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مرافعة «ترامبية» عن ابن سلمان :بقاؤه يحفظ أمن إسرائيل
بعيدًا من حديث الصفقات والوظائف
وأسعار النفطّ ،
قدم جيمس ماتيس ومايك
بومبيو ما بدا أنها مرافعة عن محمد بن
َ
معيارين َ
رئيسين :حفظ
سلمان استندت إلى
أمن إسرائيل ،ومواجهة نفوذ إيران .وعلى
رغم أن تلك المرافعة الصريحة جاءت لتحاكي
سردية النخبة عن أولوية األمن القومي
األميركي ،إال ّأنه من غير المحسوم ما إذا
ستتمكن من تثبيت نفسها في خضمّ
كانت
الغضب المتصاعد على ولي العهد
حـ ـش ــد وزيـ ـ ـ ـ ــرا ال ـ ــدف ـ ــاع والـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـيــرك ـيــان ،جـيـمــس مــاتـيــس ومــايــك
بومبيو ،كل أدواتهما الكالمية للدفاع
عـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـم ــواج ـه ــة ال ـس ـخــط
امل ـت ـنــامــي عـلـيـهــا داخ ـ ــل ال ـكــون ـغــرس.
وض ـ ــوح ب ــال ــغ ل ــم يـسـبـقـهـمــا إل ـي ــه إال
ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ت ـحــدثــا به
ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ت ـب ــرئ ـت ـه ـم ــا ول ـ ــي ع ـهــد
امل ـم ـل ـك ــة م ـح ـم ــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان مـ ــن دم
جمال خاشقجي ،والتنظير لضرورة

ماتيس وبومبيو :ال دليل دامغًا
على ضلوع ابن سلمان في
مقتل خاشقجي
ّ
استبقاء الـعــاقــات معه ملــا تمثله من
أهمية بالنسبة إلى الخطط األميركية
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط .إســرائ ـيــل ،وكما
كان ترامب نفسه قد أعلن ُصراحًا ،على
رأس األولــويــات .مــن دون السعودية،
سيكون اإلسرائيليون في خطر .هذا
ما ّنبه إليه ماتيس وبومبيوَ ،
رافعني
إيـ ـ ــران إلـ ــى رأس قــائ ـمــة ال ـت ـه ــدي ــدات،
الـتــي ال يمكن امل ـضـ ّـي فــي مواجهتها
م ــن دون ال ـ ــري ـ ــاض .وف ـ ــي م ــا يـتـصــل
بــالـحــرب على الـيـمــن ،أظـهــر الــوزيــران

