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 2021مواقف الدول الخليجية من االنتفاضة الفلسطينية 
 طارق دياب 

مدنها وحركاتها، بكل أشكال املقاومة السلمية واملسلحة، انتفاضة قوية ضمت كل    2021شهدت فلسطين في مايو

نتيجة محاولة "إسرائيل" إخالء ملنازل سكان فلسطينيين في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية، 

 1948بزعم أن عائالت يهودية كانت تعيش هناك قبل حرب عام  
ً
، وذلك على الرغم أن الفلسطينيين قدموا عقودا

، إلى جانب تقديمهم لوثائق تعود للعهد 1948ية لهذه املساكن التي عاشوا فيها منذ طردهم من بيوتهم في حرب  رسم

 العثماني تقوض املزاعم اإلسرائيلية.  

والخطط  املمارسات  أن  يبدو  لكن  املدينة،  في  للتوتر   
ً
رئيسيا  

ً
سببا مثلت  جراح  الشيخ  حي  قضية  أن  رغم  ولكن 

د األقص ى كانت هي املحرك الرئيس ي للتصعيد الحاصل حاليا في كل فلسطين، ففي مطلع  اإلسرائيلية تجاه املسج

شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ اقتحام كبير للمسجد األقص ى بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" 

 بين  19671، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام  2021مايو    10في  
ً
. ترتب على ذلك تصعيدا

من  سواء  املسجد  اقتحام  محاوالت  فشلت  وقد  األقص ى،  املسجد  باحة  في  اإلسرائيلية  والشرطة  الفلسطينيين 

 املستوطنين أو حتى الشرطة. 

  مايو املاض ي، حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري   10كما دخلت حركات املقاومة في غزة على خط األزمة في  

لحركة "حماس"، أنها وجهت "ضربة صاروخية" ملدينة القدس املحتلة، تحت مسمى عملية "سيف القدس"، وذلك  

 على جرائمه وعدوانه على املدينة املقدسة وتنكيله 
ً
تأتي "ردا بأن الضربة  على لسان متحدثه الرسمي، الذي قال 

 . 2بأهلنا في الشيخ جراح واملسجد األقص ى"

 

؟، عربي بوست  28( ماذا يحدث في املسجد األقص ى وسر توافد الفلسطينيين للدفاع عنه يوم 1)
ً
 الرابط(، 18/5/2021، )تاريخ الدخول:10/5/2021رمضان تحديدا

 الرابط (، 18/5/2021، )تاريخ الدخول:10/5/2021( "القسام" يعلن استهداف مدينة القدس املحتلة بضربة صاروخية، األناضول، 2)
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الرد اإلسرائيل "حارس جاء  اسم  تحت  إطالق عملية عسكرية على غزة  "إسرائيل"  أعلنت  اليوم، حيث  نفس  في  ي 

في قطاع غزة بتنفيذ غارات على أهداف متفرقة  ومنذ ذلك الحين، والتصعيد العسكري    .3األسوار"، حيث بدأت 

ق هذه التطورات، مستمر من الجانبين، مع استمرار مظاهرات في مدن الضفة الغربية والقدس املحتلة. وفي سيا

 تناقش املقالة موقف دول الخليج من هذه االنتفاضة ودوافعها، وتداعياتها عليها. 

 أواًل: ردود الفعل الخليجية:
الفعل الخليجية عبر مستويين:   تناول ردود  الفلسطينيين من حي الشيخ  يمكن  األول املوقف من محاوالت تهجير 

غزة  في  املقاومة  حركات  بين  العسكري  التصعيد  من  املوقف  الثاني  األقص ى.  املسجد  اقتحام  ومحاولة  جراح، 

 و"إسرائيل". 

