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ول ان د "السياسة العرقية في الخليج( "Sectarian politics in the gulf) يزعم في كتابه فريدريك ويري 
: تلك الدول الكبير بينن الخيال إولذلك ف ؛المشتركةاألمنية الخليج متوحدة بقوة فهم التهديد المشترك واللغة 

تحدة هي اليات الموالو  الملكية السنية مشبع بالنفط والغاز والظروف السياسية االجتماعية متشابهة األنظمة
 ،ا  لدول الخليج متطابقة تقريب األمنيةالتحديات ن أخطوط الخيال تقودنا الى القول ب ،كثرأحليفة جميعهم و 
كثر أ وجيا  أيديول يحملون شكل  وهو حقيقة كونهم األمنية، كزي فريد في التهديدات شيء مر ورغم ذلك فهناك 

تضمنت هذه التهديدات الناصرية والبعثية  ،الخليج المعاصرعلى مدار تاريخ  ،عسكريا   تحالفا   من كونهم
تهديد  ي العالم العربي انبثقولكن ومنذ اندالع الثورات ف اإليرانية،من الورشة  عية الثوريةوالشيوعية والشي

حرين العربية والب هذا التهديد حسب فهم  السعودية واالمارات ؛جديد على بعض من دول الخليجأيديولوجي 
بية بعض من دول الخليج العر  على ا  وتهديدأيديولوجيا   هذا التنظيم ال يشكل تحديا   ،هم "االخوان المسلمون"

حدي هذا الت "،مجلس تعاون دول الخليج" منظمة العربية المتماسكة الوحيدةداء الأانه يقوض وحدة و  ،فحسب
 الذي يمثله التنظيم لبعض دول الخليج يشكل الخط الفاصل بين المتنافستين الكبيرتين على زعامة المنطقة

 (.العربية السعودية وقطر)

يولوجية أيدحول ميزات  تديران صراعا  ( وقطر العربية السعودية)لنفطية في الخليج الفارسي كبرى الدول ا
ة ن بشكل فعال في حركات الثورة المسماي  الدولتان كانتا مشاركت ،وجيوسياسية في العالم االسلمي السني

لكن كلتاهما تتبنيان مواقف ، 1033منذ ربيع العام األوسط نحاء الشرق أوالتي اندلعت في  ،"الربيع العربي"
التغيير غير الممتنع الذي تمر به إدارة لة طريقة أجتماعية سياسية مختلفة عندما يدور الحديث في مسا

ومن بين مجاالت  ،الحفاظ على الوضع القائم على حدودهابوفي المقابل لرغبة كل واحدة منهن  ،المنطقة
، ن"يمسلم"االخوان ال أيديولوجياذكير بالموقف من العودة والتيمكن ساسية في فهم كل من الدولتين الخلف األ

االسلم  ودعم منظمات(، الجزيرة)وكذلك قضية صياغة الروايات البارزة لقطر عبر القناة الفضائية التابعة لها 
داء أرتبطتان برباط وثيق ويؤثران على مهاتان النظرتان  ،في سوريا ومصر وخصوصا   ،المتطرفة في المنطقة

 .من المنطقةأوبالتالي على مجمل  ،مجلس التعاون الخليجي

كبر لمجلس التعاون منذ نشأته عام ن الصدع الحالي في العلقات بين دول الخليج هو التحدي األ أ يبدو
ة مارس في بداي اإلقليمية،للتهديدات األيديولوجي تتمثل بالفهم األعضاء لب الخلفات بين الدول  ،3043
والسبب  ،ربية السعودية والبحرين واالمارات العربية المتحدة عن استعادة سفرائها من قطرعلنت العأ 1034

درج أ )والذي ،الوحيد لعدم االتفاق كان الدعم المالي والسياسي الذي منحته قطر لتنظيم "االخوان المسلمين"
وفي مصر ومناطق  ،1034 في بداية مارس في العربية السعوديةاإلرهابية لتنظيمات ل على القائمة السوداء

 .لب التي حملها يوسف القرضاوي وكذلك المطا (،خرى أ
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ا لإلخوان بتأييدهأخرى ون دول عربية ؤ ونها الداخلية وشؤ ن قطر تدخلت في شإي القيادة السعودية فأحسب ر 
المناهضة للحكومة واالنتقادية التي تبثها الجزيرة ضد دول الخليج والشرق وبسبب التقارير  ،المسلمين
اء خارجية مجلس التعاون الخليجي وزر  ىالتق ؛زمة بوقت قصيربعد اندالع األ  من ابريل 38ـ في ال األوسط،

