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ال ميكن أبية حال من األحوال التغاضي عن الُعَقد التأرخيية يف تعامل بلدان املنطقة فيما بينها 
األزم��ات  اشتعال  وي��رز  السياسية.  والبيئة  ال��ظ��روف  امل��ت��غ��ريات يف  م��ن  الكثري  م��ن حصول  ال��رغ��م  على 
تكرار  وج��ود  مالحظة  وميكن  والطائفية،  واألس��ري��ة  القبلية  واخل��الف��ات  األح��ق��اد  ترسخ  م��دى  املفاجئ 
املنطقة،  ه��ذه  البلدان  نشأة  أص��ول  إىل  تعيدان  املنطقة  بلدان  بي  والتعامل  العالقات  طبيعة  أمن��اط  يف 
والظروف اليت شكلتها، والعقليات اليت حتكمها، جتعلنا نفهم أن هذه املنطقة ال تزال حتكمها العقلية 

العشائرية واألسرية، أكثر مما حتكمها عقلية الدولة ورجاهلا. 

انعقاد  على  أايم  السعودية وقطر -بعد  العربية  اململكة  بي  جم��دداً  الصراع  اشتعال  أن  ويبدو   
قمة رعتها اململكة العربية السعودية مجعت مبوجبها عدًدا من زعماء البلدان العربية واإلسالمية ابلرئيس 
األمريكي دوانلد ترامب- يؤشر وبنحو واضح على مدى هشاشة العالقات اخلليجية-اخلليجية، وجتذر 
العداء واملنافسة واخلوف بي زعماء املنطقة، وعلى الرغم من أن اخلالفات القطرية-السعودية ليست 
ابجلديدة، إال أن األزمة أتخذ هذه املرة بُعداً جديداً؛ ألهنا تدار -فيما يبدو- من قبل جيل جديد من 
السعودية، وقطر،  العربية  اململكة  الشابة األقل خرة، بدأ مؤخراً ابستالم مقاليد األمور يف  الزعامات 
واإلمارات العربية، وميكن القول إن هذه القيادات اجلديدة متتاز ابالندفاع والراغماتية، والرغبة حبسم 

القضااي مهما تكلف األمر. 

ف��ض��اًل ع��م��ا ت��ق��دم ف��إن��ه ال مي��ك��ن أن خن���رج ال��ص��راع ال��س��ع��ودي-ال��ق��ط��ري، وال��ب��ح��ري��ي-ال��ق��ط��ري، 
التأرخيي وإرث املشايخ واألسر احلاكمة يف عالقاهتا مع بعضها بعضاً.  واإلمارايت-القطري من سياقه 
ال��زم��ن على وف��ق أمن���اط يسهل أن  ال��ت��ع��ام��ل، وال��س��ل��وك السياسي هل��ا يتكرر ع��ر  ومي��ك��ن مالحظة من��ط 
يالحظها املتابعون للشأن اخلليجي بنحٍو الفت للنظر على الرغم من اختالف الظروف والشخوص. 
ويبدو أن الظروف اليت تعيشها هذه العائالت ورؤيتها لألمور مل تتغري كثرياً عما كانت عليه قبل أكثر 
ثبات  وع��دم  األجنبية،  احلماية  واخل��وف، وطلب  والطائفية،  وال��ع��داء،  فالتنافس،  الزمن،  من  ق��رن  من 
الرؤى وهشاشة العالقات والتحالفات، كلها تثبت ذلك؛ فهذه األسر احلاكمة مل تتمكن إىل يومنا هذا 
من ختطي هذا العداء التأرخيي الذي أيخذ أشكااًل خمتلفة على الرغم من كل احملاوالت، وتغريرُّ الظروف. 

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط. 
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التحدايت االسرتاتيجية اليت تواجه اململكة العربية السعودية:

ت��ع��ت��م��د امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى م��ث��ل��ث حم����وري ي��س��م��ح هل��ا ابالس��ت��م��رار ك��ن��ظ��ام يتمثل 
ابمل��ذه��ب ال��وه��ايب، ومظلة احل��م��اي��ة األم��ريك��ي��ة، وال��ن��ف��ط. وي��ب��دو أن اململكة مت��ر يف م��ف��رق ط��رق وع��ر، 
وغ��ري حم��دد امل��الم��ح؛ ف��ال��ن��ظ��ام ال���ذي أن��ش��أه عميد األس���رة ال��س��ع��ودي��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز آل س��ع��ود يف 
واأليديولوجيا  احلاكمة،  املنظومة  داخ��ل  من  وبنيوية  وجودية  حت��دايت  يواجه  املاضي  القرن  ثالثينيات 
ت��غ��ريات كرى  ب��روز  ف��ض��اًل ع��ن  اقتصادية واجتماعية ال حصر هل��ا،  لنظام احل��ك��م، وحت���دايت  امل��وج��ه��ة 

تشهدها املنطقة والعامل. 

يشهد العامل والدة قد تكون عسرية لنظام عاملي جديد، ال تكون فيه الوالايت املتحدة الالعب 
الرئيس األكر فيه، وتقلص اهتمامها ابلتدخل املباشر يف األزمات الدولية حتت حكم الرئيس األمريكي 
دوانلد ترامب، مبا يعنيه ذلك من تقليص التزامات الوالايت املتحدة جتاه حلفائها التقليديي يف أورواب 
وآسيا والشرق األوسط. وتشعر اململكة العربية السعودية هباجس كبري جتاه أن تعطي الوالايت املتحدة 
هلا ظهرها يف ظل تضاؤل القيمة االسراتيجية للنفط يف اخلليج، ووجود منافسي آخرين هلا يف املنطقة 
يوفرون للوالايت املتحدة ما ال تستطيع هي توفريه هلا، وحتول اهتمام الوالايت املتحدة من اخلليج إىل 
مناطق أخرى يف العامل. وال تزال لعنة 11 أيلول تالحق اململكة العربية السعودية مع وجود أصابع اهتام 
تظهر بي فرة وأخرى حول دور سعودي على مستوايت عليا يف تسهيل عمل اإلرهابيي السعوديي 
االسراتيجي  السعودية  إن ضعف  القول  وميكن  عام 2001،  نيويورك  اعتداءات  بتنفيذ  قاموا  الذين 

األكر يتمثل يف أعمدهتا الثالثة اليت تعتمد عليها. 

ال��ذي شهدته  االض��ط��راب  من  متزايد  بقلق   2011 ع��ام  منذ  السعودية  العربية  اململكة  تشعر 
بلدان أخرى  أنظمة ودخ��ول  الذي أدى إىل سقوط  العريب«  املنطقة على وفق ما أطلق عليه »الربيع 
يعانيه  فشل  بعد  والسيما  داخ��ل��ي  اختناق  وم��ن  بنتائجها،  التكهن  ميكن  ال  أهلية  ح��روب  يف خضم 
نظام احلكم بصيغته ثنائية القطب بي السياسة يف تقدمي حلول مناسبة ملشكالت اجملتمع السعودي، 
وضمان مستقبله وتطلعاته وتطوره، فضاًل عن صراعات االجنحة املختلفة يف ساللة امللك عبد العزيز 

آل سعود من أوالده وأحفاده. 

اإلسالمي  للعامل  قائدة  نفسها  تطرح  أن  على  مكثف  بنحو  السعودية  العربية  اململكة  وتعمل 
السي من خالل بذل موارد مالية وبشرية وجهود سياسية وثقافية حثيثة بنشر املذهب الوهايب يف العامل 
هذا  قوية يف  منافسة  تواجه  اململكة  ولكن  السعودية.  اخلارجية  السياسة  أوراق  من  مهمة  ورق��ة  كونه 
املسار، وعلى عدة مستوايت، منها: التحدي اإليراين الذي جنحت يف حتييده طائفياً، وحتدي صعود 
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تركيا بقيادة أردوغان، ووطرح نفسها كقائد لإلسالم السي األكثر جناحاً، وتنظيمات سنية عاملة خارج 
القاعدة والتنظيمات السلفية اجلهادية كتنظيم  تنظيم اإلخوان املسلمي، وتنظيم  نطاق الدول وحتديداً 
داعش، فضاًل عن ذلك ال يزال املذهب الوهايب الذي تروج له اململكة العربية السعودية يف دائرة االهتام 

على أنه الفكر الذي غذى -وال يزال يغذي- اجلماعات السلفية اجلهادية يف العامل. 

حتاول اململكة العربية السعودية يف خضم حرهبا ابلوكالة مع إيران يف أن تؤسس منظومة عسكرية 
السياسي املشرك متمثاًل  املنطقة، وتستند يف حتركها إىل اإلطار  إيران يف  قيادهتا ملواجهة  وأمنية حتت 
يف جملس التعاون اخلليجي الذي أتسس يف مثانينيات القرن املاضي ملواجهة النفوذ اإليراين بعد سقوط 
العراق يف حرب طويلة مع إيران بتشجيع خليجي-سعودي. ويبدو أن  نظام الشاه السابق، ودخول 
القيادة اجلديدة للعربية السعودية متمثلة ابلشاب األمري حممد بن سلمان قد جعلها تنطلق ابجتاه أكثر 
اقتحامية يف تعاملها مع األزمات املختلفة؛ فهذا االجتاه االقتحامي قد ورط اململكة العربية السعودية 
يف حرب يف اليمن، فهي مل تنجح حىت اآلن بعد مرور أكثر من عامي عليها يف حتقيق جناحات تذكر 
على الصعد السياسية والعسكرية، وأن تدخلها يف احلرب األهلية السورية ودعمها جلماعات إسالمية 
متطرفة هناك مل يصل إىل نتيجة ذات قيمة؛ ولكن املكسب األهم الذي حققته هو تدخلها العسكري 
يف مملكة البحرين عام 2011، حيث حتولت البحرين إثر هذا التدخل إىل بلد اتبع ويتحرك على وفق 

السعودية. البوصلة 

تواجه اململكة العربية السعودية أيضاً حتدايً آخر يتمثل يف أهنا تسعى ألن تكون املتحكم الرئيس 
يف إنتاج النفط يف العامل، حيث تعدرُّ عائدات تصدير النفط املصدر األساس للدخل القومي السعودي 
ومبا نسبته 90% 1. ومع االخنفاض الكبري يف أسعار النفط العاملية، ومع تنوع املنافسي للعربية السعودية 
يف إنتاج النفط وتعددهم -مبا يف ذلك الوالايت املتحدة معتمدة على إنتاجها من النفط الصخري-، 
وارتفاع النفقات العسكرية والتكاليف املتعلقة إبدارة صراعها مع إيران يف املنطقة والعامل، فإن السعودية 
الوقت نفسه،  التكاليف. ويف  لتغطية تلك  الكافية  بتوفري األموال  يتعلق  جتد نفسها يف وضع قلق مبا 

فإن بلداانً جماورة ومنافسة هلا جتد نفسها يف وضع مايل أفضل بكثري منها، كدولة قطر.  

التحدايت االسرتاتيجية اليت تواجه قطر:

تعاين قطر من عقدة خوف مزمنة من القضم واالبتالع من قبل جرياهنا اخلليجيي، فشبه اجلزيرة 
الصغرية اليت تبلغ مساحتها 11.6 ألف كم مربع تقريباً، ويشكل سكاهنا من مواطني قطريي حوايل 

1. Adam Bouyamourn, Saudi Arabia has diversified, but economy still depends 
on oil, The National, January 17, 2016.
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تقريباً حسب معطيات  نسمة  مليون   2.6 قطر  للسكان -يبلغ عدد سكان  الكلي  العدد  12% من 
عام 2016-2، وحتدها اململكة العربية السعودية بنحٍو كامل من جهة حدودها اجلنوبية، وتقع مملكة 
إي��ران والبحرين واإلم��ارات حبدود حبرية؛ ومن هذا  فيما تشرك مع  الغريب منها،  الشمال  البحرين اىل 
فالتحدي  امل��اض��ي��ي.  العقدين  ب��ه قطر خ��الل  ام��ت��ازت  ال���ذي  االق��ت��ح��ام��ي  ال��س��ل��وك  فهم  املنطلق ميكن 
اخلطر كدولة، وكيان سياسي وأسرة  دائ��رة  لقطر هو صغرها واستمرار ووقوعها حتت  املستمر ابلنسبة 
للغزوات  ساحة  دوم��اً  آمنة، وكانت  وغ��ري  منطقة غري مستقرة،  قطر عر أترخيها  وق��د ظلت  حاكمة. 

العشائرية.   واحلروب 

البعد التأرخيي لقطر:

أترخيياً كانت قطر ولغاية عام 1867 منطقة غري مهمة من وجهة نظر اسراتيجية وال ختضع 
يوماً ابالطمئنان جت��اه ج��رياهن��ا، وكأن  أس��رة آل اثين  لسيطرة جهة واح���دة، مل تشعر قطر حتت زعامة 
أن  انعكاًسا ملاضيها. ويبدو  لتكون  البلدان يف مستقبلها  توجه  اليت  التأرخيية ترك بصمتها  األحداث 
القرن  التاسع عشر وب��داايت  القرن  قطر مل تكن منطقة مستقرة، حاهلا حال منطقة اخلليج يف أواخ��ر 
العشرين، وشّكلت األوضاع فيها سلسلة من احلروب والغزوات املتبادلة يف الساحل العريب من اخلليج؛ 
وقد أدى عدم االستقرار األمي والسياسي يف املنطقة، والصراع الذي كان ميتاز ابلعنف إىل تشكيل 
العقل احلاكم يف املنطقة إىل يومنا هذا، الذي يتصف ابلضعف واخلوف والشك واإلحساس ابلتهديد 

من اجلريان والشركاء واحللفاء. 

الصراع بني عائليت آل خليفة وآل اثين:

استوطنت أسرة آل خليفة منطقة الزابرة يف قطر بعد أن هاجرت من الكويت يف أواخر القرن 
التاسع عشر. حيث حتولت املنطقة إىل مركز من مراكز جتارة اللؤلؤ يف منطقة اخلليج؛ وقد جذب هذا 
املركز أطماع الشيخ انصر املذكور الذي كان حيكم البحرين من مقر إقامته يف بوشهر، حيث توالت 
ال��زابرة؛ وقد أدى ذلك الصراع إىل قيام ما أطلق عليه »حلف العتوب« ابهلجوم  هجماته على بلدة 
على جزيرة البحرين واحتالهلا عام 1782 وخضوع اجلزيرة لسيطرة أسرة آل خليفة، حيث انتقلوا إليها، 
مع إبقائهم على سلطتهم على الزابرة3، وكانت قطر دوماً مسرحاً لقتال دموي كانت تشرك فيه عدة 

أطراف متناحرة ضمت من بي أطراف أخرى كآل خليفة، واإليرانيي، والعمانيي وغريهم. 

2. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/qa.html
3.  المصدر نفسه. 
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بريطانيا وقطر:

اهلند  املتحدة عر »شركة  اململكة  الريطانيي كقوة مهيمنة يف اخلليج قامت  مع صعود سطوة 
الشرقية« بعقد سلسلة من االتفاقيات مع أمراء اخلليج فيما عرف ابتفاقية »الساحل املتصاحل« لعام 
مقابل  واألم���راء  الشيوخ  بعض  بسلطة  واع��رف��ت  اخلليج  يف  سلطتها  بريطانيا  عرها  فرضت  1820؛ 
ال��ت��ج��ارة احل��ي��وي��ة ال��يت ك��ان��ت ت��رب��ط مستعمرهتا يف اهلند  قيامهم ابل��ت��وق��ف ع��ن ال��ق��رص��ن��ة، ومح��اي��ة ط��رق 
أس��رة  حت��ت سلطة  البحرين  االتفاقية  ه��ذه  إذ ضمت  والعبيد،  ال��س��الح  جت��ارة  مبنع  والتزامهم  ابل��ع��راق، 

آل خليفة معرفة بسيادهتم على قطر. 

