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العالم

العالم
ّ
تحليلية
مقالة

ّ
تعثر متواصل في المفاوضات الليبية:
عودة التحشيد العسكري
تقرير

آلية
وس ــط الـفـشــل األم ـمــي فــي إقـ ــرار ّ
الختيار أصحاب المناصب السيادية ،وتعثر
عقد جلسة مـ ّ
ـوحــدة للبرلمان ،يعود
شبح التصعيد العسكري ُلي ّ
خيم على ليبيا،
ّ
وسّــط عــودة كــل طــرف إلــى دينامياته
المتصلة باألطراف اإلقليميين والدوليين،
من دون اعتبار لمقتضيات التفاوض
ّ
ّ
تتجدد التجاذبات الدولية حول امللف
الليبي ،بعدما أخفقت األمــم املتحدة
في قيادة الوساطة السياسية خالل
األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ل ـل ـتــوافــق ع ـلــى آلـيــة
الختيار أصحاب املناصب السيادية
ف ــي املــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة قـبـيــل إج ــراء
ّ
االنتخابات املتفق عليها في كانون
األول /ديسمبر املقبل ،في وقت تعود

ّ
مر حفتر بالقاهرة سريعًا
قبل أن يلتحق بالسيسي
في باريس
فـيــه املــدافــع إل ــى وضـعـيــة االسـتـعــداد
بعد أشهر من الصمت .ووصل اللواء
امل ـت ـقــاعــد ،خـلـيـفــة ح ـف ـتــر ،إل ــى مصر
ف ــي زي ـ ــارة ل ـس ــاع ــات ال ـت ـقــى خــالـهــا
م ـس ــؤول ــن ف ــي املـ ـخ ــاب ــرات وج ـه ــات
س ـي ــادي ــة ،لـيـلـحــق ب ـعــدهــا بــالــرئـيــس
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،عـ ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي،
املـ ــوجـ ــود ف ــي بـ ــاريـ ــس ،ك ــي يـنــاقـشــا
مــع امل ـســؤولــن الـفــرنـسـيــن مــا يمكن
تـقــديـمــه لتحقيق ال ـتــوافــق املـنـشــود،
خـ ــاصـ ــة أن ح ـف ـت ــر يـ ــريـ ــد م ــوافـ ـق ــات
م ــن ع ـ ّـراب ـي ــه ع ـلــى ت ــزوي ــده بــالـســاح
ملــواجـهــة «ج ـمــاعــات مـتـطـ ّـرفــة» بــدأت
ُت ّ
هدده بالفعل.

الرؤية العسكرية التي عرضها حفتر
ف ــي ال ـق ــاه ــرة ت ـت ـحـ ّـدث ع ــن مـحــاصــرة
تنظيم «القاعدة» له من جهة ،وقوات
حكومة «الــوفــاق الوطني» واملرتزقة
الــداع ـمــن لـهــا مــن جـهــة أخـ ــرىَ ،وهــو
سيناريو لــم يكن َ ّمـطــروحــا مــن قبل،
علمًا بــأن قــواتــه نــفــذت عمليات ّ
ضد
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
وسيطرت على معسكر للمغاوير في
مــديـنــة أوب ــاري (ج ـن ــوب) ،فــي خطوة
ُوصفت بأنها محاولة لتأمني املنطقة
ومـ ـن ــع «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» م ــن ال ـت ـم ــرك ــز فــي
قــاعــدة عسكرية فــي الــداخــل الليبي.
أيضًاُ ،رصدت سفن حاملة لألسلحة
خ ــارج املـيــاه اإلقليمية الليبية قالت
قـ ـ ـ ــوات ح ـف ـت ــر إن ـ ـهـ ــا ت ــابـ ـع ــة ل ـتــرك ـيــا
وت ـجــري متابعتها مــن كـثــب ،لتعلن
االس ـت ـن ـف ــار ،خ ــاص ــة أن هـ ــذه الـسـفــن
التي توصف بأنها عسكرية صارت
قــريـبــة مــن منطقة «ال ـه ــال النفطي»
في سرت.
في املقابل ،تباشر «الوفاق» حراكها
ّ
التقيد
على نحو اعتيادي ،ومن دون ّ
ب ــاملـ ـف ــاوض ــات ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ،إذ َوقـ ـع ــت
اتـ ـف ــاق ــات م ــع ق ـط ــر وإي ـط ــال ـي ــا خ ــال
األس ــابـ ـي ــع امل ــاضـ ـي ــة ،وه ـ ــو مـ ــا رأت
فـيــه ال ـعــواصــم الخليجية املتحالفة
م ـ ــع مـ ـص ــر انـ ـتـ ـه ــاك ــا ل ـل ـم ـف ــاوض ــات
ومخرجاتها ،مع اتهامات لطرابلس
ب ــاسـ ـتـ ـم ــراره ــا فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ال ــدع ــم ال ـت ــرك ــي .ل ـكــن أنـ ـق ــرة ،ال ـتــي لم
تـعــد مـسـتـفـيــدة مــؤقـتــا م ــن تـحـ ّـركــات
«الــوفــاق» على خلفية أزمــة طرابلس
االقتصادية ومشكالتها الداخلية ،لم
تدخل كشريك في ّ
أي مفاوضات ،من
ّ
جراء رفض غالبية األطراف إشراكها،
وفــي ّ
مقدمتها فرنسا ومـصــر ،فيما
تجاه
تـبــدي إيطاليا وأملــانـيــا مــرونــة ّ
مشاركتها بصفتها عاصمة مؤثرة
ّ
في امللف الليبي.
على مستوى البرملان الليبي ،أخفقت