 تمس ال طارإانتهى اللقاء بإعلن رسمي بخصوص بلورة  ،طار مؤتمر قمة المجلسإفي  في الرياض
هذه النسخة الغامضة لم  األعضاء األخرى،و استقرار بقية الدول أمن أبمصالح و  األعضاءالدول  سياسات

المفاجئ ان الطريق الى المصالحة ما ومن غير  ،في المجلساألعضاء زمة بين الدول لل  تبدو كحل حقيقي
لعربية السعودية وافقت كل من ا 1034فمبر من نو  36ـ وفي ال ،والعملية لم تتم بعد، تزال غير ممهدة

ون ؤ ن وعدت قطر بعدم التدخل بشأعادة السفراء الى الدوحة بعد إواالمارات العربية المتحدة والبحرين على 
 .ن توقف االنتقادات االعلمية التي تبث عبر القنوات القطريةأو األعضاء، الدول 

ل موقف ودعم قطر للتنظيمات حو ،والذي استمر لثمانية شهور، القريبالصدع الى انتهاء  إشارةكان ذلك 
في " داعش"ان تقدم  ولكن يبدو ،المنطقية لهذه العمليةاألسباب هناك الكثير من  ،في المنطقة ةاالسلمي

هما  –دوالر للبرميل  80ـ نوفمبر عند حد التوقف في منتصف  الذي –سعار النفط أالعراق وسوريا وتهاوي 
تغيير على الأخرى علمة  ،الصعبة والتحديات المرتقبة األوقاتفي ظل مران اللذان رسما الحاجة الى التوحد األ

حة بين من المصالأسبوعين هي قرار مصر وقطر بفتح صفحة جديدة في العلقات بين البلدين بعد حوالي 
من مصر هو أعلنت قطر ان أ 1034من ديسمبر  13ـ في ال. في مجلس التعاون الخليجياألعضاء الدول 

القطري الشيخ  األميرديسمبر دعا  من 30ـ ففي ال ،كثر من ذلكأو  ،ن قطر وللمنطقة برمتهامر ضروري ألمأ
 ؛ردوغان الى العمل على تطبيع العلقات بين تركيا ومصرأثاني الرئيس التركي  لآتميم بن حمد بن خليفة 

رد االخوان ه طتجا لبين تركيا وقطر وموقف تركيا السبي ة كبرى على ضوء العلقات الحميمةهميأمر ولهذا األ
 .المسلمين من مصر

ذلك ان الفجوات بين الطرفين ما زالت عميقة  ،جميعها فمن المفترض ان االحتكاكات لم تختف   ؛لى هذاا  و 
ثرت على مواقفها وقدراتها على أالمنطقة خبرت عدة نكسات  فيفي المقابل التنظيمات االسلمية و  ،جدا  

م الزعي ،بتوقيف يوسف القرضاوي  مرا  أصدر االنتربول أ 1034من ديسمبر  5ـ في ال اإلقليم،العمل في عموم 
 تباعهأالف من مصر استخدمت القبضة الحديدية ضد التنظيم واعتقلت اآلن، لإلخوان المسلمي األيديولوجي
 الجرف"جراء عملية  وخصوصا   ،في العام المنصرمحماس تضررت بشكل كبير  ،البلد نحاءأفي جميع 

غيير مرت بت األخرى وتونس هي  ،كثر من المواجهات التي سبقتهاأالتي كانت على ما يبدو مميتة  "الصامد
ادة فوزه باستع" النهضةاإلسلمي "ينجح الحزب  الرئاسية والبرلمانية لماألخيرة ثناء االنتخابات أ ؛نموذجي

وفيما بعد فاز مرشح هذا  ،"نداء تونس"وفقد مكانه في البرلمان لصالح الحزب العلماني ، 1033من العام 
 .في انتخابات الرئاسة د السبسيئالحزب باجي قا
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 يبدو انهم ما يزالون  ؛جلس التعاون الخليجيدول م التي ما تزال قائمة بيناأليديولوجية رغم االحتكاكات 
 ثلمامو  – يجاد الرغبة في العمل على بلورة نمط فريد ومشترك في مواجهة التحديات الجديدةإقادرين على 

في ظل حقيقة كون  ،المحتمل ان المصالحة هي مصالحة مؤقتة فقط من –كان قد حدث في الماضي 
على  ،امام تسوية جميع القضايأطة بديناميكا المنطقة وبميزان القوى فما تزال الطريق طويلة مرتب االحتكاكات
و بين أ األعضاءن الصدع الحالي في الخليج يشير الى بداية عهد جديد في العلقات بين الدول إأي حال ف

