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العالم

على الغالف

تحدث المجتمعون عن
عدم استيعاب قطر لحجم
وخطورة الموقف (أ ف ب)

ّ
«المحمدان» لقطر :االستسالم
أغلقت دول مقاطعة قطر ،يوم أمس ،الباب على أي مفاوضات بشأن قائمة المطالب
مختصر ّما نقلته تلك الدول عن «المحمدين» ،ابن سلمان وابن
التي تقدمت بها إلى الدوحة.
ُ
ٌ
زايد ،في ختام اجتماعها الرباعي :إما تنفذ قطر المطالب كاملة ،وإما الحرب المفتوحة« .حرب»
ُيتوقع أن تبدأ أولى خطواتها المقبلة عقب االجتماع المنتظر لوزراء خارجية السعودية
واإلمارات والبحرين ومصر في المنامة .وفي انتظار ما ستعلنه عواصم المقاطعة في األيام
المقبلة ،يبقى الموقف األميركي محور تكهنات وافتراضات

ال مجال للتفاوض إذًا .هذا ما أعلنه،
يــوم أم ــس ،الـبـيــان الختامي الـصــادر
عــن االجـتـمــاع الــربــاعــي فــي الـقــاهــرة.
ك ــل ال ـت ـك ـه ـنــات ال ـت ــي جـ ــرى ال ـحــديــث
عنها بـشــأن «تـلـيــن» قــائـمــة املطالب
ال ـس ـعــوديــة اإلم ــاراتـ ـي ــة ،واالق ـت ـص ــار
م ـن ـهــا ع ـل ــى م ــا ي ـم ـكــن ت ـن ـف ـيــذه دون
أن يـظـهــر كـعـمـلـيــة «ت ـه ـش ـيــم» لـقـطــر،
ج ـ ــاء بـ ـي ــان وزراء خ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــدول
ـاط ـ ـعـ ــة ل ـي ـن ـس ـف ــه ،راف ـ ـض ـ ــا ال ـ ــرد
امل ـ ـقـ ـ ِ
ً
ال ـق ـط ــري ج ـم ـلــة وت ـف ـص ـي ــا ،م ـتــوع ـدًا
بـمــزيــد مــن اإلج ـ ــراءات العقابية ضد
ال ـ ــدوح ـ ــة .إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ُي ـس ـت ـب ـعــد أن
ي ـكــون االج ـت ـمــاع ال ــذي ُع ـقــد الـثــاثــاء
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة ،ع ـش ـي ــة
اجتماع وزراء الخارجية ،بني رؤساء
اس ـت ـخ ـب ــارات ع ــواص ــم امل ـقــاط ـعــة ،قد
بحثها .وهــو ما ينذر بــأن الخطوات
املقبلة قد تنصب على «إثارة القالقل»
في الداخل القطري ،توطئة لتغييرات
في تركيبة الحكم ،تتالءم وما تطمح
إليه الرياض وأبوظبي .كذلك ،يبعث
االجتماع االستخباري برسائل «غير
ن ــاع ـم ــة» إلـ ــى ق ـط ــر ،ت ـنـ ّـب ـه ـهــا إلـ ــى أن
املقاطعة بــاتــت على استعداد
ال ــدول
ِ
لقطع شعرة معاوية ،وخــوض غمار
نزاع ال ُيعلم إلى أين سيفضي.
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـبـ ـي ــان ،ب ـ ــدت الف ـتــة
اللهجة التصعيدية التي لــم تفارق
م ــا ص ـي ـغــت ب ــه ق ــائ ـم ــة املـ ـط ــال ــب .إذ
أعادت التشديد على ضرورة مبادرة
قطر في تنفيذ «بنود الفرمان» من
ألفها إلــى يائها ،وذلــك بإيراد نقاط
لــن ت ــرى فـيـهــا ال ــدوح ــة ،م ــرة أخ ــرى،
إال س ــوق ــا ل ـهــا إل ــى ال ــرض ــوخ ورف ــع

