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وأد الوساطات «التقليدية»

االستقطابات السياسية.
من منظور سعودي ،فإن زيارة ترامب
هي بمثابة تفويض ضمني للمملكة
ب ــإدارة الـسـيــاســة اإلقـلـيـمـيــة ،كـمــا كــان
ال ـ ـحـ ــال سـ ــائ ـ ـدًا فـ ــي م ــرحـ ـل ــة الـ ـح ــرب
ّ
الـبــاردة .وفــي ظــل التطابق شبه التام
بني السعودية و«إسرائيل» في مقاربة
األخـ ـط ــار امل ـش ـتــركــة ،يـنـبـعــث ن ـمــوذج
«ال ــدول ــة الــوظ ـي ـف ـيــة» الـ ــذي ك ــان على
ّ
التفسخ في أواخر عهد أوباما.
وشك
تجدر اإلشارة إلى أن اصطفاف ترامب
مع السعودية ليس سلسًا هــذه املـ ّـرة.
حــالــة ال ـف ـصــام بــن ن ــزوع ــن :مـحــاربــة
اإلرهـ ــاب مــن جـهــة ،وبــراعــة املـفــاوضــة
التجارية وخـلــق امل ــال والــوظــائــف من
جهة ثانية ،دونها عواقب قد تضاف
ّ
املتربصني برئاسة
إلــى رصيد فريق
ترامب.
في جعبة ترامب القليل من أدلة اإلقناع
ب ـجــدارة التحالف مــع الـسـعــوديــة ،في
وقــت تتصاعد فيه االحـتـجــاجــات في
عــواصــم ال ـقــرار الــدولــي عـلــى ض ــرورة
ّ
املتطرفة
وض ــع ح ـ ٍّـد أليديولوجيتها
م ــن الـتـغـلـغــل ف ــي مـجـتـمـعــات ال ـغــرب
وتهديد أمنها وسالمها الداخلي.
ّ
املؤجل لترامب حول حرب
في املوقف
الـشـيــاطــن ف ــي الـخـلـيــج م ــا يـنـبــئ عن
م ـس ـت ــور ي ـت ــرج ــم ب ـن ـق ـي ـضــه .الـ ـت ــوازن
املفتعل في املوقف األميركي في بداية
األزم ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ل ــم ي ــدم
ً
طويال ،فقد حسمت تغريدتان الفتتان
للرئيس ترامب أول من أمس:
*«خ ــال زيــارتــي األخ ـيــرة إلــى الشرق
األوس ـ ـ ــط ق ـل ــت ب ــأن ــه م ــن غ ـي ــر املـمـكــن
أن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك بـ ـع ــد اآلن ت ـم ــوي ــل

خالصة
مصل األمان الذي حصل
عليه سلمان ،وتاليًا
نتنياهو ،في زيارة ترامب
إلى املنطقة ،من شأنه أن
ينفخ الروح ّ
مجددًا في
النظام اإلقليمي القديم،
ولكن ال ضمانات من أي
نوع على ذلك ،في منطقة
يبلغ فيها االرتياب ّ
حد
سقوط الكيانات ،وال
يستثنى من ذلك ترامب
نفسه الذي ال يزال بقاؤه
في مكتبه البيضاوي
محفوفًا بالريبة.

لــأيــديــولــوجـيــة الــرادي ـكــال ـيــة .وأش ــار
القادة إلى قطر».
ّ
*«التطرف ،وكل األدلة كانت تشير إلى
قطر .ربما هذا سيكون بداية النهاية
لرعب اإلرهاب».
