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مركزية العامل األمرييك بني صعود ترامب وسقوطه
دالالت توقيت انتهاء األزمة
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بعد ثالثة وأربعني شه ًرا من أزم ٍ
ة عصفت مبجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وكادت أن تؤدي إىل تفككه،
أنهت القمة الخليجية الحادية واألربعون التي عقدت يف الخامس من كانون الثاين /يناير  ،2021يف مدينة
العال ،الواقعة شامل غرب السعودية ،حصار قطر ،وأصدرت بيانًا أكدت فيه «وقوف دول مجلس التعاون الخليجي
صفًا واحدًا يف مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول املجلس» ،و»عدم املساس بسيادة أي دولة أو
استهداف أمنها»((( .وبحسب وزير الخارجية السعودي ،األمري فيصل بن فرحان ،فإن «مخرجات القمة أكدت طيًا
كامل لنقاط الخالف مع قطر» ،وعودة كاملة للعالقات الدبلوماسية بني اململكة العربية السعودية ودولة
ً
اإلمارات العربية املتحدة والبحرين ومرص ،من جهة ،وقطر من جهة ثانية((( .وقد أثار حل األزمة ردود فعل
إيجابية بإجامع عريب ودويل.

بداية األزمة
انطلقت األزمة الخليجية بعد يومني فقط من القمة العربية – اإلسالمية  -األمريكية التي عقدت يف الرياض يومي
 20و 21أيار /مايو  ،2017وحرضها الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،إىل جانب ممثيل نحو  50من الدول العربية
واإلسالمية ،والتي كان هدفها املعلن مواجهة اإلرهاب واحتواء إيران .ففي ليلة  24أيار /مايو ،وقع اخرتاق
مدبّر لوكالة األنباء القطرية ونرش ترصيحات مختلقة منسوبة إىل أمري قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،خالل
حفل تخريج طالب إحدى الكليات العسكرية ،اتخذت ذريعة إلطالق األزمة .وعىل األثر ،انطلقت حملة إعالمية غري
مسبوقة استهدفت قطر ،وبلغت ذروتها بإعالن السعودية واإلمارات والبحرين ،إىل جانب مرص ،قطع العالقات
الدبلوماسية مع قطر يوم  5حزيران /يونيو  .2017كام تضمنت اإلجراءات أيضً ا إغالق املنافذ الربية والبحرية
والجوية معها ،ومنع العبور يف أراضيها وأجوائها ومياهها اإلقليمية ،ومنع مواطنيها من السفر إىل قطر.
مل تكن هذه األزمة األوىل بني قطر وجاراتها الخليجية؛ إذ سبق للدول الثالث أن سحبت سفراءها من الدوحة
يف شباط /فرباير  .2014ومثّل حينها الخالف عىل املوقف من االنقالب العسكري يف مرص الذي أطاح نظام
الرئيس املنتخب ،محمد مريس ،يف  3متوز /يوليو  ،2013السبب املبارش لألزمة .لكن الوساطة التي قامت
م التوصل إىل اتفاق الرياض األول ثم اتفاق الرياض
بها الكويت يف ذلك الوقت نجحت يف احتواء األزمة ،وت ّ
التكمييل ،بعد مفاوضات استغرقت نحو مثانية أشهر .انتهت األزمة وقتها عند هذا الحد ،فأعيد سفراء
السعودية واإلمارات والبحرين إىل الدوحة ،وعقدت قمة الدوحة الخليجية الخامسة والثالثون يف  9و10
كانون األول /ديسمرب  ،2014بحضور جميع الدول األعضاء .مل تتخذ األزمة الخليجية يف ذلك الوقت أبعادًا أكرب؛
نتيجة حالة القلق التي انتابت عواصم الدول (التي فرضت الحصار الحقًا) من سياسات إدارة الرئيس ،باراك أوباما،
يف املنطقة .وقد أدت سياسات أوباما االسرتضائية تجاه إيران ،وشعو ٌر خليجي بالتخيل األمرييك ،إضافة إىل
ٍ
إحساس خليجي عام بالضعف؛ ما دفع السعودية واإلمارات تحديدًا
تنامي سياسات الهيمنة اإليرانية ،إىل
وخصوصا يف ضوء الحاجة إىل دعم قطر اإلعالمي واملايل والعسكري مع بدء
إىل تأجيل خالفاتهام مع قطر،
ً
الحرب يف اليمن مطلع عام .2015

