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 ةالمقدم

، عةػػػػدما 7102أزمػػػة كبيػػػرة اػػػ  العػػػاـ إلػػػػ   تعرضػػػت مةطاػػػة اللمػػػي  العربػػػ 
والبحػػريف وسػػاةديا اػػ  ضلػػؾ بعػػض الػػدوؿ مػػ     مػػاراتدية واإلاقػػدمت كػػؿ مػػف السػػعو 

 ، وقد تطػور االمػر7102/حزيراف/5مصر باطع ع قاتهـ الدبموماسية مع قطر ا  
اللميجيػة  -حد ارض حصار اقتصادي عم  قطر، عممػا  اف الع قػات اللميجيػةإل  

العربيػػة  ، عةػػدما دػػهدت المةطاػػة7100مػػرت بحالػػة مػػف التػػوتر، السػػيما بعػػد العػػاـ 
 ػػػورات، والتػػػ  أصػػػبحت تعػػػرؼ باسػػػـ إلػػػ   حالػػػة مػػػف االحتجاجػػػات الدػػػعبية تطػػػورت

ةظػـ  إجبػارحتػ  أو  حد اسااط بعض الػةظـ العربيػة،إل   )الربيع العرب (، ووصمت
اصػػػ حات واف كاةػػػت بسػػيطة، لكةهػػػا أقػػػدمت عميهػػا تحػػػت وطػػػ ة  إجػػرا عمػػػ   ألػػر 

اللميجػػػػ  مػػػػف  -ديػػػػدا  الاطػػػػريالمطالبػػػػات الدػػػػعبية، ويكمػػػػف اللػػػػ ؼ اللميجػػػػ  وتح
مواقؼ الػدوؿ اللميجيػة تجػاذ يػضذ ال ػورات والتغيػرات التػ  راااتهػا والةتػال  التػ   لػت 

 اليها.

mailto:dr.mustafa@cis.uobaghdad.edu.iq
mailto:dr.mustafa@cis.uobaghdad.edu.iq


 والدولوةىاإلقلوموةىادهابعأوى3202ىالعامىفيىالخلوجوةىاألزمةىأسباب 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

2 

األزمػػػػة اللميجيػػػػة،  أسػػػػبابة البحػػػػث اػػػػ  معراػػػػة أيميػػػػتكمػػػػف ة البح       أهمي    
ة أيميػػيػػة والدوليػػة ل،زمػػة، ضلػػؾ اف االزمػػة حصػػمت اػػ  مةطاػػة ضات قميمواالبعػػاد اإل
ـ ال روات الطبيعية الت  تمتمكها وا  ماػدمتها الػة،ط، وال بػد اف تماػ  يػضذ بالغة بحك

   وحت  الدول .قميماالزمة بتداعيات عم  الصعيد اإل
ية م،اديػػا ويػػ  اف األزمػػة أساسػػيةطمػػؽ البحػػث مػػف ادػػكالية اش  لالية البح     

   واةمػػا لهػػا سػػوابؽ،األولػػ، لػػـ تكػػف األزمػػة 7102اللميجيػػة التػػ  حػػد ت اػػ  العػػاـ 
ولكػف يػػضذ االزمػة قػػد دػػهدت تػوتر  يػػر مسػػبوؽ اػ  الع قػػات التػػ  لػـ تاتصػػر عمػػ  

اػػػ ف   ، وعميػػػ قميمػػػمةطاػػػة اللمػػػي  العربػػػ ، واةمػػػا امتػػػدت لتدػػػمؿ لػػػارج ةطاقهػػػا اإل
االزمة اللميجية ؟، ومػا يػو الموقػؼ  أسبابالبحث يركز عم  تساؤؿ رليس ويو ما 

   والدول  مف يضذ االزمة ؟قميماإل
ياػػوـ البحػػث عمػػ  ارضػػية م،اديػػا اف األزمػػة اللميجيػػة التػػ     فرض  ية البح  
لػػـ تكػػف وليػػدة ظػػروؼ  ةيػػة، واةمػػا كػػاف يةػػاؾ جممػػة مػػف  7102حصػػمت اػػ  العػػاـ 

اةدالعها، مةها ما يتعمؽ بطبيعة الع قات البيةية بيف الػدوؿ إل   الت  ادت سباباأل
يػة ال قميمالاضػايا اإلالسياسػيات والتوجهػات مػف  الت ؼإل   اللميجية، ومةها ُيعز 

 سيما الموقؼ مف  ورات الربيع العرب .
 بهػػػدؼ االحاطػػػة بموضػػػوع البحػػػث ااػػػد تػػػـ التركيػػػز عمػػػ  مػػػا هيللي   ة البح     

 :ي ت 
 االزمة اللميجية: أسباب -0
 ية والدولية ل زمة اللميجية:قميماالبعاد اإل -7

 االزمة اللميجية: أسباب -أوال  
 7102اػػة اللمػػي  العربػػ  اػػ  العػػاـ ياػػؼ ورا  االزمػػة التػػ  تعرضػػت لهػػا مةط

 يضذ االزمة ي : أسباب، ولعؿ أيـ سبابجممة مف األ
 سياسة قطر اللارجية:  -0
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اػ  مجمػػس  لػر كاةػت السياسػة اللارجيػة الاطريػة تتمادػ  كحػاؿ ةظيراتهػا األ
الحاؿ قد تغير اػ  العػاـ إال أف  التعاوف لدوؿ اللمي  العربية مع السياسة السعودية،

عممػػت قطػػر عمػػ  إض  ( السػػمطة،حمػػد بػػف لمي،ػػة  ؿ  ػػاة   الدػػي) )بعػػد تػػول 0445
تبةػػ  سياسػػة لارجيػػة مسػػتامة ومغػػايرة عػػف المرحمػػة السػػاباة، ويػػ  سياسػػة االسػػتا ؿ 
واالة،تػػاح، وقػػواـ يػػضذ السياسػػة يػػو االعتمػػاد عمػػ  ادوات الاػػوة الةاعمػػة التػػ  دػػممت 

واالقتصػػػػػاد والمسػػػػػاعدات  وال اااػػػػػة والتعمػػػػػيـ والرياضػػػػػة وال،ػػػػػف عػػػػػ ـالدبموماسػػػػػية واإل
ية، والتركيػػز عمػػػ  بةػػا  تحال،ػػػات وع قػػات قويػػػة مػػع الاػػػو  الكبػػر  ال سػػػيما ةسػػاةاإل

. ولػػ ؿ يػػضذ (0)يػػة المهمػػة كتركيػػا وايػػرافقميمجاةػػب الاػػو  اإلإلػػ   الواليػػات المتحػػدة،
المرحمة عممت قطر عم  تعزيز أمةها الوطة  الت  وارتها المظمة االمةية األمريكية 

كمػػػا اضػػػطمعت قطػػػر بػػػدور متميػػػز اػػػ  عمميػػػات تسػػػوية المةازعػػػات والل اػػػات لهػػػا، 
ية ا  العديد مف الدوؿ مةها لبةاف واليمف والسوداف وليبيا، وامسطيف و يريػا، قميماإل

الك ير مف الدكوؾ والتسػاؤالت إل   ي ا يداعإقميمعمما  اف يضا الدور الضي لعبت  قطر 
 .(7)حوؿ الدوااع الل،ية لهضا الدور

حمػػػد بػػػف لمي،ػػػة  ؿ وقػػػد دػػػهدت قطػػػر اةتاالػػػ  طوعيػػػة لمسػػػمطة بتةػػػازؿ الدػػػي) )
، ولػػ ؿ حكػػـ االميػػر الدػػاب الدػػي) 7102ابةػػ  الدػػي) تمػػيـ اػػ  حزيػػراف/إلػػ   ( ػػاة 

)تميـ بػف حمػد( ددػةت قطػر سياسػة لارجيػة أك ػر ةدػاطا  تمادػيا  مػع االحػداث التػ  
اللػػػػػارج ، وتةميػػػػػة  ـعػػػػػ عمػػػػػؿ عمػػػػػ  تةدػػػػػيط دور اإلإض  يمػػػػػر بهػػػػػا العػػػػػالـ العربػػػػػ ،

االسػػت مارات الاطريػػة اػػ  اللػػارج، واالةلػػراط المبادػػر مػػع االحػػداث العالميػػة، بػػؿ اف 

                                                           

خلرجٕاا  ياريةٔاا ا ةباالده أُجٕااً إلي ااادت ارٔرااللل أراالرٔة )ياذَ اا ا د. جمال  بدااذ ال ياسٕلااا  يا (1)

 .3 -4(ل ص4112مةكز ياجزٔةه الذريالتل 

بفخاالت ياخلاإد ياذَإاا ل أرةٔااة ااافٕ ه رئاايل إلااا  خيااة ياخلرجٕاا ا ياااافرفإ  َي مااهل  اآ  (4)

ذَإ  َيإلخلٕمٕ ل مُجز )ياذَ  ا كلٕ  ياشئُن ياذَإ  بجلمع  جُرجفلَن خيةل مةكز ياذريالت يا

 .11(ل ص4112ل 1ياعذد 
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السياسػػة اللارجيػػة الاطريػػة قػػد دػػهدت اػػ  عهػػدذ مواقػػؼ مهمػػة اػػ  محاولػػة إلظهػػار 
 .(0)ي ا ودولي ا إقميممد  ااعمية الدور الاطري 

 أسػاسارجيػة كعةصػر مسػ لة المسػاعدات اللوجدير بالػضكر أف قطػر اعتمػدت 
، واػػػ  يػػػضا اللصػػػوص أكػػػد وزيػػػر اللارجيػػػة الاطػػػري حيةهػػػا اللارجيػػػة تهااػػػ  سياسػػػ

، اف قيمة مساعدات قطر اللارجيػة بمغػت 7102)لالد بف محمد العطية( ا  العاـ 
( دولػة بدػكؿ ةسػب ، بػؿ اف 011أك ر مف مميار دوالر سػةويا ، ويسػت،اد مةهػا قرابػة )

، وأضػػاؼ ألماةيػاأو  وليػػة أك ػر مػػف الواليػات المتحػػدةعمػػ  المسػاعدات الدقطػر تة،ػؽ 
اةػػػ  عػػػف طريػػػؽ المسػػػاع  الحميػػػدة والوسػػػاطة ةجحػػػت قطػػػر اػػػ  جػػػضب العديػػػد مػػػف 

 .(7)طاولة الم،اوضات، واةااض حياة العديد مف الريالفإل   اطراؼ الصراع
الػػػػر ـ مػػػػف اعتمػػػػاد قطػػػػر اػػػػ  أمةهػػػػا عمػػػػ  الواليػػػػات المتحػػػػدة بالدرجػػػػة وعمػػػػ  

قطػػر إال أف  ةػػب االت،اقػػات الدااعيػػة الموقعػػة مػػع بريطاةيػػا وارةسػػا،جاإلػػ   ،سػػاساأل
، وتاوـ اللطػة عمػ  ربػط إحساس عميؽ باألمفاعتمدت لطة استراتيجية وارت لها 

 تزويديا بالغاز الطبيع  المساؿ عف طريؽاألك ر ة،وضا  ا  العالـ  اقتصاديا بالدوؿ
مػا جعمهػا مهمػة لمجموعػة واسػعة م ،وكوريػا الجةوبيػةم    بريطاةيا واليابػاف والصػيف 

ةجحت قطر ا  دمػ  ة،سػها اػ  حماػة وصػؿ الطاقػة لػبعض أقػو  ، وبضلؾ مف الدوؿ
ب مػػػػث وارداتهػػػػا مػػػػف الغػػػػاز الطبيعػػػػ  المسػػػػاؿ،  تػػػػزود بريطاةيػػػػاإض  الػػػػدوؿ اػػػػ  العػػػػالـ،

إال أف  مػف حيػث الةسػبة الملويػة، لػر ر ػـ تةػوع الػدوؿ األو  ،والصيف بةسبة اللمػس
اليابػػاف وكوريػػا الجةوبيػػة يجعػػؿ اسػػتبداؿ مةتجػػات إلػػ   لصػػادرات قطػػرالحجػػـ الهالػػؿ 

 .(2)قطر دب  مستحيؿ عم  المد  الاصير عم  األقؿ 

                                                           

الره جدلر كاةٔ  ياززياآل يااذَر يإلخلٕمآ اذَاا  خياة  آ ياشاةد ي َاات درياا   آ ياجزةي ٕال  (1)

 -111(ل ص4111ياسٕلااإ  )رااالا  ملجساافٕةل جلمعاا  يامةىااّل كلٕاا  يافةبٕاا  العلااُي يإلوساالوٕ ل 

114. 

(2) Dr. Khalid Bin Mohammed Al-Attiyah, Qatar’s Foreign Policy (London: 

Chatham House, 2013), p. p. 8- 9. 

(3) David B. Roberts, Securing the Qatari State, Issue Paper (Washington: 

Arab Gulf States Institute in Washington, No. 7, 2017), p. 4. 



 ىى(3232لعامى)ا(/23(/العددى)9لمجلدى)/امجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالسواسوة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

5 

يػػة وتحديػدا  تركيػػا وايػػراف قميمسياسػة قطػػر تجػػاذ الاػو  اإلاػػ ف  اضػ   عمػػا تاػدـ
 كاةت ابرز قضايا التوتر ا  ع قات قطر اللميجية والسيما مع السعودية.

لصوص و ات قطر ع قتها ب يراف اهةاؾ تعاوف وتةسػيؽ سياسػ  وا  يضا ال
 مدتركة لجةة سياسية عمياودبموماس  وعسكري بيةهما، كما تـ االت،اؽ عم  تدكيؿ 

 .(0) 7102بيةهما، وتجتمع بدكؿ دوري مةض العاـ 
عػززت قطػر تعاوةهػا إض  ،وايما يتعمؽ باالة،تاح الاطري عم  تركيا ايعد األيـ

مػػػػف  عػػػػدد اوألجػػػػؿ ضلػػػػؾ وقػػػػع البمػػػػداف  سػػػػيما اػػػػ  المجػػػػاؿ العسػػػػكري، مػػػػع تركيػػػػا وال
 اػ  المجػاالت الصػةاعية ات،اقية التعاوف الػدااع مةها:  االت،اقيات األمةية والدااعية

 التػػدريب العسػػكري المدػػترؾ، كمػػا تػػـ التوقيػػع عمػػ  ات،اقيػػة 7112الموقعػػة اػػ  العػػاـ 
/كػاةوف 04" اػ  وضػع الاػوات"ةاض   عف ضلػؾ وقػع البمػداف ات،اقيػ، 7107ا  العاـ 

اػػػػ  مجػػػػاالت  الػػػػدااع  تعزيػػػػز التعػػػػاوفل ليػػػػة  ، التػػػػ  تضػػػػمةت وضػػػػع7102/األوؿ
مركػػػز والتالدااعيػػػة،  اتالتػػدريب والمةػػػاورات العسػػػكرية المدػػػتركة العسػػكري والصػػػةاع

البمديف واالست،ادة بالوقت ضات  مػف الاواعػد والمةدػات العسػكرية لكػ  المتبادؿ لاوات 
. واػػػ  (7)و يريػػػا المػػػواة و الجػػػوي  المطػػػارات والمجػػػاؿ اسػػػتعماؿلسػػػماح بوا، البمػػػديف
، ولهػا عمػ  إةدػا  قاعػدة عسػكرية تركيػة اػ  قطػرات،ؽ البمػداف  7105/األوؿكاةوف 

تػػػػدريب ( االؼ عسػػػػكري تركػػػػ ، وسػػػػتاع عمػػػػيهـ مسػػػػؤولية 2الاػػػػدرة عمػػػػ  اسػػػػتيعاب )
جػػػػػرا الجػػػػػيش الاطػػػػػري و  . وتعػػػػػد يػػػػػضذ (2)، و يريػػػػػا التػػػػػدريبات العسػػػػػكرية المدػػػػػتركة ا 

اللمػػي  العربػػ  مػػع تركيػػا، بالوقػػت    مػػف ةوعهػػا اػػ  مةطاػػةاألولػػ عسػػكريةالت،اقيػػة اال

                                                           

ر يامىير ل صحٕ   ياشةد ي َات محمذ ياعلٔضل خية َةٔةين أُجٍلت مشفةك  ازبزب  يافرةي (1)

 (.43/1/4112ل 12224)ياةٔلضا ياعذد 

وُيف يافمٕمٓل ياذبلُملإ  ياريةٔا  َيتفدالر ي ةما ل إلاالت بةبٕا  )ياذَ ا ا يامةكاز ياعةبآ  (4)

 .13(ل ص4112ل أمُة 42األبحلث َدريا  ياسٕلالتل ياعذد 

(3) Nur Çetinoğlu Harunoğlu, Turkey’s intensifying partnership with Qatar 

and Its Implications for Turkish-American Relations, Middle East Review 

of International Affairs (Herzliya: Rubin Center for Research in 

International Affairs, Vol. 20, No. 3, Winter 2016), p. 4. 
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واػػػػ   .(0)المتػػػػوترة  التركيػػػػة -اللميجيػػػػةضاتػػػػ  اظهػػػػرت قطػػػػر عػػػػدـ مبػػػػاالة بالع قػػػػات 
التركيػػػة بحالػػة مػػػف الامػػػؽ  -اػػػ  الع قػػػات الاطريػػة مػػاراتالماابػػؿ رأت السػػػعودية واإل

الااعػدة العسػكرية التركيػة الجديػدة اػ   تصاعد أك ر بعد اقامة وعدـ االرتياح، والضي
 .(7) قطر

وعمي  يتضح اف سياسة قطر اللارجية كاةت م ار قمؽ لجيراةها وا  مادمتهـ 
السػػعودية التػػػ  الػػػضت تةظػػػر بعػػػيف الريبػػػة لهػػضا الػػػدور الاطػػػري الجديػػػد، ممػػػا عػػػرض 

حػػد الاطيعػػة، إلػػ   وصػمت العديػػد مػف التػػوترات واالزمػػات حتػػ إلػػ   الع قػات بيةهمػػا
ضلػػؾ اف الػػدور الاطػػػري يتعػػارض مػػػع توجهػػات السػػػعودية سػػوا  عمػػػ  صػػعيد مةطاػػػة 

