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العالم

العالم

خاشقجي ،بعدما تطابقت إفادة
قضية خاشقجي يبدو أن إدارة دونالد ترامب ستواجه ضغوطًا متزايدة على خلفية موقفها من اغتيال ّ جمال
ّ
االستخبارات مع االتهامات التي ّ
وجهها ّ
المشرعون إلى محمدبن سلمان بالمسؤولية عن الجريمة .وعلى الرغم من أن اإلدارة لن تتخلى بسهولة عن محاوالتها
لحماية ابن سلمان ،إال أن اجتماع الكونغرس والـ«سي آي إيه» على موقف واحد ،وتعاضدهما في وجه البيت األبيض ،قد يدفعان األخير إلى إعادة حساباته،
وهو ما كان ترامب نفسه قد أبقى الباب مفتوحًا أمامه

ّ
الكونغرس واالستخبارات متحدان:

ابن َسلمان
هو من أمر
سلمان يدعو تميم
إلى القمة الخليجية
أعلنت قطر ،أمس ،أن أميرها تميم بن حمد،
ّ
تلقى رسالة خطية من امللك السعودي سلمان
بن عبد العزيز ،يدعوه فيها إلى حضور أعمال
القمة الـ 39ملجلس التعاون الخليجي ،التي
تنعقد يوم الـ 9من الشهر الجاري في اململكة.
وجاء هذا اإلعالن في وقت أفيد فيه عن رفض
ّ
املضي في إجراءات لتسوية النزاع
السعودية
ّ
املتعلق بحقوق امللكية الفكرية مع قطر .وقال
املندوب السعودي ،خالل اجتماع في منظمة
التجارة العاملية حول النزاع ،إن «قطع العالقات
الدبلوماسية يجعل من املستحيل املضي في
أي إجراءات لتسوية» من هذا النوع ،معتبرًا
أن «منظمة التجارة العاملية ليست ،وال يمكن
أن تتحول ،إلى ساحة لحسم نزاعات تتعلق
باألمن القومي» .وأفاد مسؤول تجاري في
جنيف بأن ممثلي الواليات املتحدة ومصر
والبحرين أيدوا موقف الرياض ،بينما وقف
دبلوماسيون من االتحاد األوروبي وتركيا
إلى جانب الدوحة .وكانت قطر قد رفعت ،في
تشرين األول /أكتوبر املاضي ،دعوى اتهمت
فيها السعودية بعدم اتخاذ إجراء فعال ضد
قيام شبكة «بي أوت كيو» ،بقرصنة محتوى
شبكة «بي إن» القطرية.
(األخبار)

ّ
ع ــززت اإلفـ ــادة الـتــي أدل ــت بـهــا ،أمــس،
مــديــرة وكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات املــركــزيــة
األميركية (سي آي إيه) جينا هاسبل،
ب ـ ـشـ ــأن قـ ـضـ ـي ــة اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال ال ـص ـح ــاف ــي
ال ـس ـع ــودي ج ـمــال خــاش ـق ـجــي ،مــوقــف
ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة املـ ـن ــاهـ ـض ــة
لتعامل إدارة الرئيس دونــالــد ترامب
م ــع ال ـق ـض ـيــة .إذ جـ ــاءت ت ـلــك اإلف ـ ــادة،
ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـم ــع إلـ ـيـ ـه ــا ع ـ ـ ــدد مـ ـح ــدود
م ــن امل ـشـ ّـرعــن خـلــف األب ـ ــواب املـغـلـقــة،
مـطــابـقــة لـتـصـ ّـوراتـهــم ح ــول دور ولــي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي مـحـمــد بــن سـلـمــان،
في الواقعة ،وفق ما أكد هؤالء .تطابق
من شأنه أن ّ
يشدد الضغوط على إدارة
ت ــرام ــب ،ال ـت ــي ت ـجــد نـفـسـهــا إزاء دفــع
داخ ـل ــي م ـتــزايــد نـحــو سـحــب الـبـســاط
مــن تحت قـ َ
ـدمــي ابــن سـلـمــان ،وهــو ما
ال يـبــدو أنــه سيسكن قبل دفــع اإلدارة
إل ــى تـبــديــل مــوقـفـهــا ،ال ــذي ُيـنـتـظــر أن
تستبني مــآالتــه فــي اإلحــاطــة الجديدة
ّ
ستقدمها ملجلس النواب.
التي
وت ـت ــال ــت ،م ـس ــاء أمـ ــس ،ردود أع ـضــاء
م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــوخ ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــن
والديمقراطيني عقب استماعهم إلى
إحاطة هاسبل ،التي كانت قد امتنعت
ع ــن ت ـقــدي ـم ـهــا ف ــي ج ـل ـســة اس ـت ـجــواب
وزي ـ ـ ـ ـ َـري ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـ ــدف ـ ــاع ،مــايــك
بــوم ـب ـيــو وج ـي ـمــس م ــات ـي ــس ،م ــا أث ــار
حـيـنـهــا م ــواق ــف ســاخ ـطــة وات ـه ــام ــات
ل ـل ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ب ــأن ــه هـ ــو مـ ــن مـنــع
مــديــرة الــ«ســي آي إي» مــن اإلدالء بما