مركزية العامل األمرييك بني صعود ترامب وسقوطه
ريا يف الظرف الدويل؛ إذ رأت الدول األربع
ريا كب ً
مثّل وصول إدارة الرئيس ترامب إىل السلطة مطلع عام  2017تغ ً
يف انتهاء حقبة أوباما والدميقراطيني فرصة لعودة الرشاكة الكاملة مع واشنطن ،بعد التوترات التي أصابتها،
" 1البيان الختامي لقمة العال :نهاية الخالف الخليجي وتعزيز التعاون" ،العريب الجديد ،2021/1/5 ،شوهد يف  ،2021/1/7يفhttps://bit.ly/3rVMbEZ :
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يجيلخلا ةحلاصملا ةمق :قوتلا تالالدو اهفورظ

بسبب ثورات الربيع العريب والتقارب األمرييك  -اإليراين .وساهم يف امليض يف هذا االتجاه العداء الرصيح
الذي أبداه ترامب إلرث حقبة أوباما مبجمله ،باتخاذ موقف سلبي من االتفاق النووي مع إيران وبتجاهل مطلق
لقضايا الدميقراطية وحقوق األنسان(((.
اتجهت قطر منذ بداية األزمة إىل محاولة تغيري موقف الرئيس ترامب؛ باعتباره عامل القوة الرئيس الذي
استندت إليه الدول األربع يف هجومها عىل قطر ،كام عملت يف الكونغرس عىل مواجهة لويب منسق
إرسائييل  -إمارايت .ومتكنت من حصد نتائج العمل املكثف يف واشنطن ،خالل اجتامع القمة األخري الذي عقده
الرئيس ترامب مع أمري قطر ،يف متوز /يوليو  .2019وانعكس التغيري يف موقف الرئيس ترامب من األزمة
الخليجية بوضوح ،يف البيان املشرتك الذي صدر عقب محادثات الطرفني يف البيت األبيض ،يف تأكيده «أن
العالقة االسرتاتيجية والدفاعية الوثيقة تعززت بني البلدين»(((.
ظهرت ترجمة تغيري موقف الرئيس ترامب من األزمة الخليجية بانتقاله من داعم لسياسات الدول التي فرضت
الحصار ،بل ومحفز لها يف بداية األزمة ،إىل وسيط يف حلها ،إىل جانب الكويت .وحتى ذلك الحني ،مل توفق
وساطة الكويت يف إحداث أي تغيري يف موقف الدول األربع من دون دعم أمرييك .وخالل السنوات الثالث
وجت
التالية ،سعت الواليات املتحدة األمريكية ،بدرجات متفاوتة من الجدية ،للتوصل إىل حل لألزمة ،حتى ت ّ
رئيسا يف الوساطة
ريا بالتوصل إىل اتفاق أدى فيه صهر الرئيس ومستشاره ،جاريد كوشرن ،دو ًرا
ً
جهودها أخ ً
بني قطر والسعودية ،بالتنسيق مع الكويت ومبعرفتها واطالعها .وقد حقق التواصل السعودي  -القطري
مهم ،إبان جولة كوشرن األخرية عىل أطراف األزمة ،مطلع كانون األول /ديسمرب  .2020واتفق
املبارش اخرتاقًا
ً
الطرفان عىل صيغة إعالن مشرتك .وتولّت السعودية إقناع الدول الثالث األخرى باملوافقة عليه .وسمح التوصل
إىل هذه الصيغة بعقد القمة الخليجية الحادية واألربعني يف مدينة العال السعودية ،بدلً من املنامة ،بحضور
أمري قطر .ورغم أن اتفاقًا تم التوصل إليه يف مطلع كانون األول /ديسمرب ،نتيجة مفاوضات اقترصت عىل قطر
والسعودية ،فإن اإلعالن عنه تأخر إىل أن متكنت السعودية من إقناع حلفائها بعدم جدوى االستمرار يف
مقاومة الحل؛ ألن األزمة باتت تشكل عبئًا ال جدوى من استمرار حمله .وسوف تعالج بعض الخالفات الثنائية بني
مثل ،يف لجان ثنائية.
ً
الدول ،كام يف حالة مرص وقطر

