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ملّخ�ص
مارات العربية املتحدة وجمهورية م�صر العربية،  اأ�صدرت كل من اململكة العربية ال�صعودية ومملكة البحرين ودولة ا�إل
بتاريخ 5 يونيو 2017، بيانات منف�صلة �صد دولة قطر، ت�صمنت قطع عالقات الدول ا�أربع مع دولة قطر مبا 
فيها العالقات الدبلوما�صية، واإلمهال البعثة الدبلوما�صية القطرية 48 �صاعة ملغادرة بالدهم، ومنع دخول اأو عبور 
املواطنني القطريني اإلىل الدول ا�أربع، واإلمهال املقيمني والزائرين منهم مدة 14 يوًما للمغادرة، ومنع مواطني 
قامة فيها اأو املرور عربها. كما اأغلقت منافذها الربية والبحرية  الدول ا�أربع من ال�صفر اإلىل دولة قطر اأو ا�إل
واجلوية خالل 24 �صاعة فقط اأمام احلركة القادمة واملغادرة اإلىل دولة قطر، ومنعت العبور على جميع و�صائل 
جراءات القانونية وبالتفاهم مع الدول ال�صديقة وال�صركات  النقل القطرية القادمة واملغادرة، مع اتخاذ كافة ا�إل
قليمية من واإلىل قطر. هذه القرارات مّت تربيرها باأنها لدواٍع  الدولية، بخ�صو�ص عبورهم يف ا�أجواء واملياه ا�إل
واأ�صباٍب اأمنية واحرتازية، ذلك اأن دولة قطر متهمة من قبلهم بعدة اأمور منها: زرع بذور الفتنة وا�نق�صام داخل 
خوان امل�صلمني وحما�ص وطالبان  جمتمعات تلك الدول، واإليواء اأ�صخا�ص اإلرهابني ودعم تنظيمات اإلرهابية، كجماعة ا�إل
وداع�ص والقاعدة. تاأتي هذه الدرا�صة كمحاولة ��صتك�صاف مدى »العدل« اأو »الظلم« يف ح�صار اأو مقاطعة دولة 
ول: بيانات دول احل�صار وردود دولة قطر  قطر من قبل الدول ا�أربع. وت�صمل ا�أق�صام ا�أربعة التالية: الق�صم ا�أ
عليها، الق�صم الثاين: مدى ا�أزمة التي خلقتها بيانات الدول ا�أربع، الق�صم الثالث: املخالفات القانونية يف بيانات 

�صباب التي ُحملت عليها اإلجراءات الدول ا�أربع. الدول ا�أربع، والق�صم الرابع: حقيقة ا�أ
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Abstract
On June 5, 2017, the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), the United Arab Emirates (UAE), 
the Kingdom of Bahrain, and Egypt issued statements against the State of Qatar an-
nouncing the severance of ties, including diplomatic relations, with Qatar. The Qatari 
diplomatic mission was given 48 hours to leave those countries. Qatari nationals were 
banned to travel to KSA, UAE, Bahrain, and Egypt and Qatari residents and visitors were 
given 14 days to leave. The four countries also imposed in just 24 hours a land, air and 
sea blockade on Qatar claiming this a precaution due to security reasons and accusing 
Qatar of supporting “terrorist groups” such as the Muslim Brotherhood, Hamas, the Tali-
ban, ISIS and Al-Qaeda.This study highlights the “unjust” and “oppressive” aspect of the 
blockade on or the boycott of Qatar. It includes four parts: the first part showcases the 
statements of the blockading countries and Qatar’s response to them, the second part 
highlights the crisis generated by the statements of the blockading countries, the third 
part discusses the legal irregularities of these statements, and the fourth part explores 
the reasons behind the actions of the blockading countries.

Keywords: Qatar’s blockade; Legal justice; Political arbitrariness;  Arab and Islamic 
unity; Gulf Cooperation Council
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مقّدمة
 من املعلوم اأن املجتمع الدويل، يتكون من وحدات عديدة، تتمثل باأ�صخا�ص القانون الدويل، كالدولة واملنظمات والكيانات 
الدولية،1 ويتم التعامل والتوا�صل بني اأ�صخا�ص القانون الدويل من خالل العالقات الدولية،2 وبخا�صة العالقات ذات الطابع 
الدبلوما�صي، التي بداأت منذ القدم يف �صورة ُعرف دويل، ُثم وجدت طريقها، ب�صكل قوي و�صريح، اإلىل التقنني الدويل يف 
موؤمتر فَيّنا لعام 3.1815 ومن امل�صلم به اأن العالقات بني الدول متّر دوًما مبواقف � تخلو من ال�صد واملد على مدى 
الزمان4  تت�صعب معها مداخل العالقات الدولية ا�أخالقية وال�صيا�صية والقانونية والفل�صفية وا�قت�صادية والعلمية5. ومما � 
�صك فيه اأن العالقات الدولية يف تناٍم وتطوٍر م�صتمٍرّ بني الدول قدمًيا6 وحديًثا7، وبخا�صة تلك التي جتمع بينها الكثري من 
القوا�صم امل�صرتكة، كالتاريخ واجلغرافيا واللغة والعادات والتقاليد والدين، كما هو احلال بني دول جمل�ص التعاون اخلليجي. و� 
ريب يف عمق العالقات بني دول هذا املجل�ص، على كافة ا�أ�صعدة، ا�جتماعية وا�قت�صادية والتجارية وال�صيا�صية والدبلوما�صية 
وا�أمنية والع�صكرية وغريها. وقد توجهت �صيا�صة هذا املجل�ص على الدوام نحو التعاون لتطوير وتعميق الو�صائج وال�صالت بني 
�صعوبه، بغية ا�نتقال من مرحلة التعاون والت�صامن للو�صول اإلىل مرحلة ا�حتاد وا�ندماج، وقد جرى اإلعمال ذلك من خالل 
اإلبرام اتفاقيات عديدة، تتمحور حول التفعيل ا�إليجابي للعالقات بني كافة دول و�صعوب املجل�ص، كما �صرنى ذلك يف ثنايا 

هذه الدرا�صة.

 ُتعّد عبارة »اإلن العدل اأ�صا�ص امللك«، من اأكرث العبارات الت�صاًقا بحقوق ا�إلن�صان يف كل مكان؛ ذلك اأنها مقيا�ص ح�صاري، 
ومعيار ر�صائي يف اآن. فالعدل دعامة بناء ا�أمم، وحافظة حقوق املجتمعات وا�أفراد على حدٍّ �صواء. فكان العدل حمموًدا على 
ا،  مّر القرون. وعك�ص العدل هو الظلم الذي يهدم ا�أمم، ويخرق حقوق اجلميع. ولذا كان مذموًما على مدى القرون اأي�صً
وهذا جممع عليه منذ القدم. ولعل اأ�صد الظلم اأملًا ومرارًة، هو الظلم ال�صادر من »ذوي القربى«، �أنه يرتك جرًحا عميًقا، 

لي�ص من ال�صهل اأن متحوه حوادث ا�أيام. وهذا ما ق�صده ال�صاعر يف و�صف الظلم حني اأن�صد قائال8: 

      »وظلـم ذوي القربـى اأ�صــدُّ م�صـا�صـة       على املرء من وقع احل�صام املهند«.

ووجهة ل�صان حال هذه الدرا�صة، نحو ا�صتك�صاف مدى »العدل« اأو »الظلم« يف ح�صار اأو مقاطعة دولة قطر من الدول 
ا�أربع. وقد جاءت خطتها يف ا�أق�صام ا�أربعة التالية: 

الق�صم ا�أول: بيانات دول احل�صار ورد دولة قطر عليها.
الق�صم الثاين: مدى ا�أزمة التي خلقتها بيانات الدول ا�أربع. 

الق�صم الثالث: املخالفات القانونية يف بيانات الدول ا�أربع 
الق�صم الرابع: حقيقة ا�أ�صباب التي ُحملت عليها اإلجراءات الدول �أربع.

1. على �صادق اأبو هيف، القانون الدويل، الطبعة 12. من�صاأة املعارف با�إل�صكندرية، 2015، �ص. 37.
2. مارتن غريفي�ص وتريي اأوكا�هان، )املفاهيم ا�أ�صا�صية يف العالقات الدولية(، مركز اخلليج لالأبحاث بدبي 2008، �ص. 30. 

3. اإلبراهيم العناين ويا�صر اخلاليلة، )مبادئ القانون الدويل العام(، من�صورات كلية القانون بجامعة قطر، 2016، �ص. 329. 
4. انظر تف�صياًل يف ذلك موؤلف: بيري رينوفان وجان باتي�صت دوروزيل، (مدخل اىل تاريخ العالقات الدولية)، من�صورات بحر املتو�صط وعويدات، بريوت وباري�ص، الطبعة 

الثالثة، 1989، �ص. 3 وما بعدها، )ترجمة فايز كم نق�ص(.
5. ح�صن نافعة، )مبادئ عام ال�صيا�صية(، مكتبة الفالح، دبي، الطبعة ا�أوىل 2014، �ص. 424 وما بعدها.

6. بيري رينوفان وجان باتي�صت دوروزيل، املرجع ال�صابق، �ص. 7.
7. عمر عبدالعزيز عمر وجمال حممود حجر، )تاريخ العالقان الدولية يف الع�صر احلديث(، دار املعرفة اجلامعية با�إل�صكندرية، 2004، �ص. 17.

8. البيت من ُمعلقة ال�صاعر الفَحل »َطرفة بن العبد«، ويروق يل الدعوة اىل التو�صع يف معنى عبارة »ذوي الُقربي« جلهة امل�صاعر ا�إلن�صانية. مبعنى عدم 
ا على ُقربى »احلبيب« فهو من ذوي الُقربى »عاطفة«، وعلى ُقربى »اجلار« فهو من ذوي الُقربى  ح�صرها يف قربى »الدم والن�صب«، واإلمنا حملها اأي�صً
»جوارا«، وعلى ُقربى »ال�صديق«  فهو من ذوي الُقربى »�صداقة«، وعلى ُقربى »الزميل« فهو من ذوي الُقربى »زمالة« وهذا على �صبيل التمثيل � احل�صر.
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الق�سم الأول
بيانات دول احل�سار ورد دولة قطر عليها

اأوًل: بيانات دول احل�سار الأربع  �سد دولة قطر
اأ�صدرت كل من اململكة العربية ال�صعودية ومملكة البحرين ودولة ا�إلمارات العربية املتحدة وجمهورية م�صر العربية بتاريخ  5 

يونيو2017 بيانات منف�صلة �صد دولة قطر، وغردت جميعها، بكالم واحد، وبلحن واحد9.
اأما الكالم، كما هو معلوم، فقد ت�صمن »قطع عالقات الدول ا�أربع مع دولة قطر مبا فيها العالقات الدبلوما�صية واإلمهال 
البعثة الدبلوما�صية القطرية 48 �صاعة ملغادرة بالدهم، ومنع دخول اأو عبور املواطنني القطريني اإلىل الدول ا�أربع، ومتهل 
املقيمني والزائرين منهم مدة 14 يوًما للمغادرة، ومنع مواطني الدول ا�أربع من ال�صفر اإلىل دولة قطر اأو ا�إلقامة فيها اأو 
املرور عربها، واإلغالق كافة املنافذ الربية والبحرية واجلوية للدول ا�أربع  )خالل 24 �صاعة فقط( اأمام احلركة القادمة 
واملغادرة اإلىل دولة قطر، ومنع العبور جلميع و�صائل النقل القطرية القادمة واملغادرة، واتخاذ كافة ا�إلجراءات القانونية 

والتفاهم مع الدول ال�صديقة وال�صركات الدولية بخ�صو�ص عبورهم ا�أجواَء واملياه ا�إلقليمية من واإلىل قطر«.
ا – فقد متثل يف »ا�أ�صباب ا�أمنية  واأما اللحن امل�صاحب لهذه القرارات من الدول ا�أربع جمتمعة – كما هو معلوم اأي�صً
ا  وا�حرتازية«، متهمني دولة قطر باأنها تقوم »بتعزيز بذور الفتنة وا�نق�صام داخل جمتمعات« تلك الدول، وتوؤوي »اأ�صخا�صً
اإلرهابني« وتدعم »تنظيمات اإلرهابية«، كجماعة »ا�إلخوان امل�صلمني«10 و»حما�ص«11 و»طالبان« 12 و»داع�ص«13 و»القاعدة«.14 

ثانًيا: رد دولة قطر على بيانات دول احل�سار الأربع  
ردت دولة قطر على بيانات دول احل�صار ا�أربع بالقول: »اإلن هذه ا�إلجراءات غري مربرة وتقوم على مزاعم وادعاءات � 
اأ�صا�ص لها من ال�صحة«، واأن دولة قطر قد تعر�صت »اإلىل حملة حتري�ص تقوم على افرتاءات و�صلت حد الفربكة الكاملة، 
ما يدل على نوايا مبيته لالإل�صرار بالدولة، علما باأن دولة قطر ع�صو فاعل يف جمل�ص التعاون اخلليجي وملتزمة مبيثاقه 
وحترتم �صيادة الدول ا�أخرى و� تتدخل يف �صوؤونها الداخلية، كما تقوم بواجباتها يف حماربة ا�إلرهاب والتطرف«. و»اإلن 
اختالق اأ�صباب �تخاذ اإلجراءات �صد دولة �صقيقة يف جمل�ص التعاون لهو دليل �صاطع على عدم وجود مربرات �صرعية لهذه 
ا�إلجراءات التي اتخذت بالتن�صيق مع م�صر، والهدف منها وا�صح، وهو فر�ص الو�صاية على الدولة، وهذا بحد ذاته انتهاك 
ل�صيادتها كدولة، وهو اأمر مرفو�ص قطعًيا«، واأن »احلملة ا�إلعالمية ف�صلت يف اإلقناع الراأي العام يف املنطقة ويف دول اخلليج 

ب�صكل خا�ص وهذا ما يف�صر الت�صعيد املتوا�صل«.15 

 ثالًثا: مطالب الدول الأربع  ورد دولة قطر عليها 
بعد مرور �صهر تقريًبا من تنفيذ الدول ا�أربع  �إلجراءاتها اآنفة الذكر، تقدمت بالئحة من املطالب تت�صمن ثالثة ع�صر 
مطلًبا،16 ت�صرتط على دولة قطر القيام بتنفيذها حتى يتم رفع احل�صار عنها. وردت دولة قطر على املطالب املذكورة باأنها 

.http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1637278 :9. متوفر على الرابط التايل
10. تاأ�ص�صت يف م�صر على يد ح�صن البنا يف مار�ص عام 1928 كحركة تعتمد على الفكر ا�إل�صالمي اأيدولوجية لها، وتطالب بتحكيم  »�صرع اهلل« و»العي�ص 

يف ظالل ا�إل�صالم«، وهي غري م�صنفة كمنظمة اإلرهابية.
11. وهي اخت�صار حلركة املقاومة ا�إل�صالمية )حما�ص( وتقاوم ا�حتالل ال�صهيوين يف فل�صطني. ومت ا�إلعالن عن تاأ�صي�صيها يف 15  دي�صمرب 1987، وهي 

غري م�صنفة منظمة اإلرهابية، اإل� من قبل اإل�صرائيل واأمريكيا. 
12. وهي حركة قومية-اإل�صالمية �صيا�صية م�صلحة ن�صاأت عام 1994م.

13. وهو اخت�صار لتنظيم م�صلح ي�صمى »الدولة ا�إل�صالمية يف العراق وال�صام«. وتعود جذورة اإلىل عام  2004، ويتبنى اأفكاره من ال�صلفية اجلهادية اأيدلوجية 
له، وي�صعى اإلىل اإلعادة »اخلالفة ا�إل�صالمية وتطبيق ال�صريعة«. وم�صنف منظمة اإلرهابية.