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام :ابن سلمان مهووس وخطير (أ ف ب)

لــدي ـهــا .واج ـت ـم ـعــت ت ـلــك الـ ـ ــردود على
ّ
املشرعني
تأكيد التماثل بني انطباعات
ومعلومات االستخبارات .وقال رئيس
لجنة العالقات الخارجية ،السيناتور
ال ـج ـم ـهــوري ب ــوب ك ــوك ــر« :ل ـي ــس لــدي
أي شـ ّـك فــي أن ولــي العهد هــو َمــن أمر
بقتل خاشقجي وأشــرف عليه» ،فيما
أشار السيناتور الجمهوري ليندسي
غــراهــام إل ــى أن «لــديــه ثـقــة كـبـيــرة بــأن
الـجــريـمــة مــا كــانــت لتحصل مــن دون
معرفة» ابــن سلمان .وأكــد السيناتور
ال ـج ـم ـه ــوري ،ري ـت ـش ــارد ش ـي ـل ـبــي ،من
جـ ـهـ ـت ــه ،أن إف ـ ـ ـ ـ ــادة ه ــاسـ ـب ــل «أك ـ ـ ــدت
كـثـيـرًا مــن تـصــوراتـنــا فــي ش ــأن مقتل
خ ــاش ـق ـج ــي» ،ف ـي ـمــا جـ ــزم الـسـي ـنــاتــور
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،بـ ــوب م ـي ـن ـي ـنــديــز ،بــأن
«آرائي السابقة ّ
ترسخت».
انـطــاقــا مــن ذل ــك ،دعــا أعـضــاء مجلس
ال ـش ـي ــوخ ،إدارة ت ــرام ــب ،إل ــى «ات ـخــاذ
مــوقــف أكـثــر ت ـشــددًا» إزاء ول ــي العهد
«املـ ـ ـه ـ ــووس والـ ـخـ ـطـ ـي ــر» ك ـم ــا وص ـفــه
غراهام .وفي هذا اإلطار ،رأى مينينديز
أنه «يتعني على أميركا الرد بقوة على

حرب اليمن ومقتل خاشقجي» ،مشددًا
على ضرورة «فرض عقوبات تتجاوز
امل ـفــروضــة حــالـيــا بـمــا يـبـعــث بــرســالــة
واضحة ال لبس فيها إلى السعوديني».
ّ
دعـ ـ ــوة ت ـب ــن ــاه ــا أيـ ـض ــا غـ ــراهـ ــام ال ــذي
دعــا إلــى تفعيل «قــانــون ماغنتسكي»
ضــد الضالعني فــي حــادثــة القنصلية
السعودية في إسطنبول ،فيما اعتبر
كوركر أنه «يتعني على ترامب أن يقف
ف ــي األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة وي ـق ــول إن

ّ
تقدم مديرة
االستخبارات إفادة
جديدة لمجلس النواب
في غضون أسبوعين

أميركا ال تؤيد القتل وإال سفيتحرك
الـكــونـغــرس» ،منبهًا إلــى أن «الرسالة
التي بعثت بها اإلدارة إلى ابن سلمان
سـتـسـمــح ل ــه ب ـمــواص ـلــة املـ ـس ــار ال ــذي
يمضي فيه».
هـ ــذه امل ــواق ــف والـ ــدعـ ــوات م ــن شــأنـهــا
أن تـضــع عـقـبــات إضــافـيــة أم ــام سعي
إدارة تــرامــب إل ــى تـبــرئــة اب ــن سـلـمــان،
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان ت ـس ــري ــب «س ـ ــي آي إي»
خــاصــة استخباراتية ُتـ ّ
ـوجــه أصابع
االتهام إلى األخير قد فتح الباب على
م ـع ــرك ــة داخـ ـلـ ـي ــة ال تـ ـب ــدو مـحـســومــة
مل ـص ـل ـحــة ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،ع ـل ــى رغ ــم
اس ـت ـم ــات ــة ال ــرئـ ـي ــس ومـ ـس ــان ــدي ــه فــي
املــرافـعــة عــن ول ــي الـعـهــد .والـظــاهــر أن
ال ـك ـت ـلــة الـتـشــريـعـيــة امل ـن ــاوئ ــة لـسـلــوك
تــرامــب حـيــال قضية خاشقجي تريد
االس ـت ـمــرار فــي تضييق الـخـنــاق على
البيت األبيض ،باالستفادة مما يبدو
االستخبارات املركزية إلى
أنــه وقــوف
ّ
جانبها ،والــذي ُيتوقع أن يتجدد في
اإلفـ ـ ـ ــادة ال ـت ــي س ـت ــدل ــي ب ـه ــا هــاس ـبــل،
خالل األسبوعني املقبلني ،أمام زعماء

اليمن

سوريا

أردوغان :المشكلة الوحيدة في إدلب هي «تحرير الشام»

