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العالم

سوريا دفعت واشنطن بمشروع قــرار جديد
في مجلس األمن ،لفرض هدنة في دمشق
وغوطتها الشرقية ،مع سابق المعرفة بأنه
لن يحظى بقبول روسيّ ،
مهددة ّ
بتحرك منفرد
في حال «فشل المجلس» .وبالتوازي ،دخلت
قــوات الجيش الــســوري إلــى عــدة بلدات في
محيط منطقة عفرين ،في خطوة من شأنها
أن ّ
تحد من ّ
توسع العمليات التركية شرقًا،
وتترك هامش أمان أوسع حول بعض المناطق
الرئيسة في ريف حلب ،بعدما تواصل تهاوي
جبهة عفرين أمام الغزو التركي

واشنطن تقود تصعيدًا جديدًا ...من بوابة الغوطة

الجيش يصل إلى منغ:
عفرين تتهاوى أمام
الغزو التركي
ّ
يــت ـجــه امل ـش ـهــد الـ ـس ــوري ن ـحــو مــزيــد
م ــن ال ـت ـع ـق ـيــد والـ ـتـ ـش ــاب ــك ،ف ــي ض ــوء
ال ـت ـطــورات الـتــي أفــرزت ـهــا التغييرات
امل ـي ــدان ـي ــة امل ـه ـم ــة ف ــي غ ــوط ــة دم ـشــق
الشرقية ،وذلــك في وقت تتسارع فيه
أح ــداث الشمال ،مــع االنهيار السريع
لــدفــاعــات «وح ـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب»
ال ـك ــردي ــة ف ــي ع ـفــريــن ،ودفـ ــع الـجـيــش
لقواته إلــى املناطق املتاخمة ملنطقة
عفرين من الشرق ،بهدف تأمني طوق
حماية ملناطق سيطرته في ريف حلب
ال ـش ـمــالــي ،ف ــي وج ــه قـ ــوات االح ـت ــال
الـ ـت ــرك ــي .وم ـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـع ـم ـل ـيــات
للجيش السوري في الجيب الجنوبي
املحاصر من بلدات الغوطة ،وتواصل
املفاوضات املتعددة في مسار مــواز،
دف ـعــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
م ـجــددًا بـ ــأوراق ضغطها فــي مجلس
األم ــن ،عبر طــرح مـشــروع ق ــرار جديد
مـعـنــي ب ــإق ــرار «ه ــدن ــة م ـب ــاش ــرة» في
مــدي ـنــة دم ـش ــق وغــوط ـت ـهــا الـشــرقـيــة،
ّ
ّ
بتحرك منفرد في حال «فشل»
ملوحة
مجلس األمن .القرار األميركي الجديد،

في صيغته الحالية ،ال يراعي ّأيًا من
امل ـق ــارب ــات ال ــروس ـي ــة ال ـتــي تــوضـحــت
ّ
املطولة التي سبقت
خــال النقاشات
التوافق على قرار الهدنة « .»2401ومن
ّ
ال ـج ـلـ ّـي أن واش ـن ـطــن خ ــطــت م ـشــروع
القرار ،وهي على معرفة تامة برفض
موسكو املسبق له ،خاصة أنه يفتقد
ب ـن ـدًا يـسـتـثـنــي ت ـن ـظ ـي ـمــات «داع ـ ــش»
و«القاعدة» و«جبهة النصرة» من أي
هدنة مفترضة .وكما سعت الواليات
املتحدة وحلفاؤها إلحـبــاط عمليات
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ال ـغ ــوط ــة قـبــل
ان ـط ــاق ـه ــا ،س ـ ــوف ي ـت ـيــح إق ـ ـ ــرار ه ــذا
املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـج ــدي ــد ت ـث ـب ـي ــت خ ـط ــوط
ال ـس ـي ـط ــرة ،وت ـخ ـف ـيــف ال ـض ـغ ــط عـلــى
الفصائل املسلحة هناك ،وخاصة ما
ّ
سببته مطالبات بعض أهالي البلدات
بانسحاب املسلحني وتجنيب املنطقة
ً
عمال عسكريًا مدمرًا ،إذ وصل التوتر
ب ــن ال ـف ـصــائــل واأله ــال ــي املنتفضني
إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد وقـ ـ ــوع ض ـح ــاي ــا أمـ ـ ــس ،إث ــر
إطـ ــاق ن ــار اس ـت ـهــدف مـحـتـجــن ضد
وجــود املسلحني ،فــي بلدة كفربطنا،

نازحون من مدينة عفرين أمس (أ ف ب)

