
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



   
 
 
 
 
 
 

 

 ر والكماشة، أزمة الخليج الرابعةقط

 

 مقدمة:  -

ـة، وانعطافة أعقبت سكون جزئي بسياسات حاّد - هجوم إعالمي واسع، أعلنت دول الطوق البّري لقطر قطع المنافذ ِل

ة وإغالق المجاالت الجوّية في وجه  ة والبحرّي ــة في مجل  البرّي لدولة المؤســس ة، ودخول ا ة الَقطرّي الحركة المالحّي

اسي الجيو سي التعاون الخليجي مرحلة حصار وتطويق مكاني يهدف لحرف بوصلة السياسات الَقطرّية، والحد من التأثير

 . لها

سيكي ل شكل الكال صل زماني يهدد ال لخليج العربي ل ادونناقش في هذه الورقة أزمة الخليج الرابعة التي جاءت في مف

سابق صحراء، و تمثّلت في ةبعد ثالث أزمات  صفة ال أخرها الحرب العراقّية اإليرانّية، ثّم غزو الكويت أو ما يعرف بعا

ضن  ُسنِّي األهم والحا سقاط واحتالل العراق الذي ال تزال نتائجه محّل تأثير ظاهر في التمدد اإليراني اتجاه المعقل ال ا

 لمشاعر المسلمين األسمى في مّكة المكرمة والمدينة المنورة. 

 الحدث وتداعياته اإلقليمّية والدولّية:  -

سعودّية على قرار قطع العالقات مع دولة قطر بناء أقدمت كّل من اإلمااإلثنين يوم  َرْجَف - رات والبحرين والعربّية ال

ستقرار الخليجنب على معطيات تتوافر لدى الدول المعنّية صادرة من  شاط قطري معادي ال سيل البيانات ال سب  ح

صر ممثلة بحكومة  سمّية التابعة لمنظومة الدول الثالث ومعها م شبه الر سمّية و شرعّية االنقالباألجهزة الر ، 1على ال

ا، والمملكة  تانّي ــابهة ومنها موري نت قرارات مش ة أن أعل ة واإلفريقّي وما لبثت بعدها دول من المنظومتين العربّي

 . 2لحدود األزمة عن مياه الخليجوتوّسع األردنّية التي اكتفت بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في تجاوز 

دول البعد الثاني خارج المنظومة العربّية بالترّقب والمتابعة ومن ثّم التصريحات الحذرة فيما يدلل على  تبينما اكتف

مفاجئة حقيقية ِبـ القرار الخليجي الذي ُيعد صادم أمام شعرة معاوّية التي حافظ عليها مجل  التعاون بين أعضائه 

                                                           
1- https://goo.gl/PyvjKI  //  مـ.  4.1.0102. نشر معها العالقات قطع الخليج دول لقرار تأسف قطر: 42 فرانستلفزيون 
4- https://goo.gl/VIxke1  //مـ.  .4.1.010نشر  تمثيله.ر واألردن يخفض موريتانيا تقطع عالقاتها مع قطالجزيرة:  شبكة 

https://goo.gl/PyvjKI
https://goo.gl/VIxke1


   
 
 
 
 
 
 

ــ. 1891مايو / أيارفي منذ انشائه  سنتين من بداية الحرب العراق مـ سّلم خميني ِلية اإليرانية، وبعد  ، إيران ُسلَطةت

 . 3انَمالسعودية والكويت واإلمارات وقطر والبحرين وُع مؤسسة هي ست دول وضم المجل 

ص شيخ تميم بن حمد أمير وحيروجاء الحدث على أثر ت سوبة لل سكريحات من في الدوحة  اكم دولة قطر أثناء عرض ع

 مستفّزة ومهددة ألمن الخليج. القطيعة  دولاعتبرتها حكومات 

ــلتصريحات المنسوبة للشيخ تميم والتي نفتها دولة قطر رسمي ا بعد قيام كهكرو وقراصنة إلكترونيين  وبالعودة ِلـ

ستهدفة وكالة األنباء القطرية،باختراق  سمّية للدولة الُم صات الر سب المن صريحات ح ، مع مالحظة أّن كّل ما 4وبث الت

ــمجل  التعاون كون أغلب دوله جاء في  سات ُمتبعة ِلـ سيا سعة مع إيران، التصريحات هي  سمّية وا تقيم عالقات ر

ادات الداخل الفلسطيني ومنهم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري وشبه رسمّية مع إسرائيل، وتتواصل مع قي

