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تمهيد: 

ال تـزال المنطقـة العربيـة واقعـة تحـت سـطوة آثـار الربيـع العربـي الـذي بـدأ منـذ عـام 2011، وربمـا كانـت األزمة 
الخليجيـة هـي إحـدى تجلياتهـا؛ حيـث تعـرض النظـام اإلقليمـي فـي المنطقـة لهـزة عنيفـة دفعـت كل دولـة نحـو تشـكيل 
تكتـاٍت إقليميـة جديـدة مـن أجـل تحقيـق األهـداف والمصالـح التـي ترنـو إليهـا مسـتخدمة فـي ذلـك كل ما بوسـعها من 
أدوات ناعمة أو خشنة، وبينما توجهت كل من اإلمارات والسعودية إلى محاوالت إعادة إنتاج النظم القديمة، سعت 
قطر نحو تعزيز مشـروعات التغيير في المنطقة، وكانت حركات اإلسـام السياسـي بشـكل عام هي رأس الحربة في 

توجهها هذا وفي القلب منها؛ جماعة اإلخوان المسلمين. 

وبـدا أن القـوى اإلقليميـة حاولـت السـيطرة علـى حلفائهـا فـي المنطقـة العربيـة مـن أجـل نشـر أيديولوجيتهـا فـي 
المنطقـة، وذللـت ألجـل هدفهـا ذلـك إمكانياتهـا العسـكرية والماديـة والدبلوماسـية بعـد ثورات الربيع العربي، وقد سـعت 
قطـر التخـاذ موقـف متميـز مـن خـال منبـر سياسـاتها الخارجيـة، ورغـم عـدد سـكانها البالـغ الصغـر إال أن تمتعهـا 
بثـروات طبيعيـة كبيـرة مـن حقـول الغـاز الطبيعـي فـي الخليـج العربـي والتـي تتقاسـمها مـع إيـران سـاعدها علـى تمرير 

سياستها وقيامها بدور الوسيط بين الفصائل المتحاربة في العالم اإلسامي في فلسطين وأفغانستان ولبنان.

اعتبـرت دول الخليـج متمثلـة فـي اإلمـارات والسـعودية والبحريـن موجـات التغييـر فـي الوطـن العربـي باعتبارهـا 
مصـدر تهديـد بالـغ لبادهـا، فشـنت حرًبـا اقتصاديـة وسياسـية ضـد األنظمـة الوليـدة بهـدف إرباكهـا والقضـاء عليهـا، 
وكانـت هـذه إحـدى أهـم نقـاط اشـتعال األزمـة، فقـد دفعـت سياسـاتها هـذه األنظمـة الجديدة نحو قطـر التي تغرد خارج 

سرب آل سعود وآل زايد. 

وفـي ظـل موجـات االنتفاضـة العربيـة فـي 2011 لـم تقبـل دول الخليـج أيـة سياسـة خارجيـة منشـقة عنهـا، 
وتسـببت تلـك الموجـات فـي إحساسـهم بنـوع مـن الخـوف علـى ملكهـم، فمـن جهـة ُأِطيـَح بحـكام األنظمـة القديمـة فـي 
تونـس ومصـر وليبيـا، ومـن جهـة أخـرى تسـببت حـدة التوتـرات مـع إيـران فـي اسـتنفاد آخـر قطـرات صبـر دول الخليج 

على قطر.

كمـا كان لتدخـل إيـران وتركيـا باعتبارهمـا قـوى إقليميـة نصيـب كبيـر فـي هـذه األزمـة سـواء مـن خـال القواعـد 
العسـكرية أو المسـاعدات المتمثلـة فـي إقامـة جسـر جـوي للبضائـع، لذلـك علينـا فهـم العاقـة بيـن األزمـة الخليجيـة 
وتفاعـات القـوى اإلقليميـة لبيـان التأثيـر المتبـادل بيـن كا الطرفيـن، فهـل كانـت إيـران هـي سـبب األزمـة؟ ومـاذا عن 

اإلمارات صاحبة أعلى معدل تبادل تجاري معها؟ وماذا عن العاقات مع تركيا؟ 

إن الخليج العربي ُيعّد فاعًا إقليميًّا إلى حٍد كبيٍر بسـبب خصوصيته، لذا علينا التركيز على األسـباب الحقيقية 
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التـي تقـف خلـف األزمـة القطريـة وكيـف أثـرت علـى البيـت الخليجـي كلـه، فبعـد انهيـار اسـتقرار المنطقـة العربيـة 
وسـقوط بغـداد وانهيـار دمشـق وتراجـع دور القاهـرة أضحـى النظـام اإلقليمـي كلـه رهيًنـا بتوجهـات الـدول الخليجيـة، 
ومن هنا يمكننا قراءة النظام اإلقليمي العربي واستشـراف مسـتقبله، وهو ما تتسـاءل حوله هذه الدراسـة التي تبحث 

حول تداعيات أزمة الخليج المباشرة وغير المباشرة على المنظومة العربية وتحالفاتها اإلقليمية.

وذلك من خال العناصر اآلتية:

قطر ودول الخليج .. الخاف واالختاف	 

أسباب الحصار	 

تأثير األزمة على التحالفات في المنطقة العربية 	 

قطر ودول الخليج .. الخاف واالختاف:

منـذ اللحظـة األولـى مـن حيـاة الممالـك الخليجيـة عقـب االسـتعمار البريطانـي والصـراع علـى ترسـيم الحـدود بيـن 
قطـر واإلمـارات والسـعودية والبحريـن قائـم هنـاك، وتطـور األمـر مـن النزعـة الجغرافيـة إلـى الصراعـات السياسـية 
وانتهـاًء باالشـتباكات العسـكرية التـي وقعـت بيـن قطـر والسـعودية وكان مـن ضحاياهـا جنـدي سـعودي وجنديـان 

قطريان فيما يعرف بحادثة الخفوس1 .

بـدا األمـر وكأن األزمـة اشـتعلت عقـب خطـاب ألقـاه أميـر قطـر تميـم بـن حمـد آل ثاني أشـاد فيه بكل من حماس 
يـران فـي حيـن انتقـد حكومـات أخـرى فـي مجلـس التعـاون الخليجي، وكانـت الدوحة قد أعلنت اختراق وكالة األنباء  واإ
القطريـة لكـن األمـر فـي حقيقتـه ال يعـدو مجـرد افتعـال أزمـة تـؤدي إلـى قطـع السـعودية واإلمـارات والبحريـن ومصـر 
للعاقـات الدبلوماسـية مـع قطـر، وتبعتهـا كل مـن موريتانيـا والمالديـف وحكومـة اليمـن المنفيـة فـي حيـن خفضـت 

األردن وجيبوتي العاقات الدبلوماسية مع قطر2 .

وكانـت السـعودية واإلمـارات والبحريـن قـد أغلقـت الحـدود فـي وجـه الشـركات القطريـة للشـحن والطائرات وأعطت 
القطرييـن مهلـة أسـبوعين للخـروج منهـا، وفـي الوقـت ذاتـه أمـرت رعاياهـا بمغـادرة قطـر، فحجـم وسـرعة رد الفعـل 

الذي قادته دول التحالف يشير إلى أن التحركات كانت مخططة مسبًقا.

كانـت الخافـات بيـن السـعودية وقطـر قـد تجـددت فـي تسـعينيات القـرن الماضـي بعـد عجـز األولـى عـن حمايـة 

١ BBC News عربــي، العالقــات القطريــة - الســعودية: تاريــخ حافــل بالخالفــات والتوتــرات، )https://bbc.in/2Egr36F(، تاريــخ 
النشر: ٦ يونيو ٢٠١٧، تاريخ الدخول: ١٥ ديسمبر٢٠١٧.

