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َّ
ملخــص :ارتفــع ســقف التفــاؤل لــدى الكثيرين خــال األســابيع الماضية بشــأن قرب حـ ِّـل األزمة
الخليجيــة التــي تجــاوزت العاميــن بيــن قطــر مــن ناحيــة ،والســعودية واإلمــارات والبحريــن
إضافــة إلــى مصــر مــن ناحيــة ثانيــة ،بســبب العديــد مــن الشــواهد والتصريحــات والمحادثــات
التــي قــد تبــدو جديـ ً
ـي هــذه الصفحــة مــن تاريــخ مجلــس التعــاون
ـة بيــن أطــراف النــزاع لطـ ِّ
الخليجــي .وعلــى الرغــم مــن هــذا التفــاؤل ،فــإن األمــر لــن يكــون سـ ً
ـهل بســبب التراكمــات التــي
ً
وأيضــا حجــم التحالفــات السياســية التــي تشـكَّلت عقــب انــدالع
خلفتهــا األزمــة بيــن أطرافهــا،
الخــاف .لكــن رغــم ذلــك ،يمكــن القــول إن المحادثــات هــذه المــرة توصــف بالجديَّ ــة ،ويمكــن
أن تســاهم فــي حلحلــة الوضــع القائــم حتــى ولــو لــم تحــل األزمــة بالكامــل.

مقدمة
ِّ
بيــن الحيــن واآلخــر يتكـ َّـرر الحديــث عــن قــرب حــل األزمــة
الخليجيــة المســتمرة منــذ عاميــن ونصــف العــام ،لكــن
ـاوالت جــادَّ ة
ســرعان مــا تصبــح هــذه األحاديــث مجـ َّـرد محـ
ٍ
ـراف عربيــة ودوليــة لحـ ِّـل الصــراع بيــن دول مجلس
مــن أطـ ٍ
التعــاون الخليجــي دون تحقيــق نتائــج ملموســة؛ لكــن
ـور جديــد فــي العالقــة
هــذه المــرة ثمــة مــا يشــير إلــى تطـ ُّ
إيحــاء بــأن الخــاف
بيــن الســعودية وقطــر ،ممــا يعطــي
ً
مهمــة فــي تاريخــه ،وقــد
الخليجــي قــد وصــل إلــى مرحلــة َّ
تكــون األخيــرة.1
فــي هــذه الورقــة ســنحاول اإلجابــة عــن بعــض التســاؤالت
ُّ
ً
فعــا؟ أم أن األمــر ال
حــل األزمــة قري ًبــا
حــول هــل بــات
ً
يخــرج عــن التكهنــات المتكــرِّ رة؟ وأيضــا لمــاذا ارتفعــت حدَّ ة
التفــاؤل لــدى المتابعيــن للملــف بــأن األمــر بــات فــي نهايتــه؟
ـدد مــن الســيناريوهات
ـيتم فــي هــذه الورقــة ســردُ عـ ٍ
كمــا سـ ُّ
التوصــل إلــى اتفــاق ٍ مــن عدمــه وكيــف
بشــأن احتماليــة
ُّ
ـيتم حـ ُّـل هــذا الخــاف؟
سـ ُّ

الشواهد التي توحي بقرب انتهاء األزمة
 مشاركة دول الحصار في كأس الخليج بالدوحةفــي الـــثاني عشــر مــن نوفمبــر /تشــرين الثانــي أعلنــت
ٌّ
كل مــن الســعودية واإلمــارات والبحريــن المشــاركة فــي
بطولــة كأس الخليــج العربــي التــي تســتضيفها الدوحــة
فــي نســختها الرابعــة والعشــرين .2فــأول مــرة منــذ انــدالع
األزمــة الخليجيــة فــي  5يونيــو /حزيــران  ،2017تلتقــي هــذه
ـي فــي دولــة مــن دول
البلــدان فــي بطولــة ذات طابــعٍ خليجـ ٍّ
األزمــة األربــع ،خاصـ ً
ـض في
ـة وأن المشــاركة جــاءت بعــد رفـ ٍ
البدايــة ،ممــا يعنــي أن أمـ ًـرا مــا قــد حــدث خلــف الكواليــس

ودفــع دول الحصــار الثــاث إلــى العــدول عــن قــرار المقاطعــة
والمشــاركة فــي البطولــة ،ال ســيما وأن هــذه البطولــة غيــر
مدرجــة ضمــن أجنــدة االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم أو أي
ـي ،ممــا يعنــي أن مقاطعــة البطولــة لــن يتر َّتــب
اتحـ ٍ
ـاد إقليمـ ٍّ
ـاء
أي عقوبــات ،وهــو مــا يشــير إلــى أن القــرار جــاء بنـ ً
عليهــا ُّ
جهــة مــا تنــوي تهدئــة األمــور
علــى توصيــة سياســية مــن
ٍ
علــى مــا يبــدو.
