
D

قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــعــــن شـــهـــًرا من  بــعــد ثـــاثـــة وأربــ
الــتــعــاون  أزمــــٍة عــصــفــت بمجلس 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وكـــادت  لــ
أن تؤدي إلى تفّككه، أنهت القمة الخليجية 
الحادية واألربعون التي عقدت في الخامس 
مدينة  في   ،2021 يناير  الثاني/  كانون  من 
العا، الواقعة شمال غرب السعودية، حصار 
قطر، وأصدرت بياًنا أّكدت فيه »وقوف دول 
الخليجي صًفا واحــًدا في  التعاون  مجلس 
له أي من دول  مواجهة أي تهديد تتعّرض 
املجلس«، و»عدم املساس بسيادة أي دولة أو 
استهداف أمنها«. وبحسب وزير الخارجية 
الــســعــودي، األمــيــر فــيــصــل بــن فـــرحـــان، فــإن 
»مــخــرجــات الــقــمــة أكـــدت طــًيــا كــامــًا لنقاط 
للعاقات  كاملة  وعــودة  قطر«،  مع  الخاف 
الدبلوماسية بن اململكة العربية السعودية 
ودولــة اإلمــارات العربية املتحدة والبحرين 
ومصر، من جهة، وقطر من جهة ثانية. وقد 
أثار حل األزمة ردود فعل إيجابية بإجماع 

عربي ودولي.

بداية األزمة
فقط  يومن  بعد  الخليجية  األزمــة  انطلقت 
األميركية   - اإلسامية   – العربية  القمة  من 
التي عقدت في الرياض يومي 20 و21 أيار/ 
األميركي،  الرئيس  وحضرها   ،2017 مــايــو 
دونــالــد تــرامــب، إلــى جانب ممثلي نحو 50 
من الدول العربية واإلسامية، وكان هدفها 
املــعــلــن مــواجــهــة اإلرهــــــاب واحــــتــــواء إيــــران. 
ففي ليلة 24 أيار/ مايو، وقع اختراق مدّبر 
ونــشــر تصريحات  القطرية  األنــبــاء  لــوكــالــة 
مــخــتــلــقــة مــنــســوبــة إلــــى أمــيــر قــطــر، الــشــيــخ 
تميم بن حمد آل ثاني، خــال حفل تخريج 
طـــاب إحــــدى الــكــلــيــات الــعــســكــريــة، اتــخــذت 
ذريــعــًة إلطــاق األزمـــة. وعلى األثــر، انطلقت 
حملة إعامية غير مسبوقة استهدفت قطر، 
وبلغت ذروتها بإعان السعودية واإلمارات 
والبحرين، إلى جانب مصر، قطع العاقات 
ــــوم 5 حــــزيــــران/  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع قـــطـــر يـ
يونيو 2017. كما تضمنت اإلجراءات أيًضا 
إغــــاق املــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة والــجــويــة 
معها، ومنع العبور في أراضيها وأجوائها 
ومــيــاهــهــا اإلقــلــيــمــيــة، ومــنــع مــواطــنــيــهــا من 

