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 املساراتـ التطورات و األزمة الخليجية
 طارق دياب

، على إثر قطع السعودية واإلمارات والبحرين ومصر عالقاتهم بقطر، 2017يونيو  5الخليجية في األزمة  نطلقتا
داخليًا بين دول الخليج، التي بدأت األزمة  تحت ادعاء عالقة قطر بإيران، ودعمها لجماعات إرهابية. وكان لهذه

في القرن بالتحديد تداعيات كبيرة جدًا خارج منطقة الخليج. امتدت آلسيا وباألخص الموقف الباكستاني، وأفريقيا و 
الليبية األزمة  األفريقي لقربه جغرافيًا من الخليج من ناحية الجنوب، وكذلك في منطقة الشرق األوسط، باألخص

 .لمسلمين، واألزمة اإليرانية واليمنيةوملف مصر وجماعة اإلخوان ا
ومن ثم فإن الحديث عن مساع حقيقية لحل األزمة، من شأنه أن يرتب تداعيات نوعية على هذه الملفات. هو ما 
يتطلب متابعة مساعي الحل الحالية وتقديرها. من خالل تبيان مسارات هذه المساعي ومؤشراتها، وكذلك دوافعها 

 قبة لألزمة. ومضامين التسوية المرت
 مسارات األزمة :أواًل

 :للتصعيدو للتهدئة  ،مؤشراتمجموعتين من الفي هذا اإلطار يمكن الحديث عن 
 :مؤشرات التهدئةاملجموعة األولى: 

الخليجية مؤخرًا، وأشرت إلى أن هناك توجهًا إقليميًا ودوليًا يدفع نحو إنهاء األزمة  من أهم التطورات التي شهدتها
 :خليجية _ هناك مساع حقيقية مختلفة عن سابقاتها لمصالحة خليجية األزمة، وأن

األزمة  ، ظهرت أول المؤشرات العملية، والتي تعبر عن نقلة نوعية في مساعي حل2019نوفمبر  12في  -1
"، المقام في 24الخليجية، حينما أعلنت السعودية واإلمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج "خليجي 

  .1نوفمبر الماضي 24في  أوالذي بدقطر، 
ن حل إهللا"،  وفي نفس اليوم، قال األكاديمي اإلماراتي والمستشار السابق لولي عهد أبوظبي "عبد الخالق عبد -1

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات مساعد وزير الخارجية الكويتي "أحمد ناصر  الخالف الخليجي بات قريبًا،
كما جاءت بعد ساعات من خطاب أمير قطر الشيخ "تميم بن  .في هذه األزمة انفراجهالصباح"، وحديثه عن 

حمد آل ثاني"، في خطاب أمام مجلس الشورى القطري، أعلن فيه استعداد بالده للحوار لحل الخالفات بين 
  .2دول مجلس التعاون 

                                                             
 الرابط(، 15/11/2019، )تاريخ الدخول: 13/11/2019" في قطر، سكاي نيوز، 24"خليجي  اإلمارات والبحرين تشاركان بـ 1
 الرابط(، 15/11/2019، )تاريخ الدخول: 12/11/2019أكاديمي إماراتي: أبشركم بتطورات مهمة قريبا لحل الخالف الخليجي، القدس العربي،  2
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أن المملكة واإلمارات والبحرين ومصر، تتجه إلى إرساء توجه على إعالمها  السعوديةأشارت صحيفة "إيالف"   -2
  .3بعدم التعرض لدولة قطر في البرامج السياسية والرياضية

كي في الرياض "جون أبي زيد" ينوفمبر، أشارت تقارير أن "ترامب" كلف السفير األمر  14في : الموقف األمريكي  -3
عن األضواء لتحقيق  الخارجية ومسؤولين في البيت األبيض لتنسيق األمور بعيداً ودبلوماسيين آخرين في وزارة 

. ومن ثم فإن هناك إمكانية 4خليجية، وأنه برغم العراقيل فإن هذه الجهود بلغت مراحل متقدمة –مصالحة خليجية 
بدء هذه منذ افع لدول الخليج ونه الداعم والدللحل فعليًا، خاصًة وأن هذا القرار بيد "ترامب" أكثر من غيره، بحكم ك

 األزمة. 
نوفمبر، عن تفاؤله بانتهاء  16عبر "ديفيد جولدفين" رئيس أركان القوات الجوية األمريكية في وفي نفس السياق  -2

 . 5الخالف الخليجي قريبا، ودعاهم لتوحيد قدراتهم العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران
خليجية، كزيارة  _ ، سواء بين أطراف خليجية2019الل شهر نوفمبر تزايد وتكثيف اللقاءات التي تمت خ -4

. وزيارة نائب وزير الدفاع السعودي 6ه "محمد بن زايد"ئولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لإلمارات ولقا
الملك ه ئ. وزيارة وزير الخارجية الكويتي للسعودية ولقا7ه السلطان "قابوس"ئمان ولقا"خالد بن سلمان" لع  

 . 8"سلمان"
لقاءات  كذلك. و 9ه "محمد بن زايد"ئلإلمارات ولقا عبدالفتاح السيسيعربية ممثلًة في زيارة  _ أو لقاءات خليجية -3

