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تشهد دول الخليج العربية منذ  5حزيران /يونيو  2017أزمة
دبلوماسية ،بدأت بحملة إعالمية ،ش ّنتها وسائل إعالم سعودية
وإماراتية عىل دولة قطر ،تجاوزت الح ِّيز اإلعالمي إىل الجوانب
االقتصادية والقانونية والسياسية .فقد قطعت السعودية واإلمارات
والبحرين ومرص عالقاتها الدبلوماسية بدولة قطر ،وأغلقت املنافذ
فضل عن منع مواطنيها من السفر إىل
الربية والبحرية والجويةً ،
قطر ،ومنع القطريني من الدخول إىل أراضيها ،وإمهال املقيمني
والزائرين من مواطني دول الحصار أسبوعني ملغادرة قطر .وضمن
نشاطات "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" الذي ينظمه
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،نظمت لجنة املنتدى
يوم األربعاء  9آب /أغسطس  2017ندوة ملناقشة الجوانب واآلثار
االقتصادية والقانونية والسياسية املرتتبة عىل األزمة الخليجية.
وشارك يف هذه الفعالية نخبة من الباحثني واملختصني القطريني ،هم:
خالد الخاطر ،الخبري يف السياسة النقدية وعلم االقتصاد السيايس،
ومحمد بن عبد العزيز الخليفي ،عميد كلية القانون بجامعة قطر،
وماجد األنصاري ،أستاذ علم االجتامع السيايس بجامعة قطر.

المنظور االقتصادي لألزمة الخليجية
أشار خالد الخاطر يف مداخلته إىل أ ّن ما تقوم به دول الحصار يُع ّد
مبنزلة إعالن حرب عىل دولة قطر؛ إذ تسعى دول الحصار ،من خالل
هذه الحرب ،لقطع إمدادات السلع ،والغذاء ،واملواد األولية ،وع ْزل
قطر ،عىل نحو يجعلها عاجزة عن توفري هذه املواد .ورأى الخاطر
جوي
أ ّن الحرب عىل قطر اشتملت عىل قرارات مقاطعة ،وحصار ّ
وبري .ولك ّن االقتصاد القطري متكّن من مواجهة األزمة،
وبحري
ّ
ّ
مستن ًدا إىل مصدرين من مصادر الق ّوة؛ هام املوارد الطبيعية التي
متتلكها قطر ،والسياسات االقتصادية التي اتّبعتها خالل فرتة الرواج
ويفصل الخاطر ذلك بقوله :إ ّن هذين املصدرين ساهام
االقتصاديّ .
يف تحقيق التنمية وتشجيع االستثامر يف البنية التحتية ،وتشجيع
وصول إىل
ً
السياسات االستثامرية والتحول نحو التنويع االقتصادي،
توفري البدائل من املنتجات والسلع وحاجات التنمية ،واالنفتاح عىل
أسواق جديدة؛ من خالل توقيع الحكومة القطرية اتفاقيات ثنائية
مع الدول األجنبية يف مجاالت التنمية واالستثامر.
أ ّما بخصوص القطاعني املايل واملرصيف القطريَّني ،فحاول الخاطر،
يف مقاربته االقتصادية ،تفسري تحصني هذه القطاعات من خالل
السياسات االئتامنية التي اتبعها مرصف قطر املركزي منذ بداية
األزمة ،وأ ْر َج َع ذلك إىل أ ّن السياسات املتَّبعة ح َّدت من تأث ّر القطاعني
املايل واملرصيف؛ وذلك من خالل ض ّخ األموال والودائع .ويف ضوء ذلك،
أثبتت العملة القطرية ،عىل الرغم من تعرضها ملحاوالت املضاربة
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خالل األزمة ،أنها عملة قوية ،إذ تُع ّد العملة األكرث استقرا ًرا يف
املنطقة منذ عقود؛ وذلك بفضل االحتياطات املالية ،وصندوق الدولة
السيادي .ورأى الخاطر أ ّن مكامن انكشاف االقتصاد القطري خالل
ّ
األزمة ظهرت يف أمرين؛ هام قلة التنويع االقتصادي ،وضعف التنويع
يف قطاعي التجارة واالسترياد .وأشار إىل أ ّن التدخل الرسيع للحكومة
القطرية خالل األزمة حال دون تفاقم هذا االنكشاف ،وحافظ عىل
تبص املجتمع القطري ذلك حينام ُوفِّرت له بدائل
محدوديته ،وقد ّ
باألسعار نفسها ،وبالجودة نفسها أيضً ا ،من خالل ميناء حمد ومطار
حمد الدويل.