 .والعربية السعوديةقطر 

حافل بتاريخ صلب وتأييد جماهيري في ا ، عام 40وي قائم منذ قهم تنظيم اسلمي  "المسلمون  االخوان"
البية دول غوساط أوك وقدر معين من القلق في التي تثير الشكاألساسية ولكن الحقيقة  ،كله اإلقليمنحاء أ

اته اسالتنبؤ بانعك مر يصعبأوهو  ،سلم في المنطقةالخليج هي ان التنظيم يمكن ان يقود الى تسيس اإل
ربية سيما الع وال ،هميته المركزية لدى دول مجلس التعاون الخليجيأهذا التخوف له  ،على منطقة الخليج

 .ة المتحدةالسعودية واالمارات العربي

والحركات المرتبطة به موجودة في هذه الدول منذ ان بدأت التسلل الى المنطقة  "االخوان المسلمين"تنظيم 
يما منذ اندالع س وال ،على القيادة الحالية حقيقيا   تهديدا  وتعتبر هذه التنظيمات  ،الستينات والسبعينات في
 ،مركزية لكي يتحول الى حكومات شرعية في دول المنطقة يستغل التنظيم االنتخابات كأداة "الربيع العربي"

ية ك بمثابة اشارات تحذيرية لغالبكان ذل ؛ا وصل الى السلطة عبر االنتخابات الشرعية في تونس ومصرعندم
 .دول الخليج

جهزة أزعة زع إمكانيةولديها  ،نظمة الخليجأ التي تتبناهااألسس تتناقض مع " االخوان المسلمين"يديولوجيا أ
ن عتفضل التنظيمات االسلمية التي تمتنع  ،وما زالت ،انت السعوديةك ،الدولة االماراتية الملكية في الخليج

 خصما  ة الذين تبنوا السياس "االخوان المسلمين"ترى في وهذا هو السبب في ان الرياض ، دخل في السياسةالت
حركة قوة ) األكثرالداخلية  من المعارضة ن جزءا  فإ اوعلوة على هذ ،يهدد سلطة الدولة ونموذجا   يديولوجيا  أ

 "االخوان المسلمون "النمط الخطير الذي يمثله  ،الصحوة االسلمية( تنبثق عن تنظيمات اسلمية سنية
وحقيقة ان قطر تشجع التدخل السياسي كضرورة لكون الجهاد العنيف يستبدل بالعمل االسلمي السياسي 

ابتغاء الحصول على حقوق سياسية وحقوق انسانية وحقوق  وشمال افريقيا وسطاأل الشرق  نحاءأفي جميع 
 ة.المواطن

ن آل سعود اتفاق بيأساس قيمت على أفالعربية السعودية  ،كلة القيادة السعودية هو هيئة سلطتهامصدر مش
 وذجا  عتبرونها نموي ،)العائلة الحاكمة( وبين رجال الدين الذين حولوا الدين الى جزء من السياسة السعودية

 السلفيين في المملكة قوة كبيرة وتأثير اجتماعين لرجال العلم المحافظين و إولهذا السبب ف اإلسلمي،للحكم 
المخاطرة  قريبا  ت وبذلك فككت نهائيا   ،وفي لقاء العربية السعودية قد فصلت قطر بين الدين والدولة ،وسياسي
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دين ال القل على رجأالقيادة السعودية لديها سيطرة  ؛الوضع الراهنفي األيديولوجي، يحتويها التحدي  التي
قوياء في الدولة مقارنة مع قطر التي ليس لديها رجال دين في مواقع مراكز القوة يتمتعون بتأييد جماهيري األ

 .واسع

ن إف يه على المستوى السياسنيزعمان ارايت  وستيفن ون الدولة بيرول باسكانؤ العالمان الخبيران في ش
سمح كبر على رجال الدين لديها، وال تأالدوحة تظهر سيطرة  ،من تركيا منها للعربية السعودية كثر قربا  أقطر 

 لهم بخلق بديل للعائلة الحاكمة ولسياساتها.

