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 قراءة استشرافية: الوقائع والمآالت،األزمة الخليجية وتداعياتها
The Repercussions, Present Reality and Future Trajectories of the
Gulf Crisis: a Forecasting Approach

 بين دولة قطــر والدول األربع؛،"ــمى إعالم ًيا "األزمــة الخليجية
ُ فــي خضــم األخذ والر ّد على ما
ّ س
 يمكــن مقاربة هذه المســألة من عدة طــرق تحاول، ومصــر، والبحريــن، واإلمــارات،الســعودية
َ
التفكيك
، ويســتلزم اختــاط األوراق في هذا المشــهد المعقد.الورقــة تســليط الضوء عليها
ً
ً
 وثمة "إجهاض" لربيع،و"اشتباكا" من جهة أخرى
،"تشابكا" من جهة
وإعادة التركيب؛ ألن ثمة
ٌ
ٌ
 وهناك قــوى سياســية متعلقة،ضاربــة جذورهــا في العنــف
دكتاتوريــة
 وثمــة،مأمــول
عربــي
ٍّ
ٍ
 ال يمكــن وصــف الخالفــات بيــن قطــر والــدول األربــع. وأطروحاتهــا مفارقــة للعصــر،باألوهــام
ّ أن
وتم تجاوزه
ّ ،كل ذلك التاريخ أصبح وراء الجميع
ّ  ولكن ســاد اعتقاد لدى البعض.بالحديثة
 وهو توصيف غيــر دقيق بدليل تجدد،بســبب المســتجدات التــي أحدثها قيام الدولــة الحديثة
.األزمة بحدة أشد
. اإلرهاب، اإلخوان المسلمون، الربيع العربي، األزمة الخليجية:كلمات مفتاحية
This paper will attempt to approach the present crisis between Qatar and a group
of four countries formed of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and
Egypt from a number of perspectives. The complexity of the present situation
means that a process of deconstruction is required before the problem can be
solved. Specifically, the present crisis reveals how the countries involved are both
intertwined and in conflict, simultaneously; and how the players in question are
in conflict over attempts to undo the Arab Spring. The conflicts between Qatar
and the remaining countries have roots which stretch into history, and they also
demonstrate that any belief that the birth of the modern nation-state would end
those rivalries was misguided.
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يف خضم األخذ والر ّد عىل ما ُس ّمى إعالم ًيا "األزمة الخليجية" ،بني
دولة قطر والدول األربع؛ السعودية ،واإلمارات ،والبحرين ،ومرص،
ميكن مقاربة هذه املسألة من عدة طرق .األوىل هي طريق الحامس
السيايس لوجهة نظر تنترص لهذا الفريق أو ذاك ،والنظر إىل املشهد
نظرة قطاعيّة تركز يف جزء منه وتغفل اآلخر .والطريق الثانية هي
طريق الدبلومايس الذي يُق ِّدم اإليجابيات ،ويتمنى ألّ يأيت أحد
عىل السلبيات .أما الطريق الثالثة ،فهي طريق األكادميي الذي يرى
املشهد يف كلياته من منظور "الطائر" ،ليس فقط يف تجلياته الحالية،
ولكن التاريخية ،وهذا ما سأحاول أن أق ِّدمه يف هذه الورقة .وأنا
أجزم بأ ّن ما سأعرضه ليس بالرضورة نهائ ًيا ،وليس بالرضورة ُمرض ًيا
للبعض و ُمغض ًبا آلخرين ،ولك ّنه محاولة ،سأكون سعي ًدا إن تب ّنى أحد
مناقشتها واإلضافة إليها وتصحيح أخطائها.
وسأبدأ بعدد من التمهيدات التي أراها رضورية؛ األول عن اإلرهاب
ومنابعه يف تاريخ العرب والرشق األوسط املعارص ،والثاين عن حركة
اإلخوان املسلمني ،وصولً إىل مناقشة األحداث الجارية يف املقام األخري.
َ
التفكيك وإعادة الرتكيب؛
يستلزم اختالط األوراق يف هذا املشهد املعقد
ألن مثة "تشابكًا" من جهة ،و"اشتباكًا" من جهة أخرى ،ومثة "إجهاض"
لربيع عر ّيب مأمول ،ومثة دكتاتورية ضاربة جذورها يف العنف ،ومثة قوى
سياسية متعلقة باألوهام ،وأطروحاتها مفارقة للعرص.

