واالستفزاز الكبير ،واالنحراف
واملغامرة».
ورغ ــم تــأكـيــد وزي ــر ال ـطــاقــة ال ـج ــزائ ــري ،مصطفى
قيطوني ،األسبوع املاضي ،أن الزيارة التي تستبق
اجتماع منظمة البلدان املصدرة للبترول «أوبك»
وشركائها ،املقرر نهاية هذا األسبوع ،في فيينا،
«ال عالقة لها باملعطيات الحالية للسوق النفطي
العاملي» ،إال أنه بحث مع نظيره السعودي ،خالد
الفالح ،قضية استقرار أسواق النفط العاملية ،فيما
علق وزير الطاقة الجزائري األسبق ،شكيب خليل،
مساء السبت ،على تقهقر أسعار النفط ،بتحميل
السعودية املسؤولية ،على خلفية الضغوط التي
تلقتها من الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،بعد
جريمة اغتيال جمال خاشقجي في قنصلية بالده
في اسطنبول .أما حركة «البناء الوطني» ،فاتهمت
ابن سلمان بـ«تعويم سوق» النفط ،ما يرقى ،وفق
بـيــان لـهــا سـبــق ال ــزي ــارة ،إل ــى «إع ــان حــالــة حــرب
حقيقية ضد العديد من الدول؛ من بينها الجزائر».

بحث وزير الطاقة الجزائري مع نظيره السعودي قضية استقرار أسواق النفط (أ ف ب)

قضية خاشقجي

َ
ّ
ُ
أردوغان ملوحًا بالتحقيق الدولي :ابن سلمان لم يواجه باألدلة
ّ
عبرت تركيا ،أمس ،عن امتعاضها
من التعامل الدولي مع حضور
محمد بن سلمان في «قمة
العشرين»ُ ،م ّ
جددة تلويحها باللجوء
إلى األمم المتحدة لطلب تحقيق
دولي .تحقيق ال يبدو ـ ـ إلى اآلن
ـ ـ ّأنه يحظى بتزكية غربية ،في
ظل التمسك األميركي ـ ـ البريطاني
بصدقية التحقيق السعودي
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أنهى ولــي العهد السعودي ،محمد
ب ــن س ـل ـم ــان ،ج ــول ـت ــه ال ـع ــرب ـي ــة ،مــن
دون أن ّ
يعرج على اململكة األردنية،
ال ـت ــي ك ــان ــت راج ـ ــت أنـ ـب ــاء ع ــن أنـهــا
َ
ستستقبله بعد إنهاء زيارتيه إلى
ّ
كل من الجزائر وموريتانيا .ونقلت
وك ــال ــة األن ـب ــاء األملــان ـيــة ع ــن مـصــدر
أردن ــي ،أمــس ،قــولــه إن «الـحـجــوزات
الـ ـفـ ـن ــدقـ ـي ــة لـ ـل ــوف ــد املـ ـ ــرافـ ـ ــق ُل ــول ــي
العهد الـسـعــودي فــي األردن ألغيت
بــالـكــامــل» .وفيما لــم يـحـ ّـدد املصدر
أس ـب ــاب تــأجـيــل ال ــزي ــارة ،أو مــوعـدًا
ج ــديـ ـدًا ل ـه ــا ،ذك ـ ــرت وس ــائ ــل إع ــام
مـحـل ـيــة أن اإلرج ـ ـ ــاء س ـي ـكــون ألي ــام
ق ـل ـي ـلــة .ومـ ــن شـ ــأن هـ ــذا ال ـت ـط ــور أن
يطرح مزيدًا من عالمات االستفهام

ّ
طالب أردوغان السعودية بالكف عن المماطلة ،معيدًا توجيه أسئلته المعتادة إليها (أ ف ب)

حــول جولة ابــن سلمان التي غابت
عنها دول رئيسة حليفة للسعودية،
فـ ــي اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ات رس ـ ـمـ ــت ش ـك ــوكــا
يأت اإللغاء املفاجئ للقاء
كثيرة ،لم ِ
ولي العهد بالرئيس الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة ،إال ليضاعفها.
وإلى جانب تلك الشكوك التي تدور
ح ــول ح ــذر مـحـتـمــل ال يـ ــزال حـلـفــاء
ال ـ ــري ـ ــاض وأص ـ ــدق ـ ــاؤه ـ ــا ي ـل ــزم ــون ــه
ت ـحـ ّـس ـبــا مل ـ ــآالت ق ـض ـيــة ال ـص ـحــافــي
السعودي جمال خاشقجي ،تتتالى
املعلومات التي تعيد توجيه أصابع
االتهام باملسؤولية عن مقتل األخير
إلــى ولــي الـعـهــد ،على رغــم اإللـحــاح
األم ـي ــرك ــي امل ـت ــواص ــل ع ـلــى ب ــراء ت ــه.
وفي آخر هذه املعطيات ،نشرت قناة