14. تاأ�ص�صت يف اأغ�صط�ص 1988. وت�صعى اإلىل اإلن�صاء خالفة اإل�صالمية جديدة. وم�صنفة منظمة اإلرهابية.
15. قد �صكلت قرارات هذا املوؤمتر نفطة  ت�صامن حقيقية �صد ا�حتالل ال�صيهوين لالأرا�صي العربية وا�صتمروا بذلك يف جناح طيب، ودخلوا بتلك الروح 
الت�صامنية، حرب اأكتوبر عام 1973 ، ثم انفرط عقد العرب، ب�صبب قيام الرئي�ص امل�صري حممد اأنور ال�صادات، بزيارة اإل�صرائيل، يوم ال�صبت املوافق 19  

نوفمرب 1977، ومن ثم وقع معها اتفاقية كامب ديفيد يف 26 مار�ص 1979، وكانت الدافع ا�برز وراء اغتياله يوم 6 اأكتوبر 1981. 
16. وهذه املطالب كما مت ا�إلعالن عنها كا�آتي: 

اأوً�: اإلعالن قطر ر�صمًيا عن خف�ص التمثيل الدبلوما�صي مع اإليران واإلغالق امللحقيات، ومغادرة العنا�صر التابعة واملرتبطة باحلر�ص الثوري ا�إليراين من ا�أرا�صي 
القطرية، وا�قت�صار على التعاون التجاري مع اإليران مبا � يخل بالعقوبات املفرو�صة دولًيا واأمريكًيا على اإليران، ومبا � يخل باأمن جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية، وقطع اأي تعاون ع�صكري اأو ا�صتخباراتي مع اإليران.
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»غري قانونية، وتهدف اإلىل النيل من �صيادة الدولة، وطالبت باحلوار حلل ا�أزمة«. 

الق�سم الثاين
مدى الأزمة التي خلقتها بيانات الدول الأربع 

اأوًل: واجب الت�سدي للإجابة على بيانات الدول  الأربع
لي�ص من �صك اأن بيانات الدول ا�أربع  قد خلقت اأزمة كبرية، واأثارت اأ�صئلة كثرية، �صواء ب�صاأن عقالنيتها وتوقيتها ولغتها 
وحمتواها ونطاقها واأثرها ومرباراتها، ووجه احلقيقة فيها، والرابح منها واخلا�صر فيها، وكيفية اخلروج منها، وغري ذلك 

من ا�أ�صئلة. 
 بدايًة نقول: اإلن واجب الت�صدي لالإلجابة على ا�أ�صئلة املذكورة اآنًفا، وغريها من ا�أ�صلئة التي تثريها هذه ا�أزمة، َيبقى 
هم  بر�صم العرب كلهم جميًعا، خليجيني وغري خليجيني، حاكمني وحمكومني، و�ة اأَمر وَرعية. ذلك اأن »مثل املوؤمنني يف توادِّ
ى«.17 اإلذ من الواجب اأن  وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�صد اإلذا ا�صتكى منه ع�صو تداعى له �صائر اجل�صد بال�صهر واحلمَّ
َينطق املرء مبا هو حق، اإلن اأمكنه ذلك، اأو يف ا�أقل اأن َينطق مبا َي�صعر اأنه كذلك. �أن »ال�صاكت عن احلق �صيطان اأخر�ص، 

والناطق بالباطل �صيطان ناطق«.18 
لذلك نرى اأنه يجب اأن ت�صب اإلجابات ا�أ�صئلة التي تثريها هذه ا�أزمة البالغة اخلطورة، �صوب اإليقافها يف احلال، ومن ثم 
ال�صعي احلثيث للخروج منها باأقل اخل�صائر جلميع ا�أ�صقاء الفرقاء، والعودة بهم جميًعا اإلىل ما يجمعهم، وحل ما يفرقهم 
بالو�صائل ال�صلمية امل�صلَّم بها حملًيا واإلقليمًيا ودولًيا، ووفًقا للحقائق الواقعية، ومقت�صيات ا�إلن�صاف، وقواعد القانون، ودون 
اإلق�صاء اأو اإللغاء ا�آخر، وبعيًدا عن لغة العداء والعقاب؛ ذلك اأنها اأزمة بني ا�أ�صقاء يف اخليمة اخلليجية بداية ونهاية، واأن 
ا�صتمرارها جرمية على التاريخ واجلغرافيا وا�إلن�صان يف بلدان اخلليج العربية نف�صها، ويطال �صررها باقي البالد العربية 

وا�إل�صالمية جمعاء. 
ا�أمر الذي يقت�صي اأن جَتري مناق�صة اإلجراءات الدول ا�أربع بحق دولة قطر مبو�صوعية عالية، ومب�صوؤولية تامة، وب�صفافية 

ثانًيا: قيام قطر با�إلغالق الفوري للقاعدة الع�صكرية الرتكية اجلاري اإلن�صاوؤها حالًيا، ووقف اأّي تعاون ع�صكري مع تركيا داخل ا�أرا�صي القطرية.
ثالًثا: اإلعالن قطر عن قطع عالقاتها مع كافة التنظيمات ا�إلرهابية والطائفية وا�أيدولوجية وعلى راأ�صها )ا�إلخوان امل�صلمون وداع�ص والقاعدة وفتح ال�صام 
)جبهة الن�صرة �صابًقا( وحزب اهلل( واإلدراجها ككيانات اإلرهابية و�صمهم اإلىل قوائم ا�إلرهاب املعلن عنها من الدول ا�أربع واإلقرارها بتلك القوائم امل�صتقبلية 

التي �صيعلن عنها.
رابًعا: اإليقاف كافة اأ�صكال التمويل القطري �أي اأفراد اأو كيانات اأو منظمات اإلرهابية اأو متطرفة وكذا املدرجني �صمن القوائم ا�أمريكية والدولية املعلن عنها.

خام�ًصا: قيام قطر بت�صليم كافة العنا�صر ا�إلرهابية املدرجة والعنا�صر املطلوبة لدى الدول ا�أربع وكذا العنا�صر ا�إلرهابية املدرجة بالقوائم ا�أمريكية والدولية 
املعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم املنقولة وغري املنقولة حلني الت�صليم، وعدم اإليواء اأي عنا�صر اأخرى م�صتقباًل، وا�لتزام بتقدمي اأي معلومات 
ا عن حتركاتهم واإلقامتهم ومعلوماتهم املالية وت�صليم كل من اأخرجتهم قطر بعد قطع العالقات معها واإلعادتهم اىل اأوطانهم. مطلوبة عن العنا�صر، خ�صو�صً

�صاد�ًصا: اإلغالق قنوات اجلزيرة والقنوات التابعة لها.
�صابًعا: وقف التدخل يف �صوؤون الدول الداخلية وم�صاحلها اخلارجية، ومنع التجني�ص �أي مواطن يحمل جن�صية اإلحدى الدول ا�أربع، واإلعادة كل من مت جتني�صه 
يف ال�صابق مبا يخالف قوانني واأنظمة هذه الدول وت�صليم قائمة تت�صمن كافة من مت جتني�صه وجتنيده من هذه الدول ا�أربع، وقطع ا�ت�صا�ت مع العنا�صر 

املعار�صة للدول ا�أربع، وت�صليمها كل امللفات ال�صابقة للتعاون بني قطر وتلك العنا�صر م�صّمنًة با�أدلة. 
ثامًنا: التعوي�ص عن ال�صحاية واخل�صائر كافة وما فات من ك�صب للدول ا�أربع، ب�صبب ال�صيا�صة القطرية خالل ال�صنوات ال�صابقة، و�صوف حتدد ا�آلية يف 

ا�تفاق الذي �صيوّقع مع قطر.
تا�صًعا: اأن تلتزم قطر باأن تكون دولة من�صجمة مع حميطها اخلليجي والعربي على كافة ا�أ�صعدة )ع�صكرًيا و�صيا�صًيا واقت�صادًيا واجنماعًيا واأمنًيا( مبا ي�صمن 

ا�أمن القومي اخلليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الريا�ص لعام 2013 واتفاق الريا�ص التكميلي لعام 2014.
عا�صًرا: ت�صليم قطر كافة قواعد البيانات اخلا�صة باملعار�صني الذين قاموا بدعمهم وكذلك اإلي�صاح كافة اأنواع الدعم الذي قدم لهم.

حادي ع�صر: اإلغالق كافة و�صائل ا�إلعالم التي تدعمهما قطر ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر )على �صبيل املثال: موقع عربي 21، ر�صد، العربي اجلديد، مكملني، 
�صرق، ميدل اإلي�صت اآي. وذلك على �صبيل املثال � احل�صر(.

ثاين ع�صر: كافة هذه الطلبات يتم املوافقة عليها خالل 10 اأيام من تاريخ تقدميها واإل� تعترب �غية.
ثالث ع�صر: �صوف يت�صمن ا�تفاق اأهداًفا وا�صحة واآلية وا�صحة، واأن يتم اإلعداد تقارير متابعة دورية مرة كل �صهر لل�صنة ا�أوىل ومرة كل ثالثة اأ�صهر لل�صنة 

http://badil.info.  .الثانية ومرة كل �صنة ملدة ع�صر �صنوات
17. قد �صكلت قرارات هذا املوؤمتر نفطة  ت�صامن حقيقية �صد ا�حتالل ال�صيهوين لالأرا�صي العربية وا�صتمروا بذلك يف جناح طيب، ودخلوا بتلك الروح 
الت�صامنية، حرب اأكتوبر عام 1973 ، ثم انفرط عقد العرب، ب�صبب قيام الرئي�ص امل�صري حممد اأنور ال�صادات، بزيارة اإل�صرائيل، يوم ال�صبت املوافق 19 

نوفمرب 1977، ومن ثم وقع معها اتفاقية كامب ديفيد يف 26 مار�ص 1979، وكانت الدافع ا�برز وراء اغتياله يوم 6 اأكتوبر 1981. 
18. قد �صكلت قرارات هذا املوؤمتر نفطة  ت�صامن حقيقية �صد ا�حتالل ال�صيهوين لالأرا�صي العربية وا�صتمروا بذلك يف جناح طيب، ودخلوا بتلك الروح 
الت�صامنية، حرب اأكتوبر عام 1973 ، ثم انفرط عقد العرب، ب�صبب قيام الرئي�ص امل�صري حممد اأنور ال�صادات، بزيارة اإل�صرائيل، يوم ال�صبت املوافق 19  

نوفمرب 1977، ومن ثم وقع معها اتفاقية كامب ديفيد يف 26 مار�ص 1979، وكانت الدافع ا�برز وراء اغتياله يوم 6 اأكتوبر 1981. 
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حقيقية، يف ال�صكل واملو�صوع، يف ا�أ�صباب والنتائج، وا�أحكام واحللول، بعيًدا عن م�صاعر املودة اأو العداوة من طرف �صد 
طرف، اأو ا��صطفاف مع طرف �صد اآخر. 

ويقت�صي ذلك ا�إلنطالق من فح�ص جدلية ُح�صن نية الدول ا�أربع، ومدى جدية وخطورة خماوفهم من دولة قطر حتى قاموا 
مببا�صرة ا�إلجراءات اآنفة الذكر �صدها. ومن ثم النظر يف الراأي والراأي ا�آخر يف هذه ا�أزمة، وكالهما لي�ص م�صاألة مقد�صة، 
بل ينبغي اأن يو�صع راأي طريف ا�أزمة حتت امل�صرحة من اأجل فح�صه، وحتى َيبني منه الدخان ا�أبي�ص اأو الدخان ا�أ�صود، 

اأو على ا�أقل حتى يظهر مدى البيا�ص اأو مدى ال�صواد يف موقف الفرقاء يف هذه ا�أزمة. 
 

وُن�صجل ُمقدًما اأنه لي�ص من ال�صهل ا�إلجابة على ا�أ�صئلة التي ُتثريها هذه ا�أزمة، كما اأنه لي�ص من ال�صهل ا�تفاق على 
ا�إلجابة اإلن وجدت، ذلك نظًرا لتباين املواقف من حيث املبداأ، وتقاطع امل�صالح من حيث الواقع، و�ُصّح املعلومات الدقيقة 
ب�صاأنها، واختالف فهم العقول لها، وتذبذب نب�ص القلوب نحوها، ناهيك عن الو�صاو�ص امل�صبعة بال�صك و�صوء الظن والق�صد 

ال�صئ، وكوابي�ص املوؤامرة... 
يبدو اأن اجلهر بتحديد موقف من هذه ا�أزمة، ُمهمة حَمفوفة مبخاطر جدية، كو�صف املتكلم فيها با��صطفاف مع طرف 
�صد اآخر، اأو ت�صنيفه خطاأ على اأيدولوجية معينة، اأو اأنه �صاحب غر�ص. ناهيك عن احتمال و�صفه بال�صفات الرديئة، ونعته 

با�ألقاب ال�صلبية، وقد تكون املخاطر اأكرب واأ�صعب اإلذا كان �صاحب الراأي لي�ص من التابعية اخلليجية. 
وبالطبع � ندعي بتاًتا اأن لدينا اإلجابات على ا�أ�صئلة التي اأثارتها اأو ُتثريها بيانات الدول ا�أربع، وكل ما نن�صده يف هذا 
املقام، هو حماولة متوا�صعة ��صتقراء ما جاء يف تلك البيانات. يبدو اأن احتمال اإلجابة املرء على ا�أ�صلئة املذكورة اأنًفا، لن 

تخرج عن اإلحدى ا�إلجابات ا�أريع ا�آتية: »�« اأو»نعم« اأو »لعم« اأو »ل�صت اأدري«.

