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العالم

العالم

اليمن

ّ
ّ
وقعت حكومة عبد ربه منصور هادي ،أمس،
مع المجلس االنتقالي على ما ُسمي «اتفاق
الرياض» ،الذي يمنح دول التحالف حق الوصاية
الكاملة على المحافظات الجنوبية ،ويعيد
للسعودية جزءًا كبيرًا من وصايتها المفقودة
على المحافظات الشمالية ،منذ أواخ ــر عام
 .2014في مقابل ذلــك ،تنتزع هــذه الوثيقة
معظم صالحيات هادي وحكومته

اتفاق الرياض ينتزع صالحيات هادي وحكومته

السعودية واإلمارات
تستوليان على الجنوب
صنعاء ــ رشيد الحداد
وس ـ ـ ــط خ ـ ــاف ـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ح ـ ـ ـ ّ
ـادة
وتــرح ـيــل مـعـظــم امل ـل ـفــات الـســاخـنــة،
كـ ــال ـ ـس ـ ـجـ ــون ال ـ ـسـ ــريـ ــة ّ اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة
وضـمــانــات التنفيذ ،وقـعــت حكومة
الــرئ ـيــس املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ع ـبــد ّ
رب ــه
منصور ه ــادي واملـجـلــس االنتقالي
ال ـج ـنــوبــي ع ـلــى «اتـ ـف ــاق ال ــري ــاض»،
فـ ــي ق ـص ــر ال ـي ـم ــام ــة فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ب ـح ـض ــور ول ـ ــي الـعـهــد
الـسـعــودي محمد بــن سـلـمــان وولــي
ال ـع ـه ــد اإلم ـ ــارات ـ ــي م ـح ـمــد ب ــن زاي ــد
باعتباره أحد رعاة االتفاق.
ُ ّ
دت الساعة
مراسم التوقيع ،التي حد ُ
ّ
العاشرة من صباح أمس ،أجلت إلى
ً
مساء نتيجة خالفات
الساعة الثانية
ّ
حادة كادت تؤدي إلى تأجيل االتفاق،
ّ
ّ
وربما إفشاله .ووفق مصادر مقربة
مــن ّحكومة هــادي فــي الــريــاض ،فقد
تــدخ ـلــت امل ـخ ــاب ــرات ال ـس ـعــوديــة في
ُ
اللحظات األخ ـيــرة ،لتجبر األط ــراف
ّ
امل ـع ـن ـي ــن ع ـل ــى الـ ـت ــوج ــه إل ـ ــى قـصــر
الـيـمــامــة لـحـضــور مــراســم الـتــوقـيــع.
تستدع مسؤولي حكومة
وبينما لم
ِ

هادي للحضور ومنعت شخصيات
سـيــاسـيــة أخـ ــرى م ــن امل ـش ــارك ــة ،فقد
اقتصر حضور مراسم التوقيع على
الرئيس هادي ،ونائبة الجنرال علي
مـحـســن األح ـم ــر ،ورئ ـي ــس الـحـكــومــة
م ـع ــن ع ـب ــد املـ ـل ــك ،ورئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب املـ ـ ــوالـ ـ ــي لـ ـ ـه ـ ــادي س ـل ـط ــان
ال ـب ــرك ــان ــي ،ون ــائ ــب رئ ـي ــس حـكــومــة
ه ـ ـ ـ ــادي سـ ــالـ ــم الـ ـخـ ـنـ ـبـ ـش ــي ،ب ـي ـن ـمــا
س ـم ـحــت ل ــوف ــد امل ـج ـل ـ ّـس االن ـت ـقــالــي
ً
بــالـ ّحـضــور كــامــا .ووق ــع الخنبشي
ً
ممثال عن حكومة هادي ،مع ناصر
ً
الخبجي ممثال االنتقالي ،والذي بدأ
ً
حامال لعلم الجنوب.
ولـ ـفـ ـت ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر إل ـ ـ ــى أن م ــراس ــم
التوقيع على االتفاق جرت في أجواء
ّ
من التكتم ،مشيرة إلى أن السلطات
ّ
السعودية لم توجه الدعوة إلى كثير
م ــن الـشـخـصـيــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،الـتــي
كــان من املفترض أن تكون حاضرة.
كذلك ،فقد جـ ّـرد من اختير لحضور
امل ــراس ــم م ــن ج ــان ــب ح ـكــومــة ه ــادي
هواتفهم الشخصية والساعات
من
ُ
ال ـيــدويــة ،ونـقـلــوا إل ــى أح ــد القصور
املـلـكـيــة ف ــي ب ــاص ــات ،قـبـيــل ان ـطــاق

