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الغالف
أميركا
على
رئاسيات
ّ
في موازاة الوساطة الكويتية والضغط األميركي إلنهاء مقاطعة قطر ووضح ٍّ
حد لألزمة
ّ
مصالحة باتت في متناول َاليد،
الخليجية ،برزت حركة سعودية غير عادية في اتجاه الترويج ٌإلنجاز
ٍ
مصالحة تستبشر فيها الرياض ًخيرًا ،إذ ترى،
فرحان.
كما أسلف وزير خارجية المملكة ،فيصل بن
ُ
ِّ
ّ
ّ
كما حليفتها واشنطن ،أن ّلم الشمل الخليجي سيشكل ،إذا ما ضمت إليه إسرائيل ،جبهة موحدة
في مواجهة إيران ،تقف ّ
سدًا منيعًا أمام ّ
أي خطوة تخالف سياسة «الضغوط القصوى» .ليس
ذلك وحسب ،فالمملكة باتت أكثر جرأة ووضوحًا للحديث عن مطالبها التي تبدو متطابقة مع
ّ
ّ
المستجد :ال اتفاق حول البرنامج النووي اإليراني ال يشمل ذاك الصاروخي!
األلماني
المطلب

قطر تعود إلى حضن العائلة

اتحاد خليجي
لمواجهة إيران
تـ ـل ــوذ اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ومـ ـص ــر بــال ـص ـمــت
ّ
إزاء الـتـطــورات املتصلة باملصالحة
الخليجية .مـســاعــي الـسـ ّعــوديــة إلــى
ت ـب ــدي ــد خـ ــافـ ــات «األش ـ ـ ــق ـ ـ ــاء» ت ـبــدو
م ـن ـف ــردة ،ع ـلــى رغ ــم حــديـثـهــا ع ــن أن
ّ
ال ـح ـل ـف ــاء «عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــط ن ـف ـس ــه» فــي
ّ
ّ
م ــا ي ـت ـعــلــق ب ـح ــل األزمـ ـ ــة امل ـتــواص ـلــة
م ـنــذ مـنـتـصــف عـ ــام  .2017وهـ ــي إذ
ُ
ً
تـبــدي استعجاال للخالص مــن عبء
ُيشرذم «أهل البيت» الواحد ،تنصاع
لضغوط اإلدارة األميركية التي تريد،
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،لـ ـ ّـم ال ـش ـم ــل الـخـلـيـجــي
ّ
ملواجهة ما قد يترتب على سياسات
اإلدارة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة،
وخصوصًا لجهة تعاملها مع إيران.
ومن هذا املنطلق ،جاء تشديد وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ،ف ـي ـصــل بــن
ف ــرح ــان ،ع ـلــى وج ـ ــوب ال ـت ـش ــاور مع
دول الخليج «بشكل كامل» في حال
أرادت اإلدارة األميركية املقبلة إحياء
االتفاق النووي مع طهران ،وتأكيده

ّ
أن الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،كـ ـم ــا ب ـ ــرل ـ ــن ،ت ـفــضــل
نـ ـم ــوذج ــا أوس ـ ـ ــع ل ــاتـ ـف ــاق ال ـح ــال ــي
ي ـش ـت ـمــل ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج ال ـص ــواري ــخ
البالستية.
ّ
رهان اململكة على ضخ بعض الحياة
ف ــي «م ـج ـلــس ُّ ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي»،
ي ـق ــاب ـل ــه تـ ـع ــن ــت تـ ـب ــدي ــه ح ـل ـي ـف ـت ـهــا،
اإلم ـ ـ ــارات ،ال ـتــي ُي ـ ِّ
ـرج ــح مــراق ـبــون أن
ّ
تـسـتـثـنــي نـفـسـهــا م ــن ات ـف ــاق ال ت ــراه
س ـ ّـيـ ـم ــا أن وس ــائ ــل
ض ـ ـ ــروري ـ ـ ــا ،وال ّ
إع ــامـ ـه ــا لـ ــم ت ـخ ــف ــف ن ـب ــرت ـه ــا ض ـ ّـد
ّ
ق ـط ــر ب ـخ ــاف هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة .ي ــؤك ــد
مــا سـلــف ،اسـتـبـعـ ُ
ـاد سفير اإلم ــارات
ف ــي واش ـن ـط ــن ،ي ــوس ــف الـعـتـيـبــة ،أن
ُت ـ ـحـ ـ ّـل األزمـ ـ ـ ــة فـ ــي ّ
أي وقـ ـ ــت ق ــري ــب،
لكونها «ليست على قائمة أولويات
ّ
أي ش ـخ ــص» ،ك ـمــا خ ـلــص ف ــي وقــت
سـ ــابـ ــق م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري .ل ـكــن
ّ
وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي أك ــد ،في
مقابلة مع وكالة «فرانس بــرس» ،أن
ّ
حلفاء بــاده «على الخط نفسه» في

