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The study was interested in identifying the nature of the various
relations between Qatar and Bahrain during the period 2017-2020,
taking into account their roots, by studying the events and
political variables in these relations at regular intervals from the
point of view of many academic, news and media writings. The
research adopted the inductive research method, which focused on
referring to what was written on this topic from contemporary books,
research and published articles, and showing the extent of their
consistency or conflict in order to derive the results and present the
topic correctly. We also used the historical method, not primarily.
The study reached a number of results, the most important of which
was that the relations were and still are tense, affected by the policy
of the concerned foreign countries and their international alliances
with Turkey, Iran and the United States of America, and the changes
in the political conditions of the region with a difference in foreign
trends and the diplomatic tool in the face of these changes, especially
the Qatari side, which I adopted soft power as a diplomatic tool in
dealing with the crisis with Bahrain and its allies in exchange for the
blockade, which was considered a means of pressure that had
negative effects on humanity and the citizens of the two countries.
And the International Court of Justice to look into the nature of
cases and political differences, as well as the role of the media in
bringing views or their dimensions and in alleviating the severity or
escalation of the crisis.

Key words: Borders, Arab Spring, protests, interventions, relations, Qatar
and Bahrain, Gulf crisis .
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دراسة ف العالقات السياسية بي قطر والبحرين بي عام ()2020 – 2017
أحمد صفاء سوده ثامر السعيد

2

الملخص
اهتمت الدراسة بالتعرف عىل طبيعة العالقات المختلفة ن
بي قطر والبحرين خالل المدة
 2020-2017مع الخ بظرر العتبار ذ ورها ،وذلك من خالل دراسة الدحدا
ن
والمتغيات السياسية يف ه ه العالقات وبمدد مظترمة من وذهة نرر الكتابات الاكادممية
اي ال ي ٌركز عىل الرذوع لما
والخبارية والعالمية .اعتقد البحث مظهج البحث الستقر ي
ن
كتب يف ه ا الموضوع من الكتب المعارصة والبحا والمقالت المنشورة وأظهار مدى
أنسجامها أو تعارضها لسنظبا الظتائج وعرض الموضوع عرضا صحيحا .كما استعظا
بالمظهج ال ن
تاريخ ليس بصفة أساسية .وتوصلت الدراسة إىل ذملة من الظتائج كان من
ي
أهمها ،أن العالقات كانت ول زالت متوترة متأثرة بسياسة الدول الخارذية المعظية
ن
وتحالفالتها الدولية مع تركيا وأيران والولمات المتحدة المرييية ،والتغيات يف الرروف
ن
ن
السياسية للمظطقة مع اختالف يف التوذهات الخارذية والداة الدبلوماسية يف مواذهة
ن
ه ه المتغيات وخاصة الجانب القطري ال ي اعتقد القوة الظاعمة كأداة دبلوماسية يف
التعامل مع الزمة مع البحرين ودحلفائها مقابل الحصار ال ي اعتي وسيلة للضغط كانت
ن
ومواطن البلدين ،كما لودحظ أخ البلدين بالوساطات
لها أثارها السلبية عىل المظطقة
ي
الدولية مما مدل عىل دحرص البلدين عىل عدم التصعيد وتجظب الصدامات العسيرية من
ن
خالل الرذوع دائما إىل هيئة المم المتحدة ومحكمة العدل الدولية للظرر يف طبيعة
ن
القضاما والخالفات السياسية .فضال عن دور وسائل العالم يف تقريب وذهات الظرر أو
ن
وف تخفيف دحدة الزمة أو تصعيدها.
أبعادها ي
عري ،الدحتجاذات ،التدخالت ،العالقات ،قطر
الكلمات المفتاحية :الحدودمة ،الربيع ال ي
والبحرين ،الزمة الخليجية.

المقدمة:
ن
تشوب العالقات ن
بي قطر والبحرين العدمد من التوترات يف ظل وذود خالفات تاريخية سابقة تثي الجدل وتطفو عىل
ن
ن
ر
ن
وف بعض الدحيان تعد معضلة تحتاج إىل
السطح بي مدة وأخرى مما ذعلها يف مشهد يستلزم التفييك وأعادة اليكيب ي
دحل ذ ري ،وعليه مجب وضع ر
ن
اسياتيجية مظاسبة لتحقيق انفراج نف العالقات ن
طرفي رغم كل المحاولت
بي ال
ي
الدبلوماسية ال رن خلت تلك المدة وما قبلها لنهاء الخالفات بيظهم .ول ممين وصف الخالفات ن
بي قطر والبحرين
ي
بالحديثة ،ولكن ساد اعتقاد لدى البعض أن كل ذلك التاري خ أصبح وراء الجميع ،وتم تجاوزه بسبب المستجدات ال ر ين
أدحدثها قيام الدولة الحديثة ،وهو توصيف غي دقيق بدليل تجدد أزمة بحدة أشد .ول ا سأبدأ بعدد من التمهيدات ال ر ين
ن
ن
ثاي عن السياسة الخارذية
نراها نرصورية ،الول عن الخالف الحدودي بيظهم وأهميته يف توذيه
سياسة البلدين ،وال ي
ً
عري) ،وصول إىل التطرق لما سميت أعالميا (الزمة
لقطر وأثرها عىل العالقات الثظائية قبل وبعد أدحدا (الربيع ال ي
ر
الخليجية والحصار عىل قطر) ومن ثم مظاقشة الدحدا ال ر ين ذرت بعد عام  2017دحن عام .2020
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أوال :مشكلة الدراسة:
وتأسيسا عىل ما سبق فإن أشكالية ه ه الدراسة تتمحور دحول المدى ال ي تميظت فيه قطر والبحرين من توظيف قواها
ن
ى
يتماش مع دحالة الستقرار ال ر ين تعرفها
يف أعادة وضبط سياستها الخارذية للحيلولة دون أتساع رقعة الخالفات وبما
المظطقة العربية بعد عام .2017
ثانيا :أهداف الدراسة:
ن
ن
ن
عام ( )2020-2017ومدى تأثرها بالزمات يف مظطقة
تهدف ه ه الدراسة إىل بيان طبيعة العالقات بي البلدين بي ي
عري سلبا أو أمجابا ،مع تقدمم لمحة عامة عن الخالفات التاريخية قبل المدة المطرودحة للدراسة
الخليج ال ي
والديظاميييات ال رن أدت إىل الخالفات والتوترات بيظهم عىل آمل توضيح أسبابها ودحيثياتها .والبحث نف سلوك الدولتين
ي
ي
ن
ن
وه الزمة الخليجية ،مع الخ بظرر العتبار النقسام
إل
مهمة
عدت
وأقليمية
محلية
قضية
تجاه
خليجتي
كقوتي
ي
ن
الخليخ ن
بي القوى الداعمة للتغي يف المظطقة بعد  2011وعىل رأسها قطر والقوى الداعمة للوضع الراهن ان اك مثل
ي
ن
ن
دولتي للسيظاريوهات لحل الزمة
هاتي ال
البحرين والسعودمة وتأثي ذلك عىل مسار العالقات بيظهم .ومدى استجابة
كونهم ممثلون أطراف رئيسة فيها.
ثالثا :أهمية الدراسة:
ن
تكمن أهمية الدراسة يف نرصورة ودحيوية الموضوع ال ي تنظاوله ،وتينسب ه ه الدراسة أهميتها من خالل معرفة إن
ن
ن
ن
ن
الختالفات والرصاع ن
تاريخ ول ا أي متغيات يف الرروف السياسية تؤدي إىل تزامد قلق وخوف
دولتي رصاع
هاتي ال
بي
ي
الدول الخليجية من أنعكاسات تلك المتغيات عىل آمظها وأستقرارها وتداعياتها عىل الظرم السياسية العربية ،خاصة مع
ن
عري)
اختالف التوذهات الخارذية والداة الدبلوماسية يف مواذهة النرمة السنبدادمة بعد أنطالق ثورات (الربيع ال ي
ن
ن
وف التعامل مع قوى الوضع الراهن ،وتزامد الطماع الخارذية والتدخالت
ال ي أنتج سياسات مختلفة يف المظطقة ي
عري بالنسبة للعالم.
الدولية وأستغالل النقسامات ننيجة لهمية موقع الخليج ال ي
رابعا :منهج الدراسة:
نررا لطبيعة موضوع الدراسة والهداف ال رن سعت لتحقيقها فقد أستخدم البادحث المظهج ال ن
اي ال ي
وصف الستقر ي
ي
ي
معي عن دراسة الحالة وي هتم بوصفها وصفا دقيقا ،وذمع المعلومات المتعلقة بها من أذل التحليل والربط والتفسي
ن
للوصول إىل أسنظتاذات مهمة ،وقد اعتقدنا يف ه ا المجال عىل ما هو موذود بالكتب والبحو العلمية المتخصصة،
وك لك فحص كثي من المواقع اإل ر
لكيونية ذات الصلة والمهتمة بنتبع الخالفات ومسار العالقات القطرية البحرينية،
ن
خ فهو نرصوري لتنبع تطور الدحدا عي الزمظة والعصور لقراءة مستقبلها.
كما أستعظا بالمظهج التاري ي
لمحة تاريخية عن مشكلة الحدود القطرية البحرينية:
ن
قضاما الحدود ل مفقدها الزمن أهميتها ورغم أنها عامل مؤثر يف توذيه سياسات الدول فصفو العالقات والتظمية
القتصادمة والتعاون ال ر
ن
مشيك ن
دوليي هو رهن الخالفات الحدودمة.
بي الدول والسالم والمن ال
تعد مشكلة الحدود القطرية البحرينية من أبرز أسباب الخالفات وتوتر العالقات الدائمة بيظهم ،ومن أهم قضاما الحدود
ن
عري وال ر ين تأثرت بقرارات بريطانيا خالل العوام  1939و  1944دحول عائدمة مجموعة ذزر دحوار
يف مظطقة الخليج ال ي
ن
ومظطقة الزبارة وترسيم الحدود البحرية بيظهما عام  ،1947وال ي تم بموذبها تحدمد عائدمة الجزر يف المظطقة البحرية
بي البلدين مما أدى إىل ر
ن
ن
ن
جانبي (شهاب،2009 ،
دولتي لترهر مظ ذلك الدعاءات الحدودمة من قبل ال
اعياضات كال ال
صفحة .)101
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ى
دوىل دحول ذزر
شهد مظتصف السنيظات من القرن العشين المحاولة الوىل لعرض الخالف الحدودي امام التحييم ال ي
دحوار وقطعة ذرادة وفشت الديبل وكانت قطر صادحبة المبادرة الوىل ودعت بريطانيا إىل مساندتها لكن البحرين رفضت
ن
وف عام  1965مظحت البحرين American company Continental
ذلك وأرصت عىل تأكيد سيادتها لجزر دحوار .ي
امتياز التظقيب عن الظفط نف ذزر دحوار المر ال ي دعا إىل ر
أعياض قطر أعمال ال ىشكة وتقدمم الدحتجاج إىل بريطانيا
ي
ن
ر
مدعية تبعيتها إىل قطر .وعرضت الخية عىل البحرين أنشاء ذزيرة يف المياه القليمية بدل عن دحوار ومقيدحات لبرام
أتفاقيات تعاون أقتصادمة بيظهم لكن البحرين كانت ترفض .كما قدمت البحرين ى
مشوعا رليسيم الحدود البحرية مع
أشيطت ر
قطر ،لكظها الخية ر
إعياف البحرين بسيادتها عىل ذزر دحوار (شهاب ،2009 ،صفحة .)101
ن
ومع بروز قطر والبحرين عام  1971كدول مستقلة وظهور الظفط كعامل اقتصادي أسهم يف تأذيج الخالف الحدودي
ن
بي البلدين وال ي تطور عام  1986إىل مواذهة عسيرية تم ادحتوائها من خالل ذهود الوساطة العربية ،إل ان ه ه
ن
ن
الجهود لم تفلح ف دحل ال نياع الحدودي ال ي عرقل التعاون القتصادي والتظموي ن
بي البلدين (شهاب،2009 ،
ي
الصفحات  .)102-101ن
فف أوائل تسعينيات القرن ال ن
ن
منشغلي بحل أزمة أدحتالل العراق
ماض ،وبيظما كان قادة الخليج
ي
ي
ن
ن
(وىل العهد آن اك) عقد القمة الخليجية يف الدودحة يف كانون الول
سابق
ال
قطر
أمي
خليفة
للكويت أستغل دحمد بن
ي
ر
 ،1990وطرح موضوع ذزر دحوار الواقعة تحت السيادة البحرينية وال ين كان يسىع لضمها لقطر ،ورفضت البحرين ه ا
ن
ه الخرى بضم مظطقة الزبارة
الطرح عىل أعتبار إن القرب الجغر ي
اف ل يير خضوعها لسيادة أقرب بلد ،كما تطالب ي
القطرية اليها وفقا لما تم تخطيطه وأعداده من طرف بريطانيا خالل مدة تواذدها بالمظطقة آن اك .ننيجة ل لك قام
ن
دحمد بن خليفة وتحد عن رفضه التصويت عىل موضوع تحرير الكويت ر
دحن يتم الظرر يف ذزر دحوار ،وسحب المامك
ن
ثاي وقال نحن رؤساء القمة ،ولن تتم مظاقشة موضوع غزو الكويت إل إذا دحسمظا قضية
من والده خليفه بن دحمد ال ي
خليخ.