السفر إلى قطر.
لم تكن هذه األزمة األولى بن قطر وجاراتها 
الخليجية؛ إذ سبق للدول الثاث أن سحبت 
ســفــراءهــا مــن الـــدوحـــة فــي شــبــاط/ فــبــرايــر 
املــوقــف  عــلــى  الــخــاف  2014. ومــّثــل حينها 
من االنقاب العسكري في مصر الذي أطاح 
نظام الرئيس املنتخب، محمد مرسي، في 3 
تموز/ يوليو 2013، السبب املباشر لألزمة. 
لـــكـــن الــــوســــاطــــة الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الــكــويــت 
فــي ذلــك الــوقــت نجحت فــي احــتــواء األزمـــة، 
وتــّم التوصل إلــى اتــفــاق الــريــاض األول، ثم 
مــفــاوضــاٍت  بعد  التكميلي،  الــريــاض  اتــفــاق 
ــتـــغـــرقـــت نـــحـــو ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر. انــتــهــت  اسـ
الحد، فأعيد سفراء  األزمــة وقتها عند هــذا 
السعودية واإلمارات والبحرين إلى الدوحة، 
الخامسة  الخليجية  الــدوحــة  قــمــة  وعــقــدت 
والثاثون في 9 و10 كانون األول/ ديسمبر 
األعــــضــــاء.  الـــــــدول  بـــحـــضـــور جــمــيــع   ،2014
الوقت  ذلــك  فــي  الخليجية  األزمـــة  لــم تتخذ 
أبعاًدا أكبر؛ نتيجة حالة القلق التي انتابت 
عواصم الدول )التي فرضت الحصار الحًقا( 
أوباما،  بــاراك  الرئيس،  إدارة  سياسات  من 
ــــد أّدت ســـيـــاســـات أوبـــامـــا  فــــي املـــنـــطـــقـــة. وقـ
االسترضائية تجاه إيران، وشعوٌر خليجي 
بــالــتــخــلــي األمـــيـــركـــي، إضـــافـــة إلــــى تــنــامــي 
إحساٍس  إلــى  اإليــرانــيــة،  الهيمنة  سياسات 
السعودية  دفــع  مــا  بالضعف؛  عــام  خليجي 
إلــى تأجيل خافاتهما  تــحــديــًدا  واإلمــــارات 
مع قطر، وخصوًصا في ضوء الحاجة إلى 
دعــم قطر اإلعــامــي واملــالــي والعسكري مع 

بدء الحرب في اليمن مطلع عام 2015.

مركزية العامل األميركي 
بين صعود ترامب وسقوطه

إلـــى  ــرامــــب  تــ ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  مـــّثـــل وصــــــول 
في  كــبــيــًرا  تــغــيــًرا  عـــام 2017  السلطة مطلع 
الـــظـــرف الــــدولــــي؛ إذ رأت الـــــدول األربـــــع في 
فرصًة  والديمقراطين  أوباما  انتهاء حقبة 
لــعــودة الــشــراكــة الكاملة مــع واشــنــطــن، بعد 
الـــتـــوتـــرات الـــتـــي أصــابــتــهــا، بــســبــب ثــــورات 
ــارب األمــــيــــركــــي -  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعــــربــــي والـ ــيــــع الــ الــــربــ
اإليراني. وساهم في املضي في هذا االتجاه 
العداء الصريح الذي أبداه ترامب إلرث حقبة 
مــوقــٍف سلبيٍّ من  باتخاذ  أوبــامــا بمجمله، 
االتفاق النووي مع إيــران، وبتجاهل مطلق 

لقضايا الديمقراطية وحقوق األنسان. 
اتجهت قطر، منذ بداية األزمة، إلى محاولة 
ــرامـــب؛ بــاعــتــبــاره  تــغــيــيــر مــوقــف الــرئــيــس تـ
عامل القوة الرئيس الذي استندت إليه الدول 
قــطــر، كما عملت  فــي هجومها على  األربـــع 
منسق  لوبي  مواجهة  على  الكونغرس  فــي 
ــاراتـــي. وتــمــّكــنــت مــن حصد  إســرائــيــلــي - إمـ

نــتــائــج الــعــمــل املــكــّثــف فــي واشــنــطــن، خــال 
اجــتــمــاع القمة األخــيــر الـــذي عــقــده الرئيس 
ــمـــوز/ يــولــيــو  ــع أمـــيـــر قـــطـــر، فـــي تـ ــرامـــب مـ تـ
2019. وانعكس التغيير في موقف الرئيس 
تــرامــب مــن األزمـــة الخليجية بــوضــوح، في 
الــذي صــدر عقب محادثات  املشترك  البيان 
الطرفن في البيت األبيض، في تأكيده »أن 
الوثيقة  والــدفــاعــيــة  االستراتيجية  العاقة 