ّ
ّ
م ــا يـ ّتـعــلــق ب ـحــل األزم ـ ــة الخليجية،
ّ
مـتــوقـعــا ال ـتـ ّ
ـوصــل قــريـبــا إل ــى ات ـفــاق
ن ـه ــائ ــي ف ـ ْـي ش ــأن ـه ــا .ي ــأت ــي ذلـ ــك فــي
َ
مـ ـ ـ ــوازاة ك ــش ــف م ـص ــدر دب ـلــومــاســي
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـدث إل ـ ـ ـ ــى صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراي»
الكويتية أن ّ
قمة «مجلس التعاون»
املـ ــزمـ ــع عـ ـق ــده ــا فـ ــي الـ ـبـ ـح ــري ــن ه ــذا
الشهر ستشهد مصالحة خليجية.

ّ
أوسع
نموذجًا
الرياض
ل
تفض
لالتفاق النووي اإليراني ّ
تحدثت
عنه برلين في األيام الماضية
وذكــرت الصحيفة أن «نقاط الخالف
ّ
الحديث
والطلبات
والشروط التي تم ُ َ
عـنـهــا خ ــال ُع ـم ـ ِـر األزم ـ ــة ســتـنــاقــش
ف ــي ل ـج ــان خـلـيـجـيــة خ ـ ّ
ـاص ــة ،سعيًا
ّ
للتوصل إلــى حلول لها بما يضمن
ّ
عـ ــدم تـ ـج ــدده ــا ،واسـ ـتـ ـم ــرار تـمــاســك

ّ
ّ
ّ
التوصل قريبًا إلى اتفاق نهائي في شأن األزمة الخليجية (أ ف ب)
يتوقع فيصل بن فرحان

املنظومة الخليجية والعربية».
وفــي أعقاب تكثيف الكويت ُ حراكها
الدبلوماسي ،أخيرًا ،للدفع قدمًا في
ّ
ّ
اتجاه حل تضغط الواليات املتحدة
إلنـجــازه قبل مـغــادرة دونــالــد ترامب
ّ
منصبه ،أكد ابن فرحان الذي استقبل
ف ــي الـ ــريـ ــاض ،أم ـ ــس ،م ـســاعــد وزي ــر
الخارجية األميركي ،ديفيد شينكر،
ّ
أن تحقيق اخـتــراق لـحــل األزم ــة بات
وش ـي ـك ــا ،وذل ـ ــك ب ـعــد إع ـ ــان الـكــويــت
تحقيق ت ـقـ ّـدم ص ــوب إن ـهــاء الـخــاف
ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــول واشـ ـنـ ـط ــن إن ـ ــه ي ـعــرقــل

ـوحــدة ّ
وج ــود جبهة خليجية مـ ّ
ضد
إيران .وقال« :نتعاون بشكل كامل مع
ّ
شركائنا في ما يتعلق بهذه العملية،
ونرى احتماالت إيجابية للغاية في
ّ
ات ـجــاه الـتــوصــل إلــى اتـفــاق نهائي»،
ّ
املعنية
مضيفًا أن «جميع األط ــراف
ّ
ستكون مشاركة في الحل النهائي».
ّ
ولدى سؤاله ّ
عما إذا كان النزاع يتجه
ً
ّ
إلى تسوية كاملة ،زاد قائال« :نتصور
ًّ
ّ
حل يغطي جميع الجوانب ويرضي
كــافــة األط ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة» .وب ــدا الفـتــا
إص ــرار ابــن فــرحــان ،خــال مشاركته

فــي منتدى «ح ــوار املـنــامــة» ،أول من
أمــس ،على «استمرار السعودية في
ال ـتــزام ـهــا بـتـعــزيــز األمـ ــن الـخـلـيـجــي
ض ـمــن وج ـ ــود م ـج ـلــس تـ ـع ــاون أكـثــر
ً
تكامال وتكريس إطــار تعاوني قوي
لدول الخليج العربية كما يراد لها».
لــم تـهــدأ «الــدبـلــومــاسـيــة» السعودية
ومـســاعــي الـتــرويــج لــاتـفــاق الناجز.
ّ
ومـ ــن املـ ـن ــام ــة ،أطـ ـ ــل وزيـ ـ ــر خــارج ـيــة
اململكة للحديث أمام «منتدى الحوار
املتوسطي» في رومــا ،بهدف إشاعة
أجواء إيجابية بخصوص املصالحة،