. ووزراء 10دولية متمثلة في لقاءات عقدتها الواليات المتحدة مع قطر على مستوى وزراء الخارجية _ خليجية
. ومع السعودية بين "محمد بن سلمان" 13. ورئاسة األركان12رجية. ومع عمان على مستوى وزراء الخا11الدفاع

 . 14ورئيس هيئة األركان المشتركة األمريكي

                                                             
 الرابط(، 15/11/2019، )تاريخ الدخول: 13/11/2019، 21لقطر، عربيصحيفة مقربة من السعودية: تعليمات بعدم التعرض  3
 الرابط(، 16/11/2019، )تاريخ الدخول: 15/11/2019، قناة العالم، متقدمةترامب.. المصالحة الخليجية بلغت مرحلة  بأوامر 4
 الرابط(، 16/11/2019، )تاريخ الدخول: 16/11/2019رئيس أركان القوات الجوية األمريكية متفائل بانتهاء األزمة الخليجية قريبا، رويترز،  5
 الرابط(، 29/11/2019، )تاريخ الدخول: 27/11/2019محمد بن سلمان يصل إلى اإلمارات في زيارة رسمية، الشرق األوسط،  6
 الرابط(، 20/11/2019، )تاريخ الدخول: 12/11/2019السلطان قابوس يستقبل خالد بن سلمان، الشرق األوسط،  7
 الرابط(، 20/11/2019، )تاريخ الدخول: 10/11/2019ن يتسلم رسالة من أمير الكويت، الشرق األوسط، الملك سلما 8
 الرابط(، 15/11/2019، )تاريخ الدخول: 13/11/2019السيسي إلى اإلمارات في زيارة رسمية، سكاي نيوز،  9

 الرابط(، 15/11/2019دخول: ، )تاريخ ال13/11/2019بومبيو: نشكر قطر على شراكتها وتعاونها في قضايا عديدة، األناضول،  10
 الرابط(، 15/11/2019، )تاريخ الدخول: 7/11/2019وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون العسكري واالستخباراتي، األناضول،  الدوحة 11
  الرابط(، 27/11/2019، )تاريخ الدخول: 26/11/2019مباحثات عمانية أمريكية إلنهاء حرب اليمن، الخليج الجديد،  12
 الرابط(، 20/11/2019، )تاريخ الدخول: 14/11/2019سلطنة عمان وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون العسكري، األناضول،  13
 الرابط(، 27/11/2019، )تاريخ الدخول: 25/11/2019ولي العهد يلتقي رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية، اإلخبارية،  14
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حضر لها في وتزايد حجم الزيارات واللقاءات في الفترة الحالية بهذا الحجم يشير إلى أن هناك تغييرات نوعية ي   -4
 .الخليج ترتيب األوضاع في منطقة في مقدمتهاالمنطقة، و 

اإلعالن عن تغيير مكان عقد قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة، على أن تعقد في الرياض بداًل من  -5
. وهي خطوة تعبر عن تمهيد للحل، من خالل تمهيد لحضور قطري على 15ديسمبر المقبل 10اإلمارات في 

لى أمير قطر ديسمبر وجه الملك "سلمان بن عبد العزيز" دعوة إ 3أعلى مستوى في هذه القمة. وفي 
تلقى أمير قطر دعوات إلى األزمة  . وهو إجراء روتيني، لذلك ومنذ بداية16لحضور القمة الخليجية المقبلة

. لكن هذه المرة 17قمم مجلس التعاون الخليجي، لكّنه امتنع عن المشاركة شخصيا واكتفى بإيفاد ممثلين له
 وقائع مختلفة.في ظل مؤشرات إيجابية عديدة، بما قد ترتب الدعوة تأتي 

زيارة سرية لوزير الخارجية القطري إلى الرياض في سبتمبر عن  "ما كشفته صحيفة "وول ستريت  جورنال :6
. هذا فضاًل عن إعالن أمريكا موافقة صحته. ولم تنف قطر هذا الخبر إلى اآلن، ما يشير إلى ترجيح 182019

نوفمبر، واتخذت  7قطر والكويت على االنضمام للتحالف البحري العسكري ألمن الخليج، والذي أعلنت عنه في 
  .19من البحرين مقرًا له

 :مؤشرات التصعيداملجموعة الثانية: 
في األزمة  في هإمكانية تحقيق انفراجهناك تطورات جديدة يغلب عليها التصعيد ال التهدئة، وتؤشر إلى صعوبة 

 الوقت الحالي:
 يالرئيس، وبرغم أن جدول األعمال 2019نوفمبر  25زيارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لقطر في   -1

. إال أنه كان بإمكان قطر 20للجنة االستراتيجية العليا القطرية التركية 5 للزيارة هو حضور اجتماع الدورة الـ
الزيارة كخطوة تمهيدية لحل األزمة، إال إذا كانت تركيا أصال ضمن تسوية األزمة. لكن واستنادًا تأجيل 

