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:الطريق األخرى
دراسة في مواقف السودان والمغرب والصومال من األزمة الخليجية
Another Way:
Morocco, Sudan and Somalia React to the Intra-Gulf Crisis

تســلط الورقــة الضــوء علــى المحــددات الرئيســة لمواقــف ثــاث دول عربيــة؛ هــي الســودان
 ولــم يــأت اختيــار هــذه الــدول مــن قبيل. مــن األزمــة الخليجيــة الراهنــة،والمغــرب والصومــال
 بــل نتيجــة مجموعة مــن العوامــل؛ أبرزهــا العالقات الوثيقــة والمميــزة لها بأحد،المصادفــة
 ضمن نهج دبلوماســي،المحاصــرة الجتذابها إلى صفها
 وســعي الدول األربع،طرفــي األزمة
ِ
 ومــا أعطى الختيارنا.تمهيــدا لعزلها دول ًيا
 يرمي إلى عــزل دولة قطر عرب ًيا،قادتــه الســعودية
ً
َ
 مســايرة دول الحصار في، علــى الرغم من اإلغــراءات والضغوط، رفــض الــدول الثالث،أهميــة
 واتخــذت الحيــاد اإليجابــي الداعــي إلــى حــل المشــكالت،خطواتهــا التصعيديــة ضــد قطــر
 كنهج الحصار السياسي، من دون اللجوء إلى آليات تعسفية،السياســية بالطرق الســلمية
.واالقتصادي المتبع حال ًيا
. أرض الصومال، الصومال، المغرب، السودان، األزمة الخليجية:كلمات مفتاحية
This paper explores the positions of three Arab states: Morocco, Sudan and
Somalia towards the present crisis in intra-Gulf relations. The choice of these
three Arab countries in Africa was deliberate, a result of the strong bilateral bonds
which tie each of them to Qatar, a party to the conflict. It is also true that the
countries presently leading a blockade on Qatar, led by Saudi Arabia, sought to
coerce these three countries to similarly cut off ties with Qatar, part of an effort
to isolate Doha on the Arab regional stage before seeking to isolate the country
globally. More importantly, each of these three countries opted to pursue a path
of "positive impartiality", remaining firm in the face of financial and political
inducements from the countries leading the blockade on Qatar to join their effort.
Keywords: The Gulf Crisis, Sudan, Morocco, Somalia, Somalia Land.
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مقدمة
غداة إعالنها قطع العالقات الدبلوماس ّية مع قطر يف  5حزيران /يونيو
 ،2017دأبت دول الحصار األربع (السعودية ،واإلمارات ،والبحرين،
ومرص) عىل اتباع دبلوماسية نشطة ،كان عنوانها الرئيس عزل قطر
عربيًا متهي ًدا لعزلها دوليًا .قادت السعودية ،ممثلة بوزير خارجيتها
عادل الجبري ،الحملة مستندة إىل موقعها ومكانتها املؤث َرين يف النظام
اإلقليمي العريب ،ورصيدها الدبلومايس القائم عىل شبكة عالقات
اقتصادية معقدة تتضمن مساعدات مالية ومشاريع استثامرية وودائع
بنكية تقدمها اململكة لعدد من الدول العربية ،وبخاصة الدول الفقرية
ودول أخرى تجمعها بها عالقات وثيقة ،وتواجه مشكالت اقتصادية
وتنموية مختلفة .لكن حسابات الحقل جاءت مخالفة متا ًما لحسابات
البيدر؛ فباستثناء بعض الدول التي جلُّها ليس ذا تأثري سيايس ،عجزت
دول الحصار عن ضم دول عربيّة مؤثرة إىل مساعيها الرامية إىل عزل
قطر .وكان السودان ،واملغرب ،والصومال أبرز الدول التي ركزت دول
الحصار عىل اجتذابها ،لكن من دون أن تنجح يف مبتغاها .وكان ملواقفها
أثرها البالغ يف مسار التفاعل العريب والدويل مع األزمة الخليجية؛ األمر
الذي أثار العديد من األسئلة عن املحددات الرئيسة ملواقف الدول
الثالث من األزمة الخليجية الراهنة ،وهو ما تحاول الورقة تسليط الضوء
وخاص ًة أن مواقف الدول الثالث جاءت مفاجئة،
ً
عليه رص ًدا
وتحليلّ ،
إىل حد بعيد ،خالفًا ملا توقعه كثري من املتابعني ،بحكم اإلغراءات التي
ِضت.
ِضت والضغوط التي فُر ْ
ُعر ْ

ً
أوال :محددات الموقف السوداني
من األزمة الخليجية
أظهرت الحكومة السودانية موقفًا محاي ًدا إىل حد ما ،يف األزمة
الخليجية التي بدأت يف  5حزيران /يونيو  ،2017بإعالن السعودية
واإلمارات والبحرين ومرص قطع عالقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.
ومل تدخر دول الحصار جه ًدا يف الضغط عىل َمن يبدو أنهم حلفاؤها
من الدول العربية واإلسالمية ،ما أمثر حتى  7حزيران /يونيو لحاق
خمس دول وحكومات مبحور املقاطعة؛ وهي جزر املالديف وجزر
القمر وموريتانيا وحكومتا ليبيا واليمن ،وأعلنت دولتان (األردن
وجيبويت) خفض متثيلهام الدبلومايس مع قطر .وكان السودان من
الدول التي توقع محور املقاطعة اصطفافها إىل جانبه ،لكن جاء بيان
وزارة الخارجية السودانية الذي اتسم بالحياد((( يف اليوم ذاته الذي
" 1السودان يُعلن موقفه من األزمة يف الخليج" ،هاف بوست عريب ،2017/6/6 ،شوهد
يف  ،2017/6/27يف:
goo.gl/c34Mk9
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أعلنت فيه الدول األربع قطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ ليسد
الطريق أمام احتامل انحياز السودان إىل محور السعودية واإلمارات.
وعىل الرغم من ذلك ظل السودان باستمرار عرضة للضغط من دول
الحصار ،حتى بعد مرور أكرث من شهر عىل األزمة((( .ويبدو حتى
اآلن أن مقاربة الحكومة السودانية لألزمة الخليجية تقوم عىل أساس
موقف حيادي ،يسعى للحفاظ عىل توازن دقيق يف هذا املحيط
املضطرب ،فكيف يبدو هذا التوازن؟ وما محدداته؟

 .1العالقات بالسعودية
وملف العقوبات األميركية
منذ قطع السودان العالقات الدبلوماسية مع إيران مطلع عام ،2016
عىل خلفية االعتداء عىل السفارة السعودية يف طهران((( ،اتجه
بوضوح إىل بناء عالقات دبلوماسية قوية بالسعودية ،حيث مهدت
لها مشاركة الجيش السوداين عىل نحو ٍ
الفت يف آذار /مارس ،2015
ضمن عملية "عاصفة الحزم" يف الحرب ضد املتمردين الحوثيني
املدعومني من إيران يف اليمن .ويف املقابل ،حاول السودان استثامر
عالقاته الجديدة بالسعودية واإلمارات يف رفع العقوبات األمريكية
وخصوصا أن الرئيس
التصاعدية املفروضة عليه منذ عرشين عا ًما(((،
ً
األمرييك السابق باراك أوباما كان قد أصدر أم ًرا تنفيذيًا قبل أسبوع
واحد من مغادرته البيت األبيض ،يقيض برفع العقوبات عن السودان،
وحدد القرار مهلة  180يو ًما للبت يف رفع العقوبات نهائ ًيا(((.
" 2سفراء السعودية واإلمــارات ومرص يتح ّركون ض ّد قطر يف السودان عقب زيارة
املريخي" ،العريب الجديد ،2017/7/17 ،شوهد يف ،2017/7/18 :يف:
goo.gl/1UgQWb
" 3السودان والبحرين يقطعان عالقاتهام الدبلوماسية بإيران" ،الجزيرة نت،2016/1/4 ،
شوهد يف  ،2017/6/27يف:
goo.gl/zHvPaQ
 4ملزيد من التفاصيل ،انظر:
"Sudan and Darfur Sanctions," U.S Department of the Treasury, accessed on
272017/6/, at: goo.gl/g3kXjb
5 Anne Gearan, "Obama Administration to Lift some Sanctions against
Sudan," The Washington Post, 13/1/2017, accessed on 27/6/2017, at: goo.gl/
QwM2AB
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ورمبا كان التقارب األخري بني السعودية واإلدارة األمريكية الجديدة
بعد وصول دونالد ترامب إىل البيت األبيض ،حاف ًزا إضاف ًيا للسودان
يف أن يزداد تعويله عىل السعودية ،ألداء دور الوساطة يف رفع تلك
العقوبات .وقد مثّل االستبعاد املفاجئ للرئيس السوداين عمر البشري
من املشاركة يف قمة الرياض التي انعقدت يف  21أيار /مايو ،2017
بسبب معارضة أمريكا مشاركته نظ ًرا إىل التهم املوجهة ضده من
مؤرشا قويًا عىل حاجة الخرطوم إىل
املحكمة الجنائية الدولية(((ً ،
الحفاظ عىل التقارب مع السعودية؛ إلقناع اإلدارة األمريكية الجديدة
برضورة رفع العقوبات عنها ،وخاص ًة مع اقرتاب األجل املرضوب
لرسيان قرار رفع العقوبات يف  12متوز /يوليو  .2017وعىل الرغم
من أن الخرطوم كانت قد اختطّت مسا ًرا سياسيًا ودبلوماسيًا حاولت
من خالله استخدام بعض اللوبيات الناشطة يف واشنطن للمساعدة
يف رفع العقوبات((( ،فإن هاجس ملف العقوبات األمريكية ظل
باستمرار يضغط عىل حكومة الخرطوم للحفاظ عىل عالقات جيدة
أمل يف أن تؤدي دو ًرا إيجابيًا يف إقناع واشنطن بذلك؛
مع الرياضً ،
ما دفع الخرطوم إىل اتخاذ موقف الحياد من األزمة الخليجية ،لكن
أيضً ا من دون االنحياز إىل دول الحصار يف موقفها ضد دولة قطر.