ّ
«حققنا ّ
تقدمًا كبيرًا في األيام
إذ قال:
األخ ـيــرة بفضل الـجـهــود املتواصلة
للكويت ،وأيضًا بفضل الدعم القوي
ً
من الرئيس تــرامــب» ،آمــا أن «يسفر
ه ــذا ال ـت ـقـ ّـدم عــن ات ـفــاق نـهــائــي يبدو
قريبًا ج ـدًا ،وبوسعي أن ّأق ــول إنني
متفائل إل ــى ح ـ ّـد مــا مــن أن ـنــا نقترب
ّ
مــن إتـمــام اتـفــاق بــن كــل ال ــدول محل
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف» .مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أف ـ ـ ــاد وزيـ ــر
الـخــارجـيــة ال ـق ـطــري ،محمد بــن عبد
ال ــرحـ ـم ــن آل ثـ ــانـ ــي ،خ ـ ــال امل ـن ـت ــدى
ّ
التقدم
ذاتــه ،بـ»(أننا) أحرزنا بعض
ف ــي مــرح ـلــةٍ م ــا ،قـبــل أك ـثــر م ــن سـنــة،
ث ـ ّـم تـبــاطــأت األم ـ ــور» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«وحـ ـ ـ ــدة ال ـخ ـل ـي ــج م ـه ـ ّـم ــة جـ ـ ـدًا ألم ــن
املـنـطـقــة .وه ــذه األزم ــة الـتــي ال داعــي
ل ـه ــا ،ي ـجــب أن تـنـتـهــي ع ـلــى أس ــاس
االحترام املتبادل».
ع ـل ــى أن ك ــل الـ ـط ــرق اآلنـ ـف ــة تـ ـ ـ ّ
ـؤدي،
مـ ــن م ـن ـظ ــور سـ ـ ـع ـ ــودي ،إلـ ـ ــى زيـ ـ ــادة
ال ـض ـغــط ع ـلــى إي ـ ـ ــران ،ال ـت ــي تخشى
امل ـم ـل ـكــة اع ـت ـم ــاد اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
املقبلة سياسة تهدئة إزاء هـ ــا .وفي
ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،شـ ـ ّـدد وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الـسـعــودي ،فــي حديثه إلــى «فــرانــس
برس» ،على أن إعادة إحياء ّ
أي اتفاق
ّ
م ــع إي ـ ــران ف ــي ظ ــل اإلدارة ال ـجــديــدة
ي ـج ــب أن يـ ـت ـ ّـم ب ــالـ ـتـ ـش ــاور مـ ــع ّدول
الخليج« :بشكل أساسي ،ما نتوقعه
ه ــو أن ي ـت ـ ّـم الـ ـتـ ـش ــاور م ـع ـنــا بـشـكــل
كامل ،وأن ّ
يتم التشاور بشكل كامل
(ك ــذل ــك) م ــع أص ــدق ــائ ـن ــا اإلقـلـيـمـيــن
ّ
ف ــي ش ــأن م ــا ي ـح ــدث ،ف ــي م ــا يتعلق
بــاملـفــاوضــات مــع إيـ ــران» .بــرأيــه ،فإن
ّ
«الطريق الوحيد في اتجاه التوصل
إل ــى ات ـفــاق دائ ــم هــو عـبــر ت ـشــاور من
هــذا ال ـنــوع» .لكن الــوزيــر أب ــدى ثقته
بـ ــأن «إدارة ب ــاي ــدن ،م ـثــل شــركــائـنــا
اآلخـ ــريـ ــن ،ب ـ َـم ــن ف ـي ـهــم األوروب ـ ـيـ ــون،
متفقون تمامًا على ض ــرورة إشــراك
ّ ّ
أي حل».
جميع األطراف اإلقليمية في
ـدت الفـتــة إشــارتــه إل ــى أن اململكة
وب ـ ّ
تـ ـف ــض ــل ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا أوسـ ـ ـ ــع ل ــات ـف ــاق
ال ـنــووي الـحــالــي تـحـ ّـدثــت عنه برلني
ف ــي األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ل ـل ـجــم بــرنــامــج
طهران للصواريخ البالستية ،معتبرًا
ّ
يتطرق
أن االتفاق القائم «ناقص وال
إلى جميع القضايا املرتبطة بأنشطة
إيران النووية».
(األخبار)

صمت مصري ـ إماراتي :في انتظار بايدن
تنتظر مصر واإلمارات
وصول جو بايدن
إلى السلطة قبل
الشروع في ّ
أي
مصالحة مع قطر،
مع أن المصالحة بين
األخيرة والسعودية
برعاية أميركية
تقترب من التوقيع،
بموافقة «الشركاء»
على مضض