ح ــن ك ــان ــوا يــرف ـعــون الـعـلــم ال ـســوري
ويطالبون بدخول الجيش.
املندوبة األميركية إلى مجلس األمن
ن ـي ـكــي ه ــاي ـل ــي ،وخ ـ ــال إع ــان ـه ــا عن
ّ
توجه بالدها أمــس ،هاجمت روسيا
التزامها بما تم التوافق عليه»
«لعدم ّ
ق ـبــل ت ـبــنــي الـ ـق ــرار « ،»2401بـعــدمــا
«وض ـ ـعـ ــت ش ـ ــروط ـ ــا» لـ ــوقـ ــف إطـ ــاق
ّ
النار .وشككت في «قدرة روسيا على
التأثير في نظام األسد لوقف التدمير
امل ـ ــروع ...ولــوقــف اسـتـخــدام األسلحة
الكيميائية» .وتساءلت هايلي« :هل
ان ـق ـلــب ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــا ،وبــاتــت
روس ـ ـيـ ــا اآلن أداة بـ ـي ــد األس ـ ـ ـ ــد؟ أو
أس ــوأ مــن ذل ــك ،بـيــد إيـ ـ ــران؟» .وقــالــت
إن بــادهــا ،خــال املـفــاوضــات ،أبلغت
ج ـم ـيــع األطـ ـ ـ ــراف ب ـ ـضـ ــرورة ال ـت ـحــرك
«إذا ل ــم ي ـتــم االل ـ ـتـ ــزام ب ــوق ــف إط ــاق
ال ـنــار ...وواف ــق أعـضــاء مجلس األمــن
على ذلــك» ،مضيفة أن املشروع الذي
قدمته بالدها «ال يحتوي على ثغرات
مكافحة اإلرهاب ...ويركز على مدينة
دمـ ـش ــق والـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة» ف ـقــط.

ّ
وذك ـ ـ ــرت ب ـت ـحــرك ب ــاده ــا الـعـسـكــري
عقب «فشل مجلس األمن» بعد هجوم
خــان شيخون ،مؤكدة أنها مستعدة
للتحرك مجددًا.
ال ــاف ــت ف ــي الـ ـتـ ـه ــدي ــدات األم ـي ــرك ـيــة
هــذه امل ــرة أنـهــا تــرافـقــت مــع تحركات
عسكرية مهمة على األرض ،وخاصة
ف ــي أريـ ـ ــاف درعـ ـ ــا ،امل ـن ـضــويــة ضمن
اتـ ـف ــاق «ت ـخ ـف ـيــض ال ـت ـص ـع ـيــد» ال ــذي

أعلنت أنقرة أنها
ّ
توصلت إلى
«تفاهمات» مع
واشنطن بشأن منبج

ت ـعـ ّـد واش ـن ـطــن أح ــد ضــامـنـيــه .فمنذ
أي ـ ـ ــام ،ت ـت ـح ــدث األوسـ ـ ـ ــاط امل ـع ــارض ــة
ف ــي ال ـج ـنــوب ع ــن ق ــرب إطـ ــاق «عـمــل
عسكري» ضــد الجيش ال ـســوري ،في
عــدد مــن امل ـحــاور ،أبــرزهــا فــي محيط
الطريق الــدولــي دمشق ـ درعــا ،حيث
بـ ـ ــرزت بـ ـل ــدة إزرع ك ــأح ــد أبـ ـ ــرز تـلــك
ّ
األهــداف املفترضة للعمليات .ويذكر
ه ــذا التحشيد بـمــا ج ــرى مــن هجوم
«استباقي» على إدارة املركبات ،قبل
ان ـط ــاق عـمـلـيــات ال ـغــوطــة األخ ـي ــرة،
وبالهجمات التي أطلقتها «فصائل
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب» قـ ـب ــل م ـ ـحـ ــاولـ ــة ال ـج ـي ــش
الـ ـت ــوغ ــل وقـ ـط ــع ط ــري ــق ريـ ـ ــف درعـ ــا
ال ـغــربــي وامل ــدخ ــل ال ـشــرقــي للمدينة
(ح ــزي ــران  .)2017وت ــأت ــي حـســاسـيــة
التصعيد على هــذه الجبهة ،بسبب
دخول الطرف األميركي في «ضمان»
وقــف إط ــاق الـنــار فيها ،وهــو مــا قد
يفتح املجال أمام أي تصعيد محتمل
من واشنطن ضد القوات الحكومية.
وف ــي ت ـطــور م ـيــدانــي الف ــت ،استبقت
قـ ــوات الـجـيــش الـتـصـعـيــد الـعـسـكــري

السعودية

َ
فضيحة جديدة لـ«حملة الريتز» :المفرج عنهم ليسوا أحرارًا
في وقت تخوض فيه
السعودية حملة عالقات عامة
ومكلفة ،بهدف طمأنة
محمومة
ِ
المستثمرين األجانب إلى إمكانية مباشرة
أعمالهم ،يأتي الكشف عن إجراءات
مراقبة ال تزال تالحق َ
المفرج عنهم
من الـ«ريتز»ّ ،
ليوجه ضربة إلى الجهود
«التلميعية» للمملكة ،ويفاقم
الشكوك في نزاهة خطواتها
ل ـ ــم تـ ـك ــد ت ـ ـمـ ـ ّـر س ـ ــاع ـ ــات عـ ـل ــى إع ـ ــان
ال ـس ـعــوديــة تـشـكـيــل «دوائ ـ ــر مختصة
بمكافحة الفساد» لدى النيابة العامة،
َ
فــي مـحــاولــة مـتـجــددة إلضـفــاء سمتي
النزاهة واملصداقية على الحملة التي
أطلقها ولــي العهد محمد بــن سلمان
أوائل تشرين الثاني /نوفمبر املاضي،