2  BEN SMITH. QATAR CRISIS, HOUSE OF Commons Library, N8030,  Bublished on:  30 June 2017. Ac-

cessed on: 16 December 2017.
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الكويـت، وشـعرت قطـر بضـرورة صياغـة سياسـة خارجيـة مسـتقلة تحمـي اإلمـارة الصغيرة، وفـي عام 1995 أخفقت 
محاولـة لانقـاب علـى النظـام القطـري وكشـفت الحكومـة القطريـة بعـد ذلـك عـن تـورط السـعودية مـن خـال قبيلـة 
»آل مـرة« وقامـت بإسـقاط جنسـية بعضهـم وتهجيرهـم، ومنحـت اإلمـارات بدورهـا خليفـة بـن حمـد آل ثانـي األميـر 
القطري المتورط في تدبير هذا االنقاب الجنسـية اإلماراتية، وعلى إثر نشـر قناة الجزيرة القطرية لمحتوى مسـيء 
لمؤسـس المملكـة السـعودية الملـك عبـد العزيـز آل سـعود عـام 2002 وقعـت أزمـة دبلوماسـية بيـن البلديـن سـحبت 

السعودية على إثرها سفيرها من الدوحة3 .

في السـنوات األخيرة وال سـّيما بعد سـنوات الربيع العربي، حرصت قطر على اسـتخدام كل أدواتها الدبلوماسـية 
وعملـت علـى التوسـط بيـن جهـات كثيـرة خـارج سياسـات دول الخليـج إلـى حـٍد مـا، وخصوصـا السـعودية واإلمـارات، 
ونشـطت قطـر فـي الوسـاطة بيـن الجهـات الفاعلـة فـي مختلـف الصراعـات بغـرب آسـيا وغيرهـا، فسـمحت لحركـة 
طالبـان األفغانيـة بإنشـاء مكتـب تمثيـل فـي الدوحـة، وقامـت بمحاولـة التوسـط بيـن طالبـان والحكومـة األفغانيـة، كمـا 
أجـرت اتصـاالت مكثفـة مـع قيـادات جماعـة اإلخـوان المسـلمين وأصبحـت ملجـأ لكثيـر مـن قياداتهـا المطارديـن مـن 
دولهـم، وكانـت للدوحـة مبـادرات عديـدة فـي دعـم حركـة حمـاس، ومـن جهـة إيـران، فلـم تشـاطر قطـر معظـم دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، وعلـى رأسـهم السـعودية، العـداء تجـاه إيـران، بـل حافظـت علـى عاقـات عمـٍل معهـا 
وللبلديـن حصـص فـي واحـٍد مـن أكبـر حقـول الغـاز فـي منطقـة الخليـج العربـي، وحافظت على عاقاتها الدبلوماسـية 
مـع طهـران وكانـت تحـذر مـن التعليـق علـى التطـورات الداخليـة فـي الداخـل، ومـع ذلـك فالعاقة بيـن الدوحة وطهران 

كانت أكثر براجماتية من أي شيء يتعلق بالمبادئ أو السياسة4 .

تجـددت التوتـرات بيـن قطـر والحلفـاء عـام 2014، حيـث اشـتكت اإلمـارات مـن تدخـل قطـر فـي شـئونها، وكانـت 
قطر قد سـمحت للعديد من المنشـقين اإلماراتيين وأفراد جماعة اإلخوان المسـلمين وعلى رأسـهم يوسـف القرضاوي، 
رئيـس االتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين سـابًقا، والـذي اسـتمر فـي إلقـاء الخطابـات التـي تنتقـد النظـم الحاكمـة في 
السـعودية واإلمـارات، وتسـبب ذلـك فـي اسـتياء البلديـن وسـحبهما لسـفرائهما فـي الدوحـة ووصـف جماعـة اإلخـوان 
بـ»المنظمـة اإلرهابيـة«، ورغـم محـاوالت قطـر المتعـددة لـرأب الصـدع مـن خـال بعـض اإلجـراءات مثـل طـرد بعـض 
قيـادات اإلخـوان ومنـح البلديـن بعـض التعهـدات، لكـن نيـران الخافـات لـم تخمـد فسـرعان مـا وجهـت السـعودية 

واإلمارات اتهامات لقطر بعدم االلتزام بتعهداتها. 

وكانت قطر قد شـاركت السـعودية واإلمارات في اسـتعادة السـيطرة في البحرين من خال إرسـالها بعض قواتها 
للمشـاركة فـي »قـوات درع الجزيـرة« فـي أعقـاب الثـورات العربيـة، إال أنهـا ظلـت داعمـة للثـورات وحـركات التغيير في 
٣ نــون بوســت، الجــذور التاريخيــة الخــالف الخليجــي القطــري .. للخرائــط أحــكام، )https://bit.ly/2WoJvA4(، تاريــخ النشــر: ٢٨ مايــو 

٢٠١٧ ، تاريخ الدخول: ١٧ ديسمبر ٢٠١٧.

4		TALHA	KÖSE	and	UFUK	ULUTA	Ş.	Regional	Implications	of	the	Qatar	Crisis:	Increasing	Vulnerabilities	,	
SETA	PERSPECTIVE,	on:	31	jan	2017.	Accessed	on:	20	December	2017.
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أماكـن كثيـرة فـي الوطـن العربـي، ممـا جعـل بعـض الخبـراء يصفهـا بعـدم االتسـاق بيـن السياسـة الخارجيـة واألجنـدة 
الثورية وخصوصا في األوضاع المتعلقة بالخليج.

أسباب الحصار:

يمكننـا تلخيـص أسـباب مقاطعـة قطـر وحصارهـا فـي دعـم الدوحـة لبعـض الحـركات اإلسـامية السياسـية مثـل 
اإلخـوان المسـلمين وحمـاس وحـزب اهلل وحركـة طالبـان، باإلضافـة إلـى عاقاتهـا الوثيقـة بطهـران، وكانـت هـذه 
األسـباب قـد ُأعلنـت فـي بدايـة األزمـة باعتبارهـا األسـباب المباشـرة لهـا، ثـم أعلنـت دول الحصـار مجموعـة مـن 
الشـروط وطالبـوا قطـر بالموافقـة عليهـا وااللتـزام بهـا مـن أجـل فـك الحصـار عنها5 ، باإلضافة إلى هذا نجد مجموعة 

أخرى من األسباب الرئيسة لألزمة، على رأسها: 

أواًل: العاقة مع جماعة اإلخوان المسلمين:

بـدأ وفـود اإلخـوان إلـى الخليـج مـع تولـي جمـال عبـد الناصر الحكم، ال سـّيما مـع ارتفاع وتيرة القمع واالعتقاالت 
التي وصلت إلى إعدام عدٍد من قياداتهم في منتصف السـتينيات، وأعربت السـعودية عن رفضها اسـتضافتهم رغم 

٥ شملت هذه الشروط: 

أوًل: اعتــذار دول قطــر رســميا وعلــى لســان أمييرهــا تميــم بــن حمــد لجميــع الــدول الخليجيــة عمــا بــدر مــن قنــاة الجزيــرة مــن إســاءات، واإغــالق 
القناة بشكل فوري.

بعــاد كل عناصرهــا الموجــودة فــي  ثانًيــا: قطــع العالقــات مــع حركــة »اإلخــوان المســلمين« داخــل الدوحــة وخارجهــا ووقــف أي تمويــل لهــا، واإ
الدوحة، وقطع التمويل المالي مباشًرا كان أو غير مباشر. 

ثالًثــا: إغــالق جميــع الشــبكات والمواقــع والصحــف التــي أسســتها قطــر باســم شــركات أو أشــخاص لتكــون واجهــات بديلــة لإلعــالم الرســمي 
القطري، ومن بينها محطات تلفزة تم حصر قائمة كاملة بها. 

رابًعــا: قطــع العالقــات السياســية مــع إيــران، وتوجيــه األوامــر لإلعــالم القطــري بالتعامــل معهــا باعتبارهــا دولــة راعيــة لإلرهــاب أســوة بالمحطــات 
الخليجية األخرى كـ»العربية« و»سكاي نيوز«.

ن كان هنــاك تراجــع بشــأن حركــة  خامًســا: قطــع العالقــات بشــكل كامــل مــع حــزب هللا وحركــة حمــاس باعتبارهمــا منظمتيــن »إرهابيتيــن«، واإ
حماس.  

سادًســا: عــدم اســتقبال دولــة قطــر ألي معارضيــن للــدول الخليجيــة علــى أراضيهــا، أو تجنيســهم، وتســليمهم فــوًرا إلــى ســلطات بالدهــم، 
وبالفعل سلمت الحكومة القطرية المعارض السعودي، محمد العتيبي، وأسرته إلى السلطات السعودية.

سابًعا: إغالق مراكز ومعاهد بحثية تمولها قطر ومقراتها في الدوحة، وكذلك إغالق مراكز مماثلة في الخارج. 