عملية التوقيع بدقائقُ .
ات ـف ــاق ال ــري ــاض ،الـ ــذي أعـ ـ ّـد م ــن قبل
امل ـخــابــرات الـسـعــوديــة واإلم ــارات ـي ــة،
ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن وث ـي ـق ــة ت ـم ـنــح دول
ال ـت ـح ــال ــف حـ ــق ال ــوص ــاي ــة ال ـكــام ـلــة
عـلــى املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة ،وتعيد
للسعودية جزءًا يسيرًا من وصايتها
املفقودة على املحافظات الشمالية،
منذ أواخ ــر عــام  .2014كــذلــك ،تنتزع
هـ ـ ــذه ال ــوثـ ـيـ ـق ــة م ـع ـظ ــم ص ــاح ـي ــات
هادي وحكومته في تعيني القيادات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ً
وال ـ ّـدب ـل ــوم ــاس ـي ــن ،ف ـض ــا ع ــن إدارة
امل ـلــفــن األم ـن ــي وال ـع ـس ـكــري .وفـيـمــا
تتجاهل الوثيقة القضية الجنوبية،
ف ـه ــي تـ ـ ّ
ـؤسـ ــس مل ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة مــن
املحاصصة السياسية بــن شطري
ال ـي ـم ــن ،ع ـب ــر قـ ـ ــرار ت ـش ـك ـيــل حـكــومــة
كفاءات ّ
مكونة من  24وزيرًا مناصفة
بــن الـشـمــال وال ـج ـنــوب ،أي املجلس
االن ـت ـقــالــي وح ـكــومــة ه ـ ــادي .واه ـتــم
االتـ ـ ـف ـ ــاق ب ــال ـت ــرت ـي ـب ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
والـعـسـكــريــة ،بينما لــم يـتـطـ ّـرق إلــى
الجانب االقتصادي املتدهور ،حتى
ال تتحمل دول تحالف ال ـعــدوان أي

