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ّ
قطر وجارتيها السعودية واإلمارات ،لم يبلغ بعد أشهره الثالثة .لم تنته «الحرب» ،لكن مرحلة أولى منها طويت ،مخلفة
نقاشًا في مسار النزاع في األسابيع المنصرمة .ثمة محطات تبرز هنا لرصد إدارتي الصراع على الجبهتين المتقابلتين في
المرحلة السابقة ،واللتين يساعد تتبع عمل كل منهما على فهم محصلة للكباش الخليجي يمكن استخالصها سريعًا:

إختبار إدارة األزمة:

قطر «تنتصر» ...مرحليًا
خليل كوثراني
ً
ك ــان مـســاء  23أي ــار املــاضــي طــويــا،
بـ ــا ش ـ ــك ،ع ـل ــى الـ ـقـ ـط ــري ــن .لـ ــم يـنــم
أصـحــاب الـقــرار فــي قطر تلك الليلة.
ظ ـلــت ال ـق ـي ــادة ف ــي ال ــدوح ــة ،ومـعـهــا
جيش من املستشارين ،في حــال من
التأهب والترقب واملتابعة الحثيثة
للهجوم األعنف الذي تتلقاه البالد،
ع ـلــى ن ـحــو ه ــو األول م ــن ن ــوع ــه في
تاريخها .إحتاج األمر لساعات حتى
يتضح للساسة في قطر أن إمارتهم
الـصـغـيــرة أم ــام حــالــة أزم ــة حقيقية
واس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،تـتـطـلــب مــواجـهـتـهــا
ً
برنامجًا استثنائيًا وعـمــا دؤوب ــا،
ت ـس ـت ـن ـف ــر ف ـ ـيـ ــه ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات كـ ــافـ ــة،
وت ـج ـي ــش ل ــه الـ ـط ــاق ــات ف ــي ال ــداخ ــل
ول ـ ـ ـ ــدى األص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء وال ـ ـح ـ ـل ـ ـفـ ــاء فــي
الخارج.
ل ــن يـنـســى ال ـق ـطــريــون ل ـيــل ال ـثــاثــاء
ـ ـ ـ ـ األرب ـ ـعـ ــاء ال ـ ــذي سـيـصـبــح محطة
ف ــاص ـل ــة ،ون ـق ـطــة ت ـح ــول ف ــي تــاريــخ
الجزيرة الخليجية .على أن الفصل
األهم لهذه املرحلة ،والجدير بتقييم
تـجــربـتــه م ــن ق ـبــل أص ــدق ــاء ال ــدوح ــة
وخصومها على حد ســواء ،سيكون
الخطة الـتــي أخ ــذت بها قطر إلدارة
األزم ـ ـ ــة وم ــواج ـه ـت ـه ــا .إدارة يـمـكــن
الـ ـق ــول ب ــأن ـه ــا ت ـت ـص ــف ،ح ـت ــى اآلن،
بكفاءة ونجاح واضحي املعالم.
هــي امل ــرة األول ــى الـتــي يختبر فيها
ال ـق ـط ــري ــون إدارة األزمـ ـ ــة م ــن مــوقــع
املدافع ،ال من طرف املصدر لألزمات،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد ال ـ ـ ـ ـ ــدور امل ـ ـحـ ــوري
للدوحة في أزمــات «الربيع العربي»
ال ـت ــي ع ـص ـفــت ب ـب ـل ــدان امل ـن ـط ـقــة فــي

الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـس ــت امل ــاضـ ـي ــة .ت ـت ــردد
الكثير من األسماء ،في اإلعــام وفي
الكواليس السياسية ،حــول الخلية
ال ـت ــي ت ــدي ــر األزمـ ـ ـ ــة ،وامل ـس ـت ـشــاريــن
املــؤثــريــن الــذيــن يستعني بـهــم أمير
قطر الشاب تميم بن حمد آل ثاني.
لكن الــواضــح أن من اعتمدت عليهم
قـ ـط ــر فـ ــي «ت ـ ـصـ ــديـ ــر» األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات ،أو
إدارة األزم ــات من جانب «املهاجم»،
ج ــرت االسـتـعــانــة بـهــم إلدارة األزم ــة
مـ ــن م ــوق ــع «املـ ـ ــدافـ ـ ــع» .يـ ـض ــاف إل ــى
ال ـ ـ ـ ـ ــدور االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاري ل ـ ــ«ال ـ ـن ـ ـخـ ــب»
العربية الذين استقطبتهم الدوحة
ف ــي األع ـ ــوام األخ ـي ــرة املــاض ـيــة ،دور
االم ـب ــراط ــوري ــة اإلعــام ـيــة الضخمة
ّ
الغازية على مدى
التي بنتها اإلمارة
عـقــديــن ،وه ــي اإلم ـبــراطــوريــة األكـثــر
كـ ـف ــاءة واألش ـ ـ ــد ت ــأث ـي ـرًا ب ــن األذرع
اإلع ــام ـي ــة ،خليجيًا وعــرب ـيــا .األم ــر
الثالث ،الذي أسهم في نجاح اإلدارة
الـقـطــريــة لــأزمــة ،هــو تـحــرك اللوبي
الـ ـقـ ـط ــري واألذرع ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ل ـل ـت ــأث ـي ــر فـ ــي أروقـ ـ ـ ــة دوائـ ـ ـ ــر الـ ـق ــرار
الغربية ،واألميركية منها تحديدًا.
راب ـ ـعـ ــا ،االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـص ــداق ــات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،واالس ـت ـف ــادة
مــن دع ــم األص ــدق ــاء فــي كـســر العزلة
االق ـت ـصــاديــة واملـقــاطـعــة السياسية
وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وت ــأم ــن الـحـمــايــة
والردع أمام أي احتماالت تصعيد.
في املقارنة بني قطر وجارتيها على
معسكر املقاطعني للدوحة ،اإلمارات
وال ـس ـعــوديــة ،ال يـمـكــن ال ـحــديــث عن
فوارق كبيرة في اإلمكانات واملوارد،
مــا عــدا الجانب األيــديــولــوجــي الــذي
تستثمر فـيــه ال ــدوح ــة ،أي الـتـقــارب

م ــع الـ ـتـ ـي ــارات اإلس ــامـ ـي ــة ال سـيـمــا
اإلخـ ــوان املـسـلـمــن .مــع ذل ــك ،حققت
قطر تفوقًا على أبو ظبي والرياض
فــي إدارة ال ـن ــزاع ،بــرغــم أن الـعــوامــل
األربـعــة املـشــار إليها (يمكن إضافة
عـ ــامـ ــل خـ ــامـ ــس هـ ــو ضـ ـع ــف أدوات

في األيام األولى
الندالع األزمة الزم
القطريون سياستي
«اإلنكار» و«االحتواء»

املواجهة في معسكر املقاطعة) ،التي
اعتمدت عليها ،تستند في غالبيتها
إل ــى ف ــائ ــض ال ـق ــوة امل ــال ـي ــة ،وه ــو ما
تتشاركه قطر مع كل من السعودية
واإلمارات.

األيام األولى
بــال ـعــودة إل ــى األي ــام األول ــى الن ــدالع
األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،يـ ـ ــاحـ ـ ــظ أن
الـقـطــريــن الزم ــوا حينها سياستي
«اإلن ـ ـكـ ــار» و«االح ـ ـ ـتـ ـ ــواء» ،ع ـبــر نفي
خطاب أمير قطر املزعوم ،مع جرعة
من الرد املباشر على دولة اإلمــارات،
مــن دون تـنــاول السعودية سياسيًا
أو إعـ ــام ـ ـيـ ــا ،وب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي ع ـم ـل ـيــة
اس ـت ـق ـط ــاب ل ـل ـم ــواط ـن ــن وامل ـق ـي ـمــن

ّ
وسيط قطري في جدة :حل أزمة الحج
استقبل ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان ،أمس،
وسيطًا قطريًا للمرة األولــى منذ انــدالع األزمــة .وجــاءت زيارة
األمير عبدالله بن علي آل ثاني لجدة بهدف تقديم وساطته
لـ«فتح منفذ سلوى الـحــدودي لدخول الحجاج القطريني إلى
األراض ــي الـسـعــوديــة» .وأك ــد ابــن سلمان خــال الـلـقــاء «عمق
ال ـع ــاق ــات ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـت ــي تـجـمــع ب ــن الـشـعـبــن ال ـس ـعــودي
والقطري ،وبني القيادة في السعودية واألسرة املالكة في قطر».
أمــا آل ثاني ،فقد اعتبر أن «العالقات بني اململكة وقطر هي
عالقات أخوة راسخة في جذور التاريخ» .وأفادت وكالة األنباء
السعودية ،بــأن امللك سلمان بن عبد العزيز ّ
«وجــه باملوافقة
على ما رفعه له نائبه األمير محمد بن سلمان بدخول الحجاج
القطريني إلى اململكة برًا وجوًا ومن دون تصاريح إلكترونية
وعلى نفقته».
ً
وقالت الوكالة إن «تلك املوافقة جاءت بناء على وساطة الشيخ
عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني» الذي استقبله
ابن سلمان في قصر السالم في جدة.
كذلك ّ
وجــه سلمان «بنقل كافة الحجاج القطريني من مطار