تحضيرات لـ«رباعية» جديدة بعد إسطنبول
بعد هجوم أميركي
على َ
مساري «أستانا»
و«سوتشي» ،تخلله ترحيب
بمخرجات القمة الرباعية
التي عقدت في إسطنبول
في تشرين األول الماضي،
وخاصة «تهدئة إدلب»
وموعد تشكيل «اللجنة
الدستورية» ،يجري اإلعداد
لنسخة «رباعية» جديدة في
«المستقبل القريب»
ل ــم ي ـخــرج ع ــن «ض ــام ـن ــي» م ـحــادثــات
أس ـت ــان ــا ال ـث ــاث ــة ح ـتــى وقـ ــت مـتــأخــر
م ـ ــن لـ ـي ــل أم ـ ـ ـ ــس ،أي ّ
رد ف ـ ـعـ ـ ٍـل ع ـلــى
ال ـت ـلــويــح األم ـي ــرك ــي ب ــإن ـه ــاء م ـب ــادرة
«الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة» وال ـع ــودة إلــى
«صـيـغــة جـنـيــف» إن لــم ُي ـسـ َّـم أعـضــاء
الـلـجـنــة قـبــل ال ــراب ــع عـشــر م ــن كــانــون
األول ا ُل ـج ــاري .وحــدهــا كــازاخـسـتــان،
ُمضيفة تلك املحادثات ،دافعت أمس
ع ــن ه ــذه ال ـص ـي ـغــة ،واع ـت ـب ــرت وزارة
خــارج ـي ـت ـهــا أن ـه ــا «أنـ ـج ــزت مهمتها
ب ـن ـحــو كـ ــامـ ــل» ،وأن تـ ـع ــاون روس ـي ــا
وإي ـ ـ ـ ـ ــران وتـ ــرك ـ ـيـ ــا م ـس ـت ـم ــر ل ـض ـم ــان
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ت ـلــك ال ـن ـتــائــج .الــافــت
ف ــي ال ـت ـص ــري ـح ــات األخ ـ ـيـ ــرة لـلـمـمـثــل
الخاص ل ــوزارة الخارجية األميركية
لـ ـش ــؤون س ــوري ــا ج ــاي ـم ــس ج ـي ـفــري،
ّ
أن ـه ــا ركـ ـ ــزت ع ـلــى ال ـف ـصــل ب ــن ملفي
«الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة» و«ات ـ ـف ـ ــاق
جيفري أن بالده تدعم
إدلــب» ،إذ رأى ُ
َ
«ال ـت ـه ــدئ ــة» ال ـت ــي أنـ ـ ِـجـ ــزت ف ــي إدل ــب،
ّ
وتعول على تعزيزها ،فيما شدد على
«فشل» مبادرة تشكيل «الدستورية»
ومـحــاولــة روسـيــا الـتـهـ ّـرب مــن املوعد
املحدد إلنجازها خالل القمة الرباعية
الـتــي استضافتها إسـطـنـبــول أواخ ــر
تشرين األول املاضي.

وبينما تـبــدو املهلة حتى  14كانون
ّ
ـرق على
األول ضيقة على تحقيق خ ـ ٍ
مـسـتــوى تشكيل الـلـجـنــة ،ف ــإن العمل
ـار ل ـع ـقــد ن ـس ـخــة ثــان ـيــة م ــن الـقـمــة
جــ ٍ
الرباعية «في املستقبل القريب» ،وفق
مـقـتــرح لـلــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
أردوغــان ،طرحه على نظيره الروسي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ،ع ـلــى ه ــام ــش قمة
«مجموعة العشرين» في األرجنتني.
وم ــن غـيــر امل ـع ــروف إن كــانــت نسخة
ستتأخر في االنعقاد كما
هذه القمة ُ
سابقتها التي ّ أعلن قرب انعقادها في
أواخــر آب ،لكنها تأجلت حتى أواخر
تشرين األول .غير أن املتحدث باسم
الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف،
أكد لصحيفة «إزفيستا» الروسية ،أن
ب ــاده واف ـقــت عـلــى عـقــدهــا بمشاركة
فــرنـســا وأملــان ـيــا وتــرك ـيــا ،خ ــال وقــت
قــريــب ،مــوضـحــا أن «م ـكــان تنظيمها
ل ـيــس م ـه ـم ــا ...ال ـش ــيء األس ــاس ــي هو
الصيغة» .كذلك أشار مساعد الرئيس
ال ــروس ــي ي ـ ــوري أوشـ ــاكـ ــوف ،إلـ ــى أن
ب ــوت ــن ن ــاق ــش ال ـق ـم ــة امل ـح ـت ـم ـل ــة مــع
أردوغان واملستشارة األملانية أنجيال
م ـيــركــل ف ــي األرجـ ـنـ ـت ــن ،م ــن دون أن