 .2موقف السودان من مصر وتوتر
العالقات الثنائية
رمبا ساهم سوء العالقات السودانية  -املرصية مساهمة فعالة يف
متوضع السودان خارج حلف حصار قطر؛ فقد اتسمت العالقات
السودانية  -املرصية بحالة من التوتر الدائم منذ االنقالب العسكري
الذي نفذه عبد الفتاح السييس يف  3متوز /يوليو  ،2013والذي أطاح
الرئيس املنتخب محمد مريس .وازداد توتر العالقات بني البلدين بعد
حملة املالحقات التي شملت رموز تنظيم اإلخوان املسلمني يف مرص؛
إذ اتهمت القاهرة الخرطوم بإيواء بعض قادة التنظيم الفا ّرين من
مرص ،األمر الذي مل تؤكده الخرطوم((( ،بينام مثل الخالف التاريخي بني
البلدين حول تبعية مثلث َْي حاليب وشالتني بؤرة دامئة للتوتر ،كث ًريا ما
كانت تُثار لدى الطرفني مع كل خالف جديد حول السياسة الخارجية
للخرطوم والقاهرة .يضاف إىل هذا حروب الترصيحات الدامئة بني
مسؤويل البلدين ،وقد تصاعدت حدة التوتر يف آذار /مارس 2017
" 6واشنطن تعارض مشاركة البشري بقمة الرياض" ،الجزيرة نت ،2017/5/17 ،شوهد يف:
 ،2017/6/27يف:
goo.gl/661Ywa
"7 Robbie Gramer, "Sudan Hires U.S. Lobbyist to Roll Back Sanctions,
Foreign Policy, 20/6/2017, accessed on 27/6/2017, at: goo.gl/odW3d5
" 8توصيات من رئاسة السودان بدعم إخوان مرص الفارين إليها" ،نون بوست،2016/2/4 ،
شوهد يف  ،2017/6/30يف:
goo.gl/3kXCm8

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

حول تبعية املنطقتني املتنازع عليهام؛ ما أدى بالسودان إىل إصدار
قرار ٍ
ات متنع الواردات من الفاكهة واملواد الزراعية األخرى ،وفرض
نظام تأشرية الدخول املسبقة للمرصيني القادمني إىل السودان؛ إذ
كانت االتفاقيات السابقة تقيض بعدم حاجة املواطنني املرصيني إىل
الحصول عليها .وبلغ الرتاشق بالترصيحات بني البلدين حد اتهام
الخرطوم الحكوم َة املرصي َة بدعم الحركات املتمردة يف دارفور بالعتاد
العسكري((( .وقد نقلت عدة صحف أنبا ًء عن تعزيزات وحشود
عسكرية مرصية يف املناطق املتنازع عليها ،ويف منطقة جبل العوينات
الحدودية بني السودان ومرص وليبيا( .((1وكان رد السودان عىل تلك
الحشود يشبه التصعيد؛ إذ متركزت قوات برية سودانية بالقرب من
الحدود املرصية مقابل املنطقتني املتنازع عليهام بني البلدين(.((1
وكانت الحكومة الليبية املوقتة قد أصدرت قرا ًرا بإغالق القنصلية
السودانية يف مدينة الكفرة جنوب رشق ليبياُ ،منهية بذلك الوجود
الدبلومايس للسودان يف ليبيا ،وأمهلت القنصل السوداين وموظفيه 72
ساعة للمغادرة( ((1بعد إغالق السفارة السودانية يف طرابلس .واتهمت
السلطات الليبية القنصلية السودانية باملساس باألمن القومي الليبي،
بينام احتجت الحكومة السودانية عىل القرار باستدعاء القائم بأعامل
السفري الليبي يف الخرطوم ،ودعت ليبيا إىل الرتاجع عن القرار(.((1
ويبدو ،بحسب املربرات الليبية ،أن الدور اإلمارايت واملرصي الداعم
للجرنال املتقاعد خليفة حفرت يقف وراء هذا التصعيد الليبي األخري
ضد حكومة الخرطوم التي تتهمها األطراف الثالثة بزعزعة األمن يف
رشا
ليبيا ،ودعم جامعات مقاتلة ذات خلفيات إسالمية؛ ما يعطي مؤ ً
جدي ًدا عىل مزيد من الجفوة والخالف يف املواقف بني مرص وحليفتها
اإلمارات ،وبني موقف السودان ،حول قضية الخالف الخليجي األخري
وخصوصا أن االتهامات املوجهة من هذه األطراف إىل
مع دولة قطر،
ً
9 Ayah Aman, "Despite Talk of Good Relations, Security Concerns
Darken Egypt-Sudan Ties," Al-Monitor, 31/3/2017, accessed on 30/6/2017,
at: https://goo.gl/xbnJpn
" 10تعزيزات عسكرية مرصية عىل الحدود مع السودان وليبيا" ،جريدة الصيحة
السودانية ،2017/5/28 ،شوهد يف  ،2017/6/30يف:
goo.gl/gkeiyz
" 11القوات السودانية تنترش حول جبل عوينات وتعزز وجودها يف الحدود املرصية"،
موقع الراكوبة ،2017/7/30 ،شوهد يف  ،2017/7/30يف:
goo.gl/Wk4avj
" 12الحكومة املؤقتة تطرد القنصلية السودانية يف الكفرة ومتهلها  72ساعة ملغادرة
البالد" ،املرصد ،شوهد يف  ،2017/7/30يف:
goo.gl/r8Hr3a
" 13سلطات رشق ليبيا تطرد دبلوماسيني سودانيني ،دعوات سودانية إىل الحكومة
املؤقتة إىل مراجعة القرار مبا يكفل عودة القنصلية ملامرسة دورها الطبيعي" ،جريدة العرب
اللندنية ،2017/7/29 ،شوهد يف  ،2017/7/30يف:
goo.gl/v76B7G
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السودان ،يف ما يخص ليبيا ،هي االتهامات ذاتها التي توجهها دول
الحصار إىل دولة قطر.

