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

 

ISSN: 2717- 8293 

Ahmed Safaa Souda Thamer AL-SAEED   1  

A STUDY OF POLITICAL RELATIONS BETWEEN QATAR AND 

BAHRAIN BETWEEN THE YEARS (2017-2020) 

http: //dx.doi.org/10.47832/2717-8293.8-3.33 

 

Abstract:  

 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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  (2020 – 2017) بحرين بي   عام  القطر و  سياسية بي   ال عالقاتال دراسة ف

 

 2   سعيد ال ثامر أحمد صفاء سوده 
 

 ملخصال

ن قطر و ال عالقاتال تعرف عىل طبيعةالدراسة بال تاهتم  مدة ال لبحرين خالالمختلفة بي 

 دحدا ال  دراسة لوذلك من خال، عتبار ذ ورها ال  خ  بظرر ال  مع 2017-2020

اتالو  ي ه هال متغي 
ن
اكادممية ال كتاباتال عالقات وبمدد مظترمة من وذهة نرر ال سياسية ف

ي ال  بحثال مظهج بحثال اعتقد . عالميةال ية و خبار ال و 
 لما رذوعال عىل ٌركز  يال ستقراي 

ي  كتب
ن
 مدى وأظهار منشورةال ت ال مقالو  بحا ال و  معارصةال كتبال من موضوعال ه ا  ف

ستعظا اكما . يحاصح عرضا موضوعال وعرض ظتائجال سنظبا ل  تعارضها أو أنسجامها

ي ليس بصفة ال مظهجالب
ظتائج كان من ال ذملة منإىل  دراسةال وتوصلت. أساسيةتاريخن

معظية ال خارذيةال دولال ت متوترة متأثرة بسياسةالعالقات كانت ول ز ال أن، أهمها 

ي الو  ،ةمريييال  متحدةال ولماتالدولية مع تركيا وأيران و ال تها الفالوتح
ن
ات ف  رروفال تغي 

ي  اختالفسياسية للمظطقة مع ال
ن
ي مواذهة ال داةال خارذية و ال توذهاتال ف

ن
دبلوماسية ف

ات وخاصةال ه ه ي  أداةظاعمة كال قوةال اعتقد  ي ال قطريال جانبال متغي 
ن
 دبلوماسية ف

وسيلة للضغط كانت  اعتي   ي ال حصار ال بحرين ودحلفائها مقابلال مع زمةال تعامل معال

ي ال سلبية عىلال لها أثارها 
 وساطاتالبلدين بلا كما لودحظ أخ  ،  بلدينال مظطقة ومواطنن

عسيرية من ال صداماتال وتجظب تصعيدال بلدين عىل عدمال دولية مما مدل عىل دحرصال

ي طبيعةال عدلال متحدة ومحكمةال ممال  هيئةإىل  رذوع دائما ال لخال
ن
 دولية للظرر ف

ي تقريب وذهاتال  فضال عن دور وسائل. سياسيةال خالفاتالقضاما و ال
ن
ظرر أو ال عالم ف

ي تخفيف دحدةأبعادها 
ن
 .  أو تصعيدها زمةال وف

ي ال ربيعال ،حدودمةال :مفتاحيةال كلماتال قطر ، عالقاتال ،تدخالتال ،دحتجاذاتال  ،عري 
 .  خليجيةال زمةال ،بحرينالو 
 
 

 : مقدمةال

ن قطر و  عالقاتال تشوب ي ظل وذود خالفات تاريخية سابقة تثي   توتراتال عدمد منال بحرينالبي 
ن
 عىلجدل وتطفو ال ف

ن مدة سطحال ي مشهد أخرىو  بي 
ن
كيب ال وأعادة تفييكال يستلزم مما ذعلها ف ي بعضير

ن
إىل  تعد معضلة تحتاجدحيان ال  وف

اتيجوعليه مجب وضع ، دحل ذ ري ي اسير
ن
ن ال ية مظاسبة لتحقيق انفراج ف ن رغم كلال عالقات بي   محاولت ال طرفي 

ي خلت تلكال دبلوماسيةال
ن  خالفاتال وصف ممين لو . خالفات بيظهمال مدة وما قبلها لنهاءال نر  بحرينالو  قطر بي 

ي ال مستجداتال بسبب تجاوزه وتم، جميعال وراء أصبح تاري    خال ذلك أن كل بعضال لدى اعتقاد ساد ولكن، حديثةالب
 نر

ي ال تمهيداتال من بعدد ول ا سأبدأ. أشد بحدة أزمة تجدد بدليل دقيق غي   توصيف وهو، حديثةال دولةال قيام أدحدثها
 نر

ورية ي توذيه سياسةال خالفال عن ولال ،نراها رصن
ن
ي الو  بلدين،ال حدودي بيظهم وأهميته ف

خارذية ال سياسةال عن ثاين

(ال ربيعال) أدحدا ثظائية قبل وبعد ال عالقاتال لقطر وأثرها عىل ي  ، عري 
ً
 زمةالتطرق لما سميت أعالميا )الإىل  وصول

ي ذرتال دحدا ال  مظاقشة ثمحصار عىل قطر( ومن الخليجية و ال
 . 2020دحنر عام  2017بعد عام  نر
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 : دراسةال مشكلة: أوال

بحرين من توظيف قواها ال ي تميظت فيه قطر و ال مدىال تتمحور دحول دراسةال ية ه هالوتأسيسا عىل ما سبق فإن أشك

ي أعادة وضبط سياستها 
ن
ي تعرفها ال ستقرار ال  ةاليتماشى مع دحخالفات وبما ال خارذية للحيلولة دون أتساع رقعةال ف

 نر

 . 2017عربية بعد عام ال مظطقةال

 

 :دراسةال أهداف: ثانيا

ن ال بيان طبيعةإىل  دراسةال تهدف ه ه  عامي ال عالقات بي 
ن ي مظطالومدى تأثرها ب( 2020-2017) بلدين بي 

ن
 قةزمات ف

ي سلبا أو أمجابا ال خليجال  مطرودحة للدراسةال مدةال تاريخية قبلال خالفاتال مع تقدمم لمحة عامة عن ،عري 

ي أدتال ديظامييياتالو 
ي سلوكالو . توترات بيظهم عىل آمل توضيح أسبابها ودحيثياتهاالخالفات و الإىل  نر

ن
ن  ال بحث ف دولتي 

ن تجاه قضية محلية وأقليمية عدت مهمة ن خليجتي   نقسامال  عتبار ال  خ  بظرر ال  مع، خليجيةال زمةال وهي إل  كقوتي 

ن خال ي بي  ي ال قوىال ليخ 
ن
 راهن ان اك مثلال داعمة للوضعال قوىالوعىل رأسها قطر و  2011مظطقة بعد ال داعمة للتغي  ف

ن  استجابةومدى . عالقات بيظهمال سعودمة وتأثي  ذلك عىل مسار البحرين و ال ن للسيظاريوهات لحلال هاتي    زمةال دولتي 

 . كونهم ممثلون أطراف رئيسة فيها

  

 :دراسةال أهمية: ثاالث

ورة دراسةال أهمية تكمن ي رصن
ن
 معرفة إن لدراسة أهميتها من خالال وتينسب ه ه، تنظاوله  يال موضوعال ودحيوية ف

ن الات و ختالفال  ن هاتي  ي ال رصاع بي 
ن
ات ف ي ول ا أي متغي 

ن رصاع تاريخن  تزامد قلق وخوفإىل  سياسية تؤديال رروفال دولتي 

ات عىل آمظها وأستقرارها وتداعياتها عىلال خليجية من أنعكاسات تلكال دولال خاصة مع ، عربيةال سياسيةال ظرمال متغي 

ي مواذهةال داةال خارذية و ال توذهاتال اختالف
ن
(ال ربيعالسنبدادمة بعد أنطالق ثورات )ال  نرمةال  دبلوماسية ف ي  عري 

ي ال
ن
ي ال  ي أنتج سياسات مختلفة ف

ن
 تدخالتالخارذية و ال طماعال  وتزامد ، راهنال وضعال تعامل مع قوىال مظطقة وف

ي بال خليجال نقسامات ننيجة لهمية موقعال  لدولية وأستغالال  . مالنسبة للعالعري 

 

 :دراسةال منهج: رابعا

ي ال هدافالو  دراسةال موضوع لطبيعة نررا
ي ال مظهجال بادحثال أستخدم لتحقيقها فقد سعت نر

ي ال  وصفن
 ي ال ستقراي 

تفسي  الربط و التحليل و ال بها من أذل متعلقةال معلوماتال وذمع، وي  هتم بوصفها وصفا دقيقا  ةالحال معي  عن دراسة

ي ه ا  نااعتقد وقد، أسنظتاذات مهمةإىل  للوصول
ن
، متخصصةال علميةال بحو الو  كتبالهو موذود ب ما عىل المجال ف

وناإل مواقعال كثي  من فحص وك لك ،  بحرينيةال قطريةال عالقاتال خالفات ومسار ال مهتمة بنتبعالو  صلةال ذات يةلكير

ي تاريال مظهجالب أستعظا كما
وري فهوخن  . مستقبلها لقراءة عصورالو  زمظةال عي   دحدا ال  تطور  لتنبع رصن

 

 :بحرينيةال قطريةال حدود ال لمحة تاريخية عن مشكلة

ي توذيه ال حدود ل مفقدها ال قضاما 
ن
 التظميةعالقات و ال دول فصفو ال سياساتزمن أهميتها ورغم أنها عامل مؤثر ف

ن ال تعاونالقتصادمة و ال ك بي 
ن هو رهنال منال سالم و الدول و ال مشير  . حدودمةال خالفاتال دوليي 

حدود ال ومن أهم قضاما ، دائمة بيظهمال عالقاتال خالفات وتوتر ال بحرينية من أبرز أسبابال قطريةال حدود ال تعد مشكلة

ي مظطقة
ن
ي ال خليجال ف ي تأثرت بقرارات بريطانيا خالالو  عري 

دحول عائدمة مجموعة ذزر دحوار  1944و  1939 عوامال  لنر

ي ال  ي تم بموذبها تحدمد عائدمةالو ، 1947بحرية بيظهما عام ال حدود ال زبارة وترسيمال ومظطقة
ن
 بحريةال مظطقةال جزر ف

ن  اضات كال إىل  بلدين مما أدىال بي  ن لترهر مظ  ذلكال اعير ن ال حدودمة من قبلال دعاءاتال  دولتي  ، 2009)شهاب،  جانبي 

 . (101صفحة 
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ينال قرنال سنيظات منال شهد مظتصف دوىلي دحول ذزر ال تحييمال حدودي امامال خالفال وىل لعرضال  محاولةال عشى

ن رفضت بحريال مساندتها لكنإىل  وىل ودعت بريطانيا ال  مبادرةال ديبل وكانت قطر صادحبةال دحوار وقطعة ذرادة وفشت

ي عام . ذلك وأرصت عىل تأكيد سيادتها لجزر دحوار
ن
 American company Continentalبحرين ال مظحت 1965وف

ي ذزر دحوار ال تظقيب عنال امتياز 
ن
اض قطر أعمإىل   ي دعا ال مر ال  ظفط ف كة وتقدممال الأعير بريطانيا إىل  دحتجاجال  شى

ي ال ة عىلخي  ال  وعرضت. قطرإىل  مدعية تبعيتها 
ن
دحات لبرام ال مياهال بحرين أنشاء ذزيرة ف قليمية بدل عن دحوار ومقير

سيمال كما قدمت. بحرين كانت ترفضال أتفاقيات تعاون أقتصادمة بيظهم لكن وعا لير بحرية مع ال حدود ال بحرين مشى

افخي  ال  لكظها ، قطر  طت إعير  . (101صفحة ، 2009، )شهاببحرين بسيادتها عىل ذزر دحوار ال ة أشير

ي تأذيجال كدول مستقلة وظهور   1971بحرين عام الومع بروز قطر و 
ن
 حدوديال خالفال ظفط كعامل اقتصادي أسهم ف

ن   ان ه هإل  ،عربيةال وساطةال ذهود  لمواذهة عسيرية تم ادحتوائها من خالإىل  1986 ي تطور عام الو  بلدينال بي 

ي دحلال
ن
اعال جهود لم تفلح ف ن ن القتصادي و ال تعاونال  ي عرقلال حدوديال ين  ،2009، )شهاب بلدينال تظموي بي 

ي أوائل تسعينيات. (102-101صفحات ال
ي ال قرنال ففن

ن بحل ال وبيظما كان قادة، ماضن عراق ال لأدحتال أزمةخليج منشغلي 

ي ال قمةال عهد آن اك( عقد ال سابق )وىلي ال للكويت أستغل دحمد بن خليفة أمي  قطر 
ن
ي كانونال خليجية ف

ن
ول ال  دودحة ف

ي كان يسىع لضمها لقطر البحرينية و ال سيادةال تحت واقعةال ، وطرح موضوع ذزر دحوار 1990
 بحرين ه ا ال ورفضت، نر

ي ال قربال طرح عىل أعتبار إنال
ن
ر خضوعها لسيادة أقرب بلد  جغراف  زبارةال بضم مظطقة خرىال  ب هي الكما تط،  ل يي 

ننيجة ل لك قام . مظطقة آن اكالمدة تواذدها ب لانيا خاليها وفقا لما تم تخطيطه وأعداده من طرف بريطال قطريةال

ي ذزر دحوار، وسحبال كويت دحنر يتمال تصويت عىل موضوع تحرير ال دحمد بن خليفة وتحد  عن رفضه
ن
مامك ال ظرر ف

ي وق ال ده خليفه بن دحمد المن و 
إذا دحسمظا قضية إل  كويتال مظاقشة موضوع غزو  ولن تتم، قمةال نحن رؤساء الثاين

ي ال ذماعال  نتقادات لتجاوزه وخروذه عنال   ي اثار موذه عاصفة منال مر ال  وهو ، بحرين بأنها لظا ال دحوار وأقرت . خليخ 

