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العالم

األزمة الخليجية

مكابرة الجبير ال تحجب الهدف:

تقويض النظام القطري بأيدي آل ثاني
بعد فشل محاوالتها تصدير الشيخ
عبد الله بن علي آل ثاني قائ ًدًا لما تسمى
«المعارضة القطرية» ،وبديال سياسيًا
من الوجوه الحاكمة في قطر ،تعمل
السعودية اليوم على الترويج ألمراء آخرين
من آل ثاني ،في مقدمهم مبارك بن
خليفة ،تأمل أن يشكل ظهورهم اختراقًا
لألسرة الحاكمة في الدوحة ،بما يمهد
لخلخلة «نظام الحمدين» الذي يشغل بال
الرياض على الرغم من ادعائها عكس ذلك
«قـطــر كــدولــة وكـقـضـيــة صـغـيــرة ج ـدًا،
ف ـهــي لـيـســت بــامل ـســألــة امل ـه ـم ــة ،لــديـنــا
ق ـضــايــا أك ـب ــر نـهـتــم ب ـهــا كــاالس ـت ـقــرار
فــي ال ـعــراق وســوريــا ولـيـبـيــا ،وإي ــران،
وال ـق ـض ــاء ع ـلــى ال ـت ـطــرف واإلره ـ ـ ــاب».
ت ـل ــك ك ــان ــت ك ـل ـم ــات وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الـسـعــودي ،ع ــادل الجبير ،فــي خطابه
أمـ ـ ــام «املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ــدول ـ ــي ل ــدع ــم دول
الساحل األفريقي» ،في بروكسل ،يوم
ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي .ك ـل ـمــات أراد منها
الجبير التشديد على ما دأبت عواصم

تريد السعودية
تشكيل كتلة معارضة
بوجه النظام القطري
امل ـقــاط ـعــة ،خـصــوصــا مـنـهــا ال ــري ــاض،
ع ـلــى ت ــأك ـي ــده م ـنــذ ب ـل ــوغ إج ــراءات ـه ــا
ال ـع ـقــاب ـيــة ض ــد الـ ــدوحـ ــة م ـس ـت ــوى لــم
تـحــد عـنــه إل ــى اآلن .تــريــد الـسـعــوديــة،
بـشـتــى ال ـط ــرق ،أن تـقـنــع ال ـ ــرأي ال ـعــام
ّ
بصد أبوابها دون قطر،
بأنها اكتفت
ومواصلة مسيرة «التعاون الخليجي»
بعيدًا عنها ،حتى يقرر النظام القطري
ْ
ّ
تستمر
االستجابة ملطالب خصومه ،ول

املقاطعة والحال هذه عشرات العقود.
كــذلــك ،تجتهد الـسـعــوديــة فــي تثبيت
سردية مفادها بــأن أحـدًا ليس معنيًا
الـيــوم بــإخــراج الــدوحــة مــن «عزلتها»،
وبـ ــأن ك ــل م ــا يـ ــدور ال ـحــديــث ع ـنــه من
حني إلى آخر إنما هو «شطحات» من
ق ـبــل ق ـطــر إلب ـق ــاء قـضـيـتـهــا ح ـيــة على
الـســاحـتــن اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة .ومــا
اإلص ــرار الـسـعــودي على نفي الخيار
الـعـسـكــري نـفـيــا قــاط ـعــا ،ول ــو مــن بــاب
م ـجــرد الـتـفـكـيــر ف ـيــه ،واع ـت ـبــار رواج ــه
ً
ع ـم ــا ق ـطــريــا م ـق ـص ــودًا ب ـه ــدف كسب
التعاطف ،إال وجه من وجوه املحاوالت
املشار إليها.
كـ ـ ـ ــان ب ـ ــاإلم ـ ـك ـ ــان ت ـ ـصـ ــديـ ــق الـ ـ ــروايـ ـ ــة
السعودية لو أنه ليست ثمة مؤشرات
إلـ ــى أن ت ـقــويــض ال ـن ـظ ــام ال ـق ـط ــري ال
ي ــزال هــدفــا قائمًا ل ــدول املـقــاطـعــة ،وأن
اإلح ـجــام عــن «مـغــامــرات» عسكرية لم
يكن إال استجابة لضوء أحمر أميركي،
َ َّ
تعزز باالتفاقية التي تم توقيعها بني
الــواليــات املـتـحــدة وبــن قطر فــي ال ــ30
من شهر كانون الثاني /يناير املاضي،
والتي ّ
تنص على «حماية قطر من أي
ت ـه ــدي ــد خ ــارج ــي ي ـت ـه ــدد أراضـ ـيـ ـه ــا».
تحت هذا السقف ،تواصل السعودية،
َ
وإل ــى جانبها اإلمـ ــارات« ،لـ ِـعـبـهــا» من
ً
خ ـل ــف الـ ـك ــوالـ ـي ــس أم ـ ـ ــا فـ ــي تـحـقـيــق
ه ــدف ــن م ـت ـص ـلــن بــال ـت ـت ــاب ــع :أول ـه ـمــا
إح ــداث انـقـســامــات فــي عائلة آل ثاني
الحاكمة في قطر ،بما يسمح بتشكيل
كتلة معارضة مــن داخــل البيت ،الــذي
يـ ـ ـ ــدرك الـ ـسـ ـع ــودي ــون واإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــون
تمسك القطريني به .وثانيهما ،تكبير
هــذه الكتلة املفترضة ،ومـ ّـدهــا بالدعم
الـسـيــاســي واإلع ــام ــي والــدبـلــومــاســي
والـلــوجـسـتــي ال ــازم لتصدير نفسها
إلى الــرأي العام القطري ،والعمل على
خلخلة «نظام الحمدين».
لـ ــم يـ ـك ــن الـ ـشـ ـي ــخ عـ ـب ــد الـ ـل ــه بـ ــن عـلــي
آل ثـ ــانـ ــي «ال ـ ـب ـ ـي ـ ــدق» الـ ــوح ـ ـيـ ــد ب ـيــد
دول امل ـقــاط ـعــة ،ب ــل إل ــى جــانـبــه أيـضــا
مـجـمــوعــة أمـ ــراء مـنـشـقــن عــن مجلس

