16

الثالثاء  11تموز  2017العدد 3221

العالم

األزمة الخليجية

ّ
واشنطن تكبح «التفاؤل» :أمامنا أشهر لحل فعلي
انطلقت ،يوم أمس ،من الكويت ،جولة وزير
الخارجية األميركي ريكس تيلرسون ،في
المنطقة ،التي تستهدف إحداث خرق في
جدار األزمة الخليجية .وفيما تدور التوقعات
حول عملية تفكيك لقائمة المطالب الـ
 ،13بهدف التباحث في كل من بنودها
«الممكنة» منفردةُ ،يستبعد أن تسفر الزيارة
عن نتائج سريعة ،وخصوصًا أن مستشاره
استبق الجولة بتصريحات ّ
قدر فيها عمر
األزمة بـ«أشهر»
وسـ ــط تـ ـف ــاوت الـ ـتـ ـق ــدي ــرات بـ ـش ــأن مــا
ي ـم ـك ــن أن ت ـس ـف ــر عـ ـن ــه جـ ـ ـه ـ ــوده ،ب ــدأ
وزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ري ـكــس
تيلرسون ،يــوم أمــس ،جولة خليجية،
ض ـم ــن م ـس ــاع ــي ح ـل ـح ـلــة األزمـ ـ ـ ــة بــن
قطر مــن جهة ،والسعودية واإلم ــارات
من جهة أخــرى .وفيما ّ
يعول الجانب
الـقـطــري عـلــى إمـكــانـيــة أن تسهم هــذه
الجولة في تجميد األزمة وإعادة فتح
أب ــواب الـتـفــاوض ،يلتزم معسكر دول
املقاطعة ،على مــا يـبــدو ،اإلحـجــام عن
اتخاذ أي خطوات تصعيدية إضافية،
ف ــي ان ـت ـظ ــار م ــا سـ ـت ــؤدي إل ـي ــه زيـ ــارة

استراتيجية واشنطن
تقضي بتفكيك رزمة مطالب
المقاطعة
الدول
ِ
ت ـي ـل ــرس ــون .زي ـ ـ ــارة ي ـض ـع ـهــا الـبـعــض
ف ــي س ـي ــاق عـمـلـيــة تـشـغـيــل لـلـمـكــابــح
األميركية لألزمة الخليجية ،بدأت مع
اجتماع وزراء خارجية دول الحصار
في القاهرة ،لكن آخرين ال يــرون فيها
إال مؤشرًا ضعيفًا على إمكانية بروز
انفراجة في أفق الخالف؛ على اعتبار
أن اإلدارة األمـيــركـيــة ،لــو كــانــت جــادة
في نيتها ربط النزاع ،ألرسلت مبعوثًا
رئاسيًا خبيرًا بشؤون منطقة الخليج،
ال وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــذي لــم ُي ـبـ ِـد ،منذ

انــدالع األزمــة ،حماسة للخوض فيها،
ك ـم ــا أن ت ــوج ـه ــات ــه ب ـشــأن ـهــا ال تـ ــزال،
حتى اآلن ،مفترقة عن توجهات البيت
األبيض.
في كل األحوال ،تظهر زيارة تيلرسون
للمنطقة محط أنظار األطراف كافة ،مع
شبه إجماع على أنها لن تخرج بنتائج
ســريـعــة وحــاسـمــة .وه ــذا مــا كــانــت قد
رجـحـتــه وزارة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة
نفسها عندما توقعت ،قبل أيام ،مسارًا
ً
طويال لألزمةُ ،مبقية إمكانية وصولها
إلى طريق مسدود .وبدأت جولة وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،االث ـ ـنـ ــن ،مــن
مدينة اسطنبول التركية ،حيث التقى
الــرئـيــس رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان .وعلى
ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـل ـقــاء يــرت ـبــط بـمـلـفــات
ع ــدي ــدة ،فــي مـقــدمـهــا الــدعــم األمـيــركــي
لـ ــ«وح ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـكــرديــة
ً
شمال ســوريــا ،إال أنــه ال يبدو معزوال
عن ملف األزمة الخليجية ،بالنظر إلى
انخراط أنقرة املباشر في أتون األزمة،
واتخاذها موقفًا داعمًا بقوة للدوحة،
ب ــرزت آخــر فصوله ،أم ــس ،فــي تشديد
نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء الـتــركــي ،نعمان
قورتوملوش ،على أن «مسألة القاعدة
ال ـتــرك ـيــة (ف ــي ال ــدوح ــة) تـعـنــي تــركـيــا
وقطر فقط ،وال تعني أي دولة ثالثة»،
ودعــوتــه السعودية إلــى «التراجع عن
الشروط التي ُوضعت بمنطق أن على
قـطــر تنفيذها ( )...فـهــذه ش ــروط غير
ع ــادل ــة وغ ـي ــر م ـن ـص ـفــة ب ـحــق الـشـعــب
ال ـق ـطــري ،وال تـقـبــل بـهــا أي دول ــة ذات
سيادة».
وم ـ ــن ت ــركـ ـي ــا ،ان ـت ـق ــل ت ـي ـل ــرس ــون إل ــى
الـ ـك ــوي ــت ،الـ ـت ــي م ــن امل ـ ـقـ ـ ّـرر أن يـبـيــت
فيها ث ــاث ل ـيــال ،قبيل أن ينتقل إلــى
السعودية ومنها إلى قطر ومن ثم إلى
الـكــويــت م ـجــددًا ،حيث يختتم جولته
بحلول يــوم الخميس املـقـبــل .والتقى
ال ــوزي ــر األم ـيــركــي ،م ـســاء االث ـن ــن ،في
ال ـق ـص ــر األم ـ ـيـ ــري ب ـم ـحــاف ـظــة ح ــول ــي،
أمـيــر الـكــويــت ،صـبــاح األحـمــد الجابر
ال ـص ـب ــاح ،ب ـح ـضــور وزيـ ــر الـخــارجـيــة
صباح الخالد الحمد الصباح .وفيما
لم ترشح أي أنباء عما دار خالل اللقاء،