على الضد ،هناك جدل متصاعد حول
ضلوع اململكة السعودية على مستوى
الـتـمــويــل والـتـحــريــض األيــديــولــوجــي
ف ـ ــي دوامـ ـ ـ ـ ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـتـ ــي ت ـض ــرب
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا .أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،دع ـ ــا زع ـيــم
«ح ــزب الـعـمــال» البريطاني جيريمي
ك ـ ــورب ـ ــن ،وزع ـ ـيـ ــم «ح ـ ـ ــزب ال ـل ـي ـب ــرال ــي
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ت ـيــم فـ ـ ــارون ،رئـيـســة
الــوزراء تيريزا مــاي ،إلى عدم ممانعة
نشر تحقيق بطلب من رئيس الوزراء
السابق ديفيد كاميرون ،أجرته وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة (ك ــان ــت ت ـت ــواله ــا ح ـي ـنــذاك
ت ـي ــريــزا مـ ــاي) ح ــول دع ــم ال ـج ـمــاعــات
الجهادية في بريطانيا .التقرير الذي
لم يتم االنتهاء منه (وربما لن ُينشر)
يتضمن ،على األغلب ،معطيات حول
تـ ّ
ـورط الـسـعــوديــة ،وه ــذا مــا أمل ــح إليه
ّ
كـ ــوربـ ــن ب ـق ــول ــه إن ت ـ ـحـ ــدي اإلره ـ ـ ــاب
«يحتاج إلى بعض الحوارات الصعبة
وأح ـي ــان ــا امل ـح ــرج ــة» ،وأضـ ـ ــاف« :نـعــم
نريد بعض الحوارات الصعبة بدءًا من
السعودية ودول الخليج األخرى التي
مولت وأعطت الوقود لأليديولوجية
املتطرفة» .ويــدور الكالم ُحــول تهديد
األمــن الـقــومــي ،فــي حــال نـشــر التقرير
متضمنًا اتهام السعودية.
ّ
ف ــي ك ــل األحـ ـ ـ ــوال ،م ــا يـحـمـلــه اإلع ــام
ال ـس ـعــودي واإلم ــارات ــي عـلــى قـطــر من
ات ـهــامــات ه ــي ذات طـبـيـعــة ارت ــدادي ــة.
ّ
متشددة
فرعاية قطر لجماعات دينية
ل ـي ـســت س ـي ــاس ــة أحـ ــاديـ ــة ،ب ــل ك ــان ــت،
وال تـ ــزال ،م ـنـ ّـدكــة ف ــي س ـيــاق مـشــروع
كوني أميركي أوروبي إقليمي (تركي،
سعودي ،قطري) ،تمامًا كما أن البيئة
الداخلية لتمويل اإلرهــاب ليست ذات
خصوصية جغرافية م ـحــدودة ،فهي
تـمـتـ ّـد عـلــى شـعــاع واس ــع مــن الخليج
وت ـس ـت ــوع ــب الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،اإلم ـ ـ ـ ــارات،
ال ـكــويــت ،قـطــر ،الـبـحــريــن .نـعــم ،هناك
أجـ ـ ــزاء م ــن األم ـ ـ ــوال املـ ــرصـ ــودة كــانــت
ت ـن ـت ـقــل إل ـ ــى خـ ـ ــارج قـ ـن ــوات ال ــرق ــاب ــة،
كالذي تفعله األطراف كافة.
ف ــي ال ـن ـت ــائ ــج ،ه ــي ل ـي ـســت ح ــرب ــا بــن
املالئكة والشياطني ،وال بني الفضيلة
والرذيلة ،بل حــرب من أجــل الوصاية
والـتـتــويــج بــرعــايــة أمـيــركـيــة .وبغض
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف عـ ـ ــن املـ ـ ـ ـ ــدى الـ ــزم ـ ـنـ ــي الـ ـ ــذي
ق ــد ت ـس ـت ـغــرقــه األزمـ ـ ـ ــة ،فـ ــإن ال ـث ـنــائــي
السعودي ـ اإلماراتي يجنح إلى صنع
م ـع ــادل ــة تـبـنــى ع ـلــى وظ ـي ـف ـيــة الـ ــدور،
ولـكـنــه يـقـصــر عــن صـنــع ح ــرب كـبــرى
مع إيــران ،كما ذهــب إلــى ذلــك سيمون
هندرسون في «فورين بوليسي» في 5
حزيران الجاري .نعم ،ترجمت هجمات
ط ـه ــران أمـ ــس ،ت ـهــدي ـدًا ســابـقــا ملحمد
ب ــن س ـل ـمــان بـنـقــل امل ـعــركــة إل ــى داخ ــل
ّ
إيران ،بما يؤكد العالقة املشبوهة بني
«داعش» وآل سعود ،وبذلك نكون أمام
فصل من حروب النيابة ّ
مجددًا ،وعلى
الغرب أن يختار حينئذ بني محاربة
اإلرهاب أو الحرب على إيران.
