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 كا والسعودية: الدوافع واملساراتياملصالحة الخليجية بين أمر
 وحدة التحليل السياسي 

 مقدمة:
انتهت قمة مجلس التعاون الخليجي الحادية واألربعون، التي ُعقدت في مدينة العال باململكة العربية السعودية في 

يناير   من  بإعالن  2012الخامس  املقاطعة  م،  ودول  قطر  بين  الدبلوماسية  للعالقات  الكاملة  والعودة  املصالحة 

، وجاءت هذه املصالحة بعد مض ي أكثر من ثالث سنوات ونصف السنة على األزمة الخليجية التي أدت إلى 1األربع 

 مقاطعة السعودية واإلمارات والبحرين ومصر وحصارها لقطر. 

ليجية الحادية واألربعين كٌل من أمير الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر املبارك  شارك في التوقيع على بيان القمة الخ

الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ونائب رئيس اإلمارات الشيخ محمد بن راشد، وولي العهد السعودي األمير 

لوزراء لشؤون مجلس الوزراء محمد بن سلمان، وولي العهد البحريني األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس ا

 2بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، ووزير الخارجية املصري سامح شكري. 

بمفهومها   أنه من املبكر الحديث عن أن ما جرى في قمة العال سينتج عنه مصالحة خليجية  يرى بعض املحللين 

 بانه جرى بين الدوحة والرياض فقط، الشامل بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ ويصف البعض األخر اتفاق العال

 قطري، وهو ما تتواجد عليه بالفعل الكثير من الدالئل.   -وهو أقرب الى ما يسمى اتفاق سعودي 
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وفي املقابل يرى آخرون أن اتفاقية العال ستكون نهاية لألزمة الخليجية بشكل دائم، والقرار اإلماراتي بإعادة فتح 

والبحرية البرية  املنافذ  قطر   كافة  مع  البحريني 3والجوية  القرار   
ً
أيضا تاله  والذي  املشابه  السعودي  القرار  بعد   ،

 4والقرار املصري دليل على هذا. 

فماذا عن قمة العال؟ وماذا كان الدافع إلبرام تلك املصالحة بعد ثالث سنوات ونصف من القطيعة وتوتر العالقات؟  

هل تحقق االتفاق بالفعل بضغط أمريكي قوي من إدارة ترامب؟ أم وما هي األطراف التي دفعت إلبرام املصالحة؟  

أن هناك دوافع أخرى لبعض دول املنطقة؟ وملاذا تم االتفاق في هذا التوقيت وبشكل مفاجئ بعد محاوالت كثيرة 

من  للتوصل لهكذا اتفاق دون نتيجة تذكر، أخرها منذ شهر واحد فقط؟ هذه األسئلة وغيرها نحاول اإلجابة عنها   

 خالل هذه الورقة بتحليل دوافع األطراف املختلفة للتوصل إلى هذا االتفاق. 

 أواًل: دوافع اإلدارة األمريكية من املصالحة الخليجية: 
 تتجلى دوافع إدارة ترامب لتحقيق املصالحة الخليجية في هذا التوقيت بالتحديد في التالي: 

 الدافع األول:  

إيران وزيادة عزلتها السياسية، وإلحاق مزيد من الخسائر االقتصادية عليها قبيل  محاولة ممارسة أقص ى ضغط على  

مغادرة ترامب للبيت األبيض، بحيث تمثل املصالحة حرمان إيران من مداخيل مالية مهمة، كانت تحصل عليها من 

مصر(، وذلك من    قطر نتيجة فرض الحصار على األخيرة من طرف دول الرباعية )السعودية، اإلمارات، البحرين،

عليها وحرمان طائرتها من عبور  الحصار  بعد فرض  القطري  الطيران  اإليرانية من طرف  األجواء  استخدام  خالل 

 . 5األجواء السعودية 
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لتشديد  إيران  تجاه  الخليجي  املوقف  توحيد  ترامب تحقيقه هو  إدارة  تريد  الذي  العام  فالهدف   عن ذلك، 
ً
فضال

يا؛ وهذا الهدف لن يتحقق في ظل املقاطعة الخليجية. وتستهدف إدارة ترامب تكبيد إيران الخناق عليها وعزلها إقليم 

وتوالي العقوبات األمريكية عليها   1+5مزيد من الخسائر التي طالتها منذ انسحاب إدارة ترامب من االتفاق النووي  

قبل خروجه إليران  أخيرة  اقتصادية  ترامب ضربة  إدارة  توجيه  عبر  وذلك  عن تباعا.   
ً
األبيض، فضال البيت  من  ا 

 مثل قطر. 
ً
 حرمانها من طرف داعم سياسيا

باإلضافة إلى ذلك، فإن ترامب ومستشاره جاريد كوشنر وضعوا خطة ثانية، وهي توجيه ضربة عسكرية محدودة أو 

 خضر لضربشاملة ضد إيران أو ضد وكالئها في العراق سواء أمريكية، أو عبر إسرائيل من خالل إعطائها الضوء األ 

في االستمرار  أو  اإليرانية  النووية  تطال املنشآت  التي  االغتياالت  في   سلسلة  البارزين  الذرة واملسؤولين  علماء  أبرز 

البرنامج النووي اإليراني، والتي كان آخرها اغتيال العالم النووي وأحد األذرع الرئيسية في البرنامج النووي اإليراني  

 .6كوين جبهة تضم دول الخليج وإسرائيل ضد إيرانوبالتالي ت محسن فخري زاده.

إيران  مع  العالقة  لتأجيج  مصراعيه  على  الباب  يفتح  جعلته  األمريكية  االنتخابات  في  بايدن  أمام  ترامب  خسارة 

النهج  بايدن تجاه طهران وهو إدارة األزمة معها عبر  إلى مستويات كبيرة يستحيل معها تحقيق مخطط  وتعقيدها 

من خالل وضع مجموعة من التفاهمات والتسويات إلرجاعها إلى طاولة املفاوضات وبالتالي فتح الطريق الدبلوماس ي  

 أو إبرام اتفاق جديد بين إيران والخماسية الدولية.  2015أمام الرجوع لالتفاق املبرم في العام 

يق أي تقدم فيما كان يسعى إليه إال أنه، وفي ضوء التطورات األخيرة في الواليات املتحدة، منذ فشل ترامب في تحق

بالدفع بوجود تزوير في االنتخابات الرئاسية، وما تال ذلك من عملية اقتحام الكونجرس من خالل أنصاره، وما ترتب 

على ذلك من شبه عزلة يعيشها ترامب من أي دعم مؤسس ي، حتى من حزبه الجمهوري، في أيامه األخيرة في البيت 

 من احتماالت القيام بأي عمل عسكري ضد إيران، بالرغم من املحاوالت املستميتة األبيض، فإن ذلك يقلل كث
ً
يرا
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للمزيد من شيطنة إيران وخاصة عن طريق وزير الخارجية األمريكي بومبيو بأشكال مختلفة، أخرها ما أطلق عليه 