ي ـب ـحــث ذل ـ ــك م ــع ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
إيمانويل ماكرونّ ،
ملمحًا إلى احتمال
مدينة إسطنبول «ألن
عقدها في غير ّ
الــزعـمــاء قــد ال يفضلون الـلـقــاء هناك
دائمًا».
وستكون هــذه القمة ،إذا ما انعقدت،
ف ــرص ــة م ـه ـمــة لـتـخـفـيــف ال ـت ــوت ــر بني
ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــن األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي وال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي
ومـ ــن خـلـفـهـمــا ،حـ ــول م ـلــف «الـلـجـنــة
ّ
ورح ـ ـبـ ــت
ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــوري ـ ــة» ،إذ سـ ـب ــق
واشـ ـنـ ـط ــن ب ـن ـت ــائ ــج ال ـق ـم ــة امل ــاض ـي ــة،
وأكدت مرارًا أنها ّ
نسقت من أجل ذلك

موسكو :إنشاء
«المنطقة المنزوعة
السالح» بات اآلن أعقد
مما بدا عليه سابقًا

أكد «الكرملين» أن بوتين ناقش ملف القمة مع ميركل وأردوغان دون ماكرون (أرشيف)

م ــع ك ــل م ــن تــركـيــا وأملــان ـيــا وفــرنـســا.
ومــن غير الــواضــح مــا إذا كــانــت املــدة
ال ـتــي تـسـبــق مــوعــد «الــربــاع ـيــة» غير
املـحــدد بـعــد ،كافية لتحصيل توافق
بني ضامني «أستانا» حــول تشكيلة
الثلث الثالث من اللجنة .وكان املمثل
الخاص ل ــوزارة الخارجية األميركية
لـ ـش ــؤون س ــوري ــا ق ــد أوض ـ ــح أول من
أمـ ـ ـ ــس ،أن ت ــركـ ـي ــا رف ـ ـضـ ــت تـشـكـيـلــة
مـ ـقـ ـت ــرح ــة م ـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن الـ ــروسـ ــي
والتركي ،لهذا الثلث.
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازي مـ ـ ــع ب ـ ـحـ ــث «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة» ،س ـ ـي ـ ـكـ ــون «اتـ ـ ـف ـ ــاق
سـ ـ ــوت ـ ـ ـشـ ـ ــي» وتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذه ف ـ ـ ــي إدل ـ ـ ــب
ومـحـيـطـهــا ،عـلــى رأس أج ـنــدة القمة
املـفـتــرضــة .وأوض ــح الــرئـيــس التركي
أردوغـ ـ ـ ـ ــان أن ـ ــه ال ي ــوج ــد بـ ــن بـ ــاده
وروسـ ـي ــا «مـشـكـلــة حـقـيـقـيــة» ف ــي ما
ي ـخ ــص م ـن ـط ـقــة إدلـ ـ ـ ــب ،م ـض ـي ـفــا فــي
حديث للصحافيني أمس ،أن «تركيا
وضعت ثقلها فــي إدلــب عبر قواتها
األمنية وجنودها .املشكلة الوحيدة
ه ـ ـنـ ــاك مـ ــع ه ـي ـئ ــة تـ ـح ــري ــر ال ـ ـش ـ ــام...
ول ـ ـهـ ــذا أع ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ــروس عـ ــن ق ـل ـق ـهــم؛
ل ـكــن االتـ ـص ــاالت الـلـصـيـقــة مـسـتـمــرة
بيننا» .وكان املتحدث باسم الرئاسة
الروسية قد أشار أمس أيضًا إلى أن
«إنشاء املنطقة املنزوعة السالح في
إدلـ ــب ب ــات اآلن أع ـقــد م ـمــا ب ــدا عليه
سابقًا» .وأتــت تلك التصريحات في
وقـ ــت ن ـق ـلــت ف ـيــه أوسـ ـ ــاط م ـعــارضــة،
ً
أنباء عن اجتماعات بني ممثلني عن
الـقــوات التركية األمنية والعسكرية
وبـ ـع ــض قـ ـ ــادة ال ـف ـص ــائ ــل وال ــزع ـم ــاء
املـحـلـيــن ف ــي ري ــف ح ـمــاة الـشـمــالــي،
للتشديد عـلــى ض ــرورة ال ـتــزام خطة
«املنطقة املـنــزوعــة ال ـســاح» ،ورفــض
األصــوات التي تدعو إلى تقويضها.
ورغـ ـ ــم ال ـ ـهـ ــدوء ال ـن ـس ـبــي الـ ـ ــذي س ــاد
خـ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس أم ـ ـ ــس ،اس ـت ـه ــدف
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري إحـ ـ ـ ـ ــدى آل ـ ـيـ ــات
الفصائل املسلحة بني قريتي الهبيط
وال ـج ـي ـســات ،ع ـلــى ال ـح ــدود اإلداريـ ــة
بني محافظتي حماة وإدلب.
(األخبار)