متثّل األزمة الخليجية ،يف تقديري ،أمام هذا التشابك ع َرضً ا ملرض أعمق؛
هو محاولة العرب الولوج إىل العرص ،ومواجهة التحديات الكربى التي
تعصف بحارضهم وته ّدد مستقبلهم .ولك ّن كث ًريا منهم يريد أن يقف
يف وجه الواقع ومتطلبات العرص وروح التطور ،بل يتعامل مع الظواهر
السياسية عرب ر ّدات فعل ،من دون حساب دقيق وعقالين لالستحقاقات.

اإلرهاب :المفهوم وتطوره
أشار أول تعريف لـ "اإلرهاب" يف املوسوعة الربيطانية Encyclopedia
 Britannicaيف طبعات سبعينيات القرن املايض إىل أ ّن اإلرهاب يف
الرشق األوسط هو من أعامل "املجموعات اإلرهابية الصهيونية"
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التي تلجأ إىل "استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية" ،وذلك يف
أي رضب من رضوب "اإلرهاب"
الوقت الذي مل يكن قد تك ّون بعد ّ
خارج إرسائيل .ثم تط ّور األمر مع بروز جامعات املقاومة الفلسطينية
باجتهاداتها املختلفة ،فت ّم تحويل مفهوم اإلرهاب إىل "تلك الجامعات"
بد ًءا مبنظمة التحرير الفلسطينية وانتها ًء بحركة املقاومة اإلسالمية،
حامس .وكان املوقف العريب بصفة عا ّمة يرى أ ّن تلك القوى هي قوى
"مقاومة لالحتالل" ،ومع الزمن تخلّص بعضها من تسمية "اإلرهاب"،
فضل عن أن قوى أخرى جديدة
وبقيت قوى أخرى توصف بهً ،
التصق بها هذا الوصف .إذًا ،التصق مفهوم اإلرهاب يف وقت ما بدول
أو جامعات أو حركات مقاومة .وهو مفهوم نسبي؛ فاملجاهدون يف
أفغانستان كانوا "إرهابيني" من وجهة نظر االتحاد السوفيايت ،وهم
رجال تحرير ومقاومة يف نظر الواليات املتحدة والغرب والعرب.
ومن هنا ،تتمثّل النقطة األساس يف أن "اإلرهاب" كان وال يزال تعب ًريا
سياس ًيا ،يحظى باإلجامع يف بعض األوقات ،ويكون محل خالف يف
أوقات أخرى.

