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 قــال وزيــر اخلــارجــيــة الــســعــودي
عـــادل اجلــبـــيــر عـــنــدمـــا ســئل عن
تــــقــــاريـــــر إعالمـــــيــــة أفــــادت بــــأن
اخملابـرات األمريـكيـة تعـتقد أن ولي
الـعـهـد الـسعـودي األمـيـر مـحـمد بن
سـلـمـان أمـر بـقـتل الـصـحـفي جـمال
زاعم ”ال خـاشـقـجي إن مـثل هـذه ا
أســـاس لــهـــا من الــصـــحــة تـــمــامــا

ونرفضها بشكل قطعي.“
ونــشــرت وســائل إعالم تــقــاريـر عن
ـركــزيـة نـتــائج وكـالــة اخملـابــرات ا
األمــريـكــيـة في مــطـلع األســبـوع في
قــضـيـة فـجـرت غــضـبـا دولـيـا جتـاه
الـسـعـوديـة أكـبـر مـصـدر لـلـنـفط في
الـــعــالـم. وكــان هـــذا أكــثـــر تــقـــيــيم
أمــريـــكي حـــتى اآلن يـــربط احلـــاكم
الـفـعـلي لـلـسـعـوديـة بـشـكل مـبـاشـر

بــقـــتل خــاشـــقــجي ويــتـــنــاقض مع
تأكيدات احلكومة السعودية بأنه ال

ا حدث. صلة لولي العهد 
ونــسـبت صــحـيـفــة الـشـرق األوسط
ـمـلــوكـة لـلــسـعـوديـة إلـى اجلـبـيـر ا
قــــوله في أول تــــعـــقـــيـب ســـعـــودي
رســــمي عـــلى تــــقـــريـــر اخملـــابـــرات
ملكة نعلم أن األمريكية ”نحن في ا
زاعم بشأن ولي العهد ال مثل هذه ا
أســـاس لــهـــا من الــصـــحــة تـــمــامــا
ونرفضـها بشكل قـطعي سواء كانت
مـن خالل تــــســــريــــبــــات أو غــــيــــره
وأضـاف ”هي تــســريـبــات لم يــعـلن
عنها بشكل رسمي وقد الحظت أنها
مــبـــنــيــة عــلى تــقـــيــيم ولــيس أدلــة

قطعية.“
وذكــر مــصــدر مــطــلـع عــلى تــقــيــيم
اخملـابــرات األمـريــكـيـة أنـه يـســتـنـد

بشكل كبير إلى أدلـة ظرفية مرتبطة
بـالدور احملـوري الذي يـلـعبه األمـير
مـــــحــــــمـــــد فـي إدارة احلـــــكـــــومـــــة
السعودية. وسـئل اجلبير أيضا عن
تصـريحـات أدلى بهـا الرئيس رجب
طـيب أردوغـان وقال فـيـهـا إن الـقتل
كـــان بــأمـــر من أعـــلى مـــســتـــويــات
لك سلمان على القيادة ولكن ليس ا
األرجـح األمــر الــذي ســلط الــضــوء
على ولي العهد البالغ من العمر 33

عاما.
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وقال اجلبير ”سبق واستفسرنا من
اجلـــــانـب الـــــتــــــركي عــــــلى أعــــــلى
ـــقــصــود بــهــذه ــســـتــويــات عن ا ا
الــتـصــريــحــات وأكـدوا لــنــا بــشـكل
ـقـود قــطـعي أن ولي الـعـهــد لـيس ا

بهذه التصريحات.“

ـمــلــكـة وأضـاف ”أؤكــد أن قــيــادة ا
ـثـلـة بـخادم الـعـربـيـة الـسـعـوديـة 
احلرم الشريف وولي العهد خط
ــــحـــاوالت أحــــمــــر ولـن نـــســــمـح 

ساس بقيادتنا أو النيل منها.“ ا
وقتل خاشقجي الذي كان كاتبا في
صــحــيـفــة واشــنــطن بــوسـت وكـان
مـــقـــربـــا من األســـرة احلـــاكــمـــة في
السعوديـة قبل أن ينتـقد ولي العهد
في اآلونة األخيـرة داخل القنـصلية
السعودية في اسطنبول يوم الثاني