الـ ـت ــزام ــات م ــال ـي ــة ،ك ــدع ــم االق ـت ـصــاد
ال ـي ـم ـنــي ،وت ـق ــدي ــم أي م ـن ـحــة مــالـيــة
للمصرف املركزي.
ومن هذا املنطلق ،فإن حكومة هادي
ال ـت ــي زعـ ـم ــت ،أول م ــن أم ـ ــس ،خــال
اجتماع لها في الــريــاض ،أن «اتفاق
ال ــري ــاض س ـيـ ّ
ـؤســس ملــرحـلــة جــديــدة
م ــن ح ـض ــور الـ ــدولـ ــة ومــؤس ـســات ـهــا
وواحــديــة الـقــرار العسكري واألمني
ت ـ ـحـ ــت سـ ـلـ ـطـ ـتـ ـه ــا ،مـ ـ ــا س ـي ـن ـع ـكــس
إي ـج ــاب ــا ع ـلــى تـطـبـيــع األوض ـ ـ ــاع في
املناطق الجنوبية» ،سلبها االتفاق
ص ــاح ـي ــات ـه ــا ك ــا ّف ــة ،وح ـ ّـولـ ـه ــا إل ــى
جـ ـه ــاز إداري م ـن ــف ــذ ل ـل ـتــوج ـي ـهــات،
ومـ ـنـ ـحـ ـه ــا حـ ـ ــق ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
شكلية ،كتفعيل دور سلطات الدولة
ومــؤسـســاتـهــا ،فــي مـقــابــل مـنــح دول
الـتـحــالــف ح ــق ال ـت ـصـ ّـرف ّ ف ــي الـشــأن
ّ
ال ـع ــام وال ـت ـحــكــم ف ــي امل ـلــفــن األمـنــي
والعسكري .وحتى وزارة الدفاع في
ّ
الحكومة املرتقبة ،والـتــي حــث على
دمج ميليشيات االنتقالي الجنوبي
امل ــوال ـي ــة لـ ــإمـ ــارات ت ـحــت ق ـيــادت ـهــا،
فـقــد منحها حــق الـقـيــام بــالـجــوانــب
اإلداريـ ــة والتنظيمية فـقــط ،كترقيم
امليليشيات الـتــي سيتم دمجها في
قوات هادي ،بينما انتزع منها القرار
ّ
ال ـع ـس ـكــري امل ـت ـعــلــق بـتـحــريــك ق ــوات
الـطــرفــن وتوجيهها وتـحــديــد مقارّ
املعسكرات ونقل األسلحة املختلفة
وتـ ـخ ــزيـ ـنـ ـه ــا واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ـي ـه ــا.
واستثنى من ذلك ،اللواء األول حماية
رئ ــاس ـي ــة ،والـ ـ ــذي ت ـت ـم ـحــور مـهـ ّـمـتــه
ح ـ ــول ح ـم ــاي ــة الـ ـقـ ـص ــور ال ــرئ ــاس ـي ــة
ومحيطها وتأمني ّ
تحركات الرئيس،
وتــوف ـيــر الـحـمــايــة األم ـن ـيــة لـقـيــادات
املجلس االنتقالي الجنوبي في عدن
تحت إشراف قيادة تحالف العدوان.
وعلى املنوال نفسه ،يتحكم التحالف
فــي ق ــرارات تعيني الـقـيــادات األمنية

اهتم االتفاق بالترتيبات
السياسية والعسكرية
ولم ّ
يتطرق إلى الجانب
االقتصادي المتدهور

سوريا

ثاني دورية روسية ـ تركية مشتركة

أردوغان لواشنطن:
هذا ليس ما اتفقنا عليه!
بعد مرور أكثر من عشرين يومًا على «التفاهم
العسكري» بين «قسد» والحكومة السورية،
تحت مظلة الــرعــايــة الــروس ـيــة ،ومــا شــابـ ُـه من
محاوالت عرقلة أميركية ّ
متكررة ،واصل الجيش
السوري انتشاره على الحدود الشمالية مع تركيا،
انطالقًا من القامشلي حتى مشارف رميالن في
أقصى الشرق الـســوري .كذلكّ ،
سيرت القوات
التركية والروسية دورية مشتركة ثانية ،بالتزامن
مع تصريحات الرئيس التركي التي اعتبر فيها أن
القوات الكردية لم تنفذ االنسحاب بعد

قال أردوغان إن
من غير المؤكد إن كان
سيمضي قدمًا في
زيارة واشنطن

أتـ ّـمــت وح ــدات «ح ــرس ال ـح ــدود» في
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ان ـت ـش ــاره ــا عـلــى
امـتــداد  60كلم ،انطالقًا مــن الشريط
الـحــدودي في القامشلي ،وشرقًا في
تـسـعــة م ــواق ــع ،م ـ ــرورًا بــالـقـحـطــانـيــة
ّ
والـجــواديــة ومـعـبــدة .وتــركــزت نقاط
الـجـيــش ال ـجــديــدة فــي ع ــدد مــن قــرى
وبلدات الشريط الحدودي ،منها دير
غـصــن وكــرديــم فــوقــانــي وعـتـبــة وتــل
الـحـسـنــات وت ــل الـسـيــد وم ــا عباس
والقحطانية وتل جهان وتل خرنوب.
ويـكـتـســب انـتـشــار الـجـيــش الـســوري
في تلك املناطق أهمية استراتيجية،
ل ـج ـهــة أنـ ـه ــا ت ـق ــع فـ ــي مـ ــواقـ ــع غـنـيــة
بــالـنـفــط ،مــا يـمـ ّـهــد لـبــدء استعادتها
مــن قبل الــدولــة الـســوريــة ،خصوصًا