ّ
ليال قبل أن ينتقل إلى السعودية
من المقرر أن يبيت تيلرسون في الكويت ثالث ٍ
ومنها إلى قطر ومن ثم إلى الكويت مجددًا (أ ف ب)

برز تصريح الفت ملستشار تيلرسون،
آر سي هاموند ،استبعد فيه تحقيق
ً
تقدم سريع ،قائال إن «من املبكر توقع
التوصل إلــى نتائج» ،مضيفًا «(أننا)
على بعد أشهر مما نتصور أنه سيكون
ً
حــا فعليًا ،وه ــذا األم ــر غير مشجع».
وأع ـلــن هــامــونــد ،بـحـســب تصريحات
أوردت ـه ــا «أســوشـيـتــد ب ــرس»(« ،أن ـنــا)
سوف نعمل مع الكويت ،ونــرى ما إذا
ك ــان بــإمـكــانـنــا مـنــاقـشــة استراتيجية
جـ ــديـ ــدة» .اس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـ ـق ــوم ،وف ــق
املـســؤول األمـيــركــي ،على تفكيك رزمــة
املقاطعة ،وعــدم العودة
مطالب الــدول
ِ
إلـيـهــا ك ـحــزمــة ،إذ إن ــه «ال جـ ــدوى من
ذلك» ،ومناقشة «ما يمكن العمل عليه
بشكل فردي».
وقبيل وصــول تيلرسون إلى الكويت،
ال ـت ـق ــى أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد م ـس ـت ـشــار األم ــن
الـقــومــي الـبــريـطــانــي ،م ــارك سـيــدويــل،
ال ــذي ي ــزور الــدولــة الخليجية حاليًا،
ً
استكماال ،على ما يبدو ،لجهود وزير
الخارجية ،بوريس جونسون .واختتم

األخـ ـي ــر ،ي ــوم األح ـ ــد ،ج ــول ــة خليجية
بدأها من السعودية ،وأنهاها في قطر،
ّ
بعد زيارته الكويت ،التي حــث ،منها،
أطــراف األزمــة على «احـتــواء االحتقان
الحالي ،واالستعجال بإيجاد حل عبر
الحوار» ،الفتًا إلى أن «ما يريد الناس
رؤيـ ـت ــه ه ــو وقـ ــف ت ـص ـع ـيــد (األزمـ ـ ـ ــة)،
وتـحـقـيــق تـقــدم نـحــو مـعــالـجــة تمويل
اإلرهاب في املنطقة ،وتجاه إنهاء هذا
ّ
الحصار» .واعتبر أن «من غير املحتمل
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر» أن ت ـت ـح ــول امل ــواج ـه ــة
ً
الحالية إلــى مواجهة عسكرية ،قائال:
«كل شخص تحدثت معه قال العكس.
ال احتمالية ألي مواجهة عسكرية».
وسـتـشـكــل ال ـك ــوي ــت ،ع ـلــى األقـ ــل حتى
أواخ ـ ــر ت ـمــوز الـ ـج ــاري ،مـحـطــة دائ ـمــة
لزوار املنطقة األجانب ،بوصفها صلة
ال ــوص ــل ب ــن ق ـطـ َـبــي األزمـ ـ ــة .ول ــن تـمـ ّـر
أيــام قليلة على إنهاء وزيــر الخارجية
األميركي جولته في  13الشهر الحالي،
حتى يبدأ الرئيس التركي رجب طيب
أردوغـ ــان ،زي ــارة للخليج ،بعد إحياء