 .  7الكشف عن معلومات استخباراتية بدعم إيران لتنظيم القاعدة 

 الدافع الثاني:  

هدف العام لدى إدارة ترامب هو تسجيل املصالحة الخليجية في عهده، بعدما كان من بين األسباب التي أّججت  ال

ترامب من وراء هذه  األزمة الخليجية، والتي جنى من ورائها مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة. ولقد أرادت إدارة 

امللف هذا  في  للتفاعل  بايدن  إدارة  على  الطريق  قطع  انتصار   املصالحة  تحقيق  أجل  من  فيه  أساس ي  دور  ولعب 

أو  الدولية  املحاوالت  تستطع معه جل  لم  إقليمي  الصدع لخالف  رأب  استطاعت  بأنها  باسمها  يسجل  دبلوماس ي 

 .8العربية فردية كانت أم جماعية حلحلة األزمة خالل السنوات الثالث املاضية 

لضغط األمريكي هو الذي دفع إلي اللقاء األخير بالذات، حيث فشل إال أننا، وبمتابعتنا لهذا امللف نستبعد أن يكون ا 

الجهد الذي قام به كوشنر منذ نحو شهر بالتعاون مع دولة الكويت، وبدا أن إدارة ترامب بدأت تقتنع بعدم القدرة  

افر معلومة على إحداث اختراق في هذا امللف، خاصة في ظل ما تواجهه من أزمات داخل أمريكا نفسها، ويؤكد هذا تو 

، وهو 
ً
لدينا من بعض املصادر القريبة من امللف أن األمير محمد بن سلمان هو الذي سعى لهذا األمر اآلن تحديدا

 الذي وجه الدعوة لكوشنر للحضور وليس العكس.  

 ثانيًا: الدوافع السعودية من املصالحة الخليجية:
، إلى تغيير موقفه بعد أكثر من  تتنوع العوامل التي دفعت بالسعودية، وباألمير محمد بن  

ً
سنوات   3سلمان تحديدا

، ومن ذلك: 
ً
 من حصار قطر، وفي هذا التوقيت تحديدا
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 الدافع األول: المصالحة الخليجية والتحالفات في المنطقة: 

يعتبر تغيير التحالفات أهم السمات التي ستطبع مرحلة ما بعد املصالحة الخليجية؛ وتعتبر السعودية أكثر دول 

التي  املصالح  االستراتيجية؛ هذه  اعتبارا ملصالحها  إقليمية جديدة، وذلك  تحالفات  بناء  إلى  التي ستسعى  الخليج 

، سواء استراتيجيا، بتراجع مكانتها وموقعها في الخليج، تضررت في ظل تحالفاتها املاضية خصوصا مع اإلمارات ومصر

أو اقتصاديا في ظل الركود الكبير الذي ضرب اقتصادها والعجز الكبير الذي تعاني منه ميزانيتها املالية جراء دخولها 

الباه  نتيجة تكلفتها  التي استنزفت مواردها املالية  اليمن  ظة، ودون في صراعات ونزاعات إقليمية من أبرزها حرب 

تحقيق أي أهداف تذكر، خاصة في ظل انتهاء إدارة ترامب وتوقع أن تمارس إدارة بايدن الجديدة بعض الضغوط  

 للوعود االنتخابية التي قطعها بايدن على نفسه. 
ً
 على اململكة طبقا

مج تحكمها  التي  الظروف  في ظل  املض ي  أمام ضرورة  نفسها  السعودية  تجد  قد  االعتبارات  هذه  من وأمام  موعة 

التحوالت اإلقليمية والدولية إلى تحسين عالقاتها مع عدة دول وعلى رأسها قطر ثم تركيا؛ وهذه األخيرة التي كانت 

مصر( لرفع الحصار على قطر، -البحرين-اإلمارات-التي فرضتها الرباعية )السعودية  13مستهدفة ضمن الشروط ال  

 تركية في قطر.  من خالل املطالبة بإغالق القاعدة العسكرية ال

لذلك من املتوقع أن تشهد العالقات السعودية مع تركيا تغيرا كبيرا ربما ينقل العالقات من حالة الحرب الباردة إلى 

حالة من السالم البارد، قد يصل إلى تعاون في ظل مؤشرات التقارب األخيرة بين الطرفين خالل األشهر األخيرة من 

تفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وامللك سلمان بن عبد العزيز، وبين وزيري ، منها االتصال الها2020العام  

خارجية البلدين، مولود جاووش أوغلو وفيصل بن فرحان؛ ثم تصريحات فرحان تجاه تركيا واصفا العالقات التي 

غير رسمية للمنتجات التركية، تربط بالده مع أنقرة "بالطيبة والرائعة"، وأنه ال توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة  

في حين اعتبر وزير الخارجية التركي أن "الشراكة بين تركيا والسعودية ليست لصالج البلدين فحسب، ولكن لصالح  

 . 9املنطقة بأكملها" 
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هذه التصريحات التي تشير إلى قرب نهاية الخالفات القائمة بين الرياض وأنقرة والتي زادت من فرصها املصالحة  

بحكم  -عوديةالس وتركيا،  السعودية  بين  النظر  وجهات  تقريب  في   
ً
كبيرا  

ً
دورا تلعب  أن  املمكن  من  التي  القطرية 

 العالقات القوية التي تربطها بتركيا باعتبارها شريك استراتيجي مميز ألنقرة.  

ط الخالف الرئيسية وذلك يمكن أن يكون عامال مساعدا في تطوير العالقة بين الدول الثالث، إذا ما تم تجاوز نقا

بين الرياض وأنقرة، كاملوقف من املناورات املزمع القيام بها في منطقة شرق املتوسط والتي كان من املخطط مشاركة 

على عالقتها مع   
ً
، وينعكس سلبا

ً
تهديدا تركيا  تعتبره  ما  اليونان وقبرص ومصر، وهو  بالتعاون مع  فيها  السعودية 

 10ناورات.  السعودية إذا شاركت في هذه امل

وكانت أنقرة من أوائل الدول التي رّحبت بقرار فتح األجواء والحدود املغلقة بين السعودية وقطر، مؤكدة في بيان 

شريك   تركيا  الخليجي..  التعاون  مجلس  مع  املؤسس ي  بالتعاون  االرتقاء  على  "استعداد  على  أنها  الخارجية  لوزارة 

 منطقة الخليج واستقرارها".  استراتيجي للمجلس وتولي أهمية كبيرة ألمن

باإلضافة إلى إشادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باالنفراجة التي حّققتها دول خليجية في حل خالفها مع قطر، 

د على أمله في استعادة تركيا مكانتها 
ّ
موضحا أنها "خطوة استعادة العالقات ورفع القيود مفيدة جدا للمنطقة. كما أك