ُ
شبح أوباما يطارد سياسة بايدن في سوريا

يخشى رئيس البرلمان عقيلة صالح أن ُيطرح في الجلسة األولى سحب الثقة منه (أ ف ب)

ج ـم ـيــع امل ـ ـحـ ــاوالت ل ـتــوح ـيــد ال ـن ــواب
وع ـ ـقـ ــد ج ـل ـس ــة لـ ـلـ ـم ـ ّـرة األول ـ ـ ـ ــى مـنــذ
 ،2014ألس ـب ــاب بـيـنـهــا االن ـق ـســامــات
القبلية والخالف حول ّ
مقر االنعقاد.
ف ـف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي دع ـ ــا ف ـي ــه رئ ـيــس
ال ـب ــرمل ــان ،عـقـيـلــة ص ــال ــح ،إل ــى جلسة
في بنغازي اليوم اإلثنني ،وصل إلى
غدامس عشرات النواب لعقد الجلسة
ه ـ ـنـ ــاك ،عـ ـل ــى أن آخـ ــريـ ــن ي ــرف ـض ــون

نـقــل الـجـلـســات بـعـيـدًا مــن الـعــاصـمــة
ط ــرابـ ـل ــس .ومـ ــا ي ـخ ـش ــاه ص ــال ــح هــو
م ـن ــاق ـش ــة إم ـ ـكـ ــان س ـح ــب ال ـث ـق ــة مـنــه
وانتخاب خليفة له ،ما جعله يعرقل
ّ
أي تسهيالت لعقد االجتماع بتوافق
الفئة الكبرى من النواب الذين يشارك
بعضهم في الحوار السياسي برعاية
األمــم املـتـحــدة .لكن املـخــاوف الكبرى
ال ـيــوم بــاتــت مـمــا سينتج عــن جلسة

الـبــرملــان مــن ق ــرارات يمكن أن ُت ّ
سبب
مشكالت جسيمة.
ّ
ـواز ،أرجـ ـ ـ ـ ــأت ال ـب ـع ـثــة
عـ ـل ــى خ ـ ـ ــط مـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
األممية الجولة الجديدة من تصويت
أع ـض ــاء «مـلـتـقــى الـ ـح ــوار» عـلــى آلـيــة
اختيار السلطة الجديدة إلى ما بعد
االجتماع النيابي املنتظر ،وذلــك مع
تواصل االنقسامات بني املمثلني الـ75
امل ـش ــارك ــن ف ــي االج ـت ـم ــاع ــات ،وســط