 تسػػع  السػػعوديةإض   ،سػػ محتػػ  عمػػ  صػػعيد العػػالـ العربػػ  واإلأو  اللمػػي  العربػػ 
  ال سيما بعد تراجع الدور المصػري مسػت مرة امكاةاتهػا إقميمارض ة،سها كاالد إل  

 الغرض.المادية الضلمة لهضا 
 :قةاة الجزيرة ال،ضالية دور  -7

واتلػػػػضت مػػػػف العاصػػػػمة  ،0441عػػػػاـ الت سسػػػػت قةػػػػاة الجزيػػػػرة ال،ضػػػػالية اػػػػ  
مػػػػف اصػػػػرار  عمػػػػ  الػػػػر ـالاطريػػػػة الدوحػػػػة ماػػػػرا  لهػػػػا، وتمولهػػػػا الحكومػػػػة الاطريػػػػة، و 
واقػػػع الحػػاؿ يؤكػػػد إال أف  الحكومػػة الاطريػػة عمػػػ  حياديػػة قةػػػاة الجزيػػرة واسػػتا ليتها،

ز ادوات الاػػػوة الةاعمػػػة اػػػ  سياسػػػة قطػػػر اللارجيػػػة، وأيضػػػا  أحػػػد أيػػػـ باةهػػػا مػػػف أبػػػر 
أدوات الضغط الت  توظ،ها الحكومة الاطرية ا  سياستها اللارجية تجاذ العديد مػف 
المم،ات والاضايا مةض اةداؤيا، وا  يضا اللصوص استضاات قةاة الجزيرة عدد مف 

                                                           

صف  ياخفالدْ  ٓ ةمه ي ةم  ياى يٕا  )يائُايا مةكاز ا ياخلٕد َيإل4112ياةلبي َيامفحُ   (1)

 .22(ل ص4112ياخلٕد اسٕلالت يافىمٕ ل جلمع  ياخلٕد العلُي َيافيىُاُجٕلل 

(2) Steven A. Cook and Hussein Ibish, Turkey and the GCC: Cooperation 

Amid Diverging Interests, The AGSIW Gulf Rising Series (Washington: 

Arab Gulf States Institute in Washington, Issue 1, February 2017), p. 6. 
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قيػػػػاـ السػػػعودية اػػػػ  العػػػػاـ المةدػػػايف والمعارضػػػػيف السػػػعودييف اكػػػػاف ضلػػػؾ سػػػػببا  اػػػ  
 . (0)، بسحب س،يريا مف قطر ولمدة ست سةوات7117

عممػت عمػ  إض  وكاف ابرز دور لماةاة الجزيرة يو ا  أحداث )الربيع العرب (،
تغطية ت،اصيمها، وبصػورة وصػ،ها بعػض المحممػيف باةهػا تحريضػية عػف طريػؽ ا ػارة 

ابالوقػػت  ألػػر مػػف جهػػة  الحاكمػػة مػػف جهػػة، ومةحػػازة ةظمػػةالدػػارع العربػػ  ضػػد األ
 تالػػضي لػػـ تغػػطث أحػػداث البحػػريف كوةهػػا مػػف دوؿ مجمػػس التعػػاوف اللميجػػ  والعتبػػارا

الاػرب الجغرااػ ، واػ  الماابػؿ كاةػت لهػػا تغطيػة واسػعة ومك ،ػة ل،حػداث اػ  تػػوةس 
  .(7)ومصر وليبيا وسورية واليمف

 ،الـ العربػػ عمػػ  الػػرأي العػػاـ اػػ  جميػػع أةحػػا  العػػ قةػػاة الجزيػػرةلتػػ  ير ةتيجػػة و 
إلػػ   والسػػع  ،الجيوسياسػػية ،هاةاػػاط ضػػع التعػػويض عػػفأصػػبحت قطػػر قػػادرة عمػػ  
ومػػػػف يةػػػا ركػػػػزت قطػػػر عمػػػػ  السػػػاحة المصػػػػرية  يػػػة،قميمدور أكبػػػر اػػػ  السياسػػػػة اإل

واسسػػت لهػػضا الغػػرض قةػػاة )الجزيػػرة مصػػر مبادػػر(، بهػػدؼ تعزيػػز دوريػػا المسػػتابم  
 المةايضػػػة الدػػػعبية االحتجاجػػات اػػ  مصػػػر، عممػػا  اف قةػػػاة الجزيػػرة لػػػـ تطمػػؽ عمػػػ 

/كػػػػػػػاةوف 00لمػػػػػػػرليس التوةسػػػػػػػ  السػػػػػػػابؽ )زيػػػػػػػف العابػػػػػػػديف بػػػػػػػف عمػػػػػػػ (  ػػػػػػػورة حتػػػػػػػ  
/كػاةوف ال ػاة ، اػ  حػيف 02  اػ  قبؿ    ة أياـ مػف اإلطاحػة بػ، أي 7100ال اة /

/كػاةوف 73أطمات قةاة الجزيرة عمػ  االحتجاجػات الدػعبية اػ  مصػر ب)ال ػورة( اػ  
 لػػػػػوافيػػػػػاـ مػػػػػف اةػػػػػدالعها ، كمػػػػػا واػػػػػرت الاةػػػػػاة الدعايػػػػػة لإال ػػػػػاة ، أي بعػػػػػد    ػػػػػة أ

 .(2)المسمميف

                                                           

(1) Sultan Barakat, The Qatari Spring: Qatar’s Emerging Role in 

Peacemaking, Research Paper (London: the London School of Economics 

and Political Science, 2012), p. 8. 

(2) Bernard Haykel, Qatar’s foreign policy, Policy Brief (Norwegian 

Peacebuilding Resource Centre, February 2013), p. 2. 

(3) Sharif Elashmawy, the foreign policies of Saudi Arabia and Qatar towards 

the Arab uprisings The Cases of Egypt Libya and Bahrain (Austria: 

University of Innsbruck, 2014), p.p. 15- 16. 
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المعػػػػادي  عػػػػ ـالمطالبػػػػة بوقػػػػؼ اإلإلػػػػ   يػػػػضا الواقػػػػع داػػػػع بالعديػػػػد مػػػػف الػػػػدوؿ
 أسػبابوالتحريضػ  الػضي تبةتػ  قطػر عػف طريػؽ قةػاة الجزيػرة ال،ضػالية، بػؿ اف احػد 

بػػيف قطػػر واي دولػػة  طبيعتهػػا بعػػد اة،ػػراج اي ازمػػةإلػػ   المطالبػػات بعػػودة الع قػػات
عمػػ  لػػ ؼ مػػع قطػػر يػػو وقػػؼ اةدػػطة قةػػاة الجزيػػرة الموجهػػة، ولعػػؿ اوضػػح دليػػؿ 

بعػػد االزمػػة بػػيف  7102عمػػ  ضلػػؾ وقػػؼ قطػػر لاةػػاة الجزيػػرة مبادػػر مصػػر اػػ  العػػاـ 
 قطر ومصر ا  ظؿ حكـ الرليس )عبد ال،تاح السيس (.

 ية:س مالدعـ الاطري لمحركات اإل -2
المسػػػمميف اػػػ   لػػػوافجماعػػػة اإلإلػػػ   المةتمػػػيفرحبػػػت قطػػػر بتػػػداؽ المصػػػرييف 

(، يوسػػػػؼ الارضػػػػاوي)أبػػػػرزيـ الدػػػػي)  مػػػػف ، وكػػػػافالاػػػػرف الماضػػػػ  سػػػػتيةيات بدايػػػػة
، اكػػػػاف دوف أي جواةػػػػب سياسػػػػية واةحصػػػػر ةدػػػػاطهـ اػػػػ  الجاةػػػػب الليػػػػري والػػػػدعوي

ابتعػػػػاديـ عػػػػف اي دور سياسػػػػ  سػػػػببا  اػػػػ  تو يػػػػؽ الع قػػػػات بػػػػيف الحكومػػػػة الاطريػػػػة 
المسػمميف اػ  قطػر  لػوافاإلقػاـ اػرع  0444عػاـ الوا   مسمميف،ال لوافوجماعة اإل
ك يػر مػف المحممػيف ا ف  مف الروابط التاريلية بيف الطرايف، عم  الر ـو  بحؿ ة،س ،

يػػو لػػيس بػػدااع ايػػديولوج ،  لػػوافجماعػػة اإلإلػػ   يػػروف اف الػػدعـ الػػضي تادمػػ  قطػػر
الدولػػة مػػف قبػػؿ  الويابيػػة مةػػض ت سػػيسإلػػ   دولػػة قطػػر تةتمػػ  بدػػكؿ رسػػم ضلػػؾ اف 
، وتعتمػػػد عمػػػ  المػػػضيب الحةبمػػػ  ال،اهػػػ ، ممػػػا (جاسػػػـ بػػػف محمػػػد  ؿ  ػػػاة )الدػػػي) 

أيػديولوجيا  ، بؿ لـ يت  ر أي أمير قطري لوافيجعمها ملتم،ة أيديولوجيا  عف اكر اإل
 .(0)المسمميف لوافب اكار اإل

 ، وقػػدمت لهػػـ الػػدعـ،المسػػمميف المة،يػػيف لػػوافمػػف لإاآلمػػ ض وواػػرت قطػػر ال
كمةابر لمتعبير عف وجهات ةظريـ،  الجزيرة ومةها قةاةالاةوات ال،ضالية ووارت لهـ 

المسػػمميف اػػ  العػػالـ العربػػ  قبػػؿ  لػػوافةهػػوض جماعػػة اإلوألػػضت قطػػر تػػرايف عمػػ  
، وقد ساةد الموقؼ الاطػري موقػؼ الػرليس التركػ  )رجػب الربيع العرب  بوقت طويؿ

سػػوؼ المسػمميف بعػػد الربيػع العربػ   افلػو ةجاحػػات اإلطيػب اردو ػاف( الػضي رأ  اف 
                                                           

(1) Ibid, p. 17. 
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  إقميمػػالمما مػة، ولهػػضا السػػبب كػاف أوؿ زعػػيـ  ةظمػػةكتمػة مػػف األ يعمػؿ عمػػ  تدػػكيؿ
، وعم  الةايض تبةت السعودية مةػض التةح إل   )بدار االسد( يدعو الرليس السوري

 يو ت،سير متدددإل   مدة طويمة التيار السم،  المعروؼ باسـ الويابية، الضي يدعو
، كمػػا أف مػػف واجػػب المسػػمميف إطاعػػة الحكػػاـضػػرورة دعػػـ ومػػواالة الةظػػاـ الحػػاكـ و 

لهػا والمتم ػؿ  السياسػ  الدػعوب  االةتلػاب  تهديػد ا محمي ػا سػ ـاإل السػعودية اػ  تر 
لهػا  المؤسسػة الديةيػة دػريكةالمسػمميف، ولهػضا جعمػت السػعودية مػف  لوافتحديد ا باإل

 .(0) لسعودييف جز  ا مف الحكومة السعوديةالحكـ، بؿ أصبح رجاؿ الديف ا ا 
اضػػػػ   عػػػػف ضلػػػػؾ تولػػػػدت ملػػػػاوؼ لػػػػد  الػػػػدوؿ اللميجيػػػػة مػػػػف الػػػػدعـ الاطػػػػري 

سػػيحوؿ ةجػػاح تػػول  إض  ، بعػػد أف وجػػدت اػػيهـ مصػػدر تهديػػد لهػػـ،لػػوافلجماعػػة اإل
 لػػػػوافمصػػػػدر الهػػػػاـ لإإلػػػػ   المسػػػػمميف زمػػػػاـ السػػػػمطة اػػػػ  مصػػػػر وتػػػػوةس لػػػػوافاإل

إلػ   ، ممػا داػع بالسػعوديةمػاراتجية وتحديدا  السعودية واإلالمسمميف ا  الدوؿ اللمي
 مػارات، واعابتهػا اإل7102/اضار/2اػ   إريابيػةالمسػمميف كجماعػة  لوافتصةيؼ اإل

 .(7) 7102الت  صة،تهـ أيضا جماعة اريابية ا  تدريف ال اة /
ومػػػف المػػػرجح أف كمػػػا تػػػرتبط قطػػػر بع قػػػات مػػػع حركػػػة حمػػػاس ال،مسػػػطيةية، 

ا  مرحمة  االعمارإعادة  توظيؼ سياسة عممت عم لع قة، ألف قطر تستمر يضذ ا
 قطػاع إعػادة إعمػار وبال،عػؿ عممػت عمػ  العامة، تهاما بعد الصراع ك داة لدبموماسي

، كمػػا لعبػػت قطػػر 7107عػػاـ اػػ  ال ػػزة اػػ  أعاػػاب المواجهػػة بػػيف إسػػراليؿ وحمػػاس 
اضػعاؼ الع قػة بػيف دور المحاور ال ػاةوي بػيف اسػراليؿ وحركػة حمػاس، واػ  سػبيؿ 

قطر وحماس عممت السعودية عم  تعزيز الموقؼ الت،اوضػ  المصػري اػ  عمميػات 
وقؼ اط ؽ الةار بيف اسراليؿ وحماس، وا  المحصػمة اف الريػاف الاطػري اللػاط  

                                                           

(1) F. Gregory Gause, What the Qatar crisis shows about the Middle East, 

POMEPS Briefings (Washington: The Project on Middle East Political 

Science, No. 31, October 2017), p. 10. 

)ياراالٌةها مةكاز ياٌاةيي الذريااالت  4112 -4113افرةٔااة يااافةيإٔجٓ ياعةبآ المزٔاذ ٔىراةا ي (4)

 .432 -442(ل ص4112ياسٕلإ  َياافةيإٔجٕ ل 
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السياسػ  قػد أضػعؼ مػف مكاةتهػا السياسػية اػ  مةطاػة الدػرؽ  سػ ـعم  حركػات اإل
 .(0)االوسط 

ةؼ سػػػ مقػػػة قطػػػر بالحركػػػات اإلاف ع  روجػػػدير بالػػػضك ية المتدػػػددة والتػػػ  ُصػػػ
بعضػػها كجماعػػات اريابيػػة محظػػورة مكةهػػػا مػػف لعػػب دور الوسػػيط اػػ  الم،اوضػػػات 
معهػػػػا مةهػػػػا عمػػػػ  سػػػػبيؿ الم ػػػػاؿ الػػػػدور الػػػػضي لعبتػػػػ  قطػػػػر بػػػػ ط ؽ سػػػػراح الجةػػػػدي 

 االاغاةية لمدة لمسة أعواـ مةػض طالباف بر داؿ( المحتجز لد  حركة األمريك  )باو
 معتاػػؿ مػػف طالبػاف حركػػة قػادة مػػف ، ماابػػؿ اطػ ؽ سػػراح لمسػة7114حزيػراف//21

األاغػاف تػـ تسػميـ  7102 واةتاةامو، وبال،عؿ ةجحت الوساطة الاطرية ا،  حزيػراف/
 الػػرليس ، ولعػػؿ الم،ارقػػة تكمػػف اػػ  تصػػريحقطػػرإلػػ   اللمسػػة مػػف معتاػػؿ  واةتاةػػامو

 تتلػػض سػػوؼ ب ةهػػا ضػػماةات تةػػاأعط الاطريػػة الحكومػػة "أوبامػػا بػػ ف بػػاراؾ األمريكػػ 
 .(7) "الاوم  أمةةا لحماية تدابير

اف قطػػر اعتمػػدت اسػػموب تاػػديـ اديػػة ماليػػة كبيػػرة لكػػؿ إلػػ   دػػارةوال بػػد مػػف اإل
عممية تحرير لمريالف الملتط،يف مف قبػؿ الجماعػات االريابيػة والمتدػددة، واػ  يػضا 

( عمػ  ليسػتر بيػرتا) وزيػر الدولػة البريطػاة  لدػؤوف الدػرؽ األوسػطاللصوص اكػد 
بػيف  ال،ديػة المداوعػةعمػ  مبػالم مػف  دب  الجزيػرة العربيػةحصوؿ تةظيـ الااعدة ا  

، لإاػػراج عػػف ريػػالف أجاةػػب ( مميػػوف دوالر،71قرابػػة ) 7107إلػػ   7100العػػاميف 
 الحديػدة مديةػة مةزلها ا ( الملتط،ة مف سيم،اة  ايبريارت)السويسرية  وجا  تحرير

، وداعػت لهػػضا الغػرض اديػػة قطػر مػع تةظػػيـ الااعػدة اػػ  الػيمف بعػد ت،ػػاوض ،اليمةيػة
صػػ،اات  عمػػ قطػػر داعػػت  ( مميػػوف دوالر، وتدػػير المعمومػػات اف05بمغػػت قيمتهػػا )

ضيػػب  7102حتػػ  العػػاـ  مميػػار دوالر، (125,0)إلػػ   مبػػالم تصػػؿريػػالف ال تحريػػر
و يريػػػػا، ممػػػا داػػػػع بعػػػػض  عةاصػػػػر مػػػػف تةظػػػيـ الااعػػػػدة،و المميدػػػيات إلػػػػ   معظمهػػػا

                                                           

(1) Lina Khatib, Qatar and the Recalibration of Power in the Gulf 

(Washington: Carnegie Middle East Center, 2014(, p.p. 6- 7. 