سالمّية حماس ساد أثناء تواجده فيها وهو  لحركة المقاومة اإل التي اغتيل أحد أهم قياداتها في اإلمارات على يد المو

 . 5الشهيد محمود المبحوح

 الرّد القطري بين الهجوم الموّسع عليها، والترقب لتمييز مواقف الدول:  -

سات - سيا شة بداية الهالَقطرّية العامة  ظهرت ال شو سي مرتبكة وم شقيها اإلعالمي والدبلوما جوم اإلعالمي عليها ب

و نيوز، SKYفي والنفي المضــاد لهجوم قنوات العربّية وكقطر بالنتفت واكلم يكن متوّقع  لحد ٍّ اوالذي بدا مســعور

 والمصادر اإلعالمّية اإللكترونّية القطرّية.  وقناوكالة األنباء ككذلك للتصريحات التي تظهر بين الفينة واألخرى على و

بشــقيها الماكينة الدعائية  ااإلعالمي المضــاد على دولة قطر مرحلة ســكون ِلمّدة أيام احتاجتهبينما دخل الهجوم 

المعادية ِلقطر كي تقّيم النتائج التي حققتها في الضربة االستباقّية مما أوحى لقطر بأّن الهجوم في اإلعالمي واألمنّي 

على الجغرافية البرّية  الحدود وعزل قطر باالعتماد بإغالقالجميع بالقرار القطعي  لتفاجئتراجع وأّن الزخم انخفض 

تبع دول تسابًقا التي مارستها خر حدود التصعيد آلها تمهيدًا لتطويقها بشكل تام بما يعيد طريقة الدفع المحيطة ب

 ّية. أثناء التمهيد لعمليات عاصفة الصحراء وحرب الخليج الثانقبل وللمنظومة الخليجّية في التعامل مع العراق 

، بدت األولىأثناء الضــربة اإلعالمّية ياســات القطرّية عك  حالة الرهاب والذهول التي تّجلت في عموم الســوعلى 

 والمقصــود قرار العزل والمقاطعة. الســياســة العامة للدولة الخليجّية أكثر هدوء وواقعية بعد الضــربة الثانية

                                                           
3- https://goo.gl/k6IKpy  //BBC  :مـ.  4.1101402. نشر نبذة عن مجلس التعاون الخليجيعربي 
2- https://goo.gl/9cTfWF  //DAILY SABAH :مـ.  4.1.02042. نشر لألمير تميم نُشرت عقب اختراق "قنا" قطر تنفي تصريحات 
2- https://goo.gl/jDkPb6  :مـ.  .4.1.01.01. نشر تفاصيل الليلة األخيرة لعميلة الموساد في دبي قبل اغتيال المبحوح// العربيّة نت 

https://goo.gl/k6IKpy
https://goo.gl/9cTfWF
https://goo.gl/jDkPb6


   
 
 
 
 
 
 

على الهجوم  في عّدة مســتويات الَقطرّيةاتخذتها القيادة  التيهناك ســمات نســتطيع أن نلمحها في اإلجراءات و

  :المعادي

لداخلي .1 عبالمعيشــي على المســتوى ا مة الشــ نة الحكو ية  : طمأ غذائ مدادات ال "مواطنين/ مقيمين" على اإل

 ، مما أراح األسواق وخفف حالة التوتر الداخلي التي خططت لها إدارة الصراع المعادي لقطر. والمعيشّية العامة

ستمرار إمدادات الغاز مع الخارج مما هيئ ظروف  .2 ستهدفة ا صرة والم صادي: أّكدت الدولة المحا ستوى االقت على الم

ستقرار الد ضمان اال شعب واالسريعة ِل صعيدي ال صاد اخلي على  ستثماري  الخارجي ومجالهقت ستيعاب اال ّضر ال ويح

 الصدمة. 

ستعراضات بل نفذت قرار إخراجها من قوات التحالف العربي في اليمن  .3 ستفزازات أو ا عسكرّيا: لم تقم الدوحة بأي ا

شاركة ومكانتهم في قلوب زمالئ سالمة قواتها الم سحب م بالطريقة اإلهبكل اتزان عملياتي وحفظت  سانية التي ان ن

 عين بدموع رفاقهم من الدول اإلسالمّية والعربّية المشاركين بعاصفة اليمن. َدلضباط والعناصر مَوها افي

صمة الدوحة وعم .4 ضطراب الداخلي في العا سّجل أي أمني ا: حاولت بعض المواقع ترويج فكرة اال وم قطر، ولكّن لم ت

بالدهم التي لو شهدت أّي اجراءات أمنّية مضاعفة لكان من على استقرار  المواطنينطمأن شار أمني واسع مما تانحالة 

 . 6االستقرار المجتمعي العامتشيع حالة الخوف بدل  الممكن أن

ري العداء دون أن سّعيستهدف ُمتشن هجوم ال يرّكز على الحملة المضادة ِبمقدار ما و متماسكةإعالمي ا: ال تزال قطر  .5

ووعي وواقعية من نظيره  إدراكتطمح أن يكون أكثر قطر والذي ال تزال  تشــن هجوم مباشــر على الثقل الســعودي

 اإلماراتي. 