واقتحام املسجد األقص ى، دانت ورفضت كل دول الخليج: السعودية  ( املوقف من محاوالت تهجير الفلسطينيين 1)

الفلسطينيين من حي الشيخ جراح ومحاوالت اقتحام  واإلمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت محاوالت تهجير 

 بوقفها 
ً
ة  مايو املاض ي، االجتماع الطارئ ملجلس جامع   10. هذا باإلضافة لترأس قطر في  4املسجد األقص ى، مطالبة

على  املحتلة  القدس  مدينة  في  اإلسرائيلية  واالعتداءات  الجرائم  لبحث  فلسطين،  لطلب  تلبية  العربية  الدول 

 . 5املقدسات اإلسالمية واملسيحية، والتي توالت اإلدانات العربية واإلسالمية والدولية بشأنها 

 ت املواقف: ( التصعيد العسكري بين حركات املقاومة في غزة و"إسرائيل"، هنا تباين2)

بالنسبة لقطر، دعت إلى تحرك املجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف االعتداءات والتطهير العرقي اإلسرائيلي بحق  

. كما اجتمع محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري مع إسماعيل هنية رئيس  6الشعب الفلسطيني 

 

 الرابط(،  18/5/2021، )تاريخ الدخول:10/5/2021د مؤلم، الجزيرة نت،  شهيدا.. إسرائيل تعلن إطالق عملية "حارس األسوار" على غزة والقسام تتوعدها بر   20( بعد غارات أوقعت  3)

 الرابط(، 16/5/2021، )تاريخ الدخول:8/5/2021( دول الخليج تدين اقتحام قوات االحتالل للمسجد األقص ى، الخليج أون الين، 4)

 بط الرا(، 16/5/2021، )تاريخ الدخول:8/5/2021عالم يندد وأميركا "قلقة".. قطر ترأس اجتماعا طارئا للجامعة العربية لبحث جرائم إسرائيل، الجويرة نت، ال 5

 الرابط(، 18/5/2021، )تاريخ الدخول:17/5/2021قطر تدعو لوقف "التطهير العرقي" اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين، األناضول،  6
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. 7خالل االجتماع، مناقشة االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة مايو املاض ي، جرى    15املكتب السياس ي لحركة حماس في  

كما صرحت املتحدثة باسم البيت األبيض جين ساكي، إن مصر وقطر وتونس يمكنهم أن يلعبوا دورا في املدى القريب  

شية، ضرورة التحرك الدولي لوقف اعتداءات "إسرائيل" الوح . كما أكد وزير الخارجية القطري على8لتهدئة الصراع 

 .9جاء ذلك خالل اتصالين هاتفيين جمعا الوزير القطري بنظيريه األمريكي أنتوني بلينكن واملصري سامح شكري 

أما اإلمارات، فقال وزير خارجيتها عبدهللا بن زايد آل نهيان، إن بالده تضم صوتها إلى أصوات اآلخرين في الدعوة إلى 

عو جميع األطراف إلى ممارسة أقص ى درجات ضبط النفس، واتخاذ الوقف الفوري للعنف واألعمال العدائية، وتد

خطوات فورية لاللتزام بوقف إطالق النار وبدء حوار سياس ي، وأكد وزير الخارجية اإلماراتي "األحداث األليمة التي  

ن على ما شهدناها األسبوع املاض ي هي تذكير مهم بضرورة البدء في الحوار السلمي واملصالحة، ونعول في هذا الشأ

 .10تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود ألجيالنا الحالية واملقبلة بالعيش مع جيرانهم في سالم وكرامة وازدهار" 

أما السعودية، فأكد وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، إدانة بالده للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات  

اله  االتصال  وذلك خالل  اإلسرائيلية،  وزير االحتالل  ودعا  املالكي،  رياض  الفلسطيني  نظيره  مع  أجراه  الذي  اتفي 

ن الشعب  
ّ
الخارجية السعودي إلى استكمال الجهود الرامية إليجاد حّلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمك

رات  ، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرا1967الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية املستقلة على حدود عام  

. وفي ذات السياق، بحث بن فرحان مع نظيريه الكويتي الشيخ أحمد ناصر 11الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية 

على  واملصري  السعودي  الوزيران  وأكد  فلسطين،  في  األوضاع  تطورات  سامح شكري،  واملصري  الصباح،  املحمد 

 

 الرابط(، 16/5/2021، )تاريخ الدخول:15/5/2021نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع رئيس املكتب السياس ي لحركة حماس، الراية،  7