 في البعثة القطرية التابعة لجامعة "جورج تاون"البحوث االقليمية والدولية وحسب ماهران كمرابا مدير مركز 
ة عكس ما يجري في العربية السعوديعلى ، و صياغة مشاعر المعارضةأيس للدين أي دور في تصميم "ل فإنه

السبب في ذلك هو ان الدولة منحت االخوان المسلمين  ؛و االمارات العربية المتحدةأوالكويت والبحرين 
 في اخليان الرد على الهدوء الدذا كا  و  ،على انها الحل للتنظيم ودوليا   قليميا  ا  و  دم نفسها داخليا  وتق ،حصانتها

 س".مر ال يتعدى دفع ثمن بخن األإهو الغضب السعودي ف ا  قلب منطقة الهبة جد

ضمنت  ،ينيسي والدها السيااستقرار  مينأفي ت سهم كثيرا  أ يمكننا القول ان قطر دشنت نمطا  األساس على هذا 
وهو ان ، تمضي قطر بثبات نحو هدفها 13ـ في القرن ال ،منها بفضل التحالف مع "االخوان المسلمين"أ

 لإلخوان المسلمين آمنا   ملذا   ،وما زالت توفر ،وبذلك فإنها كانت ،تصبح دولة كبرى ورائدة في المنطقة
 اإلسلمية.تباع التنظيمات وأل 
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نما ا  و األخيرة، في الفترة  ذ ان ذلك لم يبدأ فعل  إ "،االخوان المسلمين"تجاه مهم ان نفهم مصدر موقف قطر 
ف جذور الخل ن،استغرقت من حينها في نوع معين من العلقات بينها وبين االخوا ا ،عام 50ن قبل حوالي م

ما ليستا وه، العربية السعودية واالمارات المتحدة وخصوصا  ، ين قطر وبقية دول الخليجب تكمن في العلقات
 ن".االخوان المسلمي"على قطر وعلى التزامها بتأييد  مثلن تهديدا  ت نولكنه ،في ذروة قوتهما

كان من بينهم رجال دين  ،شرعوا في الوصول الى قطر جماعات في الستينات "االخوان المسلمين"عضاء أ
هدف هذه  ،حينها تقريبا   والذي لم يكن قائما   ،يم الجهاز التعليمي القطري تصمومعلمون مسلمون ساهموا في 

وامر القيادة القطرية الناشئة من خلل رجال دين غير أخلق جهاز تعليمي مستقل ينفذ االستراتيجية كان 
ل الدين والتعليم برجامكن قطر من االمتناع عن االستعانة األسلوب هذا  ،مرتبطين بالعربية السعودية

الضرورة ب مر الذي كان من شأنه ان يؤدي الى بناء جهاز تعليمي مشابه في قطر التي كانتاأل ؛السعوديين
 ،الى قطر من مصر 3063ذه الفترة وصل في ه يضا  أويوسف القرضاوي  ،ستجري وراء السعودية وتتأثر بها

ية قام معهد تعليم الشريعة في الجامعة القطر أوبعدها بفترة متأخرة  ،ا  جديد دينيا   معهدا   دارأقام و أفي البداية 
 ".ناالخوان المسلمي"من  كثر تأثيرا  لدينيين األ ويعتبر اليوم بالطبع الزعماء ا ،وشغل منصب عميدها

تدريب و ، ميالجهاز التعلي قامةإسس لنفسه مكانة خاصة في قطر عبر أبشكل عام يمكن القول ان التنظيم 
ومع هذا يمكن القول انه ورغم تدفق  ،له كثرا   تباعا  أوالذين يمكن ان تجد من بينهم  ،المستوى القيادي

 ؛المثقفين ورجال الدين من "االخوان المسلمين" الى قطر وتدخلهم وتواجدهم في مؤسسات الدولة المختلفة
 :سبابأى الدولة لعدة علالتنظيم لم تصبح مهيمنة  أيديولوجيان إف

قطرية عائلة الحاكمة الوجذور ال ،بليقطر هي دولة يسيطر فيها االيمان باإلسلم الوهابي السلفي الحن :وال  أ
مؤسس الوهابية "محمد بن عبد  يضا  أوالتي ينحدر منها  (،بني تميم قبيلة)صل قبيلة واحدة أتعود الى 
بالنسبة  فرصة توفي المقابل اعتبر  ،ابطة كأداة لمنح الشرعية لسلطة عائلة تميماستخدمت هذه الر  ،الوهاب"

تجاه  احا  قطر انفت عقاب االنتماء الى الوهابية لم تبد  أفي  ،ركزي في قطرللعربية السعودية للقيام بدور م
ت ومع ذلك وثق ،م الى حد ماوازنت المناخ الديني العا" االخوان المسلمين"يديولوجيا أن أذ إ ،التحول الديني

