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العالم
األزمة الخليجية

مقالة

قطر «تحاصر» الرباعي ...بالشكاوى القانونية
مع استمرار األزمة الخليجية مفتوحة
ع ـلــى م ـصــراع ـي ـهــا ،م ــن دون تسجيل
أي تـ ـط ــور عـ ـل ــى مـ ـس ــار ال ــوس ــاط ــات
والـتـســويــة ،تــواصــل قـطــر مواجهتها
للحملة ضــدهــا مــن ط ــرف السعودية
واإلم ــارات ،ومعهما مصر والبحرين،
ب ــواس ـط ــة م ــا ي ـت ـضــح م ــع ال ــوق ــت أن ــه
خـ ـط ــة م ـت ـك ــام ـل ــة الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب ،أع ـ ـ ـ ّـدت
بــدقــة ف ــي ال ــدوح ــة أول أيـ ــام مقاطعة
«الرباعي»؛ فبعد امتصاص الصدمة
عقب ان ــدالع ال ـخــاف ،ومــن ثــم اتخاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة لـتـعــويــض
إقفال املنافذ البرية ،تـ ّ
ـدرج القطريون
ف ــي م ــراح ــل م ــدروس ــة ل ـصـ ّـد الـهـجـمــة،
وان ـت ـق ـل ــوا م ــن الـ ــدفـ ــاع إل ـ ــى ال ـه ـجــوم
الــدب ـلــومــاســي ،فــاإلعــامــي ،وتسخني
ال ـخ ـط ــوط م ــع األم ـي ــرك ـي ــن وإمـ ـض ــاء
عقود تسليحية وأخــرى مع جماعات
ال ـض ـغ ــط وامل ــؤسـ ـس ــات االس ـت ـش ــاري ــة
فــي واشـنـطــن .وبـمـنـســوب واض ـ ّـح من
الثقة بنجاح املراحل السابقة ،دشنت
ال ــدوح ــة مــرحـلــة جــديــدة ع ـمــدت فيها
إل ــى ت ـحــرك قــانــونــي واسـ ــع م ــن خــال
تقديم رزمــة شكاوى ضد من تصفها
بـ«دول الحصار».
وبـ ـ ـع ـ ــد املـ ـ ـل ـ ــف امل ـ ـ ـقـ ـ ــدم إلـ ـ ـ ــى م ـن ـظ ـمــة
الطيران املدني التابعة لألمم املتحدة
(إيـ ـك ــاو) ،وخ ـطــاب «الـلـجـنــة الوطنية
لحقوق اإلنـســان» املرسل إلــى منظمة
«اليونسكو» التابعة لــأمــم املتحدة،
بشأن مناسك الحج ،ومن ثم الشكوى
املـقــدمــة إلــى منظمة الـتـجــارة العاملية
ضد السعودية واإلمــارات والبحرين،
تقدمت الدوحة أمس بشكوى إلى أمني
عام األمم املتحدة أنطونيو غوتيريش،
وإلى مجلس األمن الدولي ،ضد مصر
التي تــرأس مجلس األمــن حاليًا خلفًا
ّ
للصني ،متهمة الـقــاهــرة بـ«استغالل
عـضــويـتـهــا داخ ـ ــل امل ـج ـلــس لتحقيق
أغـ ـ ــراض س ـيــاس ـيــة خـ ــاصـ ــة ...ال تـمـ ّـت
بصلة لعمل مجلس األم ــن ولـجــانــه».
وجـ ـ ـ ــاء فـ ــي نـ ــص الـ ـخـ ـط ــاب امل ـك ـت ــوب
املـ ّ
ـوجــه إلــى مجلس األمــن ،أن القاهرة
ت ـقــوم «بـتــوجـيــه ات ـهــامــات وم ــزاع ــم ال
أس ـ ــاس ل ـه ــا مـ ــن ال ـص ـح ــة ضـ ــد دولـ ــة
قطر».