مصر

الخطوة التالية على طريق التفاوض :وفد «أنصار الله» يغادر إلى السويد
ّ
في ظل استمرار األجواء اإليجابية املحيطة بترتيبات
ان ـطــاق الـجــولــة الـتـفــاوضـيــة ال ـجــديــدة بــن األط ــراف
ال ـي ـم ـن ـيــن ف ــي ال ـس ــوي ــد ،غ ـ ــادر وفـ ــد «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
وحلفائها العاصمة صنعاء إلى استوكهولم ،برفقة
املـبـعــوث األمـمــي مــارتــن غريفيث .وفيما ُينتظر أن
ّ
يستمر الــدفــع األم ـمــي في
تنطلق امل ـفــاوضــات غ ـدًا،
اتجاه إيجاد تسوية للوضع في مدينة الحديدة ،فيما
ُ
تـسـ ّـجــل على املقلب الـسـعــودي ـ ـ اإلم ــارات ــي مواقف
ّ
جديدة يمكن ـ ـ في حال ثبوت صدقيتها ـ ـ أن تمهد
الطريق إلرساء الحل السياسي.
وفي أعقاب إتمام عملية اإلجالء الطبي لـ 50جريحًا
أقلعت ،أمس ،من مطار
من «أنصار الله» إلى مسقط،
ّ
صنعاء الــدولــي ،طائرة كويتية تقل ممثلي حكومة
«اإلن ـق ــاذ» ،ومعهم غريفيث والسفير الكويتي لدى
الـيـمــن ،بــاتـجــاه الـعــاصـمــة الـســويــديــة الـتــي ستنعقد
املحادثات في إحدى ضواحيها .وأكد الناطق الرسمي
لـ«أنصار الله» ،رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد
الـســام ،لــدى إعــانــه نبأ امل ـغــادرة(« ،أن ـنــا) لــن ندخر
جهدًا إلنجاح املشاورات وإحالل السالم» ،داعيًا في
الوقت نفسه الجيش واللجان الشعبية إلى أن «يكونوا
متيقظني ألي تصعيد» ،الفتًا إلــى أن القوات املوالية
ّ
لـ«التحالف» «دشنت التصعيد العسكري منذ صباح
ّ
اليوم (أمــس)» .تصعيد فند تفاصيله الناطق باسم

ّ
مجلس النواب ورؤساء لجانه .ولعل
إعالن السناتور غراهام أنه «سيعمل
مــع زمــائــه فــي مجلس الـشـيــوخ على
إرسـ ــال ب ـيــان ب ــأن ول ــي الـعـهــد شريك
فــي القتل» ُيـعـ ّـد مــؤشـرًا واضـحــا على
املـ ـ ـس ـ ــار ال ـت ـص ـع ـي ــدي الـ ـ ـ ــذي تـسـلـكــه
ضغوط الكونغرس .يضاف إلى ذلك،
أن التصويت املحتمل داخــل مجلس
الـشـيــوخ على مـشــروع ال ـقــرار الــداعــي
إلى وقف الدعم األميركي لـ«التحالف»،
ال ـ ــذي أح ـي ــل األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي على
لجنة العالقات الخارجية ملناقشته،
سيشكل هو اآلخر عنصر دفع مضادًا
ّ
ملا تتطلع إليه اإلدارة ،التي «ال تريد
على مــا يـبــدو االع ـتــراف بــأدلــة تــورط
اب ــن سـلـمــان ف ــي ال ـق ـتــل» وف ــق م ــا قــال
غراهام.
مـ ـك ــاب ــرة إدارة تـ ــرامـ ــب ُيـ ـفـ ـت ــرض أن
تـتـضــح مــآالت ـهــا مــع ح ـلــول منتصف
ّ
ستقدم إحاطة
الشهر الـجــاري ،حيث
ج ــدي ــدة ،يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا أي ـض ــا وزيـ ــرا
الخارجية والدفاع ،إلى جميع أعضاء
مجلس ال ـن ــواب ،فــي الـ ــ 13مــن كــانــون
األول /ديسمبر .وفي االنتظارُ ،يتوقع
أن يــواصــل الـبـيــت األب ـيــض والــدوائــر
املـســانــدة لــه التنظير ل ـضــرورة حفظ
العالقات مع السعودية من أي هزات
أو خـضــات ،خــدمــة ملصالح الــوال ّيــات
املتحدة .وفــي ذلــك ســرديــة مــن شقني:
يتصل األول بــأن «علينا التعامل مع
الـسـعــوديــن إذا أردنـ ــا إن ـهــاء الـحــرب
في اليمن» وفق ما كان أعلن ماتيس
الـشـهــر امل ــاض ــي ،فــي م ـعــادلــة تنطبق
أيـضــا عـلــى ال ـنــزاع الـخـلـيـجــي ،بينما
ّ
ي ـت ـع ــل ــق الـ ـث ــان ــي ب ــأه ـم ـي ــة بـ ـق ــاء اب ــن
س ـل ـم ــان ملـ ـش ـ َ
ـروع ــي «ص ـف ـق ــة الـ ـق ــرن»
و«الناتو العربي» .عناوين سياسية
ال ت ـن ـســى اإلدارة أن ت ـض ـيــف إلـيـهــا
أهـمـيــة الـ ــدور ال ـس ـعــودي فــي تحقيق
األس ـعــار املــرغــوبــة أميركيًا فــي سوق
ال ـن ـف ــط ،وهـ ــو م ــا ي ـب ــدو أن ال ــري ــاض
تــواجــه مشكلة حقيقية بـفـعـلــه ،على
اعتبار أنها ال تستطيع االستمرار فيه
إلى ما ال نهاية ،بالنظر إلى خطورته
عـلــى مـشــاريـعـهــا «اإلص ــاح ـي ــة» .لكن
مـحــاولـتـهــا رم ــي ك ــرة خـفــض اإلنـتــاج
في ملعب منظمة «أوبك» (بما يعفيها
م ــن الـ ـح ــرج أمـ ـ ــام تـ ــرامـ ــب) ق ــد ت ـبــوء
بالفشل هي األخرى .وفي هذا اإلطار،
نـقـلــت «روي ـ ـتـ ــرز» ،أمـ ــس ،ع ــن مـصــدر
في املنظمة أن «السعوديني يعملون
جاهدين على الخفض ،لكن إذا قالت
روسيا ال خفض ،فإننا لن نخفض».
(األخبار)
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القوات املشتركة ،يحيى سريع ،الذي أفاد بأن «العدو
ّ
صعد من هجماته وزحوفه منذ الصباح الباكر في
جبهة نهم ،وجبهات الحدود» ،جازمًا أن «محاوالته
ُ
تـحـقـيــق ت ـق ــدم ع ـلــى األرض ك ـ ـسـ ــرت» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«تصعيد الـعــدوان يؤكد عــدم جديته في تحقيق أي
نجاح في جهود السالم».
وع ـلــى رغ ــم اس ـت ـمــرار امل ـن ــاوش ــات الـعـ ّسـكــريــة على
األرض ،إال أن ال ـحــديــث ال ـس ـيــاســي ظ ــل يـ ــدور في
إطــار دعم مفاوضات استوكهولم والدفع في اتجاه
إنجاحها .وفي هذا السياق ،قال وزير الدولة للشؤون
الـخــارجـيــة اإلم ــارات ــي ،أن ــور ق ــرق ــاش ،إن م ـشــاورات
ال ـســويــد «تــوفــر فــرصــة حــاسـمــة لــان ـخــراط بشكل
ناجح في حل سياسي مستدام ينهي األزمة الحالية»،
معتبرًا أن «ق ــرار مجلس األمــن الــدولــي  2216يقدم
خريطة طريق قابلة للتطبيق» ،علمًا أن القرار املذكور
أضحى شبه غائب عن الخطاب األممي والدولي في
شأن جهود إنهاء الحرب .وإلى جانب الدعم اإلماراتي
ُ َ
املعلن للمحادثات ،جاء تشديد رئيس لجنة اإلنقاذ
ال ــدول ـي ــة ،دي ـف ـيــد مـيـلـيـبــانــد ،ع ـلــى ض ـ ــرورة «تــركـيــز
امل ـحــادثــات عـلــى اإلدارة املستقبلية ملـيـنــاء الـحــديــدة
ّ
ووقف القتال» ليزخم عملية الدفع في اتجاه التهدئة
وال ـشــروع فــي الترتيب للتسوية السياسية .وفيما
أعلن املدير التنفيذي لبرنامج األغذية العاملي ،ديفيد