مشهد "اإلرهاب" قبل  11سبتمبر
وبعده
جمعتني ،يف النصف الثاين من سبعينيات القرن املايض ،دعوة عشاء
بزبيغنيو برجينسيك ،مستشار الرئيس األمرييك جيمي كارتر لألمن
القومي ،مع مجموعة صغرية ج ًدا مل يتجاوز عد ُدها عد َد أصابع اليد
الواحدة .قال برجينسيك يف تلك الجلسة إنه مثة خطّة لخلخلة االتحاد
السوفيايت من "خارصته اللينة" .وعندما سألنا عن املقصود بـالخارصة
اللينة ،قال" :الجمهوريات اإلسالمية" .مل يحمل الضيوف ذلك الكالم
تبي بعد الغزو السوفيايت ألفغانستان ،أن
عىل محمل الج ّد ،ولكن ّ
وخصوصا بعد أن استقبل الرئيس رونالد ريغان يف
املوضوع ج ّدي،
ً
الثامنينيات ممثيل املقاومة األفغانية ،وقال جملته املشهورة وهو
يلتقط معهم صورة تذكارية" :هؤالء يذكرونني باآلباء املؤسسني
للواليات املتحدة".
تدفق اآلالف من "املجاهدين" العرب ،مرصيني وخليجيني وغريهم
من مناطق الرشق األوسط عىل أفغانستان ،وعضّ دت تلك املجموعات
مؤسسات حكومية وأهلية ،نرص ًة للشعب األفغاين؛ ذلك أ ّن األفغان
"إخوة يف اإلسالم" .وفُتحت أبواب التربعات وتدفقت األموال ،بل إ ّن
عمل سياس ًّيا
أجهزة رسمية مخابراتية دخلت عىل الخط .كان ذلك ً
استخدم أو استفاد من "أفكار" عا ّمة قابلة ألن تنترش وتسود،
وتجذب الشباب ،وهي أفكار "الجهاد" .ودخلت الواليات املتحدة
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معرتك الجهاد يف أفغانستان ،ومعها خطة خروج  ،Exit Strategyيف
حني أ ّن اآلخرين دخلوها بال خطط ت ُذكر.
تغيت بوصلة واشنطن يف النظر إىل تلك
وبعد أحداث  11سبتمربّ ،
املجموعات املنفلتة يف الرشق األوسط بد ًءا من أفغانستان ،وليس
انتهاء بالبوسنة والهرسك أو بعض الدول األفريقية .وصار الجميع
يتحدث عن "محاربة اإلرهــاب" ،ذلك "البعبع" الذي له أشكال
مختلفة ألناس وجامعات ودول.
زاد من أمر اإلرهاب ،أو ما يُس ّمى لدى بعضهم "اإلسالم السيايس"،
ارتفا ُع موجته التشددية املتوحشة ،وما قامت وتقوم به الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية؛ فقد تب ّنت أيديولوجيا مذهب ّية شيع ّية لتوسيع
نفوذها ،غذّت ،يف الطرف اآلخر ،عداء مذهب ًيا ُسن ًّيا ملواجهة هذا
النفوذ .وزاد من خلط األوراق توافر أموال يف دول الخليج قابلة،
تحت شعارات وعواطف إميانية ،ألن تتدفق عىل "املجموعات" التي
ُس ّميت "جامعات العمل الخريي" والتي وجدت لها ،م ّر ًة أخرى،
من يتعاطف معها ويدعمها .وهكذا ،اختفت الخطوط بني "العمل
الخريي" ،و"العمل الجهادي" ،و"اإلرهاب" .ولذلك ،فال غرابة أن يقول
عدد من الخليجيني املعتقَلني يف غوانتنامو إنهم كانوا يف أفغانستان
لـ "العمل الخريي".

مشهد التدخالت :ورقة يانصيب
بال بوليصة تأمين
مت مطالعة عن "دول مجلس التعاون والربيع العريب" ،يف سنة
ق ّد ُ
(((
 ،2012وضمنتها معادلة ،عدت إىل رشحها مط ّو ًل يف وقت الحق .
وفحوى املعادلة" :اشرتت دول الخليج بطاقة يانصيب يف الربيع
العريب ،ولكن دون بوليصة تأمني" ،وقد كتبت آنئذ" :اعتقد البعض يف
البداية أن موجة التغيري يف البالد العربية ،يف بداية العقد الثاين من
القرن الواحد والعرشين ،هي مثل األفالم العربية القدمية ،والتي دامئًا
ما تنتهي بنهاية سعيدة .وال يزال البعض ينتظر ذلك ،إال أن االنتظار
يف رأيي سيطول" .وقد طال بالفعل ،وأمامنا زمن طويل قبل اتضاح
الرؤية ،وقبل أن ينجيل الغبار.
قامت دول الخليج ،عا ّمة ،بتقديم مساعدات مالية ومعنوية
وعسكرية وإعالمية ألطراف يف دول الربيع العريب ،وشمل ذلك
 1محمد غانم الرميحي" ،الخليج والربيع العريب :ورقة يانصيب دون بوليصة تأمني"،
ورقة مقدّمة يف ندوة دول مجلس التعاون الخليجي :السياسة واالقتصاد يف ظل املتغريات
الدولية ،منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
الدوحة.2014/12/8-6 ،

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

مساعدات لقوى تراجعت أو انقلبت عىل "الربيع" .لست هنا يف
مكان الحكم عىل الخطوة الصحيحة أو الخاطئة ،ولكن من أجل
القول إ ّن ً
تدخل حدث بطرق مختلفة بعضه بطلب أمرييك((( ،ولكن،
من دون خطط واضحة ملا يُراد تحقيقه ،وأيضً ا من دون خطة خروج،
كام كان األمر يف أفغانستان .إال أ ّن األمر اختلف هذه املرة عنها يف
أفغانستان ،فقد اختلفت دول خليجية فيام بينها ،عىل تحديد القوى
واملجموعات التي يجب أن ت ِ
ُناص ،بل إ ّن بعضها اتخذ موفقًا ضد
بعض من خالل منارصة "أصدقاء" يف تلك الساحة أو هذه .هنا يكمن
أحد املوضوعات الخالفية التي تفاقمت بعد ذلك ،عندما انضمت
إليها عنارص أخرى ،مستَج ّدة أو قدمية ُج ّددت.