زت بن البلدين«.
ّ
تعز

ظهرت ترجمة تغيير موقف الرئيس ترامب 
ــة الــخــلــيــجــيــة بــانــتــقــالــه مـــن داعـــم  ــ مـــن األزمــ
الــدول التي فرضت الحصار، بل  لسياسات 
ــة، إلـــى وسيط  ــ ومــحــّفــز لــهــا فــي بــدايــة األزمـ
فــي حلها، إلــى جــانــب الــكــويــت. وحــتــى ذلك 
الحن، لم توّفق وساطة الكويت في إحداث 
أي تغييٍر في موقف الــدول األربــع من دون 
ــنــــوات الـــثـــاث  ــركــــي. وخـــــــال الــــســ ــيــ دعـــــم أمــ
األميركية،  املتحدة  الواليات  سعت  التالية، 
بدرجاٍت متفاوتٍة من الجّدية، للتوصل إلى 
حــل لـــألزمـــة، حــتــى تــّوجــت جــهــودهــا أخــيــًرا 
بالتوصل إلى اتفاٍق أّدى فيه صهر الرئيس 
ومستشاره، جاريد كوشنر، دوًرا رئيًسا في 
بالتنسيق  والسعودية،  قطر  بن  الوساطة 
ــا. وقــد  ــهـ مـــع الـــكـــويـــت وبــمــعــرفــتــهــا واطـــاعـ
حقق التواصل السعودي - القطري املباشر 
اختراًقا مهًما، إّبان جولة كوشنر على أطراف 
األزمــة، مطلع كانون األول/ ديسمبر 2020. 
إعــاٍن مشترك.  الطرفان على صيغة  واتفق 
وتــــوّلــــت الـــســـعـــوديـــة إقــــنــــاع الـــــــدول الـــثـــاث 
األخرى باملوافقة عليه. وسمح التوصل إلى 
هذه الصيغة بعقد القمة الخليجية الحادية 
بداًل  السعودية،  العا  مدينة  في  واألربعن 
من املنامة، بحضور أمير قطر. وعلى الرغم 
مـــن أن اتــفــاًقــا تـــم الــتــوصــل إلــيــه فـــي مطلع 
مفاوضاٍت  نتيجة  ديسمبر،  األول/  كانون 
اقتصرت على قطر والسعودية، فإن اإلعان 
عــنــه تــأخــر إلــــى أن تــمــّكــنــت الــســعــوديــة من 
إقناع حلفائها بعدم جــدوى االستمرار في 
مقاومة الحل؛ ألن األزمــة باتت تشكل عبًئا 
ال جدوى من استمرار حمله. وسوف تعالج 
بعض الخافات الثنائية بن الدول، كما في 

حالة مصر وقطر مثًا، في لجان ثنائية.

دالالت توقيت انتهاء األزمة
على الرغم من الجهود التي بذلتها الكويت 
الثاث  السنوات  خــال  املتحدة،  والــواليــات 

ــقــــّدم حــقــيــقــي عــلــى  املـــاضـــيـــة، لــــم يــحــصــل تــ
صعيد الحل. وبــرزت خــال عــام 2019 أكثر 
إمكان  اآلمــال في  من مناسبٍة تزايدت فيها 
حصول اختراٍق يؤّدي إلى إنهاء األزمة؛ فقد 
شـــاركـــت قــطــر مــرتــن عــلــى مــســتــوى رئــيــس 
الحكومة في قمم عقدت في السعودية، هي 
قمم مكة الثاث في أيار/ مايو 2019، وقمة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون فـــي الـــريـــاض فـــي كــانــون 
زيـــارة  الـــى  إضـــافـــة   ،2019 ديــســمــبــر  األول/ 
ســريــة قــــام بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الرياض 
ــم يــحــصــل  لــ أواخــــــــر عـــــام 2019، ومـــــع ذلـــــك 
تــجــاوز لـــألزمـــة. ولـــم تــلــق دعــــوات قــطــر إلــى 
دول مجلس  وتوحيد جهود  الحصار  رفــع 
التعاون في مواجهة وباء كورونا املستجد 