دحوار وأقرت البحرين بأنها لظا ،وهو المر ال ي اثار موذه عاصفة من النتقادات لتجاوزه وخروذه عن الذماع ال
ي
ن
ن
وبالمقابل قامت قطر يف  8تموز  1991بتقدمم شيوى ضد دحيومة البحرين يف محكمة العدل الدولية مطالبة بأقامة
خ عىل رفض عرض قطر الخالف أمام محكمة العدل الدولية،
إذراءات قانونية ضدها لكن البحرين أرصت بدعم خلي ي
خليخ ضد قطر وتبظيها سياسات تخالف
مما أدى إىل ذملة من التداعيات القليمية والدولية أبرزها الصطفاف ال
ي
سياسة المظرومة الخليجية آن اك (محمد .)2019 ،وأستمر الخالف والتأزم الحدودي بيظهم لتؤول بعد ذلك عام
ن
ن
قضاي الرئيس التابع للمم المتحدة المتمثل بمحكمة العدل الدولية يف لهاي لتصل يف  16أذار إىل
 2001إىل الجهاز ال
ي
ن
بحرين ،إذ مظح البحرين السيادة عىل
نهايتها دحيث صدور قرار محكمة العدل الدولية ال ي وضع دحدا للخالف القطري ال
ي
ذزر دحوار وذزيرة قطعة ذرادة ،بيظما دحصلت قطر عىل السيادة عىل ذزر ذظان ودحداد ذظان والزبارة و فشت الديبل،
ن
سلم يف المياه
وفيما يتعلق بمرور السفن التجارية فقد دحكمت المحكمة بأن ميون للسفن التجارية القطرية دحق المرور ال
ي
بحرين (ابركان ،2021 ،صفحة  ،)514وقد ّ
ن
اإلقليمية للبحرين الواقعة ن
ردحبت المظامة والدودحة
بي ذزر دحوار والي ال
ي
معن غلق الملف القضاي ن ن
ن
ن
للياع نهائيا نررا
ي
بقرار المحكمة ال ي أنىه نزاعا دحدودما استمر عدة عقود بي بيظهما ،وهو ما ي
ر
للزامية قرار محكمة العدل الدولية وعدم إمكانية اسنئظافه أو اإلعياض عليه (شهاب ،2009 ،صفحة .)102
سياسة قطر الخارجية وأثرها ف العالقات القطرية البحرينية:
برزت قطر خالل ال ى
لدارش السياسة الخارذية ،ويتضح ذلك بمعطيات
عشين سظة الخية كراهرة فريدة بالنسبة
ي
ر
دوىل ،اذ عملت عىل التحرر من قيود الدولة
قليم وال ي
سياستها الخارذية ال ين امتازت بيثافة نشاطها عىل المستوى ال ي
ن
سىع لتحقيق الستقاللية وأقحام نفسها يف ملفات المظطقة الساخظة ،وتوظيف مقومات القوة الظاعمة
الصغية نحو ال ي
ر
دبلوماش والعتماد عىل
دوىل إىل درذة أعتماد القوى الكيى عليها ،وتنشيط الدور ال
ال ين نجحت فيها عىل المستوى ال ي
ي
مواردها لدعم سياستها الخارذية .وبعد ان كانت قطر ن
تنبن الحياد وتسىع للوساطة لكنساب السمعة الدولية القت بكل
ن
امكانياتها للدفاع عن مصالحها والتأثي يف الرصاعات ،وذاء ذلك بعد موذه الرصاعات ال ر ين عرفتها المظطقة ونقصد هظا
ن
ن
ر
عري) ممل شكل عالمة فارقة يف توذه
عري ال ين اطلق عليها البعض (ثورات الربيع ال ي
اندلع دحركات التغي يف العالم ال ي
ن
سياسة قطر الخارذية نحو النخرا يف الزمات (ابركان ،2021 ،صفحة .)514
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شهدت السياسة الخاردحية القطرية مظ عام  1995ديظامييية غي مسبوقة عىل المستوى القليم ر
ودحن عىل المستوى
ي
ن
ن
ثاي للسلطة يف  27دحزيران  ،1995مما أثار دحفيرة الدول
دوىل ومرت بانعطافة تاريخية بعد وصول دحمد بن خليفة ال ي
ال ي
الخليجية ال رن بدات تتوتر معها العالقات عىل نحو متصاعد ،لن سياسة خليفة بن دحمد (الوالد) ال ي دحكم ن
بي
ي
 1995–1972تميل نحو المحافرة عىل الرغم من بعض الخصومات مع بعض ذيانه وخاصة البحرين عىل ذزر دحوار،
ولم تين له طمودحات للمظافسة نف توذيه قرار دول مجلس التعاون الخليخ او الجامعة العربية أو ر
دحن قرارات فردمة
ي
ي
عىل صعيد توذهات سياسة قطر الخارذية تجاه قضاما المظطقة (قظاة العربية .)2017 ،وبمجرد وصول دحمد بن خليفة
خليخ وفرض نفسها عىل السادحة القليمية من
بدأت السياسة الخارذية القطرية تميل نحو الستقاللية داخل البيت ال
ي
ن
ر
تبن سياسة خارذية ر
ن
أكي ذرأة يف كثي من الزمات والدحدا ال ر ين عرفتها المظطقة ،وقد رافق فية دحكم الشيخ
خالل ي
ن ن
ن
فف  2007فرض الشيخ دحمد عىل نررائه الخليجيي يف القمة الخليجية
دحمد بن
خليفة أشكال مختلفة من التوتر ،ي
ً
ً
ن
ن
وف السياق نفسه استطاعت قطر تجاوز
ضيفا صعبا هو محمود أدحمدي نجاد الرئيس الير ي
اي السابق ( .)2013-2005ي
عقدة الدولة الصغية من خالل اعادة بظاء تحالفاتها الخارذية لدرء الخطار ،فتوذهت نحو بظاء تحالف مع الولمات
ن
ر
قاعدي (العدمد والسيلية)
المتحدة المرييية بأستضافتها لكي القواعد الجوية للقوات المرييية يف ال ىشق الوسط
ي
(قظاة العربية .)2017 ،كما كشفت بعض معالم سياسة قطر الخارذية مكالمة هاتفية تتضمن ترصيحات مشبة قدممة
ن
ن
ن
ثاي ،دحيث شدد أمي قطر السابق يف
ثاي ،ورئيس وزرائه آن اك دحمد بن ذاسم ال ي
لمي قطر السابق دحمد بن خليفة ال ي
ترصيحاته القدممة ،ال رن أعيد ى
نشها بعد ترصيحات المي الجدمدة المهددة كما يراها الخليج لمن المظطقة ،شدد عىل
ي
دعم بالده لكل الحركات المعارضة وعالقاته بها وقال (ذميع المعارضة لظا عالقة معها ،وإدحظا ر
أكي دولة سببت إزعاذا
ً
ن
للسعودمة) .وتظفي ا ل لك اعتقد الشيخ دحمد عىل ذماعات يزعم أنها (أرهابية) يف مظاوئة أنرمة الحكم العربية ،وتدبي
ً
ً
ن
رئيسيا بعد ذلك نف ى
مشوعات التغيي والطادحة بأنرمة الحكم العربية يف عام 2011
المؤامرات ،وزعم أنه لعب دورا
ي
(قظاة العربية .)2017 ،وإمام هشاشة مقومات القوة العسيرية لقطر سىع أميها الطامح نحو توظيف مصادر قوى غي
ن
ن
تقليدمة سميت بالقوة الظاعمة يف السياسة الخارذية .واسنثمرت قطر مظ ذلك الوقت يف ادحد إبرز القوى الظاعمة
ً
ً
ن
لتنشيط سياستها الخارذية ممثلة بالماكظة العالمية وواذهتها شبية قظوات الجزيرة ال ر ين لعبت دورا محوريا يف تظفي
ر
ن
محللي مصفونها بأنها الدولة القظاة أو قظاة تمتلك دولة ،وليس العيس ،دحيث وظفتها
اسياتيجية قطر لدرذة أن بعض ال
ن
الرسة القطرية الحااكمة كأبرز مصادر قوتها الظاعمة وورقة ضغط إقليمية وأداة مساومة مؤثرة يف عالقاتها مع قوى إقليمية
ً
شعورا بالستقالل من
مثل البحرين (ابركان ،2021 ،صفحة ص  .)518ووفقا له ه اإلذراءات القطرية ال ر ين أظهرت
خالل سياساتها غي التقليدمة فأن دول مجلس التعاون ومظها البحرين قد اننبهت ومبي ًرا إىل خطر تلك ال ر
سياتيجية
وتأثيها نف المن والستقرار اإلقليم ،فكان من الممين ان تؤدي إىل تصعيد خليخ وأعادة التوترات خاصة ن
بي البحرين
ي
ي
ي
ن
ر
ن
وقطر ،ولكظها دحسب ما مصف مراقبي اعتقدت عىل الصي والييث وطول الظفس يف التعامل مع الحالة القطرية ،ورأت
ن
ن
يف ممارسات المي السابق دحمد بن خليفة نوع من القلق والخوف ذراء النقالبات المتوالية يف بالده ،ودحرصت عىل
خليخ ،لضمان أمن واستقرار شعوب الدول الست والحفاظ عىل
طمأنته ومساندته ضمن إطار مجلس التعاون ال
ي
مينسباته (مجلة درع الوطن.)2017 ،
العالقات قبل (الربيع العرب):
بعد صدور دحكم محكمة العدل الدولية ال ي انىه الخالف الحدودي ن
نهاي
بي قطر والبحرين وما اتبعه من ترسيم
ي
للحدود بيظهما اخ ت العالقات تتحول تحول تاريخيا ،اذ شهد مسار العالقات بيظهما تطورا نوعيا تمثل بمحاولة بلورة
ن
كثي من الفكار ال ر ين تظصب يف دائرة المشاري ع القتصادمة والسنثمارية ،لن الخالف الحدودي بيظهما شكل عقبة امام
نن
استياق الموال الطائلة
عملية التظمية بجوانبها كافة وعائقا امام مشاري ع الصالح وتأذل التطور القتصادي ،فضال عن
ن
وال ريوات ذراء خالفهما مما انعيس سلبا عىل الوضاع القتصادمة والسياسية والخدمية والذتماعية يف كال البلدين
بي البلدين بتفعيل دور اللجظة العليا ال ر
(مجلة درع الوطن .)2017 ،وتمثل تطور العالقات ن
مشيكة البحرينية القطرية
ال ر ين رييأسها وليا عهد البلدين ال ر ين أقرت خالل أذتماعاتها م كرات تفاهم اقتصادمة متعددة مظها ،توقيع م كرة تفاهم
ن
ى
ن
ن
اض القطرية والبحرينية بطول  45كم من غرب
بي الدولتي بتاري خ  27شبا  2005بإنشاء مشوع ذش يربط الر ي
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ن
قطر قرب قلعة الزيارة وصول إىل ىرسق البحرين كما وقعت البحرين وقطر يف  10دحزيران  2006اتفاقية الظقل الجوي
ن
ن
والذواء المفتودحة ن
دولتي
بحرين القطري بمساهمة رذال اعمال من كال ال
بي البلدين ،وقد أنشأ البلدان البظك ال
ي
ر
ن
قظصىل وال ر ين تظص عىل قيام البعثات
دبلومس وال
أتفاف التعاون ال
بحرين .ووقع البلدان
برأسمال قدره  100مليون ديظار
ي
ي
ي
ي
ن
ن
قظصىل
دبلوماش او
للطرفي برعامة مصالح الدولة الخرى ورعاماها يف دحال عدم وذود تمثيل
الدبلوماسية والقظصلية
ي
ي
ن
ن
ن
دولتي للسنثمار يف
لها يف الدولة المعتمدة وتقدمم الخدمات القظصلية ،كما تم التفاق عىل فتح المجالت امام ال
ً
فضال عن تشييل لجظة المشاري ع ال ر
ر
مشيكة ن
غرفن تجارة
بي
البلدين من دون قيود عىل وفق مبدأ المعاملة بالمثل،
ي
وصظاعة قطر والبحرين ى
ن
وبارست بدراسة المشاري ع دحيث وافقت السلطات القطرية عىل أمتالك البحريظي  %25من
ن
ن
أسهم ال ىشكات المدرذة يف سوق الوراق المالية يف الدودحة (شهاب ،2009 ،الصفحات  .)141-140وننيجة ه ه