 .1/1/4112مه خلدأٍل  ٓ غُيوفلولمُل  2ن أسل  جىذٔل إلمةٔيٕل مرلبل ةطفد بٓ بٓ آل طلادل (4)

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/05/140531_us_afghanistan_sold

er_free 
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اتهػػػاـ قطػػػر باةهػػػا تمػػػوؿ االريػػػاب بهػػػضذ السياسػػػة، بػػػؿ اف ضلػػػؾ سػػػياوي إلػػػ   الجهػػػات
 .(0)اتهااعتدا الجماعات المتطراة عم  دف 

ية المتدػػددة اػػ  سػػ مقطػػر لهػػا ع قػػات بالجماعػػات اإلاػػ ف  اضػػ   عمػػا تاػػدـ
سػورية مةهػا جبهػة الةصػرة وحركػػة احػرار الدػاـ التػ  توحػػدت تحػت اسػـ جػيش ال،ػػتح 

%( مػػػف احتياجػػػات جػػػيش  21تػػػوار قطػػػر مػػػع السػػػعودية )إض  ،7105//اضار72اػػػ  
ال،ػػتح، وقػػػد مكةػػت ع قػػػات قطػػر بهػػػضذ الحركػػػات و يريػػا اػػػ  سػػورية مػػػف لعػػػب دور 

( رييةػػػة 23الوسػػيط اػػ  الم،اوضػػات معهػػا مةهػػا عمػػػ  سػػبيؿ الم ػػاؿ اطػػ ؽ سػػراح )
ظػػاـ ( معػػتا   لػػد  الة7021ماابػػؿ اطػػ ؽ سػػراح ) 7102ايراةػػ  اػػ  كػػاةوف ال ػػاة /

السوري، اض   عف دور قطر ا  اط ؽ سػراح الصػح،  األمريكػ  )بيتػر كػورتيس( 
المحتجػػػػز لػػػػد  جبهػػػػة الةصػػػػرة، بالوقػػػػت ضاتػػػػ  ُتعػػػػد قطػػػػر مػػػػف ابػػػػرز  7102اػػػػ  اب/

قػػػػدمت لػػػػ ؿ المػػػػدة مػػػػف إض  ية ل جلػػػػيف السػػػػورييف،ةسػػػػاةالػػػػداعميف ل حتياجػػػػات اإل
 .(7)( مميار دوالر 5,0قرابة ) 7105إل   7100

صبح الجمع بيف المتةاقضات جػز  ا مػف السياسػة الاطريػة الجديػدة، عممػا  وقد أ
اف الػػدور الاطػػري الػػضي لعبتػػ  يةطػػوي عمػػ  دعػػـ واسػػةاد أمريكػػ   يػػر معمػػف، اهةػػاؾ 

يجػػب  "مة،عػػة أمريكيػػة مػػف يػػضا الػػدور، وتةطمػػؽ السياسػػة األمريكيػػة مػػف اكػػرة م،اديػػا:
أف يكػػوف لػػد  حمػػاس مكػػاف يجػػب و  ،بطالبػػاف ايػػ  أف يكػػوف يةػػاؾ مكػػاف لةػػا ةمتاػػ 

واػ  يػػضا  .(2) اػ  وقػت واحػد" التحػػدث معهػـمكػف عػزلهـ و يإض  ،يمكػةهـ الػضياب إليػ 
 "سػػاباا   وكالػػة الملػػابرات المركزيػػة األمريكيػػة( مػػدير دي،يػػد بترايػػوساللصػػوص قػػاؿ )

دراؼ اإل . (2)" األمريكية دارةإف استضااة قطر لواود مف طالباف كاف بعمـ وطمب وا 
أصبحت بالةسبة لمدوؿ الغربية والسيما الواليات المتحدة قةاة وظي،يػة ال أي اف قطر 

                                                           

 (.42/1/4112ل 13243صحٕ   يادٕلنل يا ذِ افلر خية اذب  يإلرٌلب )دبٓا ياعذد  (1)

)يارلٌةها مةكز ياٌةيي الذرياالت ياسٕلاإ  َيااافةيإٔجٕ ل  4112يافرةٔة ياافةيإٔجٓ ياعةبٓ  (4)

 .342 -341(ل ص4111

(3) Joe Macaron, What’s at Stake for the United States in the GCC Crisis, In 

Book Crisis in the gulf cooperation council challenges and prospects 

(Washington: Arab Center Washington DC, 2017), p. 78. 

 (.12/2/4112صحٕ   ياشةدل ميفب طلادلن دَر خيةْ وزًٔ السفي )ياذَ  ا  (2)
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يمكػػػػف االسػػػػتغةا  عةهػػػػا ل تصػػػػاؿ بالحركػػػػات والتةظيمػػػػات المصػػػػة،ة باةهػػػػا اريابيػػػػة 
 .(0)  قميمومتطراة، ويضا عزز بالتال  مف دور قطر اإل

ب ةالبػة مسػاعد وزيػر اللارجيػة األمريكػ  لجةػو وبةا   عمػ  يػضذ الوقػالع قامػت 
ةالػػب رلػػيس الػػوزرا  الاطػػري قطػػر والتاػػت ب بزيػػارة (ألػػيس ويمػػز) السػػ،يرة ووسػػط  سػػيا

عمميػػػػػة السػػػػػ ـ اػػػػػ  ، لمةاقدػػػػػة 7103/تمػػػػػوز/72( اػػػػػ  لالػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد العطيػػػػػة)
ا ة مػػػع الحكومػػػة الاطريػػػة اػػػ  ةػػػبالدػػػراكة الب، ورحبػػػت السػػػ،يرة األمريكيػػػة أاغاةسػػػتاف
مػف الحكومة الاطرية لجهود  العميؽ ، واعربت عف تادير الواليات المتحدةأاغاةستاف

 بمسؤوليف مف حركػة طالبػاف، كما التات ا  أاغاةستافحؿ سمم  إل   اجؿ التوصؿ
المتوق،ػػػػة مةػػػػض العػػػػاـ  مػػػػع الحكومػػػػة األاغاةيػػػػة محاد ػػػػات السػػػػ ـ تعزيػػػػزسػػػػبؿ لبحػػػػث 
( عػػػػاـ اػػػػ  أاغاةسػػػػتاف، ُيػػػػضكر اف حركػػػػة 02، وإلةهػػػػا  الحػػػػرب الػػػػدالرة مةػػػػض )7101
كجػز  ، 7102عػاـ الالدوحػة اػ   العاصػمة الاطريػة اػ  مكتبا  سياسيا  أةد ت طالباف 

 ،مػػع طالبػػاف الواليػات المتحػػدة لتسػػهيؿ المحاد ػػات قبػػؿ مدعومػػة مػػف عمػػؿ مػف لطػػة
 .(7)كحركة  بدكؿ  ير رسم  ويتـ التعامؿ معهـ

ويمكػػػػػف الاػػػػػوؿ اف الػػػػػدعـ الاطػػػػػري لهػػػػػضذ الحركػػػػػات والجماعػػػػػات لػػػػػيس بػػػػػدااع 
ها اػػ  المسػػتابؿ كػػ داة بيػػد قطػػر اسػػتعماليمكػػف إض  مصػػمح ، ايػػديولوج  واةمػػا بػػدااع

وورقػػػػة ضػػػػغط عمػػػػ  حكومػػػػات بمػػػػداةهـ، وعمومػػػػا  اف ع قػػػػات قطػػػػر بهػػػػضذ الحركػػػػات 
والػػدور الػػضي تمعبػػ  كوسػػيط اػػ  الم،اوضػػات معهػػا مػػف ابػػرز عوامػػؿ اللػػ ؼ الدػػديد 

إلػػ   ، والػػضي تػػرجـألػػر ومصػػر مػػف جهػػة  مػػاراتبػػيف قطػػر مػػف جهػػة والسػػعودية واإل
 لواقع عم  دكؿ أزمات وقطع لمع قات.ا

 الموقؼ الاطري مف  ورات )الربيع العرب (:  -2
 ،كبير ا  جميع أةحا  العالـ العرب  صد  أحد ت  ورات )الربيع العرب (

                                                           

)يارلٌةها مةكز ياٌةيي الذرياالت ياسٕلاإ  َيااافةيإٔجٕ ل  4112يافرةٔة ياافةيإٔجٓ ياعةبٓ  (1)

 .443(ل ص4112

ش  ةوٍلء يااةيلل صاحٕ   ياشاةد بلطف بدذ ياليٕفل مدعُث إلمٕةكٓ ٔلفرٓ  ةك  طلادلن امىلخ (4)

 (.42/2/4112ل 12221ي َات )ياةٔلضا ياعذد 
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وكاةػػت اةعكاسػػاتها واضػػحة اػػ  دوؿ اللمػػي  العربػػ  التػػ  دػػهدت حركػػات احتجاجيػػة 
سػعودية، وبةسػبة اقػؿ اػ  الكويػت عدة السػيما اػ  البحػريف، والمةطاػة الدػرقية مػف ال

السياسػػػػػػية الجواةػػػػػب  تػػػػػ  ير عميػػػػػػؽ عمػػػػػ وسػػػػػمطةة عمػػػػػاف، وكػػػػػاف لهػػػػػػضذ التطػػػػػورات 
)السػػػػػػعودية اػػػػػػ  دوؿ مجمػػػػػػس التعػػػػػػاوف اللميجػػػػػػ   لدالميػػػػػػةواالقتصػػػػػػادية واألمةيػػػػػػة ا

تبةػػػػ  إلػػػػ   والبحػػػػريف وقطػػػػر والكويػػػػت وسػػػػمطةة ُعمػػػػاف(، ممػػػػا أضػػػػطريا مػػػػاراتواإل
ارت،ػع إجمػال  اإلة،ػاؽ إض  اػ  دولهػا، االضػطراباتتاميػؿ حػدوث سياسات اقتصػادية ل

عػػػػاـ اللػػػػ ؿ  %( 71)الحكػػػوم  اػػػػ  دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف اللميجػػػ  السػػػػت بةسػػػػبة 
 ،زيػػػػادة الحػػػػد األدةػػػػ  ل،جػػػػور لمػػػػوظ،  الاطػػػػاع العػػػػاـ، وعممػػػػت عمػػػػ  وحػػػػدذ 7100

اإلة،ػػػػاؽ عمػػػػ  وايجػػػػاد االؼ اػػػػرص العمػػػػؿ ال سػػػػيما اػػػػ  الاطػػػػاع الحكػػػػوم ، وزيػػػػادة 
، اضػػػ   عػػػف التوسػػػع اػػػ  البةيػػػة التحتيػػػة عػػػف طريػػػؽ المدػػػاريع جتماعيػػػةالرعايػػػة اال

 .(0)واالست مارات الدالمية ا  دت  المجاالت
ومػػػع موجػػػة  ػػػورات )الربيػػػع العربػػػ ( التػػػ  اجتاحػػػت العػػػالـ العربػػػ  مةػػػض العػػػاـ 

، وبحكػػـ ع قتهػػا التاريليػػة  إقميمػػت كيػػد ة،سػػها ك عػػب ، عممػػت قطػػر عمػػ  7100
المسػػمميف اػػ  البمػػداف  لػػوافألاػػت قطػػر ب امهػػا ورا  اإلسػػمميف، الم لػػوافبجماعػػة اإل

، ويتضػػػػػح البعػػػػػد التػػػػػ  تمػػػػػر بمرحمػػػػػة اةتااليػػػػػة، ويػػػػػ  مصػػػػػر وتػػػػػوةس والػػػػػيمف وليبيػػػػػا
اػػ  السياسػػة الاطريػػة يػػو ر بتهػػا اػػ  أف تصػػبح الجمعػػات التػػ  تاػػدـ لهػػا  البرا مػػات 

ممػػا البمػػداف  لهػػضذالحكومػػات الجديػػدة  السػػمطة اػػ  أصػػحابالػػدعـ المػػال  والسياسػػ  
 لػػػوافسػػػيعزز مصػػػالح قطػػػر ايهػػػا، وقػػػد عػػػزز وجهػػػة الةظػػػر الاطريػػػة اف جماعػػػة اإل

ا  أوساط الحركات السياسية الت  ظهرت  كاةت أك ر المجموعات تةظيما  المسمميف 
 الكياف السياسػ  األك ػر احتمػاال   كاف لوافاإل تةظيـ أف، وبدا واضحا  ا  تمؾ الدوؿ

، ولكػػف التجربػػة البمػػداف تجػػري اػػ  يػػضذت ديماراطيػػة اةتلابػػااي لتحايػػؽ الةجػػاح اػػ  
المسػػػػمموف يعػػػػاةوف مػػػف عيػػػػوب لطيػػػػرة اػػػ  العديػػػػد مػػػػف  لػػػوافاإلالعمميػػػة أ بتػػػػت اف 

                                                           

(1) Kristian Coates Ulrichsen, Domestic implications of the Arab uprisings in 

the Gulf, in The Gulf States and the Arab Uprisings (Dubai: Gulf 

Research Center, 2013), p. p. 35- 38. 



 والدولوةىاإلقلوموةىادهابعأوى3202ىالعامىفيىالخلوجوةىاألزمةىأسباب 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

14 

المسػػػمميف بغػػػض الةظػػػر عػػػف يػػػضذ  لػػػوافومػػػع ضلػػػؾ واصػػػمت قطػػػر دعػػػـ اإل ،البمػػػداف
، واػػػ  الماابػػػؿ وجػػػدت السػػػعودية اف قطػػػر قػػػد اةحراػػػت اك ػػػر مػػػف األلطػػػا  السياسػػػية

ات جػػػػرا اتلػػػػاض عػػػدد مػػػػف اإلإلػػػػ    سػػػػيما اػػػػ  مصػػػر، ممػػػػا داػػػػع بالسػػػعوديةالػػػ ـز ال
 . (0)يزعزع االستارار ا  المةطاةب ة   ضد قطر بسبب دوريا الضي وجدت  العاابية

وا  الواقػع تعػد أحػداث )الربيػع العربػ ( مرحمػة ااصػمة اػ  السياسػة اللارجيػة 
دور إلػػ   يػػةقميمات اإلالاطريػػة ااػػد اةتامػػت مػػف دور الوسػػيط اػػ  الصػػراعات والل اػػ

الةدط والمت،اعؿ مع احداث المةطاة، وكاف االةحيػاز واضػحا  اػ  السياسػة الاطريػة، 
الاطريػػػة واػػػ  ماػػػدمتها قةػػػاة  عػػػ ـوأوضػػػح تعبيػػػر لػػػضلؾ كػػػاف عػػػف طريػػػؽ وسػػػالؿ اإل

لـ تة،تح قطر عم  جميع الاو  السياسية، واةما ركزت تحديدا  عم  دعـ إض  الجزيرة،
المسػمميف، بالوقػت ضاتػ  حصػؿ توااػؽ  لػوافية وال سػيما جماعػة اإلسػ مالحركات اإل

 سػػػػ ـمػػػػع السياسػػػػة األمريكيػػػػة التػػػػ  كاةػػػػت عمػػػػ  اسػػػػتعداد لمتعػػػػاوف مػػػػع حركػػػػات اإل
 ػارت التوجهػات الجديػدة لمسياسػة الاطريػة ياس  ا  حاؿ وصػولها لمسػمطة، وقػد أالس

الحكػػػـ اػػػ   ةظمػػػة، التػػػ  عارضػػػت التغييػػػر السياسػػػ  ألمػػػارات ضػػػب السػػػعودية واإل
 المسػمميف ومسػاعيهـ اػ  الوصػوؿ لػوافالمةطاة، كما اف مصالحها تتعارض مع اإل

السمطة، وكاةت ابرز تجميات يضا الل ؼ يو الةزاع العمة  بيف قطر مػف جهػة إل  
اػػ  سػػاحات عػػدة مةهػػا تػػوةس ومصػػر وسػػورية  ألػػر مػػف جهػػة  مػػاراتوالسػػعودية واإل

راع وتاػػػديـ الػػػدعـ لهػػػا عمػػػ  حسػػػاب وليبيػػػا، عػػػف طريػػػؽ محابػػػاة بعػػػض اطػػػراؼ الصػػػ
 .(7) ألر اطراؼ 

عمػػػ  الةاػػػيض مػػػف جيراةهػػػا اػػػ  دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف وعميػػػ  يتضػػػح اف قطػػػر و 
، ووارت التمويػؿ العالـ العرب  الحكـ ا  أةظمةتغيير  عم بةداط  عممتاللميج ، 

 لػػػػػوافجماعػػػػػة اإلابرزيػػػػػا  ،يةسػػػػػ مالحركػػػػػات اإللمعديػػػػػد مػػػػػف يػػػػػة ع موالتغطيػػػػػة اإل
الميميدػػيات اػػ  ليبيػػا العديػػد مػػف يف اػػ  مصػػر، وحػػزب الةهضػػة اػػ  تػػوةس، و المسػػمم

                                                           

(1) Lina Khatib, op. cit., p. p. 4- 5. 

ا ياخلاإد بعااذ تماات اااىُيت مااه ياوف لااالت ياعةبٕاا  )يائُاايا مةكااز 4111ياةلبااي َيامفحااُ   (4)

 .112 -112(ل ص4111ياخلٕد اسٕلالت يافىمٕ ل جلمع  ياخلٕد العلُي َيافيىُاُجٕلل 
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قطر ا   سياسةإعاقة  عم  باوة ماراتواإل ا عم  ضلؾ عممت السعوديةورد  ة، وسوري
العضػو اػ  جماعػة  (محمػد مرسػ )، مما ساعد عم  عزؿ الرليس المصػري ةالمةطا

ودعػػـ حكومػػة  ة،سػػوري تمويػػؿ اصػػالؿ المعارضػػة المتةااسػػة اػػ و المسػػمميف،  لػػوافاإل
 .(0) ا  ليبيا (لمي،ة ح،تر)جةراؿ ال

اف ابػػػػرز سػػػػاحات الل اػػػػات بػػػػيف قطػػػػر مػػػػف جهػػػػة إلػػػػ   دػػػػارةوال بػػػػد مػػػػف اإل
ولهػػػضا دعمػػػت السػػػعودية  .(7)مػػػف جهػػػة ألػػػر كاةػػػت اػػػ  مصػػػر مػػػاراتوالسػػػعودية واإل

ال ورة الدعبية ا  مصر الت  ساةديا الجػيش بزعامػة المدػير )عبػد ال،تػاح السيسػ ( 
. (2) المسػػمميف مػػف السػػمطة لػػوافجماعػػة اإل قصػػ الػػضي أ، و 7102/حزيػػراف/21  اػػ

بػػػػػؿ اف السػػػػػعودية عممػػػػػت عمػػػػػ  احتػػػػػوا  المواقػػػػػؼ األمريكيػػػػػة واالوربيػػػػػة المةايضػػػػػة 
، اضػػ   عػػف ضلػػؾ دعمػػت السػػعودية لػػوافل ةاػػ ب الدػػعب  اػػ  مصػػر ضػػد حكػػـ اإل

 71تػػراوح بػػيف )االقتصػػاد المصػػري بدػػحةات مػػف الػػة،ط، وتاػػديـ دعػػـ مػػال  لمصػػر ي
 .(2)( مميار دوالر75إل  

كمػػا اف احػػداث )الربيػػع العربػػ ( كدػػ،ت عػػف ازدواجيػػة التعامػػؿ الاطػػري معهػػا، 
عارضػػت اػػ  حػػيف لػػارج دوؿ مجمػػس التعػػاوف اللميجػػ  اػػ   ػػورات الأيػػدت عمةػػا  ااػد 

مةها، وكاف اوضح م اؿ عم  ضلؾ تضماف قطر مػع الةظػاـ البحريةػ ،  تمؾ الدالمية
( مميػػوف 71والكويػػت مبمػػم قػػدرذ ) مػػاراتجاةػػب السػػعودية واإلإلػػ   طػػركمػػا قػػدمت ق

 .(5)مافعُ سمطةة البحريف و  لدعـدوالر مساعدات 
 

                                                           

(1) Michael Stephens, Why key Arab countries have cut ties with Qatar and 

what Trump had to do with it, POMEPS Briefings (Washington: The 

Project on Middle East Political Science, No. 31, October 2017), p. 12. 