)كوفيد19-( آذاًنا صاغية. 
بعد  كبير،  تغيرت على نحٍو  الــظــروف  لكن 
التي جرت  الرئاسية األميركية  االنتخابات 
أّدت  إذ  2020؛  نوفمبر  الثاني/  تشرين  فــي 
ــرامــــب وفــــــوز مــنــافــســه  ــارة الـــرئـــيـــس تــ ــســ خــ
الديمقراطي، جو بايدن، إلى تغيير كبير في 
أخــذت  فقد  تــحــديــًدا.  السعودية  الحسابات 
الرياض تعيد النظر في بعض السياسات، 
وتسعى إلى إغاق بعض امللفات اإلقليمية 
املفتوحة. وتتوقع السعودية، التي ارتبطت 
بــعــاقــات قــويــة مــع إدارة تــرامــب، أن تواجه 
لم يخف،  الــذي  بايدن  إدارة  ضغوًطا تحت 
خال حملته االنتخابية، توجهه إلى إعادة 
الــنــظــر فـــي عــــدد مـــن الـــســـيـــاســـات املــرتــبــطــة 
ــع الـــســـعـــوديـــة، مـــثـــل مــبــيــعــات  بـــالـــعـــاقـــة مــ
الـــســـاح، وقــضــايــا حــقــوق اإلنــــســــان، ودعـــم 
واشنطن الحرب في اليمن؛ فقاعدة الرئيس 
املــنــتــخــب، خــصــوصــا فـــي أقـــصـــى الــيــســار، 
تضغط فــي اتــجــاه ســحــب الــدعــم األمــيــركــي 
لــلــســعــوديــة فـــي هــــذه الـــحـــرب والــعــمــل على 
ــا. وعـــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، تـــتـــوّجـــس  ــهــ ــائــ ــهــ إنــ
ــــودة إلـــى  ــعــ ــ ــن احــــتــــمــــاالت الــ ــ الــــســــعــــوديــــة مـ
العاقة  بخصوص  أوبــامــا  إدارة  سياسات 
مع إيــران؛ إذ كان الرئيس املنتخب قد وعد 
الذي انسحب  النووي  بالعودة إلى االتفاق 
منه ترامب في أيار/ مايو 2018، وما يعنيه 
القصوى  الضغوط  لسياسة  إنهاٍء  من  ذلــك 
التي اعتمدها ترامب تجاه إيــران؛ وهو أمر 

ال تقابله السعودية بارتياح.
بــنــاًء عليه، تــحــاول الــســعــوديــة اســتــبــاق أي 
اإلدارة  عليها  تــمــارســهــا  أن  يمكن  ضــغــوٍط 
األميركية الجديدة، في أكثر من اتجاه، من 
خال إعادة النظر في بعض السياسات التي 
ثبت عدم جدواها، وفي مقدمها قرار حصار 
السعودية  االنــدفــاعــة  تفسير  ويمكن  قــطــر. 
إلــــى إنـــهـــاء األزمـــــة داخــــل الــبــيــت الخليجي 
ــار اســتــقــالــيــة  ــ ــهـ ــ ــــي إظـ ــا بـــرغـــبـــتـــهـــا فـ ــ ــًضـ ــ أيـ
بأية  تــأّثــرهــا  وعـــدم  الــخــارجــيــة،  سياستها 
ضغوط، وبيان أن قــرار حل األزمــة مع قطر 
سيادي خاص بها، وهي التي تقرر بشأنه. 
كــمــا أعــطــت الــســعــوديــة بــقــرارهــا حــل األزمـــة 
الرغم من معارضة حلفائها  على  قطر،  مع 
بأنها  انــطــبــاًعــا   ألســبــابــه، 