 الرابط(، 18/5/2021، )تاريخ الدخول:13/5/2021، 21واشنطن تدعو مصر وتونس وقطر للمساعدة بالتوصل لتهدئة بغزة، عربي 8

 الرابط (، 18/5/2021، )تاريخ الدخول:16/5/2021قطر تبحث مع أمريكا ومصر وقف العدوان اإلسرائيلي، الخليج أون الين،  9

 الرابط(، 5/2021/ 16، )تاريخ الدخول:14/5/2021اإلمارات تعرب عن قلقها ازاء تصاعد العنف في إسرائيل وفلسطين، الشرق األوسط،  10

 .الرابط(، 16/5/2021، )تاريخ الدخول:15/5/2021السعودية تشدد على وقف التصعيد اإلسرائيلي ومصر تواصل مساعي التهدئة، الشرق األوسط،  11
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الدولي بالتصدي للممارسات اإلسرائيلية العدوانية    ضرورة الوقف الفوري إلطالق النار، وجددا مطالبة املجتمع

 .12بحق الشعب الفلسطيني

الكويتي سلسلة  الخارجية  وزير  أجرى  فقد  الكويت،  التي  أما  الدبلوماسية  الجهود  وذلك ضمن  هاتفية،  اتصاالت 

الخار  ووزير  القطري  الخارجية  وزير  من   
ً
كال شملت  فلسطين،  في  اإلسرائيلي  التصعيد  لوقف  جية يجريها 

األردني املصري، الخارجية  املالكي  ووزير  رياض  الفلسطيني  الخارجية  ووزير  الصفدي،  وزير  13أيمن  أكد  كما   .

الخارجية الكويتي على وقوف بالده مع الشعب الفلسطيني في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة القدس 

بال14وقطاع غزة  الدولي  أما سلطنة عمان، فطالبت املجتمع  الهجوم .  الفوري إلرغام "إسرائيل" على وقف  تدخل 

غزة  على  الشرقية،  15العسكري  القدس  عاصمتها  فلسطينية  دولة  بإقامة  تمسكها  أعلنت  والتي  البحرين،   
ً
أخيرا  .

 .16ودعت لوقف االعتداءات اإلسرائيلية 

 ثانيًا: الدوافع والتداعيات:
الشيخ جر  أحداث حي  الخليجي من  املوقف  يختلف  لم  إدانة بينما  في  تمثل  والذي  األقص ى،  املسجد  واقتحام  اح 

إسرائيل ورفض ممارساتها، فإن املوقف الخليجي من التصعيد بين حركات املقاومة و "إسرائيل" تباين نوعا ما. حيث  

انفردت اإلمارات بموقفها املحايد، حيث ساوت بين الطرفين، من خالل مطالبتهما بوقف العنف، فإن بقية دول  

السعودية، الكويت، قطر، البحرين وعمان قد طالبوا بوقف االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين. الخليج:  

كما قامت السعودية وقطر والكويت بدور تنسيقي فيما بينهم ومع غيرهم من الدول العربية واإلسالمية لتكثيف 

 بدعم أمريكي وبالتشارك مع مصر. الضغط على "إسرائيل"، كما انفردت قطر بتطلعها بدور الوساطة والتهدئة

 

 الرابط(، 16/5/2021، )تاريخ الدخول:15/5/2021وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الكويتي واملصري األوضاع بفلسطين، الشرق األوسط،  12

 الرابط(، 16/5/2021، )تاريخ الدخول:13/5/2021تدخل كويتي لوقف تصعيد االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين، الشرق،  13

 الرابط(، 2021/ 16/5، )تاريخ الدخول:13/5/2021الكويت: نقف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية، آر تي عربي،  14

 الرابط (، 5/2021/ 16، )تاريخ الدخول:16/5/2021سلطنة عمان تطالب املجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف االعتداءات اإلسرائيلية، اليوم السابع،  15