فــي املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة ،حـيــث ال
يتجاوز دور وزارة داخلية حكومة
هـ ـ ـ ــادي الـ ـج ــان ــب اإلداري وص ـ ــرف
الرواتب.
وبينما تجاهل االتـفــاق الــوضــع في
حضرموت واملهرة ،وأسقط الحديث
عن مصير قوات العميد طارق صالح
في الساحل الغربي ،التي بدت كأنها
ّ
قوة مستقلة ال تتبع قوات هادي وال
تقبل الــدمــج ،فقد قـ ّـيــد سلطة هــادي
واشترط أن يتشاور هذا األخير مع
التحالف لتعيني املحافظني ومديري
األم ـ ــن بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى م ـعــاي ـيــر ال ـك ـف ــاءة
وال ـن ــزاه ــة .ول ــم يــوضــح االت ـف ــاق مع
من سيكون التشاور ،هل مع السفير
السعودي في اليمن محمد آل جابر
ال ــذي سـيــرأس لجنة خــاصــة جديدة
لتنفيذ االتفاق ،أم مع الرياض وأبو
ظ ـب ــي؟ ف ـق ــد ال ـت ـق ــى آل ج ــاب ــر بـنـجــل
ه ـ ــادي ،أول م ــن أم ــس ف ــي ال ــري ــاض،
ونــاقــش مـعــه تــرتـيـبــات إع ــادة قــوات
ال ـلــواء األول حماية رئــاسـيــة ،بــل إن
قائد ألوية الحماية الرئاسية تعامل
معه كحاكم جــديــد ،األم ــر ال ــذي أثــار
سخطًا وسخرية واسعة في أوساط
ال ـن ــاش ـط ــن فـ ــي وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ذات ـ ـ ــه ،فـ ــإن االت ـ ـفـ ــاق ـ ـ
الـ ــذي رف ـض ــة امل ـج ـلــس ال ـع ــام ألب ـنــاء
املهرة وسقطرى ،وعدد من املكونات
الجنوبية كتيار القيادي في الحراك
ّ
حـ ـس ــن ب ـ ــاع ـ ــوم ـ ـ ـ ـ سـ ـيـ ـع ــزز س ـي ـطــرة
التحالف على محافظات عدن وأبني
ولـحــج ،ثــم الـتـمـ ّـدد نحو املحافظات
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى إلخ ـ ـضـ ــاع ـ ـهـ ــا ل ـل ـس ـي ـط ــرة
السعودية ،كحضرموت واملهرة ،عبر
تعزيز الـحـضــور الشكلي للحكومة
في املهرة ،والتدخل لحمايتها بهدف
إحكام القبضة عليها ،وال سيما أن
الـسـعــوديــة طــاملــا كــانــت تتطلع إلــى
االس ـت ـئ ـثــار ب ـهــا ،وق ــد ع ـجــزت خــال
الفترة املاضية عن إخضاعها.
محافظ عدن املوالي لصنعاء ،طارق
سـ ـ ــام ،وص ـ ــف اتـ ـف ــاق الـ ــريـ ــاض فــي
ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار» ب ــ«امل ـه ــزل ــة
التي ّ
أعدها تحالف الـعــدوان» .وأكد
أن «االت ـ ـفـ ــاق ل ـي ــس سـ ــوى إمـ ـ ــاءات
سعودية وإماراتية لشرعنه االحتالل
وت ـ ـقـ ــاسـ ــم ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ـ ــن قـ ـب ــل دول
ال ـعــدوان» ،مشيرًا إلــى أن «الحضور
اإلم ــارات ــي فــي مــراســم االت ـفــاق يؤكد
أن أبو ظبي لم تنسحب من الجنوب،
وه ــي تسعى لشرعنة وجــودهــا في
امل ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة األخ ـ ــرى من