ي الوب
ن
ي محكمةال بتقدمم شيوى ضد دحيومة 1991تموز  8مقابل قامت قطر ف

ن
بأقامة  بةالدولية مطال عدلال بحرين ف

ي عىل رفض عرض قطر بحرين أرصت بدعم خليال لكن قانونية ضدها إذراءات ، دوليةال عدلال خالف أمام محكمةال خ 

ي ضد قطر وتبظيها سياسات تخال صطفافال  دولية أبرزها القليمية و ال تداعياتال ذملة منإىل  مما أدى ف الخليخ 

حدودي بيظهم لتؤول بعد ذلك عام ال تأزمالخالف و ال وأستمر . (2019)محمد،  خليجية آن اكال مظرومةال سياسة

ي ال جهاز الإىل  2001
ي ال عدلال متمثل بمحكمةال متحدةال ممتابع لل ال رئيسال قضاي 

ن
ي لهاي لتصل ف

ن
إىل  أذار  16دولية ف

ي ال قطريال  ي وضع دحدا للخالفال دوليةال عدلال نهايتها دحيث صدور قرار محكمة
سيادة عىل ال بحرينال مظحإذ ، بحرينن

، ديبلال زبارة و فشتالسيادة عىل ذزر ذظان ودحداد ذظان و ال ىلبيظما دحصلت قطر ع، ذزر دحوار وذزيرة قطعة ذرادة

ي ال مرور ال قطرية دحقال تجاريةال محكمة بأن ميون للسفنال تجارية فقد دحكمتال سفنال وفيما يتعلق بمرور 
ن
 مياهال سلمي ف

ن ذزر دحوار و ال قليمية للبحريناإل ي ال ي  الواقعة بي 
دودحة المظامة و ال وقد ردّحبت ،(514صفحة ، 2021، )ابركان بحرينن

ن بيظهما ال محكمةال بقرار  ي غلق،  ي أنىه نزاعا دحدودما استمر عدة عقود بي 
اع نهائيا نررا ال ملفال وهو ما معنن ن ي للين

قضاي 

اض عليهاإل  دولية وعدم إمكانية اسنئظافه أو ال عدلال زامية قرار محكمةلل  . (102صفحة ، 2009، )شهاب عير

 

  جية وأثرها خار ال سياسة قطر 
 
 : بحرينيةال قطريةال عالقاتال ف

ين سظةال لبرزت قطر خال ويتضح ذلك بمعطيات ، خارذيةال سياسةال نسبة لدارشي الة كراهرة فريدة بخي  ال  عشى

ي امتازت بيثافة نشاطها عىلال خارذيةال سياستها 
 دولةال تحرر من قيود ال اذ عملت عىل، دوىلي القليمي و ال مستوىال نر

ة نحو ال ي ملفاتلستقالال  لتحقيقسىعي ال صغي 
ن
 ظاعمةال قوةال وتوظيف مقومات، ساخظةال مظطقةال ية وأقحام نفسها ف

ي نجحت فيها عىلال
ى عليها ال قوىال درذة أعتماد إىل  دوىلي ال مستوىال نر عتماد عىل ال دبلوماشي و ال دور ال وتنشيط، كي 

قت بكل ال دوليةال سمعةال تسىع للوساطة لكنسابحياد و ال وبعد ان كانت قطر تنبنن . خارذيةال مواردها لدعم سياستها 

ي الحها و الامكانياتها للدفاع عن مص
ن
ي عرفتها ال رصاعاتال وذاء ذلك بعد موذه، رصاعاتال تأثي  ف

ونقصد هظا  مظطقةال نر

ي ال اندلع دحركات
ن
ي ال مالعال تغي  ف ي اطلق عليها ال عري 

ي ال ربيعال ثورات) بعضال نر ي ( عري 
ن
توذه  ممل شكل عالمة فارقة ف

ي ال  خارذية نحو ال سياسة قطر 
ن
 . (514صفحة ، 2021، )ابركان زماتال نخرا  ف
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 مستوىال قليمي ودحنر عىلال مستوىال ديظامييية غي  مسبوقة عىل 1995قطرية مظ  عام ال خاردحيةال سياسةال شهدت

ي  ال دوىلي ومرت بانعطافة تاريخية بعد وصول دحمد بن خليفةال
ن
ي للسلطة ف

 دولال مما أثار دحفيرة، 1995دحزيران  27ثاين

ي بدات تتوتر معها ال خليجيةال
ن   يال (دالو ال) لن سياسة خليفة بن دحمد، عالقات عىل نحو متصاعد ال نر دحكم بي 

انه وخاصةال رغم من بعضال محافرة عىلال تميل نحو  1995–1972 ، بحرين عىل ذزر دحوار ال خصومات مع بعض ذي 

ي توذيه قرار دول مجلس ولم تين
ن
ي او ال تعاونال له طمودحات للمظافسة ف عربية أو دحنر قرارات فردمة ال جامعةال خليخ 

وبمجرد وصول دحمد بن خليفة . (2017عربية، ال )قظاة مظطقةال خارذية تجاه قضاما ال عىل صعيد توذهات سياسة قطر 

ي وفرض نفسها عىلال بيتلا ية داخللستقالال  قطرية تميل نحو ال خارذيةال سياسةال بدأت قليمية من ال سادحةال خليخ 

ي سياسة خارذية  لخال
ي كثي  من أكير تبنن

ن
ي عرفتها ال دحدا ال زمات و ال ذرأة ف

ة دحكم ،مظطقةال نر شيخ ال وقد رافق فير

ي ، توتر ال مختلفة من الدحمد بن خليفة أشك
ي ال شيخ دحمد عىل نررائهال فرض 2007ففن

ن
ن ف  خليجيةال قمةال خليجيي 

 هو محمود أدحمدي
ً
 صعبا

ً
ي ال  رئيسال نجاد  ضيفا

ي . (2013-2005سابق )ال يراين
ن
سياق نفسه استطاعت قطر تجاوز ال وف

ة من خالال دولةال عقدة  ولماتال ف معالفتوذهت نحو بظاء تح ،خطار ال  خارذية لدرءال فاتها الاعادة بظاء تح لصغي 

ي مريييال  جوية للقواتال قواعد ال ة بأستضافتها لكي  مريييال  متحدةال
ن
قال ة ف ي  وسطال  شى

 سيلية(العدمد و ال) قاعدير

مة هاتفية تتضمن ترصيحات مشبة قدممة الخارذية مكال م سياسة قطر الكما كشفت بعض مع. (2017عربية، ال )قظاة

، ورئيس وزرائه آن اك دحمد بن ذاسم ال سابق دحمد بن خليفةال لمي  قطر  ي
ي  ال ثاين

ي ال طر دحيث شدد أمي  ق ،ثاين
ن
سابق ف

ها بعد ترصيحاتال قدممة،ال ترصيحاته ي أعيد نشى
مظطقة، شدد عىل ال خليج لمنال مهددة كما يراها ال جدمدةال مي  ال  نر

دولة سببت إزعاذا  أكير وإدحظا ، معارضة لظا عالقة معها ال )ذميع المعارضة وعالقاته بها وقال حركاتال دعم بالده لكل

 ل لك . (للسعودمة
ً
ي مظاوئة أنرمةال اعتقد وتظفي ا

ن
 وتدبي  ، عربيةال حكمال شيخ دحمد عىل ذماعات يزعم أنها )أرهابية( ف

وعاتال ي مشى
ن
 بعد ذلك ف

ً
 رئيسيا

ً
ي عام ال حكمال طادحة بأنرمةال تغيي  و ال مؤامرات، وزعم أنه لعب دورا

ن
 2011عربية ف

ها  عسيرية لقطر سىعال قوةال وإمام هشاشة مقومات. (2017عربية، ال )قظاة نحو توظيف مصادر قوى غي   طامحال أمي 

ي  ظاعمةال قوةالتقليدمة سميت ب
ن
ي ادحد إبرز ال واسنثمرت قطر مظ  ذلكخارذية. ال سياسةال ف

ن
ظاعمة ال قوىال وقت ف

ي تظفي  ال جزيرةال عالمية وواذهتها شبية قظواتال  ماكظةالخارذية ممثلة بال لتنشيط سياستها 
ن
 ف
ً
 محوريا

ً
ي لعبت دورا

نر

اتيج ن مصفونها بأنها ال ية قطر لدرذة أن بعضاسير  دحيث وظفتها  ،عيسال ، وليسقظاة تمتلك دولة أو قظاةال دولةال محللي 

ي عالقاتها مع قوى إقليمية  أداةو  وورقة ضغط إقليمية ظاعمةال حااكمة كأبرز مصادر قوتها ال قطريةال رسةال 
ن
مساومة مؤثرة ف

ي أظهرت شعوًرا بال قطريةال ذراءاتاإل  ووفقا له ه. (518صفحة ص ، 2021، )ابركان بحرينال مثل
من  لستقالال نر

 ال تعاون ومظها ال فأن دول مجلس تقليدمةال سياساتها غي   لخال
ً
اتيجال  خطر تلكإىل  بحرين قد اننبهت ومبيرا ية سير

ي 
ن
ها ف ي إىل  ممين ان تؤديال فكان من، قليمي اإل ستقرار ال من و ال  وتأثي  ن ال وأعادةتصعيد خليخ  بحرين ال توترات خاصة بي 

ن ، وقطر  يث وطولالصي  و ال ت عىلاعتقدولكظها دحسب ما مصف مراقبي  ي ال ير
ن
ورأت ، قطريةال ةالحال تعامل معال ظفس ف

ي ممارسات
ن
ي بالدهالمتو ال نقالباتال  خوف ذراءالقلق و ال سابق دحمد بن خليفة نوع منال مي  ال  ف

ن
ودحرصت عىل ، ية ف

، لضمان أمن واستقرار شعوبال تعاونال ضمن إطار مجلسطمأنته ومساندته  ي حفاظ عىل الست و ال دولال خليخ 

 . (2017وطن، ال )مجلة درع مينسباته

 

 (: عرب   ال ربيعالعالقات قبل )ال

ن قطر و ال خالفال  ي انىهال دوليةال عدلال بعد صدور دحكم محكمة ي الحدودي بي 
بحرين وما اتبعه من ترسيم نهاي 

عالقات بيظهما تطورا نوعيا تمثل بمحاولة بلورة  ال اذ شهد مسار ، عالقات تتحول تحول تاريخيا ال بيظهما اخ تللحدود 

ي دائرةال فكار ال كثي  من
ن
ي تظصب ف

حدودي بيظهما شكل عقبة امام ال خالفال لن، سنثماريةال قتصادمة و ال مشاري    عال نر

اقفضال عن ، قتصاديال تطور ال صالح وتأذلال  تظمية بجوانبها كافة وعائقا امام مشاري    عال عملية ن طائلة ال موالال  استين

وات ذراء خالفهما مما انعيس سلبا عىلالو  ي كال ال خدمية و السياسية و القتصادمة و ال وضاعال ير
ن
 بلدينال ذتماعية ف

ن  عالقاتال وتمثل تطور . (2017وطن، ال )مجلة درع كةال عليا ال لجظةال بلدين بتفعيل دور ال بي   قطريةال بحرينيةال مشير

أسها وليا عهد ال ي يير
ي أقرت خالال بلدينال نر

توقيع م كرة تفاهم ، أذتماعاتها م كرات تفاهم اقتصادمة متعددة مظها  لنر

ن  ن بتاري    خ ال بي  وع ذش يربط 2005شبا   27دولتي  ي ال بإنشاء مشى
كم من غرب   45بحرينية بطول القطرية و ال راضن
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قإىل  صول زيارة و ال قطر قرب قلعة ي ال بحرين كما وقعتال رسى
ن
جوي ال ظقلال اتفاقية 2006دحزيران  10بحرين وقطر ف

ن ال ذواءال و  ي ال بظكال بلدانال وقد أنشأ ، بلدينال مفتودحة بي 
ن ال ال من كال اعم القطري بمساهمة رذال بحرينن دولتي 

ي  100 برأسمال قدره
ي ال ووقع. مليون ديظار بحرينن

ر
ي تظص عىل قيامالقظصىلي و الدبلومسي و ال تعاونال بلدان أتفاف

 بعثاتال نر

ن برعامة مصالدبلوماسية و ال ي دح خرىال  دولةال حالقظصلية للطرفي 
ن
عدم وذود تمثيل دبلوماشي او قظصىلي  الورعاماها ف

ي 
ن
ي ال ت امامال مجال تفاق عىل فتحال  كما تم،  قظصليةال خدماتال معتمدة وتقدممال دولةال لها ف

ن
ن للسنثمار ف  دولتي 

 عن تشييل لجظة، مثلالمعاملة بال بلدين من دون قيود عىل وفق مبدأ ال
ً
ي تجارة ال مشاري    عال فضال

ن غرفنر كة بي 
مشير

ت بدراسةالوصظاعة قطر و  ن ال قطرية عىل أمتالكال سلطاتال مشاري    ع دحيث وافقتال بحرين وبارسى من  25%بحريظي 

كاتال أسهم ي سوقال شى
ن
ي المال وراقال مدرذة ف

ن
 وننيجة ه ه .(141-140صفحات ال ،2009، )شهاب دودحةال ية ف

ي تشهدها ال تطوراتال
سياسية القتصادمة و ال روابطال أنإىل  حدودي فأن مستقبلها يشي  ال خالفال عالقات عقبال نر

وع أقامة قطار   وخاصة بعد طرح مشى
ً
 نوعيا

ً
، مسافرينالبضائع و ال حدمدمة بيظهما لظقلال سيةال بيظهما سنشهد تقدما

ي تحقيق  خرىال  تظمويةال مشاري    عال سيسهم تقدما 
ن
اتيج أهدافف كة وافاق ذدمدة مظها اسير  عاملةال يد ال تشغيل، ية مشير

وعاتال كفاءات وتوافر ال ستفادة منال و  ةال مشى ةال مصادحبة للمشاري    عال صغي   كوادر وخاصةال امام المجال وفسح، كبي 

كاتال فظية للتدريب عىل مد الهظدسية و ال ن ، ميةالعال شى وظيفية ال فرصال بلدين وتعزيز ال وتحقيق انفتاح تجاري كبي  بي 

ي 
ن ال لمواطنن ن قطر و القتصادمة و ال عالقاتال ول ا مالدحظ بان مستقبل. دولتي  ي ملصحةالسياسية بي 

ن
 بحرين يسي  ف

ي بدات دول مجلسال ،تفاهمال ومثلت اتفاقيات وم كرات، قتصاديال تكاملال
ي بتطبيقها مع بدامة ال تعاونال نر خليخ 

ي دعم اساسا لتيوين سوق قطرية، 2008عام 
ن
كة ساهمت ف صفحة ، 2009، )شهابخليجية ال سوقال بحرينية مشير

140) . 