 الرابط(، 16/5/2021، )تاريخ الدخول:16/5/2021ينية عاصمتها القدس الشرقية ويجب وقف االعتداءات اإلسرائيلية، آر تي عربي، البحرين: متمسكون بإقامة دولة فلسط 16
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https://www.youm7.com/story/2021/5/16/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/5322108
https://arabic.rt.com/middle_east/1232120-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%84/
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 وفي تفسير هذه املواقف وتداعيات األحداث على دول الخليج يمكن اإلشارة إلى التالي:

 ـ اإلمارات: 1

، إذا ما تم األخذ في االعتبار أن ما وقعته مع "إسرائيل"  
ً
في موقفها املحايد من التصعيد العسكري، غير مفاجئ تماما

القات بل إعالن تحالف استراتيجي، لدرجة يمكن القول إن "إسرائيل" باتت الحليف ليس مجرد اتفاق تطبيع للع

 أعاد هذا 
ً
األقرب لإلمارات في املنطقة. وتعد األخيرة أكثر األطراف الخاسرة من هذه االنتفاضة من عدة جوانب: فأوال

تطب تضمن  الذي  أبراهام،  اتفاق   
ً
ناسفة صفر،  للمربع  الفلسطينية  القضية  ، التصعيد 

ً
إماراتيا  

ً
إسرائيليا يعا 

موجة  على  تأثيرها  وإنما  تتأثر،  لن  فهي  اإلماراتية،  اإلسرائيلية  العالقات  على  األحداث  تأثير  ليس  هنا  واملقصود 

النفوذ  باتجاها اإلمارات لتشمل دول أخرى من ناحية، ولتأثيرها السلبي على  التي كانت تقودها وتضغط  التطبيع 

يلي اإلماراتي في املنطقة. فاتفاق أبراهام ليس مجرد اتفاق تطبيع، بل مشروع جيوسياس ي اإلقليمي للتحالف اإلسرائ

 كبير. 

في  النظر  إعادة  أبيب، حيث  وتل  أبوظبي  غير صالح  في  تسير  املنطقة  في  الجيوسياسية  التحالفات  تبدالت  وتبدو 

ك واملدفوعين  وقطر،  ومصر  السعودية  وقطر  وتركيا  مصر  بين  البينية  اإلسرائيلي العالقات  للتحالف  نتيجة 

كانت   التي  اإلماراتية  املحاوالت  بأن  القول  يمكن  أنه  هو  الثاني  الجانب  اإلقليمية.  الهيمنة  في  والراغب  اإلماراتي، 

تحرص عليها لدمج إسرائيل في املنطقة من الناحية الشعبية واالجتماعية عبر القوة الناعمة كتب لها الفشل بشكل 

 على مستوى التحالفات  ذريع، وبالتالي تبدو  
ً
اإلمارات مقبلة على حالة من شبه العزلة شعبيا، وبشكل أقل رسميا

الجيوسياسية. الجانب الثالث الذي يوضح حجم الخسائر اإلماراتية مرتبط بأنه كانت هناك تقديرات تشير بأن بعد 

الوساطة بين اإلسرائيلين والعرب  خطوة التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي، فإن اإلمارات ستكون قادرة على سحب دور  

الواليات   أن  حتى  التقديرات،  هذه  خطأ  كشف  األحداث  مسار  لكن  مصر،  من  والفلسطينيين خصوصا  عموما 

املتحدة نفسها لم تذكر اإلمارات ضمن الدول التي تعول عليها في تهدئة األحداث، حيث ذكرت فقط مصر وتونس  

ت عالقات جيدة مع أحد طرفي الصراع "إسرائيل"، فإنها من الناحية وقطر، والسبب هو أنه بينما نسجت اإلمارا

األخرى خسرت عالقاتها مع الجانب اآلخر "الفلسطينيين". لذلك فإن اإلمارات مطالبة بإعادة النظر في استراتيجية 

 سياستها الخارجية ومجمل دورها اإلقليمي.
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 ـ قطر:2

أكبر   تعد أحد  الجزيرة،  القلب منها قناة  في  الناعمة  قوتها  الشعوب، مستخدمة  في  البداية االستثمار  اختارت من 