 .11ل الخليج، مما سيجعل هذا التعاون أكثر قوة في التعاون مع دو 

يناير   11" السعودية للصناعات الدفاعية، في تاريخ  Intraومن بين مؤشرات التقارب التركي ـ السعودي إعالن شركة "

املسيرة2021 الطائرة  في صناعة  البدء  عن  للطائرة HABOOB م،  تكنولوجيا  بنقل  تصنعها   Vestel karyal التي 

 السعودية للصناعات الدفاعية صورة للطائرة مزودة بصواريخ  Intra التركية، ونشرت شركه  Vestel اململوكة لشركة 
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 للمنطقةأردوغان في أول تعليق له على املصا  -11
ً
نها واعتبرها “مفيدة جدا  الرابط ، 2021يناير  8، عربي بوست، ”لحة الخليجية.. ثمَّ
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Mam l صناعة شركة روكيستان Rokestan 40ومجموع    2021طائرات في عام    6وأعلنت أنه سيتم صناعة    .التركية 

 12سنوات  5طائرة في 

لى عالقاتها مع السعودية التي ستنظر بعين املصلحة من خالل السعي موقف أنقرة من املصالحة سينعكس إيجابا ع

لتحسين عالقاتها مع تركيا، وذلك بالنظر للثقل االستراتيجي لتركيا، الذي ثبت خالل السنوات املاضية بشكل كبير 

دة من أبرزها كقوة إقليمية رئيسية في منطقة الشرق األوسط في ظل االنتصارات املهمة التي حققتها في ملفات عدي 

تغيير املشهد العسكري بشكل جوهري في ليبيا وأذربيجان وسوريا وإلى حد ما في سوريا والعراق وتواجدها القوي  في 

 عن دعمها لقطر في بداية الحصار، وهي بذلك أثبتت أنها حليف يعتمد عليه ويحقق نجاحات في كل 
ً
الصومال فضال

 لحلفائه .   
ً
 الصراعات التي يدخلها دعما

 للسعودية لتخليصها من تبعات التحالف القديم مع اإلمارات الذي أدى إلى 
ً
 كبيرا

ً
لذلك فالتحالف معها يشكل ربحا

تراجع مكانتها اإلقليمية ورصيدها االستراتيجي، وألسباب كثيرة منها الحرب في اليمن وقضية خاشقجي وغيرها من  

 حلها دون وجود عالقات قوية بين الرياض وأنقرة. امللفات التي تلعب فيها تركيا دورا حيويا وال يمكن  

وأهميتها  اإلقليمية  مكانتها  هذا  فسيدعم  تحالف،  هكذا  من  كبير  بشكل  مستفيدة  ستكون   
ً
أيضا تركيا 

التركي  االقتصاد  على   
ً
إيجابيا سينعكس  كما  املنطقة،  في  الدبلوماسية  انتصاراتها  إلى  يضاف  الجيواستراتيجية، 

خليجية التي واجهت عوائق كثيرة من قبل حكومات الرياض وأبو ظبي في السنوات األخير، بإنعاش االستثمارات ال

 فيها، وذلك للتركيز على امللف الداخلي 
ً
حيث تريد تركيا في الوقت الراهن تهدئة الصراعات املختلفة التي تعتبر طرفا

 فيما يتعلق بالتحديات االقتصادية، األبرز في هذه املرحلة.  

 رئيس الوزراء اللبناني املكلف   –النظر في سياق العالقات السعودية  ومما يلفت  
ً
التركية الزيارة التي قام بها مؤخرا

سعد الحريري صاحب العالقات الوثيقة باململكة العربية السعودية الى أنقرة، والتي قد تأتي في سياق الوساطات 
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األوسط، فاململكة العربية السعودية هي إحدى أهم   التركية السعودية للتفاهم في العديد من ملفات منطقة الشرق 

 عن امللف السوري املهم بالنسبة لتركيا ولبنان.  13دول التأثير في املشهد اللبناني املتأزم منذ سنوات، 
ً
 فضال

 على العالقات التركية
ً
املصرية من -ومن جهة أخرى، فمن املتوقع أن ينعكس موضوع املصالحة الخليجية إيجابيا

اإلماراتية من جهة أخرى، وذلك عبر تخفيف حدة التوتر الذي شهدته العالقات بين هذه  -العالقات التركيةجهة، و 

-، واالتهامات التي كان يوجهها املحور املصري 2013يوليو    3الدول خالل السنوات األخيرة، خصوصا بعد انقالب  

ل دعمها لحركة اإلخوان املسلمين في مصر التي إلماراتي بأن تركيا أصبحت تشكل خطرا على األمن اإلقليمي من خالا

تم تصنيفها من طرف هذا املحور في خانة "املجموعات اإلرهابية"، هذه االتهامات التي كانت ترفضها تركيا على الدوام 

  ألن رؤيتها  كانت مبنية عبر دافع عدم االعتراف باالنقالب العسكري على الشرعية واإلرادة الشعبية. هذا باإلضافة 

 إلى الخالفات حول األزمة الليبية، وأيضا فيما يتعلق بمناطق النفوذ والتنقيب عن الغاز شرق لبحر املتوسط. 

املصالحة   اتفاق  قبل  فقد شهدت عالقاتهم، حتى  األطراف،  هذه  بين  الصراع  احتدام شدة  من  الرغم  على  لكن 

التحدي  على وجه  تركيا ومصر  بين  ما  العالقات  في  وبالخصوص  نوعا من انفراجا  األخيرة  الفترة  في  والتي عرفت  د 

االستخباراتي بين البلدين، والذي بدأ ينتقل إلى  -التهدئة عكستها تصريحات بعض املسؤولين، وأيضا التنسيق األمني

التركي قد صرح في ديسمبر   ، "إن بالده ومصر تسعيان إلى وضع  2020املستوى الدبلوماس ي، وكان وزير الخارجية 

أن عالقاتهما الثنائية، كما أوضح، أن التواصل مع مصر على الصعيد االستخباراتي مستمر لتعزيز خريطة طريق بش

. كما شهدت 14العالقات، في حين أن الحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية وممثلي الدولتين في أنقرة والقاهرة"

حقيق تقدمات مهمة نحو تسوية هذا امللف االتصاالت بين الطرفين تفاهمات على مستوى امللف الليبي، أدت إلى ت

 .
ً
 سياسيا

، لكن ليس من املنتظر أن 2013ولذلك، ربما تشهد العالقات البلدين انفراجه أو تهدئة تحد من التوتر القائم منذ 

يصل األمر إلى عودة العالقات بشكل طبيعي وكامل أو  إلى حد دخول الطرفين في تحالف مشترك من أي نوع، لكن 
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 الرابط ، 2021يناير  11فتة في العالقات بين مصر وتركيا واإلمارات، ترك برس، صحيفة: تطورات ال  -14
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ل من املمكن أن تكون هناك ترضية، أو تعايش بشكل ما، بين الطرفين  تبعا لدوافع استراتيجية فيما يخدم باملقاب

تحكمه  الذي  والتقارب  املتوسط  غاز  يخص  فيما  الصراع  تخفيف حدة  أبرزها  ومن  ملفات،  في عدة  مصالحهما 

ولقاءهم  2014صريين للغرب الليبي منذ البراغماتية فيما يخص امللف الليبي، وهو ما عكسته أول زيارة ملسؤولين م

 ملسؤولين عن حكومة الوفاق، باإلضافة إلى التنسيقات األمنية األخيرة بين الطرفين على مستوى هذا امللف. 