من أكتوبر تشرين األول.
ــاضي بـعــد تـقـد وفي األســبـوع ا
عـدة تــفـســيـرات مــتـنــاقـضــة بـشـأن
اخـتــفـاء خـاشـقـجي قـالت الـريـاض
إنه قتل وقطـعت جثته عنـدما فشلت
ــفــاوضــات “إلقـــنــاعه بــالــعــودة ”ا
ـانـيـا امس لـلــسـعـوديـة. وحـظـرت أ

دخـول مواطـنـ سعـوديـ يشـتبه
في ضــلــوعــهم في قــتل الــصــحــفي
جــمــال خــاشــقـــجي مــعــظم الــدول
األوروبــيـــة وســعت لـــوقف جـــمــيع
ـمـلكـة في مـبـيـعـات األسـلـحـة إلى ا

وقفها من الرياض. تشديد 
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ويــــشـــمل حــــظـــر الــــدخـــول الـــذي
يــســتــهـدف  18ســعــوديــا يــشــبــته
بـلــعــبـهم دورا فـي قـتل خــاشــقـجي
بـقـنـصلـيـة الـرياض في اسـطـنـبول
مـنـطـقـة شـنـجن الـتي تـتـيح الـتـنقل
دون جـواز سـفـر بـ دول بـاالحتـاد
انـيا ا يـشيـر إلى أن أ األوروبي 
مـســتـعـدة لـلــضـغط من أجل مـوقف
أوروبـي أكـثـر صــرامـة بــاعـتــبـارهـا

أكبر دولة في االحتاد األوروبي.
ـتـحـدث وقـال كـريـســتـوفـر بـرجــر ا

انـية في بـاسم وزارة اخلارجـيـة األ
مـؤتـمـر صحـفي دوري ”نـسـقـنا عن
كــثب مع أصــدقــائــنــا الــفــرنــســيـ
انيا والبريطاني وقررنا نحن كأ
فــرض حـظـر عــلى الـدخــول بـجـانب
أسـمــائـهم في قـاعـدة بـيـانـات نـظـام
شـنـجن .“وأضـاف مــتـحـدث رسـمي
في وقـت الحـق أن احلـــــــــكــــــــومــــــــة
ســـتــفـــرض قــيــودا إضـــافــيـــة عــلى
صــادرات الــسـالح بــالــضـــغط عــلى
مـصـنعي األسـلـحـة احلاصـلـ على
تــراخـيـص تـصـديــر صـاحلــة لـوقف

الشحنات التي أجيزت بالفعل.
وتــمــثل هــذه الـتــحــركــات تــشــديـدا
ـانيا الـتي حظـرت األسبوع وقف أ
اضي بيع األسلحة للسعودية إلى ا
أن تــتـضح جــمـيع مـالبـسـات مــقـتل
ـــكن ألي دولـــة في خــاشـــقـــجي. و

مــنـــطــقــة شـــنــجن الـــتي تــضم 26
دولة أن حتظر بشكل أحادي دخول
أي شــخص تــرى أنه يـشــكل خــطـرا
أمنيا. غير أن فرض دولة حظر سفر
يـشـمـل عـددا كـبـيـرا مـرة واحـدة في
قضية ذات حساسية سياسية كهذه
إجــراء غـــيــر مـــعــتــاد. وأبـــلغ وزيــر
ــاني هــايــكــو مــاس اخلــارجــيــة األ
الصـحفـي في بـروكسل بـأن القرار
جـرى تـنسـيـقه عن كـثب مع فـرنـسا
ـنطـقـة وبريـطـانيـا غـير الـعـضو بـا
ـنـضـمـة لـعـضـويـتـهـا. وقـال ”كان ا
لـديـنــا أيـضـا بــيـان مـشــتـرك بـشـأن
الــقـضـيــة في مـطـلـع هـذا األسـبـوع
يوضح أننا لسـنا راض عن نتائج
التـحقيق حـتى اآلن... وأننا نـحتفظ
بــحـق اتـخــاذ إجــراءات إضــافــيـة.“
وقال برجر إن احلظر يشمل أعضاء