ذك ـ ــرى م ـح ــاول ــة االنـ ـق ــاب ف ــي بـ ــاده.
وقــال أردوغ ــان ،أمــس ،فــي تصريحات
للصحافيني الذين رافـقــوه إلــى مدينة
هامبورغ األملانية ،إنــه «سيكون ّ
لدي
تحركات دبلوماسية خــاصــة بعد 15
يــول ـيــو /ت ـم ــوز .أود أن أزور املـنـطـقــة
ّ
(ال ـخ ـل ـي ــج) مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،عــل ـنــا نتمكن
م ــن امل ـســاه ـمــة ف ــي إع ـ ــادة ال ـح ــوار بني
دول امل ـن ـط ـقــة خ ــال الـ ــزيـ ــارة .نخطط
لزيارة قطر والكويت واململكة العربية
ال ـس ـعــوديــة ب ــال ــذات» .ون ـبــه أردوغ ـ ــان
ُ
إل ــى ضـ ــرورة أال تـعـتـبــر زي ــارت ــه نــوعــا
مــن الــوســاطــة ،موضحًا« :لقد تحملت
ال ـكــويــت دور ال ــوس ـي ــط ،ون ـحــن نــدعــم
جهود الوساطة التي تبذلها ،ما أعنيه
أن (ال ــزي ــارة) سـتـكــون للمساهمة في
إعـ ــادة تــأسـيــس ال ـح ــوار ب ــن مختلف
األطراف» .وأشار إلى أنه ناقش األزمة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة مـ ــع ن ـظ ـي ــري ــه األمـ ـي ــرك ــي
والــروســي على هامش قمة العشرين،
وأكد لهما ضرورة العمل «إليجاد حل
عبر الحوار».
وفـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ال ـت ـح ــرك ــات ال ـخــارج ـيــة
إلحداث خرق في جدار الخالف ،تنشط
الدبلوماسية الداخلية بني الدول التي
َ
ال تـعـ ّـد نفسها طــرفــا فــي ال ـنــزاع ،وبني
عواصم األزمة .والتقى وزير الخارجية
ال ـع ـم ــان ــي ،ي ــوس ــف ب ــن عـ ـل ــوي ،أم ــس،
نظيره القطري ،محمد بن عبد الرحمن
آل ثـ ــانـ ــي ،فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـع ـمــان ـيــة
مسقط .وقالت وكالة األنباء العمانية
الرسمية إن «اللقاء تناول دعم جهود
الوساطة التي يقوم بها الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح ،أمير الكويت،
لتقريب وجهات النظر ،ورأب الصدع
لحل األزمــة الراهنة ،بما يحافظ على
أم ــن واس ـت ـقــرار دول مجلس الـتـعــاون
ومـسـيــرة الـعـمــل الخليجي املـشـتــرك».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت وكـ ـ ــالـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء الـ ـقـ ـط ــري ــة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أن «وزي ـ ــر
الخارجية القطري أطلع بن علوي على
مستجدات األزمــة الخليجية الراهنة،
واإلج ـ ـ ــراءات غـيــر الـقــانــونـيــة ال ـتــي تم
اتخاذها ضد الدوحة».
(األخبار)