ولكن مع حتول قطر إىل موقع خارج عن القانون، تزدهر فيها القرصنة وبيع السالح والعبيد، 
فيها دون وج��ود سلطة  متصارعة  قبائل  فيها، ووج���ود  األوض���اع  م��ن ضبط  أس��رة خليفة  وع��دم متكن 
آل اثين  بتنصيب حممد   )Pelly( بيلي  الكولونيل  وعر  عام 1867  الريطانيون  قام  فيها،  واضحة 
انفصال  االتفاقية  هذه  وقد حتقق عر  اتفاقية محاية،  معه  توقع  أن  دون  لقطر  مباشر حاكماً  بشكل 

فعلي لشبه اجلزيرة القطرية عن سلطة آل خليفة. 

رسالة موجهة من حاكم البحرين إىل ضابط االتصال الريطاين حول أحقية البحرين يف منطقة 
الزابرة، عام 1937 4.

ولكن وضع قطر حتت سلطة أسرة آل اثين من قبل الريطانيي مل حيقق السلم واالستقرار هلذه 
املنطقة املضطربة. فقد بقيت منطقة الزابرة وغريها من مناطق متمردة على سلطة آل اثين، وبقيت قطر 
موقعاً لعدم االستقرار واحلروب والغارات اليت تشنها العشائر املتقاتلة بي جهيت البحر والر. ويف عام 
1916 وقعت احلكومة الريطانية اتفاقية مع حاكم قطر الشيخ عبد هللا بن جاسم آل اثين أصبحت 
4. The British Library, India Office Records.
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قطر مبوجبها حتت احلماية الريطانية، واستمرت قطر حتت احلماية الريطانية إىل عام 1971. 

أتريخ الوجود الرتكي يف قطر: 

مل متر بضع سنوات على تنصيب حممد آل اثين حاكماً على الدوحة من قبل الريطانيي حىت 
الدخول  ي��ق��رروا  مل  معروفة  غري  ول��غ��اايت  الريطانيي  أن  ويبدو  احلماية،  منهم  طالباً  ابألت��راك  استنجد 
كطرف حلماية أس��رة آل اثين ضد ال��غ��زوات ال��يت كانت تنهال عليهم من كل ح��دب وص��وب، إذ إن 
شبه اجلزيرة القطرية مل تكن ذات قيمة اسراتيجية تستحق أن تضع بريطانيا قواهتا فيها، واكتفت مبراقبة 
الطريق البحري وأتمينه؛ وهكذا ويف عام 1871 وبناًء على طلب من الشيخ حممد آل اثين، فقد أرسل 
مدحت ابشا -وايل بغداد- وبعد أن أعاد السيطرة على منطقة األحساء قوة عسكرية تركية إىل قطر، 
تعيي  فيها، ومت  قوامها 100 رجل  قوة عسكرية  األت��راك معسكًرا هلم يف قطر، وأرسلوا  حيث أسس 
العالقات بي آل اثين  األت��راك5. ولكن  للمنطقة من قبل  قائممقاًما  الشيخ جاسم بن حممد آل اثين 
والعثمانيي مل تستمر بنحٍو سلمي على الدوام، إذ إن دخول العثمانيي إىل قطر، مل يوفر أيضاً احلماية 
املطلوبة ألسرة آل اثين، حيث استمرت الغارات ابلتوايل خالل األعوام اليت تلت التواجد العثماين يف 
قطر؛ فقد حاولت قبائل من أبوظيب االستيالء على منطقة خور العديد وأدت االشتباكات املسلحة 
اىل مقتل أحد أوالد الشيخ جاسم، وحتت هذه الظروف فقد بدأ جاسم يعلن عصيانه ضد العثمانيي، 

ولكن التواجد الركي استمر يف قطر ولو بنحٍو ضعيف حىت عام 1913 6. 

قبل عام من اندالع احلرب العاملية األوىل، وقعت كل من بريطانيا وتركيا االتفاقية اإلجنلوعثمانية 
لعام 1913 7، إذ ختلت تركيا مبوجب هذه االتفاقية عن أغلب املناطق اليت كانت تقع حتت سيطرهتا 
القطرية حتت حكم  اجلزيرة  شبه  االتفاقية  تلك  وقد جعلت  لريطانيا،  اخلليج  من  العريب  الساحل  يف 
الشيخ جاسم بن اثين وعقبه8، وبعد أن مت رسم حدود قطر بشكل خيرجها عن »سنجق جند« الذي 

بقي حسب االتفاقية حتت سلطة األتراك. 

نشأة املذهب الوهايب وصعود أسرة آل سعود:

من أجل فهم أسباب األزمات يف منطقة اخلليج واملنطقة، ال ميكن إغفال قراءة اجلانب التأرخيي 

5. H. Rahman, The Emergence of Qatar: The Turbulent Years 1627-1916. 
6. Helem Chapin Metz, ed. Persian Gulf States: A Country Study. Washington: 
GOP for the Library of Congress, 1993.   
7. The Anglo-Ottoman Convention of 1913
8. Summaries of judgments, advisory opinions and orders of the International Court 
of Justice. The United Nations, 1997-2002. 



الصراع السعودي-القطري: األسباب والنتائج احملتملة

11

لصعود أسرة آل سعود وانتشار املذهب الوهايب يف شبه اجلزيرة العربية؛ إذ إن قراءة هذا التأريخ يعطي 
مظاهر  ألغلب  تفسرياً  يعطي  أن  وميكن  السعودية،  العربية  اململكة  يف  احلاكم  العقل  ثقافة  عن  فكرة 
الذي نشأ  السياسي-الديي-العشائري  التكوين  ينبغي وضع هذا  املنطقة؛ ولذا  السعودي يف  السلوك 
انعدام االستقرار  املنطقة، واملثرية لكثري من أوض��اع  العوامل املسببة لألزمات يف  يف جند يف إطار أهم 
واألمن يف منطقة اخلليج إىل يومنا هذا؛ وقد شكل هذا التكوين الثقافة السياسية احلاكمة السائدة يف 
اخلليج واملنطقة، وهكذا ال ميكن فهم طبيعة العقل احلاكم يف منطقة اخلليج، واخلطاب السياسي له، 
الذي  الوضع  وفهم  ق��راءة  دون  الظروف،  تغريرُّ  من  الرغم  على  متشاهبة  أمناطاً  اليت أتخذ  والسلوكيات 

تشكل يف جند يف منتصف القرن الثامن عشر، وصعود أسرة آل سعود، وانتشار املذهب الوهايب. 

يف عام 1745 نشأ حتالف بي جد األس��رة السعودية حممد بن سعود ورجل الدين حممد بن 
عبد الوهاب؛ إذ شّكل هذا التحالف ما سيتحول الحقاً إىل واحد من أكثر أمناط احلكم غرابة وإاثرة 
للسلطة واهليمنة لرجل  وال��س��ع��ي  امل��ت��ط��رف  ال��دي��ي  ال��غ��ط��اء  ب��ي  اجل��م��ع  ه��و  وال��ع��امل  املنطقة  لالهتمام يف 
وتوفري  وطموحاته،  العشرية  شيخ  ملمارسات  املتطرف  الديي  الغطاَء  التحالف  هذا  وّفر  فقد  العشرية؛ 
السالح والرجال واحلماية والعنف حلماية ونشر أفكار رجل الدين فقد لقد كانت وصفة متطرفة بكل 
اجتاهاهتا، مهدت لتوسيع نطاق سلطة أسرة آل سعود، وتوسيع نطاق نشر فكر حممد بن عبد الوهاب؛ 
وقد أحدث ذلك خلاًل ابلغًا يف توازانت القوى يف شبه اجلزيرة العربية وما جاورها من مناطق وملدة تزيد 

على الستي عامًا9، بل إن اخللل ال تزال أتثرياته ماثلة للعيان إىل يومنا هذا. 

السعودي- وقد حتولت منطقة جند وما جاورها إىل منطقة صراع دموي ومستمر بي احللف 
الناشئ، ويف بداايت القرن املاضي  الوهايب وقبائل مل تكن ترضى ابالنضمام حتت سلطة هذا الوضع 
الدينية ببسط نفوذه على أغلب مناطق جند وما  جنح هذا احللف على وفق سياسة السيف والتعاليم 
جاورها وصواًل إىل األحساء الغنية مبواردها الزراعية واملالية، وقد تبنت بعض القبائل خارج جند املذهب 
الوهايب ملا وجدت فيه من مساحة تشرعن دينًيا ممارسات االعتداء واهليمنة والغزوات، وإدارة الصراع 
مع املنافسي واألعداء. وتذكر املصادر التارخيية أن أسرة آل اثين قد تبنت أفكار حممد بن عبد الوهاب 
املتشددة يف صراعها الدموي مع أسرة آل خليفة؛ من أجل السيطرة على شبه اجلزيرة القطرية، وتبنت 
نفسه  الفكر  املتحدة  العربية  اليوم ابإلم��ارات  يعرف  ما  أج��زاء من سواحل  اليت تسكن  القواسم  قبائل 

لتشرعن لنفسها عمليات السلب والقرصنة اليت كانت متارسها يف منطقة اخلليج10. 

9. Leslie McLoughlin, Ibn Saud Founder of a Kingdom. Palgrave MacMillan, 1993. 
10. Qatar: A Country Study, Helem Chapin Metz. Federal Research Division, 
Library of Congress. 1993.
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مناطق  إىل  بن حممد آل سعود ابلتمدد  العزيز  أس��رة عبد  قيادة  الوهابية حتت  احلركة  استمرت 
خارج جند، فوصلت بغاراهتا إىل مدينة كربالء الشيعية عام 1801، وعاثت فيها قتاًل وتدمرياً، ووصواًل 
إىل احلجاز حيث سيطرت على مكة واملدينة عام 1803، وقد مّثل ذلك فيما يبدو جتاوزاً للخطوط 
العثمانيي، ويف الوقت نفسه كانت احلركة الوهابية تفقد زمخها بوفاة مؤسسها  احلمراء وأاثر استعداء 
حممد بن عبد الوهاب عام 1792، كما فقدت قائدها العسكري عبد العزيز بن حممد آل سعود بوقت 
قصري قبل االستيالء على مكة، ولكن احلركة الوهابية استمرت يف التحرك حتت قيادة أسرة آل سعود 
ممثلة بسعود بن عبد العزيز الذي تويف عام 1814، ليخلفه ولده عبد هللا يف قيادة الغزوات الوهابية 

يف املنطقة. 

املصريون جيشاً  الوهابية-السعودية جهز  احلركة  أاثرهت��ا  اليت  الفوضى  من  الظروف  هذه  وسط 
السرجاع احلجاز عام 1816، حيث مت احتالل قرية الدرعية، مركز احلركة عام 1818 ومت أسر عبد 

هللا بن سعود وأرسل إىل إسطنبول ليتم تنفيذ حكم اإلعدام فيه هناك يف العام نفسه11. 

الثانية: السعودية-الوهابية  اإلمارة 

مل يتم القضاء متاماً على احلركة الوهابية، إذ سرعان ما عادت أسرة آل سعود إىل قيادة حرب 
بعقلية خمتلفة  الوهايب، ولكن  املذهب  لواء  تتخلى عن  أن  املفقود دون  جديدة الستعادة جمد األس��رة 
هذه املرة؛ فقد قام العثمانيون وعر حممد علي حاكم مصر بنفي أفراد أسرة آل سعود ووضعهم حتت 
اإلقامة اجلرية يف مصر، فضاًل عن »املطاوعة« أو رجال الدين يف املذهب الوهايب خالل األعوام اليت 
تلت القضاء على حتركهم يف عام 1818 12، ولكن األمور مل هتدأ يف جند، وعلى الرغم من القسوة 
املفرطة اليت أبداها اجليش املصري يف تعامله، فقد جنح تركي بن عبد هللا بن سعود ابلفرار من قبضة 
اجليش املصري عام 1820، وعاد إىل جند ليقود من جديد سلسلة من احلروب ضد املنافسي له يف 
مساعيه للسيطرة والتوسع يف جند، ولكنه خضع لسلطة العثمانيي، ومل يدخل يف صراع مباشر معهم 
كما فعل والده، من عام 1823 إىل حي وفاته عام 1834، وقد أعاد تركي بن عبد هللا وضع عدم 

االستقرار يف املنطقة وأسس ما يطلق عليه املؤرخون »الدولة السعودية الثانية«13.

أبوظيب  م��ن  لتغطي مساحات  وام��ت��دت  األح��س��اء ش��رق��اً  ب��ن عبد هللا إىل  توسعت سلطة تركي 
ال��وه��ايب- التهديد  ال��وق��وع حت��ت  م��ن اخلليج وخشية  ال��ع��ريب  أم���راء الساحل  ب��دأ بعض  وع��م��ان؛ حيث 

11. Selim Kuru, Turkey’s 200-Year War against ISIS, The National Interest , 
July 24, 2015.
12. Madawi Al-Rasheed,  A History of Saudi Arabia
13. Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia
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السعودي اجلديد ابلتفاوض مع الريطانيي الذين كان وجودهم يتنامى يف منطقة اخلليج حلماية طرق 
التجارة اليت تربط اهلند ابلعراق وأورواب لدرء هذا اخلطر عنهم. وعلى الرغم من ذلك فقد كان كامل 
عام  اإلاتوات حبلول  هل��م  ودف��ع  الوهابيي  لسلطة  أو آبخ��ر  اخلليج خيضع بشكل  م��ن  ال��ع��ريب  الساحل 
1833 14، ولكن مقتل تركي بن عبد هللا على يد أحد أقرابئه عام 1834 وتسلم ولده فيصل القيادة 
امن��ازت ابجلفاف وانتشار اجملاعة، واتساع نطاق مترد عشائري  أدت إىل ظ��روف أكثر صعوبة يف جند 
ضد سلطته، واستمرار احلروب واملؤامرات من قبل آل خليفة ضد أسرته، وأتهب اجليش املصري لغزو 

جند من جديد. 

والسيما  العربية،  اجل��زي��رة  شبه  على  الوهابيي  خ��ط��ورة  يستشعر  مصر  حاكم  علي  حممد  ك��ان 
على منطقة احلجاز. ابتدأ حممد علي خطته ابلطلب من فيصل بن تركي املشاركة يف احلرب اليت كان 
خيوضها يف منطقة عسري. ولكن تردد فيصل ابملشاركة يف احلرب استخدم ذريعة من قبل قادة حممد 

علي العسكريي لغزو الرايض. 

ويف عام 1838 سقطت الرايض على يد اجليش املصري، وانتهى حكم فيصل بن تركي فعلياً، 
حيث مت أسره ونفي إىل مصر. ويف الوقت نفسه قام املصريون بتنصيب خالد بن سعود -شقيق جد 
فيصل من أبيه- أمرياً على الرايض بداًل عنه وهو كان بعيداً عن أجواء الوهابية يف أثناء فرة إقامته يف 
مصر. ويبدو أن املصريي كانوا يرغبون برؤية حاكم أكثر اعتدااًل يف الرايض، وقد وجدوا غايتهم يف 
خالد بن سعود؛ وهكذا مت إخضاع أجزاء كبرية من شبه اجلزيرة العربية حتت سلطة حاكم مصر، من 
جند مروًرا ابألحساء وعمان وأطراف العراق؛ ولكن ذلك مل يدم طوياًل، إذ إن قرار حممد علي بسحب 
جيشه من جند واألحساء عام 1840، وجناح فيصل بن تركي يف اهلروب من مصر وعودته إىل جند عام 
1843 15 أدى إىل اندالع احلروب يف جند وأطرافها من جديد. ولكن وفاة فيصل يف عام 1865، 
وتنازُع ولديه عبد هللا وسعود على الزعامة أضعف وضع أسرة آل سعود، وأّدى إىل خسارهتا السلطة 
يف عام 1891 لصاحل آل الرشيد )حكام حائل( وخسرت أسرة آل سعود السلطة مرة أخ��رى، فقد 

سقطت بلدة الرايض ومت نفي أسرة آل سعود منها. 