 التهدئة اإلعالمية من جميع األطرافإن المتابــع للصــراع اإلعالمــي بيــن أطــراف األزمــة علــى
ـهولة أنــه
مــدار العاميــن ونصــف العــام الماضييــن يلمــح بسـ ٍ
منصــات
ثمــة تهدئــة بــدأت بالفعــل منــذ عــدَّ ة أشــهر علــى
ٍ
كان بعضهــا رأس الحربــة فــي الخــاف ،خاصـ ً
ـة بيــن الدوحــة
لعــدد مــن المشــاهير
تغريــدات
والريــاض ،وذلــك بحســب
ٍ
ٍ
الذيــن كان بعضهــم محســوبًا علــى األزمــة ،مثــل األكاديمــي
اإلماراتــي عبــد الخالــق عبــد اهلل ،الــذي كتــب فــي بعضهــا
أن الخــاف الخليجــي قــد وصــل إلــى مرحلتــه النهائيــة،
ـة واضحـ ً
وأن الفتــرة المقبلــة ستشــهد حلحلـ ً
ـة فــي الملفــات
الشــائكة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي.3
وهنــاك ً
أيضــا ملمــح آخــر للتهدئــة ،إذ أشــارت صحيفــة
إيــاف  -المحســوبة علــى الريــاض  -إلــى أن الســعودية
توجــه فــي
واإلمــارات والبحريــن ومصــر ،تتجــه إلــى إرســاء ُّ
إعالمهــا بعــدم التعــرض لدولــة قطــر فــي البرامــج السياســية
والرياضيــة علــى عكــس مــا كان يــدور فــي وســائل اإلعــام
التابعــة لــدول الحصــار منــذ األزمــة وحتــى وقــت قريــب،
والــذي لــم يقــف عنــد النقــد السياســي فقــط ،بــل طــال الكثيــر
المحرمــات فــي الثقافــة الخليجيــة ،مثــل حيــاة األمــراء
مــن
َّ
4
والنســاء ألول مــرة فــي تاريــخ الخالفــات البينيــة الخليجيــة .
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وعلــى الطــرف الثانــي ً
أيضــا ،فــإن المتابــع لفضائيــة الجزيــرة القطريــة يلحــظ أن تغطيــة الملــف الســعودي لــم تعــد كمــا كانــت فــي
ـات صــدرت مــن أجــل التهدئــة ،خاصـ ً
الســابق علــى عكــس الملــف اإلماراتــي ،ممــا يشــير ً
ـة وأن الملــف
أيضــا إلــى أن هنــاك تعليمـ ٍ
اإلعالمــي كان مــن أهــم شــروط دول الحصــار تجــاه قطــر.
 الحديث عن زيارة وزير الخارجية القطري إلى الرياضـارة قــام بهــا وزيــر الخارجيــة
كشــفت صحيفــة وول ســتريت جورنــال األمريكيــة ،نهايــة شــهر نوفمبــر /تشــرين الثانــي  ،2019عــن زيـ ٍ
ً
عارضــا علــى الســعودية قطــع عالقــة الدوحــة بجماعــة اإلخــوان
القطــري الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي إلــى الريــاض،
المســلمين ،األمــر الــذي القــى ترحي ًبــا مــن ِقبــل الريــاض ،دون أن تكشــف الصحيفــة األمريكيــة المزيــد مــن التفاصيــل بشــأن هــذا
العــرض ،وفــي الوقــت نفســه فــإن قطــر لــم تنـ ِـف هــذه األنبــاء ،ممــا ســاهم فــي تعزيــز الحديــث عــن جديَّ ــة المشــاورات هــذه المــرة،
وأن األزمــة دخلــت مرحلتهــا النهائيــة ،خاصـ ً
ـة وأن شــرط قطــع عالقــات قطــر مــع جماعــة اإلخــوان المســلمين كان مــن أهــم المطالــب
5
التــي تريدهــا دول الحصــار وعلــى رأســها مصــر والســعودية .
والملفــت ً
أيضــا فــي تصريحــات الصحيفــة األمريكيــة هــو أن قطــر هــي التــي قامــت بالعــرض هــذه المــرة علــى عكــس المــرات
الســابقة حيــن كان يأتــي الطلــب مــن ِقبــل دول الحصــار ،وهــو مــا كانــت تعتبــره الدوحــة تدخـ ًـا غيــر مقبــول ٍ فــي ســيادتها .والملفــت
ً
أيضــا هــو ترحيــب الســعودية بهــذا األمــر ،ووصفــه بأنــه أول خطــوة جديَّ ــة فــي كســر جــدار األزمــة والتوصــل إلــى حـ ٍّـل بيــن دول
الخليــج.
 تصريحات الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن العالقة مع جماعات اإلسالم السياسيفــي  7ديســمبر /كانــون األول  ،2019نفــى وزيــر الخارجيــة القطــري فــي أثنــاء «منتــدى حــوارات المتوســط» بالعاصمــة اإليطاليــة
دائمــا مــا تدعــم
دعمــا لجماعــات اإلســام السياســي ،وعلــى رأســها جماعــة اإلخــوان المســلمين ،قائـ ًـا إن الدوحــة ً
رومــا تقديــم بــاده ً
ـيرا إلــى أن بــاده َّ
ظلــت تدعــم القاهــرة حتــى بعــد االنقــاب العســكري
الشــعوب وليــس التيــارات السياســية أو الجماعــات ،ومشـ ً
6
علــى الرئيــس محمــد مرســي المنتمــي لجماعــة اإلخــوان المســلمين .
 القمة الخليجية في الرياضوهنــاك شــاهد آخــر فــي غايــة األهميــة ،وهــو نقــل القمــة الخليجيــة فــي  10ديســمبر /كانــون األول  2019مــن اإلمــارات إلى الســعودية ،
ودعــوة الملــك ســلمان أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي إلــى حضــور هــذه القمــة ،ممــا أشــاع التفــاؤل عــن اعتــزام أميــر
فعليــا حضــور القمــة الخليجيــة .فعلــى الرغــم مــن تلقــي أميــر قطــر العديــد مــن الرســائل الرســمية لحضــور هــذه القمــم مــن
قطــر
ًّ
قبــل ،فــإن األجــواء ُمهيئــة بشــكل ٍ أفضــل هــذه المــرة لحضــور األميــر تميــم .لكــن رغــم عــدم حضــور األميــر القطــري بســبب ســفره
إلــى روانــدا ،فــإن التمثيــل الدبلوماســي للدوحــة هــذه المــرة كان األعلــى منــذ انــدالع األزمــة؛ إذ حضــر رئيــس الــوزراء الشــيخ عبــد
ً
مختلفــا عــن الســابق.