أميركا

ترامب االبن :تواصلت مع الروس للحصول على معلومات عن كلينتون
ال يكاد دونالد ترامب يخرج من مأزق
حتى يقع في آخر ،خصوصًا في ما
يتعلق باالتهامات بـ«التدخل الروسي
في االنتخابات الرئاسية لمصلحته» .وفيما
يعكف على دحض هذه التقارير ،تبرز
ّ
تطورات ليست لمصلحته ،وآخرها تلك
التي تطاول نجله
ال ت ـ ـ ــزال ق ـض ـي ــة لـ ـق ــاء ال ـن ـج ــل األك ـب ــر
ل ـلــرئ ـيــس األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
(دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب االب ـ ـ ـ ــن) ب ـم ـحــام ـيــة
م ـقـ ّـربــة م ــن الــرئــاســة ال ــروس ـي ــة ،أثـنــاء
الحملة االنتخابية الرئاسية ،تتفاعل
وتشهد ّ
تطورات جديدة تأتي في غير
مصلحة الــرئـيــس .وبـعــد يــومــن على
ك ـش ــف ص ـح ـي ـفــة «نـ ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»
عن أن ترامب االبــن أجــرى هــذا اللقاء،
ً
أف ــادت الصحيفة نـفـسـهــا ،أم ــس نقال
ع ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن ،بـ ــأنـ ــه شـ ـ ـ ــارك فــي
اج ـت ـمــاع ف ــي ح ــزي ــران  ،2016لتوفير
«مـ ـعـ ـل ــوم ــات مـ ـح ــرج ــة» عـ ــن ه ـي ــاري
كلينتون ،منافسة ترامب حينها على
الرئاسة ،وهو ما يغذي الجدل بشأن
احتمال تدخل روسي في االنتخابات
األميركية.
ّ
وفيما كان ترامب االبــن قد عقب على
تقرير الصحيفة الـســابــق ،بـ ّـالـقــول إن
اللقاء جاء من أجل بحث تبني أطفال

روس من أزواج أميركيني ،إال أنــه أكد
أم ــس آخ ــر امل ـع ـلــومــات ال ـتــي كشفتها
الـصـحـيـفــة ،مـشـيـرًا فــي ب ـيــان إل ــى أنــه
ال ـت ـق ــى امل ـح ــام ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة نــاتــال ـيــا
فيسيلنيتسكايا ،التي قالت إن «لديها
م ـع ـل ــوم ــات ع ــن أشـ ـخ ــاص مــرتـبـطــن
ب ــروس ـي ــا ي ـم ـ ّـول ــون ال ـل ـج ـنــة الــوطـنـيــة
الديموقراطية ،ويدعمون كلينتون».
لكن بحسب قوله« :سريعًا ما ّ
تبي أن
ليس لديها أيــة معلومة مهمة» ،بيد
أنـهــا تـحــدثــت عــن تبني أط ـفــال روس
من أزواج أميركيني ،في إطار برنامج
ّ
ع ــلـ ـق ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادم ـي ــر
ب ــوت ــن .وأض ـ ـ ــاف أن م ـس ــأل ــة الـتـبـنــي
«ك ــان ــت الـ ـه ــدف ال ـح ـق ـي ـقــي ،ولـ ــم تـكــن
املـعـلــومــات املــزعــومــة الـتــي قــد تساعد
ســوى ذريـعــة للحصول على الـلـقــاء».
وسبقت هــذا املـقــال سلسلة تغريدات
ل ـتــرام ــب ،ب ـعــد يــومــن ع ـلــى اجـتـمــاعــه
ب ـبــوتــن الـ ــذي أث ـي ــرت خ ــال ــه املـســألــة
ال ـتــي ت ـسـ ّـمــم ال ـع ــاق ــات ب ــن الـبـلــديــن.
وفتحت تحقيقات ع ـ ّـدة فــي الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ـ ـشـ ــأن ات ـ ـهـ ــامـ ــات ب ــوج ــود
اتصاالت بني مسؤولني روس وأفــراد
م ــن فــريــق حـمـلــة ت ــرام ــب ،فـيـمــا ينفي
هذا األخير باستمرار هذه االتهامات.
كذلك ،صـ ّـرح املتحدث باسم الكرملني
دي ـم ـي ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،بــأنــه ل ـيــس من
املمكن تأكيد أو نفي لقاء نجل ترامب
باملحامية ناتاليا فيسيلنيتسكايا،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ـه ــم «لـ ــم ي ـس ـم ـعــوا بها
أبـ ـ ـدًا» .وق ــال بـيـسـكــوف ردًا عـلــى أحــد