ثانًيا: من جهة التوقيت 
اأعلنت الدول ا�أربع  ح�صارها لدولة قطر، والنا�ص نيام، يف �صبيحة يوم 5 يونيو  2017. ويذّكر هذا اليوم امل�صوؤوم بهزمية 
)نك�صة( العرب19، اأمام دولة ا�حتالل )اإل�صرائيل( يف يوم 5 يونيو 1967 والتي ُتعرف بحرب ا�أيام ال�صتة، نتج عنها احتالل 
)اإل�صرائيل( جلميع اأرا�صي فل�صطني التاريخية، و»ه�صبة اجلو�ن ال�صورية« و»�صحراء �صيناء امل�صرية« و»منطقة الباقورة 
ا�أردنية«. ا�أمر الذي يثار معه الت�صاوؤل هل جاء احل�صار لتذكري العرب بتلك النك�صة، وهزميتهم النكراء فيها، وما حلق 

اإلرادتهم من َقهر، وما اأ�صاب كرامتهم من ُذل؟ وهل خلق نك�صة جديدة اإلىل م�صريتهم املثقلة باملتاعب اجلمة يفيد اأحًدا؟
اإلن �صريان اإلجراءات الدول ا�أربع، جاء مع جريان اأيام �صهر رم�صان املبارك )يونيو(، واإلقبال عباد اهلل على ا��صتزادة من 
العبادة يف ظالله. ا�أمر الذي يثار معه الت�صاوؤل، هل تعد بيانات الدول ا�أربع  تخلًيا من امل�صلمني عن احرتام حرمة ا�أ�صهر 

احلرم؟
كما اختلط ذلك التوقيت مع نفح الذكرى الطيبة حلرب العرب مع دولة ا�حتالل )اإل�صرائيل(، يف ال�صاد�ص من اأكتوبر 
197320، التي اظهرت بقوة – اأًيا كان الراأي فيها – رف�ص العرب للهزمية والقهر واملذلة21 من خالل التعاون والتكامل 

وا�لتزام بالالءات الثالث ال�صهرية »� �صالم و� اعرتاف و� مفاو�صات مع اإل�صرائيل« التي اأطلقوها من موؤمتر اخلرطوم يف 

19. قد �صكلت قرارات هذا املوؤمتر نفطة  ت�صامن حقيقية �صد ا�حتالل ال�صيهوين لالأرا�صي العربية وا�صتمروا بذلك يف جناح طيب، ودخلوا بتلك الروح 
الت�صامنية، حرب اأكتوبر عام 1973 ، ثم انفرط عقد العرب، ب�صبب قيام الرئي�ص امل�صري حممد اأنور ال�صادات، بزيارة اإل�صرائيل، يوم ال�صبت املوافق 19  

نوفمرب 1977، ومن ثم وقع معها اتفاقية كامب ديفيد يف 26 مار�ص 1979، وكانت الدافع ا�برز وراء اغتياله يوم 6 اأكتوبر 1981. 
20. قد �صكلت قرارات هذا املوؤمتر نفطة  ت�صامن حقيقية �صد ا�حتالل ال�صيهوين لالأرا�صي العربية وا�صتمروا بذلك يف جناح طيب، ودخلوا بتلك الروح 
الت�صامنية، حرب اأكتوبر عام1973 ، ثم انفرط عقد العرب، ب�صبب قيام الرئي�ص امل�صري حممد اأنور ال�صادات، بزيارة اإل�صرائيل، يوم ال�صبت املوافق 19  

نوفمرب 1977، ومن ثم وقع معها اتفاقية كامب ديفيد يف 26 مار�ص 1979، وكانت الدافع ا�برز وراء اغتياله يوم 6 اأكتوبر 1981. 
21. قد �صكلت قرارات هذا املوؤمتر نفطة  ت�صامن حقيقية �صد ا�حتالل ال�صيهوين لالأرا�صي العربية وا�صتمروا بذلك يف جناح طيب، ودخلوا بتلك الروح 
الت�صامنية، حرب اأكتوبر عام 1973 ، ثم انفرط عقد العرب، ب�صبب قيام الرئي�ص امل�صري حممد اأنور ال�صادات، بزيارة اإل�صرائيل، يوم ال�صبت املوافق 19  

نوفمرب 1977، ومن ثم وقع معها اتفاقية كامب ديفيد يف 26 مار�ص 1979، وكانت الدافع ا�برز وراء اغتياله يوم 6 اأكتوبر 1981. 
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1 �صبتمرب196722  اإلذ جنحوا يف تلك احلرب بالثاأر من عدوهم امل�صرتك، وا�صتعادوا �صيًئا من كرامتهم املفقودة.23 ا�أمر 
الذي يثار معه الت�صاوؤل، هل تعد بيانات الدول ا�أربع عدوً� للعرب عن التعاون والت�صامن والتكامل، والتحول عن اأعدائهم 

وا��صتدارة نحو اأ�صقائهم؟ 
 

يبدو اأنه يفوح من تلك البيانات، �صواء و�صفت باحل�صار اأو باملقاطعة، باأن دولة ا�حتالل )اإل�صرائيل( مل تعد بالن�صبة �أنظمة 
، فهو بالغ اخلطورة يف ظل احتاللها دولة عربية  احلكم يف الدول ا�أربع، العدو احلقيقي الوحيد لهم. وهذا اأمر اإلن �صَحّ
اإل�صالمية كاملة هي فل�صطني التاريخية24، واحتاللها جزًءا كبرًيا من »ه�صبة اجلو�ن ال�صورية«25 ناهيك عن يدها العليا 
يف »�صحراء �صيناء امل�صرية«26 حتت مظلة اتفاقية كامب ديفيد، و»منطقة الباقورة ا�أردنية«27 حتت مظلة اتفاق وادي 
عربة.28 وزد على ذلك نفوذها الذي � ينكر يف اأكرث من بلد عربي اأو اإل�صالمي، �صواء ب�صورة معلنة اأو ب�صورة �صمنية. 

ويبدو اأن التوقيت الزمني لبيانات الدول ا�أربع  ي�صكل ا�صتدارة عن دولة ا�حتالل )اإل�صرائيل( والتوجه �صد الدولة ال�صقيقة 
العربية امل�صلمة قطر. ا�أمر الذي يدفع للقول باأن العرب � يعتربون من عرب التاريخ البعيد والقريب، �أنهم يكررون نف�ص 

ا�أخطاء وي�صعفون اأنف�صهم باأنف�صهم، اأمام العدو احلقيقي لهم جميًعا. 

ثالًثا: من جهة اللغة 
غري خاف اأن بيانات الدول ا�أربع قد ُكتبت بكالم عربي اإل�صالمي ف�صيح متاًما، وبليغ جًدا، وحازم بقوة، وناطق مبا فيه، 
ذلك اأن على راأ�ص ُم�صدريها جمهورية م�صر العربية، رافعة وراعية �صمري العروبة، واململكة العربية ال�صعودية، رافعة وراعية 
�صمري ا�إل�صالم، وكال البلدين، ك�صائر البالد العربية وا�إل�صالمية، حمل احرتام وتقدير لدينا، ولدى �صائر العرب وامل�صلمني. 
ومت اإل�صناد تلك البيانات باأ�صانيد عديدة، وَت�صمنت اتخاذ اإلجراءات خطرية غري م�صبوقة، مت�ص كل عربي اأينما كان، على 
�صند من القول باأن العرب اإلخوة )قدمًيا وحديًثا(، �صاءوا اأم اأبوا، رغم مظاهر ال�صقاق والنزاع، كما مت�ص كل م�صلم على 
ا، رغم مظاهر ا�نق�صام واخلالف.  ا، كلهم جميًعا كالبنيان املر�صو�ص، �صاءوا اأم اأبوا اأي�صً �صند من القول باأن امل�صلمني اأي�صً
مقت�صى ذلك اأن يعا�صد العربي العربي، اإلعماً� للَمثل »ان�صر اأخاك ظاملًا اأو مظلوًما« مبفهومه القدمي الظامل، والذي اأ�صبح 
له مفهوم جديد عادل بعد اأن اأ�صبح حديًثا �صريًفا، ردده النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم(29، واأن ينا�صر امل�صلم امل�صلم، اإلعماً� 
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sa/noor/2525، املوقع الر�صمي ل�صماحة ا�إلمام اإلبن الباز رحمه اهلل، تاريخ الزيارة: 15/1/2018.
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ا امْلُوؤِْمُنوَن اإلِْخَوٌة«.30 وقد اأعز اهلل )تعاىل( العرب با�إل�صالم، فان�صهر العربي وامل�صلم مًعا، و� �صبيل  َ لقوله )تعاىل(: »اإلِمنَّ
ما معا لالإلن�صانية ح�صارة العرب وامل�صلمني التي ت�صهد لها اأركان املعمورة.  لالنفكاك بينهما، واأ�صبحا وجهني لعملة واحدة، وقَدّ
وا�أمر الذي يثار معه الت�صاوؤل يف �صاأن ال�صكل اللغوي لبيانات احل�صار اأو املقاطعة، هل خاطبت يوما الدول ا�أربع بهذه 
اللغة املو�صوفة، اأو حتى باأ�صعف من ذلك بكثري، دولة ا�حتالل )اإل�صرائيل( التي حتتل م�صرى امل�صطفى منذ عام 1967؟ 
وامل�صنفة بالعدو احلقيقي امل�صرتك للعرب وامل�صلمني اأجمعني، كما يعلنون، واخلالف معها خالف وجود، ولي�ص خالف نفوذ 
و� خالف م�صالح، ذلك اأنها خارج ال�صرعية بكل املقاي�ص31، وطارئة وُم�صطنعة ومغت�صبة لكامل جغرافيا فل�صطني من 
البحر اإلىل النهر. وهل خاطبت يوما الدول ا�أربع، باللغة املذكورة، جمهورية اإليران ا�إل�صالمية )اجلارة( التي حتتل جزًءا من 
جغرافيا ا�إلمارات )جزر طنب ال�صغرى وطنب الكربى واأبو مو�صى(؟32 وامل�صنفة بالعدو من وجهة نظر البع�ص، واخل�صم 
من وجهة نظر البع�ص ا�أخر، كما يظهرون اأو يبطنون. اخلالف معها يف احلالتني، تقاطع م�صالح، اأو خالف نفوذ، ولي�ص 

خالف وجود، ذلك اأنها دولة تاريخة اأ�صيلة يف املنطقة منذ القدمي البعيد. 
 يبدو اأنهم مل يفعلوا ذلك البتة على مدى العقود اخلم�صة املا�صية، بل تك�صف وت�صري احلقائق اجلديدة عن ال�صعي للتطبيع 
مع دولة ا�حتالل )اإل�صرائيل(، ومت توريطهم – بوعي منهم اأو بدونه  – يف اليمن، وغري اليمن، ويريدون الهروب اإلىل ا�أمام 
من خالل قفزة يف الهواء، � تقع على روؤ�صهم فح�صب، بل يطال �صررها العرب وامل�صلمني يف كل مكان، وُتوؤذي ا�أر�ص، 

وُتوؤمل النف�ص، وحُتزن القلب، وُتدمع العني.  
وعليه يبدو اأن ال�صياغة اللغوية لبيانات الدول ا�أربع، ُمثرية لل�صك والريبة يف ُح�صن نوايا ُم�صدريها، على �صند من القول 

اإلنها � تن�صد املطالبة بحق )اإلن وجد( فح�صب، بل تنطوي على ق�صد ا�أذى وال�صرر وا�إلق�صاء.

رابًعا: من جهة املو�سوع
 تقدم القول اأن بيانات الدول ا�أربع قد ت�صمنت قطع كافة عالقاتها مع دولة قطر، ومنع دخول اأو عبور املواطنني القطريني 
اإلىل اأقاليم الدول ا�أربع، ومنع مواطني هذه الدول من ال�صفر اإلىل دولة قطر اأو ا�إلقامة فيها اأو املرور عربها، واإلغالق كافة 
املنافذ الربية البحرية واجلوية، خالل24 �صاعة، اأمام احلركة القادمة واملغادرة اإلىل قطر، ومنع العبور جلميع و�صائل النقل 

القطرية القادمة واملغادرة. 
من الوا�صح اأن هذه البيانات، اأًيا كان وجه ال�صحة يف اأ�صبابها من عدمه، قد ذهبت اإلىل اأبعد مدى، �صواء جلهة حزمة 

ا�إلجراءات غري امل�صبوقة، اأو جلهة حجم توجيه ا�تهامات غري املعقولة.

وعليه فان غر�ص دول احل�صار من اإلجراءاتها واتهاماتها �صد دولة قطر، كما تنطق مفرداتها بكل و�صوح، يهدف اإلىل حتقيق 
اأحد اأمرين اأحالهما ُمر: ا�أول: اأن تلِوّح دولة قطر بالراية البي�صاء للدول ا�أربع، وهذا يعني بب�صاطة اأن تتنازل الدوحة 
عن �صيادتها، وت�صلم �صخ�صيتها ا�عتبارية ومقدراتها لتلك الدول، الثاين: اأن تنهار دولة قطر من هول املوقف ال�صادم، ثم 
يتم ال�صيطرة عليها. بالتايل حتقيق نتيجة واحدة هي ال�صعي احلقيقي نحو فر�ص الو�صاية على قرار الدوحة. وقد اأف�صلت 
الدوحة ذلك من خالل الثقة بالنف�ص، وظهر ذلك من خالل م�صلكها يف التعامل مع ا�أزمة باحلكمة املتميزة، والعقالنية 
الرزينة، والدبلوما�صية الهادئة. وجنت الدوحة بكل ذكاء من الفخ الرباعي، و�صمدت بكل كربياء اأمام الريا�ص والقاهرة واأبو 
ظبي واملنامة، وجنحت يف �صد ُغلو املخا�صمة، وناأت بنف�صها عن لغة العداء، وظهر ذلك جلًيا يف تالحم ال�صعب القطري 
مع وطنه، والتفافه حول قيادته. مل يعد ال�صيخ متيم جمرد اأمري لدولة قطر، بل اأ�صبح اأمريها الذي قادها للمجد يف نظر 
املواطنني واملقيمني �صواء ب�صواء، وجت�صدت مقولة »الراعي مع الرعية والرعية مع الراعي«، خا�صة بعد اأن مت ا�إلف�صاح عن 
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املطالب الثالثة ع�صر التي اأثارت ا�صتغراب العدو قبل ال�صديق، مما رفع اأ�صوات العديد من الدول برف�ص تلك ا�إلجراءات 
ت كل �صيء، دون ا�صتثناء ُيذكر اإلذ اأدت اإلىل تق�صيم الب�صر، واأتت على حق  بحق دولة قطر، واملناداة برفعها، كونها قد م�َصّ
املري�ص والطالب والزائر والعابر والعابد والتاجر وامل�صتثمر واملوؤيد واملعار�ص. و�صلت اإلىل منع دخول وخروج الدواء والغذاء، 
نَي َبلًَّة« �صرا�صة احلرب ا�إلعالمية امل�صاحبة لهذه ا�أزمة، اإلذ جنحت اإلىل �صب الزيت على النار، واأخذت جانب  وقد »زاَد الطِّ
التجريح بدً� من التحليل، والتعدي على الكرامات واملقامات بدً� من احرتامها، وتغذية لروح العداوة بدً� من املودة، والُغلو 
يف املخا�صمة بدً� من ال�صماحة ،33 والغلظة يف اخلطاب بدً� من الليونة، وكل ذلك خارج عن تقاليد ال�صحافة الر�صينة، 

ولي�ص من �صيم العرب، و� من قيم امل�صلمني، و� من ممار�صات الدول امل�صوؤولة.
 وا�أنكى اأن تلك الدول �صفتها كخ�صم يف ا�أزمة، ون�صبت نف�صها َحَكًما عليها يف اآن، فكيف يكون ال�صخ�ص خ�صًما وحكًما؟ 
هل يف ذلك منطق يذكر اأو عدل يتبع؟ وا�أنكى من ا�أنكى، اأن الدول اخلليجية الثالت )ال�صعودية وا�إلمارات والبحرين( 
قد قررت تاأثيم م�صاعر الب�صر اإلذا »تعاطفوا« مع دولة قطر، �صواء عرب و�صائل التوا�صل ا�جتماعي بتغريدات اأو م�صاركات، 
اأو باأي و�صيلة اأخرى »قوً� اأو كتابة«، وفر�صت عقوبة احلب�ص والغرامة على من يقوم بذلك34. � يخفى اأن هذا التجرمي 
ي�صادر حق التعبري، وفيه ج�صارة مرفو�صة على ال�صيحة امل�صهورة للفاروق عمر بن اخلطاب اأمري املوؤمنني يف وجه الوايل 
عمرو بن العا�ص �عتداء ابن ا�أخري على اأحد اأبناء الرعية يف م�صر، قائاًل له »متى ا�صتعبدمت النا�ص وقد ولدتهم اأمهاتهم 
اأحراًرا؟«.35 ولي�ص من �صك ان العقلية احلاكمة التي تفكر حما�صبة النا�ص على جمرد عواطفهم، � ُتب�صر بخري اأبًدا، بل 
تب�صر بالدخول يف ا��صتبداد املعنوي اإلىل جانب ا��صتبداد املادي املتغلغل يف كثري من ا�أنظمة العربية منذ ن�صاأتها وم�صتمر 