اهلل بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثانــي ،وكان الترحــاب الســعودي هــذه المــرة
7

فقــد يكــون نقــل القمــة التــي كانــت مــن المفتــرض أن تكــون فــي أبوظبــي إلــى الريــاض هدفــه األساســي إبــداء حســن النوايــا مــن
ِقبــل الســعودية حتــى تمنــح الدوحــة فرصـ ً
ـة أكبــر فــي الحضــور وعــدم وضعهــا أمــام خيــار الذهــاب إلــى اإلمــارات ،األمــر الــذي كان
ـي يقــوده منــدوب الدوحــة
ســيجعل قــرار الدوحــة لحضــور هــذه القمــة صع ًبــا أو فــي أحســن الحــاالت تمثيــل البــاد بوفـ ٍ
ـد دبلوماسـ ٍّ
فــي الجامعــة العربيــة.
دوافع أطراف النزاع لمحاولة إيجاد ٍّ
حل
 فشل الحصار في تحقيق أهدافه السياسيةمـ َّـر أكثــر مــن عاميــن علــى حصــار قطــر ،إال أن الدوحــة لــم تقـ ِّ
ـب مــن
أي تنــازل ٍ يمـ ُّ
ـس ســيادتها ،كمــا أنهــا لــم توافــق علــى ِّ
ـدم َّ
أي مطلـ ٍ
ً
فرصة
المطالــب الثالثــة عشــر التــي وضعتهــا دول الحصــار؛ بــل علــى العكــس كان األمــر فــي صالــح قطــر التــي مثَّ ــل لها هــذا الحصــار
ـة لتعجيــل خططهــا الراميــة إلــى االعتمــاد علــى ذاتهــا فــي الكثيــر مــن االحتياجــات األساســية ،وخاصـ ً
ذهبيـ ً
ـة فــي المجــال الغذائــي
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كبيــرا ،وقامــت
شــوطا
الــذي قطعــت فيــه الدوحــة
ً
ً
بالعديــد مــن المشــروعات فــي مجــال الزراعــة وصناعــة
األلبــان ،حتــى تمكَّنــت مــن وصولهــا إلــى مرحلــة االكتفــاء
الذاتــي بعدمــا كانــت تعتمــد فــي كل هــذه االحتياجــات
علــى ٍّ
كل مــن الســعودية واإلمــارات ،ممــا منــح موقفهــا
تحمــل تبعــات الحصــار المفــروض عليهــا.8
قــو ًة فــي ُّ
إن فشــل الحصــار فــي تحقيــق المطالــب التــي كانــت
تريدهــا دول الحصــار قــد يكــون أحــد األســباب التــي
تدفــع فــي اتجــاه رغبــة الســعودية  -وربمــا اإلمــارات -
فــي حـ ِّـل هــذه األزمــة بعدمــا أثبتــت قطــر قدرتهــا علــى
االســتمرار والتعايــش مــع الحصــار ،وفــي الوقــت نفســه
َ
الموقــف اإلنســاني،
خســرت الــدول المحاصــرة لقطــر
ً
وحتــى مــن الناحيــة االقتصاديــة أيضــا فلــم يعــد الســوق
متاحــا أمــام الســلع والمنتجــات الســعودية؛
القطــري
ً
بــل علــى العكــس فــإن التدابيــر التــي اتخذتهــا الدوحــة
مــن أجــل تفــادي الحصــار قــد انعكســت باإليجــاب علــى
ســوقها الداخلــي ،وبالســلب علــى التصديــر مــن دول
الخليــج األخــرى التــي كانــت بضائعهــا تمــأ متاجــر
الدوحــة.
وكذلــك فــإن الدوحــة عقــب الحصــار وجــدت نفســها فــي
ِحـ ٍّـل عــن السياســة الخليجيــة المتحفظــة تجــاه طهــران
ـم عــززت قطــر مــن تعاونهــا مــع إيــران في
وأنقــرة ،ومــن ثـ َّ
ـتراتيجي
العديــد مــن المجــاالت ،ودخلــت فــي تحالـ ٍـف اسـ
ٍّ
مــع تركيــا ،علــى الرغــم مــن أن دول الحصــار كانــت تريــد
بهــذا الحصــار «معاقبــة» قطــر علــى عالقتهــا مــع إيــران،
لكــن مــا حــدث هــو العكــس .فمــن هنــا لــم يعــد للحصــار
فائــدة ،ولــم يجبــر قطــر علــى تغييــر سياســتها ،بــل علــى
العكــس دفــع الدوحــة إلــى انتهــاج سياســة أكثــر تقار ًبــا
ـداء مع اإلمــارات والســعودية.