. وهو األمر الذي يغضب الجانب 21إلعالن "أردوغان" عن االنتهاء من قاعدة عسكرية جديدة في قطر

                                                             
 الرابط(، 2/12/2019، )تاريخ الدخول: 2/12/2019الكويت تعلن موعد ومكان القمة الخليجية وتتحدث عن تقدم في المصالحة، الجزيرة نت،  15
(، 4/12/2019، )تاريخ الدخول: 3/12/2019، 24العاهل السعودي يوجه دعوة ألمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، فرانس 16

 الرابط
 الرابط(، 2/12/2019، )تاريخ الدخول: 9/12/2018، 24أمير قطر يتغيب عن القمة الخليجية بالرياض ويوفد وزير دولة للمشاركة، فرانس 17
 الرابط(، 2/12/2019، )تاريخ الدخول: 28/11/2019قطر تعرض على السعودية قطع عالقاتها مع "اإلخوان المسلمين"، مونت كارلو،  18
 الرابط(، 10/11/2019، )تاريخ الدخول: 7/11/2019مركز قيادة في البحرين، قناة الغد، تحالف بحري تقوده أمريكا لحماية ناقالت النفط يفتح  19
 الرابط(، 28/11/2019، )تاريخ الدخول: 25/11/2019أردوغان يصل الدوحة في زيارة عمل، األناضول،  20
، )تاريخ الدخول: 25/11/2019أردوغان يعلن االنتهاء من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر ويطلق عليها اسم قائد عربي، آر تي عربي،  21
 الرابط(، 2/12/2019
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https://www.facebook.com/Eipss.EG
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. 22راطية في المملكةد من قوات سوريا الديموقوهو ما دفع السعودية الستقبال وفالسعودي واإلماراتي أكثر. 
 :معطيات ةيؤشر لثالثاألمر الذي 

لن األزمة  الخليجية، أي أن حلاألزمة  أن تركيا غالبًا لن تكون ضمن المساعي الحالية لتسوية ؛األول -
 يؤدي تباعًا إلنهاء التوتر في العالقات التركية مع السعودية واإلمارات. 

 أن إخراج القوات التركية ليس ضمن اإلجراءات التي يمكن أن تقوم بها قطر لتهدئة األزمة.  ؛الثاني -
من ضمن شروط دول الحصار إخراج القوات ألن سير على ما يرام، تال األزمة  الثالث أن جهود حل -

، يدفع أخرى وإعالنه عن انتهاء التركية في قطر، زيارة "أردوغان" للقاعدة فإن . ومن ثم قطرالتركية من 
 د لرغبات هذه الدول.اباتجاه مض

نوفمبر، أن بالده ستستضيف قمة إسالمية مصغرة  21إعالن رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد" في -2
. 23ديسمبر المقبل 19وستعقد أول اجتماع لها في  ندونيسيا وباكستان،إتضم بجانب ماليزيا قطر وتركيا و 

وتحمل الصفة اإلسالمية بدون السعودية بكل ما تحمله األخيرة من  اإلعالن عن قمة تضم قطر وتركيا،و 
 الخليجية. األزمة  قيمة رمزية ومعنوية في العالم اإلسالمي، يحمل داللة سلبية قد تنعكس على مساعي حل

منتخبات السعودية واإلمارات والبحرين لكأس الخليج في قطر، فإن هذه الدول لم تسمح  تأنه وبينما حضر  -3
. وداللته كاشفة إما عن مدى تعثر جهود الحل، أو مدى محدودية المستوى 24ها بحضور هذه البطولةلشعوب

 الذي يمكن لهذه الجهود أن تصل إليه في إطار إنهاء األزمة.
نوفمبر، أن "أكثر من وصاية إقليمية  29تصريح وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية "أنور قرقاش" في  -4

تت مهددة، وأكثر من دولة عربية تعزز لألسف الوصاية اإلقليمية على شؤونها أو تسعى على نظم عربية با
. ومرجح أن تكون اإلشارة هنا لقطر وتركيا، خاصًة بعد إعالن األخيرة عن قاعدة عسكرية جديدة 25إليها"

 في قطر. 

                                                             
 الرابط(،28/11/2019، )تاريخ الدخول: 26/11/2019كور، وفد يضم قيادات عسكرية من مليشيات "قسد" يزور السعودية، العربي الجديد، جالل ب 22
 
 الرابط(، 2/12/2019، )تاريخ الدخول: 22/11/2019قمة الدول الخمس.. هل تؤسس ألقوى تكتل إسالمي ومرحلة جديدة؟، الخليج أون الين،  23
 الرابط(، 2/12/2019، )تاريخ الدخول: 2/12/2019، العربية نت، 24يجي حضور جماهيري ضعيف في خل 24
 الرابط(، 2/12/2019، )تاريخ الدخول: 30/11/2019قرقاش يثير جدال بتغريدة غامضة عن "وصاية إقليمية على نظم عربية"، آر تي عربي،  25
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 : مالحظات واستنتاجاتبين التهدئة والتصعيد
 :مالحظات أساسيةاإلشارة لعدة  يمكننطالقًا من هذه المؤشرات ا

أن مساعي الحل هذه المرة بوساطة عمانية وكويتية تبدو مختلفة، بالنظر ألمرين، دخول ترامب على خط هذه  )أ(
   المساعي بخالف المرات السابقة. اتخاذ خطوات عملية على األرض تمهيدًا للحل.