معها حتى اليوم.
ومل تكتف بع�ص دول احل�صار )ال�صعودية وا�إلمارات حتديًدا( باحلمالت ا�إلعالمية ال�صر�صة �صد القطريني، وفر�ص العقوبات 
�صد من يوؤيدهم، بل قامت بزج الفنانني يف وحل الفتنة، فغَنّى ال�صعوديون »علموا قطر«، وغَنّى ا�إلماراتيون »قولوا لقطر«، 
واهلل ي�صرت من غناء من مل يغن بعد. و� يخفى اأن ذلك يوؤذي النف�ص الب�صرية التي جبلها اخلالق على ال�صالم واملحبة 

والتاآخي، ما ا�صتطاعت اإلىل ذلك �صبياًل.
ومن اجلدير بالذكر اأنه يثار الت�صاوؤل ب�صاأن الطبيعة القانونية لهذه ا�أزمة،36 جلهة هل ُتعد »ح�صاًرا« اأم ُتعد جمرد 
»مقاطعة«؟ وا�إلجابة على ذلك، تقت�صي تعريف احل�صار، وتعريف املقاطعة، من اأجل الوقوف على احلدود التي تف�صل بني 
ا�أمرين. فاحل�صار يعني الّت�صييق على بلد من البلدان مبختلف الو�صائل. واأما املقاطعة فتعني ممار�صة اأعمال غري وّدية 
وخارجة عن مفهوم ح�صن النية يف التعامل بني الدول يف العالقات الدولية.37 عليه، منيل اإلىل القول اإلن ما تتعر�ص له دولة 
قطر يدخل يف مفهوم احل�صار، يخرج من مفهوم املقاطعة، �أن اإلجراءات الدول ا�أربع، جتاوزت حدود املقاطعة الدبلوما�صية 

وا�قت�صادية، و�صملت كل �صيء، حتى العمل على تغيري احلكم بالقوة.
جتدر ا�إل�صارة اإلىل اأن ح�صار اأو مقاطعة الدول ا�أربع  لدولة قطر، وكذلك مطالبها، �صواء جلهة التوقيت اأو اللغة اأو املو�صوع 
اأو ا�أدوات اأو الو�صائل، قد جنحت اإلىل اأبعد مدى، كونها مل تقف عند حدود املعقول، اإلمنا دخلت اإلىل دائرة الالمعقول، 
بق�صد اإلحلاق اأق�صى ا�إل�صرار بدولة قطر، وا�إل�صاءة اإلىل �صمعتها، و�صرب جناحها يف الداخل واخلارج، غرية وح�صًدا لها من 
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�صقيقاتها، كفعلة اإلخوة يو�صف بالنبي يو�صف )عليه ال�صالم(.38
ولذلك ميكن و�صف احل�صار اأو املقاطعة بال�صغب ال�صيا�صي يف ا�جتاه غري ال�صحيح، يوؤذي املجتمعات  اخلليجية، ويفتق 
الن�صيج ا�جتماعي لالأ�صرة والعائلة والع�صرية والقبيلة الواحدة يف اخلليج العربى. ا�أمر الذي يقت�صي العمل �صوب رفع 
احل�صار واإلزالة اآثاره من كل امرئ ي�صتطيع اإلىل ذلك �صبياًل، اإلعماً� حلديث الر�صول )�صلى اهلل عليه و�صلم(: »من راأى 

منكم منكًرا فليغريه بيده، فاإلن مل ي�صتطع فبل�صانه فاإلن مل ي�صتطع فبقلبه وذلك اأ�صعف ا�إلميان«.39

الق�سم الثالث
املخالفات القانونية يف بيانات الدول الأربع 

اأوًل: من جهة القانون الداخلي
ا �صريحًة على التعا�صد والتكامل والوحدة اجلغرافية والوطنية وا�إل�صالمية  تت�صمن د�صاتري دول احل�صار ا�أربع40 ن�صو�صً
وا�رتكاز على القوا�صم امل�صرتكة بني هذه البالد العربية والعباد فيها، وجتنب التعار�ص والفرقة والعداوة، على �صند من 
القول باأنها دول عربية اإل�صالمية ذات �صيادة تامة، العربية لغتها الر�صمية، و�صعبها جزء من ا�أمة العربية،41 ا�أمر الذي 
يغدو معه، اأن اإلجراءات الدول ا�أربع بحق دولة قطر – وب�صرف النظر عن �صحة اأو بطالن احلجج التي مت �صوقها لتربير 
تلك ا�إلجراءات، وب�صرف النظر عن الو�صف القانوين لتلك ا�إلجراءات باحل�صار اأو املقاطعة – ُتعد تعدًيا �صاماًل على �صيادة 
دولة قطر � مُيكن تربيره البتة. ذلك اأنها تتعار�ص بقوة مع املبادئ الد�صتورية للقوا�صم امل�صرتكة املُجمع عليها يف الدول 

ا�أربع، و�صائر د�صاتري الدول العربية ا�أخرى.42

ثانًيا: من جهة ميثاق جمل�ص التعاون اخلليجي والتفاقيات املربمة حتت مظلته
 يربط جمل�ص التعاون اخلليجي43 بني الدول ا�أع�صاء فيه44، بروابط وثيقة للغاية، معززة باملبادئ امل�صرتكة بينها والقوا�صم 
اجلامعة لها45، وال�صري مًعا على درب حتقيق التن�صيق والتكامل والرتابط والوحدة46 والعمل على تعميق وتوثيق ال�صالت 
بني البالد والعباد، اإلذ ي�صعى هذا املجل�ص اإلىل حتقيق اأهداف طموحة، � تخ�ص اخللجيني فح�صب، بل ي�صاركهم فيها 
العرب بد�لة ما جاء يف ميثاق جامعة الدول العربية، كما ي�صاركهم فيها امل�صلمون بد�لة ما جاء يف ميثاق منظمة التعاون 
ا�إل�صالمي. ويلتقون بذلك يف جوانب كثرية ومهمة مع ميثاق ا�أمم املتحدة وا�إلعالن العاملي حلقوق ا�إلن�صان، حتت مظلة 
القانون الدويل على وجه ا�إلجمال47. وقد حقق املجل�ص جناًحا �فًتا يف توثيق العالقات ا�جتماعية وا�قت�صادية والثقافية 

38. �صورة يو�صف. 
39. رواه م�صلم )49( عن اأبي �صعيد بن اخلدري. 
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45. ديباجة جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربيـة.

46. املـادة الرابعـة من النظام ا�أ�صا�صي ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربيـة.
47. وقد يقول قائل: اإلن اأهداف هذه املواثيق � ترى النور يف الواقع، وتغدو جمرد اأهداف رنانة، تتزين فيها املواثيق دون اأن ُيعمل بها. وهذا القول اإلن 
وجد، ينظر اإلىل اجلزء الفارغ من الكاأ�ص، وال�صحيح قد يكون اأن هذه املنظمات مهيمن عليها من دول تعمل ل�صاحلها فقط، مما اأدى اإلىل اإلف�صالها اأو اإلعاقة 

عملها بدرجة ملحوظة، وال�صحيح اأنه يلزم رفع الهيمنة عنها وتطويرها لتمكينها من النجاح يف خدمة ال�صعوب � احلكومات.   
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وا�أمنية والع�صكرية48 على مدار العقود الثالثة والن�صف املا�صية49.

يظهر بجالء اأن اإلجراءات ال�صعودية وا�إلمارات والبحرين بحق قطر – اأًيا كانت احلجج التي مت �صوقها لتربير تلك ا�إلجراءات 
–  تتنافى كلًيا مع اأهداف واإلجنازات املجل�ص، وتعيق ما يطمح اإلليه من اإلجنارات يف قادم ا�أيام. ويظهر هذا التنافر على 
وجه العموم من خالل عدم احرتام تلك الدول اأحكام النظام ا�أ�صا�صي للمجل�ص، كما يظهر هذا التنافر على وجه اخل�صو�ص 
من خالل خمالفة الدول املذكورة التزاماتها يف ا�تفاقيات التي اأبرمت حتت مظلة املجل�ص، كاتفاقية الدفاع امل�صرتك ل�صنة 
200050 التي توجب على دول املجل�ص »ف�ص جميع املنازعات بالطرق ال�صلمية �صواء يف عالقاتها املتبادلة فيما بينها اأو 

يف عالقاتها مع الدول ا�أخرى ومتتنع عن ا�صتخدام القوة اأو التهديد بها على اأي وجه � يتفق واأهداف ميثاق هيئة ا�أمم 
املتحدة«51، ويزداد هذا التقاطع و�صوًحا من خالل خمالفة الدول املذكورة التزاماتها مبوجب اتفاقية التكامل ا�قت�صادي 
ل�صنة 200152 التي تن�صد اإلن�صاء ا�حتاد اجلمركي وال�صوق اخلليجية امل�صرتكة وا�حتاد ا�قت�صادي والنقدي والتكامل ا�إلمنائي 
بني دول املجل�ص، وتنمية املوارد الب�صرية، والتعاون يف جما�ت البحث العلمي والتقني، والنقل وا�ت�صا�ت والبنية ا�أ�صا�صية، 

وحتديد برامج حمددة وو�صع اآليات قابلة للتنفيذ.53 
وعليه تعد اإلجراءات تلك الدول »�صربة عمياء« للمجل�ص برمته ولكل اإلجنازاته.  كما اأنه ينطبق عليها – دون اأّية مبالغة – 
ٍة اأَنَكاًثا«.54 ذلك اأن تلك ا�إلجراءات قد  ْت َغْزَلَها ِمن َبْعِد ُقوَّ و�صف املراأة التي قال فيها اهلُل – َعزَّ َوَجلَّ – »َكالَِّتي َنَق�صَ
ا و�صعًبا وقادة مًعا، وبددت كل ا�أهداف الطموحة واجلهود الطيبة  �صربت الثقة وا�أمن وال�صالم الذي يجمع اخلليج اأر�صً
يف جمع اخلليج يف بوتقة واحدة، كرمز على وحدة اخلليجيني. لذلك ُتعد تلك ا�إلجراءات خطوة يف ا�جتاه املعاك�ص متاًما، 
�أنها ُت�صكل خرق اآخر �صفينة عربية باقية بعد ما مر بالبالد العربية من حمن واأحداث، وموؤّدى هذه اخلطوة »اإلغراق« اآخر 

من�صات العرب وامل�صلمني التي تن�صد التكامل والتعاون والوحدة بني التاريخ واجلغرافيا العربية.  

ثالًثا: من جهة ميثاق جامعة الدول العربيـة والتفاقيات املربمة حتت مظلته 
جتمع جامعة الدول العربيـة55الدول ا�أربع و دولة قطر– ك�صائر الدول ا�أع�صاء فيها – بجوامع م�صرتكة يف التاريخ واجلغرافيا 
وا�جتماع واملعتقد منذ عقود، وت�صدها يف اجتاه توثيق ال�صالت وحتقيق التكامل بينها على جميع ا�أ�صعدة56 اإلذ يق�صي ميثاق 
اجلامعة بعدم جواز »ا�لتجاء اإلىل القوة لف�ص املنازعات بني دولتني اأو اأكرث من دول اجلامعة«،57 كما يق�صي باأن »حترتم 
كل دولة من الدول امل�صرتكة يف اجلامعة نظام احلكم القائم يف دول اجلامعة ا�أخرى، وتعتربه حًقا من حقوق تلك الدول، 
وتتعهد باأن � تقوم بعمل يرمي اإلىل تغيري ذلك النظام فيها«.58 كما يوؤكد على احرتام مبادئ ميثاق ا�أمم املتحدة، وا�إلعالن 

48. خالد �صم�ص العبدالقادر، )التعاون والتكامل ا�قت�صادي بني دول جمل�ص التعاون: ا�إلجنازات والعقبات( الرابط:
.http://studies.aljazeera.net/ar/files/gccpath/2015/01/2015114111914285936.html  

49. على الرغم من ا�عرتاف للمجل�ص با�إلجنازات القيمة التي حققها خالل م�صريته، وبخا�صة يف ال�صاأن ا�قت�صادي وا�جتماعي، اإل� اأنه مل ي�صلم من 
انتقادات �ذعة ب�صبب البطئ ال�صديد يف حتقيق اأهدافه، مبا يلبى تطلعات اخلليجيني اإلىل ال�صوؤون ا�أخرى، وبخا�صة يف �صاأن »الوحدة والعدالة ا�جتماعية 
والدميقراطية وق�صايا حقوق ا�إلن�صان«. وقد األقى »الربيع العربي« بظالله على املجل�ص، و�صاعف من التحديات التي تواجهه، وقد ظهر ذلك بجالء من خالل 
دعوة امللك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز ا�نتقال بدول املجل�ص من مرحلة التعاون فيما بينها اإلىل مرحلة ا�حتاد مًعا، والدعوة علنا اإلىل ان�صمام املغرب 
وا�أردن لع�صويته، كما اأن اأثر املجل�ص وتاأُثره قد تذبذب بني ا�إليجابية وال�صلبية يف ا�أحداث الداخلية وا�إلقليمية والدولية. ا�أمر الذي يحتاج اإلىل وقفة م�صارحة 
تامة وم�صاحلة حقيقية بني كافة اأع�صائه، ومن ثم النظر يف �صوؤونه للبناء على ما ُحقق من اإليجابيات واإل�صالح ما اأ�صابه من �صلبيات، ويقت�صي ذلك كف 

الهيمنة عليه من الداخل اأو ا�إلقليم اأو اخلارج �صواء ب�صواء.
50. واملوقعة يف املنامة، عا�صمة مملكة البحرين، يوم 21 دي�صمرب 2000.

51. املادة ا�أوىل والثانية والثالثة من اتفاقية الدفاع امل�صرتك ل�صنة 2000.  
52. مت التوقيع على هذه ا�تفاقية يف 31 دي�صمرب 2001 خالل انعقاد الدورة الثانية والع�صرين للمجل�ص ا�أعلى يف مدينة م�صقط ب�صلطنة عمان. وتاأتي 

ا�صتكماً� ملا حققته اتفاقية عام 1981. 
  https://www.fca.gov.ae/ar.  :53. اتفاقية التكامل ا�قت�صادي ل�صنة 2001، متوفرة على الرابط التايل

54. اآية 92، �صورة النحل.
55. تا�ص�صت بالقاهرة يف 19 مار�ص  1945. انظر تف�صياًل لذلك: �صالح الدين عامر، ) قانون التنظيم الدويل(، ط 6، دار النه�صة العربية، القاهرة 

1998، �ص. 483. ريا�ص �صالح اأبو العطا، املرجع ال�صابق، �ص. 383.
56. املادة 1 من ميثاق جامعة الدول العربية.
57. املادة 5 من ميثاق جامعة الدول العربية.
58. املادة 8 من ميثاق جامعة الدول العربية.
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ا�قت�صادية  واحلقوق  وال�صيا�صية  املدنية  احلقوق  ب�صاأن  املتحدة  لالأمم  الدوليني  العهدين  واأحكام  ا�إلن�صان،  حلقوق  العاملي 
وا�جتماعية والثقافية، كما يوؤكد على احرتام اإلعالن القاهرة حول حقوق ا�إلن�صان يف ا�إل�صالم.

 
يف �صوء ميثاق اجلامعة، مت تن�صيق وتوثيق وتعميق ال�صالت بني البالد العربية من خالل اإلبرام العديد من املعاهدات 
وا�تفاقيات واملواثيق، كمعاهدة التعاون ا�قت�صادي والدفاع امل�صرتك59 وا�تفاقية املوحدة ��صتثمار روؤو�ص ا�أموال العربية يف 
الدول العربية60 واتفاقية تي�صري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية61 واتفاقية حترير النقل اجلوي بني الدول العربية62 

وامليثاق العربي حلقوق ا�إلن�صان63 ووثيقة العهد والوفاء والت�صامن بني قادة الدول العربية.64 

لذلك فاإلن ح�صار الدول ا�أربع لدولة قطر خمالف متاًما مليثاق اجلامعة وجلميع ا�تفاقيات املنبثقة عنه، بكونها جعلت من 
اخلالف ال�صيا�صي �صبًبا للقطعية مع قطر يف كل �صيء، فقامت باغالق جميع احلدود وكافة املنافذ الربية والبحرية واجلوية، 
وقّطعت كل الو�صائج وال�صالت بني �صعوب دول ا�أزمة، باإلثارة م�صاعر الكراهية وبث البغ�صاء بينهم والتمادي يف التحري�ص 

على نظام احلكم فيها،65 والتعدي �صارخ على ا�صتقالل و�صيادة دولة �صقيقة وع�صو يف اجلامعة العربية.