 .3تباين مواقف التحالف الحاكم
بقيادة البشير
يُع ّد املشهد السيايس يف السودان ،وباألحرى تضارب وجهات النظر
داخل التحالف الحاكم بقيادة عمر البشري ،من أهم محددات املوقف
السوداين تجاه األزمة الخليجية الراهنة .ويأيت هذا التضارب تعب ًريا عن
تناقضات السياسة الداخلية لهذا التحالف الحاكم ،والذي جاء نتا ًجا
لجوالت طويلة ومتعرثة من الحوار الوطني ،كان قد أطلقها الرئيس
السوداين مبارشة بعد أربعة أشهر من انتفاضة أيلول /سبتمرب ،2013
بوصفه خيا ًرا يجنب حكومته شبح السقوط بانتفاضة شعبية .وقد
انتظمت فيه جميع القوى السياسية السودانية املعارضة ،كام أبدت
الحركات املسلحة يف أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق
نيتها الجلوس للتفاوض .لكن تراجع حكومة البشري عن كثري من
املبادئ التي أقرتها يف وثيقتها الرئيسة التي ألقاها الرئيس يف خطاب
عام ،دفع القوى الرئيسة املعارضة ،وعىل رأسها حزب األمة ،والحزب
الشيوعي ،والحركات املسلحة ،إىل رفض الحوار ،بينام استمرت
حكومة البشري يف املسار الذي أطلقت عليه اسم "الحوار الوطني"
الذي نتجت منه الحكومة الحالية التي احتفظ فيها حزب البشري
بحصة األسد ،مان ًحا األحزاب والقوى السياسية األخرى املشاركة يف
الحوار ما ال يزيد عىل نسبة  30يف املئة من مقاعد السلطة التنفيذية
والترشيعية( .((1وكان أبرز املشاركني الجدد يف الحكومة التي شكلها
البشري يف أيار /مايو  ،2017قوة سياسية إسالمية( ((1كانت قد انشقت
سابقًا بقيادة الزعيم الروحي لتنظيم اإلسالميني السودانيني حسن
الرتايب ،وصارت يف صف معارضة الحزب الحاكم؛ األمر الذي زاد من
قوة الكتلة اإلسالمية يف الحكومة ،أو عىل األقل امللتزمة واملحسوبة
عىل الحركة اإلسالمية.
ورسعــان ما اتضح التباين يف مواقف القوى السياسية لحكومة
الوحدة الوطنية املشكلة حديثًا بقيادة البشري ،من خالل التجاذبات
الحادة داخل التحالف الحاكم أثناء األزمة الخليجية؛ ففي جلسة
انعقاد الربملان يف  7حزيران /يونيو بعد يومني من بيان وزارة
الخارجية السودانية املحايد تجاه األزمة ،طالب عدد من النواب
" 14السودان يعلن تشكيل حكومة 'الوفاق الوطني" ،روسيا اليوم ،2017/5/12 ،شوهد
يف ،2017/6/30 :يف:
goo.gl/8BCQwT
" 15الصادق املهدي يهدد بطرح حوار 'ظل' يف السودان" ،العريب الجديد،2017/5/18 ،
شوهد يف ،2017/6/30 :يف:
goo.gl/JAUoFV
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من تيارات ينتمي بعضها إىل الحزب الحاكم ،وينتمي بعضها اآلخر
إىل قوى سياسية مشاركة ،الحكوم َة السوداني َة باتخاذ موقف واضح
يف االنحياز إىل قطر ،يتالءم مع ما ظلت تقدمه إىل السودان من
مواقف دبلوماسية وسياسية ومساعدات طوال السنوات املاضية(.((1
بينام ظهر الخالف الثاين حينام استدعى الربملان ذاته وزير اإلعالم
السوداين أحمد بالل عثامن بسبب ترصيحاته املوجهة ضد قناة
الجزيرة ،واملنحازة عل ًنا إىل موقف مرص يف األزمة الخليجية ،فاستبق
الوزير جلسة االستامع أمام لجنة اإلعالم بالربملان ببيان أكد فيه أن
الترصيحات التي أدىل بها يف مرص متثل موقفه الشخيص ،وأكد ثبات
الحكومة السودانية عىل موقف الحياد( ،((1بينام اعتذر أثناء مثوله
أمام اللجنة الربملانية املعنية من ترصيحاته املثرية للجدل ،يف حني
ع ّد الحزب االتحادي الذي ينتمي إليه الوزير تلك الترصيحات مثرية
للفتنة وخرو ًجا عىل توجه الحزب(.((1
يعكس هذان املوقفان مدى التعقيد والتباين يف وجهات نظر
الحكومة السودانية تجاه األزمة الخليجية ،التي يتقاسمها تياران
رئيسان؛ األول يتبنى موقف الحياد يف األزمة ،وعىل رأسه الرئيس
عمر البشري ورئيس الــوزراء ووزير خارجيته وقادة حكوميون
وآخــرون عسكريون ومدنيون ،يتوىل بعضُ هم حقائب وزاريــة،
وبعضهم حكّام واليات ،يف مقابل تيار ثان ميثل أغلبية ال يستهان
بها يف الربملان ،تفضل االنحياز الواضح إىل جانب قطر يف األزمة،
وأبــرز وجوه هذا التيار قادة حكوميون ذوو خلفية إسالمية
ينتمون إىل حزب البشري ،وقوى سياسية أخرى من إقليم دارفور،
إىل جانب أحزاب سياسية أبرزها حزب املؤمتر الشعبي الذي ك ّونه
الرتايب بعد انشقاقه عن البشري يف عام  ،1999وإن كانت الدالئل
تشري إىل سيطرة الجانب التنفيذي من الحكومة بقيادة البشري،
عىل مجريات األمور داخل مكونات التحالف الحاكم يف الخرطوم؛
ما يجعل الحكومة كأنها مجمعة عىل تبني موقف الحياد من
األزمة الخليجية.
" 16مطالبات بالربملان النحياز السودان إىل قطر يف أزمتها مع دول الخليج" ،الطريق،
 ،2017/6/7شوهد يف  ،2017/6/30يف:
goo.gl/DS9qdq
" 17وزير اإلعالم يستبق االستدعاء للربملان ببيان" ،السودانية ،2017/7/15 ،شوهد يف
 ،2017/7/16يف:
goo.gl/rETZB8
" 18وزير اإلعالم السوداين يعتذر عن ترصيحاته بشأن قناة الجزيرة وسد النهضة ،فكيف
ب َّررها؟" ،هاف بوست عريب ،2017/7/16 ،شوهد يف  ،2017/7/16يف:
;goo.gl/2AuFhi
انظر كذلك" :إرشاقة :ترصيحات أحمد بالل دعوة للفتنة وال متثل رأي الحزب" ،السودان
اليوم ،2017/7/17 ،شوهد يف  ،2017/7/18يف:
https://goo.gl/Kb7qRX
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 .4العالقات السودانية  -القطرية
ساهمت العالقات الدبلوماسية املتميزة بني قطر والسودان طوال
عقدين من الزمان ،والدعم القطري املتواصل للخرطوم ،باعرتاف
الخرطوم ذاتها( ،((1يف تجاهل السودان الضغط والحوافز السعودية
واإلماراتية الساعية لكسب مزيد من الدول يف صف محور الحصار،
وإن كان البعض يرى أن املوقف الحيادي الذي اتخذه السودان يف
ضئيل أمام فرص النجاة املتكررة التي ظلت متنحها
هذه األزمة ،يبدو ً
الدوحة باستمرار لحكومة البشري.
فمنذ مجيء اإلخوان املسلمني إىل الحكم بقيادة حسن الرتايب ،عرب
انقالب عسكري نفذه البشري ،والذي أطاح الحكومة التعددية التي
كان يرأسها زعيم حزب األمة الصادق املهدي( ،((2ظلت الخرطوم
معزولة دول ًيا منذ عام  .1989واستمرت حالة العزلة الدولية لتزداد،
بعد أن رأت بعض الدول العربية ،ومن بينها مرص والسعودية ،أن
الحكومة الجديدة يف الخرطوم تستهدف أمنها بوصفها أول جامعات
وصول إىل الحكم يف املنطقة ،وهو ما دفع السودان
اإلخوان املسلمني ً
آنذاك باتجاه إيران( .((2لك ْن بد ًءا من عام  1997شهدت العالقات
السودانية  -القطرية متي ًزا الفتًا ،دام حتى الوقت الراهن ،وقد
أ ّدى الدعم القطري للسودان دو ًرا بارزًا يف تطوير تلك العالقات
ودميومتها؛ إذ يف اإلمكان ع ُّد الدعم القطري للسودان ،اقتصاديًا
وسياسيًا وأمنيًا - ،والذي كان جز ًءا أساسيًا من اإلسرتاتيجية السياسية
لدولة قطر تجاه املنطقة  -من أهم الركائز التي جعلت الخرطوم
أقرب إىل الدوحة منها إىل بقية عواصم املنطقة العربية .وقد ظل
متواصل من دون انقطاع طوال فرتة حكم
ً
الدعم القطري للسودان
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين الذي توىل السلطة يف عام ،1995
وحتى مجيء ابنه الشيخ متيم بن حمد آل ثاين يف عام ((2(2013؛ إذ
رعت دولة قطر مفاوضات الحكومة السودانية مع الحركات املسلحة
طويل؛ ما ساهم يف تهدئة الحرب
يف إقليم دارفور ،وتوسطت فيها ً
التي أنهكت الحكومة السودانية عق ًدا من الزمان ،إىل جانب دور
قطر املحوري يف تقديم الدعم املايل والتسهيالت املطلوبة لوجستيًا
لتطبيق االتفاقيات املوقعة بني الحكومة والحركات املسلحة يف
19 "Al Bashir Praises Qatar's Support for Sudan at all Levels," Qatar
Tribune, 16/5/2017, accessed on 30/6/2017, at: goo.gl/1E6Wtk
 20انظر :عبد الرحمن خوجيل ،الجيش والسياسة (أم درمان :مركز عبد الكريم مريغني
الثقايف ،)2012 ،وال سيام القسامن  ،11 - 10ص .120 - 102
 21انظر :املحبوب عبد السالم ،الحركة اإلسالمية السودانية دائرة الضوء خيوط الظالم:
وخصوصا
تأمالت يف العرشية األوىل لعهد اإلنقاذ (القاهرة :مكتبة جزيرة الورد،)2009 ،
ً
الفصل املعنون بـ "السياسة الخارجية املنعطفات الكربى" ،ص .350 - 303
" 22أمري قطر يزور السودان يف مستهل جولة عربية" ،مرص العربية ،2014/4/2 ،شوهد
يف  ،2017/6/28يف:
goo.gl/9bSPSC