إصـ ـ ــرار أم ـم ــي ع ـلــى أن ت ـك ــون نسبة
التصويت على ال ـقــرارات العتمادها
 %75من إجمالي املشاركني ،وهو ما
أف ـشــل الـتـصــويــت األول ال ــذي شــارك
فيه ّ  71شخصًا .ويفترض أن يختار
ُممثلو الليبيني بني سيناريون بشأن
ّ
َم ــن س ـي ـتــولــون امل ـن ــاصــب ال ـق ـيــاديــة:
ّ
األول ه ـ ــو ت ــرشـ ـي ــح ك ـ ــل إقـ ـلـ ـي ــم مــن
األقــال ـيــم ال ـثــاثــة شـخـصـ ْـن للعرض
عـلــى الجلسة الـعــامــة للجنة الـحــوار
كي يشغال عضوية املجلس الرئاسي،
ُ
َ
جميع
رئيس الوزراء
على أن َينتخب
أعـ ـض ــاء ل ـج ـنــة ال ـ ـحـ ــوار ،ف ـي ـمــا يـعــنّ
رئـيــس املـجـلــس املنتمي إل ــى اإلقليم
األكثر عــددًا رئيس ال ــوزراء .وهــذا ما
ُ ّ
تفضله مصر والسعودية واإلمارات،
ك ـمــا أن ــه ح ــاز غــالـبـيــة األصـ ـ ــوات في
ال ـت ـصــويــت ّ
األول ـ ـ ــيّ .أمـ ــا الـسـيـنــاريــو
ّ
ّ
فينص على انتخاب كل إقليم
اآل ّخــر
ممثليه فــي «الــرئــاســي» ،ثــم ُينتخب
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء م ــن ج ـم ـيــع أع ـض ــاء
اللجنة ،شرط حصوله على تزكية من
إقليمه بما يـعــادل أرب ــع تزكيات من
الجنوب ،وخمسًا من الشرق ،وسبعًا
م ــن ط ــراب ـل ــس ،ع ـلــى أن ي ـعـ ّـن رئـيــس
املـجـلــس املـنـتـمــي إل ــى اإلقـلـيــم األكـثــر
رئيس الحكومة ،وهــذا الخيار
عــددًا ّ
هــو املـفــضــل بالنسبة إل ــى «الــوفــاق»
وتركيا.
ّ
وفـ ـ ــي ظـ ـ ــل غـ ـي ــاب اآللـ ـ ـي ـ ــات املـ ـل ــزم ــة،
وضعف الثقة بعملية التصويت عبر
ال ـهــاتــف م ــن دون وجـ ــود م ــا يضمن
الـسـ ّـريــة ،تتعاظم الشكوك فــي إمكان
مــواص ـلــة اّمل ـس ــار األم ـم ــي .يــأتــي ذلــك
َ
بعدما توقفت التحقيقات التي كان
ُيـ ـفـ ـت ــرض ف ـت ـح ـهــا فـ ــي ش ـ ــأن حـ ــاالت
الــرشــوة قبيل الـتـصــويــت فــي جلسة
الـ ـح ــوار ق ـبــل أس ـب ــوع ــن ف ــي تــونــس،
وهـ ــو م ــا أرج ـ ــئ ح ـتــى الـ ـي ــوم ،وســط
خالفات جوهرية بني جميع األطراف.
(األخبار)

السودان

ّ
المدنيون «يستفيقون» إلى وجودهم« :مجلس الشركاء» خطـوة انقالبية
ّ
بعد طــول رض ــوخ فــي مـلــفــات كثيرة،
أظهر ّإمــا ّانخراطهم في لعبة العسكر
كما في ملف التطبيعّ ،
عجزهم عن
وإما
ّ
ّ
المشاركة في إدارة الدفة بعدما سلموا
أمــرهــم لـ«الشريك» العسكري ،استفاق
المدنيون أخيرًا إلى وجودهم ،معترضين
على خطوة تشكيل «مجلس الشركاء»
بوصفه «خطوة انقالبية»
الخرطوم ــ مي علي
أثــار إعــان رئيس "مجلس السيادة"
فــي ال ـس ــودان ،عبد الـفـتــاح الـبــرهــان،
تـ ـك ــوي ــن "مـ ـجـ ـل ــس ش ـ ــرك ـ ــاء الـ ـفـ ـت ــرة
االنتقالية" ،الكثير من الجدل ،راسمًا
االستفهام حول
الكثير من عالمات
ّ َ
مكوني الفترة
العالقة ّبني
مستقبل
ُ
َ
االن ـت ـق ــال ـي ــة ،امل ـم ــث ــل ــن ف ــي الـعـسـكــر
واملدنيني .و"مجلس الشركاء" ،الذي
يـ ـتـ ـك ـ ّـون م ــن  29عـ ـضـ ـوًا م ــن بـيـنـهــم
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ويـ ــرأسـ ــه
رئيس "مجلس السيادة"ُ ،ع ّدلت من
أجـلــه الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة إلعطائه
الـ ـش ــرعـ ـي ــة الـ ـك ــافـ ـي ــة ،إال أنـ ـ ــه ق ــوب ــل
ب ــاع ـت ــراض ــات ك ـث ـي ــرة ف ــي األوس ـ ــاط