اإلخوان المسلمون والخليج
تُع ّد حركة اإلخوان املسلمني حركة سياسية بغطاء إسالمي ،نشأت
وتط ّورت يف مرص ،بعد أن تح ّولت مرص إىل ملكيّة((( بعد ثورة سنة
 .1919وكانت مرص وقتها متوج بحركات وطنية ،منها الحديث ومنها
التقليدي .بدأ حسن الب ّنا ،مؤسس الحركة ومرشدها األول ،دعوته يف
نهاية عرشينيات القرن العرشين ،ومل يكن بعي ًدا عن التأث ّر بعدد من
الحركات األخرى ،منها تجربة امللك عبد العزيز بن سعود يف الجزيرة
العربية ،ومنها تجارب أخرى ،بعضها أورويب مييل إىل الفاش ّية .وحملت
الحركة أفكا ًرا عا ّمة نهايتها العودة إىل الخالفة ،غري أنّها تطورت يف
الثالثينيات واألربعينيات والخمسينيات من القرن املايض ،وأنشأت
لها فرو ًعا ،كربت أو صغرت ،يف بعض البالد العربية .خاضت الحركة
يف مرص م ًّدا وجز ًرا يف العمل السيايس العام؛ ففي بعض األوقات
سايرت امللك املرصي ،فؤاد ومن بعده فاروق ،ويف أوقات أخرى
اختلفت معهام ،كام سايرت بعض األحزاب الكربى املرصية ،كالوفد،
ويف بعض األوقات التزمت مع ما كان يُسمى "أحزاب األقل ّية" ،غري
أنها احتفظت بأفكار منها إقامة الخالفة ،وعودة العرص الذهبي
توسعها التطورات االقتصادية
للمسلمني كام تراه .وساعد الحركة يف ّ
واالجتامعية يف مرص والجوار العريب.
بنا ًء عىل ذلك ،ترمي حركة اإلخوان املسلمني إىل "تغيري الواقع" ،وهو
ما جعلها غري بعيدة عن حركة الضباط األحرار سنة  ،1952التي
ُس ّميت "ثورة" ،بل إ ّن بعض القادة يف مجلس قيادة الثورة كانوا
إخوانًا مسلمني أو إخوانًا سابقني .كان للحركة طموح إىل السلطة،
2 Hillary Clinton, Hard Choices (New York: Simon & Schuster, 2014).
 3كانت مرص قبل ذلك سلطنة ،وكان أحمد فؤاد سلطانًا ،غري أ ّن بريطانيا التي اعرتفت
يل ملرص أعلنت امللك أحمد فؤاد عام  1921ملكًا عىل مرص.
باستقالل شك ّ
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وقد كان اإلخوان مشمولني بعطف الثورة بعد قيامها ،إىل درجة
الحل الذي شمل جميع األحزاب السياسية السابقة،
استثنائهم من ّ
الدموي مع عبد النارص ورفاقه عىل مراحل أوقع بهم
إالّ أ ّن صدامهم
ّ
"النكبة األوىل" .وعىل إثر هذه النكبة هاجر عدد منهم إىل الخليج
أو ُه ِّجروا إليه ،وذلك يف الوقت الذي بدأت دوله تستقبل التدفقات
األوىل من خريات النفط وتتح ّول بالتدريج إىل بناء الدولة الحديثة.
ومن هنا كانت دول الخليج يف حاجة إىل األيدي العاملة املدربة،
وخصوصا يف قطاع التعليم املتوسع ،فتمت االستعانة بعدد كبري من
ً
كل دول الخليج تقري ًبا ،ويف مواقع رئيسة
اإلخوان يف هذا القطاع ،يف ّ
أخرى .إىل جانب ذلك ،كان للمجتمع الجديد الذي احتضن اإلخوان
جملة من األهداف؛ منها الوقوف أمام ما اعتقد بعض قادة الخليج
أ ّن عبد النارص يدعو إليه؛ أي "االشرتاكية" و"تغيري األنظمة العربية".