ويف سياق متّصل ،استرشف الخاطر املستقبل بقوله :إ ّن دول الحصار
ستفقد ثقتها وصدقيتها عىل املدى الطويل؛ نظ ًرا إىل تدمري األزمة
الخليجية بيئة األعــال ومشاريع التكامل االقتصادي .وذهب
الخاطر إىل أ ّن غياب اإلرادة السياسية قبل األزمة الخليجية حال
دون تحقيق اندماج وتكامل اقتصاديني بني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيّة ،ويتوقع أن ميتد هذا الصدع ليؤث ِّر يف منوها
قائل :إ ّن الدروس
االقتصادي عىل املدى الطويل .وأضاف الخاطر ً
املستفادة من هذه األزمة عديدة؛ تبدأ برضورة العمل عىل سياسات
اقتصادية جديدة تضمن لالقتصاد القطري ّأل يعود إىل ظروف ما
قبل األزمة يف االعتامد عىل تقلبات سياسات دول الجوار وتقلبات
أسعار النفط والطاقة .وهذا يستلزم إعادة رسم السياسات ،وتحفيز
التنويع االقتصادي يف املجاالت املختلفة؛ من أجل تحقيق األمن
الغذايئ والدوايئ واالستقرار االقتصادي والتنمية املستدامة ،وصولً إىل
الرفاه االجتامعي واالقتصادي ،ويكون ذلك باعتامد ثالث ركائز؛ هي
تحقيق أكرب قدر ممكن من االعتامد عىل الذات وتقليص االعتامد
فضل عن تشجيع
عىل دول الجوار ،وتنويع وكالء االسترياد ووسطائهً ،
السياسات الصناعية والزراعية والصحية والبحث العلمي يف خض ّم
عملية التنويع االقتصادي .وانطالقًا من أهمية ذلك ،عىل الحكومة
االرتكاز عىل رشوط التنويع املالمئة .وتتمثل هذه الرشوط بالتنمية
البرشية وإصالح القطاع العا ّم والحوكمة وتحفيز القطاع الخاص
وتشجيع االستثامر.

األبعاد القانونية لألزمة الخليجية من
منظور القانون الدولي
عالج محمد الخليفي اإلشكاليات القانونية للحصار من خالل توضيح
رئيسا يف العالقات بني الدولُ ،وجِد
أ ّن القانون الدويل ،بوصفه مرج ًعا ً
لتحديد حقوق الدول وواجباتها ،وتنظيم املسائل املتعلقة بالقضايا
الدولية ،وتنظيم قضايا حقوق اإلنسان وكرامته .وبنى الخليفي
مداخلته عىل ركيزتني؛ هام املبادئ واألحكام املتصلة بالقانون
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الدويل التي خالفتها دول الحصار ،واإلجراءات القانونية التي يحق
للدولة املترضرة (قطر) أن تتخذها لدى الهيئات واملنظامت الدولية
والهيئات القضائية الدولية.
رأى الباحث أ ّن قرار حصار دولة قطر مخالف للعديد من األحكام
واملبادئ القانونية؛ منها مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد
باستخدامها يف العالقات الدولية (ليست الق ّوة العسكرية وحدها
هي التي تندرج ضمن إطار القوة ،بل إ ّن الضغوط السياسية
واالقتصادية تندرج يف هذا اإلطار أيضً ا) ،ومبدأ عدم التدخل يف
القضايا الداخلية للدول ،ومبدأ السيادة الذي يقتيض حرية الدولة
فض النزاعات وتسويتها
يف إدارة قضاياها الداخلية والخارجية ،ومبدأ ّ
بالطريقة السلمية التي تبدأ باملفاوضات ،ثم املساعي الحميدة ،ثم
الوساطة والتحقيق ،ومبدأ تنفيذ االلتزامات بحسن ن ّية ،وعدم التحلل
ألي دولة التحلل من التزاماتها التي
منها باإلرادة املنفردة؛ فال يجوز ّ
أق ّرتها املعاهدات واالتفاقيات ،ومبدأ عدم التعسف يف استخدام
الحق املوجود يف القوانني الدولية والوطنية للدول ،ومبدأ احرتام
قواعد حقوق اإلنسان؛ كأداء الشعائر الدينية ،وحق األرسة يف عدم
التفريق بني أفرادها ،والحق يف التعليم ،والحق يف التنقل ،والحق يف
اعتناق اآلراء وحرية التعبري واألفكار ،وتبادل املعلومات .كام يخالف
قرار دول الحصار العديد من بنود املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة
بأي
ألي دولة القيام ّ
بحرية املالحة .وخلص الخليفي إىل أنّه ال يحق ّ
أي حق من حقوق اإلنسان وحرياته التي
نشاط يهدف إىل قمع ّ
قررتها الوثائق واملعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان ،وذلك وفق نص
املادة  30من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .فقواعد القانون الدويل
أي حق من حقوق
بأي فعل يؤدي إىل انتهاك ّ
جميعها تحظر القيام ّ
اإلنسان وحرياته التي قررتها املعاهدات واملواثيق الدولية.