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

اإلقليم امللتهب غر ّيب السودان .هذا عدا عن كون قطر من أكرب
املانحني يف مرشوع إعامر إقليم دارفور الذي دمرته الحرب(((2؛ وهو
املرشوع الذي بدأ منذ توقيع اتفاقية أبوجا للسالم مع أكرب الفصائل
الدارفورية املسلحة بقيادة املساعد األسبق لرئيس الجمهورية؛
أركو مناوي.
امتد دعم قطر للسودان ليشمل جوانب اقتصادية ،كان أهمها
محاوالت قطر املتكررة تثبيت العملة السودانية حفظًا لها من
التدهور املتواصل الذي كانت تعانيه؛ إذ بدأ الجنيه السوداين يف
الرتاجع أمام العمالت األجنبية مع انفصال جنوب السودان يف
عام  ،2011نتيجة فقدان البالد نحو  75يف املئة من مواردها النفطية
التي ذهبت مع الدولة الجديدة يف الجنوب؛ األمر الذي كان يصعب
رضا من
التعويض عنه عىل املدى القريب ،فكان الدعم القطري حا ً
خالل التدفقات املالية بالعملة األجنبية التي كانت تضخها قطر يف
الخزينة السودانية(((2؛ ما جنب السودان أزمات اقتصادية خانقة
ترافقت مع موجات من االحتجاج السيايس ،والتظاهرات التي عمت
معظم مدن البالد ،وكادت تطيح حكومة البشري .كان كل ذلك يف
فرتتني متقاربتني؛ أوالهام موجة التظاهرات التي اندلعت يف الخرطوم
ومدن سودانية أخرى يف عام  ،2012احتجا ًجا عىل رفع الدعم عن
املحروقات والسلع الرئيسة األخرى ،والثانية كانت يف أيلول /سبتمرب
 2013عقب تطبيق الحكومة حزمة من السياسات االقتصادية يف
جوانب الطاقة والرضائب عىل السلع والخدمات ،وكانت هي األعنف
يف تاريخ النظام؛ إذ مل يكن هناك مخرج أمام الحكومة السودانية
لتخفيف تلك الضوائق االقتصادية املتكررة غري الدعم املايل الذي
قدمته حكومة قطر ،والــذي ساهم بال شك يف تجنيب النظام
احتامالت السقوط الوشيك آنذاك.
ومل يقترص الدعم القطري للسودان عىل الجوانب االقتصادية
والسياسية املبارشة فحسب ،بل تعدى ذلك ليشمل الجوانب
وخصوصا مع الكوارث التي
اإلنسانية يف معظم مناطق السودان،
ً
كانت تسببها السيول والفيضانات يف السنوات األخرية ،حيث كانت
الهيئات القطرية والحكومة ترسل باستمرار اإلعانات للحاالت
الطارئة واملناطق املنكوبة( .((2وامتد اهتامم قطر بالسودان ليشمل
23 "Cash, Aid and Diplomacy: Will the Sudanese, Especially Darfuris,
Get a New Deal?" The Economist, 6/4/2013, accessed on 30/6/2017, at:
goo.gl/rJJRPv
"24 "Intelligence Brief: Qatari Aid, Finance and Foreign Policy in Sudan,
Open Briefing, 21/2/2014, accessed on 30/6/2017, at: goo.gl/Vb8dHZ
" 25قطر تبعث مبواد إغاثية عاجلة ملترضري السيول بالسودان" ،مرص العربية،
 ،2013/8/13شوهد يف  ،2017/6/28يف:
goo.gl/NTzfMn

األزمة الخليجية
الطريق األخرى :دراسة في مواقف السودان والمغرب والصومال من األزمة الخليجية

مشاريع تنموية وتشييد ِب ًنى تحتية( ،((2وأخرى ذات طابع ثقايف يف
جوانب السياحة واالهتامم باآلثار التاريخية السودانية القدمية(.((2
وكانت الحكومة القطرية يف ظل دعمها املعلن لحكومة الخرطوم،
تحرص عىل أن تبدو واقفة عىل مسافة واحدة من الحكومة وقوى
املعارضة السودانية(((2؛ فقد لبى قادة املعارضة ورموزها عدي ًدا من
وكثريا ما أبدت
الدعوات الرسمية وغري الرسمية إىل زيارة قطر(ً ،((2
رأيها يف مسارات الحل للخالفات بينها وبني الحكومة؛ وهو امللف
الذي دأبت قطر عىل اإلمساك به منذ انفصال جنوب السودان يف
عام .2011

 .5المشاركة العسكرية للسودان
في عملية "عاصفة الحزم"
كانت مشاركة السودان يف حرب اليمن ضمن ما عرف بعملية
عاصفة الحزم ،أشبه بالعامل الحاسم يف تحديد موقف الخرطوم
وخصوصا بعد الكشف عن املخطط الذي
من األزمة الخليجية،
ً
قىض بإقحام تلك القوات من الجيش السوداين يف تدخل عسكري
يسعى لتغيري النظام يف قطر ،فسارعت الحكومة السودانية
باستدعاء مهندس هذه العملية الفريق املقال طه عثامن مساعد
رئيس الجمهورية وممثله يف القمة اإلسالمية؛ إذ تم تقدميه إىل
ترامب آنذاك بوصفه خليفة البشري املقبل ،وبدا لدول الحصار من
خالل اإلجراءات التي اتخذتها الخرطوم مع طه بإخضاعه للتحقيق
وعزله من منصبه( ((3أن تنسيقًا يجري بني الخرطوم والدوحة ،حال
دون تحقيق مخطط االنقالب يف قطر.
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والرياض وأبوظبي( ،((3بل بوصفها حالة لتالقي املصالح اآلنية بني
عامل إضافيًا
هذه الدول؛ إذ وفرت هذه املشاركة الحقًا للسودانً ،
زاد من استقاللية الخرطوم تجاه األزمة الخليجية ،وأعطى حكومة
البشري قاعدة متامسكة لفرض وجهة نظر مغايرة إلجامع أعضاء
التحالف الذي استُبعدت منه قطر .وهكذا ،استغلت الخرطوم حاجة
دول الحصار إىل مشاركة الجيش السوداين عىل األرض يف اليمن،
لكسب موقف شبه مستقل ،ال يخضع عىل األقل إلرادة هذه الدول؛
األمر الذي رأت فيه السعودية واإلمارات نو ًعا من التمرد املرفوض.
لكنها ،عىل الرغم من ذلك ،مل يكن يف مقدورها استبعاد السودان
من الحلف العسكري كام فعلت مع قطر؛ إذ هي بذلك تفتح عىل
مهم يف تلك الحرب .لذا،
نفسها جبهة عداء جديدة ،تفقدها حليفًا ً
عمدت السعودية إىل توجيه قوتها الناعمة ضد السودان يف ثالث
قضايا رئيسة ،أشبه بإجراءات عقابية ضد الخرطوم ملوقفها املحايد يف
هذه األزمة ،ورمبا كان ذلك هو ما دفع السودان إىل املحافظة حتى
اآلن عىل موقف الحياد من دون االنحياز إىل جانب قطر ،عىل الرغم
من واقع ِة تورط الرياض وأبوظبي بالتآمر مع مسؤول سوداين من
دون علم حكومته.

من هنا ميكننا فهم الدور الذي أ ّدته مشاركة السودان يف حرب
اليمن ،يف هذه األزمة ،ال بوصفها إشارة إىل التقارب بني الخرطوم
" 26قطر متول مرشو ًعا للكهرباء بالسودان بأكرث من  200مليون دوالر" ،مرص العربية،
 ،2013/6/22شوهد يف  ،2017/6/28يف:
goo.gl/Gt2ia2
"27 "Sheikha Moza Visits Pyramids in Sudan Restored with Qatar Help,
The Peninsula, 13/3/2017, accessed on 30/6/2017, at: goo.gl/Df2MUU
" 28رؤســاء أحـزاب املعارضة السودانية الكربى يشاركون يف مؤمتر املجتمع املدين
الدارفوري" ،راديو دبنقا ،2011/5/26 ،شوهد يف  ،2017/6/28يف:
goo.gl/wDQygL
" 29املهدي :نقدر االهتامم القطري بالشأن السوداين وبناء السالم يف ربوعه" ،بوابة
الرشق ،2015/5/24 ،شوهد يف  ،2017/6/27يف:
goo.gl/FPHCsM
 30عــاد عبد الهادي" ،إبعاد طه عثامن نهاية غامضة لرجل الظل" ،الجزيرة نت،
 ،2017/6/20شوهد يف  ،2017/6/31يف:
;goo.gl/oCtvqK
وانظر كذلك" :تفاصيل اإلطاحة بـ 'طه عثامن' خطط النقالب يف قطر والسودان بدعم
سعودي إمارايت" ،بوابة الرشق ،2017/6/29 ،شوهد يف  ،2017/7/1يف:
goo.gl/t117eq

