يسمى "التهديد
واإلحلاح على استدعاء دورها ملواجهة ما ّ
اإليراين" ،ضمن سياق أمشل ينطوي على "تعاون
خليجي/إسرائيلي ،ضد اخلطر الشيعي املفرتض".
ُ
وإذا كان إحجام إدارة الرئيس األمريكي السابق ابراك

"حصار قطر :اآلاثر واملآالت"
أ.جمد أمحد جربيل

أوابما عن دعم قوى الثورات العربية والشباب وحركات التغيري،
شجع الثنائي السعودي/اإلمارايت على اًلنقالب على ثورة
قد ّ



 75يناير املصرية وإجهاض التغيري يف اليمن وسورية وليبيا،

مقدمة:

فإن وصول دوانلد ترامب إىل البيت األبيض مطلع ،7102

يف  5يونيو ،7102اختذت كلٌّ من :السعودية،
واإلمارات ،والبحرين ،ومصر ،قرار ٍ
ات ضد قطر ،تشمل قطع

شجع على إطالق "موجة اثنية من الثورات املضادة" ،اليت
قد ّ

بدأت حبصار قطر بعد أسبوعني من زايرة ترامب للسعودية

وإسرائيل والضفة الغربية  72–71مايو  ،7102واليت محلت
إشار ٍ
ات مهمة حول مالمح السياسة اخلارجية األمريكية يف

العالقات الدبلوماسية معها ،وفرض حصار جوي وبري وحبري
عليها ،يف خطوةٍ تصعيدية ،عكست رغبة ثنائي

عهده ،جتاه إقليم الشرق األوسط.

الرايض/أبوظيب يف استكمال اهليمنة على دول اخلليج ،وإرغام
الدوحة على تغيري حتالفاهتا اإلقليمية والدولية وسياستها

حيسن
ويف هذا السياق ،مثة ثالث مالحظات متهيدية ُ

خصوصا ،لتبدأ منذ
عموما ،وجتاه الثورات العربية
ً
اخلارجية ً
فصوًل ووقائع.
ذلك احلني األزمة اخلليجية املستمرة ً

إبرازها إلدراك جوهر األزمة وتداعياهتا ومآًلهتا احملتملة:

-0رغم أن هذه األزمة ليست األوىل من نوعها يف العالقات

وبدًل من تعزيز العالقات البينية اخلليجية ،والعمل على
ً

اخلليجية–اخلليجية؛ وهي لن تكون األخرية على األرجح،

تطوير دور جملس التعاون اخلليجي ،مبا يزيد من وزن دول

خصوصا يف جوانب :اتساع
فإهنا اختلفت عن كل سابقاهتا،
ً

مهمة،
اخلليج ومكانتها كفاعل إقليمي ميتلك موارد مالية ّ

نطاق األزمة ،وتع ّدد األطراف املتدخلة فيها ،وسرعة تطورها
وتالحق أحداثهاِ ،
وحدة مواقف "دول حصار قطر" ،وكثرة

اسعا أمام القوى
فتحت األزمةُ اخلليجية اجلديدة الباب و ً
الدولية واإلقليمية ،لكي تستفيد من اخلالفات اخلليجية

التكهنات حول الدوافع احلقيقية وراء افتعال األزمة.

وتوظّفها إىل أقصى حد.

 -7منهجيًّاً ،ل ميكن فصل هذه األزمة ،عن سياسات إعادة

ٍ
تداعيات خطرية على عدة مستوايت
لقد أفرزت األزمةُ

تشكيل النظام اإلقليمي يف الشرق األوسطً ،ل سيما بعد

داخلية وخليجية وعربية وإقليمية ،بيد أن األطراف اليت

اعتبارا من منتصف
تراجع املوجة األوىل من الثورات العربية
ً
عام 7102؛ إذ تسعى "دول حصار قطر" إلجهاض ما

افتعلتها ،مل تتوقع على األرجح ،أهنا ستؤدي إىل "تعميق املأزق
الداخلي اخلليجي" ،وزايدة اًلعتماد على السياسة األمريكية،

مستعر
اع
تبقى من آاثر لتلك الثورات ،واليت تولّد عنها صر ٌ
ٌ

 ابحث متخصص يف الشؤون العربية واإلقليمية -إسطنبول
1

بني قوى التغيري يف اإلقليم ،وبني القوى الراغبة يف احلفاظ على

تصعيد األزمة ،الذي يبدو مرتبطًا بطبيعة التغري الذي حيدث
يف السعودية على صعيد سياساهتا الداخلية واخلارجية.

ويف هذا السياق يرى البعض "أن واقع إقليم الشرق

فمنذ تويل األمري حممد بن سلمان منصب ويل العهد

قس ٌم بني
األوسط
يتجسد يف أمرين؛ أحدمها أن اإلقليم ُم ّ
ّ
هؤًلء الذين يريدون السالم واًلستقرار ،اللذين مها شرطان

منتصف عام  ،7102تعاظمت رغبة ثنائي الرايض/أبوظيب يف

سائدا قبل عام .7100
الوضع الراهن ،الذي كان ً

جتنيد لوبيات ضغط يف واشنطن ،هبدف استثمار وجود
بتوجهاته اليمينة وذهنية الصفقة اليت
الرئيس دوانلد ترامب ّ -
تتح ّكم يف إدارته -بُغية التأثري على السياسة األمريكية جتاه

للتنمية ،وبني هؤًلء الذين يعارضون السالم واًلستقرار بسبب
التاريخ أو فهم معني للدين ،أو عدم الرغبة يف التنمية .أما
اآلخر فهو أن هناك حرًاب صرحية أو ابردة جتري بني الطرفني.

خصوصا يف ثالثة اجتاهات :حتجيم نفوذ
الشرق األوسط،
ً
إيران اإلقليمي ،وتقليص قدرهتا على تدريب امليليشيات

اعتمادا على نفسها ،مع
على أن تصل إىل السالم والتنمية،
ً
حرمان القوى الراديكالية من إفساد هذا اجلهد"(.)1

الشيعية ومتويلها وتوجيهها ،والتضييق على احلركات اإلسالمية

والعمل األساسي يف الشرق األوسط اآلن ،هو تشجيع الدول

"السنيّة" يف املنطقة ،وكذلك الضغط على داعميها ،ويف
ُّ
مقدمتهم :تركيا وقطر.

مير مبرحلة
هبذا املعىن ،فإن إقليم الشرق األوسطُّ ،
انتقالية حرجة تتسم بدرجة من السيولة؛ إذ يتم فيها إعادة

وعلى ضوء هذه املالحظات ،تسعى هذه الدراسة إىل

تشكيل حتالفات املنطقة وعالقاهتا ،سواء على صعيد

حتليل أتثري حصار قطر على ثالثة مستوايت؛ أوهلا منظومة

العالقات العربية-العربية ،أم العالقات العربية-اإلقليمية ،أم

جملس التعاون اخلليجي .واثنيها "اإلطار العريب" .واثلثها

العالقات العربية–الدولية ،وذلك يف غياب أي فاعل عريب

"النظام اإلقليمي اجلديد يف الشرق األوسط".

مشروعا إقليميًّا مستقبليًّا ،أو حىت رؤية اسرتاتيجية
ميلك
ً
ملستقبل العامل العريب ودوله املختلفة ،انهيك عن امتالك

أوال -تداعيات األزمة على الصعيد اخلليجي:
ً
-0كشفت األزمة جناح جهود اإلمارات نسبيًّا ،وجهود

أدوات وآليات تنفيذ مشروع على األرض؛ إذ ًل مشروع عربيًّا
بعد إجهاض املوجة األوىل من الثورات العربية.

ويل عهد أبو ظيب حممد بن زايد خباصة ،يف التأثري على
تويل
سياسات الرايض خليجيًّا وعربيًّا وإقليميًّاً ،ل سيما بعد ّ
حممد بن سلمان منصب ويل العهد السعودي؛ إذ مت ّكنت
اإلمارات من ِ
جر السعودية ،رغم كوهنا الدولة األكرب وزًان
ّ
وأمهيةً يف دول اخلليج ،إىل تبين أجندة اإلمارات على األصعدة

 -2رغم جهود أمري الكويت -وحماوًلته الدبلوماسية املدعومة
دوليًّا وإقليميًّا -يف الوساطة بني أطراف األزمة اخلليجية ،فإهنا

اضحا تعثّر مسار احلوار
استمرت إىل اآلن؛ إذ يبدو و ً
وحماوًلت هتدئة األزمة أو تسويتها .يف مقابل غلبة مسار

اخلليجية والعربية واإلقليمية ،فيما ميكن تسميته "حلظة هيمنة

إماراتية" ،على اخلليج واليمن.
( )1عبد املنعم سعيد" ،ما بعد الربيع العريب ..األمن اإلقليمي يف الشرق
األوسط" ،السياسة الدولية ،العدد  ،710يوليو  ،7105ص .72
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اخلليجي منذ نشوئه ،مثل حرية تنقل األفراد ،والعالقات
البنكية ،وغريها من اإلجنازات على قِلَّتها"(.)3

