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تتغذى هذه األزمة باإلضافة الى الجذور التاريخية والهواجس العميقة المتبادلة، من موقف أميركي 
مربك ومنقسم إلى أبعد مدى، بين البيت األبيض ومؤسسة األمن القومي )البنتاغون، والجيش 

سالم السياسي بكافة نهاء كل تقارب ولو انتهازي مع اإلواإلستخبارات(. يميل ترامب وفريقه الى إ
أشكاله وبذلك تفقد قطر أبرز ضروراتها األميركية لصالح إعادة ترسيخ التحالف مع األنظمة العربية 

مسبوقة والتي التقليدية المنضوية تحت مظلة الرياض في ظل إغواءات مالية سعودية وإماراتية غير 
 طريق محمد بن سلمان نحو العرش. اُتعّبد أيض  

أما مؤسسة األمن القومي فترى في قطر ضرورة كمنصة للحوار غير المباشر مع جماعات  
وحاضنة غير متطلبة للتواجد العسكري  مختلفة )طالبان وحماس على سبيل المثال( إسالمية

ة مرتبطاإليراني داخل المنطقة. لجملة األسباب ال األميركي، وجزء من التوازن اإلقليمي مع الدور
حتى اللحظة،  لتركيا –ميركي والتماسك القطري بالقلق السعودي والطموح اإلماراتي واإلنقسام األ

مية إلعالتبدو األزمة مستمرة مع احتدام الكباش وتوسيع األدوات السياسية والمالية واإلقتصادية وا
 الُمستخدمة فيه. 

 

 مقدمة

ترامب عقد صفقات ُقّدرت دونالد ساعات على إعالن المسؤولين السعوديين والرئيس األميركي بعد 
مليار دوالر، صدر "إعالن الرياض"، بعنوانين أساسيين: "مواجهة اإلرهاب، وتعزيز  480بحوالي 

والعالم اإلسالمي". ولم تكد تمّر ثالثة أيام على انتهاء قمة الرياض ة المتحدالشراكة بين الواليات 
حجم  االسعودي على قطر. وكان الفت   -أيار الفائت حتى بدأ الهجوم اإلعالمي اإلماراتي  21في 

الجهوزية اإلعالمية للهجوم على قطر بشكل مباشر بعد القمة وهو ما يجعل البعض يحاجج بأن 
أثناء القمة ما اتسمت به كلمة  اكما كان الفت   .1في أبوظبي والرياض االهجوم تم إعداده مسبق  

                                                           
ظيب" ملعلقني متت استضافتهم ملهامجة قطر يف ساعة  ُيالحظ يف السياق ذاته استدعاء قنايت "العربية" السعودية و "سكاي نيوز أبو 1

 أاير. 24متأخرة من فجر ذلك اليوم 
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إلى كل من تركيا  االرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نبرة عالية ضد داعمي اإلرهاب ملمح  
 .2وقطر

األزمة الحالية إلى العلن بين السعودية واإلمارات من جهة وقطر من جهة أخرى على  خرجت
أيار، والتي  24ها تصريحات منسوبة ألمير قطر نشرتها وكالة األنباء القطرية في خلفية ما قيل إن

 .3(1سارع مكتب اإلتصال الحكومي القطري لنفي صحتها بحجة القرصنة األلكترونية )ملحق رقم 
للمراقبين أن األزمة بين الجهتين كانت مفتعلة وتشي بتوجه كبير الحتواء قطر  اوقد بدا واضح  

أن الرياض وأبو ظبي دبرتا ونسقتا، بعد تسارع األحداث  اوتحجيم دورها اإلقليمي. وتبّين الحق  
حزيران الجاري إلى  5والقرارات التصعيدية في وجه الدوحة، الحملة التي وصلت فجر االثنين 

انخراط  العالقات وسحب سفراء كل من السعودية، واالمارات، والبحرين ومصر والحق  مرحلة قطع ا
 دول عربية واسالمية أخرى في التوجه التصعيدي ضد الدوحة. 

 لدهووا يمتم للشيخ الشخصية اإلهانة حد لتوصواتية بالشدة اإلمار -يةدوالسعاتسمت الحملة 
 حسببالحظ أنه ويُ . يةقطرال ديةوالسع اترتلتوسياق ا في شرساأل الحملةانتك ولعلها ،والعائلة

 ،قطر على الغضبة يدعو لهذهواضح  جديد سببهناك  ليس السعودي اإلعالم في منشورهو  ما
 أدلة فيه ليس الله أنصار كةرودعمها لح اليمن في للتحالف قطرخيانة  نع الحديث وحتى

                                                           
وقد ورد يف كلمة الرئيس املصري النص اآليت: "العنصر الثاين هو أن املواجهة الشاملة مع اإلرهاب تعين ابلضرورة.. مواجهة كافة  2

الح.. فقط من حيمل الس ليس هايباإلر .. فيأبعاد ظاهرة اإلرهاب فيما يتصل ابلتمويل.. والتسليح.. والدعم السياسي واأليديولوج
توفر تاحة وأسأل: "أين حتدث بصر ين أ. ودعو يواأليديولوج يه.. وميوله.. ويسلحه.. ويوفر له الغطاء السياسا من يدربوإمنا أيض  

مقاتليهم؟ َمن و التبديل لعتادهم إلحالل و راء ااملالذات اآلمنة للتنظيمات اإلرهابية لتدريب املقاتلني.. ومعاجلة املصابني منهم.. وإج
خدرات؟ وِمن أين ارة اآلاثر واملجتعهم عرب اطأ م؟ َمن الذي يتو اليت يسيطرون عليها.. كالبرتول مثال   الذي يشرتي منهم املوارد الطبيعية

ائية للتنظيمات بواق دعألتحول حيصلون على التربعات املالية؟ وكيف يتوفر هلم وجود إعالمي عرب وسائل إعالم ارتضت أن ت
 ومتويل املنظمات ت يف دعمتورط اإلرهاب.. فهناك.. بكل أسف.. دول اإلرهابية؟". إن كل َمن يقوم بذلك هو شريٌك أصيٌل يف
قاتلني اإلرهابيني عد بياانت عن املمات وقوامعلو  أتىب أن تقدم ما لديها من اإلرهابية وتوفري املالذات اآلمنة هلم... كما أن هناك دول  

 اإلنرتبول". األجانب.. حىت مع
تقف وراء  ة املتحدةالعربي اإلمارات قوهلم إن املخابرات األمريكيةعن مسؤولني يف  بوست واشنطن نقلت صحيفةمتوز اجلاري  16يف  3

نقال عن مسؤولني  وذكرت الصحيفة .اخرتاق وكالة األنباء القطرية ومواقع حكومية أخرى، وهو ما أدى إىل اندلع أزمة اخلليج احلالية
ر املاضي، أي مايو/أاي 23يف  أن مسؤولني كبارا يف احلكومة اإلماراتية انقشوا خطة قرصنة وكالة األنباء القطرية يف املخابرات األمريكية

 أو وكالة األنباء القطريةأي دور لبالده يف اخرتاق موقع  يوسف العتيبة ونفى السفري اإلمارايت يف واشنطن .قبل يوم من حادث القرصنة
 راجع: أخرى. قطرية حكومية مواقع أي

Karen DeYoung and Ellen Nakashima, UAE orchestrated hacking of Qatari government sites, sparking 

regional upheaval, according to U.S. intelligence officials, Washington Post, July 16, 2017 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/e294606f-759d-40ea-b66e-58c184f94dd2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/e294606f-759d-40ea-b66e-58c184f94dd2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2388d4ee-7104-437b-a91d-5f103fa2bd0e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2388d4ee-7104-437b-a91d-5f103fa2bd0e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2388d4ee-7104-437b-a91d-5f103fa2bd0e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/85164e42-2081-4e1c-be30-8442c9a38b88
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/85164e42-2081-4e1c-be30-8442c9a38b88
https://www.washingtonpost.com/people/karen-deyoung/
https://www.washingtonpost.com/people/ellen-nakashima/
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، خارج اإلعالم يثأحاد نم لمتداو وماه بحسب. اوهو حديث هامشي في االعالم أيض  واضحة 
 نهي سلسلة م الهجمة لهذه العميقة واألسباب ،الهجمة هذه زيحف جديد ببس هناك يسل
ماذا  فرال يع ،تبكرم كيرأمي رئيس قبل نم قطر نع للغطاء  ئيازتستغل رفعا ج ،اكماترالت

 يين.لقطر وجه ا في رلتنفج، حتى اآلنيريد 

كل األنظار كانت تتجه نحو واشنطن، ألن أطراف األزمة جميعهم حلفاء للواليات المتحدة، 
واألخيرة تمتلك زمام ضبط السياسة الخليجية. وعقب نشوب األزمة بأيام قليلة، صدرت تصريحات 
عن مسؤولين أميركيين اتسمت بالضبابية وعدم الوضوح، إلى أن غّرد الرئيس دونالد ترامب على 

حزيران الجاري، ليحسم الجدل بقوله إن "جميع قادة الدول الذين  6يوم الثالثاء  4في تويتر صفحته
تحدثت إليهم حول مشكلة دعم اإلرهاب أشاروا بإصبعهم إلى قطر". ُفهم من موقف ترامب أن 

البحريني في وجه قطر، األمر  –المصري  –اإلماراتي  –للتصعيد السعودي  اكي  ر يأم اهناك دعم  
الذي وضع الدوحة في موقع الضعيف في وجه جبهة تقف على رأسها الواليات المتحدة. لكن 
موقف تركيا التي سارعت إلى المصادقة على تشريع يتيح إرسال جنود أتراك إلى الدوحة عّزز 

ُتفهم على أنها محاولة تركية لمؤازرة الحليف القطري في عملية  ، في خطوةموقف الدوحة قليال  
لمساعدة قطر  االتفاوض للتوصل إلى حل، باإلضافة إلى الموقف اإليراني الذي أبدى استعداد  

 للرغبة السعودية في إخضاع الدوحة.  افي خطوة تعتبر تحدي   اإغاثي  

ملها الوسيط الكويتي الى الجانب جرى تسريب الئحة المطالب التي ح 2013حزيران  23وفي 
مرتبطة  ابند   12القطري، وتتضمن المطالب  التي يجب على قطر االلتزام بها لتسوية النزاع وهي 

بعالقة قطر مع إيران واإلخوان المسلمين وسياستها اإلعالمية ودورها اإلقليمي )راجع ملحق رقم 
طرية وتنازل عن دورها اإلقليمي، وهذه الحدة (. تبدو المطالب الواردة على أنها وثيقة استسالم ق2

باستكمال  اكبير   اتفاوضيا لتحصيل أعلى المكتسبات وإما قرار   افي المطالب تعكس إما تكتيك  
المواجهة حتى النهاية مع قطر. وقد صرح وزير الخارجية السعودي أن المطالب غير قابلة 

(، 2017تموز  3ت المهلة يوم االثنين في للتفاوض ويجب الموافقة عليها خالل عشرة أيام )انته
تلت ذلك زيارة لوزير الخارجية القطري إلى واشنطن أعلن خاللها إن بالده مستعدة للتفاوض مع 

                                                           
 .سي أن أن عربية: ترامب يزعم لنفسه الفضل بتحركات دول اخلليج ضد قطر 4

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/06/trump-tweet-qatar-gcc-rift 

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/06/trump-tweet-qatar-gcc-rift
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أدلة توفرت على  من اعتبرها "دول الحصار"، إذا كانت لديها الرغبة الحقيقية في التفاوض، وإذا
تفقت مع واشنطن على ضرورة أن تكون المطالب وتابع الوزير أن بالده ا .تستند إليها مطالبها

الموجهة من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر "عقالنية وواقعية وقابلة للتنفيذ"، وكل ما هو 
 .عكس ذلك فهو مرفوض

، فيي وقييت  اوفيي نهايية المهلية سيلمت قطير الوسييط الكيويتي ردهييا عليى المطاليب، وهيو رد بقيي سيري  
"انفييراد" الكويتييية علييى تييويتر "تغريييدات" أفييادت بييأن الدوحيية أعربييت فييي ردهييا وكاليية أنبيياء نشييرت فيييه 

عن "استعدادها لتخفيض عالقاتها الدبلوماسية واالقتصادية مع إيران إذا ما التزمت بذلك كل اليدول 
عدم وجود أي "عنصر من عناصر الحرس الثوري عليى أراضييها، مشييرة  اوأكدت أيض  . "5الخليجية

وتضيمن اليرد القطيري، بحسيب المصيدر، القيول  ."مطلب غرضه تشيويه سيمعة الدوحيةإلى أن هذا ال
". إن "تركيا دولة مسلمة، وال شيء في ميثاق مجليس التعياون يينل عليى منيع إقامية قواعيد عسيكرية

ونفييى الييرد القطييري أن يكييون للدوحيية أي عالقيية بالتنظيمييات اإلرهابييية التييي حييددتها األمييم المتحييدة، 
في مكافحية اإلرهياب. وبنياء عليى اليرد القطيري، عقيد وزراء خارجيية اليدول األربيع  وأنها عضو فعال

وعيدم جديية فيي  اتهاون يويظهر  اأن الرد القطري كان سلبي   لقاء في القاهرة صدر بموجبه بيان اعتبر
التعيياطي مييع جييذور المشييكلة وإعييادة النظيير فييي السياسييات والممارسييات بمييا يعكييس عييدم اسييتيعاب 

 (3الموقف. )ملحق رقم  لحجم وخطورة

مطييالبهم »إن  تمييوز جيدد الييرئيس التركيي رجييب طيييب أردوغيان دعييم بيالده لدوليية قطير قييائال   6وفيي 
فيي ميا يتعليق بالقائمية "التلفزيونيية:  "24فيرانس "وقال في مقابلية ميع قنياة «. من الدوحة غير مقبولة

تجريييد »البنييود تعييادل  . وأوضييح أن بعييض"فهييي غييير مقبوليية تحييت أي ظييرف ابنييد   13التييي تضييم 
. وتضم المطالب إنهاء قطر اتفاق يسمح ألنقرة باإلبقاء على قاعدة عسكرية فوق "قطر من سيادتها

ال نزال ملتزمين اتفاقنا مع قطر. إذا طلبت منا المغادرة فلين نبقيى ميا دام "أراضيها. وقال أردوغان: 

                                                           
ية القطري السابق محد ، وردأ على سؤال بشأن دعم قطر إليران، أجاب وزير اخلارج2017حزيران  14يف مقابلته األخرية بتاريخ   5

 لبلدطبيعية مع هذا ا ا عالقات. لدين.إيران. ل يوجد أي حدث دعمنا خالله كبرية.القول إّن قطر تدعم إيران هي مزحة  “بن جاسم: 
ذه ه . ليستسوراي. يف إليرانينياواجه نلكننا لسنا على رأس سّلم لئحة من لديهم عالقات جيدة مع إيران. لو كّنا كذلك ملا كنا 
سة سياستنا ينا احلق يف ممار ادة، ولدات سياملشكلة، املشكلة أّن هناك بعض الدول تريد إمالء سياساهتا على دول أخرى، لكننا دولة ذ

 .“اخلاصة إذا مل تتعارض مع القانون الدويل
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األميركيييي عليييى دول المنطقييية فيييي . تليييى ذليييك جولييية ليييوزير الخارجيييية "ال توجيييد رغبييية فيييي وجودنيييا
 منتصف تموز بالتوازي مع جهود ألمانية وفرنسية وكلها باءت بالفشل.