في النزاع القطري السعودي ،ما يبدو
واضـحــا أن قطع الـعــاقــات والحصار
املـ ـض ــروب ه ــو ل ـغــايــة ت ـفــاوض ـيــة من
أجــل إرغــام قطر على اإلذعــان لشروط
الــريــاض ،وســوف تبقى التدابير هذه
حتى تحقيق الغاية .وإن جرعة الدعم
ال ـجــديــدة مــن تــرامــب س ــوف تــزيــد من
مستوى الضغوطات ،فتصل إلى ّ
حد
التهديد باستبدال نظام الحكم بآخر
م ـت ـحــالــف م ــع ال ـس ـع ــودي ــة .ق ــد ي ـكــون
تـسـلـيــم املـ ـع ــارض ال ـس ـع ــودي محمد
الـعـتـيـبــي ،إل ــى ال ــري ــاض قـبــل ي ــوم من
اندالع األزمة خطوة قطرية استباقية،
َ
ولـكــن لــم تـ ُـحــل دون اسـتـكـمــال «خطة
الهجوم».

تركيا تدخل
الحلبة الخليجية

بعد مــرور  3أيــام على بلوغ األزم ــة بني
الـسـعــوديــة واإلمـ ـ ــارات مــن ج ـهــة ،وقطر
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،ذروتـ ـه ــا ،ت ـبــدو فــرص
نـ ــزع ف ـت ـيــل االنـ ـفـ ـج ــار ض ـئ ـي ـلــة إلـ ــى حــد
ك ـب ـيــر .إذ إنـ ــه ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تــواصــل
ال ـج ــول ــة امل ـكــوك ـيــة ألم ـي ــر ال ـك ــوي ــت على
ع ــواص ــم امل ـش ـي ـخــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،ظلت
امل ــواق ــف الـسـعــوديــة واإلم ــارات ـي ــة تتخذ
مـســارًا تصاعديًا دونـمــا أي إش ــارة إلى
نية تهدئة أو بادرة ليونة .وفيما حافظ
امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي ع ـلــى م ــراوح ـت ــه بني
دع ــوات «مــائـعــة» إلــى التهدئة ورســائــل
واضحة بنية واشنطن تسعير الخالف
واالس ـت ـث ـمــار ف ـيــه ،ب ــرز ت ـطــور الف ــت في
امل ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـتـ ــركـ ــي أوحـ ـ ـ ــى ب ــاح ـت ـم ــال ـي ــة
توسع دائ ــرة الـنــزاع الخليجي ،ونشوء
اصـ ـطـ ـف ــاف ــات إق ـل ـي ـم ـي ــة خ ـل ــف أطـ ــرافـ ــه،
سـتـكــون ل ـهــا ،ب ــا ش ــك ،تــداعـيــاتـهــا ،في
حـ ـ ــال بـ ـل ــوغ «ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب» املـ ـن ــدلـ ـع ــة عـلــى
الدوحة مستويات أكثر دراماتيكية.
ووص ــل أم ـيــر ال ـكــويــت ،ص ـبــاح األحـمــد
ال ـج ــاب ــر ال ـص ـب ــاح أمـ ــس ،إل ــى ال ــدوح ــة،
قادمًا من مدينة دبــي اإلماراتية ،حيث
كــان التقى ولــي عهد أبــو ظـبــي ،محمد
ب ـ ــن زايـ ـ ـ ـ ــد .ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك بـ ـع ــدم ــا اج ـت ـم ــع
ال ـص ـب ــاح ب ــوزي ــر ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخــارج ـيــة
العماني ،يوسف بن علوي ،الذي يزور
ال ـك ــوي ــت حــال ـيــا ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي أع ـمــال
الــدورة الثامنة للجنة املشتركة العليا
الكويتية العمانية .وكان أمير الكويت
قد اختتم ،أول من أمس ،زيــارة قصيرة
للسعودية ،لم يرشح عنها أي معلومات
ب ـخ ـص ــوص ال ــوس ــاط ــة الـ ـت ــي ي ـق ــوده ــا
لحلحلة الخالف مع قطر .لكن بحسب
مـعـطـيــات ال ـســاعــات األخـ ـي ــرة ،م ــن غير
املرجح أن تفضي التحركات الكويتية
إلى نتيجة إيجابية ،خصوصًا أن وزير
الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة اإلم ــاراتـ ـي ــة ،أن ــور
ً
قرقاش ،تعمد التقليل من شأنها ،قائال
إن «الــوســاطــة الـتـقـلـيــديــة لــن تـنـفــع في
حل األزمة الحالية ...حيث سبق وتمت
تجربتها ،وتعهدت قطر بالتزامات لم
ـف بـهــا فــي مــا ب ـعــد» ،م ـشــددًا عـلــى أن
تـ ِ
«الــوســاطــة ال ـجــادة تـحـتــاج إل ــى إش ــارة
م ـ ــن قـ ـط ــر بـ ـ ــإحـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـي ــر ج ـ ـ ــاد فــي
سياستها ال ـخــارج ـيــة» .ونـفــى قــرقــاش
نية الــريــاض وأبــو ظبي تغيير النظام
الـقـطــري ،مــوضـحــا «(أن ـنــا) نــريــد نهجًا
حاسمًا في التعامل مع تمويل اإلرهاب.