-اإلماراتية التي تعتبر خالفاتها أعمق من التوتر الذي طبع العالقات سواء التركية-أما فيما يخص العالقات التركية

الت أو  التي -ركيةاملصرية،  التغيرات  أو  الخليجية  املصالحة  فرضته  الذي  الوضع  من  الرغم  على  فإنه  السعودية، 

تشهدها البيئة اإلقليمية والدولية التي تفرض على جميع األطراف الحد من الخالفات التي كانت لها تداعيات على  

أن العالقات بين الطرفين لن تخرج   مختلف األصعدة سواء السياسية أو االقتصادية أو األمنية، فإنه من املرجح

عن مرحلة تخفيف اللهجة في التصريحات خصوصا من الجانب اإلماراتي، على غرار تصريحات وزير الدولة للشؤون  

بيننا   السيادة  تحترم  طبيعية  تركيا  مع  طبيعية  عالقات  تريد  بالده  "أن  فيها  أوضح  الذي  قرقاش،  أنور  الخارجية 

رة الداعم األساس لإلخوان املسلمين"، كما شدد أنه "ال يوجد لدى بالده أي سبب أو مشكلة وبينها...وأن ال تكون أنق

لكي تختلف مع تركيا فيها". وأشار "أن اإلمارات تعتبر تركيا الشريك األساس ي رقم واحد لتركيا في الشرق األوسط، 

 أن بالده ال تعتز بأي عداء مع أنقرة" 
ً
 .  15موضحا

ات بين أنقرة وأبوظبي لن تخرج عن طابع العالقات االضطرارية، التي فرضتها التحوالت التي ومن املرجح أن العالق

شهدتها الظروف اإلقليمية والدولية، خصوصا على اإلمارات، فالخالفات بينها وبين الرياض من جهة وبين القاهرة  

ها وتخفف من سلوكياتها العدائية من جهة أخرى في العديد من امللفات والقضايا، تجعلها تعدل العديد من مواقف

وحمالتها التحريضية على تركيا التي تدخل معها في صراع مباشر خصوصا في ليبيا من خالل دعمها عسكريا وتمويليا 

لخليفة حفتر، باإلضافة إلى الدعم الذي تقدمه لليونان وقبرص في ملف غاز شرق املتوسط. وانطالقا من كل ذلك 

م تعامالت تركيا مع اإلمارات نتيجة غياب عنصر الثقة التي تظهرها الوقائع امليدانية  فإن الحذر هو الذي سيحك

 القائمة على مواجهة تركيا في جميع امللفات التي تكون فيها أنقرة فاعل رئيس ي فيها.
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ة  الخالصة هنا أن هناك من الدوافع والشواهد التي تؤشر على حدوث تغيير مرتقب في طبيعة التحالفات في منطق 

 بشكل كبير على امللفات األخرى، إن أمكن تجاوز نقاط الخالف األساسية بين كل من السعودية 
ً
الخليج، يكون مؤثرا

من جهة وقطر وتركيا من جهة أخرى بشكل حقيقي، على الرغم من اختالف التوجهات االستراتيجية العليا بين هذه 

 األطراف.  

 الدافع الثاني: مواجهة الدور اإليراني:

تشكل إيران السبب الرئيس ي الذي دفع بالسعودية إلى إنهاء القطيعة مع قطر واإلعالن عن املصالحة الخليجية،  

أكبر خطر محدق  ولبنان وسوريا  والعراق  اليمن  في  بمساعدة وكالئها  اإليرانية  التهديدات  السعودية  تعتبر  حيث 

الخليجية في العال، بحيث أوضح أن السبب الرئيس ي بمصالحها وأمنها ، وهذا ما أكده محمد بن سلمان خالل القمة  

لطي الخالفات هو الوحدة ضد التهديدات املوجهة من طهران، وما يتعلق ببرنامجها النووي والصواريخ الباليستية 

)الحوثيون  املنطقة  في  إيران  الرياض وكالء  تعتبرهم  يتبناها من  تشكل  -التي  تخريبية  أنه مشاريع  حزب هللا( وترى 

 . 16ا لألمن والسلم اإلقليمي والدولي تهديد

وترى الرياض في املصالحة الخليجية فرصة لتوفير سياق لعزل إيران إقليميا في ظل موقف خليجي موحد، أو على  

 في السنوات األخيرة،  
ً
األقل تقوية املوقف السعودي اإلستراتيجي في مواجهة إيران بعد أن ضعف هذا املوقف كثيرا

إلى توسيع نطاق خاصة أن أزمة الحص   خاصا بعالقات قطر مع إيران، حيث اضطرت قطر 
ً
ار قد فرضت وضعا

عالقتها مع إيران من خالل فتح األجواء اإليرانية للطيران القطري، وتوسيع العالقات التجارية معها، وذلك بهدف 

 تخفيف شدة آثار الحصار عليها. 

طهران لن تتأثر عقب املصالحة الخليجية )وهو ما لم يكن    ومن هنا، فإن املفارقة تكمن في أن عالقات الدوحة مع

غائبا بكل تأكيد عن السعودية عند تقدمها لتحقيق املصالحة(، وهذا ما أكده وزير الخارجية القطري محمد عبد  

 

 الرابط ، 2021يناير 5في افتتاح قمة العال. السعودية تثمن جهود املصالحة الخليجية، وكالة األناضول،  -16
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 الرحمن آل ثاني لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، حيث أوضح أنه لن يطرأ على هذه العالقات أي تغيير، وذلك في إشارة

 . 17على عدم تقديم تنازالت لصالح الرباعية 

القطرية  العالقات  مسار  القطري -إن  الطرف  جلب  وهي  السعودية  إليه  تسعى  الذي  االتجاه  يتخذ  لن  اإليرانية 

للمحور املعادي إليران، وعلى الرغم من املصالحة الخليجية، فإن قطر قد تنأى بنفسها عن الدخول في أي صراع 

اإليرانية، مع إمكانية تخفيف بعض من عالقاتها -يد أن تبقى طرفا محايدا في املعادلة السعوديةفي املنطقة؛ فهي تر 

التجارية مع طهران بعد فك الحصار وإرجاع الوضع كما هو عليه قبل األزمة، من أجل ترضية الجانب السعودي 

كل هذا الحدث فرصة رابحة  ؛ حيث يش2022من خالل تقديم بعض األوراق الرابحة له مع اقتراب مونديال عام  

للطرفين، بحيث ستتخلص قطر من عائق استخدام األجواء السعودية خالل املونديال؛ وفي املقابل سيشكل هذا 

الحدث الرياض ي فرصة مهمة للسعودية في جانبين، األول العائدات املالية التي ستجنيها من خالل تعاونها مع قطر 

ني حرمان إيران من إيرادات باهظة كانت ستجنيها من وراء هذا الحدث الذي فيما يخص التحضير للمونديال، والثا

 كان سيشكل لها ربحا إضافيا في ظل استخدام الدوحة ملجالها الجوي.