نية تتعدد التحليالت والتكهنات التي ذهب ويذهب إليها المراقبون فيي محياوالت تفسيير األسيباب الكام
عالقييية دول وراء هيييذه األزمييية، وتبيييرز أسيييللة كبييييرة حيييول تغّييييرات محتملييية فيييي السياسييية التيييي تحكيييم 

ا ميالخليج العربية فيما بينها ومسيتقبل عالقية كيل مين السيعودية وقطير )ومين خلفهيا تركييا( بأميركيا. 
 أيار الفائت؟ وكيف ُيفهم موقف كل 20عالقة هذا التصعيد بقمم ترامب الثالث في الرياض بتاريخ 

اد لسياسي أم أن لالقتصيمن إيران وتركيا من األزمة الراهنة؟ وهل تنحصر أسباب األزمة في البعد ا
تها كي المستجد من األزمة؟ وإلى أين يمكن أن تسير األزمة في تطورار يفي تشّكل الموقف األم ادور  

 وماذا عن الحل األقرب الذي يمكن أن يحتوي األزمة؟

 

  (2011تاريخ حافل بالخالفات )حتى . 1

بينهييا علييى خلفييية ترسيييم الحييدود ميين المعلييوم أن أغلييب دول الخليييج العربييية خاضييت نزاعييات فيمييا 
. والخالف السيعودي القطيري فيي هيذا الصيدد قيديم 6والمياه اإلقليمية وحتى ملكيتها لجزر في الخليج

ويضيياف إليييه عامييل يتعلييق بسييعي الرييياض للهيمنيية علييى قييرار جيرانهييا الخليجيييين. بعييد عييام علييى 
خليفة بن حميد لل ثياني عليى  ، حصل انقالب في الدوحة قاده الشيخ1971تأسيس دولة قطر عام 

ابين عميه الشيييخ أحميد بيين عليي لل ثيياني خيالل زييارة األخييير إليى طهييران. ومنيذ ذلييك التياريخ كانييت 
عالقيية الدوحيية بالرييياض تجييري علييى أسيياس التييزام السياسيية الرسييمية القطرييية بالتوجهييات السييعودية 

 البينية واإلقليمية. 

الغيزو العراقيي للكوييت والحضيور العسيكري األميركيي  إال أن العالقات بدأت تهتز بشكل واضح بعد
لقيييوات األميركيييية اتفاقيييية خوليييت ا 1992فيييي المنطقييية. وقيييد وّقعيييت الدوحييية وواشييينطن فيييي حزييييران 

راضي القطرية إلقامة منشآت عسكرية مهدت إلنشاء أكبر قاعيدة عسيكرية أميركيية االستفادة من األ
شييكلت تليك اللحظيية بداييية اخيتالل فييي تييوازن العالقييات  .7فيي منطقيية الشييرق األوسيط )قاعييدة العديييد(

                                                           
6 Gwenn Okruhlik and Patrick J. Conge, The Politics of Border Disputes: On the Arabian Peninsula, 
International Journal, Vol. 54, No. 2 (Spring, 1999), pp. 230-248.  
7 Spencer C. Tucker, Modern Conflict in the Greater Middle East: A Country-by-Country Guide, ABC-
CLIO, 2017, p. 266. 
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بييين حييرس الحييدود  1992السييعودية وهييو مييا انعكييس باالشييتباك الحييدودي عييام  –البينييية القطرييية 
وبدا من تداعيات ونتيائج حيرب  .8القطري والسعودي قتل على اثره ضابط سعودي وجنديان قطريان

ة "الشييقيقة الكبيرى" التييي كانيت عيياجزة عين حماييية الخلييج الثانيية، كمييا ليو أن قطيير تحيررت ميين عقيد
 .9نفسها إزاء التهديد العراقي، فكيف يمكن أن تحمي "الشقيقات الصغيرات"؟

قطيييري، بقييييت نتائجيييه محصيييورة ضيييمن اإلطيييار التقنيييي  –بيييالتوازي حصيييلت بدايييية تواصيييل إيرانيييي 
رس الجنيييوبي(، إال أن المتعلييق بالتنسيييق حيييول اسييتخراا الثيييروة الغازييية ميين حقيييل الشييمال )حقيييل بييا

الخطوة اإليرانية حينها مّهدت لفتح خطوط تواصيل ميع الدوحية عقيب انقيالب الشييخ حميد بين خليفية 
. بعد تسلم الشيخ حمد السلطة فيي الدوحية، يمكين القيول إن السياسية 1995لل ثاني على أبيه عام 

الريييياض )خاصييية وأن  عييين مسيييتقال   القطريييية ميييع الجييييران وفيييي اإلقلييييم اختلفيييت وأخيييذت تأخيييذ شيييكال  
 األخيرة حاولت قلب نظام الحكم وإعادة الشيخ خليفة إليى الحكيم(، ميع تأسييس منصية إعالميية )قنياة

فيد بالتوازي مع النهوض باالقتصاد القطيري المسيت االجزيرة( ساهمت في إسناد الدور القطري إعالمي  
 من عائدات الثروة الغازية الضخمة.

 االقمة الخليجية التي عقدت في مسقط الشيخ جميل الحجيالن أمين   حين اختارت 1996وفي أيلول 
احيتج  -العام السابق  العطية األمينلمجلس التعاون الخليجي مقابل مرشح قطر عبد الرحمن  اعام  

أمير قطر حمد بن خليفة على ذلك وقاطع الجلسية الختاميية لقمية مسيقط الخليجيية فيي ذليك الوقيت. 
 ايفة سعي  حاولة االنقالبية الفاشلة على األمير حمد التي رتبها والده الشيخ خلومما زاد في األزمة الم

 . في هذه المحاولة اللعودة إلى الحكم. وقد اعتبرت الدوحة حينها أن لبعض األطراف السعودية يد  

وميع بداييية العقييد األول ميين القيرن الواحييد والعشييرين أخييذت مشياريع قطيير الخليجييية واإلقليمييية تتوّسييع 
شكل الفت وسعت إلى توطيد عالقاتها مع جيرانها الخليجيين وافتتاح مشاريع اقتصادية تساهم في ب

ترسيخ وجودها على ضفة الخليج الشرقية. تزامن ذلك ميع تيوتر العالقيات السيعودية األميركيية عليى 
وازن  أيلول، والتي يبدو أن قطر حاولت االستفادة بتقديم نفسها كبيديل أو شيريك 11خلفية هجمات 

                                                           
8 Shahram Chubin and Charles Tripp, Iran-Saudi Arabia Relations and Regional Order, Oxford 
University Press, ADELPHI Paper 304, p. 36.  

عرضت طهران حينها توقيع اتفاق للدفاع املشرتك مع قطر، تقوم طهران مبوجبه إبرسال آلف اجلنود إىل قطر. شّكل العرض اإليراين  9
 حقل غاز طبيعي يف تشاف أكربفرصة لفتح قنوات اتصال إيرانية مع القطريني، خاصة بعد اك – االذي مل تتجاوب معه قطر حكم   -

. يضاف يرادات احلقلإمن  لستفادةملية التفاق حيكم ع، األمر الذي حكم على الطرفني التفاهم والتوصل مياه اخلليج بني الدولتني
 .1991رير الكويت عام ثانية وحتيج الإىل لك، السعي اإليراين حينها إىل إجهاض التفاق األمريكي القطري بعد انتهاء حرب اخلل
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أن تعزز عالقتها بواشنطن عبر اختيار قاعدة العدييد ومجّميع  اواستطاعت الدوحة الحق   الخليج.في 
السيييييلية كمركييييز النطييييالق العمليييييات العسييييكرية الجوييييية التييييي قصييييفت العييييراق إبييييان غييييزوه فييييي لذار 

الريياض ليى إ االتهيام. لكن الطموح القطري اصطدم بالعراقيل السعودية، فقد توجهت أصيابع 2003
 2002وفييي العييام  .2002بتييدبير محاوليية انقييالب فاشييلة فييي قطيير فييي تشييرين الثيياني عييام  امجييدد  

تعيييّرض برنيييامج تلفزييييوني بثتيييه قنييياة الجزييييرة للمليييك عبيييد العزييييز مميييا أدّى لسيييحب السيييعودية سيييفيرها 
 صالح الطعيمي من الدوحة دون إعالن. 

الحاكمية فيي قطير، وهيو ميا كيان يثيير  األسيرةى كل هذه التطورات عززت من النزعية االسيتقاللية ليد
. ومنذ العام اوسياسي   اواقتصادي   امخاوف متصاعدة لدى السعوديين الذي جهدوا الحتواء قطر خليجي  

ييي 1974عمليييت السيييعودية عليييى تكيييريس اتفاقيييية جيييدة  2004  امكتسيييب   اميييع اإلميييارات باعتبارهيييا حق 
الحدود بيين البليدين  1974اتفاقية جدة رسمت فقد . اإلمارات عن اللرياض وذلك لعزل قطر جغرافي  

حييث تنازليت السيعودية عين جيزء مين واحية البريميي فيي مقابيل الحصيول عليى سياحل بطيول حيوالي 
مشييروع إميياراتي  اعترضييت السييعودية علييى 2005. وفييي عييام واإلمييارات قطيير كييم يفصييل بييين 50

، حييث اعتبير اإلمياراتيون أن االتفاقيية ال تعطيي السيعودية أي حقيوق مائيية أو لبناء جسير ميع قطير
، حسيب إقليمية تمتد لعشرين ميال   اة، فيما اعتبر السعوديون أن االتفاقية تعطي السعودية مياه  بحري

ييي .المعاهيييدات الدوليييية ميييرور عبييير السيييعودية للوصيييول إليييى عليييى القطيييريين ال ابالمحصيييلة، بيييات لزام 
 .امارات، وهو ما عّبرت قطر عن تذّمرها منه وعدم رضاها عنه مرار  اإل

مشروع مد أنبوب غاز قطري باتجاه الكويت بحجة مروره في  2005كما عرقلت السعودية في عام 
المياه اإلقليمية السعودية، ولم تفلح محاوالت أمير الكويت حينها في إقناع السعوديين بالموافقة على 

"أنبييوب أبلغييت السييعودية اإلميياراتيين عييدم موافقتهييا علييى مشييروع مييد  2004وفييي عييام . 10 المشييروع
الدولفين" لنقل الغاز من مينياء "رأس لفيان" القطيري إليى الطويلية فيي اإلميارات العربيية المتحيدة عليى 
خلفية النزاع حول األراضي المتاخمة لقطير والسيعودية واإلميارات، لكين المشيروع وبعيد تيأخره انطليق 

ا حاجييية اليييدول وهنيييا قيييد يتسييياءل الكثييييرون مييي .201011فيميييا بعيييد وبيييدأ ضيييخ الغييياز بييياألنبوب عيييام 

                                                           
 .5200أيلول  8 إىل الكويت متوقف بسبب مروره ابلسعودية، مشروع أنبوب الغاز القطريالوسط البحرينية،  10

http://www.alwasatnews.com/news/489950.html 
11 Christopher M. Blanchard, Qatar: Background and U. S. Relations, Congressional Research Service, 
2014, p. 8 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.alwasatnews.com/news/489950.html
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الخليجية النفطية للغاز القطري؟ الجواب باختصار هو أن كلفة استخراجه وتوريده بسيطة، ويتناسب 
 ااسييتهالكه مييع اتفاقيييات الحييد ميين انبعاثييات ملوثييات المنييان، وجودتييه أفضييل ميين الغيياز المنييتج محلي يي

  .12ما في اإلمارات على سبيل المثال()ك

قطيير وجيرانهييا الخليجيييين، اسييتمرار النييزاع التيياريخي بييين الدوحيية  يضيياف إلييى النزاعييات البينييية بييين
مدينية زبيارا فيي الطيرف الشيمالي مين ( على خلفيية ملكيية "جيزر خيوار" و اوالمنامة )المدعومة سعودي  

شبه الجزيرة القطرية. وقد تبادلت الدولتان االتهامات بمحاولة إسقاط العائلتين الميالكتين فيهميا، إليى 
، قضيى بنقيل السييادة فيي 2001فيي حزييران  لقرار صادر عن التحكييم اليدولي اأخير   أن تم التوصل

فيميا  .13"جزر خوار" إلى البحرين، وعلى باقي األراضي حيث توجد مخزونات نفيط كبييرة إليى قطير
استمرت االتهامات البحرينية حتى اليوم للدوحة بالسعي إلحيداث تغييير ديمغرافيي فيي البحيرين عبير 

 تجنيس البحارنة في قطر.

 

 النزعة التدخلية للدور القطري . 2

تنتهج قطر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي سياسة إقليمية ال تتماهى مع التوجه السعودي 
طريون عالقات خارا منطقة الخليج مع دول المشرق العربي وشمال بشكل أساس. فقد نسج الق

على الساحة اإلقليمية. وبدا في  اعطاء الدوحة دور  إ قيا بحيث ساهمت هذه العالقات في أفري
السنوات الست الماضية أن دور قطر يكاد يوازي من حيث الثقل والتأثير دور السعودية، ال سيما 
بعد شراكتها المعلنة مع تركيا األردوغانية وجماعات اإلخوان المسلمين. وكانت قطر من الدول 

عقب عدوان تموز  اواسع   القي ترحيب   العبت دور  المندفعة للترويج لما سّمي بي "الربيع العربي" بعد أن 

                                                           
 994اليوم يغذي الغاز القطري اآليت عرب أنبوب الدولفني "حمطة الطويلة" يف أبوظيب، وتستهلك شركة أبوظيب للماء والكهرابء  12

 730يزات" "هيئة ديب للتجه ا تستهلك، فيملتوليد الطاقة الكهرابئية وتشغيل حمطات تكرير املياه  امليوم قدم مكعب من الغاز يومي  
ن الطبيعي اىل سلطنة عمان بعد أ مليون قدم مكعب من الغاز 200، ويوصل النبوب ما قيمته اقدم مكعب من الغاز يومي  مليون 

 900ى ية كونه حيتوي علسرتاتيجطر القيكمل النبوب طريقه من المارات اىل سلطنة عمان. ميكن القول أن حقل الشمال يعّد ثروة 
ن اكتشافه بداية عها أعلن ، آخر اكتشاف حقول غاز جديدة قريبة منه ولكن ليس بنفس حجمه تريليون قدم مكعب، مع العالن عن
 تريليون قدم مكعب. 2.5نيسان املاضي  وُقّدرت سعته حبوايل 

13 The International Court of Justice, Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and 
Bahrain (Qatar v. Bahrain), .2001  
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=443&p1=3&p2=3&case=87&p3=5 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=443&p1=3&p2=3&case=87&p3=5
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بلغ  2010على لبنان، وبعد دعمها توجهات حركات المقاومة في المنطقة. وفي العام  2006
التنسيق بين كل من قطر وتركيا وسوريا مراحل متقدمة وذلك في سياق محاولة قطرية تركية 

 عن إيران.   االجتذاب سوريا بعيد  

ب النقالنذ البداية مرتاحة لصعود الشيخ حمد بن خليفة )والد تميم( للحكم إثر الم تكن السعودية م
هو  على والده، وتحركت بسرعة لتدبير انقالب عليه باء بالفشل. وقد بنى الشيخ حمد سياسته كما

ة والتسجيل الشهير مع القذافي يوضح رأي الشيخ حمد في السعودي معروف على مناكفة السعودية،
. كذلك تقرب الشيخ حمد من أميركا و"اسرائيل" لحمايته من السعودية، وهو مثل وعمله ضدها

ي للتأثير ف الخرين في دول الخليج الصغيرة، يخشى هيمنة السعودية، إضافة إلى امتالكه طموح  
ن مالوطن العربي تواصل في عهد ابنه. أمام هذا الواقع شعرت السعودية طوال الوقت باالنزعاا 

لخارجية، ومن خروجها عن الخط السعودي، ومحاولتها لعب دور أكبر من حجمها، سياسات قطر ا
 ، حيث ظهر التنافس السعودي القطري في2011وبالذات بعد الثورات واالنتفاضات العربية عام 

 سوريا، والصدام في مصر.

