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صدر عن دار نرش جامعة قطر يف الدوحة الرتمجة العربية لكتاب "قطر واألزمة اخلليجية" Qatar and

 the Gulf Crisisملؤلفه كريستيان كوتس أولرخيسن ( ،)Kristian Coates Ulrichsenالعضو بمركز الرشق
األوسط يف معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس ،والعضو املشارك يف برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا
التابع للمعهد امللكي للشؤون الدولية .والرتمجة من حترير الريم العذبة ،وتقديم حمجوب الزويري ،مدير مركز
دراسات اخلليج ،كلية اآلداب ،جامعة قطر .صدر الكتاب يف نسخته اإلنجليزية سنة  2020عن دار نرش هرست
( ،)Hurst & co. Publishers Ltdوصدرت هذه الرتمجة العربية منه يف السنة نفسها.
يقع الكتاب يف  387صفحة ،ويلقي الضوء عىل أزمة اخلليج وردود فعل صناع القرار القطريني ،وينقسم
الكتاب إىل تقديم وقائمة اختصارات ومقدمة ،وثالثة أقسام كربى تتضمن تسعة فصول .يتناول القسم األول يف
ثالثة فصول السوابق التارخيية والسياق احلايل لألزمات بني الدول اخلليجية ،كام يتناول أزمة سحب السفراء يف
 2014ثم احلصار .أما القسم الثاين فيتناول يف مخسة فصول ،السياسة واملجتمع ،واالقتصاد والتجارة ،والطاقة
والبنية التحتية ،والشؤون اخلارجية واإلقليمية ،والدفاع واألمن .أما القسم الثالث فهو عبارة عن الفصل التاسع
الذي يمثل استرشا ًفا لعام .2022
كام يتضمن الكتاب ملح ًقا بقائمة مطالب دول احلصار ،ثم تتلوه قائمة من املراجع املتنوعة؛ من كتب ودراسات
ومقاالت صحفية وأوراق عمل وموجزات سياسية ورسائل دكتوراه ،وكذلك قائمة أخرى للوسائل اإلعالمية
املطبوعة السمعية البرصية ،ثم املدونات والبيانات الصحفية ،وكذلك نرشة أخبار دول اخلليج ابتدا ًء من 1981
إىل .2019

إن االطالع عىل هذا الكتاب يؤكد أنه كتاب جاء يف وقته املناسب؛ إذ يسهم يف إثراء النقاش والكتابات حول
أزمة اخلليج احلالية التي اندلعت يف  5يونيو  ،2017بداية من االدعاءات حول ترصحيات أمري قطر الشيخ متيم
بن محد آل ثاين عىل موقع وكالة األنباء الوطنية القطرية التي تم اخرتاقها؛ حيث أعلنت أربع دول ،هي السعودية
والبحرين واإلمارات العربية املتحدة ومرص ،فرض حصار جوي وبري وبحري عىل قطر .كان هذا التوتر السيايس
املفاجئ والصادم بني دول اخلليج يف منتصف شهر رمضان الكريم ،بداية لتوترات إقليمية شلت العالقات
الدبلوماسية والتجارية والروابط األرسية واالجتامعية واألخوية بني دول جملس التعاون اخلليجي ،وأحدث ً
رشخا
ومهدت لعودة
له أبعاد عديدة ،من الصعب رأبه يف املدى املنظور ،بالرغم من قمة العال  2021التي خففت التوتر ّ
العالقات إىل ما قبل األزمة احلالية.
يسلط هذا الكتاب الضوء عىل تطور األزمة ،وينقل األجواء االجتامعية والسياسية يف قطر قبل احلصار،
تصورا للردود واالسرتاتيجيات الرسمية نحو التحديات
وردود فعل صناع القرار القطريني جتاه األزمة ،ويضع
ً
التي تفرضها دول احلصار الرباعية العربية ،وذلك يف تسعة فصول مقسمة إىل ثالثة أجزاء.
يف املقدمة يبني أولرخيسن بدايات األزمة اخلليجية األخرية بعد اخرتاق موقع وكالة األنباء القطرية ،ونسبة
بعض الترصحيات للشيخ متيم أمري قطر ،وإعالن احلصار من قبل الدول األربع صبيحة اخلامس من مايو ،2017
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وتغريدات ترامب التي دعمت احلصار .ولكن أهم ما يف هذه املقدمة هو تركيز الكاتب عىل "أهم مقومات
استجابة السياسة القطرية" وكيف استجاب صناع القرار القطريون واملواطنون واملقيمون يف قطر أنفسهم للحصار
باإلجراءات واملبادرات ،ثم بعض التقارير والتحليالت الغربية ألزمة اخلليج ،التي ركزت عىل األسئلة املتعلقة
باجلغرافيا السياسية اإلقليمية ،التي شكلت املواجهة من حيث تأثريها عىل املصالح الغربية يف اخلليج العريب.
يف القسم األول الذي يتضمن ثالثة فصول ،يعرض الكاتب ألزمة حصار قطر  ،2017باعتبارها عملية
تتضمن توترات متعددة األبعاد بني دول احلصار الرباعية العربية وبني قطر .يف هذا القسم تناول الكتاب السوابق
التارخيية والسياق احلايل ،وتناقض املواقف يف املنطقة يف  ،2013وأزمة سحب السفراء يف  ،2014ثم 2017
وبداية احلصار .وحيمل هذا القسم تفاصيل غنية باملعلومات ،تفيد القارئ العام واملتخصص ،وبخاصة ممن ليس له
اطالع عىل التاريخ السيايس لدولة قطر ،وتشكل الدولة القومية يف قطر ،والتوترات اإلقليمية عىل املوارد واحلدود.
فهم عمي ًقا ألسباب وصول دول احلصار إىل أزمتها احلالية يف إعالهنا حصار قطر ،وحماوالت الوساطة
مما يوفر ً
الكويتية واألمريكية .ثم يتطرق الكتاب إىل تعاقب القادة يف دول اخلليج ،واجليل اجلديد من احلكام ،وبخاصة يف
دول اخلليج ،والتعقيدات املحتملة للتغيريات القيادية عىل املستقبل السيايس للخليج.