القطرية   العالقات  أن  املصالحة -وبما  بعد  ربما  انه  نرجح  فإننا  املاضية،  السنوات  طفرة خالل  اإليرانية شهدت 

همات التي شهدتها قمة العال في الرياض، ستعمل قطر على إيجاد حلول لألزمات العالقة السعودية أو التفا-القطرية

 في امللف اليمني، والذي يعتبر من اهم امللفات لدى 
ً
بين السعودية وإيران، وأن السعودية تدرك ذلك، وخصوصا

ما للمملكة أي أدوار إيجابية  السعودية كونه أصبح يهدد األمن القومي للمملكة بشكل فعلي، واإلمارات ومصر لم يقد

 عن مصالح السعودية. 
ً
 داخل اليمن بعيدا

ً
 خاصا

ً
 تجاه هذا امللف؛ بل إن لإلمارات مشروعا

 في التهدئة في ظل عالقاتها الجيدة مع كل من السعودية وإيران، وسيتعزز 
ً
بعد املصالحة، يمكن لقطر أن تلعب دورا

ا  إلى  تفاق جديد مع إيران بعد خروج إدارة ترامب من االتفاق القديم، لكن هذا األمر إذا ما توصلت إدارة بايدن 

دعم  عن  بالتخلي  اإلقليمية، سواًء  أدوارها  حول  إيراني  وقبول  توافق  تحقيق  بإمكانية   
ً
مرهونا األمر  هذا  سيظل 

 

 الرابط ، 2021 يناير RT ،07قطر: اتفاق املصالحة لن يؤثر على عالقات قطر بإيران وتركيا، روسيا اليوم  - 17
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العال في  بالفعل  تحسن جوهري  تحقيق   عن 
ً
والعراق، فضال اتفاقات حول سوريا  إلى  بالتوصل  أو  قات  الحوثيين 

 18السعودية مع قطر وتركيا. 

 الدافع الثالث: إدارة بايدن والمصالحة الخليجية:

 في مواجهة 
ً
 مساعدا

ً
من أهم أهداف السعودية من وراء املصالحة مع قطر أن يكون لذلك تداعيات إيجابية وعامال

حقوق   أوضاع  حول  خاصة  رؤية  لها  إن  تقول  التي  املقبلة  األمريكية  اإلدارة  من  في التوجس  والحريات  اإلنسان 

 السعودية بجانب دول الخليج ومصر باإلضافة إلى نظرتها من الحرب في اليمن.  

على نفس  لن تسير  السعودي  النظام  الجديدة تجاه  األمريكية  اإلدارة  أن مواقف  اإلدراك  تمام  بن سلمان  يدرك 

بن سلمان ونظامه في العديد من امللفات    النحو كما كانت عليه في ظل إدارة ترامب التي شكلت غطاء حماية ملمارسات

العام  الرأي  التي هزت  الجرائم  أبشع  إحدى  التي مثلت  الصحفي جمال خاشقجي  أبرزها قضية مقتل  والقضايا، 

السلطات  تمارسها  التي  االضطهاد  وسياسة  واالعتقاالت  االنتهاكات  يخص  فيما  اإلنسان  حقوق  وملف  العاملي، 

شطين السياسيين. والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية  السعودية ضد املعارضين والنا

 إلى جانب اإلمارات في حربهما على اليمن. 

األمريكية في ظل إدارة بايدن يمكن أن يعاد تقييميه بحسب ما أعلن عنه بايدن نفسه  -ومسار العالقات السعودية

حقوق  ملف  أن  أكد  حيث  االنتخابية،  حملته  اإلدارة    خالل  مع  السعودية  عالقات  في  حاضرا  سيكون  اإلنسان 

األمريكية، كما أكد أنه لن يعطي شيكا على بياض للحكام املستبدين كما فعلت إدارة ترامب، وهو ما ظهر جليا في 

جمال  الصحفي  أن  خالله  من  أكد  الجريمة   تصريحا حول  أصدر  بحيث  جمال خاشقجي  ملقتل  الثانية  الذكرى 

حياته ثمنا النتقاد سياسات حكومته، كما قدم بايدن في تصريحات سابقة وعودا بمحاسبة نظام بن خاشقجي دفع  

 .19سلمان على ارتكابه هذه الجريمة 

 

 الرابط م، 2021يناير  12محسن رضائي يدعو إلى بناء "الحزام الذهبي اإليراني"، صحيفة القبس، تاريخ النشر  18

وأيضا: رويترز: قلق   الرابط،  2020أكتوبر    3حمل محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.. بايدن يتّعهد بإعادة تقييم” العالقات مع السعودية، عربي بوست،  أنظر في ذلك:    - 19

 الرابط ، 2020أكتوبر  23، 21سعودي من فوز بايدن.. هل يفتح ملف خاشقجي؟، عربي 
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وكان الكونغرس األمريكي بقيادة رئيس لجنة االستخبارات بمجلس النواب األمريكي النائب الديمقراطي آدم شيف 

 قانون يحمل اسم  
ً
إلى حظر املساعدات األمريكية  قد قدم مشروعا "الصحفي جمال خاشقجي" يسعى من خالله 

وضمان محاسبة األفراد الذين يرتكبون عمليات قتل خارج نطاق القانون وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

بالع  الصحفيين  يستهدفون  الذين  أولئك  بمحاسبة  املتحدة  الواليات  التزام  الصحفيين، وتعزيز  نف اإلنسان ضد 

 .20واالضطهاد 

وفي ظل تضييق الدائرة على بن سلمان مع قرب مجيء إدارة بايدن تدرس إدارة ترامب طلبا في إمكانية توفير الحصانة 

طلب  ويرتكز  تايمز"،  ونيويورك  بوست  "واشنطن  نشرته  ما  حسب  وذلك  القضائية  املالحقة  من  سلمان  البن 

بن س املرفوعة ضد  الفدرالية  الدعوى  في  كندا ومسؤول  الحصانة  في  املقيم  الجبري  اغتيال سعد  بمحاولة  لمان 

