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حـــــــول معهــــــد
األصفـــــري فــــــي
الجامعــة األميركية
فـــــي بيـــــــــــروت
يســعى معهــد األصفــري للمجتمــع المدنــي لــذا ،يعمـــــل المعهــــد علــى دعــــم الوعـــــي
والمواطنــة ،وهــو مركــز أبحــاث للعلــوم العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل
االجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة ،إلــى تمتيــن أشــكال المبــادرات المدنيــة المختلفــة فــي
الجســور بيــن األكاديمييــن والنشــطاء وصانعــي مجــاالت القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة
أنماطــا
السياســات وعمــوم المهتميــن إلستكشــاف الصراعــات فــي المنطقــة ،ويحــاول نشــر
ً

كافــة األشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم جديــدة لتثميــن هــذه المبــــادرات عبــر عقــد
عمليــات الديمقراطيــة التشــاركية ،ومســاءلة االجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات
ً
فضــا
عمليــات صنــع السياســات المحليــة ،لتحفيــز وورش العمــل والمؤتمــرات والنــدوات،
المدونــة الخاصــة بالمعهــد ،باإلضافــة إلــى
جهــود المجتمــع المدنــي وتكريــس مبــادئ عــن
ّ
الفعالــة فــي العالــم العربــي.
المواطنــة
ّ

مطبوعــات المركــز.

فــي هــذا اإلطــارّ ،
ـد معهــد األصفــري شـ ً
يركــز المعهــد علــى تنظيــم
ـريكا فاعـ ًـا بالجامعــة
ويعـ ّ
ُ

ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن األميركيــة فــي بيــروت ،يشــارك فــي إثــراء
والنشــطاء إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث إلتــزام الجامعــة بخدمــة وتثقيــف والتفاعــل
حاليــاً
األكاديمــي وإنتــاج المعرفــة داخــل وخــارج مــع المجتمــع اللبنانــي .ويقــوم المعهــد
ً

الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت .كمــا يقــوم بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي
المعهــد بتنظيــم فــرق بحثيــة جماعيــة فــي والفعــل الجماعــي علــى مســتوى التعليــم
مجــاالت

ّ
متعلقــة

بالمشــاركة

السياســية العالــي .وأخيــراً وليــس آخــراً  ،يقــوم المعهــد

والمســاءلة والحوكمــة الرشــيدة؛ إضافــة بتنميــة برامجــه البحثيــة الثــاث :المجتمــع
الــى إصــدار توصيــات لدعــم مشــاركة المدنــي

والقانــون

والحوكمــة؛

الثقافــة

المواطنيــن والمواطنــات ،وتعزيــز دور كمقاومــة؛ المجتمــع المدنــي فــي ســياقات
المجتمــع المدنــي فــي الوســاطة النــزاع ومــا بعــد النــزاع.
والمــداوالت والتنظيــم الذاتــي.
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ّ
ملخص
فــي الخامــس مــن يونيو/حزيــران  ،2017قــررت ّ
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية،
ومملكــة البحريــن ،ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وجمهورية مصــر ،وتبعتها دول
أن الدوحة
أخــرى ،قطــع العالقــات الدبلوماســية مــع دولة قطــر ،بعدما رأت هــذه الــدول ّ
تنتهــج سياســات حاضنــة للعديــد مــن الجماعــات اإلرهابيــة والطائفيــة التــي تســتهدف
أن األزمــة القطريــة  -الخليجيــة بــدأت فــي الخــروج
ضــرب االســتقرار فــي المنطقــة .إال ّ
إلــى لعلــن فــي مــارس/آذار  2014عندمــا قامــت كل مــن اإلمــارات والســعودية والبحريــن
بســحب ســفرائها مــن الدوحــة بســبب مــا وصفــوه بـــ «عــدم التــزام الدوحــة بقــرارات تم
التوافــق عليهــا سـ ً
ـابقا داخــل منظمــة «مجلــس التعــاون الخليجــي»» .أســفرت األزمــة

عــن تشــرذم داخــل المنظمــة األخيــرة ،لهــذا يقــوم الباحــث «أحمــد أبــو زيــد» برصــد
التغييــرات التــي أوقعتهــا فــي عــدد مــن المؤشــرات ،وذلــك فــي ورقــة بحثيــة تحــت
عنــوان« ،عــام علــى األزمــة القطريــة ـ الخليجيــة :التداعيــات علــى مســتقبل منظمــة
أن الخــاف الخليجــي يــدور حــول
«مجلــس التعــاون الخليجــي» .ويخلــص «أبــو زيــد» إلــى ّ
أن األزمــة هنــا باألســاس هــي أزمــة تحديــد
مــن يقــود قاطــرة «مجلــس التعــاون» ،إذ ّ
ماهيــة مصالــح دول الخليــج العربيــة فــي المنطقــة ،وكيــف الســبيل لتحقيقهــا.
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نظرة عامة

«أن األزمــة
لفهــم تبعــات وعواقــب ومــآالت األزمــة الراهنــة تنطلــق الورقــة مــن فرضيــة مؤداهــا ّ
(التــي تعنــي بالتعريــف تحــول مفاجــئ فــي الحاليــة التــي تفجــرت بيــن كل مــن قطــر واإلمــارات
الموقــف الحالــي أو القائــم) التــي تمــر بهــا العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية

منظمــة «مجلــس التعــاون الخليجــي»ّ ،
فإننــا ومملكــة البحريــن فــي الخامــس مــن يونيــو/
ســنركز باألســاس علــى رصــد التغييــرات التــي حزيــران  2017لــم تكــن وليــدة اللحظــة ،بــل وليــدة
وقعــت فــي عــدد مــن المؤشــرات بمــا سيســاعدنا التناقضــات والتضــارب فــي المصالــح والقيــم
علــى فهــم وتفســير األزمــة الراهنــة التــي والمســاعي االســتراتيجية التــي تســعي دول
تمــر بهــا منظمــة «مجلــس التعــاون الخليجــي ،مجلــس التعــاون لتحقيقــه» .هــذا التناقــض بــدأ
ّ
التــي نجحــت فــي االســتمرار كل هــذه الفتــرة ربمــا قبيــل انــدالع ثــورات الربيــع العربــي ،الــذي لــم

والفــكاك مــن مصيــر الفشــل أو الجمــود والعجــز يكــن ســوى قمــة جبــل االختالفــات التــي ظهــرت
الــذي باتــت تتســم بــه كافــة محــاوالت التكامــل علــى الســطح بيــن أضــاع مثلــث القــوى فــي
االقليمــي العربــي .إذ ال يمكــن فــي رأينــا فهــم المنظمــة ،وأنهــا باألســاس خــاف حــول الطريقــة
الصــراع (الــذي يعنــي تفاعــات قســرية عالنيــة وطبيعــة السياســات التــي يتوجــب توظيفهــا
هدفهــا إرغــام بعــض األطــراف علــى انتهــاج وانتهاجهــا للمســاهمة فــي إعــادة تشــكيل
ســلوك سياســي معيــن عــن طريــق ممارســة المنطقــة العربيــة عقــب التحــول الجــذري الــذي
اإلكــراه المــادي والمعنــوي عليهــا) بيــن دول أحدثتــه بهــا ثــورات الشــعوب العربيــة المجهضــة
الخليــج فــي دورتــه الحاليــة مــن دون ربــط مــن ناحيــة ،وعلــى آليــات ووســائل تأميــن وصــون

ً
بــدل مــن التركيــز األمــن االســتراتيجي الخليجــي واإلقليمــي وتقويــة
األحــداث وفهــم الصيــرورات،
علــى معرفــة اآلن الراهنــة ،المقطوعــة عــن القــدرات الذاتيــة للــدول العربيــة علــى مواجهــة
أمــس وغيــر المرتبطــة بالغــد .ومــن ناحيــة أخــرى ،المخاطــر التــي تفرضهــا عليهــا البيئــات الخارجيــة
(خصوصــا فــي مــا يتعلــق بســبل مكافحــة اإلرهــاب
البعــد عــن المنطــق الصــوري الــذي يــرى العالــم
ً
(والمنطقــة) بشــكله المبســط ،حيــث االنحيــازات وإنهــاء النزاعــات اإلقليميــة والحــروب األهليــة

ً
مســبقا (بيــن األخيــار التــي تغذيهــا التدخــات الســافرة مــن جانــب
واضحــة ألنهــا محــددة
واألشــرار) ولكــن عبــر التحليــل المــادي الداعــي بعــض القــوى اإلقليميــة والدوليــة ،تركيــا وإيــران
لفهــم الواقــع ،ودراســة التكويــن االقتصــادي وروســيا علــى وجــه التحديــد ،بمــا يهــدد بانهيــار
العالمــي والمحلــي ،وفهــم التناقضــات وأشــكال
الصــراع المختلفــة.

النظــام اإلقليمــي العربــي والخليجــي ،واألطــر
تحديــدا
المؤسســاتية الخاصــة بهــا ،ونعنــي
ً
«جامعــة الــدول العربيــة» ومنظمــة
«مجلــس التعــاون الخليجــي».
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اإلرهــاصــات والتطــــورات

بــدأت األزمــة فــي الخــروج للعلــن فــي مــارس/آذار جمــع الفرقــاء فــي الريــاض فــي شــهر نوفمبــر/
 2014عندمــا قامــت كل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة كانــون الثانــي  ،2014حيــث وافــق أميــر قطــر الشــيخ
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ومملكة «تميــم بــن حمــد» علــى مضــض بتغييــر سياســات

ً
واضحا
خليجيــا
اعتراضــا
البحريــن بســحب ســفرائها مــن الدوحــة بســبب بــاده التــي بــدا أنها تالقــي
ً
ً

مــا وصفــوه بـــ «عــدم التــزام الدوحــة بقــرارات تــم بعــد ّ
تدخــل الملــك الســعودي الراحــل الملــك «عبــد

التوافــق عليهــا سـ ً
ـابقا (اتفــاق الريــاض  )2013داخــل هللا بــن عبــد العزيــز» إلنهــاء األزمــة الخليجيــة،
وردا علــى ونصيحــة الشــيخ «محمــد بن زايــد» للشــيخ «تميم»
منظمــة «مجلــس التعــاون الخليجــي»» ً
مــا أســمته هــذه الدول بـ «سياســات قطــر الحاضنة بعــدم خســارة الســعودية لصالــح مكاســب وهميــة
إعالميــا
للعديــد مــن الجماعــات االرهابيــة والطائفيــة التــي توعدهــا بهــا طهــرانُ .2عــرف هــذا االتفــاق
ً

تســتهدف ضــرب االســتقرار فــي المنطقــة» ،1بـــاسم «أتفــاق الريــاض التكميلــي» ،حيــث وافقــت
ّ
يتعلــق بـــ ( )1مهاجمــة النظــم قطــر علــى القيــام بمــا يلــي:3
وخصوصــا فــي مــا
ً

الخليجيــة الصديقــة فــي إشــارة لمــا تقــوم بــه قناة
«الجزيــرة»؛ ( )2الموقــف مــن األحــداث الجاريــة فــي

 )1عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة ألي

مصــر ،أي الموقــف مــن االنقــاب العســكري؛ ()3

مــن دول «مجلــس التعــاون الخليجــي» بشــكل

العالقــات مــع جماعــة «اإلخــوان المســلمون» التي

مباشــر أو غيــر مباشــر ،وعــدم إيــواء أي مــن

تعتبرهــا اإلمــارات جماعــة إرهابيــة؛ ( )4طبيعــة

مواطنــي المجلــس أو تشــجيع ممــن لهــم

ونوعيــة العالقــات مــع إيــران.

نشــاط يتعــارض مــع أنظمــة دولتــه إال بعــد
موافقــة دولتــه .وعــدم دعــم الفئــات المارقــة

ً
(ممثلــة بدولــة
حاولــت بعــض األطــراف الخليجيــة

المعارضــة لدولهــا ،وعــدم دعــم اإلعــام

الكويــت) التوســط مــن أجــل الوصــول لتســوية

المعــادي.

لألزمــة الخليجيــة .وبعــد مــا يقــارب مــن ســبعة
أشــهر مــن الجهــود الدبلوماســية والزيــارات التــي

 )2عــدم دعــم االخــوان المســلمين أو أي مــن

قــام بهــا أميــر الكويــت الشــيخ «جابــر األحمــد

المنظمــات أو التنظيمــات أو األفــراد الذيــن

الصبــاح» بيــن العواصــم الخليجيــة األربعــة ،نجح في

يهــددون أمــن دول «مجلــس التعــاون»

 1سياسات قطر الداعمة لإلرهاب تقودها إلي العزلة .البيان ( 6يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-06-06-1.2968893
:قطر وتمويل اإلرهاب من شبه الجزيرة إلي “النصرة” .سكاي نيوز 5( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط التالي
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/953612-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%
A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%
B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9
 2الكشف عن دور محمد بن زايد في إنهاء أزمة قطر السابقة .موقع سبوتنيك نيوز 30( ،يوليو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي:
https://sptnkne.ws/fbhB
 3حصريا  CNNتنشر الوثائق السرية التي تساعد على فهم األزمة القطرية .سي ان ان بالعربي 10( ،يوليو  .)2017متاح على الرابط التالي:
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/07/10/secret-documents-qatar-crisis-gulf-saudi
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عام على األزمة القطرية ـ الخليجية التداعيات على مستقبل منظمة «مجلس التعاون الخليجي»

واســتقرارها عــن طريــق العمــل المباشــر أو العربيــة الســعودية ،التــي بــدأت تشــهد
عــن طريــق محاولــة التأثيــر السياســي.

تغييــرات هيكليــة فــي منظومــة الســلطة
وهيــكل القــوة السياســية بإزاحــة ولــي العهــد

 )3عــدم تقديــم الدعــم ألي فئــة كانــت فــي «محمــد بــن نايــف» ،وتصعيــد ولــي ولــي العهــد
خطــرا علــى الــدول وابــن الملــك الحالــي «محمــد بــن ســلمان» (32
اليمــن ممــن يشــكلون
ً
المجــاورة لليمــن.