ّ
يروج األمراء المعارضون لكون تميم مجرد «واجهة» لوالده (أ ف ب)

العائلة ،ومـعــارضــن للشيخ حمد بن
خليفة ،وفي مقدمهم :مبارك بن خليفة
آل ثاني ،وسلطان بن سحيم آل ثاني،
وفهد بن عبد الله آل ثاني .تم اختيار
عبد الله ،ابـتـ ً
ـداء ،ليكون قائدًا لهؤالء،
وملـ ـ ــا ت ـس ـم ــى «امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـق ـط ــري ــة»
عمومًا ،لكن «الطبخة شاطت» من قبل
أن تبلغ الرياض وأبو ظبي أهدافهما.
إذ إن رج ــل األعـ ـم ــال ال ـق ـط ــري ،املـقـيــم
فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن ،اس ـت ـش ـع ــر ع ـل ــى مـ ــا ي ـبــدو
خطورة «اللعبة» التي تريد السعودية
واإلمــارات جره إليها ،فآثر االنسحاب
ّ
الـ ــذي كــل ـفــه حــري ـتــه ،ق ـبــل أن ُيـفـتـضــح
األمر ويطلق سراحه من مقر احتجازه

فــي أب ــو ظ ـبــي .ال ـي ــوم ،ت ـعـ ّـول الــريــاض
على من تبقى على أراضيها من أسرة
آل ثاني ،والــذيــن كانت لهم أدوار منذ
بــدايــات األزم ــة ،إال أنـهــا لــم ت ـ ُـرج كثيرًا
بفعل تسليط األض ــواء على عبد الله
دون غ ـ ـيـ ــره ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي امل ــؤت ـم ــر
املناهض للنظام القطري ،والذي انعقد
في العاصمة البريطانية أواسط شهر
أيلول /سبتمبر املاضي.
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــ 19مـ ــن شـ ـه ــر كـ ــانـ ــون األول/
ديـسـمـبــر ال ـفــائــت ،ان ـع ـقــد ،ب ــدع ــوة من
الـشـيــخ عـبــد ال ـلــه ،االجـتـمــاع األول ملن
ُس ـ ّـم ــوا «شـ ـي ــوخ آل ث ــان ــي» بــال ـتــزامــن
م ــع اح ـت ـف ــال ق ـط ــر ب ـع ـيــدهــا ال ــوط ـن ــي.

ب ــرز يــومـهــا سـلـطــان بــن سـحـيــم ،نجل
شقيق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني،
أمـيــر دول ــة قطر األس ـبــق ،متحدثًا عن
«ض ـ ـ ـ ــرورة ع ـ ــودة ق ـط ــر إل ـ ــى حـضـنـهــا
الخليجي والعربي» ،ومؤكدًا أن «أبناء
قطر فــي الــداخــل وال ـخــارج سيعملون
مـعــا مــن أج ــل ه ــذه ال ـغــايــة» .كـمــا بــرز،
حـ ـيـ ـن ــذاك ،مـ ـب ــارك ب ــن خ ـل ـي ـفــة ،حـفـيــد
ث ــان ــي بـ ــن ج ــاس ــم بـ ــن م ـح ـم ــد (ن ـج ــل
جــاســم ب ــن مـحـمــد ،مــؤســس اإلم ـ ــارة)،
وفهد آل ثاني ،حفيد أحمد بن محمد،
شـقـيــق امل ــؤس ــس .ك ــل م ــن هـ ــؤالء يـتــم،
اليوم ،تصديره عبر فعاليات ومنابر
س ـ ـعـ ــوديـ ــة وإم ـ ــارات ـ ـي ـ ــة وب ـح ــري ـن ـي ــة،