ف ــي ظ ــل ال ـس ـعــي األم ـي ــرك ــي املـحـمــوم
ل ـل ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى كـ ــل حـ ـق ــول ال ـن ـفــط
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــةُ .
وي ـت ــوق ــع أن
يستكمل الجيش ال ـســوري انتشاره
باتجاه املنطقة املمتدة من الجوادية
ح ـتــى ع ــن دي ـ ــوار ف ــي ري ــف املــالـكـيــة
فــي أقـصــى الـشـمــال الـشــرقــيُ ،ليكمل
ب ــذل ــك ان ـت ـش ــاره ع ـلــى طـ ــول ال ـح ــدود
الشمالية ملحافظة الحسكة بمسافة
ت ـت ـجــاوز  230كـلــم م ــن املــالـكـيــة على
الحدود الشرقية حتى أطراف مدينة
رأس ال ـع ــن .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أكــد
مـصــدر عسكري س ــوري أن «انتشار
الجيش السوري على امتداد مدينة
القامشلي ،حتى  60كلم شرقًا ،يأتي
لـحـمــايــة س ـكــان امل ـنــاطــق ال ـحــدوديــة
من االعـتــداءات التركية ،ومنع تكرار
مــأســاة عفرين ورأس ال ـعــن» .ولفت
امل ـص ــدر ،فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار»،
إل ــى أن «الـجـيــش انـتـشــر فــي مناطق
مهمة اقتصاديًا ،بهدف تأمينها من
أي احـ ـت ــال ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى املـ ــوارد
االقتصادية للبالد».
االنـتـشــار الجديد للجيش الـســوري،
توازى مع استئناف الجانب الروسي
دورياته في املنطقة ما بني القامشلي
والـ ـقـ ـحـ ـط ــانـ ـي ــة ،تـ ـمـ ـهـ ـيـ ـدًا ل ـت ـس ـي ـيــر
دوريات مشتركة مع الجانب التركي
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ذاتـ ـه ــا ف ــي وقـ ــت الح ــق.
كــذلــك ،ت ـ ّـم تسيير دوريـ ــات «روس ـيــة
ـ ـ ـ تــرك ـيــة» مـشـتــركــة ف ــي مـنـطـقــة عني
الـعــرب وريـفـهــا ،للمرة األول ــى أمــس،
ب ـه ــدف «م ــراق ـب ــة» ان ـس ـحــاب «ق ـســد»

ً
َ ّ
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خــال تقاسم املـصــالــح» .كــذلــك ،رأى
ســام أن االتـفــاق «محاولة مكشوفة
يدركها أحــرار الجنوب وسيعملون
على إفشال تلك املؤامرة قريبًا».
مــن جهة أخ ــرى ،أش ــار مــراقـبــون إلى
أن االت ـفــاق بــن االنـتـقــالــي وحكومة
هـ ـ ــادي فـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض ،ن ـق ــل ت ـحــالــف
العدوان «من وضع املساند للشرعية

شـ ـكـ ـلـ ـي ــا إل ـ ـ ـ ــى مـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ــوصـ ــايـ ــة
الـقــانــونـيــة بــوثـيـقــة ستشهد عليها
األمم املتحدة ،وسيحول الجنوب إلى
مقاطعات سعودية وأطــراف االتفاق
إلى أدوات منزوعة القرار واإلرادة في
الجنوب» .ولفت هؤالء إلى أن تسليم
ع ـ ــدن ل ـل ــري ــاض م ــن ق ـب ــل اإلم ـ ـ ـ ــارات،
األسبوع قبل املاضي« ،خدعة جديدة