 

  اال  حركاتال
 
 (: عرب   ال ربيعال) عرب   ال مالعال حتااجية ف

 عظدما بدأت سلسلة من، 2010طويل مظ  أواخر عام ال مدىال خليج قلقة بشأن استقرارها عىلال كانت دول 

ي قلبال نتفاضاتال 
ن
ي ذميع أنحاءال  شعبية ف

ن
قال نرمة ف ي طليعة ال بالوبيظما ط ،إفريقيا  الوسط وشمال شى

ن
نشطاء ف

ي ال ربيعال انحدر ما يسم ب ، قتصادمةال مساواةالسياشي و ال صالحاإل نتفاضات بال  تلك  سلسلة منإىل  بشعة عري 

ي سوريا وليبيا ، سلطةال مريرة عىلال رصاعاتال
ن
 نرمة بقسوة عىل تلكال  وقد ردت، واندلعت دحروب أهلية ف

د لال مما أثار رصاعات قتل فيها مئات، دحتجاذاتال  ن ال ف ورسى نرمة مخاطر خاصة بعد أن ال  فشعان ما واذهت. ماليي 

ه، مظفن الإىل  (2011-1987عابدين بن عىلي )ال مخلوع زينال تونسي ال فر  ي مبارك )مرصي ال ودحوكم نري 
-1981دحسنن

ي ذلك خليجال إثارة أعصاب دحكامإىل  مما أدى، ( وسجن2011
ن
ي غطت قظاتها ال بحرين وقطر ال بما ف

جزيرة انتفاضة  ال نر

ي ال كانون
ي مرص بقوة شدمدة، وأنضمت بدامة 2011ثاين

ن
ي مجلسإىل  مر ال  ف

ن
كائها ف ي معارضةال تعاونال رسى

ن
ي ف  خليخ 

ي ال نتفاضةال 
ن
ي بحرين، وشاال الدحقة ف

ن
ي آذار عام ال بقيادة عسيريال تدخلال ركت ف

ن
 ملكي ال ظرامال لدعم 2011سعودمة ف

ي وقمعال
ي أعقاب ال خواناإل  ومع صعود تظريمات. (141صفحة ، 2009، )شهاب دحتجاذاتال  بحرينن

ن
ن سياسًيا ف مسلمي 

 ودعمت ه ه، نتفاضاتال  ه ه
ً
ا  جماعاتال رسمت قطر مساًرا مظفصال

ً
ا محفوف

ً
، نسبة لقطر المخاطر بالب ولقد كان رهان

اتيجال   ي عيس أعتبارات قطر ال مر ال  ،نتائج عيسيةإىل  ورسعان ما أدى ي ال ية خاصة مع فوز سير
ن
ن لإلخوان ف  مظنسبي 

ي مرص وتونسال 
ن
ي ال موذةال خوان هماإل  بدا أن، نتخابات ف

ن
خوان أي خطر اإل  ولم تشكل ذماعة، مستقبلال سياسية ف

بحرين رأت أن ظهور ال ولكن ،1999محىلي عام ال خواناإل  دودحة كانت قد دحلت فرعال لن، قطريال ظرامال داخىلي عىل

 ال خواناإل  ذماعة
ً
 شدمدا

ً
ن يشكل تهدمدا تحت ( ميةالإقامة دولة إسالمية ع)إىل  خواناإل  وربما تسىع ذماعة، مسلمي 

ي ، سيطرتها 
ي ل تخضع لحكمال سالميةاإل  حيوماتالطادحة باإل  مما معنن

طويل كما أنها تخسى من ال مدىال خوان عىلاإل  نر

هما من شأنه أن ينشطاإل  أن نجاح ي مرص وتونس وغي 
ن
 وتفاقمت. شية داخل بلدهاال خوانيةاإل  جماعاتال خوان ف

ي ال دحتجاذاتال  مرصي عىلال جيشال ل لك عظدما رد ، خواناإل  بحرينية بشأن نواما ال مخاوفال
ن
ية بإطادحة مرشي ف جماهي 

ل لك فقد ،خوان من مظرور وذودياإل   ي تال ذلك ضد ذماعةال رصاعال بحرين ورأت أنال أعتقدت، 2013شهر تموز 

ي ذلك شأن
ن
سيما وانهم ، خواناإل  سيسي وهو مقمعال فتاحال عبد  آن اك -دفاع ال ة والمارات وزير سعودمال دعموا شأنهم ف

هم مرتبط بهزيمة  . (2018)أريك،  خواناإل  يرون أن مصي 
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ي أعقاب سم مسار مؤيد لإلخوانواصلت قطر ر  
ن
ي   ي شاهدهال تهدمد ال رغم منال مرصي عىلال نقالبال  ف

ن
كاؤها ف رسى

ي ذماعةال تعاونال مجلس
ن
ي ف وقامت ،  ين فروا من مرص ال خواناإل  لجوء لبعض قياداتال اذ مظحت قطر ، خواناإل  خليخ 

ي فظدق خمس نجوم بال قظاة
ن
ات بث الجزيرة بإيوائهم ف وي    ج لقضيتهمدودحة ومظحتهم فير  كما بثت قظاة،  مظترمة للير

ن ال خواناإل  ادحتجاذاتجزيرة ال ي بعض، نقالبال  ضد  مستمرةال مسلمي 
ن
عم أنها دفعتال حال وف

ع
ن ال خواناإل  ت ز مسلمي 

ي قظاتها 
ن
 عىل ذلك سحبت، مقابل ظهورهم ف

ً
ي آذار عام ال بحرين سفراءها منال وردا

ن
متهمة إماها بانتهاك ، 2014دودحة ف

ي بعدمال تعاونال سمبدأ مجل ي ال خليخ 
ن
وغادر ، بهدوء بعد شهرين زمةال وتم دحل. ءداخلية للعضا ال شؤونال تدخل ف

ن ال خواناإل  قادة ي وقت لدحق من ذلكال مرصيي 
ن
ا باتفاقية ال ومن وذهة نرر ، عامال دودحة ف

ً
م قطر أبد ن  2014بحرين لم تلير

ن ال لإلخوانقليمية اإل عمل كحلقة وصل للشبكاتالوانها استمرت ب ي ال ،قطر تحتضن قيادة دحماس( الول تز ) مسلمي 
نر

ي لإلخوانال فرعال ما دحددت عىل أنها اللط
ن ال فلسطينن وي    ج لصواتال جزيرةال كما واصلت قظاة،  مسلمي  با الوغ، خواناإل  ير

ن كانوا ال خواناإل  ل لك ليس غريبا أن ذماعة. لخوان ودحلفائهمال فير كيوادر ال ممولة ومراكز ال مظاف  ال ما وظفت مسلمي 

 . (2018)أريك،  خليجال أزمةقلب 

 

   حتااجاتاال 
 
 : قطريةال تدخالتالبحرين و ال ف

ي ال غلبيةال  بقيادة مظاهضة للحيومةال واسعةال همادحتجاذاتبحرين ال بدأ مواطظو 
ن
ي عانت لمدة طويلة البالد و ال شيعية ف

نر

ي ظل سياسة
ن
ن ال ف  طولال  وزراءال رئيس، خليفة ال سلمان بن خليفة مي  ال  وإزادحة دستوريال صالحاإل إىل  دعتو ، تميي 

ي  مدة
ن
ي ال عربيةال مملكةال ورسعان ما أرسلت. 1971 عام مظ  مظصبال دحيث شغل مالعال ف

ن
سعودمة قوات للمساعدة ف

ي ال نتفاضةال  قمع
 بمؤامرة مزاعمال إثبات بحرينيةال حيومةال تستطع ولم(، بأنها )مؤامرة إيرانية خليجال ها قادةاعتي  نر

ن  واسع قبول روامةال له ه لكن، إيرانية( انقالب ي ال  دور الب سظةال بحرينال سكان بي 
 رغم ان ه ه، ولبظان عراقالب إيران يراين

 قوةال وها ليستاعتي   ين ال ،للبحرين متابعونال غربيونال دبلوماسيونال واسع نطاق عىل ولم مصدقها تثبت مزاعم لمال

ي ال  وأن .(2018)أريك، تعقيد  عامل ولكظها ،بحرينالب لالضطرابات دافعةال
ن
 نموذج نحو تحولالو  بحرينال ضطرابات ف

فع وقد. حلفاءال من مع عدد عالقاتال ووتر  قتصادالب وأرصن  بلدال بأستقرار  خاطر قد منشدد دحكم
ع
 من عدمدال د

ن ال ي الو  فظال سلوبال  ننيجة مرة لول معارضةالإىل  ،شيعيةال طائفةال من وخاصة بحرينيي 
ي ، منال  لقوى باالغ طائفن

ن
 وف

ن ال بعض فإن نفسه وقتال ضال شيعةال ولء عدم من قلقون للحيومة مؤيدينال سظةال بحرينيي   أنهم درذةإىل  مفير

ن  عظيفةال شنبااكاتال  وإن ه ا. سعودمةال مع بحرينال تحاد ال ناآل مدعون ن ال بي  طةالو  محتجي   يبدو ودحسبما مستمرة شى

 . (3صفحة ، 2012)كظظمظت،  خليجال أرذاء عي   دحنر طائفية الو  سياسيةال توتراتال بأننشار  مخاطر متصاعدة وأنتجت

ي  كانت فقد
ن
وةالو  سلطةال توزي    ع بشأن أمدها الط مالمر نتفاضةال  قلب ف  مظتخب برلمانإىل  وشملت دعوات، ير

ن منال من ذدمد ذيل ،وللفساد  مجحفال نتخابيةال  دوائر ال لتقسيم وإنهاء مظتخبة ودحيومة كاملالب  طيف محتجي 

ن  غي   بأنهم خلفيات شعرواال متظوع ي  ممثلي 
ن
ي  أو قائمةال سياسيةال جمعياتال ف

ن
لماناتال ف  أن ذلك من همالو ، ضعيفةال ي 

ي  ممثلة غي   تالز  ما طيافال  كافة من شبابال مجموعات
ن
ددة،ال قليلةال حوار ال محاولت  ف ي الو  مير

 عىل مؤخرا ركزت نر

ن  فيما ت ال تصال   ، مرخصةال سياسيةال جمعياتالو  حيومةال بي 
ً
ى ذماعات وخصوصا  وفاقال ذمعية معارضةال كي 

ي ال
ي الو ، سالميةاإل  وطنن

كان  ذدمة أكير  بتمثيل معارضةال رغبت وبيظما. سلمان عىلي  شيخال شيىعي ال دينال رذل مقودها نر

 عربيةال مملكةال به تتمتع ل ترف فهو، مظتخبةال مجلسال من نوع أي البإدخ كرماء كانوا بأنهم حااكمةال رسةال  موقف

ن ال إزاء تشددا أكير  نهج باتخاذ حيومةال وبدأت مجاورتان،ال متحدةال عربيةال ماراتاإل و  سعودمةال )كظظمظت،  منشقي 

(ال ربيعالمع إنطالق ثورات ). (2012 ي وعدم محاسبة نفسها  مسوؤلية عظها ال عالم وقطر ال  بحرين تحميلال دحاولت عري 

ي قادتال سياساتالخطاء و ال  عىل
 ال ةالحالإىل  نر

ً
 عربية ننيجة للظموذجال ظرمال ضغو  عىلال فقد أزدادت، ثورية عربيا

ي ال شبابال  ي قدمهال حضاريال
ن
ي ف ظرم تعيش مردحلة أنكماش ودفاع ال وأصبحت ه ه، عامةال ميادينالسادحات و ال عري 

ت بشعة مور ال  لكن، للعاصفة ريثما تهدأ نحظاء ال  ظفس ومحاولةال عن صفحات ال ،2014، )الحسن لم تلبث ان تغي 

ي ). (15-16
ن
( ضال ربيعالومن ذانب أخر وذدت قطر ف ي  معارضةال بعض منال فقد أستغل، بحرينال ستهدافتها ل العري 

ن عام ذمعية دحدا ال  بحرينيةال ي ال وفاقال بزعامة عىلي سلمان أمي 
إلطالق ، تعاون مع قطر المظحلة بال سالميةاإل  وطنن

ي شبلط ادحتجاذات
ن
ن ال ، وتآمرت قطر مع2011وشغب ف ، وفتحت دحتجاذاتال  شيعة لدعم تلكال ويقصد هظا  طائفيي 
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ت وسائل ،جزيرة لبث أفكارهم ودعمتهم بتقارير ال لهم  مفادها أخبار بحرينية ال عالمال  ونشى
ً
مات هاتفية العثور عىل مكال ا

ي  دحتجاذاتال   ين قادوا ال ذود تنسيق وترتيبات قطرية معتتضمن عبارات تؤكد و 
ن
، إضافة 2011عام  لمملكة خالال ف

ن ضمن مؤامرة ثظائية مع إيران ضد ال دودحةال دور إىل  تعبي  ال عىل دحد  ي دحاولت قطر الو ، مظامةال داعم لإلرهابيي 
ؤ ال نر تي 

ي تأسست من أذل السعودمة و ال جزيرة معال قوات درع المظها عي  إرس
ي ال خليجال دحمامة دولنر  يه قطر ال  ي تنتمي ال عري 

حكم ال ، وهو قلب نرام2011 أدحدا  ليه خالال مزمعة ما سعت قطر ال ماتالمكال كما توضح. (2021، )العمارات

ن  ال فراج عناإلبحرين و ال سيطرة عىل إذاعة وتلفزيونالجزيرة، و ال وتشييل دحيومة ائتالفية وسحب قوات درع موقوفي 