القاهرة ــ األخبار
ع ـن ــدم ــا ق ـ ـ ـ ّـرر «الـ ــربـ ــاعـ ــي الـ ـع ــرب ــي»،
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ومـ ـص ــر
والـبـحــريــن ،قـطــع ال ـعــاقــات مــع قطر
وفرض حصار شامل عليها إلجبارها
عـلــى ق ـ ــرارات تـخــالــف سـيــاســة نظام
الـحـمـ َـديــن ،لــم يـكــن الـشــركــاء األربـعــة
يتوقعون أن ّ
تمر ثالث سنوات على
ق ــراره ــم ذاك قـبــل أن يـنـقـسـمــوا على
أنفسهم إلى جانبني :األول سعودي
 بـحــريـنــي يــدعــم املـصــالـحــة ُوي ـق ـ ّـدم
تـنــازالت ترضي الــدوحــة الراغبة في
التصالح مع الرياض حصرًا (وسط
التصالح
ضغط إلدخ ــال املنامة فــي
ّ
بما يحقق عائدًا ماديًا لها ويخفف
م ـ ــن ال ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ل ــاق ـت ـص ــاد
البحريني املنهار) ،والثاني مصري
 إمــاراتــي .هكذا ،تقترب املنطقة منإع ــادة تشكيل التحالفات ،ليس ألن
ّ
تتوسط فيها الكويت
املصالحة التي
م ـن ــذ ع ـه ــد األمـ ـي ــر الـ ــراحـ ــل أوش ـك ــت
عـلــى االكـتـمــال فـقــط ،بــل ألن خريطة
الـتـحــالـفــات تــرتـبــط ال ـيــوم بـقـبــول ما
ً
كـ ــان م ــرف ــوض ــا أم ـ ــس .م ــن هـ ــذا مـثــا
ّ
دخــول القطريني على خط الوساطة
بــن تــركـيــا الـتــي تـعــانــي مــن أوض ــاع
اق ـت ـص ــادي ــة ص ـع ـبــة ب ـس ـبــب جــائـحــة
كــورونــا ،والـسـعــوديــة الـتــي قــد تقبل

عـ ـ ــودة ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع األخ ـ ـيـ ــرة لـكــن
بضوابط ّ
محددة.
ص ـح ـيــح أن الـ ــريـ ــاض ال ت ــرغ ــب فــي
إيواء الدوحة وأنقرة أعضاء جماعة
«اإلخ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــون» ،لكنها تبدي
انـ ـفـ ـت ــاح ــا عـ ـل ــى وض ـ ـ ــع ق ـ ـيـ ــود ل ـه ــذا
اإليـ ـ ــواء ،األمـ ــر الـ ــذي َيـعـ ّـمــق الـفـجــوة
ب ــن ال ـس ـعــوديــة وخـلــف ـهــا الـبـحــريــن،
وبـ ــن اإلمـ ـ ـ ــارات ومـ ـص ــر ،وال سيما
أن ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي يـضـغــط

ّ
ً
تلقى السيسي ّاتصاال من ترامب
يطلب منه فيه أل يعترض على
المصالحة
ع ـلــى م ـح ـمــد ب ــن زاي ـ ــد بـ ـص ــورة غير
مـسـبــوقــة م ــن أج ــل وض ــع «ض ــواب ــط
ص ــارم ــة» ع ـلــى ت ـمــريــر ّ
أي إج ـ ــراءات
للمصالحة .أيـضــا ،الـقــاعــدة التركية
ف ــي الـ ــدوحـ ــة والـ ـع ــاق ــات م ــع إيـ ــران
وتــرك ـيــا ل ــم ت ـعــد تـحـظــى بـمـعــارضــة
سـعــوديــة كـمــا فــي ال ـســابــق ،بــل تــرى
ال ــري ــاض أن فــي مصلحتها اح ـتــواء
الدوحة في املرحلة األميركية املقبلة،
خ ــاص ــة وسـ ــط ح ـســابــات ـهــا امل ـع ـقــدة
فــي املنطقة ،ونظرتها التي تملؤها

الريبة تجاه سلطنة عمان وموقفها
ّ
ّ
مما يحدث بعد تولي هيثم بن طارق
ال ـح ـك ــم ،وس ـي ــاس ــات ــه ال ـت ــي ال ت ـبــدو
فعليًا كما سلفه قابوس بن سعيد،
وســط املـتـغـ ّـيــرات االقـتـصــاديــة داخــل
السلطنة.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ث ـ ـ ّـم ـ ــة فـ ـ ــي ال ـت ـص ــال ــح
م ـص ـل ـحــة ق ـط ــري ــة ف ــي ف ـت ــح ال ـح ــدود
وعودة التبادل التجاري مع اململكة،
وهي مكاسب ستغني عن التصالح
الفوري مع اإلمارات ،األمر الذي أوقفه
ومــن خلفهم املصريون.
اإلماراتيون ِ
َ
ّأم ـ ــا م ــا ت ـغ ـ ّـي ــر الـ ـي ــوم ،ف ـهــو خ ـســارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،ما
يجبر بـعــض األطـ ــراف عـلــى «نصف
مصالحة» ترضي اإلدارة األميركية،
ســواء الحالية التي ترغب في إتمام
ال ـت ـس ــوي ــة ق ـب ــل ال ــرحـ ـي ــل ،أو املـقـبـلــة
ال ـتــي تــريــد أن ت ـكــون امل ـصــال ـحــة من
إنـجــازاتـهــا فــي السياسة الخارجية
ض ـم ــن م ـن ـه ـج ـهــا الـ ـخ ــاص بــال ـشــرق
األوسط .لذلك ،ال يحظى هذا الصلح
بدعم إماراتي  -مصري رسمي ،وهو
مــا يشير إليه الصمت املطبق تجاه
التصريحات اإليجابية الصادرة عن
السعودية وقطر والكويت والواليات
ّ
امل ـت ـحــدة .يــأتــي ذل ــك ف ــي ظ ــل الحنق
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي مـ ــن نـ ـت ــائ ــج إع ـ ـ ــان أب ــو
ظبي االنـسـحــاب املـنـفــرد مــن الحرب