ّ
أقلت طائرة كويتية وفد صنعاء مع غريفيث (أ ف ب)

بيزلي ،أن «تـقــريـرًا مرتقبًا فــي شــأن األمــن الغذائي
ربما يظهر زيــادة في معدالت الجوع الشديد ،أشار
مسؤول املساعدات اإلنسانية في األمم املتحدة ،مارك
لــوكــوك ،إلــى أن اليمن سيحتاج إلــى تمويل خارجي
ّ
بمليارات ال ــدوالرات لتجنب حــدوث انهيار آخــر في
العملةّ .
ومن املتوقع أن يشكل امللف االقتصادي بندًا رئيسًا
على أجندة األيام األولى من مفاوضات استوكهولم،
إلــى جانب بقية إج ــراءات «بناء الثقة» ،التي كــان بدأ
الشروع فيها أول من أمس بإجالء الجرحى والتوقيع
النهائي على اتفاق تبادل األســرى واملعتقلني .وقال

م ـســؤول مـلــف األس ــرى فــي فــريــق حـكــومــة الرئيس
ّ
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ،هـ ــادي ه ـيــج ،إن االتـ ـف ــاق سـ ُـيـنــفــذ
بعد انتهاء املـفــاوضــات ،وهــو مــا ّ ال يـبــدو مستبعدًا
بالنظر إلى أن عملية التبادل تتطلب وقتًا تستغرقه
التحضيرات الــازمــة لها .ووفقًا ملصادر من داخل
«اللجنة الوطنية لشؤون األســرى» التابعة لـ«أنصار
الله» ،والتي غــادر رئيسها عبد القادر املرتضى مع
الــوفــد امل ـفــاوض إلــى الـســويــد ،فــإن املنتظر أن تطلق
حكومة عبد ربــه منصور هــادي ســراح  600أسير
من «أنصار الله» ،مقابل أن تفرج األخيرة عن 1400
أسـيــر ومعتقل مــن الـطــرف األول .صفقة وصفتها
الناطقة بــاســم اللجنة الــدولـيــة للصليب األحـمــر في
صـنـعــاء ،ميريال حــديــب ،بأنها «خـطــوة فــي االتـجــاه
الصحيح»ُ ،معلنة أن «اللجنة ستشرف على عملية
ال ـت ـبــادل وت ـسـ ّـهـل ـهــا» .عـلــى خ ــط ُمـ ــواز ،وف ــي خـطــوة
الفـتــة قـبـيــل ان ـطــاق امل ـحــادثــات ،أع ـلــن فــي صـنـعــاء،
أمس ،تشكيل «اللجنة التحضيرية للهيئة التنسيقية
ألبناء املحافظات الجنوبية والشرقية ملقاومة العدوان
يستهدف بحسب مصادر
وطــرد االحتالل» ،والــذي ّ
االستئثار
من
اإلماراتي
املحتل
سياسية مطلعة «منع
ّ
بــالـقــرار الـجـنــوبــي» ،فــي مــرحـلــة ُيـفـتــرض أن تــوطــئ
ملشهد ما بعد الحرب.
(األخبار)