س ـت ـم ـن ــح حـ ـك ــوم ــة ه ـ ـ ـ ــادي شـ ـع ــورًا
بــاألمــان والسيطرة لتمرير اتفاقية
حـ ّـولــت الـجـمـيــع إل ــى م ـجـ ّـرد عاملني
لدى التحالف ،خصوصًا أن االتفاق
يعطي التحالف حق صناعة القرار».
ويـ ــذهـ ــب املـ ــراق ـ ـبـ ــون إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــول إن
االتفاق «أعاد اليمنيني بالذاكرة إلى
اتفاقية جدة عام  ،1970والتي رعتها

اململكة بــن طــرفــي ال ـصــراع امللكيني
وال ـج ـم ـه ــوري ــن ف ــي ش ـم ــال ال ــوط ــن،
وال ـت ــي بـمــوجـبـهــا تـمـكـنــت الــريــاض
م ــن فـ ــرض وصــاي ـت ـهــا ف ــي ال ـش ـمــال،
تحت مسمى املصالحة الوطنية بني
طــرفــي ال ـص ــراع» .حـيـنــذاك ،استولت
ال ـ ــري ـ ــاض عـ ـل ــى ص ــاحـ ـي ــات مـهـمــة
م ــن ال ــرئ ــاس ــة ،ومـنـحــت نـفـسـهــا حق

التدخل في التعيينات ،كما أنشأت
اللجنة الخاصة وصنعت وكالء لها
في مختلف أرجــاء اليمن .وبموجب
ً
ذلــك االتفاق واتفاقات أخــرى ،فضال
عن اتفاق نقل السلطة أواخر تشرين
ال ـ ـثـ ــانـ ــي /ن ــوف ـم ـب ــر  ،2011ح ـ ّـول ــت
السعودية اليمن إلى حديقة خلفية
ُ
لها ،تدار من قبل سفيرها.

مــن املـنـطـقــة ،بحسب مــا يـنــص عليه
«اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق سـ ــوت ـ ـشـ ــي» ب ـ ــن م ــوس ـك ــو
وأنقرة بخصوص املنطقة اآلمنة .في
م ــوازاة ذل ــك ،دفــع ال ــروس بتعزيزات
ج ــدي ــدة بــات ـجــاه مــديـنــة ع ــن عيسى

ف ــي ري ـ ــف ال ــرق ــة ال ـش ـم ــال ــي ،إلن ـش ــاء
ق ــاع ــدة عـسـكــريــة مـهـ ّـمـتـهــا اإلشـ ــراف
على تطبيق االتفاقات غير املباشرة
التي ترعاها موسكو بني األتراك من
جـهــة ،و«ق ـســد» والـحـكــومــة السورية

م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى .وق ــد غ ــاب ــت ،أم ــس،
الــدوريــات األميركية عن املنطقة ،في
ّ
ظل معلومات تتحدث عن قرب إخالء
واش ـن ـط ــن ن ـق ــاط ل ـه ــا غ ــرب ــي مــديـنــة
الحسكة ،باتجاه آبــار النفط والغاز