يتم قراءتها في هذا اإلطار، فقد تكون مجرد تكثيف ليست شرطًا أن األزمة  مؤشرات التي تعيق حلالأن )ب( 
والمفاوضات بهذا الشأن، ليبين كل طرف أن موقفه األزمة  الستعمال أوراق الضغط جنبًا إلى جنب مع التمهيد لحل

ت التفاوض المعروفة. أو قد ايك من تكتيكتاألقوى، وبالتالي قد تكون الخطوات المعاكسة لمساعي الحل مجرد تك
حاًل نهائيًا، بل تفكيكها ومحاولة تهدئتها وحسم بعض األزمة  عن أن المساعي الحالية ال تتجه نحو حل ابير تكون تع

 ملفاتها، أي حلها جزئيًا.
وحلحلة بعض ملفاتها، وعودة للعالقات في حدها األدنى، أي حلها األزمة  أن المساعي الحالية تتعلق بتهدئة )ج(

كاتها ت. كما أن أزمة كهذه نظرًا لتشابقبول والتعايش مع قدر معين من الخالفالل ن سيضطرو  أطرافهاأن و جزئيًا. 
 وتعقيداتها تحتاج لفترة كبيرة حتى يتم حلها حاًل نهائيًا. 

ر مكان عقدها خصيصًا لهذا يقطر لقمة مجلس التعاون المقبلة، والذي تم تغيأمير مرجح حضور لذا قد يكون من ال
مارتية مقارنة بالقطرية مارات، فلن تحضر قطر؛ بالنظر لحجم الخالفات القطرية اإلالغرض، ألنه لو كان في اإل

. 2019لو كان حضور قطر سيتم على مستوى منخفض كما في السابق، لما تم تغيير مكان انعقاد قمة ، و السعودية
 االحاسمة، بحيث سيحتاج طرفومن ثم قد تكون القمة بمثابة الخطوة الرسمية األولى لحل األزمة، وليست الخطوة 

قد تستمر األزمة  حتى بحضور أمير قطر، فإن هنهائيًا. وهو يعني أنها للمزيد من الخطوات التكميلية لحلاألزمة 
 أو تتعثر. 

ويعد هذا السيناريو المرجح على المدى القصير؛ ألنه في حال رحيل "ترامب" سواء من خالل المحاكمة، أو خسارته 
رئيس جديد للواليات المتحدة، قد يحمل معه توجهات جديدة للمنطقة عمومًا،  ءيالعام المقبل، ومجلالنتخابات في 

 .اتهاتنعكس بشكل خاص على ديناميات التعامل األمريكي مع منطقة الخليج وأزميمكن أن 
السابقة، أو تمدد سواء تعميق حجم الخالفات في الملفات ، تعمقت أفقيًا ورأسيااألزمة  أن الخالفات بين طرفي)د( 

الخالفات لملفات أخرى، في القرن األفريقي، واألزمة الليبية واليمنية وإيران. فضاًل عن وصول العالقات التركية 
وعوامل أخرى، بشكل األزمة  القطرية لمرحلة التحالف االستراتيجي، بمفهومه األمني والعسكري والسياسي، بفعل هذه

 التخلص من هذا التحالف. أزعج خصوم قطر، وبشكل يصعب معه 
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حاصل مجموع أدوراها الفاعلة في إقليم معين،  ي:هفي أحد تعريفاتها السياسة الخارجية الفاعلة ألي دولة )هـ( أن 
وظيفية أو مستقلة. والشروط السعودية اإلماراتية تعني نزع هذه األدوار التي تقوم بها قطر، لتبقى  اً سواء كانت أدوار 

 حقيقية، ولتكون نموذج من البحرين. وهو ما لم ولن تقبل به قطر.  بدون سياسة خارجية
رواسب وتداعيات سلبية وحالة من عدم الثقة البينية، ستستمر حتى مع حل خلقت بالفعل  الحصارأزمة أن )و( 

، 2011قبل سواء الخليجية للحالة التي كانت عليها  _ األزمة. وهو ما يقلل من فرص وصول العالقات الخليجية
 .2017قبل أو 

بين السعودية األزمة  حجم الخالفات اإلماراتية القطرية يفوق لحد كبير الخالفات السعودية القطرية. فلو كانت)ز( إن 
وقطر فقط لكان تم حلها منذ فترة. لكن لدخول اإلمارات في األزمة، وما تحمله من خالفات بينية عميقة مع قطر، 
باألخص في أدوارهم التي يتبنونها وما تحمله من توجهات سواء ضد أو مع الثورات العربية واإلسالم السياسي. 