جاء رد السعودية عىل حياد السودان ،ثم مشاركته يف إحباط مخطط
االنقالب يف قطر ،بتطبيق ثالثة إجراءات عقابية ،كانت مبنزلة رسائل
تحذيرية للبشري وحكومته ،حتى ال يزداد قربًا من الدوحة .كانت
الرسالة األوىل تعيني املسؤول السوداين املعزول طه عثامن مستشا ًرا
للملك سلامن للشؤون األفريقية ،وإرساله فو ًرا مبعوث ًا عن امللك إىل
القمة األفريقية املنعقدة آنذاك يف أديس أبابا( ،((3لحشد املزيد من
الدول يف صف حلف الحصار .أما الرسالة الثانية فكانت اإلرساع يف
31 "Qatar-GCC Crisis Unsettles Sudan," Al-Monitor, 20/6/2017, accessed
on 1/7/2017, at: goo.gl/UxQYSa
" 32طه عثامن الحسني 'ابن البشري' عراب محمد بن سلامن أفريقيًا" ،نون بوست،
 ،2017/7/4شوهد يف  ،2017/7/5يف:
goo.gl/pBFwko
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تنفيذ القرار الذي أصدرته السعودية قبل ثالث سنوات من دون أن
تطبقه ،والقايض برتحيل  45ألف مقيم سوداين بالسعودية ،ممن
لديهم مخالفات( ،((3يف إشارة إىل الخرطوم التي تعاين أزمات اقتصادية
خانقة؛ بأن األمر ميكن أن يشمل جميع املقيمني السودانيني ،وهو ما
تخىش الخرطوم بشدة حدوثه ،ملا له من آثار كارثية عىل االقتصاد،
وزيادة اضطراب األوضاع الداخلية يف السودان .وجاءت الرسالة
مطلب السودان بالتوسط
األخرية ممثلة بحالة التجاهل السعودي
َ
لدى اإلدارة األمريكية لرفع العقوبات؛ إذ صدر قرار اإلدارة األمريكية
يف  12متوز /يوليو  2017بتمديد النظر ،ثالثة أشهر ،يف رفعها نهائ ًيا
عن الخرطوم(((3؛ ما دفع الرئيس السوداين البشري إىل زيارة السعودية
واإلمــارات يف  17متوز /يوليو ،خشية تصاعد عقوبات السعودية
ضده ،واتخاذ اإلمارات إجراءات عقابية مامثلة ،بينام استبقت وزارة
خارجيته الزيار َة ببيان يؤكد ثبات موقف السودان من األزمة ودعم
املبادرة الكويتية ،يف إشارة بثت تطمي ًنا للدوحة.
من خالل املحددات الخمسة التي استعرضناها ،يبدو موقف
الحكومة السودانية من األزمــة الخليجية أشبه مبحاولة عسرية
للحفاظ عىل موقف يبدو ظاهريًا محاي ًدا تجاه طريف األزمة ،بينام
هو يف حقيقته موقف رافض ضم ًنا للحصار الذي تتعرض له قطر،
بإرصاره عىل عدم االنضامم إىل دول الحصار ،عىل الرغم من ضغط
أطراف الحصار عليه ،وهو موقف متثله اليوم ،إىل جانب الخرطوم،
عواصم عربية أخرى؛ كالكويت التي احتمت بأداء دور الوسيط بني
الطرفني ،وهو دور كانت تحتاج إليه دول الحصار أيضً ا لنقل رسائلها
إىل الطرف اآلخر ،ومسقط التي تبدو كأنها أدارت ظهرها ملجلس
التعاون بخالفاته املتكررة ،فالتزمت الحياد ظاهريًا ،لكنها فعليًا مل
تهدر فرصة تعزيز استقالليتها عن القرار الخليجي الذي تتزعمه
السعودية واإلمارات ،فأ ّدت دو ًرا مركزيًا يف تخفيف حدة الحصار،
وكذلك بغداد التي ال تزال تتعرض لضغط من السعودية واإلمارات،
لكن من دون أي بوادر لتب ّني موقف معا ٍد لقطر ،ورمبا تكون الرباط
أيضً ا من تلك العواصم ،وهي تحاول الحفاظ عىل استقالليتها برتك
الشأن العريب واالهتامم مبحيطها األفريقي فحسب .رمبا كان ما يجمع
بني كل هذه العواصم تطلعها إىل انفراجة رسيعة لهذه األزمة ،ترفع
عنها الحرج وتبعد الضغط واملساومات التي تقودها دول الحصار.
لكن ،يف األخري ،لعل الحوافز والعقوبات التي تل ّوح بها دول الحصار،
" 33السعودية تر ّحل  50ألف سوداين من أراضيها!" ،روسيا اليوم ،2017/7/15 ،شوهد
يف  ،2017/7/15يف:
goo.gl/tk9NwG
34 Katrina Manson, "Trump Delays Decision on Sudan Sanctions: Divisions
"in Administration Halt Permanent Revocation of US Boycott against Country,
Financial Times, 12/7/2017, accessed on 13/7/2017, at: goo.gl/fjs75B

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

هي أيضً ا مام زاد إرصار الخرطوم وشبيهاتها عىل تب ّني موقف الحياد
يف هذه األزمة.

ثان ًيا :محددات الموقف المغربي
من األزمة الخليجية
بدا للوهلة األوىل ،بعد اندالع األزمة الخليجية ،أن اململكة املغربية
سوف تلتحق بجارتها موريتانيا وتقطع عالقاتها الدبلوماسية بقطر ،أو
تحذو ،عىل األقل ،حذو اململكة األردنية بتخفيض عالقاتها الدبلوماسية
وإغالق مكاتب قناة الجزيرة استجابة للضغوط السعودية واإلماراتية،
ودف ًعا ألي إجراءات اقتصادية عقاب ّية متوقعة .فاملغرب ،وإن ربطته
عالقات سياسية واقتصاديّة وثيقة بجميع دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية من دون استثناء ،بحكم التشابه يف طبيعة النظام
السيايس (العائيل) ،فإن الكفة متيل برجحانٍ كاملٍ إىل السعودية
ّ
واإلمارات .فعدا العالقات الدبلوماسية القدمية التي تعود إىل عام
 ،1957تستحوذ السعودية عىل أكرث من ثلثي حجم التبادل التجاري
الخليجي مع املغرب ،وقد بلغ حجم تبادلها التجاري مع املغرب عام
 2016ما قيمته  2.52مليار دوالر( ،((3يف وقت ال يتعدى فيه حجم
التبادل التجاري بني املغرب وقطر عتبة الـ  150مليون دوالر( .((3وبينام
تعد السعودية الرشيك األول واملورد األول للمغرب عىل مستوى
الدول العربية ،تحتل الدوحة ،وبحسب إحصاءات عام  ،2014املركز
الـ  43يف الئحة الدول املصدرة إىل املغرب ،وتأيت السوق القطرية يف
املرتبة الـ  114للصادرات املغربية .ومن جهة أخرى ،تذهب تقديرات
مختلفة إىل أن حجم االستثامرات السعودية يف املغرب وصل يف نهاية
عام  2016إىل نحو  15مليار ريال سعودي ( 4مليارات دوالر)( ،((3يف
حني بلغ حجم االستثامرات القطرية يف املغرب نحو  1.2مليار دوالر
عىل أعىل تقدير(.((3
الشخيص بوصفه
وخارج املصالح السياسية واالقتصادية ،يحرض البعد
ّ
مهم يف العالقات املغربيّة  -السعوديّة؛ إذ يقيض العاهل السعودي
محد ًدا ً
" 35ارتفاع حجم التبادل التجاري بني اململكة واملغرب إىل  2.52مليار دوالر" ،جريدة
الرياض ،2017/6/19 ،شوهد يف  ،2017/6/20يف:
https://goo.gl/k4LLMr
" 36قطر واملغرب يوقعان سلسلة اتفاقيات خالل زيارة بنكريان للدوحة" ،العريب الجديد،
 ،2016/4/5شوهد يف  ،2017/6/8يف:
https://goo.gl/2m6UUK
37 "Saudi Investments in Morocco to Exceed MAD 38 Billion by End of
2016," Morocco World News, 2/2/2015, accessed on 8/7/2017, at: https://
goo.gl/5R9C7V
" 38قطر واملغرب يوقعان سلسلة اتفاقيات خالل زيارة بنكريان للدوحة".
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واألمراء وكبار املسؤولني إجازاتهم السنوية يف املغرب ،والتي عادة ما
تكون فرص ًة للقاءات ثنائية دورية بني قادة البلدين ،تثار عىل هامشها
مسائل تطوير االستثامر يف قطاعات مختلفة ،وبخاصة القطاع السياحي.
وهكذا ،اتسمت مواقف البلدين بالتوافق النسبي تجاه غالبية
القضايا اإلقليمية والدوليّة الشائكة؛ فالسعودية املنحازة إىل األنظمة
دعم ماديًا وسياسيًا سخيًا ملساعدة املغرب عىل تجاوز
امللكية قدمت ً
تداعيات الربيع العريب ،وضامن استقراره أمنيًا وسياسيًا ،كام صاغت
السعودية موقفًا خليج ًيا موح ًدا ال حياد فيه ،يتبنى وجهة النظر
املغربية الرسمية لحل املسألة الصحراويّة ،كام توضح جل ًيا أثناء القمة
الخليجية – املغربية التي عقدت يف العاصمة السعودية الرياض يف
 20نيسان /أبريل  .((3(2016وجدير بالذكر أن امللك السعودي الراحل
عبد الله بن عبد العزيز وويل عهد أبوظبي محمد بن زايد تدخال
شخص ًيا ،أواخر عام  ،2013لثني إدارة الرئيس األمرييك السابق باراك
أوباما؛ يك تعدل عن مطلبها توسيع مهامت بعثة األمم املتحدة لتنظيم
استفتاء يف الصحراء الغربية املعروفة بـ "املينورسو" ،لتشمل مراقبة
حقوق اإلنسان بالصحراء ،وهو ما رفضته املغرب بشدة( .((4عىل الضفة
املقابلة ،شارك املغرب عسكريًا يف عاصفة الحزم ضد التمرد الحويث يف
اليمن ،وكابد خسائر مادية وبرشية ،من أبرزها سقوط إحدى مقاتالتِه
العسكرية يف أيار /مايو  2015يف األرايض اليمنية .كام انضم املغرب
أيضً ا إىل التحالف اإلسالمي ملحاربة اإلرهاب ،والذي أعلنت السعودية
عنه أواخر عام  ،2015وضم  34دولة عربية وإسالميّة؛ األمر الذي دفع
بعض الباحثني حينها إىل الحديث عن عقيدة أمنية – عسكرية مشرتكة
بني املغرب ودول الخليج العربية بقيادة السعودية ،لجهة تقييم
املخاطر عىل األمن القومي العابر للحدود(.((4
يف السياق ذاته ،شهدت العالقات املغربية  -اإلماراتية تطو ًرا ملحوظًا
بعد بروز ويل عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ،بوصفه الحاكم
الفعيل لدولة اإلمارات املتحدة ،إثر غياب شقيقه الشيخ خليفة عن
املشهد السيايس غيابًا شبه تام .واكتسبت العالقات املغربية  -اإلماراتية
يف الوقت الراهن خصوصيتها من الصداقة القدمية بني محمد السادس
ومحمد بن زايد أثناء دراستهام م ًعا يف املدرسة املولوية يف املغرب،
يف سبعينيات القرن املنرصم .وقد انعكس ذلك إيجاب ًيا عىل العالقات
" 39قضية الصحراء ..دعم خليجي وتحذير مغريب من خطر غري مسبوق" ،سكاي نيوز
العربية ،2017/4/21 ،شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/JhTM8g
 40حسن األرشف" ،الــدور املغريب يف اليمن بعد سقوط الطائرة" ،العريب الجديد،
 ،2015/5/13شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/Z6Su5g
 41إحسان الحافظي" ،املغرب وعاصفة الحزم :تحوالت يف العقيدة العسكريّة" ،سياسات
عربية ،العدد  ،)2015( 14ص .98 - 97
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االقتصاديّة بني البلدين؛ إذ وقّعا يف عام  ،2015بعد زيارة رسمية
ملحمد بن زايد إىل املغرب 21 ،اتفاقي ًة ومذكر َة تفاهم يف مجاالت
اقتصادية وتعليمية مختلفة( .((4وبحسب إحصاءات إماراتية رسمية،
بلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين نحو  526مليون دوالر يف عام
 ،2014وأضحت اإلمارات تحتل املرتبة األوىل يف االستثامرات العربية
يف اململكة املغربية ،وخاصة يف القطاع السياحي(.((4