ورف ـ ـ ـضـ ـ ــت ال ـ ـ ــدوح ـ ـ ــة «ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ق ــاط ــع
ج ـم ـي ــع االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات امل ـ ـصـ ــريـ ــة ال ـت ــي
أثبتت الـتـقــاريــر الــدولـيــة واملعلومات
االستخبارية العاملية املوثوقة وذات
ً
امل ـصــداق ـيــة أن ـهــا م ـف ـبــركــة ،ف ـضــا عن
أن االتـهــامــات تــأتــي فــي إط ــار الحملة
املـغــرضــة ال ـتــي تـسـتـهــدف دول ــة قطر،
والتي ّ
تعد مصر جزءًا منها».
واتـهـمــت الـشـكــوى مـصــر بــ«اسـتـغــال
رئاسة لجنة مكافحة اإلرهاب بغرض
ت ـح ـق ـيــق أه ـ ـ ـ ــداف س ـي ــاس ـي ــة خ ــاص ــة،
ومـحــاولــة تصفية حـســابــات مــع دول
معينة» .وفــي لهجة بــدت تصعيدية،

رأت قطر أن الحكومة املصرية تسهم
«ف ــي تهيئة الـبـيـئــة املــوات ـيــة النـتـشــار
اإلرهـ ــاب وال ـت ـطــرف مــن خ ــال الـتــذرع
ب ـم ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ل ـت ـح ـق ـيــق م ــآرب
ّ
سياسية وشن عمليات عسكرية دعمًا
ألطـ ــراف فــي ال ـنــزاعــات بـشـكــل ينتهك
قرارات مجلس األمن والقانون الدولي
وحقوق اإلنسان».
ال ـش ـكــوى ال ـق ـطــريــة ال ـش ــدي ــدة اللهجة
كانت قد ّ
قدمت نهاية الشهر املاضي،
وكشف عن مضمونها أمس األربعاء،
وذل ــك بعد أن استبعد مـنــدوب مصر
الــدائــم لــدى األم ــم املـتـحــدة عـمــرو عبد
ال ـل ـط ـيــف طـ ــرح األزمـ ـ ــة م ــع ق ـطــر على
طــاولــة مـجـلــس األم ــن خ ــال شـهــر آب

ّ
تيلرسون
ف
كل
َ
مسؤولين َ
رفيعين
العمل على
إنهاء األزمة

ّ
الـجــاري ،أثناء تولي القاهرة لرئاسة
املجلس.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت كــانــت
تواصل فيه القوات القطرية مناوراتها
الـ ـعـ ـسـ ـك ــر ّي ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة م ـ ــع ال ـ ـقـ ــوات
التركية ،وقع وزير الخارجية اإليطالي
أنـجـيـلـيـنــو أل ـفــانــو ،ون ـظ ـيــره الـقـطــري
محمد بــن عبد الــرحـمــن ،فــي الــدوحــة،
عـلــى صـفـقــة بـقـيـمــة  5م ـل ـيــارات ي ــورو
لـتــزويــد قـطــر بقطع عـسـكــريــة بحرية.
اإلع ــان عــن الصفقة جــاء على هامش
زيـ ــارة ال ــوزي ــر اإلي ـطــالــي لـقـطــر ،حيث
ً
الـتـقــى ك ــا مــن األم ـيــر تـمـيــم بــن حمد،

ّ
ووزيــر الخارجية ،وجــرى بحث ملفي
ل ـي ـب ـيــا واألزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة .وأع ـل ــن
ألفانو دعــم بــاده للوساطة الكويتية
والجهود الدبلوماسية املبذولة.