التطورات ال ر ين تشهدها العالقات عقب الخالف الحدودي فأن مستقبلها يشي إىل أن الروابط القتصادمة والسياسية
ً
ً
نوعيا وخاصة بعد طرح ى
مشوع أقامة قطار السية الحدمدمة بيظهما لظقل البضائع والمسافرين،
بيظهما سنشهد تقدما
اسياتيجية ر
تقدما سيسهم المشاري ع التظموية الخرى نف تحقيق أهداف ر
مشيكة وافاق ذدمدة مظها ،تشغيل اليد العاملة
ي
والستفادة من الكفاءات وتوافر ال ى
مشوعات الصغية المصادحبة للمشاري ع الكبية ،وفسح المجال امام الكوادر وخاصة
الهظدسية والفظية للتدريب عىل مد ال ىشكات العالمية ،وتحقيق انفتاح تجاري كبي ن
بي البلدين وتعزيز الفرص الوظيفية
ن
ن
دولتي .ول ا مالدحظ بان مستقبل العالقات القتصادمة والسياسية ن
ن
بي قطر والبحرين يسي يف ملصحة
لمواطن ال
ي
خليخ بتطبيقها مع بدامة
التكامل القتصادي ،ومثلت اتفاقيات وم كرات التفاهم ،ال ر ين بدات دول مجلس التعاون ال
ي
ن
ر
مشيكة ساهمت يف دعم السوق الخليجية (شهاب ،2009 ،صفحة
عام  ،2008اساسا لتيوين سوق قطرية بحرينية
.)140
الحركات االحتااجية ف العالم العرب (الربيع العرب):
كانت دول الخليج قلقة بشأن استقرارها عىل المدى الطويل مظ أواخر عام  ،2010عظدما بدأت سلسلة من
ن
ن
ن
النتفاضات الشعبية يف قلب النرمة يف ذميع أنحاء ال ىشق الوسط وشمال إفريقيا ،وبيظما طالب النشطاء يف طليعة
عري بشعة إىل سلسلة من
تلك النتفاضات باإلصالح ال
سياش والمساواة القتصادمة ،انحدر ما يسم ب الربيع ال ي
ي
ن
الرصاعات المريرة عىل السلطة ،واندلعت دحروب أهلية يف سوريا وليبيا ،وقد ردت النرمة بقسوة عىل تلك
الدحتجاذات ،مما أثار رصاعات قتل فيها مئات اللف ى
ن
ماليي .فشعان ما واذهت النرمة مخاطر خاصة بعد أن
ورسد ال
فر التونس المخلوع زين العابدين بن عىل ( )2011-1987إىل ال ن
ن
دحسن مبارك (-1981
مظف ،ودحوكم نريه المرصي
ي
ي
ي
ن
 )2011وسجن ،مما أدى إىل إثارة أعصاب دحكام الخليج بما يف ذلك البحرين وقطر ال ر ين غطت قظاتها الجزيرة انتفاضة
ن
ن
ن
ن
خليخ يف معارضة
ثاي  2011يف مرص بقوة شدمدة ،وأنضمت بدامة المر إىل ىرسكائها يف مجلس التعاون ال
ي
كانون ال ي
ن
ن
ن
ملك
النتفاضة الالدحقة يف البحرين ،وشاركت يف التدخل العسيري بقيادة السعودمة يف آذار عام  2011لدعم الظرام ال ي
ً ن
ن
ن
سياسيا يف أعقاب
مسلمي
بحرين وقمع الدحتجاذات (شهاب ،2009 ،صفحة  .)141ومع صعود تظريمات اإلخوان ال
ال
ي
ً
ً
ً
ً
ه ه النتفاضات ،رسمت قطر مسارا مظفصال ودعمت ه ه الجماعات ولقد كان رهانا محفوفا بالمخاطر بالنسبة لقطر،
ن
ورسعان ما أدى إىل نتائج عيسية ،المر ال ي عيس أعتبارات قطر ال ر
ن
مظنسبي لإلخوان يف
سياتيجية خاصة مع فوز ال
ن
ن
النتخابات يف مرص وتونس ،بدا أن اإلخوان هم الموذة السياسية يف المستقبل ،ولم تشكل ذماعة اإلخوان أي خطر
محىل عام  ،1999ولكن البحرين رأت أن ظهور
داخىل عىل الظرام القطري ،لن الدودحة كانت قد دحلت فرع اإلخوان ال
ي
ي
ً
ً
ن
مسلمي يشكل تهدمدا شدمدا ،وربما تسىع ذماعة اإلخوان إىل (إقامة دولة إسالمية عالمية) تحت
ذماعة اإلخوان ال
معن اإلطادحة بالحيومات اإلسالمية ال رن ل تخضع لحكم اإلخوان عىل المدى الطويل كما أنها ى
ن
تخس من
ي
سيطرتها ،مما ي
ن
أن نجاح اإلخوان يف مرص وتونس وغيهما من شأنه أن ينشط الجماعات اإلخوانية الشية داخل بلدها .وتفاقمت
ن
مرش يف
المخاوف البحرينية بشأن نواما اإلخوان ،ل لك عظدما رد الجيش المرصي عىل الدحتجاذات الجماهيية بإطادحة
ي
شهر تموز  ،2013أعتقدت البحرين ورأت أن الرصاع ال ي تال ذلك ضد ذماعة اإلخوان من مظرور وذودي،ل لك فقد
ن
سيس وهو مقمع اإلخوان ،سيما وانهم
دعموا شأنهم يف ذلك شأن السعودمة والمارات وزير الدفاع  -آن اك عبد الفتاح ال
ي
يرون أن مصيهم مرتبط بهزيمة اإلخوان (أريك.)2018 ،
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ن
ن
واصلت قطر رسم مسار مؤيد لإلخوان يف أعقاب النقالب المرصي عىل الرغم من التهدمد ال ي شاهده ىرسكاؤها يف
ن
خليخ يف ذماعة اإلخوان ،اذ مظحت قطر اللجوء لبعض قيادات اإلخوان ال ين فروا من مرص ،وقامت
مجلس التعاون ال
ي
ن
ر
ر
قظاة الجزيرة بإيوائهم يف فظدق خمس نجوم بالدودحة ومظحتهم فيات بث مظترمة لليوي ج لقضيتهم ،كما بثت قظاة
ع
ن
ن
ن
مسلمي
وف بعض الحالت زعم أنها دفعت اإلخوان ال
الجزيرة ادحتجاذات اإلخوان ًالمسلمي المستمرة ضد النقالب ،ي
ن
ن
مقابل ظهورهم يف قظاتها ،وردا عىل ذلك سحبت البحرين سفراءها من الدودحة يف آذار عام  ،2014متهمة إماها بانتهاك
ن
خليخ بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للعضاء .وتم دحل الزمة بهدوء بعد شهرين ،وغادر
مبدأ مجلس التعاون ال
ي
ً
ن
ر
ن
قادة اإلخوان المرص ن
يي الدودحة يف وقت لدحق من ذلك العام ،ومن وذهة نرر البحرين لم تليم قطر أبدا باتفاقية 2014
ن
مسلمي (ول تزال قطر تحتضن قيادة دحماس) ،ال ر ين
وانها استمرت بالعمل كحلقة وصل للشبكات اإلقليمية لإلخوان ال
ر
ن
ن
مسلمي ،كما واصلت قظاة الجزيرة اليوي ج لصوات اإلخوان ،وغالبا
فلسطين لإلخوان ال
لطالما دحددت عىل أنها الفرع ال
ي
ن
ما وظفت المظاف الممولة ومراكز الفير كيوادر اللخوان ودحلفائهم .ل لك ليس غريبا أن ذماعة اإلخوان المسلمي كانوا
قلب أزمة الخليج (أريك.)2018 ،
االحتااجات ف البحرين والتدخالت القطرية:
ن
بدأ مواطظو البحرين ادحتجاذاتهم الواسعة المظاهضة للحيومة بقيادة الغلبية الشيعية يف البالد وال ر ين عانت لمدة طويلة
نف ظل سياسة ال ن
تميي ،ودعت إىل اإلصالح الدستوري وإزادحة المي خليفة بن سلمان ال خليفة ،رئيس الوزراء الطول
ي
ن
ن
مدة يف العالم دحيث شغل المظصب مظ عام  .1971ورسعان ما أرسلت المملكة العربية السعودمة قوات للمساعدة يف
قمع النتفاضة ال ر ين اعتيها قادة الخليج بأنها (مؤامرة إيرانية) ،ولم تستطع الحيومة البحرينية إثبات المزاعم بمؤامرة
ن
ن
اي إيران بالعراق ولبظان ،رغم ان ه ه
انقالب إيرانية) ،لكن له ه الروامة قبول واسع بي سكان البحرين السظة بالدور الير ي
المزاعم لم تثبت ولم مصدقها عىل نطاق واسع الدبلوماسيون الغربيون المتابعون للبحرين ،ال ين اعتيوها ليست القوة
ن
الدافعة لالضطرابات بالبحرين ،ولكظها عامل تعقيد (أريك .)2018 ،وأن الضطرابات يف البحرين والتحول نحو نموذج
ع
دحكم منشدد قد خاطر بأستقرار البلد ن
وأرص بالقتصاد ووتر العالقات مع عدد من الحلفاء .وقد دفع العدمد من
ن
بحرينيي وخاصة من الطائفة الشيعية ،إىل المعارضة لول مرة ننيجة السلوب الفظ وال ن
ن
وف
ال
طائف غالبا لقوى المن ،ي
ي
ر
ن
الوقت نفسه فإن بعض البحرينيي السظة المؤيدين للحيومة قلقون من عدم ولء الشيعة المفيض إىل درذة أنهم
ن
مدعون اآلن التحاد البحرين مع السعودمة .ه ا وإن الشنبااكات العظيفة ن
محتجي وال ىشطة مستمرة ودحسبما يبدو
بي ال
متصاعدة وأنتجت مخاطر بأننشار التوترات السياسية والطائفية ر
دحن عي أرذاء الخليج (كظظمظت ،2012 ،صفحة .)3
ن
فقد كانت يف قلب النتفاضة مرالم طال أمدها بشأن توزي ع السلطة وال ريوة ،وشملت دعوات إىل برلمان مظتخب
ن
محتجي من طيف
بالكامل ودحيومة مظتخبة وإنهاء لتقسيم الدوائر النتخابية المجحف وللفساد ،ذيل ذدمد من ال
ن
ن ن
ممثلي يف الجمعيات السياسية القائمة أو يف اليلمانات الضعيفة ،والهم من ذلك أن
متظوع الخلفيات شعروا بأنهم غي
ن
ر
ر
مجموعات الشباب من كافة الطياف ما زالت غي ممثلة يف محاولت الحوار القليلة الميددة ،وال ين ركزت مؤخرا عىل
ً
التصالت فيما ن
بي الحيومة والجمعيات السياسية المرخصة ،وخصوصا كيى ذماعات المعارضة ذمعية الوفاق
وطن اإلسالمية ،وال رن مقودها رذل الدين الشيىع الشيخ عىل سلمان .وبيظما رغبت المعارضة بتمثيل ر
ن
أكي ذدمة كان
ي
ي
ي
ال ي
موقف الرسة الحااكمة بأنهم كانوا كرماء بإدخال أي نوع من المجلس المظتخبة ،فهو ترف ل تتمتع به المملكة العربية
السعودمة واإلمارات العربية المتحدة المجاورتان ،وبدأت الحيومة باتخاذ نهج ر
ن
منشقي (كظظمظت،
أكي تشددا إزاء ال
عري) دحاولت البحرين تحميل العالم وقطر المسوؤلية عظها وعدم محاسبة نفسها
 .)2012مع إنطالق ثورات (الربيع ال ي
ً
عىل الخطاء والسياسات ال ر ين قادت إىل الحالة الثورية عربيا ،فقد أزدادت الضغو عىل الظرم العربية ننيجة للظموذج
ن
عري يف السادحات والميادين العامة ،وأصبحت ه ه الظرم تعيش مردحلة أنكماش ودفاع
الحضاري ال ي قدمه الشباب ال ي
عن الظفس ومحاولة النحظاء للعاصفة ريثما تهدأ ،لكن المور لم تلبث ان تغيت بشعة (الحسن ،2014 ،الصفحات
ن
عري) ضالتها لستهداف البحرين ،فقد أستغل البعض من المعارضة
 .)16-15ومن ذانب أخر وذدت قطر يف (الربيع ال ي
ن
ن
وطن اإلسالمية المظحلة بالتعاون مع قطر ،إلطالق
عىل سلمان أمي عام ذمعية الوفاق ال ي
البحرينية الدحدا بزعامة ي
ن
ن
طائفيي ويقصد هظا الشيعة لدعم تلك الدحتجاذات ،وفتحت
ادحتجاذات وشغب يف شبلط ،2011وتآمرت قطر مع ال
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ً