رابًعا: من جهة ميثاق منظمة التعاون الإ�سلمي والتفاقيات املربمة حتت مظلته 
تقوم منظمة التعاون ا�إل�صالمي66على تعزيز ا�أخّوة والت�صامن بني الدول ا�أع�صاء فيها، التي منها الدول ا�أربع  ودولة قطر، 
وانطالًقا من ذلك ت�صعى اإلىل حتقيق التعاون يف املجا�ت ال�صيا�صية وا�قت�صادية وا�جتماعية والثقافية والعلمية.67 ويف �صبيل 
ذلك يوجب ميثاق هذه املنظمة، امل�صاواة التامة بني الدول ا�أع�صاء فيها، واحرتام ال�صيادة وا��صتقالل ووحدة اأرا�صي كل دولة 
ع�صٍو، وعدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية للدول ا�أع�صاء، وت�صوية ما قد ين�صاأ من نزاعات بينها بالطرق ال�صلمية كالتفاو�ص 
والو�صاطة والتوفيق والتحكيم. وامتناع الدول ا�أع�صاء يف عالقاتها عن ا�صتخدام القوة اأو التهديد بها �صد وحدة و�صالمة 

ا�أرا�صي اأو ا��صتقالل ال�صيا�صي �أّية دولة ع�صو.68 
ويف �صبيل اإلعمال ذلك، انبثق عن هذه املنظمة عدة اتفاقيات، منها ا�تفاقية العامة للتعاون ا�قت�صادي والفني والتجاري بني 
الدول ا�أع�صاء يف املنظمة69 والتي توجب تطبيق معاملة جتارية مت�صاوية وغري متييزية واإلزالة العوائق اجلمركية بني الدول 
ا�أع�صاء.70 واتفاقية ا�إلطار ب�صاأن نظام ا�أف�صليات التجارية بني الدول ا�أع�صاء يف املنظمة71 والتي تلزم �صمان معاملة 
مت�صاوية وغري متييزية بني جميع الدول املتعاقدة، وحتقيق منافع تبادلية لهذه الدول مبا يكفل ا�صتفادتها من نظام ا�أف�صليات 
التجارية وتبادل املعاملة التف�صيلية يف ذلك ب�صاأن جميع املنتجات الزراعية واحليوانية وامل�صنعة ون�صف امل�صنعة72 واتفاقية 
ت�صجيع وحماية و�صمان ا��صتثمارات بني الدول ا�أع�صاء يف املنظمة والتي توجب باأن »ت�صمح ا�أطراف املتعاقدة بانتقال 
م الدول املُ�صيفة الت�صهيالت  روؤو�ص ا�أموال فيما بينها، مع متّتع روؤو�ص ا�أموال امل�صتثمرة باحلماية وال�صمان الكافيني، وتقدِّ

59. املوقعة با�إل�صكندرية يف 17 يونيو 1950 واملعدلة يف الدورة 16 ملجل�ص جامعة الدول العربية املنعقدة يف تون�ص يف 23 مايو 2005. ومن اأهدافها 
»�صيانة ا�أمن وال�صالم وفًقا ملبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق ا�أمم املتحدة«. انظر ديباجة ا�تفاقية املذكورة واملادة ا�أوىل منها. 

60. مت حترير هذه ا�تفاقية بعمان يف 26 نوفمرب 1980، ومت تعديلها بالقاهرة بتاريخ 6 دي�صمرب 2012. انظر املواد 2 و4 و5 و11 و25-21 من 
هذه ا�تفاقية.

61. مت اإلبرام هذه ا�تفاقية يف تون�ص بتاريخ 27/2/1981، راجع املواد 5 و8 و21 من ا�تفاقية املذكورة. 
62. اأبرمت هذه ا�تفاقية يف دم�صق بتاريخ 19 دي�صمرب2004. املواد 2 و4 و9 و12 و13 و25 و29 و30 من هذه ا�تفاقية. 

63. متت الوافقة على هذا امليثاق من جمل�ص جامعة الدول العربية على م�صتوى القمة بتاريخ 23/ 5/ 2004.
64. �صدرت عن قمة تون�ص بتاريخ 23/5/2004.

https://www. :65. يرى البع�ص اأن حملة التحري�ص ا�إلعالمي، ب�صورة م�صتمّرة ومكّثفة، �صد دولة قطر ظهرت بقوة منذ 24 مايو 2017، الرابط
.alaraby.co.uk/medianews/2017/6/5

66. ريا�ص �صالح اأبو العطا، املرجع ال�صابق، �ص. 462. اأن�صئت هذه املنظمة بقرار �صادر عن القمة التي ُعقدت يف الرباط باململكة املغربية يف 25 �صبتمرب 
1969 رًدا على جرمية اإلحراق امل�صجد ا�أق�صى يف القد�ص املحتلة التي وقعت يف 21/8/1969. 

67. املادة 1 من ميثاق منظمة التعاون ا�إل�صالمية.
68. املادة 2 من ميثاق منظمة التعاون ا�إل�صالمية. 

69. مت اإلبرام هذه ا�تفاقية يف �صهر مايو 1977 اإلعماً� �أهداف منظمة التعاون ا�إل�صالمي.
70. املادة ا�أوىل والثانية اخلام�صة وال�صاد�صة والثامنة من ا�تفاقية املذكورة.

71. اأبرمت هذه ا�تفاقية عام 2007. 
72. المادة الثانية من ا�تفاقية املذكورة.
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واحلوافز الالزمة للم�صتثمرين الذين مُيار�صون ن�صاطهم فيها« كما تقت�صي ا�أطراف املتعاقدة باإلف�صاح جما�ت وفر�ص عمل 
متنوعة لراأ�ص املال على اأو�صع نطاق ممكن«73 مبا يخدم م�صلحة ا�أطراف. كما تقت�صي اأن »تكفل الدولة امل�صيفة للم�صتثمر 
حرية الت�صرف يف ملكية راأ�ص املال امل�صتثمر« وي�صتحق التعوي�ص عن ال�صرر يف حالة اإلخالل الدولة بالتزاماتها مبوجب هذه 
ا�تفاقية.74 والنظام ا�أ�صا�صي للمجل�ص ا�إل�صالمي للطريان املدين، الذي يهدف اإلىل »تقوية روابط الطريان املدين فيما بني 
الدول ا�أع�صاء«75، ويقت�صي حت�صني ت�صهيالت املالحة اجلوية القائمة، وا��صتفادة الفعالة من طاقات نقل الركاب والب�صائع 
والربيد ل�صركات طريان الدول ا�أع�صاء، والتوفيق بني خدمات الطريان وحرية ا�أجواء و�صيا�صات التعرفة للدول ا�أع�صاء.76 

 
وعليه فاإلن دول احل�صار ا�أربع  مل حترتم مقا�صد ميثاق منظمة التعاون ا�إل�صالمي، وخرجت عنه خروًجا كاماًل، كما خرقت 
خرًقا وا�صًحا اأحكام ا�تفاقيات املنبثقة عنه. و� يخفى اأن ذلك يحمل تعّدًيا �صارًخا على ا�صتقالل و�صيادة دولة ع�صو يف 

منظمة التعاون ا�إل�صالمي.

خام�ًسا: من جهة القانون الدويل العام واملواثيق الدولية والتفاقيات املربمة حتت مظّلتها
ينظم القانون الدويل العام العالقات الدولية، وفًقا ملبادئ جممع عليها وم�صتقرة، كمبداأ �صيادة الدولة، وعدم التدخل يف 
�صوؤونها، وح�صن اجلوار، وح�صن النية، وعدم ا�صتخدام القوة يف العالقات الدولية اأو التهديد بها، وم�صوؤولية الدولة عن 
اأعمالها، ولي�ص لل�صخ�ص اأن يكون قا�صًيا وحكًما يف نف�ص الوقت.77 وت�صكل هذه املبادئ حجر الزاوية يف املواثيق وا�تفاقيات 
الدولية اإلذ يق�صي ميثاق ا�أمم املتحدة78 باملحافظة على »احلقوق ا�أ�صا�صية لالإلن�صان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال 
والن�صاء وا�أمم كبريها و�صغريها من حقوق مت�صاوية«، وعلى اأن تاأخذ الدول يف عالقاتها مع بع�صها البع�ص »بالت�صامح، 
يف�صوا  اأن  ا�أع�صاء  من  ويتطلب  اأع�صائها«.  جميع  بني  ال�صيادة  يف  »امل�صاواة  وعلى  جوار«79،  وح�صن  ب�صالم،  والعي�ص 
»منازعاتهم الدولية بالو�صائل ال�صلمية على وجه � يجعل ال�صلم وا�أمن والعدل الدويل عر�صة للخطر«. كما يتطلب من 
ا�أع�صاء اأن ميتنعوا يف عالقاتهم الدولية عن »التهديد با�صتعمال القوة اأو ا�صتخدامها �صد �صالمة ا�أرا�صي اأو ا��صتقالل 
ال�صيا�صي �أية دولة اأو على اأي وجه اآخر � يتفق ومقا�صد ا�أمم املتحدة«80 مما يوجب »على اأطراف اأي نزاع من �صاأن 
ا�صتمراره اأن يعّر�ص حفظ ال�صلم وا�أمن الدوليني للخطر، اأن يلتم�صوا حّله – بادئ ذي بدء –  بالطرق ال�صلمية، وبخا�صة 
املفاو�صة والتحقيق والو�صاطة والتوفيق والتحكيم والت�صوية الق�صائية واأن يلجئوا اإلىل الوكا�ت والتنظيمات ا�إلقليمية اأو غريها 

من الو�صائل ال�صلمية التي يقع عليها اختيارها«.81 
  واإلعماً� لتحقيق اأهداف ميثاق ا�أمم املتحدة، مت اعتماد وثائق واإلبرام اتفاقيات حتت مظلة هذه املنظمة، كا�إلعالن 
العاملي حلقوق ا�إلن�صان82 الذي يحدد حقوق ا�إلن�صان ا�أ�صا�صية التي يتعني حمايتها عاملًيا، وجعل احرتامها واجًبا على جميع 
الدول، وتتعدد احلقوق التي ن�ص عليها ا�إلعالن العاملي حلقوق ا�إلن�صان. ولعل اأبرزها حقوق التنقل والعمل والتعليم وحرية 
الراأي والتعبري والتفكري.83 وكالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية84 الذي ينطوي على بيان احلقوق املدنية 

73. املادة الثانية والثالثة من ا�تفاقية املذكورة.
74. املادة الثانية ع�صر والثالثة ع�صر من ا�تفاقية املذكورة.

75. ديباجة ا�تفاقية املذكورة.
76. املادة اخلام�صة من ا�تفاقية املذكورة.

77. اإلبراهيم العناين ويا�صر اخلاليلة، )مبادئ القانون الدويل العام(، كلية القانون بجامعة قطر، 2016، �ص. 92.
78. وقـِّع ميثاق ا�أمم املتحدة يف 26 يونيو 1945 يف �صان فران�صي�صكو يف ختام موؤمتر ا�أمم املتحدة اخلا�ص بنظام الهيئة الدولية واأ�صبح نافًذا يف 24 
اأكتوبر 1945. انظر تف�صياًل لذلك: د مفيد �صهاب، )املنظمات الدولية(، ط 6، دار النه�صة العربية، القاهرة 1985، �ص. 114. ريا�ص �صالح اأبو العطا، 

املرجع ال�صابق، �ص. 174.
79. ديباجة ميثاق ا�أمم املتحدة.

80. املادة 2 من ميثاق ا�أمم املتحدة.
81. املادة 33/1 من ميثاق ا�أمم املتحدة.

82. تبنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ا�إلعالن العاملي حلقوق ا�إلن�صان بالقرار رقم 217 األف )د/3( ال�صادر يف باري�ص يف 10 دي�صمرب 1948 خالل 
اجلل�صة العامة الثالثة والثمانني بعد املئة.

83. املادة 18 و19 ا�إلعالن العاملي حلقوق ا�إلن�صان.
84. مت اعتماده مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 2200 /اأ، ال�صادر عن الدورة 21 للجمعية العامة لالأمم املتحدة، بتاريخ 16 دي�صمرب 1966. ودخل 

حيز النفاذ بتاريخ 23 اآذار.1976 
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وال�صيا�صية لالإلن�صان باملطلق، وي�صعى اإلىل تعزيز وحماية احلقوق التاريخية املدنية وال�صيا�صية لالإلن�صان اأينما وجد دون تفرقة 
�أي �صبب كان. واأبرز هذه احلقوق ا�عرتاف لالإلن�صان بحقه يف الرتبية والتعليم وال�صحة، وكذلك احلق يف العمل، واحلق 
يف حرية التنقل، واحلق يف حرية التعبري. واتفاقية �صيكاغو للطريان )منظمة الطريان املدين الدويل(،85 التي ترعى تن�صيق 
وتنظيم �صوؤون عمل الطريان املدين الدوليبني بني اأع�صائها وحتدد حقوق والتزامات الدول ا�أع�صاء بهذا ال�صاأن، وقواعد 
ف�ص النزاعات يف حال اخلالف بني اأع�صائها. وتق�صي باأن حق ال�صيادة الف�صائية86 اأو حق اإلقامة »املناطق املحرمة«87 
مقّيد باأ�صباب تتعلق ب�صرورات »حربية اأو با�أمن العام« فح�صب. واتفاقية ا�أمم املتحدة لقانون البحار لعام 198288 
التي تهدف اإلىل تكري�ص اإلميان الدول ا�أع�صاء بتعزيز ال�صلم وا�أمن والتعاون والعالقات الودية بني جميع الدول طبًقا ملبادئ 
العدل وامل�صاواة يف احلقوق، وت�صجع على التقدم ا�قت�صادي وا�جتماعي جلميع �صعوب العامل، وفًقا ملقا�صد ا�أمم املتحدة 
ومبادئها املبينة يف امليثاق. وتوجب هذه ا�تفاقية احرتام حق املرور الربيء، الذي يقت�صي باأن »تتمتع �صفن جميع الدول، 
�صاحلية كانت اأو غري �صاحلية بحق املرور الربيء خالل البحر ا�إلقليمي89 واتفاقية فينا لقانون املعاهدات90 التي توجب احرتام 
املعاهدات يف تاريخ العالقات الدولية، وعلى التعاون ال�صلمي بني الدول مهما كانت نظمها الد�صتورية وا�جتماعية، ووجوب 
ت�صوية املنازعات الدولية بالطرق ال�صلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدويل، واحرتام مبادئ القانون الدويل املقررة يف 
ميثاق ا�أمم املتحدة، وبخا�صة امل�صاواة يف ال�صيادة واحرتام ا�صتقالل الدول وعدم التدخل يف �صوؤونها الداخلية ومنع التهديد 
بالقوة اأو ا�صتعمالها، واحرتام ا�إلعالن العاملي حلقوق ا�إلن�صان واحلريات ا�أ�صا�صية للجميع.91 كما توجب احرتام املعاهدات 
وتنفيذها بح�صن نية«.92 ومنظمة التجارة العاملية93 التي تهدف اإلىل حتقيق حترير التجارة الدولية وا�إل�صراف عليها مبا ي�صمح 
بان�صياب املنتجات بني الدول بحّرية وفاعلية كبرية، وتتبنى نظام �صبه ق�صائي لف�ص وت�صوية اأية منازعات دولية يف جمال 
التجارة؛ ا�أمر الذي يجعل ا�قت�صاد العاملي خا�صًعا للتنظيم الدويل يف جما�ت التجارة والنقد واملال94، وذلك من خالل 
الزامية تطبيق املبادئ التي تقوم عليها هذه املنظمة، كمبداأ الدولة ا�أكرث رعاية، ومبداأ املعاملة الوطنية، ومبداأ ال�صفافية95 

International Civil Aviation Organization.85  )اإليكاو – ICAO( اأبرمت  يف 7 دي�صمرب 1944 يف �صيكاغو بالو�يات املتحدة بني 52 دولة. 
ا با�صم اتفاقية  مت الت�صديق عليها يف 5 مار�ص 1947، دخلت حيز التنفيذ يف 4 اإلبريل 1947. تعرف باتفاقية الطريان املدين الدويل املعروفة اأي�صً
�صيكاغو منظمة الطريان املدين الدويل، يف اأكتوبر 1947 اأ�صبحت وكالة متخ�ص�صة تابعة للمجل�ص ا�قت�صادي وا�جتماعي التابع لالأمم املتحدة مكلفة بتن�صيق 
وتنظيم ال�صفر اجلوي الدويل. خ�صعت للتنقيح ثماين مرات )يف اأ�أعوام 1959 و1963 و1969 و1975 و1980 و1997 و2000 و2006(. وقد 

�صادقت 191 دولة على هذه ا�تفاقية، ومل ت�صادق عليها بعُد كل من دول: دومينيكا وليختن�صتاين وتوفالو وجزر كوك. 
86. املادة ا�أوىل من ا�تفاقية املذكورة.