املوقف  حقيقي  بشكل  تخدم  االنتفاضة  الجزيرة  بها  تغطي  التي  الطريقة  أن  إذ  األحداث،  هذه  من  املنتصرين 

أو حتى من  ذاتها،  التغطية  استراتيجية  ومراسلو   الفلسطيني، سواء من خالل  أعالميو  يستخدمها  التي  املفردات 

القوة  أن الجزيرة أحد أدوات  الدولة أيضا، على اعتبار  القناة فقط بل حتى  القناة، وهو ما يزيد من رصيد ليس 

الناعمة القطرية في تنفيذ سياستها الخارجية ودورها اإلقليمي. كما يبدو أن هذه هي املرحلة الذهبية لتنامي الدور  

مصر،   اإلقليمي بجانب  قطر  إسم  برز  حيث  اإلقليمية،  األزمات  من  العديد  في  الوساطة  على  واملبني  القطري، 

ثمار  تجني  قطر  وهنا  و"إسرائيل"،  املقاومة  حركات  بين  والتهدئة  الوساطة  على  تعمل  التي  الدول  أهم  باعتبارها 

 رضها. استثمارها في عالقاتها الجيدة مع حركة حماس، واستضافتها لقادتها على أ 

 ـ السعودية: 3

دار النقاش كثيرا حول إمكانية إقدامها على تطبيع العالقات مع "إسرائيل"، فإن هذه االنتفاضة أتت لتؤجل هذه 

العملية ألجل غير مسمى، خاصة وأن السعودية دولة مركزية في العالم اإلسالمي بحكم ما تحتويه من مقدسات  

اإلقليمي مبني على تلك الفكرة، والتطبيع كفيل بنسفها. ويبدو أن ما يجري  إسالمية بمكة واملدينة، فمركزية دورها  

في إطار تحالف استراتيجي، سيدفع السعودية  بين إسرائيل واإلمارات، ومسارهما املستقل  التطبيع  حاليا بجانب 

عليه عالقاتهما    لتحسين عالقاتها مع تركيا، وتمتين عالقاتها أكثر مع قطر والذي مرجح أن يفوق الشكل الذي كان

قبل األزمة الخليجية. وال يبدو أن العالقة الشخصية التي كانت تربط محمد بن سلمان بمحمد بن زايد الزالت بنفس  

الحاجة  من  نسبيا  السعودية، ستخفض  القطرية  العالقات  تحسن  أن  كما  السابق،  في  كانت  كما  والقوة  الزخم 

عادة تشكل خريطة التحالف الجيوسياس ي في املنطقة. ومقارنة بدور  السعودية املاسة لحليفتها اإلمارات، في ظل إ

قطر في التهدئة، فإن السعودية غائبة، والسبب هو أن السعودية لم تستثمر في عالقات جيدة مع حركة حماس 

قيمين  . وزجت ببعض قادتها امل17الفترة املاضية، بل وصفها وزير خارجيتها السابق عادل الجبير بأنها حركة إرهابية 

 

 الرابط(، 5/2021/ 16، )تاريخ الدخول:10/9/2021ل املاض ي، س ي إن إن عربي،  حماس تكشف عن اعتقال أحد قيادييها بالسعودية منذ أبري 17
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. وكان دور وساطة سعودي في هذه األحداث، كفيل بمنحها ثقل إقليمي من ناحية، 18على أرضها في السجن إلى اآلن

 وورقة ضغط في مواجهة بايدن من ناحية أخرى. 

 ـ الكويت:4

  
ً
 تجاه القضية الفلسطينية، ويؤدي البرملان الكويتي دورا

ً
 بأنها صاحبة املوقف الداعم األقوى خليجيا

ً
معروفة تاريخيا

  
ً
 عن خيارات الشعوب. وهي تعطي داللة على أنه كلما كان الحاكم أو النائب معبرا

ً
محوريا في هذا الصدد، لكونه معبرا

راتهم تجاه القضية الفلسطينية دائما ما تكون إيجابية ومنتصرة بشكل حقيقي عن اختيارات الشعوب، فإن خيا 