ظل  تاريخية لالستثمار في اللحظة االنتقالية في فرصة" العربي الربيع"انتفاضات وجدت قطر في 
على  انهيار األنظمة التقليدية واإلرباك السعودي والموقف األميركي الباحث عن بديل جديد قادر
 ديال  إشغال الفراغ وضمان المصالح األساسية لواشنطن داخل المنطقة بكلفة متدنية، أي أن يكون ب

ملوثة ولديه مقدار من المشروعية. في تلك اللحظة جرى وله عمق اجتماعي وصورته غير  انشط  
خوان ط صعود اإلتوافق أميركي في ظل إدارة أوباما مع كل من قطر وتركيا لرعاية وتنظيم وضب

مويل المسلمين داخل المنطقة. وأّمنت قطر الضمانة االستراتيجية لإلخوان والزخم اإلعالمي والت
 ر إقليمي قطري غير مسبوق. والرعاية الستخدام نفوذهم كمنصة لدو 

ال يقل أهمية عن التحدي اإليراني، إذ إن الدور  اجوهري   افي هذا المسار تحدي   السعوديةوجدت 
، لما ُيشكله اإلخوان من منافس أساسي على صعيد الشرعية الدينية سيكون على حسابهاالقطري 

السعودية ضد هذا التوجه اإلخواني المدعوم من أوباما تحركت والسياسية داخل العالم السّني. 
وقد تمكنت السعودية حينها من الضغط  على األمير لتجديد شرعية النظام العربي الرسمي. 

حزيران  24ليتنازل عن العرش لصالح ابنه تميم )الشيخ حمد بن خليفة لل ثاني القطري 
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ان واإلخ حكم وإسقاطوبعدها بأيام مّكنت الجيش المصري من اإلطاحة بالرئيس مرسي  14(،2013
ن تنحي حمد عن حكم قطيييير واستبداله بابنه تميم كان صفقة (. ويبدو أ2013تموز  3) مصر في

واجبة العقد بين السعودية واإلمارات والبحرين من جهة، وقطر مييين جيييهة أخرى، لضمان الحفاظ 
بعد تسرب بعض التسيييجيالت الصوتية  -وإن في أدنى مستوياتها  -القات ما بين الجيران على الع

 .15للشييييخ حمد بن خليفة ووزير الخارجية الشييييخ حمد بن جاسم يتعرضان فيها بسوء للدول الثالث

حين سحبت كل من السعودية والبحرين واإلمارات سفراءها  2014إال أن األزمة تجددت في لذار 
لمدة تسعة أشهر بسبب تدخل قطر في الشؤون الداخلية لهذه الدول، في إشارة إلى إيواء من قطر 

من أعضاء  اكوادر من اإلخوان المصريين وُخطب الشيخ يوسف القرضاوي واستضافة الدوحة عدد  
ونضجت . 16ية اإلصالح اإلماراتية المقربة من اإلخوان المسلمين والمحظورة في اإلماراتجمع

تشرين الثاني، بعد وساطة كويتية، عندما اجتمع قادة الخليج في قمتهم  17حلول األزمة في 
بالرياض ليتفقوا على عودة سفراء السعودية واإلمارات والبحرين إلى قطر. وصدر بيان مشترك 

"، الذي يحّدد خطوط وللية إنهاء 2013أكد على "التزام قطر بتنفيذ بنود "اتفاق الرياض  عقب القمة
الخالف مع الدول الخليجية، كما شددت القمة على ضرورة فتح صفحة جديدة في العالقات 

  .الخليجية

بعد عزل بندر بن سلطان من مسؤولية اإلشراف السعودي على ملف وفي ظل هذه التسوية، و 
، بدأت األمور تتخذ منحى  تقاربت فيه 201317سوريا وتسليمه لمحمد بن نايف منتصف عام 

                                                           
املنخرط يف املواجهة مع قطر على أن األمري السابق محد ل يزال هو احلاكم الفعلي وهو مصدر األزمة فيما متيم ل  اإلعالميُركز  14

، العدد حة، الشرق األوسطسية الدو بلومايعدو أن يكون جمرد واجهة. أنظر مثال: "فورين بوليسي: أمري قطر األب احملرك احلقيقي لد
 .2017متوز  3، 14097

 .2014 أاير 5عبد هللا العتييب، األشرطة املسربة وراء تنحي الشيخ محد، صحيفة احلياة،  15
وجاء يف قرار  سحب السفراء أنه اختذ بعد "فشلل كافلة اجلهلود يف إقنلاع قطلر بضلرورة اللتلزام ابملبلادف الليت تكفلل علدم التلدخل يف  16

 تقرار دول اجملللسيلد أملن واسلمباشر أو غلري مباشلر، وعلدم دعلم كلل ملن يعملل عللى هتدالشؤون الداخلية ألي من دول اجمللس بشكل 
ومتنلت  ".ديعلم اإلعلالم املعلاسي وعلدم دمن منظمات أو أفراد، سواء  عن طريق العمل األمين املباشر أو عن طريق حماولة التأثري السيا

ة مسلرية دول فلاق عليله، وحلمايلا سلبق التاخلطلوات الفوريلة لالسلتجابة مللالدول الثالث يف بياهنا آنذاك أن "تسارع دولة قطلر إىل اختلاذ 
/تشلرين نوفمرب 23رايض يف قّلع يف اللاجمللس من أي تصدع." واعتربت الدول الثالث آنذاك يف بياهنا أن قطر قد أخلت بتنفيلذ اتفلاق و 

 .حبضور الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح، أمري دولة الكويت 2013الثاين 
 17 Mark Mazzetti and Matt Apuzzo, U.S. Relies Heavily on Saudi Money to Support Syrian Rebels, The 
New York Times, Jan. 23, 2016. 
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السعودي. ويقال إن محمد بن نايف كان وال يزال من أنصار  –عوامل االلتقاء القطري التركي 
على عالقة جيدة مع القطري والتركي  اإلبقاءرص على فكرة عدم إقصاء التيار اإلخواني والح

أخذت نتائج  2015 من لذار ابهدف إبقاء التيار الموجود بقوة في الخليج تحت ناظريه. وبدء  
، عبر تشكيل ما سمي ماكن محدودة )محافظة إدلب مثاُل(التحالف ما بين المحورين بالظهور في أ

أن يسيطر على محافظة إدلب. وقد فشل تكرار بي "جيش الفتح"، الذي استطاع خالل أشهر 
سيناريو إدلب في محافظات أخرى في سوريا كنتيجة للتدخل الجوي الروسي وتعزيز حضور حلفاء 
الدولة السورية وهي مراوحة حفزت من الخالفات العميقة في التوجهات األيديولوجية والمصلحية 

ودي في تحقيق إنجاز في الجبهة الجنوبية والخارجية لفصائل المعارضة. يضاف لذلك الفشل السع
من الحاجة للبوابة  افي سوريا من جهة األردن، كان من الممكن لو تحقق أن يحرر الرياض نسبي  

 التركية في الشمال. 

أن أصيبحت السيعودية عليى هيامش المليف السيوري، وكيذلك العراقيي، فيي ظيل  إليىووصلت الحيال  
ر وتركييييا والتيييي تعميييدت تصيييفية الفصيييائل التيييي كانيييت سيييطوة واضيييحة للفصيييائل المدعومييية مييين قطييي

علييى حييد سييواء، وانعكييس ذلييك بتييأثير سييعودي هامشييي فييي  يينمحسييوبة علييى األميييركيين والسييعود
التركيي تفقيد  –مساري جنيف وأستانة. بمعنى لخر، بدأت المساكنة السعودية ميع المشيروع القطيري 

 سم في سوريا.محاولة تحقيق نصر حاأحد أبرز مبرراتها، أال وهو 

 

 التأثير القطري في الداخل السعودي . 3

إلى جانب السياسة الخارجية القطرية، هناك اإلمبراطورية اإلعالمية القطرية، التي تشكل قناة 
للسعودية وجزء من القوة الناعمة القطرية المراد تحجيمها  االجزيرة رأس حربتها، وهي مزعجة جد  

ة من قنوات وصحف ومواقع الكترونية تتكاثر كالفطر، القطري فالمؤسسات اإلعالمية .18اسعودي  

                                                                                                                                                                         

https://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-money-to-support-
syrian-rebels.html?mcubz=0&_r=0 

مسعة »: (0172جمللس وزراء اإلعالم العرب )متوز  ٤٨يف كلمته أمام الدورة اللقال وزير اإلعالم والثقافة السعودي، عّواد العواد،  18
اة وهي مل نسمع هذه القنارجية، و خجندة أاجلزيرة ليست كما يروج هلا اإلخوة يف قطر، فهي قناة للشر ودعم اإلرهاب والتطرف وتنفذ 

ن هذه أ، مشري ا إىل «ذهارسته هممكف عن ييغذي اإلرهاب ويرعاه أن  توجه انتقادات للدوحة، بل هي قناة تطبيل لقطر، ول ينتظر ممن
 تستضيف اإلرهابيني وتقدمهم على أهنم أبطال.القناة 

https://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-money-to-support-syrian-rebels.html?mcubz=0&_r=0
https://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-money-to-support-syrian-rebels.html?mcubz=0&_r=0
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وإن لم تهاجم السعودية مباشرة في السنوات األخيرة، إال أنها ترّوا لما يتناقض مع التوجهات 
في التأثير على الجمهور األوسع في تنافس اآللة اإلعالمية السعودية  اأيض  وهي  السعودية،

ويعرف المسؤولون السعوديون أن اإلعالم القطري بنى لنفسه  الخليج، وفي بقية الوطن العربي.
في أوساط شريحة واسعة من السعوديين، وهذا ما يدفع أكثر نحو شيطنة قطر من جهة،  اتأثير  

 ولجم أصدقائها داخل البالد من جهة أخرى.

ات النفوذ اإلعالمي مع حركة نشاط ثقافي تقوده الدوحة، إذ تستضيف مؤتمرات ولقاءيترافق هذا 
ألمر لمثقفين وناشطين حقوقيين من كافة أنحاء الوطن العربي. ويبدو االنزعاا السعودي من هذا ا

ور من الحكومة على د في الحملة األخيرة، إذ ركز عدد من المثقفين والناشطين القريبين اجلي  
رة غة كبيورغم أن هذه مبالعزمي بشارة في محاولة "التخريب" وإثارة الفتنة داخل المملكة.  الدكتور

في تقدير دور بشارة وطريقة عمله، إال أن جذر المسألة يتعلق بنشاطه في الدوحة، وتنظيره 
حسين للثورات العربية، ورؤيته غير اإليجابية منذ زمن بعيد للسعودية، رغم أنه حلول غير مرة ت

إن و هذه الصورة، وتأييد بعض السياسات السعودية في اإلقليم، بما في ذلك تأييد عاصفة الحزم، 
 على استحياء.

فيما يخل الندوات والمؤتمرات حول الخليج ليس عزمي بشارة وإنما  اإال أن األكثر نشاط  
 السعودية،مجموعات من اإلسالميين المقيمين في الدوحة، الذين ينسجون شبكة عالقات إسالميي 

على إخوان السعودية في  امن اإلخوان المسلمين والتيار السروري وهنا يبدو التصويب واضح  
اإلخوان،  –تركيا  –تعاطفهم مع محور قطر  موضع االتهام بخصوصفي الحملة األخيرة، فهم 

 ا.هذا المحور على المحور السعودي، وعالقتهم العضوية بقطر وترددهم المستمر عليهوتفضيلهم 
تخفيف هذه المؤتمرات واللقاءات إلى الحد األقصى بفعل الضغط ورغم أن القطريين حاولوا 

 من هذا النشاط القطري، إضافة إلى استضافة قطرالسعودي إال أن السعوديين يشعرون بالتوجس 
د بعض الناشطين اإلسالميين السعوديين أو القريبين منهم الذين تصنفهم المملكة معارضين. وق
دية، شهدنا خالل أيام الحملة اإلعالمية ضد قطر تسليم الناشط الحقوقي محمد العتيبي إلى السعو 

 لتبريد الغضب. الكن هذا لم يكن كافي  

كان التيار اإلخواني السعودي طوال الوقت في حضن الحكومة، واستفاد من موارد الدولة ومنابرها 
ارتفع صوت بعض خواني في المنطقة، ومع الصعود اإل 2011ليصنع حضوره، لكن في العام 
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وقد عملت بإصالح سياسي داخل المملكة. أقطاب هذا التيار والقريبين منه وبدأوا يطالبون 
وإنذار بعضهم، خاصة بعد سقوط حكم اإلخوان  االحكومة على تحجيمهم بالضغط عليهم إعالمي  

الملك سلمان راهن هذا التيار إلى حد بعيد. ومع بداية عهد في مصر، ما جعل هذا التيار ينكمش 
وحاولوا دفع السعودية نحو موقف سلبي من الرئيس المصري  اعلى تحّول ما تجاه اإلخوان إقليمي  

العهد أكثر عدائية تجاه ونظامه. لكن المفاجأة أن هذا العهد بات بفعل الدور الذي يلعبه ولي ولي 
  لهذه الحملة على الدوحة. اإلخوان وصوال  

ع لُتطملن السعودية بأنها ال تسعى للتواصل م 2013طر قامت بكل ما يمكن بعد عام يالحظ أن ق
ت معارضين أو إصالحيين سعوديين، أو القيام بما يزعج السعودية في الداخل، وهي بالفعل حاول

نها سياساتها اإلقليمية، لكن السعودية ظلت تتوجس مقدر اإلمكان التهدئة مع السعودية لتواصل 
 ة. إذاالداخل السعودي وعالقتها باإلسالميين، إضافة إلى االنزعاا من مواقفها الخارجيفيما يخل 

ن ومحمد بن زايد، وشعور ابن سلمان أن القطريين يفضلو  أضفنا هذا كله لتحالف محمد بن سلمان
ق التي تدفع السعودية للتضييالتعامل مع األمير محمد بن نايف، يمكننا فهم مجموعة األسباب 

  قطر.على 
 

 صعود القوة اإلقليمية اإلماراتية  . 4

يقع جزء من التوتر المتصاعد مع قطر في سياق سعي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لتعزيز 
الدور اإلقليمي لإلمارات والذي يستلزم التزاحم مع قطر في ظل عدم إمكانية مزاحمة السعودية في 

ال االنكفاء واإلرباك األميركي، تبدو اإلمارات، كغيرها المرحلة الحالية بالحد األدنى. ومع تزايد ح
من الدول، في سعي لبناء دور ونفوذ خاص يضمن لها التكيف مع التحوالت اإلقليمية والدولية. 