تقديم توصياتها حول طلب  األمريكية  الخارجية  على  يتعين  إطار ذلك  .وفي  في كندا  املقيم  السابق،  االستخبارات 

للمحكمة الحصانة، إلى وزارة العدل األمريكية، بعد تشاورها مع األطراف املعنية ومن تم يكون قرار وزارة العدل ملزما  

الفيدرالية، وفي حالة املوافقة على طلب الحصانة، فإن ذلك سيؤدي إلى شطب اسم ابن سلمان من قائمة املدّعى 

 .21عليهم في أية قضايا أخرى مرفوعة ضده في الواليات املتحدة ومن ضمنها قضية اغتيال خاشقجي 

الذي يحدق بنظام بن سلمان من تعامل  ولكل ذلك، فإن السعي السعودي في موضوع املصالحة يعكس مدى القلق  

إدارة بايدن مع جل امللفات السالفة الذكر، وتغييرها ملنحى العالقة مع السعودية في مسلك آخر تحكمه مجموعة 

 من الضوابط، خصوصا أن بايدن تعهد في مرات عديدة على إعادة النظر في عالقات واشنطن مع الرياض. 

الخليجية تقديم نفسه لإلدارة األمريكية على أنه رجل يسعى إلى إحالل السالم   يحاول بن سلمان من خالل املصالحة

واالستقرار في املنطقة من خالل إنهاء جميع الخالفات البينية، في محاولة منه لتجميل صورته التي اهتزت بسبب 

 قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان ومقتل الصحفي جمال خاشقجي والحرب في اليمن.  

 

 الرابط ، 2021نوفمبر  DW ،9الواليات املتحدة ودول الخليج.. هل ينتهي شهر العسل بمجيء بايدن؟، دويتشه فيله   - 20

 الرابط ، 2020ديسمبر  22إدارة ترامب تدرس طلبا سعوديا ملنح محمد بن سلمان الحصانة القانونية، العربي الجديد، أنظر في ذلك:   - 21
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ب األخر فإن العالقات اإلستراتيجية بين الواليات املتحدة والسعودية، والتي تعود إلى نشأة اململكة ذاتها،  وعلى الجان

ال يمكن تقويضها بسبب مثل هذه القضايا، ولذلك فإننا نرجح أن تستفيد إدارة بايدن من هذه املصالحة، ومن أية 

إلنسان، أو إنهاء الصراع في اليمن، بأن تتجنب الوقوع  خطوات تجميلية أخرى قد تقوم بها اململكة في مجال حقوق ا

أن هناك  الترجيح،  يعضض هذا  اإلستراتيجية معها. ومما  باملصالح  والتضحية  باململكة  العالقة  تقويض  في حرج 

باملض ي  باإلسراع  بايدن قد نصحوا ابن سلمان  تفيد بأن مستشارين من فريق  إلينا  معلومات غير مؤكدة وصلت 

 في مل
ً
 حتى يمكن البناء على ذلك. قدما

ً
 ف املصالحة قبل تنصيب بايدن رسميا

 في اتجاه توجه إدارة بايدن للتهدئة مع إيران والسعي للتوصل إلى اتفاق جديد معها، وأنها 
َ
ويصب هذا التحليل أيضا

، بما في ذ
ً
لك التفاهم بين قد تسعى في هذا اإلطار للتوصل لتفاهمات إقليمية كبرى ملعظم امللفات املفتوحة حاليا

دول الخليج بقيادة السعودية مع إيران، ويتيح هذا للواليات املتحدة تحت إدارة بايدن التخفيف من مسئولياتها في  

 مع الصين.     
ً
 املنطقة للتركيز على مواجهتها اإلستراتيجية األكثر أهمية بالنسبة لها حاليا

 ة الخليجالدافع الرابع: تعزيز مكانة محمد بن سلمان في قياد

يسعى محمد بن سلمان لتكريس دوره كقائد ملنظومة مجلس التعاون الخليجي، والذي يقوم بجمع الشمل ويحدد 

واملتحدث  قائدها  يخاطب  أن  الخليج، فعليه  دول  يتحدث مع  أن  يريد  أن من  للعالم  رسالة  يوصل  األجندة حتى 

 باسمها، مما يكرس وضعه اإلقليمي والدولي بصفته الجالس على  
ً
، وبالطبع لم يكن هذا ممكنا

ً
عرش اململكة قريبا

، وهو ما تم بالفعل.  
ً
 إال بطرح قضية املقاطعة جانبا

في نفس السياق، يسعى ابن سلمان من خالل أخذ زمام املبادرة في خطوة املصالحة، أن يرسل رسالة ضمنية إلى أبو 

د دور  لتحجيم  في محاولة  اإلقليمية  الزعامة  يتصدر  أنه من  السنوات ظبي  في  السطح  إلى  برز  الذي  اإلمارات  ولة 

وامتداد  املقاطعة،  تحالف  قائدة  أنها  على  نفسها  وتنصيب  املضادة،  الثورة  ملحور  قيادتها  مع  األخيرة، خصوصا 

 توسعاتها إلى خارج املنطقة الخليجية أو ملناطق ودول كانت لوقت قريب تحتل فيها السعودية مكانة مهمة. 

عودي من تنامي الدور اإلماراتي في عدة قضايا وملفات، على الرغم من التحالف االستراتيجي  وتفاقم التخوف الس 

بينهما عبر محطات عديدة، منها محاربة اإلسالم السياس ي، الحرب على اليمن، الحصار على قطر، حدا بالسعودية، 

ما يخص املصالحة الخليجية دون ومن منطلق العودة إلى الواجهة اإلقليمية، إلى تقرير خطوة أحادية الجانب في 
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األخذ باالعتبار حسابات باقي األطراف األخرى وعلى رأسها اإلمارات التي كانت حجر الزاوية في إشعال فتيل األزمة  

الوساطات  جهود  كل  وتخريب  التسوية  مخططات  جميع  إفشال  إلى  قريب  وقت  وإلى  سعت  أنها  كما  الخليجية؛ 

 ى حلها. اإلقليمية والدولية التي سعت إل

 الدافع الخامس: زيادة الضغط على جماعات "اإلسالم السياسي": 

يعتبر موقف قطر من اإلسالم السياس ي وعالقاتها مع جماعة اإلخوان املسلمين والفصائل الفلسطينية إحدى أبرز 

القضايا الخالفية بين السعودية واإلمارات ومصر، مع قطر بحيث يعتبرها هذا املحور إحدى أبرز الدول الداعمة 

ي عرفت صعودا لهذا التيار في عدة دول عربية وعلى  لحركات اإلسالم السياس ي خصوصا بعد موجة الربيع العربي الت 

رأسها مصر؛ هذه األخيرة التي تحفظت على خطوة املصالحة في ظل مناهضة نظام عبد الفتاح السيس ي لحركات 

ملحاربة هذه الحركات وعلى رأسها    -الثورة املضادة-اإلسالم السياس ي، وقيادته إلى جانب اإلمارات والسعودية تحالفا  

ن املسلمين التي تصنفها الدول الثالث على  قائمة "املنظمات اإلرهابية املحظورة". وعلى الرغم من ذلك، فهذه  اإلخوا

الدول، وخصوصا مصر، ال زالت تتمسك بشرط قطع قطر عالقاتها مع جماعة اإلخوان املسلمين على الرغم من 

 إعالن املصالحة الخليجية.  