إمارة عبد العزيز بن عبدالرمحن آل سعود:

ولد عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل بن تركي آل سعود عام 1880، وقد كان عمره يقارب 
مخسة عشر عاماً حينما مت نفيه مع أسرته إىل خارج الرايض، وقد تشكلت شخصيته منذ الطفولة يف 

14. A.J. Wilson, Persian Gulf.
15. Leslie McLoughlin, Ibn Saud, Founder of a Kingdom
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أج��واء االح��راب واملعارك وامل��ؤام��رات اليت كانت ختوضها أسرته، يف ظل االهنيار لزعامة األس��رة، وقد 
البدو،  ل��دى  ال���والءات  امل��ص��ري، وع��دم استقرار  تتمثل بغزو اجليش  أس��ب��اب االهن��ي��ار كانت  أدرك أن 
قائمة  مبادئ ميكن مالحظتها  امل��ع��ارك16؛ وهي  احلديث حلسم  التسليح  ش��راء ذممهم، وأتث��ري  وسهولة 
واإلقليمية.  الداخلية  األح��داث  مع  تعاطيها  السعودية يف  املالكة  األس��رة  ه��ذا يف سياسات  يومنا  إىل 
ولسخرية األقدار فقد كان لقطر دور يف تكوين شخصية عبد العزيز، فقد استقرت أسرته بعد نفيها 
ال��يت صاغت  م��ن األم��ور  ال��رايض حت��ت محاية قبيلة آل م��ّرة يف قطر، حيث تعلم منها ك��ث��رياً  م��ن بلدة 
شخصيته كحاكم، ولكن أسرته انتقلت إىل الكويت، ومن منفى األسرة هناك بدأ عبد العزيز يعد العدة 

السرجاع سلطة أسرة آل سعود يف الرايض فيما بعد. 

متكن عبد العزيز آل سعود من استعادة بلدة الرايض من قبضة آل الرشيد عام 1902، وقد 
اململكة  لتأسيس  الصراع واألزم��ات يف منطقة جند وما جاورها، ومّهد  فتح ذلك صفحة جديدة من 
العربية السعودية بشكلها احلايل، وقد أقدم عبد العزيز آل سعود على شن غزوات مستمرة إلخضاع 
جند وما جاورها حتت سلطته، وقام بتوجيه قوة مسلحة بقيادته اىل قطر يف عام 1905 حيث أاثر 
هذا التحرك رد فعل الريطانيي الذين رأوا فيه خطًرا على البحرين، وحذروه من أهنم لن يتساحموا يف 
األحساء يف عام 1913  االنسحاب؛ ولكن سيطرته على  أج��ره على  مما  اخلليج،  منطقة  تقدمه يف 
-وهي املنطقة اليت كانت ختضع لألتراك- متت مبساعدة بريطانية ومن قبل الكولونيل شكسبري، الذي 
ارتبط به بعالقة وثيقة. ولكن عالقة عبد العزيز آل سعود مع الريطانيي مل تكن دائماً مرحية، فاتفاقية 
الدولة  رع��ااي  ابن سعود من  ع��ّدت  لعام 1913  اخلليج  منطقة  لتحديد وضع  العثمانيي  مع  بريطانيا 
العثمانية. وتوجد اتفاقية موقعة بي ابن سعود والعثمانيي عثر عليها الريطانيون يف البصرة تثبت أنه 
ابن سعود  الريطانية مع  املفاوضات  األت��راك، وأن��ه حيكم ابمسهم يف جن��د17. وقد استمرت  الرعااي  من 
إىل أن مت توقيع االتفاقية الريطانية-السعودية عام 1915 بي بريسي كوكس وعبد العزيز آل سعود، 
وقد منعت االتفاقية من توسع ابن سعود شرقاً يف منطقة الساحل العريب للخليج، بينما أطلقت يده 
للتوسع غرابً ابجتاه احلجاز. حيث اعرفت بريطانيا بسلطته وسلطة عقبه على جند واألحساء، والتزمت 
حبماية سلطته ضد أي اعتداء، بينما تعهد حاكم جند أباّل يدخل يف عالقات مع قوى أجنبية أخرى، 
وأاّل يقوم ببيع أو أتجري مناطق خاضعة لسلطته لقوى أجنبية، وأاّل يقوم ابالعتداء على أية مشايخ أو 
مناطق ختضع للحماية الريطانية يف منطقة اخلليج، ويشمل ذلك: مسقط، وأبوظيب، وقطر، والكويت، 
أل��ف قطعة  أل��ف جنيه إسرليي، و200  ق��رض قيمته 20  املقابل حصل حاكم جند على  وديب. ويف 

16. Leslie McLoughlin, Ibn Saud, Founder of a Kingdom, p. 12.
17. المصدر نفسه، ص 46.
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إبرام  يف  الكولونيل شكسبري دوراً كبرياً  بقيمة 5 آالف جنيه إسرليي، وقد أدى  ذخ��رية وراتباً شهرايً 
هذه االتفاقية، قبل مقتله بعدة أشهر يف عام 1915 يف أثناء مشاركته حاكم جند يف معركة من معاركه 

العشائرية18. 

فيما ي��ب��دو عما آل��ت إل��ي��ه االت��ف��اق��ي��ة، فهو كان   ول��ك��ن عبد ال��ع��زي��ز آل س��ع��ود مل يكن راض��ي��اً 
يستحضر الغزوات اليت قامت هبا أسرته يف السابق للتوسع يف اخلليج، وحسبما تذكر بعض املصادر 
الريطانية، فإن جده فيصل بن تركي قد أخر الكولونيل لويس بيلي، املعتمد الريطاين يف اخلليج يف 
التاسع عشر أبن »األراض��ي املمتدة من الكويت م��روًرا ابلقطيف ورأس اخليمة وما وراء  أواخ��ر القرن 

»رأس احلد« هي أراٍض قد أعطيت من هللا لنا«19.

فبحلول عام 1928، وقبل  إمارته،  إىل  ما يستطيع ضمه  ابن سعود لضم  تتوقف مساعي  مل 
قبائل عتيبة والعجمان  ابن سعود منخرطاً يف معارك متواصلة مع  قيام مملكته، كان  أعوام من إعالنه 
ومطري، ويف الوقت نفسه ساءت عالقته مع الريطانيي؛ بسبب دخوله يف نزاع مع حكام قطر وأبوظيب 
ف��رض حصار  ق��رر  أن��ه  بينه وب��ي الكويت، إىل درج��ة  التقدم يف أراضيهم، ونشأت خالفات  حمل��اوالت��ه 
العشرين، الذي  القرن  جتاري عليها20. وكانت األزم��ات مع اجل��ريان عالمة فارقة لعقل حاكم جند يف 
ال��يت كانت ختضع  املناطق  يف  النفط  اكتشاف  ظل  ويف   ،1932 ع��ام  السعودية  للعربية  ملكاً  أصبح 

لسلطته وما جاورها. 

أتسيس اململكة العربية السعودية واألزمات احلدودية مع بلدان اجلوار:

الثأر غري  والصراع وقضااي  العداء  من  أترخيياً  إراثً  احلدودية يف طّياهتا  األزم��ات  ما ختفي  كثرياً 
اجلريان  بي  على عالقة غري سوية  اخلالفات  تلك  وتؤشر  واالستحواذ،  االعتداء  وتستبطن  احملسومة، 
العالقات  أن طبيعة  نفهم  أن  فإننا ميكن  املتبادل، وهكذا  الشك والضغينة واخل��وف  الكثري من  حتمل 
اخلليجية-اخلليجية، واخلليجية مع اململكة العربية السعودية هي نتاج تفاعل سليب يتعلق من بي أمور 
أخرى بنشوء الوهابية، وتوسعها عر أسرة آل سعود خالل القرني املاضيي وصواًل إىل يومنا هذا، ومع 
التغري الكبري يف الظروف وقواعد التعامل السياسي وغريها من أمور، إال أن اململكة العربية السعودية ال 
تزال تتعامل مع املتغريات السياسية واألمنية والفكرية على وفق العقلية نفسها اليت تبناها مؤسسوها اليت 

18. Jacob Goldberg, Captain Shakespear and Ibn Saud: A Balanced Reappraisal. 
Middle Eastern Studies, Vol. 22, No. 1 )Jan., 1986(, pp. 74-88.
19. Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia, p. 372.
20. Leslie McLoughlin, Ibn Saud, Founder of a Kingdom, p. 93.
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هي االتكال على القوة األجنبية، واملذهب الوهايب، والتسلح، واملال؛ ويبدو أن إعالن تشكيل اململكة 
اململكة العربية السعودية عام 1932 ككيان سياسي، واكتشاف النفط، والتغريات اليت شهدها العامل 
مل يكبح العقل التوسعي واهليمنة واملثري لألزمات يف القيادة السعودية، وبقي العقل احلاكم يف اململكة 
ال��ذي تعرض له مرتي يف أترخي��ه؛ وه��ذا ما قد  العربية السعودية يعيش عقدة اخل��وف من زوال احلكم 

يفسر طبيعة السلوك السعودي مع جريانه.

البلدان العربية يف منطقة اخلليج  التعاون اخلليجي عام 1981 الذي ضم  محل أتسيس جملس 
املستقبل  إىل  وتنطلق  املاضي،  إقليمية حتل مشاكل  تعاون  منظومة  بقيام  التفاؤل  الكثري من مؤشرات 
بي  احلدودية  األزم��ات  الكثري؛ حيث كانت  مل حيقق  اجمللس  ولكن  املشرك،  والتفاهم  التعاون  بعقلية 
يف  التغري  »تعكس  السعودية  العربية  اململكة  وب��ي  بينها  اخلصوص  وج��ه  وعلى  اخلليج،  منطقة  بلدان 
طبيعة فهم األنظمة والدول يف املنطقة، إذ إن بعض البلدان املتورطة يف أزمات فيما بينها كانت متثل 
اخلليجي«21.  التعاون  جملس  على  السعودية  اهليمنة  من  استقالليتها  أتكيد  على  حت��دايً  فيها  احل��دود 
ويبدو أن هذه النزاعات احلدودية اليت مل حيل الكثري منها إىل يومنا هذا بي اململكة العربية السعودية 
وبعض جرياهنا يف جملس التعاون متثل رأس اجلبل اجلليدي من ركام املشكالت والصراعات املكبوتة، إذ 
إن النزاع على منطقة الرميي -على سبيل املثال- اليت تعدها اململكة العربية السعودية منطقة اتبعة هلا 
العالقات السعودية-الريطانية إىل حي انسحاب بريطانيا من منطقة اخلليج يف  كانت قضية مسمت 
عام 1971، ومتثل إحدى هذه القضااي املثرية لالهتمام يف تعامل اململكة العربية السعودية مع جرياهنا 
اخلليجيي، وال ميكن التغاضي عن املشكالت احلدودية بي اململكة العربية السعودية وعمان والكويت 
والعراق أيًضا. لقد كانت اململكة العربية السعودية تنظر إىل شبه اجلزيرة القطرية على أهنا امتداد طبيعي 
هلا، وال تزال قضااي احلدود عالقة بي قطر والسعودية إىل يومنا هذا، وقد تطور هذا النزاع احلدودي 

الذي حيمل يف طياته نزاعاً أعمق وأخطر إىل صراع مسلح بي البلدين عام 1991. 

القطرية-اخلليجية: العالقات 

اخلوف  عقدة  إىل  اخلليجي  مع حميطها  املنسجم  غري  قطر  وض��ع  أسباب  الباحثي  بعض  يعزو 
 ،22 ع��ام 1868  الريطانيي  ي��د  اإلم���ارة على  تفكري حكامها منذ أتسيس  ال��يت شّكلت  اجل��ريان  م��ن 
فقد كان  قبل جرياهنا،  االجتاهات من  للهجمات من كل  القطرية مسرحاً  اجلزيرة  فتأرخيياً كانت شبه 

21. Gwenn Okruhlik & Patrick J. Conge, The politics of border disputes on the 
Arabian peninsula. International Journal, Spring 1999. p. 232.
22. David B. Roberts, Understanding Qatar’s Foreign Policy Objectives, 
Mediteranean Politics, Vol 17, No. 2, 233-239, July 2012.
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القبائل  قبل  من  للهجمات  غرضاً  وكانت  اجلنوب،  جهة  من  وجودها  على  مستمراً  الوهايب  التهديد 
اليت كانت تستوطن سواحل املناطق اليت تشكل دولة اإلمارات العربية املتحدة اليوم، وكانت لسلطان 
عمان أطماعه يف قطر، وقد كانت البحرين يف صراع مستمر مع القطريي؛ وهلذا ال يوجد خيار لقطر 
معادية،  بيئة  املستمرة يف  التهديدات  مقابل  على وجودها  أكر كي حتافظ  قوى  مع  التحالف  سوى 
ومن اجلدير ابالنتباه أن هذا السلوك تشرك فيه كل اإلمارات يف اخلليج مع بعض التباين يف نوع القوة 

التحالفات.  الكرى وطبيعة 

ومل يتغري سلوك قطر منذ نشأهتا إىل يومنا هذا، فقد بقيت ضمن نظام احلماية الريطاين خالل 
اليه  انضمت  ال��ذي  اخلليجي  التعاون  تشكيل جملس  أعقبت  اليت  الفرة  الفرة 1916-1971، ويف 
بي  السليمة  ال��ع��الق��ات  م��ن  م��ن أتسيس وض��ع مستدام  ل��ه  السياسي-األمي  اإلط���ار  يتمكن  مل  قطر، 
أعضائه على الرغم من مرور أكثر من 36 عاماً على أتسيسه. ويبدو على قطر أهنا الطري الذي يغرد 
القوة  السعودية قسراً. ولكن  العربية  اململكة  قيادته  الذي حتاول  اخلليجي  السرب  بصوٍت عاٍل خارج 

العشائرية املسلحة ابملذهب الوهايب سابقاً أخذت عناوين وأساليب جديدة ضد اجلريان اليوم. 

صعود محد بن خليفة آل اثين:

وق��د مت منحه  ع��ام 1977،  للدفاع  للعهد ووزي���راً  ول��ي��اً  ب��ن خليفة آل اثين  الشيخ مح��د  تعيي  مت 
أبيض  ان��ق��الب  ع��ر  السلطة  مح��د  الشيخ  ت��وىل  ع��ام 1995  الثمانينيات، يف  أواخ���ر  أوس���ع يف  سلطات 
على أبيه، ليتبىن سياسات أكثر اندفاعاً وطموحاً كانت يف جمملها تتحرك ابجتاه إخراج قطر من اهليمنة 
السعودية، واستبق الشيخ محد االنقالب بتطوير العالقات بي قطر وكل من الوالايت املتحدة وإسرائيل 
وإيران، وبعد غزو العراق للكويت عام 1990 وقعت قطر اتفاقية مع الوالايت املتحدة إلنشاء أكر قاعدة 
جوية هلا يف الشرق األوسط غري بعيد عن املنطقة اليت كانت حمل تنافس حدودي بي كل من اإلمارات 
واململكة العربية السعودية وقطر يف السابق، وقد تكفلت قطر ببناء القاعدة مالياً، حيث مت صرف مليار 
دوالر أمريكي لبناء القاعدة يف تسعينيات القرن املاضي23، وتعد »قاعدة العديد اجلوية« أكر قاعدة جوية 
أمريكية يف منطقة الشرق األوسط ومن أمهها لقيادة حروهبا يف املنطقة حيث يتواجد فيها 10 آالف جندي 
أمريكي بنحٍو شبه دائم24؛ وقد عدت قطر وجود هذه القاعدة على أراضيها من أهم الضماانت ضد أي 
تدخل أو هيمنة سعودية عليها، وفضاًل عن ذلك فقد أطلقت قطر عام 1996 قناة اجلزيرة الفضائية املثرية 

للجدل، اليت أصبحت واحدة من أهم أدوات السياسة األمنية واخلارجية القطرية. 