ضد  اإلقليميةوهذا الصعود في الدور اإلماراتي يمكن مالحظته عبر انخراط اإلمارات في المواجهة 
مشروع اإلخوان المسلمين والحضور العسكري في اليمن ودورها في ليبيا. ويبدو أن حكام اإلمارات 
يعتبرون أن بالدهم لديها رصيد رمزي على مستوى الصورة يجعلها مؤهلة للتأثير الناعم داخل 

زراء حاكم رئيس مجلس الو في الحكم واإلدارة. على سبيل المثال، أعلن  االمنطقة باعتبارها نموذج  
دبي الشيخ محمد بن راشد لل مكتوم في نيسان الماضي عن تشكيل "مجلس القوة الناعمة لدولة 
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وترسيخ احترامها  اوعالمي   ااإلمارات العربية المتحدة" والذي يهدف "لتعزيز سمعة الدولة إقليمي  
 .19عمة للدولة"ومحبتها بين شعوب العالم ويختل برسم السياسة العامة واستراتيجية القوة النا

انعكس الطموح اإلماراتي في اإلقليم بانفتاح ملحوظ على الكيان اإلسرائيلي والمشاركة في مناورات 
عسكرية مشتركة، ودخول محمد بن زايد في معركة والية العهد في السعودية، ومحاولة متصاعدة 

وتداول أخبار عن عزم اإلمارات بناء قواعد  ،20اإلماراتالجتذاب القاعدة األميركية من قطر إلى 
عسكرية في الدول المطلة على باب المندب. ويظهر في السياق عينه تصاعد التدخالت اإلماراتية 

أبدت سلطنة  2015في الشؤون الداخلية لدول المنطقة كما في اليمن والسعودية وعمان. ففي 
 ءات قبلية شمالي السلطنة على الحدود معُعمان قلقها من عمليات شراء غير مسبوقة ألراض ووال

، تزامنت مع تواتر األخبار بشأن مرض السلطان قابوس والحديث اإلمارات يقوم بها محمد بن زايد
التلفزيون العماني في أحد تقاريره عن نجاح قوات أمن وكشف  .عمن يخلفه في حكم السلطنة

ولة اإلماراتي تستهدف نظام الحكم في السلطنة في الكشف عن شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الد
 .عمان وللية العمل الحكومي والعسكري فيه

وقييد تعييزز القلييق اإلميياراتي ميين الييدور القطييري بسييبب مشيياريع الدوحيية فييي ملفييي اليييمن وليبيييا حيييث 
ع مييي. ففيييي ليبييييا، عميييل القطرييييون بالتعييياون والتنسييييق اواسيييع   اودور   اأن تبنيييي نفيييوذ   اإلمييياراتتحييياول 

هنياك، األمير  يوأبيو ظبياألتراك على دعم اإلخوان المسلمين وإفشال الكثير من مخططات الرياض 
الييذي تنظيير إليييه مصيير بعييين القلييق، وتحيياول اإلمييارات جاهييدة اجتييياز العوائييق القطرييية عبيير دعييم 

ود قييرار أممييي بحظيير تصييدير السييالح ألي جهيية ليبييية اللييواء خليفيية حفتيير بالمييال والسييالح، رغييم وجيي
 كانت. 

فييي اليييمن، حيييث دعمييت حييزب التجمييع اليمنييي لإلصييالح  اكبييير   اإضييافة إلييى ليبيييا، لعبييت قطيير دور  
 ا، واسيتطاعت أن تحيافظ عليى خطيوط تواصيل ميع أنصيار  . الحق ي2011عقب نشيوب ثيورة عيام 

من تحالف السعودية المشارك فيي  ان كانت قطر جزء  بعد بدء العدوان السعودي األميركي على اليم

                                                           
 .2017نيسان  29جملة البيان، جملس القوة الناعمة لدولة اإلمارات: مهامه واختصاصه،  19
على سياسيني أمريكيني لدعم قرار  اللسفري اإلمارايت يف واشنطن يتبني أن حكومة أبو ظيب متارس ضغوط   ااملسّربة مؤخر   حبسب الواثثق 20

ؤسسة الدفاع عن ستشاري مبري مككية يف قطر، وهو ما جتسد يف رد العتيبة على عتاب  ري إبغالق قاعدة العديد العسكرية األم
قطر،  يفألمريكية العديد لقاعدة اجود االدميقراطيات بشأن مؤمتر محاس وإقامته يف الدوحة، حيث أشار إىل أن املشكلة احلقيقية و 

 ".وأضاف مازح ا: "انقلوا القاعدة مث سننقل حنن الفندق
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دعمييت الجزيييرة التحييالف ورّوجييت للسييردية العاميية التييي فرضييتها  االعمليييات العسييكرية، وحتييى إعالمي يي
، وبييالتزامن مييع انطييالق "عاصييفة الحييزم" وتشييّكل مييا سييّمي 2015الرييياض. وكمييا أسييلفنا، ففييي لذار 

لقطرية والتركية مع السعودية فيي أحسين أحوالهيا، وقيد بيدا "جيش الفتح" في سوريا، كانت العالقات ا
أن الملييك سييلمان اقتنييع بييرأي محمييد بيين نييايف بضيييرورة رفييع مسييتوى التنسيييق مييع كييل ميين الدوحييية 

 وأنقرة. 

، مع توالي الخسائر العسكرية لكل من السعودية واإلمارات فيي الييمن، خرجيت اتهاميات لقطير االحق  
 عاديييية لتحيييالف الريييياض، واُتهميييت بأنهيييا زّودت الحيييوثيين بإحيييداثياتبأنهيييا تتواصيييل ميييع الجهيييات الم

، األميييير الييييذي أدى إلييييى وقييييوع خسييييائر كبيييييرة فييييي صييييفوف 21ومعلومييييات عيييين الجنييييود اإلميييياراتيين
وقييادة عملييات العيدوان فيي بياب المنيدب  2015اإلماراتيين في ضربتي "معسكر صافر" في أيلول 

ييي2015فيييي كيييانون األول   22إماراتيييية لقطييير بتخريييييب الوضيييع فيييي عييييدن اتهامييياتصييييدرت  ا. والحق 
والسييعي إلييى لييّي ذراع أبييو ظبييي التييي سييعت لإلمسيياك بالمدينيية ووضييع اليييد علييى مينائهييا. ويسييّوق 
اإلعييالم اإلميياراتي لمقوليية "الخيانيية القطرييية للتحييالف فييي اليييمن"، لييذلك يمكيين القييول إن طلييب إخييراا 

من عقيب نشيوب األزمية الحاليية هيو مطليب إمياراتي فيي القوات القطرية من تحالف العدوان على اليي
 الدرجة األولى.

 تعود في قسم كبير منه بالموقف اإلماراتي، وهذه المسايرة ايبدو الضغط السعودي على قطر مدفوع  
 للمصالح الشخصية بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وللمقايضة المتبادلة بين قضيتي إيران

رغم بعض  ،يرى محمد بن سلمانالمحمدين.  بينوالتناغم مدى التفاهم  اويبدو واضح  وقطر. 
 لية في. ويبدو أن بن زايد ساهم بفعابهيحتذى  الخالفات في اليمن، في النموذا اإلماراتي مثاال  

عالقة  إلىحملة بن سلمان للوصول إلى والية العهد في مواجهة محمد بن نايف. مع اإلشارة 
 د عامن نايف ال سيما بعد تسريبات ويكيلكيس التي ورد فيها كالم لبن زايالسيلة بين بن زايد وب

 ُيشبه فيها األمير نايف "بالقرد".  2003

                                                           
 .2017حزيران  5عدة مقابالت مع شخصيات إعالمية وسياسية على قناة العربية،  21

https://www.youtube.com/watch?v=KW4zuWKJbcA 
https://www.youtube.com/watch?v=jTgbX1taCWg 

 .2017أاير  8 اإللكرتونية،مىن صفوان / رأي اليوم  ،مفاجأة اليمن: قطر الرابح األكرب 22
http://www.raialyoum.com/?p=671300 

https://www.youtube.com/watch?v=KW4zuWKJbcA
https://www.youtube.com/watch?v=jTgbX1taCWg
http://www.raialyoum.com/?p=671300
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وقييييييد أشييييييار الباحييييييث المتخصييييييل بالشييييييؤون الخليجييييييية سييييييايمون هندرسييييييون فييييييي مقاليييييية نشيييييييرتها 
لييى أن المسيياعي الهادفيية إلييى عييزل قطيير نابعيية ميين "الرؤييية المشييتركة" ألميييرين إ ”Politico“ مجليية

كسيب تمكنا مين  وبن زايداثنين هما محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. واعتبر الكاتب أن بن سلمان 
ن فييي الوقييت نفسييه إلييى أن ترامييب يريييد بشييدة أن يبييرهن أ ادونالييد ترامييب، مشييير   األميركيييتأييييد الييرئيس 

سيتراتيجية جدييدة لهزيمية اإلرهياب ومواجهية إييران. كميا وصيف هندرسيون العالقية بيين بين سيلمان لديه ا
قبلي وبن زاييد بأنهيا مثيل العالقية بيين الميتعلم والمتلقيي، إذ ييرى بين زاييد أن بين سيلمان هيو المليك المسيت

شييقيق األكبيير للسييعودية وبالتييالي عليييه )بيين زايييد( أن يعطييي بيين سييلمان إرشييادات "كتلييك التييي يعطيهييا ال
". وإلى جانب بن زايد وبن سلمان، رأي أن هناك على األرجيح "العبيين اثنيين أساسييين األصغرلشقيقه 

 لخرين"، وهما السيفير اإلمياراتي ليدى واشينطن يوسيف العتيبية وصيهر اليرئيس األميركيي جارييد كوشينير
 كبير المستشارين لترامب. اوهو يعمل أيض  

عها من مفي العداء إليران، لما ترتبط به  ااإلمارات ال تستطيع الذهاب بعيد  ، بالرغم من أن اثاني  
 في التصعيد السياسي ضد طهران، وتماشى مع امصالح اقتصادية، إال أن محمد بن زايد ذهب بعيد  

 يع دولالرؤية السعودية في هذا اإلطار، وهو يزايد على القطريين في هذا األمر، رغم معرفته بأن جم
تفكير طار الالصغيرة )عدا البحرين( ال يمكنها معاداة إيران بالكامل. ويندرا موقف بن زايد في إ الخليج

 بمواجهة كل اإلسالم السياسي، وفي مقابل موقف سعودي متشدد من اإلخوان وقطر، ومن الواضح أن
. األمر على هذابن سلمان يتبنى وجهة النظر هذه، وتحقيره لإلخوان في لقائه التلفزيوني األخير شاهد 

 هذه المقايضة ُتْظهر قوة التقاطع السعودي اإلماراتي في هذه المرحلة. 

سياسي سعودي من خالل احتضان  –إضافة لما تقدم، تمكنت اإلمارات من بناء رصيد إعالمي 
ارك، الليبراليين السعوديين، ومؤسساتهم، من إمبراطورية إم بي سي والعربية، إلى دور نشر مثل مد

ين ا قريبز المسبار لألبحاث، وكلها تدار من قبل مجموعة من الليبراليين السعوديين، الذين أصبحو ومرك
 من بن سلمان، مثل تركي الدخيل مدير العربية ومالك دار مدارك، الذي صار المستشار اإلعالمي

ضد  الحملةلألمير محمد بن سلمان. وهؤالء يقودون اليوم االحتفاء بالتحالف السعودي اإلماراتي، و 
 قطر واإلخوان. 

نلفت إلى أن قطر ركزت في حملتها المضادة على اإلمارات ال على السعودية، وذلك لحفظ خط  اختام  
ألن القطريين يعتقدون أن اإلمارات هي المحّرض األساس على هذه الحملة.  االعودة مع الرياض وأيض  

للسفير اإلماراتي في واشنطن ُتثبت جهود  وجاء في هذا السياق تسريب وثائق من البريد اإللكتروني
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األخير في رعاية حمالت تعبلة سياسية وأكاديمية وإعالمية ضد الدور القطري كراع لإلرهاب، إضافة 
وفي  اإلماراتداخل  اإلنسانالممول من قطر ملفات االنتهاكات اإلماراتية لحقوق  اإلعالمإلى فتح 

شّرح شبكة اللوبيات اإلماراتية في الواليات المتحدة المتخصصة يُ  االيمن. وقد نشر موقع الجزيرة تحقيق  
 .23بالهجوم على قطر

 

 الموقف األميركي: بين التوظيف وغياب الرؤية. 5

ربط بعضهم بين "القمة اإلسالمية األميركية: في الرياض والتصعيد ضد قطر. وتحدث الرئيس 
ة على موقع تويتر: "قلت بعفوية معتاداألميركي دونالد ترامب عما جرى في الرياض في تغريدة 

 إال أن إلى قطر". اضروري فأشاروا جميع   للقادة المجتمعين إن العمل على وقف تمويل التطرف
ن ضاه م، ففيما يؤكد البنتاغون ر اواحد   اتصريحات اإلدارة األميركية تبدو مضطربة وال تتبع نسق  

و وزير الخارجية نحو موقف احتوائي، فيما يبدالتعاون مع قطر ورفض نقل قاعدة العديد، يميل 
رباك ى اإلوراء الحملة تحت عنوان "مكافحة اإلرهاب". يعود هذا التفاوت األميركي إل االرئيس منساق  

 وغياب إستراتيجية موحدة للمنطقة في هذه المرحلة وإلى اللوبيات وجماعات الضغط والعالقات
ت موقف الرئيس ترامب، وما هو االتجاه المحتمل الشخصية مع أطراف األزمة. فما هي خلفيا

 ؟اللموقف األميركي عموم  

تبنيها أثناء  من السعودية واإلمارات ومصر وجرى ، يبدو أن الحملة ضد قطر مصّممة ومجّهزة أوال  
ولم يكن  االقمة وبعدها من قبل الرئيس األميركي، أي أن توقيت المواجهة مع قطر ليس أميركي  

، انتفت حاجة البيت أوال   اب:ويعود تبني ترامب للحملة على قطر إلى عدة أسب .24ةأولوية أميركي
األبيض لدور قطر كقناة ووسيط مع القوى اإلسالمية، بعكس ما كانت عليه األمور في حقبة 

                                                           
 .2017حزيران  11، الشبكة الكربى: كيف حتاول اإلمارات شراء واشنطن، اجلزيرة نت، صفحة ميدان، حممد السعيد 23
حزيللران: " ... خللالل أعمللال املللؤمتر  9قللال ترامللب يف مللؤمتر صللحفي مجعلله ابلللرئيس الرومللاين يف البيللت األبلليض يللوم اجلمعللة  الحق لل 24

 اري  أو أخل سلهال   اريق لل ننلتهج طهل)الرايض( حتدثت معي الدول املشاركة حلول مواجهلة قطلر صصلوو سللوكها، فكلان علينلا اختلاذ قلرار. 
خلارجيللة ريكلللس اان ووزيللر أوري يف الوقللت نفسللله،  للب أن نعمللل لوقلللف متويللل اإلرهللاب. اتفقلللت خنتللار اإلجللراء الصللعب ولكلللن الضللر 

يلديولوجيا ودعلم ال التمويلل تنهلي هلذا تيلرسون وجنرالتنلا الرائعلون أن الوقلت قلد حلان للدعوة قطلر إلهنلاء متويلهلا ليرهلاب، عليهلا أن
 املتطرفة". 
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 .25أوباما. فترامب يرى أن اإلسالم السياسي كله في سلة واحدة وينبغي مواجهته ال الحوار معه
إما الحتوائها، "، الراديكاليةاإلسالمية " مع التنظيماتلى دور وظيفي لقطر للتواصل اعتمد أوباما ع

أما أو الستخدامها كما في الحالتين الليبية والسورية، وكذلك لفتح القنوات مع محور المقاومة. 
، بين من يرى ضرورة تأجيل المواجهة الستخدام المشروعحول هذا  الجديدة فمنقسمةاإلدارة 

اإلخوان وقطر وتركيا في احتواء إيران، وبين من يريد المواجهة الشاملة مع اإلسالم السياسي وهي 
، هنا يبرز سبب لخر لموقف ترامب وهو أنه يرى في قضية قطر اوجهة يميل إليها ترامب. ثاني  

 فرصة لتظهير نصر سياسي مجاني في مكافحة اإلرهاب وتقديمه كإنجاز للجمهور األميركي. 