مــع إيــران وتركيــا ،وأكثر عـ ً
 إعادة النظر في السياسة الخارجية السعوديةعقــب اغتيــال الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي،
واســتمرار التــورط الســعودي فــي اليمــن حتــى وصلــت
صواريــخ الحوثييــن إلــى قلــب العاصمــة الريــاض ،بــدأت
الســعودية التفكيــر فــي سياســتها الخارجيــة ،التــي كانــت
دومــا تتســم بالتــوازن؛ لكــن منــذ وصــول ولــي العهــد
ً
األميــر محمــد بــن ســلمان إلــى منصبــه الحالــي نحــت

تصادميــا فــي الكثيــر
منحــى
سياســة الريــاض الخارجيــة ً
ًّ
مــن الملفــات ،ممــا انعكــس بالســلب علــى األمــن القومــي
للملكــة .فــأول مــرة فــي تاريــخ الريــاض تســتهدف طائـ ٌ
ـرات
ـط تابعــة ألرامكــو فــي المنطقــة الشــرقية
ـازن نفـ ٍ
مســيرة مخـ َ
الســعودية ،ممــا تســ َّبب فــي توقــف ثلــث إنتــاج نفــط
المملكــة ،فيمــا لجــأت البــاد إلــى مخزونهــا االســتراتيجي
لتعويــض الفاقــد الــذي اســتهدفته هــذه الطائــرات التــي
قيــل إنهــا تابعـ ٌ
ـة إليــران رغــم اعتــراف الحوثييــن بالهجــوم.9
هــذه األمــور لــم تكــن تحــدث مــن قبــل ،وكان يُ حســب لهــا
ـرف عليهــا؛ لكــن
الكثيــر مــن الحســاب فــي حــال إقــدام أي طـ ٍ
السياســة «المتهــورة» للمملكــة كســرت َّ
كل هــذه المحرمــات،
ً
معرضــا للخطــر .هــذه التطــورات
وبــات أمــن الســعودية كلــه
المهمــة قــد تدفــع الريــاض إلــى إعــادة حســاباتها الخارجيــة
َّ
تهدئــة مــع إيــران
وملفاتهــا الشــائكة ،ولعــل الحديــث عــن
ٍ
بحــوار مــع الحوثييــن جــاء جــراء هــذا التقييــم
والقبــول
ٍ
الــذي يهــدف باألســاس إلــى إعــادة بوصلــة الســعودية
خارجيــا.
ًّ
اســتثناء مــن إعــادة الهيكلــة
فاألزمــة مــع قطــر ليســت
ً
ـم قــد يكــون هــذا
للسياســة الخارجيــة الســعودية ،ومــن ثـ َّ
األمــر أحــد األســباب التــي تدفــع فــي اتجــاه التوصــل إلــى
ٍّ
حــل لهــذا الخــاف.
تغير الوضع اإلقليمي
ُّ
بــدأ عهــد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب بتقليــل نفــوذ
واشــنطن فــي الشــرق األوســط ،إال أن هــذا األمــر لــم يكــن
فــي صالــح بعــض الحلفــاء .إذ مــأت روســيا هــذا الفــراغ
ً
مثــا ،وفــي
الــذي ســ َّببه انســحاب ترامــب مــن ســوريا
َّ
اســتغلت إيــران هــذا التراجــع األمريكــي ،ممــا
العــراق
مهمــة فــي
زاد مــن صــراع النفــوذ بيــن الســعودية ودول ٍ َّ
المنطقــة مثــل تركيــا وإيــران ،وهــذا األمــر قــد يجعــل دول
الخليــج فــي حاجــة إلــى تكتــل ٍ مــا يدافــع عــن مصالحهــا
المشــتركة ،وقــد يكــون البحــث عــن حـ ٍّـل لهــذه األزمــة أحــد
مســوغات عــودة اللحمــة الخليجيــة مــر ًة أخــرى.10
ً
أيضــا مــا بــدا مــن سياســة ترامــب تجــاه الســعودية علــى
ســبيل المثــال ،والحديــث عــن الدفــع مقابــل الخدمــة ،وتــرك
الريــاض وحيــدة أمــام التمــدُّ د اإليرانــي وأمــام أذرعتهــا مــن

5

العــراق إلــى ســوريا ولبنــان ،وهــو مــا كشــفه التصعيــد اإليرانــي األخيــر فــي مضيــق هرمــز دون أي ٍّ
رد يُ ذكَــر مــن الواليــات المتحــدة
ـات إيرانيــة أخــرى.
ـات علــى شـ
ـخصيات علــى صلــة بالحــرس الثــوري أو جهـ ٍ
ٍ
غيــر الحديــث عــن احتــواء طهــران وفــرض عقوبـ ٍ
 رغبة قطر في ِّحل األزمة
منــذ اليــوم األول لألزمــة قبــل عاميــن ونصــف العــام ولــم تتوقــف رغبــة الدوحــة فــي ِّ
حــل هــذا الخــاف وعــودة األمــور إلــى
ـرام
ـروط مســبقة قبــل الحــوار ،وهــو مــا جعــل موقفهــا محـ َّـل احتـ ٍ
طبيعتهــا ،لكــن دون المســاس بالســيادة الوطنيــة لهــا ،ورفــض أي شـ ٍ
ُّ
َّ
المتوقــع أن تكــون االســتجابة لــه فاعليــةً
يضــر بسياســتها ،فمــن
الحــل ال
وخارجيــا .لكــن فــي حــال كان
داخليــا
كبيــر
شــعبي
ُّ
ٍّ
ًّ
ًّ
ٍ
ً
وســريعة ،وهــو مــا قــد يتناســب مــع األحــداث هــذه المــرة .إذ باتــت الشــروط الثالثــة عشــر التــي طالبــت بهــا دول الحصــار خــارج
التفــاوض وخــارج حســابات الجهــات الوســيطة لحـ ِّـل هــذا النــزاع ،كمــا أن قطــر قــد نجحــت فــي تجــاوز آثــار الحصــار بشــكل ٍ كبيــر
ولــم تعــد تلتفــت إلــى الــوراء.11
لكــن رغــم ذلــك ،فــإن قطــر راغبـ ٌ
التوصــل إلــى حـ ٍّـل يضمــن لهــا ســيادتها ،وفــي الوقــت نفســه يحـ ُّـل أزمــة الحصــار التــي أثــرت
ـة فــي
ُّ
الخاصــة بتنظيــم بطولــة كأس العالــم عــام ،2022
بالتأكيــد فــي قطــاع اإلنشــاءات فــي البــاد ،ورفعــت تكلفــة إنشــاء المشــروعات
َّ