كوث في يم من الموبتمكين  قادة التنظاأليديولوجيا، مر تأييدها لهذه في واقع األاإلقليمية الدوحة مكانتها 
معة لمدخل وفر لقطر ساهذا  ،من مثيلتها الوهابية كثر انتشارا  أ "االخوان المسلمين" ن شعبيةإلذلك ف ،قطر

 ،ية السعوديةفضل من العربأوهكذا جعلتها تبدو بصورة  ؛المختلفةاأليديولوجيات ح" تجاه الباب المفتو سياسة "
 ،ةفي السياسة الداخلي" االخوان المسلمين"تدخلت  كما ساهم هذا المدخل في الدفاع عن قيادة  قطر في وجه

 ه.فضل وجأن على ثبت جدواه الى اآلأوهو التصرف الذي 
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 ،ر"ون الداخلية لقطؤ ما يتدخلون في الش نادرا  حمد جميل عزام "االخوان المسلمون أدكتور ال ةفي مقال :ثانيا  
المقابل  في ،ال يحاول خلق معارضة فاعلةأو ، ال ينتقد التنظيم الحكومة القطريةألنوع من العلقات ضمن هذا ا

 ئه.راآيستخدم كقاعدة ثابتة للقيام بنشاطاته ونشر ، في قطر منا  آ ضمن التنظيم لنفسه ملذا  

االخوان "نها ترى في ال اإ ؛ورغم ان قطر هي دولة وهابية ولها علقات تاريخية مع العربية السعودية
فقطر تتبع سياسة تحد من الفرص  ،كثر من ذلكأو  ،داة للكفاح ضد الرياض حول زعامة المنطقةأ "المسلمين

ية هذا يعني من الناح ؛نجاز نفوذ محليإو أوالتي تمنحهم من تحقيق  ،ال الدينمام رجأالمؤسساتية المتاحة 
لذي يشكله ا التأثير الديني دفهو يستبع ،بالمقارنة مع السعوديةكثر علمانية أن النموذج القطري أالسياسية 

ا ثر بكثير من موقع خصمتهأكوهكذا ينصب قطر في موقع متقدم  ،وفي المواقف رجال الدين في السياسة
 .ومع طبقة المتعلمين المتدينين المسلمين   المستوعبين في حكمها ،السعودية

: قل بكثير وبشكل ملحوظ منه في العربية السعوديةأالديني في قطر  ن التأثيرإف ؛ومن الناحية المؤسساتية
وفي قطر ال يوجد شرطة دينية خاصة وال مدارس دينية  ،شرعية حكام قطر غير قائمة على طبقة رجال الدين

 رياضالمواجهة بين قطر وال يمكنك ان تصفلذلك  ؛وال من قبل جهة دينية معتمدة ،مدارة من قبل وزارة التعليم
عميد  نصاري عبد الحميد األ  نه نزاع بين قطر الوهابية البرغماتية وبين العربية السعودية الوهابية المحافظة.أب

ول و وهو من تزعم تغيير المذهب القطري في التسعينات قال في لقاء مع " ،القطرية كلية الشريعة في الجامعة
هم فأن أو  ،عصريا   كون أان  ستطيعأومع ذلك  ،مؤمنا   عتبر نفسي وهابيا  "أ 1001" في العام ستريت جورنال

 ة".لسعوديفق كما هو الحال في اأوليس لدينا ضيق  ،نأخذ باالعتبار التغييرات في العالم ،بشكل منفتحاإلسلم 

الخوان المسلمون" لم يدخلوا الى السياسة القطرية هو سيطرة الحكومة على اخر لكون "آوسبب مهم 
ن إف ؛وبشكل عام، جمعيات الصدقة والبنوك الغذائية والنوادي الرياضية وما شابه()ات االجتماعية المؤسس

ليهم التأييد إمر الذي يجذب وهو األ، التنظيم وتوابعه يقومون بأعمال الصدقة والرفاه المتنامي في كل المنطقة
لمجال كامل في افهناك تسيطر الحكومة بال ،مر كذلك في قطرالشعبي الكبير )كما في مصر( ولكن ليس األ

لتأييد وجمع ااألرض ونتيجة لذلك حرم التنظيم من القدرة على تحقيق سبل التحرك القوية على  ،االجتماعي
 .الواسعالجماهيري 

علقات  بإقامة وتسمح لهم ،ن وجود االخوان المسلمين في قطر ال يشكل معضلة للقيادة هناكأوالنتيجة هي 
تدقق  لقطريةالقيادة ا ،نثبتت جدواها الى اآلألعلقات تمثل مصلحة للجهتين و تلك ا ،تباع التنظيمأتكافلية مع 