لهم الجزيرة لبث أفكارهم ودعمتهم بتقارير ،ى
ونشت وسائل العالم البحرينية أخبارا مفادها العثور عىل مكالمات هاتفية
ن
تتضمن عبارات تؤكد وذود تنسيق وترتيبات قطرية مع ال ين قادوا الدحتجاذات يف المملكة خالل عام  ،2011إضافة
ن
لإلرهابيي ضمن مؤامرة ثظائية مع إيران ضد المظامة ،وال ر ين دحاولت قطر التيؤ
عىل دحد التعبي إىل دور الدودحة الداعم
ر
تنتم اليه قطر
عري ال ي
مظها عي إرسال قوات درع الجزيرة مع السعودمة وال ين تأسست من أذل دحمامة دول الخليج ال ي
ي
(العمارات .)2021 ،كما توضح المكالمات المزمعة ما سعت قطر اليه خالل أدحدا  ،2011وهو قلب نرام الحكم
ن
موقوفي
وتشييل دحيومة ائتالفية وسحب قوات درع الجزيرة ،والسيطرة عىل إذاعة وتلفزيون البحرين واإلفراج عن ال
ن
ن
ر
وف إطار الكشف عن التدخالت القطرية يف الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ال ين كان
كافة عىل خلفية قضاما إرهابية ،ي
مقصد مظها قلب نرام الحكم ،عرض تلفزيون المملكة تسجيال لعدة محادثات هاتفية ذرت نف شهر آذار  2011ن
بي
ي
عىل سلمان ،وبيظت ه ه المحادثات أتفاقهما عىل إثارة
مسنشار أمي قطر دحمد بن خليفة العطية ودحسن سلطان مساعد ي
ن
ن ن
فوض يف البالد وبثها يف قظاة الجزيرة .ورغم رصدها (المؤامرة) القطرية مع المعارضة أعطت الحيومة البحرينية فرصة
ال
ن
ى
لكليهما ولم تتخ أي إذراء .وأكدت الوكالة أنه يف عام  2011ال ي شهد الزمة بالبحرين نشت قظاة الجزيرة القطرية
ً
أخبارا وتقارير سلبية عن المملكة (نصي .)2019 ،بادرت المملكة العربية السعودمة والمارات العربية المتحدة إىل تدارك
ر
سنباف لمواذهة التحدمات والمخاطر ال رن ر
تعيض أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج
المر من خالل التحرك ال
ي
ي
ن
العربية ومظها البحرين والتصدي للمشاري ع اإلقليمية ال رن ن
ترص بمصالح العرب وقضاماهم ،فجاء دورها يف التصدي لحركة
ي
ً
ن
الدحتجاذات ال ر ين شهدتها مملكة البحرين يف آذار عام  ،2011انطالقا من إممانهما بمبدأ ودحدة المصي وترابط أمن دول
ن
مجلس التعاون لدول الخليج العربية عىل ضوء المسؤولية ال ر
مشيكة لدول المجلس يف المحافرة عىل المن والستقرار
ال رن ه مسؤولية ذماعية باعتبار أن أمن دول مجلس التعاون ٌّ
ن
دولتي ضمن تحرك عام
كل ل يتجزأ .وذاءت مشاركة ال
ي ي
ً
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإرسال قوات درع الجزيرة إىل مملكة البحرين ،انطالقا من التفاقيات المظية
ن
والدفاعية الموقعة ن
بي دول المجلس ،وهو المر ال ي كان له عريم الثر يف إعادة دحفظ المن والستقرار إىل مملكة
البحرين ،والتصدي لمحاولت إثارة الفتظة والبلبلة من ذانب بعض الجماعات المدعومة من قبل أطراف خارذية وقتها
نف أشارة إىل قطر وايران (مجلة درع الوطن .)2017 ،أن توقيع التفاقية المظية ن
بي دول المجلس ممثل خطوة مهمة من
ي
ن
ن
شأنها أن تسهم يف تعزيز ذهود دول المجلس لتوسيع آفاق التعاون وال ريابط والتكامل بيظها يف كافة المجالت المظية،
ن
ً ن
ن
ى
ثاي  2012يف
سيما بعد أن وأذهت مشااكل أمظية وأعمال عظف خصوصا يف البحرين دحيث قتل آسيويان مطلع تشين ال ي
ن
المظامة .وأوضح أن الوزراء أدانوا بشدة التفجيات اإلرهابية ال ر ين وقعت يف مملكة البحرين وراح ضحيتها عدد من البرياء
ن
ن
مدنيي ورذال المن ،مجددين تضامظهم مع مملكة البحرين وشعبها يف كافة اإلذراءات ال ر ين تتخ ها لحمامة أمظها
من ال
واستقرارها والحفاظ عىل مينسبات شعبها (مجلة درع الوطن.)2017 ،
مقدمات األمزمة الخلياية  2017وأثرها عىل العالقات القطرية البحرينية:
عري) ويالدحظ إن ذ ور
تصاعدت التوترات مرة أخرى بفضل دعم قطر للحركات اإلسالمية قبل وأثظاء وبعد (الربيع ال ي
ن
ن
ن
عري يف عام  2011والدعم الالدحق لقطر للتحولت اإلسالمية يف
التوترات بي قطر وذيانها تتعمق بأستمرار ،فالربيع ال ي
ن
ن
ن
خليخ
وف الواقع فإن كل أزمة تحد يف دول مجلس التعاون ال
ي
شمال إفريقيا وسوريا ودعم الدحتجاذات يف البحرين ،ي
الميونة من ستة أعضاء خالل رب ع القرن ال ن
ماض كانت قطر متورطة أو متهمة بطريقة ما ،وربما ميون صي قادة الخليج
ي
ن
ن
اآلخرين عىل سياسات الدودحة اإلقليمية المنشقة يف بعض الدحيان قد انقطع يف الظهامة .وعظد تسليم السلطة من المي
ن
ن
ن
دحمد إىل ابظه البالغ من العمر ً 33
عاما المي تميم يف دحزيران  2013كانت اآلمال كبية يف بعض العواصم الخليجية يف أن
ن
ن
ن
ى
ثاي  2013وبعد خمسة أشهر من دحكم
المي الشاب سيعيد ضبط نهج قطر يف ً الشؤون اإلقليمية ،ومع ذلك يف تشين ال ي
ن
ن
خليجي عميقا عىل التقارير يف وسائل اإلعالم المرييية ال ر ين تفيد بأن أعضاء ذماعة اإلخوان
تميم كان رد فعل القادة ال
ن
ن
مرش ومؤسسة الحكم
مسلمي كانوا معيدون تجميع صفوفهم يف الدودحة بعد اإلطادحة بالرئيس المرصي محمد
ال
ي
ً
العسيري .وننيجة ل لك استدىع الملك عبد هللا عاهل المملكة العربية السعودمة المي تميم إىل الرياض وقدم له إن ارا
ع
ى
خليخ فيما يتعلق بالقضاما اإلقليمية .كما طلب
تتماش مع بقية دول مجلس التعاون ال
لتغيي سياسة قطر وذعل البالد
ي
ن
من تميم التوقيع عىل اتفاقية أمظية إضافية تظص عىل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لي من دول مجلس التعاون
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سىع وراء سياسات إقليمية
ال
ي
خليخ الخرى ،والتوقيع عىل تعهد بالمتثال .ولن الشغل الشاغل كان لقيادة قطر هو ال ي
ن
ن
مستقلة ،فقد مثل عام  2013نقطة مفصلية يف سيلسة قطر الخارذية وسببا مضاف إىل بقية السباب يف توتر العالقات
ن
ن
عري) بالنحسار ننيجة الخفاقات لقواها وعظف النرمة
فف ه ا العام بدات (ثورات الربيع ال ي
بيظها وبي البحرين ،ي
ن
ظرامي السوري والمرصي وقيامهم بثورة مضادة دحققت خروقات مهمة بدعم دول خليجية أخرى ،والخية
وخاصة ال
عري (مجلة درع الوطن،
ومن ضمظهم البحرين دحملت قطر مسؤولية أفشال مساعيها والغاء ما ترتب عىل ثورات الربيع ال ي
ن
ن
ر
 .)2017وبلغت الزمة ذروتها يف  2014عظدما رأت البحرين أن قطر لم تين يف دحالة امتثال كامل للتفاقية ال ين وقعها
ن
ن
علن مطلع عام  2014وانتىه بسحب البحرين لسفيها من
خليخ ال
تميم ،فتفجر الخالف ال
ي
بحرين – القطري بشكل ي
ي
ن
محللي إن دحيومة قطر قد خرقت مبادئ مجلس
قطر (أولريشسن ،2017 ،الصفحات  .)3-1وهي ا رأى الكثي من ال
ن ن
لتمض يف مخالفة بظود اتفاقية الرياض عام
خليخ ،ولم تهتم لي أتفاقات عقدتها مع دحيومات المجلس،
التعاون ال
ي
ي
ر
ن
 ،2014ال ين تظص عىل مظع تجظيس اي دولة خليجية لي مواطظي أي من دول المجلس ،فعملت عىل تجظيس عائالت
بحرينية سنية فقط ،وأن البحرين طالبت قطر عي مخاطبات رسمية بالحد من أعطاء الجنسية لمواطظيها ،معتية ذلك
ن
بي البلدين ،إل أنها لم ر
ل ينسجم مع العالقات الخوبة ن
تلف أذان صاغية يف الدودحة ال ر ين واصلت تقدمم النسهيالت لسظة
ن
ر
سىع قطر لدحدا خلخلة يف اليكيبة السكانية لمملكة البحرين ،المر ال ي مخدم
البحرين لظيل ذنسيتها ،ما ميشف ي
ن
ن
ر
أدعاءات تظريمات يزعم أنها خارذة عن السلطة يف المظامة تحاول أثبات ان نسبة الشيعة يف البحرين أكي من السظة،
ن
ن
تيتف ب لك فتغطيتها العالمية لعمال العظف يف البحرين دأبت عىل وصفها بالدحتجاذات ،وأنها تمول
والدودحة لم
ي
مجموعات دحقوقية مصظوعة تسىع لنشويه صورة البحرين (أولريشسن ،2017 ،صفحة .)2
وعالوة عىل ما تقدم فقد كان من أبرز التصورات دحول أسباب الستهداف القطري للبحرين والتوتر بيظهم كما يرى
َ
ً
بادحثون نف الشأن الخليخ ذعل قطر نفسها نف موقف التظافس ،فقد زعم أن هظاك ى
مشوعا طمودحا لدى قطر كونها
ي
ي
ي
ىرسيك فاعل نف ى
مشوع أعادة تقسيم ال ىشق الوسط أو ما يسم (بال ىشق الوسط الجدمد) (قظاة العربية ،)2021 ،وانها
ي
ً
ً
كانت موعدة بحصة كبية سياسيا وذغرافيا ،ول ا أخ ت تعمل من ذانب عىل استهداف البحرين أذتماعيا عن طريق
ن
ى
فىه ترفع من سقف عدم الستقرار يف البحرين
فىه تحتاج للمخزون البشي من السظة ،وله ا ي
عملية تشجيع الهجرة ،ي
وتحفز الهجرة بأشكال عدة وبالتاىل ال هاب إىل أن البحرين تمتلك مخزون ى
شيىع أكي لبد له أن يستلم زمام
بشي
ي
ي
ن
اض البحرينية لتصبح
السلطة ،ومن ذانب اخر لدى قطر أطماع
ذغرافية ًإذ تحاول ان توسع مسادحتها عىل دحساب الر ي
ً
ً
ن
ر
دولة كبية دمموغرافيا ،مما مجعلها تلعب دورا اقليميا وأكي من دحجمها يف المظطقة متخ ه من (ارسائيل) ال ين ترتبط بها
ن
بعالقات ذيدة نموذذا ،ويتضح ذلك يف تبظيها شبية واسعة من العالقات مع (ارسائيل) ودحماس وأيران .وأستمرت
ن ن
مسلمي يف
الزمة تسعة شهور وأنتىه الخالف بعد سلسلة من التظازلت القطرية ،وشمل ذلك نقل شخصيات اإلخوان ال
ن
معارضي اإلمار ن
ن
داخىل
اتيي بمغادرة قطر ،وإغالق فرع الجزيرة يف مرص ،وتطبيق ميثاق المن ال
الدودحة إىل تركيا ،وأمر ال
ي
ن
ى
ى
خليخ يف مسائل الستخبارات والشطة.