ســنة) الــذي يبــدو أنــه أقــرب لبوصلــة أبوظبــي

أكثــر مــن بوصلــة الدوحــة ،وهــو األمــر الــذي
ظلــت العالقــات منــذ توقيــع االتفــاق فاتــرة ،وإن بــدا جعــل قنــاة «الجزيــرة» (وبقيــة أجهــزة اإلعــام
حــادا علــى ولــي
هجومــا
تشــن
مكتوما بيــن كل من أبوظبــي والدوحة التابعــة لقطــر)
هنــاك تحفـ ًـزا
ّ
ً
ً
ً

وخصوصــا
والمنامــة علــى وجــه الخصــوص .بينما ســاهم تغيير العهــد وعلــى سياســاته الداخليــة،
ً
القيــادة فــي المملكــة العربيــة الســعودية عقــب فــي اليمــن .5

وفــاة الملــك «عبــد هللا بــن عبــد العزيــز» (فــي يناير/
كانــون الثانــي  )2015ومجــيء الملــك «ســلمان بــن كذلــك اســتمرت سياســات قطــر العدائيــة تجــاه
عبــد العزيــز» ،وزيارتــه لقطــر فــي ديســمبر/كانون دولــة اإلمــارات ،التــي رأت قطــر أنهــا تســعي
جديــا إلزاحتهــا عــن المشــهد اإلقليمــي ،حيــث
األول  2016فــي التخفيــف مــن حــدة التوتــر بيــن
ً

العواصــم الخليجيــة األربعــة ،حيــث تــم التوافق على بــدأت أبوظبــي بتقليــل حجــم مشــاركة قطــر
تخفيــف التأييــد القطــري للجماعــات المتطرفــة في فــي التشــاورات واللقــاءات الهادفــة إلدارة
وكثيــرا مــا قــام
كل مــن مصــر ولبنــان وســوريا وفلســطين ،وغيرهــا األزمــات والنزاعــات اإلقليميــة.
ً
مــن الموضوعــات الخالفيــة بيــن الدولتيــن وبقيــة مســؤولون اماراتيــون بمهاجمــة سياســات قطــر
دول منظمــة «مجلــس التعــاون الخليجــي».4

واتهامهــا بتمويــل اإلرهــاب والعمــل علــى
زعزعــة أمــن واســتقرار المنطقــة وتعطيــل

ّ
مأزومــا خــال الشــهور الالحقــة لـــ مســاعي التســوية والوفــاق فــي دول مثــل
ظــل الوضــع
ً
«اتفــاق الريــاض» الســتمرار الهجــوم القطري على اليمــن والبحريــن ومصــر وليبيــا .6
سياســات دول الخليــج ،وخصوصــا فــي المملكــة

 ٤الملك سلمان يصل الدوحة في إطار جولته الخليجية .الجزيرة نت 5( ،ديسمبر  .)2016متاح على الرابط االلكتروني التالي:
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/12/5/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2583-%25
D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25A3%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25B1%25D8%25B
3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B1&prev
 ٥خديجة بن قنة تهاجم محمد بن سلمان .قناة العالم 18( ،ديسمبر  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي:
www.alalam.ir/news/3229136
 6قرقاش :قطر انفقت المليارات على دعم اإلهاب .اإلمارات اليوم 17( ،يوليو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://www.emaratalyoum.com/politics/issues/severe-ties-with-qatar/2017-07-17-1.1011894
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جــاءت حادثــة اختطــاف حوالــي  26شــخص ينتمــون وتدخلــه وإزاحتــه بكتفــه للخلــف أميــر قطــر
للعائلــة المالكــة القطريــة فــي العــراق فــي الشــيخ «تميــم بــن حمــد» ،واتخــاذ موقعــه
أبريل/نيســان  2017أثنــاء رحلــت للصيــد جنــوب بجــوار الرئيــس األمريكــي «ترامــب» عنــد اختتــام
العــراق ،واضطــرار الدوحــة لدفــع مــا يقــارب أعمــال القمــة والتقــاط الصــور التذكاريــة  ،9وهــو
تعبيــرا عــن
الســبعمائة مليــون دوالر إلحــدى الجماعــات الســلوك الــذي اعتبــره الكثيــرون
ً

اإلرهابيــة فــي العــراق لتخليــص الرهائــن العالقــات المتوتــرة ،وروح العــداء الســائدة بيــن
وتحريرهــم ،بمثابــة الدليــل الدامــغ الــذي ارتكــزت كل مــن أبوظبــي والدوحــة.
عليــه كل مــن اإلمــارات والســعودية للتدليــل علــى
وتحديــدا فــي الثالــث
مســاندة وتمويــل قطــر للجماعــات اإلرهابيــة .7عقــب انتهــاء القمــة،
ً

وكانــت «القمــة العربيــة ـ االســامية ـ األمريكية» والعشــرين مــن مايو/أيــار  2017نقلــت وكالــة األنباء

التــي عقــدت فــي الريــاض فــي مايو/أيــار  2017القطريــة تصريحــات (قيــل إنهــا منســوبة) ألميــر
نقطــة انفجــار األزمــة بيــن الــدول الثالثــة ،حيــث قطــر ،دافــع فيهــا عــن بــاده وعــن سياســاتها ضــد
تحــدث الملــك «ســلمان» عــن ضــرورة عــزل الــدول التهــم الموجهــة اليهــا ،ســواء بدعــم جماعــات
المســاندة لإلرهــاب دون أن يســمي قطــر (وإن ذكر ارهابيــة ،ورفــض تصنيــف جماعــات مثــل «اإلخــوان
إيــران) وتحــدث الرئيــس المصــري «عبــد الفتــاح المســلمون» ،و»حــزب هللا» اللبنانــي ،و»حركــة
السيســي» عــن ضــرورة مكافحــة كافــة وســائل المقاومــة اإلســامية» (حمــاس) كجماعــات
تمويــل اإلرهــاب والتطــرف فــي العالــم ،ودعــا إرهابيــة .كمــا دافــع عــن سياســات بــاده المقربــة
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب إلــى القضــاء مــن إيــران ،قائــا ّإنــه «نظـ ًـرا إلــى مــا تمثلــه إيــران
علــى التطــرف وقهــر قــوى اإلرهــاب.8

مــن ثقــل إقليمــي وإســامي ال يمكــن تجاهلــه».10

ً
تمامــا صــدور هــذه التصريحــات
الحقــا أنكــرت قطــر
ً

كانــت اإلشــارة التــي ال يمكــن إغفالهــا هــي عــن األميــر ،وذكــر بعــض المســؤولون القطريــون
قيــام ولــي عهــد أبوظبــي ،الشــيخ «محمــد تعـ ّـرض موقــع الوكالــة القطريــة وحســابها علــى

بــن زايــد آل نهيــان» ،بمخالفــة البرتوكــول موقــع «تويتــر» لالختــراق االلكترونــي.11

. Robert Worth: “Kidnapped Royalty Become Pawns in Iran’s Deadly Plot”. The New York Times Magazine, (March 14, 2018). Available at:
https://www.nytimes.com/2018/03/14/magazine/how-a-ransom-for-royal-falconers-reshaped-the-middle-east.html
 8خطاب ترامب في القمة العربية اإلسالمية األمريكية (النص الكامل) .سي ان ان عربي 22( ،مايو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي:
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/05/22/trump-arab-islamic-american-summit-riyadh-full-speech
 9محمد عثمان :كتف بن زايد :القصة الكاملة لالنقالب الخليجي على قطر .أضاءات 25( ،مايو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي:
https://www.ida2at.com/muhammad-ben-zayed-coup-qatar/
 10أمير قطر :ال حكمة في عداء إيران وعالقتنا جيدة بإسرائيل – العربية نت 24( ،مايو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي:
http://ara.tv/297wr
 11موقع وكالة األنباء القطرية «يتعرض لالختراق» والدوحة تنفي تصريحات نسبت لألمير تميم .بي بي سي عربي 24( ،مايو .)2017متاح على
الرابطااللكترونيالتالي:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40026894
 12االمارات تقرر قطع العالقات مع قطر .االتحاد 5( ،يوليو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي:
http://www.alittihad.ae/details.php?id=32863&y=2017
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بســبب الضبابيــة واســتمرار التالســن والحمــات تبــع إعــان كل مــن اإلمــارات والســعودية
اإلعالميــة العدائيــة بيــن دول الخليــج وتبــادل والبحريــن ،قيــام كل مــن مصــر وليبيــا واليمــن
االتهامــات ،قامــت كل مــن اإلمــارات العربيــة وموريتانيــا بإعــان قطــع عالقاتهــا الدبلوماســية
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ومملكة مــع قطــر ،وأعلــن األردن تخفيــض التمثيــل
البحريــن ،بتصعيــد الخــاف واألزمــة الممتــدة بينها القطــري والغــاء تصريــح مكتــب «الجزيــرة»  .كمــا
وعلنيــا ،أعلنــت قيــادة تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن
جليــا
وبيــن دولــة قطــر ليصبــح
ً
صراعــا ً
ً
عندمــا أعلنــت الــدول الثالثــة فــي الخامــس مــن إنهــاء مشــاركة دولــة قطــر فــي التحالــف بســبب
يونيو/حزيــران  2017قطــع العالقــات الدبلوماســية «ممارســاتها التــي تعــزز اإلرهــاب ،ودعمهــا
والسياســية واالقتصاديــة (وحتــى الشــعبية) .وكان تنظيمــات فــي اليمــن ومنهــا القاعــدة وداعــش،
الداعــي أو المســوغات التــي ذكرتهــا هــذه الــدول وتعاملهــا مــع المليشــيات االنقالبيــة فــي اليمــن
لقطــع عالقاتهــا مــع دولــة قطــر أنهــا ،أي قطــر ،ممــا يتناقــض مــع أهــداف التحالــف التــي مــن
مــا زالــت «مســتمرة فــي سياســاتها التــي تزعــزع أهمهــا محاربــة اإلرهــاب».14
أمــن واســتقرار المنطقــة ،والتالعــب والتهــرب
وردا علــى هــذه االتهامــات ،قامــت
مــن االلتزامــات واالتفاقيــات ،ومواصلــة دعمهــا مــن جانبهــاً ،

واحتضانهــا للتنظيمــات اإلرهابيــة والمتطرفــة دولــة قطــر باإلعــراب عــن أســفها للقــرار الــذي
والطائفيــة ،وعلــى رأســها جماعــة «اإلخــوان اتخدتــه الــدول االعضــاء فــي منظمــة «مجلــس
بــأن
المســلمون» ،ودعمهــا للجماعــات اإلرهابيــة التعــاون» .وصرحــت وزارة الخارجيــة القطريــة ّ
المدعومــة مــن إيــران» علــى حــد قــول جريــدة االتهامــات الموجهــة لدولــة قطــر ليــس لهــا
«االتحــاد» اإلماراتيــة.12

مســوغات شــرعية وأن الهــدف منهــا «فــرض
وصايــة علــى ســيادة دولــة قطــر» ،وبــأن االجــراءات
التــي قامــت باتخاذهــا هــذه الــدول ضدهــا غيــر
مبــررة .وجــددت القــول بالتزامها بميثــاق «مجلس

 12االمارات تقرر قطع العالقات مع قطر .االتحاد 5( ،يوليو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي:
http://www.alittihad.ae/details.php?id=32863&y=2017
 13السعودية واإلمارات والبحرين ومصر تقطع عالقاتها كافة مع قطر .الحياة 5( ،يونيو .)2017 ،متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.alhayat.com/article/868275
األردن يقرر خفض مســتوي التمثيل الدبلوماســي مع قطر ويســحب ترخيص قناة الجزيرة .فرنســا  12( ،24يونيو .)2017متاح على الرابط
االلكتروني التالي
http://www.france24.com/ar/20170606
 14تحالف دعم الشرعية في اليمن ينهي مشاركة قطر .الشرق األوسط 5( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://aawsat.com/home/article/943976
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التعــاون الخليجــي» واحترامهــا لســيادة الــدول عقــب تســليم أميــر الكويــت المطالــب ألميــر قطــر،
األخــرى وعــدم تدخلهــا فــي شــؤونها الداخليــة ،وانقضــاء مهلــة العشــرة أيــام التــي حددتهــا دول
كمــا أكــدت أنهــا تقــوم بدورهــا كأي دولــة أخــرى المقاطعــة للــرد علــى هــذه المطالــب ،وطلــب
فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف.15

الكويــت مــد المهلــة لثمانيــة وأربعيــن ســاعة
أخــرى ،لــم توافــق قطــر علــى أيــة مــن هــذه

أعلنــت دول الحصــار األربعــة (أو «الرباعــي العربــي» المطالــب ورأت فيهــا مطالــب «غيــر واقعيــة وغيــر
كمــا تطلــق عليــه وســائل االعــام االماراتيــة قابلــة للتطبيــق» ،إلــى جانــب انتهاكهــا الســافر
والســعودية) أن األزمــة بينهــا وبيــن دولــة قطــر لمبــدأ الســيادة واســتقاللية القــرار السياســي
ـورا إذا أعلــن النظــام القطــري للدوحــة ،ناهيــك عــن أنها تضرب مشــروع السياســة
يمكــن أن تنتهــي فـ ً

التزامــه بتنفيــذ المطالــب الثالثــة عشــر التــي الخارجيــة القطريــة فــي القلــب ،بإعالنهــا ببســاطة
ســلمها لــه الوســيط الكويتي فــي تاريــخ  22يونيو /التخلــي عــن أجندتهــا الخارجية بصورة شــبه كاملة.
حزيــران  2017وتــم تســريبها مــن الجانبيــن لوســائل وهــو األمــر الــذي دفعهــا لتنشــيط دبلوماســيتها
اإلعــام ،خــال فتــرة ال تتعــدي عشــرة أيــام.16

الســتقطاب الدعــم الدولــي والخارجــي لموقفهــا،

 15أول خطاب ألمير قطر يتناول األزمة الخليجية .الجزيرة نت 21( ،يوليو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/21/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%8
4%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
 16قطر تنفي االدعاءات بدعم وتمويل منظمات متطرفة .الشرق 21( ،يناير  .)2015متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://www.al-sharq.com/article/21/01/2015/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8
%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B7
%D8%B1%D9%81%D8%A9
 16تضمنت هذه المطالب ( )1إغالق قناة الجزيرة )2( ،قطع العالقات الدبلوماسية مع إيران وطرد أي عنصر من الحرس الثوري
اإليراني موجود على أراضيها ،واالمتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات األميركية على طهران)3( ،
إغالق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة ( )4عالقات قطر باإلخوان المسلمين
ومجموعات أخرى منها حزب هللا وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش )5( ،االمتناع عن تجنيس مواطنين من السعودية
واإلمارات والبحرين ومصر ،وطرد من سبق أن جنستهم ،وذلك كجزء من التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية
لهذه الدول )6( ،تسليم كل األشخاص المطلوبين للدول األربع بتهم إرهابية )7( ،وقف أي دعم ألي كيان تصنفه
الواليات المتحدة كيانا إرهابيا )8( ،تقديم معلومات تفصيلية عن كل وجوه المعارضة ،من مواطني الدول األربع،
الذين تلقوا دعما منها )9( ،التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول األربع ،بسبب
السياسة القطرية خالل السنوات السابقة )10( ،اعالن قطر التزمها بان تكون دولة منسجمة مع محيطها
الخليجي العربي على كافة األصعدة ،بما يضمن األمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل أتفاق
الرياض لعام  2013وأتفاق الرياض التكميلي  )11( ،2014تسليم كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين
الذين قامت بدعمهم وكذلك إيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدم لهم )12( ،أغالق كافة وسائل االعالم
التي تدعمها قطر بشكل مباشر او غير مباشر )13( ،أن يتم أعداد تقارير متابعة دورية مرة كل
شهر للسنة األولى ومرة كل ثالثة أشهر للسنة الثانية ،ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.
وثيقة تكشف مطالب دول الحصار من قطر .الجزيرة نت 23( ،يوليو  .)2017متاح على الرابط
االلكتروني التالي
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/6/23/%25D9%2588%25D8%25
AB%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B3%
25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2583%2
5D8%25B4%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%2
5D9%2584%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B5%
25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B1&prev
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َ
المعلنــة
والترويــج لمظلوميتهــا وتعرضهــا لعــدوان صــارخ جــدد الــوزراء التزامهــم بمواقــف بالدهــم
علــى ســيادتها القانونيــة بفــرض حصــار اقتصــادي بخصــوص العالقــات مــع قطــر ،وشــددوا علــى
غيــر شــرعي ومخالــف لقواعــد وأعــراف القانــون ضــرورة التــزام الدوحــة بســتة مبــادئ أساســية
الدولــي .١٧علــى صعيــد آخــر ،قامت الدوحــة بتصعيد إن ارادت انهــاء األزمــة ورفــع الحصــار المفــروض
حملتهــا اإلعالميــة العدائيــة تجــاه دول المقاطعة .عليهــا .هــذه المبــادئ ،كمــا ذكرهــا البيــان الصــادر
عــن اجتمــاع الــوزراء كانــت علــى النحــو التالــي:١٩
هــذا التصعيــد والتحــدي القطــري لقــرار دول
أن المطالب
الحصــار دفــع بهــذه الــدول لإلعــان عــن ّ

 )1التــزام مكافحــة التطــرف واإلرهــاب

باتــت الغيــة ،وأنــه ال ضــرر فــي اســتمرار األزمة مع

بصورهمــا كافــة ،ومنــع تمويلــه أو توفيــر

قطــر لســنوات ولســنوات قادمــة ،علــى حــد قــول

المــاذات اآلمنــة لهــا.

«عــادل الجبيــر» وزيــر الخارجيــة الســعودي ،و»أنــور

 )2إيقــاف أعمــال التحريــض وخطــاب الحــض

وأن دول الحصــار
قرقــاش» وزيــر الدولــة اإلماراتــيّ ،

علــى الكراهيــة والعنــف.