حتى جــاء تقرير صحيفة «نـيــويــورك
ت ــايـ ـم ــز» بـ ـش ــأن ال ـت ـع ــذي ــب ال ـج ـس ــدي
وال ـن ـف ـســي ال ـ ــذي تـ ـع ـ ّـرض ل ــه معتقلو
الـ«ريتز كارلتون»ّ ،
ليثبت ما كــان دار
مورست على
الحديث عنه من ضغوط ِ
املعتقلني ،ويــرســم املــزيــد مــن عــامــات
االستفهام حول األهداف الحقيقية من
ـاعــف الشكوك
«حملة نــوفـمـبــر» ،ويـضـ ِ
في كون «مكافحة الفساد» باتت هدفًا
جــديــا ومستديمًا للحكم الـجــديــد في
السعودية.
وكشفت الصحيفة ،فــي تقرير نشرته
ُ
جوبوا
أمــس ،أن املعتقلني ،الــذيـ ّـن است ِ
بعد تغطية رؤوسهم ،تعرضوا ُلألذى
الـجـســدي ،مضيفة أن  17منهم نقلوا
إلــى املستشفى جــراء ذلــك .كما كشفت
أن مدير املكتب الخاص بأمير منطقة
الــريــاض الـســابــق ،تــركــي بــن عبد الله،
ال ـل ــواء عـلــي بــن عـبــد ال ـلــه اًلـقـحـطــانــي،
ناقلة عن شهود
توفي أثناء احتجازهِ ،
ـوح ـظــت عـلــى جـثـتــه آث ــار
قــولـهــم إن ــه لـ ِ
ُ
تـعــذيــب ،وإن ــه بــدا وك ــأن عنقه كـســرت.

وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـف ــة إل ـ ــى أن بـعــض
ُ
م ــن اح ــت ـج ــزوا ف ــي أح ــد أف ـخ ــر ف ـنــادق
ُ
الــريــاض حــرمــوا من الـنــوم ،متابعة أن
مورست
أقرباء املحتجزين وشركاءهم ِ
عليهم ضغوط لحملهم على التنازل
عــن أمـ ــوال طــائ ـلــة ،عـبــر الـتــوقـيــع على
ترتيبات مالية مع ممثلي السلطات.
ّ
وتـمــثــل تلك املـعـلــومــات ،الـتــي وصفها
مصدر حكومي سعودي بأنها «عارية
تمامًا عــن الـصـحــة» ،فضيحة جديدة
للسلطات ،التي حرصت ،منذ بدء توالي
األنباء عن عمليات تعذيب تدور خلف
«قضبان الريتز» ،على اتخاذ خطوات
«تلميعية» للحملة ،بهدف إبعادها عن
الشبهات .وبرز من بني تلك الخطوات،
خصوصًا ،إدخال وسائل إعالم غربية
إلى داخل الفندق ،والسماح ملندوبيها
بـمـقـ َـابـلــة مـحـتـجــزيــن ،ال سـيـمــا منهم
امللياردير الوليد بن طالل الذي سرت
الكثير مــن املـعـلــومــات حــول تعريضه
إلجـ ـ ــراءات مـهـيـنــة .ك ــذل ــكُ ،ي ـع ـ ّـد تقرير
ال ــ«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» بـمـثــابــة ضــربــة

لجهود مجموعات الضغط السعودية،
ومؤسسات العالقات العامة املتعاملة
م ـ ــع ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ،والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــاول م ـنــذ
ف ـتــرة تخليص ُ«حـمـلــة الـتـطـهـيــر» من
االتهامات التي ألصقت بها.
لكن األخطر في ما أوردتــه الصحيفة،
والـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـضـ ــع «ج ـ ـ ـهـ ـ ــود الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــع»
املـ ـش ــار إل ـي ـهــا ع ـلــى املـ ـح ــك ،أن امل ـف ـ َـرج
عنهم مــن الــ«ريـتــز» ليسوا أح ــرارًا في

تـنـقــاتـهــم .إذ تــم إرغ ــام بعضهم على
وضــع س ــوار إلكتروني حــول الكاحل،
فـيـمــا ُع ـ ّـن ح ــراس حـكــومـيــون ملــراقـبــة
آخ ــري ــنُ .ووف ـق ــا ل ــ«ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»،
فـ ـ ــإن مـ ــن أط ـ ـلـ ــق س ــراحـ ـه ــم ي ـع ـي ـشــون
ف ــي «خـ ــوف وشـ ـ ّـك دائـ ـ َـمـ ــن» ،وه ــو ما
يطابق الهواجس التي كان ّ
عبر عنها
ِ
مستثمرون ،ال يزالون يخشون من أن
ُ«يعتقلوا في أي وقــت» .وكانت مجلة

ُ
ّ
تتكلف السعودية ماليين الدوالرات لنزع االتهامات التي ألصقت بحملتها (أ ف ب)