 ،لخارجالتنظيم الى اأيديولوجيا ن توجه أو  ،في البلد تحت السيطرة "االخوان المسلمين"على تبقى تحركات 
 .للغاية قويا   وبذلك طورت سلحا   "الجزيرة"مثل قناة ة التأثير بأدوات شديد تسمح قطر للتنظيم

طر بشراكتها مع االخوان المسلمين يمكننا ملحظة تفويت الفرص المتوقعة من بين الميزات التي تحظى بها ق
لحكم )تونس ا علىير المرغوبة مع الدول التي يصارع فيها التنظيم وفروعه غللعلقات االقتصادية والسياسية 
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ينهم وكذلك ب، وخصومهم في تلك الدولاإلسلميين ( ودورها الوسيط بين أخرى ومصر واليمن وسوريا ودول 
 ة.بالنسبة لقطر في التنافس على زعامة المنطق مر يمثل امتيازا  أوهو  ،وبين الغرب
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، لمنطقةنحاء اأبدت قطر تأييدها المطلق لإلخوان المسلمين في جميع ؛ أالعربياندالع الثورات في العالم منذ 
كثر وأ ،في المنطقةأخرى ماكن أالمساعدات المالية الكريمة خاصتها تدفقت الى تونس والى مصر والى ليبيا و 

علمية اإللك اسست للروايات وبذ "،يرةالجز "وهي قناة  ،سلحتها فتكا  أكثر أحد أمن هذا فقد استخدمت قطر 
مفضوح وهو  سر ،خر في وجه العربية السعوديةأيديولوجيا آ تمثل تحديا   "الجزيرة"قناة ، التي مثلت مصالحها

 ملون مع البرامج االعلمية كعدو يهدد استقرارهمنهم يتعاأو  ،للنتقاد ان يتعرضو أن الزعماء العرب ال يحبون أ
ا تجاهها ان انتقاداته وخصوصا   ،بين السعودية وقطر صل  ألقناة في العلقات المزعزعة م الم تسه، السلطوي 
 األخيرة.في السنوات  تصاعدت كثيرا   صدقائهاأوتجاه 

ثها في والتي بدأت ب ،"العربية" قناة خاصة بها يضا  أدشنت السعودية  ؛القطرية "الجزيرة"وفي محاولة لموازنة 
اهدين ن عدد المشإمستقل ف وفق استطلع اعلمي قطرية،القناة النها فشلت في منافسة أر غي، 1001العام 

 ،من جميع القنوات العربية متحدة %14 ـكثر بأوشمال افريقيا األوسط اليومي للجزيرة في منطقة الشرق 
ى بعض لة علو غير مقبمعينة  لكي تقدم رواياتدوات الضرورية تمسك بجميع األ "الجزيرة"ن إوبناء  عليه ف

سبوع يبث برنامج أوككل  ،الدين في هذه القناة دور مركزي  ن دورإكثر من ذلك فأو  ،الجهات في المنطقة
 "،االخوان المسلمين"رجل الدين البارز من ، مهم يحمل اسم "الشريعة والحياة" باستضافة يوسف القرضاوي 

 عربية السعوديةفي ال كبيرا   تثير فتواه غضبا   ،برز في االسلم السنيصوات األحد األأيعتبر القرضاوي اليوم 
 .واالمارات المتحدة

ناة ن حوالي نصف العاملين في القأ األوسط"الشرق "زعم في صحيفة  فنديأالمفكر الليبرالي المصري مأمون 
واعد بينما ال تزال تستضيف ق ،م وتدعمهتشجع التنظين قطر إيه فأوحسب ر  ،منتسبون لإلخوان المسلمين

نها تصنع بذلك الصيغة المكتملة التي تمنع انتقام الزعماء العرب والهجمات من قبل المتطرفين إ ،مريكيةأ
 .من لنفسهاالعربية السعودية في المقابل فشلت في توفير األ اإلسلميين،

نحاء أي شتى فاإلرهابيين القطرية التي توفر الدعم لإلسلميين السياسة  خر للقلق السعودي نابع منآسبب 
جاراتها )سوريا والعراق  أوساطفي  العاملة اليوماإلرهابية ن تعود المنظمات أتخشى الرياض من  ،المنطقة

ديرات وزارة وفق تق مقاتل سعودي الى سوريا 3000 األقلخرج على ، ليهاإ جل  آ وأ عاجل   ومصر ولبنان(
الية هؤالء المتمردون سيمتلكون خبرة قت ؛ةكثر من ذلك بكثير وفق تقديرات مصادر غربيأو  ،الداخلية السورية