وفــي الوقــت نفســه مــا زال خطــر التصعيــد والتهديــد بـ”الغــزو” غيــر مســتبعد ،فمــن مصلحتهــا حـ ُّـل النــزاع مــع دول الجــوار وخاصــةً
الســعودية.12
معوقات أمام أطراف األزمة
 الصراع بين اإلمارات وقطرإن الخــاف الكبيــر بيــن اإلمــارات وقطــر فــي العديــد مــن الملفــات وأبرزهــا الموقــف مــن الربيــع العربــي ،قــد يصبــح أحــد المعوقــات
الكبيــرة أو علــى األقــل قــد يصبــح تحديً ــا كبيـ ًـرا أمــام إتمــام المصالحــة بالشــكل المطلــوب وعــودة األمــور إلــى مــا كانــت عليــه قبــل
الحصــار ،فـ ٌّ
ـم ال يمكــن تجاهــل هــذا الخــاف فــي أي
ـض فــي أغلــب الملفــات ،ومــن ثـ َّ
ـكل مــن الدوحــة وأبوظبــي علــى طرفــي نقيـ ٍ
َّ
متوقعــة .فاإلمــارات لــن توافــق علــى عــودة العالقــات مــع قطــر قبــل أن توافــق الدوحــة علــى مطالــب دول الحصــار ،وأهمهــا
ـوية
تسـ ٍ
ـس ســيادة قطــر بشــكل ٍ مباشــر .وعلــى الطــرف الثانــي ،فــإن قطــر
طــرد القــوات التركيــة مــن األراضــي القطريــة ،وهــو األمــر الــذي يمـ ُّ
لــن توافــق علــى عــودة عالقتهــا مــع اإلمــارات قبــل أن تتوقــف أبوظبــي عــن مــا تــراه الدوحــة “مؤامــرات” تحــاك ضدهــا بيــن الحيــن
اآلخر.13
 انهيار الثقة بين أطراف األزمةـاعات
ـد سـ
إن مــا حــدث فــي الخامــس مــن يونيــو /حزيــران  2017أمـ ٌـر ال يمكــن أن يمـ َّـر بســهولة علــى الدوحــة التــي كانــت علــى بُعْ ـ ِ
ٍ
ـكري تقــوده دول الحصــار ،بحســب تصريحــات أميــر الكويــت الشــيخ صبــاح الجابــر الصبــاح ،الــذي قــال بعــد الحصــار
ـزو عسـ ٍّ
مــن غـ ٍ
14
ً
ً
إنــه أوقــف عمليــة عســكرية ضــد قطــر فــي الســاعات األخيــرة  ،كانــت تهــدف باألســاس إلــى الســيطرة علــى مقــدرات الدوحــة
وثرواتهــا وتغييــر نظــام الحكــم فيهــا ،وهــذا مــا أعــاد إلــى األذهــان مــا فعلــه العــراق مــع الكويــت عــام  1990عندمــا غــزا صــدام حســين
الكويــت وأســقط نظــام الحكــم فيهــا .وهــو األمــر الــذي ال يمكــن أن تتداركــه قطــر بســهولة ،وســتظل تخشــى تكــرار هــذا الســيناريو
فــي المســتقبل ،خاصـ ً
ـة وأن هــذه ليســت المــرة األولــى؛ ففــي عــام  1996دعمــت دول الحصــار عمليــة انقــاب فاشــلة ضــد أميــر قطــر
ـص
الســابق الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي ،كمــا أن مطامــع الســعودية واإلمــارات فــي قطــر مــا زالــت موجــود ًة ،وبعضهــا يخـ ُّ
الطاقــة والغــاز وسياســة الدوحــة المســتقلة بعيــدً ا عــن التوجيهــات الســعودية.15
أي عمليــة مصالحــة سياســية فــي الفتــرة المقبلــة ،فقــد كشــفت الكثيــر مــن المعلومــات
هــذا العامــل ال يمكــن التغاضــي عنــه فــي ِّ
َّ
عقــب فــرض الحصــار علــى قطــر أن تغييــر نظــام الحكــم فيهــا مــا زال أحــد أهــم طموحــات اإلمــارات ،والســعودية ولــو بدرجــة أقــل.
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 شخصنة القرار في أروقة الحكم الخليجيخاصة
إن أنظمــة الحكــم فــي الخليــج العربــي لهــا طريقــة
َّ
فــي عمليــة اتخــاذ القــرار ،والموقــف الشــخصي للحاكــم
أمـ ٌـر فــي غايــة األهميــة وال يمكــن إغفالــه .فعلــى ســبيل
المثــالَّ ،
ٍّ
كبيــر  -بيــن
حــد
ظلــت العالقــة متوتــر ًة  -إلــى
ٍ
أمــراء ســعوديين وإماراتييــن بســبب تصريــحٍ مســيء مــن
ِقبــل ولــي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد تجــاه
األميــر نايــف بــن عبــد العزيــز وزيــر الداخليــة الراحــل
ووالــد ولــي العهــد الســعودي الســابق األميــر محمــد بــن
نايــف ،الــذي ظـ َّـل علــى عــداء لمحمــد بــن زايــد قبــل أن
تغيــر الوضــع
يُ طــاح بــه مــن الســلطة عــام  ،2017فيمــا َّ
تمامــا بســبب العالقــة الــودودة بيــن محمــد بــن زايــد
ً
وبيــن ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان؛ إذ
باتــت العالقــات الشــخصية بينهمــا هــي مفتــاح العالقــة
التــي تبــدو تكامليـ ً
ـة بيــن الريــاض وأبوظبــي.16
تشــير هــذه الواقعــة إلــى أن العامــل الشــخصي فــي دول
الخليــج  -وليــس المؤسســات  -هــو الــذي يديــر العمليــة
السياســية ،ممــا يعنــي أنــه فــي حــال كانــت العالقــة
الشــخصية بيــن بعــض األمــراء متوتــر ًة ،فهــذا قــد ينعكس
بشــكل ٍ مباشــر علــى العالقــة بيــن الدولتيــن .ولعــل مــا
تجــاوز قــام بــه بعــض المقربيــن مــن ولــي
حــدث مــن
ٍ
عهــد أبوظبــي تجــاه أميــر قطــر وعائلتــه قــد يكــون أحــد
التوصــل إلــى حـ ٍّـل شـ ٍّ
ـامل بيــن الدوحــة
المعوقــات فــي
ُّ
وأبوظبــي.