حــرص إدارتهما على عــدم التشويش
على تكتيكاتها في هذا امللف ،بعدما
بدا أن ثمة إمكانية كبيرة لتمرير قرار
داخ ــل مـجـلــس الـشـيــوخ بــوقــف الــدعــم
األميركي لـ«التحالف».
ّ
يتطرق ماتيس
خالفًا لرئيسهما ،لــم
َ
وبــومـبـيــو ،فــي إفــادتـيـهـمــا أم ــس أمــام
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،إل ـ ـ ــى ال ـص ـف ـق ــات
القائمة بني واشنطن والرياض .إذ إن
حديث ترامب الدائم عن تلك الصفقات
ّ
هو ما يزيد تشكك أعضاء الكونغرس
ووس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام إزاء األسـ ـ ـب ـ ــاب
ّ
ال ـت ــي ت ــدف ـع ــه إلـ ــى ال ـت ـس ــت ــر ع ـل ــى اب ــن
سلمان .ومــن هـنــا ،لجأ وزي ــرا الــدفــاع
وال ـخــارج ـيــة إل ــى وض ــع إط ــار دفــاعــي
ي ـح ــاك ــي ت ـش ــدي ــد ال ـن ـخ ـبــة األم ـيــرك ـيــة
ال ــدائ ــم ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ح ـفــظ مـصــالــح
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ول ـ ّي ــس مـصــالــح
البيت األبيض .إطــار لخصه بومبيو
بـقــولــه إن «خـفــض مـسـتــوى الـعــاقــات
م ــع ال ـس ـع ــودي ــة س ـي ـكــون خ ـطــأ تـجــاه
األمــن القومي األميركي» .أما ّ
مبررات
ّ
ذلـ ــك ف ـت ـت ــرك ــز ف ــي ن ـق ـط ـتــن :أواله ـم ــا
أن «ال ـس ـعــوديــة تـلـعــب دورًا جــوهــريــا
ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى أم ــن املـنـطـقــة وأم ــن
ّ
إســرائ ـيــل» ،عـلــى ح ــد تعبير ماتيس ،بومبيو :خفض مستوى العالقات مع السعودية سيكون خطأ تجاه األمن القومي (أ ف ب)
ال ــذي يـعـيــد إل ــى األذهـ ــان ق ــول تــرامــب
قبل أيــام إنــه «لــوال السعودية ،لكانت
ّ
التعجل
إس ــرائـ ـي ــل ف ــي ورطـ ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة» .ت ــدرك مباشرة لدى تعداد «فوائد» بقاء ابن املنطقة ،والحفاظ على الديموقراطية من املستنقع اليمني ،تنافي
واش ـن ـطــن أه ـم ـيــة وجـ ــود اب ــن سـلـمــان س ـل ـم ــان« .ال ـس ـع ــودي ــة م ـثــل ال ــوالي ــات فــي ال ـع ــراق ،ومـحــاربــة تنظيم الــدولــة ال ــذي يـظـهــره الـكــونـغــرس .وه ــو األمــر
على رأس السلطة في اململكة لتمرير امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ـ ـ ـ ـ وخ ـ ــاف ـ ــا ل ـل ـم ـن ـت ـق ــدي ـ ّـن ـ ـ ـ وغيره من التنظيمات املتشددة» ،على الذي يؤكده حديث وزيـ َـري الخارجية
ّ
حد تعبير وزير الخارجية األميركي ،والدفاع عن أن «التوقيت سيء إلصدار
خطتها لتصفية القضية الفلسطينية ،ت ـ ــدرك ال ـخ ـطــر ال ـج ـس ـيــم ال ـ ــذي تـمــثـلــه
ّ
واملعروفة بـ«صفقة القرن» ،التي أعلن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية على الـ ــذي أراد إف ـه ــام امل ـش ــرع ــن أن إدارة أي تشريع في مجلس الشيوخ بشأن
السفير اإلسرائيلي لدى األمم املتحدة ،ال ـعــالــم» ،وف ــق مــا أك ــد بــومـبـيــو .إدراك ترامب ال ّ
تحبذ أن يصرفها أي طارئ السعودية»ُ .يقرأ في استخدام عبارة
ُ
داني دانون ،أمس ،أن بنودها ستطرح مــا فتئت السعودية تشدد عليه منذ عن هدف تركيز الجهود على إضعاف «التوقيت سيء» أن اإلدارة إنما هي في
فــي بــدايــة ال ـعــام املـقـبــل .وبــال ـتــالــي ،ال اع ـ ـتـ ــاء ول ـ ــي ع ـه ــده ــا الـ ـج ــدي ــد سـ ـ ّـدة إي ــران ،ومـحــاربــة نـفــوذهــا فــي مناطق طور ترتيب مخرج يحفظ للسعودية
ّ
تريد إدارة ترامب أن ينقطع الحبل بها منصبه ،توازيًا مع إبدائها ّ
الـحـ ّـد األدن ــى مــن املـكــاســب ،وال يشكل
الود تجاه الصراع.
ّ
ً
مستثنى هــزيـمــة كــامـلــة ل ـهــا .ولـ ــذا ،ف ــإن تــرامــب
فــي منتصف الـطــريــق ،بـعــدمــا قطعت إسرائيل ،والذي تكثفت إشاراته عقب وه ــي م ـنــاطــق ل ـيــس ال ـي ـمــن
ً
ّ
السعودية أشواطًا كبيرة في التقارب األزمة األخيرة أمال في أن تشكل «قشة م ـن ـه ــا ،إذ إن «مـ ــن م ـص ـل ـحــة أم ـيــركــا ومستشاريه ال يريدون أي خطوات من
ّ
مع إسرائيل ،وباتت مستعدة لفعل أي النجاة» البن سلمان من ورطة اغتيال إن ـ ـهـ ــاء ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة والـ ـتـ ـص ــدي شأنها أن تزيد موقف اململكة ضعفًا
شيء لتسهيل تطبيق «صفقة القرن» .خاشقجي .انطالقًا من ذلك ،وتأسيسًا لنفوذ إيران» في هذا البلد ،وفق إفادة قبيل الجلوس إلــى طــاولــة املـشــاورات
وألن ال ـع ـمــل ع ـلــى إتـ ـم ــام «ال ـص ـف ـقــة» عـ ـل ــى ح ـق ـي ـق ــة ط ـ ـمـ ــوح اب ـ ـ ــن س ـل ـم ــان مــاتـيــس .تصريح ملتبس يجمع بني امل ـن ـت ـظ ــرة م ـط ـل ــع ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل فــي
ّ
املـ ــوعـ ــودة ي ــازم ــه ال ـس ـعــي إلـ ــى ّ
ّ
املضي فيها ،السويد .ولعل هذا ما يمكن فهمه من
رص إلـ ــى «ت ـق ـل ـيــم أظـ ــافـ ــر» ط ـ ـهـ ــران ،ت ـبــدو إرادة وقف الحرب وإرادة
صـ ـف ــوف اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن و«الـ ـ ـع ـ ــرب» «السعودية حليفًا مهمًا يجب الحفاظ ما يعني أن لدى إدارة ترامب تكتيكات دف ــاع ماتيس وبومبيو بـشــراســة عن
فــي مــواج ـهــة إي ـ ــران ،تـحـضــر األخ ـيــرة ع ـل ـيــه» ،م ــن أج ــل «احـ ـت ــواء إي ـ ــران في خ ــاص ــة لـتـنـسـيــق عـمـلـيــة االن ـس ـحــاب الــدعــم األميركي لـ«التحالف» ،والــذي