ورغم اتريخ اخلالفات املمتد بني السعودية واإلمارات -
حول قضااي حدودية ونفطية وجتارية ومسألة استضافة مقر
خصوصا يف الفرتة (– 7112
البنك املركزي اخلليجي،
ً
كررة يف حتريض واشنطن
 ،)7112وحماوًلت اإلمارات املت ّ

لكن من الضروري يف هذا السياق التأكيد على نسبيّة
هذا النجاح اإلمارايت يف التأثري على القرار السعودي ،يف ضوء

ضد الرايض( –)2فإن اندًلع الثورات العربية وصعود تيار

ثالثة أمور :أوهلا "آنية التحالفات اخلليجية وتقلباهتا" .واثنيها

اإلخوان املسلمني بني عامي  7100و 7102قد أدى إىل

"تذبذب العالقات العربية البينية" ،وانتقاهلا من الصراع إىل

"تقارب واضح" بني السعودية واإلمارات ،هبدف إحباط هذا

التعاون يف فرتات زمنية قصرية نسبيًّا .واثلثها تزايد مالمح

التغيري ،وإبقاء الوضع القائم الذي تتمتع فيه كلتا الدولتني

عدم اًلستقرار وحالة "التأزم الداخلي" ،اليت ختيّم على احلالة
السعودية منذ تويل امللك سلمان بن عبد العزيز مطلع عام

بوضع "شبه مهيمن" يف اخلليج والعامل العريب.
هذا النجاح اإلمارايت "النسيب" ،دفع السعوديةَ إىل
مستوى من "اخلصومة غري املسبوقة" مع قطر .وحىت ابفرتاض

.7105
"تغريا ما"
لقد برزت متغري ٌ
ات منذ ذلك احلني تؤكد أن ً

حل هذه األزمة اخلليجية جذرًاي أو اًلكتفاء بتهدئتها
ّ
"انكسارا حقيقيًّا وقع يف العالقات القطرية-
مستقبال ،فإن
ً
ً

َحيدث يف بنية النظام السعودي ،يف جانبني على األقل؛
أحدمها يتعلق ابنتقال السلطة ،وصعود األمري حممد بن

السعودية ،رمبا يفوق اًلنكسار يف العالقات القطرية-

سلمان ،وجتاوز القواعد املستقرة بتوارث العرش داخل األسرة

ترسب يف رؤية
اإلماراتية ،وأ ّن ق ْد ًرا
ملموسا من فقدان الثقة َّ
ً
كل من الرايض والدوحة لألخرى .إن قطر قد ًل تنسى
بسهو ٍلة اللغة اليت استُخدمت يف احلملة اإلعالمية ضدها ،وًل
حصارا قُصد به جتويع سكاهنا،
أن السعودية فرضت عليها
ً

املالكة ،وما ميكن أن َحيمله ذلك من تداعيات مستقبلية على
متاسكها( .)4إذ يرى البعض يف إقصاء ويل العهد السابق وزير
الداخلية األمري حممد بن انيف  -من وًلية العهد ،ومن مجيع
"انقالاب أبيض" له عدة دًلًلت؛ أوهلا أنه
مناصبه األخرى-
ً
جتاوزا لقرار "هيئة البيعة" اليت أقرت تعيني ابن انيف يف
يعترب ً

وقطع صالت الرحم الوثيقة بني شعيب البلدين .ويصعب

تصور عودة عالقات الرايض-الدوحة إىل طبيعتها ،خاصة أن
ّ

منصب ويل العهد عام  .7105واثنيها أن تعيني ابن سلمان
مل ِ
أيت ليسد فرا ًغا يف منصب وًلية العهد ،بل ليطيح بويل

كل اإلجنازات اليت حققها جملس التعاون
األزمة ضربت َّ

( )3راجع" :اخلليج :أزمة غري مسبوقة وتداعيات كبرية" ،تقدير موقف،
الدوحة :مركز اجلزيرة للدراسات  .7102/2/2على الرابط:
https://goo.gl/GDxL6A
( )4ملزيد من التفاصيل راجع :أجمد أمحد جربيل" ،ماذا حيدث يف
السعودية :السياسة اخلارجية بني اًلستمرار والتغيري" ،إدراك للدراسات
واًلستشارات  ،7102/01/77على الرابط:
https://goo.gl/HR6bFC

( )2ملزيد من التفاصيل حول قضااي اخلالف بني الرايض وأبوظيب،
راجع" :احللفاء األعداء ..اتريخ اخلالفات السعودية اإلماراتية الذي ًل
نعرفه" ،نون بوست  .7102/2/70على الرابط:

https://goo.gl/gnMunm
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العهد ابن انيف ،الذي مل يُتهم ابرتكاب أخطاء أو خمالفات
تفقده صالحية البقاء يف املنصب ،رغم تعرضه بعدها حلملة
لتشويه صورته بوصفه "مدمنًا على أدوية ُخمدرة" .واثلثها أن
ما رشح عن طريقة مبايعة ويل العهد اجلديد -إبخراجها

ٍ
ِ
مبكانة سياسية واجتماعية
مؤسسني للنظام السياسي،
شركاء ّ
ًل تُقارن أبي وضعية مماثلة يف العامل العريب .ورغم ذلك ،فإن
وتبين الدولة السعودية "خيار
اًلنفتاح على األسواق الدوليةّ ،
التحديث" -يف اجلانب اًلقتصادي على األقل -ولّد

كرها على هذه
السيء -قد تدل على أن ابن انيف كان ُم ً
مدخال للتعرف على مسار العالقات داخل
البيعة ،وقد تكون
ً
أسرة آل سعود ،اليت بدأت صراعاهتا تطفو للعلن بصورةٍ غري

حتول يف الدولة واجملتمع ويف التيار الديين نفسه،
ديناميات ّ
قادت إىل حتوًلت بطيئة ،لكنها عميقة"(.)8
وهنا تربز خطورة ما يقوم به ويل العهد السعودي حممد

مألوفة ،منذ صراع األمري فيصل بن عبد العزيز مع أخيه امللك

بن سلمان من تقليص صالحيات "هيئة األمر ابملعروف

سعود يف ستينيات القرن العشرين"(.)5

والنهي عن املنكر" ،ونزع الضبطية القضائية منها ،وتواتر
األنباء عن وجود نيات لفصل منصب امللك ،عن لقب

"تغري ما" يف
أما اجلانب اآلخر ،الذي يكشف حدوث ُّ

"خادم احلرمني الشريفني" ،يف إطار مسعى لتحديث شكل

بنية النظام السعودي ،فيتعلق إبعادة رسم "العالقة بني
الدولة السعودية األوىل ،منذ نشأهتا يف منتصف القرن الثامن
عشر امليالدي ،عرب عقد حلف ديين-سياسي بني املصلح

النظام ،ورمبا حبثًا عن طمط جديد للشرعية ميز بني "الشرعية
اًلقتصادية" املتمثّلة يف تقدمي الوعود اًلقتصادية للشعب

السعودي وإنعاش آمال الشباب يف املستقبل عرب طرح

والقائد الديين للحركة الوهابية الشيخ حممد بن عبد الوهاب

وثيقة/رؤية  ،7121وبني "شرعية اًلنفتاح اًلجتماعي" ،عرب

السياسي والديين" ،اليت كانت تش ّكل أقوى أسس شرعية

وبني حممد بن سعود أمري مدينة الدرعية(.)6

السماح ابختالط الرجال والنساء يف احتفاًلت العيد الوطين

ورغم أن الثورات العربية ّأدت إىل إضعاف "جاذبية"

النظام السعودي و"شرعيته" على الصعد الداخلية والعربية
واإلقليمية ،فإن هذا النظام ما زال حيظى ببعض اخلصوصية،
النسيب على ابقي النظم العربية يف "مسألة
رمبا تعود إىل تفوقه
ّ

النظرية السياسية من منظور إسالمي :منهجية التجديد السياسي

الشرعية"()7؛ إذ "حيظى رجال الدين السعوديني بوصفهم

وخربة الواقع العريب املعاصر ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
سلسلة الرسائل اجلامعية0702 ،)75( ،ه ،0222/ص -727
.722
وحول انسجام "النموذ التنموي السعودي" ،مع عقائد النخبة واحمليط

( )5سعيد الشهايب" ،ثالثة انقالابت سعودية يف أعوام ثالثة" ،القدس

العريب  .7102/2/72على الرابط:
https://goo.gl/MTzNk6

العام الذي يتواجد فيه النظام السعودي ،راجع :مىن أبو الفضل،

املدخل املنهجي لدراسة النظم العربية ،القاهرة :دار السالم للطباعة
والنشر والتوزيع والرتمجة ،7102 ،ص .757 -757
( )8توفيق السيف" ،عالقة الدين ابلدولة يف السعودية ودور املؤسسة

( )6خالد الدخيل ،الوهابية بني الشرك وتصدع القبيلة ،بريوت:
الشبكة العربية لألحباث ،7102 ،ص .02-02
( )7ملزيد من التفاصيل حول شرعية النظام السعودي مقارنةً بغريه من

الوهابية يف احلكم" ،املستقبل العريب ،العدد  ،712يناير  ،7102ص

النظم السياسية العربية ،راجع :سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل ،يف

.52
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وبدًل من اإلمجاع اخلليجي الذي
مواقفها من دول اخلليجً .

