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العالم

تقرير

ّ
«حج» خليجي إلى البيت األبيض« :تبويس لحى» ببركة
الفترة
يستضيف الرئيس دونالد ترامب في ً
القصيرة المقبلة ،الزعماء الخليجيين كال
على حدة ،في محاولة لتعبيد الطريق
أمام القمة األميركية  -الخليجية التي
يفترض أن تنعقد الربيع المقبل .محاولة ال
يبدو أنها ستؤدي ،حتى في حال نجاحها،
إلى حسم الخالف وانطواء صفحته ،بالنظر
إلى التركيز األميركي على بعد واحد ال يخلو
من الزيف ،واستمرار التناوش بين «األشقاء»
على الجبهات كافة
يـسـتـعــد زعـ ـم ــاء ال ـخ ـل ـيــج ل ــ«ال ـح ـ ّـج»
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة،
تـ ـب ــاع ــا ،ف ـ ــي شـ ـ ـه ـ ـ َـري آذار /م ـ ــارس
ونـيـســان /أبــريــل املقبلني ،للتباحث
فــي إمكانية انعقاد القمة األميركية
 ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ـت ــي أض ـح ــت تـقـلـيـدًاس ـن ــوي ــا ،م ـنــذ ان ـع ـق ــاد أول ل ـق ــاء من
هــذا الـنــوع فــي منتجع كــامــب ديفيد
الــرئــاســي األمـيــركــي عــام  ،2015إبــان
عهد الرئيس السابق ،بــاراك أوباما.

تواصل دول المقاطعة
محاولتها إيجاد بديل سياسي
لـ«نظام الحمدين»
وفيما ال يزال من غير الواضح ما إذا
كانت تلك املباحثات املرتقبة ستسفر
عــن انعقاد القمة بنسختها الرابعة
بعد القمة األخيرة التي انعقدت في
ال ـعــاص ـمــة ال ـس ـع ــودي ــة ال ــري ــاض في
ً
أيـ ـ ــار /م ــاي ــو امل ــاض ــي ،ي ـب ــدو أن كــا
مــن طرفي األزم ــة الخليجية يستعد
لتجميع أكـبــر عــدد ممكن مــن أوراق
ال ـ ـقـ ــوة فـ ــي ج ـع ـب ـت ــه ،والـ ـت ــوج ــه بـهــا
ً
إلــى البيت األب ـيــض ،أم ــا فــي تعزيز
مـحــاوالتــه اجـتــذاب الحبل األميركي

ُ
إل ــى جــان ـبــه ،ف ــي وق ــت ال ت ـظ ـهــر فيه
واش ـن ـطــن عــزمــا عـلــى حـســم الـخــاف
لصالح أي من حلفائها.
وفـ ـق ــا ل ـل ـم ـع ـلــومــات الـ ـت ــي أدلـ ـ ــى بـهــا
م ـ ـسـ ــؤولـ ــون أمـ ـي ــركـ ـي ــون كـ ـب ــار قـبــل
يومني ،فإن أول الواصلني إلى ضيافة
الرئيس دونالد ترامب سيكون ولي
العهد السعودي ،محمد بن سلمان،
مـنـتـصــف آذار ،يـلـيــه ول ــي ع ـهــد أبــو
ظبي ،محمد بن زايد ،بعد يومني ،ثم
يتبعهما أمـيــر قـطــر ،تميم بــن حمد
آل ث ــان ــي ،ف ــي ن ـي ـســان .ل ـق ــاءات تــأمــل
الواليات املتحدة ،بحسب ما ذكر أحد
املسؤولني املشار إليهم ،أن تسفر عن
«ح ــل ال ـخــاف قـبــل الـقـمــة» املـفـتــرض
انعقادها في واشنطن أواخر الربيع،
«للسماح بتركيز أكبر على الشؤون
االستراتيجية األخ ــرى مثل إي ــران».
هذا الهدف يكاد التشديد عليه يكون
جامعًا لكل التصريحات األميركية
بـشــأن األزم ــة الخليجية ،الـتــي يبدو
أن رؤيــة وزارت ــي الخارجية والــدفــاع
لحيثياتها وكـيـفـيــة الـتـعــامــل معها
تركت تأثيرها على البيت األبيض،
ً
الـ ــذي ب ــات «أك ـث ــر اعـ ـت ــداال وت ــوازن ــا»
فــي إدارة ال ـخــاف ،بـعــدمــا أظـهــر في
بداياته انحيازًا واضحًا ضد قطر.
ِ
ه ــل يـعـنــي ذل ــك أن اإلدارة األمـيــركـيــة
ستنجح في ّ
لم شمل حلفائها؟ يوحي
الـتــركـيــز ال ــدائ ــم عـلــى مـلــف «مـكــافـحــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» دون س ـ ـ ـ ـ ــواه ،وت ـش ـج ـي ــع
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ق ـطــر ع ـلــى ات ـخــاذ
خطوات «أكثر تقدمًا» في هذا املجال،
وم ـك ــاف ــأت ـه ــا إيـ ــاهـ ــا ع ـل ــى «الـ ـط ــاع ــة»
بسلسلة اتفاقيات تم توقيعها خالل
«الـ ـح ــوار االس ـتــرات ـي ـجــي األم ـي ــرك ــي -
ال ـق ـطــري» ال ــذي انـعـقــد أواخـ ــر كــانــون
الثاني /يناير املاضي ،بــأن واشنطن
قد تنجح في جمع القادة الخليجيني
تـحــت ه ــذه الــاف ـتــة ،ب ـغــرض ال ـخــروج
ب ـم ـش ـه ــد «ت ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــي» عـ ـل ــى «ت ـع ــزي ــز
فاعليتنا على الكثير مــن الجبهات»
(على حد تعبير وزير الدفاع جيمس
مــاتـيــس) ،وهــو مشهد بإمكان أي من