ِّ
الحل تتجاوز السيادة
 مطالبإن أحــد األســباب األساســية فــي رفــض قطــر للجلــوس
ـدة لحـ ِّـل األزمــة منــذ
مــع دول الحصــار علــى طاولـ ٍـة واحـ ٍ
بدايتهــا ،هــو مبــدأ تجــاوز الســيادة القطريــة والمســاس
بهــا عبــر مــا يُ عــرف بالمطالــب الثالثــة عشــر التــي تراهــا
الدوحــة مطالــب هدفهــا األساســي هــو تماهــي السياســة
القطريــة مــع مــا تريــده الريــاض وأبوظبــي علــى غــرار
مــا تقــوم بــه البحريــن ،وهــو مــا ترفضــه قطــر وتعتبــره
تدخـ ًـا فــي الســيادة الوطنيــة للدوحــة ،وهــذا األمــر قــد
أي عمليــة تســوية بيــن أطــراف النــزاع َّإل فــي
يعيــق َّ
حــال تنازلــت دول الحصــار عــن المطالــب المســبقة ضــد
جديــدة
مرحلــة
قطــر ،ودخلــت عمليــة التفــاوض فــي
ٍ
ٍ
ـس مختلفـ ٍـة عــن الســابق ،وهــذا يعنــي أن دول
وعلــى أسـ ٍ
الحصــار ســتخرج وكأنهــا مهزومــة ،األمــر الــذي قــد يكــون
أحــد المعوقــات أمــام إتمــام المصالحــة.17

السيناريوهات المتوقعة
التوصــل إلــى حــلٍّ
رغــم حالــة التفــاؤل الحاليــة بشــأن قــرب
ُّ
ـرة
لألزمــة الخليجيــة ،فــإن المواقــف السياســية تتبــدَّ ل بوتيـ ٍ
ـريعة مــن النقيــض إلــى النقيــض فــي دول الخليــج ،بســبب
سـ ٍ
عوامــل كثيــرة مــن أهمهــا المــزاج الشــخصي للقــادة وموقــف
ِّ
وشــح
حلفــاء كل طــرف ،باإلضافــة إلــى ضبابيــة المواقــف
المعلومــات المتواجــدة بشــأن هــذا الملــف .إال أن هــذا ال يمنــع
مــن عــرض بعــض الســيناريوهات التــي ال يمكــن للباحــث
ترجيــح أحدهــا علــى اآلخــر؛ لكــون كل احتمــال ٍ يحمــل بيــن
طياتــه عوامــل ُّ
تحققــه وفشــله فــي الوقــت نفســه.

وهذه أبرز السيناريوهات المحتملة:
 بقاء األزمة على وضعها الحالي دون حلٍّـور علــى أن األزمــة الخليجيــة ســتبقى فــي
يســتند هــذا التصـ ُّ
تحــرك بســبب العديــد مــن األمــور التــي تدفــع
مكانهــا دون
ٍ
فــي هــذا االتجــاه ،ومنهــا أن كل مؤشــرات التهدئــة الواضحــة
قــد تكــررت مــن قبــل أكثــر مــن مــرة ،ولعــل أهمهــا االتصــال
الهاتفــي بيــن أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد وولــي العهــد
ـام مــن انــدالع
الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان بعــد أيـ ٍ
األزمــة ،إلَّ أن األمــر قــد انتهــى بعــد االتصــال مباشــر ًة بســبب
ـرف مــن األطــراف بموقفــه ،وهــو مــا يحــدث
تمســك كل طـ ٍ
ُّ
18
فرصــة لحــلِّ
ً
اآلن  .فالقمــة الخليجيــة التــي ربمــا كانــت
األزمــة لــم يحضرهــا أميــر قطــر رغــم أنــه أرســل رئيــس
وزرائــه الشــيخ عبــد اهلل بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثانــي،
وهــذا فــي حـ ِّ
ـم علــى حلحلــة األزمــة ،إلَّ أن
ـد ذاتــه مؤشــر مهـ ٌّ
غيــاب الشــيخ تميــم ألقــى بظاللــه علــى المشــهد.
التصــور ً
أيضــا تلــك الحمــات ضــد
وممــا يدعــم هــذا
ُّ
المصالحــة علــى منصــات التواصــل االجتماعــي ،التــي يقــف
وراءهــا مــا يُ عــرف بـ”الذبــاب اإللكترونــي» ،الــذي يديــره
مقربــون مــن ولــي العهــد الســعودي ،وكذلــك فــإن مشــاركة
مشــاهير إماراتييــن فــي هــذه الحملــة توحــي بــأن الفاعليــن
التوصــل إلــى
الرئيســين فــي المشــهد الخليجــي ال يريــدون
ُّ
ٍّ
حــل لهــذه األزمــة.