للمملكة ،مث عرب قرار العاهل السعودي أواخر سبتمرب 7102
ابلسماح للمرأة بقيادة السيارة(.)9

تفضل الرايض
كانت تعلنه كراعية للوحدة والتعاون املشرتكّ ،

اليوم ،مفهوم اللعبة الصفرية املبنية على "مبدأ أن تكون معي

وتويل ابن سلمان وًلية
لقد أسهمت األزمة اخلليجيةّ ،

أو تكون ضدي" .وقد يفضي ذلك إىل احنسار "خطاب

العهد ،يف تسليط األضواء على تردي أوضاع حقوق اإلنسان

الدبلوماسية" وتبين "خطاب املصادمة والعسكرة واحلصار"

يف السعودية ،واجتاه السلطات حنو توسيع اًلعتقاًلت يف حق

على أية دولة تعترب مشاغبة من املنظور السعودي ،كما

النشطاء السياسيني واحلقوقيني وعلماء الدين الذين ًل يؤيدون

زجت
ابلسلم اخلليجي والنسيج اًلجتماعي؛ إذ َّ
سيفتك ّ
الرايض مبواطنني خليجيني يف الصراع السياسي ،كطلب ترحيل

السلطة وسياساهتا بشكل صريح ،مثل الشيخ سلمان العودة،
الذي جرى اعتقاله ضمن ٍ
محلة كانت تستهدف إمخاد أية

مواطنني مقيمني يف دولة ما إىل دولتهم األم خالل األزمات.

أصوات تطالب ابإلصالح والتغيري ،ما أفرز دعو ٍ
ات إىل حراك

رحلت السعودية
كما حدث عام  0220-0221حيث َّ

سلمي يف السعودية يوم  05سبتمرب  ،7102دون أن تتحقق

اصطف علي
مئات اآلًلف من اليمنيني إىل بالدهم بعد أن
َّ

طموحات الداعني إليه.

عبد هللا صاحل ،الرئيس اليمين حينها ،مع صدام حسني خالل

التوجه السياسي لويل
بيد أن التداعيات السلبية هلذا ّ
العهد ،قد ًل تقتصر على أتزمي الداخل السعودي فحسب،

حرب اخلليج"(.)11

"ويف العهد السعودي اجلديد قد يُعترب املال أهم من
الدبلوماسية ،وقد يُستعمل لشراء الوًلء ،لكن ذلك قد جيدي

اندفاعا
وإطما قد متتد لتبين سياسة خارجية سعودية أكثر
ً

وخطورة على املصاحل اخلليجية والعربية واإلقليمية؛ إذ تقوم

نفعا مع دول حتتا للدعم املايل السعودي ،أما مع دولة غنية
ً

بتوليد أزمات إقليمية تؤدي إىل زايدة التدخالت الدولية

مثل قطر فإنه يبقى حمدود األثر"(.)12

وحتكم العوامل اخلارجية يف تفاقم مشكالت املنطقة ،ورمبا

جديدا يف العاملني
اقعا ً
لقد أوجدت "دبلوماسية املال" و ً

تكون األزمة اليت أاثرهتا الرايض ابحتجازها رئيس وزراء لبنان

العريب واإلسالمي ،واستطاعت إحداث تغيريات سياسية

سعد احلريري يف نوفمرب  ،7102ذات دًللة خاصة يف هذا

السياق(.)10

ونفسية ،رمبا حتول دون تكرر ظاهرة "الربيع العريب" ،وختلق

ففي ظل قيادة حممد بن سلمان ،األمري الشاب

املر الذي من جتلياته
ً
قبوًل لدى الرأي العام العريب ابلواقع ّ
التطبيع مع الكيان اًلسرائيلي وشيطنة الدول العربية

األزمات اخلليجية واإلقليمية ،تبدو السعودية أكثر شراسة يف

املستهدفة مثل إيران وقطر وتركيا وقوى املقاومة.
واإلسالمية
َ

الطموح ،الذي يفتقد احلنكة السياسية واخلربة يف التعامل مع

( )11مضاوي الرشيد" ،السعودية وجرياهنا :عالقة مضطربة" ،يف :عز
الدين عبد املوىل واحلواس تقية (حمرران) حصار قطر :سياقات األزمة

( )9انظر :أجمد أمحد جربيل ،مصدر سابق.
( )10زايد ماجد" ،العالقات اللبنانية-السعودية وأتثرياهتا على املشهد
السياسي اللبناين" ،تقارير ،الدوحة :مركز اجلزيرة للدراسات
 .7102/7/2على الرابطhttps://goo.gl/f3zcHw :

اخلليجية وتداعياهتا ،الدوحة :مركز اجلزيرة للدراسات ،7102 ،ص
 .25متاح على الرابطhttps://goo.gl/5wmW9k:
( )12املصدر نفسه ،ص .22
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ووفرت دبلوماسية املال لإلمارات الفرصة لتبين سياسة توسعية

ورمبا متثّل هذه الدول الثالث نواةً حمتملة لبداية
"مسارات" خليجية جديدة ،تعلن اختالفها اجلزئي مع

والكويت وإيران .كما استطاعت وضع النظام املصري ،حتت

سياسات الرايض ،رغم حرص الكويت على التجاوب مع

عباءة حكام اإلمارات والسعودية .ووفرت غطاءً دبلوماسيًّا
هلذه الدول ملمارسة سياسات قمع غري مسبوقة يف املنطقة.

بعض اخلطوات السعوديةً ،ل سيما فيما يتعلق بتخفيض

غري مسبوقة ،واستعداء الدول اجلارة مثل سلطنة عمان وقطر

مستوى العالقات الدبلوماسية مع إيران.

ورغم اإلقرار بتلك النتائج اخلطرية ،فإهنا غري قابلة لالستمرار
طويال ،ألن ثنائي الرايض/أبوظيب ًل ميلك قدر ٍ
ات ذاتية ورؤية
ً

ورغم أنه يصعب إجراء مقار ٍنة ٍ
دقيقة بني أزمة سحب
سفراء السعودية واإلمارات والبحرين من الدوحة ربيع

اسرتاتيجية ،بل هو مدعوم من قبل إسرائيل وأمريكا فحسب.

 ،7107وبني األزمة اخلليجية منذ يونيو  ،7102وهي أكثر

واملؤكد أن سياسات التوسع السعودية/اإلماراتية سوف

تعقيدا من كل سابقاهتا ،فإن الكويت لعبت دور وساطة يف
ً
كلتيهما .وحبكم موقع الكويت اجلغرايف احملاط بثالث قوى

تصطدم مبصاحل الدول الغربية من جهة ،وتؤثر سلبًا على
مصاحل الدول العربية واإلسالمية الكربى من جهة أخرى"(.)13

كبرية يف اخلليج ،وهي إيران والعراق والسعودية ،وسعي

" -7انقسام جملس التعاون اخلليجي إىل معسكرين:

الكويت إىل البقاء ومحاية نفسها من صراعات هذه القوى،

وعمان والكويت ،يف جانب ،والسعودية والبحرين
قطر ُ
واإلمارات ،يف جانب آخر؛ األمر الذي مل يُصب اجمللس

منفتحا ونشيطًا
منهجا دبلوماسيًّا
ً
طورت منذ استقالهلا ً
فقد ّ
ومتوازًان.

أيضا .وإذا فقدت
ابلشلل ،وحسب ،بل ويهدد وجوده ً
السعودية النفوذ على جماهلا القريب فكيف ميكنها أن متارس

ومنذ األايم األوىل يف األزمة اخلليجية ،ابدرت الكويت
إىل القيام جبهود وساطة إلجياد تسوية هلا؛ إذ قام الشيخ صباح

نفو ًذا على جماًلت أبعد ،مثل العاملني العريب واإلسالمي"(.)14

األمحد بزايرة الرايض وأبو ظيب والدوحة من أجل تقريب
علما أبن الكويت تبقى
وجهات النظر بني أطراف األزمةً .
دوما على احلياد يف
الطرف ّ
املؤهل للقيام هبذا الدور؛ إذ تقف ً

ومن مفارقات األزمة اخلليجية ،أهنا أضعفت جملس
جامعا ،لكنها يف الوقت نفسه،
إطارا ً
التعاون اخلليجي بوصفه ً

األزمات واخلالفات السياسية اليت تظهر بني دول اخلليج ،كما

وسعت جماًلت احلركة الدبلوماسية والسياسية أمام الكويت
ّ
وسلطنة ُعمان وقطر.