أما القسم الثاين ،فهو خمصص لتناول اسرتاتيجيات واستجابات النخب احلاكمة يف الدولة القطرية جتاه
احلصار يف مخسة جماالت رئيسة؛ السياسة واملجتمع ،االقتصاد والتجارة ،الطاقة والبنية التحتية ،الشؤون اإلقليمية
واخلارجية ،الدفاع واألمن .حيث يتناول الكاتب السياسات يف هذه املجاالت املذكورة ،وجيمع بني مصادر خمتلفة
حول احلصار ،بد ًءا من التحليل األكاديمي والتقارير واألخبار واملصادر عرب اإلنرتنت واملقابالت .لذلك ،فإن
هذا القسم من الكتاب يساعد القارئ عىل جتاوز الكم اهلائل من املعلومات عندما يتعلق األمر بفهم األزمة ،ودمج
قائمة الطلبات الثالثة عرش التي اشرتطتها دول احلصار مع اسرتاتيجيات قطر للتغلب عىل احلصار.

ففي فصل "السياسة واملجتمع" يصور ردود الفعل القطرية جتاه احلصار فيام يتعلقً ،
أول بالردود عىل مستوى
الدولة؛ يف البيانات الرسمية للنخب السياسية ،واالستجابات املؤسسية عىل املستوى الدويل ،من خالل اللجنة
الوطنية حلقوق اإلنسان ،واألمم املتحدة ،وحمكمة العدل الدولية ،ومعهد الدوحة الدويل لألرسة ،وجملس الطريان
املدين الدويل ،ومنظمة التجارة العاملية .وثان ًيا ،ردود الفعل املجتمعية للمواطنني واملقيمني ،والتضامن مع قرارات
الدولة ،والتصدي ملحاوالت إثارة الشك بني أفراد املجتمع؛ قطريني ومقيمني.

أما فصل "االقتصاد والتجارة"؛ فتناول االحتياطات التي اختذهتا الدولة القطرية لتقليل املخاطر االقتصادية
والتقلبات املالية ،من خالل زيادة أو إعادة توجيه حوافز االستثامر ،وإعادة هيكلة طرق التجارة .كام يعد اإلنتاج
املحيل جان ًبا آخر من اسرتاتيجيات الدولة بعد األزمة ،وهذا عن طريق حتفيز اإلنتاج املحيل وتشجيع مبادرات
"صنع يف قطر".
ويف الفصل السادس "الطاقة والبنية التحتية" ،يتناول املؤلف تفاصيل مثرية لالهتامم حول دبلوماسية الطاقة
يف قطر وردود الفعل عىل دول احلصار .وكيف حافظت قطر عىل خط أنابيب الغاز الذي يمتد بني رأس لفان
املجلة الدولية للقانون ،املجلد العارش ،العدد املنتظم الثاين ،2021 ،تصدر عن كلية القانون ،وتنرشها دار نرش جامعة قطر

229

والطويلة يف أبوظبي ،ومل تقم بقطعه ،بالرغم من أن قطر كان بإمكاهنا أن ترتاجع عن دورها يف هذا التعاون يف
جمال الطاقة (بدعوى القوة القاهرة) ،وتضع اإلمارات يف موقف صعب .ويورد املؤلف ترصيح وزير اخلارجية
القطري بأن قطر فضلت عدم االقرتاب من صنع سياساهتا عىل أساس العواطف .كام يعرض الكتاب للمعضالت
والتناقضات حول الواجبات القانونية لألطراف املعنية.
الفصل السابع" ،الشؤون اإلقليمية واخلارجية" ،يتناول أمثلة بارزة للخالفات والتحالفات اإلقليمية منذ
نسقت مع دول جملس التعاون اخلليجي ،لتخفيف التوترات
بداية ثورات الربيع العريب .ويشري املؤلف إىل أن قطر ّ