ي إطار ، ية قضاما إرهابيةكافة عىل خلف
ن
ي ال تدخالتال كشف عنال وف

ن
ي كان ال بحرينال داخلية لمملكةال شؤونال قطرية ف

نر

ي شهر آذار ال حكم، عرض تلفزيونال مقصد مظها قلب نرام
ن
ن  2011مملكة تسجيال لعدة محادثات هاتفية ذرت ف بي 

 محادثات أتفاقهما عىل إثارةال سلمان، وبيظت ه هعطية ودحسن سلطان مساعد عىلي ال مسنشار أمي  قطر دحمد بن خليفة

ي ال
ن
ي قظاةال فوضن ف

ن
بحرينية فرصة ال حيومةال معارضة أعطتال قطرية معال مؤامرة(الورغم رصدها ). جزيرةال بالد وبثها ف

ي عام الوكال وأكدت. لكليهما ولم تتخ  أي إذراء
ن
ت قظاةالب زمةال  ي شهد ال 2011ة أنه ف قطرية ال جزيرةال بحرين نشى

 وتقارير سلبية عنأخبار 
ً
 تداركإىل  متحدةال عربيةال ماراتال سعودمة و ال عربيةال مملكةال بادرت. (2019، )نصي   مملكةال ا

ي لمواذهةال  تحركال لمر من خالال 
ر
ض أمن دول مجلسال مخاطر التحدمات و ال سنباف ي تعير

 خليجال لدول تعاونال نر

ي ترصن بمصال قليميةاإل للمشاري    عتصدي البحرين و ال ومظها  عربيةال
ي ، عرب وقضاماهمال حالنر

ن
 تصدي لحركةال فجاء دورها ف

ي شهدتها مملكةال دحتجاذاتال 
ي آذار عام ال نر

ن
 من إممانهما بمبدأ ودحدة، 2011بحرين ف

ً
مصي  وترابط أمن دول ال انطالقا

كة لدولال مسؤوليةال عربية عىل ضوءال خليجال تعاون لدولال مجلس ي ال مشير
ن
 ستقرار ال من و ال  محافرة عىلال مجلس ف

ي هي مسؤولية ذماعية باعتبار أن أمن دول مجلسال
ن ضمن تحرك عام ال وذاءت مشاركة. تعاون كلٌّ ل يتجزأال نر دولتي 

 من، بحرينال مملكةإىل  جزيرةال درع قوات العربية بإرسال خليجال تعاون لدولال لدول مجلس
ً
مظية ال  تفاقياتال  انطالقا

ن دولال دفاعيةالو  ي إعادةال  ي كان له عريمال مر ال  مجلس، وهو ال موقعة بي 
ن
 مملكةإىل  ستقرار ال من و ال  دحفظ ثر ف

مدعومة من قبل أطراف خارذية وقتها ال جماعاتال بلبلة من ذانب بعضالفتظة و ال تصدي لمحاولت إثارةالو ، بحرينال

ي أشارة
ن
ن دولال  تفاقيةال  أن توقيع .(2017وطن، ال )مجلة درع قطر وايرانإىل  ف ممثل خطوة مهمة من  مجلسال مظية بي 

ي تعزيز ذهود دول
ن
ابط و التعاون و ال مجلس لتوسيع آفاقال شأنها أن تسهم ف ي كافةالير

ن
، مظيةال  ت ال مجال تكامل بيظها ف

ي  السيما بعد أن وأذهت مشااكل أمظية وأعم
ن
 ف
ً
ينال عظف خصوصا ي ال بحرين دحيث قتل آسيويان مطلع تشى

ي  2012ثاين
ن
 ف

اتال وزراء أدانوا بشدةال أن أوضحو . مظامةال ي مملكةال رهابيةاإل تفجي 
ن
ي وقعت ف

برياء ال  وراح ضحيتها عدد من بحرينال نر

ن ورذال من ي كافةال من، مجددين تضامظهم مع مملكةال  المدنيي 
ن
ي تتخ ها لحمامة أمظها ال ذراءاتاإل  بحرين وشعبها ف

نر

 .(2017وطن، ال )مجلة درع عىل مينسبات شعبها حفاظ الواستقرارها و 

 

 :بحرينيةال قطريةال عالقاتال وأثرها عىل 2017خلياية ال مزمةاأل مقدمات

( ويالدحظ إن ذ ور ال ربيعالسالمية قبل وأثظاء وبعد )اإل  بفضل دعم قطر للحركات أخرىتوترات مرة ال تصاعدت ي  عري 

انها تتعمق بأستمرار ال ن قطر وذي  ي عام ال ربيعالف ،توترات بي 
ن
ي ف ي اإل  الدحق لقطر للتحولت ال دعمالو  2011عري 

ن
سالمية ف

ي  دحتجاذاتال  إفريقيا وسوريا ودعم الشم
ن
ي ، بحرينال ف

ن
ي دول مجلس أزمةفإن كل  واقعال وف

ن
ي ال تعاونال تحد  ف  خليخ 

ي كانت قطر متورطة أو متهمة بطريقة ما ال قرنال رب  ع لميونة من ستة أعضاء خالال
 خليجال ميون صي  قادةوربما ، ماضن

ي بعضال قليميةاإل دودحةال خرين عىل سياساتاآل 
ن
ي ال  منشقة ف

ن
مي  ال  من سلطةال وعظد تسليم. ظهامةال دحيان قد انقطع ف

ي دحزيران  مي  تميمال  عاًما  33عمر ال غ منالبال ابظهإىل  دحمد 
ن
ي بعض  الماآل  كانت  2013ف

ن
ة ف ي أن خليجيةال عواصمال كبي 

ن
 ف

ي شاب سال مي  ال 
ن
ين ومع ذلك ،قليميةاإل شؤونال يعيد ضبط نهج قطر ف ي تشى

ن
ي ال ف

وبعد خمسة أشهر من دحكم  2013ثاين

ا عىلال قادةال تميم كان رد فعل
ً
ن عميق ي وسائلال خليجي 

ن
ي تفيد بأن أعضاء ذماعةال ةمريييال  عالماإل  تقارير ف

 خواناإل  نر

ي ال
ن
ن كانوا معيدون تجميع صفوفهم ف  حكمال مرصي محمد مرشي ومؤسسةال رئيسالطادحة باإل  دودحة بعد ال مسلمي 

 الإىل  مي  تميمال  سعودمةال عربيةال مملكةال  عاهلهللا ملك عبد ال وننيجة ل لك استدىع. عسيريال
ً
رياض وقدم له إن ارا

ي فيما يتعلق بال تعاونال بالد تتماشى مع بقية دول مجلسال لتغيي  سياسة قطر وذعل لب . قليميةاإل قضاما الخليخ 
ع
كما ط

ي  تدخلال عدم توقيع عىل اتفاقية أمظية إضافية تظص عىلال من تميم
ن
 تعاونال داخلية لي من دول مجلسال شؤونال ف
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ي ال وراء سياسات إقليمية  سىعي ال هو  شاغل كان لقيادة قطرال شغلال ولن. المتثال توقيع عىل تعهد بالو ، خرىال  خليخ 

ي سيلسة قطر نقطة مفصلية  2013فقد مثل عام ، مستقلة
ن
ي توتر ال  بقيةإىل  وسببا مضاف خارذيةال ف

ن
عالقات ال سباب ف

ن  ي ه ا ، بحرينال بيظها وبي 
( بال ربيعال ثورات) عام بداتال ففن ي نرمة ال  خفاقات لقواها وعظفال  نحسار ننيجةال عري 

ن ال وخاصة ة خي  ال و ، أخرىمرصي وقيامهم بثورة مضادة دحققت خروقات مهمة بدعم دول خليجية السوري و ال ظرامي 

ي ال ربيعال غاء ما ترتب عىل ثوراتالمساعيها و  البحرين دحملت قطر مسؤولية أفشال ومن ضمظهم وطن، ال )مجلة درع عري 

ي  زمةال وبلغت. (2017
ن
ي دحال عظدما رأت 2014ذروتها ف

ن
ي وقعها ال كامل للتفاقية  الامتثة البحرين أن قطر لم تين ف

نر

ي ال خالفال فتفجر ، تميم ي ال خليخ 
ي مطلع عام ال –بحرينن

ها من ال وانتىه بسحب 2014قطري بشكل علنن بحرين لسفي 

ن إن دحيومة قطر قد خرقت مبادئ مجلسال كثي  منال وهي ا رأى. (3-1صفحات ال ،2017)أولريشسن،  قطر   محللي 

ي ال تعاونال ي مخ، مجلسال ي أتفاقات عقدتها مع دحيوماتولم تهتم ل، خليخ 
ن
ي ف

رياض عام ال بظود اتفاقية فةاللتمضن

ن أي من دولال ،2014 ي تظص عىل مظع تجظيس اي دولة خليجية لي مواطظي 
فعملت عىل تجظيس عائالت ، مجلسال نر

ة ذلك ، لمواطظيها جنسية ال حد من أعطاءالب بت قطر عي  مخاطبات رسميةالبحرين طال وأن، بحرينية سنية فقط معتي 

ن ال  عالقاتال ل ينسجم مع ي إل  ،بلدينال خوبة بي 
ن
ي واصلت تقدممال دودحةال أنها لم تلفر أذان صاغية ف

 نسهيالت لسظةال نر

ي  دحدا ما ميشف سىعي قطر ل ، بحرين لظيل ذنسيتها ال
ن
كيبةال خلخلة ف  ي مخدم ال مر ال  ،بحرينال سكانية لمملكةال ير

ي ال عم أنها خارذة عنأدعاءات تظريمات يز 
ن
ي ال مظامة تحاول أثبات ان نسبةال سلطة ف

ن
، سظةال من أكير بحرين ال شيعة ف

ي ب لك فتغطيتها الو 
ي ال العالمية لعمال  دودحة لم تيتفن

ن
وأنها تمول ، دحتجاذاتال بحرين دأبت عىل وصفها بال عظف ف

 . (2صفحة  ،2017)أولريشسن،  بحرينال مجموعات دحقوقية مصظوعة تسىع لنشويه صورة

توتر بيظهم كما يرى القطري للبحرين و ال ستهدافال  تصورات دحول أسبابال وعالوة عىل ما تقدم فقد كان من أبرز  

ي 
ن
ي ال شأنال بادحثون ف ي موقف خليخ 

ن
 لدى قطر كونها ، تظافسال ذعل قطر نفسها ف

َ
 طمودحا

ً
وعا فقد زعم أن هظاك مشى

وع أعادة تقسيم ي مشى
ن
يك فاعل ف قال رسى قالأو ما يسم )ب وسطال  شى وانها  ، (2021)قظاة العربية، جدمد( ال وسطال  شى

 
ً
 وذغرافيا

ً
ة سياسيا بحرين أذتماعيا عن طريق ال استهدافول ا أخ ت تعمل من ذانب عىل ، كانت موعدة بحصة كبي 

ي منال فىهي تحتاج للمخزون، هجرةال عملية تشجيع ي ال  وله ا فىهي ترفع من سقف عدم ،سظةال بشى
ن
بحرين ال ستقرار ف

ي شيىعي أكي  لبد له أن يستلم زمامال أنإىل   هابال اىلي تالعدة وب البأشك هجرةال وتحفز 
 بحرين تمتلك مخزون بشى

ي ال ومن ذانب اخر لدى قطر أطماع ذغرافية إذ تحاول ان توسع مسادحتها عىل دحساب، سلطةال
بحرينية لتصبح ال راضن

 
ً
ة دمموغرافيا ي ، دولة كبي 

ن
 وأكي  من دحجمها ف

ً
 اقليميا

ً
ي ترتبط بها ال مظطقة متخ ه من )ارسائيل(ال مما مجعلها تلعب دورا

نر

ي تبظيها شبية واسعة من، بعالقات ذيدة نموذذا 
ن
 وأستمرت. عالقات مع )ارسائيل( ودحماس وأيرانال ويتضح ذلك ف

ي ال خواناإل  وشمل ذلك نقل شخصيات، قطريةال تظازلت ال نخالف بعد سلسلة مال وأنتىه تسعة شهور  زمةال
ن
ن ف  مسلمي 

ن ال وأمر ، تركيا إىل  دودحةال ن بمغادرة قطر اإل  معارضي  ي مرص ال وإغالق فرع، ماراتيي 
ن
داخىلي ال منال  وتطبيق ميثاق، جزيرة ف

ي و ال تعاونال لدول مجلس كاء دول مجلسال تعاونالخليخ  ي ال تعاونال وثيق مع رسى
ن
ي ف طةالستخبارات و ال  مسائلخليخ  . شى

ااكم مظ  سظوات لكظها  زمةال ل لك فإن  تير
ً
-2009قلق من سياسة ادارة باراك اوباما )ال ننيجة أخرىلم تتخ  أبعادا

ي دحاول فيها ال -آن اك –ثانية ال(2017
 عن، ظوويال برنامجها  أزمةتقرب من أيران لحل ال نر

ً
 دعمالإىل  حاذة وقتها ال فضال

ي ال و اىلي مال قطريال
ن
ن ال حملة عىلال عسيري ف ي أنقلبت عىلال حوثي 

عية وسيطرت عىل صظعاء عاصمةال نر يمن مطلع ال شى

ي . (2021)قظاة العربية،  2015عام 
 تاعتي  ما اللط، سياسية ليست ذدمدة ومتجددةال خالفاتال أن ه ه قولال وينبىعن

ي دعمها لقظاة، إيران دودحة ودودة للغامة معال بحرين أنال
ن
وداعمة ، مماثلةال عالماإل  جزيرة ووسائلال واستفزازية للغامة ف

ن ال تابعة لإلخوانال دعم قطر للجماعاتإىل  بحرين مع دحلفائها بشكل خاصال وتظرر . سالميةاإل  للغامة للحركات مسلمي 

)أريك،  طالقاإل  ولكظه ل مطاق عىل، ض يرون أن سلوك قطر ليس مجرد مرفو اىلي تالوب، عىل أنه تهدمد قاتل لنرمتهما 