ّ
جنوبيها .وفي
فــي مدينة الـشــدادي
الـسـيــاق ،أعـلــن مـســؤول أمـيــركــي ،في
تـصــريــح نقلته عـنــه وكــالــة «فــرانــس
برس» ،أن عدد قوات بالده املوجودة
فــي ســوريــا «ال ي ــزال مستقرًا تقريبًا
عند أقل من ألف عنصر بقليل ،بينما
ي ـت ــواص ــل االنـ ـسـ ـح ــاب» ،ب ـع ــد ثــاثــة
أســابـيــع مــن إع ــان الــرئـيــس دونــالــد
ترامب انسحابها .وكان وزير الدفاع
مــارك إسبر قد قــال ،في وقــت سابق،
لـ ــدى س ــؤال ــه ع ــن امل ـه ـم ــة األم ـيــرك ـيــة
لـحـمــايــة ح ـقــول الـنـفــط ال ـســوريــة ،إن
«الهدف هو منع تنظيم داعش وغيره
من الالعبني في املنطقة من الوصول
إل ـيـهــا» .إال أن ه ــذا األخ ـيــر لــم يحدد
«الالعبني اآلخــريــن» ،كما لــم يوضح
أي مسؤول آخر في البنتاغون إن كان
يقصد الحكومة السورية وحلفاءها،
بينما يبدو أنه كان يقصدهم.
في هذه األثناء ،كان الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان يؤكد أن املقاتلني
األك ـ ـ ــراد ل ــم يـنـسـحـبــوا بــال ـكــامــل من
امل ـن ـط ـق ــة الـ ـح ــدودي ــة امل ـش ـت ــرك ــة بـ ّـن
تركيا وسوريا ،طبقًا لالتفاق املوقع
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد (س ــوتـ ـش ــي) .وق ــال
أردوغ ـ ـ ــان إن ــه «ل ــم ي ـتـ ّـم تـطـهـيــر هــذه
املناطق من اإلرهابيني .لم يتم إخراج
اإلرهــابـيــن مــن تــل رفعت أو منبج»،
الـ ـلـ ـت ــن ي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـه ـمــا ال ـج ـيــش
ال ـســوري ال ـيــوم ،مضيفًا أن «أميركا
ال ت ـ ــزال م ــع األس ـ ــف ت ـسـ ّـيــر دوري ـ ــات
مع إرهابيي وحــدات حماية الشعب،
هــذا غير مقبول» .وتساءل أردوغــان

عــن تفسير «إجـ ــراء أمـيــركــا دوري ــات
(مشتركة) مع منظمات إرهابية في
ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنـهــم
اتخذوا قرارًا باالنسحاب» ،مؤكدًا أن
«هذا ليس ما اتفقنا عليه» .وأضاف
أن م ـ ــن غـ ـي ــر امل ـ ــؤك ـ ــد بـ ـع ــد إذا ك ــان
سيمضي قــدمــا فــي زي ــارة واشنطن
امل ـ ـ ـقـ ـ ــررة ف ـ ــي  13تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي/
نوفمبر ،موضحًا أنه سيتخذ القرار
بعد اتصال بنظيره األميركي دونالد
ترامب.
أما في جنيف ،حيث يجتمع أعضاء
الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة ال ـس ــوري ــة ،فقد
اعـتـبــرت جينيفر فينتون ،املتحدثة
بــاســم امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى ســوريــا
غ ـي ــر بـ ـي ــدرس ــون ،ف ــي ت ـص ــري ــح إل ــى
وك ــال ــة «األنـ ـ ــاضـ ـ ــول» ،أن االج ـت ـمــاع
«يـ ـتـ ـق ــدم ب ـش ـك ــل إي ـ ـجـ ــابـ ــي» .وق ــال ــت
فينتون إن ه ــذا األم ــر «يـسـعــد األمــم
امل ـت ـح ــدة ،ك ـمــا أن ب ـي ــدرس ــون سعيد
بـسـيــر االج ـت ـم ــاع ــات» .وأض ــاف ــت أن
«األط ــراف اتفقوا في أقــل من أسبوع
ع ـلــى م ـ ّ
ـدون ــة ال ـس ـلــوك ال ـتــي طــرحـهــا
بـ ـي ــدرس ــون ،ك ـم ــا ت ــم الـ ـت ــواف ــق عـلــى
لجنة الصياغة ّ
املكونة من  45عضوًا
ّ
بني الحكومة واملعارضة ومنظمات
امل ـج ـت ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي» .ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن
«األطـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـس ــوري ــن ات ـف ـق ــوا عـلــى
جـ ـ ــدول أعـ ـم ــال ب ـق ـيــة االج ـت ـم ــاع ــات،
وت ـس ـيــر األجـ ـ ــواء بــإي ـجــاب ـيــة ،وحـقــق
األطـ ـ ـ ـ ــراف ت ـف ــاه ـم ــات فـ ــي م ــواض ـي ــع
عديدة خالل فترة قصيرة».
(األخبار)
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