مقالة

ّ
هل يتوقف النزيف السعودي؟
عباس بوصفوان
رؤي ــة الـسـعــوديــة لتموضعها االسـتــراتـيـجــي ،وت ـفـ ّـوق أبــو ظبي،
ّ
واملتغيرات فــي واشنطن ،والبعد اإليــرانــي ،والقاعدة
والتطبيع،
العسكرية التركية ،والعالقات مع «اإلخوان املسلمني» ،و»مونديال
 ...»2022جميع تلك النقاط وغيرها ُت ّ
عد مدخالت في املعادلة قيد
اإلعداد حاليًا في أروقة الخليج وواشنطن ،والتي أسهم في كتابة
بعض بنودها مستشار الرئيس دونالد ترامب ،جاريد كوشنر،
في جولته الخليجية األخيرة ،غير الصاخبة.

الصفقة الضبابية

ّ
ـؤشــر إلــى التعقيدات ،الحقيقية واملـتـ ّ
ـوهـمــة ،الـتــي تكتنف
فــي مـ
ُ
صــراع العوائل الخليجية ،لم تـتـ َّـوج زيــارة كوشنر ،التي شملت
الدوحة والــريــاض ،بإعالن عــودة املياه إلى مجاريها بني اإلخوة
ّ
األعــداء على الضفة الشرقية للخليج ،وإنما ببيانات فضفاضة
وحـ ّـمــالــة أوج ــه ،مــن بعض األط ــراف الخليجيني (الـكــويــت ،قطر،
الـسـعــوديــة) ح ـص ـرًا ،مــا يـطــرح ال ـســؤال عــن تـمــوضــع اإلم ــارات
ّ
ومصر ،وعن بنود الصفقة التي لم تتضح معاملها بعد ،والتي
لــم يـنـبــس كــوشـنــر بـبـنــت شـفــة عـنـهــا وع ــن مستقبل «مجلس
التعاون الخليجي» ،الــذي ُيخشى أنــه لن يخرج من غيبوبته .ال
ندري إن كان أمير قطر ،تميم بن حمد آل ثاني ،سيحضر «قمة
ُ
املنامة ،أو ّربما تعقد في الرياض،
الخليج» الدورية ،املرتقبة في ّ
راسخة للعالقات بني
عودة
ع
يتوق
لكن حتى أفضل املتفائلني ال
ّ
املتخاصمني ،بعد السباب العلني الذي كسر كل محرمات ،وفي
ّ
ّ
املحاصرين في تمديد توتر العالقات مع الدوحة
ظل رغبة بعض
ًِ
حتى العام  ،2022أمال في طعن شبه الجزيرة القطرية في قلبها،
عبر إفشال «مونديال .»2022

ّ
تحدي اإلعالم

على رغم البيانات الصادرة من أمير الكويت ووزيــر خارجيته،
والـ ّ
ـرد «اإليجابي» القادم من وزيـ َـري خارجية الرياض والدوحة،
من ملك السعودية وأمير قطر ،فــإن التمترس اإلعالمي
وليس
الـحـ ّـاد َظـ ّـل ّ
سيد املوقف من جميع األط ــراف ،بما في ذلــك قناتا
استفهام عن
«الجزيرة» و»العربية» ،األمــر الــذي يرسم عالمات ّ
مدى صدقية األحاديث التي تشير إلى الوصول إلى حل جذري
ّ
ّ
ّ
التوصل إلى نتيجة
التحدي ،إذا ما ّتم
املحتدة.
وشامل لألزمة
ّ ّ ً
تصالحية ،سيظل متصال أيضًا بمستقبل السياسات التحريرية
لإلعالم املدعوم قطريًا ،والذي حافظ عمومًا على نسق هجومي
ّ
ضد السعودية وإيران ،بينما حافظ اإلعالم السعودي على نمط
َ ّ
تحقيري إليران وقطر و»اإلخوان» وتركيا .في املقابل ،تبنت قناة
«الـجــزيــرة» سياسات تحريرية إيجابية عمومًا لصالح طهران
ُ
َ
منذ صيف  ،2017ت ـبـ ّـدت خــال الـعــام ال ـجــاري حــن استهدف
القائد العسكري قاسم سليماني والعالم النووي فخري زاده.