أحلٕال بلي بلّ ي ةم  ياخلٕجٕ ا كٕف وجحي خية  آ ٌزٔما  ياحاالرل َ ذه أحلٕل ياسٕلالتل  (4)

 .4 -1(ل ص4112ز ياعةبٓ األبحلث َدريا  ياسٕلالتل )ياذَ  ا يامةك ياسٕلالت

(3) Lina Khatib, op. cit., p. 5. 

د.  سه يبُ طلابل ياسٕلا  يامااةٔ  أجالي ياخلإدل ياسٕلاا  ياذَإا  )يارالٌةها مالاسا  ياٌاةييل  (2)

 .33(ل ص4112أمُة 

(5) Sharif Elashmawy, op. cit., p. p. 12- 13. 
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 دور العامؿ االقتصادي:  -5
أسهـ العامؿ االقتصادي بدورذ ا  االزمػة اللميجيػة، ال سػيما واف قطػر تتمتػع 

توظيػػػػؼ بميػػػزة مهمػػػػة اػػػػ  مجػػػػاؿ الغػػػػاز الطبيعػػػػ  المسػػػاؿ، وقػػػػد عممػػػػت قطػػػػر عمػػػػ  
ها اللارجيػػػػة، ممػػػػا دػػػػكؿ أيػػػػدااامكاةاتهػػػػا االقتصػػػػادية ووارتهػػػػا الماليػػػػة اػػػػ  تحايػػػػؽ 
ا مع التوجهات السعودية اإل  .ساسية بالدرجة األقميمبالةتيجة تااطعا  واضح 

ا اف الغػػاز الطبيعػػ  ُيعػػد أحػػد المصػػادر الطبيعيػػة المهمػػة لمطاقػػة، ويتمتػػع  ػػ عمم 
  عمػػ  تػػواير اػػرص عمػػؿ عديػػدة، وكوةػػ  باػػدرة تةااسػػية صػػةاعية مهمػػة، بحكػػـ قدرتػػ

االسػته ؾ  الصػةاعات التحويميػة ضاتب وسيمة لتعزيز االةدػطة االقتصػادية المرتبطػة
 .(0)البتروكيماويةوالمواد الك يؼ لمطاقة 

، الهيػدروكربوف تطػوير مػوارد وقد ةدطت قطر ا  مجاؿ الطاقة، وةجحت اػ 
رف الماضػ  بػضلت قطػر جهػود ، ومةػض تسػعيةات الاػسػوؽ ةاػؿ الوقػودكما ةدطت اػ  

بةيػة تحتيػة سػوالؿ، وأسسػت لهػضا الغػرض إل   الغاز الل،يؼح ي ة ا  سبيؿ تحويؿ 
متطػػػورة، كمػػػػا عممػػػػت عمػػػػ  التغمػػػػب عمػػػ  صػػػػعوبات ةاػػػػؿ الغػػػػاز الطبيعػػػػ  المسػػػػاؿ، 

 ، وأ مػرت الجهػود الاطريػة اػ  بيػعأسػواؽ جديػدة لصػادرات الغػازايجػاد إل   وسعت
إلػػ   وب سػػعار مةاسػبة، حتػ  وصػؿ اةتاجهػا كبيػرة يػات ازيػا الطبيعػ  المسػاؿ بكم

ملتمؼ دوؿ العالـ، وعززت ضلؾ بسػمعة دوليػة كوةهػا دػريؾ يحظػ  بال اػة والمروةػة 
قطػػػػر، وألػػػػض إلػػػػ   تتػػػػداؽ األربػػػػاح الماليػػػػة الضػػػػلمةواالسػػػػتارار السياسػػػػ ، وألػػػػضت 

، اػػ  العػػالـ بمعػػدؿ أعمػػ  مػػف أي اقتصػػاد 7111االقتصػػاد الاطػػري يةمػػو مةػػض العػػاـ 
بةػا  بػدأت قطػر  7112حت  أصبحت قطر أعم  دلؿ اردي ا  العالـ، وا  العاـ 

عممت قطر عم   7112وا  العاـ  ،سوالؿإل   لتحويؿ الغاز أوؿ محطة ا  العالـ
إل   ( مميار دوالر، الت  تعد أكبر محطة تحويؿ الغاز72بةا  محطة المؤلؤة بكم،ة )

                                                           

ل مُجز إلالت )ياذَ  ا مةكز بةَكىجز ياذَ ا ل 4113ز ياذَ   اليلخ  مىفذِ مةكز بةَكىج (1)

 .2(ل ص4113
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، وقػد أصػبحت قطػر االف 7100  العػاـ سوالؿ، وبدأ االةتاج ال،عم  مػف المحطػة اػ
 .(0) أكبر مصدر لمغاز الطبيع  المساؿ ا  العالـ

عزمهػػا عمػػ  اعػػادة اسػػتغ ؿ  7102اضػػ   عػػف ضلػػؾ أعمةػػت قطػػر اػػ  ةيسػػاف/
 7115حاؿ  از الدماؿ ويو أكبر حاؿ  از ا  العػالـ بعػد توقػؼ ضاتػ  مةػض العػاـ 

اػػػػ  إةتػػػػاج الغػػػػاز  اضػػػػااية ةقطػػػػر ميػػػػزة تةااسػػػػي ممػػػػا سػػػػيمةح ( عامػػػػا ،07أي لمػػػػدة )
الػػػدور االقتصػػػادي الاطػػػري يعػػػد أحػػػد العوامػػػؿ اػػػ ف  عالميػػػا ، وعميػػػ  المسػػػاؿ الطبيعػػػ 

الطبيعػػػػ   لمغػػػػاز حاػػػػؿ  كبرالعمػػػػؿ بػػػػأف عػػػػودة . ضلػػػػؾ (7) المسػػػػببة ل زمػػػػة اللميجيػػػػة
 ،ألػر مػف االسػت مارات المحتممػة مػف مصػادر سػيامؿ لسػوؽ اإلػ   المساؿ ا  العالـ

يما واف يةػػػػاؾ طمػػػػب عػػػػالم  متزايػػػػد عمػػػػ  الغػػػػاز المسػػػػاؿ، ومػػػػف ومةهػػػػا الػػػػة،ط، السػػػػ
المتوقػػػع اف يػػػزداد لػػػ ؿ العاػػػد الاػػػادـ، ممػػػا سػػػيمةح قطػػػر ميػػػزة تةااسػػػية اضػػػااية اػػػ  

سػػت مارات تراجػػع االإلػػ   االسػػواؽ العالميػػة، اضػػ   عػػف ضلػػؾ سػػيؤدي الاػػرار الاطػػري
قطػػر ال سػػيما اػػ  بسػػبب المزايػػا الةسػػبية التػػ  تتمتػػع بهػػا  ألػػر أمػػاكف  جديػػدة اػػ ال

مجػػػػاؿ البةيػػػػة التحتيػػػػة المتطػػػػورة إلةتػػػػاج الغػػػػاز الطبيعػػػػ  المسػػػػاؿ، واةل،ػػػػاض كم،تػػػػ  
االةتاجيػػة ماارةػػة ب يػػة مدػػاريع جديػػدة، كمػػا اف قطػػر لػػديها الاػػدرة عمػػ  زيػػادة قػػدرتها 

 .(2)االةتاجية بسهولة بالوقت الضي ُتبا  التكم،ة عةد أدة  حد ممكف 
، أعمةػػػػػت قطػػػػػر 7102/حزيػػػػػراف/2أي اػػػػػ   وقبػػػػػؿ يػػػػػوـ مػػػػػف االزمػػػػػة اللميجيػػػػػة

( لػػػ ؿ األعػػػواـ 215) بةسػػػبة المسػػػاؿ الطبيعػػػ  الغػػػاز مػػػف اسػػتعداديا لراػػػع إةتاجهػػػا
وروسػيا بهػضذ الزيػادة  السبع الاادمة، بالوقت ضات  رحبت كػؿ مػف الصػيفإل   اللمس

. ويػضا مؤدػر واضػح عمػ  دور العامػؿ (2)مما سيعزز بالةتيجة مف ع قتهـ مع قطر

                                                           

يبااةيٌٕ  يبااةيٌٕ  َ ةيوااغ ٌلرٔزاالنل ياخفااالد ياريااةْ ياملااآ َياحلاااة َيامساافردل )ياذَ اا ا  (1)

 .3 -4(ل ص4114ياملو  ياعلم  الفخيٕت يافىمُْل 

(2) Joe Macaron, op. cit. p.p. 88- 89. 

اُإلل بعذ خةير أئُة  رال ياشامل ا ةٔالده  اا  خياة ماه ياافةملريت يازالة ياعلامٕا  صحٕ    (3)

 (.2/2/4112ل 322تف  برذ ياعشةٔىٕلت )ياذَ  ا ياعذد 

اإزُرد وُٕبالَرل كٕاف أساعّ خياة ةااّ ةوشالء مسالريت أجلرٔا  جذٔاذهل معٍاذ َي اىيه اسٕلاا   (2)

 .4112ياشةد ي دوّل 
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ا حيوي ػػػػػا دي اػػػػػ  األزمػػػػػة اللميجيػػػػػة، وعميػػػػػ  أاالقتصػػػػػا ػػػػػ صػػػػػبح الغػػػػػاز الاطػػػػػري مةااس 
 ية.ماراتلصادرات الة،ط اللميجية وال سيما السعودية واإل
تمػػيـ بػػف )أصػػدر أميػػر قطػػر الدػػي) واػػ  سػػياؽ التةػػااس االقتصػػادي المحمػػوـ 

قػاةوف تةظػيـ اسػت مار رأس المػاؿ  يػر  "،7104/كاةوف ال ػاة /2( ا  حمد  ؿ  اة 
" الػػضي سػػمح ل،جاةػػب التممػػؾ لممدػػروعات اػػ  قطػػر ري اػػ  الةدػػاط االقتصػػاديالاطػػ

ا اػ  ارت،ػاع حجػـ االسػت مارات اػ  قطػر،  011بةسبة ) %(، اكاف ضلػؾ عػام   رليس ػ
م،ػادذ  7104اػ  العػاـ  كيػةيوكالػة بمػومبيرغ األمر وا  يضا اللصػوص كدػؼ تاريػر 

، السػػيما بعػػد حاد ػػة ديةي،ضػموف قطػػر عمػػ  السػعو  أصػػبحوا المسػت مريف األجاةػػباف 
ماتػػؿ الصػػح،  السػػعودي )جمػػاؿ لادػػاج ( اػػ  قةصػػمية بػػ دذ اػػ  واليػػة اسػػطةبوؿ 

التػػػػػدااات األجةبيػػػػػة لبورصػػػػػة ، ااػػػػػد تراجعػػػػػت 7103/األوؿ/تدػػػػػريف 7التركيػػػػػة اػػػػػ  
( مميػػػار 2,7)إلػػػ   باػػػوة اػػػ  حػػػيف ارت،عػػػت بورصػػػة الدوحػػػة ووصػػػؿ حجمهػػػاالريػػػاض 

 الريػػاض لػػ ؿ ة،ػػسإلػػ   لتػػدااات األجةبيػػةضػػعاؼ ااأك ػػر مػػف    ػػة إلػػ   أيدوالر 
 .(0)المدة

بةا   عم  ما تادـ يتضح اف االزمة اللميجية لـ تكف وليدة ظروؼ  ةية، واةما 
عممػت مجتمعػة عمػ  اةػدالعها، كمػا كدػ،ت  سػبابكاف ياؼ ورا يا مجموعة مػف األ

 بالوقت ضاتػ  عمػ  ضػعؼ مةظمػة مجمػس التعػاوف لػدوؿ اللمػي  العربيػة عمػ  احتػوا 
 االزمة، مما يعة  اف يةاؾ لمؿ واضح ا  الع قات البيةية بيف دوؿ المةظمة.

 ية والدولية ل،زمة اللميجية:قميماالبعاد اإل - اةيا  
يػػػػة ودوليػػػػة واضػػػػحة، ويػػػػضا إقميماف األزمػػػػة اللميجيػػػػة الحاليػػػػة كػػػػاف لهػػػػا ابعػػػػاد 

اي اػ ف   ػـة يضذ المةطاة اسػتراتيجي ا واقتصػادي ا، ومػف أيميمؤدر واضح عم  مد  
أزمة تحصؿ ا  مةطاػة اللمػي  العربػ  البػد اف يكػوف لهػا اةعكاسػات واضػحة تلػرج 
                                                                                                                                                      

http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/how-qatar-seeks-to-

establish-new-trade-routes 

ل 1251% )اىاااذنا ياعاااذد 111صاااحٕ   ياعةبااآ ياجذٔاااذل خياااة أاملتاااغ يااااافةملريت األجلواااب  (1)

2/1/4115.) 
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يػػة اوسػػع عمػػ  صػػعيد مةطاػػة الدػػرؽ إقميمرحػػاب إلػػ   مػػف اطاريػػا الجغرااػػ  المحػػدد
 ال،ضا  الدول .إل   األوسط وحت 

 ية:قميماالبعاد اإل  -0
  قميمػصػعيد اإلكاةت أك ر الدوؿ تعام   مع مجريات االزمة اللميجيػة عمػ  ال

 ي  ايراف وتركيا.
 الموقؼ االيراة  مف االزمة اللميجية: . أ

زار إض  ُتعد ايراف مػف أسػرع الػدوؿ اسػتجابة لمتعامػؿ مػع تػداعيات يػضذ األزمػة،
، أي بعػد 7102/حزيػراف/2تركيػا اػ   وزيػر اللارجيػة اإليراةػ ( محمد جػواد ظريػؼ)

(، وتػػػـ رجػػػب طيػػػب أردو ػػػاف)الرليس التركػػػ  بػػػوالتاػػػ  يػػػوميف مػػػف اةػػػدالع األزمػػػة، 
البحػػػػػث عػػػػػف التةسػػػػػيؽ بيةهمػػػػػا لمواجهػػػػػة األزمػػػػػة، وحػػػػػث تركيػػػػػا عمػػػػػ  ت،عيػػػػػؿ دوريػػػػػا 
الدبموماسػػػػ  بالدػػػػكؿ الػػػػضي يحػػػػوؿ دوف مػػػػةح السػػػػعودية امتيػػػػازات مػػػػف يػػػػضذ األزمػػػػة، 

عمػػ  وبلصػػوص الموقػػؼ االيراةػػ  مػػف المطالػػب الم،روضػػة عمػػ  قطػػر ااػػد أعمػػف )
أف الريػػاض  "،7102/حزيػػراف/21اػػ    سػػ مرلػػيس مجمػػس الدػػور  اإل( الريجػػاة 

 ل،ػػرض دػػروطها عمػػ  قطػػر، وأف زمػػف اػػرض الدػػروط لػػيس لػػديها وزف اػػ  المةطاػػة
 .(0)" الدوؿ قد اةته  والتدلؿ ا  سيادة

( االتصػاؿ بػ مير قطػر حسػف روحػاة ) اض   عما تادـ سارع الرليس االيراةػ 
طػر، وضػرورة تػواير )تميـ بف حمد( وأكد عمػ  حػرص ايػراف تو يػؽ ع قتهػا بدولػة ق

بيف البمديف، مما جعؿ ايراف بالةسبة  السياس  واالقتصادي األجوا  المةاسبة لمتعاوف
لاطػػػر المةاػػػض لهػػػا مػػػف الحصػػػار الم،ػػػروض عميهػػػا ال سػػػيما بعػػػد قطػػػع الطريػػػؽ البػػػري 

وصػؼ ع قػة إلػ   الوحيد الضي يربطها بالسعودية، مما داع باألمير )تميـ بف حمد(
اػػػػػة والتاريليػػػػػة، وبال،عػػػػػؿ عممػػػػػت ايػػػػػراف عمػػػػػ  اسػػػػػت مار األزمػػػػػة قطػػػػػر بػػػػػ يراف بالعري

( طػف يوميػا  0011بمغت صادرات المػواد الغضاليػة االيراةيػة أك ػر مػف )إض  لصالحها،
                                                           

محجااُب يازَٔااةْل ةٔااةين َي ةماا  ياخلٕجٕاا ا ياميلاااب َياخسااليةل إلااالت بةبٕاا  )ياذَ اا ا  (1)