ويف سياق متصل ،رأى الباحثُ أ ّن املخالفات شملت االتفاقيات التي
وفض املنازعات بني دول مجلس التعاون
تنص عىل تنظيم العالقةّ ،
وميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي بالطرق
السلمية .كام أ ّن قرار دول الحصار يخالف اتفاقية شيكاغو للطريان
املدين الدويل وتعديالتها سنة  ،1944والتي ت ُعنى بتنظيم حركة املرور
ألي دولة عضو م ْنع
الجوي للطريان؛ إذ إ ّن هذه االتفاقية ال تجيز ّ
الطريان فوق إقليمها أو جزء منه بنا ًء عىل الجنسية إلّ يف وقت
الحرب .ويف الحال التي يت ّم فيها ذلك ،يجب أن يكون قرار املنع
مؤقتًا ،وأن يت ّم إشعار منظمة الطريان املدين الدويل به .ويف السياق
نفسه ،خالف قرار دول الحصار اتفاقية قانون البحار عام  1982التي
متنع الدول الساحلية من عرقلة املرور البحري للسفن.
ويف محور ثانٍ  ،تح ّدث الخليفي عن اآلليات القانونية التي يحق
لدولة قطر أن تتحرك من خاللها من أجل تقديم شكوى ضد دول
الحصار .ورأى أ ّن هذه اآلليات تتمثل بإجراءات قانونية ذات طابع
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سيايس ،وأنها تكون من خالل املفاوضات والوساطة ،ومن ثم اللجوء
إىل املنظامت الدولية املتخصصة يف مجاالت االنتهاكات بشأن حق
دولة قطر؛ ومن بينها املنظمة الدولية للطريان املدين ،واملنظمة
البحرية الدولية ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
فضل عن إجراءات تحقيق
"اليونسكو" ،ومنظمة التجارة العامليةً ،
دولية تتعلق بحقوق اإلنسان؛ وذلك من خالل إرسال تقارير للجهات
الدولية ،وإجراءات قانونية ذات طابع قضايئ عن طريق اللجوء إىل
التحكيم ذي الطابع الوفاقي ،واللجوء إىل محكمة العدل الدولية
واملحكمة الجنائية الدولية ،عىل أن يت ّم استيفاء االشرتاطات الالزمة
لتقديم الشكوى.
ويف خامتة املداخلة شدد الباحث عىل "أ ّن احتكام الدول إىل قواعد
القانون الدويل إمنا ّ
يدل عىل ثقافتها القانونية؛ وهذه الثقافة هي
التي تدفع الدولة إىل احرتام حقوق اإلنسان ،وهذا االحرتام هو
دافع لها لالمتناع عن االعتداء عىل حقوق اآلخرين وحقوق الجوار.
فهذه الثقافة تدعو إىل احرتام املواطنني والعقود واملواثيق ،وإ ّن عدم
تجاوزها هو ثقافة تدعو إىل االحرتام والتعقل وتجنب الخطأ وصون
الحقوق ومعرفة مواطن املسؤولية وأمناطها ،لذلك فإ ّن إدراك هذه
أي دولة مبخالفتها .فهذه
األحكام والقوانني أمر مه ّم قبل أن تقوم ّ
األحكام هي مبادئ سامية".

المسألة السياسية في األزمة الخليجية
وأبعادها
تناول ماجد األنصاري يف مداخلته التصورات السياسية لألزمة من
خالل ٍ
مقس ًم إياها إىل ثالث مراحل؛ ما قبل األزمة،
بعد زمنيّ ،
وبي أ ّن واقع ما قبل األزمة يقوم عىل خمس
وخاللها ،ومستقبلهاّ .
