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العالم

الحدث
تواصل السعودية واإلمارات تصعيد«الحرب» على
قطر ،مهددتين بتوسيع دائرة الحصار االقتصادي على
الدوحة ما لم تستجب األخيرة لمطالبهما .تصعيد يخفض
منسوب التفاؤل بإمكانية إحياء الوساطة الكويتية ،التي
تحاول تركيا تحريكها بسلسلة خطوات تأخذ شكل دعم
متعدد األوج ــه لحليفتها ،أكـثــر مــن كونها مساعي
إقليمية لحلحلة األزمة

ّ
أنقرة تزخم
دعمها للدوحة...
ظبي تفتح
وأبو
ُ
ملف «العديد»
س ـي ـطــر ال ـع ـن ـصــر ال ـت ــرك ــي أم ـ ــس ،على
امل ـش ـهــد امل ـت ـصــل ب ــاألزم ــة الـخـلـيـجـيــة.
إذ دفـ ـع ــت أن ـ ـقـ ــرة ب ـث ـق ـل ـهــا ال ـس ـيــاســي
والـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي إل ــى
املـنـطـقــة ،ف ــي م ـحــاولــة تـسـتـهــدف ،كما
يـقــول امل ـســؤولــون األت ـ ــراك ،مـنــع تفاقم
األزمة .محاولة تستبطن تظهير الدعم
التركي «الالمحدود» للدوحة ،تحسبًا
ألي ت ـ ـطـ ــورات درام ــات ـي ـك ـي ــة ت ـت ـجــاوز
«ال ـك ـبــاش» الـحــاصــل ال ـي ــوم .وفـيـمــا لم
تخرج من الكويت أي بادرة إلى إمكانية
تحلحل الخالفات خالل الفترة القليلة
امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـع ـثــت واش ـن ـط ــن ب ـم ــؤش ــرات
تـفــاؤل لــم يتضح ،إلــى اآلن ،مــا إذا كان
ثمة معطيات حقيقية تستند إليها.
وأكـ ــد إبــراه ـيــم ك ــال ــن ،امل ـت ـحــدث باسم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،أن
«أولويتنا الرئيسية في إطار جهودنا
م ــع ك ــل م ــن ق ـطــر وال ـس ـعــوديــة والـ ــدول
الخليجية األخــرى هي حل هذه األزمة
مــن طريق املـفــاوضــات ،ال تصعيدها»،
الف ـتــا إل ــى أن «عـلـيـنــا ال ـي ــوم الـتـصــدي

ملشكالت عــديــدة مثل داع ــش ،والـحــرب
املستمرة في سوريا ،ومكافحة اإلرهاب
والفقر» ،مضيفًا أنه «وسط كل هذا ،فإن
الـتــوتــر ال ــذي يتصاعد فــي املنطقة لن
يؤدي إال إلى إهدار مواردها وفرصها».
وكرر كالني القول إن «القاعدة العسكرية
التركية في قطر ،التي أقيمت قبل اندالع
األزمـ ــة ،تــأسـســت لـضـمــان أم ــن املنطقة
بأسرها ،وال تشكل أي تهديد عسكري
ألي دولة».
ـواز ،وصل وزير الخارجية
ـ
م
على خط
ٍ
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،م ـ ــول ـ ــود ج ـ ــاوي ـ ــش أوغ ـ ـلـ ــو،
مساء أمــس ،إلــى الــدوحــة ،برفقة وزير
االق ـت ـص ــاد ن ـه ــاد زي ـب ـك ـجــي .وأوضـ ــح
عـقــب وص ــول ــه ،أن «وقـ ــوف تــركـيــا مع
ق ـطــر ل ـيــس م ـع ـنــاه أن ـن ــا ض ــد أحـ ــد ،أو
أن ـنــا اخ ـتــرنــا أح ــد األطـ ـ ـ ــراف» ،مـشـيـرًا
إلى أن «قطر دولة شقيقة ،والقطريون
إخواننا ونحن هنا تضامنًا معهم»،
م ـت ــاب ـع ــا(« :إن ـ ـنـ ــا) ج ـئ ـنــا ه ـن ــا لـنـعـلــن
تضامننا مع قطر ،وإيجاد حل لألزمة
ال ــواق ـع ــة ب ــن ق ـطــر ودول خـلـيـجـيــة».

