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مقالة تحليلية

ّ
واشنطن تعلن إخفاق حلفائها في اليمن تمهيدًا لتسلم المبادرة
لقمان عبدالله
اي ـ ـ ــرول ـ ـ ــت ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ـ ـ ــى ال ـق ـن ــاة
التلفزيونية البرملانية الفرنسية ،إن
لدى بالده «عناصر ستتيح اإلثبات
أن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام (ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري) اس ـت ـخ ــدم
ً
فـعــا ال ـســاح الـكـيـمـيــائــي» .وأض ــاف
ّ
أن ـهــا سـتـقــدم «خ ــال أي ــام أدلـ ــة على
ذل ـ ــك» ،مــوض ـحــا أن «م ـن ـظ ـمــة حـظــر
األسـ ـلـ ـح ــة ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة س ـت ــواص ــل
تحقيقها أي ـض ــا» .وب ــال ـت ــوازي ،نقل
الوفد البريطاني في «منظمة حظر
األسلحة الكيميائية» عن املدير العام
لـلـمـنـظـمــة ،أح ـم ــد أوزوم ـ ـجـ ــو ،قــولــه
إن «التحليل أثـبــت أن غــاز السارين
أو م ــادة ســامــة مـحـظــورة مشابهة»
استخدمت في خان شيخون.
وفي ما يبدو أنه ّ
رد على التسريبات
ح ــول خـطــط أمـيــركـيــة ح ــول ســوريــا،
ش ـ ـ ــدد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروسـ ــي
ـروف عـ ـل ــى أن ال ـح ــل
سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ـ ـ ّ
الوحيد للنزاع يتمثل في خطة «تمت
امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ـي ـهــا ف ــي م ـج ـلــس األم ــن
ب ـم ــوج ــب ال ـ ـقـ ــرار  ،2254ولـ ـي ــس فــي
واشنطن» .ولفت إلى أن «هناك قوى
تـعـمــل ع ـلــى اخـ ـت ــاق ذرائ ـ ـ ــع ،بـهــدف
الضغط باتجاه إطاحة نظام الحكم
فــي س ــوري ــا» .وأب ـلــغ الف ــروف نظيره
الفرنسي ،خــال اتـصــال هاتفي ،أن
مــوس ـكــو تـعـتـبــر م ــا جـ ــرى ف ــي خــان
شيخون «استفزازًا صارخًا» ،معربًا
عن قلق بالده من «إجراءات واشنطن
ال ـعــدوان ـيــة امل ـت ـســرعــة» ال ـتــي تنتهك
القانون الدولي.
وم ــن جــان ـبــه ،دع ــا رئ ـيــس الـحـكــومــة
الروسية ديميتري ميدفيديف الغرب
إلـ ــى عـ ــدم ت ـص ـع ـيــد ال ـت ــوت ــر وإج ـ ــراء
ت ـح ـق ـي ــق مـ ـح ــاي ــد ف ـ ــي حـ ـ ـ ــادث خ ــان
شيخون .ونقلت وكالة «انترفاكس»
ال ــروس ـي ــة ع ــن م ـيــدف ـيــديــف ق ــول ــه إن
«استمرار تصعيد التوتر في سوريا
سيؤدي الى دمار الدولة وتقسيمها
وتـشـجـيــع اإلره ــاب ـي ــن» ،مـضـيـفــا أن
«مـ ـث ــل هـ ــذا ال ـت ـط ــور ال ي ـن ـس ـجــم مــع
تصورات روسيا ملستقبل سوريا».
(األخبار)