واختلط هنا اإلسالم امل ُس ّيس الذي يحمله اإلخوان مع اإلسالم الشعبي
يف الجزيرة العربية .وقد استخدم اإلخوان ،عامة ،شيئًا من التق ّية ،أي
عدم الدعوة العلن ّية إىل أفكارهم السياسية يف البالد املضيفة .واستمر
ربا حتى نهاية سبعينيات القرن العرشين،
الوضع عىل هذه الشاكلة ّ
وقد كان مكسبًا للقوى اإلخوانية وملتخذي القرار يف الخليج ،عىل
ح ّد سواء.
خصوصا يف "محاربة ال َك َف َرة"
بعد ذلك ،اتُخّذ الخليج مكانًا للحشد،
ً
الذين احتلوا أفغانستان .ومل تكن أجهزة الواليات املتحدة بعيدة عن
هذا التحشيد ،بل إ ّن كث ًريا م ّمن ُج ّند من أبناء الخليج للذهاب إىل
أفغانستان ُج ّند يف الواليات املتحدة(((.
وعىل الجانب اآلخر ،تأث ّر بعض الطالب الخليجيني الذين ذهبوا إىل
مرص للدراسة بحركة اإلخوان ،وكانت بعض دول الخليج فقرية وتحت
حكم الربيطانيني؛ وقد ش ّجع هذا "العودة إىل اإلسالم" .وهكذا ،وجد
هؤالء يف حركة اإلخوان "مالذًا نضال ًيا" ،وعند عودتهم إىل بلدانهم
أسسوا جمعيات حملت يف البداية اسم "اإلرشاد" ،ثم "اإلصالح"،
كل من الكويت والبحرين واإلمارات .وقد خضعت هذه
وذلك يف ّ
الجمعيات للش ّد والجذب مع السلطات املحلية ،ف ُحلّت "جمعية
اإلصالح والتوجيه االجتامعي" اإلماراتية سنة  ،(((1994أ ّما يف البحرين
والكويت فال تزال متارس نشاطاتها .ويف السعودية ،مل يكن لإلخوان
أن يعملوا بالسياسة جها ًرا ،فتح ّول بعضهم إىل "دعوات السلف"،
أي خلط أفكار إخوانية بأفكار دين ّية محل ّية ،وتشعبت بعض فرقهم
 4كان عبد الله عزام هو ع ّراب هذا التجنيد ،وكان يعقد مؤمتراته تار ًة يف مكّة وأخرى يف
الواليات املتحدة.
 5انظر :منصور النقيدان" ،اإلخوان املسلمون يف اإلمارات :التمدد واالنحسار" ،ديب :مركز
املسبار للبحوث والدراسات ،2013/9/16 ،شوهد يف  ،2017/7/15يف:
http://bit.ly/1ODAl81
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إىل عدد من الجامعات ،منها الرسورية وغريها .حصل األمر نفسه
يف الكويت التي هاجر إليها بعض السلفيني العرب الذين ش ّجعوا
أتباعهم عىل العمل يف السياسة املبارشة؛ ومن أبرزهم الداعية
رصا قياديًّا
السلفي املرصي عبد الرحمن عبد الخالق الذي كان عن ً
يف مجموعة من الطلبة السلفيني يف املدينة املنورة ،ثم هاجر إىل
مدرسا فيها ،ومن ث ّم األب الروحي للسلفية الكويتية،
الكويت ليصبح ًّ
وقد ُمنح عبد الخالق الجنسية الكويتية سنة .2011
كل ذلك ،أنتج التعليم يف بلدان الخليج ،والذي قاده إما
وإىل جانب ّ
(((
اإلخوان ،وإما الخ ِّريجون املحليون من محازبيهم  ،خلطة إخوانيّة،
قبلية ،دعوية ،بدوية ،إغاثية وخرييّة ،التحق بها العديدون ألسباب
ُحصن بسوء أوضاع املسلمني يف مناطق
كثرية؛ منها الوعي غري امل َّ