ثامًنا: تعهد دولة قطر بعدم اتخاذ أي مواقف سياسية تتعارض مع دول خليجية أخرى أو ُتلحق أي ضرٍر بها. 

تاســًعا: عــدم الدخــول فــي أيــة تحالفــات سياســية أو عســكرية مــع دول إقليميــة، يمكــن أن تتعــارض مــع المصالــح الســتراتيجية لــدول الخليــج، 
يران. في إشارة إلى تركيا واإ

عاشًرا: تطبيع العالقات مع السلطات المصرية، ووقف أي حمالت إعالمية ضدها.
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أنهـا كانـت ترحـب بـكل الجماعـات اإلسـامية وعللـت ذلـك بـأن اإلخـوان ُتعـدَّ جماعـة سياسـية بالدرجـة األولـى علـى 
خـاف الجماعـات السـلفية التـي لـم تقبـل الخـروج علـى الحاكـم ولـم تطمـح إلنشـاء أيـة أحـزاب سياسـية، فكانـت قطر 
هـي وجهـة أفـواج مـن أفـراد اإلخـوان المسـلمين التـي رحبـت بهـم وقلدتهـم العديـد مـن المناصـب، ومـن هنـا بـدأت 
السـعودية فـي القلـق إزاء تنامـي نفـوذ اإلخـوان علـى حدودهـا، وكغيرهـا مـن دول الخليـج شـعرت بالقلـق إزاء تهديـد 

الشرعية الملكية بسبب حركات اإلسام السياسي6 .

أصبحـت عاقـة اإلخـوان وقطـر أكثـر وضوًحـا بعـد االنتفاضـات العربيـة التـي برزت فيها سياسـات قطر الخارجية 
التي دعمت حكومة اإلخوان في مصر بعد ثورة يناير وسمحت لحركة حماس بتأسيس مكتب سياسي في الدوحة، 
وكانت العاقة في الحقيقة تعود إلى حوالي سـتين عاًما مضت، عندما منحت قطر جنسـيتها ألكبر علماء اإلخوان 
وهو يوسف القرضاوي وغيره، وكان االنقاب على حكومة اإلخوان في مصر الذي حظي بالدعم السعودي وتراجع 

موجات التغيير العربية سبًبا في إضعاف الموقف القطري7 .

وكانت العاقات القطرية مع جماعة اإلخوان المسـلمين قد شـهدت تحسـًنا كبيًرا منذ عقود، وبرزت تلك العاقة 
بعـد تأسـيس قنـاة الجزيـرة وتصديـر قطـر لقيـادات اإلخـوان السياسـية والفكرية في اإلعـام العربي لتوجيه الرأي العام 
التحالـف  مسـتوى  إلـى  والشـراكة  التفاهـم  مسـتوى  مـن  العاقـة  هـذه  نقـل  علـى  العربـي  الربيـع  وسـاعد  العربـي، 
االسـتراتيجي بعد وصول الجماعة إلى سـدة الحكم في مصر؛ حيث شـاركت مع الدوحة مختلف أجندتها السياسـية، 
ولكـن اإلطاحـة التـي تعرضـت لهـا الجماعـة علـى يـد المؤسسـة العسـكرية، عّرضـت تلـك العاقـة لاهتـزاز الشـديد، ال 
سـّيما بعـد الضغـط علـى األميـر حمـد للتنـازل وغلـق قنـاة الجزيـرة مباشـر مصر، وربما تسـليم العـرش البنه، منذ ذلك 
الوقـت والعاقـة بيـن اإلخـوان وقطـر فـي انحسـار شـديد، إال أن خطـاب الدوحـة ظـلَّ علـى موقفـه الرافـض لمـا حـدث 
فـي القاهـرة والتعامـل مـع االنقـاب بصفتـه انقاًبـا على الشـرعية، مما اسـتفز دول الخليـج، فجاءت األزمة الخليجية 

مؤخًرا كتجٍل جديد لمساحات االختاف بين قطر ودول الحصار.

اعتمـدت قطـر علـى سياسـة األبـواب المفتوحـة واالحتضـان وتقديـم الدعـم المالـي واإلعامـي الواسـع للمعارضين 
السياسـيين، علـى عكـس اإلمـارات والسـعودية اللتيـن عمدتـا إلـى ماحقتهـم وحصارهـم أمنيًّا، ولهذا التباين تفسـيرات 
مختلفـة، واحـد مـن بيـن هـذه التفسـيرات يرجـع إلـى أن تعـداد سـكان قطـر وفـق تعـداد عـام 2010 هـو 700 ألـف 
نسـمة، وهو عدد قليل على مسـتوى العالم العربي، مما يجعل توجيهها للرأي العام والسـيطرة على مجريات األمور 
السياسـية أسـهل كثيـًرا بخـاف السـعودية واإلمـارات اللتيـن تتمتعـان بكثافـة سـكانية عاليـة، ممـا يزيد مـن تخوفاتهما 

6  David Roberts. “Qatar, the Ikhwan, and Transnational Relations in the Gulf,” Project on Middle 
East Political Science,(https://bit.ly/2FU5wl3),  on: 18 March 2014. Accessed on: 24 December 
2017.

7  James M. Dorsey. Gulf Crisis: Rewriting the Political Map?, Rsis Commentary, no 114,  on: 8 june 
2017. Accessed on: 24 December 2017.
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من توسـع اإلخوان وامتاكهم لزمام األمور، في حين ترى مقاربة أخرى أن كثرة الخافات وصغر المسـاحة والحذر 
اإلقليمـي لـدى قطـر أدت إلـى اسـتعانتها بفكـر ذي شـعبية عريضـة يخالـف الـدول التـي تحـاول السـيطرة عليهـا 

ومحاصرتها8 .

ثانًيا: اإلرهاب والجزيرة:

تتهـم دول الحصـار الحكومـة القطريـة بدعمهـا اإلرهـاب ممثـًا فـي التنظيمـات الجهاديـة والدينيـة، كتنظيم الدولة 
البحرينيـة،  العاصمـة  فـي  والمتمرديـن  للسـعودية،  الشـرقية  المنطقـة  فـي  القاعـدة  وتنظيـم  )داعـش(،  اإلسـامية 
والمتمرديـن الحوثييـن فـي اليمـن، وشـمل االدِّعـاء دعـم قطـر لبعـض الميليشـيات فـي ليبيـا، بل ووصفهـم للمواجهات 
فـي ليبيـا بأنهـا »حـرب بالوكالـة بيـن القطرييـن واإلماراتييـن« والتـي كانـت أحـد العوامـل التـي حالـت دون تحقيـق 

االستقرار في ليبيا، واالتهام بدعم اإلرهاب هو أمر من السهولة بمكان استخدامه في الشرق األوسط9 .

السـماح  ُأطلقـت عـام 1996، وتبعـت سياسـة  بالعربيـة  ناطقـة  إخباريـة  قنـاة  فهـي  الجزيـرة،  قنـاة  أمـا عـن 
للصحفييـن باإلبـاغ عـن األخبـار كمـا يرونهـا، حسـب مـا هـو معلـن عنهـا، وتمكنـت مـن جـذب جمهـور كبيـر ُيقـدَّر 
بعشـرات الماييـن مـع تحقيـق تغطيـة ديناميكيـة جيـدة لألحـداث، انتقـدت مـن خالهـا الكثيـر مـن السياسـات العربيـة 

مع االحتفاظ بخطوط حمراء فيما يخص السياسة القطرية.

وتمكنـت القنـاة مـن الوصـول إلـى الصـدارة العالميـة بعـد أن اسـتطاعت تقديـم العديـد مـن التحقيقـات والحـوارات 
المباشـرة مـع قـادة تنظيـم القاعـدة، وعلـى رأسـهم أسـامة بـن الدن بعـد أحـداث 11 سـبتمبر، وسـاعدها هـذا علـى 
إطـاق النسـخة الجديـدة الناطقـة باإلنجليزيـة عـام 2006، والتـي فـازت بالعديـد مـن الجوائـز العالميـة وقدمـت 
عمليـات البـث ألكثـر مـن مائـة بلـد، فـي ذلـك تقـول خبيـرة اإلعام العربـي »نهى ملور«: »إذا تابعت تغطية القناتين، 
فإنـك لـن تصـدق أن هـذه هـي العامـة التجاريـة نفسـها«، ومنـذ العـام 2013 والقنـاة تنفـق مبالـغ ضخمـة القتحـام 

السوق األمريكية لكن القناة أغلقت عام 2016. 