حدود األدوار الوظيفية، كحال كل دول الخليج. وهو ما يعني أنه حتى على الرغم من أنها أدوار غالبًا ال تتجاوز 
مع حل األزمة، لن تكون العالقات القطرية مع خصومها الحاليين بنفس المستوى، فقد تصل لحدودها الدنيا مع 

 اإلمارات، في حين تكون أفضل نسبيًا مع السعودية.
 األزمة  دوافع حل :ثانيًا

يجية ليست باألمر الجديد، فهناك محاوالت عديدة، بوساطة عمانية تارة وكويتية تارة الخلاألزمة  إن مساعي حل
أخرى. لكن اتخاذ إجراءات عملية على األرض تمهيدًا للحل، وغيرها من المؤشرات الكثيفة، تطرح فكرة أن هناك 

 :هذه المرة، ومن أهمهااألزمة  مستجدات في المنطقة، ودوافع جديدة تدفع نحو حل
مساع تتعلق بتطبيع خليجي مع إسرائيل. ومن ثم قد يكون لألخيرة مع الواليات المتحدة دور في دفع ـ وجود 1

الطرفين وباألخص الجانب السعودي واإلماراتي للتراجع والتهدئة، حتى تتم عملية تطبيع العالقات الخليجية بشكل 
بخالف ما سبق، حيث كان يشجع على األزمة  جماعي مع إسرائيل. وهو ما يفسر تغير موقف "ترامب" نحو حل

 من األموال والصفقات من الطرفين. من أجل جني المزيداستمرارها 
الكويت، باألخص  ءباستثناوبرغم أن التمهيد لعملية التطبيع مستمر منذ فترة كبيرة من جميع األطراف الخليجية 

التمهيد اإلعالمي عبر نشطاء محسوبين باألخص على السعودية للدعوة للتطبيع، أو تهيئة اجتماعية عبر استقبال 
. لكن الجديد هذه المرة، هو ما أعلن 26قطر والسعودية واإلمارات والبحرين فيدول الخليج لفرق رياضية ووفود طبية 

                                                             
 الرابط(، 28/11/2019، )تاريخ الدخول: 12/11/2019، المعهد المصري للدراسات، 2019طارق دياب، المشهد الخليجي أكتوبر  26
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إلى واشنطن، لبحث  2019ديسمبر  3ن وفدًا إسرائيليًا وصل في أئيل كاتس" عنه وزير الخارجية اإلسرائيلي "يسرا
  .27إمكانية التوصل إلى اتفاق "عدم اعتداء" مع دول في الخليج

وكان تلفزيون إسرائيلي قد كشف منذ شهرين عن مبادرة تضمن التوقيع على اتفاق بعدم خوض حروب ثنائية بين 
اقتصادي وأمني بينهما، تمهيدا للتطبيع الكامل بين الجانبين، رغم عدم إيجاد حل إسرائيل ودول الخليج، مع تعاون 

  .28للقضية الفلسطينية
خف حدته ودرجته من دولة ألخرى. فبينما تيمثل التهديد اإليراني عامل مشترك ألغلب دول الخليج، وإن كان ـ 2

في الحالة  يتالشىيتزايد في الحالة السعودية والبحرينية، ويقل قلياًل في الحالة اإلمارتية والقطرية والكويتية، فإنه 
ة الخليجية كانت قطر منخرطة نوعًا ما في التحالفات الخليجية بقيادة الواليات المتحداألزمة  العمانية. وقبل اندالع

 وتوجهاتها في مواجهة إيران وميليشياتها في المنطقة، بما يشمل ذلك المشاركة في التحالف العربي في اليمن. لكن
التي كانت أحد دوافعها عالقة قطر بإيران كما ادعى خصومها، أدت بالفعل لتمتين هذه العالقات، على األزمة 

حالفات استراتيجية أو حتى شراكات استراتيجية في بعض المستوى السياسي واالقتصادي، لكنها لمستويات عميقة كت
 الملفات بخالف الوضع مع تركيا. ومن ثم تستطيع قطر العدول والتراجع عن هذه العالقات أو الرجوع خطوة للخلف. 

فوذ والدافع الجديد هنا أن إيران والدول التي تمثل مناطق نفوذ لها تشهد حالة احتجاجات قوية جدًا، تهدد معها الن
اإليراني الذي بنته إيران عبر سنوات، بل وتهدد نظامها في الداخل ذاته. وهو ما تريد الواليات المتحدة وباألخص 
ترامب استغالله في جمع وتوحيد الجهود الخليجية ومعها اإلسرائيلية في تكثيف الضغط والمواجهة مع إيران، حتى 

ة. لعلهم يستطيعون االنتصار على إيران بمنطق الضربة القاضية، ال يبقى لألخيرة منفذ للخروج منه في هذه المنطق
 أو كحد أدنى إرغامها على التفاوض بشروطهم.