وش ـ ــدد أل ـف ــان ــو ع ـلــى أه ـم ـيــة املـ ـب ــادرة
الـجــديــدة لــوزيــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي
ريـكــس تـيـلــرســون ،ال ــذي أعـلــن تكليفه
َ
مسؤولني رفيعني بالعمل على إنهاء
األزمـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة .وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
الجولة املـطـ ّـولــة الـتــي كــان أجــراهــا في
الخليج ،كلف تيلرسون ،ليل الثالثاء
ُ ًّ
األربـ ـع ــاء ،ك ـ ــا م ــن الــدب ـلــومــاســي تيم
لندركينغ ،والجنرال املتقاعد أنطوني
زي ـنــي (كـ ــان ق ــائ ـدًا ل ـل ـقــوات األمـيــركـيــة
ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وع ـم ــل مـبـعــوثــا
خاصًا إلى األراضي املحتلة) بالتوجه
إل ــى منطقة الـخـلـيــج «لـلــدفــع مــن أجــل
إحــراز ّ
تقدم ،وحتى نتمكن من اإلبقاء
ع ـل ــى ض ـغ ــط م ـس ـت ـمــر ع ـل ــى األرض».
وحـ ــذر تـيـلــرســون م ــن أن ال ـخ ــاف مع
قـطــر «ي ــزع ــزع االس ـت ـق ــرار ف ــي املنطقة
ويـقـســم مجلس الـتـعــاون الخليجي»،
مجددًا «التزام» واشنطن بـ«حل األزمة
الـخـلـيـجـيــة لـتـحـقـيــق وحـ ــدة الـخـلـيــج،
ومــن أجــل مـشــروع محاربة اإلره ــاب».
ورأى أن أمير قطر «لعب دورًا أساسيًا
في نزع فتيل األزمة منذ يومها األول»،
مــؤك ـدًا أن ال ــدوح ــة حـتــى اآلن ملتزمة
بتعهداتها تجاه الواليات املتحدة.
وبـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن ج ــدي ــة ال ـت ـح ــرك
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ال م ـ ــؤش ـ ــرات حـ ـت ــى اآلن
إل ــى أن ل ــدى ت ـي ـلــرســون م ــن سـيــاقــي
مـ ـ ـب ـ ــادرت ـ ــه الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة فـ ـ ــي م ـن ـت ـصــف
الطريق ،خصوصًا بعد التصريحات
ّ
لولي العهد السعودي محمد
املشتركة
ب ــن س ـل ـم ــان واملـ ـل ــك ال ـب ـحــري ـنــي حـمــد
ب ــن ع ـي ـســى آل خ ـل ـي ـفــة ،ع ـل ــى هــامــش
ل ـقــاء جـمـعـهـمــا أم ــس ف ــي مــديـنــة جــدة
السعودية ،والتي ّ
شددت على «ضرورة
تصحيح قـطــر ملـســار سياساتها بما
يؤكد التزامها بجميع تعهداتها».
(األخبار)
(أ ف ب)

في األقصى؟
ت ــم تــوزي ـع ـهــا ع ـلــى عـ ـش ــرات اآلالف
مــن الفلسطينيني الــذيــن كــانــوا في
الحرم القدسي وأزقة البلدة القديمة،
واشتبكوا مع قوات األمن والشرطة
اإلسرائيلية .وشدد التقرير على أن
آالف الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ــذي ــن امـتــأت
ب ـه ــم أزقـ ـ ــة ال ـب ـل ــدة ال ـق ــدي ـم ــة ح ـظــوا
ك ــل عـ ــدة س ــاع ــات بــال ـح ـصــول على
وجبات مغلفة تشمل أنواعًا مختلفة
م ــن ال ـط ـعــام واملـ ـش ــروب ــات ،وحـمـلــت
ملصقًا كتبت عليه عـبــارة معروفة
ل ـخــام ـ ُن ـئــي« :بـ ـع ــون الـ ـل ــه ،فلسطني
سوف تحرر! القدس لنا» ،وذلك على
خلفية صــورة قبة الصخرة والعلم
الفلسطيني.
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعالم
فلسطينية قولها إن من وقــف وراء
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توزيع الوجبات آلالف الفلسطينيني
ف ــي الـ ـح ــرم وف ـ ــي م ـح ـي ـطــه جـمـعـيــة
ت ـف ـع ـل ـهــا ح ــرك ــة ش ـب ــاب ـي ــة إي ــرانـ ـي ــة.