تواجه إدارة
ترامب مشاكل
في تنظيم
عملها ،خصوصًا
في قضايا الهجرة

المحامية الروسية قالت إن لديها
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بروسيا يدعمون كلينتون (أ ف ب)
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روسي ،داخل البالد أو خارجها».
وفي سياق متصل ،اتهم ترامب أمس
مــديــر مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـف ـيــدرالــي
الـ ـس ــاب ــق ج ـي ـم ــس كـ ــومـ ــي ،ب ـت ـســريــب
م ـع ـل ــوم ــات س ــري ــة ل ــوس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام،
ّ
تصرفه بغير القانوني .ونشر
واصفًا
في تغريدة ،عبر صفحته على موقع
«تويتر» ،رابطًا ملوقع شبكة «فوكس
ّ
ن ـ ـيـ ــوز» ،ي ــت ـه ــم ف ـي ــه ك ــوم ــي بـتـســريــب
معلومة سرية للغاية ألحد أصدقائه.
وأف ــادت صحيفة «ذا هـيــل» ،فــي وقت
ً
ســابــق ،نقال عــن مـصــادر لها ،أن أكثر
م ــن ن ـص ــف «امل ـ ــذك ـ ــرات ال ـش ـخ ـص ـيــة»،
ال ـتــي سـجـلـهــا كــومــي بـعــد األح ــادي ــث
م ــع ت ــرام ــب حـ ــول م ـســألــة ص ــات ــه مع
روسيا ،كانت تحتوي على معلومات
سرية .وبحسب املصادر ،كانت أربعة
م ــن ت ـس ـعــة ت ـس ـج ـيــات ت ـح ـمــل عــامــة
«ســري» أو «ســري للغاية» ،وتسربت
املـعـلــومــات الـ ــواردة فيها إلــى وسائل
اإلعـ ــام الح ـق ــا .وك ــان كــومــي ق ــد اتـهــم
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بــال ـض ـغــط عـلـيــه
بـ ـش ــأن ال ـت ـح ـق ـيــق فـ ــي ص ـ ــات فــري ـقــه
املزعومة بروسيا ،وذلــك بعدما أقاله
ترامب من منصبه مطلع أيار املاضي.
في غضون ذلك ،يبدو أن إدارة ترامب
ال تـ ـ ــزال ت ــواج ــه م ـش ــاك ــل ف ــي تـنـظـيــم
ُ
عملها ،في الوقت الــذي لم تشغل فيه
ّ
ك ــاف ــة ال ــوظ ــائ ــف ف ـي ـهــا ،وف ــي مختلف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات .وبـ ـحـ ـس ــب مـ ــا أف ـ ـ ـ ــادت بــه

صـحـيـفــة «واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» ،أم ــس،
ظ ـهــرت نـقـطــة ج ــدي ــدة ضـمــن ال ـصــراع
والنقاش الــدائــر في اإلدارة الداخلية،
ّ
تتعلق بالطرف الحكومي الذي يجب
ً
أن يـكــون م ـســؤوال عــن تطبيق قانون
الهجرة والالجئني.
ولـ ـ ُفـ ـت ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «م ـن ــذ
أن أق ـ ـ ـ ّـر ق ــان ــون ال ـه ـج ــرة وال ـج ـن ـس ـيــة
ف ــي عـ ــام  ،1952أن ـي ـط ــت هـ ــذه املـهـمــة
بـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة .أمـ ـ ــا اآلن ،فـقــد
أصـبــح هــذا التقليد مــوضــع تـســاؤل».
وأشـ ـ ــارت إلـ ــى وث ـي ـقــة م ــوض ــوع ــة مــن
قبل كبار مستشاري البيت األبيض،
ت ـض ـ ّـم ـن ــت اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات ب ـن ـق ــل م ـك ـتــب
ال ـشــؤون القنصلية ،ومـكـتــب السكان
والالجئني والهجرة إلــى وزارة األمــن
ال ــداخـ ـل ــي .إال أن م ــا ي ـن ـبــئ ب ـن ـشــوب
خ ــاف فــي ه ــذا ال ـش ــأن ،تـصــريــح أحــد
امل ـس ــؤول ــن ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض بــأنــه
«إذا لــم يقبل وزي ــر الـخــارجـيــة ريكس
تيلرسون بالتغييرات املقترحة ،فإن
الخطة القاضية بتجريد وزارت ـ ّـه من
صالحياتها في هذا الشأن ،ستنفذ».
وعلى الرغم من أن عملية إعادة تنظيم
وزارة الخارجية ال تــزال قائمة ،إال أن
املـتـحــدثــة باسمها هـيــذر نـ ّـويــر أكــدت
أن «تيلرسون يشدد على أنه يجب أن
يبقى املكتبان في مكانهما» ،مضيفة
ّ
أنه «يرى أن العمل املتعلق بالالجئني
أس ــاس ــي ف ــي م ـه ـمــة الـ ـ ـ ــوزارة وتــأمــن
الحدود ،وحماية الشعب األميركي».
(األخبار)