ي مكافحةال وب  ه ا . (2018
ن
ي مركز بحو ال صدد ذهبت دراسة متخصصة أعدها بادحثون متخصصون ف

ن
 جريمةال رهاب ف

ي رصبيا و ال مظرمة ومكافحةال
ن
نامجالفساد ف ي لمكافحةال ي 

ي ال بحنر
ن
 سلحةال  تقدير قيمة شحظاتإىل  بوسظةال فساد ف

ق ال  سوريا و اإل امدي مقاتىلي تظريم )داعشإىل  نر وصلتالأوروبا و قادمة من دول رسى
ن
( ف ي -2015عامي  لعراق خالالرهاي 

اء تلك أموالأن هظاك إىل  دراسةال وأشارت، أمريكي مليار دولر  1.5بظحو  2016  قطرية تم دفعها لسداد فواتي  رسى

 ال رصاعال مظاطقإىل  سلحةال  سلحة وك لك وذود تسهيالت تركية لوذسنية لظقل شحظات تلكال 
ن
قال ملتهبة ف  شى
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ن ال لوسط خالال  ن ال عامي  بلقان ه سادحة نشا  مهمة لمافيا ال دراسة أن مظطقةال وذكرت. (2018)أريك،  ماضيي 

كية و ال مخابراتال متعاونة معال سالحال تهريب كية عىل ال مافيا ال قطرية دحيث تعمل شبكاتال موالال  معتمدة عىلالير ير

ي تشمل مضادات للدروع ومق وفات ضد الفتك و ال شدمدة ظوعياتال سلحة منال  شحظات وتوذيه صفقاتال ابرام
 نر

ةال ياتلال ة من وسطاء تجار العيار و ال حربية ومدافع مورتار ورشاشات ثقيلة كبي  غام أرضية وقظابل مدوية وبكميات كبي 

 جبلالنشيك و الو  بوسظةال ذمهورياتإىل  ضهمسالح من بيظهم بلغاريون وسلوفاكيون ورومانيون وتشيك كما ينتمي بع

 زمةلال  خائر ال سداد فواتي  إىل  ضافةال ثمظا ل لك ب موالال  قطريونال تركيا بيظما مقدم نر تحددهاال مظاطقالإىل  سود ال 

اة لدعمال بظادقال ف منلال لعمل  ال مشير
ن
قال توترات ف دحصول دراسة عن ال وتظاولت. عربيةال مظطقةالوسط و ال  شى

 مظطقةإىل  سالحال دول عىل بيعال رسمية من دحيومات بعض ه ه وسطاء عىل موافقاتال هؤلء
ن
قال زبائن ف  وسطال  شى

 سوريا وذبهة فتحال  حر وذماعة انصار ال سوريال جيشالحرب هظاك كال عدد من أمراءإىل  ومن ثم تهريبه
ن
 شامال سالم ف

 يه هيئةال دراسة من ممارسات قطرية يتعارض تماما لما ذهبتال تظاولته ويالدحظ إن ما . (2017)المسلة،  ظرصة سابقاال

ي وضعتال دوىلي ال مجتمعالعضاء و ال  دولالو  متحدةال ممال 
ي  مستدامةال تظميةال خطة نر

ن
وعدتها  2015آملول عام  25ف

وعةال تجارة غي  المظرمة و ال جريمةال ومكافحة منال و  قانونال سيادة لوضع فريدة فرصة ي تدابي   تصميمو  مشى
ّ
 تصد

  وعليه، ةالفعّ 
ّ
ن ال غي   حركةالو  تجارةال مواذهة أذل من مب ولةال دوليةال جهود ال فإن وعتي   أتخ ت، حدود ال عي   مشى

ن  ما تكاملال أدحدا  تيفل ختصاصاتال  متعددة تصدي تدابي   ن الو  نساناإل  ودحقوق تظميةالو  قانونال سيادة بي   ظهجي 

ي ال و  ذتماىعي ال 
ي  مي العال سالمال تعزيز إىل  وتهدف، منن

ن
 تحقيقإىل  سبيل ل هأن عىل خطةال وتؤكد ، حريةال من ذو ف

 تظميةالو  نساناإل  ودحقوق قانونال وسيادة مستدام تظمية دون سالمال إرساءإىل  ول ، دون سالم مستدامةال تظميةال

ي  مساواةالو 
ن
ىعي  شامل إطار ف

ّ
 الف. وتطل

ّ
اعاتال من حد ن ن الو  عظفالو  جريمةالو  ين  هي  دارةاإل  ودحسن ندماجال  ةالوكف تميي 

 تحولت  خوض تستدىعي  ميةالع خطة وه ه. مستدامةال تظميةال لتحقيق أساسية هي  كما شعبال لرفاه رئيسة عظارص

اكة وإقامة عميقة  .(2017)المسلة،  ذدمدة ميةالع رسى

ي 
ن
ي مات تحدال من عدمدال مظطقةال فيهواذهت   يال وقتال وف

ن
 دينيةالو  ذتماعيةال و  قتصادمةالو  سياسيةال قطاعاتال ف

ةال هي  قطاعاتال وه ه طاقةال وقطاع ن . نطاقا وسعال دوىلي الو  قليمي اإل منال  ومستقبل مظطقةال لمستقبل رئيسيةال ركي 

ل رهاباإل واننشار  مظيةال  تحدماتال ويبدو أن
ّ
ي  عضاءال  دولال من للكثي   وشيية أخطاًرا تشك

ن
 ل ا ،خليجيةال مظرومةال ف

 
ّ
ن  أذل من سواء دحد عىل وإقليميا ظياوط تكاملال وذّيد  شامل برنامج إعداد فإن  ودحقوق عدلال وإقامة منال  تحسي 

ي لهو ال منال  فضال عن نسانال  ي ال من و ال  تحقيق النهج واعد دحي أكير بشى
ن
ت قطر بأنها اعتي  نهجا . مظطقةال ستقرار ف

ي بالمخدرات والجريمة، ال متحدةال ممال  )ميتببحرين ودحلفائها ال خارذه عظه من قبل
 . (2016معنن

 

 : مزمةاأل نفاامز ا

ن عدد من دول مجلس أزمة 2017مظ  بدامة دحزيران من عام  خليجال شهدت مظطقة ي هي ال تعاونال دبلوماسية بي   خليخ 

ذانب إىل  ماراتال بحرين و السعودمة و ال عربيةال مملكةال) رباعيةال كتلةال بمقاطعة تمثلتدحدة مظ  تأسيسه كير ال 

ي ( مرص
ن
ية و ال مظاف  ال دبلوماسية وغلقال عالقاتال وقطع 2017 دحزيران 5 ف فقد كان لكل طرف . جوية معهاالبحرية و الي 

ي ال ظرامال عمل عىل إسقا البحرين قطر بال اذ أتهمت، ربعة مشااكله مع قطر ال طرافال  من
ن
ىعي ف

 أخرىواراء ، مظامةال شى

ن أكي  منشأة لمحاربةال  زدواذية بمظحالوصف سياسة قطر بإىل  ذهبت كيي  ي ، عدمد من ذهةال رهاب هي قاعدةال مي 
ن
 وف

ي ال متحدةال ممال  )ميتب ظفطالغاز و ال رهاب بأستخدام ايراداتاإل مقابل دعم مجموعات تمارس بعضال
معنن

اق روامة بعد  دحدا ال  وتسلسلت. (2016بالمخدرات والجريمة،  ي  قطريةال نباءال  ةالوك موقع اخير
ن
ي ال 2017 آمار 23 ف

نر

ي وصفتها  ال تميم بن دحمد  شيخال لمي  قطر  منسوبة ترصيحات بث تم دحيث، ربعة وتظفيها قطر ال دولال تدعيها 
 ثاين

خليجية عن طريق بدء ال زمةال ادحتواءإىل  كويتال امي   ومسارعة للحوار، قطر استعداد رغم، كاذبةال دعاءاتال ب دودحةال

ن اطراف اعال وساطته بي  ن  ذراءاتاإل  من مزيدال وضع مع، قطر  ضد سياسيةالو  عالميةاإل  دحملتهم مقاطعونال واصل، ين

ي ال
ي ال إطارها  عن وأخرذتها زمةال فاقمت نر  . (286ت، صفحة . د، )الرنتيسي  خليخ 

 عن، من فراغ 2017خليجية عام ال زمةال لم تحد 
ً
ةال سباب غي  ال  ففضال ي ال مبارسى

ن
ي تم ذكرها ف

،  سابقةال صفحاتال نر

ي ت اذيج أخرىكان هظاك أسباب 
ن
ي إطار  أزمةموقف وأندلع ال ساهمت ف

ن
ن ال خليجية وصفت منال مظرومةال ف بادحثي 
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ن بأنها الو  ي وهددت أستقرار ال بنيانالقوى وكادت تؤدي بال مهتمي  -2017) ترامب دالدون إنتخاب فمع، مظطقةال خليخ 

 وىلي  فالتح ونشأ، ظفسالب ثقةال متحدةال عربيةال ماراتال و  سعودمةال استعادت، متحدةال للولمات ( رئيًسا2021
ن  بي 

ي  أبو عهد ي  عهدال ووىلي  ظن 
ن
 وبدأت، هجوميةال سياستهما إىل  قيادتانال وعادت. وخارذية داخلية لسباب، سعودمةال ف

ي  قطر ضد تعبئةالب
ن
كية غربية إعالم وسائل ف   عدمدة، وأمي 

ً
ي ال رياضال قمةإىل  وصول

ات قدمتنر  أزمة وذود عىل مؤرسى

ي  ميبوتة
ن
ي ، ردنالو  تعاونال مجلس دول قطري وبعضال حضور ال تهميش محاولة أبرزها كان قطر، مع عالقاتال ف

ن
 ف

ن ال مقابل كي 
ي اإل  حضور ال عىل ير

سة إعالمية هجمة تظطلق أن قبل، مرصيالو  ماراير ن  بعد رسى  قمة اختتام عىل فقط يومي 

، د رياض ال ي تلك. (286صفحة . ت، )الرنتيسي
ي ذمعتال قمةال ففن

إىل  سالمي اإل  مالعال وقادة من دول عربال قادةال نر

ي مريييال  متحدةال ولماتال ذانب
ن
ين من أمار عام ال ة ف ي شهدت أذواء محمومة واشارات عدمدة تدلل الو  2017عشى

نر

ي 
ن
ن ه ه عالقةال عىل وذود تأزم ف اعال اطراف مأزومة لبعضال خطاباتال ،دول وقطر مظها ال بي  ن ي غياب امي  قطر الو ، ين

ثاين

ي ( التطرف )أعتدال مي لمكافحةالعال مركز ال عن دحضور دحفل افتتاح
ن
وا ال قادةالزعماء و ال ذانبإىل  رياضال ف ،   ين دحرصن

ن ثظاماها إشارات عدمدة تظ ر بأندلع ي لل ال )المركز  )زمةال كانت تحمل بي   ،2017سياسات، ال ودراسة بحا عري 

ارةال أو  خرىال  شاراتال  أما . (4-3صفحات ال ي كانتال شى
ي إندلع ه هال  ي اتك  عليهال سببال نر

ن
فىهي  زمةال جميع ف

ي 
ن
ي ال ةالوكال ترصيحات آمي  قطر ف

ن
ين من آمار الرابع و ال قطرية ف ي ال عشى

عدمد مع أنها تمثل دحصانة ال أن قاعدة:فيها أوضحنر

كا لمتالكال فرصةال هي أنها إل  ،مجاورةال دولال لقطر من أطماع بعض ي ، مظطقةالعسيري بال ظفوذ ال ودحيدة لمي 
ن
ف

هالتشابك للمص ي بظاء عالقات قوية مع ال كما شدد ،  ح مفوق قدرة أي إدارة عىل تغيي 
ن
شيخ تميم عىل أن قطر نجحت ف

ي وقت وادحد 
ن
 لما تمثله، دحيومة واشظطن وإيران ف

ً
 وليس من، تجاهلهة من ثقل إقليمي وأسالمي ل ممين خي  ال  نررا

ى تضمن، تصعيد معها ال حكمةال ي ال  خاصة أنها قوة كي 
ن
وهو ما تحرص عليه قطر ، تعاون معها ال مظطقة عظد ال ستقرار ف

ي رد  .(95، صفحة 2019)محمد،  مجاورةال دولال من أذل أستقرار 
ن
قد قطر  إنإىل  أمضا  قولال ونفيها م هب تهمال وف

ن ال أكي   دفعت  شكل عىل ليس، سوريةال زمةال بسبب بإيران عالقتها تدهور ننيجة خليجيةال دولال كلّ  ثمان بي 

ن لها اختطاف ازها وادحتجازهم مواطظي  ن ي  دحصل كما(ياالوم سياسيا وابير
ن
ن ال اختطاف أزمة ف ن ال مواطظي  ي  قطريي 

ن
 بل. عراقال ف

ا أستمرت
ً
ي  أمض

ن
ة سياسية أثمان   دفع ف ي ، ل لك ننيجة كبي 

ن
ن  ف  عالقاتها  ننيجة عوائدال أعىل عربيةال ماراتال  دحققت دحي 

ن ال خواناإل ب يتعلق وفيما. أيران مع متظاميةال قتصادمةال  وتختلف تدعمهم ول تدعمهم لم أنهاب قطر فكان موقف مسلمي 

ن  وذلك إرهابيا، فيهم تظريما ترى لولكظها ، معهم ي  توسعال ه ا  أن وثانيهما إرهابيا، تظريما ليسوا أنهم أولهما :لسببي 
ن
 ف

ن ال خصومال رهاب ووسماإل استخدم  أما فيما يتعلق بقضاما تمويل، رهابيةاإل تظريماتال ضد  معركةالب مرصن  به سياسيي 

ي  لرهاب فقطر فظدته من خالال
ن
ي  الدحليف فع هي  رهاب ومكافحة تمويلة وأن قطراإل حرب عىلال مشاركتها ف

ن
 حربال ف

ي ذلك عىل ، رهاباإل عىل
ن
يي ال  رئيسال أكده مامسنظدين ف  قمة هامش عىل قطر بأمي   لقائه لخال ترامب دالدون مي 