وتعـد الجزيـرة أداة القـوة الناعمـة لقطـر، فمنـذ تأسيسـها فـي 1996 كانـت القنـاة سـبًبا رئيسـيًّا فـي كثيـر مـن 
خافاتهـا مـع المجتمـع الخليجـي خاصـة والعالـم العربـي عامـة، ومؤخـًرا تعـرض العاملـون فـي القنـاة إلـى كثيـر مـن 
االنتهـاكات حـول العالـم ممـا دفـع المجتمـع الدولـي المعنـي باإلعـام وحرية الصحافة إلى تبني الدفاع عن صحفييها 

الذين تعرضوا لاعتقاالت أو االغتيال.

https://bit.( فرانــس ٢٤،  للســعودية واإلمــارات؟،  األكبــر  لقطــر والخصــم  الحليــف األول  اإلخــوان  كيــف أصبــح  فجــري:  ســفيان    ٨
ly/2G3Q5WN(، تاريخ النشر: ١٤ فبراير ٢٠١٣، تاريخ الدخول: ١٣ ديسمبر ٢٠١٨.

9  Regional Diary. The Qatar Gulf, rising Kashmir, (https://bit.ly/2S6fNR5), on 13 June 2017 Ac-
cessed on: 22 December 2017.
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وفـي عـام 2002 وقعـت القنـاة فـي أزمـة دبلوماسـية عقـب بثهـا محتـوى لمعـارض سـعودي وعلـى إثـره قامـت 
السـعودية بسـحب سـفيرها فـي الدوحـة وطـرد الصحفييـن ومحاولـة اعتـراض بـث القنـاة علـى القمـر الصناعـي، أمـا 
فـي مصـر فقـد ألقـي القبـض علـى عـدد مـن موظفـي القنـاة وطالبـت مصـر مراًرا بإغاقها بشـكل كامـل10 ، وفي ضوء 
رؤيـة كثيـر مـن الباحثيـن للقنـاة باعتبارهـا منبـًرا ألنصـار اإلخـوان المسـلمين وغيرهم من المعارضين السياسـيين كان 
من أولى المطالب السياسية غلق القناة التي سعت قطر جاهدة في بنائها وتطويرها وتضخيم أدوارها اإلعامية11.

لكـن األحـداث التـي عاشـتها قنـاة الجزيـرة لـم تؤثـر عليهـا مثلمـا فعـل الحصـار، فمـن المؤكـد أن مطالبـة دول 
التحالـف بإغاقهـا كشـرط لفـك الحصـار عـن قطـر قـد سـيطر علـى مجالـس إدارتهـا، وبعـد مـدة خففـت المطالـب إلـى 
الدوحـة هـذا األمـر شـأًنا داخليًّـا، وصـرَّح وزيـر  للقنـاة واعتبـرت  عـادة هيكلـة  إجـراء إصاحـات وتغييـر جـذري واإ
خارجيتهـا محمـد بـن عبـد الرحمـن بـأن الدوحـة رغـم رغبتهـا فـي إجـراء حـوارات حـول مجموعـة مـن القضايـا إال أنهـا 
لـن تتفـاوض حـول شـئونها الداخليـة، ويـرى أنصـار الموقـف القطـري أن نهايـة قناة الجزيـرة ال تعني بالضرورة إنهاء 
األزمـة الخليجيـة، بوصـف الحـل رهـن السياسـة الخارجيـة للبـاد التـي سـتضطر الحكومـة إلـى تغييرهـا دون شـك إذا 
أرادت إنهـاء عزلتهـا الحاليـة، وبنـاء علـى ذلـك سـتضطر الجزيـرة إلـى تخفيـف حـدة خطابهـا اإلعامـي بمـا يتماشـى 

مع السياسات الجديدة12.

تأثير األزمة على التحالفات في المنطقة:

أواًل:  قطر والدفاعات المشتركة:

ُتعـّد القـدرات الدفاعيـة القطريـة متواضعـة للغايـة، فعـدد العامليـن الناشـطين فـي القوات المسـلحة القطرية حوالي 
11.800 موظـف، ولتعزيـز هـذه القـدرات فهنـاك طريقتـان: إنشـاء تحالفـات عسـكرية، واالسـتثمارات فـي األسـلحة 

المتقدمة. 

ومنـذ زمـن تعتمـد قطـر علـى الطريقـة األولـى، ولـم يكـن االتفـاق الثنائـي مـع تركيا هـو األول من نوعه فقطر من 
أولـى الـدول الخليجيـة التـي تمتلـك قاعـدة عسـكرية أمريكيـة، ففـي عـام 1992 وقعـت واشـنطن والدوحـة اتفاًقـا 
للتعـاون الدفاعـي، واسـتمر هـذا االتفـاق ليصـل فـي عـام 2013 إلـى اتفاقيـة »دكا« التـي أسـفر عنهـا وجـود 10 
آالف جنـدي أمريكـي فـي قطـر، وأنشـئت قاعـدة جويـة قويـة اسـتخدمتها الواليـات المتحـدة فـي معاركهـا ضـد تنظيـم 
الدولـة »داعـش«، وتعـد نقطـة ارتـكاز للقـوات األمريكيـة العسـكرية فـي الشـرق األوسـط، وبهـذا أصبحـت قطـر مركـًزا 

10 Gregg Carlstrom, What’s the Problem With Al Jazeera ?

11 BEN SMITH, Ibid.

12  Kevin Ponniah, BBC News, Qatar crisis: Can Al Jazeera survive?, (https://bbc.in/2mtq1t3). On: 
8 June 2017. Accessed on: 25 December 2017.
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رئيسيًّا للتشغيل بالنسبة للدفاعات األمريكية.

ومـن هنـا، يمكـن أن نتسـاءل حـول السـبب وراء اشـتراك قطـر مـع تركيـا فـي قاعـدة عسـكرية واحـدة رغـم وجـود 
قاعـدة أمريكيـة كبيـرة علـى أراضيهـا، فقـد كانـت إدانـة الرئيـس األمريكـي ترامـب لسياسـة قطـر الخارجيـة أحـد مظاهر 
الريبـة فـي موقـف الواليـات المتحـدة منهـا والتزامهـا بالدفـاع عنهـا حـال تطـور األزمـة بينهـا وبيـن جيرانهـا وتطـور 
الحصـار وتغيـر أسـاليبه، وكان قـرار البرلمـان التركـي بنشـر قـوات دفـاع فـي قطـر بمنزلـة نقطـة تحـول رئيسـية أكـدت 
سـعي قطـر نحـو توسـعة نطـاق نفوذهـا السياسـي والعسـكري، فنشـر هـذه القـوات يعـزز مـن قدراتهـا وقـوة مشـروعها 
اإلقليمـي فـي الشـرق األوسـط، فالقـوات اإلضافيـة ال تفيـد تركيـا وحدهـا، فتنوع الحاميات األجنبيـة األمريكية والتركية 

ُيشكِّل حجر زاوية في االستراتيجية القطرية طويلة األجل لضمان أمن نظامها السياسي13 .

يرى بعض المهتمين بالشأن القطري أن تخوفات قطر من القاعدة األمريكية كانت السبب وراء إنشاء القاعدة 
التركيـة، ففـي حـال تطـورت األوضـاع بيـن الواليـات المتحـدة وقطـر، فلـن يكـون للقواعـد الدفاعيـة دور فـي التغطيـة 
علـى القضايـا األخـرى، واسـتضافة المنشـآت األمريكيـة العسـكرية ال يمنـح صـكًّا أبيـَض لتجاهـل القضايـا األمريكيـة 
غاقها اسـتجابة لتغير  األمنيـة األخـرى، فقـد شـهد التاريـخ األمريكـي الحديـث تأسـيَس عـدٍد مـن القواعـد العسـكرية واإ

األوضاع، فالموقف القطري في هذا اإلطار مهما كانت قوته فهو ال يحظى بمناعة مطلقة.