فقدت قطر قدرتها  ،الدولي الحاصل جراء صدمة السياسات االستثنائّية لدول طوق قطر االضطرابسياسي ا: في ظل  .6

ــ انتظار  ،على تمييز المواقف صريحات الهادئة ِبـ سولهذا لجأت لخيار الكمون والت ضع اإلقليمي تطالع وا معرفة الو

 محاور العداء واإلسناد أن تتشّكل. والدولي وترك فرصة ل

 حرب المواقف، واالتجاه الحاد نحو سياسات التمايز:  -

                                                           
1- https://goo.gl/xXhn1A  :مـ.  4.1.0101. نشر لمقاطعةمغردون يردون على ا بالفيديو والصور// بوابة الشرق اإللكترونيّة 

https://goo.gl/xXhn1A


   
 
 
 
 
 
 

لدول في األزمة بعد ترّقب  - بالنف ، بعض ا نأي  م تحالفات غير ســ  َتوتر وتتمايز، المواقف تظهربدأت ومحاولة ال

ـــاإلقليم أخرى في أبعاد أزمات على مبنّية فقط على األزمة الخليجّية بل  ســورّية والعراق وفلســطين، والدور  َكـ

 واألمريكي األوربي.  /والروسي األمريكي /التنافسي التركي اإليراني

صلبة عمادها نطاق قطر البّري .1 ضّد: يترّكز هذا المحور بنواة  سعودّيةإلكالبحرين ا دول ال حكومة االنقالب و ومارات ال

 وغير مؤثرة بالتوازنات الدوليةلتلحقها دول صغيرة ل القّوة المركزّية في تطويق قطر، في مصر، حيث شّكلت هذه الدو

 موريتانّيادخلت على خط التصعيد  مؤَخًراو، 7حكومة اليمن وحكومة شرق ليبيا وجمهورية المالديف ومورشيوسأمثال 

 . 8تعامل المغرب بحذر مع األزمة، بينما ي9مستوى تمثيلها تضالتي خفواألردن 

ساندة لموقف  : قد يكون اجتماع النقائضدول الدعم والحياد اإليجابي .2 ضع الدول الم صالحة لو سميات ال هي أحد الت

لي:  تا ل ــب ا ــا حس فرنس يا و ن ما ل يا وأ ك تر عراق و ل يران وا عت إ م ج تي  ل ّة وا طري ق ل مة ا كو ح ل  ا

ضح للرئي  فيتجّلى أوًلا_ تركيا: الموقف التركي  ضد قطرأردوغان  خطاب وا صعيد  رغم تجنبه انتقاد  في رفض الت

ـ رسائل إيجابية للجميع دول الضد بشكل مباشر،  اضافة للقرار االستراتيجي بإرسال قوات ُمستعجلة لتعزيز مكتفًيا ِب

 . 10ودعم التواجد التركي داخل قطر

بحيث أعلنت اســتعداد موانئها لتأمين متطلبات  الجار اللدود للخليج مبّكًرا على خط األزمة الخليجّية دخلإيران: ثاني ا 

طيران القطري بشــكل كامل، الداخل القطري من كّل المنتجات بشــكل عاجل وفتح المجاالت الجّوّية اإليرانّية أمام ال

صرف بحكمة واالبتعاد عن  ودعت صعيدالطرف األخر الت صطياد في المياه العكرة نظًرا  ،11الت فيما اعتبره مراقبون ا

 . 12للدور السلبي المعروف إليران في أزمات الخليج السابقة

سيين العراقثالثا العراق سيا سابقة بكيل االتهامات لقطر بدعم اإلرهاب جاءت مواقف ال ين ي: على عك  مواقفها ال

 . 13عن المقاطعة الخليجّية مساندة لقطر في وضعها الجيوسياسي الناجم

سي األلماني:  رابعا االتحاد شاألوربي ممّثل بالثقل الفرن لعالقات األوربّية مع الواليات الُمتحدة سابق ِلج ّنبناء على ت