ُ َّ ُ
أبواب الخليج تشرع لصراع «عنقودي»
خليل كوثراني
«املعركة بــدأت» ،هذا مختصر بيان القاهرة الصادر عن اجتماع الرباعي.
أصــرت الــدوحــة حتى الساعات األخـيــرة على عــدم اإلفـصــاح عن مضمون
ردهــا الــذي سلمته أمير الكويت .التكتم القطري على كامل مضمون الرد
حافظ على مساحة تمكن السعودية واإلمارات ،ومعهما مصر والبحرين،
َ
من صياغة رد على الرد بصورة أقل حدة ،في حال كون هذا الرباعي في
وارد أخــذ مسار التهدئة والـحــل ،وهــو ما لم يحدث في القاهرة أمــس .في
قراءة مغايرة ملا يتداول فإن الحملة الشرسة على الدوحة ،من جانب تحالف
«املحمدان» ،وما نجم عنها من مقاطعة فإصدار الئحة شروط مغلظة تأخر
وضعها حتى مجيء الضغوط األميركية ،كــان كــل ذلــك مــن األســاس في
سياق معركة فتحت ال لتغلق.
أما وأن الرباعي تفاعل مع الرد القطري بسلبية مطلقة ،بدت واضحة في
البيان الذي تاله وزير الخارجية املصري سامح شكري ،فإن األسئلة تفتح
على احـتـمــاالت املرحلة الـجــديــدة ومــآالتـهــا ،ويستعاد حديث عــن السياق
املعد مسبقًا للمعركة في منطقة الخليج يحتاج «املحمدان» للذهاب بها إلى
النهاية ،إلى حد أنه يصعب عليهما التراجع إلى خطوط خلفية عبر الحلول
الوسط.
سياق املعركة ،الــذي تسمح مراجعته في استشراف مــآالت التطورات،
تعيدها مصادر إلــى بداية دخــول الرئيس األميركي دونــالــد ترامب إلى
الـبـيــت األب ـيــض .جملة مــؤشــرات ومـعـطـيــات ،تـضــاف إلــى طبيعة بعض
الفريق العامل في اإلدارة الجديدة ،جعلت تيار «اإلخــوان املسلمني» في
ً
املنطقة يتحسس خـطـرًا مـقـبــا ،ب ــدأ ال ـت ــداول فــي سـيـنــاريــوهــاتــه داخــل
صفوف األحــزاب «اإلخوانية» في املنطقة ،قبيل األزمــة الخليجية .وعلى
مقلب أبوظبي والرياض ،تلقف بن زايد وبن سلمان اللحظة التي طويت
فيها صفحة بــاراك أوباما ،التي عانى فيها حلفاء واشنطن من تجميد
كثير من امللفات .املرحلة الجديدة للمنطقة ،يــراد لها أميركيًا أن تكون
نهاية ،أو طــورًا مختلفًا ،ملا سمي «الربيع العربي» .نهاية هــذه النسخة
مــن «الــربـيــع» ،ال ــذي يدشنه القضاء على «داع ــش» ،ومــن ثــم إف ــراز قوى
«مهزومة» تتمثل في القوى اإلسالمية من التيار اإلخواني التي انتهت
صالحية استخدامها ،وأخرى «منتصرة» يوكل إليها ترتيب نظام جديد
للمنطقة تستتب له زمام األمور وتعهد إليه الوكالة األميركية ،في مقدمها

اإلمارات والسعودية ،وبالتحديد :محمد بن زايد ومحمد بن سلمان.
فإلى أين سيذهب حلف «املحمدان» بعد إصــرار القطريني على «التمرد»؟
وهل بإمكان قطر االحتفاظ بهامش للمناورة؟ حتى اليوم ،باإلمكان للمراقب
أن يرصد ربحًا ،بالنقاط ،لكل من بن سلمان وبن زايد في حملتهما على
ً
الدوحة .فالقطريون ،مثال ،خرجوا عسكريًا من منطقة القرن األفريقي بعد
اندالع األزمة الخليجية ،حيث كان ينتشر الجيش القطري تحت ستار قوات
فصل نزاع بني إريتريا وجيبوتي التي آثرت الوقوف إلى جانب اإلمارات في
مقاطعة قطر ،وهو وجود أراد القطريون أن يحجزوا عبره دورًا في منطقة
شرق أفريقيا االستراتيجية .وخرج القطريون عسكريًا كذلك من اليمن بعد
طردهم من «التحالف العربي» هناك .يضاف إلى ما تقدم ،نجاعة الهجمة
اإلعالمية الشرسة على قطر في توفير غطاء للتحرك ضد حلفاء الدوحة
في املنطقة ،مع إبقاء هذه الوتيرة من االستنفار.
ويـبــدو أن اإلمــاراتـيــن والسعوديني غير مكتفني بخطوة تجميد عضوية
قطر في الحملة العسكرية ضد اليمن .ففي املعلومات ،ثمة خطة يسوقها
اإلماراتيون بمساعدة الفرنسيني تقضي بترتيبات للوضع اليمني ،ترسخ
عـبــرهــا تـســويــة سياسية شــامـلــة يقصى منها كــل مــن «الـتـجـمــع اليمني
ل ــإص ــاح» اإلخ ــوان ــي وحــركــة «أن ـص ــار ال ـل ــه» ،ويـشـتــرط فـيـهــا عـلــى نائب
الرئيس ،علي محسن األحمر ،االبتعاد عن «اإلصــاح» إذا ما اختار البقاء
في الحياة السياسية .وما يجري جنوبي اليمني من خلط لألوراق وتعويم
للقوى املــوالـيــة لــإمــارات على حساب «اإلص ــاح» يصب فــي هــذه الخانة.
ويتضح يومًا بعد آخر أن ثمة ساحات أخرى مرشحة ألن تشهد تطويقًا
للدور القطري و«أذرع ــه» من التيارات اإلخــوانـيــة ،من بينها ما يتردد عن
ترتيبات إماراتية مصرية إسرائيلية لقطاع غزة ،وضغوط أبوظبي إلفشال
ّ
مؤتمر ّ
املكون السني في العراق املزمع عقده بعد أيام ،بحجة انتماء بعض
شخصياته إلى التيار اإلخواني .وفي سوريا ،لم يعد مستبعدًا وصول كرة
النار الخليجية املتدحرجة إلى حيث الساحة املؤهلة ألن يأخذ النزاع فيها
بعدًا دمويًا مع وجود الفصائل املتوزعة الوالءات.
إنها إذًا حرب ساحات النفوذ اإلقليمية ،املطلوب فيها سعوديًا وإماراتيًا
إخراج قطر من اللعبة في املنطقة نهائيًا .توجه يشي بتسخني ّ
عما قريب،
بــن حلفاء األم ــس ،على أكثر مــن جبهة خــارج حــدود الخليج .أمــا داخله،
فيبقى السؤال ّ
امللح عن إمكانية سماح األميركي بتطور األمور نحو صدام
ّ
عسكري الطابع .حقبة «التسيد» في املنطقة املوعود بها أميركيًا ولي العهد