كمـا وقَّعـت قطـر صفقـة بقيمـة 12 مليـار دوالر لشـراء طائـرات مقاتلـة مـن طـراز F15 مـن الواليـات المتحـدة، 
وأُْبـِرم البيـع فعليًّـا فـي اجتمـاع ُعِقـد فـي واشـنطن بيـن جـون ماتيـس وزيـر الدفـاع األمريكـي ونظيـره القطـري، وكان 
ذلـك بعـد أيـام مـن اتهـام ترامـب قطـر بتمويـل اإلرهـاب »علـى مسـتوى عـاٍل جـدًّا« وهـو مـا نفتـه قطـر، فـي تناقـٍض 
واضـٍح بيـن تصريحاتـه وتصريحـات وزارة الدفـاع األمريكيـة التـي أشـادت بالتـزام قطـر تجـاه األمـن اإلقليمـي قبلهـا 

بأيام. 

يمكـن القـول بـأن ترامـب هـو صاحـب الضـوء األخضـر للحملـة التـي خاضتهـا السـعودية بعد صفقة أسـلحة كبيرة 
تمـت بيـن الواليـات المتحـدة والسـعودية التـي تعـد حليفهـا الرئيـس فـي المنطقـة، وقـد سـعت سـعًيا حثيثًـا إلـى حمـل 
إدارة ترامـب علـى اتخـاذ خطـوات لعـزل اإلمـارة الغنيـة بالغـاز منـذ وقـت سـابق، وعـدم التعقيـب علـى إغـاق الحـدود 

والمجال الجوي أمام الخطوط القطرية وقطع العاقات الدبلوماسية معها. 

ثانًيا: التقارب القطري التركي:

مـع بدايـة األزمـة القطريـة أسـرعت تركيـا فـي إنشـاء قاعـدة عسـكرية فـي قطر، وكان الهـدف منها الحيلولة دون 
تطـور الحصـار إلـى تدخـل عسـكري، لكـن بنـاء العاقـات التركيـة القطريـة ليـس وليد األزمة الحاليـة، فالتناغم بينهما 
في المواقف كان واضًحا منذ ثورات الربيع العربي وتقارب عاقات الدولتين بدول الربيع العربي، والعاقات التركية 
13 IISS, Military Balance 2017, Routledge, London 2017 (https://bit.ly/2FYyNu6).



10 األزمة القطرية 
والتحالفات اإلقليمية  في المنطقة العربية

www.arkan-srp.com أركان للدراسات واألبحاث والنشر

القطريـة فـي كل األحـوال إحـدى السـبل التـي تتيـح لقطـر اإلبقـاء علـى بعـض خياراتهـا مفتوحـة والحفـاظ علـى بعـض 
المجـاالت للمنـاورة فـي ظـل الحصـار الخليجـي، مـع األخـذ فـي االعتبار أن القاعدة العسـكرية التركية القطرية ليسـت 
بديـًا للقاعـدة األمريكيـة فـي قطـر بـل هـي ضمـن اسـتراتيجيات الدوحـة لتنويـع شـبكة الشـركاء الدفاعييـن فـي الباد، 
مـع توفيـر المزيـد مـن الحمايـة والدعـم مـن ِقبـل الـدول المؤثـرة فـي المنطقـة فـي ظـل ارتفـاع المخاطـر مـن قبـل دول 
الحصـار، كمـا شـمل الدعـم الجانـب اللوجسـتي فتـم إرسـال شـحنات مـن المنتجـات الغذائيـة بديـًا عـن المنتجـات 

الخليجية التي ُمنعت بسبب الحصار14 .

ولم تقتصر معاهدة الدفاع التركي القطري على إنشـاء قاعدة عسـكرية فحسـب، فعندما قررت تركيا وقطر عقد 
االتفاقيـة؛ ُنـصَّ فيهـا علـى إنشـاء مجموعـة تحتـوي علـى 500 إلـى 600 وحـدة فـي قطـر، ثـم رفعـت إلـى مقـر فرقة 
تكتيكيـة مشـتركة، كمـا تضمنـت االتفاقيـة أنـه سـيتم إجـراء مهمـة تدريـب مشـتركة إضافيـة بيـن قـوات الـدرك التركيـة 
وقـوات األمـن الداخلـي القطريـة، وتبيـن المعاهـدة بوضـوح أن اإلدارة التركيـة تـرى قطـر حليًفـا متشـابه العقليـة عندما 

يتعلق األمر بشئون الشرق األوسط15 .

هناك من يرى أن وجود قاعدة تركية في قطر يشـبه الحامية التركية الموجودة في سـوريا لحماية قبر سـليمان 
شـاه16، ال سـّيما أن المعاهـدة ليسـت ملزمـة لتركيـا بالدفـاع عـن قطـر فـي حالـة العـدوان فاالتفـاق دبلوماسـي وليـس 
قانونيًّـا، لكنـه يبتعـد عـن مجـرد اللفتـة الرمزيـة بيـن الدولتيـن متشـابهتي األفـكار والسـلوك الدبلوماسـي مـع تأمـل 

األهداف الجيوسياسية للوجود العسكري التركي في قطر. 

وفـق حسـابات أنقـرة االسـتراتيجية، تـم نشـر الجيـش التركـي بـدًءا مـن شـرق البحـر األبيـض المتوسـط وحتـى 
القـرن اإلفريقـي، وحاولـت تركيـا أن توصـل الوجـود العسـكري مـن مرحلـة تـوازن عسـكري إلـى مرحلـة توسـعة مجالها 
االسـتراتيجي، فعملت من خال هذا الحضور على إبراز مسـتوى جديد من النفوذ السياسـي والقوة العسـكرية، ويرى 
بعض الخبراء أن وجود تركيا في الخليج وفًقا لاتفاقية القطرية في 2015 كان الغرض منه إظهار القوة الناعمة 
لتركيـا باسـتخدام الشـراكة االسـتراتيجية وتوفيـر بيئـة أمنيـة إقليميـة تعكـس وضًعـا متقلًبـا وغيـر متوقـع، باإلضافـة 
لتأميـن النظـم السياسـية الحليفـة وأهمهـا النظـام السياسـي القطـري اسـتفادة مـن درس الثـورات المضـادة فـي بـاد 
الربيـع العربـي، وبهـذا يكـون لتركيـا دور أكبـر فـي المنطقـة وتوازناتهـا، وبمجـرد اكتمـال القاعـدة العسـكرية سـتزيد 
أنقـرة مـن فرصتهـا االسـتراتيجية، كالمينـاء الـذي ترسـو عليـه كمـا هـو الحـال فـي القاعـدة األمريكيـة واسـتخدامها 

لميناء عائد.

١٤  سعيد الحاج: القاعدة العسكرية التركية بقطر.. السياق والدللت، الجزيرة نت، )https://bit.ly/2Ufbdxa(، ١٢ يونيو 2017.

15		BülentAras	Pınar	Akpınar.	Turkish	Foreign	Policy	and	the	Qatar	Crisis	,	Istanbul	Policy	Center-Sabancı	
University-Stiftung	Mercator	Initiative),	on:	August	2017.	Accessed	on:	28	December	2017.

16	Pınar	Akpınar.	Al	Jazeera,	(https://bit.ly/2DAcQjs).	Accessed	on:	7	December	2017.
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وقـد كشـفت األزمـة القطريـة عـن ترتيـب القـوى اإلقليميـة الفاعلـة ودورهـا فـي المنطقـة، فانقسـمت السـاحة 
الخليجيـة إلـى دول منبـوذة إقليميًّـا »النمـوذج القطـري«، ودول تحظـى بالزعامـة اإلقليميـة »النمـوذج السـعودي«17، 
ودول مثيـرة للقاقـل أو مقلقـة بالفعـل »النمـوذج اإليرانـي«، والمدافـع اإلقليمـي »النمـوذج التركـي«18، فيمـا تقـف 
الكويـت موقـف الوسـيط بيـن األطـراف إلـى جانـب تركيـا مـن أجـل حـل األزمـة، إضافـة إلـى دعـم قطـر علـى مسـتوى 
المساعدات الغذائية، وتضم إليها المساعدات اإليرانية عبر مّد جسٍر جويٍّ إلى قطر لتوفير االحتياجات األساسية. 

