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العالم

على الغالف

حرب الشياطين في الخليج

في الجزء الطافي من المنازلة
المحتدمة بين السعودية واإلمارات
من جهة ،وقطر من جهة ثانية،
ثمة ضرب ماكر من لعبة الحقيقة
والزيف .وسوف تبدو التصريحات
المنسوبة ألمير قطر تميم بن حمد،
مجرد المقدح ـ الذريعة لصوغ رواية
ّ
المتحول منذ
منسجمة مع الواقع
قمة الرياض في  20أيار الماضي.
سلوك الثنائي السعودي ـ اإلماراتي ال
ينطوي على جديد ،بقدر ما يحمل
إلينا مستوى اإلدقاع في المقاربة
والفجور في الخصومة .والنتيجة
هي لعبة اإلعالم الذي ُيراد
األوليةّ ،
ّ
منه أن يمثل الواقع بمعزل عن نية
تفكيك لغز األسباب الحقيقية وراء
ما جرى وتوقيته .حكاية المواقيت
هي األخرى ليست منفردة ،فقد
اختارت أطراف النزاع ميقاتًا
ّ
موحدًا لبدء الخصومة
فؤاد إبراهيم
القطرية ،أنهم ما نقموا من
في السردية
ّ
الدوحة إال ألنها شقت منذ عام 1995
دربًا في السياسة الخارجية ال يلتقي
مــع الشقيقة الـكـبــرى ،أي الـسـعــوديــة،
وي ـف ـص ـل ـه ــا ع ـ ــن مـ ـ ـج ـ ـ ّـرة االس ـت ـت ـب ــاع
املستديم فــي ملفات املنطقة والعالم.
ال ـســرديــة ال ـس ـعــوديــة تـعـتـنــق مـقــاربــة
مـضــادة تـقــوم على اعـتـبــار ذلــك العام
بــدايــة انشقاق وخــروجــا عــن اإلجـمــاع
الخليجي ،الذي لم يحصل قط ،بدليل
ملفات الخالفات الثنائية بني الشقيقة
ال ـك ـب ــرى م ــع ك ــل الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
مجلس التعاون الخليجي ،واملرتبطة
بالحدود وتقاسم النفط فــي املناطق
املتنازع عليها.
َ ّ َ
ت ــدخ ــل س ــاح «األرش ـي ــف» فــي الـنــزاع
امل ـ ـف ـ ـتـ ــوح ،فـ ـك ــان اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي
واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى تـ ـغ ــذي ــة
«ش ـي ـط ـنــة» ق ـطــر ب ـمــا ّ
زوده ب ــه فــريــق
املستشارين لثنائي محمد بــن زايــد،
ومحمد بن سلمان ،من أسرار وخبايا.
بقي شيوخ الدوحة تحت وطأة املباغتة

أخطر ما في تسريبات العتيبة،
إظهار الدعم اإلماراتي البن سلمان
ثمة حرب غاز يخوضها ابن
سلمان مع قطر الخارجة عن
دائرة سيطرة الرياض
اإلع ــامـ ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ـ ـ اإلم ــاراتـ ـي ــة،
اعتقادًا منهم بأنها «زوبـعــة» عابرة،
واكتفوا بنفي التصريحات املنسوبة
للشيخ تميم ،ولكن بعد ساعات بدا أن
ثمة «مكيدة» كبرى نسجت خيوطها
ق ـب ــل ق ـم ــة الـ ــريـ ــاض ب ـش ـه ــور .ت ـح ـ ّـدث
وزي ــر الـخــارجـيــة الـقـطــري محمد عبد
الرحمن آل ثاني ،عن  13مقالة نشرت
في الصحف األميركية ضد قطر .لكن
أبـ ـع ــاد ال ـح ـم ـلــة ت ـت ـج ــاوز ال ـص ـحــافــة،
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا كـ ـشـ ـف ــت ع ـ ـنـ ــه تـ ـس ــريـ ـب ــات
البريد اإللكتروني للسفير اإلماراتي
يــوســف العتيبة ،فــي واشـنـطــن ،وبــدا