 .21(ل ص4112ل أمُة 42اعةبٓ األبحلث َدريا  ياسٕلالتل ياعذد يامةكز ي
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قطر ال سيما عف طريؽ ميةػا  بودػهر لاربػ  مػف السػواحؿ إل   عبر المواة  البحرية
اتحػػػػت مجالهػػػػا إض  ،يػػػػة اإليراةيػػػػة مػػػػف األزمػػػػةو اسػػػػت،ادت اللطػػػػوط الجالاطريػػػػة، كمػػػػا 

( % 02)المطػارات اإليراةيػة بةسػبة الجوي ومطاراتها أمػاـ قطػر، ممػا زاد اػ  حركػة 
ربػط قطػر إلػ   ، وتسع  ايراف مػف ورا  يػضذ االزمػةرحمة طيراف يوميا  ( 011بارابة )

، كمػا ممةتجات اإليراةيػةل أساسمستهمؾ إل   بها اقتصادي ا، مما يحوؿ قطر بالةتيجة
تاارب سياسػ  اك ػر وعسػكري وأمةػ  إل   االقتصادي سي،ض  حتما   اف يضا التاارب

 .(0)أيضا  
عمػ  وكاف مف ابرز تطورات الموقؼ االيراة  مف االزمة اللميجيػة مػا اعمةػ  )

إف توقيػػػػػت عاػػػػػد يػػػػػضا "،7104/ةيسػػػػػاف/2قطػػػػػر اػػػػػ  إلػػػػػ   ( لػػػػػ ؿ زيارتػػػػػ الريجػػػػػاة 
راتيجية ويجػػػب االجتمػػػاع اػػػ  قطػػػر مةاسػػػب، وأف إيػػػراف وقطػػػر لػػػديهما ع قػػػات اسػػػت

تعزيػػز يػػضذ الع قػػات اػػ  جميػػع المسػػتويات، واألمػػف والتةميػػة اليػػوـ اػػ  قطػػر بم ابػػة 
يػػػػراف تػػػػدعـ قطػػػػر" ة الع قػػػػات أيميػػػػ، كمػػػػا أكػػػػد عمػػػػ  التةميػػػػة واألمػػػػف اػػػػ  إيػػػػراف، وا 

 .(7)االقتصادية بيف البمديف 
 الموقؼ الترك  مف االزمة اللميجية: . ب

 يػة التػ  تعاممػت مػع األزمػة اللميجيػة،مقميُتعد تركيا مف أبرز وأسرع الاو  اإل
العسػػػكري الموقػػػع بيةهمػػػا اػػػ  التعػػػاوف عممػػػت تركيػػػا عمػػػ  تسػػػريع ت،عيػػػؿ ات،اقيػػػة إض 
، بعػػػػػػػػػػػد أف صػػػػػػػػػػػادؽ البرلمػػػػػػػػػػػاف التركػػػػػػػػػػػ  عميهػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػ  7102/األوؿ/كػػػػػػػػػػػاةوف 04
، أي بعػػػػػد يػػػػػوميف مػػػػػف وقػػػػػوع االزمػػػػػة، ممػػػػػا داػػػػػع بالػػػػػدوؿ االربػػػػػع 7102/حزيػػػػػراف/2

ضػػػمف قالمػػػة المطالػػػب  ايهػػػا مػػػفالتركيػػػة  ؽ الااعػػػدة   بػػػ المااطعػػػة بمطالبػػػة قطػػػر
(، اػػردت تركيػػا بػػالراض عمػػ  يػػضا المطمػػب، ألف يػػضذ الااعػػدة يػػ  جػػز  مػػف 02اؿ)

ممػػا ال يحػػؽ ألي طػػرؼ  مػػف أعمػػاؿ السػػيادةات،اقيػػة موقعػػة قبػػؿ األزمػػة، ويػػ  عمػػؿ 
قػػع وااػػ ف  ي ػػا اػػ  يػػضذ األزمػػةإقميم الػػث التػػدلؿ ايهػػا، وبعػػد اف أصػػبحت تركيػػا طراػػا  

                                                           

يافرةٔة ياافةيإٔجٓ ياىاف اىُْ ياةلوٓ )ياةٔلضا مةكاز ياخلإد ياعةبآ الذرياالت يأةيوٕا ل  (1)

 .54(ل ص4112

 .2/2/4115َكلا  إلودلء ادُأىٕغل ارٔجلوٓ ُٔجً مه خية رالا  ةاّ دَ  يامرلطع ل  (4)
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الاطريػة قػد دػهدت ةامػة  -الحاؿ كدػؼ عػف حاياػة جديػدة ويػ  اف الع قػات التركيػة
ةوعية عم  الصعيد السياس  واالمة  واالقتصادي، مما جعؿ تركيا طراػا  اػاع   اػ  

 . (0)لارطة اللمي  االستراتيجية
جاةػػب قطػػر اػػ  يػػضذ األزمػػة، ال سػػيما إلػػ   اةحػػازت تركيػػا سػػاسوعمػػ  يػػضا األ

ااؽ سياس  وتعاوف و يؽ بيةهما، ومف أبرز مؤدرات يضا االةحياز اةها واف يةاؾ تو 
لػػػـ تكتػػػؼث بمصػػػادقة البرلمػػػاف التركػػػ  عمػػػ  ات،اقيػػػة التعػػػاوف العسػػػكري بيةهمػػػا، واةمػػػا 

الااعػػػدة إلػػػ   أوؿ داعػػػة جةػػػود 7102/حزيػػػراف/3أرسػػػمت اػػػ  إض  عػػػززت ضلػػػؾ اعمي ػػػا،
أوؿ تػدريب مدػترؾ بػيف  ا إجػر تػـ  7102/اب/0واػ   .(7)العسكرية التركية ا  قطر

 . (2)عربة مدرعة 21ا و ا تركي  جةدي   751بمداركة أك ر مف  البمديف
واػػ  مػػوازاة مػػا تاػػدـ ابػػدت تركيػػا اسػػتعداديا لممسػػاعدة اػػ  حػػؿ االزمػػة، وعميػػ  
قػػاـ الػػرليس التركػػ  )رجػػب طيػػب أردو ػػاف( بزيػػارة دػػممت السػػعودية والكويػػت وقطػػر 

دوؿ األزمػػػة، ال سػػػيما واف تركيػػػا لػػػديها  بهػػػدؼ رأب الصػػػدع بػػػيف 7102اػػػ  تمػػػوز/
مصػػػالح تجاريػػػة مهمػػػة جػػػدا  مػػػع دوؿ اللمػػػي  العربيػػػة، كمػػػا عممػػػت تركيػػػا عمػػػ  دعػػػـ 
الوساطة الكويتية السيما واف الكويت ةجحت قبؿ ضلؾ اػ  حػؿ األزمػة التػ  حصػمت 

. بػػػؿ اف )رجػػػب طيػػػب أردو ػػػاف( يعػػػد الػػػرليس الوحيػػػد الػػػضي قػػػاـ (2)7102اػػػ  العػػػاـ 
ية مف اجؿ حؿ االزمة ودعـ الوساطة الكويتية، وعاد لهضا الغرض سػت بجولة لميج

                                                           

أأثٕةيت إلةم  ياخلٕد بلّ يافُيةولت يإلخلٕمٕ  )ياذَ  ا مةكاز ياجزٔاةه الذرياالتل أرذٔة مُخفل  (1)

 .2 -1(ل ص4112

(2) Dr. Matthias Sailer and Dr. Stephan Roll, Three Scenarios for the Qatar 

Crisis Regime Change, Resolution or Cold War in the Gulf, SWP 

Comments (Berlin: German Institute for International and Security 

Affairs, Number 25, July 2017), p. 2. 

(3) Bülent Aras and Pınar Akpınar, Turkish Foreign Policy and the Qatar 

Crisis (Istanbul: Istanbul Policy Center, August 2017), p.p. 4- 5. 

احاال ي ةماا  ياخلٕجٕاا ا يا ااةص َيامعُخاالتل أراالرٔة محمااُد ااامٕة ياةوفٕساآل ياُااالط  يافةكٕاا   (2)

 .1َ  4(ل ص4112)ياذَ  ا مةكز ياجزٔةه الذريالتل 
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، (0)   ػػة اػػ  قطػػر، وا ةػػيف اػػ  الكويػػت وواحػػدة اػػ  السػػعودية لميجيػػة -تركيػػةقمػػـ 
 .الوساطة التركية عم  احتوا  الل ؼولكف تعةت دوؿ المااطعة حالت دوف ةجاح 

عم  مػد  جديػة  وعمي  يتضح اف سرعة االستجابة التركية أعطت مؤدر مهـ
ا أمةيػػا  مو وقػػا  بػػ  يمكػػف  الجاةػػب التركػػ ، ممػػا يجعمهػػا اػػ  اةظػػار بايػػة الػػدوؿ دػػريك 

 ية والدولية وتصاعد الملاطر االمةية.قميماالعتماد عمي  ا  ظؿ المتغيرات اإل
وبال،عػػػػػػػػؿ وقعػػػػػػػػت الكويػػػػػػػػت مػػػػػػػػع تركيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػ  سػػػػػػػػت ات،اقيػػػػػػػػات تعػػػػػػػػاوف اػػػػػػػػ  

مػػػف واالتصػػػاالت والم حػػػة الجويػػػة األ :اآلتيػػػة، دػػػممت المجػػػاالت 7102/ايمػػػوؿ/02
، وتػػػـ التوقيػػػع عميهػػػا اػػػ  تركيػػػا بحضػػػور الػػػرليس التركػػػ  )رجػػػب والماليػػػة واالقتصػػػاد

. وتكمػف (7)( جػابر المبػارؾ الحمػد الصػباحطيب أردو اف(، وةظيرذ الكويت  الدػي) )
ال سػػيما اػػ  المجػػاؿ  تركيػػابع قتهػػا األمةيػػة والعسػػكرية  الػػدوااع الكويتيػػة اػػ  تو يػػؽ

مةػػ  يػػو ضػػعؼ ااعميػػة مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ اللمػػي  العربيػػة، واحتمػػاؿ اةهيػػارذ، اال
 .(2) لمح،اظ عم  أمف الكويتية بديمة إقميمالتحالؼ مع قوة إل   مما داع بالكويت

واػػ  الحاياػػة اف الموقػػؼ التركػػ  مػػف األزمػػة اللميجيػػة جػػا  بةػػا   عمػػ  طبيعػػة 
ر اعمػػ  الجاةػػب السياسػػ  كاةػػت قطػػر الع قػػات االسػػتراتيجية التػػ  تربطهػػا بدولػػة قطػػ

عمػػ  الػػرليس )رجػػب طيػػب أردو ػػاف(،  7101/تمػػوز/05ضػػد االةاػػ ب ال،ادػػؿ اػػ  
كما اف يةاؾ تطابؽ ا  الرؤ  السياسية تجاذ أحداث المةطاة العربية بعد ما يعػرؼ 

إلػ   المسػمميف لػوافب)الربيع العرب ( اك  البمديف مف المؤيديف لوصوؿ جماعة اإل
سػػيما اػػ  مصػػر، وامػػا عمػػ  الصػػعيد االمةػػ  اهةػػاؾ ات،اقػػات امةيػػة مهمػػة السػػمطة ال 

جاةب الااعدة العسكرية التركية ا  قطر والتػ  إل   ،7102موقعة بيةهما مةض العاـ 
، اض   عف ضلػؾ تػرتبط تركيػا بع قػات اقتصػادية ودػركات قاعدة الرياف تعرؼ باسـ

                                                           

خماا   اآ  فااةه خٕلااإ  أعاازة ياعفخاالت ياااافةيإٔجٕ  )ياذَ اا ا  12صااحٕ   ياشااةدل خيااة َأةكٕاال  (1)

11/1/4112) 

ي ماه َياخفاالد )ياعاذد يأ لخٕلت أعلَن أشامل  1صحٕ   ياشةد ياَاتل يائُي َأةكٕل أُخعلن  (4)

 (.12/5/4112ل 12121

 .2أرذٔة مُخفل أأثٕةيت إلةم  ياخلٕد بلّ يافُيةولت يإلخلٕمٕ ل ماذر ادق ركةي. ص (3)
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قطػػػر باةهػػػا ايػػػـ حميػػػؼ تجاريػػػة واسػػػت مارات مهمػػػة مػػػع قطػػػر، وعميػػػ  يمكػػػف وصػػػؼ 
 استراتيج  لتركيا ا  العالـ العرب .

الاطريػة دػهدت تطػور ا ممحوظ ػا ال سػيما  -وجػدير بالػضكر اف الع قػات التركيػة
إض  عػػػدد قياسػػػ إلػػػ   عاػػػدت الػػػدولتيف قمػػػـ متتاليػػػة وصػػػمتإض  لػػػ ؿ العاػػػد االليػػػر،

( 21، وتػػػػـ ل لهػػػػا عاػػػػد أك ػػػػر مػػػػف )7103ولغايػػػػة  7102( قمػػػػة بػػػػيف 02بمغػػػػت )
 .(0)لتعزيز الع قات بيف البمديف ا  دت  المج ت  ات،اقية ومضكرة ت،ايـ

الاطريػػػة  -اضػػػ   عػػػف ضلػػػؾ اف االزمػػػة اللميجيػػػة قػػػد مةحػػػت الع قػػػات التركيػػػة
ا اقػػو ، ػػ مسػػتو  التحػػالؼ االسػػتراتيج ، واةعكػػس ضلػػؾ إلػػ   عماتهػػا وأوصػػمتهاإض  زلم 

اد حجػػـ التبػػادؿ التجػػاري بيةهمػػا ز إض  اعمي ػػا عػػف طريػػؽ تعزيػػز ع قػػاتهـ االقتصػػادية،
%(، وبالوقػت الػضي زادت ايػ  قطػر مػف اسػت ماراتها  21ل ؿ مدة الحصار بةسػبة )

إلػ      ػة اضػعاؼإلػ   ا  تركيا، عممت تركيا مف جاةبها عم  مضاع،ة صػادراتها
: اآلتيػة( ات،اقيػة دػممت المجػاالت 05قطر، كما وقعػت الػدولتيف لػ ؿ مػدة االزمػة )

 . (7) التكةولوجيةو  واأللومةيوـ والب ستيؾ لبةا  واال ضيةوا األدوية
اةل،ػػاض إلػػ   أزمػػة ماليػػة ادتإلػػ   اف تركيػػا تعرضػػتإلػػ   دػػارةوالبػػد مػػف اإل
أردو ػػاف(  طيػػب %( ماابػػؿ الػػدوالر، وقػػد وصػػؼ )رجػػب 21قيمػػة الميػػرة بةسػػبة )

المتحػػدة الميػػرة باةهػػا حػػرب اقتصػػادية تاػػؼ ورالهػػا الواليػػات  السػػريع لايمػػة التػػديور
 . وقػد داعػت يػضذ التطػورات(2)بسبب استمرار حبس الاس )أةدرو براةسوف( ا  تركيػا

لتعزيػػز االقتصػػاد التركػػ  لمواجهػػة  مميػػار دوالر( 05قيػػاـ دولػػة قطػػر باسػػت مار )إلػػ  
ا اف قطػر اسػت مرت اػ  تركيػا لػ ؿ السػةوات االليػرة  أك ػر الضغوط االمريكية، عمم 

                                                           

خم   ٓ  فةه خٕلإ  أعزة ياعفخالت يااافةيإٔجٕ ل مااذر اادق  12صحٕ   ياشةدل خية َأةكٕل  (1)

 ركةي.

ياريةٔاا ا ومااُ مفساالرل َأعزٔااز الشااةيك ل -  يافةكٕاا يإلماالي محمااذ محمااُدل ياعفخاالت ياخفااالدٔ (4)

 .2 -4(ل ص4112أرلرٔة )ياذَ  ا مةكز ياجزٔةه الذريالتل 

يافةكآل صاحٕ   ياعاةب )اىاذنا  ياخفاالد أىفراة َباُره إلكةاة جلاذي إلألبالْ  الولٓل مسالريت (3)

 (.31/2/4112ل 11152مالاس  ياعةب ياعلامٕ  الاحل   َياىشةل ياعذد 
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ري اػػػ  اطػػػار سياسػػػة رد الجميػػػؿ ازا   ت  الػػػدعـ الاطػػػويػػػ، (0)مميػػػار دوالر (71)مػػػف 
مبػارؾ  ؿ بػف سػالـ الموقؼ الترك  مف االزمة اللميجية، وا  يػضا اللصػوص قػاؿ )

اف تركيا حميؼ استراتيج  لةا، ولف ةتردد اػ  تاػديـ "( الس،ير الاطري ا  تركياداا 
 .(7)الدعـ ال ـز لمجمهورية التركية" 

يػة وتحديػدا  ايػراف قميماػ  كسػب ود الػدوؿ اإل مما تادـ يتضح اف قطػر ةجحػت
وجػػدت قطػػر اػػيهـ ااضػػؿ مرتكػػزات الاػػوة التػػ  إض  وتركيػػا التػػ  اة،تحػػت عمػػ  قطػػر،

ات الاسػػػػرية جػػػػرا يمكػػػف االعتمػػػػاد عميهمػػػػا لتل،يػػػػؼ وطػػػ ة الحصػػػػار االقتصػػػػادي واإل
الم،روضة عميها، وحت  لو تـ حؿ االزمة امف  ير المتوقع بعد التجربة التػ  مػرت 

ا قطػػر اف تتلمػػ  عػػف ع قاتهػػا االسػػتراتيجية بػػايراف وتركيػػا، ال سػػيما واةهمػػا كاةػػا بهػػ
ا مةػض البدايػة أال  سباقيف ا  التعاوف واالة،تاح عم  قطر، بؿ اف موق،هـ كػاف واضػح 

جرا قطر، وراض سياسات و إل   ويو االةحياز  ات الدوؿ المااطعة.ا 
 االبعاد الدولية:  -7

تعددت المواقػؼ الدوليػة مػف يػضذ األزمػة، وةظػر ا وأما عم  الصعيد الدول  ااد 
 لك رتها سيتـ التركيز عم  الموقؼ االمريك  والبريطاة  وال،رةس  وااللماة .