«ســتتخذ كل اإلجــراءات والتدابيــر السياســية

 )3االلتــزام الكامــل بـــ «اتفــاق الريــاض»

واالقتصاديــة والقانونيــة بالشــكل الــذي تــراه

( )2013واالتفــاق التكميلــي ( )2014فــي إطــار

وفــي الوقــت المناســب» للتعامــل مــع مواقــف

«مجلــس التعــاون الخليجــي».

وسياســات قطــر.١٨

 )4االلتــزام بمخرجــات «القمــة العربيــة ـ
االســامية ـ األمريكيــة» ،التــي عقــدت فــي

بســبب رفــض قطــر لهــذه المطالــب ،اجتمــع وزراء

الريــاض (مايو/أيــار .)2017

خارجيــة دول المقاطعــة األربعــة فــي القاهــرة

 )5االمتنــاع عــن التدخــل فــي الشــؤون

للتباحــث فــي موقــف قطــر الرافــض لمحاولــة

الداخليــة ودعــم الكيانــات الخارجــة عــن

حــل األزمــة .وفــي الخامــس مــن يوليو/تمــوز ،2017

القانــون.

 1٧الحصار مخالف للقانون الدولي .الوطن القطرية 28( ،أغسطس  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.al-watan.com/news-details/id/94145/d/20170828%20class=%20class
 ١٨الســعودية وحلفاؤها :قطر أفشــلت الجهود الدبلوماســية والمطالب أصبحت بحكم الملغاة .فرنســا  7( ،24يوليو  .)2017متاح على الرابط
االلكتروني التالي
http://www.france24.com/ar/20170707
الجبير :ال ضير من استمرار أزمة قطر والحديث عن تقارب سعودي إيراني «مضحك» .بي بي سي عربي 5( ،سبتمبر  .)2017متاح على الرابط
االلكتروني التالي
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41169061
 ١٩نص البيان المشترك للدول الداعية لمكافحة اإلرهاب بشأن قطر .سكاي نيوز 6( ،يوليو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/962227
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 )6مســؤولية دول المجتمــع الدولــي فــي الدوحــة وتواجــد الحــرس الثــوري اإليرانــي).
كافــة فــي مواجهــة كل أشــكال التطــرف وهــو األمــر الــذي جعــل هــذه األزمــة عالمــة فارقة
تهديــدا للســلم فــي تاريــخ عالقــات الــدول األعضــاء فــي منظمــة
واإلرهــاب بوصفهــا تمثــل
ً

واألمــن الدولييــن.

«مجلــس التعــاون الخليجــي» ،فهــي األولــى مــن

نوعهــا فــي تاريــخ المنظمــة التــي يكــون فيهــا
قادمــا مــن داخــل المنظمــة ذاتهــا وليس
منــذ ذلــك الوقــت ،لــم يحــدث أي تطــور رئيســي التهديــد
ً
دائمــا فــي منطقــة
فــي جهــود حــل األزمــة الخليجيــة .حيــث ظــل كل مــن الخــارج كمــا كان الوضــع
ً

طــرف متمسـ ً
ـكا بمطالبــه ومواقفــه بصــورة فيها الخليــج مــن ناحيــة .كمــا أنهــا ـ أي هــذه األزمــة ـ
شــبهة تعنــت وال مبــاالة بالتداعيــات الجســيمة

األولــى التــي تتجــاوز عبرهــا الخالفات بيــن أعضاء

التــي أحدثتهــا األزمــة .ولعــل أهمهــا هــو اتســاع

منظمــة «مجلــس التعــاون» ُبعدهــا المحلــي

ممثلــة بوجــود قواعــد وتواجــد عســكري مــادي

بتدخــل األطــراف الخارجيــة فيهــا.

نطــاق التدخــل الخارجــي فــي الخليــج بصــورة فجــة

(الخليجــي) لتكــون أزمــة اقليميــة ودولية،

داخــل أحــد العواصــم الخليجيــة (القاعــدة التركيــة

التصعيــد والتحــدي القطــري لقــرار دول الحصار دفع
أن المطالب باتــت الغية
بهــذه الــدول لإلعــان عــن ّ

16

عام على األزمة القطرية ـ الخليجية التداعيات على مستقبل منظمة «مجلس التعاون الخليجي»

قـرار قـطـع الـعـالقـات مع قـطـر:
الحيثيـــــــات والـمـســـــوغات

جــاء قــرار الــدول الخليجيــة الثالثــة بســحب

 )2الدعــم القطــري للجماعــات اإلرهابيــة

ســفرائها مــن الدوحــة فــي مــارس/آذار  2014كأول

والمتطرفــة والميليشــيات المســلحة فــي

خطــوة تصعيديــة ضــد قطــر ،وذلــك بعــد فشــل

المنطقــة.

كافــة جهــود هــذه الــدول فــي اقنــاع الدوحــة

 )3التقــرب الشــديد مــن إيران بالصــورة التي

بضــرورة االلتــزام بالمبــادئ التــي تكفــل عــدم

باتــت تهــدد المصالــح المشــتركة لــدول

التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة ألي مــن دول

منظمــة «مجلــس التعــاون الخليجــي».

«مجلــس التعــاون» بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر،
وعــدم دعــم كل مــن يعمــل علــى تهديــد أمــن

 )4تهديــد األمــن االســتراتيجي لمنطقــة

دول المجلــس واســتقرارها مــن منظمــات وأفــراد،

الخليــج العربــي ولبقيــة الــدول العربيــة

ســواء عــن طريــق العمــل األمنــي المباشــر أو عــن

نتيجــة سياســاتها العدوانيــة والداعيــة لنشــر

طريــق محاولــة التأثيــر السياســي ودعــم «اإلعــام

الفوضــى واالضطــراب علــى المســتوى

المعــادي» ،كمــا جــاء فــي البيــان الرســمي الــذي

اإلقليمــي.

اصدرتــه الــدول الثالثــة.٢٠
فــي مــا يتعلــق بمســوغات القــرار الســعودي،
يتبيــن لنــا مــن متابعــة البيانــات الرســمية فــإن التصريحــات الســعودية كــررت وشــددت علــى
والتصريحــات واألحاديــث التــي أدلى بها مســؤولون أن مــا دفــع الريــاض التخــاذ قــرار بقطــع العالقــات
رســميون مــن أطــراف األزمــة مــن دول الخليــج ،ومقاطعــة قطــر كان الــدور القطــري فــي تهديــد
أن المســوغات التــي ســاقتها الــدول األربــع وأدت األمــن القومــي الســعودي مــن جانــب ،والتناقــض
ّ
لقطــع العالقــات مــع دولــة قطــر يمكــن إجمالهــا الشــديد بيــن توجهــات السياســات الخارجيــة بيــن
فــي األســباب التاليــة:٢١

الدوحــة والريــاض .فمــن ناحيــة تؤمــن المملكــة
بمبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول

تمامــا مــن مــا تقــوم
 )1اســتمرار التدخــل القطــري الســافر فــي األخــرى ،وهــو علــى العكــس
ً
الشــؤون الداخليــة لــدول «مجلــس التعــاون بــه قطــر ،مــن وجهــة نظــر المملكــة ،التــي تــرى
أن هــذا التدخــل أدى لتهديــد األمــن االســتراتيجي
(خصوصــا البحريــن والســعودية
الخليجــي»
ّ
ً

واإلمــارات) ،والعديــد مــن الــدول العربيــة لمنطقــة الخليــج في المقــام األول ،ولبعــض الدول
وعلــى رأســها مصــر.

العربيــة مثــل مصــر ولبنــان وســوريا واليمــن وليبيــا

 ٢٠لماذا سحبت دول الخليج الثالثة سفرائها من قطر؟ العربية نت 6( ،مارس  .)2014متاح على الرابط االلكتروني التالي
.htmlالسعودية-واإلمارات-والبحرين-تقرر-سحب-سفرائها-من-قطرhttps://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/03/05/
 ٢١أسباب سحب سفراء السعودية واإلمارات والبحرين من قطر .البيان 5( ،مارس  .)2014متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2014-03-05-1.2074291
أزمة سحب السفراء من الدوحة :البواعث والتداعيات .مركز الجزيرة للدراسات 24( ،مارس  .)2014متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/03/201432413826345572.html
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وغيرهــا .فمــن مســاندة الجماعــات المتطرفــة العزيــز» فــي العــام ( 2003بالتعــاون والتنســيق مــع
ردا علــى
مثــل «اإلخــوان المســلمون» فــي مصــر ،ومــا أدى الرئيــس الليبــي «معمــر القذافــي»)ً ،
إليــه ذلــك مــن انتشــار اإلرهــاب والعنــف فــي مصــر مــا قيــل ّإنــه محاولــة الغتيــال أميــر قطــر الســابق
منــذ  ،2012وفــي لبنــان مــن تأييــد قطــر للوجــود «حمــد بن خليفــة» فــي العــام  1996/1995بالتعاون
الســوري فــي لبنــان ،ودعــم حــزب هللا ،والتوافــق بيــن مصــر والســعودية .مــن ناحيــة أخــرى ،اســتمرار
مــع السياســات «الطائفيــة» اإليرانيــة فــي لبنــان ،قطــر بتمويــل ورعايــة المعارضــة الســعودية
(وتحديــدا فــي لنــدن) وتوفيــر المــاذ
إلــى ســوريا حيــث دأبــت قطــر علــى دعــم وتمويــل فــي الخــارج
ً

ً
خاصــة لمثــل هــذه الحــركات (مثــل حركــة «حــراك 7
المعارضــة المســلحة للنظــام الســوري،

امتــدادا لتنظيــم رمضــان» المعاديــة) وتوفيــر منصــات إعالميــة
«جبهــة النصــرة» التــي تعتبــر
ً
القاعــدة فــي ســوريا ،وغيرهــا مــن الجماعــات لهــذه الجماعــات المعاديــة الســعودية ،إلــى جانــب
اإلرهابيــة والميليشــيات المســلحة ،وفــي اليمــن دعــم قطــر للتحــركات المعارضــة (الشــيعية) فــي
حيــث اســتمرت قطــر بدعــم ميليشــيات الحوثييــن ،المنطقــة الشــرقية فــي المملكــة منــذ العــام
حتــى بعــد انخراطهــا كأحد القــوات المشــتركة في  .2011وأخيـ ًـرا اســتهداف قنــاة «الجزيــرة» والمنصات

عمليــة «عاصفــة الحــزم» وهــو األمــر الــذي أعــاق اإلعالميــة المملوكــة لقطــر ،للنظــام الســعودي،
ـدا لشــخص ولــي العهــد الجديــد «محمــد بــن
تحقيــق قــوات التحالــف العربيــة ودول «مجلــس وتحديـ ً
التعــاون الخليجــي» ألهدافهــا فــي هــذه الحــرب .٢٢ســلمان» ،بالتشــكيك بقدراتــه ونوايــاه وإمكانياتــه
علــى قيــادة المملكــة فــي المســتقبل والتلميــح
مــن ناحيــة أخــرى ،أشــار المســؤولون الســعوديون إلــى فشــل الســعودية فــي تحقيــق أهدافهــا فــي
إلــى تهديــد قطــر لألمــن القومــي الســعودي ،اليمــن عبــر عمليــة «عاصفــة الحــزم» وتكبدهــا
ســواء عبــر التــورط فــي محاولــة اغتيــال العاهــل خســائر جمــة فــي األرواح والمــوارد ،٢٣واتهامــه
الســعودي الراحــل الملــك «عبــد هللا بــن عبــد بالفســاد والبــذخ واإلســراف الشــديد لدرجــه

 ٢٢عبد العزيز بن صقر :األزمة القطري ..تحد من نوع آخر .الشرق األوسط 29( ،ديسمبر  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://aawsat.com/home/article/1126601
 ٢٣ابن سلمان و»الكابوس اليمني» .الجزيرة نت 7( ،مارس  .)2018متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/3/7/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%
86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
حرب بن سلمان في اليمن :خسائر للمملكة بال نتائج .العربي الجديد 8( ،يناير  .)2018متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/1/20/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-1

عام على األزمة القطرية ـ الخليجية التداعيات على مستقبل منظمة «مجلس التعاون الخليجي»
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ـعيا لوقــف اجراءاتــه الدوليــة ،وخــرق االتفاقــات التــي وقعتهــا
الســفه ،٢٤والتحريــض عليــه سـ ً

(االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة) اإلصالحيــة ،تحــت مظلــة دول «مجلــس التعــاون الخليجــي»
وتصويــره باعتبــاره «شــاب متهــور وأخــرق» جــاء بالتوقــف عــن األعمــال العدائيــة ضــد الســعودية،
لتخريــب المملكــة والمنطقــة بأســرها.٢٥

والوقــوف ضــد الجماعــات والنشــاطات اإلرهابيــة،
وكان آخــر ذلــك عــدم تنفيذهــا لـــ «اتفــاق الريــاض»

ـاء علــى مــا ســبق ،وفــي صبــاح يــوم الخامــس لعــام .٢٦»2014
بنـ ً
مــن يونيو/حزيــران ،قــررت المملكــة العربيــة

الســعودية

قطــع

العالقــات

الدبلوماســية أمــا فــي مــا يتعلق بحيثيــات القــرار اإلماراتــي ،فقد

والقنصليــة مــع دولــة قطــر .كمــا قــررت إغــاق ذكــر البيــان الرســمي الــذي أصدرتــه دولــة اإلمــارات
كافــة المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة ،ومنــع
أن الســبب وراء قطعهــا للعالقــات الدبلوماســية
ّ
العبــور فــي األراضــي واألجــواء والميــاه اإلقليمية مــع قطــر هــو «اســتمرار الســلطات القطريــة فــي
الســعودية ،والبــدء باإلجــراءات القانونيــة الفوريــة سياســتها التــي تزعــزع أمــن واســتقرار المنطقــة»
للتفاهــم مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة و»لعــدم التــزام الســلطات القطريــة بـــ «اتفــاق
والشــركات الدوليــة ،لتطبيــق ذات اإلجــراء بأســرع الريــاض» إلعــادة الســفراء واالتفــاق التكميلــي لــه
وقــت ممكــن لكافــة وســائل النقــل مــن وإلــى ( )2014ومواصلــة دعمهــا وتمويلهــا واحتضانهــا
دولــة قطــر .وذكــر بيــان رســمي لــوزارة الخارجيــة للتنظيمــات االرهابيــة والمتطرفــة والطائفيــة،
أن االســباب التــي دعــت المملكــة وعلــى رأســها جماعــة «اإلخــوان المســلمون»
الســعودية ّ
لذلــك هــي ّ
«أنــه منــذ عــام  1995بذلــت المملكــة وعملهــا المســتمر علــى نشــر وترويــج فكــر تنظيم

العربيــة الســعودية وأشــقاؤها
جهــودا مضنيــة داعــش والقاعــدة عبــر وســائل اعالمهــا المباشــر
ً

ومتواصلــة لحــث الســلطات فــي الدوحــة علــى وغيــر المباشــر ،وكذلــك نقضهــا البيــان الصــادر
االلتــزام بتعهداتهــا ،والتقيــد باالتفاقيــات ،إال عــن «القمــة العربيــة ـ االســامية ـ األمريكيــة»
أن هــذه الســلطات دأبــت علــى نكــث التزاماتهــا بالريــاض لمكافحــة اإلرهــاب ،الــذي اعتبــر إيــران
 ٢٤محمد بن سلمان يشتري أغلى (يخت ،لوحة ،منزل) في العالم .البوابة 17( ،ديسمبر  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%8C-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-1062440
 ٢٥االيكونومست :بن سلمان «متهور» يقود المنطقة نحو التدمير .الخليج الجديد 11( ،نوفمبر  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://alkhaleejonline.net/articles/1510385726653463000/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%
D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1/
 26السعودية تقطع عالقاتها مع قطر وتغلق المنافذ البرية والبحرية والجوية .الشروق 5( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط
االلكتروني التالي
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=9268111e-efbd-459e-bca88e37f12543a6
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الدولــة الراعيــة لإلرهــاب فــي المنطقــة ،الــى جانب اإلرهابيــة والمتطرفــة التــي تســعى اإلمــارات
أمنيــا علــى والســعودية جاهدتــان لمحاربتهمــا منــذ أحــداث
إيــواء قطــر للمتطرفيــن و المطلوبيــن
ً