عديدة من العامل ،وتوق فئة الشباب إىل االنخراط يف تنظيامت
متنحهم أهم ّية ،والتثقيف الخاطئ ،وعوامل أخرى عديدة.
وبإيجاز ،كان مث ّة عدد من العوامل التي جعلت من حركة اإلخوان،
وما تف ّرع عنها من جامعات ،تجد لها مكانًا يف الخليج وبرضا اإلدارات
السياسية املختلفة ،نتيجة مسايرة أو توظيف أو حتى استخدام م ّهد
الطريق أمام هذه الجامعات.
غري أ ّن ما ينبغي لنا قوله هنا أ ّن تلك الجامعات التزمت إىل ح ّد
صح التعبري ،إالّ يف حدود ضيقة ،من
بعيد السلم األهيل ّ
املحل ،إن ّ
قبيل محاولة االنقالب يف عامن سنة  ،1994التي خطّط لها اإلخوان،
وكشفتها املخابرات املرصية التي أبلغت بشأنها السلطات العامنية.
كام يجب أن نشري ،هنا ،إىل أ ّن الواليات املتحدة وبريطانيا مل تدرجا
حركة اإلخوان يف قامئة اإلرهاب ،عىل الرغم من أنهام شكّلتا لجانًا
فنيّة  -سياسية ،للنظر يف املوضوع .وهذا بخالف بعض الدول العربية
التي أدرجت الحركة يف قوائم اإلرهاب ،مع أ ّن بعض املجموعات
املنتمية إىل الحركة ال تزال تعمل يف بعض دول الخليج.
وما يثري دول الخليج من الحركة هو عالقتها بإيران اإلسالمية ،وقد
اعرتف بعض قادة اإلخوان بتلك العالقة ،بل ودعمهم املا ّيل للجمهورية
اإلسالمية الناشئة ،هذا إىل جانب العديد من الكتابات املوث ّقة للعالقة
بني الحركة وإيران(((.
 6عىل سبيل املثال ،شغل اإلخواين اإلمارايت سعيد سلامن وزارة التعليم لفرتة طويلة من
الزمن ،انظر :املرجع نفسه .هذا إىل جانب النواب والوزراء من ذوي امليول اإلخوانية يف
البلدان الخليجية األخرى.
مثل ،حديث القيادي اإلخواين يوسف ندا ،وهو مبنزلة وزير املال يف التنظيم الدويل
ً
7
لإلخوان ،عن أ ّن الجامعة يف وقت ما م ّولت حكومة الثورة اإليرانية باألغذية ومواد البناء
وحتى باألسلحة ،انظر" :العالقة الدولية لإلخوان كام يراها يوسف ندا ح  ،"2الجزيرة نت،
 ،2005/1/10شوهد يف  ،2017/7/14يف:
http://bit.ly/2ulqKTB
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أزمتا  2014و2017
ال ميكن وصف الخالف القطري  -السعودي بالحديث؛ فقد حدثت
بعض املناوشات عىل الحدود يف منطقة الخفوس سنة  ،1992وهي
جزء من مجموعة صدامات محدودة جرت بني دول الخليج يف
الربع األخري من القرن العرشين بسبب خالفات حدودية كانت تجد
صح التعبري،
طريقها إىل التسوية من خالل "دبلوماسية صامتة" ،إن ّ
أحيانًا ،ودبلوماسية علنية أحيانًا أخرى.
كام كانت مثة خالفات قطرية  -إماراتية ،بعضها من ج ّراء موقف
إمارا ّيت أبدى استياءه من طريقة تداول السلطة يف قطر التي يرى فيها
بعض الخليجيني تشجي ًعا للتغيري غري املربمج يف الحكم .وكان تسلسل
نظام اإلمارة يف قطر قد خضع لتجاذبات هي من طبيعة الحكم يف
املجتمع التقليدي يف الخليج ،ما قبل الدولة الحديثة وصدور الدساتري.