 مصالحة شكلية دون ٍّحل لألزمة
تقــوم وجهــة النظــر هــذه علــى أن اســتمرار األزمــة السياســية
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ألكثــر مــن عاميــن
ِّ
تقــدم
لــم يثــن ِ قطــر عــن موقفهــا ،وفــي الوقــت نفســه لــم
دول الحصــار أي ٍّ
يوصــف بـــالتعجيزي لتجــاوز هــذه
حــل ال
َ
َّ
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الخالفــات؛ َّإل أن المتضــرر الوحيــد فــي هــذا الخــاف هــو الشــعوب الخليجيــة التــي تربطهــا الكثيــر مــن العالقــات االجتماعيــة
التوصــل إلــى صيغـ ٍـة مــا تهــدف إلــى عــودة األمــور إلــى طبيعتهــا بيــن الشــعوب الخليجيــة بعيــدً ا
والروابــط األســرية ،والتــي تريــد
ُّ
ٍّ
ٌ
حقيقــي؛ وإنمــا
عــن المواقــف السياســية مــن القــادة ،ممــا يعنــي أن تكــون هنــاك مصالحــة بيــن أطــراف األزمــة لكــن دون حــل
ٍّ
مصالحــة شــكلية علــى إثرهــا ُتفتــح الحــدود بيــن الســعودية وقطــر ،ويُ ســمح لمواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بتبــادل
الزيــارات دون محاســبة مــن ِقبــل الســلطات ،لكــن فــي الوقــت نفســه تظــل سياســة العــداء بيــن أطــراف األزمــة مســتمر ًة كمــا هــي؛
أي قبــول ٍ بالمصالحــة لــن يكــون َّإل منــاور ًة سياسـ ً
ـية علــى غــرار مــا حــدث فــي أزمــة عــام .201419
إلدراك كل طـ ٍ
ـرف بــأن َّ
ـور هــو اإللحــاح الشــديد مــن ِقبــل ســلطنة عمــان والكويــت علــى ضــرورة حـ ِّـل األزمــة الخليجيــة وعــودة
ولعــل مــا يدعــم هــذا التصـ ُّ
إحراجــا للســعودية مــن ناحيــة وقطــر مــن
اللحمــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ونســيان الخــاف ،وهــذا األمــر قــد يسـ ِّبب
ً
ٍّ
ـكلي.
ناحيــة أخــرى لضــرورة احتــرام المواقــف الدبلوماســية لــدول الوســاطة ،ومــن ثـ َّ
ـم قــد توافــق دول األزمــة علــى حــل شـ ٍّ
 تقارب قطري سعودي بعيدً ا عن اإلماراتـور قــد يــراه البعــض مناسـ ًبا للوضــع الحالــي لألزمــة ،وهــو التقــارب بيــن الدوحــة والســعودية بعيــدً ا عــن موقــف اإلمــارات
هنــاك تصـ ُّ
ِّ
المتصلــب مــن قطــر؛ لكــون أبوظبــي لــن تقبــل بســهولة عــودة العالقــات مــع الدوحــة ،وهــو األمــر ذاتــه بالنســبة إلــى قطــر التــي تــرى
الصــراع مــع اإلمــارات صراعً ــا معقــدً ا ال يمكــن أن يخــرج فيــه الطرفــان بحـ ٍّـل وســط.
ـر مــن العالقــة
يســتند هــذا الســيناريو علــى أن الســعودية قــد تكــون قــد دُ فعــت مــن ِقبــل اإلمــارات لفــرض الحصــار علــى قطــر بتأثيـ ٍ
الخاصــة بيــن محمــد بــن ســلمان ومحمــد بــن زايــد دون رغبـ ٍـة حقيقيـ ٍـة لــدى باقــي متخــذي القــرار فــي المملكــة ،وهــذا يعنــي أن
َّ
مواقــف أبوظبــي األخيــرة فــي اليمــن التــي أثــارت الغضــب المكتــوم لــدى الريــاض قــد تدفعهــا إلــى عــدم ربــط سياســتها الخارجيــة
أي اعتبــار لمصالــح اإلمــارات ،علــى
بمــا تريــده أبوظبــي ،ومــن ثـ َّ
ـم باتــت الســعودية تفكِّــر فيمــا يخــدم مصالحهــا فقــط دون وجــود ِّ
تغيــر موقفــه مــن حليفــه اإلماراتــي .لكــن إعــادة ضبــط بوصلــة السياســة
الرغــم مــن وجــود محمــد بــن ســلمان فــي منصبــه وعــدم ُّ
ِّ
الخارجيــة للســعودية قــد يكــون محفـ ًـزا للجــوء إلــى هــذا الخيــار ،ولعــل مــا يدلــل علــى ذلــك هــو الترحــاب الخــاص الــذي قــام بــه
الملــك ســلمان تجــاه رئيــس الــوزراء القطــري فــي أثنــاء حضــوره للقمــة الخليجيــة ،والبيــان المشــترك مــن القمــة يوحــي بذلــك
ً
مختلفــا ،وهــو مــا ع َّبــر عنــه وزيــر الدولــة
فــي ظـ ِّـل غيــاب ولــي العهــد الســعودي عــن الحــدث برمتــه ،فيمــا كان الموقــف اإلماراتــي
للشــؤون الخارجيــة اإلماراتــي أنــور قرقــاش الــذي اعتبــر أن مجلــس التعــاون الخليجــي دخــل مرحلــة المــوت الســريري ،فيمــا كان
بيــان القمــة يقــول عكــس ذلــك.20
ُّ
حل الخالف وعودة األمور إلى طبيعتها
يعتمــد هــذا الســيناريو علــى أن كل المؤشــرات الحاليــة تشــير إلــى أن األزمــة الخليجيــة باتــت فــي مرحلتهــا األخيــرة ،وأن القــادم
ســيكون هــو األفضــل لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،ممــا يعنــي أن األمــور ســتعود إلــى طبيعتهــا بعــد ذلــك وسـ ُـي َ
رفع الحصــار
عــن الدوحــة وتعيــد دول الحصــار عالقاتهــا بقطــر كمــا كان األمــر عليــه فــي الســابق؛ بســبب حاجــة الــدول الخليجيــة إلــى حـ ٍّـل لهــذه
َّ
ً
خليجيــا موحــدً ا ضــد إيــران ،وهــو مــا قــد
موقفــا
يتطلــب
ـي ضــد إيــران ،وهــو مــا
األزمــة مــن أجــل الدخــول فــي تحالـ ٍـف خليجـ ٍّ
ًّ
ـرف فيهــا ،واعتقادهــم أنــه آن
أي طـ ٍ
توافــق عليــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي لمــرور أكثــر مــن عاميــن علــى األزمــة دون تراجــع ِّ
األوان للحـ ِّـل.