الحكومة تماطل في ترخيص الكنائس ...حرصًا على المسيحيين!
رغم أن األوراق والمستندات
الالزمة لترخيص الكنائس
جاهزة ،واللجنة الحكومية
المختصة يرأسها رئيس
الوزراء بنفسه ،تماطل
الحكومة في قوننة
وضعها وكذلك المباني
التابعة لها ،وذلك تحت
حجة الخوف من فتنة
شعبية في بعض المناطق
القاهرة ـــ األخبار
ت ــواص ــل ال ـح ـك ــوم ــة امل ـص ــري ــة تـقـنــن
أوضـ ــاع ع ـشــرات الـكـنــائــس واملـبــانــي
ال ـخــدم ـيــة وفـ ــق «ق ــان ــون ال ـك ـنــائــس»
الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ـ ـ ّـره ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ودخـ ـ ـ ــل ح ـ ّـي ــز
التنفيذ بالفعل مـنــذ ال ـعــام املــاضــي،
بعدما وافقت على قوننة وضع 168
كنيسة ومـبـنــى ،علمًا بــأنـهــا ال تــزال
ت ـم ـنــح امل ـس ـي ـح ـيــن املـ ــواف ـ ـقـ ــات وف ــق

قوائم تقدمت بها الكنائس املختلفة،
جراء وجود مئات الكنائس واملباني
التابعة لها غير املرخصة ،رغم عملها
الفعلي منذ سنوات.
واآلن ،ت ـن ـت ـظــر ال ـك ـن ــائ ــس املـخـتـلـفــة
قرارات رئيس الوزراء ،بصفته رئيس
ال ـل ـج ـن ــة امل ـش ـك ـل ــة ل ـت ــوف ـي ــق أوض ـ ــاع
الكنائس ،من أجل املوافقة على نحو
 3730ك ـن ـي ـســة وم ـب ـن ــى ت ـق ــري ـب ــا ،فــي
ضوء أن مجمل ما ّ
تم تصويب أموره
لـ ــم ي ـت ـع ـ ّـد س ـ ــوى  %20فـ ـق ــط ،ضـمــن
سـيــاســة مماطلة رسـمـيــة فــي إص ــدار
قرارات تسوية أوضاع الكنائس دفعة
واح ـ ــدة ،رغ ــم أن جميعها ال تحتاج
سوى إلى الصيغة الرسمية فقط من
اللجنة املعنية ،وقــد قدمت الكنائس
األوراق واملستندات الالزمة.
وكــان الـقــرار الـصــادر نهاية األسبوع
امل ـ ــاض ـ ــي بـ ـت ــوفـ ـي ــق أوضـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ــ168
ك ـن ـي ـس ــة ،أق ـ ــل ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ت ــوق ـع ــات
الـكـنــائــس ال ـثــاث الــرئـيـسـيــة ،خاصة
أن اللجنة شكلت أذرع ــا لها مــن أجل
مـ ــراج ـ ـعـ ــة األوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى األرض،
وهــو مــا تــرى فيه الكنائس املصرية
«مماطلة غير م ـبــررة» ،وال سيما أن
ال ـقــانــون ال ـص ــادر فــي  2016ال يوجد
مــا يعيق تنفيذه إذا تــوافــرت اإلرادة