23. Kenneth Katzman, Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy, 
Congressional Research Service R44533, March 15, 2017. P. 13.
24. https://southfront.org/us-military-presence-in-qatar-al-udeid-airbase/
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القطرية-البحرينية: األزمات 

الثنائية بي  ال��ع��الق��ات  ف��إن  أس���ريت آل خليفة وآل اثين،  ب��ي  تتعلق ابل��ع��داء  ألس��ب��اب أترخي��ي��ة 
اخلليجي  التعاون  جملس  إنشاء  فمنذ  سوية،  عالقات  أهنا  على  يوماً  تصنيفها  ميكن  مل  والبحرين  قطر 
البلدين بقيت  املزمنة، ومنذ استقالل  البلدان يف تسوية مشكالهتما  عام 1981 وإىل يومنا مل ينجح 
املشكالت التأرخيية بينهما مستمرة، وكانت أتخذ شكل النزاع احلدودي، وعلى الرغم من أن اخلالف 
بي البلدين كان حدودايً يف ظاهره، وعلى الرغم من قد مت التوصل إىل حل بشأنه عر حتكيم دويل، 
إال أن اجلانب السياسي-التأرخيي منه استمر يف تسميم العالقة بي البلدين، وقد دخل البلدان يف نزاع 
مسلح حول جزر ال تتعدى مساحتها بضع كيلومرات عام 1986، حيث نزلت قوة مسلحة قطرية 
أجنبياً  عاماًل  عشرين  واحتجزت  البحرينية  احمل��رق  جزيرة  مش��ال  الديبل(  )شفت  مرجانية  شعاب  على 
كانوا يقومون إبنشاء حمطة خلفر السواحل البحرينية هناك25، واستمر النزاع »احلدودي« بي البلدين 
إىل تسعينيات القرن املاضي، حيث رفعت قطر قضية النزاع احلدودي مع البحرين إىل حمكمة العدل 

الدولية يف الهاي عام 1991، على الرغم من اعراضات البحرين. 

خارطة تبي الوضع احلدودي بي قطر والبحرين

قمة جملس  مؤمتر  قاطعت  البحرين  أن  درج��ة  إىل  متأزمة  البلدين  بي  العالقات  استمرت  وق��د 
25. Helem Chapin Metz, ed. Persian Gulf States: A Country Study. Washington: 
GPO for the Library of Congress, 1993.
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التعاون اخلليجي الذي عقد يف الدوحة عام 1996. ويف عام 2001 أصدرت حمكمة العدل الدولية 
ال��زابرة يف شبه اجلزيرة القطرية، وجزر فشت الديبل  ملزماً حرم البحرين من السيادة على منطقة  ق��راراً 
وجنان لصاحل قطر، فيما حكمت إبعطاء السيادة للبحرين على جزيرة حوار؛ ولكن يبدو أن األزمات 

بي البلدين مل تنته إبهناء اخلالف احلدودي عر التحكيم الدويل. 

القطرية-اإلماراتية: العالقات 

خالل األعوام 1836- 1869 حتركت عشرية القبيسات من أبوظيب لتستقر يف منطقة خور 
العديد يف قطر هرابً من سلطة حكام أبوظيب، ومع مرور الزمن أصبح خور العديد منطقة نزاع واحراب 
القبيسات  أبوظيب وعشرية  بي حكام  مسلحاً  النزاع شكاًل عشائرايً  أخذ  الزمن، وقد  ملدة طويلة من 
العثمانيي  ب��ي  وسياسياً  قطر،  وح��ك��ام  أب��وظ��يب  حكام  ب��ي  وش��ك��اًل شخصياً  سلطتهم،  على  املتمردة 
والريطانيي خالل األعوام اليت تلت 1870، وقد حتول النزاع فيما بعد إىل نزاع بي حكام قطر وحكام 

أبوظيب إىل أن مت حل النزاع »وّداًي« بي قطر واإلمارات عام 1974 26.

ع��ام 1995 إىل أتزم ج��دي��د يف  السلطة يف قطر  ب��ن خليفة آل اثين  الشيخ مح��د  أدى تسلم 
العالقات مع اإلمارات، فقد أخذت إمارة أبوظيب موقفاً غري مؤيد النقالب الشيخ محد على أبيه، من 
اإلم��ارات والبحرين  إعادته إىل منصبه، وقد اهتمت قطر  تتم  بنحٍو مؤقت إىل أن  له  خالل استقباهلا 

واململكة العربية السعودية ابلتخطيط النقالب ضد القيادة اجلديدة27. 

حتول النزاع القطري-اإلمارايت إىل صراع ابلوكالة إثر تفجر الربيع العريب، فقد دعمت قطر وبقوة 
ال��ذي أط��اح بنظام حسي مبارك وأت��ى ابإلخ��وان املسلمي حلكم مصر ممثلي ابلرئيس  احل��راك الشعيب 
املخلوع حممد مرسي، بينما أيدت اإلمارات مع اململكة العربية السعودية احلركة االنقالبية اليت قام هبا 
وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي عام 2013، وقد أخذ هذا الصراع القطري-اإلمارايت ابلوكالة 
شكاًل دمواًي خطريًا يف ليبيا بعد سقوط نظام القذايف عام 2011 ودخول البلد يف خضم حرب أهلية، 
كان اإلسالميون أحد أطراف الصراع فيه، وقد دعمت اإلم��ارات حكومة طرق، بينما دعمت قطر 
احلكومة ذات التوجهات اإلسالمية يف طرابلس، ويعكس الصراع اإلمارايت-القطري الذي أيخذ شكل 
احلرب ابلوكالة مدى عمق وجتذر اخلالف بي بلدان جملس التعاون اخلليجي الذي ترك وسيرك آاثره يف 
تشكيل وضع ليبيا احلايل واملستقبلي28، وتقف كل من اإلمارات وقطر على طريف نقيض حيال التعامل 
26. Qatar’s history of turbulent relations with UAE, Gulf News, April 2, 2014. 
27. Ibid.
28. Giorgio Cafiero, Daniel Wagner, How the Gulf Arab Rivalry Tore Libya 
Apart, The National Interest, December 11, 2015.
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مع حركة اإلخوان املسلمي، ويؤدي املال دوراً رئيساً يف الصراع بينهما حول هذه القضية، ويبدو أن 
اإلماراتيي ينظرون إىل اإلخوان املسلمي وعالقتهم بقطر على أهنم أداة فعالة تستخدمها قطر للتأثري 

على وضع اإلمارات الداخلي ومصاحلهم الوطنية.  

يف شهر آذارعام 2014، حكمت حمكمة إماراتية ابلسجن سبعة أعوام على املواطن القطري 
لقلب نظام  املسلمي(، والتآمر  )تنظيم اإلخ��وان  التعامل مع منظمة غري مشروعة  بتهمة  حممد اجليدة 
احلكم يف االمارات29، وقد اهتمت احلكومة القطرية اإلمارات بتعذيب مواطنها، فيما انتقد رجل الدين 

اإلخواين يوسف القرضاوي اإلمارات من على التلفزيون القطري هلذا السبب30. 

القطرية-السعودية: العالقات 

السعودية ككيان سياسي  العربية  اململكة  الذي يفرضه وضع  التأزم  ال ميكن إغفال خصوصية 
على بلدان اجلوار واملنطقة، مع مالحظة وجود هنج توسعي ومتشدد وغري مستقر يف نواة نظام احلكم 
السعودي الذي يسعى للهيمنة، وخيلق هذا النهج خماوف وأزمات مع بلدان اخلليج العربية واملنطقة، 
بل يعد هو احمل��رك أو املشجع ألزم��ات بلدان اخلليج األخ��رى مع قطر، س��واء عر اخلضوع للسياسة 
السعودية أم عر االستفادة منها؛ لذا فإننا حناول هنا أن حنلل عناصر هذا التأزم السعودي-القطري، 
أسباب  استمرار  بسبب  املنطقة؛  يف  ستستمر  ال��يت  املستقبلية  األزم���ات  استقراء  يف  سيساعدان  ال��ذي 
وجودها، ففضاًل عن البعد التأرخيي الذي عرضناه آنفاً من هذا البحث -وهو جانب ال ميكن إغفاله 
يف قوة أتثريه على طبيعة العالقات السعودية-اخلليجية- ومع الضعف االسراتيجي الذي تعانيه اململكة 
 ، التغريرُّ تزال عصية على  أهنا ال  يبدو  اليت  املنطقة،  احلاكم يف  العقل  السعودية كنظام، وطبيعة  العربية 
عما كانت عليه قبل قرني  اليت مل تتغري كثرياً  العشائرية  واستمرار شكل األنطمة واجملتمعات بطبيعتها 

من الزمن وغريها من عوامل فإن املنطقة ستستمر يف حلقة مستمرة من الصراعات واألزمات. 

كانت العالقة بي قطر واململكة العربية السعودية دوًما معقدة، بل نستطيع القول إن العالقات 
التأزم  عليها  يغلب  قطر، كان  فقط  وليس  لنجد كافة  اجمل��اورة  واملناطق  السعودية  العربية  اململكة  بي 
والعداء واالحراب املستمر وأبشكال خمتلفة، وأيخذ هذا الصراع مساحات تناقض ال تسمح بتكوين 
التأرخيي  الصراع  عن  العالقات  ه��ذه  خي��رج  بنحٍو  القطرية-السعودية  العالقات  عن  متفائلة  ص��ورة  أي 
املزمن، وخلصوصية هذا الصراع الذي يرك أثره على أغلب العالقات يف اخلليج؛  لذا فإننا حناول هنا 
أن نركز على مساحات الصراع املختلفة بي البلدين، ومن هذه املساحات املذهب الوهايب يف البلدين، 
29. Adam Schreck, UAE sentences Qatari to 7 years in Islamist trial, The 
Washington Examiner, Mar 13, 2014.
30. Country Profile: Qatar 2016, Religious Literacy Project, April 7, 2015.
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وعالقة قطر اخلاصة ابإلخوان املسلمي وتركيا، واختاذ قطر مساراً خاصاً هبا خمتلفاً عن اململكة العربية 
السعودية يف عالقتها مع إيران، وحتركها املكثف لرسيخ عالقتها مع الوالايت املتحدة، وغريها من أمور 

وقضااي متثل مساحات االحتكاك الكثرية بينها وبي اململكة العربية السعودية حتديداً. 

ت��ذك��ر امل��ص��ادر التأرخيية أن الوهابيي حت��ت ق��ي��ادة م��ؤس��س أس��رة آل س��ع��ود ق��د غ��زوا قطر عام 
1788، وقاموا أبعمال قتل وتدمري يف القرى والبلدات اليت غزوها31. ويف عام 1830 اضطر الشيخ 
عبد هللا بن أمحد آل خليفة حاكم قطر والبحرين إىل اخلضوع  لركي آل سعود، حاكم الرايض وأجر 

على دفع اإلاتوات له حتت عنوان دفع الزكاة، يف إشارة إىل فرض سلطته عليه32. 

يف عام 1850 استوىل فيصل بن تركي آل سعود مرة أخرى على شبه اجلزيرة القطرية واندفع 
عر البحر لالستيالء على البحرين، ولوال تدخل الريطانيي لسقطت البحرين حتت يد آل سعود33. 
ويف عام 1859 أعاد آل سعود الكّرة حملاولة احتالل البحرين، ولكن الريطانيي الذين ثبتوا سلطتهم 
يف منطقة اخلليج حينها وجهوا رسالة واضحة لفيصل بن تركي، وعر املقيم الريطاين يف اخلليج الكابنت 

جونز أبن البحرين حتت محاية بريطانيا وأهنا »إمارة مستقلة«34.

مبوجبها  ال��ري��ط��ان��ي��ون  تعهد  بريطانيا،  م��ع  مح��اي��ة  اتفاقية   1861 ع��ام  يف  البحرين  وقّ��ع��ت  وق��د 
ال��وه��ايب، ول��ك��ن أس��رة آل خليفة استمرت  اب��ن س��ع��ود املدججة ابمل��ذه��ب  حبمايتها م��ن غ���ارات أس��رة 

بدفع اإلاتوات آلل سعود مقابل ممتلكاهتا يف شبه اجلزيرة القطرية. 

السياسي  تركيبة كياهنا  يف  تتمثل  ذاتية  -وألس��ب��اب  السعودية  العربية  اململكة  إن  القول  ميكن 
اخلليج  يف  العريب  الساحل  ذل��ك  يف  مبا  العربية،  اجلزيرة  على كامل  للهيمنة  تسعى  حكامها-  وعقلية 
واليمن،  وهي ال تشعر ابألم��ان بوجود بلدان جم��اورة هلا وإن كانت صغرية املساحة والسكان يف أن 
منذ  امل��اض��ي��ة،  الثالثة  العقود  اخلليج خ��الل  األوض���اع يف منطقة  لتعقيد  ون��ظ��راً  م��داره��ا،  ت��ك��ون خ��ارج 
سقوط نظام الشاه يف إيران عام 1979، واحلرب األفغانية اليت كانت مدعومة أمريكياً وسعودايً ضد 
الكويت  وغ��زو   ،1988-1980 ل��ألع��وام  العراقية-اإليرانية  واحل��رب  أفغانستان،  يف  ال��روس��ي  ال��وج��ود 
عام 1990، وحرب اخلليج األوىل عام 1990، وتفجريات نيويورك عام 2001، وصعود القاعدة، 
وسقوط نظام صدام حسي عام 2003، وبدء الربيع العريب هناية عام 2010، وصعود شأن اإلخوان 
ب��دًءا من ع��ام 2013، وصعود األردوغ��ان��ي��ة ذات  املنطقة منذ ع��ام 2012، وسقوطهم  املسلمي يف 
31. Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia

32. المصدر نفسه
33. المصدر نفسه 
34. المصدر نفسه



مركز البيان للدراسات والتخطيط

22

ع��ام 2015،  س��وراي  ال��روس��ي يف  وال��ت��واج��د  ال��س��وري��ة،  األهلية  واحل���رب  تركيا،  العثمانية يف  التوجهات 
واالتفاق النووي الغريب-اإليراين، وصعود تنظيم داعش عام 2014، والتدخل العسكري السعودي يف 
اململكة  التنافس واحل��روب ابلوكالة بي  العاملية، وتصاعد  النفط  أسعار  اليمن عام 2015، واخنفاض 
العربية السعودية وإي��ران يف املنطقة؛ كل ذلك جيعل السعودية يف وضع قلق وغري مريح ابلنحو الذي 
يضعها يف دائرة اخلطر من أي اهتزاز حىت لو كان صغرياً، ومبعىن آخر فإن سياسات قطر والسعودية 
وبقية بلدان اخلليج هي سياسات أمنية ابمتياز مبا يف ذلك السياسة اخلارجية هلا، وهي تسعى يف جمملها 

للحفاظ على أنظمة احلكم فيها بنحٍو رئيس.

أصبحت قطر إحدى أهم البلدان املارقة على اهليمنة السعودية يف منطقة اخلليج، ويبدو أن هذا 
العداء يعود إىل الشعور املتبادل بي اململكة العربية السعودية وقطر ابخلطر من إحدامها على األخرى؛ 
اهليمنة  وم��ش��روع  منها،  ج��زء  أهن��ا  على  قطر  إىل  السعودية  بنظرة  املتعلق  ال��ت��أرخي��ي  اإلرث  ع��ن  ففضاًل 
تثري  التعاون اخلليجي، فإن قطر متتاز بعدة ميزات  املنضوية حتت جملس  بلدان اخلليج  السعودية على 
قلق اململكة العربية السعودية، وتضعف من قوهتا التنافسية يف املنطقة والعامل على الرغم من صغر هذه 
اإلمارة، وإمكانية ابتالعها بسهولة من قبل جارهتا األكر؛ إذ تعمل اململكة العربية السعودية على أن 
يكون وضع قطر مماثاًل وضع البحرين حالًيا ضمن ما يطلق عليه سياسة »البحرنة«35، ولكن اململكة 

العربية السعودية مل تنجح حىت اآلن يف ذلك املسعى.  