ال ـس ـيــاس ـيــة ،ب ــل ومـ ــن ِق ـ َـب ــل ال ـج ـهــاز
التنفيذي؛ إذ ســارع مجلس الــوزراء
إلـ ـ ـ ّـى رفـ ـ ــض ق ـ ـ ــرار ت ـش ـك ـي ـل ــه ،م ـبــديــا
تحفظاته على الصالحيات الواسعة
التي ُمنحت لــه ،خاصة الفقرة التي
أع ـط ـت ــه ّ
"أي س ـل ـط ــات أخـ ـ ــرى الزم ــة
ل ـت ـن ـف ـيــذ اخ ـت ـص ــاص ــات ــه وم ـم ــارس ــة
سـلـطــاتــه" .فـهــو بــذلــك ،بحسب بيان
رئـ ــاسـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،سـ ـيـ ـك ــون وص ـ ّـي ــا
عـلــى األج ـهــزة املختلفة ،األم ــر الــذي
يـ ـتـ ـع ــارض مـ ــع االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـس ـيــاســي
والوثيقة الدستورية .وحصر البيان
الحكومي سلطات الرقابة واملحاسبة
وتوجيه الفترة االنتقالية باملجلس
الـتـشــريـعــي ،داع ـيــا إل ــى اإلسـ ــراع في
تكوين األخير.
إزاء ذلك ،بدا ّ
العسكري ،ومعه
ن
املكو
ُ ِّ
ّ
الـ ـح ــرك ــات امل ـس ــل ـح ــة املـ ــوقـ ـعـ ــة عـلــى
"اتـ ـف ــاق ج ــوب ــا" ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـقــوى
الـسـيــاسـيــة ،فــي مظهر املنقلب على
الحكومة االنتقالية وأجـهــزتـهــا ،بل
وع ـلــى الــوث ـي ـقــة الــدس ـتــوريــة ذات ـهــا،
ّ
الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـغ ــرب ُمـ ـح ــلـ ـل ــون أن ي ـتـ ّـم
تـعــديـلـهــا مل ـجـ ّـرد إن ـشــاء مـجـلــس ذي
ص ـفــة اس ـت ـشــاريــة ف ـق ــط .وع ـل ــى رغــم
التصريحات التطمينية للمستشار
اإلعالمي لرئيس "مجلس السيادة"،
وت ــأكـ ـي ــده أن ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ــرار تـشـكـيــل
"مجلس الشركاء" ّ
تم بعد عقد العديد

من االجتماعات واللقاءات مع القوى
الـسـيــاسـيــة والـحـكــومــة املــدن ـيــة ،وأن
املـكـ ّـون العسكري لــم ينفرد بالقرار،
إال أن ــه ،وف ــق بـيــان مجلس الـ ــوزراء،
م ــا ت ـ ّـم ــت مـنــاقـشـتــه وامل ــواف ـق ــة عليه
يقصر دور املجلس الوليد على كونه
ّ
جسمًا تنسيقيًا لحل الـنــزاعــات بني
أطــراف الفترة االنتقالية ،وهو ما ال
ينطبق على االختصاصات الــواردة
فــي ق ــرار رئ ـيــس "مـجـلــس ال ـس ـيــادة".

العديد من األحزاب
أعلن
ّ
رفضه التام لوجود جسم
كالمجلس الوليد

ُ
«حزب البعث» :مجلس الشركاء هو نهاية الشراكة التي فرضت
على الثورة والشعب السوداني (أ ف ب)
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َ ّ
كــذلــك ،تـحــفــظ مـجـلــس ال ـ ــوزراء على
استبعاد املرأة والشباب من عضوية
"الـشــركــاء" ،األمــر الــذي يتعارض مع
أولـ ــويـ ــات ال ـف ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة ال ـتــي
تـ ـشـ ـت ــرط إش ـ ـ ـ ــراك امل ـ ـ ـ ــرأة والـ ـشـ ـب ــاب
ّ
بصورة ّعادلة .على أن ُمحللني رأوا
في التحفظات األخـيــرة محاولة من
ّ
ِق َبل الحكومة للعب لصالح إنعاش
ّ
شعبيتها التي تراجعت خالل الفترة
األخيرة .ومع أن قرار تكوين "مجلس
ّ
مجددًاّ ،
نية العسكر
الشركاء" كشف،
ّ
االستئثار بالسلطة ،إال أن ثمة من
ذهب إلى أنه ستكون للقرار تداعيات
إي ـج ــاب ـي ــة ع ـل ــى ال ـف ـت ــرة االن ـت ـقــال ـيــة،
لناحية ّ إمكانية تصحيح مسارها،
عـبــر ف ــض الـشــراكــة مــع الـعـسـكــر .مع
ّ
ذل ــك ،وبحسب مـصــادر مطلعة ،فإن
الـبــرهــان يعمل عـلــى تـعــديــل النقاط
التي أثارت اعتراض مجلس الوزراء
لتمرير القرار.
فــي ه ــذه األجـ ـ ــواء ،لــم تـجــد األح ــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـ ـ ـ ّـدًا مـ ــن رك ـ ـ ــوب مــوجــة
ّ
ال ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـ ــض ،خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل
ّ
تحول
استشعارها إمكانية حــدوث
ف ــي م ـســار ال ـف ـتــرة االن ـت ـقــال ـيــة ّ.ول ــذا،
ف ـهــي س ــارع ــت إل ــى إب ـ ــداء تـحــفـظـهــا،
بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا تـ ـل ــك الـ ـت ــي ورد أسـ ـم ــاء
أعضاء منها ضمن عضوية "مجلس
الـ ـش ــرك ــاء" ،كـ ــ"ح ــزب األمـ ــة ال ـقــومــي"،