خليخ والتعاون الوثيق مع رسكاء دول مجلس التعاون ال
لدول مجلس التعاون ال
ي
ي
ً
ل لك فإن الزمة رتيااكم مظ سظوات لكظها لم تتخ أبعادا أخرى ننيجة القلق من سياسة ادارة باراك اوباما (-2009
ً
)2017الثانية – آن اك -ال ر ين دحاول فيها التقرب من أيران لحل أزمة برنامجها الظووي ،فضال عن الحاذة وقتها إىل الدعم
ن
ن
حوثي ال ر ين أنقلبت عىل ال ىشعية وسيطرت عىل صظعاء عاصمة اليمن مطلع
اىل والعسيري يف الحملة عىل ال
القطري الم ي
ن
وينبىع القول أن ه ه الخالفات السياسية ليست ذدمدة ومتجددة ،لطالما اعتيت
عام ( 2015قظاة العربية.)2021 ،
ي
ن
البحرين أن الدودحة ودودة للغامة مع إيران ،واستفزازية للغامة يف دعمها لقظاة الجزيرة ووسائل اإلعالم المماثلة ،وداعمة
ن
مسلمي
للغامة للحركات اإلسالمية .وتظرر البحرين مع دحلفائها بشكل خاص إىل دعم قطر للجماعات التابعة لإلخوان ال
اىل يرون أن سلوك قطر ليس مجرد مرفوض ،ولكظه ل مطاق عىل اإلطالق (أريك،
عىل أنه تهدمد قاتل لنرمتهما ،وبالت ي
ن
ن
 .)2018وب ه ا الصدد ذهبت دراسة متخصصة أعدها بادحثون متخصصون يف مكافحة الرهاب يف مركز بحو الجريمة
ن
ن
ر
بحن لمكافحة الفساد يف البوسظة إىل تقدير قيمة شحظات السلحة
المظرمة ومكافحة الفساد يف رصبيا والينامج ال ي
ن
عام -2015
القادمة من دول ىرسق أوروبا وال رن وصلت إىل امدي
مقاتىل تظريم (داعش اإل ي
رهاي) ف سوريا والعراق خالل ي
ي
أمريك ،وأشارت الدراسة إىل أن هظاك أموال قطرية تم دفعها لسداد فواتي ىرساء تلك
 2016بظحو  1.5مليار دولر
ي
ن
ى
السلحة وك لك وذود تسهيالت تركية لوذسنية لظقل شحظات تلك السلحة إىل مظاطق الرصاع الملتهبة ف الشق
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ن
ن
ماضيي (أريك .)2018 ،وذكرت الدراسة أن مظطقة البلقان ه سادحة نشا مهمة لمافيا
عامي ال
الوسط خالل ال
ر
ر
تهريب السالح المتعاونة مع المخابرات اليكية والمعتمدة عىل الموال القطرية دحيث تعمل شبكات المافيا اليكية عىل
ابرام الصفقات وتوذيه شحظات السلحة من الظوعيات شدمدة الفتك وال ر ين تشمل مضادات للدروع ومق وفات ضد
الليات الحربية ومدافع مورتار ورشاشات ثقيلة كبية العيار والغام أرضية وقظابل مدوية وبكميات كبية من وسطاء تجار
ينتم بعضهم إىل ذمهوريات البوسظة والنشيك والجبل
سالح من بيظهم بلغاريون وسلوفاكيون ورومانيون وتشيك كما
ي
السود إىل المظاطق ال رن تحددها تركيا بيظما مقدم القطريون الموال ثمظا ل لك بالضافة إىل سداد فواتي ال خائر اللزمة
ن
لعمل اللف من البظادق ال ر
مشياة لدعم التوترات ف ال ىشق الوسط والمظطقة العربية .وتظاولت الدراسة عن دحصول
ن
هؤلء الوسطاء عىل موافقات رسمية من دحيومات بعض ه ه الدول عىل بيع السالح إىل زبائن ف مظطقة ال ىشق الوسط
ن
ومن ثم تهريبه إىل عدد من أمراء الحرب هظاك كالجيش السوري الحر وذماعة انصار السالم ف سوريا وذبهة فتح الشام
الظرصة سابقا (المسلة .)2017 ،ويالدحظ إن ما تظاولته الدراسة من ممارسات قطرية يتعارض تماما لما ذهبت اليه هيئة
ن
دوىل ال ر ين وضعت خطة التظمية المستدامة يف  25آملول عام  2015وعدتها
المم المتحدة والدول العضاء والمجتمع ال ي
ّ
ى
فرصة فريدة لوضع سيادة القانون والمن ومكافحة الجريمة المظرمة والتجارة غي المشوعة وتصميم تدابي تصدي
ّ
ّ
فإن الجهود الدولية المب ولة من أذل مواذهة التجارة والحركة غي ال ى
ن
وعتي عي الحدود ،أتخ ت
مش
فعالة ،وعليه
ن
تدابي تصدي متعددة الختصاصات تيفل أدحدا التكامل ما ن
ظهجي
بي سيادة القانون والتظمية ودحقوق اإلنسان وال
ن
ن
م يف ذو من الحرية ،وتؤكد الخطة عىل أنه ل سبيل إىل تحقيق
ال
من ،وتهدف إىل تعزيز السالم العال ي
ذتماىع وال ي
ي
التظمية المستدامة دون سالم ،ول إىل إرساء السالم دون تظمية مستدام وسيادة القانون ودحقوق اإلنسان والتظمية
ّ
ّ
ن
ن
نن
ه
والمساواة يف إطار شامل وتطل يىع .فالحد من الياعات والجريمة والعظف والتميي وكفالة الندماج ودحسن اإلدارة ي
تستدىع خوض تحولت
ه أساسية لتحقيق التظمية المستدامة .وه ه خطة عالمية
ي
عظارص رئيسة لرفاه الشعب كما ي
عميقة وإقامة ىرساكة عالمية ذدمدة (المسلة.)2017 ،
ن
ن
وف الوقت ال ي واذهت فيه المظطقة العدمد من التحدمات يف القطاعات السياسية والقتصادمة والذتماعية والدينية
ي
وقطاع الطاقة وه ه القطاعات ه الر ن
دوىل الوسع نطاقا.
كية ال
قليم وال ي
رئيسية لمستقبل المظطقة ومستقبل المن اإل ي
ي
ّ
ن
ً
أخطارا وشيية للكثي من الدول العضاء يف المظرومة الخليجية ،ل ا
ويبدو أن التحدمات المظية واننشار اإلرهاب تشكل
ّ
ّ
ن
تحسي المن وإقامة العدل ودحقوق
وذيد التكامل وطظيا وإقليميا عىل دحد سواء من أذل
فإن إعداد برنامج شامل
ن
بشي لهو ر
النسان فضال عن المن ال ى
أكي نهج واعد دحيال تحقيق المن والستقرار يف المظطقة .نهجا اعتيت قطر بأنها
ن
معن بالمخدرات والجريمة.)2016 ،
خارذه عظه من قبل البحرين ودحلفائها (ميتب المم المتحدة ال ي
انفاامز األمزمة:
شهدت مظطقة الخليج مظ بدامة دحزيران من عام  2017أزمة دبلوماسية ن
ه
بي عدد من دول مجلس التعاون ال
ي
خليخ ي
ال ر
كي دحدة مظ تأسيسه تمثلت بمقاطعة الكتلة الرباعية (المملكة العربية السعودمة والبحرين والمارات إىل ذانب
ن
مرص) يف  5دحزيران  2017وقطع العالقات الدبلوماسية وغلق المظاف اليية والبحرية والجوية معها .فقد كان لكل طرف
ن
ى
ىع يف المظامة ،واراء أخرى
من الطراف الربعة مشااكله مع قطر ،اذ أتهمت البحرين قطر بالعمل عىل إسقا الظرام الش ي
ن
ن
وف
ه قاعدة العدمد من ذهة ،ي
ذهبت إىل وصف سياسة قطر بالزدواذية بمظح الميكيي أكي منشأة لمحاربة الرهاب ي
ن
معن
المقابل دعم مجموعات تمارس بعض اإلرهاب بأستخدام ايرادات الغاز والظفط (ميتب المم المتحدة ال ي
ن
بالمخدرات والجريمة .)2016 ،وتسلسلت الدحدا بعد روامة ر
اخياق موقع وكالة النباء القطرية يف  23آمار 2017ال ر ين
ن
ثاي وصفتها
تدعيها الدول الربعة وتظفيها قطر ،دحيث تم بث ترصيحات منسوبة لمي قطر الشيخ تميم بن دحمد ال ي
الدودحة بالدعاءات الكاذبة ،رغم استعداد قطر للحوار ،ومسارعة امي الكويت إىل ادحتواء الزمة الخليجية عن طريق بدء
وساطته ن
بي اطراف ال ن نياع ،واصل المقاطعون دحملتهم اإلعالمية والسياسية ضد قطر ،مع وضع المزيد من اإلذراءات
(الرنتيس ،د .ت ،صفحة .)286
خليخ
ال ر ين فاقمت الزمة وأخرذتها عن إطارها ال
ي
ي
ً
ن
لم تحد الزمة الخليجية عام  2017من فراغ ،ففضال عن السباب غي ال ى
مبارسة ال ر ين تم ذكرها يف الصفحات السابقة،
ن
ن
ن
بادحثي
كان هظاك أسباب أخرى ساهمت يف ت اذيج الموقف وأندلع أزمة يف إطار المظرومة الخليجية وصفت من ال
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ن
خليخ وهددت أستقرار المظطقة ،فمع إنتخاب دونالد ترامب (-2017
مهتمي بأنها القوى وكادت تؤدي بالبنيان ال
وال
ي
ً
ن
وىل
 )2021رئيسا للولمات المتحدة ،استعادت السعودمة والمارات العربية المتحدة الثقة بالظفس ،ونشأ تحالف بي ي
ن
ووىل العهد يف السعودمة ،لسباب داخلية وخارذية .وعادت القيادتان إىل سياستهما الهجومية ،وبدأت
ظن ي
عهد أبو ي
ً
ن
ى
ر
بالتعبئة ضد قطر يف وسائل إعالم غربية وأميكية عدمدة ،وصول إىل قمة الرياض ال ين قدمت مؤرسات عىل وذود أزمة
ن
ن
ميبوتة يف العالقات مع قطر ،كان أبرزها محاولة تهميش الحضور القطري وبعض دول مجلس التعاون والردن ،يف
ر
ر ن
ن
يومي فقط عىل اختتام قمة
اي والمرصي ،قبل أن تظطلق هجمة إعالمية ىرسسة بعد
مقابل اليكي عىل الحضور اإلمار ي
ن
سالم إىل
فف تلك القمة ال ر ين ذمعت القادة العرب وقادة من دول العالم اإل
الرياض
ي
(الرنتيس ،د .ت ،صفحة  .)286ي
ي
ن
ذانب الولمات المتحدة المرييية ف ال ى
عشين من أمار عام  2017وال ر ين شهدت أذواء محمومة واشارات عدمدة تدلل
ي
ن
بي ه ه الدول وقطر مظها ،الخطابات المأزومة لبعض اطراف ال ن ن
عىل وذود تأزم نف العالقة ن
ثاي غياب امي قطر
ال
و
،
اع
ي
ي
ي
عن دحضور دحفل افتتاح المركز العالم لمكافحة التطرف (أعتدال) نف الرياض إىل ذانب الزعماء والقادة ال ين ن
دحرصوا،
ي
ي
(
كانت تحمل ن
عري للبحا ودراسة السياسات،2017 ،
ال
كز
(المر
زمة
ال
بأندلع
ر
تظ
عدمدة
بي ثظاماها إشارات
ي
ن
ر
ى
فىه
الصفحات  .)4-3أما الشارات الخرى أو الشارة ال ين كانت السبب ال ي اتك عليه الجميع يف إندلع ه ه الزمة ي
ترصيحات آمي قطر نف الوكالة القطرية نف الرابع وال ى
عشين من آمار ال ر ين أوضح فيها:أن قاعدة العدمد مع أنها تمثل دحصانة
ي
ي
ن
ه الفرصة الودحيدة لميكا لمتالك الظفوذ العسيري بالمظطقة ،يف
أنها
إل
،
مجاورة
ال
دول
ال
بعض
لقطر من أطماع
ي
ن
تشابك للمصالح مفوق قدرة أي إدارة عىل تغييه ،كما شدد الشيخ تميم عىل أن قطر نجحت يف بظاء عالقات قوية مع
ً
ن
وأسالم ل ممين تجاهله ،وليس من
إقليم
دحيومة واشظطن وإيران يف وقت وادحد ،نررا لما تمثله الخية من ثقل
ي
ي
ن
الحكمة التصعيد معها ،خاصة أنها قوة كيى تضمن الستقرار يف المظطقة عظد التعاون معها ،وهو ما تحرص عليه قطر
ن
وف رد التهم ونفيها م هب القول أمضا إىل إن قطر قد
من أذل أستقرار الدول المجاورة (محمد ،2019 ،صفحة  .)95ي
بي ّ
دفعت أكي الثمان ن
كل الدول الخليجية ننيجة تدهور عالقتها بإيران بسبب الزمة السورية ،ليس عىل شكل
ن ن
ن
مواطظي لها وادحتجازهم ر ن
ن
ن
قطريي يف العراق .بل
مواطظي ال
وابيازها سياسيا وماليا)كما دحصل يف أزمة اختطاف ال
اختطاف
ً
ن
ن
أستمرت أمضا ف دفع أثمان سياسية كبية ننيجة ل لك ،ف ن
دحي دحققت المارات العربية أعىل العوائد ننيجة عالقاتها
ي
ي
ن
القتصادمة المتظامية مع أيران .وفيما يتعلق باإلخوان المسلمي فكان موقف قطر بأنها لم تدعمهم ول تدعمهم وتختلف
ن
ن
لسببي :أولهما أنهم ليسوا تظريما إرهابيا ،وثانيهما أن ه ا التوسع يف
معهم ،ولكظها ل ترى فيهم تظريما إرهابيا ،وذلك
ن
ن
سياسيي به مرص بالمعركة ضد التظريمات اإلرهابية ،أما فيما يتعلق بقضاما تمويل
استخدم اإلرهاب ووسم الخصوم ال
ن
ن
ه دحليف فعال يف الحرب
الرهاب فقطر فظدته من خالل مشاركتها يف الحرب عىل اإلرهاب ومكافحة تمويلة وأن قطر ي
ن
عىل اإلرهاب ،مسنظدين يف ذلك عىل ما أكده الرئيس المي يي دونالد ترامب خالل لقائه بأمي قطر عىل هامش قمة