التي اندلعت عام 2013؛ ولكن ذلك مل يمنع من املزيد من التصعيد ،الذي كان وثيق الصلة بمامرسات القوة
والنفوذ يف املنطقة .ثم يتناول الكتاب دور قطر اإلقليمي ،باعتبارها دولة صغرية وفاعلة ،ويقارهنا بسنغافورة وديب،
كام يناقش الكتاب مقاربات قطر يف التعاون مع الواليات املتحدة ،ومسألة طالبان ،وممارسات االحتالل اإلرسائييل
يف فلسطني ،ويف غزة خاصة ،وجهودها الدبلوماسية حتت إرشاف مكتب االتصال احلكومي ،وكسبها للتأييد.

الفصل الثامن ،خصصه املؤلف ملوضوع "الدفاع واألمن" ،وكيف تعمل قطر عىل تعزيز التعاون احلايل مع
القوى الغربية ،وتنويع تعاوهنا العسكري ،من خالل عالقات جديدة مع دول مثل تركيا وروسيا والصني ،ومن
خالل حتسني صناعة الدفاع الوطني.

أما القسم الثالث؛ فإنه يضم ً
فصل واحدً ا هو الفصل التاسع ،وحيمل عنوان" :استرشاف عام  ،"2022ويتناول
استضافة قطر لفعاليات كأس العامل لكرة القدم  .2022ويركز بشكل أساس عىل مبادرات قطر إلدارة التحديات
املطروحة عىل املستوى الدويل بسبب وضعها كمضيف .ويناقش الفصل إطالق قناة ( )beoutQالسعودية الرياضية
كمنافس لقناة ( )beINالقطرية ،والضغوط عىل قطر بسبب تنظيمها هلذه الفعالية ،وردود قطر عىل وسائل اإلعالم
املعادية ،وقضايا حقوق العامل ،ونظام الكفالة ،وغريها.
يف ختام هذا العرض ،الذي تناولنا فيه فصول الكتاب ،يمكن القول إن هذا كتاب فريد يف موضوعه ،بالرغم
أساسا للخرباء واألكاديميني وطالب
من أن هناك من كتب عن أزمة حصار قطر .لكن ميزة هذا الكتاب أنه موجه ً
ً
مدخل عا ًما لفهم
أيضا يمثل يف بعض فصوله – خاصة القسم األول -
الدراسات املتخصصة يف اخلليج ،لكنه ً
منطقة اخلليج ،والعالقات املتداخلة بني دوله ،والصالت األرسية واالجتامعية والقومية بني أنظمته وشعوبه.
ً
مهم ملن يريد فهم أزمة اخلليج يف عمقها وشموهلا ،والتوترات اإلقليمية ،ويوفر
والكتاب يمثل
مدخل ً
مساعدة منهجية لفهم عميق للقضايا اإلقليمية املتنازع عليها ،التي كانت سب ًبا يف اندالع أزمة حصار قطر ،وذلك
لوفرة املعلومات التي يقدمها من مصادر متنوعة وثرية وموثوقة.
وقد صيغ الكتاب بلغة سهلة يف أصله اإلنجليزي ،كام أن ترمجته العربية ترمجة راقية ،سهلة الفهم ،متينة البناء.
ويطرح الكاتب أفكاره برصاحة ويدعمها بعرشات الوثائق والتوثيقات واملراجع ،ويسندها بمقابالت ومتابعة ملا
ينرش يف وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتامعي.
والكتاب غني باملصادر املتنوعة تارخيية وإلكرتونية ،واقتصادية واجتامعية وأمنية وسياسية ،ويمثل مسامهة
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فكرية وأكاديمية واسرتاتيجية مهمة ،تثري النقاش فيام يتعلق باخلليج العريب ،ومنظومة جملس التعاون اخلليجي،
والتطورات التي حدثت بعد حصار قطر ،والتحوالت يف املنطقة .كام يفتح الكتاب آفا ًقا جديدة للباحثني يف
طبيعة التوترات السياسية بني دول جملس التعاون اخلليجي ،واملقاربات املختلفة املمكنة لتناول مسائل االستقرار
اإلقليمي ،وأزمات القيادة يف دول جملس التعاون اخلليجي ،والتنافس بني خمتلف القوى يف املنطقة ،وخماطر الرصاع
وآفاق التعاون والوجود املشرتك.
وما يمكن أن نختم به ،هو أن هذا الكتاب كُتب بأسلوب شيق ،وفيه من املعلومات وطريقة التحليل والتفاؤل
نحو املستقبل ،ما جيعل قراءته ذات فائدة للباحث املتخصص ،وللقارئ العادي.
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