نعرف أساسيات التعامل مع اإلرهــاب.
وأحــد هذه األساسيات هو :ال تطعموا
التماسيح».
وهـ ـ ـ ــدد الـ ـ ــوزيـ ـ ــر اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي بـ ــ«اتـ ـخ ــاذ
إج ـ ــراءات أخ ــرى ضــد ق ـطــر» ،داع ـيــا إلــى
عدم «السماح إليران باستغالل الشقاق
غير املسبوق بني دول الخليج العربية».
س ـع ــودي ــاّ ،
رد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،ع ــادل
ال ـج ـب ـي ــر ،ع ـل ــى إعـ ـ ــان ع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ــدول
استعدادها للتدخل لحل األزمــة بقوله:
إن «دول الخليج لم تطلب وساطة من أي
طرف» ،مضيفًا(« :إننا) نؤمن بإمكانية
ال ـتـعــامــل م ــع امل ـســألــة ف ــي إطـ ــار مجلس
التعاون الخليجي» .ونفى الجبير ،في
كلمة بالعاصمة األملانية برلني ،وجود
«محفز محدد» لقرار قطع العالقات مع
قطر ،مستدركًا بأن «هناك قائمة طويلة
من الشكاوى».
ـواز ،وغــداة تصريحاته التي
على خط مـ ٍ
سـ ّـبـبــت صــدمــة لكثيرين ،وأسـهـمــت في
خ ـلــط أوراق األزم ـ ــة الـخـلـيـجـيــة ،أج ــرى
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب،
ً
اتـ ـص ــاال هــاتـفـيــا بــأم ـيــر ق ـطــر ،تـمـيــم بن
حمد آل ثاني .وقالت قناة «الجزيرة» إن
ترامب أبلغ تميم بـ«استعداد واشنطن
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي مـ ـس ــاع ــي ح ـ ــل األزم ـ ـ ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة» .وكـ ـ ــان ت ــرام ــب ق ــد أج ــرى
ً
ً
اتصاال مماثال بامللك السعودي سلمان
بن عبد العزيز ،أعــرب فيه عن تطلعاته

إل ـ ــى «ت ـح ـق ـي ــق األم ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
املنطقة».
وف ــي قـبــالــة «ال ـلـ ِـعــب» األم ـيــركــي ،واصــل
الـجــانــب الـقـطــري م ـحــاوالتــه للعب دور
الضحية ،ومساعيه لـ«تبييض صفحته»
لــدى واشنطن .ورفــض وزيــر الخارجية
الـ ـقـ ـط ــري ،م ـح ـمــد ب ــن ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن آل
ثاني ،في تصريح صحافي ،االتهامات
املــوج ـهــة إل ــى بـ ــاده ب ــ«دع ــم اإلره ـ ــاب»،
مدافعًا بأن قطر «تكافح تمويل اإلرهاب،
ُ
وتسهم في حماية العالم من اإلرهابيني
املحتملني» .وفــي معرض التعليق على
التغريدات األخيرة لترامب ،لفت آل ثاني
إل ــى أن «ه ـن ــاك ت ـقــاريــر ع ــدة أصــدرت ـهــا
وكـ ــاالت رسـمـيــة فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
أشادت وأثنت على دور قطر في مكافحة
تمويل اإلرهاب».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،وص ـلــت إل ــى الــدوحــة
الـ ـق ــوات املـسـلـحــة ال ـق ـطــريــة ال ـت ــي كــانــت
مـشــاركــة فــي عـمـلـيــات تـحــالــف ال ـعــدوان
على اليمن ،بعد االستغناء عنها بقرار
سعودي إماراتي ،فيما بــدأت ما تسمى
«ال ـل ـج ـن ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـق ـط ــري ــة ل ـح ـقــوق
اإلن ـســان» تـحــركــات لـلــرد على إج ــراءات
ال ــري ــاض وأب ـ ــو ظ ـبــي وال ـب ـح ــري ــن بحق
ال ــرع ــاي ــا ال ـق ـطــريــن ف ــي الـ ـ ــدول ال ـث ــاث.