ك ـمــا ن ـق ـلــت «إس ــرائـ ـي ــل ال ـ ـيـ ــوم» ،عن
مـســؤول فــي األجـهــزة االستخبارية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ق ــول ــه «م ــن ال ــواض ــح
لنا أن السلطة في طهران ،بواسطة
أذرع ـه ــا الـطــويـلــة ،تـقــف وراء حملة
التغذية هذه .واملقصود مبالغ تصل
إل ــى مــايــن ال ـشــواكــل ،واإليــران ـيــون
عـثــروا على ثـغــرة لتحقيق مكاسب
وإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رسـ ـ ــالـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
الفلسطيني ،من تحت أنف إسرائيل،
مفادها أن إيران تهتم بهم ...امللصق
ال ــذي أرف ــق بــالــوجـبــات مــع اقتباس
م ـقــولــة خــام ـن ـئــي أوض ـ ــح ج ـي ـدًا من
وقف وراء وجبات الغذاء هذه».

إلى ذلك ،أكد مصدر فلسطيني آخر
للصحيفة أن نية اإليرانيني بتوزيع
الطعام والشراب للمتظاهرين كانت
معروفة ألجهزة األمن الفلسطينية،
ل ـك ـن ـهــا لـ ــم ت ـ ـحـ ـ ّـول امل ـع ـل ــوم ــات إل ــى
أج ـه ــزة األمـ ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــة بسبب
تجميد التعاون والتنسيق األمني.
وق ـ ـ ــال ه ـ ــذا امل ـ ـصـ ــدر إن «مـ ـث ــل ه ــذا
األم ـ ــر م ــا كـ ــان ل ـي ـحــدث ف ــي مـنـطـقــة
تخضع للسيطرة الفلسطينية ...ما
ك ـنــا سـنـسـمــح لــإيــران ـيــن بـمــوطــئ
قــدم كـهــذا ،ألنــه ينعكس علينا برد
دول عــرب ـيــة» .وأض ــاف ــت الصحيفة
أي ـضــا أن مــا ح ــدث مــن دع ــم إيــرانــي
ل ـل ـم ـن ـت ـف ـضــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن لـقــي
انــزعــاجــا فــي دي ــوان رئـيــس السلطة
محمود عباس.

منزلق المرشح الواحد
عبدالله السناوي*
ّ
أسوأ ما قد يحدث في االنتخابات الرئاسية املصرية املقبلة أل تكون هناك منافسة جدية على
اكتساب ثقة الــرأي العام بني رجــال وأفكار وبــرامــج .عندما تغيب أي قواعد تسمح بمثل تلك
ّ
املنافسة ،فإن االنتخابات نفسها تتحول ـ بقوة الواقع ـ إلى استفتاء مقنع على مرشح واحد.
بالنص الــدسـتــوري ،فــإن التعددية السياسية وت ــداول السلطة صلب نظام الحكم .وإذا غابت
التعددية الحقيقيةّ ،
فإن الشرعية تشرخ بما يستعصي ترميمه ،واملستقبل يغيم بما ال يضمن
أمنًا واستقرارًا وتثبيتًا للدولة .هذا وضع ينال على نحو خطير من منسوب الثقة العامة في
املستقبل ،التي تحتاج إليها مصر ملواجهة أزماتها املستعصية ،ويضرب بقسوة في جذور
الشرعية الدستورية.
قبل أي حديث عمن ينافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ،ال بد من طرح األسئلة الرئيسية
عن البيئة العامة ،التي تضفي على االنتخابات جديتها وتدفع قطاعات عريضة من املواطنني
للذهاب إلى صناديق االقتراع حتى يحددوا بأنفسهم مستقبلهم السياسي.