ـتهم بـتـنفـيذ عـملـية الـقتل الـفريق ا
ــــؤلف من  15عـــــضــــوا وثالثــــة وا
آخرين يشتـبه في أنهم رتبوا األمر.
ــــــتـــــــحــــــدث عـن إعالن وأحــــــجـم ا
تحدث الـتعليق أسمائـهم. ورفض ا
عندمـا سئل عما إذا كـان ولي العهد
السعـودي األمير مـحمد بن سـلمان
الـذي تــتـهـمه اخملـابـرات األمـريـكـيـة
بإصدار أمر قـتل خاشقجي من ب

هؤالء األشخاص.
وقــالت الـنـيـابـة الـعـامـة الـسـعـوديـة
ـاضي إن األمـيـر مـحـمـد األسـبــوع ا
بـن ســـلـــمـــان الـــذي يـــعـــد احلـــاكم
الـفـعـلي لـلمـمـلـكـة لم يـكن لـديه علم
بـالعـملـيـة التي شـملـت تقـطيع جـثة
خاشقـجي وإخراجهـا من القنـصلية
وتسلـيمها إلى ”متعاون محلي “لم

يكشف عن هويته.

ستيفان دي ميستورا 

تـشـكيـل اللـجـنـة الـدسـتـوريـة "قبل
نــهـايــة الـعــام" وتــسـهــيل وصـول
ساعدات االنسانية الى سوريا. ا
وكان دي ميسـتورا عقد في دمشق
اجــتـــمــاعـــاً مع وزيــر اخلـــارجــيــة
ـــعــــلم في 24 الــــســـوري ولـــيــــد ا
تـــشـــرين األول/أكــتـــوبــر أبـــلغ في
ـعـلم لم أعـقــابه مـجـلس األمن أنّ ا
ـتـحدة في يـوافق على دور لأل ا
اخــتـــيــار الالئـــحــة الــثـــالــثــة وأن
احلـكومـة الـسوريـة رفـضت سابـقاً
ـــتــــحـــدة لـــبـــحث عـــروض األ ا
اللجنة الدستورية مباشرة معها.
وتـتــبــاين قـراءة كـل من احلـكــومـة
ــهـام هـذه ـعــارضـة  الــسـوريــة وا
الــــلــــجــــنــــة اذ حتــــصــــر دمــــشق
صالحــيـاتــهــا بــنـقــاش الــدســتـور
ـعـارضة احلـالي فـي حـ تـقـول ا

إنّ هدفها وضع دستور جديد.
وقــاد دي مــيــســتــورا مــنــذ الــعـام
 2016تــسع جـوالت مـن احملـاثـات
ــــبـــــاشــــرة بـــــ دمــــشق غـــــيــــر ا
ــــعــــارضـــة مـن دون إحـــراز أيّ وا
تـقـدّم يـذكـر لـتـسـويـة الـنـزاع الذي
تـــســـبّـب مـــنـــذ انـــدالعه في 2011
قتل أكثر من  360ألف شخص.
فــيـمــا قــال وزيـر الــدفــاع الـروسي
سـيرجي شـويـجو لـنظـيره الـتركي
امس إن مـوسـكـو وأنـقـرة بـحـاجـة
التخاذ قرارات سريعة لدعم منطقة
منزوعة الـسالح في محافظة إدلب

السورية.
كـانت روســيـا قـد اتـهــمت مـقـاتـلي
ـنـطـقـة اخلـاضـعة ـعـارضـة في ا ا
ـــاضي لــســـيـــطـــرتـــهم الـــشـــهــر ا
بــتـخـريـب مـبـادرة روســيـة تــركـيـة
إلقــامـة مــنـطــقـة مــنـزوعــة الـسالح
هنـاك.ونقلـت وكاالت أنبـاء روسية
عن شـويـجو قـوله لنـظـيره الـتركي
خلوصي أكار في مـنتجع سوتشي
ـطل علـى البـحر األسود الروسي ا
إن الـبلـدين بحـاجة لـلتـحرك دفـاعا