امللك فهد الــدولــي فــي الــدمــام ومـطــار األحـســاء الــدولــي (الذين
سـيــدخـلــون املـمـلـكــة ب ـرًا عـبــر مـنـفــذ س ـلــوى الـ ـح ــدودي) على
ض ـيــاف ـتــه ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج ض ـي ــوف خـ ـ ــادم ال ـح ــرم ــن لـلـحــج
والـعـمــرة» .كذلك أمــر «باملوافقة على إرســال طــائــرات خاصة
تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لنقل كافة الحجاج
القطريني على نفقته الخاصة ملدينة جدة».

لتحصني الـســاحــة الــداخـلـيــة مــن أي
اختراق .كان ّ
هم القطريني ،في مرحلة
م ــا ق ـبــل س ـحــب ال ـس ـف ــراء واملـقــاطـعــة
الـشــامـلــة ،تثبيت ف ـكــرة أن الـخـطــاب
املنسوب لألمير مفبرك ومــزور ،وأن
اإلمارات ،املنافس والخصم األساس
في اللعبة ،هي التي تقف وراء هجمة
مـنـظـمــة وم ـب ـي ـتــة .ي ــاح ــظ أي ـض ــا أن
ً
ح ــاال مــن التخبط شهدتها الــدوحــة
ف ــي تـلــك املــرح ـلــة ،وه ــو م ــا ظـهــر مع
اإلعـ ــان عــن خ ـطــاب سـيــوجـهــه أمير
ق ـطــر إل ــى ال ـش ـعــب ،وم ــن ث ــم اإلع ــان
عــن تأجيل الخطاب بحجة ضغوط
ال ــوس ــاط ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،واس ـت ـب ــدال ــه
بتصريحات وزيــر الخارجية لقناة
«الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزي ـ ـ ــرة» ،م ـ ــا يـ ـفـ ـس ــر أن خ ـطــة
م ــواج ـه ــة األزمـ ـ ــة ك ــان ــت ال ت ـ ــزال في
طور اإلعــداد ،وأن القراءات الداخلية
لطبيعة األزمــة لم تكن موحدة بعد.
أهمية ذلك أنه يكشف «مفاجأة» قطر
بقرار سعودي مباشر بالذهاب إلى
مواجهة شاملة علنية .األكيد ،وفق
املعلومات ،أن املحور اإلخواني كان
يتحسس مرحلة غير مطمئنة لكافة
الـتـيــارات اإلســامـيــة فــي ظــل اإلدارة
الجديدة للبيت األبـيــض .لكن مــا لم
تكن الدوحة مستعدة له هو انخراط
سـ ـع ــودي ب ـه ــذا ال ـح ـج ــم ف ــي ه ـجــوم
مـبــاشــر عـلـيـهــا .ال ش ــيء ك ــان يحمل
عنصر املفاجأة في الــدور اإلماراتي
ض ــد ال ــدوح ــة .فـثـمــة «حـ ـ ــرب» كــانــت
تخاض بالفعل بــن الجانبني ،على
م ــدى س ـن ــوات ،لـيــس ف ــي الـســاحـتــن
الـلـيـبـيــة وامل ـص ــري ــة ف ـق ــط ،ب ــل تمتد
إل ـ ـ ــى أروقـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ف ـ ــي واش ـن ـط ــن
حـ ـي ــث الـ ـتـ ـن ــاف ــس عـ ـل ــى أش ـ ـ ـ ــده بــن
اللوبيني اإلمــاراتــي والـقـطــري .حتى
إع ــام ـي ــا ،ل ــم ي ـكــن ال ـط ــرف ــان ي ــوف ــران
ف ــرص ــة ل ـش ــن ال ـه ـج ـم ــات امل ـت ـب ــادل ــة،
وإن بقيت محكومة بسقف يضبط
ً
الخالف وينظمه .فمثال ،كانت قناة
«ال ـج ــزي ــرة» تتجنب الـتـطــرق لـلــدور
اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي ،ف ـي ـم ــا ن ـش ـط ــت وس ــائ ــل
إعـ ــام مــدعــومــة ق ـطــريــا ،قـبــل األزم ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،فـ ــي ف ـت ــح م ـل ـف ــات ضــد
أب ـ ــو ظـ ـب ــي ،ك ـت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء عـلــى
عمل سفيرها فــي واشـنـطــن يوسف
الـعـتـيـبــة ،أو ال ـعــاقــة م ــع إســرائ ـيــل،
وال ـ ـ ــدور ف ــي ال ـي ـم ــن ،ون ـش ــاط شــركــة
م ـ ــوان ـ ــئ دب ـ ـ ــي الـ ـع ــاملـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـق ــرن
األفريقي ،وغيرها من امللفات.
إال أن األم ـ ـ ــر كـ ـ ــان م ـخ ـت ـل ـفــا فـ ــي مــا
يخص السعودية ،حيث شعرت قطر
بإمكانية تحسن العالقة معها ومع
املحور اإلخواني بشكل عام ،في فترة
وج ـ ــود م ـح ـمــد ب ــن ن ــاي ــف ف ــي والي ــة
ال ـع ـهــد (الـ ـ ــذي ي ــؤم ــن ب ــال ـت ـق ــارب مع
تــركـيــا وقـطــر واإلخـ ـ ــوان) ،وه ــي وإن
دخلت على خــط تنافس األخـيــر مع
ابن عمه محمد بن سلمان ،إال أنها لم
تتوقع حسمًا سريعًا مللف الـصــراع
عـلــى ال ـع ــرش ،أو ذهـ ــاب ب ــن سلمان
بعيدًا خلف ولي عهد أبوظبي محمد
بــن زاي ــد .بــأي ح ــال ،فــإن الــواضــح أن
الـقـطــريــن فـشـلــوا فــي التنبؤ بـبــروز
األزمة بهذا الشكل ،وإن استفادوا من
األزمــة الخليجية السابقة ،والحرب
الباردة مع اإلمارات.