جنحت قطر كذلك يف بناء صالت مع قوى مؤثرة ولكنها خارج وضع الدول كحماس واإلخوان 
ال��دخ��ول يف ك��ل جم��ال أسس  ال��ن��ص��رة، وي��ب��دو أن القطريي حي��اول��ون  البعث وج��ي��ش  املسلمي وح���زب 
ليكّونوا  املنطقة والعامل،  االقتصادي يف  أو  الديي  أو  أو األمي  السياسي  للتأثري  فيه موقًعا  السعوديون 
بل عملوا على أتسيس  به،  االستئثار  يستطيعوا  مل  إن  السعودي،  للنفوذ  وخم��رابً  منافًساً  نفوذاً  فيه  هلم 
ساحات أتثري خاصة هبم بعيداً عن أي حضور سعودي فيها، مستغلي الضعف الذي أصاب اململكة 
العربية السعودية يف تعاملها مع األحداث املتسارعة يف فرة حكم امللك السعودي الراحل عبد هللا بن 
العربية السعودية أو ال  العزيز، وأنشأوا عالقات قوية مع قوى ودول ومؤسسات تعادي اململكة  عبد 

تنسجم معها.  

اململكة  هب��ا  تقوم  اب��ت��الع  عملية  أي  اآلن ض��د  لغاية  نفسها  بتحصي  قطر جنحت  أن  وي��ب��دو 
العربية السعودية ضدها، وجنحت كذلك يف أن تكون شوكة يف خاصرة جارها العمالق وملدة تتخطى 
العقدين من الزمن على الرغم من فرات قصرية من التحالفات اهلشة والتكتيكية؛ وذلك عر سلسلة 
35. Vijay Prashad, Saudi Arabia wants Qatar to Come Under its Heel: Even Old 
Saudi Allies Aren’t Exactly Going Along with That. Alternert, June 14, 2017.
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من السياسات املتنوعة واملختلفة واملتناقضة، اليت دخلت على مشروع اململكة العربية السعودية الساعي 
للهيمنة إقليمياً والتوسع عاملياً، وتتحرك هذه السياسات القطرية اليت تتعامل بنحٍو كبري من املرونة يف 
أفق التنافس وبقوة ضد سياسات اململكة العربية السعودية يف كل مكان توجد لنفسها فيه موضع أتثري 
العامل، ويف جمال احتكار  السنة يف  الدينية على  اهليمنة  السعودية يف جمال  تتنافس مع  نفوذ، فهي  أو 
القوة  املنطقة، ويف جمال  املتحدة يف  ال��والايت  التقارب كحليف مع  الوهايب، ويف جمال  املذهب  قيادة 
االقتصادية وتنمية الدولة واجملتمع، وحتاول بشىت السبل أن تصنع لنفسها امساً يف العامل على أهنا دولة 
متميزة مقارنة ابململكة العربية السعودية. وقد شكلت قطر وضعاً معرقاًل للمظلة السياسية واألمنية اليت 

حاولت السعودية قيادهتا يف املنطقة ضمن إطار بلدان اخلليج العربية. 

ومل تكن اململكة العربية السعودية راضية عن االنقالب الذي قام به الشيخ محد بن خليفة على 
أبيه عام 1995، وأقدمت على دعم بعض احمل��اوالت االنقالبية يف قطر إلعادة والده الشيخ خليفة 

إىل احلكم يف عام 1996 36، وتعاملت معه على أنه الزعيم املعرف به لقطر. 

أقدمت قطر حتت قيادة الشيخ محد بن خليفة على اختاذ إجراءات قاسية ضد من قام ابحملاولة 
أف��راده��ا يف  أف��راد من قبيلة آل م��ّرة الذين ش��ارك ع��دد من  االنقالبية املدعومة س��ع��ودايً، والسيما ضد 
االنقالب سّيئ التخطيط والتنفيذ الذي خططت له اململكة العربية السعودية، وقد أقدمت السلطات 
العربية  اململكة  إىل  ترحيلهم  منهم ومت  ع��دد كبري  القطرية عن  اجلنسية  ن��زع  على  ع��ام 2004  القطرية 
السعودية حبجة أهنم حيملون جنسية سعودية، ويف هذا السياق ال ميكن التغاضي عن اجلانب التأرخيي 
للخالفات مهما تغريت أشكاهلا، فقبيلة آل مرة كانت هي احلاضنة األوىل ألسرة آل سعود يف أثناء 
نفيها وحبثها عن ملجأ بعد خروجها من الرايض عام 1891، وكانت املكان األول الذي استقبل عبد 

العزيز آل سعود مؤسس اململكة اململكة العربية السعودية يف منفاه.

العربية  تقوم قطر ومنذ عام 1995 ابنتهاج سياسة متأرجحة يف عالقتها املباشرة مع اململكة 
فإن  البلدين،  الرغم من وج��ود ص��راع غري معلن بي  أخ��رى، وعلى  السعودية، كعالقة دول��ة مع دول��ة 
بعض  مت��ال��ئ  بينما  ل��ذل��ك،  مناسبة  ال��ظ��روف  م��ا وج��دت  إذا  السعودية  السياسات  ب��ق��وة  ت��ع��ارض  قطر 
السياسات السعودية وتساندها أحيااًن، إذا ما وجدت هذه السياسات منسجمة مع التعاطي القطري 
ال��وق��ت أو م��ا ت��راه  م��ع األح����داث، أو تعرضت لضغط تصعب م��ق��اوم��ت��ه، وحت���اول م��ن خ��الل��ه كسب 

36. David B. Roberts, Understanding Qatar’s Foreign Policy Objectives, 
Mediterranean Politics, Vol 17, No. 2, 233-239, July 2012.
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فرصة يف إضعاف اخلصم السعودي من خالل تشجيعه على التورط يف أزمات عصية على احلل. 

بثته  تقرير  على خلفية  الدوحة  من  السعودية سفريها  العربية  اململكة  عام 2002 سحبت  يف 
البلدين إال يف  العالقات بي  إع��ادة  يتم  العزيز آل سعود، ومل  امللك عبد  اجلزيرة ح��ول مؤسسها  قناة 
م��ع أبوظيب  ع��ام 2008، وق��د أق��دم��ت ال��رايض م��رة أخ��رى على سحب سفريها م��ن ال��دوح��ة تضامناً 

واملنامة عام 2014. 

ولكن قطر مل تقف يف سياستها ابلضد دائماً من اململكة العربية السعودية، فقد اتفق البلدان 
للفصائل  دعمهما  البلدان يف  اف��رق  ما  ولكن سرعان  األس��د،  بشار  نظام  مًعا إلسقاط  العمل  على 
التدخل  قطر كذلك  السورية. وقد دعمت  األهلية  احلرب  تشارك يف  اليت  اإلسالمية-السنية  املسلحة 
البحرين عام 2011 من خالل مشاركتها بقوة  السعودي العسكري لقمع احلراك الشعيب الشيعي يف 
رم��زي��ة ضمن م��ا ع��رف ب��ق��وة درع اجل��زي��رة، وش��ارك��ت قطر ب��ق��وة عسكرية حم���دودة ق��وام��ه��ا أل��ف عنصر 
العربية  اململكة  تقوده  ال��ذي  التحالف  أابتشي عمودية37 ضمن  طائرة  مدرعة و30  مع 200 عجلة 
عليه »مؤمتر دول  أطلق  ما  إىل  قطر  انضمت  فقد  ذل��ك  اليمن، وفضاًل عن  احل��رب يف  السعودية يف 
التحالف ضد تنظيم داعش اإلرهايب« الذي عقد يف الرايض يف شهر كانون الثاين عام 2017؛ وهو 
مظلة حاولت السعودية من خالهلا تزعم جهد إقليمي ودويل عسكري ملواجهة تنظيم داعش وتنظيمات 
أخرى تعدها الرايض إرهابية -من بينها تنظيم اإلخوان املسلمي وحزب هللا اللبناين-. وقد تبىن اإلعالم 
اشتداد  ومع  السعودية،  تتبناها  اليت  الطائفية  التوجهات  مع  ينسجم كثرياً  طائفًيا كان  القطري خطااًب 
األمور مع  لتهدئة  املنطقة، ويف حماولتها  الطائفي يف  السورية، وتصاعد اخلطاب  األهلية  سعري احلرب 
السعودية، والدخول على اخلطاب الطائفي الذي بدا أنه يلقى رواًجا، فقد حاولت قطر وعلى لسان 
الشيخ يوسف القرضاوي مناغمة هذا اخلطاب، والدخول عليه، والسيما أن اململكة العربية السعودية 
»نصرة  ل�  عقد  مؤمتر  يف  مشحوانً  طائفياً  خطاابً  القرضاوي  الشيخ  ألقى  إذ  سنًيا؛  به  تستأثر  كانت 
الشعب السوري« يف الدوحة يف كانون األول عام 2016 ذكر فيه أن »علماء السعودية كانوا أنضج 
منه يف تعاملهم مع الشيعة«، وقد وصف حزب هللا اللبناين أبنه »حزب الشيطان«، وأن فكرة التقارب 

مع الشيعة تصب لصاحل الشيعة وال يستفيد السنة منها شيئًا38.      

37. Qatar deploys 1,000 ground troops to fight in Yemen, Aljazeera, 7 September 
2015.

38. القرضاوي: علماء السعودية كانوا أنضج مني، الشرق األوسط، 27 كانون األول 2016.
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أزمة آذار 2014:

يف أواخر عام 2010 انطلقت سلسلة من الثورات يف املنطقة بدءاً من تونس لتمتد إىل ليبيا 
قلقاً كبرياً يف  أاثر  الوضع  أوابما. ولكن هذا  إدارة  مبباركة من  التغيري  ومصر وسوراي، وقد حظي هذا 
اململكة العربية السعودية اليت اختذت إجراءات غري مسبوقة داخلياً، وأرسلت قواهتا يف شهر آذار من 
موقع  إىل  الصغرية  اململكة  هذه  ولتحول  البحرين،  يف  واسعاً  شيعياً  شعبياً  لتقمع حراكاً  عام 2011 
السياسية،  الكثري من استقالليتها يف قراراهتا  لتواجد عسكري سعودي عليها، جعلها تفقد  شبه دائم 
وهرعت السعودية إىل دعوة األردن واملغرب لالنضمام جمللس التعاون اخلليجي يف عام 2011؛ وهي 

خطوة عدهتا قناة اجلزيرة القطرية أبهنا »ضد احلراك الثوري يف العامل العريب«39.
على عكس اململكة العربية السعودية، فقد دعمت قطر بقوة التغيري يف املنطقة وبقيادة تنظيم 
السابق، حسي مبارك  الرئيس املصري  العريب. وكان سقوط نظام  الربيع  اإلخ��وان املسلمي يف ثورات 
اململكة  معهم  تتعامل  الذين  املسلمي  اإلخ��وان  إىل صعود  أدت  ال��يت  القطرية  للسياسة  انتصار  مبنزلة 

العربية السعودية كعدو لدود لتسلم القيادة يف مصر يف عام 2012. 

ان��ق��الابن يف املنطقة واخلليج يف ع��ام 2013، ففي 3 مت��وز ع��ام 2013 أط��اح اجليش  حصل 
املصري عر انقالب بقيادة عبد الفتاح السيسي ابلرئيس املصري اإلخواين حممد مرسي، مزحياً بذلك 

اإلخوان املسلمي عن سدة احلكم يف القاهرة. 

ويف شهر حزيران عام 2013  أطاح الشيخ متيم بن محد أببيه الشيخ محد بن خليفة ابنقالب 
مواتية  الفرصة  أن  التعاون  جملس  يف  التقليديون  وحلفاؤها  السعودية  العربية  اململكة  وج��دت  أبيض، 
لتعريض قطر هلزة قوية من أجل تغيري سياساهتا الداعمة لإلخوان مادايً ومعنوايً، والسيما أن املشروع 
السيسي يف  فانقالب  لالنكماش،  يتعرض  املسلمي كان  لإلخوان  الداعم  املنطقة  القطري-الركي يف 
مصر، وانتشار الفوضى يف ليبيا، وتعرض القوى املسلحة يف سوراي واملدعومة من قبل تركيا وقطر إىل 
املوقف  ينسوا  مل  الذين  القطريي،  ضد  السعوديي  بقيادة  ما  بعمل  القيام  تشجع  هزائم، كلها كانت 

القطري ضدهم.

وقطر(  والبحرين،  واإلم��ارات،  السعودية،  العربية  )اململكة  األربعة  البلدان  أن  من  الرغم  وعلى 
تشرك يف والئها للغرب، وتتعامل مع إيران كمنافس شيعي، وتدعم بقوة قوى مسلحة سنية إلسقاط 
األح���داث يف  م��ع  للتعامل  مقاربتهما  يف  متعاديي  فريقي  إىل  تنقسم  أهن��ا  إال  األس���د،  بشار  حكومة 
املنطقة، حيث قررت البلدان الثالثة )اململكة العربية السعودية، والبحرين، واإلمارات( يف 4 آذار عام 

39. تباين بشأن توسيع مجلس التعاون، قناة الجزيرة 
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2014 سحب سفرائها من الدوحة، وقد ذكر البيان املشرك املتعلق بقطع العالقات الدبلوماسية أن 
»عدم اختاذ دولة قطر اإلجراءات الالزمة لوضع اتفاق الرايض يف 2013/11/23 موضع التنفيذ«40 

هو الذي دعا تلك البلدان إىل سحب السفراء. وينص اتفاق الرايض على اآليت:41

ع��دم ال��ت��دخ��ل يف ال��ش��ؤون ال��داخ��ل��ي��ة ألي م��ن دول جم��ل��س ال��ت��ع��اون ب��ن��ح��ٍو م��ب��اش��ر أو غري 	 
مباشر.

االلتزام ابملبادئ اليت تكفل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألي من اجمللس بنحٍو مباشر 	 
أو غري مباشر.

ع���دم دع���م ك��ل م��ن يعمل ع��ل��ى هت��دي��د أم���ن دول اجمل��ل��س واس��ت��ق��راره م��ن منظمات وأف���راد 	 
سواء من طريق العمل املباشر أم عن طريق حماولة التأثري السياسي.

الثالثة إىل  ب��ي قطر وال��ب��ل��دان  ال��ع��الق��ات  ول��ك��ن شهد شهر تشرين األول ع��ام 2014 ع��ودة 
أراضيها  املسلمي مغادرة  تنظيم اإلخ��وان  قياديي يف  بعد أن طلبت قطر من سبعة  الطبيعي،  وضعها 
نظام  الوعد ابلتوقف عن مهامجة  تركيا، مع  استقباهلم يف  أيلول من عام 2014، حيث مت  يف شهر 

السيسي يف مصر من على قناة اجلزيرة42. 

أزمة حزيران 2017:

األمريكي  الرئيس  طاقتها الستقبال  السعودية كل  العربية  اململكة  2017/5/20 حشدت  يف 
إسالمية  بلدان  زعماء  من  العشرات  دع��ت  للمملكة، حيث  له  زايرة  أول  وعائلته يف  ترامب  دوانل��د 
وعربية وخليجية حلضور مؤمتر حتت رعايتها جيمعهم ابلرئيس األمريكي الزائر، ويبدو أن السعودية كانت 
أمريكية مساندة،  مظلة  واملنطقة حتت  للخليج  األمريكي كزعيم  الرئيس  نفسها حبضور  تتوج  أن  حتاول 
الذي  أوابم��ا،  ابراك  السابق  األمريكي  الرئيس  مع  تعاملها  طريقة  عن  معها  تعاملها  طريقة  ختتلف يف 
تتهمه أبنه كان أقرب إىل إيران منه إليها. وقد حضر أمري قطر الشيخ متيم بن محد املؤمتر، وسط أنباء 
حتدثت عن دفع قطر مبلغ نصف مليار دوالر فدية لتنظيمات مسلحة شيعية يف العراق، لقاء إطالق 
سراح أمراء قطريي مت اختطافهم يف جنوب العراق يف وقت سابق، وبعد أايم من انتهاء املؤمتر نشرت 

40. http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2014-03-05-1
41.  المصدر نفسه 

42. https://www.theguardian.com/world/2014/sep/16/qatar-orders-expulsion-
exiled-egyptian-muslim-brotherhood-leaders
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إقامة  تتحرك ابجتاه  اليت  السعودية  ينسجم والتوجهات  أنه ال  فيها  تصرحيات منسوبة ألمري قطر ذكر 
نظام اقليمي أمي وعسكري حتت قيادهتا ويتحرك يف أفق العداء إليران مما سّبب إحراجاً للرايض، اليت 
عملت جاهدة على اخلروج مبوقف خليجي موحد ومدعوم من بعض البلدان املهمة يف املنطقة مؤيد 
السعودية وحلفائها وسط  العربية  اململكة  نريان  مرمى  الدوحة يف  مما جعل  إلي��ران؛  املعادية  لسياستها 

أتييد من الرئيس األمريكي ترامب، ونفي القطريي صحة هذه التصرحيات. 