 الموقؼ األمريك  مف االزمة اللميجية: .أ 
جاةػػػب دوؿ إلػػػ   اةحػػػاز الػػػرليس االمريكػػػ  )دوةالػػػد ترامػػػب( اػػػ  بػػػادئ االمػػػر

حػػػػريف ومصػػػػر( المااطعػػػػة والمحاصػػػػرة والب مػػػػاراتالتحػػػػالؼ الربػػػػاع  )السػػػػعودية واإل
اةتاػػػد عبػػػر تغريػػػدات لػػػ  سياسػػػة قطػػػر واتهمهػػػا بػػػدعـ التطػػػرؼ واالريػػػاب، إض  لاطػػػر،

                                                           

ل 11152ملٕلر دَار مه خياة أي آ أةكٕالل صاحٕ   ياعاةب )اىاذنا ياعاذد  12لٓل ٌل ملرك بىف (1)

31/2/4112.) 

 (.11/2/4112ل 11121بلافةملريت )اىذنا ياعذد  ََبُد الٕةه خيةٔل دب  صحٕ   ياعةبل ا (4)
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يكػػػػف ككػػػػؿ موحػػػػدا  ااػػػػد عػػػػارض الػػػػرليس  االمريكيػػػػة لػػػػـ دارةوالم حػػػػظ اف موقػػػػؼ اإل
 . (0))دوةالد ترامب( ُك   مف وزارت  اللارجية والدااع 

لماليػػة الضػػلمة بهػػدؼ تغييػػر موقػػؼ توظيػػؼ امكاةاتهػػا اإلػػ   وقػػد سػػعت قطػػر
الرليس )دوةالد ترامب( بعدما أدركت لم،يت  كرجؿ اعماؿ وطبيعة توجهاتػ  الماديػة، 

( مميػػػػار دوالر مػػػػع الواليػػػػات المتحػػػػدة لدػػػػرا  07وعميػػػػ  عاػػػػدت قطػػػػر صػػػػ،اة بايمػػػػة )
ة قطػػػػر االمةيػػػػة أيميػػػػ، اضػػػػ   عػػػػف إبػػػػراز 7102( اػػػػ  حزيػػػػراف/05 -طػػػػالرات )أؼ

بحكػػػػـ وجػػػػود قاعػػػػدة الُعديػػػػد االسػػػػتراتيجية التػػػػ  تعػػػػد أكبػػػػر قاعػػػػدة  لمواليػػػػات المتحػػػػدة
عسػػػكرية أمريكيػػػػة اػػػػ  المةطاػػػػة، واف تلمػػػػ  الواليػػػػات المتحػػػػدة عػػػػف قطػػػػر وقواعػػػػديا 

 دارةالعسػػكرية ايهػػا سػػيحؿ محمهػػا بطبيعػػة الحػػاؿ تركيػػا وايػػراف، ويػػضا مػػا ال تر بػػ  اإل
الدعايػػة والع قػػات . اضػػ   عػػف ضلػػؾ تعاقػػدت قطػػر مػػع بعػػض دػػركات (7)االمريكيػػة 

االمريكيػػة بهػػدؼ تحسػػيف صػػورتها  دارةالعامػػة ضات التػػ  ير المهػػـ اػػ  الكػػوةغرس واإل
التػ  ير االكبػر يػو بيػد بػ ف  واستمالة الموقؼ االمريك  السيما واف قطػر تػدرؾ جيػد ا

 .(2)االمريكية وليس بيد السعودية  دارةاإل
حات  تػدريجي ا ضػد قطػر وعمي  ألػض الػرليس )دوةالػد ترامػب( يتراجػع عػف تصػري

بسبب الحجـ الكبير لممصػالح االقتصػادية واالمةيػة والعسػكرية والسياسػية التػ  تػربط 
الاطريػة بالممتػازة، كمػا أعمػف عػف  -بيف البمديف، بؿ أةػ  وصػؼ الع قػات االمريكيػة

 .(2)استعدادذ لمتوسط بيف قطر ودوؿ الحصار 

                                                           

(1) Imad K. Harb, President Trump Failed His Gulf Test, In book Crisis in 

the Gulf Cooperation Council Challenges and Prospects (Washington: 

Arab Center Washington, 2017), p. p. 91- 92. 

المزٔااذ ٔىرااةا َ ااذه أحلٕاال ياسٕلااالتل  ُاااّ يامُخااف ي مٕةكاآ َأذيبٕلأااً يامحفملاا  بلااّ ي ةماا  

 .2 -1(ل ص4112ياخلٕجٕ ل أرذٔة مُخف )ياذَ  ا يامةكز ياعةبٓ األبحلث َدريا  ياسٕلالتل 

 .443ل ماذر ادق ركةيل ص4112يافرةٔة ياافةيإٔجٓ ياعةبٓ  (4)

ل )يارلٌةها مةكز ياٌةيي الذريالت ياسٕلإ  َياافةيإٔجٕ ل 4112يافرةٔة ياافةيإٔجٓ ياعةبٓ  (3)

 .52(ل ص4112

ٔاذل أراذٔة المزٔذ ٔىرةا َ ذه أحلٕل ياسٕلالتل يامُخف ي مٕةكٓ مه ي ةم  ياخلٕجٕ  ٌل ماه جذ (2)

 .2 -1(ل ص4112مُخف )ياذَ  ا يامةكز ياعةبٓ األبحلث َدريا  ياسٕلالتل 
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( حيةها دعا دوؿ الحصػار وفريكس تيمرسُيضكر اف وزير اللارجية االمريك  )
مطػالبهـ ال   ػة عدػر والتػ  إلػ   إدػارةاف تكوف مطالبهػا مةطايػة وقابمػة لمتة،يػض اػ  

دبموماسػػية ( ريكػػس تيمرسػػوفسػػتة مطالػػب، كمػػا أجػػر  )إلػػ   جػػر  تعػػديمها ايمػػا بعػػد
، اػػػ  محاولػػػػة لمتوسػػػط لحػػػػؿ 7102اػػػ  مةطاػػػػة اللمػػػي  العربػػػ  اػػػػ  العػػػاـ  مكوكيػػػة

الةزاع، ولكف جميع المحاد ات االمريكية الت  جرت ا  بيف الرليس االمريك  وامير 
، 7102/ايمػوؿ/71قطر الدي) )تميـ بف حمد( ا  العاصمة االمريكية وادػةطف اػ  

عػػػف أي تاػػػدـ لحػػػؿ  دوؿ المةطاػػػة لػػػـ تسػػػ،رإلػػػ   (ريكػػػس تيمرسػػػوفوكػػػضلؾ رحػػػ ت )
ا اف أيػػػػـ التطػػػػورات التػػػػ  أسػػػػهمت اػػػػ  تغيػػػػر موقػػػػؼ الػػػػرليس )دوةالػػػػد  ػػػػ االزمػػػػة، عمم 

/كػاةوف 21بػيف البمػديف اػ   األوؿترامب( تجاذ قطر يو اةعاػاد الحػوار االسػتراتيج  
. ويم ػػػػػؿ الحػػػػػوار االسػػػػػتراتيج  سمسػػػػػة سػػػػػةوية مػػػػػف (0)اػػػػػ  وادػػػػػةطف  7103ال ػػػػػاة /

تو  بػػػػيف مسػػػػؤوليف البمػػػػديف ُتعاػػػػد كػػػػؿ عػػػػاـ اػػػػ  االجتماعػػػػات ال ةاليػػػػة رايعػػػػة المسػػػػ
العاصمة وادةطف والعاـ الضي يمي  ا  العاصمة الدوحػة بصػ،ة دوريػة، ويعػد الحػوار 

ع قتها بالواليات المتحدة قوية ومتطػورة ب ف  دوؿ الحصارإل   بالةسبة لاطر رسالة
ع واللارجيػػة السػيما واف يػضا الحػػوار يعاػدذ وزرا  وكبػػار المسػؤوليف اػػ  وزارات الػداا

 .(7)والصةاعة والطاقة والتجارة والمالية واالقتصاد 
 تضػػػمةتالاطريػػػة  -األمريكيػػػةاالت،اقػػػات مػػػف  اعػػػدد   األوؿالحػػػوار  ةػػػت  عػػػفو  

عسػػكري الوجػػود ضلػػؾ التػػزاـ قطػػر بة،اػػات ال اػػ  بمػػا والػػدااع توسػػيع التعػػاوف األمةػػ  
بتوسػيع قاعػدة العديػد بمػا مما يضػمف باػا  دالػـ لهػا اػ  اراضػيها، والتعهػد  مريك األ

، وقد داعت يػضذ التطػورات بػوزير عم  مد  العاديف المابميف يعزز الوجود العسكري
دػػريؾ قػػوي وصػػديؽ قػػديـ "وصػػؼ قطػػر باةهػػاإلػػ   (جػػيمس مػػاتيسالػػدااع االمريكػػ  )
، اضػػػ   عػػػف ضلػػػؾ دعػػػا الػػػرليس )دوةالػػػد ترامػػػب( عاػػػب اجتماعػػػ  لمواليػػػات المتحػػػدة"

                                                           

(1) Kenneth Katzman, Qatar: Governance Security and U.S. Policy, Report 

for Congress (Washington: Library of Congress, Congressional Research 

Service, No. R44533, June 2018), p. p. 8- 9. 

 .52ل ماذر ادق ركةيل ص4112يافرةٔة ياافةيإٔجٓ ياعةبٓ  (4)
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إلػػ   الايػػادة السػػعودية 7103/ةيسػػاف/01اػػ  وادػػةطف اػػ   بػػاألمير )تمػػيـ بػػف حمػػد(
 .(0)ضرورة حؿ االزمة 

الحػوار االسػتراتيج  الاطريػة تػـ عاػد  -وا  السياؽ تعزيز الع قات االمريكيػة
اػ  الدوحػة، وتػـ التركيػز ايػ  عمػ  سػبؿ تعزيػز  7104/كاةوف ال ػاة /02ا   ال اة 
مةػػػ  والػػػدااع  والتجػػػاري وال اػػػاا  ، وتو يػػػؽ مجػػػاالت التعػػػاوف االال ةاليػػػة اتالع قػػػ

والطاقػػة والعمػػؿ ومكااحػػة االريػػاب وتة،يػػض الاػػاةوف، وتػػـ التوقيػػع عمػػ  مػػضكرات ت،ػػايـ 
 .(7)وات،اقات ولطاب ةوايا

حػؿ االزمػة يةػدرج اػ  اطػار إلػ   وجدير بالضكر اف الموقػؼ االمريكػ  الػداع 
لتعػػاوف لػػدوؿ اللمػػي  تػػرتبط الواليػػات المتحػػدة بػػدوؿ مجمػػس اإض  المصػػالح االمريكيػػة،

العربية بمصالح اقتصادية مهمة وتعاوف دااع  و يؽ، كما تةتدر الاواعػد العسػكرية 
االمريكية ا  اراض  ومياذ دوؿ المجمس، واف استمرار االزمة سيؤ ر بػ  دػؾ عمػ  

العاممػة اػ  دوؿ المةطاػة، اكػاف ضلػؾ سػبب ا  هامواطة  الواليات المتحػدة ودػركاتتةاؿ 
المصػػػػالحة وعرضػػػػهـ لمتوسػػػػط إلػػػػ   لمسػػػػؤوليف اػػػػ  الواليػػػػات المتحػػػػدةورا  دعػػػػوات ا

 .(2)أطراؼ االزمة  الحوار بيف وتسهيؿ
ويكضا ةجحت الجهود الاطرية ا  كسب الػدعـ االمريكػ ، واػ  تحييػد الدعايػة 

 دارةالمضػػػػادة لهػػػػا السػػػػيما مسػػػػ لة دعمهػػػػا ل ريػػػػاب، بػػػػؿ عػػػػززت صػػػػورتها لػػػػد  اإل
  لمواليػػات المتحػػدة اػػ  مكااحػػة االريػػاب، كمػػا قطػػر حميػػؼ مو ػػوؽ بػػبػػ ف  االمريكيػػة

 اف وتركيا والدول  ا  كسر العزلة  السيما عم  اير قميمةجحت قطر باة،تاحها اإل

                                                           

(1) Kenneth Katzman, op. cit., p. p. 9, 16. 

يادٕلن يامشفةك الحُير ياافةيإٔجٓ ياريةْ ي مةٔيآ ياةالوٓا معال دَا  خيةل َةيره ياخلرجٕ ل  (4)

 .13/1/4115ةاّ ي مليل 

(3) Christopher M. Blanchard, Saudi Arabia: Background and U.S. Relations, 

Report for Congress (Washington: Library of Congress, Congressional 

Research Service, No. RL33533, November 2017), p. 28. 
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 .(0)الت  ُارضت عميها مف قبؿ الدوؿ المحاصرة 
 الموقؼ البريطاة  مف االزمة اللميجية: .ب 

لتػػضكير اف وايمػػا يتعمػػؽ بػػالموقؼ البريطػػاة  مػػف األزمػػة اللميجيػػة ا بػػد مػػف ا
الع قػػػػات البريطاةيػػػػة اللميجيػػػػة توصػػػػؼ بالتاريليػػػػة ضلػػػػؾ اةهػػػػا الدولػػػػة االسػػػػتعمارية 

ية التػ  رسػمت اللارطػة السياسػية لػدوؿ المةطاػة بعػد اةتهػا  الحػرب العالميػة ساساأل
لديها ع قات و ياػة بػدوؿ مجمػس التعػاوف اللميجػ ، وبةػا   عمػ  ا ف   ، وعمي األول

اعتمػػاد الحػػوار، وحػػؿ االزمػػة إلػػ   البريطاةيػػة دوؿ االزمػػةيػػضا الواقػػع دعػػت الحكومػػة 
 . (7)بالطرؽ الدبموماسية 

ا اف يػػضا الموقػػؼ ػػ اػػ  ضػػو  التػػزاـ بريطاةيػػا الرسػػم  بػػ مف المةطاػػة،  يػػ ت  عمم 
السػػػػعودية اػػػػ ف  كمػػػػا اةهػػػػا أكبػػػػر مسػػػػتهمؾ لمغػػػػاز الاطػػػػري اػػػػ  اوروبػػػػا، بالوقػػػػت ضاتػػػػ 

. اضػػ   عػػف (2)اػػ  مةطاػػة اللمػػي  العربػػ يمػػا حمي،تػػا بريطاةيػػا الرليسػػتيف  مػػاراتواإل
ضلؾ اف يضذ االزمة جا ت ا  ظؿ ظروؼ لاصة تمر بها الحكومة البريطاةية الت  

بريكسػػت"، ممػػا جعمهػػا اػػ  "تتم ػػؿ تحديػػدا  بمسػػاعيها ل ةسػػحاب مػػف االتحػػاد االوربػػ 
واسػػت مارية لػػارج االتحػػاد االوربػػ ، ممػػا تكػػويف دػػراكات تجاريػػة إلػػ   ايػػـ االحتيػػاج

الػػضةا إضا  تبةػػ  لطػػاب دبموماسػػ  معتػػدؿ تجػػاذ أطػػراؼ االزمػػة، ال سػػيماإلػػ   عهػػادا
( مميار جةي  إسترلية  ا  بريطاةيػا، كمػا 25بةظر االعتبار اف قطر تست مر قرابة )

لمسػة مميػارات اضػااية، بػؿ اف قطػر ُتعػد  الػث إلػ   تعهدت قطر بزيادة اسػت ماراتها

                                                           

(1) Pınar Akpınar and B¨ulent Aras and Emirhan Yorulmazlar, United States 

and the Gulf Crisis, HSF Policy Brief (New York: Humanitarian Studies 

Foundation, Vol. 1, No. 2, February 2018), p. 6. 

ل إلالت بةبٕ  يا لبلٕه َمُيخف ياسٕلد :ياخلٕجٕ  َي ةم  ي َرَبٓ  سٕهل ياأحلد خلا  إل مذ (4)

 -21(ل ص4112ن ياةالوٓ ل كالو31ُ)ياذَ  ا يامةكز ياعةبٓ األبحلث َدريا  ياسٕلالتل ياعذد 

22. 

(3) Antoine Vagneur Jones, Global Britain in the Gulf: Brexit and relations 

with the GCC, Notes de la FRS (Paris: Fondation pour la recherche 

stratégique, No. 13, July 2017), p.p. 7- 8.  
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. (0)مةطاػة الدػرؽ االوسػط ودػماؿ ااريايػا أكبر سوؽ لممةتجات البريطاةية اػ  عمػوـ
أك ر  7103ا  العاـ  التجاري بيف قطر وبريطاةيا التبادؿحجـ  اض   عف ضلؾ بمم

، كمػػػا وصػػػؿ عػػػدد الدػػػركات المدػػػتركة البريطاةيػػػة مميػػػارات جةيػػػ  اسػػػترلية  (5) مػػػف
( دػػػػركة ودػػػػممت مجػػػػاالت عممهػػػػا قطاعػػػػات 177)إلػػػػ   الاطريػػػػة العاممػػػػة اػػػػ  قطػػػػر

 .(7)تجارة والصحة والتعميـ و يرياالطاقة وال
( اػػ   جػػاي دػػارماوبةػػا   عمػػ  يػػضا الواقػػع أعمػػف السػػ،ير البريطػػاة  اػػ  قطػػر )

، ودعػػـ وقػػت ممكػػف، عػػف ر بػػة بريطاةيػػا اػػ  حػػؿ االزمػػة ب سػػرع 7103/ةيسػػاف/01
ومػف  .(2)الوساطة الكويتية، وأجر  لهضا الغرض اتصاالت مع اطراؼ االزمة لحمهػا 

اف قطػػر "(ليسػػوف كيةػػم)ايػػة باسػػـ الحكومػػة البريطاةيػػة قميمحد ػػة اإلأكػػدت المتجاةبهػػا 
حميػػػػػػؼ اسػػػػػػتراتيج  لبريطاةيػػػػػػا ألف البمػػػػػػديف تربطهمػػػػػػا ع قػػػػػػات جيػػػػػػدة اػػػػػػ  ملتمػػػػػػؼ 

"، واػػ  أحػػدث موقػػؼ لمحكومػػة البريطاةيػػػة المجػػاالت السياسػػية واالقتصػػادية و يريػػا
قػػؼ الحكومػػة اف مو  7104/اضار/1( اػػ  ليسػػوف كيةػػممػػف االزمػػة اللميجيػػة أكػػدت )ا

، الوسػاطة الكويتيػةحؿ االزمة عبػر الحػوار ودعػـ إل   دعتإض  البريطاةية لـ يتغير،
 .(2)مف دالؿ البيت اللميج  ي ت  واف حؿ االزمة ال بد اف

 الموقؼ ال،رةس  مف االزمة اللميجية: .ج 
حػػؿ إلػػ   الداعيػػة المبػػادرات 7102/حزيػػراف/1ايػػدت الحكومػػة ال،رةسػػية اػػ  

توتر، واػ  الماابػؿ راػض وزيػر اللارجيػة السػعودي )عػادؿ الجبيػر( األزمة وتهدلة ال

                                                           

  ي َرَبٕاا   اآ مرلرباا  ي ةماا  ياخلٕجٕاا ل أراالرٔة ل يأجلٌاالت ياسٕلااا  ياخلرجٕااااالاكلوٕه افلااال (1)

 .2(ل ص4112)ياذَ  ا مةكز ياجزٔةه الذريالتل ئلُ  

ملٕاالري) )ياذَ اا ا دير ياشااةدل  32صااحٕ   ياشااةدل ياااافةملريت ياريةٔاا   اآ بةٔيلوٕاال أفجاالَة  (4)

5/1/4115.) 