ّ
كــل املخفية،  غير 

ــة الــقــائــدة فـــي مــجــلــس الــتــعــاون،  هـــي الـــدولـ
وأنها بصدد استعادة مكانتها باعتبارها 
الـــدولـــة ذات الــثــقــل األكــبــر فــي املــنــطــقــة، وأن 
فـــي مــقــدورهــا جــمــع الــفــرقــاء وطـــي صفحة 

الخافات بن حلفائها. 
جهودها  فتأتي  تــرامــب،  الرئيس  إدارة  أمــا 
الحثيثة إلنهاء األزمة الخليجية في أيامها 
ــيــــاق ســيــاســة  ــم فــــي ســ ــكـ األخـــــيـــــرة فــــي الـــحـ

الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى الـــتـــي تــمــارســهــا على 
املــصــالــحــة  أن  تـــرامـــب  إدارة  وتـــــرى  إيـــــــران، 
تــــؤّدي إلـــى تــوحــيــد الــصــف الــخــلــيــجــي ضد 
إيــران، كما تــدرك هــذه اإلدارة أنها مسؤولة 
إلــــى حـــد بــعــيــد عـــن بـــدايـــة األزمـــــــة، وتــرغــب 
ــــإرث مـــســـؤول فـــي الــســيــاســة  فـــي الـــخـــروج بـ
ــل. مــن هــنــا، ضغطت على  الــدولــيــة على األقـ
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، خــصــوصــا الــســعــوديــة، 
إلنهاء األزمة. وكانت وسائل إعام أميركية 
ذكرت أن كوشنر نجح في إقناع السعودية 
الصيف املاضي بفتح مجالها الجوي أمام 
إيــران من  القطرية، بهدف حرمان  الخطوط 
من  عليها  تعود  سنوًيا  دوالر  مليون   133
الضغط  وتشديد  ألجوائها،  قطر  استخدام 
عليها، لكن اإلمارات عارضت الفكرة؛ ما أّدى 

إلى سقوطها.
إنهاء  في  السعودية  لرغبة  قطر  استجابت 
األزمـــة قبل وصـــول إدارة بــايــدن إلــى البيت 
األبيض، وبخاصة بعد أن أسقطت الرياض 
الـثاثة عشر التي كانت وضعتها  الشروط 
أمام قطر للموافقة عليها، وإصرارها، على 
ــتـــراض حــلــفــائــهــا، عــلــى إنــهــاء  الـــرغـــم مـــن اعـ
األزمة. وكانت قطر ركزت، منذ البداية، على 
إحداث تغيير في املوقف السعودي، بمعزٍل 
عن بقية األطراف؛ نظًرا إلى مكانة السعودية 
وموقعها وأهميتها. وقد استمّرت الوساطة 
الكويتية حتى الساعات األخيرة قبل انعقاد 
الــقــمــة، وعـــّبـــرت قــطــر عــن اســتــعــداد أمــيــرهــا 
الــســعــوديــة،  فــي  الخليجية  الــقــمــة  لــحــضــور 
على أن يسبق ذلك رفع الحصار عن باده، 
وهو األمر الذي استجابت له السعودية؛ ما 
األطــراف  جميع  وتوقيع  القمة  بعقد  سمح 

بيان العا الذي أنهى األزمة.