87. فاملادة التا�صعة من ا�تفاقية املذكورة تن�ص على ا�آتي:
. لكل دولة متعاقدة احلق يف اأن تقّيد اأو متنع ب�صفة موحدة جميع طائرات الدول ا�أخرى من الطريان فوق مناطق معينة من اإلقليمها وذلك �أ�صباب  »اأ
تتعلق ب�صرورات حربية اأو با�أمن العام على اأنه من املفهوم اأن � يكون هناك اأي متييز فيما يتعلق بذلك بني الطائرات التابعة للدولة نف�صها والتي تعمل 
يف خطوط نقل جوية دولية منتظمة والطائرات التابعة للدول املتعاقدة ا�أخرى التي تعمل يف خطوط مماثلة. ويكون مدى وموقع املناطق املحرمة معقو�ن و� 
يجوز اإلن�صاوؤهما على نحو يعيق بال �صرورة املالحة اجلوية، ويجب اأن تبلغ الدول املتعاقدة ا�أخرى وكذلك الهيئة الدولية للطريان املدين يف اأول فر�صة ممكنة 

بتحديد املناطق املحرمة املوجودة يف اأي دولة متعاقدة وكذلك كل ما قد يطراأ بعد ذلك عليها من تغيري.
ب. وفوق ذلك حتتفظ كل دولة متعاقدة بحقها يف اأن تقيد اأو متنع موؤقًتا وفوًرا الطريان فوق اإلقليمها اأو جزء منه وذلك ب�صبب ظروف ا�صتثنائية اأو اأثناء اأزمة 
اأو �أ�صباب تتعلق با�أمن العام: على اأنه ي�صرتط اأن يطبق هذا التقييد اأو املنع بدون اأي متييز بالن�صبة للجن�صية على طائرات كافة الدول املتعاقدة ا�أخرى. 

ج. يجوز لكل دولة متعاقدة يف ا�أحوال وبال�صروط التي تقررها، اأن حتّتم على كل طائرة تدخل فوق املناطق امل�صار اإلليها يف الفقرتني )اأ و ب( ال�صابقتني اأن 
تهبط با�صرع ما ت�صتطيع يف مطار معني داخل اإلقليمها«.

88. مت اإلن�صاء اتفاقية ا�أمم املتحدة لقانون البحار )United Nations Convention on the Law of the Sea( من قبل اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة، مبوجب القرار XXVIII( 3067( الذي اعتمدته ا�أمم املتحدة يف 16 نوفمرب 1973.

89. املادة 17 من ا�تفاقية املذكورة.
90. اعتمدت من قبل ا�أمم املتحدة ب�صاأن قانون املعاهدات الذي عقد مبوجب قراري اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 2166 املوؤرخ يف 5 دي�صمرب 
1966، ورقم 2287 املوؤرخ يف 6 دي�صمرب 1967، وقد عقد املوؤمتر يف دورتني يف فيينا خالل الفرتة من 26 مار�ص اإلىل 24 مايو 1968 وخالل الفرتة 
من 9 اإلبريل اإلىل 22 مايو 1969 واعتمدت ا�تفاقية يف ختام اأعماله يف 22 مايو 1969، وعر�صت للتوقيع يف 23 مايو 1969، ودخلت حيز التنفيذ 

يف 27 يناير 1980. 
91. ديباجة ا�تفاقية املذكورة. 

92. املادة 26 من ا�تفاقية املذكورة. 
93. با�إلجنليزية World Trade Organization )WTO( وقد تاأ�ص�صت عام 1995 وقد بداأ �صريانها بتاريخ 1/1/1996، وورثت ا�تفاقية العامة 

GATT(   .General Agreement of Tariff and Trade( 1994 للتعريفات والتجارة اجلات
94. قد �صكلت قرارات هذا املوؤمتر نفطة  ت�صامن حقيقية �صد ا�حتالل ال�صيهوين لالأرا�صي العربية وا�صتمروا بذلك يف جناح طيب، ودخلوا بتلك الروح 
الت�صامنية، حرب اأكتوبر عام 1973 ، ثم انفرط عقد العرب، ب�صبب قيام الرئي�ص امل�صري حممد اأنور ال�صادات، بزيارة اإل�صرائيل، يوم ال�صبت املوافق 19  

نوفمرب 1977، ومن ثم وقع معها اتفاقية كامب ديفيد يف 26 مار�ص 1979، وكانت الدافع ا�برز وراء اغتياله يوم 6 اأكتوبر 1981. 
95. امل�صت�صار عبد الفتاح مراد، )منظمة التجارة العاملية(، املكتب اجلامعي احلديث، ا�إل�صكندرية، �ص. 441. م�صطفى �صالمة، املرجع ال�صابق، �ص. 9. 
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واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املت�صلة بالتجارة لعام 199496 الذي يرعى تنظيم وحماية حقوق امللكية الفكرية بكافة 
اأنواعها وعنا�صرها على امل�صتوى الدويل.97 وتوجب اإلعمال مبداأ »املعاملة اخلا�صة بحق الدولة ا�أوىل بالرعاية« الذي مينع 
التمييز بني مواطني الدول ا�أع�صاء يف املعاملة. فاإلذا ُقّدم بلد ع�صو يف املنظمة، اأي ميزة اأو تف�صيل اأو امتياز اأو ح�صانة 
تتعلق بحقوق امللكية الفكرية لدولة ما، يجب اأن مُينح ذلك جلميع مواطني الدول ا�أع�صاء ب�صورة فورية وبدون اأي �صروط. 
وا�تفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات )اجلات�ص GATS(98 التي ُتغطي جميع اخلدمات – ذات الطابع التجاري – التي تدخل 
�صمن وظائف الدولة الرئي�صة، كاخلدمات املالية والنقل وا�ت�صا�ت، واخلدمات ا��صت�صارية واملقاو�ت، وال�صياحة، واخلدمات 
املهنية وا�جتماعية والتجارة وا�إلدارة العامة والدفاع وخدمات الت�صييد واملنافع العامة وغريها. ويف �صبيل ذلك توجب هذه 
ا�تفاقية على ا�أع�صاء ا�لتزام باإلزالة العوائق التمييزية لدى تنظيم قطاع اخلدمات لديهم، وجتنب وجود اأي نوع من اأنواع 
التمييز اأو القيود اأو التعديات التجارية غري العادلة بني الدول. و� يخفى اأن خمالفة الدول ا�أربع  لكل ما تقدم، يحمل بني 

طياته، تعدًيا �صارًخا على ا�صتقالل و�صيادة دولة ع�صو يف ا�أمم املتحدة.
ويف املح�صلة، جند اأن املخالفات التي وقعت فيها الدول ا�أربع  ت�صكل انتهاًكا لكل ا�أعراف واملبادئ والقوانني التي حتكم 
اأُمم اليوم. وقد جاءت هذه املخالفات يف جميع ا�إلجتاهات، اإلذ فلتت من عقال العقالنية، وخرجت عن القيم ا�إلن�صانية، 
وخرقت القانون ا�أ�صا�صي لذات الدول، وخالفت القانون الدويل العام، وتعار�صت مع املواثيق ا�إلقليمية والدولية وا�تفاقيات 
املنبثقة عنها. وقد اأحلقت ال�صرر اجل�صيم باحلقوق ا�جتماعية وا�قت�صادية والثقافية والدينية واملدنية وال�صيا�صية للقطرين 
وال�صعوديني وا�إلماراتيني والبحرينني وامل�صريني، وطار �صررها، اإلىل دول اأخرى، ولو بتفاوت ن�صبي � ُينكر99. مما ي�صعر معه 

املتابع بنوع من مرارة الظلم.
 

ولذلك فاإلن اإلجراءات الدول ا�أربع  غري قانونية البتة، وَتدخل يف دائرة »ا�إلكراة املادي« و»ا�إلرهاب املعنوي« وتفتقر اإلىل 
الدليل القانوين، وَتنُم عن الق�صد ال�صيء و�صبق ا�إل�صرار والرت�صد التام، يف ال�صعي احلقيقي اإلىل »اخلنق ا�قت�صادي« لدولة 
قطر، و»الكتم ال�صيا�صي« ل�صوتها، بغية اإلكراهها على التنازل عن �صيادتها، ا�أمر الذي ميكن معه و�صف اإل�صرار الدول ا�أربع 
على التم�صك باإلجراءاتها �صد دولة قطر باجلرمية العمدية واملو�صوفة وامل�صتمرة، وت�صتوجب امل�صوؤولية القانونية الدولية وفق 

ا�أ�صول املقررة بهذا ال�صدد. 
ومن اجلدير بالذكر، اأن دولة قطر – يف �صبيل حماية مواطنيها من ا�إلجراءات التمييزية – قد ا�صتندت على اأحكام 
 International Convention on the Elimination of )CERD( اتفاقية مكافحة جميع اأ�صكال التمييز العن�صري
All Forms of Racial Discrimination100، يف الدعوى الق�صائية التي اأقامتها بتاريخ 11 يونيو 2018  �صد دولة 

ا�إلمارات العربية املتحدة، اأمام حمكمة العدل الدولية )International Court of Justice(101، على �صند من القول 
باأن ا�إلجراءات التمييزية التي اتخذتها دولة ا�إلمارات العربية املتحدة يف اخلام�ص من يونيو عام 2017 بحق مواطني دولة 

96.اعبد الفتاح مراد، )�صرح الن�صو�ص ا�إلجنليزية �تفاقية اجلات ومنظمة التجارة العاملية(، �ص. 91. هذا امللحق رقم 1/ج، �إلتفاقية منظمة التجارة العاملية 
 Agreement on :وهي اإلخت�صار لعبارة  .)TRIPS (، واملعروف ب اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املت�صلة بالتجارة لعام 1994م )اتفاق ترب�صWTO(
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ويحتوي هذا ا�تفاق على 73 مادة موزعة على �صبعة اأجزاء، ُتغطي تنظيم وحماية 

 .»TRIPS حقوق امللكية الفكرية، ويعرف با�صم »اتفاق ترب�ص
97. �صالح زين الدين، )حقوق امللكية الفكرية يف القانون ا�إلماراتي وا�تفاقيات الدولية(، دار الفالح، دبي 2016، �ص. 473. 

98. قد �صكلت قرارات هذا املوؤمتر نفطة  ت�صامن حقيقية �صد ا�حتالل ال�صيهوين لالأرا�صي العربية وا�صتمروا بذلك يف جناح طيب، ودخلوا بتلك الروح 
الت�صامنية، حرب اأكتوبر عام 1973 ، ثم انفرط عقد العرب، ب�صبب قيام الرئي�ص امل�صري حممد اأنور ال�صادات، بزيارة اإل�صرائيل، يوم ال�صبت املوافق 19  
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قطر102، قد �صكلت خرًقا �صريًحا �أحكام ا�تفاقية املذكورة، وبخا�صة املادة ا�أوىل منها. التي تن�ص على اأنه »يق�صد بتعبري 
»التمييز العن�صري« اأي متييز اأو ا�صتثناء اأو تقييد اأو تف�صيل يقوم علي اأ�صا�ص العرق اأو اللون اأو الن�صب اأو ا�أ�صل القومي 
اأو ا�ثني وي�صتهدف اأو ي�صتتبع تعطيل اأو عرقلة ا�عرتاف بحقوق ا�إلن�صان واحلريات ا�أ�صا�صية اأو التمتع بها اأو ممار�صتها، 
على قدم امل�صاواة، يف امليدان ال�صيا�صي اأو ا�قت�صادي اأو ا�جتماعي اأو الثقايف اأو يف اأي ميدان اآخر من ميادين احلياة 
العامة. وقطر وا�إلمارات طرفني فيها، وبالتايل ملزمتان باأحكامها. ولدى نظر حمكمة العدل الدولية الدعوى الق�صائية103، 
واأ�صدرت حكًما ل�صالح دولة قطر بقبول الدعوى �كتمال �صروطها القانونية ال�صحيحة، كما اأ�صدرت حكًما برف�ص ا�عرتا�ص 
املقدم من دولة ا�إلمارات على ذات الدعوى الق�صائية، لفقدانه ال�صروط القانونية ال�صحيحة. و� زالت الق�صية قيد النظر 
اأمام املحكمة حتى تاريخه. ا�أمر الذي ي�صتدعي تقرير م�صوؤولية دولة ا�إلمارات العربية املتحدة عن ذلك اخلرق لدى الثبوت 
القانوين لوقوعه، وعندئذ يوجب عليها وقف تلك ا�إلجراءات، وكذلك تعوي�ص كل من ت�صرر من املواطنني القطرين )ورمبا 

املقيمني يف قطر لوجود نف�ص العلة( من جراء خمالفها اأحكام ا�تفاقية املذكورة.