يف ضوء ما سبق ،مثل املوقف املغريب تجاه األزمة الخليجية مفاجأة
لدول الحصار التي متنت انحيازًا مغرب ًيا ،ولو جزئ ًيا ،إىل إجراءاتها
التصعيدية تجاه قطر .ومع أن نربة الخطاب الدبلومايس املغريب
حاولت ،شكل ًيا ،إبراز حياد ثابت تجاه طريف األزمة ،ظهر بوضوح يف
بيان الخارجية املغربية الذي جاء فيه "إن اململكة املغربية تفضّ ل
حيا ًدا ب ّنا ًء ال ميكن أن يضعها يف خانة املالحظة السلبية ملنزلق مقلق
بني دول شقيقة" ،فإنها عكست يف مضمونها حالة من عدم الرضا
تجاه ما ات ُّخذ من خطوات؛ فقد حث البيان ذاته جميع األطراف
عىل ضبط النفس ،ورضورة ما سامه "عدم اتخاذ املواقف املترسعة
والتي ال تقوى سوى بتأجيج االختالف وتعميق الخالفات"( .((4ويف
خطوة رمزية تربز تضام ًنا إنسان ًيا يكتنف يف طياته دالالت سياس ّية
أمر العاهل املغريب يف  12حزيران /يونيو  2017بإرسال مساعدات
غذائية عاجلة .ومع أن املغرب حاول إسباغ البعد اإلنساين  -الديني
عىل خطوته ،وبخاص ٍة أنها جاءت يف شهر رمضان( ،((4فإنه مثل
" 42محمد بن زايد ومحمد السادس يشهدان توقيع  21اتفاقية" ،جريدة البيان،
 ،2015/3/18شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/3EHrrx
" 43اإلمــارات واملغرب عالقات ترابط اقتصادي عـنوانها 'التنمية الشاملة'" ،جريدة
االتحاد ،2016/6/1 ،شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/wYBGHF
 44وليد التلييل" ،املغرب العريب والحملة ضد قطر :ال تزيدوا أزمات العرب" ،العريب
الجديد ،2017/6/13 ،شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/mrjxAT
" 45املغرب يرسل مواد غذائية إىل قطر" ،الجزيرة نت ،2017/6/12 ،شوهد يف
 ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/5RpJrZ
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رسالة واضحة برفض منهج الحصار ،واإلجحاف فيه ،بوصفه وسيلة
لحل املشكالت السياسيّة بني الدول .وال يخفى عىل متابع انزعاج
دوائر سياسية وإعالمية عدة يف دول الحصار من الخطوة املغربيّة؛
إذ عمدت قنوات إعالمية محسوبة عىل دول الحصار إىل استفزاز
املغرب باقتطاع الصحراء من خريطة إقليمها الجغرايف ،أو اإلشارة
بديل من االسم
إليها باسم "الصحراء الغربيّة" الذي يرفضه املغرب ً
الرسمي "الصحراء املغربية"(.((4
تتعدد التفسريات يف تحليل املوقف املغريب من األزمة الخليجية؛
فمن املالحظني من ينظر إىل املسألة يف إطار النهج الدبلومايس
املعتاد يف السياسة الخارجية املغربية ،والقائم عىل مسك العصا من
املنتصف يف النزاعات العربية البينية ،والنأي عن سياسة املحاور ،در ًءا
لتدخالت مضادة يف قضايا إشكالية حساسة ،مثل قضية الصحراء،
أو التنافس املستمر مع الجزائر .وتنطلق تفسريات أخرى من أن
إدراك املغرب البعد القبيل للخصومات السياسية بني دول الخليج
رصا عىل البيت الخليجي ،باآلليات واإلجراءات ذاتها
يجعل حلها مقت ً
املتعلقة بحل النزاعات العائلية (ثنائية الصغري والكبري) .وإذًا ،فإن
الحياد هو أفضل الطرق تجن ًبا ألي توتر محتمل يف عالقات املغرب
الثنائية بكل دولة من الدولة الخليجية الست عىل حدة .وعىل
أهمية ما سبق ،فإن أسبابًا أخرى تبدو أه ّم يف صياغة املوقف املغريب
بصورته الحالية ،ولعل من أبرزها:
•تأكيد االستقاللية والكربياء :فمنذ تويل امللك محمد السادس
عرش املغرب ( ،)1999كانت مثة حالة من التامهي بلغت حد
التطابق يف السياسات الخارجية بني املغرب والسعوديّة .وقد
تجىل ذلك يف مناسبات عدة ،لعل أبرزها خطوة املغرب يف قطع
عالقاتها الدبلوماسية بإيران يف آذار /مارس " 2009تضام ًنا" مع
البحرين يف أزمتها الدبلوماسية مع إيران( .((4وبعد اندالع الربيع
العريب ،ويف إطار مسعاها لضامن استقرار األنظمة امللِكية عىل
األقل ،ضغطت السعودية عىل اإلمارات ،والكويت ،وقطر؛ لتقديم
مساعدات إىل البحرين ،و ُعامن ،واألردن ،واملغرب .وقد تعهدت
الدول الخليجية األربع بتقديم مساعدات مالية للمغرب بقيمة
 5مليارات دوالر ،تلتزم كل منها بنحو  1.2مليار دوالر .وقد بلغ
اندفاع السعودية ،إلبعاد امللكيات عن رياح الثورات ،حد اقرتا ٍح

" 46انقالب يف مواقف السعودية واإلمارات بخصوص قضية 'الصحراء املغربية'!" ،األيام
 ،2017/6/15 ،24شوهد  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/jMd3FK
 3" 47أسباب دفعت املغرب إىل إعالن قطع العالقات مع إيران" ،جريدة الرشق األوسط،
 ،2009/3/7شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/fbtUnk

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

(مل ينفذ) بانضامم املغرب واألردن إىل مجلس التعاون ،عىل
الرغم من البعد الجغرا ّيف( .((4وعىل الرغم من الفوائد االقتصاديّة
واالستثامرية من النهج السعودي مع املغرب ،تنامى لدى األخري،
عىل مدار السنوات املاضية ،شعور خادش لكربيائه ،ناجم عن نهج
سعودي يفرتض مسايرة املغرب لكل ما تتخذه السعودية من
خطوات ،حتى من دون تنسيق كاف أو تشاور مسبق .ويف هذه
النقطة ،ينظر املغرب إىل تاريخه وحارضه بوصفه ملكية عريقة
وعتيقة ،ذات نسب رفيع ورشيف ،ال يُنظر إليها كأنها "إمارة"
تابعة ،تسري يف فلك دولة بعينها مهام كان حجمها وحضورها.
لذلك ،وعىل الرغم من التعارض التقليدي التاريخي يف التوجهات
السياسية مع قطر ،فضّ ل املغرب ،خالل األزمة الخليجية الراهنة،
تأكيد استقاللية سياساته الخارجية من جهة ،مبا يبطن تحذي ًرا
ضمنيًا لبعض الدول الخليجية من املساس بـ "كربيائه" مقابل
الدعم املايل املقدم(.((4
وتجدر اإلشارة إىل أن هذا النهج املغريب الجديد سابق عىل
األزمة الخليجية؛ إذ ظهرت أوىل مالمحه خالل عام  ،2016إبان
األزمة الدبلوماسية الحادة بني إيران والسعودية ،واتخاذ األخرية
قرارها قطع عالقاتها الدبلوماسية بإيران ،يف ر ٍّد عىل تقاعس
الحكومة اإليرانية عن حامية البعثة الدبلوماسية والسفارة
السعودية يف طهران من اقتحام املحتجني حرم السفارة ،وإنزال
العلم السعودي ،والعبث مبمتلكاتها ،بعد إعدام اململكة رجل
الدين الشيعي البارز الشيخ منر النمر .ويف حني توقعت غالبية
املتابعني خطوة مامثلة من طرف املغرب عىل غرار ما جرى يف
أزمة البحرين عام  ،2009اقترصت االستجابة املغربية عىل بيان
يطالب "طريف الرصاع" بالهدوء وعدم التصعيد(.((5
يسود انطباع لدى كثري من دوائر صنع القرار يف الواليات املتحدة
وعدد من الدول الصديقة للسعودية ،أن ويل العهد الجديد محمد
بن سلامن ،يفتقد بحكم صغره سنه (من مواليد  ،)1985الخربة
السياسية التي متكنه من إدارة امللفات اإلقليمية املعقدة بطريقة
عقالن ّية ،وأن الحرب الكارثية يف اليمن وما خلفته من تداعيات
" 48انضامم املغرب واألردن ملجلس التعاون الخليجي ..فاتورة رابحة أم مكلفة؟" ،العربية
نت ،2011/5/11 ،شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/Reu46P
 49عصام الزيات 5" ،أسباب ترشح لك املوقف املغريب من األزمة الخليجية" ،إضاءات،
 ،2017/6/24شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/9x9Wf4
 50حسن األرشف" ،أزمة السعودية وإيران ..موقف املغرب يف امليزان" ،العريب الجديد،
 ،2016/1/24شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/hGWwmS