الذي ّ
شدد على ضرورة التواصل مع
جميع الشركاء لتصحيح التجاوزات
في قرار تشكيل املجلس ،بما يضمن
عدم ّ
تغول األخير على بقية األجهزة،
ّ
على أن يتم ذلك بالتراضي .وأوضح
ال ـح ــزب ،فــي ب ـيــان ،أن ــه عـنــدمــا طــرح
الفكرة كــان الهدف من "الـشــركــاء" أن
ي ـكــون مــرجـعـيــة قــوم ـيــة تـعـمــل على
معالجة التباينات.
ل ـكــن أح ــزاب ــا أخـ ــرى أع ـل ـنــت رفـضـهــا
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ّ
ـام لـ ـ ــوجـ ـ ــود ج ـ ـسـ ــم ك ــامل ـج ـل ــس
الــولـيــد ،معتبرة أن هـيــاكــل السلطة
االنـتـقــالـيــة الـتـ ّـي وردت فــي الوثيقة
ُ
الدستورية توفر املشورة والتقييم
الــازمــن ألج ـهــزة الـسـلـطــة .ووصــف
رئ ـ ـيـ ــس "ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـبـ ـع ــث ال ـ ـعـ ــربـ ــي"،
يحيى الحسني ،املجلس بـ"املؤسسة
ً
الـ ـلـ ـقـ ـيـ ـط ــة" ،قـ ــائـ ــا فـ ــي ح ــدي ــث إل ــى
"األخ ـب ــار" ،إن "مـجـلــس ُالـشــركــاء هو
ن ـهــايــة ال ـش ــراك ــة ال ـت ــي ف ــرض ــت على
ال ـثــورة والـشـعــب ال ـســودانــي" ،داعيًا
إلــى "الـعــودة إلــى الـشــارع واستعادة
الـثــورة من خاطفيها" .وفــي السياق
نفسه ،اعتبر رئيس "الحزب الوطني
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي" ،ص ــدي ــق ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي ،أن
ال ـس ـل ـط ــات امل ـم ـن ــوح ــة لـ ــ"الـ ـش ــرك ــاء"
ّ
تـجـعـلــه يـتـمــتــع ب ـصــاح ـيــات تـفــوق
املستويني السيادي والتنفيذي مع
تعطيل املستوى التشريعي.