ّ
أن أوركـسـتــرا حــرب منظمة تدير هذا
النزاع بطريقة ممنهجة.
ّ
تــدخـلــت امل ـهــارة التقنية فــي الحملة،
وعملت القرصنة والقرصنة املضادة
ع ـلــى تـهـيـئــة م ـس ــرح م ـفــاض ـحــة غير
مسبوقة ،وبــات بإمكان املــرء االطالع
على دسائس السفراء الخليجيني في
واشنطن ،والسقوط املريع ملؤسسات
مرموقة تتلطى وراء عناوين محتشمة
«ث ـي ـنــك ت ــان ــك» ع ـلــى غـ ــرار «مــؤسـســة
ّ
املمولة
الدفاع عن الديموقراطيات»،
مــن امل ـل ـيــارديــر اإلســرائ ـي ـلــي وحليف
نتنياهو شيلدون أديلسون .تكشف
الـ ـتـ ـس ــريـ ـب ــات ،أن أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـف ــري ــق
اإلداري فيها كــانــوا يـعـمـلــون مـجـ ّـرد
م ـس ـت ـشــاريــن ل ــدى ي ــوس ــف الـعـتـيـبــة،
ّ
ويذكر بالدور الشيطاني الــذي لعبه
بندر بن سلطان ،سفير الــريــاض في
واش ـن ـطــن ألك ـثــر م ــن عـقــديــن ( 1983ـ
 ،)2005وإف ـســاده النخبة السياسية
واإلعالمية في الواليات املتحدة.
دي ـف ـيــد اغ ـنــات ـيــوس الـ ــذي ك ـتــب أكـثــر
م ــن م ـق ــال ــة ف ــي ص ـح ـي ـفــة «واش ـن ـط ــن
ب ــوس ــت» ع ــن مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،من
أبـ ــرزهـ ــا م ـقــالــة ع ـق ــب ل ـق ــاء ّس ـل ـم ــان ـ ـ
أوبــامــا فــي أيـلــول  ،2015يبشر فيها
ب ـت ـت ــوي ــج بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان مـ ـلـ ـك ــا ،حـظــي
بـ«حسن وفادة» األخير حني زاره في
ال ــري ــاض واسـتـقـبـلــه ف ــي مـكـتـبــه ملــدة
ساعة ونصف الساعة ،ثم كتب مقالة
إطــرائ ـيــة فــي  20نـيـســان املــاضــي عن
«األمير الطموح» الــذي يعيد تشكيل
صورة بالده.
بيد أن أخطر ما في تسريبات البريد
اإللكتروني للسفير العتيبه أمران:
*تـ ـظـ ـهـ ـي ــر الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق اإلم ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ــي ـ ـ
األم ـيــركــي لــدعــم خـطــة تــأهـيــل محمد
بن سلمان لوالية العرش.
*ت ـص ـن ـي ــف الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات
وتــرك ـيــا كــداع ـمــن لـلـعـنــف ،كـمــا جــاء
فــي خطاب لنائب الرئيس األميركي
السابق جو بايدن ،في  3تشرين األول
 .2014العتيبة أبدى أسفه ملستشارة
األمن القومي للرئيس أوباما ،سوزان
رايس ،التي وعدت بأنه سوف يصدر
بيان توضيحي من مكتب بايدن.
ف ــي ال ـعــن األول ـ ــى ،ثـمــة قـضــايــا ق ــد ال
ي ـع ـيــرهــا اإلع ـ ــام اه ـت ـمــامــا ،وم ــا كــان
ً
يحتل الصدارة بات مهمال .إنه قانون
ّ
ال ـغــوايــة ،فالتصريحات الـتــي فــجــرت
حرب الشياطني في الخليج ،انفصلت
عــن سـيــاق املـعــركــة ،وفـقــدت وظيفتها
لحظة اشتعال الـحــرب .وال بــد مــن أن
نفتح العني األخرى كي نرى ما ال يراد
لنا رؤيته من الجزء املستور.
يـ ـخـ ـب ــر املـ ـتـ ـخ ــاصـ ـم ــون والـ ــوس ـ ـطـ ــاء
عـلــى ال ـس ــواء ب ــأن ال ـع ــودة إل ــى وثيقة
املصالحة الخليجية ( )2014كمرجعية
لتسوية الـخــاف بــن قطر والشقيقة
الكبرى ذات صالحية منتهية ،برغم
من عدم التزام الجانب القطري ببعض
ب ـن ــوده ــا ،ومـ ــن بـيـنـهــا وقـ ــف الـحـمـلــة
اإلعالمية على النظام املصري بقيادة
عبد الفتاح السيسي ،ورفع الغطاء عن
جماعة اإلخ ــوان املسلمني ،والتماهي
م ــع «اإلج ـ ـم ـ ــاع» ال ـخ ـل ـي ـجــي بــدمـغـتــه
السعودية .شــروط قبلت بها الدوحة
ولــم تلتزم بها ،والتفسير القطري ما
قـبــل الـتــوقـيــع عـلــى «وثـيـقــة الــريــاض»
وبعده ،أن قطر لن تتنازل عن سيادتها
واستقالل قرارها الوطني.
الـشــروط اإلضــافـيــة التي أبلغها امللك
س ـل ـم ــان إلـ ـ ــى أمـ ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ص ـبــاح
األح ـ ـمـ ــد ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ت ــرق ــى إل ــى
مـسـتــوى الـعـقــوبــات :وق ــف كــل أشـكــال
التعاون مع إيران ،وطرد قادة حماس،
ورفع الغطاء عن «اإلخوان املسلمني»،
وإغ ــاق قـنــاة «الـجــزيــرة» ومؤسسات
إع ــام ـي ــة ت ـع ـمــل م ــن خ ـ ــارج الـ ـح ــدود،
ّ
ه ــي لـيـســت ال ـســلــة ال ـكــام ـلــة لـلـشــروط
السعودية.