اليمن

روسيا تسقط المشروع البريطاني :ال التهام إيران
ّ
صوت مجلس األمن ،أمس ،باإلجماع،
على مشروع قرار روسي ّ
يمدد
العقوبات المفروضة على اليمن
عامًا إضافيًا ،من دون أي إشارة تحمل
اتهامًا أو تهديدًا إليران .جاء ذلك
باستخدامها
بعدما أسقطت موسكو،
ً
حق النقض ،مشروعًا بريطانيًا مقابال،
يتذرع بعبارة وردت في التقرير األممي
األخير بشأن اليمن ،للتلويح بفرض
عقوبات على طهران

صوت أعضاء مجلس
ّ
األمن ،باإلجماع ،على
مشروع قرار روسي بديل
(أ ف ب)

ل ــم ت ـن ـجــح ال ـج ـه ــود ال ـبــري ـطــان ـيــة،
املــدعــومــة أمـيــركـيــا وس ـعــوديــا ،في
دفع مجلس األمن إلى إدانــة إيران،
عـلــى خلفية مــا يـقــال إن ــه تورطها
إلى إيصال صواريخ باليستية إلى
ال ـي ـمــن .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن املـســاعــي
امل ـح ـمــومــة ال ـت ــي ُب ــذل ــت يـ ــوم أمــس
ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،وال ـت ــي أدت إلــى
تأجيل التصويت على قرار تمديد
ال ـع ـقــوبــات امل ـف ــروض ــة ع ـلــى الـيـمــن
ّ
لساعات ،إال أن املوقف الروسي ظل
حازمًا في رفض أي قرار يستهدف
طهران .وأدى استخدام روسيا حق
ال ـن ـقــض (ال ـف ـي ـتــو) ،خ ــال الجلسة
الـتــي انـعـقــدت فــي وقــت متأخر من
مـســاء أم ــس ،إل ــى سـقــوط املـشــروع
ال ـبــري ـطــانــي الـ ــذي تـضـمــن اتـهــامــا
إلي ــران ب ــ«ع ــدم االل ـت ــزام بــال ـقــرارات
األمـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة» ،وتـ ـل ــويـ ـح ــا بـ ــ«اتـ ـخ ــاذ
إجـ ـ ـ ــراءات ض ــد أي ن ـش ــاط مــرتـبــط
باستخدام الصواريخ الباليتسية
في اليمن».
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى إث ـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوط املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع
البريطاني ،صـ ّـوت أعضاء مجلس
األمن ،باإلجماع ،على مشروع قرار
روســي بــديــل ،يقتصر على تمديد

ال ـع ـقــوبــات امل ـف ــروض ــة ع ـلــى الـيـمــن
عامًا إضافيًا حتى شباط /فبراير
 ،2019وتجديد التفويض املمنوح
لـفــريــق ال ـخ ـبــراء الــدول ـيــن فــي هــذا
البلد ،من دون أي إشارة إلى إيران.
وكان الـ«فيتو» الروسي أثار سخط
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة الـ ـت ــي ات ـه ـمــت
مندوبتها لدى األمم املتحدة ،نيكي
هيلي ،روسيا بأنها «تساعد إيران
على زعــزعــة االسـتـقــرار فــي الشرق
األوسط» ،مهددة بأن «ذلك لن يمر
من دون رد».
واس ـت ـب ـق ــت امل ـم ـل ـكــة املـ ـتـ ـح ــدة ،مــن
جــانـبـهــا ،جـلـســة الـتـصــويــت الـتــي
ك ــان ي ـف ـتــرض ان ـع ـقــاده ــا صـبــاحــا
قـبــل أن تـتــأجــل بسبب الـخــافــات،
ب ـ ــدف ـ ــاع ش ـ ـ ــرس ع ـ ــن مـ ـش ــروعـ ـه ــا،
الفـتــة إل ــى أن نـصــه «يـثـبــت بشكل
واض ــح عــدم امـتـثــال إي ــران ،ويركز
أيضًا على املسألة املهمة املتعلقة
بــالـقــذائــف الـتـسـيــاريــة» ،فــي ضــوء
م ــا سـمـتـهــا «ال ـه ـج ـمــات الـفـظـيـعــة،
ومحاولة الحوثيني االعتداء على
امل ـن ــاط ــق امل ــدن ـي ــة ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمـ ــارات» .ولـفــت الـقــائــم بأعمال
م ـ ـنـ ــدوب ب ــري ـط ــان ـي ــا ال ـ ــدائ ـ ــم ل ــدى