تجاهل وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس ،أثناء
حديثه إلى الصحافيني على منت طائرة أقلته إلى
السعودية ،من حيث يبدأ جولة إقليمية في املنطقة،
اإلجابة عن سؤال حيال إمكانية زيادة الدعم األميركي
للرياض ولحلفائها في الحرب على اليمن ،لكنه قال إن
«هدفنا حيال هذا النزاع الوصول إلى طاولة مفاوضات
برعاية األمم املتحدة».
موقف ماتيس الحالي هو تعبير عن منشأ ومبررات
موقف واشنطن الحقيقي في أروقة القرار لإلدارة
السابقة في الشهور األخيرة من عمرها ،الذي أفضى
إلى عقم املسار العسكري في اليمن ،والذي سرعان
ما توصلت إليه إدارة دونالد ترامب خالل أقل من مئة
يوم على وجودها في البيت األبيض ،وهو موقف نائب
وزير الدفاع األميركي السابق الصادر أول من أمس،
إذ أعلن ما لم يكن بإالمكان إعالنه أو البوح به قبل
ثالثة شهور ،حينما كان يشغل منصبه.
آنذاك ،قال إن تصعيد ًالحرب في اليمن التي تقودها
السعودية سيكون خطأ كبيرًا ،مضيفًا أن الحرب
كارثة على الشعب اليمني وجنوب السعودية،
ومعترفًا بأن األخيرة لم تتمكن من ترجمة نفقاتها
الدفاعية الكبيرة إلى نتيجة سياسية رغم عقود من
التدريب األميركي للجيش السعودي .كذلك كشف عن
أن جهود بالده مع الشركاء الخليجيني واملغامرات
الوهمية في هذه الحرب كانت لبيع الوقت ،معترفًا بأن
الجهود الدبلوماسية إلقناع الخليجيني بالخروج من
مستنقعهم في اليمن لم تنجح.
تأتي تصريحات ماتيس بعد جهد ميداني لقوى
العدوان في الحدود القصوى شهدته الجبهات كافة

تقرير

ماتيس لـ«إعادة إحياء» الحلف مع الرياض:
إيران وحزب الله هاجسان
في الوقت الذي أعلن فيه
ريكس تيلرسون ّنية واشنطن
مراجعة الموقف تجاه
تعليق العقوبات على
إيران ،هاجم جيمس ماتيس
طهران من الرياض ،معتبرًا أنه
«ينبغي التصدي لنفوذها»

أعلن الحكيم
مبادرة لعقد اجتماع
إقليمي لحل أزمات
المنطقة بالحوار

مروجو هــذه النظرية ،إلــى أن املالكي
ت ـع ـ ّـمــد ت ــأج ـي ــل ال ــرئ ــاس ــة إلـ ــى الـسـنــة
األخيرة من عمر «التحالف» ،أي عشية
االنتخابات النيابية ،التي من املتوقع
أن تـجــري فــي نـيـســان مــن ع ــام .2018
لكن تكليف املالكي لــن يـكــون إال «إذا
رغ ــب فــي ذل ــك» ،وف ــق تعبير املـقـ ّـربــن
ّ
منه ،مؤكدين أن «اختيار الرئيس ال
بد أن يكون توافقيًا بني دولة القانون
واملواطن بعد انسحاب األحرار (كتلة
ال ـ ـتـ ـ ّـيـ ــار الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدري)» ،خ ـص ــوص ــا أن
«امل ــال ـك ــي ال ي ــرى نـفـســه مـ ـح ــدودًا في
موقع سياسي ،فهو صانع الرؤساء،
ومشروعه الحالي ال يمكن أن ُيحصر
هنا أو هناك».
(األخبار)

دفعة واحدة في األسابيع األخيرة .فقد اشتعلت
جبهات الساحل الغربي ،وجبهة نهم شرقي صنعاء،
وجبهة صرواح في مأرب ،وجبهة بيحان في شبوة،
في وقت متزامن مع حضور مباشر لقيادات سعودية
وإماراتية في إدارة الجبهات ،إضافة إلى قيادات
الصف األول من الفصائل الجنوبية املستأجرة للقتال
في مختلف محاور الشمال.
وكان واضحًا أن السعودية وامللتحقني بها يعملون
بإصرار على تحقيق نتائج ميدانية تصلح لتهيئة
ظروف تتيح املراهنة على نجاح جديد يمكن أن
تمضي به إدارة ترامب كرهان مجد ،ولكن ما حدث
من مراوحة عسكرية وميدانية وإخفاق في تحقيق
نتائج ملموسة أتى برد فعل عكسي ،إذ تأكد أكثر من
أي وقت مضى أنه يصعب تحقيق أي تحول ميداني
ملصلحة الرياض وامللتحقني بها ،وما تكرار العمليات
العسكرية إال تحول في الحرب الكالسيكية إلى حرب
عصابات واستنزاف لهم جميعًا إلى أمد طويل .وفي
هذا اإلطار ،يأتي إعالن املتحدث باسم العدوان أحمد
عسيري عن أنه ال يوجد على أجندة قيادته نيات
عدائية تجاه ميناء الحديدة في الوقت الراهن.
ما أعلنه وزير الدفاع األميركي خالل جولته في املنطقة،
ومنها السعودية ،إضافة إلى مجموعة تعليقات
ّ
تصب
لكبريات الصحف ووسائل اإلعالم األميركية،
كلها في االتجاه نفسه ،كذلك تظهر أن االندفاعة
األولى «الصاخبة» لتوجه واشنطن بدأت تنحو إلى
الفرملة ،وتأخذ املسار الطبيعي الذي وصلت إليه
اإلدارة السابقة في الشهور الثالثة األخيرة من عمرها
في تفعيل املسار السياسي وإطالق مبادرة للحل،
وذلك في ما أطلق عليه مبادرة كيري للحل السلمي
في اليمن.