باستثناء استمرار عملية سرقة النفط،
وتــمــديــد حماية الــكــيــانــات الــكــرديــة في
الشمال والجزيرة ،وتشديد ّآليات الحصار ،ال
يبدو أن لدى فريق السياسة الخارجية الجديد
ّ
في واشنطن ّ
محددة في شأن
أي أفكار
مستقبل الحرب على سوريا
لندن ــ سعيد ّ
محمد
ّ
سـيـجــدهــا
ك ـث ـيــرة ه ــي امل ـل ــف ــات ال ـت ــي َ
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي املـ ـنـ ـت ــخ ــب ،جــو
بايدن ،متراكمة على مكتبه في البيت
ّ
ال ـب ـي ـض ــاوي ،ع ـنــدمــا ي ـت ــول ــى رسـمـيــا
مـ ـه ـ ّ
ـام مـنـصـبــه ف ــي الـ ـ ــ 20م ــن كــانــون
ّ
ال ـثــانــي /يـنــايــر املـقـبــل ،ويـتـعــن على
فريقه الحكومي ُّ
البت في ّ
عدة قضايا
حــاس ـمــة ،داخ ـل ـيــة وخ ــارج ـي ــة .وعـلــى
ّ
رغ ــم أن ال ـس ـيــاســات األم ـيــرك ـيــة تـظــل
دائ ـم ــا ف ــي إطـ ــار عــريــض ال يـغـ ّـيــر من
جوهره تعاقب اإلدارات ،جمهورية أو
ديمقراطية ،فإن فريق بايدن ،العاجز
عن تقديم ّ
أي طروحات جذرية سوى
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ل ـح ـظ ــة مـ ــا ق ـب ــل ،2016
ي ـح ـتــاج بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال إلـ ــى تنفيذ
نوع من ّ
فك ارتباط عاجل مع مجموع
ال ـس ـيــاســات االن ـعــزال ـيــة ال ـتــي طبعت
ال ـس ـن ــوات األربـ ـ ــع امل ــاض ـي ــة م ــن حكم
الرئيس ّدونالد ترامب.
ف ــي امل ـل ــف الـ ـس ــوري ت ـح ــدي ـدًا ،وال ــذي
تـتـضــاءل ّ
أهميته النسبية باملقارنة
مع بقية امللفات الساخنة ،وباستثناء
اس ـتــدعــاء بــايــدن لـطــاقــم مــن الـصـقــور
لقيادة الحكومة األميركية في الفترة
امل ـق ـب ـل ــة ،ل ـي ـس ــت هـ ـن ــاك ّ
أي إش ـ ـ ــارات
ّ
واضـحــة إلــى اآلن حــول تبلور تصور
متماسك في شأن التعامل مع الحالة
السورية خــال الفترة املقبلة ،ال على
ّ
املتوسط.
املستوى القصير وال حتى
ّ
املرجح ،لذلك ،أن تستغرق إعادة
ومن
ال ـت ـم ــوض ــع األمـ ـي ــرك ــي تـ ـج ــاه دم ـشــق
ب ـع ـض ــا م ـ ــن الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ق ـ ــد يـ ـمـ ـت ـ ّـد إل ــى
الصيف املقبل ،وال ّ
سيما أن «سوريا»
ّ
ّ
ّ
وعملياتيًا
ملف معقد ،يرتبط عضويًا
ّ
بنتائج التقدم في ملفات أخرى ،على
ّ
رأس ـ ـهـ ــا ال ـت ـس ــل ــح اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،وتـ ـم ـ ّـدد
الهيمنة العبرية على الـجــزء العربي
م ــن ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،نــاهـيــك بـتــوابــع
َ
(عضوي
االحتكاك الفرنسي  -التركي
الناتو) شرق املتوسط.
لـكــن ّأي ــا يـكــن ،ف ــإن ثـ ّـمــة شـبـحــا يحوم
ح ــول س ــوري ــا ،مستبقًا ّ
أي صياغات
مـمـكـنــة ل ـس ـيــاســات ف ــري ــق ب ــاي ــدن في
ّ
وظــل حربه
شأنها .إنه بــاراك أوباماِ ،
ال ـط ــوي ـل ــة الـ ـت ــي أن ـه ـك ــت الـ ـ ـب ـ ــاد ،مــن
دون أن ت ـن ـجــح طـ ـ ــوال ع ـق ــد ك ــام ــل ال
فــي إس ـقــاط الـنـظــام ،وال فــي ثنيه عن
تحالفاته السياسية واالستراتيجية،
ب ــل وم ـن ـحــت روسـ ـي ــا وإيـ ـ ـ ــران ف ـضـ ً
ـاء
للتمركز عسكريًا واقتصاديًا في قلب
منطقة لطاملا ّ
عدها األميركي ساحة
ّ
نفوذ حصرية له .وال شك في أن الفريق
ال ـج ــدي ــد ،ال ـ ــذي ي ـغ ـلــب أن يـ ـق ــودهَ في
َ
وزارة الخارجية أنتوني بلينكن ،خلفًا
ل ـل ـج ـم ـهــوري م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،سيجد
ً
ً
نـفـســه م ـض ـط ـ ّـرًا ،إن ع ــاج ــا أو آج ــا،
ّ
وفــي ظــل انـعــدام فــرص الديمقراطيني
ّ
لتطوير حلول «خلقة» تجاه سوريا،
ّ
أق ــل ــه ب ـص ـفــة ع ــاج ـل ــة ،إلـ ــى االنـ ـط ــاق
مــن سـيــاســات أوبــامــا تـحــديـدًا ،سـ ً
ـواء
للبحث عن أفق لسياسة متباينة مع
الجمهوريني مكانهم من دون
مراوحة
ّ
تغيير ُيذكرّ ،أو لتبني منهج لتنظيف
ال ـت ــرك ــة املـ ـع ــق ــدة وال ـف ــاش ـل ــة بـحـســب
كثيرين في واشنطن ،والتي لن يسهل
املضي قدمًا في ّ
ّ
توجه جديد من دون
ّ
إزالــة آثــارهــا ومخلفاتها في املنطقة،