وبشـكل عـام، فإنـه بإمكاننـا القـول إن دول الحصـار تحـاول تقمـص دور القـوى العالميـة فـي المنطقة، من خال 
منـع غيرهـا مـن التفـوق عليهـا خشـية أن يـؤدي هـذا إلـى فقدانها السـيطرة على السـاحة أو فقدهـا الوجاهة اإلقليمية 
فـي المحافـل الدوليـة، ومـن خـال منـع الـدول الصغيـرة مـن اكتسـاب قـوة قـد ترفـع مـن مرتبتهـا، فارتفـاع قـدر الـدول 
الصغيـرة يقلـل مـن الـوزن الفعلـي –  فـي ميـزان السياسـة الدوليـة – لـدول الزعامـة19، أمـا مـن حيـث التفاعـل بيـن 
أدوار القوى اإلقليمية فتتعدد المسـتويات من نزاع بين دول الحصار ودول الممانعة، إلى مسـاعدة كما في العاقة 
يـران وتركيـا، إلـى مشـاركة فـي هـذا الحيـز وتدخـل فيـه مثـل مصـر والكويـت والواليـات المتحـدة، فمصـر  بيـن قطـر واإ
تشـارك فـي الحصـار والكويـت تعمـل علـى الوسـاطة بيـن الطرفيـن فـي مشـاركة دبلوماسـية وتمنـح الواليـات المتحـدة 
مباركتهـا والضـوء األخضـر للطرفيـن، فقـد عمـدت دول الحصـار ودول الممانعـة إلـى جـذب الواليـات المتحـدة إلـى 
مكانياتـه مـن أجـل توجيـه السياسـة الجديـدة للواليـات المتحـدة  معسـكرها بـكل مـا لديهـا مـن قـدرات، كل بأسـلوبه واإ

ممثلة في إدارة ترامب كحليٍف وداعم أساسي في الحصار أو ضده. 

وفـي سـيناريوهات موازيـن القـوة، فـإن دول الحصـار تمتلـك العديـد مـن العوامـل التـي تضمـن لهـا الفـوز المؤكـد 
فـي تحقيـق مبتغاهـا، وتجعـل مـن شـروطها واجبـة النفـاذ، بـل تعمـل أيًضـا علـى جـذب متحالفيـن جـدد خـارج إطـار 

منطقة الخليج ممن يجنون ثمار هذا التحالف. 

ثالثًا: استراتيجيات التأثير على الفاعلين الدوليين:

وجـود لوبـي سـعودي فـي الواليـات المتحـدة يعتمـد علـى االسـتثمارات الخليجيـة وقيمتهـا فـي العالم اإلسـامي هو 
مدادها  أمـر ال يخفـى علـى أحـد، وقـد سـاندت اإلمـارات المملكـَة مـن خـال العمـل على تقوية سـفارتها في واشـنطن واإ

بما يؤهل سفيرها يوسف العتيبي أن يكون له عاقات تمثل قوة ضغط.

١٧  الزعيــم اإلقليمــي: تمــارس الدولــة هــذا الــدور إذا توفــرت لهــا إمكانيــات كبيــرة ومتنوعــة مقارنــة بالــدول األخــرى فــي نطــاق النظــام اإلقليمــي 
الذي تنتمي إليه فتتحرك على نحو يجعلها محور التفاعالت في ذلك اإلقليم فتؤثر في أنماط التحالفات.

١٨  المدافــع اإلقليمــي يتميــز هــذا الــدور باقتصــاره علــى منطقــة جغرافيــة محــددة، تحــاول تحمــل مســئولية محــددة فــي حمايــة دولــة أو أكثــر 
من التدخل الخارجي في المنطقة.

١٩  يونــس مؤيــد يونــس: أدوار القــوى اآلســيوية الكبــرى فــي التــوازن الســتراتيجي فــي آســيا بعــد الحــرب البــاردة وآفاقهــا المســتقبلية، األردن، 
األكاديميون  للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ٢٠١٥.
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لـم تنتبـه قطـر إلـى تأثيـر اللوبـي اإلماراتـي والسـعودي وتوظيـف طاقته ضدها بهذه الصورة، لكنها اسـتدركت هذا 
األمـر فـي بدايـة األزمـة القطريـة فاتبعـت هـي األخـرى اسـتراتيجية موازيـة تعتمـد علـى الشـّق الدبلوماسـي والضغـط 
الممثـل فـي صفقـات التسـليح، ولقـي توجههـا هـذا ترحيًبـا فـي الواليـات المتحـدة بسـبب مـا تمـر بـه مـن تقشـف 
اقتصـادي ممـا انعكـس علـى خفـوت حـدة النقـد الموجـه لهـا مـن اإلدارة األمريكيـة، وبهـذا تحولـت األزمـة إلـى أزمـة 

إقليمية يلزم حلها في هذا اإلطار فحسب، وقد خفف هذا الضغط الدولي بشكل كبير20 .

وكانـت اسـتراتيجية السـعودية قائمـة علـى التأثيـر فـي اإلدارة األمريكيـة مـن خـال تصريحـات دعـم قطـر لإلرهاب 
وتصنيفهـا كدولـة معاديـة للمصالـح األمريكيـة، لكـن الموقـف األمريكـي تغيـر مـع اسـتخدام اسـتراتيجية صفقـات 
التسـليح األمريكـي طويلـة األجـل، وال سـيما مـع التأثيـر علـى سـوق النفـط، ففـي ظـل االتهامـات التـي تشـير إلـى 
محاولـة ترامـب تسـييس منظمـة »األوبـك« عقـب إعانـه موافقـة الملـك سـلمان بـن عبـد العزيـز علـى طلبـه بزيـادة 
إنتاج النفط وذلك بعد أسـبوع من إعان منظمة الدول الُمصدِّرة للنفط »أوبك« قراًرا مشـابًها، وهو أمر يخدم الدول 
الكبرى المسـتورة للنفط وعلى رأسـها الصين وأمريكا، ال سـّيما في ظل فرض العقوبات على إيران، وهنا يدور سـؤال 

مهم: هل بإمكان السعودية فعًا أن تزيد إنتاجها من النفط21؟!

وهكـذا تسـتمر االسـتراتيجيات واالسـتراتيجيات المضـادة مـن كل مـن دول الحصـار والممانعـة مـن أجـل التأثيـر 
علـى فاعـل دولـي كالواليـات المتحـدة األمريكيـة، لكـن هـذه الخطـوات واالسـتراتيجيات مكلفـة وباهظـة الثمـن فـي ظـل 

إهمال وتجاهل لشعوب الخليج خاصة والشعوب العربية عامة.

كمـا سـاهمت األزمـة فـي إظهـار دور إيـران المؤيـد لقطـر والمناهـض إلجـراءات الحصـار، فرغـم اختـاف موقـف 
كل منهمـا تجـاه األزمـة السـورية وقيـام قطـر بسـحب سـفيرها فـي طهـران كمـا فعلـت السـعودية؛ إال أن إيـران فتحـت 
مجالها الجوي للطيران القطري وعملت على المشـاركة في سـد العجز الناتج عن نقص المواد الغذائية في السـوق 
القطـري نتيجـة إغـاق الحـدود البريـة بينهـا وبيـن السـعودية، ووقعـت اتفاقيـة تقضـي بتوفيـر ممـر تجـاري بـري 
للصـادرات التركيـة إلـى قطـر، وأظهـرت قطـر بدورهـا جانًبـا مـن تقديـر موقـف إيـران فـي أزمتهـا، وقررت المشـاركة في 

مؤتمر األستانة الذي دعت له روسيا للتواصل لحل األزمة السورية22 .

واحتلت تركيا بدورها دوًرا مهًما في النظام اإلقليمي الخليجي من خال األزمة القطرية تفّوق على دور إيران؛ 
حيـث بـادرت قبـل بـدء الحصـار بإرسـال الناطـق باسـم الرئيـس التركـي »إبراهيـم كاليـن« ووزيـر المواصـات التركـي 

https://bit.( الجزيــرة،  ميــدان  جيرانهــا؟،  أطمــاع  كقطــر  دولــة صغيــرة  تواجــه  كيــف   .. الوحــوش  تشــتيت  دي روش:  بــي  دي    ٢٠
ly/2Wownuz(، تاريخ الدخول: ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧.