ضد قطرالمت صعيد  شدد، جاء الموقف األلمهمة بالوقوف وراء الت سي مؤّيد للحوار وم على الخطر الوجودي  اني والفرن

صف وزير الخارجّية األلماني سنعلم بالتأكيد الذي قال قبيل زيارة الجبير لدولته "غابرييل،  الذي يهدد قطر على حّد و

                                                           
.- https://goo.gl/NwtZie  :مـ.  4.1.0101نشر . دول تعلن قطع عالقاتها مع قطر 8// أخبار اآلن 
8- https://goo.gl/VIxke1  :مـ.  .4.1.010. نشر ر واألردن يخفض تمثيله موريتانيا تقطع عالقاتها مع قط// شبكة الجزيرة 
9- https://goo.gl/7jOiSG مـ.  4.1.0101. نشر اطعة مع قطراألردن والمغرب يدخالن على خط أزمة مق: 41// عربي 

1.- https://goo.gl/t6OofX  // :مـ.  .4.1.010نشر . تركيا تقرر إرسال جزء من جيشها إلى قطر بعد موافقة البرلمانشبكة شام 
11- https://goo.gl/IMk9GB  :مـ. 4.1.0102. نشر إيران: فرض الحظر والعقوبات على قطر غير مقبول// شبكة الجزيرة 
14- https://goo.gl/LIVB5F  :مـ.  4.1.0101. نشر إيراد تصطاد فى الماء العكر// الوسط_ موقع ويب 
13- https://goo.gl/oxjqNR  //SPUTNIK :مـ.  4.1.0102نشر . العراق يعزز التعاون مع قطرعربي 

https://goo.gl/NwtZie
https://goo.gl/VIxke1
https://goo.gl/7jOiSG
https://goo.gl/t6OofX
https://goo.gl/IMk9GB
https://goo.gl/LIVB5F
https://goo.gl/oxjqNR


   
 
 
 
 
 
 

ل  الشـــّد با لك  لمســـ هذا ا ية  عود لوك الســـ فع وراء ســـ لدوا يد بشـــأن ا مز ل  . 14"ةا

سي من جهته أّكد ساع إليجاد عزمه القيام  ير قطرألم الرئي  الفرن ستقرار منطقة ، حّل لألزمةبم التي تهدد وحدة وا

  .15الخليج

سيا:  .3 سمية القطريةكقناوفي ظل اتهام نفته رو سيا تجّنب  16عن تورط أجهزتها في اختراق وكالة األنباء الر تحاول رو

نها وبين ضــمن حرب خطوط الطاقة العمالقة بينفيه المســتهدف البعيد تبعات التورط في صــراع قد تكون هي 

شّكل قطر  صراعرلنقطة توازن الغرب والتي ت سيا في هذا ال سكو موقف ، ولهذا ظهر 17و  هامواقفأكثر هدوء من مو

وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية عن رئي  لجنة الدفاع واألمن في مجل  االتحاد حيث نقلت  ،الحادة في المنطقة

سي  سكو "تدرس بعناية المعلومات التي تتحدث عن دعم الدوحة المزعوم  قوله وفيكتور أوزيروفكللبرلمان الرو إن مو

 . 19لن تشهد أي تغيرات قطراب." مضيفا أن العالقات مع لإلره

حدة:  .4 يات المت ثة الالوال كار بالتحريض والوقوف وراء ال مب في هي الُمَتهم الرئي   بة الرئي  ترا مة على رغ قائ

سريعة  سب  ش ضمنتحقيق مكا سطرملفات ال تها قطر بعدم اإليفاء بتعهدااتهمت أجهزة أمريكية دولة  َفقد، ق األو

رئي  لجنة الشــؤون الخارجية في إلرهاب، حيث هدد المالّية ِلالمتعلقة بتجفيف المنابع  قّمة الرياض في مخرجات

تمويل القاعدة سلوكها اتجاه الدوحة في حال لم تغّير نقل قاعدة العديد منها و قطرمعاقبة ب مجل  النواب األمريكي

 . 18وداعش وجماعة اإلخوان وطالبان

سرائيلّية منذ انطالق الربيع العربي إلى  .5 سات اإل سيا سرائيل: تميل ال داخلي ا والتأثير المحدود في المحيط  االنكفاءا

 على المنطقة.  قبل الوصول لنتائج فّعالة في فرض الرؤية اإلسرائيلّية ،وترك النشاط الخارجي لالستخبارات