الرياض (محمد ،2019 ،صفحة .)95
ن
وف رأي أخر أن قطر لم عت َ
ن
فاذأ بالزمة الراهظة مع البحرين ودحلفائها الخليجيي ك لك ،لنها كانت ترى وتلمس عىل
ي
ن
توح بعدم الرضا عن
خليخ والمرصي من تمدد الدور القطري يف اإلقليم والعالم .فهظاك أشارات
الدوام عدم الرتياح ال
ي
ي
ن
ن
ن
قليم تجاه دور قطر هو نجاح يف
اف والدمموغر ي
نفوذ الدودحة ال ي صار مفوق دحجمها الجغر ي
اف ،وما فاقم عدم الرضا اإل ي
الوقت ال ي أخفق فيه الكثيون ،ومن ذلك أزمة لبظان ، 2006وأزمة السادحة الفلسطينية وانقسامها ،إذ تبوأت قطر دور
ن
ن
ن
الوسيط ن
بي الفصائل الفلسطينية .كما كان الحضور القطري البرز يف نزاع دارفور يف السودان ،والرصاع عىل السلطة يف
ن
ن
ن
الصومال والرصاع ن
حوثيي والسلطة يف اليمن ،وكان للدبلوماسية القطرية دور ملموس يف نزع فتيل رصاعات عدة
بي ال
ن
بي دول القرن ال ر
ن
عري للبحا ودراسة السياسات،
عري(المركز ال ي
فريف ،وأخيا دور قطر يف دعم ثورات الربيع ال ي
ي
ّ
ن ّ
ن
وف الصدد نفسه مكمن الخالف المعلن يف أن الدودحة كانت ترى أن العالقات الخليجية البيظية ل
 ،2017صفحة .)4
ي
ّ
ّ
ن
ر
ّ
خليخ ،إل أنها ترى
معيي ها خالف يف الملفات الساسية ،وأن الدودحة منسقة كل التساق مع السياسات العامة للبيت ال
ي
ّ
ّ
ر
ن
فىه
ه ذزء من سيادتها ال ين مجب إل يظازعها عليها أدحد ،ومن ثم ي
أن بقية عالقاتها مع العالمي ،ال ي
عري وال ي
دوىل ،ي
ّ
بأن سياساتها تساند الشعوب ال رن ّ
تترصف ً
(التميم،2017 ،
تغولت عليها النرمة
بظاء عىل ذلك .وتحاذج الدودحة
ي
ي
صفحة .)8
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ً
ً
تىع أن الجغرافيا الطبيعية
كما ت هب بعض الراء المظحازة لقطر ،أن دولة قطر الصغية ذغرافيا ودمموغرافيا كانت ي
ن ّ
ً
فك إيران زعيمة
فرضت عليها خيارات سياسية قاسية التضاريس ومعقدة المظاخ .ولم تتجاهل قطر يوما أن موقعها بي ي
ّ
نّ
سن ،مفرض عليها السي عىل دحبل مشدود ،يتهدده تصاعد الرصاع
شيىع ،والسعودمة زعيمة اإل
سالم ال ي
ي
اإلسالم ال ي
ّ
ن
ن
تبن دبلوماسية
السعودي– اإلير ي
اي عىل الجغرافيا ،واتساع نطاق التظافس بيظهماعىل الظفوذ .ولطالما أمقظت قطر أن ي
ّ ن
ر
إقليم مفرض
الوساطة ،ونهج اسياتيجيات الحياد ،والبقاء خارج لعبة المحاور ،ربما محميها من زذها يف أتون رصاع
ي
(الرميخ ،2017 ،الصفحات .)21-20
عليها النحياز إىل ه ا الطرف أو ذاك
ي
ّ
ن
ظف القطري لروامة ترصيحات أمي قطر ،ووصلت الحملة دحد
عالم للبحرين ودحلفائها غي مبال بال ي
بدا أن الهجوم اإل ي
ن
ر
ن
فف السابق كانت الخالفات الخليجية تيكز عىل
توذيه الشتائم للرسة الحااكمة ،وه ا تطور غي مسبوق يف الخليج .ي
ن
قضاما وسياسات ،وتتجظب تظاول الرس الحااكمة ،باعتبار ه ا المر مفتح الباب واسعا أمام الطعن يف ىرسعية العائالت
(التميم ،2017 ،صفحة  .)8وكانت البحرين قد أعلظت قطع عالقاتها مع
الحااكمة ال ر ين تقوم عليها أنرمة الخليج كلها
ي
قطر وقالت نف بيان ى
نشته الوكالة الرسمية ،إن مملكة البحرين تعلن قطع العالقات الدبلوماسية مع دولة قطر دحفاظا
ي
عىل أمظها ال ن
وطن وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدودحة وأمهال ذميع افراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48
ي
ساعة لمغادرة البالد مع أستكمال تطبيق اإلذراءات اللزمة ،كما أغلقت البحرين الذواء أمام دحركة الطيان وإقفال
ال ن
مواي والمياه القليمية أمام المالدحة من واىل قطر خالل  24ساعة من إعالن البيان وأضاف البيان وإذ تمظع دحيومة
ن
ن
قطريي من الدخول
للمواطظيي ال
مملكة البحرين مواطظيها من السفر إىل قطر أو اإلقامة فيها فإنها تأسف لعدم السماح
ن
ن
ن
اض المملكة تحرزا من أي
إىل أراضيها اوالمرور عيها كما تمظح المقيمي والزائرين القطريي مهلة  14يوما لمغادرة أر ي
ن
محاولت ونشاطات عدائية تستغل الوضع رغم ال ر ن
عياز والثقة العالية يف أخوانظا من الشعب القطري وغيتهم عىل
ن
(المك .)2017 ،وأصدرت الخارذية القطرية أول رد عىل قرارات سحب السفراء وقطع العالقات
ثاي
بلدهم ال ي
ي
الدبلوماسية الصادرة عن الدول الربعة الداعية لمكافحة الرهاب ،فأعربت عن استغرابها وأسفها للقرارات البحرينية،
معتية أن اإلذراءات المتخ ة بحقها غي ميرة ،وتهدف إىل الوصامة عىل الدولة ( .)2017 ،B B C NEWSكما أتخ ت
البحرين بعد ذلك سلسلة من اإلذراءات القتصادمة ضد قطر ،أبرزها تعليق ردحالت الخطو الجوية القطرية اليها
والغاء تراخيص عملها ،بيظما ردت قطر بشكل عيس ميلها للتصعيد مظ المام الوىل دحيث دح رت البحرين بأنها ستطلق
الظار عىل أي سفن تدخل مياهها اإلقليمية .مما أدى إىل نتائج أذتماعية وأنسانية سلبية من أرتباك لحياة بعض
ن
ر
ن
دحن دحالت الطالق ن
ن
مواطظي والمواطظات
بي ال
مواطظي ننيجة قطع عالقاتهم مع ذوي هم يف البحرين وقطر ودحدو
ال
ن
ر
مواطظي بين
ن
من كال البلدين ال ين خافوا البقاء يف قطر ننيجة اإلذراءات ال ين قامت بها دولتهم البحرين ،وعرقلة تظقل ال
ن
دولتي ودحركة البضائع ذراء قطع العالقات ،فضال عن الخسائر الواضحة ى
ن
لشكات الطيان يف كال البلدين ،كما توقفت
ال
ن
م وأرباك لحياة المواطظي والمؤسسات ،كما
التعامالت الييدمة بيظهم وال ي معتي خرق لدستور التحاد الييدي العال ي
ن
هددت البحرين متبعة يف ذلك دحلفائها بسجن وتغريم كل من يتعاطف مع قطر او معارض إذراءاتها ،واغلقت المظاف
ن ن
العالمية ال رن لها صلة بدولة قطر او تعتي متعاطفة معها ،كما ن
ن
مسجلي يف الجامعات
بحريظي ال
ترصر عدد من الطلبة ال
ي
ً
ن ن
القطرية (العمارات .)2021 ،وبالمقابل ن
ترصرت البحرين أقتصادما وال ر ين تعتي الخارس والغائب الحارص يف ه ه الزمة،
ن
ذلك أن اقتصادها معتمد بشكل كبي عىل السعودمة ال ر ين تتخبط يف أزمة اقتصادمة خانقة ،وزادت البطالة فيها (العمارات،
ن
 .ن
رسم والخاص دحول
سياش ال
عالم والخطاب ال
 )2021ي
ي
ي
وف درس آخر تمثل يف مستوى النحدار ال ي بلغه الخطاب اإل ي
الزمة ودحول أطرافها ،أذ استعملت دول الحصار ومن ضمظها البحرين كل أنواع السلحة المميظة بأسنثظاء العسيرية مظها
من أذل الظيل من دولة قطر وإظهارها بمرهر المعتدي ،شملت السلحة أذزاء ّ
خليخ مثل المظع
محرمة من الجسد ال
ّي
ن
ن
ن
عدواي تجاه قطر وهو ما مثل سابقة يف
من الحج والعمرة والخوض يف العراض واستغالل الطفال لتجييش الشعور ال
ي
ن
ن
العالقات الخليجية ال ّ
ن
ن
ممثلي والظخب ال ر ين كان من الصل يف سلوكها
فظاني وال
بيظية ،كما انخر يف ه ه الزمة كثي من ال
الدعوة إىل المصالحة ورأب الصدع بدل الظفخ عىل الظار وتأذيج الرصاع .ومن ذهة أخرى كانت الزمة مجال ظهرت فيه
ّ
ن
مواقف نادرة كلفت أصحابها ثمظا باهرا من سجن وأعتقال مثلما دحد يف السعودمة واإلمارات تظييال بمن أنتقد الحصار
ورفض تزكيته (ازوين.)2017 ،

November 2021, Volume 3, Issue 8
p. 444-461

456

Rimak Journal, Volume 3, Issue 8

ً
دوىل فلم تين تستطيع التأثي بشكل كبي عىل مسارات الزمة الخليجية ،ل ا
ونررا لقلة إمكانات البحرين عىل المستوى ال ي
فىه دولة أسية الدعم
أقترص دورها عىل الضغط ال
سياش والمساندة مستفيدة من ه ه الزمة عىل الصعيد المادي ،ي
ي
المادي من السعودمة عىل وذه التحدمد ،اذ تعد البحرين من أكي المستفيدين من برامج الخية ،ول ا فأن مسار عالقتها
ن
وف  22دحزيران  2017قدمت الدول الرب ع من
مع قطر قد يتحدد وفق التصعيد القطري – السعودي (هظيد .)2021 ،ي
ً
مطلبا إلعادة العالقات مع الدودحة ،من بيظها إغالق قظاة الجزيرة
ضمظها البحرين لقطر عن طريق الكويت قائمة تضم 13
ن
ن
وقطع العالقات مع إيران ،والتوقف عن مظح الجنسية القطرية للمعارضي المظفيي من دول أخرى وخاصة البحرين،،
وأمهلتها  10أمام لتظفي ها ،ولكن الدودحة اعتيت المطالب اعتداء عىل سيادتها ورفضت النصياع للضغط ،بل لجأت
ً
فورا إىل تشيب قائمة المطالب لوسائل إعالمها ،واكتفت بالقول إن المطالب ليست واقعية ول متوازنة وغي مظطقية
ً
ً
وغي قابلة للتظفي نف ن
دحي أرصت البحرين مرارا وتيرارا عىل أن مطالبها غي قابلة للتفاوض ،ووعدت بمزيد من التصعيد
ي
ظهاي دون أتفاق (الصاوي ،2017 ،الصفحات .)7-6
إذا مر الموعد ال ي
عش ،بل تطلب الل ر نيام بالمبادئ النر
وأوضحت البحرين ودحلفائها إنها لم تطلب أن تخضع قطر للمطالب الثالثة ى
ي
أبرزها ،الل ر نيام بمكافحة اإلرهاب والتطرف ،ومظع التمويل للجماعات اإلرهابية ،ووقف التحريض عىل الكراهية والعظف
ن
ن
ى
ر
شء والقرار ل يزال يف
والمتظاع عن التدخل يف الشؤون الداخلية للدول الخرى ،ودحن اآلن لم مصل الرصاع إىل أي ي
طريق مسدود إىل دحد كبي (أريك .)2018 ،وكرد فعل لما ذكر آنفا من المطالب البحرينية الخليجية انتقد أمي قطر إتهام
ن
مسلمي ضمن الجماعات اإلرهابية ،وك لك دافع عن أدوار
بالده بدعم ذماعات إرهابية ،كما رفض تصنيف اإلخوان ال
ً
ن
ن
دحزب هللا ودحركة دحماس وإيران والعالقة معها ،وهاذم يف كلمته ضمظا بعض دول مجلس التعاون دحي قال إن الخطر
ر
حقيف هو سلوك بعض الحيومات ال ر ين سببت الرهاب بنبنيها لنسخة متطرفة من السالم ل تمثل دحقيقته السمحة،
ال
ي
ولم تستطع مواذهته سوى بإصدار تصنيفات تجرم كل نشا عادل وأضاف (ل محق لدحد أن يتهمظا باإلرهاب لنه
ن
مسلمي ذماعة إرهابية ،أو رفض دور المقاومة عظد دحماس ودحزب هللا) ،ودعا مملكة البحرين وبقية
صظف اإلخوان ال
ر
الدول إىل مراذعة موقفهم المظاهض لقطر ،ووقف سيل الحمالت والتهامات المتيررة ال ين ل تخدم العالقات والمصالح
ً
ال ر
مشيكة ،مؤكدا أن قطر ل تتدخل بشؤون أي دولة ،مهما دحرمت شعبها من دحريته ودحقوقه .وأشار إىل أن قاعدة العدمد
ه الفرصة الودحيدة لميكا لمتالك الظفوذ
مع أنها تمثل دحصانة لقطر من أطماع بعض الدول المجاورة ،إل أنها ي
ّ
ر
(المك .)2017 ،وعدت قطر أمضا مطالب البحرين ودحلفائها ،وخاصة المطالب ال ين تمس ذوهر
العسيري بالمظطقة
ي
ً
ر
دبلوماش مع إيران ،وإغالق القاعدة العسيرية اليكية ،فضل عن
سيادتها واستقالل ّيتها ،من قبيل خفض التمثيل ال
ي
ً
ّ
ّ
ّ ن
لمدة ى
عش سظوات ،أشبه بوثيقة إلعالن السنسالم وفرض الوصامة عليها.