ولو أن السعودية وامللتحقني بها استطاعوا تحقيق أي
ّ
إنجاز ،لكانت واشنطن تماشت معه وتبنته بالكامل.
أما موقفها املتردد حاليًا ،فليس من باب كرم األخالق
السياسي على الشعب اليمني أو من موقف إنساني
ّ
جراء الوضع االقتصادي املتدهور بسبب الحصار
والعدوان ،فهي باألصل تعترف باملشاركة فيه عبر
الدعم اللوجستي واالستخباري والفني وتزويد
الطائرات السعودية بالوقود جوًا ،إضافة إلى الحماية
السياسية في مجلس األمن ومنظمات حقوق اإلنسان.
اليوم ،بعد إخفاق حلفاء واشنطن في تحقيق نتائج
يمكن استثمارها في املسار السياسي ،ستكون
إدارة ترامب أمام استحقاقات غير سهلة ،وهي
تجد نفسها أمام خيارين :األول ،توسعة مشاركتها
املباشرة والتدخل امليداني على األرض ،وهو خيار
ّ
تصر واشنطن على استبعاده حتى اللحظة ألسباب
مختلفة ،وال سيما أن البارز فيه أنه غير مضمون
النتائج ،وخشيتها هي األخرى من وقوعها في
حرب استنزاف طويلة األمد ،والخيار الثاني هو الحل
السياسي في إطار مفاوضات ترعاها األمم املتحدة،
بغض النظر عن نتيجة تلك املفاوضات .وعلى
كل حال ،ال بد لإلدارة األميركية من سلوك املسار
ابتداءّ ،
ً
لالدعاء في ما بعد أنها استنفدت
السياسي
السبل السياسية.
في كال الخيارين ،على الخليجيني ،سواء اتجهت
واشنطن في اتجاه الحل السياسي أو التصعيد
امليداني اإلضافي واملكرر ،سيكون القرار أميركيًا من
دون شراكتهم إطالقًا ،ألن الخليجي يكون في هذه
الحالة قد فقد هامش املناورة ،األمر الذي سيحصر
القرار في يد واشنطن فقط .وعلى الخليجيني أمام
هذين الخيارين :اإلذعان ...أو اإلذعان.

تسعى واشـنـطــن إلــى طـمــأنــة حلفائها
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،مـعـتـمــدة بـنـحــو أســاســي
عـ ـل ــى راف ـ ـ ـ ــع راي ـ ـ ـ ــة «م ـ ـحـ ــاربـ ــة الـ ـنـ ـف ــوذ
اإلي ــران ــي» ،بـشـتــى ال ـطــرق امل ـتــاحــة ،في
سبيل تــأكـيــد ع ــودة الـحـلــف التاريخي
ّ
بــن واش ـن ـطــن وال ــري ــاض ،بـعـيــد تسلم
دون ــال ــد ت ــرام ــب الـسـلـطــة ف ــي ال ــوالي ــات
املـتـحــدة .وفــي الــوقــت الــذي شهدت فيه
الــريــاض تصعيدًا كالميًا أميركيًا ضد
طهران ،على لسان وزير الدفاع جيمس
ماتيس ،أعلنت اإلدارة األميركية أنها
س ـتــراجــع مــوقـفـهــا م ــن رف ــع الـعـقــوبــات
املفروضة على إي ــران ،تطبيقًا لالتفاق
الخاص بالبرنامج النووي قبل عامني،
ملعرفة إن كان ذلك يتماشى مع مصالح
األمن القومي األميركي.
وف ــي خ ـط ــاب ّ
وج ـه ــه وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األميركي ريكس تيلرسون ،إلى رئيس
امل ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب بـ ــول راي ـ ــن ،أق ـ ـ ّـر ب ــأن
طـ ـه ــران م ـل ـتــزمــة ب ـن ــود االت ـ ـفـ ــاق حـتــى
اآلن .ول ـك ـنــه أثـ ــار م ـخ ــاوف ب ـشــأن دور
إيـ ــران «ك ــدول ــة راع ـيــة ل ــإره ــاب» .وقــال
إن الرئيس دونالد ترامب ّ
وجــه أجهزة
حـكــومـيــة تـعـمــل تـحــت إشـ ــراف مجلس