َّ
يتحقــق بســهولة ،للكثيــر مــن األســباب ،فــا يمكــن أن ِّ
توحــد دول مجلــس التعــاون
َّإل أن هــذا الســيناريو الحالــم ال يمكــن أن
ـد حتــى ولــو كان األمــر ضــد إيــران ،فـ ُّ
ـكل طــرف لديــه عالقـ ٌ
ـة مــا مــع طهــران؛
ـب رجــل ٍ واحـ ٍ
الخليجــي سياســتها وتصبــح علــى قلـ ِ
ً
فقطــر تربطهــا الكثيــر مــن المصالــح االقتصاديــة مــع إيــران وخاصــة حقــول النفــط والغــاز المشــتركة بينهمــا ،كمــا أن اإلمــارات هــي
مهمــة مــع إيــران ،وخاصـ ً
ـة إمــارة دبــي التــي تســتقطب رأس المــال اإليرانــي ،وفــي بعــض األوقــات
األخــرى لديهــا مصالــح اقتصاديــة َّ
21
كانــت الســوق الخلفــي لطهــران لتجــاوز الحصــار االقتصــادي المفــروض عليهــا .
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وكذلــك ال يمكــن أن توافــق قطــر مثـ ًـا علــى إلغــاء االتفاقيــة العســكرية مــع تركيــا وإغــاق القاعــدة العســكرية التركيــة فــي
أي لحظــة ،وأن خطــة غــزو الدوحــة وتغييــر نظــام الحكــم
الدوحــة ،لمعرفــة قطــر أن ســيناريو عــودة الصــراع واردٌ فــي ِّ
ً
ـت قــد يتكـ َّـرر األمــر مــرة أخــرى .وقــد تعتبــر الســعودية ً
أيضــا أن الهــدف مــن
ـي النســيان ،بــل فــي أي وقـ ٍ
فيهــا لــم تصبــح طـ َّ
ـغ سياســتها الخارجيــة المســتقلة وتتماهــى مــع مــا تريــده الريــاض ،كمــا
حصــار قطــر لــم يـ ِ
ـؤت ثمــاره ،وأن الدوحــة لــم تلـ ِ
ِّ
أن الكثيــر مــن الملفــات الحساســة لــدى الســعودية قــد تتناولهــا قنــاة الجزيــرة وتســلط عليهــا الضــوء ،وهــو مــا ال تريــده
الريــاض بــأي شــكل ٍ مــن األشــكال ،ولعــل مــا حــدث فــي قضيــة الصحفــي الراحــل جمــال خاشــقجي ومــا قامــت بــه قنــاة
الجزيــرة فــي هــذا الملــف قــد تسـ َّبب فــي الحصــار اإلعالمــي علــى الســعودية لمــدَّ ة طويلــة ،حتــى طــال األمــر ولــي العهــد
األميــر محمــد بــن ســلمان.
خاتمة
ٍّ
التوصــل إلــى حــل إلنهــاء األزمــة الخليجيــة التــي تجــاوزت
تعالــى الحديــث وارتفــع التفــاؤل فــي الفتــرة الماضيــة حــول
ُّ
العاميــن ،وكثــرت الشــواهد علــى قــرب انتهــاء هــذا الخــاف الــذي صــدَّ ع جــدار البيــت الخليجــي بشــكل ٍ لــم يســبق لــه
مثيــل ،ولعــل هــذا التفــاؤل أمــر مشــروع بســبب األضــرار التــي نجمــت عــن هــذه األزمــةَّ .إل أنــه فــي الحقيقــة هنــاك الكثيــر
مــن المعوقــات أمــام الوصــول إلــى نقطــة العــودة إلــى مــا قبــل فــرض الحصــار ،بســبب مــا َّ
تكشــف بعــد ذلــك عــن نوايــا دول
ً
وأيضــا ذلــك المســتوى الــذي وصــل لــه الخــاف حتــى طــال ا ُأ
لســر الحاكمــة فــي
الحصــار لتغييــر نظــام الحكــم فــي قطــر،
ِّ
ـرف الخيــارات المتاحــة أمامــه فــي حــال اقتــراب األزمــة مــن حلهــا.
الخليــج ،ممــا يصعــب علــى كل طـ ٍ
َّ
لكــن رغــم ذلــك ،ثمــة ً
المعقــد،
أيضــا مــا يوحــي بــأن الفتــرة المقبلــة قــد تشــهد شــيئًا مــا مــن الحلحلــة فــي هــذا الملــف
حقيقيــة وجديَّ ــة لــدى أطــراف الوســاطة بمــا فيهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وكذلــك المرونــة
بســبب وجــود َّنيــة
َّ
التــي بــدت ظاهــر ًة لــدى بعــض أطــراف األزمــة فــي القمــة الخليجيــة التــي اســتضافتها الســعودية فــي  10ديســمبر /كانــون
ـجعت ورفعــت ســقف الطموحــات لــدى الراغبيــن فــي إيجــاد حـ ٍّـل لهــذا الخــاف ،وهــو مــا ستكشــفه
األول  ،2019والتــي شـ َّ
األيــام المقبلــة بــا شـ ٍّ
ـك.
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