ســاحتها وتدخلهــا فــي الشــؤون الداخليــة لدولــة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول ،وهــي الجهــود
اإلمــارات وغيرهــا مــن الــدول».٢٧

التــي حظيــت بدعــم وتشــجيع وترحيــب شــديد مــن
جانــب المجتمــع الدولــي.٢٨

كان هنــاك ســببان رئيســان قــادا صنــاع القــرار
اإلماراتــي التخــاذ القــرار بقطــع العالقــات مــع قطر .الســبب الرئيســي الثانــي يتمثــل فــي تبايــن
األول يتعلــق باســتمرار التهديــد القطــري ألمــن وجهــات النظــر حــول مســتقبل المنطقــة بيــن كل
واســتقرار الــدول الخليجيــة ،وهــو مــا انعكــس فــي مــن الدوحــة وأبوظبــي (والريــاض والقاهــرة) مــن
تهديــد أمــن اإلمــارات بمســاندة قطــر لجماعــة ناحيــة أخــرى .فبينمــا تلتــزم اإلمــارات وحلفائهــا
«اإلخــوان المســلمون» فــي اإلمــارات (ممثلــة بـــ بطــرق التعامــل الرســمي والعلني مــع الحكومات
«جمعيــة اإلصــاح والتوجيــه االجتماعــي») وتمويل والمؤسســات الرســمية والمنظمــات الدوليــة،
أن الدوحــة بتعاملهــا مــع فاعليــن
المعارضــة اإلماراتيــة فــي الخــارج ،وتشــويه تــرى أبوظبــي ّ
ســمعة اإلمــارات الدوليــة مــن جانــب ،وتهديــد غيــر رســميين (دون الــدول) مثــل جماعــة «اإلخــوان
أمــن الســعودية بالقيــام بانتهــاج نفــس السياســات المســلمون» والميليشــيات المســلحة فــي ليبيــا
الســالفة الذكــر (مســاندة المعارضــة ،وتمويــل واليمــن وســوريا وغيرهــا ،يقــود المنطقــة إلــي
الجماعــات االرهابيــة والحــرب اإلعالميــة) ،وتناقــض منعطــف متطــرف ومضطــرب ،علــى العكــس مما
األولويــات بيــن كل مــن أبوظبــي والدوحــة فــي مــا تطمــح اليــه وتســعي إليــه أبوظبــي وحلفائهــا
يتعلــق بالسياســات الخليجيــة والتعــاون بيــن دول فــي المنطقــة .كذلــك ،فــإن المنهــج القطــري
منظمــة «مجلــس التعــاون» بمــا يحقــق المصالــح فــي تشــجيع التســريع بإحــداث التغييــر الجــذري
الكليــة لدولهــا ،والهجــوم المســتمر والممنهــج فــي المنطقــة يتناقــض مــع منهــج اإلمــارات
مــن جانــب قنــاة «الجزيــرة» علــى دولــة اإلمــارات (والســعودية وبقيــة دول «مجلــس التعــاون

ـدا علــى الشــيخ «محمــد الخليجــي») التــي ّ
تفضــل أســلوب التغييــر المتــدرج
العربيــة المتحــدة ،وتحديـ ً
بــن زايــد» وإمــارة أبوظبــي ،وتمويــل الجماعــات أو الهــادئ الــذي يتجنــب التحــوالت الراديكاليــة

 ٢7لهذه األسباب قطعت اإلمارات عالقاتها مع قطر .البيان 5( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-06-05-1.2968098
 28محمد الحمادي :ماذا تريد قطر .االتحاد 3( ،فبراير  .)2014متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=77260
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غالبــا مصحوبــة بعــدم االســتقرار المعارضــة منــذ أحــداث الربيــع العربــي فــي 2011
التــي تكــون
ً
والفوضــى والعنــف المســلح ،وهــو األمــر الــذي وقبلــه .مــن جهــة أخــرى ،دأب قطــر علــى إثــارة

تجــادل اإلمــارات ّ
بأنــه وقــع فــي المنطقــة عقــب المشــاكل وافتعــال االزمــات وتزويــر الحقائــق
أحــداث الربيــع العربــي والــدور الــذي مارســته قطــر فــي عالقاتهــا مــع المملكــة ،كمــا حــدث عندمــا
فــي الدفــع بالتغييــر الجــذري فــي المنطقــة دون جــددت قطــر النــزاع مــع البحريــن حــول جــزر
«حــور» ،وهــو النــزاع الــذي تــم تســويته بواســطة
ادراك عواقــب وتبعــات وارتــدادات هــذا التغييــر
ُ
غيــر المــدروس الــذي دأبــت قطــر علــى اتباعــه «محكمــة العــدل الدوليــة» فــي العــام .2001
منــذ .1995

٢٩
وأخيــرا ،الهجــوم المســتمر مــن جانــب قنــاة
ً

«الجزيــرة» علــى األوضــاع داخــل البحريــن وتوجيــه
أمــا البحريــن ،فقــد كانــت مســوغات قرارهــا

االتهامــات الجزافيــة للنظــام الملكــي هنــاك

بقطــع العالقــات مــع قطــر تتمحــورً ،
أيضــا ،حــول

بانتهــاك حقــوق االنســان ،وهــو األمــر الــذي

التدخــل القطــري الشــديد فــي شــؤون المملكــة

ســاهم فــي اإلضــرار بصــورة وتشــويه

الداخليــة ،عبــر دعــم ومســاندة الجماعــات

ســمعة المملكــة الخارجيــة.٣٠

 ٢9تاريخ النزاع بين قطر والبحرين .بي بي سي عربي 16( ،مارس  .)2001متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1225000/1225089.stm
 30وزير الداخلية البحريني :سياسة حكومة قطر تهدد أمن الخليج .الشرق األوسط 7( ،أغسطس  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://aawsat.com/home/article/992576
البحرين تهدد قطر بدعاوي في مجلس األمن و»الجنائية» .االتحاد 24( ،أغسطس  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.alittihad.ae/details.php?id=49326&y=2017
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السياقات الدولية واالقليمية

شــدت هــذه األزمــة انتبــاه كافــة الفاعليــن وأبوظبــي أكثــر مــن رؤيــة الدوحــة) ،وهــو التعهــد
الدولييــن كــون أطرافهــا ُيعــدون مــن أهــم الــذي وجــد طريقــه للتطبيــق علــى أرض الواقــع

معــا ،فــي «القمــة العربيــة ـ االســامية ـ األمريكيــة»
الالعبيــن علــى الســاحة اإلقليميــة والدوليــة ً

ألن هــذه الــدول مــن أكبــر منتجــي النفــط التــي عقــدت فــي الريــاض فــي مايو/أيــار ،2017
وذلــك ّ
والغــاز علــى مســتوى العالــم ،ونظـ ًـرا لمــا تمتلكــه وحــدد فيهــا «ترامــب» إيــران باعتبارهــا أهــم
هــذه الــدول مــن شــبكات عالقــات دوليــة معقــدة راعــي لإلرهــاب ،وحــذر كافــة الــدول مــن تأييــد
ومتداخلــة تجعلهــا قــادرة علــى تعقيــد األمــور وتمويــل اإلرهــاب.31
وتصعيبهــا علــى القــوى الدوليــة واإلقليميــة،30
وهــو األمــر الــذي يفســر ســر اهتمــام كافــة بســبب عالقاتهــا (االقتصاديــة والسياســية
القــوى الدوليــة بالعمــل علــى مــداواة الشــرخ واألمنيــة والدفاعيــة) الوطيــدة مــع الواليــات
الخليجــي ،والعمــل بجــد علــى إنهــاء هــذه المتحــدة ،حاولــت كافــة أطــراف األزمــة التأثيــر
األزمــة فــي أســرع وقــت ممكــن والحيلولــة دون والســعي الســتقطاب الواليــات المتحــدة لجانبهــا
تصعيدهــا أو اســتمرارها.

والوقــوف مــع مطالبهــا .ففــي ســبيلها لحشــد
التأييــد الدولــي لمواقفهــا فــي األزمــة ،ودون

علــى الســياق الدولــي ،فقــد وقعــت األزمــة فــي المبــاالة بتداعيــات ذلــك علــى مســتقبل منظمــة
توقيــت تزامــن مــع تغييــر اإلدارة األمريكيــة« ،مجلــس التعــاون الخليجــي» ،قامــت الــدول
بانتهــاء فترتــي حكــم الرئيــس «بــاراك أوبامــا» الخليجيــة بعقــد صفقــات تســلح جديــدة مــن أجــل
(يناير/كانــون الثانــي  )2018والــذي كانــت ادارتــه «شــراء» االنحيــاز األمريكــي لصالحهــا.
مؤيــدة وداعيــة للحــوار مــع جماعــات اإلســام

ً
أول
السياســي (وهــو مــا يتماشــى مــع رؤيــة قطــر قامــت المملكــة العربيــة الســعودية
عبــر بتوقيــع اتفاقيــات مــع الواليــات المتحــدة لشــراء
إلــى حــد كبيــر) ،ومجــيء «ترامــب» الــذي ّ
فــي كافــة خطابــات ترشــيحه وبعــد انتصــاره أســلحة بحوالــي  110مليــار دوالر ـ كمــا أعلــن
فــي االنتخابــات الرئاســية عــن التزامــه وادارتــه الرئيــس «ترامــب» فــي افتتــاح «القمــة العربيــة
بمكافحــة اإلرهــاب والتطــرف (وهــي الرؤيــة التــي ـ االســامية ـ األمريكيــة» .32كذلــك فعلــت قطــر
تتماشــي مــع رؤى كل مــن القاهــرة والريــاض التــي ســارعت هــي األخــرى بعــد أقــل مــن شــهر
30
. Kenneth Pollock: Securing the Gulf. Foreign Affairs, Vol. 82, No. 4 (July/August 2003), pp. 1-16.
 31خطاب ترامب في القمة العربية اإلسالمية األمريكية .مرجع سابق .ترامب يطالب قطر بإنهاء «تمويلها لإلرهاب» .بي بي سي عربي 10( ،يونيو
 .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40223352
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مــن القمــة باإلعــان عــن توقيــع اتفاقيــة مــع «ترامــب» فــي الضغــط علــى أي مــن العواصــم
الواليــات المتحــدة لشــراء  36طائــرة مقاتلــة مــن األربعــة ،فشــلت الوســاطة الخليجيــة (ممثلــة فــي
طــراز  ،F1533وكذلــك اإلمــارات والبحريــن (ومصــر) جهــود الكويــت) وغيرهــا مــن الزيــارات التــي قــام
ليــس فقــط مــع الواليــات المتحــدة ،ولكــن مــع بهــا مســؤولون أوروبيــون (مــن فرنســا والمانيــا
قــوى أخــرى مثــل فرنســا والمانيــا وبريطانيــا ،وبريطانيــا) والجهــود األمريكيــة التــي قــام بهــا
بالصــورة التــي جعلــت هــذه الــدول تأتــي علــى ســواء وزيــر الخارجيــة « ريكــس تيلرســون» أو وزيــر
قائمــة أكثــر الــدول المســتوردة للســاح فــي الدفــاع «جايمــس ماتيــس» وغيرهمــا.35
العالــم ،حيــث بلــغ حجــم مشــترياتها مــن الســاح
خــال العاميــن الماضييــن أكثــر مــن  900مليــار كذلــك بــدت القــوى األوروبيــة التقليديــة عاجــزة
دوالر ،حســب «المعهــد الدولــي للدراســات عــن الحســم ،وممتنعــة عــن اعــان انحيازهــا
االســتراتيجية» .34

الصريــح لصالــح طــرف مــن األطــراف ،حتــى
وتعــرض مصالحهــا فــي المنطقــة
ال تخســر
ّ

رغــم كل هــذه المكاســب «االقتصاديــة» التــي للتهديــد ،وتســاهم فــي تعقيــد الموقــف أكثــر

ّ
ظــل
حصدتهــا الواليــات المتحــدة جــراء اســتمرار األزمــة باتخاذهــا مثــل هــذا الموقــف أو ذاك ،حيــث
أن الســلوك األمريكــي ،بســبب الموقــف الرســمي للــدول األوروبيــة هــو «حــث
الخليجيــة ،إال ّ
ـدا عــن
حساســية العالقــات األمريكيــة ـ الخليجيــة ،شــابه كافــة األطــراف علــى ضــرورة التفــاوض بعيـ ً

االلتبــاس والتــردد والتأرجــح الشــديد ،وظهــر العجــز اإلعــام مــن أجــل الوصــول إلــى حــل فــي األزمــة
األمريكــي عــن الحــل أو فــرض الحــل .فمــع رفــض المتفاقمــة» ،واإلعــان عــن االســتعداد لالنضمــام
قطــر المتكــرر لمطالــب دول الحصــار ،وتعنــت والمشــاركة فــي تقديــم الضمانــات الالزمــة
األخيــرة وتمســكها بمطالبهــا ،وعــدم «رغبــة» (بالمشــاركة مــع الواليــات المتحــدة والوســيط

 33البنتاغون يعلن بيع  36مقاتلة إف  15لقطر .الجزيرة نت 23( ،ديسمبر  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/12/23/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-36-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8115-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1
34
IISS: The Military Balance 2017. (New York: Oxford University Press, 2018), pp. 353-375.
 35هند الضاوي :لماذا فشلت زيارة تيلرسون الخليجية في حلحلة األزمة .سبوتنيك نيوز 24( ،أكتوبر  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://sptnkne.ws/fKUn
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الخليجي/الكويــت) مــن أجــل تســوية األزمــة بيــن إعــادة الســفراء الذيــن ســحبتهم دولهــم إلــى
دول الخليــج.36

الدوحــة مــرة أخــرى فــي أوائــل شــهر نوفمبــر/
كانــون الثانــي  ،2014بعــد إبــرام اتفــاق آخــر عــرف

أمــا فــي الســياق اإلقليمــي ،فقــد تعــددت صــور باســم «اتفــاق الريــاض التكميلــي»ّ ،
ووقــع عليــه
وأشــكال التدخــل فــي األزمــة ،منهــا اإليجابــي كل مــن الملــك الســعودي الراحــل «عبــد هللا بــن
البنــاء ومنهــا الســلبي الهــدام .كان مــن أهــم عبــد العزيــز» ،أميــر قطــر «تميــم بــن حمــد» ،ملــك
األدوار االيجابيــة والبنــاءة التــي مورســت فــي البحريــن «حمــد بــن خليفــة» ،ومــن اإلمــارات كل
األزمــة الخليجيــة الــدور الــذي قامــت بــه دولــة مــن الشــيخ «محمــد بــن راشــد آل مكتــوم» (نائــب
الكويــت ،باعتبارهــا إحــدى الــدول األعضــاء فــي رئيــس دولــة اإلمــارات ،ورئيــس مجلــس الــوزراء
منظمــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وحاكــم دبــي) والشــيخ «محمــد بــن زاي» (نائــب
التــي تحظــي قيادتهــا باألحتــرام والتقديــر مــن القائــد األعلــى للقــوات المســلحة وولــي عهــد
جانــب جميــع أطــراف األزمــة.