ل غياب السيس ي عن قمة العال،
ّ
واالكتفاء بإيفاد وزير خارجيته سامح شكري، دليال على عدم رضاه وعدم   وقد شك

في   
ً
قدما املض ي  قرار  أن  أنباء  من  تواتر  ما  في ضوء   

ً
قطر؛ وخصوصا مع  الخليجية  املصالحة  بنود  على  موافقته 

التي قالت إن اتف اق العال  املصالحة قد تم بدون التشاور مع مصر،  وهذا ما أكدته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية 

اعتبره السيس ي تنازال مفرطا لصالح الدوحة في مقابل انتهاك مصالح القاهرة؛ أو باألحرى إسقاط الشروط التي كانت 

 .  22سببا النضمام السيس ي ملحور املقاطعة، وأبرزها املطالبة بوقف قطر دعم اإلخوان املسلمين وإغالق قناة الجزيرة 

قطرية ما تم تداوله في مجموعة من وسائل اإلعالم املصري عن وجود اشتراطات  وفي إطار ذلك، نفى وزير الخارجية ال

التي كانت قد وضعتها الرباعية لفك الحصار عن   13تم فرضها حتى يتم توقيع االتفاق وذلك في إشارة للشروط الــ  

نه "يوجد خطوات  قطر، بحيث أكد الوزير القطري أنه "ال يوجد هناك شرط على أي دولة من دولة أخرى، موضحا أ

 

 الرابط، 2021يناير  9السيس ي غاضب من اإلمارات وغير راٍض عن املصالحة.. هآرتس: أبو ظبي تحولت من حليف ملصر إلى منافس لها، عربي بوست،  -  22
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خذت من الدول األربع  
ُ
تبادلية بين الدول، فمن جهة دولة قطر هناك قضايا نشأت بسبب األزمة وهناك إجراءات ات

لهذه اإلجراءات والعودة بشكل طبيعي والعمل على إغالق القضايا   ومن الطبيعي أن يكون هناك سحب أو وقف 

 بشكل قانوني". 

قد أوضح أنه "سيتم بحث مسائل العالقات بشكل ثنائي بين األطراف ومن أما فيما يخص العالقات مع مصر، ف

ضمنها مصر التي هي طرف في األزمة؛ بحيث أكد أن هناك اجتماعات ستعقد بين األطراف لبحث حلول مستقبلية 

بلدين  . وقد حدثت بالفعل بعض اإلشارات اإليجابية على طريق استعادة العالقات بين ال23لبعض القضايا العالقة" 

 للمشاركة في افتتاح فندق سانت ريجيس بالقاهرة والذي تمتلكه شركة 
ً
ومنها زيارة وزير املالية القطري ملصر مؤخرا

 24الديار القطرية، الذراع االستثماري لدولة قطر في املجال العقاري. 

تقدم امللموس في جهود  وكانت حركات اإلسالم السياس ي وعلى رأسها حركتا اإلخوان املسلمين وحماس قد رحبت بال

إلنهاء جميع الخالفات البينية. بحيث أعلنت جماعة اإلخوان املسلمين املصرية عن "ترحيبها  املصالحة الخليجية

بالخطوات واإلجراءات التي تم إعالنها إلتمام املصالحة الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الجماعة 

ي وحدة شعوب األمة العربية واإلسالمية". ومن جانبها هّنأت حركة حماس مجلس تدعم ما ُينهي أي خالفات تسهم ف

التعاون الخليجي بالنتائج التي أسفرت عنها القمة الخليجية في العال ومن أهمها فتح األجواء والحدود بين السعودية  

زمة الخليجية بشكل كامل  وقطر. كما تأمل الحركة، بحسب البيان الذي أصدرته على إثر املصالحة، "أن تنتهي األ 

 .25وذلك من أجل استعادة الوحدة والتضامن الخليجي الذي يصب في وحدة الصف العربي املأمول 

 في هذا امللف هو تخفيف الوضع االستراتيجي 
ً
اإل أن كل ذلك ال يمنع من أن أحد أهم أهداف مض ي السعودية قدما

 
ً
، دعمهم أو التخفيف منه لحركات اإلسالم السياس ي في املنطقة بما تراه سحبا

ً
 ألهم حلفائه، قطر ثم تركيا الحقا

على أقل تقدير، وخاصة في ضوء األجواء الدولية واإلقليمية املتنامية العداء لكل ما يمكن أن يقع تحت ما يسمى ب 

 

 الرابط ، 2021يناير  07قطر توضح مسألة حل الخالفات مع مصر في ظل اتفاق العال، روسيا اليوم،  - 23

 الرابط ، 2021يناير  06وزير المالية القطري يزور القاهرة، الشرق األوسط، تاريخ النشر  24

 الرابط  ،2021يناير  5حركة حماس و"اإلخوان" ترحبان بتقدم جهود املصالحة الخليجية وتدعوان إلنهاء الخالفات بالكامل، الجزيرة نت، - 25
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عالم )وهو "اإلسالم السياس ي"، بما يقوي من الجبهة املواجهة له في املنطقة بدعوى أنه مصدر رئيس لإلرهاب في ال

 ال بأس به في البيان الختامي لقمة العال(.  
ً
 ما أخذ حيزا

ومع كل ذلك، فمن غير املتوقع أن تغّير الدوحة من طبيعة عالقاتها مع تيار اإلسالم السياس ي أو تنهج سلوكا يرض ي 

 تخفيف دعم قط
ً
ر لهذه الجماعات  األطراف املعادية لهذا التيار، وهو القطيعة التامة معه، لكن من املمكن مثال

 تقدمه لكي تحدث املصالحة. لكن من غير املتوقع أن 
ً
 أو تنازال

ً
 كبيرا

ً
على املستوى اإلعالمي، وهو ما ال يشكل ثمنا

  
ً
تقوم قطر بقطع عالقاتها سواء باإلخوان املسلمين أو حركات املقاومة الفلسطينية، خصوصا أن قطر تنتهج منهجا

ه بخيوط وعالقات مع الجميع مما ييهئ لها أن تقوم بدور الوساطة والتهدئة كلما  في السياسة الدولية تحتفظ بموجب

 
ً
 ومرغوبا

ً
 مهما

ً
 تمتلك وضعا

ً
( وهو ما يجعل قطر دائما

ً
 في امللف األفغاني مؤخرا

ً
احتاج األمر )على غرار ما حدث مثال

 فيه على الساحة الدولية. 