خاتمة
واألربــعــون  الحادية  الخليجية  القمة  أنهت 
الـــتـــي عـــقـــدت فـــي مــديــنــة الـــعـــا الــســعــوديــة 
واحـــــــدًة مـــن أســـــوأ األزمـــــــات الـــتـــي واجــهــهــا 
ــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة،  مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ
برفع الحصار عن قطر في مقابل إسقاطها 
منظمة  أمـــام  املــرفــوعــة  القانونية  الــدعــاوى 
للطيران  الدولية  الدولية واملنظمة  التجارة 
على  لــلــحــصــول   )ICAO »ــــاو ــكـ ــ )»إيـ املـــدنـــي 
تــــعــــويــــضــــاٍت تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلــــــى خــمــســة 
مليارات دوالر بسبب األضرار التي لحقتها 
نتيجة إغـــاق املــجــال الــجــوي أمــامــهــا، كما 
تــم االتـــفـــاق عــلــى وقـــف الــحــمــات اإلعــامــيــة 
املــتــبــادلــة. وكـــان الفــًتــا أن األزمـــة انتهت من 
دون مــكــاســب تــذكــر أليٍّ مــن أطــرافــهــا. على 
ــراًرا اقتصادية  ــ الــعــكــس، ألــحــقــت األزمــــة أضـ
نحو  وأضاعت  بالجميع،  بالغة  وسياسية 
ــع ســــنــــوات مــــن عـــمـــر الـــعـــمـــل الــخــلــيــجــي  ــ أربــ
املشترك، كان يمكن استغالها في مواجهة 
تــــحــــّديــــات اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة كـــبـــرى 
تــواجــه دولــــه. ســـوف تــحــتــاج أطــــراف األزمـــة 
خــــال املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة إلــــى بــــذل مـــزيـــد من 
الــجــهــد، إلزالـــــة تــبــعــات األزمــــــة، واســتــعــادة 
زالت  الثقة، والعمل على تذليل خافاٍت ما 
ــدول الــتــي لـــم تكن  ــ عــالــقــة، خــصــوصــا مـــع الـ
متحّمسة للمصالحة. كما يحتاج األمر إلى 
االتـــفـــاق عــلــى آلـــيـــاٍت مــنــاســبــٍة وفــاعــلــة لحل 
مثل  تكرار  يمنع  بما  الخليجية،  الخافات 
ــــات، واالتـــفـــاق عــلــى مــيــثــاق شــرف  هـــذه األزمـ
املقاطعة  أو  القوة  استخدام  يمنع  خليجي 
الخليجية  الــخــافــات  فــي حــل  الــحــصــار  أو 

البينية.

ظروفها ودالالت التوقيت

قمة المصالحة الخليجية

ظهرت ترجمة 
تغيير موقف ترامب 
من األزمة الخليجية 

بانتقاله من داعم 
لسياسات الدول 

التي فرضت الحصار، 
إلى وسيط في 

حلها

أّدت خسارة ترامب 
وفوز منافسه 

بايدن إلى تغيير 
كبير في الحسابات 
السعودية تحديًدا

تحاول السعودية 
استباق أي ضغوٍط 

يمكن أن تمارسها 
عليها اإلدارة 

األميركية الجديدة، 
في أكثر من اتجاه

مع إعالن المصالحة الخليجية في قمة العال التي استضافتها المملكة العربية السعودية، ثّمة أسئلة كثيرة، منها: هل انتهى 
الخالف الخليجي حقا؟ هل يعني هذا تطابق سياسات الدول الموقعة حول مختلف القضايا أم ماذا؟ هنا تقدير موقف للمركز 

العربي لألبحاث ودراسة السياسات، حول المصالحة واحتماالتها المستقبلية

رؤساء وفود دول الخليج وأمين عام مجلس التعاون في قمة العال في السعودية في 2021/1/5 )األناضول(

بل  ألّيٍ من أطرافها.   الخليجية من دون مكاسب تذكر  األزمة  انتهت 
بالجميع،  بالغة  وسياسية  اقتصادية  أضـــراًرا  ألحقت  العكس،  على 
وأضاعت نحو أربع سنوات من عمر العمل الخليجي المشترك، والذي 
كان يمكن استغاللها في مواجهة تحّديات اقتصادية وسياسية كثيرة 
المرحلة  خالل  األزمــة  أطــراف  تحتاج  وســوف  دولــه.  تواجه  وكبيرة 
المقبلة إلى بذل مزيد من الجهد، إلزالة تبعات األزمة، واستعادة الثقة، 
والعمل على تذليل خالفاٍت ما زالت عالقة، خصوصا من الدول التي 

لم تكن متحّمسة للمصالحة.

ال مكاسب ألحد
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