من منظور سعودي ،فإن زيارة ترامب هي بمثابة تفويض ضمني للمملكة بإدارة السياسة اإلقليمية (عن الويب)

قطع العالقات والحصار المضروب هو لغاية تفاوضية (عن الويب)

بطبيعة ال ـح ــال ،ف ــإن مــن غـيــر املمكن
السير مع االخـتــزال السياسي لألزمة
إل ــى م ــا ال ن ـهــايــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
ال ش ـ ّـيء يـنـفــك عــن الـسـيــاســة .ينبغي
ً
الـ ـت ــوق ــف ق ـل ـي ــا ع ـن ــد زي ـ ـ ـ ــارة مـحـمــد
ب ــن س ـل ـمــان ،ال ـخــاط ـفــة إل ــى مــوسـكــو،
ّ
واملتمحورة ،في العلن ،حول التنسيق
الـ ـثـ ـن ــائ ــي ف ـ ــي مـ ـل ــف الـ ـنـ ـف ــط (ض ـب ــط
إمـ ــدادات النفط فــي األس ــواق العاملية
ط ـم ـعــا ف ــي ارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـع ـ ــار) ،فـيـمــا
ّ
يلمح تصريح وزير الطاقة والصناعة
وال ـثــروة املعدنية خالد الـفــالــح ،فــي 3
حزيران الجاري ،حول خطط استثمار
«أرامكو» في مشاريع الغاز في العالم،
ّ
إل ــى أن ثـمــة ح ــرب غ ــاز يـخــوضـهــا بن
ّ
سـلـمــان مــع قـطــر الـتــي تـتـصــدر ال ــدول
ّ
امل ـص ـ ّـدرة لـلـغــاز امل ـســال فــي ظ ــل تــزايــد
الطلب عليه في األس ــواق العاملية ،ما
ّ
ي ـعــزز مــن طموحاتها فــي الـفـكــاك عن