قد يلعب الدافع الذاتي )خليجي خليجي( دورًا في دفع المصالحة لألمام بضغط من الكويت، وذلك بعد يأس و 
مواجهة إيران، خاصًة بعد ضربة أرامكو األخيرة. فاعل في الغير دة، ودورها السعودية واإلمارات من الواليات المتح

لقد أدركت هذه الدول أن دور الواليات المتحدة لن يتعدى بيع السالح، دون أن يصل للحماية. حتى السالح ذاته 
أنهكت الجميع، بجانب األزمة  أثبت عدم فاعليته في مواجهة الضربات اإليرانية، كسالح الباتريوت. كما أن هذه

االستنزاف الذي تتعرض له السعودية في اليمن. ومن ثم تريد هذه الدول، وباألخص السعودية فتح صفحة و  اإلنهاك
 جديدة، لتنقذ ما يمكن إنقاذه. 

                                                             
 الرابط(، 3/12/2019يخ الدخول: ، )تار 3/12/2019وفد إسرائيلي بواشنطن لبحث اتفاق "عدم اعتداء" مع دول خليجية، الجزيرة نت، 27
 الرابط(، 15/11/2019، )تاريخ الدخول: 5/11/2019، 21اإلسرائيلية: اتفاق قريب بين إسرائيل ودول الخليج، عربي 12قناة  28
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رهقت قطر كثيرًا، فبرغم قدرتها على الصمود وامتصاص األزمة، وتكييف اقتصادها معها. إال أنه ال في المقابل أ  
، بمعنى أنه وضع غير طبيعي وغير مالئم ألي دولة بأن استثنائيينفي أن هذا الوضع استثنائي ويجب أن يظل 

افة قطر بطولة كأس العالم تستمر دائما في هكذا حصار أو مقاطعة من كل جيرانها. باإلضافة لعامل استض
 حتى اآلن، وهو ما يفسر حرص قطر على حلاألزمة  . لكن هذا العامل ليس جديدًا فهو حاضر منذ بداية2022
 دائما.األزمة 

وبالنظر لهذه الدوافع، يبدو الدافع األول والثاني أكثر منطقية، ألنهما يعبران عن متغيرات جديدة، سواء االحتجاجات 
ديسمبر. كما أن الواليات المتحدة ومن  3وت وبغداد، أو مبادرة التطبيع التي أعلن عنها رسميًا في في طهران وبير 

ات، التي قد ال تكون مرحبة على حلها، وباألخص اإلمار  اوحثهماألزمة  ن على دفع طرفياخلفها إسرائيل قادرت
 ان لترامب في آن واحد، يوحدهميحقق هدفتبهذا الحل مقارنًة بالسعودية. ومن ثم فإن وحدة الصف الخليجي  اً كثير 

ن الخليجي واإٍلسرائيلي يفي جهود التطبيع مع إسرائيل في إطار المبادرة اإلسرائيلية المطروحة مؤخرًا، ثم يوحد الطرف
، خاصًة وأن المأزق اً أساسي يسلو  مكمالً  اً مكن أن يكون دافعحين أن الدافع الثالث ي   يفي مواجهة إيران. ف

اف واإلحباط من الموقف األمريكي يتعلق أكثر بالسعودية ال اإلمارات، ومن ثم غير كاف لدفع اإلمارات واالستنز 
 للموافقة على هذه التهدئة.

 مضامين التسوية :ثالثًا
مثل محور النقاشات والتفاوض بين طرفي األزمة: أواًل ملف العالقات الخليجية_ هناك خمسة ملفات رئيسية ت  

 ملف العالقات القطرية العربية، وباألخص الربيع العربي في القلب منه مصر وجماعة اإلخوان الخليجية. ثانياً 
المسلمين ثم اليمن وليبيا. ثالثًا ملف العالقات القطرية التركية، وباألخص القاعدة العسكرية التركية. رابعًا العالقة 

ًا قناة الجزيرة، وتغطيتها ألحداث اإلقليم والداخل مع إيران، واالنخراط في التحالفات األمريكية ضد إيران. وأخير 
  .الخليجي

وقبل تناول هذه الملفات، يحب اإلشارة لعد من المحددات التي ستتحكم في كيفية تعاطي الطرفين مع هذه الملفات، 
مع أولها أن هناك أولويات لملفات عن ملفات أخرى، خاصًة في ظل الحديث عن حل جزئي، فإنه سيتم التعامل 

من الصعب على قطر أن تتخلى عنها، بغض  اهناك أوراقأن  هاثانيو  ،ملفات الخالف بين الطرفين بشكل مرحلي
يمكن أن تتفاوض حولها  اهناك أوراق، وثالثها أن )جزئيًا أم كليًا(األزمة  النظر عن المدى الذي سيصل إليه حل

أمول من مساعي الحل، هل حل جزئي لألزمة وتهدئة قطر، ومدى إمكانية وحجم تخليها عنها يتناسب مع المدى الم
 بخطوات تدريجية.  أكامل. أو أنه حل شامل لكنه سيبد نسبية، أم أنه حل شامل

 تتمثل الملفات كاآلتي:
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 ـ العالقات القطرية ـ التركية1

قدم فيها تنازالت كبيرة، باستثناء مرجح عدم تخلى قطر عنها، أو أنها من الصعب أن ت  من من أهم الملفات التي 
تنازالت شكلية، خاصًة بعد أن وصلت عالقاتهما لمستوى جديد "التحالف االستراتيجي". والحديث هنا بالتركيز على 
القاعدة العسكرية التركية في قطر، وما حدث في زيارة "أردوغان" األخيرة لقطر. وزيارته للقاعدة التركية وإرسال 