فجأة وكما هو معتاد يف هذه املنطقة من العامل اليت تشهد تغريات حادة ومتطرفة يف السياسات 
دومنا سابق إنذار، يف 2017/6/5 قررت اململكة العربية السعودية ومعها اإلمارات والبحرين ومصر 
قطع عالقاهتا الدبلوماسية مع الدوحة وفرضها مقاطعة اقتصادية وسياسية عليها؛ بسبب »تدخلها يف 
الشؤون الداخلية ودعمها اإلرهاب«43، وقد ترافق ذلك مع محلة إعالمية وسياسية غري مسبوقة ضد 
قطر. وقد ذكرت أنباء صحفية يف 2017/6/23 أن هذه البلدان لديها قائمة طويلة من املطالب ضد 
قطر تضم 13 بنداً قد ميهد التزام قطر هبا الطريق إلهناء املقاطعة ضدها مع آليات مراقبة قد تستمر 
لعشرة أعوام44. وتشمل املطالب من بي مطالب أخرى، إغالق قناة اجلزيرة، وقطع العالقات مع مجاعة 
العسكرية على أراضيها، واختاذ  الركية  القاعدة  اإلخوان املسلمي، منظمة محاس وحزب هللا، إغالق 
موقف معاٍد إليران، والتزام قطر بعدم ممارسة أي دور يتعارض مع سياسات بلدان اخلليج45. وقد أعرب 
مسؤولون خليجيون أن يف حال عدم امتثال الدوحة هلذه املطالب، فإن املقاطعة االقتصادية والسياسية 

قد تستمر لعشرة أعوام46. وقد رفضت قطر االلتزام هبذه الشروط. 

القطرية: الوهابية 

رمسياً تعد قطر البلد الثاين يف العامل الذي يتبىن املذهب الوهايب-السلفي بشكل رمسي كمذهب 
للدولة بعد اململكة العربية السعودية. وتشري بعض املصادر التأرخيية أن اعتناق أسرة آل اثين للمذهب 
انتشاره إىل يومنا ه��ذا- كان  ال��ذي ميز هذا املذهب منذ  النمط  الوهايب يف قطر، كانت -وكما هو 
لدواَع سياسية حبتة، كانت تتعلق بصراع القطريي مع أعدائهم آل خليفة الذين كانوا يعادون املذهب 

43. http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40155690
44. http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/fb52995b-1f51-4c5c-9cac-
bfcb4105d802
45. Qatar given 10 days to meet 13 sweeping demands by Saudi Arabia, The 
Guardian, 23 June, 2017.
46. Betham Mckernan, Qatar could face permanent isolation as UAE says Gulf 
states are considering fresh sanctions. The Independent, 28 June 2017
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الوهايب يف حروهبم مع آل خليفة من أجل السيطرة على شبه اجلزيرة القطرية47. 

قوي يف  وبنحٍو  أيضا  يتحرك  وقطر  السعودية  العربية  واململكة  قطر  بي  املتأصل  العداء  ولكن 
أفق من منهما هو الذي ميثل اجلانب األفضل للوهابية، ومن منهما املؤهل أكثر لقيادة هذا املذهب، 
وألسباب سياسية ابلطبع فاملذهب ميثل أحد أهم الدعامات اليت يستند إليها نظام احلكم السعودي يف 
استمرار وجوده، ويعد واحًدا من أسس السياسة اخلارجية السعودية، ويكلف الرويج للمذهب الوهايب 
اململكة العربية السعودية مليارات الدوالرات كل عام. وتسعى قطر لتحييد هذه الورقة السعودية املهمة، 
من خالل طرح نفسها بدياًل معتداًل للمذهب الوهايب، اليت تدعي أهنا هي اليت متثله أبصوله، ويطرح 

القطريون أنفسهم على أهنم »وهابيو البحر« ضد »وهابيي الر« السعوديي48. 

 وعلى النقيض من السعوديي الذين ميتلكون مؤسسة دينية وهابية متكاملة ومتداخلة مع نظام 
الدولة برجال دينها ومؤسساهتا التعليمية والدعوية، فإن القطريي يتعاملون مع املذهب الوهايب كورقة 
تنافس سياسي مع السعوديي أكثر منها قضية اعتقاد. أترخيياً كانت طبقة رجال الدين القطريي من 
البلدين، سعت  التأزم يف العالقات بي  أصول سعودية. ومنذ تسعينيات القرن املاضي، ومع تصاعد 
قطر للتخلص من هيمنة رجال الدين هؤالء على الواقع الديي فيها، وحتركت بقوة الستبداهلم برجال 
دين سنة من عدة بلدان عربية، من مصر، واليمن، وسوراي، والعراق49؛ وابلتايل فإن املذهب الوهايب 
ال ميتلك مؤسسة فاعلة ومتجذرة يف اجملتمع القطري مقارنة مبا هو عليه يف اململكة العربية السعودية.

ويروج القطريون ألنفسهم على أهنم األحفاد احلقيقيون حملمد بن عبد الوهاب، مؤسس املذهب 
الوهايب، فكراً ونسباً، وأهنم متساحمون مقارنة جبرياهنم السعوديي األكثر تشدداً. فقطر تسمح للنساء 
املقاربة  السيارات، وتسمح إبنشاء معابد ودور عبادة لغري املسلمي على أراضيها، وتثري هذه  بقيادة 
القطرية يف التعاطي مع املذهب الوهايب قلق السعوديي الذين ينظرون إليها على أهنا قد حترك الوضع 
لديهم ضد تعاطيهم املتشدد يف تطبيق أحكام املذهب الوهايب يف اجملتمع السعودي، ويبدو أن حكام 
قطر يتعاطون مع املذهب الوهايب على أنه فرصة وهتديد، وهي نظرة يشركون فيها مع حكام اململكة 
الشرعية على احلكم وورقة  دينية-سياسية تستخدم إلضفاء  أداة  فهو  املذهب.  السعودية جتاه  العربية 
أتثري سياسي، ولكن هذا املذهب بسبب طبيعة مقارابته األيديولوجية قد يستخدم وسيلة ضد أساليب 
احلاكم وتوجهاته، نظراً لطبيعة الفكر الوهايب املتطرفة واملَيالة للعنف. ومع هذه النظرة للمذهب الوهايب 
47.  Helem Chapin Metz, ed. Persian Gulf States: A Country Study. Washington: 
GPO for the Library of Congress, 1993.
48. James M. Dorsey , Wahhabism vs. Wahhabism : Qatar Challenges Saudi 
Arabia, RSIS Working Paper, 06 September 2013.
49. Country Profile: Qatar 2016, Religious Literacy Project, April 7, 2015.
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من قبل الطرفي، فإن اململكة العربية السعودية ال تنظر بعي الرضا لوجود أي منافس هلا يف احتكار 
املذهب الوهايب الذي يبدو أنه يتشرذم ليتحرك يف اجتاهي خمتلفي ترعامها قطر والسعودية، واجتاهات 
وداع��ش  القاعدة  مثل  إرهابية  تنظيمات  تتبناها  ال��يت  اجلهادية  ابلسلفية  يعرف  ما  عر  تتحرك  أخ��رى 

وجبهة النصرة وطالبان وغريها. 

مجاعة اإلخوان املسلمني

عالقات اجلماعة مع اململكة العربية السعودية:

يعود وجود مجاعة اإلخوان املسلمي يف منطقة اخلليج إىل مخسينيات القرن املاضي، وعلى الرغم 
أن  إال  املسلمي حالياً.  اإلخ��وان  تنظيم مجاعة  السعودية جتاه  العربية  اململكة  تبديه  ال��ذي  العداء  من 
أتسيس التنظيم اقرن إبعالن اململكة اململكة العربية السعودية يف ثالثينات القرن املاضي، ومن احملتمل 
أن مؤسس التنظيم حسن البنا قد أتثر بتنظيم »اإلخوان« الوهايب، وهي ميليشيا عقائدية متطرفة من 
يف  سلطته  لتوسيع  سعود  آل  عبدالعزيز  امللك  السعودية  العربية  اململكة  اململكة  مؤسس  أنشأها  جند 
أرجاء مناطق شبه اجلزيرة العربية. وقد تكونت عالقة خاصة بي امللك عبدالعزيز آل سعود ومؤسس 
اجلماعة حسن البنا عام 1932. ومع وصول مجال عبدالناصر يف مصر إىل سدة احلكم عام 1956، 
املنطقة،  يقوده يف  ال��ذي كان عبدالناصر  القومي  املد  السعودية يف ص��راع مع  العربية  اململكة  ودخ��ول 
فقد تكونت عالقة مصلحة متبادلة بي اململكة العربية السعودية واجلماعة أابن حكم الرئيس املصري 

السابق مجال عبد الناصر الذي بدأ يقمع اجلماعة بقوة.

استقبلت اململكة العربية السعودية عدًدا كبريًا من قيادات وأعضاء اجلماعة الفارين من مالحقة 
نظام مجال عبدالناصر فيها يف مخسينيات وستينيات القرن املاضي، وقد حاول امللك فيصل بن عبد 
العربية  اململكة  يف  اجلماعة  أعضاء  يستقطب  أبن  املنطقة  يف  املصري  ال��دور  لتحجيم  سعيه  العزيز يف 
السعودية، وقد مت تعيي عدد كبري منهم يف مراكز متقدمة يف الدولة السعودية ويف املعاهد وجامعات 
التعليم الديي فيها50. وقد حصل هؤالء على قوة أتثري كبرية يف اململكة العربية السعودية إىل درجة أن 
عدداً من املؤسسات السعودية الدينية اليت تنشط عاملياً اليوم هي من نتاج أفكار اجلماعة وأطروحاهتا. 
اليت  العاملية  اإلغاثة االسالمية  اليت أتسست عام 1978، ومنظمة  العامل اإلسالمي  ومن ذلك رابطة 
تتهم مع منظمات إغاثية سعودية ودعوية أخرى يف أهنا متول النشاطات اإلرهابية السلفية يف العامل51. 

50. Madawi Al-Rasheed,  A History of Saudi Arabia. p 139.
51. Rachel Ehrenfeld, The Muslim Brotherhood Evolution: An Overview, 
American Foreign Policy Interests, 19 April, 2011.
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إال أن تباعداً بدأ ينشأ بي اململكة العربية السعودية ومجاعة اإلخوان يف مثانينيات القرن املاضي، 
مع زوال املصاحل املشركة بينهما. فتنظيم مجاعة اإلخوان ال ينسجم فكرايً مع الفكر احلاكم يف اململكة 
العربية السعودية، فاململكة كدولة ذات نظام ملكي تتبىن الفصل الكامل بي منظومة املذهب الوهايب 
الدينية الذي أعطيت له املساجد والثقافة والتعليم، وبي السياسة، وشؤون احلكم، والقوات املسلحة، 
الدمج  فكرة  اجلماعة  تتبىن  بينما  السعودية52،  احلاكمة  األس��رة  من شأن  اليت هي  اخلارجية  والسياسة 
هو  أن��ه  على  املسؤولية  اإلخ��وان  تنظيم  السعودية  العربية  اململكة  وحتّمل  وال��دول��ة.  الدين  بي  الكامل 
الذين  السياسي،  اإلس��الم  يتبنون  الوهابيي  بعض  من  وجعل  ال��وه��ايب،  املذهب  سّيس  ال��ذي  التنظيم 
ب��ن الدن، زع��ي��م تنظيم  ال��س��ع��ودي أس��ام��ة  امل��واط��ن  ال��ق��اع��دة، وم��ن ه���ؤالء  انطلق منهم أتس��ي��س تنظيم 
القاعدة. وقد  تنظيم  ليؤسس  ينشق  أن  قبل  اإلخ��وان53  تنظيم  ال��ذي كان عضًوا يف  السابق،  القاعدة 
تطور تضارب املصاحل والفصام االيديولوجي إىل حالة خوف وعداء من جهة اململكة العربية السعودية 
جت��اه تنظيم اإلخ����وان؛ وذل���ك وألس��ب��اب م��ت��ع��ددة أمه��ه��ا أن ال��ب��ذرة ال��يت ب��ذره��ا اإلخ����وان امل��س��ل��م��ون يف 
اجلامعات الدينية السعودية وحتديًدا يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة يف ستينيات القرن املاضي أصبحت 
تؤثر على األوضاع يف الداخل السعودي. حيث أنتجت احلراك املسلح الذي قاده جهيمان العتييب عام 
1979 يف مكة54؛ وكان املئات من أعضاء هذا احلراك هم طلبة الفكر اإلخواين يف اجلامعة اإلسالمية 

يف املدينة يف ستينيات القرن املاضي. 

يف تسعينيات القرن املاضي ازدادت اهلوة بي مجاعة اإلخوان واململكة العربية السعودية، على 
القوات  السابق صدام حسي ومعارضتهم دخول  العراقي  الرئيس  لنظام  املؤيد  اإلخ��وان  خلفية موقف 
اخلليج األوىل من غزو عراقي حمتمل،  أثناء حرب  السعودية حلمايتها يف  العربية  اململكة  األمريكية إىل 
متنامًيا مع قطر  الذي كان أيخذ وضًعا اسراتيجًيا وسياسًيا  القطري-اإلخواين  التقارب  وعلى خلفية 

حتت قيادة الشيخ محد بعد عام 1995. 

يعرف عن تنظيم اإلخوان القدرة على االنتشار والتمدد بي صفوف الشباب السنة يف املنطقة، 
على  التنظيم  ويتوافر  الدينية،  القيم  فيها  وتتجذر  السكاين  هرمها  غالبية  الشباب  يشكل  منطقة  وهي 
احملرومة  الطبقات  ب��ي  اخلدمية  شبكاته  ع��ر  وينتشر  وحركية ك��ب��رية،  وقيادية  فنية  وإمكانيات  ق��درات 
واملثقفة، وميتاز خبطابه احلداثوي مقارنة ابملدارس الدينية السنية التقليدية، ويتنبىن قضااي حقوق اإلنسان 

52. Robert Baer, Why Saudi Arabia is Helping Crush the Muslim Brotherhood, 
The New Republic, August 27, 2013.
53. An interview with  David Ottaway, New Era of Relations Between Egypt 
and Saudi Arabia?, Wilson Center.
54. Madawi Al-Rasheed,  A History of Saudi Arabia. p. 139.
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للعربية  العربية السعودية، وكل ذلك ميثل حتدايً خطرياً  املنطقة، مبا يف ذلك اململكة  بنحٍو منهجي يف 
مستوى  على  التقليدي  السعودي  ال��وه��ايب  السلفي  الديي  للخطاب  حتديه  مه��ا:  ابجت��اه��ي،  السعودية 
السياسي يف  النظام  السياسي السعودي احلاكم داخلياً، والسيما أن  املنطقة والعامل، وحتديه للمشروع 
اململكة العربية السعودية يعاين من الكثري من املشكالت املزمنة يف توفري حاجات اجملتمع السعودي ويف 
ترير مشروعيته وسط تناشز واضح بي ممارسات احلكام وأفكار املذهب الوهايب. ومما يزيد من قلق 
اململكة العربية السعودية هي القدرة اليت استطاع من خالهلا التنظيم على اكتساح الوضع السياسي يف 
املنطقة إابن ثورات الربيع العريب، والدعم القوي الذي استطاع أن حيصل عليه من قطر وتركيا منافسا 

اململكة العربية السعودية يف اهليمنة على الوضع السي يف املنطقة. 