أظهر دونالد ترامب ،في بدايات األزمة ،انحيازًا واضحًا ضد قطر (أ ف ب)

ُ ّ
طرفي األزمة ادعاؤه انتصارًا له .تعزز
االحتمال املتقدم التصريحات األخيرة
ال ـص ــادرة عــن املـســؤولــن الخليجيني
والـتــي يتقدمها اثـنــان :أولهما لوزير
ال ـخــارج ـيــة ال ـق ـط ــري ،مـحـمــد ب ــن عبد
الرحمن آل ثــانــي ،أعـلــن فيه استعداد
بــاده للمشاركة فــي القمة األميركية
 الخليجية ،معربًا عــن اعـتـقــاده بأن«ال ـ ــوض ـ ــع س ـي ـك ــون ت ـح ــت ال ـس ـي ـطــرة
ف ــي ال ـن ـهــايــة» ،م ـش ــددًا عـلــى أن «قـطــر
ال تــدخــر جـهـدًا فــي مكافحة اإلره ــاب،
ويمكن لجميع الدول أن تفعل املزيد».
وث ــان ـي ـه ـم ــا ل ــوزي ــر الـ ــدولـ ــة ل ـل ـشــؤون
ال ـخــارج ـيــة اإلم ــارات ــي ،أن ــور قــرقــاش،
ال ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـب ــر ،ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،أن «ل ـ ــدول

املقاطعة الفضل في التنازالت القطرية
لواشنطن في ملف تمويل اإلره ــاب»،
م ــؤك ـدًا أن تـلــك الـ ــدول «سـتـسـتـمــر في
ضـغـطـهــا لـتـكـســب تـ ـن ــازالت إضــافـيــة
ضد التطرف واإلرهاب ،حتى وإن جاء
الحصاد عبر عواصم أخرى».
لكن هــذا الستار ال ــذي يتلطى خلفه
جـمـيــع امل ـع ـن ـيــن ب ــاألزم ــة ،ال يخفي
حـقـيـقــة أن ل ـل ـخــاف ب ــن «األشـ ـق ــاء»
الخليجيني أب ـعــادًا سياسية أخــرى،
قــد ال تـكــون اإلدارة األمـيــركـيــة راهنًا
م ـع ـن ـيــة ب ــال ـع ـم ــل ع ـل ــى م ـعــال ـج ـت ـهــا،
ً
ف ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ــن أن إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ت ــوص ــل
ً
الــوس ـطــاء املـحـلـيــن (ال ـكــويــت مـثــا)
إل ــى تـســويــة بـشــأنـهــا ت ـبــدو ضعيفة

أك ـث ــر م ــن أي وقـ ــت م ـض ــى .م ــن هـنــا،
فــإن احتمال تحقق مصالحة بينية
مماثلة ملا شهده عام  2014عقب أزمة
س ـحــب ال ـس ـف ــراء يـبـقــى ف ــي مـسـتــوى
الـهـشــاشــة أق ـلــه عـلــى امل ــدى املـنـظــور،
لـتـتـقــدم اح ـت ـمــاالت أخ ــرى (لـيــس من
بينها التصعيد العسكري) ،فحواها
اسـتـمــرار دول املقاطعة فــي محاولة
تقويض النظام القطري مع ادعائها
خـ ــاف ذلـ ــك ف ــي ال ـع ـل ــن ،وإص ــراره ــا
ع ـلــى هــامـشـيــة «ال ـق ـض ـيــة الـقـطــريــة»
(قـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي،
عــادل الجبير ،األسـبــوع املــاضــي ،في
بــروك ـســل ،إن «ق ـطــر قـضـيــة صغيرة
أم ــام امل ـل ـفــات ال ـهــامــة ف ــي املـنـطـقــة»)،