األمن القومي ،إلى مراجعة املوقف تجاه
تعليق الـعـقــوبــات ،وإن كــان هــذا يتفق
ومصلحة األمن القومي.
تــزامــن بـيــان تيلرسون مــع زي ــارة وزيــر
الدفاع جيمس ماتيس للرياض ،حيث
ّ ّ
ركز كل تصريحاته على مهاجمة إيران،
فــي وقــت أفــاد فيه مـســؤول أميركي في
وزارة ال ــدف ــاع ،ب ــأن مــاتـيــس ق ــام بـهــذه
الــزيــارة بـهــدف «إع ــادة إح ـيــاء» الحلف
األميركي السعودي و«االسـتـمــاع» إلى
مـطــالــب ق ــادة املـمـلـكــة و«م ــا يحتاجون
ً
إلـيــه ف ـعــا» .وتــأتــي الــزيــارة بعد أشهر
طويلة من الفتور في ظل إدارة الرئيس
األس ـب ــق بـ ــاراك أوب ــام ــا ،وبـيـنـمــا يعمل
الطرفان على إعادة ترميم العالقة التي
طغى عليها شعور الرياض بالتهميش،
ب ـع ـي ــد ت ــوقـ ـي ــع االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي مــع
طهران .وتجد الرياض في إدارة ترامب
آذانـ ـ ــا صــاغ ـيــة ت ـت ـفــاعــل م ــع قـلـقـهــا من
«التدخالت اإليرانية» في دول املنطقة،
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل تـكـثـيــف م ـســؤولــي
هذه اإلدارة اتهاماتهم لطهران بزعزعة
اس ـت ـقــرار املـنـطـقــة وتـلــويـحـهــم بــاتـخــاذ
إجراءات بحقها.
وبـ ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع م ــع كـ ـب ــار امل ـس ــؤول ــن

مصلحتنا
واشنطن :من ّ
وجود قوات مسلحة
سعودية قوية

تيلرسونّ :
وجه ترامب لمراجعة الموقف تجاه تعليق العقوبات ضد طهران (أ ف ب)

الـ ـسـ ـع ــودي ــن ،ق ـ ــال م ــات ـي ــس إن إي ـ ــران
«ت ـل ـع ــب دورًا يـ ــزعـ ــزع االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
املنطقة» ،معتبرًا أنه «ينبغي التصدي
ل ـن ـفــوذهــا م ــن أجـ ــل ال ـت ــوص ــل إلـ ــى حل
للصراع اليمني ،مــن خــال مفاوضات
بــرعــايــة األم ــم امل ـت ـحــدة» .مــاتـيــس الــذي
ُ
ت ـع ــرف ع ـنــه ع ــداوت ــه وك ــره ــه ل ـط ـهــران،
ّ
وجد في الرياض منصة صلبة لإلعراب
عن مشاعره ،فقال« :في كل مكان تنظر
إن كانت هناك مشكلة في املنطقة ،تجد
ّ
إيـ ــران» .ورأى أن ــه «يـجــب الـتـغــلــب على
مساعي إيران لزعزعة استقرار بلد آخر،
وتـشـكـيــل مـيـلـيـشـيــا أخـ ــرى ف ــي ص ــورة
حزب الله اللبناني».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أش ـ ــار وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األم ـ ـيـ ــركـ ــي إل ـ ــى أن «م ـ ــن م ـص ـل ـح ـت ـنــا

ّ
وج ـ ــود ق ـ ــوات م ـســل ـحــة واس ـت ـخ ـب ــارات
سـعــوديــة قــويــة» .وتـحــدث عــن إمكانية
ً
قيام تــرامــب بــزيــارة للرياض ،قــائــا إن
«م ــا نـفـعـلــه هـنــا ال ـيــوم يـمـكــن أن يفتح
الباب ملجيء رئيسنا إلــى السعودية».
وال ـت ـقــى مــات ـيــس عـ ــددًا م ــن امل ـســؤولــن
السعوديني ،من بينهم امللك سلمان بن
عـبــد الـعــزيــز ونـظـيــره ول ــي ول ــي العهد
م ـح ـمــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان .وب ـح ـس ــب وك ــال ــة
األنـ ـب ــاء الــرس ـم ـيــة ،ج ــرى «ب ـح ــث سبل
تعزيز عالقات الصداقة االستراتيجية
ب ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة والـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي املـ ـج ــال
الدفاعي ،وتطورات األحــداث اإلقليمية
والدولية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