عن مبادرتهما.
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ـتـحـدة (أ ف ب) - حـذّر {  اال ا
ـتحـدة إلى سـوريا مـبعـوث األ ا
سـتيـفـان دي ميـسـتورا اإلثـن من
ـنظّمة الدولية أنّه قد يتعيّن على ا
الــتــخــلّي عن جــهــودهــا الــرامــيــة
لـتـشكـيل جلنـة تعـمل عـلى صيـاغة
دسـتـور جـديـد لـسـوريـا إذا لم يـتم
الـتـوصّـل إلى اتّـفـاق بــهـذا الـشـأن
قـبل نـهـايـة كـانون األول/ديـسـمـبر

قبل. ا
ودي مـيـسـتورا - الـذي سـيـتـخـلّى
عن مــنــصــبه فـي نــهــايــة تــشــرين
الـثـاني/نـوفـمـبر اجلـاري - يـعـمل
اضي مـنـذ كانـون الـثـاني/ينـايـر ا
عــلى تــشـكــيل هــذه الـلــجـنــة الـتي
يـــفــتـــرض أن تـــعـــمل عـــلى إعــداد
دســـتـــور جـــديــد لـــلـــبالد عـــلى أن
تــتـــشـــكّل من  150شـــخـــصــا: 50
يـخـتـارهم الـنـظام و 50تـخـتارهم
ــعــارضــة و 50تــخــتــارهم األ ا
ـثّــلـ لــلــمـجــتـمع ـتّــحـدة مـن  ا

دني وخبراء. ا

لـكنّ دمــشق تـرفض بــشـكل خـاص
الالئـحــة األخـيـرة الـتي تــخـتـارهـا
ـــتّــحـــدة. وخالل اجـــتــمــاع األ ا
جمللس األمن الـدولي في نـيويورك
قال دي مـيسـتورا في مـداخلـة عبر
الفيديـو من جنيف "نحن في األيام
األخيرة من احملـاوالت الرامية إلى

تشكيل جلنة دستورية".
جلنة دستورية

وأضـاف "قــد نـضــطـر ألن نــخـلص
ـمـكن في الـوقت إلى أنّه من غـيـر ا
الــراهن تـشــكـيل جلــنـة دســتـوريـة

موثوق بها وشاملة".
ـؤســفـة وتــابع "في هـذه احلــالــة ا
ّ االســتــعــداد ألن ســأكــون عــلى أ

أشرح جمللس األمن السبب".
لـكنّ دي مـيسـتورا الـذي سـيخـلفه
في مـطــلع كـانـون األول/ديــسـمـبـر
الـــدبـــلـــومـــاسي الـــنـــروجـي غـــيــر
ـتـحـدة ما بـيـدرسن أكّد أن األ ا
زالت تــأمل بـأن تـتـمـكّن من إرسـال
الــدعـــوات إلى أعــضـــاء الــلـــجــنــة

الــدســتــوريـــة بــحــلــول مــنــتــصف
أيــلــول/ديـســمــبـر وأن تــعــقـد اول
اجـتــمــاع لــهـذه الــلــجــنــة قـبل 31

كانون األول/ديسمبر.
وكــان قـادة كل من روسـيـا وتـركـيـا
انـيـا وفـرنـسا طـالـبـوا بـأن يتمّ وأ
تشكيل هذه اللـجنة قبل نهاية هذا
ــقــرّر أن جتــري في الــعــام. ومـن ا
أســتــانـــا عــاصــمــة كــازاخــســتــان
مـحـادثـات يـومي  28و 29تـشرين
الـثـانـي/نـوفـمـبــر اجلـاري يـشـارك
ـثّـلــون عن كل من روسـيـا فـيـهــا 
وإيـران حـليـفـتـي دمشـق وتـركـيا
التي تدعم فـصائل معارضـة لنظام

الرئيس بشار األسد.
WOŽUÐ— WL

وعــــــــقــــــــدت في  27 تــــــــشــــــــرين
األول/أكــتـوبــر قـمــة ربـاعــيـة غــيـر
مــسـبـوقــة في اسـطــنـبــول جـمـعت
رؤســاء تـركــيـا وروســيـا وفــرنـسـا
ـــانــيـــة أنــغــيال ــســـتــشــارة األ وا
مـيـركل دعـا بـيـانـهـا اخلتـامي الى