ل ــواله ل ـكــان الــوضــع «أسـ ــوأ مــن ذل ــك»،
سيكون
واعتبارهما أن أي قرار بوقفه
ّ
«م ـجــان ـبــا ل ـل ـص ــواب» .ك ــذل ــك ،ال يـمــثــل
ط ـلــب األم ـي ــرك ـي ــن إلـ ــى م ـج ـلــس األم ــن
تأجيل التصويت على مشروع القرار
ال ـبــري ـطــانــي ب ـش ــأن ال ـي ـمــن إال خـطــوة
في االتجاه نفسه .إذ إن صــدور القرار
املــذكــور قبيل مـفــاوضــات استوكهولم
سـ ُـيـعـ ّـد نقطة ملصلحة «أن ـصــار الـلــه»،
وسيطوي عمليًا صفحة الـقــرار 2216
ّ
تصر الحكومة املوالية للرياض
الــذي
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــاره م ــرج ـع ـي ــة ل ـل ـت ـفــاوض
والحل السياسي.
هــل ستنجح إدارة تــرامــب فــي صرف
نـظــر الـكــونـغــرس عــن مـســألــة معاقبة
السعودية ،حتى ّ
تتفرغ إلعادة ضبط
الـسـيــاســات «الـسـلـمــانـيــة» بـمــا يعود
ب ــالـ ـف ــائ ــدة ع ـل ــى مـ ـش ـ َ
ـروع ــي «ص ـف ـقــة
ال ـقــرن» و«الـنــاتــو الـعــربــي»؟ إلــى اآلن،
ال ت ــوح ــي ردود ال ـف ـعــل األولـ ـي ــة على
َ
إفادتي ماتيس وبومبيو ،اللذين ّ
كررا
ادعــاء رئيسهما بــأن «ال دليل دامغًا»
ع ـلــى ض ـل ــوع اب ــن س ـل ـمــان ف ــي واق ـعــة
اغ ـت ـي ــال خ ــاش ـق ـج ــي ،ب ـ ــأن ال ــوزي ــري ــن
ّ
تـمــكـنــا مــن إحـ ــداث الـتــأثـيــر املـطـلــوب.
ّ
ومن شأن تلك الــردود ،إذا ما اتسعت
دائــرتـهــا فــي الـســاعــات واألي ــام املقبلة
توازيًا مع التصويت املحتمل ملصلحة
وق ــف الــدعــم األم ـيــركــي لــ«الـتـحــالــف»،
أن ت ـض ــع م ــزيـ ـدًا م ــن ال ـع ـق ـب ــات أم ــام
سـعــي اإلدارة إل ــى «ح ـفــظ رأس» ابــن
سلمان ،خصوصًا أن ســرديــة ترامب
ومستشاريه ال تــزال تعاني من ثغرة
م ـت ـص ـلــة بـ ـع ــدم إيـ ـم ــان ك ـث ـي ــري ــن ب ــأن
م ـصــالــح ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مرتبطة
بشخص ولي العهد .وما يزيد جهود
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض والـ ــدوائـ ــر امل ـســانــدة
لــه تعقيدًا اسـتـمــرار الـسـخــط العاملي
ّ
عـلــى اب ــن سـلـمــان ،وال ــذي تـجــلــت آخــر
مـ ـظ ــاه ــره أمـ ـ ــس فـ ــي إعـ ـ ـ ــان االدعـ ـ ـ ــاء
العام األرجنتيني تحريك قضية ضد
الــرجــل على خلفية الـجــرائــم املرتكبة
في اليمن ،استجابة لطلب من منظمة
«هيومن رايتس ووتش».
(األخبار)

ٌ
ٌ
تعديالت دستورية جديدة :توحيد أم بحث عن تقسيم؟
ليبيا

أحال مجلس النواب الليبي قانون
االستفتاء على مشروع الدستور إلى
ّ
«المفوضية العليا لالنتخابات» ،بعد ُأن صيره
جزءًا من «اإلعالن الدستوري» الذي ض ّمن
أيضًا في «اتفاق المصالحة السياسية»،
بعد إدخال تعديالت عليه شملت تغيير
بنية «المجلس الرئاسي» وحكومة طرابلس،
اللذين يقودهما فائز السراج
بـعــد فـشــل الـجـهــود الــدول ـيــة ،الغربية
أساسًا ،واملتمثلة في مؤتمر «باريس»
وقمة «باليرمو» ،لوضع أسس انتقال
سياسي ينهي األزم ــة املتواصلة منذ
أرب ـع ــة أع ـ ــوام ،نـجــح ال ـبــرملــان الـلـيـبــي،
االث ـنــن امل ــاض ــي ،فــي إدخـ ــال تعديلني
على «اإلعالن الدستوري» الذي يسير
البالد ،في ظل غياب دستور دائــم ،قد
يكون لهما أثــر مهم على واقــع البالد
الـ ـسـ ـي ــاس ــي واملـ ــؤس ـ ـسـ ــاتـ ــي ،تـخـتـلــف
التقديرات حول تقييمه .شمل التعديل
األول تضمني قــانــون االسـتـفـتــاء على
ال ــدس ـت ــور ف ــي «اإلع ـ ــان ال ــدس ـت ــوري»
ُ
(كـ ـت ــب ف ــي عـ ــام  ،)2011ويـ ـه ــدف ذلــك
أساسًا إلى «تحصني» املادة السادسة
مــن الـقــانــون ،الـتــي تنص على تقسيم
الـ ـب ــاد إلـ ــى ث ــاث ــة أق ــال ـي ــم انـتـخــابـيــة

(ب ــرق ــة ف ــي ال ـش ــرق – طــراب ـلــس  -ف ــزان
في الجنوب) ،واعتماد نظام انتخابي
يستوجب أن يحوز مشروع الدستور
ع ـل ــى م ــوافـ ـق ــة  %50زائ ـ ـ ــد واح ـ ـ ــد مــن
الناخبني في كل إقليم ،وأن يحوز على
موافقة ثلثي الناخبني على مستوى
وطني.
هذا «التحصني» كان أمرًا ضروريًا ،ألن
«اإلع ـ ــان ال ــدس ـت ــوري» يـنــص عـلــى أن
البالد بمجملها تمثل إقليمًا انتخابيًا
واح ـدًا .لكن التصويت اإليجابي ،وإن
تم يوم االثنني ،بوجود  135نائبًا (من
بــن  ،)188لــم يـمــر مــن دون احـتـجــاج،
ح ـي ــث ي ــرف ــض ج ـ ــزء م ــن ال ـس ـيــاس ـيــن
والـنـشـطــاء ،تقسيم الـبــاد إلــى أقاليم.
م ــن ه ـ ــؤالء ،رئ ـي ــس لـجـنــة اإلع ـ ــام في
«املجلس األعلى للدولة» ،عبد الرحمن
الـشــاطــر ،ال ــذي اعـتـبــر فــي تصريحات
صحافية أن «مجلس ال ـنــواب ّ
يجدف
ض ــد ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـ ـعـ ــام ،ورغ ـب ــة
الليبيني في االستقرار والتمتع بوطن
مــوحــد» ،مـعـتـبـرًا الـجـلـســة «تــاريـخـيــة،
ألنها دقت إسفينًا مسمومًا في وحدة
البالد وتعافيها» .بــدوره ،قــال النائب
عن طرابلس ،املقاطع ألنشطة البرملان،
ح ـ ـمـ ــودة سـ ـي ــال ــة ،فـ ــي ت ــدويـ ـن ــة عـلــى
صـفـحـتــه ف ــي «ف ـي ـس ـبــوك» ،إن تقسيم
الـ ـب ــاد إلـ ــى ثـ ــاث دوائ ـ ـ ــر ان ـت ـخــاب ـيــة،
واش ـتــراط عتبة مــوافـقــة فــي كــل منها،
ً
ُيـعــد «إخ ــاال بأبسط قــواعــد املـســاواة

ب ــن املــواط ـنــن ف ــي ح ـقــوق املــواط ـنــة»،
مضيفًا أن «مـعــالـجــة أزم ــات املــركــزيــة
فــي جــزء مــن ال ـبــاد ،ال يجب أن يكون
على حساب حقوق املواطنة» ،بل عبر
«سياسات وتدابير إدارية».
ف ــي واقـ ــع األم ـ ــر ،ي ــرى ع ــدد م ــن ه ــؤالء
ا ُل ـ ــرافـ ـ ـض ـ ــن ،أن االش ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـت ــي
ض ّمنت في اإلعالن الدستوري ،تهدف
إلى إحباط مشروع الدستور الجديد،
ومـ ــن ث ــم إعـ ـ ــادة ك ـتــاب ـتــه ب ـمــا يـنــاســب
تطلعات أنـصــار الـفـيــدرالـيــة ،املعولني
ع ـلــى ش ـعــور ال ـن ــاس ف ــي ش ــرق ال ـبــاد
خاصة ،وجنوبها بدرجة أقل ،بالضيم
هذا
والتهميش على مــدى عـقــود .فــي ٌ
ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال ال ـش ــاط ــر ،إن ذلـ ــك «ف ــخ
يعني عملية اغـتـيــال مسبقة ملشروع
الدستور الــذي سيحبطه إقليم واحد
ويقضي عليه».
من جهة أخرى ،شمل التعديل الثاني،
تـضـمــن «االتـ ـف ــاق ال ـس ـي ــاس ــي» ،ال ــذي
توصل إليه مجلس النواب و«املجلس
األع ـل ــى ل ـل ــدول ــة» ،ح ــول إع ـ ــادة هيكلة
ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ،فـ ــي «اإلعـ ـ ـ ــان
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري» .ل ـ ـشـ ــرح األمـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـجــب
اإلش ــارة إلــى أن «االت ـفــاق السياسي»،
أو اتفاق الصخيرات للمصالحةُ ،وقع
ف ــي ن ـهــايــة عـ ــام  ،2015م ــن ق ـبــل عــدد
م ـحــدود مــن ن ــواب ال ـبــرملــان ،وم ــن قبل
«املؤتمر الوطني العام» ،وأفضى إلى
حل األخير ،وانتقال أغلب أعضائه إلى

هيئة استشارية مستحدثة (املجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ـ ـلـ ــدولـ ــة) ،وت ـش ـك ـي ــل مـجـلــس
رئ ــاس ــي م ــن ت ـس ـعــة أعـ ـض ــاء ،يـتــرأســه
ّ
فائز السراج ،الذي تولى أيضًا رئاسة
حكومة «الوفاق الوطني».
بعد ذل ــك ،دخـلــت حكومة ال ـســراج إلى
ط ــراب ـل ــس ف ــي ب ــداي ــة عـ ــام  ،2016لكن
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب رفـ ــض مـنـحـهــا ثقته
فــي مناسبتني ،وتـشـ ّـبــث بـ«الحكومة
املؤقتة» ،التي يرأسها عبد الله الثني،
وتـ ـسـ ـي ــر ش ـ ــرق ال ـ ـب ـ ــاد ،وأج ـ ـ ـ ـ ــزاء مــن
جنوبها ،من دون أن يكون لها اعتراف
(أ ف ب)

أيضًا
دولي .لم يعترف مجلس النواب ّ
بـ«املجلس األعلى للدولة» رسميًا ،ألنه
لــم يـصــوت على «االت ـفــاق السياسي»،
الذي ينص على تشكيله.
م ــا ح ـصــل يـ ــوم االثـ ـن ــن ،ه ــو تضمني
«االت ـ ـف ـ ــاق الـ ـسـ ـي ــاس ــي» فـ ــي «اإلع ـ ـ ــان
ال ــدس ـت ــوري» ،لـكــن بـصـيـغـتــه املـعــدلــة،
الـ ـت ــي يـ ــوافـ ــق ع ـل ـي ـهــا املـ ـجـ ـلـ ـس ــان ،مــا
يعني حصول اعتراف رسمي متبادل
بــن املـجـلـســن ،لـكـنــه يـعـنــي أي ـضــا ،أن
ح ـك ــوم ــة «الـ ــوفـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي» ال ت ــزال
فــاقــدة لــاعـتــراف .مــا الـحــل إذًا إليجاد
ّ
تنفيذية موحدة ومعترف بها؟
سلطة
تنص الصيغة التي تم االتفاق عليها،
على تشكيل «مجلس رئاسي» جديد،
يـحــوي ثــاثــة أع ـضــاء فـقــط ،يختارهم
ن ـ ـ ــواب م ـج ـل ـســي الـ ـب ــرمل ــان و«األع ـ ـلـ ــى
للدولة»ً ،
بناء على انتمائهم اإلقليمي،
ويـ ـض ــاف إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ف ـص ــل «امل ـج ـلــس
الرئاسي» الجديد عن الحكومة.
حـتــى اآلن ،ي ـبــدو أن ه ــذا االت ـف ــاق في
مصيره إلــى التحقق عمليًا ،إذ صرح
ال ـنــائــب ال ـبــرملــانــي ،عـيـســى الـعــريـبــي،
أم ــس ،ب ــأن «املـ ـش ــاورات مـسـتـمــرة بني
التجمعات االنتخابية املشتركة بني
أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب وامل ـج ـل ــس
األع ـلــى لـلــدولــة عــن كــل إقـلـيــم مــن أجــل
اخـ ـتـ ـي ــار م ـج ـلــس رئ ــاس ــي ج ــدي ــد مــن
رئيس ونائبني» ،وأكــد أنها ستنتهي
«خـ ــال أق ــل م ــن ش ـه ــر» ،وت ـف ـضــي إلــى

«أستانا  :»11مستقبل اتفاق إدلب...
وحظوظ تشكيل «اللجنة الدستورية»
ينتظر أن يتضح ما إذا كانت
جولة اجتماعات «أستانا» التي
تختتم اليوم ،معبرًا لتوافقات
مستدامة حول اتفاق إدلب،
وتقاطعات جديدة مع
األمم المتحدة في ملف
«اللجنة الدستورية»
ان ـق ـض ــى الـ ـي ــوم األول م ــن اج ـت ـمــاعــات
جــولــة «أس ـتــانــا» ال ـحــاديــة ع ـشــرة ،بعد
م ـ ــداوالت ع ــدي ــدة ـ ـ ـ ـ مـنـفـصـلــة ـ ـ ـ ـ جمعت
الـ ـ ــوفـ ـ ــود ال ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرة ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
الـ ـك ــازاخـ ـي ــة ،وب ــات ــت أحـ ــد ت ـقــال ـيــد ه ــذا
املسار التفاوضي .وفود الدول الضامنة
ال ـت ـق ــت ب ـع ـض ـهــا ال ـب ـع ــض ووفـ ـ ــد األم ــم
املتحدة ،فيما تقاسم الوفدان الحكومي
وامل ـعــارض لـقــاء وف ــود الـبـلــدان الداعمة
لكل منهما .هــذه النقاشات التمهيدية
ه ــي ف ــرص ــة ل ـن ـق ــاش ت ـ ـطـ ــورات امل ـل ـفــات
الـ ـس ــاخـ ـن ــة والـ ـنـ ـشـ ـط ــة ،ف ـي ـم ــا ت ـح ـضــر
القضايا ال ــدوري ــة ،مثل ملف املعتقلني
واملختطفني ،على طاولة لجان املتابعة
امل ـع ـن ـيــة ب ـه ــا .ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـن ـص ـ ّـب اه ـت ـمــام
أقطاب «أستانا» على «اتفاق سوتشي»
ال ـخــاص بمحيط إدل ــب ،وعـلــى تشكيل
«الـلـجـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة» .وبـيـنـمــا تظهر
ب ــوض ــوح فــاع ـل ـيــة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ــروس ــي
والتركي في الحفاظ على سريان اتفاق
ال ـت ـهــدئــة ال ـ ــذي ي ـف ـتــرض أن ي ـق ــود إلــى
إنـ ـش ــاء مـنـطـقــة «م ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح» ،ال
يــزال ملف «اللجنة الدستورية» عالقًا،
وفق املعلن حتى اآلن ،وسط تطلع أممي
إلــى إيـجــاد مـخــرج مــا قبل نهاية واليــة
املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا،
في نهاية العام الجاري.
ال ــوف ــود ال ـحــاضــرة ف ــي ف ـنــدق «ذا ريـتــز
ك ـ ــارلـ ـ ـت ـ ــون» أم ـ ـ ـ ــس ،ال ـ ـتـ ــزمـ ــت ال ـص ـم ــت
اإلعالمي ،بما في ذلك دي ميستورا الذي
قد تكون مشاركته هــذه ،األخيرة ضمن

ّ
تعول روسيا على تنشيط عمل لجنة المعتقلين
والمختطفين ضمن صيغة «أستانا» (األناضول)

إطار «أستانا» .وحده املبعوث الروسي
ألكسندر الفرينتيف ،الــذي التقى وفده
ف ـق ــط ج ـم ـي ــع األطـ ـ ـ ـ ــراف امل ـن ـخ ــرط ــة فــي
االجتماعات ،قال في حديث مقتضب إن
املشاركني سيناقشون الوضع في إدلب
وم ـل ــف عـ ــودة ال ــاج ـئ ــن ،ك ـمــا مـكــافـحــة
اإلره ــاب و«اللجنة الــدسـتــوريــة» .ولفت
إلــى أن جميع األط ــراف أكــدت «التزامها
غـيــر امل ـش ــروط» بــاالتـفــاقــات الـتــي جــرى
الـ ـت ــوص ــل إلـ ـيـ ـه ــا ب ـ ــن بـ ـ ـ ــاده وت ــرك ـي ــا
حــول إدل ــب ،مضيفًا أن «إنـشــاء املنطقة
املـنــزوعــة الـســاح» هـنــاك «يتطلب وقتًا
إضــافـيــا ...والعمل مــا زال مستمرًا على
ذلك».
ويفترض أن تعقد اليوم جلسة ختامية
لهذه الجولة ،قد تتضمن بيانًا مشتركًا
من الدول الضامنة ،تليه تصريحات من
رؤساء الوفود املشاركة .وستكشف هذه
التصريحات احتماالت تحقيق اخترق
ف ــي مـلــف «الـلـجـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة» ،وهــو
ال ـه ــدف امل ــرك ــزي ال ــذي يـضـعــه املـبـعــوث

األمـ ـم ــي ن ـصــب عـيـنـيــه اآلن .ومـ ــع أخــذ
م ــوق ــف دم ـش ــق األخ ـي ــر ف ــي ه ــذا ال ـشــأن
باالعتبار ،وهو الرافض تسمية تشكيلة
الثلث الـثــالــث عبر األم ــم املـتـحــدة ،تبرز
جــولــة أسـتــانــا على اعـتـبــارهــا «فــرصــة»
أمـ ــام دي م ـي ـس ـتــورا والـ ـ ــدول الـضــامـنــة
لـلـتـفــاهــم ع ـلــى صـيـغــة بــدي ـلــة ق ــد تنقذ
ه ــذا املـ ـس ــار .وك ــان ــت روس ـي ــا ق ــد ق ــادت

استمر التوتر
على خطوط
التماس في ريف
حماة الشمالي

خالل الشهرين املاضيني جهودًا شملت
معظم العواصم املعنية بامللف السوري،
ول ــم تــرشــح بـعــد مـعـلــومــات ع ــن نتائج
هـ ــذه ال ـج ــول ــة ف ــي م ــا ي ـخ ــص «ال ـل ـج ـنــة
الدستورية».
وكـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع اج ـت ـم ــاع
مجموعة العمل املعنية بملف املعتقلني
واملختطفني في أستانا ،تكثيف الضغط
اإلع ـ ــام ـ ــي مـ ــن الـ ـج ــان ــب األم ـ ـمـ ــي عـلــى
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ،إذ طــال ـبــت لجنة
األم ــم املتحدة للتحقيق بـشــأن ســوريــا،
في بيان ،بـ«إبالغ أسر من اختفوا وهم
ق ـيــد االحـ ـتـ ـج ــاز ،ب ـمــا حـ ــدث ألق ــارب ـه ــم،
وتـ ـق ــدي ــم سـ ـج ــات ط ـب ـي ــة بـ ــذلـ ــك» ،إل ــى
ج ــان ــب «االع ـ ـتـ ــراف ب ـش ــأن كـيـفـيــة وف ــاة
الـضـحــايــا ،والـكـشــف عــن أمــاكــن وجــود
رفــاتـهــم ...وإج ــراء تحقيق فــوري وكامل
وشفاف ومستقل في كل حــاالت الوفاة
أثناء االحتجاز» .واعتبرت أنه «ال يمكن
إحـ ــراز ت ـقــدم بــات ـجــاه إقـ ــرار س ــام دائ ــم
إلن ـهــاء ال ـحــرب املـسـتـمــرة مـنــذ مــا يقرب
من ثمانية أعوام دون تحقيق العدالة».
ونقلت وكــالــة «األنــاضــول» التركية عن
مصادر في املعارضة ،أن الوفد الحاضر
فــي أسـتــانــا بــرئــاســة «رئ ـيــس الحكومة
السورية املؤقتة» السابق أحمد طعمة،
ّ
سـيــركــز بـشـكــل خ ــاص خ ــال الـلـقــاء مع
ّ
روسيا واألمم املتحدة ،على «عدم تشكل
املناخ املناسب من أجل عودة الالجئني
وإع ـ ــادة إع ـمــار ال ـب ــاد ،وع ـلــى مــواصـلــة
النظام العتقاالته».
وبالتوازي مع انعقاد املحادثات ،استمر
الـتــوتــر عـلــى خـطــوط الـتـمــاس فــي ريــف
حماة الشمالي ،ودارت اشتباكات بني
الـجـيــش ال ـس ــوري وال ـف ـصــائــل املسلحة
في محيط قرية الجيسات شمال مدينة
مـحــردة .وأف ــادت «ســانــا» بــأن الفصائل
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـح ـصــن خـ ـط ــوط ال ــدف ــاع
وحفر أنفاق في بلدة كفرزيتا ومــورك،
رغم أنها ضمن حدود «املنطقة املنزوعة
السالح املفترضة».
(األخبار)

تحليل إخباري

ُ ّ
ّ
واشنطن لن تسلف تنازالت :نحو مفاوضات على «الحل اإلنساني»
لقمان عبد الله

تنص التعديالت على
تشكيل «مجلس
رئاسي» جديد وفصله
عن الحكومة

ت ـش ـك ـي ــل سـ ـلـ ـط ــة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ج ــدي ــدة
«تتوحد بموجبها جميع املؤسسات
من أجــل تحسني الوضع االقتصادي،
والـحــد مــن التدخالت الخارجية التي
ك ــان ــت ت ــدع ــم ط ــرف ــا ض ــد ط ــرف آخ ــر»،
وأنـ ـه ــى ح ــدي ـث ــه ب ــال ـق ــول إن الـسـلـطــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة هـ ــي مـ ــن «سـ ـتـ ـش ــرف عـلــى
(ت ـن ـظ ـي ــم) االس ـت ـف ـت ــاء واالن ـت ـخ ــاب ــات
البرملانية والرئاسية املقبلة».
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت ب ـع ـثــة األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
الخاصة إلى ليبيا ،في تدوينة نشرتها
ع ـل ــى ص ـف ـح ـت ـهــا ف ــي «ت ــويـ ـت ــر» ،إن ـهــا
«ترحب بسعي مجلس النواب إلصدار
التشريعات الـضــروريــة لالنتقال إلى
مرحلة املــؤسـســات الـثــابـتــة ،مــن خالل
االس ـت ـف ـت ــاء ع ـل ــى مـ ـش ــروع ال ــدس ـت ــور
وإجراء انتخابات عامة».
(األخبار)

ّ
تكثفت ،خالل األسابيع املاضية ،جهود املبعوث األممي
إلى اليمن مارتن غريفيث ،الستئناف مشاورات السالم
في السويد ،بني القوى الوطنية في صنعاء وما ُيسمى
«الشرعية» .وترافقت تلك الجهود مع ّ
تقدم بريطانيا
بمشروع قــرار إلــى مجلس األمــن ،يرتكز على الجانب
اإلنـســانــي ،ويطالب بهدنة مؤقتة فــي الـحــديــدة ،وإزال ــة
العوائق أمــام وصــول املساعدات اإلنسانية .وقــد ُحـ ّـدد
أكـثــر مــن مــوعــد ملناقشة امل ـش ــروع ،إال أن الـسـعــوديــة،
وعبر املندوب الكويتي في مجلس األمن ،عرقلت صدور
القرار .ويوم أول من أمس ،أبلغت الواليات املتحدة مجلس
األمن أنه ينبغي تأجيل التصويت على املشروع إلى حني
إجراء محادثات السالم َّ
املقررة في السويد أوائل كانون
األول /ديسمبر املقبل .وقالت البعثة األميركية إن «من
املهم أن تؤخذ في االعتبار نتائج املحادثات الوشيكة في
استوكهولم ،والتي ستكون انعطافة ّ
مهمة في العملية
السياسية» .وأضافتّ ،في رسالة إلى األعضاء اآلخرين
في املجلس(« ،إننا) نتطلع إلى تقديم تعليقات جوهرية
ّ
بمجرد حصولنا على مزيد من
على مشروع الـقــرار،
املعلومات حول نتائج املشاورات املقبلة».
ُيفهم من ذلك أنه ُيراد ملضمون القرار الدولي أن يكون
نـتـيـجــة مل ـفــاوضــات ال ـســويــد ،بـعــد أن ي ـكــون الـطــرفــان
قد ّقدما التنازالت املطلوبة ،سـ ً
ـواء في اإلطــار العام أو
فــي مــا يتصل بمدينة ال ـحــديــدة ت ـحــدي ـدًا ،وال ـتــي أعلن

غريفيث أخيرًا أنه سيبدأ «مفاوضات تفصيلية» لوضع
مينائها تحت إشــراف أممي .وبالنظر إلى أن الظروف
الدولية ،واإلخفاقات امليدانية ،وحالة الحرج إزاء الوضع
اإلنساني األســوأ على مستوى العالم ،وكذلك الخالف
األميركي الداخلي حــول اليمن ،تدفع جميعها تحالف
الـعــدوان إلــى تقديم تـنــازالت ،فــإن واشنطن تسعى في
ضوء ذلك إلى أن تكون نتيجة محادثات استوكهولوم
هــي نفسها الـقــرار ال ــذي سيصدر عــن مجلس األمــن،
بحيث ال تضطر الواليات املتحدة وحلفاؤها إلى تقديم
ت ـنــازالت مــرتــن .بمعنى آخ ــر ،يتحاشى األمـيــركـيــون
ّ
تقديم تنازالت ّ
وباملجان في القرار الدولي ،بما
مسبقة
يمكن أن يجعل مــن األخـيــر مرجعية جــديــدة تنسف
املرجعيات السابقة املرفوضة من ِق َبل «أنصار الله».
َ
ً
بمعطيني:
بناء على ذلك ،يمكن تلخيص املشهد
ً
أوال :إن ثمة جدية في الوصول إلى السويد ،والجلوس
إلى طاولة املفاوضات .ولهذه الغاية ،أزالت األمم املتحدة
بعض العراقيل من أمام وفد صنعاء ،ووعدت بإزالة ما
تبقى ،علمًا بــأن املوعد الــذي ّ
تسرب من األمــم املتحدة
النعقاد املحادثات هو الثالث من الشهر املقبل .إزاء ذلك،
ُي َ
طرح تساؤل حــول ما إذا كــان املطلوب انعقاد طاولة
ّ
ّ
املفاوضات ملجرد انعقادها ،أو أن تشكل بداية ملسار
سياسي يوصل إلــى التسوية النهائية .التسوية ّ
بحد
ّ
بذاتها تمثل انكسارًا لهذا العدوان ،ولذا فمن املستبعد
أن ترضى دول الـعــدوان بها ما لم يكن الضغط كبيرًا
جدًا إلى ّ
الحد الذي ال يمكن ّ
تحمله.

ثانيًا :ال مؤشرات ،إلى اآلن ،على وجود ّ
توجه لتسوية
ّ
سـيــاسـيــة تـنـهــي ال ـحــرب بـشـكــل نـهــائــي ،وال يتضمن
مشروع القرار البريطاني في األصــل ،ومن ثم التعليق
األميركي الالحق عليه ،ما ّ
يبي أن مفاوضات السويد
سترتكز على قضايا الحل النهائي ،بل سيكون التركيز
على الجانب اإلنساني – االقتصادي ،الذي بوشر العمل
على عالجه جزئيًا فــي الجلسة األخـيــرة لـ«الرباعية»
(الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات والــواليــات املتحدة وبريطانيا)
في ّ
مقر ما يسمى «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار
اليمن» في الرياض في الــ 23من الشهر املاضي ،حيث
جــرى التباحث فــي آلـيــات دعــم البنك املــركــزي اليمني،
وذل ــك بـعــدمــا ش ـهــدت املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة تـحــركــات
احتجاجية على انهيار سعر العملة الوطنية ،والتدهور
الكبير في الوضع االقتصادي.
في النتيجة ،تفيد املؤشرات الحالية بوجود ممانعة لدى
قـيــادة ال ـعــدوان ،وعـلــى رأسـهــا الــواليــات املـتـحــدة ،للحل
النهائي ،ورغبة في تقليص املسار التفاوضي وقصره
على املسائل اإلنسانية ـ االقتصادية ،وذلك العتبارات
عديدة ،منها ما له عالقة باإلدارة األميركية نفسها التي
أيدي خصومها
تسعى إلى سحب الورقة اإلنسانية من ّ
ف ــي ال ــداخ ــل األم ـي ــرك ــي ،وم ـن ـهــا م ــا يـتـعــلــق بــالـحـلـفــاء
وهيبتهم في اإلقليم .لكن ما يعترض االقتصار على
معالجة الجانب اإلنساني هو أن املأزق بات كبيرًا على
ُ
املستويني السياسي وامليداني ،إلى ّ
الحد الذي تطرح معه
ّ
تساؤالت عن إمكان نجاح املشروع برمته.