أبوظبــي) .وقــد تــم وضــع اتفــاق علــى نســق
«اتفــاق الريــاض» األول ،وتــم اضافــة بنــد جديــد

هــذا التقديــر للــدور الكويتــي ســاعد علــى إنجــاح خــاص بمصــر ،ينــص علــى «التــزام كافــة دول
الوســاطة التــي قــام بهــا أميــر الكويــت فــي «مجلــس التعــاون» بانتهــاج سياســات المجلــس
أعقــاب انــدالع أزمــة ســحب الســفراء األولــى لدعــم جمهوريــة مصــر العربيــة واالســهام فــي
(مــارس/آذار  ،)2014التــي اســتمرت لمــدة تقــارب أمنهــا واســتقرارها والمســاهمة فــي دعمهــا

ّ
اقتصاديــا ،وإيقاف النشــاطات االعالميــة الموجهة
تمكــن «الصبــاح» مــن قيــادة
الســبعة أشــهر.
ً
وســاطة بيــن أطــراف األزمــة ،وتــم االتفــاق علــى ضدهــا فــي كافــة وســائل اإلعــام بصفــة مباشــرة

 36ميركل تدعو للتفاوض لحل األزمة الخليجية مع قطر بعيدا عن اإلعالم .دويتشه فيله 15( ،سبتمبر  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8
%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9
%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/a-40530411
أوروبا قد تشارك الكويت وواشنطن في تقديم ضمانات إلنهاء األزمة القطرية .روسيا اليوم 10( ،أغسطس  .)2017متاح على الرابط
االلكتروني التالي
https://arabic.rt.com/middle_east/893168-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%
83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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أو غيــر مباشــرة ،والســعي إليقــاف مــا ينشــر مــن أطــراف األزمــة ،وســوء اإلدارة اإلعالميــة لألزمــة
إســاءات فــي اإلعــام المصــري».37

ومحاولــة كل دولــة إظهــار قوتهــا وعــدم تراجعها
عــن مواقفهــا ،أدى إلــى تحريــف الحقائــق حــول

إال ّأنــه مــع تجــدد األزمــة مــرة أخــرى فــي يونيــو /فحــوى هــذه المكالمــة ومــا دار خاللهــا أو حتــى
حزيــران  ،2017والتعنــت الكبيــر الــذي أظهــره مــا تــم االتفــاق عليــه .حــال األمــر دون نجــاح هــذه
أطــراف األزمــة خــال هــذه الجولــة وتمســكهم المحاولــة ولجــوء الســعودية لوقــف االتصــاالت
بمواقفهــم ومطالبهــم حــال دون نجــاح الوســاطة مــع قطــر وعــودة األزمــة للدخــول فــي طريــق
الكويتيــة (كممثــل عــن منظمــة «مجلــس مســدودة مــرة أخــرى.38
التعــاون الخليجــي») والدوليــة رغــم التقديــر
الــذي حظــي بــه الــدور الكويتــي والمســاندة أمــا بخصــوص موقــف ســلطنة عمــان ،فقــد
مــن المجتمــع الدولــي لجهــوده ومســاعيه كان جميــع أطــراف األزمــة علــى علــم مســبق
إلنهــاء األزمــة ،حيــث حــاول أميــر الكويــت الشــيخ بالتــزام الســلطنة بسياســة الحيــاد التقليديــة،
بنــاء والتــزام الســلطان «قابــوس بــن ســعيد» الصلــب
«جابــر األحمــد الجابــر الصبــاح» اســتغالل،
ً
علــى معرفتــه ،قــدرات وتأثيــر الواليــات المتحــدة بعــدم التدخــل فــي سياســات المحــاور واألحــاف،
علــى صنــاع القــرار فــي الخليــج ،وإقنــاع الرئيــس وعــدم االنخــراط فــي أزمــات اإلقليــم بمــا يضــر
«ترامــب» بالتدخــل لمحاولــة حلحلة األزمــة والدفع بمصالــح الســلطنة .39
باألطــراف وتشــجعيهم علــى الجلوس علــى طاولة
المفاوضــات والعمــل علــى تســوية خالفاتهــم .مــن جانــب آخــر ،وفــي مــا يتعلــق بــدور «جامعــة
وبالفعــل وافــق الرئيــس «ترامــب» علــى ترتيــب الــدول العربيــة» التــي ينتمــي لعضويتهــا كافــة
اتصــال تليفونــي بيــن ولــي العهــد الســعودي أطــراف األزمــة ،فقــد حاولــت المنظمــة ،كعادتهــا،
«محمــد بــن ســلمان» وأميــر قطــر فــي شــهر وكمــا يتوجــب عليهــا كمنظمــة إقليمية مســتقلة
أن ســيادة أجــواء عــدم اإلدارة ،التــزام الحيــاد والموضوعيــة وعــدم االنحيــاز
ســبتمبر/أيلول  .2017إال ّ
الثقــة والتشــكيك بنوايــا األخريــن الســائدة بيــن (الواضــح) لصالــح أحــد طرفــي األزمــة علــى حســاب
 37وثائق تكشف انقالب قطر على اتفاقيتي الرياض .البيان 11( ،يوليو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-07-11-1.2999736
 38روايتان حول االتصال بين محمد بن سلمان وتميم بن حمد .سي ان ان عربي 9( ،سبتمبر  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/09/09/saudi-qatar-phone-call-deferences
 39السر الحقيقي وراء حياد «عمان» حيال األزمة القطرية .سبوتنيك نيوز 1( ،سبتمبر  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://sptnkne.ws/ftgk
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األخريــن ،ســواء بالمعارضــة أو بالتأييــد ،كمــا ينــص أيــام لمغــادرة أراضيهــا ،كمــا فرضــت غرامــات
ميثــاق الجامعــة .حيــث أعــرب األميــن العــام لـــ ماليــة مغلظــة علــى مــن يقــوم مــن مواطنــي
أن دول الحصــار بإعــان التعاطــف مــع قطــر أو الســفر
«جامعــة الــدول العربيــة» «أحمــد أبــو الغيــط» ّ
ً
وطبقــا لآلليــات المتفــق عليهــا ،إليهــا (بلغــت الغرامــات فــي اإلمــارات حوالــي
ميثــاق الجامعــة،

يقضــي بعــدم التدخــل حتــى اآلن فــي األزمــة .40نصــف مليــون درهــم أو مــا يزيــد عــن  150ألــف دوالر
وذكــر «أبــو الغيــط» ً
أن الجامعــة «تدعــم أمريكــي بــل وللســجن لفتــرة تتــراوح مــا بيــن ثالثــة
أيضــا ّ

عامــا) ،وقامــت البحريــن باتخــاذ
الجهــود التــي يبذلهــا أميــر الكويــت مــن أجــل إلــى خمســة عشــر ً
ً
التوســط بيــن قطــر والرباعيــة المقاطعــة»،
آمــا اجــراءات وفــرض عقوبــات مشــابهة لإلمــارات.42

صرح
فــي أن «تتــوج هــذه المســاعي بالنجــاح» ،وإن ّ

ّ
مثلــت هــذه الســلوكيات تحـ ً
ـأن الجامعة
جذريــا فــي طبيعــة
ـول
بعــد ذلــك بشــهور مــن تعقــد األزمــة ،بـ ّ
ً
علــى اســتعداد للتدخــل فــي األزمــة «إذا مــا طلبــت ونوعيــة العالقــات الخليجيــة ــــ الخليجيــة التــي

منهــا األطــراف فــي األزمــة ذلــك».41

لــم تكــن فــي أســوأ أحوالهــا منــذ عقــود مثلمــا
هــي اآلن ،وهــو األمــر الــذي ســيكون لــه تداعياتــه

علــى الســياق اإلقليمــي ،يبــرز الــدور التركــي الطويلــة األجــل علــى العالقــات الشــعبية بيــن
واإليرانــي فــي األزمــة .فمــع قيــام دول الحصــار المجتمعــات الخليجيــة ،حيث ســاهم ســوء التعامل
الخليجيــة الثالثــة بفــرض حصــار اقتصــادي شــامل وعــدم مســؤولية اإلعــام الخليجــي فــي التعاطــي
علــى دولــة قطــر ،التــي يأتــي أكثــر مــن  %80مــن مــع األزمــة ،بإيجــاد أزمــة عــدم ثقــة عميقــة بيــن
وتحديدا من الشــعوب الخليجيــة ،كانــت مــن نتائجهــا قيــام
احتياجاتهــا الغذائيــة مــن دول الخليــج،
ً

المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة مواطنيــن ســعوديين باالعتــداء علــى مواطنيــن
المتحــدة .كمــا قامــت الــدول الثالثــة (وحلفائهــا) قطرييــن أثنــاء وجودهــم فــي المملكــة ،أو قيــام
بوقــف كافــة أشــكال المواصــات والنقــل دول الحصــار بإنتــاج أغنيــة «قولــوا لقطــر» تهاجــم
وبريــا) وأمهلــت بضــراوة قطــر ،وهــي األغنيــة التــي كان لهــا
وبحريــا
(جويــا
بينهــا وبيــن قطــر
ً
ً
ً

القطرييــن المقيميــن داخــل هــذه الــدول عشــرة تأثيــر ســلبي للغايــة علــى مشــاعر المواطنيــن
 40الجامعة العربية تعلن موقفها من األزمة الخليجية القطرية .روسيا اليوم 11( ،أكتوبر  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://arabic.rt.com/middle_east/903848-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1/
 41أبو الغيط :األزمة مع قطر حساسة للغاية وسنتدخل إذا طلب منا .التحرير 6( ،يوليو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://www.tahrirnews.com/Posts/800761
 42االمارات ..السجن وغرامة  500ألف درهم لمن يتعاطف مع قطر .العربية نت 7( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://ara.tv/wqe6k
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عام على األزمة القطرية ـ الخليجية التداعيات على مستقبل منظمة «مجلس التعاون الخليجي»

القطرييــن ،الذيــن تــم اقحامهــم (وأشــقائهم العســكرية إلــى الدوحــة للقيــام بمهــام مماثلــة
فــي دول الخليــج) فــي براثــن أزمــة سياســية بيــن للقــوات التركيــة.44
النظــم السياســية بــدون داعــي.
اســتغلت القوتــان الشــقاق الخليجــي ـ الخليجــي

رفضــت قطــر ً
أيضــا هــذه المطالــب ،وهــو مــا أدى ورأت فيــه فرصــة لتعظيــم مكاســبهما الخاصــة
لفشــل الوســاطة الكويتيــة وغيرهــا مثــل الزيــارات علــى حســاب بقيــة دول «مجلــس التعــاون
التــي قــام بهــا مســؤولون أوربيــون (مــن فرنســا الخليجــي» ،وزيــادة الرتــق فــي الثــوب الخليجــي
وألمانيــا وبريطانيــا) والجهــود األمريكيــة التــي وتعقيــد األزمــة وتأجيــل حلهــا بمــا يخــدم
قــام بهــا ســواء وزيــر الخارجيــة (تيلرســون) أو مصالحهمــا الخاصــة .حيــث قامــت إيــران بالســماح
وزيــر الدفــاع (ماتيــس) وغيرهمــا .وفــي ســبيلها لقطــر باســتخدام مجالهــا الجــوي لعبــور الطائــرات
لمواجهــة التصعيــد اإلماراتــي ـ الســعودي ،طلبت القادمــة والمغــادرة مــن الدوحــة بعــد غلــق
قطــر كل مــن تركيــا وإيــران ،فــي خطــوة تصعيديــة دول الحصــار مجالهــا الجــوي .وقامــت تركيــا
وعدائيــة للغايــة تجــاه اإلمــارات والســعودية مــن ناحيــة أخــرى ،بتوفيــر العجــز فــي األغذيــة
ّ
تتطلبهــا األســواق
والبحريــن ،توفيــر الحمايــة لهــا وإرســال جنــود واالحتياجــات األساســية التــي

لقطــر للدفــاع عنهــا فــي حــال تعرضهــا للهجــوم .القطريــة بعــد منــع دخــول البضائــع الســعودية
وقامــت تركيــا علــى إثــر هــذا الطلــب بنشــر قــوات واإلماراتيــة ،وهــي الصفقــة التــي ســاهمت فــي
تتكــون مــن خمســة آالف جنــدي علــى قاعــدة انتعــاش االقتصــاد التركــي خــال العــام الماضــي.
تركيــة فــي الدوحــة ،وقــام البرلمــان التركــي باعــدت هــذه التصرفــات التــي فســرتها الدوحــة
ّ
بأنهــا اجــراءات دفاعيــة وهادفــة للدفــاع عــن
بالتصديــق علــى اتفاقيــة تســمح بوجــود قــوات
بريــة تركيــة وتدريــب وتأهيــل القــوات المســلحة وجــود وحيــاة مواطنيهــا ،بينهــا وبيــن بقيــة دول
القطريــة .43كمــا انتشــرت أخبــار عــن عــزم كل مــن «مجلــس التعــاون الخليجــي» ،45التــي رأت فــي
إيــران وباكســتان علــى إرســال مجموعــة القــوات مثــل هــذه التصرفــات ارتمــاء قطــري فــي أحضــان
 43البرلمان التركي يقر نشر قوات عسكرية في قطر .الجزيرة نت 8( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/6/7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7
%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1
 44نصر المجالي :تسريبات تركية :باكستان ترسل  20ألف جندي لقطر .إيالف 9( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://elaph.com/Web/News/2017/6/1152489.html
 45تركيا تلقي بثقلها لدعم قطر وسط خالف خليجي ،رويترز 7( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN18Y1GD
طائرات إيرانية تنقل مواد غذائية إلي قطر .روسيا اليوم 11( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://arabic.rt.com/world/883063
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قــوى مناوئــة ومؤيــدة لإلرهــاب مثــل تركيــا فــي حــال تخلــت القــوى األوروبيــة أو األمريكيــة
وإيــران ،واألهــم أنهــا عكســت عــدم مبــاالة الدوحة عــن حيادهــا الحــذر فــي األزمــة ،أو بالتأكيــد فــي
بالحفــاظ علــى هويتهــا الخليجيــة وحرصهــا علــى حــال انضمام روســيا للمعســكر التركــي ـ اإليراني ـ
إظهــار بعــض المرونــة بمــا قــد يســهم فــي القطــري ،نكايــة بــدول الخليــج وحلفائهــا الغربييــن
حلحلــة األزمــة مــع دول الحصــار األربعــة.

واألمريكييــن .كل هــذه التطــورات ســتجعل مــن
فــرص حــل األزمــة أو ادارتهــا عبــر الوســاطة

ســاهم الســلوك القطــري بالتقــرب مــن إيــران داخــل دول «مجلــس التعــاون» ضئيلــة للغايــة .بــل
جديــا فــي
وتركيــا فــي تعقيــد األزمــة ،وذلــك للســماح لقــوى وســيدفع دول الحصــار إلــى التفكيــر ً
إقليميــة «منافســة أو حتــى عدائيــة» لــدول

طــرد قطــر مــن عضويــة منظمــة «مجلــس

«مجلــس التعــاون الخليجــي» بالتدخل فــي الصراع

التعــاون» أو تجميــد عضويتهــا ،وهــو إجــراء

الــذي مــا زال ُينظــر اليــه باعتبــاره «شـ ً
خليجيــا
ـأنا
ً
داخليــا» ،وهــو األمــر الــذي سيســهم فــي تدويــل
ً

ســيكون بــادرة تحــدث للمــرة األولــى فــي
تاريــخ المنظمــة.

األزمــة وتحولهــا ألزمــة إقليميــة وربمــا دوليــة،

ســاهم الســلوك القطــري بالتقــرب من إيــران وتركيا
فــي تعقيــد األزمــة ،وذلك للســماح لقــوى إقليمية
«منافســة أو حتــى عدائية» لــدول «مجلس التعاون
الخليجــي» بالتدخــل فــي الصراع
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عام على األزمة القطرية ـ الخليجية التداعيات على مستقبل منظمة «مجلس التعاون الخليجي»

مـحـصـالت ونـتـائـج األزمـة

وصلــت األزمــة لطريــق مســدود مــع فشــل جهــود
أميــر الكويــت «صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح»

وعالميــا بمســاندة
اقليميــا
•وســم قطــر
ً
ً

وتمويــل اإلرهــاب ،وهــو األمــر الــذي أضــر

والوســاطة الكويتيــة ،التــي كانــت مســاعيها

كثيــرا بصورتهــا وقوتهــا الناعمــة التــي
ً

الســبيل الرئيــس للبقــاء علــى األزمــة فــي نطاقهــا

عملــت علــى بنائهــا منــذ عقديــن.