«أزمة الخليج» مستقرة
ّ
تونسيًا ...حتى الساعة
تقف «تونس الرسمية»
على الحياد حيال ما
يحصل في الخليج ،وتلتزم
الفاعلة بالموقف
األحزاب
ّ
ذاته؛ لكن تتخفى تحت
سطح دعوة أطراف
األزمة إلى الحوار والنقاش
الهادئ مواقف ّ
حزبية
منحازة تنقسم أساسًا إلى
محورين ،أحدهما تقوده
«حركة النهضة» واآلخر
ّ
يقوده رئيس الجمهورية
الباجي قائد السبسي

تونس ـ األخبار
ّ
الخليجية
م ـ ّـر زم ــن ت ــواف ــق امل ـح ــاور
وتـ ـب ــايـ ـن ــت ت ــوجـ ـه ــاتـ ـه ــا وتـ ـك ــاث ــرت
ّ
م ـشــاري ـع ـهــا؛ ح ـي ـن ــذاك ،ف ــي مـسـتـهــل
«الـ ــرب ـ ـيـ ــع ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ،ت ــوافـ ـق ــت قـطــر
ّ
الليبي
واإلمارات على إطاحة الزعيم
مـعـ ّـمــر ال ـقــذافــي ،ك ـجــزء مــن «تـحــالــف
دول ـ ـ ـ ـ ّـي» أوسـ ـ ـ ــع .وقـ ـتـ ـه ــا ،ك ـ ــان قــائــد
الـسـبـسـ ّـي رئـيـســا مــؤقـتــا ل ـل ــوزراء في
تــونــس ،ورغ ــم اف ـت ـقــاده ّ
ألي شــرعـ ّـيــة
ّ
تحتج «حركة النهضة» على
حكم ،لم
مــا كــان معلومًا لـهــا؛ إدخ ــال السالح
عـبــر املــوانــئ الـتــونـسـ ّـيــة لفتح جبهة
قتال في غرب ليبيا.
ّ
ّ
املصلحي
الخليجي
لم يــدم التوافق
ً
طويال؛ فبمجرد انعقاد انتخابات في
ّ
تونس ،وتنحي الباجي من املشهد،
اختارت حكومة «الترويكا» بزعامة
ّ
«النهضة» االنحياز إلى صف قطر .لم
ّ
اعتباطيًا ،حيث تربط
يكن اختيارها
الحركة عالقات وثيقة مع زعامة قطر
منذ فترة محنتها زمــن بن ّ
علي .من

مولود جاويش أوغلو :القطريون إخواننا ونحن هنا تضامنًا معهم (األناضول)

وأثنى جاويش أوغلو على موقف قطر
ً
حيال األزمة ،قائال إن «كل من تحدثت
معهم قالوا إن قطر تعاملت مع األزمة
بحكمة وهدوء ،وإنها لن تصعد».
ومن املرتقب أن يتوجه ،بعد لقائه أمير
قطر ،تميم بن حمد آل ثاني ،ونظيره
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،م ـح ـم ــد بـ ــن عـ ـب ــد ال ــرح ـم ــن
آل ث ــان ــي ،إلـ ــى الـ ـك ــوي ــت ،وم ـن ـه ــا إل ــى
السعودية «إذا أمكن ذلــك» بحسب ما
كان الوزير التركي نفسه قد ّ
صرح به.
وفي موازاة املحاوالت التركية لتحريك
الوساطة الكويتية التي دخلت حالة
س ـبــات ،أرس ـلــت واشـنـطــن ،عـلــى لسان
املتحدثة باسم وزارة الخارجية ،هيذر
ن ــاو ،مــؤشــرات إيـجــابـيــة هــي األخ ــرى،

ناحية ثانية ،كانت سياسة اإلمارات
ت ـجــاه ج ـمــاعــة «اإلخ ـ ـ ــوان املـسـلـمــن»
وتـفــرعــاتـهــا ب ـصــدد الـتـشـكــل بعدما
أمسكت قطر بخيوط التحالفات في
غفلة منها.