 ،د آل سعودرهابية ضإوتنفيذ هجمات األصلي للعودة الى بلدهم األيديولوجية وسيكونون مستعدين من الناحية 
في  في مناطق المملكةإرهابية عندما نفذ رجال القاعدة هجمات  ،وديةفي العربية السع ولقد كان لذلك سوابق

 .1006والعام  1001العام 
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قررت  1034من مارس  8ـ في ال، ى اتخاذ عدد من الخطوات القاسيةال دى بالسلطات السعوديةأهذا القلق 
جبهة ) السوريين وزارة الداخلية السعودية ان "االخوان المسلمين" وتنظيمين آخرين يقاتلن الى جانب الثوار

ن عطي السعوديون المقاتلوأاالعلن فقد  ووفقاإلرهابية، سيدرجون على قائمة التنظيمات  (النصرة وداعش
ن أي إف 1034صدر في فبراير  وفق قرار ملكي ،للعودة الى بلدهم ا  يوم 35في سوريا مهلة زمنية مدتها 

لذين ا م ان المملكة تؤيد الثوار السنةرغ ،تورطه في القتال خارج البلد سيكون عرضة للعتقال يثبتمواطن 
ات من قبل تنظيم نها تخشى من رد فعل عكسيأال األسد، إالسوري بشار  سقاط الرئيسإجل أيقاتلون من 

بحق كل من ينتسب  ا  عام 10لمدة وامر اعتقال أصدر الملك عبد هللا أ 1034في فبراير  ،الجهاد المتطرفة
ين اإلسلميخطوات تشير الى المخاوف السعودية من هذه ال ؛و يقاتل خارج حدود البلدإرهابي أالى تنظيم 

ذكر الى خر لم يآيوجد عنصر مهم  ،استقرارها الداخليويهددوا  ن يعودوا الى المملكةأسنيين المتطرفين بال
تؤدي بالعائلة المالكة الى الحذر الشديد تجاه التهديدات التي قد تزعزع استقرار قضية التوريث التي  :ناآل

 .السلطوية زمة في الرتابةأالمملكة في حال نشوء 
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ن أنهم أولئك الذين من شأ وخصوصا  اإلقليميين، لعلقات بين اللعبين ل صبحت مقياسا  أزمة السورية األ 
ليها إذا نظرنا إيديولوجية بين قطر والعربية السعودية المنافسة األ فهم سهلمن األ ،يكونوا في نفس المعسكر

 .الدائرة في سوريامن خلل عدسة موقفهما من المواجهة 

استغلت العربية السعودية الفرصة لتحسن  1033في ربيع العام  في سوريااألولى ن اندلعت الشرارة أمنذ 
من قطر المتنامي ألجم  وخصوصا   ،عاون الخليجيفي مجلس التاألعضاء مكانة زعامتها في وسط الدول 

خر للتدخل السعودي هو رغبتها في تأسيس آوسبب سري  ،على مستوى سياساتها الخارجية في المنطقة
نتصار على الجبهة الشامية للصراع بين السنة والشيعة مثل حالة السعودية جديد عبر تحقيق اال إقليمي ترتيب 
 .قةفي المنطاألمريكي هذه النقطة مهمة على وجه الخصوص في ظل االنخفاض الملحوظ للتدخل  ،يرانإمع 

لة نظيمات معتددعموا ت ،سدسقاط نظام األإتدخل السعوديون رغبة منهم في  ؛الثورة في سوريامنذ اندالع 
ي ربيع فومع ذلك  ،ةحرار الشام الذين حققوا نجاحات كبير أومتطرفة على حد سواء مثل جبهة النصرة وكتائب 

 السعودي والحوثيين وحزب هللااضطرت الرياض الى مقاطعة القاعدة وجبهة النصرة وداعش  1034العام 
عودية الس العربية ،على وحدة المملكة نهم شكلوا تهديدا  الك ذن؛ االخوان المسلمينصار هللا و أفي اليمن و 

مصالح  ،ويهددوا القيادة السعودية واالستقرار الداخلين يعود الجهاديون أوجدت نفسها في مواجهة المخاطرة ب
 واأليديولوجية.قطر  في سوريا مرتبطة بمجمل القضايا االستراتيجية واالقتصادية والسياسية 