 . (95، صفحة 2019)محمد، رياض ال

ي رأي أخر
ن
فاَذأ لم أن قطر وف

ع
ن ال بحرين ودحلفائها ال مع راهظةال زمةالب ت  عىل وتلمس ترى لنها كانت، ك لك خليجيي 

ي ال رتياحال عدم دوامال ي  قطريال دور ال تمدد  من مرصيالو  خليخ 
ن
 عن رضاال بعدم توحي  فهظاك أشارات. مالعالو  قليماإل ف

ي ال دحجمها  مفوق صار  يال دودحةال نفوذ 
ن
ي الو  جغراف

ن
ي  نجاح هو قطر دور تجاه قليمي اإل رضا ال عدم فاقم وما، دمموغراف

ن
 ف

ونال فيه أخفق  يال وقتال  دور  قطر تبوأت إذ، وانقسامها  فلسطينيةال سادحةال أزمةو ، 2006 لبظان أزمة ذلك ومن، كثي 

ن  وسيطال ي  برزال  قطريال حضور ال كان كما. فلسطينيةال فصائلال بي 
ن
ي  دارفور نزاع ف

ن
ي  سلطةال عىل رصاعالو ، سودانال ف

ن
 ف

ن  رصاعالو  الصومال ن ال بي  ي  سلطةالو  حوثيي 
ن
ي  ملموس دور قطريةال للدبلوماسية وكان، يمنال ف

ن
عدة  رصاعات فتيل نزع ف

ن  ي ال قرنال دول بي 
ي  قطر ردو  اأخي  و ، فريفر

ن
ي ال ربيعال ثورات دعم ف ي لل ال )المركز عري  سياسات، ال ودراسة بحا عري 

ي . (4، صفحة 2017
ن
ي  معلنال خالفال صدد نفسه مكمنال وف

ن
  ف

ّ
  ترى دودحة كانتال أن

ّ
 ل بيظيةال خليجيةال عالقاتال أن

ي  ها ي  خالف معير
ن
  ساسية،ال  ملفاتال ف

ّ
،ال عامة للبيتال سياساتال مع تساقال  كلّ  منسقة دودحةال وأن ي هاإل  خليخ 

ّ
 ترى أن

 
ّ
،العال مع عالقاتها بقية أن ن ي ال مي  ،الو  عري  ي ال سيادتها  من ذزء هي  دوىلي

 فىهي  ثّم  ومن أدحد، عليها يظازعهاإل  مجب نر

  دودحةال وتحاذج. ذلك عىل بظاءً  تترصف
ّ
ي ال شعوبال تساند  سياساتها بأن

،  نرمةال  عليها  تغّولت نر ، 2017)التميمي

 . (8صفحة 
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ةال قطر  دولة أن، مظحازة لقطر ال راءال كما ت هب بعض   طبيعيةال جغرافيا ال أن تىعي  كانت ودمموغرافًيا ذغرافًيا صغي 

ن  موقعها أن يوًما قطر تتجاهل ولم. مظاخال ومعقدة تضاريسال قاسية سياسية خيارات عليها فرضت ي  بي 
ّ
 زعيمة إيران فك

ي ال سالمي اإل  زعيمة سعودمةالو ، شيىعي ال سالماإل 
ّ ده، مشدود  دحبل عىل سي  ال عليها  مفرض، سنن

ّ
 رصاعال تصاعد  يتهد

ي اإل  – سعوديال
ي  أن قطر أمقظت ماالولط. ظفوذال بيظهماعىل تظافسال نطاق واتساع، جغرافيا ال عىل يراين

ّ  دبلوماسية تبنن

اتيجونهج ، وساطةال ي  زّذها من محميها ربما محاور،ال لعبة خارج بقاءالو ، حياد ال ياتاسير
ن
 مفرض إقليمي  رصاع أتون ف

 . (21-20صفحات ال ،2017، )الرميخي ذاك  أو طرفال ه ا إىل  نحياز ال  عليها 

ي الب المب غي   للبحرين ودحلفائها عالمي اإل  هجومال أن بدا
 ال ووصلت ،قطر  أمي   ترصيحات لروامة قطريال ظفن

ّ
 حملة دحد

ي  مسبوق   غي   تطور وه ا حااكمة،ال للرسة شتائمال توذيه
ن
ي . خليجال ف

كز خليجيةال خالفاتال كانت سابقال ففن  عىل تير

ي  طعنال أمام واسعا بابال مفتح مرال  ه ا  باعتبار، حااكمةال رس ال  تظاول وتتجظب قضاما وسياسات،
ن
عية ف  عائالتال رسى

ي ال حااكمةال
عالقاتها مع بحرين قد أعلظت قطع ال وكانت. (8صفحة ، 2017، )التميمي  كلها  خليجال أنرمة عليها تقوم نر

تهالقطر وق ي بيان نشى
ن
دبلوماسية مع دولة قطر دحفاظا ال عالقاتال بحرين تعلن قطعال إن مملكة، رسميةال ةالوكال ت ف

ي وسحبال عىل أمظها 
 48قطرية ال دبلوماسيةال بعثةال ذميع افراد  الدودحة وأمهال بحرينية منال دبلوماسيةال بعثةال وطنن

انال ذواء أمام دحركةال  بحرينال كما أغلقت،  زمةلال ذراءاتاإل  تطبيق لابالد مع أستكمال ساعة لمغادرة  الوإقف طي 

وإذ تمظع دحيومة  بيانال وأضاف بيانال ساعة من إعالن 24 ل قطر خالاىلمالدحة من و ال قليمية أمامال مياهالو  مواين  ال

ن ال لعدمقامة فيها فإنها تأسف اإل قطر أو إىل  سفر ال بحرين مواطظيها منال مملكة ن منال سماح للمواطظيي   دخولال قطريي 

ها كما تمظحاليها او أراضإىل  ن ال مرور عي  ن مهلة ال زائرينالو  مقيمي  ي يوما لمغادرة  14قطريي 
تحرزا من أي  مملكةال أراضن

از و ال  وضع رغمال محاولت ونشاطات عدائية تستغل ن ي أخوانظا منالعال ثقةالعير
ن
تهم عىل ال شعبال ية ف قطري وغي 

ي ال لدهمب
 عالقاتال سفراء وقطعال قطرية أول رد عىل قرارات سحبال خارذيةال وأصدرت. (2017، )المكي  ثاين

، بحرينيةال للقرارات استغرابها وأسفها رهاب، فأعربت عنال داعية لمكافحةال ربعةال دولال صادرة عنال دبلوماسيةال

ة أن رة متخ ةال ذراءاتاإل  معتي   كما أتخ ت. (B B C NEWS ،2017)دولة ال وصامة عىلالإىل  وتهدف، بحقها غي  مي 

يها ال قطريةال جويةال خطو ال قتصادمة ضد قطر، أبرزها تعليق ردحالتال ذراءاتاإل  بحرين بعد ذلك سلسلة منال

 ستطلقبحرين بأنها ال وىل دحيث دح رتال مامال  غاء تراخيص عملها، بيظما ردت قطر بشكل عيس ميلها للتصعيد مظ  الو 

 نتائج أذتماعية وأنسانية سلبية من أرتباك لحياة بعضإىل  مما أدى. قليميةاإل ظار عىل أي سفن تدخل مياهها ال

ي ال
ن
ن ننيجة قطع عالقاتهم مع ذوي  هم ف ن ال ت ال بحرين وقطر ودحدو  دحنر دحال مواطظي  ن و ال طالق بي  مواطظات المواطظي 

ي قطر ننيجةال  ين خافوا ال بلدينال من كال 
ن
ي قامت بها دولتهمال ذراءاتاإل  بقاء ف

ن ال وعرقلة تظقل، بحرينال نر ن بي   مواطظي 

ن ودحركةال كاتال خسائر ال فضال عن، عالقاتال بضائع ذراء قطعال دولتي  ي كال ال واضحة لشى
ن
ان ف  كما توقفت،  بلدينال طي 

يدمة بيظهم و ال تعامالتال يديال تحاد ال   ي معتي  خرق لدستور الي  ن و ال لحياةمي وأرباك العال ي  كما ،  مؤسساتالمواطظي 

ي ذلك دحلفائها بسجن وتغريم كل من يتعاطف مع قطر او معارض ال هددت
ن
 مظاف  ال واغلقت، ها إذراءاتبحرين متبعة ف

ي لها صلة بدولة قطر او تعتي  متعاطفة معها ال عالميةال 
ر عدد من،  نر ن ال طلبةال كما ترصن ي ال بحريظي 

ن
ن ف  جامعاتال مسجلي 

رتالوب. (2021، رات)العما قطريةال  و ال مقابل ترصن
ً
ي تعتي  البحرين أقتصادما

ي ه هال غائبالخارس و ال نر
ن
، زمةال حارصن ف

ي ال سعودمةال معتمد بشكل كبي  عىل ذلك أن اقتصادها
ن
ي تتخبط ف

، )العماراتة فيها البطال وزادت، اقتصادمة خانقة أزمةنر

ي مستوى. (2021
ن
ي درس آخر تمثل ف

ن
 خاص دحولالرسمي و ال سياشي ال خطابالعالمي و اإل  خطابال  ي بلغهال نحدار ال  وف

عسيرية مظها ال مميظة بأسنثظاءال سلحةال  بحرين كل أنواعال حصار ومن ضمظها ال أذ استعملت دول ،ودحول أطرافها  زمةال

ي مثلال جسد ال سلحة أذزاء محّرمة منال  شملت، معتديال ظيل من دولة قطر وإظهارها بمرهر ال من أذل مظع ال خليخ 

ي العمرة و الحج و ال من
ن
ي ال شعور ال لتجييش الطفال  لعراض واستغالال  خوض ف

ن
ل سابقة ف

ّ
ي تجاه قطر وهو ما مث

 عدواين

ي ه ه،  بيظّيةال خليجيةال عالقاتال
ن
ن و ال كثي  من  زمةال كما انخر  ف ن و الفظاني  ي كان منال ظخبالممثلي 

ي سلوكها ال  نر
ن
 صل ف

 ظهرت فيه ال مج زمةال كانت  أخرىومن ذهة . رصاعال ظار وتأذيجال ظفخ عىلال بدلصدع ال حة ورأبالمصالإىل  دعوةال

فت أصحابها ثمظا باهرا من سجن وأعتق
ّ
ي  المواقف نادرة كل

ن
حصار ال مارات تظييال بمن أنتقد اإل سعودمة و ال مثلما دحد  ف

 . (2017)ازوين،  ورفض تزكيته
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 لقلة إمكانات
ً
ل ا  ،خليجيةال زمةال تأثي  بشكل كبي  عىل مساراتال دوىلي فلم تين تستطيعال مستوىال بحرين عىلال ونررا

ة، ماديال صعيد ال عىل زمةال من ه ه مساندة مستفيدةالسياشي و ال ضغطال أقترص دورها عىل  دعمال فىهي دولة أسي 

ول ا فأن مسار عالقتها ، ةخي  ال  مستفيدين من برامجال بحرين من أكي  ال اذ تعد ، تحدمد ال سعودمة عىل وذهال مادي منال

ي . (2021، )هظيد  سعوديال –قطري ال تصعيد ال قطر قد يتحدد وفق مع
ن
رب  ع من ال دولال قدمت 2017دحزيران  22وف

 جزيرةال من بيظها إغالق قظاة، دودحةال عالقات معال مطلًبا إلعادة 13كويت قائمة تضم ال بحرين لقطر عن طريقال ضمظها 

ن ال جنسيةال توقف عن مظحالو  ،إيرانعالقات مع ال وقطع ن من دول ال قطرية للمعارضي  ، ،بحرينال وخاصة أخرىمظفيي 

بل لجأت ، نصياع للضغطال  ب اعتداء عىل سيادتها ورفضتالمطال تاعتي  دودحة ال أمام لتظفي ها، ولكن 10وأمهلتها 

 
ً
ب ليست واقعية ول متوازنة وغي  مظطقية لامطال قول إنالب لوسائل إعالمها، واكتفت بالمطال تشيب قائمةإىل  فورا

ن أرصت ي دحي 
ن
 عىل أن مطال وغي  قابلة للتظفي  ف

ً
 وتيرارا

ً
تصعيد ال ووعدت بمزيد من، بها غي  قابلة للتفاوضالبحرين مرارا

ي دون أتفاق ال موعد ال إذا مر 
 . (7-6صفحات ال ،2017، )الصاويظهاي 

املال بل تطلب، ثالثة عشى ال بالتخضع قطر للمطبحرين ودحلفائها إنها لم تطلب أن ال تأوضحو  ن ي ال مبادئالب ير
نر

ام بمكافحةلال ،أبرزها  ن عظف الكراهية و ال تحريض عىلال ووقف، رهابيةاإل تمويل للجماعاتال ومظع، تطرفالرهاب و اإل ير

ي ال متظاع عنال و 
ن
ءإىل  رصاعال ن لم مصلاآل ودحنر  ،خرىال  داخلية للدولال شؤونال تدخل ف ي

ي  القرار ل يز الو  أي شى
ن
ف

خليجية انتقد أمي  قطر إتهام ال بحرينيةال بالمطال وكرد فعل لما ذكر آنفا من. (2018)أريك، دحد كبي  إىل  طريق مسدود 

ن ضمنال خواناإل  كما رفض تصنيف،  بالده بدعم ذماعات إرهابية وك لك دافع عن أدوار ، رهابيةاإل جماعاتال مسلمي 

 بعض دول مجلس، عالقة معها الوإيران و  ودحركة دحماس هللا دحزب
ً
ي كلمته ضمظا

ن
ن قال وهاذم ف  خطر ال إن التعاون دحي 

ي هو سلوك بعضال
ي سببتال حيوماتال حقيفر

سمحة، ال سالم ل تمثل دحقيقتهال  رهاب بنبنيها لنسخة متطرفة منال نر

رهاب لنه اإلأن يتهمظا ب ل محق لدحد ) وأضاف ولم تستطع مواذهته سوى بإصدار تصنيفات تجرم كل نشا  عادل