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

منتظر أن تهدأ العاصفة ،حتى مل يعد مكان للدبلوماسية الهادئة،
وهي دبلوماسية كان يجب أ ْن تكون فاعلة وواضحة قبل بدء األزمة.
فانفجرت األزمة التي ساعد عىل تفاقمها الوضع القائم ،خاصة ضغط
عامل أسعار النفط املرتاجعة وضغوط الحروب املتأججة يف الجوار،
وأصبح الخليج يف موقع ما يُعرف بـ "سجناء الجغرافيا".
انفجرت األزمة األوىل سنتي  2013و ،2014بني قطر من جهة،
والسعودية واإلمارات والبحرين من جهة أخرى .وقتها ،ت ّم تجاوز
ونصت عىل يشء
الخالف بتوقيع وثيقة ،ظهرت إىل العلن مؤخ ًراّ ،
من التوافق(((.

أ ّما الخالف القطري – البحريني ،فلم يكن فقط بسبب جزر َح َوار
التي صدر قرار ملزم من محكمة العدل الدولية بشأنها سنة ،2001
ولكن أيضً ا بسبب خالفات تاريخية بني العائلتني الحاكمتني ،لقربهام
من بعضهام وتاريخهام املشرتك.
اعتقد البعض ،بعد اليرس االقتصادي وتسلّم جيل مختلف من
كل ذلك
القيادات ،وعدم فاعلية البحث يف األوراق القدمية ،أ ّن ّ
التاريخ قد أصبح وراء الجميع ،وت ّم تجاوزه بسبب املستجدات التي
فضل
أحدثها قيام الدولة الحديثة وترسيم الحدود وزيادة الرثوةً ،
ربا عىل األقل توقّع الجيل
عن التهديدات املشرتكة من الخارج ،أو ّ
الجديد من أبناء الخليج أ ْن يُبنى عليه توافق واسع يف حوض الخليج؛
بسبب الحتمية الجغرافية واملصلحية.
أخ ًريا ،ال ميكن أن نتجاوز دور العامل الشخيص .وهنا ،تربز شخصية
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين الذي كان يطمح إىل أن تؤدي قطر
دو ًرا أكرب يف محيطها ،ويستفيد شعبها من الرثوة الجديدة الضخمة،
يزف قطر إىل الحداثةّ ،
وكان يريد أن ّ
ويزف الحداثة إىل الجوار،
بطريقته ومفهومه ،فخطّط لـ "تنمية انفجاريّة" ،ق ّدمت لقطر عد ًدا
من املرشوعات التنموية املهمة ،يُشهد لها بالكفاءة ،وال س ّيام يف
قطاعي التعليم والثقافة ،األمر الذي عاد بالنفع عىل سائر القطريني.
ثم اتخذ الشيخ حمد من قناة الجزيرة الفضائية منطلقًا ملا يُعرف اآلن
بـالدميقراطية للخارج  ،Offshore democracyمن دون أن يعمل،
ألسباب مختلفة ،عىل تب ّنيها محليًّا .لذلك ،ظهر يف تلك السياسة
يشء من االزدواجية ،وكانت السياسة الخارجية القطرية قد نجحت
يف إقالع قطر عامل ًّيا ،ساعدها يف ذلك الدخل واالستثامر الضخم يف
كل ذلك ،والجوار إ ّما صامت عىل مضض وإما
السوق الدولية .حصل ّ

قليل بانضامم مرص
أ ّما أزمة سنة  ،2017فقد تغريت املعادلة فيها ً
إىل الدول الخليجية الثالث .ويكمن الخالف املعلن يف أ ّن الدوحة
كانت ترى أ ّن العالقات الخليجية البينية ال يعرتيها خالف يف امللفات
كل االتساق مع السياسات العامة
األساسية ،وأ ّن الدوحة متسقة ّ
للبيت الخليجي ،إال أنّها ترى أ ّن بقية عالقاتها مع العاملني ،العريب
والدويل ،هي جزء من سيادتها التي يجب ّأل ينازعها عليها أحد ،ومن
ث ّم فهي تترصف بنا ًء عىل ذلك .وتحاجج الدوحة بأ ّن سياساتها تساند
الشعوب التي تغ ّولت عليها األنظمة .وفيام يخص ملف اإلخوان
املسلمني ،فإن الدوحة ترى أ ّن عد ًدا من دول الخليج قد استخدمهم
أداة يف وقت ما.
من الجانب اآلخر ،ترى الدول الخليجية الثالث ،ث ّم مرص ،أ ّن الوقت
رص الصفوف ملواجهة املخاطر الكربى الشاخصة ،وأ ّن
هو وقت ّ
سياسات الدوحة مع املنظامت والدول الخارجية ترض األمن املشرتك
للخليج ،وكانت اإلشارة إىل مرص بالذات التي خاصمتها الدوحة .يف
حني ترى الدول الخليجية الثالث أن تعضيد الدولة املرصية القامئة
ليس مهمًّ لألمن املرصي فقط ،ولك ّنه أكرث أهمية لألمن العريب ،وأ ّن
ضعف مرص ضعف للصف العريب الذي يواجه تحديّات كربى يف
فضل عن استضافة الدوحة بعض املعارضات
أكرث من جبهة ،هذا ً
 8هنا تأخرت الدبلوماسية الخليجية يف نرش الوثيقة بالرسعة الالزمة ،وهو دليل جز ّيئ عىل
أ ّن الشفافية مل يُعمل بها وقتها.
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الخليجية ،وعدد من امللفات الفرعية األخرى ،كملف الجزيرة ،وبعض
متس أمنها الوطني الداخيل ،وهي
امللفات التي ترى الدول األربع أنّها ّ
حق فهمها ،ومل تأخذ املوضوع
تتهم الدوحة بأنّها مل تفهم هذه األمور ّ
بالجدية التي يراها اآلخرون.
ومع ذلك ،ينبغي لنا أن نالحظ أ ّن األزمة مل تنفجر إالّ مع التغيري يف
موقف اإلدارة األمريكية الجديدة حيال عدد من املوضوعات.