الخليجــي .كمــا فشــلت جهــود كل مــن الرئيــس
األمريكــي والشــركاء األوروبييــن ،الذيــن حاولــوا

•تراجــع قــدرة قطــر وتأثيرهــا الخارجــي

علــى قــدر اإلمــكان ـ وبقــدر يعكــس الكثيــر مــن
التخبــط وعــدم التنســيق ـ االلتــزام بالحيــاد وعــدم

جــدا
أضــرت
نتيجــة هــذه األزمــة التــي
ً
ّ

بمصداقيتهــا وجديــة االعتمــاد مــن جانــب

االنحيــاز الكامــل لوجهــة نظــر أحــد أطــراف األزمــة،

بقيــة أعضــاء المجتمــع الدولــي وإشــراكها

حرصــا علــى مصالحهــم االقتصاديــة واألمنية
وذلــك ً

فــي المباحثــات حــول الشــؤون اإلقليميــة.

المتشــابكة والعميقــة مــع كافــة أطــراف األزمــة.
أن معركــة «عــض األصابــع»
ومنــذ ذلــك الوقــت بــدا ّ

•نقــل األزمــة للداخــل القطــري والعمــل

بيــن الفرقــاء الخليجييــن مســتمرة ،وال يبــدو أن

علــى جعــل اهتمامهــا ينصــب علــى

هنــاك انفراجــة قريبــة في ظل التشــدد الــذي يبديه

معالجــة اآلثــار الســلبية وتداعيــات األزمــة

كل طــرف وعدم قبولــه بالتراجع أو المســاومة على

علــى أوضاعهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة

مطالبــه ،رغــم الخســائر التــي يتحملهــا كل أطــراف

والسياســية ،بــدل مــن التركيــز علــى

واجتماعيــا) ،ففي هذه
(اقتصاديــا وسياسـ ًـيا
األزمــة
ً
ً

كيفيــة موازنــة أو تحــدي (وبالتأكيــد

األزمــة ،بالتأكيــد ،الــكل خاســر.

التدخــل فــي شــؤون اآلخريــن) دول الحصــار
األربعــة علــى النطــاق اإلقليمــي.

علــى الرغــم مــن فشــل دول الحصــار الخليجيــة فــي
تحقيــق أهدافهــا المعلنــة (والمتمثلة فــي إخضاع

•وجــود منافســة شــديدة علــى ملــئ

قطــر وإجبارهــا علــى مراجعــة سياســاتها) رغــم

الفــراغ السياســي فــي المنطقــة وتــآكل

مــرور مــا يقــارب العــام علــى قطــع العالقــات بيــن

النفــوذ اإلقليمــي القطــري نتيجــة توحيــد

الطرفيــن ،فقــد نجحــت دول المقاطعــة في تحقيق

جهــود قــوي إقليميــة أخــرى (مصــر

بعــض المكاســب التكتيكيــة المهمــة مثــل:

والســعودية واإلمــارات) ضــد المســاعي

ســاهمت األزمــة فــي تعميــق اختــراق المنطقــة
مــن جانــب القــوى اإلقليميــة المعاديــة والمناوئــة
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القطريــة ،وهــو مــا أظهــر عجــز الدوحــة مــن المتفــق عليــه فــي علــم إدارة األزمــات ّأنــه
عــن تنفيــذ وعودهــا لحلفائهــا مــن جانــب« ،كلمــا طالــت األزمــة ...طالــت كلفتهــا» .بســبب
وعجزهــا عــن التأثيــر فــي طريقــة إدارة األزمــة الراهنــة ،تضــررت جميــع اقتصاديــات أعضــاء
النزاعــات اإلقليميــة كمــا كانــت تقــوم منظمــة «مجلــس التعــاون الخليجــي» (مــن
فــي الماضــي .46

المنخرطيــن فــي األزمــة أو خارجهــا) وهــو األمــر
الــذي ســيؤثر علــى قــدرات هذه الــدول التنافســية،

•انهيــار وتراجــع القــوي المؤيــدة ووكالء وعلــى ثقــة رأس المــال الخارجــي وقــدرة دول
قطــر فــي المنطقــة نتيجــة الضربــات الخليــج علــى جــذب االســتثمارات االجنبيــة
الموجعــة التــي تلقتهــا قطر أو هــذه القوى المباشــرة ،ناهيــك عــن احتمــال تعثــر تنفيــذ أو
فــي الداخــل ،كمــا هــو الحــال فــي مصــر إنهــاء المشــروعات التنمويــة الطموحــة المعلــن
وليبيــا وتونــس واليمــن وســوريا والعــراق .عنهــا خــال الســنوات الخمســة القادمــة («اكســبو
 »2020بالنســبة لإلمــارات ،واســتضافة «كأس العالــم
أمــا بخصــوص نتائــج األزمــة ،فقــد كان مــن أهمهــا لكــرة القــدم  »2022فــي الدوحــة ،ومشــروع مدينــة
اثباتهــا لعــدم قبــول دول المقاطعــة والحصــار المســتقبل «نيــوم» الســعودية).47
الخليجية بالتعايش أو التســامح أو القبول بسياســات
قطــر مــرة أخــرى كمــا تعــودت فــي الماضــي ،وذلك إلــى جانــب ذلــك ،فقــد ســاهمت هــذه األزمــة
بســبب األوضــاع المزريــة وشــيوع الفوضــى التــي فــي تعميــق اختــراق المنطقــة مــن جانــب القــوى
باتــت المنطقــة تســبح فــي بحرهــا المتالطــم.

اإلقليميــة المعاديــة والمناوئــة ،وذلــك عبــر
اســتغالل الشــقاق الخليجــي ـ الخليجــي ،كمــا رأينــا

مــن النتائــج (أو التداعيــات بتعبيــر أدق) األخــرى فــي األدوار التــي مارســتها ومــا زالــت تمارســها
المهمــة لألزمــة هــو تســليط الضــوء علــى قــوى مثــل تركيــا وإيــران ،أو قــوى دوليــة مثــل
مــدى االنكشــاف والجمــود الــذي أصــاب منظمــة روســيا والواليــات المتحــدة ،وهــي األدوار التــي
«مجلــس التعــاون الخليجــي» منــذ اندالعهــا ،تعــزز الفرقــة وتضــر بالمصالــح الوطنيــة العربيــة،
أن اســتمرار األزمــة قــد يهــدد بقــاء هــذه لمحصلــة هــذه القــوى الخارجيــة ،وعلــى حســاب
وكيــف ّ
المنظمــة ذاتهــا (انظــر الســيناريوهات).

الــدول العربيــة.

 46إليزابيث ديكينسون :أزمة سحب السفراء :كيف خسرت قطر نفوذها في الشرق األوسط .السياسة الدولية 11( ،مارس  .)2014متاح على الرابط
االلكتروني التالي
http://www.siyassa.org.eg/News/3592.aspx
 47صندوق النقد يحذر من تأثير األزمة الدبلوماسية على اقتصاد قطر ودول التعاون الخليجي .سي ان ان عربي 30( ،أغسطس  .)2017متاح على
الرابط االلكتروني التالي
https://arabic.cnn.com/business/2017/08/30/imf-qatar-crisis-gcc
نهاد إسماعيل« :أزمة قطر :خساذر فادحة تصيب كل األطراف» .إيالف 15( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://elaph.com/Web/Economics/2017/6/1153369.html
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تعــدت هــذه األزمــة كافــة حــدود العالقــات بيــن مــن الشــخصيات والمســؤولين اإلماراتييــن
ّ

األنظمــة واألطــر السياســية والدبلوماســية والســعوديين والقطرييــن ،وهــي الحملــة التــي
الرســمية ،ووصلــت تداعياتهــا وانعكاســاتها غذتهــا تغريــدات عدوانيــة مــن جانــب شــخصيات
الســلبية لتؤثــر علــى العالقــات بيــن الشــعوب مثــل الفريــق «ضاحــي خلفــان» (القائــد العــام
وعلــى النســيج االجتماعــي فــي دول الخليــج الســابق لشــرطة دبــي) والوزيــر «أنــور قرقــاش»
العربــي ،وهــو األمــر الــذي ســيكون لــه تداعياتــه (وزيــر الشــؤون الخارجيــة االماراتيــة) وبعــض
الخطيــرة علــى االندمــاج النفســي واالجتماعــي الشــخصيات القطريــة ،والتطــاول والشــتائم
بيــن شــعوب هــذه الــدول بســبب التالســن والتنابــذ المتبادلــة بيــن الشــباب الســعودي والقطــري
االعالمــي المســتمر بيــن أطــراف األزمــة ،ال ســيما

واإلماراتــي علــى صفحــات التواصــل االجتماعي،

أن الخــاف هــذه المــرة يأتــي مــن الداخــل ،وليــس
ّ

كل ذلــك أضــر للغايــة بالعالقــات اإلنســانية

مــن الخــارج كمــا كان هــو الحــال منــذ نشــأتها

واالجتماعيــة وعلــى صفــاء العالقــات

فــي  .1981فمــع قيــام مواطنيــن ســعوديين

الشــعبية واألخويــة بيــن أبنــاء الخليــج.

باالعتــداء علــى زوار قطرييــن ،واســتمرار التطــاول
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بيــن عــدد

وصلــت تداعيات هذه األزمة وانعكاســاتها الســلبية
لتؤثــر علــى العالقــات بيــن الشــعوب وعلى النســيج
االجتماعــي فــي دول الخليــج العربي
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سيناريوهات مستقبلية

مــع اقترابهــا مــن عامهــا االول ،تــدل كافــة الخليجيــة ،قــد تلجــأ هــذه الــدول التخــاذ خطــوات
المؤشــرات ،الصحيحــة وغيــر الصحيحــة ،أن االزمــة تصعيديــة ضدهــا ،مثــل التلويــح بإخــراج قطــر مــن
التــي تمــر بهــا منظمــة «مجلــس التعــاون «منظمــة مجلــس التعــاون الخليجــي» أو تجميــد
الخليجــي» ،علــى إثــر الصــراع الســعودي/اإلماراتي عضويتهــا مــن جانــب ،والبــدء بتصعيــد الضغــط
ـ القطــري ،قــد تقضــي علــى نمــوذج التكامــل الداخلــي علــى النظــام فــي الدوحــة ،وذلــك عبــر
المؤسســاتي اإلقليمــي شــبه الوحيــد الناجــح اســتقطاب المعارضــة القطريــة ودعــم محــاوالت
فــي المنطقــة منــذ  ،1981حيــث حــول الصــراع تغييــر النظــام بالكامــل مــن الداخــل ،وهــو األمــر
فعليــا فــي القيــام
ـ الســعودي/اإلماراتي المنظمــة مــن كونهــا الــذي بــدأت أبوظبــي والريــاض
ً

قاطــرة تســتطيع عبرهــا الــدول الخليجيــة تخطــي بــه باإلعــان عــن اســتضافتهما لبعــض أفــراد
مرحلــة التعــاون والوصــول لمرحلــة االتحــاد ،العائلــة المالكــة فــي الدوحــة ،أو بتمويــل لقــاءات
لتتحــول ،لألســف ،إلــى ماكينــة إلعــادة انتــاج ومؤتمــرات دوليــة للترويــج لمثــل هــذه الخيــارات.
التناقضــات االجتماعيــة والسياســية (بــل والقبلية)
بيــن هــذه الــدول ،التــي ســاد االعتقــاد مؤخـ ًـرا أن أمــا بالنســبة للخيــارات المتاحــة أمــام دولــة قطــر،

دول الخليــج قــد تجاوزتهــا.

التــي باتــت فــي وضــع ســيئ وال تحســد عليــه ،مــن

أن جـ ّـل
أن القيــادة القطريــة الحاليــة تــدرك ّ
الواضــح ّ

بالنســبة للخيــارات المتاحــة أمــام دول المقاطعــة مــا تطلبــه دول المقاطعــة األربعــة يعنــي تنازلهــا
هــي االســتمرار فــي محاولــة إخضــاع قطــر عــن الــدور الــذي اســتثمرت فيــه كافــة مواردهــا
ودفعهــا إلــى قبــول مطالبهــا الثالثــة عشــر وجهدهــا خــال العقديــن ونيــف الماضييــن ،غيــر
وااللتــزام بالمبــادئ الســتة التــي حددهــا اجتمــاع ّأنــه ال توجــد مؤشــرات علــى وجــود نيــة لهــا

وزراء خارجيــة دول الرباعــي العربــي .والثانــي هــو للقيــام بذلــك ،علــى األقــل حتــى اآلن.
عــدم الســماح بكســر قطــر أو ســقوطها بالكامــل
فــي أحضــان إيــران أو تركيــا ،وإنمــا العمــل علــى أمــا بخصوص ســيناريوهات مســتقبل هــذه األزمة
احتوائهــا ،مــع اســتبعاد خيــارات التدخل العســكري وتداعياتهــا علــى مســتقبل منظمــة «مجلــس
أو تغييــر النظــام القطــري بالقــوة المســلحة ،التعــاون الخليجــي» ،فإننــا نتوقــع أن تأخــذ األزمــة
ـارا يتــراوح مــا بيــن نجــاح الوســاطة الكويتيــة
وإنمــا عبــر االســتمرار فــي عــزل قطــر بمزيــد مسـ ً

مــن الضغــوط السياســية واإلعالميــة لمحاولــة والخليجيــة (أفضــل االحتمــاالت) وبيــن تفــكك
ّ
تلييــن موقفهــا .وفــي حــال اســتمرار
تعنــت وانحــال المنظمــة ذاتهــا (أســوء االحتمــاالت) أو
قطــر ورفضهــا االســتجابة لمطالــب دول الحصــار ســيناريوهات تقــع فــي منتصــف هذيــن الخياريــن.
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األول هــو اســتمرار مقاطعــة قطــر واالتجــاه للوســطاء البنــاء عليهــا والوصــول لحلــول مرضيــة
لتجميــد عضويتهــا داخــل المنظمــة ،والثانــي هــو للجميــع ،مــن خــال آليــات وضوابــط الميثــاق
البحــث عــن منظمــة بديلــة لـــ «مجلــس التعــاون العــام لمنظمــة «مجلــس التعــاون الخليجــي»،
الخليجــي» بــدون قطــر ،كبديــل رابــع.

السيناريو األول:
نجاح الوساطة الكويتية

ّ
ويمثــل هــذا الســيناريو أفضــل البدائــل المتاحــة.

وعليــه يجــب الضغــط (مــن قبــل كل مــن الكويــت
وعمــان باألســاس) علــى أطــراف األزمــة مــن أجــل
إبــداء بعــض المرونــة فــي مــا يتعلــق بمواقفهــم

ً
طبقــا لهــذا الحــل ســوف تتواصــل جهود التســوية ومطالبهــم ،وذلــك ألن المواقــف الحاليــة ألطــراف
والوســاطة التــي يقــوم بهــا منــذ العــام  2014أميــر األزمــة ســتجعل مــن المتوقــع أن تســتمر األزمــة
الكويــت بصــورة رئيســية ،مــع مســاعدة مــن بســبب تعنــت وتشــدد كافــة أطرافهــا بمطالبهــم،
أطــراف دوليــة (كالواليــات المتحــدة األمريكيــة ســواء دول المقاطعــة فــي مــا يتعلق باالســتجابة
والقــوى األوروبيــة) والخليجيــة (إذ أبــدت ســلطنة لمطالبهــم ،أو بدولــة قطــر وعــدم قبولهــا
عمــان اســتعدادها للتوســط بيــن أطــراف األزمــة) ،بالتراجــع عــن سياســاتها واإلقــاع عــن دورهــا
وبنجاحهــا ســيتم التوصــل لتســوية مقبولــة مــن اإلقليمــي.
جميــع األطــراف للخــروج مــن الوضــع األزمــوي

أن المؤشــرات الحاليــة علــى الناحيــة األخــرى ،هنــاك ً
أيضــا الكثيــر مــن
القائــم منــذ  .2013إال ّ

وبتحليــل ســلوكيات أطــراف األزمــة يوجــب علينــا المؤشــرات التــي يمكــن اإلرتــكان عليهــا للقــول
إن هنــاك احتماليــة وفرصــة مقبولــة للدفــع
إن تحقــق هــذا الســيناريو يظــل مســتبعد
ّ
القــول ّ
بصــورة كبيــرة.