«إما نحن أو هم»
ق ــدم ــت ق ـط ــر ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات امل ــوال ـي ــة
للثورة دعمًا اقتصاديًا لتونس ،جاء
في شكل قــروض ووديعة وصندوق
صـ ــداقـ ــة وجـ ـمـ ـعـ ـي ــات تـ ـنـ ـم ـ ّ
ـوي ــة؛ فــي
ّ
امل ـق ــاب ــل ،ك ــان ــت ال ـس ـل ـطــة ال ـتــون ـســيــة
داع ـم ــة لـسـيــاســاتـهــا اإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة ،في
س ــوري ــا ولـيـبـيــا وم ـص ــر ،وإن كــانــت
ّ
مبنية على
تبريراتها لتلك الخطوات
ّ
حجج من قبيل «التضامن الثوري».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،كـ ـ ّـونـ ــت اإلمـ ـ ـ ــارات
حـلـفــاء إقـلـيـمـ ّـيــن ،وم ــع م ــرور الــوقــت
اشتدت صراعاتها مع قطر بالوكالة،
ّ
ولـ ــوه ـ ـلـ ــة ب ـ ـ ــدا كـ ـم ــا ل ـ ــو أن ت ــون ــس
صـ ــارت ه ــي األخ ـ ــرى ســاحــة لـصــراع
ال ـن ـفــوذ اإلق ـل ـي ـم ـ ّـي .دع ـم ــت اإلم ـ ــارات
ّ
السياسية
قــائــد السبسي ،وحــركـتــه
ال ــولـ ـي ــدة «ن ـ ـ ــداء تـ ــونـ ــس» ،فــأرس ـلــت
ل ــه س ـي ــارت ــن م ـص ـف ـح ـتــن ووج ـه ــت
إعالمها لخدمته .وملا بلغت تحركات
املـ ـع ــارض ــة ،إثـ ــر اغ ـت ـي ــال الـشـهـيــديــن
ش ـك ــري بـلـعـيــد وم ـح ـمــد ال ـبــراه ـمــي،
ذروتـ ـ ـه ـ ــا ب ــإيـ ـق ــاف أع ـ ـمـ ــال امل ـج ـلــس
ّ
ّ
(التشريعي) واالعتصام
التأسيسي
قبالته وفي مقار الواليات في الجهات
ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة م ــن الـ ـب ــاد (أزم ـ ــة صـيــف

العتيبة :الدول األربع
تعمل على إعداد
قائمة موحدة
بمطالبها من الدوحة
مـ ــؤكـ ــدة «أن ـ ـنـ ــا م ـت ـف ــائ ـل ــون ،واألس ـ ــوأ
أص ـبــح خ ـل ـف ـنــا» ،مـتـحــدثــة ع ــن «ت ـقــدم
في هــذا املـجــال» .وردًا على ســؤال ّ
عما

معادلة السبسي
صعبة :ال يمكنه
التخلي عن ثقل
«النهضة» وال عن قطر

 ،)2013ت ـ ّ
ـوص ــل ال ـغ ــرم ــاء املـحـلـيــون
ّ
إلى تسويات خلطت األوراق ومهدت
الطريق إلى ما اصطلح عليه حينها
ـ«سياسة التعايش».
ب ّ
تـمــخــض ع ــن ال ـح ــوار الــوط ـنـ ّـي ال ــذي
رع ـتــه مـنـظـمــات مــن املـجـتـمــع املــدنـ ّـي
حـ ـك ــوم ــة انـ ـتـ ـق ــال ـ ّـي ــة أوكـ ـ ـل ـ ــت إل ـي ـه ــا
ّ
تشريعية
مـهـمــة تـنـظـيــم ان ـت ـخــابــات
ّ
ورئاسية.
لم يرق األمر اإلمارات ومحورها ،إذ لم
يمسك حلفاؤها بالسلطة بعد .ورغم
إبقائها على دعمها لـ«نداء تونس»،
فإنها لم تتعامل بنفس الحماسة مع
ّ
االنتقالية ،حيث استقبلت
الحكومة
ّ
اإلمارات والسعودية رئيس الحكومة
ً
امل ــؤقـ ـت ــة ،املـ ـه ــدي ج ـم ـع ــة ،اس ـت ـق ـبــاال
فاترا ،من دون توقيع اتفاقات أو عقد
تفاهمات وازنة.
وم ــع ت ـص ـ ّـدر «نـ ـ ــداء ت ــون ــس» نـتــائــج