سيناريوهات متوقعة
تبدو الخسارة يف حال استمرار األزمــة واضحة املعامل؛ فمجلس
التعاون لدول الخليج العربية الذي بُذل فيه جهد ضخم ليك يخرج
إىل الوجود ويحقق ما تحقق حتى اآلن يتع ّرض لضغوط حقيقية،
ستفيض باملنطقة كلّها إىل االنكشاف .كان هذا املجلس ر ًّدا سياس ًّيا
ملجموعة من اله ّزات والزالزل الضخمة؛ منها التغيري الثوري يف إيران،
والحرب اإليرانية  -العراقية ،وتراجع دور القوى الغربية يف األمن
اإلقليمي .ومن ث ّم ،لن يكون أمام الدول الصغرية واملتوسطة يف
بكل جديّة عن مخرج يحفظ للجميع
منظومة الخليج إالّ البحث ّ
املبني عىل الثقة .أما القوى اإلقليمية
أمنهم ويساعد عىل االستقرار ّ
التي تحاول الدخول عىل الخط ،فحتى إن كانت تحاول املساعدة ،فإ ّن
غض النظر عنها.
لها أجندتها الخاصة ،ومن الخطأ السيايس الجسيم ّ
حل الخالف يف البيت
ولذلك ،أرى أ ّن أول ما يجب اإلرصار عليه هو ّ
الخليجي سلم ًّيا ،والخطوة الثانية هي النظر الجا ّد يف شكل من
ّ
أي حركة سياس ّية ،مهام
ن
أل
ار،
ر
الق
اتخاذ
يف
الشعبية
املشاركة
أشكال
ّ
ّ
كان غطاؤها األيديولوجي ،ال تنتعش إالّ يف حالة الفراغ السيايس .وقد

وصلت دول الخليج يف العقود الخمسة املاضية إىل نضج اجتامعي
وسيايس وثقايف ،وهو األمر الذي يدفعها إىل إيجاد وسائل للمشاركة
يف القرار ،من خالل مؤسسات حديثة ،يكون للشعب فيها رأي مبارش.
فإن كان القلق اليوم من تنظيامت سياسية مؤدلجة بالدين ،فليس
مث ّة ما مينع من قيام جامعات أخرى لها أيديولوجيا أخرى .هذا إىل
جانب رضورة صناعة "منظومة فقهية جديدة" ،تضع الخط الفاصل
والواضح بني ال ّدين والسياسة ،حتى ال يُستغّل ال ّدين الذي يؤمن به
الشعب ويتح ّول إىل مطيّة سياسيّة.
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صـدر حديـ ًثا

الجيش والسياسة :إشكاليات نظرية ونماذج عربية

يف كتابه "الجيش والسياسة :إشكاليات نظرية ومناذج عربية" ،الصادر حديثًا عن املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ( 224صفح ً
ومفهرسا)،
ة من القطع املتوسط ،موثقًا
ً
يعالج عزمي بشارة نظريًا بعض العنارص الرئيسة يف إشكالية الجيش والسياسة ،انطالقًا
من واقع البلدان العربية ،ويقارب تحليليًا مناذج عربيةً ،استنادًا إىل التجربة العينيّة ،ويفحص
نظريًا مقوالت رائج ً
ة من مصادر أكادميية غربية ،بنا ًء عىل التجربة .كام يبحث يف العالقة
فاصل بني الجيش والسياسة بحكم تعريفهام؛
ً
ن ال جدا َر
بني الجيش والسياسة انطالقًا من أ ْ
وة قمعية ،تدافع عن النظام القائم ،أي عن
إذ يتدخل الجيش يف الحكم ويتحول إىل ق ّ
سلطته وامتيازاته.