حتظّى املساعي الكويتية يف جهود الوساطة بتأييد أغلب
األطراف اإلقليمية والدولية ،وأمهها :تركيا وأملانيا والوًلايت
املتحدة .ولكن الرايض وأبو ظيب مل تعلنا بشكل واضح هذا

( )13بتصرف عن :سعيد الشهايب" ،دبلوماسية املال مزقت األمة

اًللتزام بقبول الوساطة الكويتية ،وهو ما ميكن أن يُضعف من

العربية" ،القدس العريب  .7102/2/7على الرابط:
https://goo.gl/AWNEaZ
( )14بتصرف عن :مركز اجلزيرة للدراسات" ،حصار قطر :التقديرات

فرص جناحها .كما أن احلرب اإلعالمية ضد الدوحة اليت

وصحف مملوكة للسعودية واإلمارات،
ات فضائية
ٌ
تشنُّها قنو ٌ

واًلرتدادات" ،يف :عز الدين عبد املوىل واحلواس تقية (حمرران) حصار

قطر ،مصدر سابق ،ص  .027متاح على الرابط:

https://goo.gl/cwp57d
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اإلقليمية السعودية .وسادسها دعم العالقة اًلسرتاتيجية بني

وصلت إىل مراحل غري مسبوقة ،ما يدل على أن فرص حل
هذه األزمة عن طريق جهود الوساطة ما زالت ضئيلة(.)15

ُعمان وإيران(.)16

"تغريا ما" طرأ على الدبلوماسية الكويتية
ويبدو أن ً
مبجرد توليها املقعد غري الدائم عن اجملموعة العربية يف جملس

العماين يف الوساطة بشأن األزمات
"إن هذه التوازن ُ
اإلقليمية ،جيمع بني األضداد أو بني تفاعالت ذات طمطني،

يدا من النشاط
األمن منذ مطلع 7102؛ إذ ابتت تشهد مز ً

والفعالية يف الدفاع عن القضااي العربية ،حىت لو أدى ذلك إىل

مبا جنّب سلطنة ُعمان أن تكون طرفًا يف حروب ابلوكالة،
وابتعدت مسقط من مثَّ عن سياسة احملاور واًلستقطاب،

اًلختالف النسيب مع الوًلايت املتحدة األمريكية نفسها ،كما

وأنت بنفسها عن خمتلف أشكال املواجهات السياسية

حدث إثر جمزرة غزة يف  07مايو  ،7102اليت تزامنت مع

واحلروب اإلعالمية ،واحتفظت هبامش واسع من املناورة

احتفالية نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس

يوما بعد
واللجوء إىل خيارات متعددة يف إقليم يزداد
ً
اشتعاًل ً
آخر ،مبا جعلها حلي ًفا وثي ًقا للوًلايت املتحدة وبريطانيا،

احملتلة.

ئيسا
ً
وعضوا مؤثًّرا يف جملس التعاون اخلليجي ،وشري ًكا ر ً
إليران ،وًلعبًا حمورًّاي ابلنسبة للقوى األوروبية والدول العربية
يف جهود الوساطة السرية والعلنية يف اإلقليم"(.)17

أما سلطنة ُعمان ،اليت تدعم جهود الوساطة الكويتية
يف أزمة حصار قطر ،فقد زار وزير الشؤون اخلارجية يوسف
وبعيدا عن هذه
بن علوي ،الكويت يف  2يونيو ً .7102

حتديدا فإن مثة سوابق عديدة تؤّكد تصاعد أدوار
األزمة
ً
العمانية يف اإلقليم؛ إذ تصف بعض املصادر مسقط
الوساطة ُ

بوصفها "جنيف العرب" ،وًلسيما يف تسهيل التفامهات

( )16مركز األهرام للدراسات السياسية واًلسرتاتيجية ،التقرير

األمريكية –اإليرانية يف عهد الرئيس ابراك أوابما ،مث يف امللف

االسرتاتيجي العريب  ،5102القاهرة :املركز ،7102 ،ص -201
.277
( )17املصدر نفسه ،ص  .201وملزيد من التفاصيل حول السياسة
اخلليجية والعربية لسلطنة ُعمان راجع املصادر اآلتية:
 -إبراهيم نوار" ،السياسة اخلارجية العمانية من العزلة إىل دبلوماسية

واثنيها التخوف من مردودات الفوضى اإلقليمية .واثلثها درء

الوساطة" ،السياسة الدولية ،العدد  ،001أكتوبر  ،0227ص -77
.77
 أمحد سامل أمحد الشنفري ،سياسة ُعمان العربية يف عهد السلطانقابوس ،رسالة ماجستري ،كلية اًلقتصاد والعلوم السياسية -جامعة

اليمين منذ سيطرة احلوثيني على صنعاء يف سبتمرب .7107
حتوًل يف دور سلطنة ُعمان ،وميكن تفسريه
ورمبا يعكس ذلك ً
العمانية.
بستة أسباب؛ أوهلا احلفاظ على املصاحل الوطنية ُ

احتمال التعرض ملوجة من التهديدات اإلرهابية .ورابعها
جماراة التحوًلت اًلنتقالية اإلقليمية .وخامسها مقاومة اهليمنة

القاهرة.0225 ،
 حممد مبارك العرميي" ،الرؤية العمانية للتعاون اخلليجي" ،أبو ظيب:مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اًلسرتاتيجية ،دراسات اسرتاتيجية،
العدد .7112 ،070
 -جور مسعان" ،الرتايق العماين لليمن فقط دون الرمادي و...

( )15انظر :فيصل أبو صليب" ،الوساطة الكويتية :خربات اترخيية يف
مواجهة أزمة فريدة" ،يف :عز الدين عبد املوىل واحلواس تقية (حمرران)

حصار قطر ،مصدر سابق ،ص  .022 -072متاح على الرابط:

عرسال؟" ،احلياة .7105/2/0

https://goo.gl/JovwWo
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املستهدف الرئيس يف هذه األزمة اخلليجية،
أما قطر،
َ
فلرمبا ميكن الزعم أبهنا استفادت من هذه األزمة على أكثر من

جذرًّاي يف خارطة التحالفات القطريةً ،ل سيما اإلقليمية منها،

صعيد.

ولكن املمانعة الكويتية/العمانية تلك أسهمت يف جعل

حمتمال،
ظهريا إقليميًّا ً
خاصة جلهة اًلقرتاب من إيران حبسباهنا ً

اًلرتباط القطري-اإليراين يف درجاته الدنيا ،ورفعت قيمة

فعلى الصعيد الدبلوماسي/السياسي ،برزت "القدرة

اًلعتماد على الظهري اخلليجي املتبقي املتمثل يف الدولتني:

القطرية على استثمار عوائد القوة الناعمة ،واًلقرتاب من

الكويت وعمان"(.)18

احنيازا إىل "السردية
الثنائي الكوييت/العماين الذي أضحى أكثر ً

القطرية" ،وإن احتفظ يف العلن ابحلياد ًلعتبارات سياسية

وعلى صعيد تقومي إدارة قطر هلذه األزمة اخلليجية ،يرى

حمض؛ فلو احنازت عمان والكويت إىل الثالثي

ابحث أن "الدوحة جنحت يف إدارة األزمة بطريقة واقعيّة
عقالنية؛ إذ أدركت بشكل سليم مقدراهتا من جهة ،وهامش

ألفضى ذلك إىل تداعيات ابلغة ترهق قطرً ،ل سيما أن

املناورة واحلركة ضمن توازانت اإلقليم وتفاعالت النظام الدويل

جملس التعاون لدول اخلليج العربية كان هو األداة اإلقليمية

ردات الفعل
من جهة أخرى .وحرصت قطر على جتنب ّ
اًلرجتالية غري املنضبطة ،مع إيالء اجلانب القيمي أمهية كبرية

وجتريدها من شرعية اًلنتماء واحلضور اإلقليمي .ولكن املمانعة
الكويتية/العمانية أحبطت ذلك املسعىَّ ،
ومكنت قطر ابلتايل

يف مواجهة اهلجوم اإلعالمي والسياسي الذي شنّته دول
تدرجت الدوحة يف إدارة األزمة من أساليب
احلصار .وقد ّ
اًلمتصاص واًلحتواء إىل أساليب محائيّة وأخرى وقائيّة،

السعودي/اإلمارايت/البحريين ،أو حىت التزمتا ابحلياد السليب،

األوىل اليت سعت دول احلصار إىل استخدامها خلنق قطر،

صحيح أن
من اًلحتفاظ بكافة استحقاقات عضوية اجمللس.
ٌ
هذه املمانعة ولَّدت مزجيًا من الغضب واًلرتباك لدى معسكر

مهدت ،يف فرتة ًلحقة ،إىل التخلي عن النهج الدفاعي ،وتبين
أساليب أكثر هجومية ومباغتة ،تقوم على حصار املح ِ
اصرين
َُ
وتعرية إجراءاهتم التعسفية سياسيًّا وإنسانيًّا ،وهو ما جعل إدارة