في انتخابات على هذه الدرجة من األهمية ،يفترض أن تتوافر فرص السؤال العام عن السياسات
املتبعة ،ما نجحت فيه ومــا أخفقت ،وأيــن األخـطــاء الجوهرية وسبل تجاوزها؟ قبل أن يقرر
املواطنون إلــى أيــن تذهب أصواتهم .بقدر اتساع املجال العام للتنوع السياسي في املجتمع،
تكتسب أي انـتـخــابــات قــدرتـهــا على التصحيح والـتـصــويــب وضــخ دم ــاء جــديــدة فــي شرايني
الشرعية .إذا جفت السياسة ،ال يمكن الحديث عن انتخابات لها صفة الجدية .وإذا حجبت
األفكار والتصورات عن أن تطرح نفسها بحرية ،فإن املشهد كله سوف يكون فقيرًا ومنذرًا في
بلد منهك يبحث بالكاد عن أمل .الحوار من طرف واحد مشروع أزمات ال سبيل للفكاك منها،
فهو ال يؤسس ألي توافق وطني ضروري وال يسمح بتصحيح أي أخطاء .التوافق قضية إقناع
ال إمالء ،والتصحيح ضرورة إنقاذ ال تآمر .ال يعقل النظر إلى كل اختالف رأي كأنه مؤامرة
إعالم التعبئة يصادر الحوار العام
تستهدف الدولة في وجودها واالستغراق في نوع بدائي من
ّ
بنوبات صراخ ال تقنع أحدًا وال توفر احترامًا ،فضال عن أنه يسطح األزمات املاثلة.
أخطر ما يحدث ـ ترتيبًا على خنق الحوار العام ـ التجهيل بأحجام الخطر الذي يعترض البلد
ويهدده في مصيره .في املقابل ،هناك من ينفي أي خطر من باب النكاية في الحاضر.
ّ
بلغة الحقائق ،فــإن تفشي اإلره ــاب خطر وجــودي يهدد األمــن واالقتصاد وسالمة املجتمع،
وسيناريوات تقسيم دول عربية رئيسية مثل سوريا والعراق وليبيا يضرب في األمن القومي
املصري على نحو غير مسبوق ،وينذر بنزع شمال سيناء في أي «صفقة قرن» محتملة ،خطر
وج ــودي ثــان ،وانخفاض حصة مصر مــن املـيــاه بأثر بــدء مــلء ســد النهضة اإلثـيــوبــي ،خطر
وجودي ثالث يؤثر على قدرتها في إنتاج الغذاء ملواطنيها.
األزمات الوجودية ليست متخيلة ،وقد تداهمنا بأخطارها من دون أن تتوافر أي أرضية صلبة
من توافق وطني يدرك حقائق املوقف الصعب.
التوافق مسألة حوار وقواعد وبيئة عامة تصنع الثقة في املستقبل .البيئة املسمومة ال تسمح
بأي توافق ،كما أن الثقة العامة ال تصنعها «فوبيا» إسقاط الدولة.
تعبير «الفوبيا» نفسه يعكس األزمة املستعصية في تعريف الدولة ويهز ثقة املجتمع حيث يجب
توكيدها .وقد ينظر إليه كإشارة الستباحة كل رأي مخالف وكل من يجرؤ على النقد.
وذلــك كله يهدم أسس الدولة بمعناها الحديث وينهي أي رهــان على االنتخابات الرئاسية في
تصويب الـسـيــاســات .بالتفكير الــدسـتــوري ،االنـتـخــابــات الرئاسية مسألة جوهرية فــي بناء
الشرعية تتسق مع ما طلبته ثورتان في االنتقال إلى دولة مدنية ديموقراطية حديثة .وبالتفكير
األمني ،فإنها تحصيل حاصل والنتائج مقررة سلفًا .وقد أدت تنحية السياسة إلى التوغل في
التفكير األخير إلى حد مطالبة برملانيني بتعديل الدستور إلرجاء االنتخابات الرئاسية لعام أو
عامني باسم الظروف الطارئة ،التي تتطلب إعادة النظر في فترة والية الرئيس .مخالفة الدستور
صريحة والعواقب ال يمكن التهوين منها ،فمثل هذا التفكير ينهي بالضبط أي شرعية .الفكرة
أجهضت ،وهذا إيجابي ،غير أن التفكير بذاته يشير إلى عدم اكتراث بالشرعية الدستورية .بذلك
النوع من التفكير يصعب التعويل على أي إقبال ُي ُّ
عتد به أمام صناديق االقتراع .نسب اإلقبال
الشعبي تشير إلى معدالت القبول العام ،وهذه مسألة شرعية.