الق�سم الرابع
حقيقة الأ�سباب التي ُحملت عليها اإجراءات الدول الأربع 

 اأوًل: »تهم عمياء«
ردت الدول ا�أربع  اإلجراءاتها �صد دولة قطر اإلىل اأ�صباب »اأمنية واحرتازية«، وَعللتها بالقول: اإلن دولة قطر تقوم »بتعزيز 
بذور الفتنة وا�نق�صام داخل جمتمعات« تلك الدول، وتقوم »بدعم التنظيمات ا�إلرهابية«، كجماعة »ا�إلخوان امل�صلمني« 

و»حما�ص« و»داع�ص« و»القاعدة«. وقد داأبت دولة قطر على نفي ذلك.
ينطبق على هذا الكالم حقيقة و�صف »الُتهم العمياء«، كونه كالًما مر�صاًل، وميكن اإلطالقه بحق اأي دولة من الدول اأخرى، 
وياأتي يف نطاق ا�دعاءات التي يعوزها الدليل القانوين. لقد عجزت الدول ا�أربع عن تقدمي اأي دليل ملمو�ص اأو مقنع ب�صاأنها، 
ويوؤيد ذلك عدم قيام اأيٍّ من الدول ا�أربع بتقدمي اأّية �صكوى �صد قطر اأمام اأّية جهة خمت�صة بالنزاع بني الدول. ولذلك فاإلن 
ا�أ�صباب التي ُحملت عليها اإلجراءات الدول ا�أربع  � تقوى على َحملها، وتبقى تلك ا�إلجراءات غري مربرة، و� ت�صتقيم مع 
املنطق وغري مقنعة �أي من�صف. ويف كل ا�أحوال تتقاطع تلك ا�إلجراءات مع القانون، وُت�صكل خرًقا له، وخروًجا على قواعده. 
ا�أمر الذي ُيبقي الت�صاوؤل مثاًرا بقوة عن ال�صبب وراء ح�صار الدول ا�أربع لدولة قطر؟ يبدو اأن وراء ا�أكمة ما وراءها. ولعل 
ال�صرَّ يف ذلك يعود اإلىل »الرق�صة« ال�صهرية للرئي�ص ا�أمريكي دونالد جون ترامب104 مع من رق�ص معه يف الريا�ص بال�صيف 
العربي، والتي مت تعزيزها بتعليم »ماري ايفانكا ترامب«105 على الهواء مبا�صرة كيفية »َهز« فنجان القهوة العربية، فقد 
جعلت �صادة القوم »�ُصَكاَرى َوَما ُهم ِب�ُصَكارى«106 بدليل دفع امللك �صلمان للرئي�ص ترمب مبلغ 490 مليار دو�ر اأمريكي، 
وما خفي اأعظم.  يبدو اأن ترامب يف تلك الزيارة قد دفع يف اجتاة »تعومي« مفهوم ا�إلرهاب، ومن َثم ُفر�ص مفهوٌم لهذا 
ا�أخري على الهوى ا�إل�صرائيلي ا�أمريكي، فكان من اآثار ذلك، براءة الكيان ال�صهيوين من ا�إلرهاب، وتوجيه عك�صي لبو�صلته 
لَِّلٌة، �  �صوب دولة قطر. ويدلل على ذلك اأنه ُبَعيد انتهاء الزيارة، قامت الدول ا�أربع بفر�ص احل�صار على قطر بُتهم ُم�صَ
�صند لها، و� دليل عليها، و� حتقيق ب�صاأنها. ا�أمر الذي ُيثار معه الت�صاوؤل عن مدى ح�صن نية ونظافة اأيدي الدول ا�أربع 
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جتاه دول قطر وغريها؟ ومدى �صحة اأو زيف ما حوته بيانات الدول ا�أربع  من اأ�صانيد وُتهم بحق دولة قطر؟  
واجلواب على الت�صاوؤل ا�أول »ل�صُت اأدري«. ولكن يبدو اأن الظاهر والباطن من تلك ا�إلجراءات، اأنها قد ابتعدت عن جمرد 
ى تلك ا�إلجراءات �صرٌب  املطالبة بحٍق مدعًى به، واإلمنا تاأتي يف نطاق التع�صف يف ا�صتعمال احلق اإلن وجد اأ�صاًل. ذلك اأن موؤدَّ
�قت�صاد دولة قطر، من اأجل اإلكراهها على التنازل عن �صيادتها، ا�أمر الذي ُي�صكل خمالفة ملبداأ من مبادئ العدالة امل�صتقرة 

على مّر الزمن، املتمثل يف اأن »من يق�صد العدالة طلًبا لالإلن�صاف يجب اأن يق�صدها باأيٍد نظيفة«.107
واأما اجلواب على الت�صاوؤل الثاين، اأن ما �صاقته بيانات الدول ا�أربع من املربارات اأو ا�أ�صانيد اأو احلجج َه�صٌّ َه�صا�صة اإلىل 
َة �إل�صدارها، و� يطمئن القلب لقبولها، و� يقبل العقل م�صاندتها، وحتى يف حالة الت�صليم اجلديل  اأبعد مدى، و� يكفي الَبتَّ
ا�فرتا�صي ب�صحة �صئ مما جاء يف تلك البيانات، فال تنه�ص على اأكرث من حق الدول ا�أربع من مقاطعة احلكومة القطرية 

دبلوما�صًيا.108 
ويف العمق يبدو اأن ا�أزمة ُتخفي تبايًنا وا�صًحا و�صريًحا يف ال�صيا�صة اخلارجية القطرية مع الدول ا�أربع، يف بع�ص املواقع 
ال�صرق اأو�صطية، ك�صوريا واليمن، ومن مظاهر هذا التباين، وجود تناف�ص بني فرقاء ا�أزمة ب�صاأن النموذج ا�أف�صل حلكم 

عربي ع�صري متميز، يقوم على قاعدة »ال�صعب م�صدر ال�صلطة«.109 
والالفت اأن بني �صطور هذه ا�أزمة نف�ص �صيا�صي عربي اإل�صالمي ق�صري النظر، يتمحور ب�صاأن املوقف من و�صع »ا�إلخوان« 
وهل هم داخل خانة ا�إلرهاب اأم خارجها؟ وبالتايل يكون التعامل معهم دعًما لالإلرهاب. العامل يناأَى بنف�صه عن تعريف 
ا�إلرهاب، لتبقى الفو�صى يف البالد العربية وا�إل�صالمية م�صتمرة خدمة �أمن اإل�صرائيل، واإلنعا�ًصا مل�صانع ال�صالح ا�أمريكية 
وغريها، وذلك من اأجل اإلفقار ومتزيق »بالد العرب اأوطاين«. املوؤمل اأن روح هذه ا�أزمة مل تخل من نَف�ص اأمريكي، تاريخه 
الغدر، وهمه امل�صالح التي ت�صب يف اقت�صاده لرفد خزانته املالية امَلدينة. ال�صادم اأنه يفوح يف هذه البيانات رائحة نَف�ص 
اإل�صرائيلي كله ِغْبطة مبا َحل بني العرب كبريهم و�صغريهم، � فرق لديه يف ذلك، ما دامت الثمار ت�صقط يف تقوية �صلته 

ا�أمنية، اإلذ حت�صب »ا�أمور بخواتيمها«.
يوجد يف التاريخ البعيد والقريب، �صواهد عديدة على مواقف وزيف اتهام الدول والكيد لها. واأكتفي يف هذا ال�صياق با�إل�صارة 
اإلىل الغزو ا�أمريكي للعراق، والذي وقع من خالل ما �ُصّمي بالتحالف الدويل الذي تزّعمه الرئي�ص ا�أمريكي ا�أ�صبق �صيىء 
ال�صيت جورج بو�ص ا�بن110 الذي اأمر بغزو العراق باأ�صانيد مزورة وملفقة م�صبًقا، و�صهد بتزويرها وتلفيقها �صهود من اأهلها، 
ومن غريهم.111 وعليه ميكن و�صف ما �صاقته تلك البيانات �صد دولة قطر بالِفْرَيُة، متاما مثل ا�فرتاءات التي �صاقتها 

األو�يات املتحدة على العراق من قبل. 
رغم عمق اجلرح الذي اأثارته ا�أزمة، ُيح�صب لدولة قطر اأنها جنحت يف التعامل معها بهدوء �فت، اإلذ مت�صكت  ب�صيادتها، 
وخف�صت جناحها جلريانها – رغم هول اإلجراءاتهم �صدها – وطالبتهم باجللو�ص على طاولة املفاو�صات حلل كافة هواج�صهم 
حاًل دبلوما�صًيا و�صيا�صًيا وفق القانون الدويل، مما اأدى اإلىل رفع التعاطف ال�صعبي والتاأييد الر�صمي لها، يف كثري من الدول 
العربية وغري العربية. ويوؤخذ على الدول ا�أربع الرعونة  فيما اتخذته من اإلجراءات عبثية بحق دولة قطر، والكربياء يف غري 

حمّلها، وهذا انز�ق خطر، يحمل اأطراف ا�زمة اأعباء هم يف غنى عنها. 
ويف املح�صلة جند اأن الدخان ا�أبي�ص َيلف ُجل املوقف القطري، اإلذ لي�ص يف ذلك ما يخالف القانون كونه قائًما على 
. من ا�أعراف املعتربة اأن »اختالف الراأي � يف�صد  ا�جتهاد ال�صيا�صي، كحق �صيادي لكل الدول، قد يحمل ال�صواب اأو اخلطاأ
للود ق�صية«. يف املقابل، جند اأن الدخان ا�أ�صود يلف يف اأدنى تقدير ُجل موقف الدول ا�أربع، كونه ينطوي على العدوان، 

وي�صطدم مع العقل ويخالف الدين ويخرق القانون.

107. تقرير جلنة القانون الدويل، ال�صادر عن ا�أمم املتحدة، الدورة ال�صابعة واخلم�صون، لعام 2005.
108. معاهدة فيينا لالأعراف الدبلوما�صية ل�صنة 1961. 

109. فوري او�صديق، املرجع ال�صابق، �ص. 77.
110. وهو الرئي�ص الثالث وا�أربعون للو�يات املتحدة يف الفرتة من 2001 اإلىل 2009.

Group: ‹Or�« 111. اأعلن مركز النزاهة ا�أمريكي اأن اإلدارة بو�ص )ا�بن( قّدمت 935 بياًنا كاذًبا بني 2001 و2003 حول تهديد العراق �أمريكيا
   chestrated Deception› by Bush on Iraq«  NPR. Retrieved 23 October 2010
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ثانًيا: اخلا�سر من الأزمة والرابح فيها
� يجادل من�صف يف اأن بيانات الدول ا�أربع  قد اأحدثت �صدمة �صلبية كبرية للخليجيني، الذين ي�صتظلون مبظلة جمل�ص 
التعاون اخلليجي، الذي اعتمد مبداأ التكامل ا�قت�صادي بني الدول ا�أع�صاء فيه، وقد درجوا على ا��صتثمار املتبادل يف ما 
بينهم على مدى العقود ال�صابقة، فجاءت اإلجراءات الدول املذكورة خمالفة لذلك متاًما، ومفككة للتعاون والتكامل القائم 
بينهم، ا�أمر الذي اأدى اإلىل و�صع العاملني والتجار وامل�صتثمرين يف دول الفرقاء يف ماأزق حقيقي، وحتد كبري، و�صرب للثقة 

يف ال�صميم. 

 لعل ا�أثر ا�أ�صعب الناجت عن تلك ا�إلجراءات هو َفتق الن�صيج ا�جتماعي لالأ�صرة والعائلة والع�صرية والقبيلة الواحدة يف اخلليج 
العربي، ذلك اأن تلك ا�إلجراءات مل ت�صتثن اأحًدا، بل �صملت منع الطالب واملري�ص والزائر والعابر يف كال ا�إلجتاهني. وو�صل 
ا�أمر اإلىل الت�صيق على املُعتمرين واحُلجاج من دولة قطر، �صواء اأكانوا مواطنني اأو مقيمني، ا�أمر الذي ُي�صكل خرًقا غري 
م�صبوق حلقوق ا�إلن�صان ا�أ�صا�صية يف حرية التعليم وال�صحة والتنقل والعبادة، التي كفلتها د�صاتري تلك الدول نف�صها، وكافة 

املواثيق الدولية.

وعليه فاإلن الت�صاوؤل عن اخلا�صر اأو الرابح من ا�أزمة، مُيَكن من فهم اأكرث و�صوًحا وعمًقا لالأزمة. � يجادل من�صف يف اأن 
ي هذه ا�أزمة ُيلحق �صرًرا بالًغا بامل�صلحة العليا للفرقاء اأجمعني، وَيْعرُب ب�صررها اإلىل باقي الدول العربية وغريها، ولو  موؤدَّ

بتفاوت ن�صبي. 
وعليه لي�ص من �صك اأن اخلا�صر من هذه ا�أزمة هم اخلليجيون اأوً�، والعرب ثانًيا، وامل�صلمون ثالًثا، وكلهم جميعا تربطهم 
م�صلحة واحدة. يف حني اأن الرابح ا�أول من هذه ا�أزمة هي »اإل�صرائيل«، والرابح الثاين هي اأمريكا، والرابط بينهما واحد. 

اأًيا كان ا�مر فال بد من �صبيل للخروج من هذه ا�أزمة. 

ثالًثا: �سبيل اخلروج من الأزمة
اإلن اأ�صباب ا�أزمة �صيا�صية بامتياز، قد حتمل ،هذه ا�أ�صباب، وجود �صيء �صحيح متاًما يف موقف هذا اجلانب اأو ذاك، وحتمل 
وجود �صىء خطاأ متاًما يف موقف هذا اجلانب اأو ذاك. كما حتتمل – وهو ا�أعم اأو الغالب – وجود �صيء ُملتب�ص متاًما يف 

موقف هذا اجلانب اأو ذاك. اأًيا كانت احلقيقة يف هذه ا�أزمة، � بد من �صبيل للخروج منها. 
�صبيل اخلروج من هذه ا�أزمة، هو �صبيل خليجي بحت، يقت�صي ذلك اأن يتم�صك اأهل اخلليج كلهم، مبا ُهم اأهٌل له، ومب�صاندة 
طيبة لهم من العرب وامل�صلمني، والتحلي ب�صعة ال�صدر، و�صبط النف�ص، وح�صن اجلوار، واإلتقان احلوار، والتما�ص ا�أعذار، بال 

�صرر و� �صرار، والبعد عن �صوء الظن، وق�صد ا�أذى، وقبح الكالم، وزرع البغ�صاء.
املدخل حلل هذه ا�أزمة، يقت�صي العمل على رتق الفتق املوؤمل والكبري الذي نتج عنها. يتطلب ذلك كخطوة اأوىل، اأن تتم 
املبادرة الفورية اإلىل احلملة ا�إلعالمية ب�صاأن ا�أزمة، ثم ي�صاراإلىل ح�صر اآثار ا�أزمة يف النطاق الدبلوما�صي وال�صيا�صي فح�صب، 
كخطوة ثانية، لفتح احلدود واملعابر اأمام ا�أ�صر والطالب وال�صائحني والعمال والتجار وامل�صتثمرين واحلجاج واملعتمرين ذهاًبا 
واإلياًبا، بني اأقاليم دول الفرقاء، كما كان احلال قائًما قبل بد ا�زمة. ومن ثم اجللو�ص �صويا كخطوة ثالثة، من اأجل احلوار 
الهادىء، والكالم بلغة ال�صاد مبا فيها من املودة، ولغة القراآن مبا فيها من ال�صالم، ومقارعة احلجة باحلجة بامل�صائل 
املختلف حولها بني ا�أ�صقاء الفرقاء، بغية الو�صول اإلىل راأَب ال�صدع اخلليجي برمته، ورتق الفتق ا�جتماعي خا�صة بني اأبنائه 
.عندئذ يفرح املاليني من العرب وامل�صلمني، �أن حما�صرة الدول ا�أربع لدولة قطر عمل غري �صالح، وفعل �صار اأًيا كان 
ال�صبب يف ذلك. اأين حكمة م�صر؟ اأين ر�صانة ال�صعودية؟ اأين نخوة ا�إلمارات؟ اأين اأخوة البحرين؟ اجلميع يف الَهُم �َصرق، 
كما قال اأمري ال�صعراء اأحمد �صوقي – طيب اهلل ثراه – فخليجية قطر ثابتة يف اجلغرافيا والتاريخ وا�جتماع، من قبل اأن 
تفوز بتنظيم كاأ�ص العامل و�صتبقى من بعده. تبقى احلقيقة اأن  اخلليجيني اأ�صقاء متعا�صدون، وجريان متحابون. ا�أمر الذي 
يقت�صي من اجلميع دون ا�صتثناء – اأًيا كان ا�ختالف يف الروؤية، واأًيا كانت احلقائق يف ا�أزمة اأو مدى اجلدل ب�صاأنها، 
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�صائب اأم خائب، حق اأم باطل – اجللو�ص مًعا واإل��صغاء ا�إليجابي، حلل ا�أزمة واخلروج منها، �أن ا�أزمة �صر م�صتطريعلى 
اجلميع، ومل�صها القا�صي والداين، واأ�صابت ا�أذن ال�صماء، وحريت ا�إلن�صان، واأغ�صبت ا�أر�ص، واأحزنت البحر، واأبكت ال�صماء، 

واأ�صرت حتى باحليوان. 
ويف اخلتام نقول، لعل من اأ�صباب اجلراح العربية وا�إل�صالمية واأزماتها، ما يكُمن يف اأن »العرب فقدوا عروبتهم احلقة«، 
اأو على ا�أقل فكوا ا�رتباط بها رغم اأنها َت�ُصدهم �صًدا، فاأ�صبحوا اأ�صتاًتا وزال عنهم �صبب قوتهم، وزاد �صعفهم �صعًفا، 
واأ�صحت بالدهم وثرواتهم نهًبا112، واعتلت ظهورهم – قدمًيا وحديًثا – اأنظمة حكم م�صتبدة. ذلك اأنه لي�ص من ثقافتهم اأن 
»الرعية م�صدر ال�صلطة"113 اأو على ا�أقل مل يطبقوا ذلك تطبيًقا �صحيًحا يف ما�صيهم اأو حا�صرهم. اإلن »امل�صلمني لي�صوا 
على اإل�صالمهم احلنيف"، اأو على ا�أقل تغا�صوا عن تطبيق قاعدة »َواأَْمُرُهْم �ُصوَرى َبْيَنُهم«114، اأو على ا�أقل مل يح�صنوا 
تطبيقها يف ما�صيهم اأو جتاوزوها يف حا�صرهم، فانق�صموا على اأنف�صهم مما اأدى اإلىل فتح الباب على م�صراعيه  لوجود 

فرق وملل ونَحل، مل ي�صلم ا�إل�صالم احلنيف واأتباعه باملطلق من َوَباِل اأَْمِرَها. 