الوصاية السعودية .وكالة «بلومبرغ»
أرجـعــت فــي تقرير لها ،أول مــن أمــس،
أسـبــاب ال ـنــزاع بــن الـسـعــوديــة وقطر،
إلى االستقالل املالي لدى األخيرة ،ما
أت ــاح لـهــا ال ـخــروج عــن دائ ــرة سيطرة
الرياض.
ف ــي امل ـ ــؤاخ ـ ــذات ال ـس ـع ــودي ــة ،إن قـطــر
بوصفها عضوًا في «التحالف العربي
لــدعــم الـشــرعـيــة ف ــي ال ـي ـمــن» ،مطالبة
بتسديد ّ
حصتها من فاتورة الحرب.
كان امللك سلمان قد ألزم أمير الكويت
بدفع عشرة مليارات دوالر ،كجزء من
االلتزام املالي إزاء التحالف.
لـ ــم تـ ـك ــن ل ـق ـط ــر مـ ـش ــارك ــة وازن ـ ـ ـ ــة فــي
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،ولـ ـ ــم ُيـ ـسـ ـم ــح لـ ـه ــا فــي
األصـ ـ ـ ــل ب ــاملـ ـش ــارك ــة فـ ــي صـ ـن ــع قـ ــرار
الـحــرب والـسـلــم فــي الـيـمــن ،كما تفعل
السعودية واإلمــارات اآلن .األدلــة التي
ّ
يقدمها اإلعــام السعودي واإلماراتي

عـ ـ ـل ـ ــى اح ـ ـت ـ ـض ـ ــان ق ـ ـ ـطـ ـ ــري ل ّـ ـ ــ«حـ ـ ــزب
اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ال ـي ـم ـن ــي ،املـ ـص ــن ــف عـلــى
جماعة «اإلخــوان املسلمني»( ،دع عنك
دعم قطر لحركة أنصار الله) ،هي من
نوع اإلسقاط املتأخر .في هذا السياق،
فإن حشد األدلــة ،كما فبركتها ،يخدم
هدف «الشيطنة» ليس إال.
ّ
ب ـم ـعــزل ع ــن كـ ــل م ــا س ـب ــق ،فـ ــإن «قـمــة
الرياض» كانت فارقة باملعنى الدقيق
للكلمة ،وه ــي تصلح إلرس ــاء ثنائية
ّ
«مـ ــا ق ـب ــل» و«مـ ـ ــا بـ ـع ــد» .وإن وص ــف
ترامب زيارته للسعودية بالتاريخية،
ون ـع ــت وث ـي ـق ــة ال ـت ـف ــاه ــم ب ــن سـلـمــان
وت ــرام ــب بـغـيــر امل ـس ـبــوقــة ،وف ــق وزيــر
الـخــارجـيــة ع ــادل الجبير فــي املؤتمر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،مـ ــع نـ ـظـ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي
ري ـك ــس ت ـي ـل ـيــرســون ف ــي ال ــري ــاض في
ّ
تصور
 20أيــار املــاضــي ،يـصــدران عــن
مسبق ملا سيكون عليه شكل العالقة
منذ اللحظة التي تطأ فيها قدم ترامب
الرياض.
بـعــد ال ــزي ــارة ،ق ــام ال ـن ـظــام الـسـعــودي
بمراجعة سريعة لعالقاته اإلقليمية،
تأسيسًا على إعادة إنتاج السياسات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوسط ،التي كانت سائدة في مرحلة
الحرب الباردة .بدا ترامب ،على الضد
م ــن الـ ــرؤسـ ــاء األم ـي ــرك ـي ــن الـســابـقــن
ً
مـ ـن ــذ بـ ـي ــل كـ ـلـ ـيـ ـنـ ـت ــون ،وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ــى
بــاراك أوبــامــا ،وبــدا فــي أتـ ّـم جهوزيته
إلح ـي ــاء ال ـش ــراك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة مع
ال ـح ـل ـفــاء اإلق ـل ـي ـم ـيــن ،ب ـمــا تـمـلــي من
ان ـح ـيــازات سـيــاسـيــة ح ــادة ،واعـتـنــاق
ت ـ ـصـ ـ ّـورات ال ـح ـل ـفــاء مل ـل ـفــات املـنـطـقــة،
والعودة ،في نهاية املطاف ،إلى منطق