حتوًل يف احلساابت
أيضا أحدثت ً
احلصار ،ولكنها ً
اجليوسرتاتيجية إلدارة الصراع .لو جنح مسعى إخرا قطر من
حتوًل
منظومة التعاون ،أو جتميد عضويتها ،لكانت أحدثت ً

قطر هلذه األزمة حمط اهتمام الباحثني واألكادمييني يف حقلي

 مصطفى شفيق عالم" ،هنج استقاليل :سياسة ُعمان اخلارجية يفسياقات إقليمية استقطابية" ،حالة اإلقليم ،العدد 71أغسطس
 ،7105ص .07 -2
 -عالء محودة" ،السياسة اخلارجية العمانية :موازنة العالقات يف إقليم

"ورمبا يكون من إجيابيات هذه األزمة أهنا جعلت قطر

العالقات الدولية وختصص إدارة األزمات الدولية(.)19

اعتمادا على نفسها ،وأكثر حتسبًا للمخاطر اخلارجية،
أكثر
ً

متشابك" ،رؤى مصرية ،العدد  ،01نوفمرب  ،7105ص .27 -21

( )18عبد هللا حممد الغيالين" ،املمانعة اإلجيابية :دور احملور الكوييت-
العماين يف صالبة قطر" ،تقارير ،الدوحة :مركز اجلزيرة للدراسات
 .7102/5/77على الرابطhttps://goo.gl/EBQLK4:
( )19بتصرف عن :محزة املصطفى" ،إدارة األزمة اخلليجية ..طموذ قطر

العمانية" ،العريب اجلديد
 بدر اإلبراهيم" ،يف فهم السياسة ُ.7105/00/72
 -مرمي يوسف البلوشي" ،أثر العالقات العمانية -اإليرانية يف أمن دول

الناجح" ،العريب اجلديد  .7102/2/2على الرابط:

جملس التعاون بعد الربيع العريب" ،املستقبل العريب ،العدد  ،775مارس

https://goo.gl/hphn2p

 ،7102ص .22 -51
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وأكثر قدرة على املناورة والبقاء ،يف بيئة إقليمية معادية ومليئة

أن اجلامعة وأغلب املؤسسات التابعة هلا ،مل تعد ذات صلة مبا

ابًلضطراابت واملشكالت"(.)20

حيدث من تطورات على األرضً ،ل سيما بعد اندًلع
الثورات العربية أواخر عام .7101

ويرى كاتب ُعماين ،أن "قطر بعد عام من األزمة،
تقرتب من بدء مشروع بناء دولة وطنية على النموذ

اسة إىل مراجعة مفهوم
ولعل ذلك يؤكد احلاجة امل ّ
"النظام اإلقليمي العريب" ،مراجعة علمية نقدية ،يف ضوء عجز

السنغافوري؛ بتحقيق شرط السيادة الوطنية يف عالقاهتا

اجلامعة العربية املقيم ،واشتداد اًلنقسامات العربية ،وعودة

اخلارجية ،ويف سياساهتا اًلقتصادية؛ إذ منحت هذه األزمةُ
الدوحةَ فرصةً اترخيية ملراجعة سياساهتا السابقة ،وعالقاهتا
جبرياهنا ،ومبحيطها اإلقليمي والدويل ،ومراجعة براجمها

مصداقية حقيقية ملفهوم "األمن القومي العريب" ،يف ظل

اًلستثمارية اخلارجية والداخلية .ومن املهم أن تشرع قطر يف

حتالف أطراف عربية مع العدو التارخيي للعرب (أي إسرائيل)،

سياسة احملاور العربية بصورة أوضح من ذي قبل ،وغياب أية

ضد دول عربية أخرى ،أو ضد إيران وتركيا(.)22

"اًللتفات أكثر إىل متكني اإلنسان يف الداخل ،والشروع يف
حزمة إصالح سياسي ودستوري ،حيوهلا إىل نظام حكم

وميكن يف هذا السياق إبراز املالحظات اآلتية:

دستوري دميقراطي ،وطموذ دميقراطي عريب ،قادر على إقناع

-0أن حصار قطر ميثّل ذروةً جديدة يف تدهور
ٍ
أزمات
العالقات العربية البينية ،اليت شهدت –وًل تزال-

العامل بصواب مسارها ومشروعها الوطين"(.)21

اثنيًا -انعكاسات أزمة حصار قطر على "اإلطار العريب":
رغم أن هذه األزمة بدأت أزمةً خليجية خالصة؛ إذ
وقعت يف نطاق جملس التعاون اخلليجي ،الذي كان يُعتقد أنه
أحد أجنح التنظيمات اإلقليمية الفرعية وأكثرها فعالية يف

( )22يرى الباحث أن مفهوم "النظام العريب" غري دقيق علميًّا ،فهو
مفهوم جرى ص ّكه من قِبل ابحثني عرب ألسباب وظيفية سياسية
أساسا .وملزيد من التفاصيل حول مستقبل "اإلطار العريب" بعد الثورات
ً
العربية ،بني احتماًلت :التطوير ،والتكيف ،واألزمة ،واًلنكشاف،
والذوابن يف نظام إقليمي أوسع ،راجع املصادر اآلتية:

املنطقة العربية ،فإن انعدام دور جامعة الدول العربية يف
فضال عن إخفاقاهتا
التعامل مع هذه األزمة على أي مستوىً ،

حل اخلالفات بني أعضائها ،سواء عرب آليات
السابقة يف ّ
احلوار والوساطة والتحكيم أو إنشاء آلية لتسوية املنازعات

حتول" ،سلسلة
 -علي الدين هالل" ،النظام اإلقليمي العريب يف مرحلة ّ

العربية وحمكمة العدل العربية ،كل ذلك ق ّدم أدلة إضافية على

أوراق عربية ،)72( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.7107 ،

 -حممد السيد سليم" ،ضغوط ما بعد الثورات :اًلنكشاف املتزايد

للنظام اإلقليمي العريب" ،السياسة الدولية ،العدد ،027أبريل .7102

نقال عن :علي حسني ابكري" ،فك اخلناق :الدور الرتكي
(ً )20
واإليراين يف إسناد قطر" ،تقارير ،الدوحة :مركز اجلزيرة للدراسات
 .7102/5/72على الرابطhttps://goo.gl/Em3n8i:
( )21ورد كالم الكاتب حممد اليحيائي ،يف :نزيهة سعيد" ،قطر يف عام

-

عبد املنعم املشاط" ،هناية النظام اإلقليمي العريب" ،الشروق

 .7102/2/77على الرابط.https://goo.gl/K51pSd :

 -أجمد أمحد جربيل" ،أبعد من اخلالف السعودي املصري" ،العريب

اجلديد  .7102/00/7على الرابط:

احلصار ..دولة أقوى وصمود سياسي" ،العريب اجلديد .7102/2/7

https://goo.gl/7GAk8v

على الرابطhttps://goo.gl/q7VKLd:
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قطر( .)25وكذلك كان موقف اجلزائر وتونس ولبنان وفلسطني
ِ
يكتف
واحلكومة الليبية املعرتف هبا دوليًّا يف طرابلس .ومل

وصراعات وانقسامات متكررة ،ألسباب واعتبارات
متعددة(.)23

العراق ابلتزام موقف حمايد ودعوة األطراف إىل احلوار ،كما

"ويف حني سارت دول عربية قليلة يف ركاب مواقف

فضا صرحيًا ملقاطعة قطر
فعل أغلب الدول العربية ،بل أعلن ر ً

الثنائي السعودي/اإلمارايت ،وانضمت إىل معسكر "دول

وحصارها .وقد فاجأ املغرب ،الذي حيتفظ بعالقات تقليدية

احلصار" ،وهي :موريتانيا وجيبويت ،إضافة إىل احلكومة

وثيقة ابلسعودية واإلمارات ،حلفاءه يف الرايض وأبو ظيب

مقرا هلا ،و"حكومة طربق"
اليمينة ،اليت تتخذ من الرايض ًّ
الليبية غري املعرتف هبا دوليًّا ،واليت ختضع لسيطرة خليفة

برفض أتييد مقاطعة قطر وحصارها ،بل واملبادرة إبرسال طائرة
من املعوانت الغذائية إىل قطر ،يف خطوة رمزية للدًللة على

حفرت ،وتعتمد كليًّا على املساعدات اإلماراتية(.)24

()26

التضامن العريب واإلنساين  .بل إن العاهل املغريب قام بزايرة

دوًل عربية أخرى مل تقبل اًلنصياع لضغوط
بيد أن ً

الدوحة يف إطار جولة خليجية له يف نوفمرب .7102

الرايض وأبو ظيب؛ فقد "رفض السودان ،الذي تتواجد قواته

 -7اختذ األردن موق ًفا حياول إرضاء دول احلصار،
بدون أن يذهب حنو قطيعة كاملة مع قطر ،وذلك إبصدار

ضمن التحالف العريب يف اليمن ،اختاذ أي إجراء ضد

قرار بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي ،وقرار إداري آخر

( )23ملزيد من التفاصيل حول العالقات العربية البينية ،والصراعات
العربية ،ومساهتا وأدواهتا ،راجع املصادر اآلتية:

إبلغاء ترخيص مكتب اجلزيرة يف َع َّمان.