، يجد ترامب في هذا النزاع فرصة لمزيد من االبتزاز المالي لألطراف الخليجيية، فهيو مين ناحيية الث  ثا
، ومن ناحية أخرى ييدفع ابعد ما التزموا به مالي   نواإلماراتيييكون قد أرسل إشارة إيجابية للسعوديين 
وتشير إحصاءات االستثمارات القطرية إلى أنهيا تتركيز فيي  .26قطر لالنخراط في "سباق االستثمار"

أوروبيييا ولسييييا بشيييكل أساسيييي، ميييع وجيييود اسيييتثمارات فيييي الوالييييات المتحيييدة، إال أنهيييا ليسيييت بيييالحجم 
الصيييندوق  -" لالسيييتثماروُيصيييّنف "جهييياز قطييير  .27ميييا قورنيييت باالسيييتثمارات السيييعودية المتوقيييع إذا

بأصيول تصيل  افيي المركيز الرابيع عشير عالمي ي 2005عيام  اليذي تأسيس –السيادي للدولية القطريية 
إلييى رفييض القطييريين التعيياون المييالي مييع ترامييب وأسييرته فييي  اإلشييارةمييع  .28مليييار دوالر 335إلييى 

 .29السنوات الماضية وهو ما قد يكون قد راكم مشاعر سلبية بين الطرفين

                                                           
ترامب: جملس األمن القومي وأبرز املستشارين، املركز الستشاري للدراسات والتوثيق، ملزيد من التفصيل راجع، إدارة دوانلد  25

 .2017، نيسان 23سلسلة البحث الراجع، العدد 
سوى املال، وعليها أن تلدفع مثلن احلمايلة"، وهلو اللذي  الطاملا كرر ترامب منذ مثانينيات القرن املاضي أن "دول اخلليج ل متلك شيئ   26

أسلاس  بشلكل اراملب مهجوس لة. يبدو تالتصرحيات حىت بعد انتخابه يف أحد اخلطاابت اليت حتدث فيها عن املناطق اآلمن عاد وكرر هذه
 جية. استه اخلار من وليته، وهذا حمدد أساسي يف سي األوليتنيبتحقيق منو اقتصادي وخفض البطالة ضمن السنتني 

مليارات دولر يف استثمارات إعادة أتهيل  10املاضي عن املسامهة مببلغ  ولمع العلم أبن قطر كانت قد أعلنت يف شهر كانون األ 27
 البنية التحتية األمريكية. راجع:

Reuters, Qatar sovereign fund tells Washington will invest $10 billion in U.S. infrastructure: sources, Dec. 
13th 2016 
28 Bloomberg.com, The Tiny Gulf Country with a $335 Billion Global Empire, January 11, 2017. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-11/qatar-sovereign-wealth-fund-s-335-global-
empire 

حزيللران اجلللاري، أن الللرئيس األمريكللي دوانلللد ترامللب زار  11كشللفت صللحيفة "هللافنغتون بوسللت" يف تقريرهللا الللذي نشللرته بتللاريخ   29
ترامب اجتماعني منفصلني مع كل  أجرىئيس التنفيذي لشركات ترامب. خالل زايرته برفقة ابنته إيفانكا بصفته الر  2010الدوحة عام 

قطر آنذاك محد بن جاسم آل اثين. حلاول تراملب إقنلاع اللرجلني ابللدخول  ورئيس وزراءمن الرئيس التنفيذي لل "جهاز قطر لالستثمار" 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-11/qatar-sovereign-wealth-fund-s-335-global-empire
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-11/qatar-sovereign-wealth-fund-s-335-global-empire
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لم تبد قطر حماسة لالستثمار من ضمن المشروع السعودي، بل تريد أن تبقي مصالحها مباشرة مع 
واشنطن فيما تسعى الرياض لتكريس نفسها بوابة خليجية إلزامية للعالقات مع اإلدارة األميركية 
ي الجديدة. على سبيل المثال، استقبل ترامب بعد أقل من شهر على فوزه، رجل األعمال اليابان

عقب االجتماع خرا ترامب ليعلن  في مكتبه ببرا ترامب في نيويورك.الملياردير "ماسايوشي سون" 
)عمالق التكنولوجيا واالتصاالت(  «SoftBank» هعلى أن تستثمر مجموعت« سون »ق مع أنه اتف

 .30ألف وظيفة لألميركيين 50ي سيوفر ، األمر الذمليار دوالر 50في الواليات المتحدة بقيمة 
ب وعق، 2016تشرين األول  13قد زار السعودية واجتمع بمحمد بن سلمان في « سون »وكان 

سم: اا عليه مليار دوالر وأطلق 100االجتماع أعلن الرجالن عن تأسيس صندوق استثماري بقيمة 
 .SoftBank31رؤية 

عن اكتمال  «SoftBank» ومع توجه ترامب إلى الرياض في زيارته األخيرة، أعلنت مجموعة
« مبادلة االستثماراتصندوق »مساهمات الشركات والصناديق السيادية ومن ضمنها مساهمة 

السعودي ولكن المفاجأة أن قطر غاب اسمها عن قائمة « صندوق االستثمارات العامة»اإلماراتي و
محمد . وتم اإلعالن عن اكتمال عملية إدراا الجهات المشاركة خالل اجتماع ترامب ب32المساهمين

مليار دوالر. قد يكون هذا اإلحجام إما  93بن سلمان في الرياض وقد بلغت قيمة المساهمات 
 لمسار خاص مع واشنطن أو إقصاء  من الرياض في إطار عزل قطر وإخضاعها. اسعي   اقطري  

                                                                                                                                                                         

يف إجناز صفقات ملع رجلل األعملال األمريكلي. ويلذكر  اة للمضي قدم  يف صفقة لتمويل مشاريعه العقارية إل أن الرجلني مل يبداي أية محاس
، وإجنازاتلهيشلرح للعبلد هللا علن نفسله  أنالتقرير أن ترامب انزعج من حسني العبد هللا )رئيس جهاز قطلر لالسلتثمار( عنلدما كلان حيلاول 

ترامب إيفانكا عادت  ابنةلنا اآلن". يضيف التقرير أن ، أخربان ماذا ميكنك أن تفعل أجنزت: "حنن نعلم من أنت وماذا حني قاطعه قائال  
عللى القطلريني السلتثمار يف إعلادة أتهيلل مبلىن ميلكله يف وسلط  األخلريإىل الدوحة بعد أشلهر برفقلة زوجهلا جاريلد كوشلنر، حيلث علرض 
 . راجع:امدينة نيويورك، لكن رفض القطريون عرض آل ترامب جمدد  

The Huffington Post, Trump Says Qatar Funds Terror. Here’s His Record Of Trying To Get It To Fund 
Him, June 11, 2017. 
30 The Washington Post, Donald Trump’s deal to create 50,000 jobs in America looks a lot different on 
Day Two, Dec. 7, 2016. 

 ابسم صندوق رؤية اجديد   استثماراي   اجمموعة سوفت بنك الياابنية تؤسس صندوق  . العامة.واس: ابلشراكة مع صندوق الستثمارات  31
 . وتؤكد: استثماربنك.يف صندوق رؤية سوفت  ا. صحيفة القتصادية السعودية: أبل شريك  2016-10-14سوفت بنك / 
 :ا. راجع أيض  2017كانون الثاين   5اسرتاتيجي / 

 The New York Time, The Trump-SoftBank-Saudi Connection, March 6, 2017. 
32 TechCrunch, SoftBank’s massive Vision Fund raises $93 billion in its first close, May 20, 2017. 
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ن ميبالمجمل، ومن خالل استقراء تصريحات ترامب واالندفاعية السيعودية اإلماراتيية التصيعيدية،  اإذ  
المرجح أن تكون قمة الرياض قد شيهدت إتميام صيفقة بيين تراميب والتجميع اليذي تتزعميه السيعودية، 

يي  للرييياض للشييروع بترتيييب البيييت الخليجييي الييداخلي وتأديييب ميين يلزمييه ذلييك اأميركي يي اتتضييمن تفويض 
)قطيير( وتخويييف لخييرين بعييد تأديييب القطييري )الكويييت، سييلطة عمييان(. يبييدو أن السييعودية مسييتعدة 

أزمة  في التماهي مع خطط ترامب و"إسرائيل" تجاه إيران، والمرحلة الحالية التي تشهد اللذهاب بعيد  
جيي مع قطر ربما تكون مرحلة تحضيرية )بنظر الريياض( لتهيلية الظيروف أميام تشيكيل حلفهيا الخلي

 لمواجهة إيران بدعم أميركي وإسرائيلي. اتحضير   اإسالمي   اوالحق   االذي سيتسع ليصبح عربي  

مييين السياسييية األميركيييية تجييياه األزمييية الحاليييية. فيييالرئيس األميركيييي بيييدا  ايبيييدو الموقيييف القطيييري خائب ييي
 فييييي مواقييييف المسييييؤولين ابشييييكل واضييييح إلييييى الموقييييف السييييعودي فيمييييا بييييدا التخييييبط واضييييح   امنحيييياز  

األميركيين الذين يحاولون تقيديم موقيف متيوازن إذ يطلبيون مين قطير تعيديل سياسياتها فيميا يطيالبون 
 جاسيم أنّ وقد اعتبر حمد بين  .33الدول المقابلة بالعمل من خالل التفاوض والحوار والسعي للتسوية

لترامييب بقولييه إّن األخييير  ا. ووجييه نقييد  "فييي نظييرتهم لألزميية أن يكونييوا أكثيير عييدال   يجييب" األميييركيين
على قطر بدون الوقوف على األدّلة الصحيحة، لكن بين جاسيم أعيرب عين ثقتيه بيأّن  ايصدر أحكام  

 الواليات المتحدة ستتخذ في النهاية الموقف الصحيح.

رأى فيه أن الفوضى في  انشر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات الموجود في قطر تقرير  
لنهج تعانيه هذه اإلدارة في السياسة الخارجية  ارامب من أزمة الخليج تمثل "استمرار  موقف إدارة ت

منذ وصولها إلى السلطة. فنزق ترامب وبغضه للمؤسسة الحاكمة، ورفضه نصائحها، فضال  عن 
غياب ناظم للسياسة الخارجية األميركية في عهده، يجعل الفوضى السمة العامة في عمل هذه 

ا المعنى تصبح أزمة الخليج مجرد عنوان جديد لذلك. إن الموقف األميركي من األزمة اإلدارة. وبهذ
الخليجية سيتحدد بناء على أي النهجين سينتصر، نهج المؤسسة الحاكمة بخبرائها وبيروقراطييها 
وحساباتها وهواجسها، أم رعونة ترامب وخفته؛ وإن كان ثمة مؤشرات على أن المؤسسة الحاكمة 

                                                           
لوقلف دعلم يف التاسع من حزيران أشار وزير اخلارجية تيلرسون فيهلا إىل أنله يتعلني عللى قطلر بلذل مزيلد ملن اجلهلد على سبيل املثال،  33

دية ت، كما دعا السعو املفاوضا "اإلرهاب" ولكنه شدد يف الوقت نفسه على ضرورة أن تسعى كل األطراف إىل حل خالفاهتا من خالل
املرتتبلة  لتكلفلة اإلنسلانيةقله إزاء اواإلمارات والبحرين ومصر إىل ختفيف احلصلار اللذي فرضلته عللى قطلر يف شلهر رمضلان، معلراب  علن قل

صلحفي مشلرتك ملع اللرئيس  ومل متلض سلاعة واحلدة، حلىت كلان تراملب، خلالل ملؤمتر علن أنله يعلوق احللرب عللى "داعل . عليله، فضلال  
ن وصلفهم مللمجيلع صلور اللدعم  ي إىل وقفالروماين، يكيل الهتامات لقطر من جديد. وقد عّد اإلصرار على عزهلا انتصار ا ملوقفه الداع

 اإلرهاب"."اية ما وصفه بل هنل بداية أن قطر "مصدر رئيس لدعم التطرف"، وأن النجاح يف الضغط عليها سيمثّ  ابل "املتطرفني"، معترب  
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الخالصة أن تيار "األمن القومي"  .34عيد زمام األمور، من دون وجود ضمان فعلي لذلك"بدأت تست
األميركي يريد احتواء األزمة لمنع قطر وتركيا من التوجه أكثر نحو إيران وروسيا، فيما ترامب 

 وفريقه األيديولوجي يبغون مواجهة شاملة مع ما يسمونه "اإلسالم الراديكالي".

 

 الدالالت والتداعيات المحتملة . 6

ع البيييت الخليجييي: إن عمييق األزميية الحالييية يعكييس حجييم التناقضييات والمخيياوف التييي  -1 تصييد 
 تثالثية اتجاهياكانت تختمر داخل المجال الخليجي، إلى الحد الذي يمكن فيه اليوم تلميس 

 –اه العميياني لبحرينييي، واالتجيياه القطييري، واالتجييا –إلميياراتي ا-خليجييية، االتجيياه السييعودي
الكييويتي )الحييياد والوسيياطة(. تتحمييل السييعودية مسييؤولية أساسييية فييي انكشيياف هييذا التصييدع 

تها. مما أثار قلق اآلخرين وعدم قدرتهم عليى مسياير  اوذلك نتيجة الندفاعتها المبالغ بها جد  
 الحملييية عليييى إييييران تتعليييق أوال   عيييدائيتها فاقيييت فيييي الحملييية اإلعالميييية التيييي ربمييياهيييذه  إن

بسياسيية السييعودية الحالييية القائميية علييى الشراسيية واسييتخدام الخشييونة لفييرض الهيبيية وانتهيياا 
  سياسة "الحزم".

ي اإن العدائية السعودية تجاه قطير تخليق شيعور   بيالنفور والخيوف ليدى كيل مين الكوييت  اعميق 
يي لنييوع ميين التييوازن  ا، وأصييبح لهييذه الييدول مصييلحة متزايييدة ببقيياء الخليييج خاضييع  اوعمييان أيض 

. إن انتصيار السيعودية القطري السيعودي اليذي يمكين أن يكيبح الخييارات السيعودية مسيتقبال  
فيي  افي هذه المواجهة سيعني أن الخليج ُسيحكم وفيق لليية هرميية وينخيرط مكره ي واإلمارات

المشييياريع العدوانيييية للسيييعودية وهيييي مشييياريع تتنيييافر ميييع المصيييالح العميقييية لكيييل مييين قطييير 
 لكويت وعمان. وا

واضييحة لوقييت مديييد فييي تجربيية مجلييس التعيياون الخليجييي ومسيياعي  اكييل هييذا سيييترك نييدوب  
تطييييوير بنيتييييه وتعزيييييز للييييية اتخيييياذ القييييرار ورفييييع مسييييتوى االنييييدماا والتعيييياون تحييييت المظليييية 
السعودية. وقد صرح وزير الخارجيية القطيري السيابق حميد بين جاسيم فيي مقابلية ميع محطية 

PBS لمجلييس التعيياون الخليجييي ... هييل اجتمييع هييذا المجلييس  ان "هنيياك ميثاق يياألميركييية بييأ

                                                           
فوضى املوقف األمريكي وتداعياته احملتملة على األزمة اخلليجية، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،  وحدة حتليل السياسات، 34
 .2017حزيران،  20
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ل علييى مسييتقبل مجلييس  واتهييم قطيير بشيييء مييا؟ لييم يحصييل أي شيييء ميين هييذا... وليين ُيعييو 
التعيياون الخليجييي إذا كانييت أكبيير دول هييذا المجلييس تفعييل مييا تريييد ميين دون العييودة إليييه". 