بهــذا الســيناريو العمــل علــى إنجاحــه .أول هــذه
المؤشــرات هــو أنــه وبرغــم كافــة إجــراءات

أن
لعــل األســباب وراء قــول ذلــك هــو التعنــت الحصــار والمقاطعــة المفروضــة علــى قطــر ،إال ّ
الواضــح والكامــل مــن أطــراف األزمــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــا زالــت تعتمــد علــى
التمســك بمطالبهــم وبمواقفهــم ،وعــدم واردتهــا مــن الغــاز القطــري ،ولــم يتوقــف التصدير
رغبتهــم أو اســتعدادهم للمســاومة والتراجــع القطــري للغــاز لإلمــارات ،48وهــو األمــر الــذي
أن هنــاك حــدود للتصعيــد بيــن الدولتيــن،
عــن مطالبهــم أو ابــداء المرونــة فــي مطالبهــم يعكــس ّ
مــن أجــل الوصــول ألرضيــة مشــتركة يمكــن وهنــاك مــن المصالــح المشــتركة مــا يتوجــب
 48قطر تستمر بضخ الغاز لإلمارات .سي ان ان عربي 7( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://arabic.cnn.com/business/2017/06/07/qatar-uae-gas-pipeline
ماذا لو توقف ضخ الغاز القطري إلى اإلمارات؟ القبس اإللكتروني 6( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://alqabas.com/404001/
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الحفــاظ عليهــا رغــم كل االختالفــات والتبايــن فــي عقــد قمــة عاجلــة للــدول األعضــاء فــي منظمــة
وجهــات النظــر أو فــي الــرؤى بيــن البلديــن.

«مجلــس التعــاون الخليجــي» لبحــث خيــار تجميــد

كذلــك ،لــم يعلــن أي طــرف مــن أطــراف األزمــة عضويــة دولــة قطــر فــي المنظمــة علــى إثــر
الخليجيــة رفضهــا أو عــدم تعاونهــا وتجاوبهــا مــع سياســاتها العدائيــة والمؤذيــة لبقيــة دول
جهــود الوســاطة ،ســواء الخليجيــة (الكويتيــة ثــم المنظمــة .50
العمانيــة) أو الدوليــة ،ولــم تطالــب أي مــن هــذه
الــدول امتناع هؤالء الوســطاء عن القيــام بدورهم لقــد كانــت ،ومــا زالــت ،المنظمــات الدوليــة
ومحاولــة التدخــل لحلحلــة األزمــة ومحاولــة إيجــاد واإلقليميــة ســاحة لمعاقبــة بعــض الــدول مــن
مخــرج منهــا ّ
يحقــق مصالــح جميــع األطــراف .مثل جانــب بعــد وحــدات النظــام الدولــي األخــرى،
أن دول الحصــار مــا حيــث يمتلــئ الســجل التاريخــي كمــا يتبيــن مــن
هــذه المؤشــرات تشــير إلــى ّ
زالــت تعمــل علــى الضغــط علــى الدوحــة ،وليــس تحليــل وقائــع العالقــات الدوليــة كيــف قامــت
لديهــا النيــة للتصعيــد وتضييــق الخنــاق علــى القــوى الدوليــة باســتغالل المنظمــات الدوليــة
قطــر ،أو محاولــة كســرها أو تدميرهــا ،حتــى اآلن كوســيلة لفــرض هيمنتهــا علــى النظــام
علــى األقل.49

الســيناريو الثانــي :تجميــد عضويــة
قطــــر أو طردهــــا مـــن عضويــــة
المنظمــــة

الدولــي مــن جانــب ،ومعاقبــة وعــزل األطــراف
ســاريا علــى
الدوليــة المناوئــة .كذلــك كان األمــر
ً

مســتوي النظــم الدوليــة الفرعيــة (اإلقليميــة
وشــبه اإلقليميــة) مثــل الشــرق األوســط ،حيــث
تــم توظيــف المنظمــات اإلقليميــة فــي الصــراع

مــع اســتمرار التعنــت القطــري (مــن وجهــة نظــر علــى الهيمنــة والســيطرة علــى اإلقليــم منــذ
دول الحصــار) واســتمرارها فــي انتهــاج نفــس ســبعينات القــرن الماضــي .هكــذا كان الحــال

الســلوكيات والسياســات العدائيــة والمهــددة مــع مصــر منــذ توقيعهــا التفاقيــة الســام مــع
ألمــن واســتقرار دول ومجتمعــات الخليــج العربــي ،اســرائيل فــي  ،1978حيــث تــم معاقبــة مصــر
وضربهــا لكافــة جهــود الوســاطة الخليجيــة فــي أروقــة المحافــل الدوليــة واإلقليميــة مثــل
فــإن دول «جامعــة الــدول العربيــة» و»منظمــة التعــاون
(الكويتيــة والعمانيــة) بعــرض الحائــط،
ّ
المقاطعــة الخليجيــة الثالثــة قــد تلجــأ إلــى طلــب اإلســامي» و»منظمــة دول عــدم االنحيــاز»
 49الجبير :اإلجراءات اتخذت ضد قطر لمصلحتها .سكاي نيوز 16( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/957461-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%
95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D
8%AA%D9%87%D8%A7
 50البحرين تقترح تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي .بي بي سي عربي 30( ،أكتوبر  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41801192
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و»األمــم المتحــدة» بصــورة أقــل مــن أجــل عرقلــة الحفــاظ علــى وجــود المنظمــة ككل (منطــق

ً
خاصة
مصالحهــا الوطنيــة وفــرض العزلــة الدوليــة التضحيــة بعضــو مــن أجل مصلحــة اآلخريــن)،
ً
ضعيفــا
وأن موقــف الدوحــة التفاوضــي ســيكون
واإلقليميــة عليهــا لمــدة ســبع ســنوات عجــاف
ّ

أو أكثــر (1979ـ .)1987كذلــك كان الحــال مــع نظــام للغايــة بســبب رفضها المســتمر لجهود الوســاطة
«صــدام حســين» عندمــا أقــدم علــى محاولــة والمصالحــة مــن جانــب بقيــة دول المنظمــة
احتــال الكويــت فــي الثانــي مــن أغســطس /التــي اختــارت البقــاء علــى الحيــاد فــي هــذه

ً
ً
وطبقــا
حفاظــا علــى الوحــدة الخليجيــة.
آب  ،1990ومــع بعــض النظــم التــي أيــدت هــذه األزمــة
المحاولــة ،مثــل نظــام «علــي عبــد هللا صالــح» لهــذا الســيناريو ،ســوف تســتمر دول المقاطعــة
فــي اليمــن ،ومنظمــة التحريــر الفلســطينية الخليجيــة (وســتنضم إليهــم الكويــت وعمــان فــي
بقيــادة «ياســر عرفــات».

حــال الموافقــة علــى تجميــد أو طــرد قطــر مــن
عضويــة المنظمــة) فــي فــرض مقاطعتهــا علــى

مــن وجهــة نظــر دول الحصــار الخليجيــة ،قطــر ،دون فــرض عقوبــات جديــدة أو وضــع ضغــوط
فــإن اســتمرار التعنــت القطــري واســتفزازها علــى الدوحــة ،حيــث سيســتمر وجــود منظمــة
وتهديدهــا المســتمر لــدول الخليــج العربيــة« ،مجلــس التعــاون الخليجــي» بــدون قطــر (6ـ.)1
مثلمــا حــدث مؤخـ ًـرا مــن تــوارد األنبــاء عــن تهديــد

بعــض المقاتــات الجويــة القطريــة لســامة رغــم أن هــذا الســيناريو وارد وقوعــه للغايــة ،إال ّأنه
ـارا سـ ً
ً
وحزينــا مــن وجهــة
ـيئا ومضـ ًـرا (بــل
بعــض الطائــرات المدنيــة اإلماراتيــة والبحرينيــة يظــل خيـ ً

للمــرة الثالثــة خــال شــهور ،وادعــاء قطــر بقيــام نظــر المؤيديــن للتجربــة التكامليــة والتعاونيــة
اإلمــارات ً
أيضــا بذلــك مــن قبــل ،51وهــي االتهامــات الخليجيــة) ،ونزيــد ّأنــه لــن يحــل أي مــن األزمــات

تمامــا ،أو اســتمرار الحمــات والخالفــات الخليجيــة البينيــة ،بــل قــد يــؤدي فــي
التــي أنكرتهــا قطــر
ً

اإلعالميــة والفضائيــة وتوجيــه االتهامــات ظــل ســوء اإلدارة اإلعالميــة لألزمــة الخليجيــة
المتبادلــة بيــن الطرفيــن ،يجعــل دول الحصــار أكثــر إلــى تعقيــد األمــور وزيــادة الشــقاق الخليجــي

ً
وتصميمــا علــى تنفيــذ مطالبهــا ورضــوخ ـ الخليجــي ،وحــث الدوحــة علــى االرتمــاء أكثــر
تعنتــا
ً
قطــر لهــا.

وأكثــر فــي أحضــان القــوى اإلقليميــة المناوئــة

(إيــران وتركيــا) مثلمــا حــدث عندمــا أعلنــت

يظــل هــذا الســيناريو مرجــح للغايــة ،خاصـ ً
ـة وأنــه وســائل إعــام ســعودية عــن اعتــزام المملكــة
ً
ً
بديــا
قــد ينظــر اليــه باعبتــاره
مقبــول مــن أجــل حفــر قنــاة مائيــة بيــن قطــر والســعودية وقيــام

 51مقاتالت قطرية تعترض طائرة إماراتية ثانية بأجواء البحرين .العربية نت 15( ،يناير  .)2018متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://ara.tv/8hjnt
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المملكــة بمــلء هــذه القنــاة بأســماك متوحشــة تغييــر سياســاتها وســلوكياتها المضــرة بأمــن
(البيرانــا) وبالنفايــات النوويــة .52مثــل هــذه األخبــار واســتقرار دول الخليــج والــدول العربيــة األخــرى.
(واإلشــاعات) مــن شــأنها زرع الفتنــة والكراهيــة

ً
واإلضــرار بالعالقــات بيــن الشــعوب وبمســتقبل
طبقــا لهــذا الســيناريو ،اقتــرح بعــض الكتــاب (مثــل
الخليــج .وال نبالــغ بالقــول ّإنهــا ستســهم فــي زرع الباحــث اإلماراتــي الدكتــور «عبــد الخالــق عبــد

إيــران وتركيــا فــي عقــر دار الخليــج ،حيــث ســترى هللا») دعــوة ّ
كل مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
قطــر وقتهــا أنــه مــن حقهــا الشــرعي حمايــة والمملكــة العربيــة الســعودية ،ومملكــة
نفســها مــن مثــل هــذه المشــاعر العدوانيــة البحريــن ،ومــن الممكــن أن تنضــم إليهــم الكويــت
ً
والتهديــدات التــي تبثهــا وســائل اإلعــام الخليجية
الحقــا ،باإلعــان عــن قيــام اتحــاد بينهــا مــن أجــل

ضدهــا.

الســيناريو الثالــث :إقامــة منظمــة
إقليميــة «خليجيــة» جديــدة

االســتعاضة عــن الجمــود والهــزال الشــديد الــذي
باتــت عليــه منظمــة «مجلــس التعــاون الخليجــي».
كمــا اقتــرح ً
أيضــا ضــم كل مــن جمهوريــة مصــر

العربيــة لهــذا التجمع/المنظمــة ،بــل وحتــى

فــي حــال تعثــر إدارة األزمــة ،إمــا بســبب التعنــت الواليــات المتحــدة ،وإحــال اللقــاءات األمريكيــة ـ

وتحجــر المواقــف مــن جانــب أطــراف األزمــة ،أو الســعودية ـ اإلماراتيــة محــل القمــم األمريكيــة
فشــل كافــة جهــود الوســاطة ،وعــدم موافقــة ـ الخليجيــة الســابقة .مثــل هــذا التجمــع ســيكون
كل مــن الكويــت وســلطنة عمــان علــى اقتــراح أكثــر مرونــة وديناميكيــة فــي مواجهــة قطــر
دول الحصــار الخليجيــة بتجميــد أو طــرد قطــر مــن وغيرهــا مــن القوى المهــددة لألمن االســتراتيجي
عضويــة مجلــس التعــاون ،فــإن البعــض قــد اقتــرح الخليجــي والعربــي فــي المســتقبل.53
تكويــن منظمــة إقليميــة جديــدة تكــون بديــل عــن
إن المشــكلة مــع قطــر مــن وجهــة نظــر دول
منظمــة «مجلــس التعــاون الخليجــي» تمتلــك
ّ
جــدا» 54وال
جــدا
جــدا
مــن القــوة واإلرادة مــا يؤهلهــا إلجبــار قطــر علــى الحصــار الخليجيــة «صغيــرة
ً
ً
ً
52
Jane Dalton: Saudi Arabia mulls plans to turn Qatar into island by building canal along border and dumping nuclear waste there”. The
Independent, (April 10, 2018). Available at: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-qatar-latest-updatesmilitary-base-nuclear-dump-oil-gas-uae-a8296026.html
 53نشر هذا االقتراح على الحساب االلكتروني للدكتور عبد الخالق عبد هللا على موقع تويتر
https://twitter.com/abdulkhaleq_uae?lang=ar
 54ولي العهد السعودي :مشكلة قطر صغيرة جدا جدا جدا  .العربية نت 27( ،أكتوبر  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
ال نريد تغيير نظام الدوحة وقضية قطر صغيرة جدا .سي ان ان عربي 7( ،نوفمبر  .)2017متاح على الرابط  CNN:حصريا ..الجبير لـ z
: https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/11/07/me-071117-aljubair-qatar-crisisااللكتروني التالي
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وزن لهــا علــى المســتوى الدولــي أو اإلقليمــي .الخطــر العراقــي ،وعــدم التوافــق الخليجــي مــع
فعنــد ســؤاله عمــا إذا كان قــد تــم مناقشــة الــدول األخــرى مــن جهــة أخــرى ،ومــن جهــة ثالثــة
األزمــة الخليجيــة ـ القطريــة خــال القمــة العربيــة هيمنــة العالقــات األمريكيــة ـ الخليجيــة علــى
رد وزيــر الخارجيــة سياســاتها األمنيــة والدفاعيــة وتفضيلهــا االرتــكاز
األخيــرة (أبريل/نيســان ّ ،)2018

الســعودي بــأن «ليــس لقطــر وزن لتحتــل أجنــدة علــى األطــراف الدوليــة الكبــرى الخارجيــة فــي مــا
االجتمــاع العربــي» .55مثــل هــذه التصريحــات يتعلــق بمســائل األمــن والدفــاع.
تعكــس الرؤيــة الســعودية ـ اإلماراتيــة للــدور
إن احتماليــة ومــدى جديــة إقــدام دول الحصــار
القطــري فــي المنطقــة ،وكيــف أنــه بــا حيثيــة
ّ
قدمــا فــي مثــل
أو وزن حقيقــي حتــى يؤثــر علــى فعاليــة ونجاعــة الخليجيــة علــى الدفــع والمضــي
ً

محــاوالت ومســاعي فــرض األمــن واالســتقرار هــذا الســيناريو ســيحد مــن قــدرة قطــر علــى
والســعي إلعــادة تشــكيل المنطقــة بدونهــا .المنــاورة ،وسيشــكك فــي جــدوى اســتمرارها

ً
طبقــا لهــذه الرؤيــة ال يتعــدى دور فــي انتهــاج نفــس السياســيات والســلوكيات،
فــدور قطــر

ً
قليــا.
«المخــرب» وهــو دور وهــو األمــر الــذي قــد يدفعهــا للتراجــع
«صانــع المشــاكل» أو
ّ
أن احتماليــة إقــدام قطــر علــى ذلــك ً
أيضــا
طفولــي ال يحتــاج لــوزن سياســي واســتراتيجي إال ّ
كبيــر للقيــام بــه ،بــل ّ
كل مــا يحتاجــه هــو أمــوال تظــل غيــر أكيــدة فــي ظــل غيــاب المعلومــات

كثيــرة لإلنفــاق علــى «المخربيــن» وهــو أكثــر مــا الكاملــة والحالــة الضبابيــة التــي ّ
تغلــف المشــهد
تمتلكــه قطــر ،وال تمتلــك غيــره.56

السياســي والدبلوماســي الراهــن.