ــادة إنتــاج النفــط بطلــب مــن ترامــب، )https://bit.ly/2B7cAH2(، تاريــخ النشــر: ١ يوليــو  ٢١  فرانــس 24، الســعودية توافــق علــى زي
.٢٠١٨

٢٢  مركــز الجزيــرة لألبحــاث، تأثيــرات أزمــة الخليــج علــى التوازنــات اإلقليميــة، )https://bit.ly/2jNFV35(، تاريــخ النشــر: ٢٠ ســبتمبر 
٢٠١٧، تاريخ الدخول: ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧.
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»بيـرات البيـرق« إلـى السـعودية للتوسـط فـي حـل األزمـة مبكـًرا، لكـن الوفـد لـم يسـتطع تحقيـق أيـة نتائـج حيث أعلن 
الحصـار، ولـم تقتصـر المسـاعدات التركيـة علـى تقديـم المسـاعدات الغذائيـة فحسـب؛ بـل قـام البرلمـان التركـي 
بالتصديـق علـى معاهـدة دفـاع ثنائـي ترتـب عليهـا إنشـاء قاعـدة عسـكرية تركيـة علـى األراضـي القطريـة، والتي يرى 
بعـض الخبـراء أن لهـا أثـًرا كبيـًرا فـي إيقـاف أيـة نيـة للتصعيـد العسـكري ضـد قطـر، ممـا أثـار غضـب دول الحصـار 
وبـادرت مـن خـال منابرهـا اإلعاميـة تنتقـد مـا اعتبرتـه تدخـًا فـي الشـئون العربيـة، ووصلت االنتقـادات إلى إضافة 
طلـب سـحب القـوات التركيـة مـن قطـر فـي مقدمـة قائمـة المطالـب المبدئية التي أرسـلتها دول المقاطعة إلى الدوحة، 
فوصفـت تركيـا عاقتهـا مـع دول الحصـار بأنهـا علـى المحـك بسـبب األزمـة القطريـة، األمـر الذي دعـا دول الحصار 
إلـى إطـاق حمـات لمقاطعـة المنتجـات التركيـة23، ودعـم بعـض رجـال األعمـال اإلماراتييـن هـذه الحمـات مثـل 

»خليفة الحبتور« رئيس إحدى التكتات اإلماراتية، والذي حثَّ اإلماراتيين على مقاطعة المنتجات التركية24.

ورغـم محـاوالت تركيـا عـدم معـاداة السـعودية، ودعـم قطـر دون اإلخـال بصداقتهـا بالسـعودية، إال أن األمـر لـم 
يمـر مـرور الكـرام؛ فالقلـق مـن الوجـود التركـي فـي الخليـج كان واضًحـا للغايـة، لذلك طالبت بضـرورة إغاق القاعدة 

التركية.

وهنـا يجـب التفريـق بيـن الموقـف التركـي مـن دول الحصـار وخصوًصـا السـعودية واإلمـارات وموقفهـا فـي دعـم 
قطـر، فتركيـا حريصـة كل الحـرص علـى عـدم خسـارة السـعودية باعتبارهـا أكبـر القـوى العسـكرية فـي المنطقـة، 
والحفـاظ علـى عاقتهـا بهـا أمـر حيـوي ال سـّيما فـي ظـل صفقـات بيـع األسـلحة والمعـدات إلـى البحريـة السـعودية25، 
فـي حيـن لـم تحـظ اإلمـارات بهـذا االهتمـام مـن الجانـب التركـي، وكان التهام اإلدارة التركيـة اإلمارات بدعمها محاولة 
االنقـاب الفاشـلة فـي يوليـو 2016 عبـر تحويـل 3 مليـارات دوالر إلـى منفـذي االنقـاب فـي تركيـا26، ومـن هنـا 
يمكننـا الفهـم لمـاذا عارضـت تركيـا الحصـار علـى قطـر، فالخـاف التركـي اإلماراتـي لـه جـذور عميقـة يزيدهـا تجـذر 
العـداء اإلماراتـي لجماعـة اإلخـوان المسـلمين التـي تحظـى بتأييـد تركيـا، ووصـف الباحثـون هـذا األمـر بأنـه صميـم 

الخاف الدبلوماسي بين اإلمارات وتركيا. 

23  “Saudi campaigns demands the boycott of Turkish products in response to Turkey’s alignment 
with Qatar, Hamlasaudiatutalib bi muqata’atmuntajatturkiaraddan ‘ala inhiyaziha li qatar)”, Erem 
News, 8 June 2017, Accessed on: 15 february 2018.

24		Yenisafak,	ErdoğanpostersreceivegreatinterestinQatar,	(https://bit.ly/2sNhPqV). Accessed on: 
22 jon2018.

٢٥  ســبق أن قامــت وزارة الدفــاع للصناعــات الدفاعيــة )SSM( التركيــة بإجــراء صفقــات تنطــوي علــى بيــع طــرادات MILGEM إلــى 
السعودية، والتي كان من شأنها زيادة صادرات الدفاع التركية إلى حد كبير.

26  Antoine Vagneur-Jones, Can Kasapoglu, (Bridging the Gulf; Turkey’s forward base in Qatar) 
,Foundation pour la RechercheStratégique, Note de la FRS No. 11 August 2017,cessed on February 
2018.
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وكان لبعض الدول األخرى خارج الخليج العربي مثل مصر رأي آخر، فقد سـاهمت في دعم المقاطعة القطرية 
واتهمت كا من قطر وتركيا بالتدخل في شـئونها الداخلية، وتمثل هذا في مناسـبات عديدة منها رفع الدوحة درجة 
التغطيـة اإلعاميـة التفاقيـة جزيرتـي »تيـران وصنافيـر«، ومحاولـة إيقـاع الخـاف بيـن السـعودية ومصـر علـى حـد 
قولهـا، ويمكننـا أن نرجـع بالموقـف المصـري إلـى مـا بعـد ثـورة 25 ينايـر ودعـم قطـر ألحـداث الثـورة ووصـول عضـو 
جماعـة اإلخـوان المسـلمين محمـد مرسـي إلـى سـدة الحكـم، ثـم وصفهـا لمـا جـرى فـي 30 يونيـو باالنقـاب ورفضه، 
العاقـات  السياسـيين المصرييـن، ومحاولـة قطـع  لقيـادات اإلخـوان والمعارضيـن  إلـى ملجـأ  وتحـول قطـر وتركيـا 
الدبلوماسـية مـع النظـام الجديـد فـي مصـر علـى عكـس حكومتـي اإلمـارات والسـعودية اللتيـن حاولتـا حـل األزمـات 
االقتصاديـة فـي مصـر ودعمهـا سياسـيًّا ودبلوماسـيًّا السـتقرار النظـام الجديـد، األمـر الـذي يمكـن تصويـره كمكايـدة 

سياسية أكثر من كونه تحالًفا حقيقيًّا مع دول الحصار.

ونحـن فـي نهايـة 2018 أي بعـد مـا يقـرب مـن عـام ونصـف علـى األزمـة، هـل يمكـن أن نتسـاءل حـول مـآالت 
األزمة الخليجية المتمثلة في حصار قطر؟ 

بوسـعنا القـول إن نجـم األزمـة الخليجيـة لـم يأفـل منـذ يومهـا األول، وبالنظـر إلـى تطوراتهـا فـا يمكـن الحكـم 
بإخفاق الحصار أو نجاحه، وربما ألننا لسنا في موضع يؤهلنا للحكم.