لكثيير مين األوضياع داخيل دول مجليس هيذا التصيّرف بحيق قطير سييغّير ا"وتيابع بين جاسيم 
التعيياون الخليجييي، ألّن مييا يحصييل مييع قطيير اليييوم يمكيين أن يحصييل مييع أييية دوليية خليجييية 

ويقيّرر أن  فيي الصيباح يسيتيقظالخليجيية يمكين أن أخرى. هذا يعني أّن أي قائد مين اليدول 
بيين هيذه يغلق الحدود مع طرف لخر بسبب أو بدون سبب. هذا يعني أنه ال يوجد تماسيك 

 ."الدول الست
إضيييعاف اليييدور اإلقليميييي لقطييير إميييا بسيييبب جهيييود التيييوازن ضيييدها التيييي أصيييبحت مباشيييرة  -2

وصدامية، أو بسبب اضطرارها للتراجع فيي ملفيات محيددة إلبقياء خطيوط التفياوض مفتوحية 
. فحتيييى اللحظييية تبيييدو قطييير حيييذرة تجييياه السيييعودية وتحييياول تحيييييدها اميييع السيييعودية تحدييييد  

المسيييتطاع أو التصيييويب عليييى شيييخل محميييد بييين سيييلمان فيميييا تركيييز حملتهيييا قيييدر  اخطابي ييي
المضادة على اإلمارات ومصير حييث ُتظهير بين سيلمان عليى أنيه ألعوبية بييد بين زاييد. هيذه 

وجيبيوتي، والتضيييق  إريتريياالتداعيات بدأت تتجلى في سحب قطر قوات فصيل النيزاع بيين 
اليمني في جنوب اليمن إما لتهميشه أو عزله عن قطير، وفيتح مسيار  اإلصالحعلى حزب 

التركيي -تفاوضي مصري مع حماس لجعل األخيرة أكثر حاجية لمصير مين الحليف القطيري 
 ميؤتمر أهيل السيّنة فيي العيراق بحجية إفشيالوتحييدها عنه بالحد األدنى، ومحاولة اإلمارات 

 اوإماراتي ييي اة حفتييير الميييدعوم مصيييري  مشييياركة ميييدعومين مييين قطييير فييييه، وكيييذلك إعيييالن خليفييي
السيطرة الكاملية عليى بنغيازي فيي الخيامس مين تميوز الجياري. وفيي حيال حصيول التسيوية، 

فييي أدوارهييا  اجلي يي اولييو التزمييت قطيير بنصييف المطالييب الموجهيية لهييا، فسيييعني ذلييك ضييمور  
 وسياساتها اإلقليمية. 

ة تجييياه قطييير، ميييع ميييا ليييذلك مييين انكشييياف اليييوهن السيييعودي: تيييدّل العدائيييية السيييعودية الحييياد -3
انعكاسييات سييلبية، علييى أن صييانع القييرار السييعودي يسييتبطن قييراءة سييلبية للوقييائع اإلقليمييية 

. فيييي السييينوات اوتهيييور   وافتقييياد للمرونييية والقيييدرة عليييى امتصييياص التيييوترات بيييل ييييزداد انفعييياال  
في المواجهية بهدف استثمارهم  واإلخوانالسابقة تحكمت السعودية بمستوى التوتر مع قطر 

مع محور المقاومة، فيما يبدو الييوم أن الريياض تستشيعر أن تليك التسيوية ميع قطير وتركييا 
المطلوبييية بيييل قضيييمت مييين رصييييدها ونفوذهيييا فيييي سيييوريا والعيييراق  اإلنجيييازاتليييم تحقيييق لهيييا 
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 اواليمن وليبيا. كما أن نزعة المقاومة الحالية التي تبديها قطر بوجه السعودية تترك انطباع  
سيييعودية ضيييعيفة وعييياجزة عيين إخضييياع دولييية صيييغيرة محاذييية فيييي الخلييييج بيييالرغم مييين  عيين

 تشكيلها لتكتل واسع ضدها. 
يبييدو أن السييعودية بييدأت تييتلمس محدودييية اإلنجييازات اإلقليمييية الممكنيية فييي ظييل التوازنييات 
الصلبة التي اختبرتها، ولذا تحاول تعويض ذليك بإعيادة تكيريس زعامتهيا الخليجيية والسينية. 

للمسييار الييذي بدأتيييه الرييياض قبييل تييولي سييلمان الحكييم وفييييه  اوُتمثييل هييذه المحاوليية إسييتلناف  
أولوية حسيم التنيافس عليى قييادة المحيور السيني فيي مواجهية صيعود اليدور التركيي الميدعوم 

 ا. يضييياف ليييذلك أن التوافيييق السيييعودي اإلمييياراتي بحيييد ذاتيييه يعكيييس رضيييوخ  اوإخواني ييي اقطري ييي
بيأن السيعودية لطالميا  اعتراف بشراكة وازنة لإلمارات ومصالحها. علم  من خالل اال اسعودي  

سعت إلى احتواء صعود اإلمارات وانعكس ذلك في توترات عديدة، إال أنها الييوم وفيي ظيل 
اإلقليمية، ارتضيت بالشيراكة اإلماراتيية لموازنية محيور المقاومية مين جهية والمحيور  إخفاقاتها

  .35القطري التركي من جهة ثانية
ع من التوتر م اإعادة تشكيل خطوط االشتباك اإلقليمية: إن األزمة الحالية تمتل جزء   -4

 حاليةمحور المقاومة وُتعيد توجيهه إلى داخل "االئتالف اإلقليمي السّني". إن الحملة ال
ضد قطر موجهة في درجة ال تقل أهمية إلى الدور التركي داخل اإلقليم. وترى كل من 

ر داخل المنطقة وذلك بالنظ ةاإلخوانيت أن تركيا هي رافعة المحور السعودية واإلمارا
ا لهامش االستقاللية والمناورة الذي تمتلكه وعمقها الثقافي والحضاري وخصائل تجربته
لى عالسياسية وتنوع مصالحها وما تمتلكه من أوراق قوة متنوعة. أي أن تركيا أكثر قدرة 

 ى رهينة كاملة للخيارات األميركية وبدرجة أقلبناء مشروعها الخاص من قطر التي تبق
 لتركيمن التوجس ا امرتفع   اللضغوط السعودية. وقد عكست محاولة االنقالب األخيرة مقدار  

تجاه كل من اإلمارات ومصر. ساهم إفشال االنقالب في تظهير أردوغان كرئيس قوي 
تر حينها حمالت دعم ومتماسك مما زاد من شعبيته في المجال السني، وشهد موقع توي

 . اواسعة له في دول الخليج تحديد  

                                                           
اتريخ العالقات والتوترات بني اإلمارات والسعودية، حممد السعيد، حمبة الضرائر: جذور العداء بني السعودية راجع حول  35

 .2017متوز  5واإلمارات، اجلزيرة نت )ميدان(، 
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، اإلقليميةفي الملفات  ابناء عليه، قد يصبح صانعو القرار في أنقرة والدوحة أكثر حذر  
بمعنى  .36ألنهم باتوا ملزمين بتكريس انتباه متزايد للتوازن مع السعودية واإلمارات ومصر
عن إيران  الخر إن إدراك التحدي والخطر في العقل القطري والتركي ينزاح بنحو ما بعيد  

وحلفائها باتجاه السعودية وحلفائها. ومن المحتمل أن ينعكس هذا التحول، حتى مع 
في محددات السياسة الخارجية القطرية والتركية ال  اسعودية، تغيير   -حصول تسوية قطرية

  .37رار الموقف األميركي المربك داخل المنطقةسيما مع استم
تحسين ظروف المواجهة لدى إيران وحلفائها: إن التصعيد السعودي بوجه قطر، ومن  -5

من المجهود  التركية إليران، ويشتت جزء  ا -خلفها تركيا، ُيعزز من الحاجة القطرية
 إن انتقال لعبة من التوتر المذهبي المتراكم في المنطقة. االسعودي، كما يمتل جزء  

إلى داخل المحور المعادي إليران وحلفائها ُيفترض أن يؤدي على المدى  التوازنات
ن مالقصير، بالحد األدنى، إلى خلق مساحات مناورة إضافية لمحور المقاومة واالستفادة 

 التناقضات إلضعاف الجبهة المعادية في ملفات سوريا واليمن والعراق. كما أن األزمة
تسهم في تحدي السردية المذهبية التي روجتها كل من السعودية وقطر على حد  الحالية

من السواء. ومن تداعيات األزمة تلّمس قطر بشكل متزايد ارتباط مصالحها الحيوية في األ
ة، القومي بالدور اإليراني ومصالحه. تبدو هذه التداعيات شديدة األهمية في هذه اللحظ

السعودي الحتواء إيران. لكن في حال  –اإلسرائيلي  –كيإلضعاف زخم المشروع األمير 
تمكنت السعودية في حسم الصراع لصالحها وإقصاء قطر عن المشهد اإلقليمي فذلك 

 عن إضعاف الموقف التركي.  سيعزز من قوتها وجرأتها بوجه إيران، فضال  

                                                           
ل الكلردي تورط إمارايت يف دعم مشروع الستفتاء حول النفصلا إىليشري  االعريب اجلديد تقرير   نشرت صحيفةيف هذا السياق مثال،  36

 زيلرانح 6 دسلتان العلراق؟يب مشلروع انفصلال كر ظل ملاذا تدعم أبلو املختار، عثمانيف العراق من ابب الضغط على تركيا وإيران. راجع: 
2017.  

القطلري مل يكلن عللى وفلاق اسلرتاتيجي البتلة ملع  –نلفت هنا إىل رأي نقدي للباحث كمال خلف الطويل يعترب فيه أن احمللور الرتكلي  37
ج الطويلل أن اه. وحيلاجالسلوري ملن سلو -لبداية، بل إن هذا احملور كان أقرب إىل احملور اإليرايناملصري منذ ا-اإلمارايت-احملور السعودي

عللى اإلطاحلة بكلل ملن إايد  0201نتيجلة إصلرار حملور املقاوملة  أواخلر العلام  الرتكلي بلد  ا –الشقاق بلني حملور املقاوملة واحمللور القطلري 
 -رتكلليجللد لللدى احملللور الري، مللا أو وسللعد احلريللمقابللل فيتللو إيللراين(  ،)وكللان حمللط توافللق احملللورين السللعودي والرتكللي مللع السللوري عللالوي

لرتكلي ملع لنتيجلة أن تقلارب ادان شلراكة بينهملا. فكانلت االسلوري ل ميل-عللى اإليلراين اأبن الشمال العلريب أصلبح حكلر   االقطري تقدير  
 .اإليراين يف هذا الشمال السعودي على مشرتك إضعاف
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غان لتقديم بروز تركيا كجزء من االنقسام داخل المجال العربي/ السني. فقد سعى أردو  -6
ق ي سيافتركيا باعتبارها الحل لمشاكل العرب والسّنة وأنها القادرة على توحيدهم وقيادتهم 

ن المواجهة مع إيران وحلفائها، بل كان يستثمر ويحّرض على العداء والقلق والريبة بي
ة يلحالالسعودية والجمهورية اإلسالمية كي يبقى حاجة لكال الطرفين. أما مع بروز األزمة ا

ان قوات تركية إلى قطر تحت عنو  إرسالوانخراط تركيا المتدحرا إلى جانب قطر، بما فيه 
ركيا تإجراء تدريبات مشتركة وتنفيذ اتفاقية إقامة قاعدة عسكرية تركية هناك، فقد أصبحت 

لى عمن االنقسام اإلسالمي بما يضعف طموحها في القيادة اإلقليمية ويقلل قدرتها  اجزء  
مصرية  –إماراتية  -بين طهران والرياض. هذه المواجهة تؤشر على رغبة سعوديةالمناورة 

جال في تحجيم الدور التركي في المجال اإلقليمي ال سيما في الملفات التي تقع خارا الم
ذا الحيوي لتركيا أي خارا سوريا والعراق في المقام األول. وتعتقد الدول الثالث أن ه

إلعادة التفاوض على شروط الدور التركي في المشرق  الق  التحجيم يمكن أن يشكل منط
 العربي. 

، لطالما ارتابت السعودية واإلمارات من موقف حكومة أردوغان تجاه إيران، حيث ترى أنقرة
ستيفن كوك وحسين أبيش، في إيران مشكلة يجب أن ُتدار ال أن ُتحل، إضافة إلى بحسب 

بخصوص الطموحات  ألنقرة والهواجس بعيدة المدى ني"القلق من االتجاه "اإلسالمي اإلخوا
اإلقليمية التركية. ولذا توقع كل من كوك وأبيش في وقت سابق أن تسعى هذه الدول 

 اقليمي  إ الضمان بقاء تركيا قوة إقليمية منخرطة ولكن ليس أكثر من اللزوم وأن تلعب دور  
  .38امتعجرف   اولكن ليس دور   اكبير  

السعودية تعتميد عليى إقامية منطقية عازلية كرديية  -ويعتبر مراقبون أتراك أن االستراتيجية اإلماراتية 
على الحدود التركية ومنطقة عازلة عربية سنية على الحدود العراقية السورية، في إطار إبعاد النفوذ 

األميين القييومي  اإليرانييي عيين حييدود هييذه الييدول العربييية بشييكل أساسييي ميين خييالل األكييراد، مييا يهييدد
تحسيين صييورة قييوات حيزب االتحيياد الييديمقراطي،  كمييا ُيالحييظ  .39التركيي واإليرانييي ووحييدة أراضييهما

أبيييوظبي، -الجنييياح السيييوري لحيييزب العميييال الكردسيييتاني، فيييي اإلعيييالم الميييدعوم مييين محيييور الريييياض

                                                           
38 Steven A. Cook and Hussein Ibish, Turkey and the GCC: Cooperation Amid Diverging Interests, The 
Arab Gulf States Institute in Washington, The AGSIW Gulf Rising Series, No. 1, February 28, 2017 

 .26/06/7201قراءة تركية خلرائط الشرق: التقسيم السوري والعراقي واحملوران اجلديدان، العريب اجلديد،  ،دابغ ابسم 39
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، ميين خييالل تسييليط مدينيية الرقيية إلييى تغطييية إعالمييية لتقييدم قييوات "االتحيياد الييديمقراطي" فييي وصييوال  
الضوء على "قوات النخبة"، المحدودة العدد، بقيادة رئييس االئيتالف اليوطني السيوري السيابق، أحميد 

 .40الجربا، المدعوم من أبو ظبي

ت يدير تعزيز صورة األميركي كالعب مربك وضعيف في مقابل دور روسي ثاب -7
التوازنات: عكست المواقف األميركية غياب استراتيجية أميركية للمنطقة واستمرار 
االنقسامات األميركية في قضايا السياسة الخارجية. في حين أن األزمة بذاتها تعكس 
ع تنامي الترهل في الحلف التقليدي األميركي، مع عجز واشنطن عن إدارة التباينات ومن

لى عروسيا من صورتها كقوة ذات تأثير في االستقرار اإلقليمي قادرة ظهورها. فيما تعزز 
من  االمناورة ما فوق المحاور وفتح الخطوط مع جميع األطراف. مع العلم أن جزء  

مع  السعودي من قطر وتركيا مرتبط بالمواقف المتساكنة لهما مؤخر  ا –االستياء األميركي 
 ألزمة من إدراك قوى المنطقة أن التحالف معروسيا من بوابة الحرب السورية. وتعزز ا
 الواليات المتحدة لم يعد ضمانة كافية ألحد. 