األزمة الخليجية
الطريق األخرى :دراسة في مواقف السودان والمغرب والصومال من األزمة الخليجية

إنسانية كبرية تجعله "محط شك" يف قراراته تجاه أزمة قطر( .((5من
هنا ،خيش صانع القرار املغريب من أن تأييد السعودية يف أزمتها مع
قطر قد يؤدي إىل سيناريوهات غري محسوبة عىل غرار أزمة اليمن.

•االستمرار يف "االستثناء املغريب" :صك املغرب رسميًا مصطلح
"االستثناء املغريب" ،بوصفه سمة وطنية متيزه من غريه من الدول
التي عصفت بها ريح الثورات .وقد تجىل ذلك يف االنحناء لعاصفة
الثورات عرب االستجابة النسبية للمطالب السياسية واالجتامع ّية
التي رفعتها حركة  20فرباير .وبهذا الوصف ،اتخذ املغرب
مجموعة من الخطوات اإلصالحية ،دستورية وسياس ّية ،متكن
مبوجبها من الحفاظ عىل االستقرار األمني والسيايس ،وتوسيع
املشاركة الحزبية والسياس ّية .وبخالف االستقطاب الذي ّعم
يف غالبية دول الثورات بني القوى العلامنية واإلسالمية ،أفرزت
االنتخابات الربملانية املتعاقبة أغلبية انتخابية لإلسالميني ،ممثلني
بحزب العدالة والتنمية الذي خط بدوره نه ًجا سياس ًيا إصالح ًيا،
يُعيل من قيمة امللكية ويحافظ عىل مكانتها ،ويحذر من املساس
بها ،ويدعو إىل إجراء اإلصالحات مبباركة منها أو بعدم مامنعتها.
ومع أن التجاذبات الحزبية وطبيعة الحكومة االئتالفية أفرزت
واق ًعا سياسيًا وتنمويًا هشً ا هدد التجربة اإلصالحية غري مرة ،فإن
املغرب مل يح ُذ حذو دول أخرى انقلبت عىل املسار االنتخايب،
حتى بعد تدخل القرص املليك يف أزمة تشكيل الحكومة الالحقة
حل
عىل االنتخابات الربملانية عام 2016؛ إذ اجرتح العاهل املغريب ً
سياسيًا يقوم عىل تكليف شخصية بديلة من رئيس حزب العدالة
والتنمية عبد اإلله بنكريان ،تكون من الحزب نفسه(.((5
تأسيسا عىل ما سبق ،يدرك صانع القرار املغريب أن األزمة مع
ً
قطر تتجاوز مسألة مواجهة التنظيامت اإلرهابية املصنفة دوليًا،
واالتهامات بتمويلها ،إىل قضايا أخرى أش ّد حساسية بالنسبة
إىل دول الحصار األربع ،هي عىل التحديد؛ الرغبة يف استئصال
وبخاصة ما وصل منها إىل الحكم يف
حركات اإلسالم السيايس،
ّ
الدول العربية ومنها املغرب .من هذا املنطلق ،جاء املوقف
املغريب نأيًا بالنفس عن أي استقطاب من شأنه أن يفجر الوضع
يل ،وخاصة أن البالد تعاين احتجاجات مطلبية واجتامعية
الداخ ّ
(((5
يف مناطق عدة من الريف املغر ّيب .
51 "There's Reason to Doubt Saudi Arabia's Charming New Crown
Prince," The Washington Post, 25/6/2017, accessed on 7/7/2017, at:
https://goo.gl/YDFw1Z
" 52قراءة يف تشكيلة الحكومة املغربية الجديدة ومستقبلها" ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،تقدير موقف ،2017/4/20 ،شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/tqp9xL
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•استياء ضمني من دول الحصار :تخفي العالقات االقتصادية
والشخصية الوثيقة بني املغرب وعدد من دول الحصار اختالفات
يف وجهات النظر ،وخالفات تصل إىل التعارض حول طريقة
معالجة بعض القضايا اإلقليمية .تربز مسألة االلتزام الخليجي
مساعدة املغرب اقتصاديًا من خالل التعهدات والوعود التي
تعرضنا لها بوصفها أبرز رسائل العتب املغربية عىل السعودية
ودول خليجية أخرى .فالتعهدات السابقة التي بدأت سخية
يف عا َم ْي  2011و 2012تباطأت إىل أن بلغت ح ّد "التقطري" يف
العسكري يف مرص ،فقد حل آجلُها
األعوام التي تلت االنقالب
ّ
يف عام  2016من دون أن تويف الدول بتعهداتها تجاه الرباط،
باستثناء قطر التي قدمت  500مليون دوالر من حصتها دفعة
واحدة عام  ،2014ومنحت هبات مالية إضافية يف العام ذاته
بقيمة  136مليون دوالر لتمويل مرشوعات زراعية وحيوانية(.((5
ومع أن بعض الدول الخليجية بررت تأخرها بانخفاض أسعار
النفط وتراجع عائداته ،فإن اهتاممها بالدعم االقتصادي ملرص،
بعد وصول عبد الفتاح السييس إىل سدة الرئاسة ،خلق شعو ًرا
بالخذالن لدى املغرب ،زادت حدته بعد تجاهل السعودية
واإلمارات مشاركته العسكرية يف عاصفة الحزم ،والتي ال تحظى
باإلجامع الشعبي الداخيل ،يف حني أنهام تستمران يف تقديم
املساعدات االقتصادية السخية ملرص ،عىل الرغم من رفضها
الرصيح املشاركة املبارشة يف التحالف العريب يف اليمن.
وقد فاقم األم َر تدهو ُر العالقات املغربية-الجزائرية ،ابتداء من
عام  ،2015نتيجة الرتاشق اإلعالمي املتبادل واالتهامات املتبادلة،
بدعم مرص جبهة البوليساريو ،واتهام مرص حزب العدالة
والتنمية باحتضان قادة من جامعة اإلخوان املسلمني املرصية،
وتحريض املغرب رسميًا عىل السييس(.((5
وتذهب بعض التحليالت إىل انزعاج مغريب واضح من اإلمارات
ومرص نتيجة دورهام يف ليبيا باالنقالب عىل اتفاق الصخريات
الذي رعته الدبلوماسية املغربية ،عرب جوالت طويلة إلنجاز حل
سيايس لألزمة الليبية ،وإرصار كال البلدين عىل تحجيم املجلس
الرئايس املنبثق من االتفاق ،مقابل دعم الجرنال املتقاعد خليفة
حفرت؛ األمر الذي أدى إىل تقليص الــدور املغريب يف األزمة
الليبية ،يف وقت تنخرط الجزائر بدور أش ّد فاعلية يف امللف
" 54الحكومة القطرية متنح املغرب هبة بقيمة  136مليون دوالر" ،جريدة القدس
العريب ،2014/8/24 ،شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/z4vQwo
" 55توتر العالقات املغربية املرصية بسبب 'البوليساريو'" ،روسيا اليوم،2015/1/3 ،
شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/ECZChC
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ذاته ،وتنسج عالقات مع مختلف القوى السياسية والعسكرية
الليبية ،وهو ما ترى الرباط أنه ال يصب يف مصلحة توجهاتها
املغاربيّة واألفريقية.