بــدءًا من التواجد العسكري األميركي
امل ـبــاشــر ف ــي مـنــاطــق ال ـن ـفــوذ ال ـكــردي
وحول التنف على الحدود مع العراق،
مرورًا بأزمة الالجئني السوريني التي
ّ
تفاقمت وال يبدو أنها في وارد الحل
ً
قــريـبــا ،وص ــوال إل ــى الــوجــود املـتــزايــد
للكيان
لإليراني داخل اإلقليم الحيوي
ّ
العبري ،وإمكان إنهاء الحالة الشاذة
ف ــي إق ـل ـيــم إدل ـ ــب ع ـبــر ت ـفــاهــم روس ــي
ّ
 تــركــي ،وف ــوق ذل ــك كــلــه ب ـقــاء الكتلةالـصـلـبــة لـلـنـظــام ال ـس ــوري متماسكة
ومسيطرة على األمور.
كـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــن ،ال ـ ــدب ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ــي
امل ـخ ـضــرم ،وم ـس ــؤول األم ــن الـقــومــي
الــرف ـيــع امل ـس ـتــوى ف ــي إدارة أوب ــام ــا،
وأحـ ــد أرك ـ ــان ال ـح ــرب ُع ـلــى س ــوري ــا،
وص ـ ـ ــف ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة أجـ ـ ــريـ ـ ــت م ـعــه
فـ ــي أيـ ـ ـ ــار /م ــاي ــو املـ ــاضـ ــي س ـيــاســة
أوب ــام ــا ت ـجــاه ســوريــا ب ـ «الـفــاشـلــة»،
ُم ـ ـ ّ
ـرددًا ال ــوص ــف نـفـســه ال ــذي يطلقه
ال ـج ـم ـه ــوري ــون ع ـلــى ت ــرك ــة الــرئ ـيــس
األسبق الفوضوية هناكّ .
وردًا على
س ـ ـ ــؤال ح ـ ــول ن ـه ــج م ـم ـك ــن مـخـتـلــف
لطاقم بايدن تجاه سوريا ُفي حال
وصوله إلى البيت األبيض ،نقل عنه
قــولــه« :ال مهرب مــن االعـتــراف بأننا
ف ــي اإلدارة الــدي ـم ـقــراط ـيــة األخ ـي ــرة
ف ـش ـل ـنــا ،ل ـيــس ب ـس ـبــب عـ ــدم رغـبـتـنــا
ف ــي امل ـح ــاول ــة ،لـكـنـنــا فـشـلـنــا عمليًا.
لـقــد فـشـلـنــا ف ــي مـنــع وق ــوع خـســائــر
مـ ّ
ـروعــة فــي األرواح ،فشلنا فــي منع
ّ
النزوح الجماعي للسكان داخليًا في
سوريا ،وبالطبع خارجيًا كالجئني.

إنه أمر مؤسف ،وسيبقى َطعمه ّ
املر
في ذاكرتي دائمًا».
ولكن مــاذا في جعبة بلينكن لسوريا
عند عودته وزي ـرًا في حكومة بايدن؟
ال تبدو لدى الرجل ّ
أي وصفات جاهزة
 وفــق مقابالته الصحافية األخيرة -مل ــا ي ـم ـكــن لـلـبـيــت األبـ ـي ــض أن يفعله
في املنطقة لـ«تحقيق بعض النتائج
األكـثــر إيجابية» .وفــي مقابلة سابقة
ّ
له من عام  ،2015كان ألقى باللوم في
«الفشل» األميركي هناك على ّ
شماعة
مجموعة من القوى الخارجية« :أعتقد
أن هناك الكثير مــن الـلــوم الــذي يجب
الشروع بتوزيعه ،بــدءًا من السوريني
أن ـف ـس ـهــم ،إيـ ـ ــران وروسـ ـي ــا وغـيــرهـمــا
مــن رعــاة (نـظــام األس ــد) ،جميع الــدول
العربية ،كما الدول املجاورة األخرى»،
ّ
وه ـ ـ ــذه ك ــل ـه ــا ع ـن ــاص ــر مـ ــا زال ـ ـ ــت كـمــا
هــي مــن دون تغيير تـقــريـبــا مـنــذ عــام
 ،2016بــاس ـت ـث ـنــاء اسـ ـتـ ـع ــادة ال ــدول ــة
ّ
الـســوريــة زم ــام امل ـبــادرة وتمكنها من
استعادة السيطرة على أغلب أراضي
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة م ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـددًا بـ ـع ــد ه ــزي ـم ــة