(3) Fazeena Saleem, Qatar-UK relations stronger despite siege: British 

envoy, The Peninsula Qatar Daily Newspaper (Doha: Dar Al Sharq, 11 

Apr 2018). 

صااحٕ   ياشااةدل يامفحذثاا  بلااا  ياحيُماا  يادةٔيلوٕاا ا خيااة  لٕااف ةااافةيإٔجٓ المملياا  يامفحااذه  (2)

 (.1/3/4115)ياذَ  ا دير ياشةدل 
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 أعمةػت اللارجيػة ال،رةسػية. كما (0)الوساطة ال،رةسية لحؿ األزمة بعديا د ةا  دالميا  
( برتػػراف بيزاةسػػوفعػػف تعيػػيف سػػ،يريا السػػابؽ لػػد  السػػعودية ) ،7102/ايمػػوؿ/5اػػ  

ا اف يػضا االلتيػار جػا  بسػبب كمبعوث ارةسا اللاص لمتعامؿ مػع يػضذ األزمػة، عمم ػ 
، ولمعراتػ  العمياػة كبار المسؤوليف ا  قطر والسػعوديةع قات الس،ير ال،رةس  مع 

إيماةويػػؿ لمػرليس ال،رةسػػ  ) مدػػترؾالصػح،  المػػؤتمر اللػ ؿ . و (7)المةطاػػة  بمم،ػات
 العاصػػػمة ال،رةسػػػية اػػػ  (تمػػػيـ بػػػف حمػػػد  ؿ  ػػػاة ) الدػػػي) أميػػػر قطػػػر( مػػػع مػػػاكروف
، أكػػػد الػػػرليس ال،رةسػػػ  عمػػػ  ت ييػػػدذ لموسػػػاطة الكويتيػػػة، 7103مػػػوز//ت1اػػػ   بػػػاريس

 .(2)وحؿ االزمة بالحوار، واف ارةسا عم  تواصؿ مع اطراؼ األزمة لمةع التوتر
الموقػػػؼ ال،رةسػػػ  مػػػف االزمػػػة اللميجيػػػة  أسػػػبابومػػػف الجػػػدير بالػػػضكر اف أيػػػـ 

 دور العامؿ االقتصادي.إل   يعود ا  جاةب كبير مة 
بر مست مر ا  ارةسا ماارةة  بدوؿ مةطاة اللمي  العرب ، وأيػـ إض تعد قطر أك

ما يميز االست مارات الاطرية ي  ةمويػا المتواصػؿ وتةػوع الاطاعػات المسػت مرة، ااػد 
( مميػػػار يػػػورو لغايػػػة العػػػاـ 21أك ػػػر مػػػف )إلػػػ   وصػػػمت حجػػػـ االسػػػت مارات الاطريػػػة

واللػػدمات عاػػارات ، كمػػا تةوعػػت مجػػاالت يػػضا االسػػت مار ودػػممت الطاقػػة وال7103
 (11، وواػػرت يػػضذ االسػػت مارات أك ػػر مػػف )الماليػػة واالتصػػاالت وال،ةػػادؽ والرياضػػة

دالػػػػؿ ارةسػػػػا، واػػػػ  الماابػػػػؿ وصػػػػؿ اجمػػػػال  الدػػػػركات ال،رةسػػػػية  لػػػػؼ ارصػػػػة عمػػػػؿا
الجاةػب ال،رةسػ  إلػ   ( دػركة تعػود ممكيتهػا21( مةهػا )211)إلػ   العاممة اػ  قطػر

حجػػػـ التبػػػادؿ قطػػػر، اضػػػ   عػػػف ضلػػػؾ بمػػػم  ( دػػػركة ت سسػػػت بالدػػػراكة مػػػع721و )
( مميار يورو، بؿ اف التبادؿ التجػاري بػيف 75الاطري أك ر مف ) -ال،رةس  التجاري

السػػةوات ب ماارةػػةمسػػتويات  أعمػػ  إلػػ   وصػػؿ 7103و 7102البمػػديف بػػيف العػػاميف 

                                                           

ل 3152ٔالض أعااةض  ااةَطٍل )ياعااذد صاحٕ   ي تداالرل ي ةماا  ياخلٕجٕا ا أةيمااب ٔساافةمة َياة (1)

2/1/4112.) 

صحٕ   ياشةدل يامدعُث يا ةوسٓ ااذَ  ياخلإد  لياشاةدلا باُده ياحاُير بإه خياة َياساعُدٔ   (4)

 (.12/4/4112اةَرٔ   ٓ إلخةب َخي )ياذَ  ا دير ياشةدل 

ياخلٕجٕاا ل  َكلااا  ياوداالء ياةَااإ  ااادُأىٕغل ماالكةَنا  ةوساال أالٔااذ ياُااالط  يائُفٕاا   اآ ي ةماا  (3)

1/2/4112. 
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ا اسػػتراتيجيا ال  ةػػ  العدػػر الماضػػية ، ممػػا يعةػػ  أف قطػػر تعػػد بالةسػػبة ل،رةسػػا دػػريك 
 .(0)ا عةهاله

 الموقؼ االلماة  مف االزمة اللميجية: .د 
ات الدوؿ االربع المااطعة لاطر واػرض الحصػار عميهػا، إجرا راضت الماةيا 

الكويتيػػة لحػػػؿ  جهػػود الوسػػاطةحػػؿ سػػمم  ل،زمػػة، كمػػا سػػاةدت الماةيػػا إلػػ   ودعػػت
لػػ  إ بزيػػارة (زيغمػػار  ابرييػػؿ)وزيػػر اللارجيػػة األلمػػاة  األزمػػة، اضػػ   عػػف ضلػػؾ قػػاـ 

، وتباحث مع اطراؼ األزمة والحموؿ ال،اعمػة 7102مةطاة اللمي  العرب  ا  تموز/
( وصػػؼ مطالػػب دوؿ الحصػػار بالمسػػت،زة زيغمػػار  ابرييػػؿإلةهػػا  األزمػػة، عممػػا  اف )

 . (7)جدا  واف بعضها يمس سيادة قطر
، واةػ  يجػب تعايػد  يػر ضػروريوعمي  رأت الماةيػا اػ  االزمػة اللميجيػة باةهػا 

متاةػػة الع قػػات االقتصػػادية بػػيف إلػػ   ، وُيعػػز  الموقػػؼ االلمػػاة ـ سػػيادة قطػػراحتػػرا
دػػممت  مميػػار يػػورو (75)لماةيػػا ااالسػػت مارات الاطريػػة اػػ  بمػػم حجػػـ إض  .(2)البمػػديف

والػػ  جاةػػب امػػت ؾ قطػػر لحصػػص مهمػػة  ،السػػيارات والبةػػوؾ والتكةولوجيػػاقطاعػػات 
دػركة ، ااػد اسػتحوضت دويتدػ  بةػؾف و  اػا اػولكسا  كبر  الدركات االلماةية م ؿ 

لماةيػة التػ  مػف دػركة سػوالر وورلػد اال%(  24عم  )قطر لتاةيات الطاقة الدمسية 
 .(2) لماةياامةت  لمطاقة الدمسية ا   يـتعد أ

أك ػػػػر مػػػػف إلػػػػ   اضػػػػ   عػػػػف ضلػػػػؾ وصػػػػؿ عػػػػدد الدػػػػركات االلماةيػػػػة اػػػػ  قطػػػػر 
لماةيا وقطر، ودممت ( دركة برأس مال  مدترؾ بيف ا007( مةها أك ر مف )211)

والكهربػػا  و يريػػا، كمػػا  وبةػػا  األة،ػػاؽ، متػػرو الدوحػػة مجػػاالت عمػػؿ يػػضذ الدػػركات
                                                           

ملٕاااالر ٔااااُرَ يااااافةملريت خيةٔاااا   اااآ  ةوساااال )ياذَ اااا ا دير ياشااااةدل  21صااااحٕ   ياشااااةدل  (1)

11/11/4112.) 

)ياذَ ا ا دير ياشاةدل إلاملوٕا  بلاذَ ا   اُ  ي ةما  ياخلٕجٕا   -مدل ةلت خيةٔا صحٕ   ياشةدل  (4)

1/2/4112.) 

ُٕٕٔه  ٓ صمُد خياةل أةجماً د. كاةٔ  يامالجةْل إىزٔل بٕلويُل دَر ياشةكلء ي َرَبٕٕه َيٖا (3)

 .3(ل ص4112أرلرٔة )ياذَ  ا مةكز ياجزٔةه الذريالتل 

ملٕاالر ٔااُرَ  جاا  ياااافةملريت ياريةٔاا   اآ إلاملوٕاال )ياذَ اا ا دير ياشااةدل  42صااحٕ   ياشااةدل  (2)

2/5/4112). 
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ومصػػادر  أمتػػد التعػػاوف البيةػػ  بػػيف البمػػديف ليدػػمؿ قطاعػػات التعمػػيـ وال اااػػة والبيلػػة،
. كما أعمف االمير )حمػد بػف لمي،ػة  ؿ  ػاة ( عةػد لاالػ  بالمستدػارة (0)الطاقة البديمة

" التاسػػػػع لمػػػػاة  ل،عمػػػػاؿ واالسػػػػت ماراال -المةتػػػػد  الاطػػػػري"( لػػػػ ؿميركػػػػؿأةجػػػػي  )
عػػػف عػػػـز قطػػػر عمػػػػ   7103/ايمػػػوؿ/2اػػػػ   اػػػ  العاصػػػمة األلماةيػػػة بػػػرليفالمةعاػػػد 

( مميار يورو لمسةوات اللمس الاادمػة اػ  االقتصػاد االلمػاة ، 01االست مار بايمة )
 .(7)لماةياامف أكبر المست مريف ا  وبضلؾ أصبحت قطر 

ا ػػػ الموقػػػؼ االوربػػػ  مػػػف االزمػػػة اللميجيػػػة اتسػػػـ بالحياديػػػة بسػػػبب اػػػ ف  وعموم 
ة الع قػػات التجاريػػة واالسػػت مارية التػػ  تػػربط الػػدوؿ االوربيػػة بالػػدوؿ اللميجيػػة، أيميػػ

اعمػػ  سػػبيؿ الم ػػاؿ تاػػدر االسػػت مارات الاطريػػة اػػ  كػػؿ مػػف بريطاةيػػا وارةسػػا والماةيػػا 
( مميػػار دوالر، ولهػضا ركػزت الػدوؿ االوربيػػة 5,42قرابػة ) 7102ايطاليػا لغايػة العػاـ 

 .(2)عم  احتوا  االزمة عبر الحموؿ الدبموماسية
يتضػػح اف قطػػر ةجحػت اػػ  توظيػػؼ اسػػت ماراتها الضػػلمة  سػػاسوعمػ  يػػضا األ
  والػػػدول ، وال سػػػيما لػػػد  الػػػدوؿ الغربيػػػة لتغييػػػر موق،هػػػا مػػػف قميمػػػعمػػػ  الصػػػعيد اإل

ا اف يػضذ إلػ   الوقػوؼأو  حيػاداالزمة اللميجية واباالها اما عم  ال جاةػب قطػر، عمم ػ
الػػػػدوؿ لػػػػديها مصػػػػالح تجاريػػػػة واسػػػػت مارات مهمػػػػة اػػػػ  عمػػػػوـ دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف 

اتهػػاـ قطػػر باالريػاب سيضػػع الدػػركات العالميػة لمػػدوؿ الغربيػػة اػ ف  اللميجػ ، وعميػػ 
تحت طالمة الجهات الداعمة ل رياب، مما جعػؿ دولهػا تتمسػؾ بالليػار الدبموماسػ  

 حؿ االزمة.ل

                                                           

ذَا  خياة )ياذَ ا ا دير صحٕ   ياشةدل ا ٕةول  ٓ بةإه   ياشةدا إلاملوٕل  ةٔغ مٍ  َمُثُد ا (1)

 .(14/2/4115ياشةدل 

ل 1212ملٕلريت ُٔرَ يافةملريت خيةٔ  جذٔذه بلاملوٕل )اىذنا ياعاذد  11صحٕ   ياعةبٓ ياجذٔذل  (4)

2/5/4112.) 

 .443ل ماذر ادق ركةيل ص4112يافرةٔة ياافةيإٔجٓ ياعةبٓ  (3)
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 الخاتمة
ف المتػػػػابع لمتطػػػػورات السياسػػػػية الاطريػػػػة ي حػػػػظ اةهػػػػا مػػػػرت بػػػػ  ث مراحػػػػؿ: إ
كاةػػت تتبةػػ  ة،ػػس مواقػػؼ وتوجهػػات إض    يػػ  مرحمػػة يمكػػف وصػػ،ها بالتبعيػػة،األولػػ

، والمرحمػػػػػة ال اةيػػػػػة يػػػػػ  مرحمػػػػػة االة،تػػػػػاح 0445السػػػػػعودية واسػػػػػتمرت حتػػػػػ  العػػػػػاـ 
ة  سياسات اك ر استا لية، واالةلراط المهـ ا  واالبتعاد عف التبعية لمسعودية، وتب

يػػة واسػػتمر يػػضا الوضػػع حتػػ   ػػورات مػػا قميمعمميػػات التسػػوية السػػممية لمصػػراعات اإل
بػػػػدأت السياسػػػػة الاطريػػػػة باالةغمػػػػاس إض  ،7100يعػػػػرؼ بػػػػالربيع العربػػػػ  اػػػػ  العػػػػاـ 

ل ػة مػع تدريجي ا ا  االحداث دوف االكت،ا  بدور الوسػيط، ومػف  ػـ بػدأت المرحمػة ال ا
، ويمكػػػف 7102تػػػول  االميػػػر الدػػػاب )تمػػػيـ بػػػف حمػػػد  ؿ  ػػػاة ( السػػػمطة اػػػ  العػػػاـ 

يػة والت،اعػؿ مػع تطوراتهػا، ممػػا قميموصػ،ها بمرحمػة التػدلؿ المبادػر اػ  االحػػداث اإل
  .قميمأوقع قطر ا  العديد مف المدك ت واالزمات السيما مع محيطها اإل

ا اف السياسة الاطرية ا  تعاممهػا مػع  يػة يؤدػر قميمالتطػورات السياسػية اإلعمم 
  المظمػػػة األولػػػية يػػػ : الركيػػزة أساسػػبوضػػوح اةهػػػا كاةػػت تعتمػػػد عمػػ   ػػػ ث ركػػػالز 

السياسػػػية واالمةيػػػة التػػػ  وارتهػػػا الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة لاطػػػر، والركيػػػزة ال اةيػػػة 
وريا اتتم ؿ باإلمكاةات المالية الضلمة الت  تمتمكها قطر والت  وظ،تها بما يعزز د

يػػػة والتطػػػورات السياسػػػية ايهػػػا، والركيػػػزة ال ال ػػػة الػػػدور قميمكوسػػػيط اػػػ  المةازعػػػات اإل
الاطرية وا  مادمتها قةاة الجزيرة ال،ضالية التػ  تػـ توظي،هػا  ع ـال،عاؿ لوسالؿ اإل

   والدول .قميمالسياسة الاطرية، وبما يعزز حضوريا اإل أيداؼبما يلدـ 
 وصل اليها فهي وأما أهم االستنتاجات التي ت

ات بػػػيف الػػػدوؿ لت اػػػاف األزمػػػة اللميجيػػػة كدػػػ،ت عػػػف حايايػػػة التااطعػػػات واال -0
اللميجيػػة، كمػػا كدػػ،ت بالوقػػت ضاتػػ  عػػف ضػػعؼ مةظمػػة مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ 
اللمػػػي  العربيػػػة عػػػف احتػػػوا  االزمػػػات دالػػػؿ دوؿ المةظمػػػة، بػػػؿ أصػػػبح سػػػمة 

ا االمريكيػة يػ  السػمة   واالحتما  بالمظمة الدوليػة وتحديػد  قميماالصط،اؼ اإل
 الغالبة لدوؿ المجمس.
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اف طبيعػػػػػػة توجهػػػػػػات السياسػػػػػػة اللارجيػػػػػػة الاطريػػػػػػة قػػػػػػد أوقعهػػػػػػا بالعديػػػػػػد مػػػػػػف  -7
 مػػاراتالمدػػك ت التػػ  لػػـ تاتصػػر مػػع الػػدوؿ اللميجيػػة والسػػيما السػػعودية واإل

 والبحريف، واةما امتدت لتدمؿ بعض الدوؿ وابرزيا مصر.
ة يػػ  الجمػع بػػيف المتةاقضػػات ابالوقػػت اف ايػـ مػػا يميػػز سياسػة قطػػر اللارجيػػ -2