ركائز ،أولً  :نقض املسلَّامت القامئة عىل انعدام خالف بني دول
الخليج العربية؛ إذ إ ّن الخالف التاريخي بني هذه الدول وقطر يعود
إىل سنني طويلة .فالخالف مع السعودية يعود إىل حادثة الخفوس
عام  .1992ومع البحرين ،يعود إىل الخالف عىل جزر حوار ،قبل أن
يجري تسوية النزاع الحدودي بينهام .ومع اإلمارات العربية املتحدة،
يعود الخالف إىل عام  .1996ويرى الباحث أ ّن العالقة التاريخية
بني دول الخليج العربية مل تشهد استقرا ًرا دامئًا بل كانت عرضة،
دو ًما ،لتقلُّبات دورية .ثان ًيا :الخالف القطري  -األمرييك حول موقف
قطر من الحرب اإلرسائيلية عىل قطاع غزة يف عام  .2008ويف هذا
الشأن ،رأى األنصاري أ ّن العالقة بعد ذلك حافظت عىل اتفاق يف
مجموعة من امللفات السياسية ،عىل الرغم من وجود خالفات يف
قضايا أخرى .ثالثًا :موقف قطر من الثورات العربية وانحيازها إىل
موقف الشعوب العربية وحريتها ،مقابل دعم دول الحصار ملوقف
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األنظمة .راب ًعا :الرصاعات داخل بيت الحكم يف السعودية منذ وفاة
امللك عبد العزيز آل سعود .ويف هذا السياق ،ذهب الباحث إىل
أ ّن الخالفات تنبع من الرصاعات الهادفة إىل وقف الحركة األفقية
يف والية العهد ونقلها إىل الحركة الرأسية .وأكّد الباحث أ ّن سعي
اململكة العربية السعودية لفرض حالة من االستقرار يف املنطقة تكون
مسؤولة عن تحديد حيثياتها ،يتطلب منها استقرا ًرا يف داخل البيت
خامسا :وصول
السعودي ،وهذا ال ينفصل عن رصاع "األنا السياسية"ً .
دونالد ترامب إىل رئاسة الواليات املتحدة األمريكية بعد سخط سيايس
داخيل ،قبل أن يصل ذلك إىل فوىض يف إدارته السياسية .وهذا األمر،
بحسب الباحث ،جعل السعودية تع ّد قمة الرياض ،أيار /مايو ،2017
فرصة الستغالل حالة االرتباك السيايس يف اإلدارة األمريكية ،وإطالق
مشاريع سياسية تعيد إليها مكانتها يف املنطقة.
واستمر األنصاري يف عرض السياقات املحورية التي أث ّرت يف األزمة ،فقد
رأى أ ّن دول الحصار تسعى يف خطابها إليصال رسالة إىل البيت األبيض؛
مفادها رضورة إعادة فرض األنظمة السابقة يف املنطقة العربية حتى
تستقر ،وترى هذه الدول أنها ستحافظ بذلك عىل استقرارها واستقرار
املنطقة ،ويكون استكامل ذلك باجتثاث الدول املعارضة لهذا املرشوع،
وإعادة فرض األنظمة السابقة .لهذا ،قبلت إدارة ترامب هذا الطرح،
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ما أدى إىل تعزيز موقف دول الحصار يف بداية األزمة ،حتى وصلت إىل
وجود استعداد لهجوم عسكري عىل قطر .وعىل الرغم من ذلك ،أكد
األنصاري أمرين رئيسني كان لهام أثر خالل األزمة؛ متثّل األول بفشل
بدل من استجالب
دول الحصار يف استجالب موقف أمرييك حقيقيً ،
شخيص من ترامب ،وهذا ما أوضح دور املؤسسة األمريكية يف
موقف
ّ
إدارة األزمة الحقًا من خالل وزير الخارجية األمرييك ريكس تيلرسون .أ ّما
األمر الثاين يف هذه األزمة ،فقد متثَّل باجتامع القاهرة يف  5متوز /يوليو
 2017الذي ض ّم وزراء خارجية الدول األربع .ورأى األنصاري أ ّن هذا
االجتامع قد كان "نقطة نهاية" التصعيد يف هذه األزمة .فقد أثبتت
دول الحصار أنها باتت غري قادرة عىل التصعيد منذ مؤمتر القاهرة،
ليأيت بعد ذلك مؤمتر املنامة يف  30متوز /يوليو  ،2017مثبتًا هذه الرؤية.
ووضح األنصاري أ ّن ملستقبل األزمة العديد من التداعيات التي ستنقل
قطر إىل االستقالل السيايس الحقيقي ،واالعتامد عىل تنويع العالقات
الثنائية ،والخروج من مبدأ املجاملة السياسية الذي كان يُعتمد قبل
األزمة .وعىل املستوى املبديئ ،أوضح الباحث أنّه قد أصبح لدى قطر
مبادئ واضحة تدير من خاللها عالقاتها وسياستها الخارجية .أ ّما من
الناحية اإلقليم ّية ،فقد بدأ الحديث عن تشكّل ملحاور جديدة تضم
إيران وتركيا.