دورية يف تواري خ محددة سلفا
تسليم تقارير
ّ
ّ
ر
ر
ن
سياش وسيادتها ،بنبنيها اسياتيجية دحسن الجوار،
تبن اسياتيجيات خاصة لحمامة كيانها ال
ي
ول ا لجأت إىل أستمرارية ي
ر
و ر
ً
اسياتيجية التحالفات اإلقليمية والدولية ،واسياتيجية لبظاء مكانة فريدة عالميا وتيوين سمة وطظية تعزز ال ىشعية
ع
السياسية للدولة ،وتيز قيمتها وفائدتها للعالم (مجلة درع الوطن)2017 ،
ولتحقيق ما تقدم أتجهت قطر نحو تعزيز نشا دبلوماسيتها التقليدمة بدبلوماسية عامة ،إذ تحركت مختلف
القطاعات الحيومية والهلية إلطالق المشاري ع والمبادرات ال ر ين تؤكد عدم نيل دحصار البحرين ودحلفائها من رؤية قطر
ن
وف ه ا السياق ،تم اطالق إعالن قطر ر
طبيىع
للبيول ورفع الطاقة اإلنتاذية للغاز ال
م .ي
ي
وخطواتها وتعزيز دور قطر العال ي
ن
ً
جظوي لحقل الشمال
المسال يف قطر من  77مليون طن إىل 100مليون طن سظويا ،من خالل مضاعفة القطاع ال
ي
ً ن
ميا ،وتجعل مظها ً
وتطويره ،نف خطوة وصفها خياء القتصاد بأنها ستعزز مكانة قطر عال ً
صعبا يف المظرمات الدولية
رقما
ي
ن
تدشي وذهات ذدمدة ،وإعالن ىرسكة ن
ن
مواي قطر عن
وف السياق ذاته ،ذاء إعالن الخطو الجوية القطرية عن
للطاقة .ي
ن
(التميم ،2017 ،صفحة .)14
تدشي خمسة خطو بحرية ذدمدة
ي
العالقات القطرية – البحرينية بعد الحصار:
ن
ن
يف ضوء نتائج أدحدا المدة الماضية ،بفرض الحصار عىل قطر ،ممين القول بأن الحصار فشل يف تحقيق أهدافه من
ً
اقتصادما له ا الحصار وإن كان بتكلفة مالية أعىل
أسنسالم قطر لمطالب دول الحصار ،وأمين لقطر تفادي الثار السلبية
ن
سياش أو
طبيىع ،بيظما بقيت بالمقابل دول الحصار تتيبد فاتورة أقتصادمة بال مقابل
مما كانت عليه المور يف الوضع ال
ي
ي
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ن
ن
اقتصادي ،مما مجعلها تعيد الظرر يف ورقة الحصار القتصادي ،ال ي أصبح بال عائد ويمثل عبء عليها يف الذل الطويل
ن
بحرين،
(التميم ،2017 ،صفحة  .)15وب ه ا الصدد أعرب الشيخ خالد بن أدحمد بن محمد ال خليفة وزير الخارذية ال
ي
ي
ً ن
ن
ً
تماما يف طريقة
واضحا
عن أسفه لعدم ذدمة دولة قطر يف إنهاء الحصار وأزمتها مع الدول الرب ع ،وهو المر ال ي كان
ن
ن
ن
ربعي للمجلس العىل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المظعقدة يف  10كانون الول  2019يف
تعاملها مع الدورة ال
ن
الرياض بالمملكة العربية السعودمة بإرسال من يظوب عن أميها دون أي تفويض ممين أن يسهم يف دحل أزمتها (أريك،
ن
بحرين عىل إن دولته تتمسك تماما بموقفها ومطالبها القائمة عىل الل ر نيام
 .)2018وننيجة ل لك شدد وزير الخارذية ال
ي
ر
ن
تكميىل لعام  ،2014والليام بكافة مخرذات القمة العربية اإلسالمية
الكامل بأتفاق الرياض لعام  ،2013والتفاق ال
ي
ن
ن
ن
المرييية .ال ر ين عقدت يف الرياض يف آمار  ،2017والمتظاع عن التدخل يف الشؤون الداخلية للدول والبحرين خاصة،
دوىل عن مواذهة كل أشكال التطرف واإلرهاب
ودعم الكيانات ال
خارذة عن القانون ،ومسؤولية كافة دول المجتمع ال ي
ً
ر
ن
دوليي .كما شدد عىل ال نيام البحرين بالمبادئ الست الصادرة عن أذتماع القاهرة
بوصفها تمثل تهدمدا للسلم والمن ال
ن
ر
ن
ر
يف الخامس من شهر تموز من العام  ،2017ال ين نصت عىل الليام بمكافحة التطرف واإلرهاب ،وإمقاف كافة أعمال
التحريض وخطاب الحض عىل الكراهية أو العظف (الصاوي ،2017 ،صفحة .)7
ً
كما أنه أشار إىل أن خط الرذعة بيدهم مع أمضاح عدم اهتمام بالده بالوقت ال ي تقرر فيه قطر ذلك ،معزيا السبب إىل
عدم أمتالك قطر اي دور دحيوي نف المظرومة الخليجية وأي دور فاعل ر
دحن قبل الزمة واصفا أماها بالتخريب ،إضافة
ي
ن
ن
ر
اي وتقدمم الدعم ليكيا عىل سوريا سياسة بعيدة عن
إىل وقوفهم يف الموقف الخطا ،معتيأ عالقاتهم بالظرام الير ي
عري تجاه أي قضية عربية
تخىل عن مبادئهم وعن أي دور ممين ان مقوم به أي بلد
خليخ ،سياسة فيها
المحيط ال
ي
ي
ي
أخرى (وزارة الخارذية البحرينية،2019 ،أ).
ن
وف ظل غياب التفاهم ال ر
سياتيخ ن
خليخ وتطور القطيعة الحادة بيظهم مالدحظ
بي قطر والبحرين وأستمرار النقسام ال
ي
ي
ي
تزامد التوترات بيظهم من خالل الدعاءات الموذه لبعضهم ،المر ال ي يؤدي إىل أثارة الجدل والظقاشات بأستمرار،
ويكمن الخالف هظا نف أبالغ قطر مجلس المن الدوىل وال ن
مي العام للمم المتحدة بشأن قيام أرب ع طائرات مقاتلة
ي
ي
ر
باخياق الذواء القطرية يوم الربعاء الموافق  9كانون الول  ،2020ووذهت السفية علياء أدحمد بن سيف ال
بحرينية
ن
ثاي ،المظدوبة الدائمة لقطر لدى المم المتحدة إخطارا رسميا ب لك ،وهو ما عدته البحرين ادعاء كاذب ول ممت
ي
للحقيقة بصلة ،فقامت بتوذيه رسالة عن طريق المظدوب الدائم لمملكة البحرين لدى المم المتحدة ،السفي ذمال
رويىع متهمة قطر فيها بالتحريف لزعزة المن والستقرار وتفاقم التوترات القليمية ،وان مثل ه ه الدعاءات
فارس ال ي
ن
ر
تنظاف مع مبادئ دحسن الجوار ال ين نصت عليها المواثيق الدولية .كما فش عىل إنه انعكاس لعدم وذود نواما قطرية
لبحث الخالف عىل مستوى ثظاي أو خليخ ،نف سياق إظهار الدودحة ّ
خليخ
تحمسها للمصالحة والعودة إىل البيت ال
ي
ي
ي ي
(وزارة الخارذية البحرينية،2019 ،أ).
ن
وف  24كانون الول  2020صدر بيان عن وزارة خارذية مملكة البحرين يوضح إن ما دحد هو تظفي طلعة ذوية
ي
ن
ن
ن
ن
ن
مريك
ملك ال
بحرين وطائرتي من الظوع نفسه تابعتي لسالح الجو ال ي
ي
تدريبية لطائرتي نوع  ،F -16تابعتي لسالح الجو ال ي
ن
ن
يف مظطقة التدريب المخصصة يف أذواء المملكة العربية السعودمة ،وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للطلعة الجوية،
ن
ً
عبورا بأذواء المملكة العربية
قامت الطائرات الرب ع بالندماج يف تشييل وادحد ومن ثم التوذه إىل أذواء مملكة البحرين
ن
ى
اض القطرية (وزارة الخارذية البحرينية،2019 ،أ).