األردن

تعديالت «ما بعد األزمة» :مكتب الملك والحكومة ورئاسة األمن
عمان ــ األخبار
ب ـعــد م ـ ــرور  21ش ـه ـرًا م ــن واليـ ـت ــه ،أج ـ ــرى رئـيــس
الوزراء األردني ،هاني امللقي ،التعديل السادس على
حكومته التي اجتازت امتحان الثقة قبل أيام ،بنسبة
وصلت إلــى  %55ممن حـضــروا جلسة التصويت
في مجلس الـنــواب ،فيما وافــق امللك عبد ّالله الثاني
على هذا التعديل يوم أمس ،علمًا بأنه تسلم التقرير
السنوي ألعمال الحكومة في ال ــ 2017بداية شباط
الـجــاري .التعديل الــذي كــان متوقعًا منذ مــدة شمل
 9وزارات ،لـكــن بقيت الـخــارجـيــة بـعـيــدة عــن دائ ــرة
التغيير ،ما يعني أن سياسة النظام وما يرتبط بها
مــن تحالفات إقليمية ودولـيــة ستبقى على مــا هي
عليه ،وال سيما مــع ع ــودة الـعــاقــات الديبلوماسية
مــع إســرائ ـيــل وح ـصــول املـمـلـكــة عـلــى حصتها من
املـســاعــدات األميركية قبل أقــل مــن أسبوعني ،وهي
من املساعدات األسخى التي تقدمها واشنطن إلى
حلفائها ،ووصلت إلى ستة مليارات دوالر على مدى
خمس سنوات.
رغم أن التعديل سلوك روتيني ،فإنه يعني أن األزمات
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــي ع ـص ـفــت بــامل ـم ـل ـكــة ،وخ ـصــوصــا
اإلعــان األميركي بأن القدس «عاصمة إلسرائيل»،
و«حــادثــة الـسـفــارة» اإلسرائيلية ،ســارت كلها نحو
مربع االستقرار ،وهي السمة الدائمة للديبلوماسية
األردنية ،مع العلم بأن امللك تولى ملف القدس بنفسه
ال الحكومة ،كما جــرت الـعــادة ،وأج ــرى عــدة لقاءات
وزيارات دولية برفقة وزير الخارجية أيمن الصفدي.
لكن مــاذا يعني هــذا التعديل على الصعيد الداخلي

فــي ظــل األزمـ ــة االقـتـصــاديــة واس ـت ـمــرار اإلجـ ــراءات
الحكومية القاسية؟ لعل من أهم التعديالت ما طاول
حقيبة الداخلية ،والوزير الجديد هو سمير املبيضني
اآلتي من الوزارة نفسها ،علمًا بأنه كان قد ّ
تدرج من
محافظ العاصمة عمان عام  2009إلى منصب أمني
عام الداخلية عام  ،2014وقبل شهرين جاء تعيينه
فــي مجلس مفوضي الهيئة املستقلة لالنتخابات.
وتــرافــق هــذا التغيير فــي حقيبة الداخلية مــع تعيني
مــديــر جــديــد لــأمــن الـعــام ،علمًا بــأن امللقي كــان قد
ً
قال إن اململكة شهدت خالل املدة األخيرة خلال في
املنظومة األمنية ،نظرًا إلى تكرار حوادث السطو منذ
بداية العام الجاري.
ال ـن ـق ـطــة األبـ ـ ــرز ف ــي ت ـعــديــل امل ـل ـقــي تـعـيـيـنــه نــائـبــن
ل ــه ،أحــده ـمــا ان ـت ـقــل م ــن رئ ــاس ــة مـكـتــب امل ـل ــك ،وهــو
جعفر حـ ّـســان ،كـمــا سـيـكــون وزي ــر دول ــة للشؤون
االقتصادية ،والنائب اآلخر هو جمال الصرايرة الذي
سيكون أيضًا وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء .أما
األولّ ،
حسان ،فكان وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي
الحراك
فــي الحكومات الخمس التي تعاقبت قبيل
ّ
األردنــي وأثناءه ،في كانون الثاني  ،2011وقد تقلد
منصب محافظ األردن في البنك الدولي وبنك التنمية
اإلسالمي وبنك اإلعمار األوروبــي ،إلى أن انتقل إلى
مكتب امللك عام  .2014وكان حسان قد بدأ سيرته
ضمن البعثة األردنية الدائمة لدى األمم املتحدة في
جنيف ،وكان قائمًا بأعمال السفير ونائبًا للسفير
األردنــي في واشنطن ،أي إنه عاصر مــروان املعشر
واشنطن.
عندما كان األخير سفيرًا في
ّ
أمــا ال ـصــرايــرة ،فهو ابــن الــدولــة ،وتـســلــم عــدة مــرات