زعزعة التنسيق السعودي  -اإلماراتي

في اليمنّ .أمــا مصر ،فال تجد رغبة
ف ــي ت ـع ـج ـيــل امل ـص ــال ـح ــة ،ل ـك ـن ـهــا لــن
ت ـم ــان ـع ـه ــا ب ـع ــدم ــا ت ـل ـق ــى ال ـس ـي ـســي
ّ
ً
اتـ ـص ــاال م ــن ت ــرام ــب ي ـط ـلــب م ـنــه أل
يعترض أو يحبط الجهود األخيرة
إلدارتــه قبل الرحيل بعدما فعل ذلك
العام املاضي.
وفيما تجري مناقشات حثيثة بني
ال ـس ـعــوديــن واإلم ــاراتـ ـي ــن لـضـمــان
ّ
ّ
خروج أبو ظبي بأقل األضرار ،في ظل
غـيــاب تـصـ ّـور متكامل لــدى األخـيــرة
ف ــي ش ــأن امل ــوق ــف امل ـط ـل ــوب ،وصـلــت
ال ـت ــوج ـي ـه ــات األم ـن ـي ــة إل ـ ــى اإلع ـ ــام
امل ـ ـص ـ ــري ،وف ـ ـحـ ــواهـ ــا أن ان ـض ـم ــام
الـقــاهــرة إلــى «الــربــاعــي» سابقًا جاء
ب ـعــد إجـ ـ ـ ــراءات تـصـعـيــديــة مـصــريــة
مـنـفــردة ،ولــذلــك ليس بــالـضــرورة أن
تـتـطــابــق املـصــالــح حــالـيــا ،مــا يعني
أن ل ــدى امل ـصــريــن حــريــة ال ـق ــرار في
اسـتـئـنــاف عــاقـتـهــم بـقـطــر ،أو بـقــاء
مـقــاطـعـتـهــم امل ـن ـف ــردة ح ـتــى إش ـعــار
آخـ ـ ــر .ف ــي ال ـخ ـل ـف ـيــة ،ت ـق ــول م ـص ــادر
إن الـقـيــادتــن املـصــريــة واإلمــارات ـيــة
تنتظران وصول بايدن إلى الكرسي
ح ـت ـ ّـى ت ـس ـي ــرا ف ــي امل ـص ــال ـح ــة ،إذ ال
ُ
تـ ـف ــض ــان إب ـ ـ ــرام ت ـص ــال ــح ك ــام ــل مــع
الدوحة حاليًا ،كي تكون هناك أوراق
يمكن تناولها مــع اإلدارة الجديدة
وال ـ ـت ـ ـنـ ــازل عـ ـب ــره ــا ،ع ـل ـم ــا بــأن ـه ـمــا

على رغم االحتياطات القطرية القديمة ،من استضافة ّاألميركيني
َ
في قاعدة العديد ،إلى تنمية عالقاتها مع تركيا ،لم تتوقع الدوحة
َ ّ
ّ
أن تكون «غزوة  »2017بهذه الشراسة .وقد تأكد لها مرة جديدة
ّ
للتحول إلــى خطر داهــم فــي حال
أن التهديد املـحــدق بها قابل
تالقت اإلرادتان اإلماراتية والسعودية .تأمل قطر تفكيك التالقي
ّ
اإلماراتي  -السعودي ،ويعتقد بعض صناع قرارها أن السياسة
ّ
الـسـعــوديــة طــاملــا اتـس ـمــت بــاالن ـف ـعــال ،وق ـصــر ال ـن ـظــر ،وتغليب
َ
التكتيكي على االستراتيجي ،وهذا أمر ي ِسم عالقات الرياض مع
ً
حلفائها في املنطقة ،من املغرب إلى العراق وصوال إلى باكستان.
وفق ذلكّ ،فإن فرص ضعضعة التنسيق اإلماراتي  -السعودي
قابلة للتحقق بمزيد من «الصبر االستراتيجي».