رابًعا: العرب قوم اأعزهم اهلل بالإ�سلم
يدلنا الواقع اأن العرب وامل�صلمني )والعرب قوم اأعزهم اهلل با�إل�صالم( مل يحافظوا على تاريخهم املجيد، مل يعتربوا من 
بع�ص املحطات التاريخية البغي�صة، مل َيلتئم �صملٌهم جمدًدا، مل يجتمعوا حول م�صلحتهم بعد، لذلك ظلت تالحقهم امل�صائب 
والنكبات ب�صورة تهدد قوتهم اأو على ا�أقل جتعل مكانتهم يف َذيل قائمة اأُمم اليوم بعد اأن كانوا يف مقدمة اأُمم ا�أم�ص. 
للد�لة على وهن العرب وامل�صلمني، ن�صوق بع�ص ا�أمثلة املعا�صرة على ما حل بهم من نكبات موؤملة وهم غافلون، فقد حلت 
بهم »نكبة« يف 15 مايو من عام 1948 حيث اأفاقوا على غدر بريطانيا العظمى يف متكني احلركة ال�صهيونية من 
اغت�صاب اأكرث من ن�صف اإلقليم فل�صطني التاريخية، ثم جاءتهم »نك�صة« يف 5 يونيو1967حيث اأفاقوا على اغت�صاب ما 
تبقى من اإلقليم فل�صطني التاريخية، ثم اأ�صابتهم »م�صيبة« اغت�صاب الكويت يف 2 اغ�صط�ص 1990، ثم حلقتهم »كارثة« 
يف اأوائل �صهر اإلبريل 2003 ب�صقوط بغداد اأمام الغزو ا�أمريكي. كان للد�صائ�ص والُفرقة وا�نق�صام والفجور يف اخل�صومة 
دور يف حدوث ذلك، وخرج اأمرهم من يدهم، واأ�صبح يف اأمر اأعدائهم الظاهرين لهم، وخ�صومهم الطامعني بهم. ا�أمر 
الذي اأفقد العرب وامل�صلمني هيبتهم التاريخية، واأ�صقط قوتهم احلقيقية، و�صلب ثرواتهم الوفرية، وهانوا على اأنف�صهم، وهانوا 
على النا�ص، واأ�صحبوا حتت رحمة العدو، وطمع ال�صديق، ومكر اجلار. كان �إلعرا�ص العرب وامل�صلمني عن »ثقافة احلوار« 
اأثر كبري يف تاأجيج اخل�صومات يف ما بينهم، و�صرعتهم يف اللجوء اإلىل رفع ال�صالح يف وجوه بع�صهم البع�ص، غري اآبهني 
لقول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم »اإلذا التقى امل�صلمان ب�صيفيهما، فالقاتل واملقتول يف النار. فقيل: يا ر�صول اهلل هذا القاتل، 

ا على قتل �صاحبه«.115  فما بال املقتول؟! قال: اإلنه كان حري�صً

خام�ًسا: تكرار و�سع الق�سة يف عيون البع�ص 
ينجح ا�أعداء واملنافقون جمددا يف و�صع الق�صة يف عيون بع�ص قادة العرب، وو�ة امل�صلمني، كما �صبق اأن فعلت ال�صفرية 
ا�أمريكية يف بغداد مع �صدام ح�صني116، وهم�صت له مبا هم�صت، قبيل دخوله امل�صوؤوم دولَة الكويت، وما نتج عن ذلك من 
اآثار وخيمة مل ينج منها اأحد، و� زالت البالد والعباد تتحمل وزر ذلك حتى اليوم. كما ا�صتطاعوا اأن يزينوا لهم اأعمالهم 
ال�صارة مب�صالح البالد والعباد، واأن يدلوهم بكل غرور117 على و�صائل خبيثة للقيام بها وهم فرحون، واأن ي�صعوا على 
اأب�صارهم غ�صاوة حتى � يدركوا ما يف البالد العربية وا�إل�صالمية من حتديات كبرية، وما يف ج�صم العربي وامل�صلم من 

112. تبلغ م�صاحة بالد العرب حوايل 14 مليون كلم² تقريًبا. 
113. وهو ما ُيعرّب عنه باأن »ال�صعب م�صدر ال�صلطات«. 

114. �صورة ال�صورى: ا�آية 38.  
115. حديث �صحيح رواه البخاري وم�صلم.

116. كما �صبق اأن فعلها ا�أمريكان من خالل لقاء �صفريتهم يف بغداد مع �صدام ح�صني، وهم�صت له مبا هم�صت، فكان دخوله امل�صوؤوم اىل دولة الكويت، 
وما نتج عن ذلك من اآثار وخيمة مل ينج منها اأحد، و� زالت البالد والعباد تتحمل وزر ذلك.

َجَرِة َواأَُقل  ِة َوَناَداُهَما َربُُّهَما اأَمَلْ اأَْنَهُكَما َعن ِتْلُكَما ال�صَّ نَّ َفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اجْلَ َجَرَة َبَدْت َلُهَما �َصْواآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخ�صِ ا َذاَقا ال�صَّ ُهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّ 117. »َفَد�َّ
ِبنٌي« )�صورة ا�أعراف: ا�آية 22(. ْيَطاَن َلُكَما َعُدوٌّ مُّ ُكَما اإلِنَّ ال�صَّ لَّ
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جراح، وما يف �صدره من رماح. 
لذلك فاإلن ح�صار دولة قطر من �صقيقاتها ا�أربع، يقع يف خانة اخلطاأ ا��صرتاتيجي، كما �صراعات ا�أم�ص العربية البينية اأو 
العربية ا�إل�صالمية – ب�صرف النظر عن اأ�صبابها ومربراتها ومن �صاحب حق فيها من عدمه – �أنها َفَتقت البالد، واأكلت 
ا على حرب اليمن القدمية  بني 1962  اخلريات، وَفرقت العباد، واأزمت القناعات، و�صردت النا�ص. ين�صرف هذا القول اأي�صً
و1970، واحلرب العراقية ا�إليرانية بني 1980 و1988، وحرب الكويت بني 1990 و1991، وحرب اليمن اجلديدة 

)بداأت عام 1915 ومل حتط رحالها بعد( وتدخل م�صاألة الكرد )بعد ا�صتفتاء دي�صمرب1917( يف ذات ال�صياق. 
«، وال�صواهد يف احلا�صر على ذلك كثرية، فلم تبق فل�صطني  لقد كان من َوبال ذلك اأن مت »تق�صيم املق�صم وجتزئة املجزاأ
لهم. مل يبق ال�صوادن واحًدا بل انق�صم اإلىل اثنني. مل يبق العراق عراًقا واحًدا، بل ق�صم واقًعا اإلىل ثالثة اأو اأربعة اأق�صام. 
مل تبق ليبيا واحدة، بل ق�صمت واقًعا اإلىل اثنتني اأو ثالثة. مل تبق �صوريا واحدة، بل يف طريقها لت�صبح واقًعا ثالثة. مل تبق 
اليمن واحًدا، بل مينني اأو ثالثة. ن�صاأل اهلل – العلي القدير – اأ� تنق�صم م�صر املحرو�صة، بل تبقى م�صر الواحدة. نتو�صل 
اإلىل اهلل – ذي اجلالل واإل�إلكرام – اأ� تنق�صم بالد احلرمني املقد�صني، بل تبقى واحدة. ندعو اهلل – جل وعال – اأ� تنق�صم 
ا�إلمارات، بل تبقى متحدة، ونرجوا هلل – تعاىل – اأن يحفظ قطر من كل �صر، وتبقى رائدة. فوق ذلك نطمح اأن يلتئم 
وؤُوا مقعد القوة والعزة والكرامة. �صمل العرب وامل�صلمني على قلب رجل واحد، ليخرجوا من حالة ال�صعف والهوان والذل، ويَتَبوَّ

نت�صرع اإلىل اهلل بكل اأ�صمائه احل�صنى، اأن تكون قاعدة احلكم يف بالد العرب وامل�صلمني »العدل اأ�صا�ص امللك«. فاهلل – جل 
جالله – ين�صر كل من يحكم بالعدل، وينزع امللك من كل من يحكم بالظلم، فقد نزع اهلل – �صبحانه وتعاىل – ُملك كل 

من طغى وظلم وا�صتبد وف�صد، كما نزعه من فرعون وهامان118.

�ساد�ًسا: احلكم الر�سيد واملواطن الر�سيد
ظهرت هزالة النظام العربي وا�إل�صالمي الر�صمي بجالء � يخالطه اأي التبا�ص ُيذكر، بل �صقطت عنه حتى ورقة التوت، 

ا بال وتعرى بو�صوح تام، اأمام قرار الرئي�ص ا�أمريكي دونالد ترامب ال�صادر بتاريخ6  دي�صمرب 2017، الذي اعرتف ر�صمًيّ
قد�ص عا�صمة لدولة ا�حتالل »اإل�صرائيل«. ُيظهرهذا ا�أمر اأن العرب وامل�صلمني اليوم بحاجة ما�صة اأكرث من اأي وقت م�صى، 
اإلىل احلكم الر�صيد واملواطن الر�صيد، �أن يف ذلك �صرورًة ما بعدها �صرورة، �أجل عودة املقامات والكرامات للبالد والعباد، 

واأخذ دورهم الريادي يف ماهم اأهل له على ظهر هذه الب�صيطة. 
الو�صول اإلىل ذلك، بني البالد العربية لي�ص �صعب املنال حقيقة، كونها م�صدودة معا باحلقائق اجلغرافية والتاريخية واللغوية 
والدينية وغريها من امل�صرتكات119 التي توؤهلها لتاأ�صي�ص »الو�يات العربية املتحدة«، على اأ�صا�ص اخلطوات املدرو�صة، ا�إلرادة 
احلقيقية، النوايا املخل�صة، التوافق اجلدي، التفاهم الودي، اجلهود الطيبة، الت�صافح ا�أخوى، البناء على ال�صحيح من 

القائم، تعديل املعوج املف�صي اإلىل  اأ�صباب ال�صقاق بني هذه الدول، لي�صود الوئام بينها بد� من النزاع. 
وميكن الو�صول اإلىل ذلك على �صبيل املثال من خالل اقرتاح العمل على اجناز ا�آتي120: 

اأن تبادر دول جمل�ص التعاون اخلليجي اإلىل فتح باب الع�صوية فيه ل�صقيقتيها العراق واليمن. 	
اأن تتم املبادرة اإلىل اإلن�صاء جمل�ص التعاون ال�صامي، ي�صم يف ع�صويته دول بالد ال�صام )�صوريا ولبنان وفل�صطني وا�أردن(. 	
اأن تتم املبادرة اإلىل اإلن�صاء جمل�ص تعاون وادي النيل، ي�صم يف ع�صويته بالد النيل )م�صر وال�صودان( وتن�صم له كل  	

من جيبوتي وال�صومال وجزر القمر.
اأن تتم املبادرة اإلىل اإلن�صاء جمل�ص التعاون املغاربي ي�صم يف ع�صويته دول بالد املغرب العربي )ليبيا وتون�ص واملغرب  	

واجلزائر وموريتانيا(.
وحتى � نغرق يف ا�أفكار احلاملة، امنا نطرح اأفكاًرا قابلة للتطبيق، من ثم تكون قريبة املنال، يلزم اأن يتم التعامل مع كل 
دولة من الدول ا�أع�صاء يف املجال�ص املقرتحة على قدم ا�حرتام التام وكامل امل�صاواة يف احلقوق والواجبات. يتوىل كل 

118. �صورة الق�ص�ص: ا�آية 6.
119. م�صطفى اأبو زيد فهمي، )النظام الد�صتوري للجمهورية العربية املتحدة(،  دار املعارف، 1965، �ص. 12.

120. ريا�ص �صالح اأبو العطا، املرجع ال�صابق، �ص. 515.
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جمل�ص من هذه املجال�ص، ال�صهر على توحيد ال�صيا�صات وا�إلجراءات والربامج والقوانني يف الدول ا�أع�صاء فيه. العمل على 
ما فيه �صالح البالد والعباد، والتهيئة التامة لقْطر هذه املجال�ص مًعا، طوًعا واختياًرا واإلمياًنا، وبعد الن�صوج املنا�صب يف قطار 
»الو�يات العربية ا�إل�صالمية املتحدة« من اأجل حتقيق الوحدة العربية وا�إل�صالمية التي تنتظرها ا�أمة جمعاء جياًل بعد جيل. 
هذه الوحدة املاأمولة يجب اأن تكون رحبة لت�صع اجلميع، ولت�صكل ج�صًرا متيًنا ي�صري عليه العربي وامل�صلم، اإلذ يع�صد بع�صهم 
ا، وي�صود التكامل احلقيقي بني البالد العربية وا�إل�صالمية، ويزول التعار�ص املفتعل بينها. هذه ا�إلجراءات هي التي  جتعل  بع�صً

ا�أفكار احلاملة اأفكاًرا قابلة للتطبيق ولو بعد حني. 
ما تقدم من كالم اأو راأي، نابع من نب�ص القلب، وقريحة العقل، ونظرة العني، و�صماع ا�أذن. ياأتي كله يف دائرة »الكالم 
الذي نخ�صى اأن نقوله، هو الكالم الذي ينبغي يف الغالب اأن ُيقال«.121 اإلن كان ذلك �صواًبا، فذلك توفيق من اهلل تعاىل، 

واإلن �صادف خطاأً، فذلك منا، ون�صتغفر اهلل يف احلالتني، ويف كل حني.
واهلل من وراء الق�صد.
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