 -أمحد يوسف أمحد ،الصراعات العربية – العربية -0492

 -2خبالف املوقف املصري من أزمة سحب سفراء

 :0490دراسة استطالعية ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،

السعودية واإلمارات والبحرين من الدوحة ربيع ،7107

ط.0222 ،7

 -أمحد يوسف أمحد" ،مستقبل العالقات العربية-العربية" ،شؤون

اختذت القاهرة يف أزمة حصار قطر ،7102موق ًفا أكثر
تصعيدا يف الشأن اخلليجي.
اخنراطًا و ً

املستقبل" ،شؤون عربية ،العدد  ،25أيلول/سبتمرب  ،0222ص -72

ورغم أن شكاوى القاهرة من سلوك قطر هي قدمية

عربية ،العدد  ،22أذار/مارس  ،0222ص .75-2
 عطا حممد صاحل زهرة" ،اخلالفات العربية :السمات ،العوامل املؤثرة،.22
 -حممد سعد أبو عامود" ،العالقات العربية-العربية يف النصف الثاين من

نسبيًّاً ،ل سيما ما يتعلق بتغطية شبكة اجلزيرة للشأن املصري،
ورغم توتر العالقات املصرية-القطرية يف عهد الرئيس عبد

القرن العشرين :الظواهر-اإلشكاليات-املستقبل" ،السياسة الدولية،
العدد  ،022كانون الثاين/يناير .7111
 -أجمد أمحد جربيل" ،الثورات العربية والعالقات العربية البينية :التوتر

الفتاح السيسي ،فإن إدخال مصر يف أزمة خليجية بينية -من
ألفها إىل ايئها– كان هدفه إطالة أمدها ،وتكثيف الضغط

طموذجا" ،شؤون عربية ،العدد  ،051صيف
املصري -السعودي
ً
 ،7107ص .022-027
( )24بتصرف عن :مركز اجلزيرة للدراسات" ،حصار قطر :التقديرات

( )25مىن عبد الفتاح" ،يف تداعيات األزمة اخلليجية على السودان"،

واًلرتدادات" ،يف :عز الدين عبد املوىل واحلواس تقية (حمرران) حصار

العريب اجلديد  .7102/7/00على الرابط:
https://goo.gl/WQPfr
( )26املصدر نفسه.

قطر ،مصدر سابق ،ص  .052 -055متاح على الرابط:

https://goo.gl/cwp57d
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واحلصار النفسي على قطر ،عرب استخدام الثقل الدميغرايف

كما أشري أعالهً ،ل ميكن فصل أزمة حصار قطر ،عن

والعسكري املصري ،لتخويف الدوحة أبن أكرب دولة عربية

سياسات إعادة تشكيل النظام اإلقليمي يف الشرق األوسط،

تعارض توجهات قطر وإعالمها وصحفها ،وأبن عليها أن

وإعادة ترتيب أدوار الالعبني فيه ،واحتدام صراع احملاور بني

تتغري ،لتتوافق مع التوجهات املصرية/السعودية/اإلماراتية

قوى التغيري يف اإلقليم ،وبني القوى الراغبة يف احلفاظ على

حمدودا.
احملافظة واملعادية ألي تغيري يف املنطقة ،مهما كان
ً

سائدا قبل عام .7100
الوضع الراهن ،الذي كان ً

وهي رسالة واضحة من القاهرة أبن يف مقدورها تصعيد

ويلخص البعض "البيئة اجليوسياسية للصراع يف اإلقليم

جدا ،سواء عرب
"سياسة اًلنتقام من الدوحة" ،ملسافات بعيدة ً

العريب–الرتكي–اإليراين على أهنا حركة تدافع بني كتل تكتونية

التنسيق مع دول احلصار ،أم الرتويج إلمكانية إنشاء قاعدة

متثّل حرًاب ابردة عربية ،وكتل تكتونية أخرى متثل حرًاب ابردة
إيرانية-أمريكية ،وكتل تكتونية اثلثة متثّل حرًاب ابردة روسية-

عسكرية مصرية يف البحرين لردع الدوحة عن سياساهتا ،أم
عرب حماوًلت مصر حتريك جملس األمن الدويل ًلختاذ خطوات

اضحا اآلن أن احلرب الباردة اإلقليمية/الدولية
أمريكية .ويبدو و ً

ضد قطر ،بزعم متويلها "اإلرهاب".

اليت تنشط فيها أمريكا وإيران وروسيا وتركيا ،تطغى على

 -7بقي موقف اجلامعة العربية من أزمة حصار قطر

احلرب الباردة العربية؛ إذ إن األدوار الروسية واإليرانية والرتكية

كال من السعودية ومصر
غائبًا ،ويسهل تفسري ذلك ألن ً
أصيال يف التصعيد ضد الدوحة .بيد أن
دورا ً
واإلمارات تلعب ً

تش ّكل سق ًفا لعملية احلرب والتسوية يف سورية والعراق وشبه

اجلزيرة العربية .مل تعد ديناميات الصراع يف إقليم الشرق

األوسط ،ويف قلبه العامل العريب ،تنتظم حول حمورين رئيسيني

املالحظ أن القمة العربية التاسعة والعشرين اليت انعقدت يف

مدينة الظهران السعودية يف  05أبريل  ،7102مل تبحث

مرتاكبني يغذي أحدمها اآلخر فحسب ،بل صار احملور

األزمة اخلليجية ،رغم مطالبة أمري الكويت يف كلمته أمام القمة

أتثريا أكرب يف
الشرقي األوسع (إيران وروسيا وتركيا) ميارس ً
نظرا إىل تداعيات حضور موسكو
احملور العريب–اإلسرائيليً ،

"ببذل جهود لتسوية اخلالفات العربية"(.)27

وطهران وأنقرة على ميزان القوى اًلسرتاتيجي يف الشرق

شديدا
ابختصار ،فقد كشفت أزمة حصار قطر ضع ًفا ً

األوسط .وبناء على سيناريو متفائل يستند إىل تراجع النفوذ

يف األداء الدبلوماسي العريب وغياب دور الوساطات العربية

األمريكي وعودة الدور املؤثر لروسيا يف األزمات اإلقليمية،

حلل األزمة ،رمبا ابستثناء حالة الكويت ،كما ذكر آن ًفا.

طُرح تصور إلمكان قيام آلية لألمن والتعاون اإلقليمي تضم

اثلثًا -التداعيات على "النظام اإلقليمي اجلديد يف الشرق

متهيدا لتأسيس نظام
اجملموعة العربية وإيران وتركيا وروسيا ً
إقليمي جديد حي ّد من أتثري الشراكة األمريكية/اإلسرائيلية،
وحيبط "صفقة القرن" ،اليت حياول دوانلد ترامب فرضها ،سعيًا

األوسط":

( )27انظر" :أمري الكويت يطالب ببذل جهود لتسوية اخلالفات
العربية" ،احلياة  .7102/7/02على الرابط:

https://goo.gl/s2ZrRG
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لتهميش

قضية

فلسطني،

وفصلها

عن

وقعها البلدان عام  ،7107ابإلضافة إىل تدريب قوات

حميطها

الدرك(.)30

العريب/اإلسالمي"(.)28
لقد ش ّكلت األزمة اخلليجية فرصةً للطرف اإلسرائيلي،
لكي يعيد التأكيد أبن "إسرائيل ليست سبب مشكالت

وجهت تركيا مسار هذه األزمة حنو خفض التوتر
وهبذا ّ

والتصعيد ،بدخوهلا بقوهتا العسكرية ،هبدف دفع ثنائي

املنطقة ،وأن الدوحة تدعم حركة محاس" .ابإلضافة إىل عداء

الرايض/أبوظيب -املدعوم من واشنطن -إىل ختفيض نربة

اإلمارات والسعودية للحركات اإلسالمية ،هو أمر تشرتك فيه

خطابه ،ووقف التلويح خبيارات عسكرية ضد قطر.