التدرج في المواجهة
ســري ـعــا ت ـب ـلــورت رؤيـ ــة ف ــي الــدوحــة
ل ـك ـي ـف ـيــة املـ ــواج ـ ـهـ ــة .ق ــام ــت ال ـخ ـطــة
الـقـطــريــة عـلــى ال ـت ــدرج فــي املــواجـهــة

على مراحل ،وعدم اإلكتفاء باألدوات
التقليدية إلدارة األزمات .ربما يصح
القول إن القطريني عمدوا إلى األخذ
بــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة «ت ـص ـع ـيــد األزمـ ـ ــة»
كــإحــدى الــوســائــل ملــواجـهــة األزم ــات
الـ ـض ــاغـ ـط ــة ،حـ ــن وص ـ ــل األم ـ ـ ــر حــد
تنفيذ هجمات مـضــادة ،فــي اإلعــام
وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ورفـ ـ ـ ــع ال ـ ــدع ـ ــاوى
القضائية في املنظمات الدولية ضد
امل ـق ــاط ـع ــن .بـ ــدأ األم ـ ــر ب ــان ـق ــاب في
ال ـخ ـطــاب ح ــول ال ـس ـعــوديــة والـيـمــن،
شكلت رأس حربته قناة «الجزيرة».
وشهدت األسابيع األخيرة محاوالت
قطرية لـ«تصدير األزمة» ،عبر جملة
م ـل ـف ــات :إث ـ ــارة قـضـيــة إدارة مــوســم
الحج ،ملف الفضائح الدبلوماسية
وامل ــالـ ـي ــة ل ـي ــوس ــف ال ـع ـت ـي ـب ــة ،مـلــف
دعــم السعودية واإلم ــارات لإلرهاب،
وأدوار «ال ـت ـح ــال ــف الـ ـع ــرب ــي» ضــد
اليمن.
وفــي مرحلة سابقة ،جهدت الدوحة
في اتباع استراتيجية «تفريغ األزمة
م ــن مـضـمــونـهــا» م ــن خ ــال الـتـقــرب
من مختلف أجهزة اإلدارة األميركية
وفتح الصندوق السيادي للصفقات
ً
املغرية ،وصــوال إلــى توقيع التفاهم
م ــع واش ـن ـطــن ح ــول آل ـي ــات مكافحة
ً
اإلرهــاب وتمويله ،ما قاد تحوال في
خ ـطــاب األم ـيــرك ـيــن ت ـجــاه ق ـطــر ،من
الـتـمــاشــي مــع الــربــاعــي املـقــاطــع إلــى
أخذ موقع الوسيط في األزمة .وعلى
طول األشهر الثالثة من عمر األزمة،
أق ــل الـقـطــريــون مــن ال ـكــام الــرسـمــي،
وأك ـ ـ ـثـ ـ ــروا مـ ــن ال ـع ـم ــل ع ـل ــى األرض
ل ـت ـن ـف ـيــذ اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة امل ــواجـ ـه ــة،
حـتــى ب ــدت كلمة أمـيــر قـطــر املتلفزة
ك ــ«خ ـط ــاب ن ـص ــر» ي ـت ــوج ن ـجــاحــات
املراحل األولى.