كما  ،ي مع النظام السور  تمتعت قطر بعلقات جيدة نسبيا   ؛يمكن التأكيد انه وقبل اندالع الثورة في سوريا
تقاسم ن قطر تإالحقيقة ف جلأومن  ،الحليف المقرب من سوريا ،رانإيقات سوية مع ان تقيم عل يضا  أحاولت 

ساعدنا الحقيقة التي ت وهي ،("العربي"خليج الفارسي في جنوب الحقل الغاز ) يران مصدر دخلها الرئيسيإمع 
على  اظومع اندالع المواجهة في سوريا تدخلت قطر بهدف الحف ،على تفسير الخطاب الخاص تجاه طهران

 .لخارجيةكل ممتاز في سياساتها ابش الذين تستخدمهم طبعا  " االخوان المسلمين"تأييد  نفوذها في المنطقة عبر

ر عن عدة سفأمر الذي وهو األ، ت قطر كنفها على التنظيم وتوابعه في المنطقةبسط" الربيع العربي"ثناء أ
حت في استخدام فلأولذلك  اإلسلمية،التنظيمات  حصينة ضد ايديولوجيات فهي تقريبا   ،تجاههاإيجابية نتائج 
 .في المنطقة" االخوان المسلمين"عبر نفوذها 

مل ان ينجح أللثورة على األيام األولى منذ  تقريبا   بدأت قطر في تسليح الثوار السوريين ؛يابالنسبة لسور 
ت ن سياسة الطرفين انتهإونتيجة لذلك ف ،لى البلدوالسيطرة عاألسد سقاط نظام إفي  "االخوان المسلمون "
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ن منت قطر نفسها مأومع ذلك وبينما  ،الف الجهاديينآهلية شاملة مع ألى حرب إبتحويل الثورة السورية 
 .لم تفلح السعودية في فعل ذلك ودخلت الى حقبة تحد   واأليديولوجية؛الدينية  المشاكل
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الخليج  بين القوتين الكبيرتين المركزيتين فياأليديولوجية هلية في سوريا تثبت كيف ان الفوارق الحرب األ
يديولوجي التي مكن الخلوص بوضوح الى ان التحدي األياف، األطر ثرت على المواجهة وعلى سلوكيات أ

 ة.على تطورات االقليم الحالي ثر جدا  أعينها قد أتضعه دول مجلس التعاون الخليجي نصب 

لدول ن ام والتهديد الذي يواجه بعضا   ،الجديد بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجياأليديولوجي التحدي 
نطقة وتوابعه في الم "االخوان المسلمون "الذي يمثله تنظيم  السياسيإلسلم افي المجلس من قبل  األعضاء

وسط األ في ظل ضعف القوى الكبرى في منطقة الشرق  ،يخط خط "المجمعات المائية" في ديناميكا المنطقة
حا بن العربية السعودية وقطر تشقان طريقهما لتصإمنصرم فثناء العقد الأالتقليدية )مصر وسوريا والعراق( 

يهدد  جديدا   ا  يديولوجيأ خلقت تحديا  األوسط غيرات المنهجية في الشرق ن التإف ومع ذلك ؛القائدتان االقليميتان
المجلس  يفويسلط الضوء على المنافسة بين القوتين الكبيرتين  ،واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي منأ
 (.العربية السعودية وقطر)

 ،ةسحره المتنامي في عيون المواطنين في المنطقو  وشمال افريقيااألوسط صعود االسلم السياسي في الشرق 
في  مسهأكل ذلك  ؛وتقدم داعش في العراق وكذلك الحرب في سوريا ،الثلث األخيرةسيما في السنوات  وال

صاعد في ديناميكا المنطقة )تاألخرى ن للزوايا إوفي المقابل ف، س التعاون الخليجيداخل مجلتعميق الخلفات 
 والتي تعمق الى حد كبير القلق بشأن استقرار ،مريكا المتغير في المنطقة(أالمواجهة السنية الشيعية ودور 

م اإلسلون الخليجي من قبل الجديد على دول مجلس التعااأليديولوجي ن التهديد إلذلك ف ،من المنطقةأو 
نما على ا  و  ؛ولن يؤثر فقط على دول الخليج األكبر،هو التهديد الحقيقي  واالسلميين المتطرفين السياسي
اندالع مواجهة عسكرية علنية بين دول مجلس التعاون الخليجي تبدو  إمكانيةرغم ان  ،سرهاأالمنطقة ب

 .دط والبعيالمتوس الجديد ان يغير المناخ على المستوى األيديولوجي لتهديد ا ن بمقدور هذاإف ؛ضعيفة للغاية