هذه  تجاه  سلبي  موقف  بأي  يرض ي  لن  والذي  الشعب،  برضاء  مرهون  الحكم  في  بقاءهم  ألن  الفلسطيني،  للحق 

القضية، بخالف من يأتون بطرق غير شرعية، فيكون مصدر الرضا عنهم وبقائهم في الحكم مرتهن برضا الخارج، 

 نعكس على موقفهم السلبي من القضية الفلسطينية. وهو ما ي

 ـ البحرين: 5

على الرغم من تطبيعها مع إسرائيل، إال أنها انحازت للجانب الفلسطينين في كل تطورات األحداث، بدءا من تهجير  

املقاومة وإسرائيل. ولع بين حركات  بالتصعيد  وانتهاءا  باقتحام املسجد األقص ى   
ً
الشيخ جراح مرورا ل هذا سكان 

 في قراراتها وخياراتها  
ً
التناقض هو ترجمة لتناقض آخر مرتبط بالحالة البحرينية، فهي من ناحية مرتبطة استراتيجيا

 بالسعودية، ومن ناحية أخرى اتبعت اإلمارات في خطوتها التطبيعية.  

 ـ عمان:6

ي هذا امللف لم تلتزم هذا الحياد، معلنة  هي الدولة التي تتبني سياسة الحياد اإليجابي في املنطقة بشكل عام، فإنها ف

انحيازها للفلسطينين. ويالحظ غياب دور الوساطة العماني في هذا امللف، ولعل هذا مرتبط بأمرين، األول خاص 

يتعلق بطبيعة امللف الفلسطيني، إذ أن القيام بهذا الدور يتطلب أن تكون هناك عالقات جيدة بين الطرفين، وقطر  

الخليجي دور الدولة  بتراجع  يرتبط  عام  وهو  الثاني  األمر  مع حماس،  تمتين عالقاتها  على  أقدمت  التي  الوحيدة  ة 

 الوساطة العماني في املنطقة لصالح تصاعد الدور القطري.

 

 الرابط (، 16/5/2021، )تاريخ الدخول:13/7/2017دويتشه فيال،  حماس تستهجن وصف سفير سعودي لها بـ "اإلرهابية"، 18
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 خاتمة:
في ظل إدارة جو بايدن تقوم استراتيجية سياسته الخارجية على تهدئة حدة الصراعات اإلقليمية، من خالل تفعيل 

اسية، وتعزيز الدور األمريكي في إنهاء هذه الصراعات، والتي ساهم ترامب في اندالع بعضها، وعمق من حدة الدبلوم

البعض اآلخر، ولعل بوادر ذلك ظهرت في حل األزمة الخليجية وتسارع الحل الليبي، والتهدئة في العالقات التركية مع  

ف الخليج  لدول  مغايرة  وضعيات  وبرزت  العربية،  الدول  إطار  بعض  في  عليه  كانت  ملا  بايدن،  استراتيجية  إطار  ي 

 استراتيجية ترامب. 

فدولة قطر والتي يعتمد دورها اإلقليمي على القيام بدور الوساطة في الصراعات واألزمات اإلقليمية كامللف اإليراني 

استها الخارجية مقارنة والسوري واليمني واألفغاني والفلسطيني، أصبح لها دور في ظل إدارة بايدن واستراتيجية سي 

بفترة ترامب. أما اإلمارات والتي يعتمد دورها اإلقليمي على القوة الخشنة، وبناء القواعد العسكرية ودعم حلفاء من 

إطار  في  كبير  إقليمي  وزن  لها  يكون  لن  كما  العسكرية،  تحركاتها  لتحجيم  ، ستكون مضطرة 
ً
الدولة عسكريا دون 

ة بفترة ترامب، وكذلك السعودية. لكن الفرق أن اإلمارات تتسم باحترافية أكثر من االستراتيجية األمريكية مقارن

السعودية، بحيث من املمكن أن تتأقلم مع املتغيرات اإلقليمية والدولية بشكل أفضل، بحيث ال يتأثر دورها وأهميتها  

 اإلقليمية، وهو ما سيقودها في النهاية مرة أخرى ملراجعة سياستها الخارجية. 
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