لػديها ع قاتهػا الاويػة باسػراليؿ، كمػا ا ف  الضي ترتبط بع قة مع حركة حماس
اف قطر الت  لديها ص ت بحركات وتةظيمات ُمصة،ة باةها متطراػة واريابيػة 

 قد التحات بالوقت ضات  بالجهود الدولية لمحاربة االرياب.
وليػػة مػػػف االزمػػة اللميجيػػة اػػػ  تعزيػػز الموقػػػؼ يػػػة والدقميماسػػهمت المواقػػؼ اإل -2

إلػ   الاطري وا  الصمود اماـ دوؿ الحصار، وُيعز  ضلؾ ا  جاةب مهـ مة 
حجػـ الع قػات االقتصػػادية واالسػت مارات والتبػػادؿ التجػاري مػػع اطػراؼ االزمػػة 

 والسيما الاطرية مةها.
ةجحػػػت اػػػ  اف قطػػر ب،ضػػػؿ امكاةاتهػػػا الماديػػػة الضػػلمة وادارتهػػػا الدبموماسػػػية  -5

تجاوز ملاطر االزمة ا  حيف اف دوؿ الحصار لـ تػةجح اػ  اػرض دػروطها 
 ومطالبها عم  قطر.
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 المصادر
  المصادر باللغة العربية -أوالا 

 اللتب 
ابراييـ ابراييـ واراةؾ ياريغاف، االقتصاد الاطري الماض  والحاضر والمسػتابؿ )الدوحػة: 

 (.7107االماةة العامة لمتلطيط التةموي، 
  البحو  والدراسات

ال،ػاعميف،  ومواقػؼ السػياؽ :اللميجيػة واألزمػة األوروبػ  حسػيف، االتحػاد قاسػـ أحمػد -0
، كػاةوف 21، العػدد المركز العرب  ل،بحاث ودراسػة السياسػاتسياسات عربية )الدوحة: 

 (.7103ال اة  
ز الاطريػػػػة: ةمػػػػو متسػػػػارع وتعزيػػػػ-اإلمػػػػاـ محمػػػػد محمػػػػود، الع قػػػػات االقتصػػػػادية التركيػػػػة -7

 (.7103لمدراكة، تاارير )الدوحة: مركز الجزيرة لمدراسات، 
يػػػة )الدوحػػػة: مركػػػز الجزيػػػرة قميمتاػػػدير موقػػػؼ، تػػػ  يرات أزمػػػة اللمػػػي  عمػػػ  التوازةػػػات اإل -2

 .(7102لمدراسات، 
جمػػاؿ عبػػد ال، السياسػػة اللارجيػػة الاطريػػة: إعػػادة توجيػػ  أـ ضػػبط لإياػػاع، تاػػارير  د. -2

 (. 7102راسات، )الدوحة: مركز الجزيرة لمد
حسػػف ابػػو طالػػب، السياسػػة المصػػرية تجػػاذ اللمػػي ، السياسػػة الدوليػػة )الاػػايرة: مؤسسػػة  -5

 (. د.7102االيراـ، تموز 
، اتجايػػات السياسػػة اللارجيػػة األوروبيػػة اػػ  مااربػػة األزمػػة اللميجيػػةسػػاالكاةيف،  ستاسػػا -1

 (.7102تاارير )الدوحة: مركز الجزيرة لمدراسات، ايموؿ 
، الدوليػػة ع قػػات اللمػػي ، اػػ  سياسػػة قطػػر اللارجيػػة: االسػػتا لية واألمػػف سػػتي،ف رايػػت، -2

مركػػز الدراسػػات ، كميػػة الدػػلوف الدوليػػة بجامعػػة جورجتػػاوف قطػػر)الدوحػػة:  تاريػػر مػػوجز
 (.7105، 0، العدد يةقميمالدولية واإل

ترجمػػ  د. كػػريـ ، دور الدػػركا  األوروبيػػيف واآلسػػيوييف اػػ  صػػمود قطػػر، سػػيةزيا بيػػاةكو -3
 .)7103، تاارير )الدوحة: مركز الجزيرة لمدراسات، ماجريال
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اوض  الموقؼ األميرك  وتداعيات  المحتممػة عمػ  لممزيد يةظر وحدة تحميؿ السياسات،  -4
، المركػػز العربػػ  ل،بحػػاث ودراسػػة السياسػػات، تاػػدير موقػػؼ )الدوحػػة: األزمػػة اللميجيػػة

7102.) 
، سياسػػػات عربيػػػة اسػػػب واللسػػػالرإيػػػراف واألزمػػػة اللميجيػػػة: المك، محجػػػوب الزويػػػري -01

 (.7102، تموز 72)الدوحة: المركز العرب  ل،بحاث ودراسة السياسات، العدد 
محمود سمير الرةتيس ، الوساطة التركية لحؿ األزمػة اللميجيػة: ال،ػرص والمعوقػات،  -00

 (.7102تاارير )الدوحة: مركز الجزيرة لمدراسات، 
مركػػػػز )الدوحػػػػة:  مػػػػوجز سياسػػػػات ،7102مةتػػػػد  مركػػػػز بروكةجػػػػز الدوحػػػػة لمطاقػػػػة  -07

 (.7102، بروكةجز الدوحة
، سياسػػػػات عربيػػػػة )الدوحػػػػة: الدبموماسػػػػية الاطريػػػػة والتبػػػػار األزمػػػػة، ةػػػػواؼ التميمػػػػ  -02

 (.7102، تموز 72، العدد المركز العرب  ل،بحاث ودراسة السياسات
 ، تاػديرالموقؼ األميرك  مف األزمة اللميجيػة يػؿ مػف جديػدوحدة تحميؿ السياسات،  -02

 (.7102، المركز العرب  ل،بحاث ودراسة السياساتموقؼ )الدوحة: 
عػػاـ عمػػ  األزمػػة اللميجيػػة: كيػػؼ ةجحػػت قطػػر اػػ  يزيمػػة  ،وحػػدة تحميػػؿ السياسػػات -05

، المركػػػػز العربػػػػ  ل،بحػػػػاث ودراسػػػػة السياسػػػػات)الدوحػػػػة:  تحميػػػػؿ السياسػػػػات، الحصػػػػار
7103.) 

  التقارير
الاايرة: مركز االيراـ لمدراسات السياسػية ) 7102 -7102التارير االستراتيج  العرب   -0

 (.7105واالستراتيجية، 
)الاػػػػػػايرة: مركػػػػػػز االيػػػػػػراـ لمدراسػػػػػػات السياسػػػػػػية  7105التاريػػػػػػر االسػػػػػػتراتيج  العربػػػػػػ   -7

 .(7101واالستراتيجية، 
)الاػػػػػػايرة: مركػػػػػػز االيػػػػػػراـ لمدراسػػػػػػات السياسػػػػػػية  7102التاريػػػػػػر االسػػػػػػتراتيج  العربػػػػػػ   -2

 (.7103واالستراتيجية، 
)الاػػػػػػايرة: مركػػػػػػز االيػػػػػػراـ لمدراسػػػػػػات السياسػػػػػػية  ،7103ريػػػػػر االسػػػػػػتراتيج  العربػػػػػػ  التا -2

 (.7103واالستراتيجية، 



 ىى(3232لعامى)ا(/23(/العددى)9لمجلدى)/امجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالسواسوة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

37 

التاريػػر االسػػػتراتيج  الةصػػػؼ سػػػةوي ال ػػػاة  )الريػػػاض: مركػػػز اللمػػػي  العربػػػ  لمدراسػػػات  -5
 (.7102االيراةية، 

ت: : اللمػػي  بعػد لمػػس سػةوات مػف االةت،اضػػات العربيػة )الكويػػ7101ال ابػت والمتحػوؿ  -1
 (.7101مركز اللمي  لسياسات التةمية، جامعة اللمي  لمعموـ والتكةولوجيا، 

 اػػػػػ  زمػػػػػف األزمػػػػػة الة،طيػػػػػة اللمػػػػػي  واإلصػػػػػ ح االقتصػػػػػادي :7102ال ابػػػػػت والمتحػػػػػوؿ  -2
 (.7102، جامعة اللمي  لمعموـ والتكةولوجيا، مركز اللمي  لسياسات التةمية)الكويت: 

   الرسائل الجامعية
  لدولة قطػر اػ  الدػرؽ األوسػط دراسػة اػ  الجغراايػا قميمـ الغزال ، الدور اإلسارة جبار كري -

 (.7101ية، ةساةالسياسية )رسالة ماجستير، جامعة الم ة ، كمية التربية لمعموـ اإل
  الصحف

يراف توجهات مدتركة لزعزعػة اسػتارار المةطاػة، صػحي،ة الدػرؽ  -0 محمد العايض، قطر وا 
 (.72/1/7103، 02257األوسط )الرياض: العدد 

، مبعػػػوث أميركػػػ  يمتاػػػ  حركػػػة طالبػػػاف لمةاقدػػػة إةهػػػا  الصػػػراع، عػػػاطؼ عبػػػد المطيػػػؼ -7
 (.72/2/7103، 02231صحي،ة الدرؽ األوسط )الرياض: العدد 

زيػادة حصػة قطػر مػف اسػت مارات الغػاز : بعد قرار تطػوير حاػؿ الدػماؿصحي،ة لوسيؿ،  -2
 (.2/5/7102، 222العدد )الدوحة:  العالمية ل ؿ عاد العدريةيات

)لةػػػػػدف: العػػػػػدد  %011قطػػػػػر ُتممسػػػػػؾ االسػػػػػت مارات ل،جاةػػػػػب صػػػػػحي،ة العربػػػػػ  الجديػػػػػد،  -2
0541 ،3/0/7104.) 

 سػػػتراتيجيةقمػػػة اػػػ  اتػػػرة قياسػػػية تعػػػزز الع قػػػات اال 02قطػػػر وتركيػػػا صػػػحي،ة الدػػػرؽ،  -5
 (01/0/7103)الدوحة: 

األمػػػػػف  ات،اقيػػػػػات تعػػػػػاوف تدػػػػػمؿ 1صػػػػػحي،ة الدػػػػػرؽ االوسػػػػػط، الكويػػػػػت وتركيػػػػػا توقعػػػػػاف  -1
 (.05/4/7102، 02020واالقتصاد )العدد 

سػػػتراتيجية، قمػػػة اػػػ  اتػػػرة قياسػػػية تعػػػزز الع قػػػات اال 02صػػػحي،ة الدػػػرؽ، قطػػػر وتركيػػػا  -2
 مصدر سبؽ ضكرذ.

، 00130)لةػػدف: العػػدد باسػػت مارات  ووعػػود لميػػرة قطريػػا دعػػـ صػػحي،ة العػػرب، ال -3
01/3/7103.) 



 والدولوةىاإلقلوموةىادهابعأوى3202ىالعامىفيىالخلوجوةىاألزمةىأسباب 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

38 

صػػحي،ة العػػرب )لةػػدف: العػػدد ، ركيػػامميػػار دوالر مػػف قطػػر تك،ػػ  ت 05يػػؿ ، مػػارؾ بةتمػػ  -4
00142 ،20/3/7103.) 

التركػ ، صػحي،ة العػرب  االقتصػاد تةتظػر وعػورة أك ػر جمػدـ أتابػاي دػاةم ، مسػارات -01
 (.20/3/7103، 00142)لةدف: مؤسسة العرب العالمية لمصحااة والةدر، العدد 

يػػػا )لةػػػدف: بالماة ت يػػػورو اسػػت مارات قطريػػػة جديػػدةامميػػػار  01صػػحي،ة العربػػػ  الجديػػد،  -00
 (.3/4/7103، 0213العدد 

 سػػ،يرةا اػػ  بػػرليف ؿ الدػػرؽ: ألماةيػػا دػػريؾ مهػػـ ومو ػػوؽ لدولػػة قطػػرصػػحي،ة الدػػرؽ،  -07
 (.07/2/7104)الدوحة: دار الدرؽ، 

)الدوحػػة: دار  مميػػار يػػورو حجػػـ االسػػت مارات الاطريػػة اػػ  ألماةيػػا 75صػػحي،ة الدػػرؽ،  -02
 (.2/4/7103الدرؽ، 

)الدوحػة: دار  ألماةية بالدوحة حوؿ األزمة اللميجيػة -مباح ات قطرية صحي،ة الدرؽ، -02
 (.0/2/7102الدرؽ، 

)الدوحػػة: دار الدػػرؽ،  مميػػار يػػورو اسػػت مارات قطريػػة اػػ  ارةسػػا 21صػػحي،ة الدػػرؽ،  -05
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العػػدد دػػروطها )األزمػػة اللميجيػػة: ترامػػب يسػػت مر والريػػاض تعػػرض  صػػحي،ة األلبػػار، -02
2042 ،2/1/7102.) 

المتحد ػػة باسػػـ الحكومػػة البريطاةيػػة: قطػػر حميػػؼ إسػػتراتيج  لممممكػػة صػػحي،ة الدػػرؽ،  -03
 (.1/2/7104)الدوحة: دار الدرؽ،  المتحدة

)الدوحػػػة: دار  مميػػػارا   25الاطريػػػة اػػػ  بريطاةيػػػا تتجػػػاوز  االسػػػت مارات صػػػحي،ة الدػػػرؽ، -04
 (.4/0/7104الدرؽ، 

 (.02/3/7102)الدوحة:  مكتب طالباف دور قطري ةزي  لمس ـصحي،ة الدرؽ،  -71
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نباء العالمية   ولاالت اال
 .3/2/7104، دوؿ المااطعةإل   الريجاة  يوج  مف قطر رسالة، ؾوكالة أةبا  سبوتةي -0
مػػػاكروف: ارةسػػػا تؤيػػػد الوسػػػاطة الكويتيػػػة اػػػ  األزمػػػة وكالػػػة االةبػػػا  الروسػػػية سػػػبوتةيؾ،  -7

 .1/2/7103، اللميجية
نترنت   اال

 واةتاةػػامو،  اػػ  قادتهػػا مػػف 5 إطػػ ؽ ماابػػؿ أمريكيػػا جةػػديا تسػػمـ بػػ  بػػ  سػػ ، طالبػػاف -0
0/1/7102. 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/05/140531_us_afghan
istan_solder_free 

 وادػػةطف معهػػد جديػػدة، تجاريػػة مسػػارات إةدػػا إلػػ   قطػػر تسػػع  ةيوبػػاور، كيػػؼ سػػيغورد -7
 .7102األدة ،  الدرؽ لسياسة

http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/how-qatar-
seeks-to-establish-new-trade-routes 
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  الملخص
والبحريف  ماراتـ السعودية واإلادهدت مةطاة اللمي  العرب  أزمة كبيرة تم مت باي

وسػػاةدتها مصػػر وبعػػض الػػدوؿ باطػػع الع قػػات الدبموماسػػية مػػع دولػػة قطػػر، بػػؿ تطػػورت 
اض   عف حممة  ير مسبوقة  ارضت يضذ الدوؿ حصار ا اقتصادي ا عم  قطر،إض  االمور

يػضذ الػدوؿ، ولػـ تػةجح وسػاطات بعػض الػدوؿ اػ  وضػع حػد لهػضذ  إعػ ـدهدتها وسالؿ 
 .7102االزمة الت  استمرت مةض العاـ 

االزمػة اللميجيػة ويػ   أسبابالبحث يركز عم  محوريف مهميف ويما: ا ف  وعمي 
دور قةػاة و  ، قطر اللارجيػة سياسة وي :  سبابعديدة ولكف تـ التركيز عم  أبرز يضذ األ

الموقػػػؼ الاطػػػري مػػػف  ػػػورات ، و يةسػػػ مالػػػدعـ الاطػػػري لمحركػػػات اإلو  ، الجزيػػػرة ال،ضػػػالية
 .دور العامؿ االقتصاديو  ، )الربيع العرب (

يػػػػة والدوليػػػػة لهػػػػضذ االزمػػػػة والتػػػػ  أدػػػػرت قميموأمػػػػا المحػػػػور ال ػػػػاة  اهػػػػو االبعػػػػاد اإل
لػػـ تةحصػػر إض  اسػػتراتيجي ا واقتصػػادي ا،ة مةطاػػة اللمػػي  العربػػ  أيميػػبوضػػوح عمػػ  مػػد  

  واةمػػػا تعػػػدت لتدػػػمؿ تػػػدلؿ بعػػػض الاػػػو  الدوليػػػة المػػػؤ رة اػػػ  السػػػاحة قميمػػػبةطاقهػػػا اإل
 العالمية.

 لػػػػػواف: )االزمػػػػػة اللميجيػػػػػة، االريػػػػػاب، الربيػػػػػع العربػػػػػ ، اإلالللم     ات المفتاحي     ة
 المسمميف، الة،ط والغاز الطبيع ، قةاة الجزيرة ال،ضالية(
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ABSTRACT: 

The topic of this paper deals with the disputes among Gulf 

states during 2017. The Gulf region has witnessed a major crisis, 

which was the establishment of Saudi Arabia, the UAE and 

Bahrain and supported by Egypt and some countries to sever 

diplomatic relations with the State of Qatar, but things developed 

as these countries imposed an economic blockade over Qatar, as 

well as an unprecedented campaign witnessed by the media of 

these countries, to halt this crisis, which has continued since 2017. 

Therefore, this research focuses on two important topics: the 

causes of the Gulf crisis, which are numerous, but the foremost 

ones are the foreign policy, the role of Al-Jazeera satellite 

channel, the Qatari support for the Islamic movements, the 

country's position on the Arab Spring and the role of the economic 

factor. The second axis is the regional and international 

dimensions of this crisis, which clearly indicated the importance 

of the Gulf region strategically and economically, not confined to 

its regional scope, but extended to include the intervention of 

some influential international powers in the global arena. 

Keywords: Gulf Crisis, Terrorism, Arab Spring, Muslim 

Brotherhood, Oil and Natural Gas, Al Jazeera Satellite Channel. 

 