السعودمة باتجاه الشق ،ولم ِ
يؤد بالطائرات الرب ع إىل الر ي
وقد ناشدت البحرين المم المتحدة بأتخاذ الذراء الالزم لوقف ه ه الممارسات ودحث دولة قطر عىل ر
أدحيام ميثاق
دوىل ،وأنه عىل الرغم من اإلتهامات فان مملكة
المم المتحدة والتعامل بحسن نية مع العراف وقواعد القانون ال ي
ً
رن
سىع إلمجاد دحلول سلمية وفقا للمواثيق والعراف الدولية
البحرين تليم بميثاق المم المتحدة ،وسوف تواصل ال ي
ومبادئ دحسن الجوار ه ا من ذانب (وزارة الخارذية البحرينية،2020 ،ب) .ومن ذانب اخر ناشدت قطر المم
المتحدة بأتخاذ ما ملزم وفق أدحكام الميثاق لوضع دحد لما وصف بالنتهااكات البحرينية ،وأوضحت إن دحيومتها دحريصة
ن
عىل عالقات دحسن الجوار وممارسة أقض درذات ضبط الظفس ،مع أدحتفاظها بحقها الكامل يف الرد عىل أي انتهااكات
ً
ً
انسجاما مع دحقها السيادي ،وأضافت أن ه ا الحاد ذاء بعد توقيف البحرية القطرية زورقا بحرينيا دخل مياهها
ً
ن
لقواني مجلس التعاون
اإلقليمية دون ترخيص بهدف الصيد ،وأدحالت طاقمه للتحقيق ،وهو ما اعتيته المظامة انتهااكا
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الخليخ (صحيفة العرب .)2021 ،ومن المواضيع الخالفية ن
بي البلدين وال ر ين أثارتها قطر دحسبما ذكر عىل أنها سياسة
ي
ن
بحرينيي وتجاوزهم دحدود المياه اإلقليمية لبالدهم ودخولهم المياه القطرية ،وأن مثل
ه قضية الصيادين ال
،
معتمدة
ي
ه ه اإلذراءات القطرية تثي الشك دحول نواماها نف المصالحة أو ر
بي الجانبين
دحن بدء المحادثات دحيال القضاما العالقة ن
ي
ن
(وزارة الخارذية البحرينية،2020 ،ب) .ولدرء الخطر ال ي قد تسببه مثل ه ه الحواد دعت الحيومة البحرينية يف
ن
كانون الول  2020إىل التفاوض ال ى
مبارس مع دولة قطر للتوصل إىل أتفاق يسمح للصيادين يف البلدين بممارسة نشاطهم
ن
ن
بحرينيي بالصيد يف المياه القطرية إىل الحدود القطرية -
وفق ما هو متعارف عليه مظ عقود ،أي سماح قطر للبحارة ال
ن
ن
قطريي بالصيد يف المياه البحرينية إىل الحدود البحرينية –السعودمة وبما معود
اإلماراتية ،فيما تسمح المظامة للبحارة ال
مواطن البلدين ،أتفاق يراىع دحقوق ومصالح كل دولة ،من خالل اليات واضحة لتيون العالقات أكير
ن
بالمظفعة عىل
ي
ي
ر
توازنا (الخليج اونالين .)2020 ،ولبد من الشارة إىل أن ه ه الدعوات تزامظت مع أعالن الكويت اقياب أنفراج دحل
ن
ر
ن
بحرين راشد بن
لط صفحة الخالف ومع ذهاب وزير الداخلية ال
الخالف الدائر يف البيت ال
ي
ي
خليخ واليدحيب بجهودها ي
ن ن
بحرينيي يف المياه البحرينية،
عبد هللا ال خليفة إىل الترصي ح بأن بالده لن تسمح بإمقاف السلطات القطرية للبحارة ال
ن
ن
وهظا مالدحظ البعض محاولة وزير الداخلية طرق أبواب قضية تعود إىل ما قبل عام  ،2001أي الياع الحدودي ن
بي
ً
ن
بحرين
الدودحة والمظامة دحول ذزر الزبارة متظاسيا دحكم محكمة العدل الدولية بأنها ذزر قطرية .ولم يتوقف الموقف ال
ي
ً ن
عظد ه ا الحد فحسب بل ى
نشت وكالة النباء الرسمية (بظا) تقريرا يف  18كانون الول  2020قالت إنه يرصد انتهااكات
ن
بحريظي
قطر للمواثيق الخليجية والدولية والقيم اإلنسانية فيما يتعلق بقطع الرزاق والتعدي عىل دحقوق الصيادين ال
ن
ط الخالف يبدو أن هظاك من يريد إعادة
(الخليج اونالين .)2020 ،ي
وف ظل الوساطة الكوينية وقرابة عقدين عىل ي
افتعال مشكلة ذدمدة ن
لرصب المصالحة الخليجية القريبة عظدما قامت المظامة بإعادة فتح ملف دحسمته محكمة العدل
الدولية قبل نحو  20عاما ،أو أنه (تخبط) تمارسه القيادة السياسية نف البحرين مما ن
مرص بمصالحها بمظرومة مجلس
ي
التعاون ومجتمعها (صحيفة العرب .)2021 ،كما ت هب الصحف إىل تظاول طبيعة العالقات ال ر ين مالدحظ أنها متوترة
ومنشابية باستمرار .اذ أوضحت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن قرار المقاطعة ليس وليد المردحلة الراهظة ،وإنما ذاء
ننيجة دحتمية لتاري خ طويل من (المؤامرات) والتدخالت القطرية ال ر ين أستهدفت زعزعة أمن مملكة البحرين واستقرارها،
ن
ن
ى
ى
ىع يف البالد داعية الظرام القطري أن معود إىل ذادة الصواب،
ونش الفوض والتخريب ومحاولة قلب نرام الحكم الش ي
ن
ن
ويتخىل عن سياسته المعادمة لمن الشعوب الخليجية والعربية ،وأن معيد الظرر يف نهجه يف ظل ما يواذهه العالم من
ن
أزمة إنسانية ذراء ى
تفس ذائحة فيوس كورونا (صحيفة العرب ،)2021 ،ويتوقف عن تدخالته يف الشؤون الداخلية
ي
لمملكة البحرين وغيها من دول المظطقة .موضحة أن دحل الزمة القطرية مع دخولها عامها الرابع هو بتقيدها بالمبادئ
ر
أتفاقين الرياض  2013و ،2014وال ر نيامها الجاد بمكافحة التطرف واإلرهاب ،ومظع تمويلهما أو توفي المالذات
الظابعة من
ي
ن
اآلمظة لهما ،وإمقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض عىل الكراهية أو العظف ،والمتظاع عن التدخل يف الشؤون
الداخلية للبحرين وغيها ر
دحن تعود قطر إىل دحاضنتها الخليجية والعربية (الخليج اونالين،2020 ،ب).
ن
و يف السياق نفسه ردت صحيفة ال ىشق القطرية عىل ذلك من خالل توذيه العدمد من التهامات للبحرين ال ر ين أبرزها
اىل وخاصة فيما
خرق التفاقيات الدولية السابقة ،واستمرار اإلذراءات التعسفية أدحادمة الجانب للعام الثالث عىل التو ي
ن
ن
خليخ تسببت فيه تلك النتهااكات
ذتماىع ال
نساي وما صادحب ذلك من نرصر يف النسيج ال
ي
يتعلق بالجانب ال ي
ي
للتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان (الخليج اونالين،2020 ،ت).
ن
ودحن عام  2020لم يتم تحقيق ّ
ر
ن
طرفي رغم كل المحاولت الديبلوماسية إلنهاء الخالفات ،وب ه ا
أي انفراج يف عالقات ال
ً
ً
ً
ن
الصدد هظاك توتر ذدمد دحد خالل العام نفسه ّ
تسبب به إذالء قطر ل  31مواطظا بحرينيا عالقا يف إيران بسبب فيوس
ن
دوىل يف الدودحة ،إذ إتهمت الحيومة البحرينية نريتها القطرية بأنها تؤثر عىل
كورونا المستجد إىل مطار دحمد ال ي
ن
اإلذراءات ال ر
دحيازية الطبية الخاصة بمواذهة الفيوس ،من خالل ردحالت تجارية ّ
تعرض المسافرين للمخاطر ،ف ن
دحي
ي
ن ن
مسؤولي يف الحيومة البحرينية للستفسار
حيوم إنها تواصلت مع
رصدحت دحيومة الدودحة من خالل ميتب التصال ال
ي
ن
ن
مواطظي العالقي لكن الخية رفضت ،آذ أنها ل تسمح بعبور الطائرات التجارية
عن الطريقة المثىل إلمجاد دحل لهؤلء ال
القطرية (،2020 ،B B C NEWSب).
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بحريظي إىل وطظهم عىل ر ن
ن
مي طائرة خاصة ،دون أن تتحمل مملكة
وعرضت قطر عىل الحيومة البحرينية أن مغادر ال
البحرين أو الفراد المعظيون تكاليف الردحلة ،ولكن السلطات البحرينية رفضت ه ا الخيار ،كما أشار بيان الميتب أن قطر
ن
ن
ن
أسبوعي،
صخ لمدة
أذرت فحص كورونا المستجد عىل هؤلء البحرينيي العالقي ،وأدخلتهم فظدقا مخصصا للحجر ال ي
ّ
ن
وطن
وستعمل عىل تحمل كل تكاليف إقامتهم وعالذهم ،لكن البحرين رفضت اإلذراء القطري ،وقال مركز التصال ال ي
ن ن
بحرين يف بيان له إن عىل السلطات القطرية التوقف عن التدخل بما يؤثر عىل ه ه ال ريتيبات المتخ ة ،من خالل
ال
ي
ّ
ردحالت ذوية تجارية تعرض كافة المسافرين عىل تلك الردحالت لمخاطر صحية ،وأضافت أن ه ه الردحالت تفتقر إىل
القواعد الصحية اللزمة (،2020 ،B B C NEWSب) .ومما مدل عىل دحدة التوترات أتهام مسنشار ملك البحرين
للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أدحمد قطر ب اإلساءة المبيتة لمملكة البحرين ،وب استخدام مسالة إنسانية مثل
ن
ذائحة الكورونا يف خططها (ومؤامراتها) عىل الدول والشعوب دحسب ما نقلته صحيفة المام المحلية ،وان ما قامت به
ً
ً
ً
واضحا مظها ،لنها ّ
عرضت العال ن
قي للخطر الشدمد (عربية .)20202 ،DW
قطر أمر مسنظير ويستوذب موقفا دوليا
ن
ن
مواطظي المتواذدين يف مسقط
وبدورها قامت وزارة الصحة البحرينية بالتنسيق مع السلطات العمانية لظقل ذميع ال
قادمي من إيران عي الدودحة عىل ر ن
ن
مي طائرة مؤذرة إلذالئهم ،وتقدمت البحرين بشير سلطظة عمان عىل تعاونها
ال
ر
ن
إلذالء المواطظي ،وأتخاذها لجميع اإلذراءات الدحيازية والوقائية بما محفظ صحة وسالمة الجميع .وتجاهلت وزارة
الصحة البحرينية اإلشارة إىل اإلذراءات القطرية ال ر ين وصفت بمغازلة البحرين ،ميتفية باإلشارة إىل أنها ستخضع هؤلء
ن
مواطظي للفحوصات المختيية (عربية .)20202 ،DW
ال
الخاتمة:
ً
وأضحا من تنبع سي العالقات ن
بي البلدين تشوب ها المواضيع الخالفية ،وه ه الخالفات متجددة ليست ذدمدة
يبدو
ن
تتأثر بالزمات ف مظطقة الخليج العري وتعط متغيات عىل الظرم السياسية العربية .ر
دحن نهامة عام  2020لم يتم
ي
ي
ي
ن
تحقيق أي انفراج يف العالقات رغم كل المحاولت الدبلوماسية لنهاء الخالفات وأبرزها الوساطة الكوينية .أن الدول
ترص المن ال ر
الخليجية ومن ضمظها البحرين ترى أن سياسات الدودحة مع المظرمات والدول العربية ن
مشيك للخليج،
َ
ً
ن
ن
ثاي ال ي كان مطمح إىل أن تؤدي قطر دورا كبيا يف محيطها
ومن الجانب الخر تيز شخصية الشيخ دحمد بن خليفة ال ي
ن
ويستفاد شعبها من ال ريوة الجدمدة الضخمة ويرغب يف إن يزف قطر إىل الحداثة ،ول ا كانت ترى قطر عالقاتها مع
ن
دوىل ذزء من سيادتها مجب ان ل يظازعها عليها إدحد ،وننيجة ل لك من المستحيل إن تقبل بفرض
العالمي ال ي
عري وال ي
ن
الوصامة عليها أو ال رياذع عن سياستها يف ظروف من التهدمد وفرض العقوبات وشن الحمالت العالمية عليها من قبل
ن
سياش
البحرين أو دحلفائها .وتبدو الخسارة يف ظل أستمرار الخالفات والزمات وأضحة المعالم ليس عىل الجانب ال
ي
ر ن
خليخ لن الزمة الخليجية كشفتعن
ذتماىع ،كما شملت الخسارة البيت ال
دحن يف الجانب القتصادي وال
فقط بل
ي
ي
ن
الخلل القائم يف عالقات دولها .ول لك أرى إن ما مجب الرصار عليه للخروج من الزمة أرادة سياسية للنسوية والصالح،
ً
ر
تسوية الخالفات ودحوا ًرا ن
مشيكة ل لك ،بدال من لغة
بي النداد ،مجري فيه التفاهم عىل ذميع القضاما وأمجاد أرضية
ً
دحفاظا عىل ودحدة مجلس التعاون الخليخ ال ي ر
مفيض به
خارح،
التهدمد وتقدمم التظازلت أو العتماد عىل الدعم ال
ي
ي
ان ميون المكان المالئم لحل الزمات العربية.
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