حتى ما احتمال حصول تسوية في النزاع إضعاف األجنحة اإلخوانية داخل المنطقة:  -8
ضد اإلخوان المسلمين بأقسامهم  سعودي المرتفعال –لسقف األميركي الحالي، فإن ا

كن من تلك التسوية سيكون على حسابهم. ومن المم اأساسي   االمختلفة ُيشير إلى أن جزء  
تشمل طرد مجموعات إخوانية من قطر، وإغالق منابر  إجراءاتأن تتضمن التسوية 

كيانات وشخصيات  وإدراا، اإلعالميإعالمية لهم، وإقصاء شخصيات منهم عن المشهد 
 إخوانية على لوائح اإلرهاب في الواليات المتحدة والخليج. وسيشمل الضرر حركة حماس
التي ستصبح في وضعية تفاوضية أضعف تجاه النظام المصري وستكون مكرهة على 

التركي. إال أن إطالة أمد األزمة سيعزز دورهم من  –تخفيف تمركزها في المحور القطري 
التركية المتزايدة لهم، كما سيضع اإلخوان أمام ضرورة التقارب  –قطرية باب الحاجة ال

 مع إيران. امجدد  
يقوم التصميم األميركي الجديد للشرق األوسط على تسوية ما للقضية الفلسطينية لتسهيل  

إلى مواجهة إيران بمحور إقليمي يضم الدول العربية  اإلسرائيلي، وصوال   -التفاهم العربي 

                                                           
 .28/06/2017سيناريوهات حمتملة لتوسيع التواجد العسكري الرتكي يف سورية، العريب اجلديد،  3 ابسم دابغ، 40

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/6/22/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/6/22/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-
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لذلك، لم تعد الواليات المتحدة األميركية بحاجة  اة ومصر واألردن و"إسرائيل". وفق  الخليجي
التي تملكها قطر مع مختلف الحركات اإلسالمية في الشرق األوسط « الشبكات»إلى 

كجماعة إسالمية « اإلخوان المسلمين»إلى جماعة  اوخارجه، كما أنها ليست بحاجة أيض  
ودقة لألزمة الخليجية تتمثل في ضرورة النظر إليها  اب  معتدلة. والنظرة األكثر صوا

 .41وليس األفكار بين الدوحة والرياضعلى األدوار  اباعتبارها خالف  
بدو النظام المصري من أبرز ياإلماراتي.  -انزياح مصري باتجاه قلب المحور السعودي -9

ن اإلخوان المسلميالرابحين في األزمة الحالية إذ إنها تضغط على منافسه األساسي أي 
 إلى إبراز اوربما تؤدي بالنتيجة إلى عزلهم. ومقابل ذلك سيصبح النظام المصري مضطر  

د مزيد من التماهي مع الموقف السعودي واالنخراط بشكل إيجابي بالمصالح السعودية. وق
تجلت أولى انعكاسات ذلك في تصديق البرلمان المصري على اتفاق ترسيم الحدود الذي 

 السيادة السعودية.  إلىزيرتي تيران وصنافير نقل ج
وقد يكون هذا التحول من أبرز المخاطر الناجمة عن األزمة على محور المقاومة، مع 
العلم أن النظام المصري حافظ طوال الفترة السابقة على "مسافة أمان" عن الموقف 
السعودي ولكن في ظل العجز االقتصادي المتراكم واإلخفاق السياسي، والموقف السعودي 

نظام و أن تلك المسافة لخذة بالتقلل. فإلى أي حد يمكن ال، يبداإلخوانمن  اإلماراتي –
إلى جانب السعودية، وهل تنقلب كلفة ذلك إلى ما يفوق ثمن هجوم  االنخراطالمصري 

السعودية على اإلخوان؟ من المرجح أن ال يتجاوز أي تحول مصري تجاه إيران حدود 
إما  أوسع لمصر في ملفات تمثل االخطاب والتعبيرات الرمزية، بينما يمكن أن نشهد انخراط  

أولوية سعودية كما حرب اليمن والتوتر داخل الخليج وإما قضايا ذات مصالح مشتركة 
 جوهرية كما في حالة الصراع الليبي واإلخوان المسلمين والملف الفلسطيني.

" ايمّثل النزاع الخليجي "تهديد   بين الجماعات المسلحة في سوريا: تحفيز االقتتال -10
اعات المسّلحة في إدلب وريفها، وفي ريف دمشق، وإلى حد ما في ريف درعا للجم

والقنيطرة، ألنه يزيد في انشقاقاتها وتشرذمها، ولكنه يمّثل في الوقت نفسه "فرصة" لمعاودة 
االصطفاف والحصول على الريع بالنسبة للعديد من مكّوناتها التي عليها أن تعيد تثبيت 

                                                           
 .2017حزيران  13القبس، مصطفى اللباد، األزمة اخلليجية من منظار جيوسياسي، صحيفة  41
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بأن المواقف الهجينة والوالء المزدوا كانت ممكنة من قبل، أما اليوم  اوالئها أو تغييره. علم  
هو انتقال  اأو شبه مستحيل، وهكذا فإن ما يحدث من اآلن فصاعد   افيبدو ذلك صعب  

وترحال لي مواالة الطرف األكثر عائدية وديمومة، والقادر على فرض البيعة بالقوة أو 
 افي سوريا فرصة كبيرة لمحور المقاومة ميداني  وُيشكل تفكك الحلف المعادي . 42التمويل
، ويمنح الجيش السوري وحلفاءه فسحة من الوقت الستكمال عمليات الشرق اوسياسي  

هجوم المسلحين في الجنوب السوري ُيحّجم الدور السعودي في  إفشالالسوري. كما أن 
أنه  اإلشارةيا. مع سوريا إلى أدنى مستوياته منذ بدء األزمة ويحفز التوتر مع قطر وترك

في ظل التوازنات الحالية والعالقات الروسية التركية لم يبق الكثير لتركيا وقطر لتتقاسماه 
  مع السعودية في سوريا، ولم يعد بإمكان السعودية تقديم ما يفيدهما هناك لتقايض به. 

إال أن جبهة النصرة في سوريا قد تكون الضحية األبرز لألزمة الحالية، في سبيل استرضاء قطري 
تحت  إدلبروسية من ناحية أخرى تتيح ضبط  –لترامب من ناحية، وكجزء من تسوية تركية 

القرار التركي في سياق المشروع الروسي لمناطق خفض التوتر. ثم إن قطر، سواء في سياق 
التسوية أو المواجهة، أصبحت بحاجة للتخلل من عبء جبهة النصرة، وتقديم ذلك كانتصار 

)الباحث  ليفيت ماثيومن وقد لفت كل ماراتي. اإل –لترامب ولنزع الذرائع من يد المحور السعودي 
( في األميركيةكاثرين باور )مسؤولة سابقة بوزارة الخزانة دنى(، و هد واشنطن لشؤون الشرق األبمع

إلى عالقات قطر مع تنظيم القاعدة وشددا على ضرورة  ”Foreign Policy“ مقالة نشرت بمجلة
من الشرعية داخل قطر  اوقال الكاتبان أن لدى تنظيم القاعدة في سوريا شيل   هذه "العالقة". إنهاء

الخزانة كجماعة تحارب كل من نظام الرئيس األسد وداعش. وذّكرا بما قاله مستشار وزارة 
في مجال تمويل الجماعات  احيث سمى قطر تحديد   دافيد كوهين 2014 السابق في عام األميركية

لمعالجة هذه  وقال الكاتبان إن اإلجراءات التي اتخذتها قطر المتطرفة الناشطة في سوريا.
 .43ولم تكن كافية " جاءت بنتائج "متباينة"المشكلة"

                                                           
 .2017حزيران  41عقيل حمفوض، كيف يعيد النزاع اخلليجي متوضع اجلماعات املسلحة يف سوراي، موقع امليادين،  42

43 MATTHEW LEVITT, KATHERINE BAUER, Qatar Doesn’t Need a Blockade. It Needs an 
Audit, Foreign Policy, June 15, 2017. 
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راقي من المسرحين الع اقد يكون النزاع الخليجي الحالي، إذا طال، فرصة إلخراا السعودية تمام  
القطري على -والسوري، وهذا إنجاز بحد ذاته ألن صراع محور المقاومة مع المحور التركي

 خطورته قبل لإلدارة بخالف الصراع عم السعودية.

 

 خالصة

. فييي الوقييت الييراهن اوسييريع   منييذ بداييية األزميية يتضييح أن مسييار التسييوية هييذه المييرة ليين يكييون سييهال  
لمصييري، علييى تعزيييز أوراق ا -اإلميياراتي -لتركييي، والسييعوديا –يعمييل كييل  ميين المحييورين القطييري 

ت على قيرارا األقدامالقوة وتحسين وضعه التفاوضي واستكشاف توازن القوى والخيارات والبدائل قبل 
قيرب لمصيالحه باعتبياره حاسمة. ويركز الطرفان على جذب الالعب األميركي بالتحديد إلى مسافة أ

 األقدر على تحديد مسار المواجهة وشروط التسوية. 

التييدخل العسييكري ضييد قطيير ال سيييما مييع الفيتييو األميركييي والحضييور العسييكري  اال يبييدو وارد   احالي يي
فييي الييدفاع عيين  االتركييي، ولييو الرمييزي، هنيياك. وقييد أثبتييت الوقييائع أن أردوغييان مسييتعد للييذهاب بعيييد  

وبالنسييبة  .44والتضييحية بييالعقود والمصييالح االقتصييادية مييع السييعوديين بشييكل أساسيييحليفييه القطييري 
عليها ليتمدد بمشروعه فيي  يّتكئسلمان بخنق رافعته اإلقليمية التي  –ألردوغان تهدد صفقة ترامب 

 العالم العربي، وأي نجاح في إخضاع قطر يعني نهاية المشروع اإلقليمي ألردوغان. 

خاصة بالتعويل على ، ثاني انقالب داخل عائلة لل قوية على إمكانية رعاية كما لم تظهر مؤشرات
وقد حصلت لخر محاولة ساللة األمير الذي انقلب عليه جد الشيخ تميم، وهم أبناء عم تميم وأبيه. 

يفة لل ثاني داخل األسرة عبد العزيز بن خلمن الجناح الذي يتزعمه  2011عام انقالبية 
و أن هذا الجناح تم إقصاؤه بالتوازي مع إمساك أسرة حمد بمفاصل األجهزة ولكن يبد. 45الحاكمة

                                                           
تعلن وصول الدفعة اخلامسة من القوات املسلحة مديرية التوجيه املعنوي يف وزارة الدفاع القطرية  أعلنت 2017متوز  12يف  44

املوجودة يف معسكر كتيبة طارق بن زايد  الرتكية القوات الرتكية إىل دولة قطر. وعقب وصول هذه الدفعة التعزيزية وانضمامها إىل
 .ابلدوحة، بدأت مهامها التدريبية يف إطار التعاون العسكري املشرتك بني قطر وتركيا

، الللراين، قطللر( يعللي  يف املنفللي يف فرنسللا منللذ تللويل أخيلله محللد التغللري الللوزاري عللام 1954عبللد العزيللز بللن خليفللة آل اثين )ولللد يف  45
ل اثين، اثين زوجات الشيخ خليفة بن محد آل اثين. التحق أبكادميية جامعلة آلشيخة آمنه بنت حسن بن عبد هللا هي اوالدته  .1992

، أصلبح الشليخ 1977أصبح القائد العام للقوات املسلحة القطريلة برتبلة "فريلق". ويف علام  .1971-1967مشال إندايان األمريكية. 
، أنشلأ الشليخ خليفلة 1989للماليلة واللنفط. ويف يونيلو  اللدفاع وجعل الشيخ خليفة ابنه الثاين عبلد العزيلز وزيلر   اللعهد ووزير   امحد ولي  

http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/2c50fa07-5157-4584-afb5-33f8dde6f877
http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/2c50fa07-5157-4584-afb5-33f8dde6f877
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احتمال نجاح السعوديين في إخضاع األمنية والعسكرية وذلك في بلد صغير ومكشوف. كما أن 
مع إبداء مرونة تجاه قطر بالكامل ضعيف، فالقطريون يرفضون االستسالم كما هو واضح، 

تنفيذ الشروط السعودية يعني نهاية كل ما بناه حمد بن خليفة من دور بأن  االتفاوض والحوار، علم  
 لقطر.

إن الهدف الجوهري لألزمة هو إنهاء دور قطر اإلقليمي الخاص وإعادة ضبطها تحت السقف 
ج بالكامل، من ضمن استراتيجية سعودية أكثر لضمان الهيمنة على الخلياإلماراتي  –السعودي 

بوضوح شديد، مقابل توظيف  مع "إسرائيل"للتطبيع زايد المتحمس  بنمحمد  مع توجه اتوافق  
 ايض  هذه تطال أ السعودية مع إيران. عملية االسترضاء اسعودي لذلك في إطار مواجهة أكثر توازن  

ن مصر "إسرائيل" لجذبهم نحو تشكيل حلف متماسك قادر على تشديد المواجهة اإلقليمية مع إيرا
ن التصعيد الحالي مع قطر، في الوقت عينه، تقليل حظوظ تركيا واحتواء نفوذها. كما يضم

مزيد من النفوذ والتقدم داخل  إليراني لتحقيقا –وقطر واإلخوان في استثمار الصراع السعودي 
 المجال العربي والسني. هذه المقايضة تشير أن تباين كامن وانتهازية متبادلة بين المصالح

لحه، في صا ويلعب الوقت االالعب اإلماراتي يبدو أرشق وأكثر استقرار  السعودية واإلماراتية. إال أن 
ي ، فيحل مكانه فاإلنهاكيطمح محمد بن زايد أن يستغل بن سلمان للقيام بالمهام الصعبة حتى 

 قيادة العالم العربي. 

فييي ظييل كييل ذلييك، وبفييياب موقييف أميركيييي واضييح واسييتمرار األطييراف باستكشيياف توازنييات القيييوة، 
االقتصيييادي بيييين أطيييراف األزمييية، ميييع تطيييوير التحيييالف السيييعودي  –عد الكبييياش السياسيييي سيتصيييا

ألدواته الهجومية لفرض مزيد من العزلة على قطير ورفيع كلفية الحصيار عليهيا، فيميا سيتحاول قطير 
رهيان للتكيف مع الضغوط لفتيرة طويلية وال اومالي   اوسياسي   اتعزيز صمامات األمان الخاصة بها أمني  

 على تحول في الموقف األميركي أو إرهاق التحالف المعادي.