لن تكون هناك ّ
تحوالت
لتغيير الوضع
جذرية
ّ
القائم سوريًا خالل
السنوات القادمة

«الجهاديني» الذين أطلقتهم واشنطن.
واشـتـكــى بلينكن وقـتـهــا ،فــي معرض
تفسيره انعدام الحماس الداخلي في
الواليات املتحدة لدعم تدخل عسكري
واســع فــي ســوريــا ،مــن «الـعــبء الثقيل
ال ـ ــذي ت ــرك ـت ــه الـ ـح ــرب ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــراق»،
كما االنـعـكــاســات السلبية لـ«التدخل
الصعب في ليبيا» .ويبدو أن بلينكن،
الذي اعترف وقت تلك املقابلة  -عشية

ليست هناك أيّ إشارات واضحة إلى اآلن حول تبلور تصوّر متماسك (أ ف ب)

ّ
ت ــول ــي ت ــرام ــب الـسـلـطــة  -بــالـصـعــوبــة
املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــدة ل ـت ـح ـق ـي ــق ه ـ ـ ــدف إسـ ـق ــاط
ال ـن ـظ ــام ،سـيـجــد ب ـعــد خ ـمــس س ـنــوات
ّ ً
تقبال مـتــزايـدًا فــي مؤسسة السياسة
الـخــارجـيــة فــي واشـنـطــن لحقيقة أنــه
ب ـغ ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل الـ ـعـ ـسـ ـك ــري الـ ـش ــام ــل -
املـسـتـبـعــد  -ال ت ـتــوفــر ل ــدى ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة خـ ـي ــارات سـيــاسـيــة واض ـحــة
لإلطاحة بالرئيس بشار األسد.
لكن ذلــك ال ينبغي أن ُيفهم ب ـ ّ
ـأي حال
عـلــى أن بــايــدن سيقبل بـمـبــدأ «إع ــادة
تأهيل» النظام السوري مجددًا ،وعلى
ّ ّ
األغ ـ ـلـ ــب أن إدارت ـ ـ ـ ــه فـ ــي ظ ـ ــل ك ـ ــل ه ــذه
املعطيات ستنتهي إلــى االستمرار في
ُ
استراتيجية هجينة تبقي دمشق تحت
ّ
ّ
مستمر بوسائل عدة اقتصادية
ضغط
وسياسية وعسكرية واستخباراتية:
العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب
وت ـص ـع ـيــدهــا ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى وج ــود
عسكري نشط في سوريا لحماية القوى
الكردية كإسفني دائم في مواجهة سعي
النظام إلــى تحرير األراض ــي السورية
كافة ،واستكمال برنامج سرقة النفط،
ولـ ـك ــن أيـ ـض ــا ال ـض ـغ ــط  -ع ـب ــر ال ـط ــرف
الــروســي  -لتحقيق املكاسب بالنقاط:
كــالـتـفــاهــم عـلــى حـمــايــة مـنــاطــق نـفــوذ
أم ـي ــرك ـي ــة ،ودف ـ ــع ال ـن ـظ ــام إلـ ــى ال ـق ـبــول
بإجراء إصالحات سياسية من شأنها
ـارضــة
أن تـمـنــح ب ـعــض ال ـف ـصــائـ ّـل امل ـعـ ِ
محميًا في الداخل
وجودًا  -ولو شكليًا -
ال ـ ـسـ ــوري ،هـ ــذا بــال ـط ـبــع م ــع اس ـت ـمــرار
اللعب بالورقة السورية واملتاجرة بها
ّ
كــلـمــا سنحت الـفــرصــة فــي «شـطــرنــج»
الصراع البارد بني واشنطن وموسكو.
إذن لــن تـكــون هـنــاك ت ـحـ ّـوالت جــذريــة
لتغيير الــوضــع الـقــائــم سـ ّ
ـوريــا خــال
السنوات القادمة ،ما لم يخرج بايدن
مـ ــن ال ـس ـل ـط ــة م ـب ـك ـرًا ( 78عـ ــامـ ــا) ،أو
يـتــداعــى الـنـظــام ال ـســوري مــن الــداخــل
(وهــو أمــر مستبعد بعد أن نجح في
اخ ـت ـب ــار ال ـ ـنـ ــار) ،أو ت ـت ـسـ ّـبــب فــوضــى
ّ
إقليمية مفاجئة في قلب كل الطاولة
على جميع الفرقاء (وهذا قطعًا ليس
مــن مصلحة ال ـطــرف اإلســرائـيـلــي في
املعادلة).