ُ
طمع الرجلني برفض أي
السعودي الجديد ،ومعه حليفه ولي عهد أبوظبي ،ت ِ
تمرد ،خصوصًا داخل البيت الخليجي .إال أن التدخل األميركي في اليومني
املاضيني قد يفهم منه طلب ضبط اللعبة وعدم الذهاب بالنزاع إلى حدود
االنفجار ،وفي نفس الوقت إبقاء األزمة وتفاعالتها ضمن حدود مضبوطة
وعلى إيـقــاع محدد مــع عــدم إص ــرار واشنطن على إنهائها سريعًا .لكن
إذا اكتفى «املحمدان» بمعركة مفتوحة تجمع فيها نقاط الربح «باملفرق»،
من جهة ،وفي الجهة املقابلة أصرت الدوحة على موقفها في التحدي ،فإن
القطريني يكونون بذلك قد أحبطوا اندفاعة بن زايد وبن سلمان إلخضاع
الجميع أمــام احتكار األدوار في مستقبل املنطقة ،وأسهموا في «تجرؤ»
آخرين على التمرد ،ولذلك فإن الخيارات «الجنونية» قد تبقى على طاولة
بن زايد وبن سلمان.
فــي املـحـصـلــة ،تــدخــل دول الخليج ال ـيــوم مــرحـلــة جــديــدة عـنــوانـهــا صــراع
«عنقودي» الطابع ،ال يضمن أحد إلى أين قد تصل تفريخاته .صراع أقل ما
ينذر به سقوط الخيمة املسماة «مجلس التعاون الخليجي» ،وبداية تفاعل
عناصر متناقضة في هذه املنطقة ،قد تنتج مزيدًا من التشظي وتستدرج
قوى متعددة إلى مستنقعه ،على نحو يدخل معه الخليج إلى قائمة املناطق
العربية الساخنة كما تنبأت «فاينانشال تايمز» قبل أيام .وفي ظل غموض
املوقف األميركي وتناقض آراء مؤسسات القرار في واشنطن كما أكدت
صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس ،تستشعر القوى التي ليست طرفًا
مباشرًا في الـنــزاع الخليجي خطرًا يتهدد اإلقليم ،من بني هــؤالء سلطنة
عمان ،التي تعاني مع شقيقتها الكويت من ضغوط االصطفافات والتخوف
من أن تطاولها حرب «اإلخضاع» ،إذ كثفت مسقط اتصاالتها في الساعات
األخيرة بكل من إيران والكويت ،وأرسلت وزير خارجيتها على عجل للقاء
املسؤولني الكويتيني .االنفجار الذي يلوح في األفق ،حذرت منه تركيا قبل
يومني على لسان املتحدث باسم الحكومة نعمان قورتوملوش ،الذي قال إنه
«في حال تفاقم األزمة ،فإن فاتورة ذلك لن تقتصر على بلد واحد ،بل على
كافة بلدان املنطقة» .وفي طهران ،ال تزال األوساط تردد قراءة مفادها أن ما
يجري في املنطقة هدفه إشعال فتيل صراع كبير ،يكون مقدمة للتحشيد
العسكري مقابل طهران ومحورها ،ضمن التحضير لعمل ما ضدها ،ما
يجعل اإليرانيني معنيني بتكثيف التواصل مع القطريني واألتــراك كما هو
قائم اليوم ،وهو ما يؤكد أن التصريحات اإليرانية املطالبة بالتهدئة ال تأتي
من باب املناورات.