ً
السعودية أوال

ينتظر السيسي وابن زايد رئاسة بايدن كي تكون المصالحة مع قطر ورقة تنازل رابحة
لو لزمت (آي بي ايه)

ت ـس ـع ـي ــان إل ـ ــى الـ ـتـ ـق ـ ّـرب مـ ــن ب ــاي ــدن
ب ـع ــد ال ـح ـم ـلــة اإلع ــامـ ـي ــة ضـ ـ ـ ّـده فــي
وسائلهما ،سواء الصادرة بالعربية
أو اإلنكليزيةّ ،إبان االنتخابات .وفي
«الديكتاتور
القاهرة تحديدًا ،لم يعد ُ ّ
ُ ّ
املفضل لدى ترامب» هو املفضل لدى
بــايــدن ،حتى فــي املـلـفــات اإلقليمية،

بما فيها فلسطني ،األمر الذي يسعى
الـسـيـســي إل ــى ت ــدارك ــه ُ
وي ـنـ ّـســق فيه
مــع اب ــن زاي ــد ال ــذي يــرغــب أيـضــا في
ّ
يستمر الحاكم الفعلي لإلمارات
أن
مــن دون اع ـتــراضــات أمـيــركـيــة ،وفــي
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــاح مـ ــن دون
«فيتوات».

ّ
ال تبدي الدوحة حماسة لعودة العالقات إلى سابق عهدها ،إل
َ
مــع الــريــاض .وتبغي قطر ،فــي رأيــي ،إنـجــاز عــودة العالقات مع
ّ
السعودية ،بثقل األخيرة السكاني ،الذي يمكن أن يمأل ّ
مدرجات
املــونــديــال ،ويعيد الحيوية إلــى أس ــواق األول ــى ،ويمنح القطريني
ّ
سـهــولــة الــوصــول إل ــى أهـلـهــم فــي ال ـج ــوارُ ،ويـمــكـنـهــم مــن زي ــارة
األماكن املقدسة .وترى الدوحة أن الفرصة سانحة إلعادة صياغة
الرأي العام السعودي ،القابل للقولبة ،إذا ما َت ّ
غيرت نغمة الرياض.
فاالكتفاء بفتح األجــواء الجوية ّ
والبرية السعودية أمــام قطر لن
وكافيًا .لكن ال بأس بالنسبة إلى حكومة تميم بن
يكون مريحًا ّ
حمد في أن تتحقق عالقات ذات طابع رسمي وبروتوكولي مع
ـ»اإلخوان املسلمني»
مصر ،يسمح لقطر باإلبقاء على عالقاتها ب ّ
املعارضني لنظام عبد الفتاح ّالسيسي ،وأن تظل العالقات باردة
مع أبو ظبي واملنامة ،بما ُيحقق من ناحية ثانية توازنًا داخليًا
للقطريني «املجروحني» ّ
املحاصرين.
مما سمعوه من إعالم
ِ

ّ
تفوق أبو ظبي التسليحي

هل تشعر السعودية بالقلق من ّ
التفوق العسكري اإلماراتي

تالق قطرية  -سعودية،
املتوقع؟ نعم ،من دون شك .وهذه نقطة ٍ
من دون حاجة إلى املبالغة في توقع نمو التباينات اإلماراتية
 السعودية كالنار في الهشيم ،كما نسمع في بعض اإلعالم«الـبــروبــاغـنــدي»؛ إذ ،بصفقة ال ــ 23مليار دوالر ،وحصولها
ُ ّ
على موافقة أميركية ّأولية لشراء طائرات «أف  ،»35تدشن أبو
ّ
ظبي سباق تسلح ُّليس مع الدوحة وحسب ،بل مع الرياض
والكويت .وعلينا توقع أن تطالب هذه الدول الخليجية بشراء
ّ
وتطورًا ،وتزيد من عالقاتها
منظومات تسليحية أكثر تكلفة
ُ
الوطيدة مع «البنتاغون» ،وقــد ينطبق ذلــك حتى على عمان،
ّ
ُ ّ
الـتــي ال تتمتع ب ـقــدرات مــالـيــة تمكنها مــن م ـجــاراة التسليح
اإلماراتي املنفلت من عقاله.