السياسية .ووفــق مـصــادر ،لــم تحقق
اللجنة توفيق األوض ــاع ســوى لــ508
كنائس (أي  %13من اإلجمالي) ،لكن
الكنيسة القبطية ّال تــرغــب فــي إثــارة
املوضوع علنًا تجنبًا لتعطيل األمر.
يقول مصدر حكومي لــ«األخـبــار» إن
امل ــواف ـق ــات الـحـكــومـيــة تـتــأخــر تجنبًا
ل ـل ـغ ـض ــب ال ـش ـع ـب ــي ت ـ ـجـ ــاه امل ــوافـ ـق ــة
الـ ـك ــامـ ـل ــة عـ ـل ــى ت ــرخـ ـي ــص ال ـك ـن ــائ ــس
واملـبــانــي امللحقة بها مــع أنـهــا تعمل
فعليًا ،مضيفًا« :عند القوننة الكاملة
س ـ ــوف تـ ـج ــري امل ـط ــال ـب ــة بـتـحــديـثـهــا
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى أذون ـ ـ ـ ــات مـ ــن أج ــل
إعادة تأهيلها وإضافة الفتات ،ما قد
ّ
يتسبب فــي احـتـقــان طــائـفــي ،خاصة
ف ــي مـحــافـظـتــي امل ـن ـيــا وأسـ ـي ــوط ،في
حال إقرارهما بسرعة هناك» .وأضاف
املصدر أن املوافقة على القوائم ال تتم
من دون تقارير أمنية تؤكد صالحية
الـ ـ ـت ـ ــراخـ ـ ـي ـ ــص وإمـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــأم ــن
«لتجنب أي أعمال إرهابية ضد مبان
كنسية مرخصة رسميًا» ،مشيرًا إلى
أن هناك تنسيقًا مع ممثلي الطوائف
املسيحية الثالث في هذا السياق ،لكن
«ثمة أشياء ال تقال مباشرة ،حتى في
االجتماعات املغلقة».
املصدر ،الذي يشارك في االجتماعات،

يشرح أن الكنائس الصغيرة واملباني
الخدمية في الكفور والنجوع تشكل
ال ـن ـس ـب ــة الـ ـكـ ـب ــرى مـ ــن املـ ـب ــان ــي غـيــر
املــرخـصــة ،مشيرًا إلــى أن بعضها ال
يــرفــع الـصـلـيــب عـلـيــه ،لـكــن ف ــي حــال
الـ ـت ــرخـ ـي ــص وال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ـم ـب ــاش ــرة
الـشـعــائــر فـيـهــا ،يـصـيــر ذل ــك ممكنًا،
مع دراسة الوضع جيدًا كي ال تحدث
صدامات «تــرى الدولة أنها في غنى

طالبت روما بالتحقيق
مع  5ضباط مصريين بتهمة
خطف ريجيني وقتله
عنها حاليًا» .ويأتي هذا التبرير في
وقت ال تزال فيه قوات الجيش تساند
ال ـشــرطــة املــدن ـيــة فــي تــأمــن ع ــدد من
الكنائس واألديرة في الصعيد ،علمًا
بــأن وج ــود الجيش لـ ّهــذا الـغــرض لم
ي ـحــدث س ــوى ب ـعــد ف ــض اعـتـصــامــي
راب ـعــة والـنـهـضــة فــي آب /أغسطس
عندما تعرضت لهجمات ردًا
ّ ،2013
على الفض العنيف من قوات الشرطة
ل ــاعـ ـتـ ـص ــام ــات املـ ـ ــؤيـ ـ ــدة ل ـل ــرئ ـي ــس
اإلسالمي املعزول محمد مرسي.

فـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،ت ـب ـح ــث األج ـ ـهـ ــزة
األمـ ـنـ ـي ــة عـ ــن ط ــريـ ـق ــة ل ـل ـت ـع ــام ــل مــع
الـ ـج ــان ــب اإليـ ـط ــال ــي ب ـع ــدم ــا تـمـســك
امل ــدع ــي الـ ـع ــام ف ــي روم ـ ــا وم ـســاعــده
بتوجيه تهمة خطف وقتل الباحث
ج ـ ــولـ ـ ـي ـ ــو ري ـ ـج ـ ـي ـ ـنـ ــي قـ ـ ـب ـ ــل نـ ـ ـح ـ ــو 3
سـ ـ ـن ـ ــوات ،إلـ ـ ــى  5ضـ ـب ــاط م ـصــريــن
بصورة أساسية ،إذ حددت األجهزة
اإليطالية  5ضباط قالت إنهم وقفوا
وراء خطف ريجيني وتعذيبه أثناء
خ ـ ـضـ ــوعـ ــه ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب .وأرسـ ـ ـ ــل
املدعي العام خطابًا رسميًا ّ
حمل فيه
مسؤولية خطف ريجيني إلــى لــواء
وعقيدين ورائ ــدي شــرطــة ،علمًا بأن
الباحث اإليطالي كان قد اختفى من
محطة مـتــرو الــدقــي وس ــط الـقــاهــرة،
وأظهر ذلك تفريغ عدد من الكاميرات
في املنطقة املحيطة بعد االستعانة
بتقنيات أملانية حديثة .ومنذ أيــام،
ّ
تــتـهــم رومـ ــا ال ـق ــاه ــرة بــاملـمــاطـلــة في
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ،وات ـ ـخ ـ ــذت إجـ ـ ـ ـ ــراءات
جـ ــديـ ــدة لـ ـل ــرد ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،فـ ــي وق ــت
تؤكد فيه النيابة العامة املصرية أن
متطلبات الـجــانــب االي ـطــالــي تحمل
اسـتـبــاقــا لـنـتــائــج الـتـحـقـيـقــات ،وهــو
م ــا اس ـتــدعــى م ــن ال ـجــانــب اإلي ـطــالــي
تغييرًا في لهجته.