 خالصات واستنتاجات:
 لفشل جاء توقيع اتفاق املصالحة الخ 

ً
لكثير من املحليين نظرا ليجية ورفع الحصار عن دولة قطر بشكل مفاجئ 

محاوالت كثيرة في هذا اإلطار خالل العام املاض ي على األقل، وأخرها الشهر املاض ي عندما تولد انطباع بأن املصالحة 

 وشيكة، لكن لم يتمخض ذلك عن ش يء.

 هو ما أدى الى وقد ذهب معظم املحللين إلى أن إدارة الرئيس املن
ً
 كبيرا

ً
تهية واليته، دونالد ترامب، قد مارست ضغطا

حسم هذا األمر في هذا التوقيت، اإل أننا ال نميل إلى هذا الرأي، حيث لم تفلح هذه الضغوط في تحقيق أي تقدم  

د السعودي خالل شهور طويلة، بينما نرى أن الساعي الرئيس ي لتوقيع هذا االتفاق في هذا التوقيت كان ولي العه

املعلومات  بعض  ترشح  بايدن كما  لجو  القادمة  األمريكية  اإلدارة  الضغوط من  ) وربما ببعض  محمد بن سلمان 

 في تكريس  
ً
املتوافرة لدينا(، ملا في ذلك من مصالح كبيرة تتحقق للمملكة بهكذا اتفاق، وملحمد بن سلمان شخصيا

 الذي يستعد فيه الستالم الحكم من والده.   دورة كقائد ملنظمة مجلس التعاون الخليجي في الوقت 

ويوضح التحليل الذي قدمناه في الورقة أن السعودية شعرت بأن وضعها اإلستراتيجي في املنطقة، خاصة في مواجهة 

لم تجني من خالله  الكامل مع اإلمارات ومصر، الذي  في التحالف االستراتيجي  باستمرارها   
ً
إيران، قد تضرر كثيرا

ية مكاسب، بل على العكس تقلص نفوذها ودورها االستراتيجي بشكل كبير من خالل مشاركتها فيه. وعلى السعودية أ 
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هذا األساس يبدو لنا أن اململكة ستسعى من خالل هذا االتفاق، الذي مضت إليه بمفردها ودون تنسيق مع شركائها  

ه بالطبع، واالتجاه لتحسين عالقاتها مع في التحالف، إلى التخفيف من قوة هذا التحالف، دون قطع عالقاتها مع

املحور اآلخر في املنطقة، قطر وتركيا، لتنتقل من حالة الحرب الباردة التي كانت قائمة معه، إلى حالة من السالم 

البارد على املدى القصير، تتحول مع الوقت إلى سالم دافئ، قد يصل إلى عالقة تحالف تكتيكي من نوع جديد على 

سط، يمكن أن يغير الكثير من املوازين في املنطقة. وسواًء وصل األمر إلى درجة التحالف أم ال، فإن هذه  املدى املتو 

العالقات الجديدة ستدعم الدور االستراتيجي الذي تقوم به اململكة في املنطقة، وسيقوي موقفها االستراتيجي في 

 مواجهة غريمها التقليدي في املنطقة، إيران. 

 من دونالد ترامب الحليف وبكل تأكيد، فإ
ً
ن التغيير الذي سيحدث في اإلدارة األمريكية بتولي جو بايدن للرئاسة، بدال

الصلب ملحمد بن سلمان، قد دعا بن سلمان إلعادة تقييم تحالفاته في املنطقة، وخاصة في ضوء السعي املتوقع 

 
ً
  عن ذلك الذي انسحب منه ترامب.إلدارة بايدن في استعادة التنسيق مع إيران وتوقيع اتفاق جديد بدال

وعلى هذا األساس، فإننا نرى، في ضوء التحليل املقدم في الورقة، إمكانية أن تؤدي جميع هذه الظروف إلى إعادة 

بحث مجمل ملفات املنطقة التي تتداخل فيها املصالح اإليرانية والخليجية، بحيث يمكن إذا امكن تمتين العالقات 

التركية وهو األمر الذي ال زال أمامه طريق طويل ويحتاج أن يتحقق على أرض -، والخليجيةالخليجية   -الخليجية 

الواقع في ضوء الخالفات املمتدة في الكثير من امللفات، واالختالفات في التوجهات االستراتيجية األساسية، يمكن 

على حلول مر  التوافق  أمكن  وإذا  الصراعات،  وتيرة  تهدئ  تفاهمات  إلى  اليمن الوصول  في  الصراعات  حلية إلنهاء 

وسوريا والعراق بما يزيل من الكثير من التهديدات املوجهة لدول الخليج، وفي نفس الوقت يسمح إليران باالستمرار 

بأداء دور هام في املنطقة، مع مراعاة املصالح التركية في نفس الوقت، خاصة أن مثل هذه التفاهمات تخدم التوجه  

 في منطقة الشرق األوسط، لكي يمكن لها التركيز على ملف االستراتيجي إلدار 
ً
ة بايدن في تسكين األوضاع، ولو نسبيا

صراع الواليات املتحدة مع الصين. لكن بالطبع فإن الطبيعة امللتهبة للصراعات في املنطقة، والدور الذي يمكن أن 

تسويات في الوقت الراهن أمرا بعيد املنال في تلعبه إسرائيل واإلمارات في تخريب هكذا توجهات، تجعل الوصول الي  

ضوء القابلية الشتعال املوقف بسرعة على أي جبهة وألي سبب، خاصة إذا لم تنجح مساعي التوصل التفاق نووي 

 عما تقوم به من أدوار في املنطقة. 
ً
، فضال

ً
 جديد مع إيران واستمر تهديها النووي قائما
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ول من مسار التهدئة إلى املواجهة، إذا استمرت إسرائيل بدعم أمريكي باستفزاز  ومن املمكن أن تنقلب املوازين وتتح

إيران في كل من سوريا أو العراق، أو توجيه ضربات لها في هذه األماكن أو في الداخل اإليراني بتأشير من إدارة ترامب 

األخير  الضربات  نهاية واليتها. على غرار  األوراق مع قرب  بعثرة  إلى  تسعى  كمال التي  والبو  الزور  في دير  تمت  التي  ة 

 وتسببت في خسائر فادحة. 

 في ملف املصالحة، كمحاولة مغايرة لنهج 
ً
 للمملكة للسعي قدما

ً
 رئيسيا

ً
ويظل العداء لحركات اإلسالم السياس ي دافعا

االستراتيجية، خاصة في ضوء بروز املواجهة مع قطر، وذلك بهدف االستمرار في إضعاف هذه الحركات مع الناحية 

 توجهات دولية وإقليمية متنامية ملواجهة هذه الحركات بشكل متصاعد. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG

