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العالم

العالم

عمل ولي العهد
على تعزيز شرعية األداء
مقابل الشرعية الدينية
ً
ول ــي ال ـع ـهــد بــاع ـت ـبــارهــا تـفـتــح ب ــاب أم ـ ــا لهم
تدريجيًا ،مــع مطالبة بعضهم االهـتـمــام أكثر
بهم ،والتقليل من املساعدات والهبات السعودية
للدول األخرى.
 ال ـن ـســاء وال ـف ـت ـيــات ،ال ـك ـب ـيــرات وامل ـتــزوجــاتوربات األسر أكثرهن غير راضيات عن كثير
مــن اإلج ــراءات ،وأمــا الفتيات غير املتزوجات
فـ ـهـ ـن ــاك ن ـس ـب ــة م ـن ـه ــن ي ــدعـ ـم ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
االن ـف ـت ــاح ـي ــة؛ خ ــاص ــة م ــع نـ ـش ــاط ال ـح ــرك ــات
الـنـســويــة ف ــي الـصـحــف وال ـف ـضــائ ـيــات وعـبــر
اإلن ـتــرنــت فــي تشجيع الـفـتـيــات عـلــى الـتـمــرد
والتنمر على أسرهن ومجتمعاتهن ،وظهر أثره
في الهاربات خارج البالد ،وقد أصبحن ورقة
مساومة للدول األخــرى واملنظمات الحقوقية
في مجال السياسة وحقوق االنسان.
في الخالصة ،حول نتائج شعبية ولي العهد
خ ــال عــامــن وب ـن ــاء ع ـلــى م ــا س ـبــق فيمكن
ال ـق ــول إن ه ـن ــاك اس ـت ـق ـطــابــا وان ـق ـســامــا في
امل ـج ـت ـمــع الـ ـسـ ـع ــودي (ح ـت ــى داخ ـ ــل األسـ ــرة
ال ــواح ــدة) ،فـهـنــاك كـتـلــة غــالـبـهــا مــن الـشـبــاب
من الجنسني والتيار النخبوي يدعمون ولي
راض
العهد بشكل علني ،وقـســم آخــر غير
ٍ
ع ــن أدائـ ـ ـ ــه؛ ب ـس ـبــب ال ـت ـق ـشــف االقـ ـتـ ـص ــادي،
وب ــرام ــج «رؤي ـ ــة  »2030ال ـن ـخ ـبــويــة ،وبـعــض
القرارات التي يرونها تغريبية ،بالتزامن مع

ّ
وليد المعلم ...شيخ الدبلوماسية الواثقة

رحيل

وثيقة
يـنــافـســونــه ،أو حــوسـبــوا بسبب فـســاد مــالــي؛
ساخطون عليه .وفـئــة الشباب املــؤيــد ،وقسم
آخر من أفراد األسرة املالكة ملتزمون الصمت،
وهؤالء ال يمكن استجالء موقفهم بوضوح.
 العلماء وطالب العلم والدعاة ،وهم على ثالثةأقسام:
أ  -املنتمون للتيار السلفي الـصـحــوي ،وهم
ي ـم ـث ـلــون ن ـس ـبــة م ـت ـنــاق ـضــة ح ـي ــث أعـ ـل ــن بــن
سلمان الحرب عليهم وسجن مجموعة كبيرة
من مشايخهم ،ومنهم من هــرب إلــى الخارج
وه ــم ق ـلــة ،وأم ــا ال ــذي ــن ف ــي ال ــداخ ــل فيكتمون
صوتهم خوفًا .ب  -العمالء والدعاة الرسميون
واملـسـتـقـلــون (الـسـلـفـيــة الــرسـمـيــة والـعـلـمـيــة)،
غالبهم موالون ،لكنهم أيضًا غير راضني عن
بـعــض سـيــاســات الـتـغــريــب للمملكة وتقريب
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــن وت ـم ـك ـي ـن ـهــم ،وت ـغ ــري ــب ال ـن ـســاء
والخضوع املتزايد للغرب .ويــرى بعضهم أن
ولــي العهد يضرب مصداقيتهم عند الناس،
ولــذا آثــر كثير منهم العزلة عن الناس حرجًا
مــن األسـئـلــة ال ـتــي تـلـقــى عـلـيـهــم؛ خــاصــة عن
برامج الترفيه.
ج  -املشايخ املوالون علنًا لولي العهد ،وغالبهم
تيار السلفية الجامية ،الذي يقوده وزير الشؤون
اإلسالمية د .عبد اللطيف آل الشيخ.
 الـتـجــار ورجـ ــال األع ـم ــال وأص ـح ــاب الـعـقــار،وهؤالء تضرر بعضهم من التحول االقتصادي
املصاحب لــرؤيــة  ،2030وخــاصــة بعد فرض
الرسوم على العمال ،والضرائب على البضائع
وغيرها .ما أدى إلى إفالس عدد من الشركات،
وإغــاق كثير من املحالت التجارية ،وغالبهم
ينتقدون برامج «رؤية .»2030
 م ــوظـ ـف ــو الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــدام ـ ــى م ـ ــن امل ــدنـ ـي ــنوالعسكريني؛ تضرر املوظفون القدامى بسبب
تــأخــر ال ـتــرق ـيــات ،وتـقـلـيــص الـ ـب ــدالت ،وتقليل
االنتدابات ،وهذا أوجد عندهم امتعاضًا وانتقادًا
للتوجه الجديد.
 فئة الشباب؛ راهن عليهم ولي العهد وحصلواعلى مرادهم من االنفتاح ،لكن غالبية الشباب
السعودي بعضهم تضرر من بعض اإلجراءات
االقتصادية ،وهم ال يزالون يدعمون سياسات
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فرض رسوم وضرائب جديدة.
¶ ثالثًا ،استالم العرش :السؤال هل أصبح ولي
العهد أقرب أم أبعد من وراثة أبيه؟ فإن الجواب
هــو نعم .وهــو خاضع لثالثة اعـتـبــارات تسير
حتى اللحظة في صالحه ،وهي:
 -1النظام امللكي السعودي
 -2ال ـك ـت ــل ال ـص ـل ـبــة ف ــي امل ـج ـت ـمــع ال ـس ـع ــودي
(املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة وال ـق ـب ـل ـي ــة والـ ـق ــوى
االجتماعية والدينية)
 -3الشرعية الــدولـيــة ،الــدعــم العلني مــن البيت
األب ـي ــض وال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ت ــرام ــب ،ال ــذي
يواصل وقوفه مع ولي العهد ،وال يــزال يدافع
عنه وعن سياساته في محافل كثيرة ،وعليه
فإذا كان ولي العهد يستمد قوته الداخلية من
والده امللك سلمان ،فهو يستمد شرعيته وقته
الخارجية من الرئيس األميركي ترامب.
وبناء على هذه االعتبارات الثالثة ،فولي العهد
هو أقرب إلى وراثة عرش السعودية بعد والده،
ما لم يحدث تغيير في االعتبارين ّ
األول والثالث؛
ألن االعتبار الثاني لن يكون مؤثرًا بشكل كبير.
¶ رابعًا ،سياسات ولي العهد وقوة اململكة:
عوامل القوة الخارجية:
 إبعاد تهمة دعم اإلرهاب والتطرف ،وتحويلهاضــد ال ـن ـظــام ال ـق ـطــري ف ــي دع ـمــه االره ـ ــاب في
سوريا وغزة والصومال.
 محاولة االستفادة من حاجة االقتصاد العامليللسعودية ،خاصة بعد أزمة خاشقجي وتحوله
إلى االستثمار في الشرق اآلسيوي.
عوامل الضعف الخارجي:
 ضعف الشرعية الدولية للحرب فــي اليمنمــن أهــم الـعــوامــل ،إن بـقــاء العاصمة صنعاء
في يد جماعة الحوثي أمــر قد يكون مسلمًا
بــه فــي الــدمــدى املنظور .وفــي ظــل عــدم وجــود
أي تجديد للخطاب السياسي السعودي تجاه
اليمن ،أو تركيز ملحوظ على مسألة الحدود
وأمـ ــن ال ـج ـن ــوب ،ف ــإن ال ــوق ــت ف ــي غ ـيــر صــالــح
ولـ ــي ال ـع ـهــد داخ ـل ـي ــا وخ ــارج ـي ــا ،ويـسـتـنــزف
مــن صــورتــه وص ــورة اململكة على حــد ســواء
بــالـتــوازي مــع تــوجــه املجتمع الــدولــي للتركيز
عـلــى سـيـنــاريــوهــات مــا بـعــد ال ـحــرب اليمنية
(على غرار الشأن السوري منذ عام .)2017
 تهمة «سـلـطــويــة» ولــي العهد عــامــل ضعفكـبـيــر ج ـدًا لــه ولـلـمـمـلـكــة ،فـحـيــث أص ـبــح ولــي
العهد املتهم السعودي األول في الغرب بتبني
سـيــاســات سلطوية ،وهــي تهمة كــانــت توجه
إل ــى الـنـظــام الـحــاكــم كـكــل ول ــأس ــرة الحاكمة
بدون تمييز طوال عقود ...وبالتالي فإن الغرب
بــدأ يــرى أن مــوقــف ولــي العهد ضعيف ،وأنــه
ملزم تقديم تنازالت حتى يغيروا رأيهم فيه
(وهــو أمــر صعب الحصول عليه) بينما فقد
األمير الشاب القدرة على املناورة السياسية،
والظهور في موقع املانح واملانع أمام الخارج،
وفقًا ملتطلبات ورؤية مؤسسة الحكم.
 نتائج مقاطعة قطر املضرة باململكة ،وتوترالعالقات مع النظام التركي ،وغموض املوقف
األمـيــركــي مــن إي ــران ،وظـهــور ب ــوادر اختالف
فــي السياسات مــع اإلم ــارات ،جعل السياسة
الـسـعــوديــة الـخــارجـيــة أضـعــف خــال العامني
املاضيني.
ع ـط ـفــا ع ـلــى ك ــل م ــا س ـلــف ي ـم ـكــن وضــع
الـ ـ ـق ـ ــراءة ال ـت ـح ـل ـي ـل ـيــة ال ـت ــال ـي ــة بـحـســب
املعطيات الواردة:
ّ
التغيرات الداخلية السعودية سياسيًا
حــول
واجـتـمــاعـيــا وال ـتــي تشهد ت ـط ــورات أساسية
ومـتـســارعــة ،ومـتـنــاقـضــة أحـيــانــا ،وق ــد تركز
غالبها على فــرض شرعية حكم ولــي العهد،
األم ـيــر محمد بــن سـلـمــان ،بــالـقــوة والقبضة
األمنية ،وتعزيز شرعية األداء ،عبر اإلنجازات
االجتماعية خاصة ،وإضافة مزيد من شرعية
الـحـكــم بــاالسـتـفــادة مــن الـشــرعـيــة التاريخية
والـشـخـصـيــة لـلـمـلــك س ـل ـمــان ،والـتـســريــع في
إعـ ــادة هـيـكــل الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة ،والتمهيد

النتقال الحكم سواء في اإلطار الطبيعي بوفاة
امللك أو تنازله عن العرش.
أبــرز ّ
التغيرات في سياسة الحكم لولي العهد
محمد بن سلمان ،وذلك عبر مجموعة مؤشرات
وإجراءات هي:
 -1االسـتـمــرار فــي تمكني ولــي العهد وتعزيز
شرعيته استنادًا إلى القبضة األمنية:
بــدعــم مـبــاشــر مــن امل ـلــك سـلـمــان ،سـعــى ولــي
العهد لتعزيز شرعيته على مستوى الداخل
الـسـعــودي ،بتغليب التعسف وتغيير هيكل
السلطة السياسية ،عبر الترغيب والترهيب،
والتفرد في السطلة واملبالغة في قمع وتخوين
أي معارض محتمل أو صاحب رأي ،ساعيًا
إلظهار «شرعية األداء واإلنجاز» كنهج جديد،
وعلى املستوى اإلقليمي والــدولــي سعى ولي
العهد لتعزيز شرعيته بتقديم نفسه كزعيم
تاريخي استثنائي (مصلح ومـجــدد) سوف
ينقذ السعودية من التطرف الديني ،ويجتث
جــذور اإلره ــاب ،لكم حادثة مقتل خاشقجي
أضرت كثيرًا هذه املساعي والطموحات ،وهو
ما يسعى ولي العهد لترميم تداعياته.
 -2ظـهــور مــؤسـســات الــدولــة األمـنـيــة املــوازيــة
للعلن:
ف ــي ال ـع ــام ال ـثــالــث م ــن حـكــم امل ـلــك سـلـمــان تم
هيكلة املؤسسة األمنية السعودية ،وحــدوث
أهم تحول في خارطة املؤسسة األمنية؛ عبر
تفكيك وزارة الداخلية وإنشاء جهاز «رئاسة
أم ــن ال ــدول ــة» ،وت ـخــوي ـلــه جـمـيــع الـصــاخـيــات
األمنية السيادية ،وإنشاء مركز األمن الوطني،
ال ــذي يتبع مـبــاشــرة لـلــديــوان املـلـكــي ،مــع ربط
كل ما يتعلق بأمن الدولة الداخلي بولي العهد
األم ـيــر مـحـمــد بــن سـلـمــان .وف ــي بــدايــة الـعــام
الــرابــع جــرت خطوة استعراضية وتصعيدية
بعد أن قامت فرقة أمنية\عسكرية حديثةّ ،تمت
تسميتها قبل الحدث بساعات «كتيبة السيف
األج ـ ـ ــرب» وال ـت ــاب ـع ــة لـلـمـسـتـشــار (ال ـس ــاب ــق)
سـعــود القحطاني ،بالقبض العلني على 11
أميرًا ونقلهم لسجن الحائر السياسي .وكان
ه ــذا ال ـحــدث هــو األول مـنــذ تــأسـيــس اململكة؛
ب ــأال تـتــولــى الـجـهــة األمـنـيــة املـخـتـصــة (جـهــاز
أم ــن ال ــدول ــة) ال ـق ـبــض ع ـلــى امل ـت ـه ـمــن ،ومـنـهــم
األمير د .تركي بن محمد الكبير (وكيل وزارة
الـخــارجـيــة الـسـعــوديــة ال ـســابــق) ،والـ ــذي اتهم
بالخيانة العظمى؛ بسبب التواصل مع سفراء
وصحف أجنبية وحديثه عن قراءته ملستقبل
الحكم بعد امللك سلمان.
 -3ب ـ ـ ــروز ع ـق ـي ــدة أم ـن ـي ــة جـ ــديـ ــدة الخـ ـت ــراق
املعارضني إلكترونيًا وتخوينهم علنيًا:
تم اإللغاء املؤقت ألجهزة الدولة األمنية والعدلية
الرسمية ،واستبدالها بتغول عناصر الدولة
املوازية ،مع تجاوز جميع القوانني والضوابط
التقليدية؛ حيث تــم توجيه جــزء مــن الجهود
األمنية ملراقبة األمراء في فروع األسرة املالكة،
وكذلك املعارضني في الداخل والخارج ،ولجوء
السعودية إلــى شــركــات إسرائيلية
الحكومة
ّ
للمساعدة في تعقب معارضني بارزين على
مواقع التواصل االجتماعي ،واختراق أجهزتهم
ُاإللكترونية ،باإلضافة لتفشي ظاهرة املواطن
املـخـبــر أو امل ـحــرض ،مــع تـنــامــي دور «الهيئة
الــوطـنـيــة لــأمــن ال ـسـيـبــرانــي»؛ وتـحـجـيــم دور
جهاز أمن الدولة على تنفيذ أوامر القبض.
 -4ت ـفــرد ول ــي الـعـهــد بالسلطة دون منافس
والتصرف كملك:
فـخــال منتصف ال ـعــام الــرابــع ب ــدأ ول ــي لعهد
يتصرف وكأنه ملك ،وهذا انعكس على املراسم
والـبــروتــوكــوالت االستثنائية بــدءًا باستقبال
الــرئ ـيــس امل ـص ــري عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي لــه،
ثــم مرافقته للمطار وتــوديـعــه .وتـنــاول الـغــداء
مــع ملكة بريطانيا فــي قـصــر بــاكـنـغـهــام ،ثم
استقباله فــي الـبـيــت األب ـيــض ولـلـمــرة الثانية
ً
استقباال رسميًا ،وإج ــراء مباحثات موسعة
وع ـشــاء خ ــاص مــع نــائــب الــرئـيــس األمـيــركــي،
ك ـم ــا ح ـظ ــي ب ـت ــرح ـي ــب خ ـ ــاص مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
األميركي ترامب ،الذي أكد في كلمة علنية بأن

امللك سلمان اتخذ قرارًا حكيمًا جدًا باختيار
محمد بن سلمان كولي عهد .وغني عن القول
إن هذه الحماسة خفتت بوضوح بعد حادثة
مقتل خاشقجي في أكتوبر .2018
 -5ظ ـهــور مــامــح عـقـيــدة مـحـمــد ب ــن سلمان
السياسية:
ظـ ـه ــرت م ــام ــح ع ـق ـي ــدة م ـح ـمــد بـ ــن س ـل ـمــان
السياسية ،والقائمة على تعزيز الهوية الوطنية
الـسـعــوديــة ،وب ــدء «الـتـحـ ّـول  -التغيير» الديني
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ع ـبــر دعـ ــم مـ ـبـ ــادرة «اإلس ـ ــام
املعتدل» و»تهذيب الوهابية»؛ بهدف تصحيح
واق ـ ــع وصـ ـ ــورة ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ـت ــي كـ ــان ُي ـقــرن
اسمها باملنظمات املتطرفة واإلره ـ ــاب .وكــان
م ــن الـسـلـبـيــات امل ـغ ــاالة ف ــي ال ـش ـعــور الــوطـنــي،
ً
وصــوال إلــى نمو أطــروحــات سعودية متطرفة
تــدعــو الب ـت ـعــاد املـمـلـكــة عــن الـقـضــايــا العربية
واإلسالمية ،وذلــك بالتزامن مع تبني سياسة
خارجية أكثر هجومية ،مع اتخاذ إيران كعدو
ُ
وم ـهــدد أول ،وتـحــول تركيا مــن صــديــق لعدو
مفترض ،واالعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
 -6ات ـضــاح املــوقــف الـسـعــودي مــن «اإلخـ ــوان»
واعتبارهم مصدرًا لإلرهاب:
بشكل علني واضح ،قطع ولي العهد السعودي
الـ ـش ــك ب ــال ـب ـق ــن تـ ـج ــاه ج ـم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان»،
واتهمهم صــراحــة بــاخـتــراق التعليم واإلع ــام
ال ـس ـعــوديــن ،ووعـ ــد بــالـقـضــاء تـمــامــا عليهم،
وتحدث بوضوح عن «مثلث الشر»؛ «العثمانيني
وإيران والجماعات اإلرهابية» ،وبأن «اإلخوان»
هم حاضنو اإلرهابيني .وتعتبر «رئــاســة أمن
الدولة» السعودية بأن اإلرهاب املعاصر هو نتاج
أيديولوجيات ّ
أهمها «الفكر اإلخواني».
 -7تقديم ال ــوالء املطلق واالرت ـي ــاح الشخصي
على أي معايير أخرى:
ّ
مثل تعيني عبد الله بــن بندر وزي ـرًا للحرس
ً
الوطني استكماال للسيطرة على أهم مؤسسة
عسكرية مسؤولة عن األمــن الداخلي بمعناه
الصلب واالستراتيجي ،وخــاصــة أن الحرس
الوطني يضم األف ــواج التي تمثل أكبر قبائل
املـمـلـكــة .وكـ ــان م ــن امل ـهــم نـهــايــة ال ـع ــام الــرابــع
تأمني مركز الثقل في توازنات النفوذ القبلي،
وإلـغــاء أي تكتل محتمل ملعارضة حكم ولي
ال ـع ـهــد (املـ ـل ــك ال ـس ـع ــودي امل ـن ـت ـظ ــر) .وكــانــت
السيطرة على هذا الجهاز تقتضي إزاحة آخر
الشخصيات التي كانت تدين بالوالء التاريخي
والشخصي ملؤسس الحرس الوطني وزعيمه
الـتــاريـخــي وال ــروح ــي ،املـلــك عـبــد الـلــه بــن عبد
العزيز .وتأكيدًا على تقديم الــوالء الشخصي
على أي معيار آخــر ،اخـتــار ولــي العهد أقــرب
أصدقائه وشركائه التجاريني وأشــد املوالني
لــه ،ليكون وزي ـرًا للحرس الــوطـنــي ،فــي تأكيد
لتغليب معيار الثقة واملعرفة الشخصية على
مـعـيــار ال ـك ـفــاءة واالس ـت ـح ـقــاق ،يـمـكــن الـقــول
إن ولــي العهد أتــم الـعــام الــرابــع مــن عهد والــده
بالسيطرة على مركز القرار السياسي ومن
دون منازع ،وضمن أنه صاحب القرار األول،
سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا ،وذلك
بتفويض من امللك.
 -8وفاة آخر األمراء املعارضني لولي العهد من
أبناء املؤسس:
شـهــدت نهاية ال ـعــام الــرابــع ّوف ــاة األم ـيــر طالل
بــن عبد العزيز ،وهــو مــا مثل طــي مرحلة من
الخالف السياسي والشخصي بني ولي العهد
وأهم أعمامه ،والتي أضعفت آمال ابنه امللياردير
الوليد بن طالل ،الذي يضمر طموحات سياسية
وشخصية ،ورغم أنه سيظل مصدر شك لدى
ولي العهد فإن براغماتية الوليد وخشيته من
فقدان ما تبقى من ثروته جعلته مطيعًا ظاهريًا
واض ـط ــراري ــا لــولــي ال ـع ـهــد ،خــاصــة وأن منعه
من السفر يشل قدرته تمامًا على أي مناورة
سياسية في الخارج.

غدًا في «األخبار»:

من الخارجية إلى االستخبارات:
العالقة مع السعودية في اليمن

أمس ،وزير الخارجية السورية،
رحلّ ،
وليد المعلم ،بعدما كان على مدى
سنوات الحرب واجهة قيادة بالده
الهادئة والواثقة،
أمام العالم .بنبرته َ ّ
وابتسامته الدائمة ،مثل الراحل الحصن
مواجهة
الدبلوماسي لدمشق في
َ
خصومها ،كتفًا إلى كتف الحصنين
العسكري والسياسي
ش ـ ّـي ـع ــت دمـ ـش ــق ،يـ ــوم أمـ ـ ــس ،وزي ــر
الخارجية ونائب رئيس الحكومة،
ّ
ولـيــد املـعــلــم ،الــذي ُيـعـ ّـد أبــرز أعمدة
الدبلوماسية الـســوريــة ،وأح ــد أهـ ّـم
وج ــوه ال ـق ـيــادة فــي ال ـبــاد مـنــذ عــام
ّ
 ،2006وه ــو الــوجــه ال ــذي أطــلــت به
سـ ــوريـ ــا ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم فـ ــي ا ّمل ـح ــاف ــل
ّ
الدولية .وكــان املعلم قد توفي فجر
االث ـ ـنـ ــن ،ع ــن ع ـم ــر ن ــاه ــز  79ع ــام ــا،

ُ
اشتهر بنبرته الهادئة
وبرودة أعصابه حتى
في أصعب مراحل الحرب
ب ـعــدمــا ع ــان ــى م ــن م ـشــاكــل صـ ّـحـيــة،
ع ـل ـم ــا ب ــأن ــه خ ـض ــع فـ ــي ع ـ ــام 2014
لعملية تغيير شرايني في القلب في
مـسـتـشـفــى الـجــامـعــة األمـيــركـيــة في
بيروت.
وأعـ ـلـ ـن ــت رئـ ــاسـ ــة م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ووزارة الخارجية ،في بيان مشترك
ن ـق ـل ـت ــه وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء الـ ـس ــوري ــة
ال ــرس ـم ـي ــة "س ـ ــان ـ ــا"" ،ب ـب ــال ــغ ال ـح ــزن
واألس ـ ــى" ،وف ــاة امل ـعـ ّـلــم ال ــذي ُ
"ع ــرف
بـ ـم ــواقـ ـف ــه ال ــوطـ ـنـ ـي ــة امل ـ ـشـ ـ ّـرفـ ــة فــي
مختلف ســاحــات الـعـمــل السياسي
ّ
والدبلوماسي" .واملعلم دبلوماسي
م ـخ ـض ــرمُ ،عـ ـ ـ ّـن وزيـ ـ ـ ـرًا ل ـل ـخــارج ـيــة

ليبيا

ََ
في عــام  2006خلفًا لفاروق الشرع،
ويـ ـشـ ـغ ــل مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  2012مـنـصـ ّـب
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء .ومثل
خالل سنوات الحرب واجهة القيادة
الـســوريــة أم ــام الـعــالــم وفــي املحافل
الدولية ،كما ُعرف بمواقفه الساخرة
من الغرب الذي فرض عقوبات على
سوريا وعليه شخصيًا ،وخصوصًا
ف ــي  31آب /أغ ـس ـطــس  ،2011حني
طالته العقوبات األميركية ،ووصفه
مسؤول أميركي حينها بأنه "صلة
الــوصــل بــن دم ـشــق وطـ ـه ــران" .كما
طــالـتــه عـقــوبــات أوروب ـي ــة فــي الـعــام
الالحق "احتجاجًا على قمع دمشق
بالقوة للتظاهرات".
ّ
وكان املعلم قد التحق ،وهو متزوج
ولديه ثالثة أبناء ،بوزارة الخارجية
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة عـ ـ ــام  ،1964بـ ـع ــد س ـنــة
ع ـلــى ت ـخـ ّـرجــه ف ــي جــام ـعــة ال ـقــاهــرة
ـوس اق ـت ـص ــاد
بـ ـشـ ـه ــادة ب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ـ
وع ـلــوم سـيــاسـيــة .وتـنـ ّـقــل فــي مـهـ ّ
ـام
دبلوماسية ّ
عدة خارج البالد ،قبل
تعيينه سـفـيـرًا ل ــدى واشـنـطــن بني
ّ
َ
عامي  1990و .1999وللمعلم أربعة
م ــؤل ـف ــات هـ ــي" :ف ـل ـس ـطــن والـ ـس ــام
ّ
املسلح  ،"1970و"سوريا في مرحلة
االنـ ـت ــداب م ــن ع ــام  1917حـتــى عــام
 ،"1948بــاإلضــافــة إل ــى "ســوريــا من
االستقالل إلى الوحدة من عام 1948
حتى عــام  "1958و"الـعــالــم والـشــرق
األوس ـ ـ ــط ف ــي امل ـن ـظ ــور األمـ ـي ــرك ــي".
ّ
واحتفظ املعلم بمنصبه ،على رغم
ت ـغـ ّـيــر ال ـح ـكــومــات وال ـ ـ ـ ــوزراء .وهــو
ّ
ـاق
لطاملا ك ــرر أن الــرئـيــس األس ــد "بـ ٍ
فــي مـنـصـبــه طــاملــا الـشـعــب يــريــده".
وكـ ــان م ــن ب ــن ّأول َم ــن أط ـل ــق على
ّ
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـســل ـحــة ف ــي ســوريــا
وصـ ــف "اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن" .ك ـمــا أنـ ــه مــن
أش ـ ّـد منتقدي الـقــوى الـكــرديــة التي
ت ـعــام ـلــت م ــع واشـ ـنـ ـط ــن .وفـ ــي ع ــام
 ،2014تـ ــرأس ال ــوف ــد الـ ـس ــوري إلــى
أول جــولــة مـحــادثــات مــع املعارضة
برعاية األمم املتحدة في سويسرا.
ّ
ُ
واش ــت ـه ــر امل ـع ــل ــم ب ـن ـبــرتــه ال ـه ــادئ ــة،
وب ــرودة أعـصــابــه حـتــى فــي أصعب

مـ ــراحـ ــل الـ ـ ـح ـ ــربُ .
وع ـ ـ ـ ــرف ب ـســرعــة
ال ـبــدي ـهــة ف ــي ال ـ ـ ّ
ّ
ـرد ع ـلــى أي أسـئـلــة
ُ
ت ـ ـ ـطـ ـ ــرح ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،وب ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـت ــه
وانـ ـفـ ـت ــاح ــه حـ ـت ــى ضـ ـم ــن وزارت ـ ـ ـ ــه،
ح ـي ــث كـ ــان ي ـه ـت ـ ّـم ب ــاالس ـت ـم ــاع إل ــى
أعضاء فريقه ،وبالوقوف على أدق
ت ـفــاص ـيــل ع ـم ـل ـهــم ،وع ـم ــل ال ـس ـفــراء
ّ
الـ ـس ــوري ــن ،وق ــدرت ـه ــم ع ـل ــى تـســلــم
املهام.
ّ
وانطلق موكب تشييع املعلم أمس
من مشفى الشاميّ ،
ثم أقيمت الصالة

عـلــى جـثـمــانــه فــي مـسـجــد سـعــد بن
مـعــاذ ،قبل أن ي ــوارى فــي الـثــرى في
ّ
م ـن ـط ـقــة امل ـ ـ ــزة ف ــي دمـ ـش ــق .وح ـضــر
الـتـشـيـيــع شـخـصـيــات دبـلــومــاسـيــة
س ــوري ــة وأج ـن ـب ـي ــة ،وم ـم ـث ـل ــون عــن
ال ـق ـن ـص ـل ـيــات وال ـ ـس ـ ـفـ ــارات ،أب ــرزه ــا
الــروس ـيــة واإلي ــران ـي ــة والـفـنــزويـلـيــة
وال ـص ـي ـن ـيــة وال ـه ـن ــدي ــة .ك ـمــا حضر
عدد كبير من املسؤولني السوريني،
وك ــام ــل طــاقــم ال ـخــارج ـيــة ال ـســوريــة،
ّ
ّ
وقدموا التعازي لنجل املعلم طارق،

ّ
نعت موسكو المعلم «صديقًا مخلصًا وشريكًا موثوقًا» (أ ف ب)

وإخ ــوت ــه .وك ــان آخ ــر ظـهــور للراحل
ي ــوم األرب ـع ــاء ال ـفــائــت ،فــي "املــؤتـمــر
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ــودة ال ــاجـ ـئ ــن
ال ـســوريــن" ،حـيــث ب ــدا عليه املــرض
وك ــان ّيستعني بــأشـخــاص للوقوف
وال ـت ـن ــق ــل .وخ ـ ــال ال ـت ـش ـي ـيــع ،أش ــار
وزيـ ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ،ع ـ ـمـ ــاد سـ ـ ـ ـ ــارة ،فــي
تـصــريــح إل ــى الـصـحــافـيــن ،إل ــى أن"
ّ
املعلم ،رغم مرضه وأملهّ ،
أصر
الوزير
على حضور املؤتمر الدولي لعودة
الالجئني الـســوريــن ،وهــي الرسالة
األخ ـ ـيـ ــرة لـ ــه لـ ــدعـ ــوة أب ـ ـنـ ــاء ال ــوط ــن
ّ
املهجرين بفعل اإلرهاب للعودة إلى
بلدهم" .كذلك ،رأى رئيس الحكومة،
ح ـس ــن عـ ــرنـ ــوس ،أن ب ـ ـ ــاده ف ـقــدت
"دبلوماسيًا مخضرمًا دافع باقتدار
عن وطنه سوريا في املحافل الدولية
واإلقليمية ومختلف ساحات العمل
السياسي".
ّ
خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــا ،نـ ـع ــت م ــوسـ ـك ــو املـ ـع ــل ــم
"صديقًا مخلصًا وشريكًا موثوقًا".
وق ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ــائـ ـ ــب وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
ـوف،
الـ ــروس ّـ ـيـ ــة ،م ـي ـخ ــاي ــل ب ــوغ ــدان ـ ّ
إن املـعــلــم ك ــان "دبـلــومــاسـيــا محنكًا
ي ـعــرفــه م ـنــذ  35ع ــام ــا" ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أنه "كان يعلم مدى أهمية العالقات
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة" .وأضـ ـ ـ ــاف
بـ ــوغـ ــدانـ ــوف" :كـ ـ ــان ش ــدي ــد ال ــذك ــاء،
ّ
وي ــتـ ـس ــم ب ـ ـحـ ـ ّـس الـ ـفـ ـك ــاه ــة ،ول ــدي ــه
معرفة عميقة في السياسة الدولية
والوقائع في الشرق األوسط"ّ .
وقدم
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي ،مـحـ ّـمــد
جواد ظريف ،بــدوره ،تعازيه بوفاة
ّ
املـ ـع ــل ــم ،الـ ـ ــذي "قـ ـ ــام بـ ـ ــدور م ـه ــم فــي
الــدفــاع عــن مصالح ب ــاده الوطنية
وأمـنـهــا" .مــن جهتها ،أعــربــت وزارة
الخارجية فــي سلطنة عـمــان ،البلد
الخليجي الــوحـيــد ال ــذي أبـقــى على
عـ ــاقـ ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة مـ ــع س ــوري ــا
ّ
وزاره املـعــلــم خــال س ـنــوات ال ـنــزاع،
عــن َ"تعازيها ومــواســاتـهــا بوفاته".
كما قـ ّـدم الرئيس اللبناني ،ميشال
عــون ،تعازيه في برقية إلــى نظيره
السوري ،بشار األسد.
(األخبار)

مساع أممية لـ«انتزاع» اتفاق حول النفط
ٍ

باتت األمم المتحدة مشغولة
بالنفط وتأمينه ،أكثر من انشغالها
بالمسار السياسي لألزمة الليبية .إذ
رفضت المبعوثة األممية ،ستيفاني
ويليامز ،تمديد ً«ملتقى الحوار» في
تونس ،مكتفية بمواصلة «جلسات
األون الين» ،لكنها حرصت على حضور
ّ
المخصصة لتوحيد
االجتماعات
«حرس المنشآت النفطية»
لم تعد األمم املتحدة منشغلة باملسار
السياسي إلنهاء األزمــة الليبية ،بقدر
ان ـش ـغــال ـهــا ب ـت ــأم ــن صـ ـ ـ ــادرات الـنـفــط
ّ
الليبية ،والتي زادت على نحو مطرد
مـنــذ االت ـف ــاق عـلــى وق ــف إطـ ــاق الـنــار
ب ــن أطـ ــراف ال ـص ــراع الـشـهــر املــاضــي،
وهو ما دفع املبعوثة األممية باإلنابة
إلــى ليبيا ،ستيفاني ويليامز ،أمــس،
إلــى حـضــور االجـتـمــاعــات فــي البريقة
(شـ ـم ــال) ،وامل ـخـ ّـص ـصــة لــات ـفــاق على
ّ
موحد لحماية املنشآت
تشكيل جهاز
النفطية ،في خطوة من شأنها ضمان

دون
اسـتـمــرار اإلمـ ــدادات النفطية مــن ّ
ان ـق ـط ــاع ،ح ـتــى م ــع اس ـت ـم ــرار الـتـعــثــر
السياسي.
ومنذ وقف إطالق النار ،وبدء التعاون
بــن حكومة «الــوفــاق الوطني» وقــوات
الـلــواء املتقاعد خليفة حفتر والبرملان
امل ــوال ــي ل ــه ،زادت صـ ـ ــادرات لـيـبـيــا من
النفط إلــى مليون ومئتي ألــف برميل
يوميًا ،وسط توقعات بزيادة مئتي ألف
أخــرى على اإلنتاج اليومي قبل نهاية
الشهر الجاري ،ما يعني عودة االنتظام
إلى التدفقات البترولية بعد اضطراب
دام أعوامًا ،وخاصة أن ّ
معدالت اإلنتاج
أكبر من التوقعات السابقة.
ُ
وي ـ ـعـ ـ ّـد االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ت ــوح ـي ــد ح ــرس
ّ
املنشآت النفطية من أهــم البنود التي
ت ـ ـ ّـم ال ـت ـف ــاه ــم ع ـل ـي ـهــا ف ــي اج ـت ـمــاعــات
«الـلـجـنــة الـعـسـكــريــة» ( )5+5األسـبــوع
املــاضــي ،فيما ال ي ــزال الـنـقــاش جــاريــا
حــول الجهاز الــذي ُ
سي ّ
قسم إلــى ثالث
ّ
ّ
ف ــرق ،ت ـكــون ل ـكــل مـنـهــا مـهــمــة مـحــددة
ّ
ونطاق اختصاص .أما توزيع األعداد،
فمن املـفـتــرض أن يــأخــذ فــي الحسبان
تــوفـيــر األم ــن الـكــامــل لـلـمـنـشــآت ،على
أن يـكــون بــن أف ــراد الـجـهــاز مــدنـيــون.
وع ـلــى رغ ــم أن ــه ال ات ـفــاق نـهــائـيــا على
ّ
اختصاص كل قوة ،يجري الحديث عن
إحاطة املنشآت النفطية بثالث دوائر

ّ
كـبــرى ،تتولى كــل واح ــدة التأمني كما
يأتي :األسلحة الثقيلة للدائرة الكبرى،
والوسطى بأسلحة خفيفة ،والصغرى
ّ
هم األمن الصناعي.
ت ـق ــول مـ ـص ــادر إن ح ـض ــور وي ـل ـيــامــز
لــاجـتـمــاعــات لـيــس لتسهيل االت ـفــاق
ّ
متمسكني
بني الفرقاء الذين ال يزالون
بــال ـح ـصــول ع ـلــى أك ـب ــر امل ـك ــاس ــب ،بــل
ألن ـه ــا ت ـع ـ ّـد إلي ـج ــاز م ــن أج ــل تـقــديـمــه
إلــى مجلس األمــن في غضون أيــام من
أج ــل دع ــم امل ـس ــار ال ـحــالــي لـلـتـفــاوض،
وت ــأك ـي ــده ــا ان ـت ـظ ــام إمـ ـ ـ ــدادات ال ـن ـفــط.
وعلى رغم إعالن األمم املتحدة تواصل
االج ـت ـمــاعــات الـتـنـسـيـقـيــة ب ـعــد رفــض
مبعوثتها تـمــديــد اجـتـمــاعــات تونس
مل ــزي ــد م ــن الـ ـتـ ـش ــاور ،ال يـ ـ ــزال امل ـس ــار
السياسي يواجه أزمــات عـ ّـدة؛ أكبرها
غياب التوافق بني املشاركني على رغم
إعالن إجراء االنتخابات في  24كانون
األول /ديسمبر .2021
ّ
استمرت
وتعترض االجتماعات التي
نـ ـح ــو أسـ ـ ـب ـ ــوع إش ـ ـ ـكـ ـ ــاالت م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة،
ب ــداي ــة م ــن رفـ ــض امل ـج ـت ـم ـعــن تـقــديــم
تـ ـن ــازالت حـقـيـقـيــة ت ـ ــؤدي إلـ ــى ات ـفــاق
ش ـ ــام ـ ــل ،م ـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاوالت ب ـعــض
األط ـ ــراف ع ــرض إغـ ـ ــراءات مــالـيــة على
شـخـصـيــات مـشــاركــة مــن أج ــل تعديل
ً
آرائهم ،وصوال إلى دعم األمم املتحدة

تنوي القاهرة
استضافة اجتماع
لألطراف كافة
الشهر المقبل

أصوات املشاركات في امللتقى اللواتي
يطالنب بحصول الـسـيــدات على %30
م ــن امل ـن ــاص ــب ف ــي امل ـج ـلــس الــرئــاســي
ومـجـلــس ال ـ ــوزراء ،وه ــي نسبة كبيرة
للغاية في نظر غالبية األطــراف .لهذا،
أخفق امللتقى ،الذي رفع شعار «ليبيا
ً
أوال» ،فــي االت ـفــاق عـلــى آلـيــة الختيار
ّ
ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ال ـت ــي س ـت ـتــولــى
الحكم حتى إجراء االنتخابات ،بعدما
ّ
وقـ ــع س ـج ــال حـ ــول أح ـق ـيــة َمـ ــن ت ــول ــوا
سياسية منذ عام  2014حتى
مناصب ّ
الترشح للمناصب االنتقالية.
اآلن في
ّ
ك ـمــا ال ُي ـت ــوق ــع أن تـسـفــر امل ـفــاوضــات
االفتراضية (عبر اإلنترنت) عن نتائج
جــوهــريــة ،وخــاصــة بـعــد ط ــرح أسـمــاء

ً
ً
أث ــارت ج ــدال كبيرًا ،فـضــا عــن احـتــدام
التنافس على منصب رئيس الحكومة.
مع ما سبق ،ترى املبعوثة األممية أنها
حققت تقدمًا ملحوظًا جـ ّـراء الوصول
ً
إلى نقاط اتفاق ّ
عدة ،فضال عن قائمة
أسماء ومقترحات يجري العمل على
تحقيق التوافق بينها من أجل إنجاح
الـجــولــة الـتــالـيــة مــن امل ـفــاوضــات .وفــي
املقابل ،ال تزال بعض األطراف تعترض
على هوية املشاركني في االجتماعات
األم ـم ـيــة ،وال ــذي ــن يـفـتــرض أن يمثلوا
األقاليم الليبية الثالثة.
ُ ّ
وبــالـتــوازي ،تــرتــب الـقــاهــرة الستقبال
مـ ـش ــاورات ج ــدي ــدة م ــن أج ــل مـنــاقـشــة
م ـســار دس ـت ــوري م ـح ـ ّـدد ،وخ ــاص ــة أن
امل ـفــاوضــات األمـمـيــة لــم ت ـحـ ّـدد املـســار
ً
أوالّ ،
ثم عقد
حتى اآلن (إقرار الدستور
ُ
ّ
االنـتـخــابــات أو الـعـكــس) .كما وجـهــت
دعـ ـ ـ ــوات إل ـ ــى م ـم ـث ـلــن عـ ــن «الـ ــوفـ ــاق»
و«املجلس األعلى للدولة» ،إلى جانب
قــوات حفتر وبــرملــان طـبــرق ،بالتزامن
مــع الترتيب لـجــدول األعـمــال للقاءات
املـنـ ّ
ـوي عقدها فــي األسـبــوع األول من
ال ـش ـهــر امل ـق ـب ــل ،ع ـل ـمــا بــأن ـهــا سـتـكــون
َ
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات األول ـ ـ ـ ـ ــى املـ ـع ــلـ ـن ــة فــي
العاصمة املصرية الـتــي تـشــارك فيها
«الوفاق» منذ مدة طويلة.
(األخبار)