فضال عن تصاعد العداء الدبلوماسي بني قطر
أيضاً ،
إسرائيل ً

ورغم حرص أنقرة على الدعوة للحوار وعدم اختاذ

وإسرائيل منذ حرب غزة .)29(7107

مواقف ح ّدية من السعودية واإلمارات يف البداية ،فقد جاء
خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان  2يوينو حامسًا يف

متاما عن احلالة اإلسرائيلية،
وألسباب ودوافع خمتلفة ً
أظهرت أزمة حصار قطر الثقل اإلقليمي اخلاص الذي تتمتع

مطالبته برفع احلصار عن قطر ،وليس ختفيفه كما دعا لذلك

به تركيا .فرغم دبلوماسيتها اهلادئة يف بداية األزمة ،ودعواهتا

وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون؛ إذ قال أردوغان إن

للحوار والتهدئة ،فإهنا رمبا جنحت يف التأثري على املوقف

تركيا لن تتخلّى عن قطر .وانشد السعودية ،الشقيقة األكرب

األمريكي ومواقف دولية أخرى ،بعد مصادقة الربملان الرتكي 2

يف اخلليج ،أن يقوم امللك سلمان جبمع األشقاء ونبذ

يونيو  7102على اتفاقيتني تسمحان بنشر قوات عسكرية

اخلالفات ،فهذا املنتظر من بالد احلرمني الشريفني ،وهذا حق

يف قاعدة تركية يف قطر تطبي ًقا ًلتفاقية الدفاع املشرتك اليت

املسلمني عليها .وحتدث الرئيس الرتكي عن اتفاقية التعاون
مذكرا أبهنا مل تربم اليوم ،وإطما هي نتا
العسكري مع قطرً ،
ِ
اجلهات اخلليجية
مسرية دامت لسنتني .وغمز أردوغان خبطابه
اليت دعمت احملاولة اًلنقالبية الفاشلة يف بالده  05يوليو
.7102

( )28بتصرف عن :ميشال نوفل" ،بعد تفكك النظام اإلقليمي العريب:
ماذا تغري يف الشرق األوسط" ،الدراسات الفلسطينية ،العدد ،007

واملالحظ على املوقف الرتكي أنه أدار سياسته

ربيع  ،7102ص .27
( )29ملزيد من التفاصيل راجع املصادر اآلتية:

بدبلوماسية تصعيد متدرجة مجعت بني الرسائل السياسية
والعسكرية ،مع أتكيد عدم ختلي أنقرة عن الدوحة ،فجاءت

 -عدانن أبو عامر" ،املوقف اإلسرائيلي من األزمة اخلليجية" ،اجلزيرة

رسالة التوازن اليت دعمت املوقف القطري ،مع إقناع الطرف

نت  .7102/2/2على الرابطhttps://goo.gl/jw5fKn:
"قطع العالقات مع دولة قطر بعيون الصحافة اإلسرائيلية" ،إدراكللدراسات واًلستشارات  .7102/2/5على الرابط:
https://goo.gl/a1soxE
وحدة حتليل السياسات" ،ملاذا تقود إسرائيل محلة ممنهجة ض ّد قطر؟"،الدوحة :املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات  .7105/0/07على
الرابطhttps://goo.gl/53RXYu:

اآلخر بضرورة ووحدانية احلل الدبلوماسي وطاولة احلوار،
والتخلي عن الضغط للحصول على تنازًلت ،أو التهديد
(" )30ماذا يعين قرار إرسال قوات تركية إىل قطر؟" ،اجلزيرة نت
 .7102/2/2على الرابطhttps://goo.gl/iQ8C7N :
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ابلتدخل املباشر يف قطر ،أو التلويح ابًلنقالابت

يف تشكيل حلف إقليمي ضد إيران ،حبيث تعود إيران إىل

العسكرية(.)31

حدودها اجلغرافية وختسر نفوذها يف العراق واليمن وسورية
ولبنان .وقد برز تراجع النفوذ السعودي يف تطورات حرب

ئيس أردوغان ،وز َير خارجية البحرين
كما استقبل الر ُ
خالد بن أمحد بن حممد آل خليفة؛ إذ صرح وزير اخلارجية

فضال عن استقبال القيادة السعودية قيادات من
اليمنً ،
دائما خمالب
"احلشد الشعيب" العراقي ،كانت الرايض تعتربهم ً

الرتكي تشاووش أوغلو أن أردوغان أكد احلاجة حلل مسألة

إيران يف متزيق املنطقة(.)34

اخلالف اخلليجي مع قطر قبل هناية شهر رمضان ألهنا تتناىف
مع ديننا ومعتقداتنا وعاداتنا .وقال أوغلو إن القاعدة

أضف إىل ذلك ،أن حصار قطر ،دفع األمري متيم آل

العسكرية الرتكية يف قطر ،هدفها املسامهة يف أمن منطقة

اثين يف خطابه أمام مؤمتر ميونخ لألمن الدويل يف فرباير

ورحب آل خليفة
اخلليج ،وليس أمن دولة بعينها يف اخلليجّ .
بتعليقات أردوغان خالل لقائهما فيما يتعلق أبن القاعدة

 7102إىل الدعوة إىل "البدء ابتفاقية أمنية إقليمية ،تشمل
إيران ،جتعل اًلضطراابت يف املنطقة شيئًا من املاضي".

العسكرية لصاحل املنطقة كلهاً ،ل دولة بعينها يف اخلليج(.)32

ورغم أن مثة دعوات أكادميية لتعاون إسالمي أعمق،
تعكسها مفاهيم "األمن احلضاري لألمة اإلسالمية"(،)35

أما قراءة إيران هلذه األزمة اخلليجية ،فقد رّكزت على
ِ
كمحرك ومسبِّب هلا ،وأنه أعطى الضوء
دور الرئيس ترامب
ّ

و"نظام أمين إقليمي عريب-إسالمي"( ،)36فإن أزمة حصار
مؤثرا على توازانت اخلليج
قطر قد أكدت أن إيران تبقى طرفًا ً

األخضر للسعودية واإلمارات ملعاقبة قطر ،ما يفرض على

واملشرق العريب ،مهما كانت درجة اًلختالف العريب حول

طهران ضرورة أن تستثمر هذه التطورات اسرتاتيجيًّا ،بعد أن
أصبحت "وحدة الصف اخلليجي" طي املاضي؛ فاخلالفات

احنراف سياساهتا يف العراق وسورية.

اخلليجية عميقة وقدمية ،وتعود ألسباب سياسية واقتصادية

وبنيوية(.)33

لقد فتحت إيران موانئها أمام السفن القطرية للتقليل

(" )34األزمة اخلليجية :مسارات مفتوحة" ،يف :عز الدين عبد املوىل
واحلواس تقية (حمرران) حصار قطر ،مصدر سابق ،ص .027
( )35انظر :اندية حممود مصطفى" ،التدخالت اخلارجية ومسرية أزمات
املنطقة :التجربة التارخيية وآفاق املستقبل" ،يف :أسامة أمحد جماهد (حمرر

من أتثريات احلصار على الدوحة .بيد أن النجاح األبرز الذي
حققته طهران يف هذه األزمة ،رمبا هو إضعاف فرص السعودية

ومراجع) إيران والعرب :املصاحل القومية وتدخالت اخلارج ،برانمج
الدراسات احلضارية وحوار الثقافات -كلية اًلقتصاد والعلوم السياسية-

( )31راجع :سعيد احلا " ،تركيا وقطر رسائل سياسية وعسكرية" ،رأي
اليوم  .7102/2/2على الرابطhttps://goo.gl/bxbDNh:

جامعة القاهرة ،7112 ،ص .22

( )36راجع :ايسني سويد ،الوجود العسكري األجنيب يف اخلليج:

(" )32أردوغان يدعو حلل اخلالف مع قطر قبل هناية رمضان" ،رويرتز
 .7102/2/01على الرابطhttps://goo.gl/RdwhtU :
( )33راجع :فاطمة الصمادي" ،كيف قرأت إيران األزمة مع قطر؟
الوحدة اخلليجية أصبحت من املاضي" ،يف :عز الدين عبد املوىل

دعوة إىل أمن عريب إسالمي يف اخلليج ،بريوت :مركز دراسات الوحدة

العربية ،7117 ،ص .022 -022؛ أمحد صدقي الدجاين ،عمران ًل
طغيان :جتددان احلضاري وتعمري العامل ،القاهرة :دار املستقبل العريب،
 ،0227ص .025-021

واحلواس تقية (حمرران) حصار قطر ،مصدر سابق ،ص .20 -25
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ويف هذا السياق ،دعا وزير خارجية إيران ،حممد جواد

"وإزاء هذه التباينات اليت أحدثتها أزمة احلصار ابتت

ظريف ،إىل "طموذ أمين جديد يف املنطقةً ،ل يصبو إىل

منطقة القرن األفريقي أمام حتالفني مقرتحني ،يضم أحدمها

استبعاد اًلختالف يف الرؤى ،أو غض الطرف عن املشكالت

دول احلصار ،ابإلضافة إىل إريرتاي وجيبويت وأرض الصومال.

التارخيية ،بل هي أسلوب حيول دون تزايد النزاعات

يف مقابل حتالف آخر آخذ يف التشكل ،يضم قطر وإثيوبيا

والتحالفات املرحلية العقيمة"(.)37

والسودان ،ورمبا تركيا ،ابعتبارها إحدى الدول اليت لديها
عالقات وطيدة بكل من الدوحة من انحية ،والصومال،

أخريا ،فقد اختذت إثيوبيا موق ًفا من أزمة حصار قطر
و ً
يقوم على عدم التورط يف اخلالفات العربية–العربية ،وأتييد

والسودان من انحية اثنية .وقد اتضحت بعض معامل هذا
التحالف الناشئ رمبا يف زايرة رئيس وزراء إثيوبيا الدوحة

حرصا على استمرار
املساعي الكويتية ًلحتواء األزمة ،رمبا ً
عالقاهتا الوثيقة بدول اخلليج ،وتشجيع اًلستثمارات

وتوقيعه على اتفاقيات اقتصادية ودفاعية" .