حـقـيـبــة ال ـبــريــد واالتـ ـص ــاالت بــاإلضــافــة إل ــى وزارة
النقل ،وعــاصــر امللكني حسني وعبد الـلــه ،كما كان
نائبًا فــي أول انتخابات برملانية بعد رفــع األحكام
العرفية عــام  .1989والـصــرايــرة هــو رئيس مجلس
إدارة شركة «البوتاس العربية» ،وممثل وزارة املالية
ه ـنــاك ،وق ــد ج ــاء تعيينه بـهــذه الـصـفــة مـنــذ نيسان
 ّ ،2017لـكــن ه ــذا التعيني يستحضر صفقة الـغــاز
التي وقعتها «البوتاس» و«البرومني» الستيراد الغاز
من إسرائيل ملدة  15سنة مقابل  771مليون دوالر.
و ّك ــان اس ــم ال ـصــرايــرة قــد ورد قـبــل ع ــدة أي ــام حني
وقع مع القوات املسلحة مذكرة تفاهم لتمويل شراء
كــامــل مـعــدات وأج ـهــزة مصنع فــاتــر تـعــود ملكيته

ّ
الموسعة
تغطي صالحيات الملك
في  2016على دور الحكومة
إلى الجيش ،علمًا بأن «البوتاس» عضو في مجلس
إدارة هذا املصنع الذي يخضع اآلن للتصفية ،على أن
يستفاد من مبنى املصنع وبنيته التحتية في منطقة
غــور الـصــافــيُ .
وسـبـقــت هــذه املــذكــرة باتفاقية بني
«الـبــوتــاس» والجيش لحماية بعض املنشآت املهمة
التي تمت خصخصتها في بداية األلفني لقاء مبلغ
زهيد مقارنة مع األربــاح التي تم تحقيقها بعد ذلك
بعام.
في جملة التعديالت ،جاء سمير مراد وزيرًا للعمل،
وهو رجل أعمال وشغل مناصب رفيعة ،كما سبق
أن تسلم الحقيبة نفسها في حكومة سمير الرفاعي

التي أقالها امللك بفعل الضغط الشعبي بعيد انطالق
ال ـحــراك األردنـ ــي ،كــذلــك شغل م ــراد رئــاســة مجلس
إدارة شــركــة تــوزيــع الـكـهــربــاء األردنـ ـي ــة ،عـلـمــا بــأن
كامل أعضاء مجلس اإلدارة هم ممثلون عن شركة
كهرباء اململكة السـتـثـمــارات الـطــاقــة ،وهــي مملوكة
بــال ـكــامــل ملــؤس ـســة ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي .وبينما
شمل التعديل  5وزارات أخــرى هــي :املـيــاه ،والبيئة،
ُواألوقاف ،والشباب ،ووزير الدولة للشؤون القانونية،
أعلن أن رئيس الــوزراء سيخضع لعالج مكثف بعد
تشخيص ورم سرطاني لديه ،ما سيعني أن الدور
األكبر سيكون لنائبيه في املرحلة املقبلة.
وتخضع إعــادة تشكيل الحكومة في األردن عادة
العـتـبــارات عــدة تلفها نقاشات مطولة حــولــه ،لكن
خيارات التعديل تكون غالبًا محصورة بأشخاص
لديهم باع في العمل االقتصادي والسياسي ومن
املوالني للنظام حصرًا ،وذلك بعد توسيع صالحيات
امللك وفق التعديالت الدستورية عام  ،2016إذ ينص
الـتـعــديــل عـلــى مـمــارســة املـلــك صــاحـيــات متعددة
«منفردًا» ،منها تعيني ولي العهد ونائب امللك ورئيس
وأعضاء مجلس األعيان ورئيس وأعضاء املحكمة
الدستورية ،وقائد الجيش ،ومدير املخابرات ،ومدير
ال ـ ــدرك ،م ــن دون تــوقـيــع رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ومجلس
الــوزراء .مع ذلــك ،ما زالــت اإلصالحات املطلوبة من
الحكومة الستمرار برنامج اإلصــاح االقتصادي
بــال ـشــراكــة م ــع ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي مـسـتـمــرة،
والتشكيلة الجديدة مطالبة باملزيد من اإلج ــراءات
الصعبة ،فيما ال يمكن ّ
التنبؤ بكيف ومتى سيكون
االنفجار الشعبي رفضًا للنهج االقتصادي الجاري.