«س ــي إن إن» األم ـيــركـيــة مـحــادثــات
ب ـ ـ ــن خـ ــاش ـ ـق ـ ـجـ ــي وب ـ ـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــاشـ ــط
الـ ـسـ ـع ــودي ع ـم ــر ب ــن ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز،
املـقـيــم فــي كـنــدا ،يـصــف فيها األول،
ابــن سلمان ،ب ـ «الــوحــش الــذي يحب
ال ـقــوة والـقـمــع ويـحــب إظـهــارهـمــا»،
ً
قائال عنه إنه «كلما التهم ضحايا،
كلما أراد أن يلتهم أك ـثــر» ،وإن ــه ال
يمانع حصد أي كــانِ ،بـ َـمــن فــي ذلك
م ــؤي ــدوه ،ف ــي طــري ـقــه إل ــى الـسـلـطــة.
ونـقـلــت الـقـنــاة عــن اب ــن عـبــد العزيز
قــولــه إن ــه «ك ــان وخــاشـقـجــي شــرعــا
في التخطيط إلطالق حركة شبابية
عبر وســائــط الـتــواصــل االجتماعي
ملـحــاسـبــة ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي» ،وإن
«قــرصـنــة هاتفه كــان لها دور كبير

واصل حلفاء السعودية
الغربيون محاوالتهم
التظاهر بالحزم في
مواجهة ولي العهد
في ما حدث لجمال».
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط مـ ـ ـ ـ ـ ــواز ،واصـ ـ ـ ـ ــل ح ـل ـف ــاء
ال ـس ـعــوديــة ال ـغــرب ـيــون م ـحــاوالت ـهــم
الـتـظــاهــر بــالـحــزم فــي مــواجـهــة ولــي

الـ ـعـ ـه ــد .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،أع ـل ـنــت
رئيسة ال ــوزراء البريطانية ،تيريزا
مــاي ،أنـهــا شــددت أمــام ابــن سلمان،
ع ـل ــى ه ــام ــش ل ـق ــائ ـه ــا ب ــه ف ــي «ق ـمــة
الـ ـعـ ـش ــري ــن» ،ع ـل ــى «أهـ ـمـ ـي ــة ض ـمــان
م ـح ــاس ـب ــة املـ ـس ــؤول ــن عـ ــن ارتـ ـك ــاب
جــريـمــة قـتــل خــاشـقـجــي ،وأن تتخذ
الـ ـسـ ـع ــودي ــة خ ـ ـطـ ــوات ل ـب ـن ــاء ال ـث ـقــة
لضمان عدم حــدوث مثل هذا العمل
الـفـظـيـ ّـع م ــرة أخـ ـ ــرى» .كــذلــك أعـلـنــت
أنها حثت ولــي العهد على «ضمان
تعاون السعودية تمامًا مع السلطات
التركية ،والـعـمــل فــي اتـجــاه اختتام
كال التحقيقني على النحو املقبول».
خاتمة تبدو أقرب إلى التمنيات ،في
ّ
ظل استمرار حالة اإلنكار السعودية،

والـتــي ج ـ ّـدد الــرئـيــس الـتــركــي ،رجب
طيب أردوغ ــان ،التعبير عن انزعاج
ً
ب ــاده مـنـهــا ،قــائــا إن ــه «ل ــو سنحت
لي الفرصة لكي أرد على ولي العهد
السعودي في قمة العشرين لواجهته
بــاألدلــة» .وكـ ّـرر أردوغ ــان ،في حديث
إل ــى الصحافيني أث ـنــاء تـ ّ
ـوجـهــه إلــى
فنزويال ،التلويح باللجوء إلى األمم
امل ـت ـحــدة لـتـحــريــك ال ـق ـضــاء ا ّل ــدول ــي،
م ـطــال ـبــا ال ـس ـع ــودي ــة ب ــال ـت ــوق ــف عــن
وم ّ
املماطلةُ ،
وجهًا إليها التساؤالت
امل ـع ـت ــادة حـ ــول حـقـيـقــة اآلم ـ ــر بقتل
خ ــاش ـق ـج ــي ،وم ـ ـكـ ــان ج ـث ــة األخـ ـي ــر،
وهــويــة املتعاون املحلي الــذي تقول
ّ
الرياض إنه تسلمها.
(األخبار)