ت إرسال رسائل من دانتهاء من قاعدة أخرى، ويبدو أن قطر وليس تركيا فقط أر االوإعالنه عن رسائل من هناك، 
 للتفاوض.  خالل ذلك لخصومها، بأن القواعد التركية وطبيعة العالقات مع تركيا ليست محالً 

ستراتيجي، تم يك وتقوية موقف أثناء التفاوض، بقدر ما يعبر عن موقف اتواألمر هنا ال يقتصر فقط على مجرد تك
 .التعبير عنه باإلعالن عن انتهاء من قاعدة عسكرية أخرى 

 ـ العالقات الخليجية ـ الخليجية2
تتم تقسيم هذه الملفات لمراحل، حتى التهدئة في كل ملف سيكون بشكل تدريجي. ويبد بحيث يحدث فيها تهدئة، قد 

فين في الفترة الحالية. خاصًة ما نشر عن تعليمات أنها بدأت بالفعل، لذلك يالحظ تهدئة نسبية إعالمية بين الطر 
سعودية إماراتية بحرينية وحتى مصرية لإلعالم بعدم التعرض لقطر. المرحلة الثانية قد تشمل الملف المصري 

 وجماعة اإلخوان واليمن وليبيا وإيران وقناة الجزيرة والتي تعد حاضرة في كل المراحل. 
، حينما طلبت من قيادات 2014نت لقطر سابقة في التنازل في هذا الملف في ، كامصر واإلخوانالنسبة لملف ب

. 30. وفي ديسمبر من نفس العام تم إغالق قناة الجزيرة مباشر مصر292014 رة بالدها في سبتمبرإخوانية مغاد
وهذه اإلجراءات كانت جزءًا من تسوية وتهدئة بضغط من دول الخليج على قطر. باإلضافة للزيارة السرية التي قام 
بها وزير الخارجية القطري للسعودية، ومن ثم فإن هذا الملف مرشح أن يكون ضمن ملفات التي يحدث فيها 

 تغييرات. 
تمرار التصعيد المصري القطري حاليًا، من خالل اتهام ممثل لكنه لن يكون في المرحلة األولى، ومؤشرات ذلك، اس

. ونشر 31لجماعة اإلخوان والقاعدة وداعش اديسمبر، قطر بأنها توفر مالذ 2مصر في محكمة العدل الدولية في 
ديسمبر، وثائق مسربة عن توصية وزارة الخارجية المصرية "للسيسي" برفض المقترح اليوناني  3قناة الجزيرة في 

 . 32عيين الحدود البحريةلت

                                                             
 الرابط(، 3/12/2019، )تاريخ الدخول: 13/9/2014من قيادات اإلخوان والمتعاطفين معها، بي بي سي،   7قطر تبعد  29
 الرابط(، 3/12/2019، )تاريخ الدخول: 23/12/2014بي بي سي، شبكة الجزيرة توقف بث "الجزيرة مباشر مصر"،  30
 الرابط(، 3/12/2019، )تاريخ الدخول: 2/12/2019ممثل مصر بالعدل الدولية: قطر توفر مالذا لإلخوان وتدعم اإلرهابيين فى سيناء، اليوم السابع،  31
 الرابطالجزيرة مباشر تحصل على وثائق سرية تكشف توصية الخارجية المصرية للرئاسة برفض الطرح اليوناني لتعيين الحدود البحرية، فيديو،  32
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كما يمكن قراءة ذلك أيضا في سياق التصعيد كتكتيك متعمد أثناء سير المفاوضات. لكن هل يمكن أن تتم مصالحة 
 خليجية بدون االتفاق على تغيير سياسة قطر والجزيرة تجاه مصر؟ 

قديم ثمن مقابل، أو تنازل في تتوقف على قدرة قطر على ت هبرغم أنه سيناريو غير مرجح، إال أن احتمالية حدوث
ملفات أخرى تدفع السعودية واإلمارات إلنهاء األزمة، هذا إذا كانت ترغب قطر في التمسك بموقفها في الملف 

 المصري. 
وبالنسبة للملف اليمني، ففي ظل استنزاف وتورط سعودي في هذا الملف، وخروج إماراتي جزئي منه، وحديث عن 

 عسكريًا. األزمة  مرجح أن تعيد قطر انخراطها في هذه تهدئة حوثية سعودية، غير
الليبية والتي انعكس التوتر في الخليج سلبيًا عليها، بحيث كثف كل طرف من دعم حليفه عسكريًا األزمة  أما

الخليجية إيجابيًا األزمة  واإلمارات من ناحية أخرى. وقد ينعكس حل ،ولوجستياً باألخص قطر ومعها تركيا من ناحية
 التوازن القوى الليبية، خاصًة في ظل تزايد الضغط الدولي واألمريكي لحل األزمة، واستمرار حالة من األزمة  على

سيطر عليها كل طرف منذ فترة كبيرة لم تزد أو تنقص كثيرًا، باإلضافة لفشل حملة حفتر يالجامد. فالجغرافيا التي 
 على طرابلس.