وع ـقــد رئ ـيــس الـلـجـنــة ،عـلــي بــن صميخ
املري ،مؤتمرًا صحافيًا رأى فيه «(أننا)
انتقلنا من قطع العالقات الدبلوماسية
ـاف لـلـمــواثـيــق الــدولـيــة،
إل ــى ح ـصــار م ـنـ ٍ
لـيــس فـقــط عـلــى الـقـطــريــن ،ولـكــن أيضًا
ع ـل ــى م ــواط ـن ــي دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي» .تـ ـص ــريـ ـح ــات وتـ ـح ــرك ــات
«دفـ ــاع ـ ـيـ ــة» يـ ـب ــدو أنـ ـه ــا ب ـ ـ ــدأت ت ـت ـعــدى
ال ـج ــان ـب ــن ال ـس ـي ــاس ــي واإلع ـ ــام ـ ــي إل ــى
املـجــال الـعـسـكــري ،حيث نقلت «ســي أن
أن» ،أمــس ،عــن مصدر أميركي مسؤول
أن «قـ ـط ــر وضـ ـع ــت ق ــواتـ ـه ــا فـ ــي أع ـل ــى
درج ـ ــات ال ـتــأهــب» ف ــي ظ ــل م ـخ ــاوف من
تــدخــل عـسـكــري محتمل عـبــر حــدودهــا
الجنوبية .وأضــاف املصدر أن «الجيش
ال ـق ـطــري اس ـتــدعــى  16دب ــاب ــة م ــن ط ــراز
لـ ـي ــوب ــارد مـ ــن مـ ـخ ــازن ــه فـ ــي ال ـ ــدوح ـ ــة».
وزاد املصدر أن «وزارة الــدفــاع القطرية
بعثت رسالة إلــى السعودية واإلم ــارات
والـ ـبـ ـح ــري ــن ،ح ــذرتـ ـه ــا ف ـي ـه ــا مـ ــن أن ـهــا
س ـت ـط ـلــق ال ـ ـنـ ــار ع ـل ــى أي س ـف ــن تــدخــل
مياهها اإلقليمية».
ه ـ ــذه املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،فـ ــي ح ـ ــال ص ـح ـت ـهــا،
تفتح الـبــاب على مزيد مــن التخمينات

وافق البرلمان التركي
على مشروع قانون يتيح
نشر قوات في قطر

بإمكانية تـطــور ال ـخــاف الدبلوماسي
الخليجي إلى مواجهة عسكرية ،تمامًا
كـ ـم ــا ت ـن ـب ــئ بـ ــذلـ ــك بـ ـع ــض الـ ـتـ ـح ــرك ــات
ً
ابتداء،
اإلقليمية من قبل جهات ،اكتفت،
بــإبــداء األس ــف والــدعــوة إلــى حــل األزمــة
بالحوار .إذ وافــق البرملان التركي ،يوم
أم ــس ،عـلــى م ـشــروع قــانــون يـتـيــح نشر
تركية في قطر.
قوات في قاعدة
عسكرية َ
ُ
والالفت أن تلك املوافقة أعلنت بالتزامن
م ــع زي ـ ــارة ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي،
محمد جواد ظريف ،ألنقرة ،حيث التقى
نظيره التركي ،مولود جاويش أوغلو،
وتباحث معه فــي «الـتـحــوالت الجديدة
باملنطقة التي تزعجنا كثيرًا».
(األخبار)