ً
ثالثا :الصومال وأرض الصومال:
مواقف متباينة
أما الدولة الثالثة التي تُعنى هذه الدراسة بتحليل موقفها من
األزمة الخليجية فهي الصومال التي تبنت موقفًا محاي ًدا من األزمة،
عكسه بيان وزارة الخارجية الصومالية يف  7حزيران /يونيو ،2017
بعد يومني من إعالن الدول األربع قطع عالقاتها الدبلوماسية مع
قطر؛ إذ طالب الدول الخليجية بحل األزمة وديًا يف إطار الجامعة
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي( ،((5بينام اندفعت جمهورية أرض
الصومال وعاصمتها هارجيسا إىل الوقوف بجانب الدول املحارصة
لقطر .وقد أ ّدت محددات داخلية وخارجية دو ًرا بارزًا يف اتخاذ
الدولتني هذين املوقفني املتباينني.
تتمتع مقديشو بعالقات دبلوماسية جيدة مع دول الحصار ومع
دولة قطر عىل السواء ،هذا إىل جانب العالقات التجارية بهذه
وخصوصا السعودية؛ وهو ما دفع السعودية إىل الضغط
البلدان،
ً
عليها لتأييد إجراءاتها ضد قطر ،مسلط ًة سيف العالقات التجارية
املميزة التي تستفيد منها حكومة الصومال بوصفها مصد ًرا أساس ًيا
لجلب العملة األجنبية الرضورية لعملية التنمية .فالصومال أحد
وخصوصا يف موسم
املصدرين األساسيني للامشية إىل السعودية،
ً
الحج .ويف ضوء ذلك ،دأبت الحكومات الصومالية املتعاقبة عىل تأييد
السعودية يف عالقاتها الدولية ،وتبنت مواقف مساندة لها يف أزماتها
اإلقليمية والدولية ،لعل أبرزها قطع مقديشو عالقاتها السياسية
والدبلوماسية بطهران بعد حادثة االعتداء عىل البعثة الدبلوماسية
السعودية يف إيران .وأكرث من ذلك ،كانت حكومة الصومال قد دانت
ترصيحات أدلت بها وزيرة خارجية السويد عام  ،((5(2015وانتقدت
فيها النظام القضايئ السعودي واصف ًة اململكة بأنها تستخدم أساليب
القرون الوسطى .وتذهب بعض التحليالت إىل أن املواقف السابقة
كانت بنا ًء عىل طلب رسمي من الرياض التي وعدت مقديشو بدعم
" 56الصومال تدعو لفض الخالفات الخليجية عرب الحوار" ،الخليج أونالين،2017/6/7 ،
شوهد يف  ،2017/7/5يف:
https://goo.gl/hH3FgL
" 57جمهورية الصومال تدين ترصيحات وزيرة خارجية السويد ضد اململكة" ،جريدة
املدينة ،2015/3/25 ،شوهد يف  ،2017/7/8يف:
https://goo.gl/kXGGAu

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

اقتصادي مقابل هذه املواقف لكنها مل تف به( ،((5ولعل هذا قد يكون
من األسباب التي دفعتها إىل رفض تبني املواقف السياسية للمملكة.
عم إذا تعرضت
وقد تضاربت ترصيحات املسؤولني الصوماليني ّ
مقديشو لضغوط سعودية لقطع عالقاتها مع قطر ،عقب إعالن
موقفها املحايد؛ فبينام نفى مصدر حكومي صومايل أن تكون
السعودية هددت بالده بقطع مساعدات إمنائية كانت اململكة
تعتزم تقدميها إىل الصومال ،أكد مسؤول حكومي آخر أن ستة
وزراء يف حكومة عبد الله فرماجو املنتخبة حديثًا ،تعرضوا خالل
زيارة للسعودية قاموا بها مؤخ ًرا ،لضغوط لقطع العالقات مع قطر،
وتهديدات بوقف املساعدات التنموية عن البلد( ((5الذي ال يزال
يتلمس خطاه باتجاه التحول الدميقراطي ،بعد تجربة طويلة من
انهيار الدولة دامت عقدين من الزمان.
وقد يكون لالنتقال السيايس الذي جرى يف الصومال بعد االنتخابات
الرئاسية التي جرت بداية عام  ،2017وفاز بها الرئيس عبد الله فرماجو،
أث ٌر يف هذا املوقف .فاالنتقال السلس مع وجود تأييد شعبي كبري
للرئيس أوجد استقرا ًرا سياس ًيا نسب ًيا ،انعكس بدوره عىل آلية صنع
القرار يف السياسة الخارجية؛ فعىل مدار األعوام املنرصمة مل يكن مثة
سياسة واضحة ومفهومة للصومال ،بحكم ظروف الحرب األهلية التي
عصفت به ،وكانت مواقفه الخارجية تنبع عادة من مبدأ التضامن
األخوي مع دول عربية بعينها .انطالقًا مام سبق ،فضل الصومال الحياد
يف األزمة الخليجية لتجنب اعرتاضات حزبية وشعبية ترفض االنحياز
وخاصة أن الخالفات البينية الخليجية
ألي طرف بتهم وذرائع مختلفةّ ،
عادة ما تحل يف إطار البيت الداخيل الخليجي.
ومن جهة أخرى ،يبدو أن ما جعل مقديشو تصمد أكرث أمام ضغوط
دول الحصار وإغراءاتها هو عالقاتها الوثيقة برتكيا؛ فهذه األخرية
تُعد من أبرز البلدان ذات الحضور الدبلومايس والتجاري والعسكري
بالصومال ،فقد أنشأت عالقات تجارية وثيقة مع مقديشو منذ
عام  ،2011وقدمت مشاريع تنموية ،وافتتحت أكرب سفارة وقاعدة
عسكرية لها يف الخارج يف العاصمة الصومالية مقديشو( .((6فالوجود
" 58الصومال :لهذا فضل الحياد يف األزمة الخليجية" ،موقع تكايا اإلخباري2017/6/18 ،
شوهد يف  ،2017/7/6يف:
https://goo.gl/UvA5us
" 59الصومال يرفض قطع عالقاته مع قطر ويفتح أجواءه لها برغم 'ضغوطات سعودية'"،
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العسكري الرتيك السابق للسعودية واإلمارات يف الصومال هو ما
بدل من االنحياز إىل دول
جعل موقف مقديشو ينحو إىل الحيادً ،
الحصار يف هذه األزمة ،بينام ميكن أن يكون املوقف الحيادي لكربى
دول االتحاد األفريقي؛ إثيوبيا والسودان واملغرب وجنوب أفريقيا ،قد
شجع الصومال أيضً ا عىل تبني املوقف املعتدل ذاته.
ويف الحصيلة؛ خلق املوقف املحايد من األزمــة الخليجية الذي
تبناه الصومال ،حالة من االستقطاب الداخيل بني القوى السياسية
واالجتامعية الصومالية؛ فبينام أشــادت قوى اجتامعية باملوقف
تجاهل ملصالحها مع
ً
ووصفته بالسديد ،رفضته قوى أخرى ورأت فيه
دول الحصار .وقد انعكس هذا االستقطاب عىل التظاهرة املساندة التي
قادتها مجموعة من منظامت التجمع املدين يف العاصمة الصومالية
مقديشو ،تأيي ًدا ملوقف حكومتها من األزمة ،وتضمنت شعارات تدعو
الحكومة إىل الحياد يف املواقف الخالفية العربية ،والدعوة إىل حلها
بالحوار والطرق الدبلوماسية .ويف املقابل؛ تعالت أصوات لتيار آخر
معارض ،قوامه بعض القوى السياسية والنخب االقتصادية التي تربطها
عالقات تجارية بالسعودية واإلمارات؛ إذ  -كام ذكرنا  -يُص ّدر الصومال
املوايش إىل السعودية ،بينام يستورد التجار الصوماليون أغلب السلع
التي تحتاج إليها البالد من ديب ،كام ترتبط أغلب هذه النخب بصالت
وثيقة بسفارات هذين البلدين(((6؛ ما جعل الحكومة الصومالية تحت
فضل عن
ضغط داخيل قوي ،وهي تتخذ موقف الحياد يف األزمةً ،
الضغط الخارجي من دول الحصار والتهديد بوقف املساعدات .لذلك
ميكن ع ّد املوقف الصومايل نتا ًجا أساسيًا لهذه التوازنات والضغوط
القوية التي تعيشها مقديشو يف أهم مرحلة من تاريخها؛ كونها مل ترسخ
بعد تقاليد دميقراطية يعتمد عليها يف الحكم.

اإلمارات عىل وجه التحديد( ،((6مستفيدة من انفصالها شبه التام عن
الصومال ،واستقرار األوضاع النسبي الذي متتعت به مقارنة بالجنوب
الذي يعاين توترات أمنية مستمرة .لذلك مل يكن موقفها الداعم لدول
الحصار ،والذي أعلنته وزارة خارجيتها ،مفاجئًا أو جدي ًدا(.((6

خاتمة
كشفت األزمة الخليجية عن الخلل القائم يف عالقات دول الحصار
مع الدول الثالث التي تتناولها هذه الدراسة ،كل عىل حدة ،واملتمثل
بالفوقية يف تعامل السعودية واإلمارات ،والقائم عىل ثنائية محدد
املساعدات االقتصاديّة ،من دون أخذ مخاوفها وهواجسها يف االعتبار
فضل عن أن دول
من جهة ،ونزوعها االستقاليل من جهة ثانيةً .
الحصار تفتقد تعاطف شعوب هذه الدول معها يف األزمة.
درسا تجريب ًيا
ولذلك ،ميكن أن تكون طرق إدارة األزمة الخليجية ً
خصوصا تغييبها
عم ميكن أن تخلّف هذه الطرق من تداعيات،
ً
ّ
دور املنظامت اإلقليمية مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجامعة الدول العربية ،اللذين يُفرتض بهام أن يكونا املكان املالئم
لحل األزمات العربية البينية.
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