لـم تنفـذ قطـر أيًّـا مـن شـروط دول التحالـف العشـر بـدًءا مـن االعتـذار مـروًرا بإغـاق الجزيـرة وانتهـاًء بتسـليم 
المعارضيـن السياسـيين، بـل سـعت بشـكل كبيـر إلـى تغييـر صورتهـا المصـدَّرة مـن قبـل دول الحصـار بوصفهـا دولـة 
داعمـة لإلرهـاب، واسـتخدمت سياسـة خارجيـة أكثـر جـدوى علـى المسـتوى العالمـي، ونجحـت فـي تحويـل الحلفـاء 
السياسيين إلى حلفاء اقتصاديين، كما حدث بشأن الصفقة الموقعة مع ألمانيا في )منتدى قطر / ألمانيا لألعمال 
واالسـتثمار( التاسـع فـي برليـن؛ حيـث منحـت وعـوًدا للجانـب األلمانـي باسـتثمار 10 مليـار يـورو فـي ألمانيـا، رغـم 
أن العائـد ضعيـف إلـى حـد مـا مقارنـة باالسـتثمار فـي دول أخـرى27، إال أن التراجـع فـي التعامـات االقتصاديـة بيـن 
ألمانيـا ودول الحصـار يؤكـد أن االسـتثمارات أتـت مـن خـال الجهـود الخارجيـة الراميـة لجلـب داعميـن مسـتقبليين، 
عطـاء الفرصـة للحصـول علـى صفقـات سياسـية غيـر نمطيـة، ويـزداد األمـر وضوًحـا فـي حديـث ترامـب عـن قطـر  واإ
خـال لقائـه مـع أميرهـا أن: »قطـر قـد خطـت خطـوات واسـعة ضـد اإلرهـاب«، المـًزا السـعودية ومسـئوليها، في خطوة 
معاكسـة لمـا كان عليـه الحـال فـي بدايـة األزمـة، وفـي الحقيقـة فـإن قطـر ودول الحصـار بقيـادة السـعودية تسـاوت 
فيمـا أنفقتـه علـى النظـم الغربيـة مـن أجـل تهيئـة الـرأي العـام لدعـم موقفهـا سـواء بالممانعـة أو الحصـار، وتوسـيع 

نطاقاتها الدبلوماسية واإلعامية.

باتت القضية القطرية دائمة الحضور على المائدة السياسـية وفي المشـهد السياسـي لدول الخليج، فحتى مع 

 ،)https://bit.ly/2CFAE70( ،مسائية DW ،٢٧  إبراهيم محمد: تحليل: قطر تعّوض ألمانيا تراجع تجارتها مع اإلمارات والسعودية
تاريخ النشر: ٨ سبتمبر ٢٠١٨، تاريخ الدخول: ١٢ ديسمبر ٢٠١٨.
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وجـود أزمـة كمقتـل الصحفـي والمعـارض السـعودي جمـال خاشـقجي داخـل قنصليـة بـاده فـي تركيـا28، والتـي سـببت 
ضـرًرا كبيـًرا لـإلدارة السـعودية؛ إال أن الحديـث كان يـدور حـول التسـويات والتنـازالت وأولهـا فـك الحصـار، وهـذا يـدل 
علـى أن الحصـار القطـري مثَـّل خطـوة كبيـرة فـي تاريـخ العاقـات بيـن دول المنطقة، وربما أسـفر عن نتائج قد تكون 
بعيـدة المـدى، وقـد حاولـت الـدول الفاعلـة وضـع ركائـز مسـتقبلية بنـاًء علـى مـا أحدثـه الحصار القطـري، ربما يكون 
مـن بينهـا خطـط لكسـر الجمـود مـن جانـب دول الحصـار إلقنـاع الجانبيـن بالموافقـة علـى تخفيـف القيـود علـى 

الحركات المدنية كخطوة أولى لصفقة أوسع.

الخاتمة:

لـكل جيـل فـي السـلطة تطلعاتـه السياسـية الخاصـة فـي مجتمـع يمثـل فيـه التغييـر المطلـب األساسـي، ومـن هنـا 
تختلف نتائج اللعبة السياسـية، فما أخفق فيه جيل قد يحققه آخر إذا ما تمت زعزعة الحرس القديم بقيمه وأفكاره 
األساسـية، بـدأت إرهاصـات التغييـر فـي دول الخليـج قبـل ثـورات الربيـع العربـي وبعدهـا، فرغـم احتـال كبـار السـن 
عدادهم وعلى خطواتها  عروش أغلب هذه الدول إال أن اإلمارات كانت من أولى الدول التي حاولت تأهيل قادتها واإ
سـارت السـعودية وقطـر، فـي وضـع غيـر مألـوف لحـكام الخليـج وأمرائـه، ومـع تزايـد الفجـوة العمريـة بيـن األجيـال 
ظهـرت االختافـات؛ ونشـأ الجيـل الجديـد وتـم إعـداده بطريقـة مختلفـة تماًمـا مـا بيـن اكتسـاب الخبـرات السياسـية 

واألمنية من الداخل وبين التعبئة والتعليم بالخارج، وفي الحالتين تعلقت الخبرة بتعزيز السلطات.

هنـاك ضغوطـات لنظـام وراثـي وديناميكيـات للقـوى العائليـة، وفـي الغالـب ال يمكـن تطبيـق نظريـة تغيـر األجيـال 
بـكل أركانهـا فـي ممالـك الخليـج، ال سـّيما أن تتابـع السـاالت يخلـق مزيـًدا مـن الحـرص والعمـل علـى خـوض 
الصراعـات والتنافسـات بيـن الجيـل الواحـد، ومـن الممكـن أن يخلـق جيـًا معادًيـا لإلصـاح السياسـي، فبطبيعة الحال 
ال يسـتطيع القـادة إجـراء تغييـرات سياسـية هيكليـة تعيـق األسـرة الحاكمـة وتهددهـا، لكـن نمـوذج السـعودية مختلـف 
إلـى حـد كبيـر، فقـد بـدأت مشـروعها االقتصـادي اإلصاحـي بإقـاالت واعتقـاالت لبعـض أفـراد األسـرة الحاكمـة، كان 
وقعهـا كبيـًرا علـى كيـان األسـرة كلـه، مـن أجـل تعزيـز السـلطات فـي يـد فـرد أو أكثـر منهـا بتلميعهـم وجعلهـم نجومـا 

في عالم السياسة.

أثَـّر التغييـر الـذي طـرأ علـى الطبقـة الحاكمـة فـي السـعودية بالفعـل على سياسـاتها الخارجية، وحسـب ما يعتقده 
الكثيـرون فالتدخـل العسـكري فـي اليمـن بقيـادة السـعودية كان احتمـااًل ضئيـًا أيـام حكـم الملـك عبـد اهلل بـن عبـد 

العزيز.

 كان أوج مراحـل الصـراع األيديولوجـي والسياسـي فـي المنطقـة العربيـة هـو الحصـار القطـري، الـذي يأخذ إلى حد 

 ،)https://cnn.it/2AEQRqc( ،بالعربيــة، مســئولون أمريكيــون: واشــنطن »تســتغل« موقــف الســعودية بقضيــة خاشــقجي CNN ٢٨
تاريخ النشر: ١ نوفمبر ٢٠١٨، تاريخ الدخول: ١١ ديسمبر ٢٠١٨.
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كبيـر شـكل الحـرب البـاردة إقليميًّـا؛ حيـث تتصـارع األطـراف بحشـد أدواتهـا االقتصاديـة والسياسـية والدبلوماسـية لتحقيـق 
أكبـر قـدر ممكـن مـن السـلطة والنفـوذ فـي مناطـق الربيـع العربـي. والصـراع األيديولوجـي متمثـل فـي القطبيـن الطامحيـن 
للتغييـر والمحافظيـن علـى أوضـاع مـا قبـل االنتفاضـات العربيـة، ومـن هنـا بـرزت الصراعـات السياسـية اإلقليميـة مـع بروز 
الصـراع األيديولوجـي، وفـي الوقـت ذاتـه تعمقـت المنافسـة الجيوسياسـية بيـن إيـران والخليـج، فأقحمـت بلـدان الخليـج فـي 

الربيع العربي دون حدوث أية انتفاضات أو ثورات.

توضـح األزمـة الخليجيـة المزيـد مـن نقـاط الضعـف فـي منطقـة الخليج، لتجذب أنظار المتربصين بها مثل إيران وغيرها 
مـن األنظمـة والـوكاء اإلقليمييـن، أو بعبـارة أخـرى؛ فاالنقسـام والتناحـر يقلـل مـن القـدرة علـى مواجهـة التحديـات األمنيـة 
فـي المنطقـة، ويزيـد مـن اعتمادهـا المفـرط علـى الواليـات المتحـدة فـي حـل مشـكاتها، وتشـكيل تحالفـات وتيـارات سياسـية 

واجتماعية قد تعيد تشكيل المنطقة جغرافيا برمتها.
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ــا وال  ــر كاتبه ــة نظ ــن وجه ــر ع ــة تعب ــواردة بالدراس اآلراء ال
تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه 
ــإذن  الدراســة أو نســخها أو ترجمتهــا أو أي جــزء منهــا إال ب

مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