عالقات قطر مع مجاعة اإلخوان املسلمني:

تعد العالقة بي قطر وتنظيم اإلخوان املسلمي من العالقات املثرية لالهتمام من حيث أترخيها 
مع كثري من سياسات قطر اخلارجية يف اخلليج  العالقة دراماتيكياً  وطبيعتها وأتثرياهتا، وتتداخل هذه 
ال��يت تستمر يف تسميم عالقات قطر مع اخل��ارج. وه��ي جزء  القضااي  أه��م  واملنطقة، وتعد واح��دة من 
رئيس من قناة اجلزيرة، وعالقة قطر مع تركيا، ودور الشيخ يوسف القرضاوي، رجل الدين املصري املقيم 
الدائم ابخلطر الذي تعيشه قطر من  العالقة إىل األذه��ان الوضع اهلش والشعور  يف قطر. وتعيد هذه 
جرياهنا، الذي جيعلها تدرك، أن مشرايت األسلحة الضخمة، أو االعتماد على مظلة جملس التعاون 
اخلليجي األمنية، أو حىت بناء قاعدة جوية ضخمة للوالايت املتحدة على أراضيها لن مينحها ضماانت 
مما  السعودية؛  العربية  اململكة  من  والسيما  املنطقة،  يف  وجودها  هت��دد  ال��يت  التحدايت  ملواجهة  كافية 

يدفعها إىل التمسك بقوة بعالقتها مع تنظيم اإلخوان املسلمي.

تركت  املاضي  القرن  مخسينيات  يف  مصر  يف  حصلت  ال��يت  الداخلية  السياسية  التعقيدات  إن 
أتثرياهتا على الوضع يف اخلليج وقطر حتديداً يف القرن احلادي والعشرين، وإن تلك التعقيدات تتحول 
إىل أدوات أتثري سياسي سليب يف الصراعات يف املنطقة؛ وابلتايل فإن أية سياسة تطبق يف هذا البلد 
تنتشر وت��رك آاثره��ا على جممل األوض��اع يف مناطق  أو ذاك جندها كالفريوسات اليت تسبب األوبئة، 

يصعب تصور وجود آاثر هلا فيها. 

املسلمي يف  اإلخ����وان  وتنظيم  ق��ط��ر  أس���رة آل اثين يف  ب��ي  ال��ع��الق��ة  أن  نفهم  أن  نستطيع  إن��ن��ا 
فالتنظيم  السعودية،  احلاكمة  واألس��رة  الوهابية  احلركة  بي  العالقة  حد كبري  إىل  تشبه  العشرين  القرن 
والدعم  واإلع��الم  وامل��ال  احلماية  توفر  وقطر  لقطر،  واملواجهة  واإلرش��اد  واالنتشار  التأثري  أدوات  يوفر 

للتنظيم.  اللوجسيت 
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لتنظيم مجاعة اإلخوان املسلمي أترخيه يف قطر؛ فقد توافد عليها عدد مهم من قيادات اجلماعة 
يف مخسينيات القرن املاضي، وقد ترك التنظيم بصمته على جماالت مهمة يف قطر احلديثة، ويالحظ أن 
قطر كانت حتت احلماية الريطانية عندما بدأ التوافد اإلخواين املكثف عليها. ففي 1954 وصل اىل 
قطر عبد البديع صقر ليصبح مدير التعليم فيها؛ وحتت إدارة صقر، مت فتح الباب واسعاً أمام دخول 
التعليمي القطري، ومت توجيه ذلك النظام  املدرسي املصريي أصحاب التوجهات اإلخوانية يف النظام 
حسب فكر مجاعة اإلخوان املسلمي. وقد حاول الشيخ خليفة بن محد آل اثين الذي أصبح فيما بعد 
أمرياً للبالد حتييد التأثري اإلخواين على النظام التعليمي القطري حيث قام ابستبدال صقر ابلسوري عبد 
هللا عبد الدامي الذي كان يتبىن توجهات قومية، ولكن عبد الدامي اضطر ملغادرة منصبه بعد عام واحد 

إثر ضغوط مارسها املقيم الريطاين يف قطر55. 

احتل عبد املعز الستار، الذي كان مبعوث حسن البنا اخلاص اىل فلسطي عام 1946 موقعاً 
العلوم اإلسالمية يف  ليصبح مدير  املاضي  القرن  بداية ستينيات  القطري يف  التعليمي  النظام  يف  مهماً 
وزارة التعليم القطرية، وليشارك بتأليف أغلب املناهج التعليمية القطرية. وأصبح كمال انجي الشخصية 
اإلخوانية املعروفة مدير التعليم يف قطر خالل الفرة 1964-1979 ورئيس جلنة التأليف، ومستشار 
أهم  أح��د  القرضاوي  يوسف  الشيخ  وص��ل  وق��د  القطرية.  التعليم  وزارة  اخلارجية يف  الثقافية  العالقات 
الشريعة يف  عميد كلية  بعد  فيما  ليصبح  ع��ام 1960  ال��دوح��ة  إىل  املسلمي  اإلخ���وان  منظري مجاعة 
جامعة قطر56، ويعد القرضاوي أحد أهم األصوات الدعائية للفكر اإلخواين من على منر قناة اجلزيرة، 
ويرتبط بعالقة خاصة مع أسرة آل اثين وله أتثري على عالقات قطر مع حميطها اخلليجي واإلقليمي. 

يعزو بعض الباحثي أسباب تعمق العالقة بي قطر واإلخوان املسلمي مقارنة ابململكة العربية 
املذهب  أن يكون  أن قطر ال ترغب يف  الوهايب إىل  املذهب  بتبي  الرغم اشراكهما  فعلى  السعودية، 
املذهب  السعودية، ك��ون  العربية  ابململكة  قطر  رب��ط  يعي  ذل��ك  النظام؛ ألن  لشرعنة  أس��اًس��ا  ال��وه��ايب 
الوهايب مرتبط هبا57. وتسعى قطر ألن جتعل تنظيم اإلخوان غري السعودي جزءاً من حماوالهتا إلبعاد 
الوهايب؛ فضاًل عن ذلك فإن  تبنيها املذهب  الرغم من  الداخلي، على  التأثري السعودي على وضعها 
العالقة بي قطر ومجاعة اإلخوان املسلمي جتعل قطر يف الكفة األقوى مع اإلخوان؛ مما جيعلها يف وضع 
وإم��ارة  السعودية  مع  القطرية-اخلليجية والسيما  األزم��ات  طبيعة  فهم  وميكن  اإلخ���وان58.  على  التأثري 

55. David B. Roberts, Qatar and the Brotherhood, Survival: Global Politics and 
Strategy, 23 Jul 2014.

56. المصدر نفسه
57. المصدر نفسه
58. المصدر نفسه
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أبوظيب يف األعوام املاضية عر التداخل احملسوب لسلوك اإلخوان املسلمي الذي يتخذ من قطر قاعدة 
ومتوياًل مع السياسة اخلارجية القطرية اليت تلعب لعبة معقدة مع جرياهنا املتحفزين ضدها وتعيش عقدة 

اخلوف منهم. 

العربية  واململكة  االم��ارات  الشديدة ضد  القرضاوي  الشيخ  تصرحيات  أاثرت  ع��ام 2014  يف 
السعودية رد فعل قوي من اململكة العربية السعودية واإلمارات، متثل بقطع العالقات معها.  

وم��ع ت��راج��ع أوض���اع اإلخ���وان املسلمي، واحن��س��ار ال��رب��ي��ع ال��ع��ريب يف املنطقة يف ال��وق��ت احل��ايل، 
القطري املكثف يف مجاعة اإلخ��وان املسلمي ك��أداة أتثري سياسي  خصوًصا يف مصر. فإن االستثمار 
وورقة نفوذ قد حتول إىل خسائر كلفت قطر الكثري من املواقع اليت كسبتها خالل العقدين املاضيي، 
ومن املتوقع أن هذه اخلسائر ستوجه قطر إىل البحث عن أوراق أخرى إلدارة صراعها مع السعوديي 

واإلماراتيي، مع عدم التخلي الكامل عن ورقة اإلخوان املسلمي.     

قناة اجلزيرة:

الدوحة مع  بنحو وثيق مع عالقة  القطرية-  اجلزيرة -املمولة من احلكومة  قناة  تتداخل مسألة 
مجاعة اإلخوان املسلمي من جهة ومع السياسة األمنية واخلارجية القطرية، وتتحرك قناة اجلزيرة ومنذ 
أتسيسها عام 1996 يف أفق الدعاية والرويج لقطر وجلماعة اإلخوان املسلمي، وإاثرة القضااي اليت 

تراها قطر جزءاً من سياستها املتعلقة حبماية نفسها من التهديدات اخلليجية.

يسيطر تنظيم اإلخوان املسلمي على قناة اجلزيرة، حيث تعج بطاقم مهم على مستوى القيادة 
واإلعالميي من أعضاء اجلماعة، وقد برز اسم وضاح خنفر، مدير القناة خالل الفرة 2011-2003 
القناة  وتوفر  وإيديولوجياً،  إعالميا  القناة  اليت حددت وجهة  اإلخوانية  الشخصيات  أبرز  من  كواحد 
منراً مهماً للرويج ألفكار اجلماعة بنحٍو مباشر عر برانمج الشريعة واحلياة الذي يقدم أفكار الشيخ 
يوسف القرضاوي وآراءه، أو بنحٍو غري مباشر عر الكثري من الرامج الواثئقية والسياسية اليت تتحرك 
يف أفق إاثرة قضااي يتبناها التنظيم يف مناطق تواجده ونشاطه، وتعمل القناة أيضاً كمركز تدريب متطور 

للجماعة وغريها من واجهات سياسية حتمل فكره يف املنطقة والعامل.  

وت��ق��وم ق��ن��اة اجل��زي��رة وع��ل��ى وف��ق أج��ن��دة حم��س��وب��ة بفتح ق��ض��ااي وم��س��ائ��ل ت��راه��ا ال��دوح��ة يف دائ��رة 
السعودية،  العربية  اململكة  الكبرية  جارهتا  مع  قطر  ص��راع  والعامل، ويف  املنطقة  يف  ومصاحلها  اهتمامها 
ل��إلم��راط��وري��ة اإلع��الم��ي��ة ال��يت متتلكها وت��دي��ره��ا ال��رايض.  ف��إن ق��ن��اة اجل��زي��رة متثل الكفة امل��ع��ادل��ة إع��الم��ي��اً 
وتستخدم احلكومة القطرية قناة اجلزيرة لفتح قنوات اتصال مع جهات ومجاعات وشخصيات تصنف 
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قناة  إمه��ال درج��ة أتثري  إرهابية، وال ميكن  أو  القانون  التفكري، وخارجة عن  تقليدية يف  على أهنا غري 
اجلزيرة القطرية، إىل درجة أن إغالقها ُعدَّ شرطاً من شروط اململكة العربية السعودية ومصر واإلمارات 

والبحرين إليقاف املقاطعة املفروضة على قطر. 

تعكس قناة اجلزيرة التفكري القطري يف التعامل مع الظروف واألحداث، على الرغم من ادعاء 
احلكومة القطرية أن قناة اجلزيرة مستقلة وال تعر عن توجهاهتا، ولكن السلوك اإلعالمي للقناة يتحرك 
يف أفق سعي قطر؛ ألن تضع نفسها على خارطة العامل على أهنا دولة متطورة ومعتدلة تقوم ابلتوسط 
حلل مشكالت املنطقة وتغرد خارج السرب السعودي وحىت األمريكي أحيااًن، وبراغماتية إىل درجة أهنا 
العريب كانت تنسجم  الربيع  لثورات  القناة  التعامل مع اجلميع دومنا شروط، ويبدو أن تغطية  تستطيع 
للحكم يف مصر  املسلمي  اإلخ��وان  تدعم صعود مجاعة  اليت كانت  الرمسية  القطرية  السياسة  مع  متاماً 
م��ع اإلم��ارات  مهماً يف تسميم ع��الق��ات قطر  اجل��زي��رة دوراً  لقناة  وت��ون��س وليبيا وس���وراي. وال خيفى أن 
واململكة العربية السعودية عر العديد من الرامج اليت تبثها، اليت من أمهها أحاديث الشيخ القرضاوي 
داعش  لتنظيمات  االنتشار  واس��ع  إعالمياً  وسطاً  أيضاً  القناة  وأصبحت  واحل��ي��اة،  الشريعة  برانمج  يف 
وجبهة النصرة والقاعدة وغريها من تظيمات، حينما كانت تغطي أخبار الصراعات يف سوراي أو العراق 
تنظيم داع��ش اإلعالمية-،  تقارير وكالة أعماق -إح��دى وسائل  القناة على نشر  أو غريمها. وت��دأب 
وقامت سابًقا إبذاعة بياانت أسامة بن الدن -زعيم تنظيم القاعدة-، وأجرت لقاءات مع زعيم جبهة 
القناة  م��راس��ل  ع��ل��وين  تيسري  احل��ك��م على  أخ��ب��ار ح��رك��ة مح��اس بشكل مكثف. وق��د مت  النصرة وتغطي 
السابق الذي أجرى مقابلة مع أسامة بن الدن يف أفغانستان والعراق ابلسجن سبعة أعوام يف إسبانيا 
بسبب صالته بتنظيم القاعدة عام 2006، وقد أجرى علوين لقاء تلفزيونًيا مع أيب حممد اجلوالين زعيم 
تنظيم النصرة بعد إطالق سراحه لصاحل القناة59، ويبدو أن قناة اجلزيرة تعد أداة مهمة تستخدم لشراء 
أتييد هذه اجلماعات أو تلك، أو لدرء هتديداهتا على املصاحل واجلهود القطرية يف اخنراطها يف الصراع 
املتفشي يف املنطقة، أو لكسب موقع تفاوضي يف حال حصول أية أزمة تكون هذه اجلماعات طرفاً 

فيها، وتكون قطر وسيطاً حللها.  

القطرية-الرتكية: العالقات 

والبحرين  واإلم���ارات  السعودية  العربية  اململكة  مع  ابألت��راك يف صراعها  االستعانة  قطر  ق��ررت 
ومصر، وقد تكون األسباب اليت تدعو الشيخ متيم بن محد آل اثين اليوم هي نفسها اليت دعت حممد 

59. Thomas Joscelyn, Head of Al Nusrah Front interviewed by journalist 
convicted in Spain in controversial terror charges, Long Wars Journal, December 
27, 2013.
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آل اثين عام 1871 لالستعانة هبم، فاملشروع القطري الذي كان يستند إىل صعود اإلخوان املسلمي 
للحكم يف املنطقة بعد عام 2011، والسيما يف مصر، اليت كانت قطر ترغب يف رؤيتها قوة عسكرية 
وبشرية تستند إليها يف مواجهة اململكة العربية السعودية قد مي ابلفشل، وقد توجهت قطر إىل تركيا 
حتت قيادة أردوغ��ان كي تكون هي الطرف املساند لقطر يف ظل هذه األزمة املتصاعدة. إذ إن قطر 
فيما يبدو مل تعد تستطيع الوثوق كثرياً ابلوالايت املتحدة كحليف يقف معها بقوة ضد اململكة العربية 
السعودية، والسيما مع تضاؤل احتماالت اخنراط الوالايت املتحدة بنحٍو مباشر يف قضااي املنطقة.  