إذا كان اإلحجام كبيرًا ،فهذا يعني أمام العالم شهادة ال شك فيها على نهاية العملية السياسية
في مصر .ولذلك تداعيات بالغة السلبية على حركة االقتصاد واالستثمار.
ّ
بصياغة أخرى ،فإن لالستفتاء املقنع وجهًا آخر في لجان االقتراع ،وكالهما يسحب من خزان
الشرعية .وذلك وضع ال يثبت دولة في عصر ثورة املعلومات.
بعد انقضاء الشرعية الثورية ،ال شرعية أخرى غير الشرعية الدستورية .عودة املاضي شرخ
عميق في جذر الشرعية .ليست هناك مصلحة واحدة للدولة بمعناها الحديث في العودة إلى
خطوط عام  ،٢٠٠٥حني أجريت ألول مرة انتخابات بني أكثر من مرشح رئاسي افتقدت أي
ً ّ
استفتاء مقنعًا.
قواعد تضمن حياد أجهزة الدولة ونزاهة العملية االنتخابية وبدت
كان هذا العام بداية االنحدار الكبير لنظام الرئيس األسبق حسني مبارك .ال نظامه اكتسب
شرعية جديدة وال الدولة تأكدت قوتها ،فالتآكل أخذ ينخر في بنيتها باسم االستقرار حتى
وصلنا إلــى «يناير» .القضية ليست البحث عن مرشح ينافس الرئيس الحالي ،بقدر ما هي
إحــداث تغيير جوهري في البيئة العامة التي ال تشجع على أي تنافس جــدي حتى تكتسب
االنتخابات صدقيتها واحترامها وتأثيرها اإليجابي على ثقة املجتمع في نفسه.
هناك فارق جذري بني انتخابات مفتوحة وأخرى مغلقة .في االنتخابات املفتوحة ،وفق قواعد
دستورية تضمن مدنية الدولة وديموقراطيتها وتداول السلطة ،قد تبرز في السباق الرئاسي
جياد جديدة تتقدم من الخلف إلــى األمــام بقوة حضورها السياسي ومــا تطرحه من أفكار
وتصورات جديدة .على هذا النحو ،صعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،الــذي لم يكن
يعرفه أحد تقريبًا خارج دوائر ضيقة ،إلى قصر اإلليزيه.
شيء من ذلك حدث في االنتخابات الرئاسية املصرية عام  ،٢٠١٢فقد أفضت ما وفرته من
أجواء مفتوحة إلى صياغة جديدة للخريطة السياسية ،وكادت ُأسماء لم تكن معروفة من قبل
على نحو كاف لجمهور الناخبني أن تحسم السباق الرئاسي لو أتيح أمامها وقت كاف إضافي
ً
ـ ـ حمدين صباحي مـثــاال .كانت تلك التجربة ـ ـ رغــم مــا شابها مــن تـجــاوزات نسبية ـ ـ واعــدة
باالنتقال من عصر إلى عصر ،غير أن العملية السياسية التي صعدت بها الجماعة إلى الحكم
تعرضت لضربة قاصمة من تنكرها للمبادئ الديموقراطية ومحاولة التكويش على مفاصل
الدولة ،ثم أجهضت التحوالت التالية العملية كلها باسم الدفاع عن الدولة .وقد كان للتجربة التالية
فدوي االنفجارات ُّ
ّ
يهز العاصمة من
في انتخابات  ٢٠١٤ظروفها الخاصة التي ال يقاس عليها،
حني آلخر وأشباح االحتراب األهلي في املكان .التحدي الحقيقي اآلن هو االنتقال مما هو غير
ّ
صحية ،تجيب بثقة عن سؤال تثبيت
طبيعي إلى ما هو طبيعي ،من بيئة مسمومة إلى بيئة
الدولة.
*كاتب وصحافي مصري