اخلليجية.

خامتة( :مآالت األزمة اخلليجية):

()39

شق الصف
ويبدو أن "حصار قطر مل يسهم يف ّ
أيضا على القرن
اخلليجي فحسب ،وإطما ألقى بظالله ً
األفريقيً ،لسيما بعدما سعت دول احلصار إىل استقطاب

بعد مرور عام على أزمة حصار قطر ،رمبا ينبغي قراءة
تداعياهتا ومآًلهتا ،يف سياق سياسات إعادة تشكيل النظام
اإلقليمي يف الشرق األوسط ،اجلارية على قدم وساق حاليًا.

دوله بشىت وسائل الرتغيب والرتهيب .ففي حني أيدت إريرتاي

املفارقة يف هذه األزمة أن تداعياهتا السلبية قد انعكست

فضلت الصومال والسودان ،وكذلك
وجيبويت دول احلصارّ ،
إثيوبيا ،احلياد .ولذلك رفضت اًلستجابة ملطالب دول

على رابعي حصار قطر ،أكثر من الدوحة نفسها ،مبجرد
زوال أتثري "الصدمة" يف الشهور الثالثة األوىل من هذا

خصوصا يف القمة األفريقية اليت استضافتها يف يوليو
احلصار،
ً

احلصار.

 ،7102وفضلت احلياد على اًلحنياز إليها ،رغم اإلغراءات

على الصعيد اخلليجيً ،ل مبالغة يف القول أبن مصري

والعالقات الوطيدة معها .بل قام رئيس وزرائها ،هاله مريايم

جملس التعاون اخلليجي أصبح يرتاوح بني التجميد واإللغاء ،يف

ديسالني يف نوفمرب  7102أبول زايرة لقطر بعد احلصار ،ما

ظل توجهات اهليمنة لدى ثنائي الرايض/أبوظيب ،اليت ترفض

يعين أنه ابت يف الطرف اآلخر من وجهة نظر السعودية

بوضوح سياسات قطر ،وتتحسب من توجهات الكويت

واإلمارات"(.)38

وعمان ،سواء بسبب خطاهبا املتوازن إزاء إيران ،أم بسبب
ُ
نزعة البلدين لتمييز نفسيهما عن السياسات السعودية.

( )37حممد جواد ظريف" ،حنو طموذ أمين جديد يف املنطقة" ،العريب

اجلديد  .7102/2/71على الرابط:
https://goo.gl/ebDoqG
نقال عن :بدر شافعي" ،حصار قطر والتحالفات يف القرن
(ً )38

على الصعيد العريب ،أضافت أزمةُ حصار قطر مشكلةً
أخرى إىل سلسلة الصراعات العربية–العربية ،اليت تزيد من

األفريقي" ،العريب اجلديد  .7102/00/72على الرابط:

( )39املصدر نفسه.

https://goo.gl/dx6cM1
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العريب ،كما تعكس صفقات التسلح املوقعة مع الشركات

يدا من التدخالت اخلارجية،
الضعف العريب وتستجلب مز ً
سواء اإلقليمية أم الدولية ،بشكل يه ّدد مصاحل الشعوب

الدفاعية الرتكية يف معرض الدوحة الدويل للدفاع البحري
"دميديكس  ،"7102الرؤية املستقبلية هلذا التحالف،

العربية على حنو خطريً ،ل سيما يف ضوء انسياق بعض النظم

فعال يف مكوانت
واحلرص على أن تسهم أنقرة بشكل ّ
اقتصاداي ،فإن الطرفني
اًلسرتاتيجية الدفاعية القطرية .أما
ًّ
يهدفان إىل حتويل الطفرة التجارية املؤقتة إلعطاء زخم مستدام

العربية حنو جماراة املقاربة األمريكية ملكافحة اإلرهاب يف عهد
ترامب ،بل وافتعال أزمات عربية-عربية بدعوى "مكافحة
اإلرهاب" ،ما يؤدي إىل إفساح اجملال بصورة أكرب لتحكم

مستقبال ًل سيما يف جماًلت
للعالقات اًلقتصادية الثنائية
ً
التجارة والغذاء واإلنشاءات والصناعات الدوائية والنقل

العوامل والتدخالت اخلارجية يف تقرير شؤون املنطقة ومصري
شعوهبا ،اليت ابتت مهيئةً أكثر ًلنفجارات شعبية وجمتمعية،
بسبب عجز األنظمة العربية عن اجرتاح معادًلت سياسية

والصناعات البالستيكية وغريها من القطاعات"(.)41

ودميقراطية جديدة تنصف الشعوب وتعاقب النخب

جل ما ستحاول الدوحة فعله،
"أما ابلنسبة إليران ،فإن َّ

تصر على قمع املطالبات ابلتغيري واحلرية حتت
والقيادات اليت ّ

هو تعزيز اًلنفتاح اًلقتصادي ضمن اآلليات املتاحة .وألن

دعوى "مكافحة اإلرهاب" ،فيما هي املسؤولة عن ختليق البيئة

أيضا ،فهي غري معرتضة على اًلستفادة من
طهران تعي ذلك ً

السياسية واجملتمعية احملتقنة ،الدافعة لإلرهاب(.)40

هذا اًلنفتاح خاصة أن احملور الذي تقوده السعودية يف هذه

أما على الصعيد اإلقليمي ،فيمكن القول إن "قطر قد

اقتصاداي مع قطر ،وسياسيًّا
األزمة خدم مصاحل إيران
ًّ
وعسكرًّاي مع تركيا .وألن امللف النووي اإليراين سيبقى ساخنًا

حقيقي قريب لألزمة ،ما دفع الدوحة إىل تعزيز اًلعتماد على

التحوط القطرية اليت اعتمدت جزئيًا على الشق اًلقتصادي
مع إيران ستتعزز ،لكن دون اًلنتقال إىل شق سياسي أو

قطعت املرحلة األصعب يف التعامل مع دول احلصار ،وشرعت

يف عهد إدارة الرئيس األمريكي ،دوانلد ترامب ،فإن سياسة

يف التكيّف مع األوضاع اجلديدة اليت توحي بعدم وجود حل
تطور التحالف القطري-
النفس حتسبًا للمستقبل .كما ّ
الرتكي ،مع استضافة قطر أول قاعدة عسكرية تركية يف العامل

نظرا للتعقيدات اإلقليمية والدولية القائمة ،ابإلضافة
عسكريً ،

إىل خماطر انفتاح قطر على إيران يف هذا التوقيت ،مع عدم
جاهزية الطرفني ًلنفتاح حقيقي مع

( )40ملزيد من التفاصيل راجع:
 -أمحد يوسف أمحد" ،أتثري اإلرهاب يف جامعة الدول العربية

اإلقليمي يف ملفات أخرى"

والتكتالت العربية :أفكار للنقاش" ،السياسة الدولية ،العدد ،022

()42

استمرار التضارب

.

أيضا وضع أزمة حصار قطر ،يف إطار سياسة
مهم ً
ترامب وأخطاء حساابت إدارته ،األمر الذي ،ميكن أن يؤدي

كانون الثاين/يناير  ،7105ص .25 -21
 حممد فهاد الشاللده وأمحد حسن أبو جعفر" ،إشكالية التوسع يفهتم اإلرهاب يف املنطقة بدوافع سياسية" ،دراسات شرق أوسطية،
العدد  ،27صيف  ،7105ص .70 -05
 أجمد أمحد جربيل" ،تداعيات توسيع احلرب على اإلرهاب يف املنطقةالعربية" ،إدراك للدراسات واًلستشارات  .7102/2/21على الرابط:
https://goo.gl/54Ezcg

إىل انتعاش العالقة الروسية-الرتكية-اإليرانية ،مع احتمال
( )41علي حسني ابكري ،مصدر سابق.
( )42املصدر نفسه.
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انضمام قطر إىل هذه العالقة ،وأن مواقف تركيا وإيران
وتنسيقهما يف هذه األزمة الذي جتلّى يف زايرة وزير خارجية
إيران ألنقرة ،فضال عن بروز املوقف األملاين ودعوته الصرحية
لرفع احلصار عن قطر ،ميكن أن تؤدي إلضعاف موقف إدارة
خصوصا موقفي السعودية
ترامب وحلفائها يف اخلليج،
ً
واإلمارات(.)43
*****

( )43انظر :حسني حجازي" ،األزمة اخلليجية تعيد خلط التوازانت
اإلقليمية والدولية" ،األايم (رام هللا)  .7102/2/01على الرابط:

https://goo.gl/JLn5m8

16