يف هناية عام 2015 أعلنت تركيا أهنا قد أنشأت قاعدة عسكرية هلا يف شبه اجلزيرة القطرية على 
وفق اتفاق أمي توصلت إليه مع قطر عام 2014 وصدقه الرملان الركي يف شهر حزيران عام 2015. 
وقد ذكرت احلكومة الركية حينذاك أن عديد قواهتا سيصل إىل ثالثة آالف عسكري تركي يف تلك 
القاعدة60، ويبدو أن هذا التقارب القطري مع تركيا عكس هواجس الدوحة من جارهتا الرايض، إثر 
قيام األخرية بسحب سفريها من الدوحة عام 2014، وتشرك قطر وتركيا بدعمهما جلماعة اإلخوان 

املسلمي يف املنطقة. 

وتنظر اململكة العربية السعودية والبلدان املتحالفة معها يف حمور مقاطعة قطر بكثري من القلق 
والشك جتاه التواجد العسكري الركي يف شبه اجلزيرة القطرية، حيث وضع احملور السعودي مطلباً يتمثل 

إبهناء التواجد العسكري الركي يف قطر كشرط إلهناء املقاطعة ضد قطر. 

القطرية-األمريكية: العالقات 

الرئيس األمريكي ترامب،  ال تتصف سياسة الوالايت املتحدة يف املنطقة ابلوضوح حتت قيادة 
فاإلدارة األمريكية احلالية غري مستقرة، ومتطرفة، ومتناقضة يف مواقفها، وتتعرض لضغط قوي من داخل 
السعودية ابالرتياح لوصول ترامب إىل سدة احلكم،  القيادة  الرمسية يف واشنطن. ومع شعور  املؤسسة 
وإحرازها أتييداً منه هلا يف الصراع الذي تديره يف املنطقة ضد إيران، وحتت قيادة األمري الشاب حممد 
بن سلمان، الذي أصبح ولياً للعهد مؤخراً. وبعيداً عن سجالت اململكة العربية السعودية يف جماالت 
حقوق اإلنسان، وغريها من قضااي اليت كانت تثريها عليهم اإلدارة األمريكية السابقة، إذ إن السعوديي 
م��ارق��ة على سياستهم يف  يعدوهنا  ال��يت  البلدان  وم��ع  إي��ران  م��ع  التعاطي  اليد يف  يشعرون أبهن��م مطلقو 

املنطقة. 

ال��يت مجعت ترامب  املغلقة  م���اذا ج��رى م��ن ح��دي��ث يف األروق���ة  التحديد  ي��ع��رف على وج��ه  ال 
وفريقه مع القيادة السعودية يف أثناء زايرته هلا يف شهر آذار 2017، ولكن املؤكد أن اململكة العربية 
60. http://www.reuters.com/article/us-qatar-turkey-military-idUSKBN0TZ17V20151216
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أن  وي��ب��دو  أي��ل��ول،  تفجريات 11  ب��دور س��ع��ودي مفرض يف  متعلقة  السعودية ح��اول��ت تسوية قضااي 
األمريكيي يستخدمون هذه الورقة ضد السعوديي حاملا شعروا بضرورة الضغط على الرايض، والسيما 
تورط  إىل  نيويورك، وتشري  بتفجريات  املتعلقة  التحقيقات  تفاصيل  املتحدة نشرت مؤخًرا  الوالايت  أن 
أفراد يف احلكومة، والعائلة املالكة السعودية يف تسهيل تنفيذ تلك التفجريات، ويبدو أن صدور قرار 
الكونغرس األمريكي ابلسماح ملن تضرر من تلك التفجريات برفع دعاوى قضائية ضد اململكة العربية 

السعودية يف شهر تشرين الثاين 2016 يثري كثرياً من القلق لدى السعوديي. 

الدعم  السعودية، من خ��الل  العربية  املنطقة ابململكة  االره��اب األص��ويل يف  تلتصق هتمة دع��م 
اململكة  املنطقة  بشؤون  املهتمة  والدراسات  التقارير  من  الكثري  وحتمل  والتمويلي،  والدعائي  الفكري، 
هذا  وأتثري  اجلهادية  السلفية  اجلماعات  تتبناه  الذي  الوهايب  الفكر  نشرها  مسؤولية  السعودية  العربية 
ال��ف��ك��ر ع��ل��ى إن��ت��ش��ار اإلره����اب يف ال��ع��امل. وي��ن��خ��رط ع��دد ك��ب��ري م��ن امل��واط��ن��ي ال��س��ع��ودي��ي يف تنظيمات 
إرهابية. ومن املؤكد أن القيادة السعودية حتاول التملص من تلك االهتامات من خالل إلقاء هتمة دعم 
السعودية بسلسلة  العربية  اململكة  قامت  أن  بعد  احل��ايل.  الوضع  اإلره��اب على قطر لوحدها يف ظل 
العامل واملنطقة. وتعّول  السلفي يف  املبادرات االعالمية لغسل مسعتها وسجالهتا يف دعم اإلرهاب  من 
اململكة العربية السعودية على أن تقوم الوالايت املتحدة أن تقف إىل جانبها من أجل حسم صراعها 
مع إيران لصاحلها يف املنطقة. وهو أمر كان يرفضه الرئيس السابق أوابما؛ ومن املستبعد أن تقبل إدارة 

ترامب بتغيري التوجه األمريكي هبذا الشأن. 

املتحدة يف  للوالايت  مهمي  تعدان حليفي  السعودية  العربية  واململكة  قطر  من  أن ك��اًل  وم��ع 
املنطقة، ويعوالن عليها كثرياً كعامل استقرار ومحاية لنظام حكميهما. إال أن الرئيس األمريكي ترامب 
وحسب عادته يف طرح افكاره عر تغريداته قد أيد موقف البلدان اليت تقودها اململكة العربية السعودية 
إىل  للتوصل  التفاوض  الفرقاء على  وزي��ر خارجيته حيث  نفسه ك��ان  الوقت  قطر. ويف  مبقاطعة  األخ��ري 
صيغة تفاهم بينهم، وال يستبعد أن تستخدم قطر ورقة التقارب مع إيران وتركيا وأن تقدم على طرح 
مسألة احتمال خسارة الوالايت املتحدة لقطر كحليف اسراتيجي هلا يف حوارها مع اإلدارة األمريكية 

يف ظل صراعها مع اململكة العربية السعودية وحلفائها. 

القطرية-اإليرانية: العالقات 

تشرك قطر يف حدود حبرية مع إيران، جيعلها تتشارك معها يف حقل القبة الشمايل، الذي يعد 
أحد  أكر حقول الغاز يف العامل. ويف سعيها حلماية نفسها ضد جرياهنا، فإن قطر ترتبط بعالقات طيبة 
مع إيران، وتنظر قطر إىل إيران على أهنا قلق قابل للتعامل معه، بينما تنظر اململكة العربية السعودية 
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إىل إيران على أهنا خطر يهدد وجودها ككيان61. 

خارطة متثل حقل الغاز املشرك بي قطر وإيران

وتشرك إمارات أخرى يف الساحل العريب للخليج يف هذه النظرة مع قطر، مبا يف ذلك بعض 
التعاون اخلليجي- على سبيل  العربية املتحدة، فُعمان -وهي عضو يف جملس  إمارات دولة اإلمارات 
املثال ترتبط مبعاهدة أمنية مع إيران، وجتري معها مناورات عسكرية مشركة دوراًي تقريبًا62، وال تتفاعل 
ُعمان  عن  يعرف  وال  إي��ران،  جت��اه  السعودية  العربية  اململكة  تتبناها  ال��يت  السياسات  أغلب  مع  ُعمان 
السعودية كالتحالف  العربية  اململكة  عنها  تعلن  اليت  والسياسية  األمنية  املبادرات  أغلب  مشاركتها يف 
ع��ام 2015،  األول  السعودية يف شهر كانون  العربية  اململكة  عنه  أعلنت  ال��ذي  ل��إلره��اب  املناهض 
يف  ت��ش��ارك  ومل   ،2011 ع��ام  البحرين  يف  الشيعية  االنتفاضة  لقمع  ال��س��ع��ودي  التدخل  يف  تشرك  ومل 
أعقاب  ط��ه��ران يف  م��ن  تسحب سفريها  ومل  اليمن،  يف  السعودية  العربية  اململكة  تقودها  ال��يت  احل��رب 
االحتجاجات اإليرانية على اقدام السلطات السعودية على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي النمر 
يف عام 2016 63، ومع ذلك فإن اململكة العربية السعودية ال تتصرف ابلتشنج عينه حيال ُعمان يف 
إطار عالقتها مع إيران ابلطريقة نفسها اليت تتصرف هبا مع قطر حيال القضية عينها؛ ولذلك اعتبارات 

61. David Kirkpatrick, 3 Gulf Countries Pull Ambassadors From Qatar Over Its 
Support of Islamists, The New York Times, March 5, 2014.
62.Iran-Oman Naval Exercises are Sign of Regional Security Cooperation, 
Stratfor
63. Oman: Reform,  Security, and U.S. Policy, Congressional Research Service, 
April 26, 2016. RS21534.
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جيوسياسية، يبدو أهنا ترتبط إىل حد كبري بسياسة قطر االقتحامية يف محاية نفسها من جارها، فضاًل 
عن صغر حجم قطر وموقعها اجلغرايف املرتبط ابململكة العربية السعودية، وتريد اململكة العربية السعودية 
من قطر موقًفا متشدداً ويدور يف األفق السعودي الذي يتصارع مع إيران يف حروب ابلوكالة يف أكثر 
احللقة  )وه��ي  هيمنتهم  قطر حتت  إخضاع  على  يراهنون  السعوديي  أن  ويبدو  املنطقة،  يف  جبهة  من 
األضعف واألكثر هشاشة حاليًأ( مستفيدين من املوقف األمريكي، وتراجع حركة اإلخوان املسلمي، 
ومستغلي ورقة اإلرهاب ضدها، لتمهد الطريق كي جتعل جملس التعاون اخلليجي حتت مظلتهم األمنية 

والسياسية يف صراعهم مع إيران. 

االستنتاج:

تؤدي العوامل التارخيية دوراً مهمًا يف األزمات اليت تواجهها بلدان منطقة اخلليج، إذ إن العداء 
والصراعات واحلروب اليت كانت قائمة بي األسر احلاكمة يف منطقة اخلليج خالل قرون ال تزال قائمة 
على الرغم من التغريات اليت شهدهتا املنطقة والعامل، وميكن القول إن احلاكم يف هذه املنطقة ال يزال 
الدولة ببعدها احلديث،  العشائري، ومل يتطور بعد ليصبح رجل  العشرية، يفكر ويتعامل ابلعقل  رجل 
وتدرك بلدان املنطقة أن وجودها كدول قد مت وفق إرادات القوى العظمى تبًعا ملصاحلها وللمتغريات 
والصراعات الدولية، وأن أي تغري يف هذه املصاحل والظروف قد يؤدي إىل هتديد وجود هذه البلدان، 
ومل تنجح هذه البلدان إىل يومنا هذا يف تطوير منظومة سياسية-أمنية بينية متنحها السالم واالستقرار. 
بلدان  ف��إن  واالس��ت��ح��واذ من جرياهنا  واهليمنة  االهن��ي��ار  اخل��وف من  ولعقد  البلدان،  ه��ذه  وتبًعا لضعف 
املنطقة ال تزال متيل إىل االستقواء بقوى عظمى حلماية نفسها من جرياهنا، وأترخيًيا فقد تعلمت قيادات 
هذه البلدان من خالل جتربتها ابحلكم، ابللعب على خطوط التنافس بي هذه القوى، والتحالف مع 

القوة اليت جتدها أكثر استعداًدا وقوة حلمايتها. 

البيئة  من  جتعل  القائم  العاملي  النظام  يف  التغري  مل��ؤش��رات  تبعاً  احلالية  الدولية  املتغريات  ولكن 
السياسية واألمنية يف املنطقة حالياً أكثر هشاشة مما كانت يف السابق، فهي غري مستقرة، ومتصارعة، 
وحساسة ألقل التغريات السياسية واألمنية؛ وابلتايل فإن هذه البيئة عرضة للتغيري والتحول، وتبعاً أيضاً 
ملصاحل القوى الكرى املؤثرة يف العامل واملنطقة. ومع احراق املنطقة يف حروب أهلية يف عدة جبهات، 
والعراق  س��وراي  ابلوكالة يف  ح��روب  وتركيا يف  وإي��ران  السعودية  العربية  إقليمية كاململكة  ق��وى  ودخ��ول 
اإلقليمي،  االقليمية واالستقرار  التوازانت  تغريات يف  املنطقة ستشهد  فإن  مناطق،  واليمن وغريها من 
ومن احملتمل أن جتد املنطقة نفسها يف وضع جديد خمتلف يف املستقبل املنظور، ومع خارطة جديدة 
إعادة  تكون  أن  يستبعد  فإنه ال  املنطقة جيوسراتيجياً  هذه  أمهية  ومع  القادم.  العقد  للمنطقة خالل 
رسم حدود املنطقة ضمن اسراتيجية إدارة أي نزاع، أو صراع حايل أو مستقبلي بي هذه القوى. وقد 
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تكون الصراعات احلالية يف املنطقة من وسائل إعادة تشكيل املنطقة. 

نشر اجلنرال األمريكي رالف بيرس تصوراً مستقبلياً لوضع منطقة الشرق األوسط خُيِضُع اخلليج 
فيه إىل إعادة تشكيل جيوسياسي يكون التقسيم خياراً ال مناص عنه64، وقد يكون قلق اململكة العربية 
اخت��اذ  إىل  تدعوها  ال��يت  األس��ب��اب  أح��د  ه��و  التحقق  االسراتيجي حمتمل  الكابوس  ه��ذا  م��ن  السعودية 
مسارات أكثر تشنجاً يف فرض هيمنتها يف املنطقة ورمبا الدخول يف صراع مباشر مع إيران يف مرحلة 

الحقة؛ مما يعي أن البلدين يف صراعهما هذا يعمالن على حتقيق هذه النبوءة يف املنطقة.  

فضاًل عن ذلك فإن سيطرة جيل جديد من القادة الشباب على مقاليد األمور يف اخلليج، مع 
املنطقة  الصراعات، ومع اشتعال  إدارة  اخل��رة لديهم يف  ال��دول، وع��دم كفاية  قيادة  ضعف خرهتم يف 
ب��ص��راع��ات غ��ري حمسومة ومفتوحة على ك��ل االجت��اه��ات، يعي أن ح��ال��ة ع��دم االس��ت��ق��رار ستكون هي 

القاعدة وليس االستثناء يف املنطقة خالل املستقبل املنظور.

وطبقاً لقانون العواقب غري املتوقعة65، فإن تصاعد الصراع السعودي-القطري ستكون له نتائج 
وتبعات ستغري األوضاع يف املنطقة، بغض النظر عن نتيجة هذا الصراع، هتدئًة كان أو اشتعااًل؛ ومن 
احملتمل أن طبيعة العالقات بي هذه البلدان ستصبح أكثر تشرذماً، وستؤثر بنحٍو مباشر وغري مباشر 
على األمن واالستقرار يف منطقة اخلليج. وبغض النظر عن الطرف الذي سيفرض أجندته يف النهاية، 
عليه  هي  تكون كما  لن  اإلقليمية-الدولية  أو  اإلقليمية-اإلقليمية،  التحالفات  أن  املؤكد  من  أنه  إال 
السعودية وحلفائها ضد قطر قد أدى إىل  العربية  اململكة  الذي اختطته  املسار  اليوم؛ ويبدو أن هذا 
اخلليج، وسنشهد  العريب من  الساحل  لبلدان  اخلليجي كمنظومة جامعة  التعاون  اهنيار منظومة جملس 

استقطاابً خليجيًا-خليجياً بنحٍو أكثر وضوحاً وعلناً حول النفوذ السعودي يف املنطقة. 

 

64. Ralph Peters, Blood Borders, Armed Forces Journal, June 1, 2006.
65. The Law of Unintended Consequences