التطبيع ...والفجوة
التحليالت املكرورة عن حذر الرياض من الذهاب إلى التطبيع
ّ
خشية الحساسية املتعلقة بقضية فلسطني ،ال تسندها
الوقائع والتجارب واملعلومات املتوافرة.
ّ
الـسـعــوديــة تـسـتـخــدم ح ــل الــدول ـتــن ،راه ـنــا ،قـمـيــص عثمان
مؤقتًا ،ريثما تتحلحل مطالبها مقابل التطبيع .الرياض ،في
ّ
مستعدة إلبرام اتفاق مع إسرائيل ،شرط أن تحصل
رأيي،
ّ
ّ
متطورة،
مسيرة
بموجبه على طائرات «أف  ،»35وطائرات
وصــواريــخ دقيقة ،فــاإلمــارات ليست «أشـطــر» منها! بيد أن
هذه عملية معقدة وطويلة ،وال يمكن إنجازها خالل الوقت
ّ
املتبقي من عهد ترامب ،إذ إن على اإلدارة «الترامبية» أن تقنع
الكونغرس بهذه الصفقة التي من املؤكد أن تكون ضخمة،
ُ ّ
ـوفــر فــي املقابل ّ
تفوقًا عسكريًا مستدامًا إلسرائيل،
وأن تـ
َ
وهناك أيضًا القلق من ت ُّ
غير الوضع الحاكم في نجد ،وهذه
نقطة ال يمكن لصانعي القرار في واشنطن تجاهلها ،وهم
ّ
املتطورة في
الحريصون على أن ال تقع األسلحة األميركية
«أيد معادية» .وحتى مع االفتراض بإمكانية إيجاد مخارج
ٍ
ْ
ّ
َ ّ
لتلك التعقيدات ،فإن الوقت ال يتسع لذلك .ولنلحظ أنه تسنى
ّ
ألبو ظبي إجراء مفاوضات ّ
مطولة في شأن التطبيعَ ،مكنتها
من تحقيق «مكاسب» تسليحية وسياسية في عالقاتها مع
ّ
واستمرت بعيدة عن األعني السعودية
اللوبيات الصهيونية،
حتى اقتراب اكتمالها.

زعامة المحور

َمن الطرف الذي ّ
يتزعم املحور؟هل السعودية التي ُي ّ
صب عليها
ّ
جام الغضب غربيًا ،ويزداد حجم خسائرها وتتلقى وحدها
صواريخ صنعاء؟ أم اإلم ــارات ،التي تقتفي أثرها مصر في
أكثر من ملف ،وتلقت جائزة تطبيعها تسليحًا رهيبًا وتكاد
تستثنيها صواريخ «أنصار الله»؟ ال يمكن أن تغمض الرياض
عينيها إزاء التفوق املتنامي ألبــو ظبي على حسابها ،على
ّ
صعيد التطبيع الــذي تتمناه السعودية ،والتسليح ،والقصة
ّ
التكسب من إيــران تجاريًا .أصــوات خافتة في
اليمنية ،وفــي
ُ
ّ
الرياض ترى أن نجد أولى بذلك ،أولى أن تنوع عالقاتها ،وال
تكون ّ
حادة وأحادية .وإذا كان محمد بن سلمان ال يستطيع
ّ
قلب ظهر املجن ضد حليفه املفترض محمد بن زايد ،فإن هذا
ال يمنع أن َتـشـ ّـق الــريــاض طريقًا صغيرًا ح ــذرًا ،خـ ّ
ـاصــا بها
ُ
ست ّ
رحب به الــدوحــة بحماسة ،ويمكن أن
مع قطر ،وهــو أمــر
َ
َت ّ
تفهمه أبو ظبي ،التي تفتح هي األخرى أبوابًا ليست صغيرة
في العالقات التجارية مع طهران ،وخصوم آخرين للرياض.

المعطى األميركي

َ
ل ــم ُيـظـهــر الــرئ ـيــس امل ـن ـتــخــب ،ج ــو ب ــاي ــدن ،حـمــاســة للقضية
ّ
الخالفية الخليجية ،بينما صرح مرارًا وتكرارًا عن املوضوع
النووي اإليراني .تقديرات ّ
متعددة ترى أن التطبيع واإلفراج عن
ّ
سجينات سعوديات قد يكونان خطوتني مؤجلتني إلى حني
أداء بايدن اليمني الدستورية باعتباره الرئيس الـ 46للواليات
ّ
املضي في التطبيع ،فهذا يقضي
املتحدةّ .أما قطر ،فلن تختار
شن حملة ّ
على طعمها وملحها ،لكنها لن َت ّ
ضد التطبيع ،ولن
ُت ّ
شجع حمالت املقاطعة للطيران اإلمــاراتــي ،وستدعم بايدن
في امللفات األخرى.

البعد اإليراني :هدية للسعودية
ستحافظ قطر على عالقاتها الوطيدة مع تركيا ،وعالقات
تنمو بــوتـيــرة بطيئة لـكــن مـسـتـمـ ّـرة مــع ط ـهــران .لـكــن ،على
األرجح ،ستساند الدوحة ّ
توجهًا إلخضاع التسليح اإليراني
الصاروخي للنقاش .يمكن لها تفسير موقفها بكونه قديمًا،
ويسبق التوقيع على االتفاق النووي في  ،2015كما يمكن
لها بيع ذلك كأنه هدية للرياض .تلك نقطة جديرة باالهتمام
ضمن املراجعة السعودية على شاكلة «ّ .»u turnأما طهران،
ّ
فستظل تنادي بالعودة غير املشروطة إلى االتفاق النووي،
ّ
واالن ـف ـت ــاح عـلــى ن ـقــاش إقـلـيـمــي ف ــي ش ــأن قـضــايــا الـتـســلــح
واألمن الجماعي في الخليج.