ن ذماعة إرهابيةال خواناإل  صظف  بحرين وبقيةال ودعا مملكة(، هللا مقاومة عظد دحماس ودحزبال أو رفض دور ، مسلمي 

ي ل تخدمال متيررةال تهاماتال حمالت و ال مظاهض لقطر، ووقف سيلال مراذعة موقفهمإىل  دولال
 حالمصالو  عالقاتال نر

كةال  أن قطر ، مشير
ً
عدمد ال قاعدة أنإىل  وأشار . مهما دحرمت شعبها من دحريته ودحقوقه، ل تتدخل بشؤون أي دولة مؤكدا

كا لمتالكال فرصةال أنها هي إل  ،مجاورةال دولال بعض مع أنها تمثل دحصانة لقطر من أطماع  ظفوذ ال ودحيدة لمي 

ي ال بالمطال وخاصة، بحرين ودحلفائها ال بالوعدت قطر أمضا مط. (2017، )المكي  مظطقةالعسيري بال
 ذوهر تمّس  نر

كيةال عسيريةال قاعدةال وإغالق، إيران مع دبلوماشي ال تمثيلال خفض قبيل من، ّيتها لسيادتها واستقال  ، ير
ً
 عن فضل

ي  دورّية تقارير تسليم
ن
دة ف

ّ
ا تواري    خ محد

ً
ة سلف

ّ
. وصامة عليهاال وفرض سنسالمال  إلعالن بوثيقة أشبه، سظوات عشى  لمد

ي  أستمراريةإىل  ول ا لجأت
ّ اتيج تبنن يها، وسيادتها  سياشي ال كيانها  لحمامة خاصة ياتاسير

ّ
اتيج بنبن جوار، ال ية دحسناسير

اتيجو  اتيجو ، دوليةالو  قليميةاإل فاتالتحال يةاسير عيةال تعزز  وطظية سمة تيوينو  مًياالع فريدة مكانة لبظاء يةاسير  شى

ز، للدولة سياسيةال ي 
ع
  (2017وطن، ال )مجلة درع مالللع وفائدتها قيمتها وت

 مختلف تحركت إذ، عامة بدبلوماسية تقليدمةال دبلوماسيتها  نشا  تعزيزولتحقيق ما تقدم أتجهت قطر نحو 

ي ال مبادراتالو  مشاري    عال إلطالق هليةالو  حيوميةال قطاعاتال
 قطر رؤية ودحلفائها من بحرينال دحصار  نيل عدم تؤكد نر

ي . مي العال قطر  دور وتعزيز وخطواتها
ن
ول قطر إعالن تم اطالق، سياقال ه ا  وف  طبيىعي ال نتاذية للغاز اإل  طاقةال ورفع للبير

ي  المسال
ن
ي ال قطاعال مضاعفة لخال من، سظوًيا  طن مليون 100إىل  طن مليون 77 من قطر ف  الشمال لحقل جظوي 

ي ، وتطويره
ن
اء وصفها خطوة ف ي  صعًبا رقًما مظها وتجعل مًيا،الع قطر مكانة ستعزز بأنها قتصادال خي 

ن
 دوليةال مظرماتال ف

ي . للطاقة
ن
ن  عن قطريةال جويةال خطو ال إعالن ذاء، ذاته سياقال وف كة وإعالن، ذدمدة وذهات تدشي   عن قطر مواين   رسى

ن   . (14صفحة ، 2017، )التميمي  ذدمدة بحرية خمسة خطو  تدشي 

 

 : حصارال بحرينية بعد ال –قطرية ال عالقاتال

ي ضوء نتائج 
ن
ي تحقيق ال قول بأنال حصار عىل قطر، ممينال بفرض، ماضيةال مدةال أدحدا ف

ن
ه من أهدافحصار فشل ف

ية أعىل الحصار وإن كان بتكلفة مال سلبية اقتصادًما له ا ال ثار ال حصار، وأمين لقطر تفاديال ب دولالأسنسالم قطر لمط

ي  مور ال  مما كانت عليه
ن
حصار تتيبد فاتورة أقتصادمة بال مقابل سياشي أو ال دول مقابلالبيظما بقيت ب، طبيىعي ال وضعال ف
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ي ورقةال مما مجعلها تعيد ، اقتصادي
ن
ي ال ،قتصاديال حصار ال ظرر ف

ن
طويل ال ذلال   ي أصبح بال عائد ويمثل عبء عليها ف

ي ال خارذيةال خليفة وزير  ال د بن أدحمد بن محمد الشيخ خال صدد أعربال وب  ه ا . (15صفحة ، 2017، )التميمي 
، بحرينن

ي إنهاء
ن
ي طريقة ال مر ال  وهو ، رب  عال دولال حصار وأزمتها معال عن أسفه لعدم ذدمة دولة قطر ف

ن
 ي كان واضًحا تماًما ف

ن للمجلسال دورةال تعاملها مع ي ال عربيةال خليجال تعاون لدولال عىل لمجلسال  ربعي 
ن
ي  2019ول ال  كانون  10مظعقدة ف

ن
 ف

ي دحل أزمتها السعودمة بإرسال عربيةال مملكةالرياض بال
ن
ها دون أي تفويض ممين أن يسهم ف )أريك،  من يظوب عن أمي 

ي عىل إن دولته تتمسك تماما بموقفها ومطال خارذيةال وننيجة ل لك شدد وزير . (2018
املال قائمة عىلال بها البحرينن ن  ير

ام بكافة مخرذاتاللو ، 2014لعام  تكميىلي ال تفاقالو ، 2013رياض لعام ال بأتفاق كاملال ن  سالميةاإل  عربيةال قمةال ير

ي ال .ةمريييال 
ن
ي عقدت ف

ي آمار ال نر
ن
ي ال متظاع عنال ، و 2017رياض ف

ن
، بحرين خاصةالداخلية للدول و ال شؤونال تدخل ف

رهاب اإلتطرف و ال الدوىلي عن مواذهة كل أشكال مجتمعال ومسؤولية كافة دول، قانونال خارذة عنال كياناتال ودعم

 للسلمبوصفها 
ً
ن ال منال و  تمثل تهدمدا امال كما شدد عىل. دوليي  ن قاهرة ال صادرة عن أذتماعال ستال مبادئالبحرين بال ير

ي 
ن
ي نصت عىلال ،2017عام ال خامس من شهر تموز منال ف

ام بمكافحةلال نر ن  الوإمقاف كافة أعم، رهاباإلتطرف و ال ير

 . (7، صفحة 2017، )الصاوي عظفال كراهية أو ال حض عىلال تحريض وخطابال

 ،  ي تقرر فيه قطر ذلكال وقتالب ام بالدهاهتمبيدهم مع أمضاح عدم  رذعةال أن خطإىل  كما أنه أشار 
ً
إىل  سببال معزيا

ي 
ن
 إضافة، تخريبالواصفا أماها ب زمةال وأي دور فاعل دحنر قبل خليجيةال مظرومةال عدم أمتالك قطر اي دور دحيوي ف

ي إىل 
ن
أ عالقاتهم ب ،خطا ال موقفال وقوفهم ف ي وتقدممال  ظرامالمعتي 

كيا عىل سوريا سياسة بعيدة عنال يراين  دعم لير

ي ال محيطال ي تجاه أي قضية عربية، خليخ   سياسة فيها تخىلي عن مبادئهم وعن أي دور ممين ان مقوم به أي بلد عري 

 . أ(،2019بحرينية، ال خارذيةال )وزارة أخرى

ي ظل غياب
ن
ي ال  تفاهمال وف اتيخ  ن قطر و  سير ي وتطور ال نقسامال  بحرين وأستمرار البي  حادة بيظهم مالدحظ ال قطيعةال خليخ 

، ظقاشات بأستمرار الو  جدلال أثارةإىل   ي يؤديال مر ال  ،موذه لبعضهمال دعاءاتال  لتوترات بيظهم من خالال تزامد 

ي أبالغ قطر مجلسال ويكمن
ن
ن ال و  دوىلي ال منال  خالف هظا ف بشأن قيام أرب  ع طائرات مقاتلة  متحدةال ممعام لل ال مي 

اق ة علياء أدحمد بن سيفال ووذهت ،2020ول ال  كانون  9موافق ال ربعاءال قطرية يومال ذواءال  بحرينية باخير  ال سفي 

، ي
بحرين ادعاء كاذب ول ممت ال وهو ما عدته، متحدة إخطارا رسميا ب لكال ممال  دائمة لقطر لدىال مظدوبةال ثاين

 السفي  ذمال متحدة،ال ممال  بحرين لدىال دائم لمملكةال مظدوبال ة عن طريقالفقامت بتوذيه رس، صلةللحقيقة ب

دعاءات ال  وان مثل ه ه، قليميةال توتراتال ستقرار وتفاقمال من و ال  تحريف لزعزةالرويىعي متهمة قطر فيها بال فارس

 مع مبادئ دحسن
ن
ي نصت عليها ال جوار ال تنظاف

كما فش عىل إنه انعكاس لعدم وذود نواما قطرية . دوليةال مواثيقال نر

ي  مستوى عىل خالفال بحثل
ي  أو ثظاي  ي ، خليخ 

ن
ي ال بيتالإىل  عودةالو  حةالللمص تحّمسها دودحةال إظهار  سياق ف  خليخ 

 . أ(،2019بحرينية، ال خارذيةال )وزارة

ي 
ن
بحرين يوضح إن ما دحد  هو تظفي  طلعة ذوية ال صدر بيان عن وزارة خارذية مملكة 2020ول ال  كانون  24وف

ن نوع  ن لسالح، F -16تدريبية لطائرتي  ي و ال ملكي ال جو ال تابعتي 
ن منبحرينن ن لسالح ظوع نفسهال طائرتي   مريكي ال  جو ال تابعتي 

ي مظطقة
ن
ي أذواءال تدريبال ف

ن
، جويةال مخصص للطلعةال وقتال وبعد قرب انتهاء، سعودمةال عربيةال مملكةال مخصصة ف

ي تشييل وادحد ومن ثمال رب  ع بال طائراتال قامت
ن
 عربيةال مملكةال بحرين عبوًرا بأذواءال أذواء مملكةإىل  توذهال ندماج ف

قال سعودمة باتجاهال ي الإىل  رب  عال طائراتالولم يؤِد ب، شى
 . أ(،2019بحرينية، ال خارذيةال )وزارة قطريةال راضن

ام ميثاقال الزم لوقف ه هال ذراءال  بأتخاذ  متحدةال ممال  بحرينال وقد ناشدت  ممارسات ودحث دولة قطر عىل أدحير

 تهامات فان مملكةاإل  رغم منال وأنه عىل ،دوىلي ال قانونال عراف وقواعد ال  تعامل بحسن نية معالو  متحدةال ممال 

م بميثاقال ن  ال وسوف تواصل، متحدةال ممال  بحرين تلير
ً
 دوليةال عرافال و  للمواثيقسىعي إلمجاد دحلول سلمية وفقا

 ممال  ناشدت قطر ومن ذانب اخر . ب(،2020بحرينية، ال خارذيةال )وزارةجوار ه ا من ذانب ال ومبادئ دحسن

ت إن دحيومتها دحريصة أوضحو ، بحرينيةال نتهااكاتال لوضع دحد لما وصف ب ميثاقال بأتخاذ ما ملزم وفق أدحكام متحدةال

ي ال مع أدحتفاظها بحقها ، ظفسال أقض درذات ضبطجوار وممارسة ال عىل عالقات دحسن
ن
رد عىل أي انتهااكات ال كامل ف

 مع دحقها 
ً
 دخل مياهها ال بحريةال حاد  ذاء بعد توقيفال وأضافت أن ه ا ، سياديال انسجاما

ً
 قطرية زورقا بحرينيا

ن مجلسمظامة انتها ال تهاعتي  وهو ما ، ت طاقمه للتحقيقالوأدح، صيد ال قليمية دون ترخيص بهدفاإل  لقواني 
ً
 تعاونال اكا
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ي ال ن  خالفيةال مواضيعال ومن. (2021عرب، ال )صحيفة خليخ  ي أثارتها قطر دحسبما ذكر عىل أنها سياسة البلدين و ال بي 
نر

ن ال صيادينال هي قضية، معتمدة  وأن مثل، قطريةال مياهال ودخولهم لبالدهم قليميةاإل مياهال دحدود  وتجاوزهم بحرينيي 

ي ال قطرية تثي  ال ذراءاتاإل  ه ه
ن
ن  قةالعال قضاما ال الدحي محادثاتال حة أو دحنر بدءالمصال شك دحول نواماها ف ن ال بي   جانبي 

ي  ال حيومةال حواد  دعتال  ي قد تسببه مثل ه هال خطر ال ولدرء. ب(،2020بحرينية، ال خارذيةال )وزارة
ن
بحرينية ف

ي إىل  مبارسى مع دولة قطر للتوصلال تفاوضالإىل  2020ول ال  كانون
ن
بلدين بممارسة نشاطهم ال أتفاق يسمح للصيادين ف

ن بال سماح قطر للبحارةأي ، وفق ما هو متعارف عليه مظ  عقود  ي البحرينيي 
ن
 -قطرية ال حدود الإىل  قطريةال مياهال صيد ف

ن بال مظامة للبحارةال فيما تسمح، ماراتيةاإل  ي القطريي 
ن
وبما معود  ةسعودمال–بحرينية ال حدود الإىل  بحرينيةال مياهال صيد ف

ي الب
 أكير عالقات ال يات واضحة لتيونال لمن خال، ح كل دولةاليراىعي دحقوق ومص أتفاق ،بلدينال مظفعة عىل مواطنن

اب أنفراج دحلال تزامظت مع أعالن دعواتال أن ه هإىل  شارةال  ولبد من. (2020، )الخليج اونالين توازنا   كويت اقير

ي ال خالفال
ن
ي و ال بيتال دائر ف دحيب بجهودها لطي صفحةالخليخ  ي راشد بن ال داخليةال وزير خالف ومع ذهاب ال ير