تبــدو احتمــاالت لجــوء دول الخليــج لمثــل هــذا فــي حــال اقــدام دول «مجلــس التعــاون» علــى
الســيناريو ،رغــم جاذبيتــه ،مســتبعد وغيــر مرغــوب تنفيــذ مثــل هــذا الســيناريو/الخيار ،فإنهــا بذلــك
فيــه .فتجــارب وذكريــات دول الخليــج فــي التحالــف ســتكون بمثابــة إعــان الحــرب علــى قطــر وزيــادة
مــع دول مــن خــارج منظومــة الخليج غير ســارة ولم االســتقطاب فــي منطقــة الخليــج والمنطقــة
تنتهــي بشــكل جيــد .ولعــل المثــال الجلــي لذلــك العربيــة بوجــه عــام .حيــث ســينبثق عــن تكويــن
هــو االتحــاد العربــي وقــت أزمــة احتــال العــراق مثــل هــذا التحالــف تجمعــات أو تحالفــات مضــادة،
( )2+6والــذي ضــم إلى جانــب دول «مجلــس التعاون وســيدفع بقطــر إلقامــة تجمع/تحالــف مماثــل مع
أن نهايــة كل مــن تركيــا وإيــران ،وهــو األمــر الــذي سيســهم
الخليجــي» كل مــن مصــر وســوريا ،إال ّ
حربــا بــاردة جديــدة إلــى جانــب ســباق
هــذا التحالــف «الوقتــي» جــاءت ســريعة بانقضــاء فــي بــزوغ ً
 55بسام رمضان« :الجبير :قطر ليست جدول أعمال القمة ألنها قضية صغيرة» .المصري اليوم 15( ،أبريل  .)2018متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1281788
 56قطر ..كيف طالت أياديها عشرات الدول بالتدخل والتخريب .العربية نت 23( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://ara.tv/bn9u6
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تســلح فــي منطقــة الخليــج (المتوتــرة أصـ ًـا) ،ممــا محمــد بــن راشــد مــن حيــاة الســجن والتعذيــب
ســيزيد مــن تعقيــد األمــور .ويمكــن فــي هــذه التــي القتهــا مــن والدهــا ،أو قيــام ولــي عهــد
الحــال أن تقــع هــذه الــدول ضحيــة لحســاباتها أبوظبــي بحبــس أخيــه األكبــر حاكــم اإلمــارات
الخاطئــة ،بمــا يــؤدي لوقــوع اشــتباكات عســكرية رهــن اإلقامــة الجبريــة عبــر منصــات اعالميــة
قــد تتصاعــد لحافــة الحــرب ،وهــو بالتأكيــد جــل مــا قطريــة ،وغيرهــا مــن هــذه األخبــار المفبركــة
تحــاول دول الخليــج الحيلولــة دونــه.

جــدا بالعالقــات اإلنســانية
واإلشــاعات التــي تضــر
ً

السينــــاريو الرابــــع :تفكيــــك أو
حــل منظمـــة «مجلــــس التعــــاون
ا لخليجــي »

ً
خاصــة فــي كل مــا يتعلــق
المحافــظ واألبــوي،

بيــن الشــعوب الخليجيــة ،المعروفــة بطبعهــا

بأمــور الحــكام أو العائلــة أو القبيلــة.

هــذا الســيناريو يمثــل مــا يعــرف بـــ «أســوء مــن ناحيــة أخــرى ،وفــي ســبيل كل طــرف

االحتمــاالت» .فمــع اســتمرار األزمــة ودخولهــا للعمــل علــى إثبــات التهــم الموجهــة للطــرف
عامهــا الثانــي دون وجــود مؤشــرات للحــل أو األخــر ،تلجــأ هــذه الــدول إلــى مؤسســاتها
حتــى للمرونــة بيــن الــدول المتورطــة فيهــا ،الدبلوماســية واالســتخباراتية وتحثهــا علــى
ومــع اســتمرار الحمــات اإلعالميــة العدوانيــة فضــح ممارســات ومخالفــات هــذا الطــرف أو
والهجوميــة والتالســن بيــن القــادة والجماهيــر ذاك فــي مــا يتعلــق بالمســائل السياســية أو
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي ،وكثــرة االقتصاديــة أو الدبلوماســية ،بالصــورة التــي
االشــاعات والتســريبات عــن أســرار الحيــاة تــؤدي إلــى تشــويه واإلضــرار بمكانتــه وصورتــه
السياســية واالقتصاديــة بيــن قطــر ودول الحصــار ،الدوليــة ،مثلمــا فعلــت قطــر بتســريبها لوثائــق
التــي تــزداد وطأتهــا مــع تعقــد األزمــة ونجــاح مأخــوذة مــن البريــد االلكترونــي لســفير اإلمــارات
بعــض األطــراف فــي تحقيــق مكاســب وقتيــة ،فــي واشــنطن «يوســف العتيبــة» ،يحـ ّـرض فيهــا
بمــا يدفــع باألطــراف األخــرى لتصعيــد لهجــة علــى الــدول األخــرى مثــل الســعودية وتركيــا،
الهجــوم واللجــوء لمــا يعــرف بـــأسلوب «الضــرب ويكشــف التعــاون اإلماراتــي ـ االســرائيلي57؛ أو
تحــت الحــزام» ،كاتهــام أميــر قطــر بالتــورط فــي تعاونهــا مــن أجــل الكشــف عــن دور اإلمــارات فــي
جرائــم قتــل ألفــراد مــن عائلتــه ،أو تســريب شــرائط اإلضــرار بالواليــات المتحــدة والتالعــب والتعــدي
جنســية لحاكــم قطــر ولبعــض أفــراد أســرته ،أو علــى القانــون األمريكــي أو كشــف ضغوطهــا
نشــر أخبــار عــن هــروب احــدى كريمــات حاكــم دبــي لطــرد وزيــر الخارجيــة األمريكيــة «تيلرســون»،
 57أبرز تسريبات بريد السفير اإلماراتي بواشنطن .الجزيرة نت 4( ،يونيو  .)2017متاح على الرابط االلكتروني التالي
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/6/4/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D
8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%
D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
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في لبنان
التعاون التمثيل
المزمنة من سوء
على والشكوى
الدينية
عام على األزمة القطرية ـ الخليجية النقابات
الخليجي»
المسيحية«مجلس
مستقبل منظمة
التداعيات

وذلــك بغــرض الحصــول علــى التأييــد األمريكــي المجلــس التعــاون بمثابــة إطــاق رصاصــة
لمواقفهــا فــي األزمــة .58مثــل هــذه الســلوكيات الرحمــة علــى مــا يعــرف بـــ «الشــعب الخليجــي»
واألســاليب قــد تدفــع بقــادة دول «مجلــس أو «الشــخصية الخليجيــة» .كمــا أنــه يعتبــر
ـدا مبكـ ًـرا جــدا ألزمــة مازالــت رغــم كل هــذه
التعــاون» إلــى التفكيــر فــي تفكيــك منظمــة تصعيـ ً

«مجلــس التعــاون الخليجــي» واإلبقــاء فقــط التعقيــدات والضغائــن الموجــودة بيــن القيــادات
علــى العالقــات الثنائيــة والحفــاظ علــى عالقــات الشــابة الصاعــدة فــي هيــاكل الســلطة فــي
الجيــرة الطبيعيــة ،أو البحــث عــن إطــار مؤسســي دول الخليــج (اإلمــارات والســعودية وقطــر) مجــرد
جديــد للتعــاون الخليجــي ،أو بــاألدق التعــاون بيــن أزمــة بيــن توجهــات متباينــة وربمــا حتــى تكــون
«أصدقــاء اليــوم» فــي الخليــج.

متناقضــة ،لكنهــا باألســاس خــاف حــول مــن لــه
اليــد العليــا فــي تمديــد والعمــل علــى اســتدامة

هــذا الســيناريو (الكارثــي مــن وجهــة نظرنــا) مــا يســمى بـــ «اللحظــة الخليجيــة» أو «العصــر
مســتبعد وغيــر واقعــي .فالتجربــة االقتصاديــة الخليجــي» فــي السياســة العربيــة الراهنــة.59
واالعتمــاد المتبــادل الــذي تراكمــت آثــاره وتجلــت

فالــدول الثالثــة ال تختلــف علــى أن القيــادة

فــي كافــة أوجــه الحيــاة السياســية واالجتماعيــة

السيــــاسية واالقتصاديــة والدبلوماســية

واالقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة واإلنســانية

فــي المنطقــة العربيــة اآلن هــي فــي

بيــن دول «مجلــس التعــاون الخليجي» وشــعوبها

منطقــة الخليــج العربــي.

ســيجعل مــن قــرار مثــل إلغــاء وإنهــاء منظمــة

التجربــة االقتصاديــة واالعتمــاد المتبــادل بيــن دول
«مجلــس التعــاون الخليجــي» وشــعوبها ســيجعل
مــن قــرار مثــل إلغــاء وإنهــاء منظمــة المجلــس
التعــاون بمثابــة إطــاق رصاصــة الرحمــة علــى مــا
يعــرف بـــ «الشــعب الخليجــي»
 58تسريبات تكشف حملة لمقربين من اإلمارات لإلطاحة بوزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون .بي بي سي عربي 6( ،مارس  .)2018متاح على الرابط
االلكتروني التالي
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-43298863
 59عبد الخالق عبد هللا« :اللحظة الخليجية في التاريخ العربي المعاصر :كيف أصبحت ست دول خليجية مركز الثقل العربي»( .بيروت :دار
الفارابي.)2018 ،
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الخاتمة

إن جوهــر اســتمرار األزمــة الخليجيــة يتمحــور وبيــن دول الخليــج الثالثــة ومصــر هــو أداة للصــراع
ّ
حــول امتنــاع دول المقاطعــة األربعــة (والخليجيــة ولتــوازن القــوى فــي المنطقــة ،حيــث تســعى
بالــذات) عــن التواصــل أو فتــح قنــوات للتواصــل مع هــذه الــدول لحصــر قطــر وراء حدودهــا وتقليــص
قطــر ،وهــي فــي دفاعهــا عــن مواقفهــا هــذه نفوذهــا وتأثيرهــا السياســي والدبلوماســي
تتهــم قطــر بالتعنــت والعجرفــة وعــدم المبــاالة واالقتصــادي اإلقليمــي ،وهــو األمــر الــذي تــراه
وتعديــا علــى حقهــا الطبيعــي فــي
ظلمــا
بالمطالــب العربيــة التــي طلبتهــا منهــا مــن قطــر
ً
ً

دوليــا بمــا يخــدم مصالحهــا القوميــة
أجــل الحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها وتحقيــق التحــرك
ً

ّ
بغــض النظــر عــن ويوســع دائــرة نفوذهــا .فاألزمــة مــن وجهــة
المصالــح العربيــة المشــتركة،
االختالفــات الطبيعيــة والمنطقيــة فــي التوجهات نظــر قطــر هــي أزمــة تنافــس علــى النفــوذ
أن موقــف قطــر والتأثيــر اإلقليمــي واعــادة تشــكيل المنطقــة
والتصــورات لــدى كل دولــة .إال ّ
المتشــدد ،مــن وجهــة نظــر الرباعــي العربــي ،فــي المرحلــة الراهنــة ،إذ ترفــض أبوظبــي
بعيــدا عــن
يجعلهــم هــم اآلخريــن بدورهــم متشــددين فــي والريــاض التحــرك القطــري المنفــرد
ً
ضــرورة االلتــزام باإلقــاع عــن السياســات التخريبيــة ســيطرتهما وســطوتهما وتصوراتهمــا عــن
والعدائيــة التــي تنتهجهــا قطــر نحوهــم ،وبمــا مســتقبل المنطقــة .مــن ناحيــة أخــرى ،تــرى
أن المطالــب الثالثــة عشــر التــي طرحتهــا
تبثــه المنصــات االعالميــة القطريــة مــن أخبــار قطــر ّ
كاذبــة وتلفيقــات وتشــويه للــدول العربيــة األخرى ،دول الحصــار مبالــغ فيهــا وغيــر واقعيــة بالمــرة،
وطــرد وتســليم الشــخصيات التــي صنفتهــا بــل والمقصــود منهــا إنهــاء الــدور القطــري
دول الحصــار باإلرهابييــن وطردهــم خــارج قطــر وحصــر قطــر داخــل حدودهــا الوطنيــة والتحكــم
والتوقــف عــن مســاندة الجماعــات المتطرفــة بقرارهــا الســيادي وبسياســاتها الخارجيــة مــن
أن الدوحــة
والميليشــيات المســلحة ،حيــث مازالــت الــدول قبــل جيرانهــا ،وهــو األمــر الــذي يبــدو ّ
دفاعــا عنــه ،وال رغبــة
األربعــة تــرى فــي هــذه المطالــب شــرط أساســي مســتعدة بجديــة للقتــال
ً

ـاع للوســاطة أو لديهــا فــي الوقــت الراهــن للتســليم للمطالــب
وحتمــي قبــل الحديــث عــن أي مسـ ٍ
إلدارة األزمــة وانهائهــا.

ً
خاصــة وأنهــا بــدت
الســعودية ـ االماراتيــة،
مســتعدة لمواجهــة عواقــب الحصــار االقتصــادي

أمــا قطــر ،فمــن جانبهــا ،مازالــت تنكــر كافــة نتيجــة امتالكهــا للمــوارد الماليــة وشــبكة
االتهامــات الموجهــة إليهــا مــن قبــل الــدول العالقــات الدوليــة واإلقليميــة التــي ستســاعدها
أن جوهــر األزمــة بينهــا علــى تخطــي تبعــات الحصــار وايجــاد بدائــل
األربعــة ،وتــرى باختصــار ّ
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ردا
أخــرى ،ولــو مكلفــة مــن النواحــي السياســية قطــر وتقزيمهــا .ربمــا يكــون ذلــك ليس فقــط ً
واالقتصاديــة واألمنيــة فــي المســتقبل.

علــى دعــاوي تفكيــك منظمــة «مجلــس التعــاون
دافعــا لالنتقــال
الخليجــي» ،بــل يمكــن أن يكــون
ً

إن الخــاف الخليجــي يــدور حــول مــن بالمنظمــة إلــى مرحلــة التحالــف أو الوحــدة
باختصــارّ ،
يقــود هــذه القاطــرة مــن بيــن الثالثــة .وإذا مــا تــم الخليجيــة الكاملــة ،كمــا تمنــي وســعي الرعيــل
التوصــل لصيغــة تشــاركية أو توافقيــة مــا حــول األول مــن القيــادة الخليجيــة فــي مايو/أيــار .1981
هــذه االشــكالية ،وإقنــاع قطــر باالنضمــام للرؤيــة وال يوجــد مســتحيل فــي السياســة الدوليــة .فــا
الســعودية ـ اإلماراتيــة لمســتقبل المنطقــة أعــداء دائميــن ،وال أصدقــاء ،وحدهــا المصالــح
بعيــدا
والنــأي بنفســها عــن التغريــد منفــردة
ً

عــن الســرب الخليجــي ،وتخليهمــا ـ بالمقابــل ـ
عــن المســاعي (غيــر الواقعيــة والمضــرة حقيقــة
بالنفــوذ الخليجــي فــي التحليــل األخيــر) لتحجيــم

هــي الدائمــة .األزمــة هنــا باألســاس هــي
أزمــة تحديــد ماهيــة مصالــح دول الخليــج
العربيــة فــي المنطقــة ،وكيــف الســبيل
لتحقيقهــا.

إن الخالف الخليجي يدور حول من يقود القاطرة
ّ
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