فمن ناحية قطر لم تقطع فيه مسافات كبيرة  ،بشكل كبير اً ر فيه سيكون مرجحوبالنسبة لملف إيران، يبدو أن التغيي
لم تصل قطر في عالقاتها مع إيران لمستويات تحالف استراتيجي أو حتى و بحيث يمكنها الرجوع خطوة للخلف. 

ي، الذي شراكات استراتيجية اقتصادية. ولعل إعالن أمريكا موافقة قطر على االنضمام للتحالف البحري العسكر 
أعلنت عنه أمريكا لحماية أمن الخليج، مؤشر كبير على ذلك. لكن ذلك ال يعني أن قطر ستكون منخرطة بشكل 
كبير وفعال في المواجهة مع إيران، خاصًة وأنها ترى كيف أوصل هذا التصعيد السعودية لمرحلة حرجة، وتركتها 

وحلفائها. لكن قطر ستحجم عالقاتها مع إيران بشكل كبير، الواليات المتحدة مكشوفة استراتيجيًا في مواجهة إيران 
 وستشارك بشكل رمزي في تحالفات أمريكا وسياساتها في هذا الصدد.

"تميم" في بداية شهر نوفمبر  هأما ملف اإلعالم، فإذا كان الحديث عن إغالق قناة الجزيرة غير مرجح تمامًا، وقد أكد
نه بدأ فعليًا، وإن كان جزئيًا قلياًل باألخص تجاه إمرجح، ويمكن القول . لكن تغيير سياسة القناة هو ال332019

الخليج "السعودية واإلمارات"، وما يتعلق باستمرار الهجوم على "محمد بن سلمان" و"محمد بن زايد"، وطريقة تناول 
ل القريب في مرحلة أحداث اليمن. ومرجح أن يأتي الملف المصري وجماعة اإلخوان وغيرها من الملفات في المستقب

 أخرى.
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 توصيات
 في الختام تقدم الورقة عدة توصيات لصناع القرار في دول الخليج:

بالنسبة لقطر، عليها أال تتخلى عن عالقاتها مع تركيا، فتحالفها االستراتيجي معها أضحى ضرورة أمنية  (1
مرة أخرى _هذا في األزمة  بما فيها قواعد تركيا العسكرية. خاصة وأنه ال يمكن ضمان عدم تكرار وجيواستراتيجية

مثل الوجود التركي رادع في المستقبل في حال تكررت حال تم حلها_ والتي قد تكون أكثر كارثية وخطورة. ومن ثم ي  
قارنة بالخالفات القطرية اإلماراتية، وكذلك لوجود أو غيرها. واستنادًا لحجم الخالفات القطرية السعودية ماألزمة  هذه

، يكون من المهم للسياسة القطرية التمييز في خالفات سعودية إماراتية حتى في طبيعة النظر لقطر والعالقات معها
 .توجهها السياسي واإلعالمي الموجه نحو البلدينفي  وكذلك إدارة عالقاتها بين كل من السعودية واإلمارات،

هدد ، خاصًة إذا كانت هذه السياسات ال ت  ك ضرورة التراجع عن بعض السياساتدر أن ت  عليها بالنسبة للسعودية  (2
ذاته، والملف اليمني أكبر مثال على ذلك. وكما تسير اإلمارات  ها واستقرارهاءبقافقط، بل أيضا تهدد  تهاومكان هادور 

في ذلك مصلحة لها، وهو منطقي ترى  ن واليمن، ألنهافي طريق مخالف للسعودية في بعض الملفات كملف إيرا
وطبيعي، فعلى المملكة أيضا أن تدرك عدم ضرورة االنخراط مع اإلمارات في خندق واحد في كل الملفات، يكفي 

 فقط الملفات التي تخدم المصالح المشتركة.
يتجاوز حدود قوتها وإمكانياتها  بالنسبة لإلمارات أن تعي أن التجارب تثبت أن أي دولة تحاول أن تلعب دوراً  (3

بشكل كبير، فإن تراجعها يكون حتميًا عند مرحلة معينة، فإذا لم تقدم هي على هذا االختيار تدريجيًا اختياريًا، فإنه 
 سيكون فجائيًا جذريًا مدمرًا. 

لحفظ استقرار اإليجابي، فاستمرارهم على هذا المنوال ضمان عمان االستمرار في سياسة الحياد على الكويت و  (4
 خالفاته التي تظهر من حين آلخر. نهاءالخليج، وأداة إل

، فالمنطقة متالحمة جغرافيًا وتاريخيًا ارتباطًا عضوياً مرتبط  هاومستقبل اعلى دول الخليج أن تعي أن مصائره (5
ة أخرى، أو على تمنع بروز مثل هذه األزمات مر العمل على بناء وتطوير أدوات  على حكامهاوثقافيًا واجتماعيًا. و 

لق والمنفلت بدون حدود األقل يتم االحتكام إليها في حال حدث أي خالف، حتى ال يتم تصعيده بهذا الشكل المط
 مرة أخرى.
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