يب وجهات النظر، إلى أّنه أتي الدور الكويتي الذي ظهر متماسك وواضح في الرغبة بتقرلحياد النشط يضمن سياسة ا .6

ــ وساطة أخوّية،قّوة التأثير ويظهر يفتقد  سم فعلي أكثر َكـ سات من كونه را سيا سات الُعمانّية ِل سيا ، على عك  ال

 . تغيب مطلًقا عن الحدث وتأثيراته التي
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 الخليج الرابعة:  في أزمة المناورة واستخدام الُمتاحقطر بين  -

 مكاسب فورّية ِبـ ملفات _صلبة_ تدير قطر مفاتيحها، ومنها:  لفرضيهدف الهجوم اإلقليمي على قطر  -

 . الخليجي والعربيـ قّوة ضامنة في المحيط َكوقبولهم دولي ا  السيسي حكومة تدوير .1

 _ التي يخطط محمد دحالن إلدارتها. _الموحدة ّيةفلسطينالحكومة التحقيق مكاسب في ملف  .2

ابعاد إيران وعزلها بشكل مباشر عن العمق االقتصادي الخليجي، الذي تشكل قطر من خالل مشروع كبارسو الغازي  .3

 أحد أعمدته. 

 ات الظل داخل محور الخليج العربي. ف بتنسيق عالقلََّكاإلماراتي الُماالنضواء تحت الجناح قبول قطر  .4

ية قطر تحجيم .5 فاعل غاء  جاوز اإلق هاتأثير، وإل لذي ت ثاني فيا جه للطوق ال ــان  ليم وات تان والشــيش أفغانســ

 والبلوشستان. 

لدولي ثانوي وباهت في ملف تفتيت قّوة قطر رغم التركيز اإلعالمي  .6 يبقى ملف اإلخوان المســلمين وتنظيمهم ا

 المقصود عليه. 

 امتصاص الصدمة، وتعامل قطر مع الواقع القادم:  -

 السعودّيةخارجّية  رتباك الواضح لوزيراالرغم قّوة الضربة، وهذا بدى في _بعد_  الهجوم لم يحقق أهدافه الرئيسة -

بصــوابّية قرار ومن خلفها أوربا ، الذي جاء بعد محاوالت اقناع برلين مانير الصــحفي مع وزير الخارجّية األلفي المؤتم

عن والقوّية ، وابتعاد الدّول المؤثرة جومالتي تدور حول النواة المركزّية للهالدول نوعّية ضــعف ، وكذلك 20المقاطعة

 دي البحريني. ف اإلماراتي السعوتبعات التصّر

دخول و على رأســها األمير تميم،از داخل النواة الحاكمة وتصــّدع واهتز_لحد اآلن_ ث الحركة حِدقطر متماســكة، ولم ُت

وقطع الطريق على إيران التي سعت عزز السالم اإلقليمي بقرارها نقل قوات ُمستعجلة إلى قطر  األزمةخط على تركيا 

 ِلتسّيد المشهد، وإخراج قطر من محيطها الُسّني.  

سهولة - ضد الدول،  األزمة لم تنتِه ب سية  شويشو وهذا أخطر أنواع الحروب النف وما يطّبق على قطر هو كرهاب الت

ــ انخفاض زخم الهجوم بين الفينة واألخرى  ساس ِبـ سةواإلح سيا ضمن  صلبة داخل زعزعة نو هو بند  اة الحكم ال

مة،  ية مع األز عاطي بواقع جب الت هذا ي ية، ل لة األمير عائ نةال قديم ليو ماتيّة  وت دون الظهور بمظهر المهزوز براغ

  .المشاريع الخليجية مع باقيات الذي يتضارب اإلمارمشروع عدم تقديم تنازالت لصالح والمأزوم، مع 
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انعطافه في سياساتها العاّمة ضمن سياق ال يخرجها من مواقفها المبدئية وبناء على ما تقّدم تحتاج قطر إلحداث  -

لدول المثيرة للقلق واالســتفزا ها ضــمن خط ا لدولي على أن تكون _هذه  زفي دعم الشــعوب، وال يبقي اإلقليمي وا

سات_ عبر  سيا صادي حجمها الجغرافي وقطر لمعطيات تفهم ال سي المقيِّد بالمدى الخليجي، واالقت سيا ة األكثر حريّ ال

 القادم. وانفتاح وتأثير من سابقيه، ومحاولة الموازنة بينها وبين مصالح الدول المؤثِّرة في مستقبل الشرق 
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