ُتفضل قطر تقديم تنازالت مباشيرة لألمييركيين واسترضيائهم بيل التنيازل للحليف السيعودي، قيد تكيون  
السيعودي. فيي هيذا  إال أن تكاليفها السياسية أقل مما يطلبه الحليف اتكاليف هذا الخيار مرتفعة مالي  

                                                                                                                                                                         

اجمللس األعلى للتخطيط، حتت رائسته، وبسلطات واسعة، مما حد بشكل كبري من سلطات عبد العزيلز، وابقلي املتنافسلني عللى العلر . 
. وقللد كللان مللع والللده يف 1991ليعللي  يف فرنسللا عللام  ازاريت الللنفط واملاليللة، وسللافر لحق لل، تللرك الشلليخ عبللد العزيللز و 1990منللذ عللام 

 .1995يونيو  27أورواب، عندما قام الشيخ محد ابنقالبه يف 
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المتحييدة عبيير وزيييري خارجييية البلييدين  الوالييياتتمييوز الجيياري مييع  11السييياق، وّقعييت قطيير بتيياريخ 
"مذكرة تفاهم بين البلدين تحدد الخطوط العريضة للجهود المستقبلية التي يمكن لقطر القيام بها مين 

واعتبير اليوزير القطيري  ."أجل تعزيز كفاحها ضد اإلرهاب والتصيدي بنشياط لقضيايا تموييل اإلرهياب
"دول المقاطعيييية"، السييييعودية واإلمييييارات والبحييييرين ومصيييير،  اأن "هييييذه خطييييوة مبشييييرة لألمييييام"، داعي يييي

، وانتهييت زيييارة اسييلبي   الالنضييمام إلييى المييذكرة األميركييية القطرييية. إال أن الييدول األربييع أصييدرت بيان يي
 .46األزمة القائمة ق فيوزير الخارجية األميركي للمنطقة بالفشل في تحقيق خر 

 إال أنه من المحتمل أن تكون السعودية أكثر رغبة في االتجاه نحو التسوية بعد أن ينخفض السقف
تركييييز المواجهييية عليييى إييييران وحلفائهيييا، لكييين ذليييك ال ينطبيييق عليييى الميييوقفين  إلعيييادةالقطيييري وذليييك 

اإلمياراتي والمصييري الليذين يريييدان سيحق الموقييف القطييري. والسيعودية مهتميية بموقيف قطييري يسيياير 
الحملة ضد إييران وحلفائهيا، وُيضيعف موقيف حمياس ودفعهيا نحيو الرضيون لتسيوية مؤقتية فلسيطينية 

سياسية لمحمد بين سيلمان فيي مسييرته نحيو العيرش. ليذا قيد تجيد  –ة إعالمية تغطي اإسرائيلية، وأخير  
السيييعودية نفسيييها فيييي الميييدى المنظيييور عالقييية بيييين خيييياري التصيييعيد والتسيييوية ال سييييما كلميييا أصيييبح 

 .واإلماراتمن دون أن يصل لما تبتفيه مصر  االموقف القطري أكثر خضوع  

ليية( مطالبة بمثول قطريين أميام المحكمية الجنائيية الدو ستشهد األزمة مزيد من الضغوط القانونية )ال
مقاطعتهيا فيي مجليس التعياون  أومجلس األمين، وتعلييق مشياركتها  إلىوالسياسية )إحالة ملف قطر 
)ضغوط على شركات أجنبية لوقف مشاريعها داخيل قطير(  واالقتصاديةالخليجي والجامعة العربية( 

 ، والضييغط علييى البنييوك الدولييية لوقييف تعامالتهييا مييع البنييوكومالييية )وقييف التعامييل بالعمليية القطرييية
 القطرية( ومزيد من الحمالت اإلعالمية إلرهاق األسرة الحاكمة وتحفيز أي تفسخات كامنة. 

 

 

 
                                                           

قالت فيه إهنا تثمن جهود الولايت  متوز بياان  مشرتك   11البحرين( يف  -اإلمارات  -السعودية  -أصدرت الدول األربعة، )مصر  46
كثب   ا سرتاقب عنهنمشددة على أ افية،تحدة يف مكافحة اإلرهاب ومتويله، مشرية إىل أن توقيع التفاقية مع قطر، خطوة غري كامل

 لى نقض التفاقات، دأبت عة قطرمدى جدية السلطات القطرية يف مكافحتها ليرهاب. وأكدت الدول األربع يف بياهنا، أن دول
لداعم اار وتنوع نشاطها ة لستمر  وسيلتقوم به من إجراءات حتت مسمى "مكافحة اإلرهاب"، ما هو إلواللتزامات الدولية، وأن ما 

 ليرهاب ومتويله.
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  1ملحق رقم 
قطر في أمير  تميم بن حمد لل ثاني الشيخ  أيار عن 24ة األنباء القطرية في نل الخبر الذي نقلته وكال

 في ميدان معسكر الشمال: الوطنية الخدمة حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي

 .مباعن توتر في العالقة مع إدارة تر  ايواجه مشاكل قانونية في بالده، كاشف   مباتر صرح أمير قطر إن  
إلى المنطقة،  األميركي الرئيسمن حملة ظالمة، تزامنت مع زيارة  قطر إن ما تتعرض له أمير قطر وقال

قرار معروفة األسباب والدوافع، وأضاف وتستهدف ربطها باإلرهاب، وتشويه جهودها في تحقيق االست
، وبما يحفظ كرامتها اودولي   ا"سنالحق القائمين عليها من دول ومنظمات، حماية للدور الرائد لقطر إقليمي  

 ."وكرامة شعبها

رغم جهودنا المتواصلة مع أشقائنا ومشاركتنا في  اإلرهاب وقال الشيخ تميم: "إننا نستنكر اتهامنا بدعم
التي  الحكومات الخطر الحقيقي هو سلوك بعض: "إن االتحالف الدولي ضد داعش"، مضيف  

ال تمثل حقيقته السمحة، ولم تستطع مواجهته سوى  اإلسالم بتبنيها لنسخة متطرفة من اإلرهاب سببت
 ".بإصدار تصنيفات تجرم كل نشاط عادل

جماعة إرهابية، أو رفض دور  اإلخوان المسلمين وأضاف: "ال يحق ألحد أن يتهمنا باإلرهاب ألنه صنف
ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين إلى  مصر طالبالمقاومة عند حماس وحزب  "، و 

واالتهامات المتكررة التي ال تخدم العالقات  الحمالت "مراجعة موقفهم المناهض لقطر"، ووقف "سيل
 .خل بشؤون أي دولة، مهما حرمت شعبها من حريته وحقوقهأن قطر ال تتد اوالمصالح المشتركة"، مؤكد  

بعض الدول المجاورة، إال أنها هي  أطماع ة لقطر منمع أنها تمثل حصان العديد وأشار إلى أن "قاعدة
، في تشابك للمصالح يفوق قدرة أي إدارة على الفرصة الوحيدة ألميركا المتالك النفوذ العسكري بالمنطقة

 ."تغييره

بالرياض، دعا إلى العمل الجاد المتوازن  قطر التي شاركت فيها العربية اإلسالمية األميركية وعن القمة
نتيجة ذلك، وبين  اعن العواطف، وسوء تقدير األمور، مما ينذر بمخاطر قد تعصف بالمنطقة مجدد   ابعيد  

الممثل  حماس بين العادل السالم والتطرف، وأنها تود المساهمة في تحقيق اإلرهاب أن قطر ال تعرف
، بحكم التواصل المستمر مع الطرفين، فليس لقطر أعداء بحكم "إسرائيل"فلسطيني والشرعي للشعب ال
 .سياستها المرنة

لما  افي وقت واحد، نظر   إيران و أميركا مع قوية نجحت في بناء عالقات قطر وشدد الشيخ تميم على أن
ال يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة  إسالمي و إقليمي من ثقل إيران تمثله

كبرى تضمن االستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول 
 .المجاورة

http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=29a55e69-c476-4ca4-95e1-cd08ae8cabd0&tagLabel=%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=29a55e69-c476-4ca4-95e1-cd08ae8cabd0&tagLabel=%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=0428087a-f754-4248-b68d-d947bec47126&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=0428087a-f754-4248-b68d-d947bec47126&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=915989ff-9d93-4202-8a3d-35253532bb4f&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=915989ff-9d93-4202-8a3d-35253532bb4f&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=226fe982-470d-40d3-a86f-fe7aa97153ac&tagLabel=%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=2702d114-9697-4d7c-b315-b291450f860c&tagLabel=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=2702d114-9697-4d7c-b315-b291450f860c&tagLabel=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=32190685-6ecb-4eb7-a21c-c774c1c8f53e&tagLabel=%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=32190685-6ecb-4eb7-a21c-c774c1c8f53e&tagLabel=%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=198ac491-ba4c-44e4-a270-3c101cf156e2&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=198ac491-ba4c-44e4-a270-3c101cf156e2&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=4fc2b196-2f9d-4302-a820-defe3f9539b8&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=4fc2b196-2f9d-4302-a820-defe3f9539b8&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=1768bc93-fb69-47ee-8ca1-f05fa28191bf&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=1768bc93-fb69-47ee-8ca1-f05fa28191bf&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=4fc2b196-2f9d-4302-a820-defe3f9539b8&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=4fc2b196-2f9d-4302-a820-defe3f9539b8&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=70d6a494-c219-434d-9385-cc413cb060a3&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=70d6a494-c219-434d-9385-cc413cb060a3&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=2d37adec-d77c-4225-892c-3158e81e16d2&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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 2ملحق رقم 

 2017حزيران  22قطر في  إلىمن الدول األربع  المطالب المقدمة الئحة

خفض مستوى العالقات الدبلوماسية مع إيران، طرد أي عنصر من الحرس الثوري موجود على   -
 .أراضيها

د عدم إقامة أي نشاط تجاري مع إيران يتعارض مع العقوبات األميركية المفروضة عليها الموجو  -
 .على أراضيها

 .إغالق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وإلغاء التعاون العسكري معها -

 .المسلمين اإلخوانإغالق قناة الجزيرة المتهمة بإثارة االضطرابات في المنطقة ودعم جماعة  -

 .غير مباشر أوالتي تدعمها قطر بشكل مباشر  اإلعالمإغالق كافة وسائل  -

 قف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول األربع وعدم تجنيس مواطنين تابعين لهذه الدولو  -
جنستهم، تسليم المطلوبين المتهمين بقضايا إرهاب والموجودين على األراضي  أنوطرد من سبق 

 .القطرية

لمتحدة والواليات ا تمويل الجمعيات والمنظمات التي تصنفها الدول األربع أواالمتناع عن دعم   -
 .إرهابية

، "الدولة اإلسالمية" القاعدة وو المسلمين وحزب    اإلخوانقطع عالقات الدوحة مع جماعة  -
حدة، ات المتقوائم اإلرهاب التي أعلنت عنها الدول األربع والوالي إلىككيانات إرهابية وضمهم  وإدراجهم

ين والذ منها اودين على األراضي القطرية وتلقوا دعم  تقديم معلومات تفصيلية تتعلق بالمعارضين الموج
 .هم مواطنون تابعون لهذه الدول األربع

لتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي وتفعيل اتفاق الرياض لعام ت -
 .2014واتفاق الرياض التكميلي لعام  2013

لسنوات اما تكبدته من مصاريف خالل  أوتدفع تعويضات لهذه الدول عن أي ضرر  أنعلى قطر  -
 .الماضية بسبب سياستها

 .على قطر تنفيذ هذه المطالب خالل عشرة أيام -

ل قديم تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة األولى ومرة كل ثالثة أشهر للسنة الثانية ومرة كت -
 .سنة لمدة عشر سنوات
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 3رقم لحق م

دية، أصدر وزراء خارجية الدول العربية األربع الداعية لمكافحة اإلرهاب "المملكة العربية السعو 
ب وجمهورية مصر العربية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين" بيانا مشتركا عق

 .اجتماعهم في القاهرة حول الموقف من األزمة القطرية

 :ي تاله وزير الخارجية المصري سامح شكري وفيما يلي نل البيان الذ

 لمتحدةاجتمع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية ا"
طر ، للتشاور حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة ق2017يوليو  5ومملكة البحرين في القاهرة في 

اسات اخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السيللتطرف واإلرهاب وتدخلها في الشؤون الد
 ."القطرية لألمن القومي العربي وللسلم واألمن الدوليين

ة ات الدوليالقرار وتم التأكيد على أن موقف الدول األربع يقوم على أهمية االلتزام باالتفاقيات والمواثيق و "
اقيات ي واتفالدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالم والمبادئ المستقرة في مواثيق األمم المتحدة وجامعة

 :مكافحة اإلرهاب الدولي مع التشديد على المبادئ التالية

 .منةااللتزام بمكافحة التطرف واإلرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير المالذات اآل -1
 .إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف -2
في  2014 واالتفاق التكميلي وللياته التنفيذية لعام 2013الكامل باتفاق الرياض لعام  االلتزام -3

 .إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي
ايو االلتزام بكافة مخرجات القمة العربية اإلسالمية األميركية التي عقدت في الرياض في م -4

 .م 2017
 .دعم الكيانات الخارجة عن القانون االمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول و  -5
مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف واإلرهاب بوصفها تمثل  -6

ا للسلم واألمن الدوليين  .تهديد 

وأكدت الدول األربع أن دعم التطرف واإلرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ليس قضية 
ويف وأن المطالب التي قدمت لدولة قطر جاءت في إطار ضمان االلتزام تحتمل المساومات والتس

بالمبادئ الستة الموضحة أعاله وحماية األمن القومي العربي وحفاظ السلم واألمن الدوليين ومكافحة 
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التطرف واإلرهاب وتوفير الظروف المالئمة للتوصل إلى تسوية سياسية ألزمات المنطقة التي لم يعد 
 .امح مع الدور التخريبي الذي تقوم دولة قطر فيهاالتس اممكن  

ها تزاماتوشددت الدول على أن التدابير المتخذة والمستمرة من قبلها هي نتيجة لمخالفة دولة قطر الل"
ما و بموجب القانون الدولي وتدخالتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف واإلرهاب 

 ".ألمن المنطقةترتب على ذلك من تهديدات 

ولة وتقدمت الدول األربع بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح أمير د"
ي الكويت على مساعيه وجهوده لحل األزمة مع دولة قطر، وأعربت عن األسف لما أظهره الرد السلب

ت ادة النظر في السياساالوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية التعاطي مع جذور المشكلة وإع
 ."والممارسات بما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف

 للشعب وأكدت الدول األربع حرصها الكامل على أهمية العالقة بين الشعوب العربية والتقدير العميق"
 ."القطري الشقيق، معربة عن األمل في أن تتغلب الحكمة وتتخذ دولة قطر القرار الصائب

م الدول األربع على أن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوضع نهاية لدعوشددت "
طرف التطرف واإلرهاب وأنه لم يعد مكان ألي كيان أو جهة متورطة في ممارسة أو دعم أو تمويل الت
 .""قةواإلرهاب في المجتمع الدولي أو كشريك في جهود التسوية السلمية لألزمات السياسية في المنط

ي ألميركوفي هذا السياق أعربت الدول األربع عن تقديرها للموقف الحاسم الذي اتخذه فخامة الرئيس ا"
 دونالد ترامب بشأن ضرورة اإلنهاء الفوري لدعم التطرف واإلرهاب والقضاء عليه وعدم إمكانية

 ."التسامح مع أي انتهاكات من أي طرف في هذا الشأن

 .الموقف وعقد اجتماعهم القادم في المنامةواتفق الوزراء على متابعة 
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