بحرينن

ي ال للبحارة قطريةال سلطاتال ترصي    ح بأن بالده لن تسمح بإمقافالإىل  خليفة ال هللا عبد 
ن
ن ف ، بحرينيةال مياهال بحرينيي 

اعال أي ،2001بل عام ما قإىل  طرق أبواب قضية تعود  داخليةال بعض محاولة وزير ال وهظا مالدحظ ن ن ال ين  حدودي بي 

 دحكم محكمة زبارةال مظامة دحول ذزر الدودحة و ال
ً
ي ال موقفال ولم يتوقف. دولية بأنها ذزر قطريةال عدلال متظاسيا

بحرينن

ت وكال عظد ه ا  ي ( بظا) رسميةال نباءال  ةالحد فحسب بل نشى
ن
 ف
ً
انتهااكات  ت إنه يرصدالق 2020ول ال  كانون  18تقريرا

ن ال صيادينال تعدي عىل دحقوقالرزاق و ال نسانية فيما يتعلق بقطعاإل  قيمالدولية و الخليجية و ال للمواثيققطر  بحريظي 
 

ي ظل. (2020، )الخليج اونالين
ن
خالف يبدو أن هظاك من يريد إعادة ال كوينية وقرابة عقدين عىل طي ال وساطةال وف

ب الافتع  عدلال بإعادة فتح ملف دحسمته محكمة مظامةال عظدما قامتقريبة ال خليجيةال حةالمصال مشكلة ذدمدة لرصن

ي ال قيادةال تمارسه( تخبط) أو أنه، عاما  20قبل نحو  دوليةال
ن
 حها بمظرومة مجلسالبحرين مما مرصن بمصال سياسية ف

ي مالدحظ أنها متوترةال عالقاتال تظاول طبيعةإىل  صحفال كما ت هب. (2021عرب، ال )صحيفة تعاون ومجتمعها ال
 نر

وإنما ذاء ، راهظةال مردحلةال مقاطعة ليس وليد ال بحرينية أن قرار ال خليجال أخبار ت صحيفة أوضحاذ . ستمراراومنشابية ب

ي أستهدفت زعزعة أمن مملكةال قطريةال تدخالتالمؤامرات( و الننيجة دحتمية لتاري    خ طويل من )
بحرين واستقرارها، ال نر

ي ال حكملا ومحاولة قلب نرام تخريبالفوضن و ال ونشى 
ن
ىعي ف

، صوابال ذادةإىل  قطري أن معود ال ظرامال داعية بالدال شى

ي ظل ما يواذههال وأن معيد ، عربيةالخليجية و ال شعوبال معادمة لمنال ويتخىل عن سياسته
ن
ي نهجه ف

ن
م من العال ظرر ف

وس كورونا  أزمة ي ذائحة في 
ي ، (2021عرب، ال )صحيفة إنسانية ذراء تفسى

ن
داخلية ال شؤونال ويتوقف عن تدخالته ف

ها من دولال لمملكة  مبادئالرابع هو بتقيدها بال قطرية مع دخولها عامها ال زمةال موضحة أن دحل. مظطقةال بحرين وغي 

ي ال
امها ال، و 2014و 2013رياض ال ظابعة من أتفاقينر ن  مالذاتال رهاب، ومظع تمويلهما أو توفي  اإلتطرف و ال جاد بمكافحةال ير

ي ال متظاع عنال عظف، و ال كراهية أو ال حض عىلال تحريض وخطابال الكافة أعم  وإمقاف، مظة لهما اآل 
ن
 شؤونال تدخل ف

هاال  . (ب،2020)الخليج اونالين،  عربيةالخليجية و ال دحاضنتها إىل  دحنر تعود قطر  داخلية للبحرين وغي 

ي و
ن
قال سياق نفسه ردت صحيفةال ف ي أبرزها ال تهامات للبحرينال  عدمد منال توذيه لقطرية عىل ذلك من خالال شى

نر

 وخاصة فيما اىلي تو ال ث عىلالثال جانب للعامال تعسفية أدحادمةال ذراءاتاإل  واستمرار ، سابقةال دوليةال تفاقياتال خرق

ي ال  جانباليتعلق ب
ن
ر ف ي وما صادحب ذلك من رصن

ي تسببت فيه تلكال ذتماىعي ال  نسيجال نساين نتهااكات ال  خليخ 

 . ت(،2020)الخليج اونالين، نسان اإل  قليمية لحقوقاإلدولية و ال للتفاقيات

ي عالقات 2020ودحنر عام 
ن
ن رغم كلال لم يتم تحقيق أّي انفراج ف  وب  ه ا  ،خالفاتال ديبلوماسية إلنهاءال محاولت ال طرفي 

 ع 31تّسبب به إذالء قطر ل  عام نفسهال لصدد هظاك توتر ذدمد دحد  خالال
ً
 بحرينيا

ً
ي إيران المواطظا

ن
 ف
ً
وس  قا بسبب في 

ي ال مطار دحمد إىل  مستجد ال كورونا 
ن
تها ال حيومةال إذ إتهمت، دودحةال دوىلي ف  قطرية بأنها تؤثر عىلال بحرينية نري 

ازيةال  ذراءاتاإل  وسال خاصة بمواذهةال طبيةال دحير ن ، مسافرين للمخاطر ال ردحالت تجارية تعّرض لمن خال، في  ي دحي 
ن
ف

ي ال التصال  ميتب لدودحة من خالال رصدحت دحيومة
ن
ن ف بحرينية للستفسار ال حيومةال حيومي إنها تواصلت مع مسؤولي 

ن ال مثىل إلمجاد دحل لهؤلءال طريقةال عن ن لكنالعال مواطظي   تجاريةال طائراتال آذ أنها ل تسمح بعبور ، ة رفضتخي  ال  قي 

 . ب(،B B C NEWS ،2020)قطرية ال
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ن ال بحرينية أن مغادر ال حيومةال وعرضت قطر عىل ن طائرة خاصة، دون أن تتحمل مملكةإىل  بحريظي   وطظهم عىل مير

ميتب أن قطر ال كما أشار بيان  ،خيار ال بحرينية رفضت ه ا ال سلطاتال ولكن، ردحلةال يفالمعظيون تكال فراد ال بحرين أو ال

ن ال مستجد عىل هؤلءال أذرت فحص كورونا  ن العال بحرينيي  ن صخي ال وأدخلتهم فظدقا مخصصا للحجر ، قي  ، لمدة أسبوعي 

ي ال التصال  مركز  القطري، وقال ذراءاإل  بحرين رفضتال لكن، وعالذهم يف إقامتهمالتك وستعمل عىل تحّمل كل
 وطنن

ي بيان له إن عىلال
ن
ي ف

تيباتال تدخل بما يؤثر عىل ه هال توقف عنال قطريةال سلطاتال بحرينن  لمتخ ة، من خالال ير

إىل  ردحالت تفتقر ال ردحالت لمخاطر صحية، وأضافت أن ه هال مسافرين عىل تلكال ذوية تجارية تعّرض كافة ردحالت

بحرين ال توترات أتهام مسنشار ملكال ومما مدل عىل دحدة. ب(،B B C NEWS ،2020) زمةلال صحيةال قواعد ال

ة إنسانية مثل البحرين، وب استخدام مسال مبيتة لمملكةال ساءةاإل د بن أدحمد قطر ب الشيخ خال دبلوماسيةال للشؤون

ي خططهاال ذائحة
ن
وان ما قامت به ، محليةال مامال  شعوب دحسب ما نقلته صحيفةالدول و ال عىل( ومؤامراتها) كورونا ف

 مظها، لنها عّرضت
ً
 واضحا

ً
 دوليا

ً
ن للخطر العال قطر أمر مسنظير ويستوذب موقفا . (DW ،20202)عربية  شدمدال قي 

ن ال لظقل ذميع عمانيةال سلطاتال تنسيق معالب بحرينيةال صحةال وبدورها قامت وزارة ي مسقطال مواطظي 
ن
 متواذدين ف

ن من إيران عي  ال ن طائرة مؤذرة إلذالئهمال قادمي  بحرين بشير سلطظة عمان عىل تعاونها ال وتقدمت ،دودحة عىل مير

، وأتخاذها لجميعال إلذالء ن ازية و ال  ذراءاتاإل  مواطظي   وتجاهلت وزارة. جميعال وقائية بما محفظ صحة وسالمةالدحير

ي وصفت بمغازلةال قطريةال ذراءاتاإل إىل  شارةاإل  بحرينيةال صحةال
 أنها ستخضع هؤلءإىل  شارةاإل ميتفية ب، بحرينال نر

ن للفحوصاتال ية ال مواطظي   . (DW ،20202)عربية مختي 

 

 :خاتمةال

 من تنبع سي   يبدو 
ً
ن ال وأضحا خالفات متجددة ليست ذدمدة ال وه ه، خالفيةال مواضيعال بلدين تشوب  ها ال عالقات بي 

ي مظطقةالتتأثر ب
ن
ات عىلال خليجال زمات ف ي وتعطي متغي  لم يتم  2020دحنر نهامة عام . عربيةال سياسيةال ظرمال عري 

ي 
ن
 دولال أن. كوينيةال وساطةال خالفات وأبرزها ال دبلوماسية لنهاءال محاولت ال عالقات رغم كلال تحقيق أي انفراج ف

ك للخليجال منال  عربية ترصن ال دولالمظرمات و ال دودحة معال بحرين ترى أن سياساتال خليجية ومن ضمظها ال ، مشير

ز شخصيةال  جانبال ومن ي  ال شيخ دحمد بن خليفةال خر تي 
ي محيطها إىل   ي كان مطمحال ثاين

ن
 ف
َ
ا  كبي 

ً
أن تؤدي قطر دورا

وةال ويستفاد شعبها من ي إال جدمدةال ير
ن
 ول ا كانت ترى قطر عالقاتها مع، حداثةالإىل  ن يزف قطر ضخمة ويرغب ف

ن العال ي و ال مي   مستحيل إن تقبل بفرضال وننيجة ل لك من، دوىلي ذزء من سيادتها مجب ان ل يظازعها عليها إدحد العري 

ي ظروف منال وصامة عليها أو ال
ن
اذع عن سياستها ف  من قبلعالمية عليها ال  حمالتال عقوبات وشنال تهدمد وفرضال ير

ي ظل أستمرار ال وتبدو . بحرين أو دحلفائهاال
ن
سياشي ال جانبال م ليس عىلالمعال زمات وأضحةالخالفات و ال خسارة ف

ي 
ن
ي لنال بيتال خسارةال كما شملت،  ذتماىعي ال قتصادي و ال جانبال فقط بل دحنر ف  خليجية كشفتعنال زمةال خليخ 

ي عالقات دولهاال خللال
ن
، صالحال أرادة سياسية للنسوية و  زمةال رصار عليه للخروج منال  مجب ول لك أرى إن ما . قائم ف

ن ال تسوية  بي 
ً
كة ل لكال تفاهم عىل ذميعال مجري فيه، نداد ال  خالفات ودحوارا  من لغة، قضاما وأمجاد أرضية مشير

ً
 بدال

ي ال دعمال عتماد عىلال  تظازلت أو ال تهدمد وتقدممال  عىل ودحدة مجلس، خارح 
ً
ي ال تعاونال دحفاظا ض به ال خليخ   ي مفير

 .عربيةال زماتال مالئم لحلال مكانال ان ميون

 

  مصادر والمراجع ال قائمة
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ي بالمخدرات والجريمة. )ال متحدةال ممال  ميتب
نامجال (.2016معنن جريمة ال عربية لمظع ومكافحةال قليمي للدولال ي 

 دولية لحقوقال معايي  ال بما يتماشى مع جظائية ال عدالةال صحية وتعزيز نرمال اتواإلرهاب والتهدمد
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UNFPA  .(2020) . وس كورونا   . نيويورك. ذتماىعي ال  ظوعال من مظرور   ) 19 -كوفيد ) مستجدال في 
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ن
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سياسية ال جزائرية للدراساتال موسوعةال .حصارال يوما

اتيجوال    ية. سير

دادال  متضاربة. تاري    خال توتر والمواقفال (. قطر والخليج تاري    خ من2017 ،آمار  ،29عربية. )ال قظاة ، 2020 ،آمار  ،20 سير

  / https://www.alarabiya.net/arab-and-world/gulf/2017/05/29 من 

دادال  . تاري    خ(.. لماذا.قطري للبحرينال ستهدافأل ) يخبار ال  (. برنامج بانوارما 2021 ،6 ،29عربية. )ال قظاة  ،6 ،28 سير

 https://www.youtube.com/watch?v=rQQ0XIKKbUQ ، من يوتيوب: 2021

داد ال  تاري    خ. خليجال أزمة(. دروس من 2021 ،يظاير  ،14. )محمد هظيد ي  21 ، من2021 ،8 ،7سير  موقع عري 

ي اإل
وين   / https://arabi21.net/story/1328481 : لكير

ة. تاري    خال قتصادمة لدولال (. قطر صمدت والخسائر 2017 ،12، 2محمد ازوين. ) داد ال  حصار كبي   ،2021 ،7 ،30سير

ي اإل جزيرةال موقع من
وين  : لكير

 https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/12/2  /  

ي إنهاء ال أ(. معاىلي وزير ،2019 ،12 ،10بحرينية. )ال خارذيةال وزارة
ن
خارذية معرب عن أسفه لعدم ذدمة دولة قطر ف

داد ال  رب  ع. تاري    خال دولال أزمتها مع ي اإل موقعال ، من2021   ،8 ،9سير
وين    بحرينية: ال خارذيةال  لوزارةلكير

https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8266&language=ar-BH&ItemId=12038 

ن ال منال  مجلسإىل  بحرين توذه رسالةال ب(. مملكة،2020 ،12 26بحرينية. )ال خارذيةال وزارة  ممعام لل ال دوىلي والمي 

 عىلال
ً
دادال  تاري    خ باطلة. ال قطريةال دعاءاتال  متحدة ردا ي اإل موقعال ، من2021 ،8 ،8 سير

وين   لوزارةلكير

ذاع من موقال  بحرينية: تمال خارذيةال  ع: سير

https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8266&language=ar-BH&ItemId=15150 
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