إذا كــانــت الــواليــات املـتـحــدة تـعـ ّـد قطر
دول ــة «داع ـمــة ل ــإره ــاب» ،أجــابــت« :لن
ن ـغــرق فــي ال ـت ـفــاص ـيــل ...األمـ ــور تسير
ولنبق تركيزنا
في االتجاه الصحيح.
ِ
على هذا األمر لكي نتمكن من مواصلة
الحرب على اإلرهاب».
بــدورهــا ،أعلنت األم ــم املـتـحــدة دعمها
الوساطة التي تقودها الكويت .وأفــاد
املـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم امل ـن ـظ ـم ــة ال ــدولـ ـي ــة،
سـتـيـفــان دوج ــاري ــك ،ب ــأن األم ــن الـعــام
أن ـطــون ـيــو غــوت ـيــريــش ،ات ـصــل هاتفيًا
ب ـن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
صباح الخالد الصباح ،و«عـ ّـبــر لــه عن
دعمه الكامل لجهود الكويت لتخفيف
حدة التوتر ،والدعوة إلى حوار فاعل».

االن ـت ـخــابــات ال ـت ـشــري ـعـ ّـيــة ،وص ـعــود
ق ــائ ــد الـسـبـســي إل ــى س ــدة الــرئــاســة،
تـ ـشـ ـك ــل تـ ـح ــال ــف «أم ـ ـ ـ ــر واق ـ ـ ـ ـ ــع» بــن
«ال ـ ـنـ ــداء» و«ال ـن ـه ـض ــة» ،ض ـمــن بـقــاء
ّ
رمزي.
األخيرة في الحكم وإن بتمثيل
وم ــرة أخـ ــرى ،لــم تتحقق آم ــال أبـنــاء
زايــد (حـكــام اإلمـ ــارات) ،وكنتيجة لم
ّ
الثنائية ،حيث لم
تتحسن العالقات
ّ
يـتـبــادل الـبـلــدان ال ــزي ــارات الرسمية،
ّ
الجمهورية لكسر
رغــم سعي رئيس
ال ـج ـل ـيــد ب ــزي ــارت ــه ال ـخــاط ـفــة لـتـقــديــم
الـ ـتـ ـع ــازي بـ ــوفـ ــاة راش ـ ـ ــد بـ ــن مـحـمــد
ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم .ورغ ـ ــم حــديــث
الرئاسة عن زيــارة مرتقبة ،فإنها لم
تحصل منذ إع ــان األم ــر فــي كانون
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توافق على الصمت
املـعــادلــة بالنسبة إلــى الـبــاجــي قائد
الـ ـس ّـ ـبـ ـس ــي صـ ـعـ ـب ــة .ال ـ ــرج ـ ــل ُيـ ـع ــرف
بتبنيه لسياسة عــدم االن ـخــراط في
املـ ـح ــاور اإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة ،وهـ ــو وإن كــان
ّ
ّ
تحمل
لإلسالميني ،ال يمكنه
غريمًا
التخلي عن ثقل «النهضة» البرملانيّ
والـشـعـبـ ّـي ،وال عــن قـطــر (أو تركيا)
الـ ـت ــي ت ـت ـص ــدر ق ــائ ـم ــة املـسـتـثـمــريــن
ّ
العرب .كل ما في وسع الرئيس القيام
به هو تقديم تطمينات حــول قدرته
على احتواء اإلسالميني وتحييدهم
ّ
إقليمية
قــدر اإلمـكــان عــن لعب أدوار
ملصلحة خـصــوم امل ـحــور اإلم ــارات ــيّ،
أو تقديم تنازالت بسيطة إن اقتضى