دالالت توقيت انتهاء األزمة
رغم الجهود التي بذلتها الكويت والواليات املتحدة ،خالل السنوات الثالث املاضية ،مل يحصل تقدم حقيقي
عىل صعيد الحل .وبرزت خالل عام  2019أكرث من مناسبة تزايدت فيها اآلمال يف إمكان حصول اخرتاق يؤدي
إىل إنهاء األزمة؛ فقد شاركت قطر مرتني عىل مستوى رئيس الحكومة يف قمم عقدت يف السعودية،
هي قمم مكة الثالث يف أيار /مايو  ،2019وقمة مجلس التعاون يف الرياض يف كانون األول /ديسمرب ،2019
إضافة اىل زيارة رسية قام بها وزير الخارجية القطري ،محمد بن عبد الرحمن آل ثاين ،إىل الرياض أواخر عام
 ،(((2019ومع ذلك مل يحصل تجاوز لألزمة .ومل تلق دعوات قطر لرفع الحصار وتوحيد جهود دول مجلس التعاون
يف مواجهة وباء كورونا املستجد (كوفيد )-19آذانًا صاغية.
لكن الظروف تغريت عىل نح ٍ
و كبري ،بعد االنتخابات الرئاسية األمريكية التيجرت يف ترشين الثاين /نوفمرب 2020؛
إذ أدت خسارة الرئيس ترامب وفوز منافسه الدميقراطي ،جو بايدن ،إىل تغيري كبري يف الحسابات السعودية
3 Jonathan Weisman & Julie Hirschfeld Davis, “Republican Lawmakers Vow Fight to Derail Nuclear Deal,” The New York Times, 14/7/2015, accessed on
7/1/2021, at: https://nyti.ms/2KF9saU
" 4أمري قطر وترامب يؤكدان تعزيز عالقات بلديهام االسرتاتيجية والدفاعية" ،الجزيرة نت ،2019/7/9 ،شوهد يف  ،2021/1/7يفhttps://bit.ly/2XqHPsm :
5 “Qataris, Saudis Make New Bid to Mend a Long-Festering Feud,” The Wall Street Journal, 28/11/2019, accessed on 7/1/2021, at: https://on.wsj.com/2Xgj7tB
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تحديدًا .فقد أخذت الرياض تعيد النظر يف بعض السياسات ،وتسعى إلغالق بعض امللفات اإلقليمية املفتوحة.
وتتوقع السعودية ،التي ارتبطت بعالقات قوية مع إدارة ترامب ،أن تواجه ضغوطًا تحت إدارة بايدن الذي مل
يخف خالل حملته االنتخابية توجهه إىل إعادة النظر يف عدد من السياسات املرتبطة بالعالقة مع السعودية،
مثل مبيعات السالح ،وقضايا حقوق اإلنسان ،ودعم واشنطن للحرب يف اليمن؛ فقاعدة الرئيس املنتخب ،خاصة
يف أقىص اليسار ،تضغط يف اتجاه سحب الدعم األمرييك للسعودية يف هذه الحرب والعمل عىل إنهائها.
وعالوة عىل ذلك ،تتوجس السعودية من احتامالت العودة إىل سياسات إدارة أوباما بخصوص العالقة مع
إيران؛ إذ كان الرئيس املنتخب قد وعد بالعودة إىل االتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب يف أيار /مايو
 ،2018وما يعنيه ذلك من إنها ٍء لسياسة الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب تجاه إيران؛ وهو أمر ال تقابله
السعودية بارتياح.
بناء عليه ،تحاول السعودية استباق أي ضغوط ميكن أن متارسها عليها اإلدارة األمريكية الجديدة ،يف أكرث
من اتجاه ،من خالل إعادة النظر يف بعض السياسات التي ثبت عدم جدواها ،وعىل رأسها قرار حصار قطر.
وميكن تفسري االندفاعة السعودية إىل إنهاء األزمة داخل البيت الخليجي أيضً ا برغبتها يف إظهار استقاللية
سياستها الخارجية ،وعدم تأثرها بأية ضغوط ،وبيان أن قرار حل األزمة مع قطر هو قرار سيادي خاص بها
وهي التي تقرر بشأنه .كام أعطت السعودية بقرارها حل األزمة مع قطر ،رغم معارضة حلفائها غري املخفية،
عا بأنها هي الدولة القائدة يف مجلس التعاون ،وأنها بصدد استعادة مكانتها باعتبارها
ّ
كل ألسبابه ،انطبا ً
الدولة ذات الثقل األكرب يف املنطقة ،وأن يف مقدورها جمع الفرقاء وطي صفحة الخالفات بني حلفائها.

أما إدارة الرئيس ترامب ،فتأيت جهودها الحثيثة إلنهاء األزمة الخليجية يف أيامها األخرية يف الحكم يف
سياق سياسة الضغوط القصوى التي متارسها عىل إيران ،وترى إدارة ترامب أن املصالحة تؤدي إىل توحيد
الصف الخليجي ضد إيران ،كام تدرك هذه اإلدارة أنها مسؤولة إىل حد بعيد عن بداية األزمة وترغب يف الخروج
بإرث مسؤول يف السياسة الدولية عىل األقل .من هنا ،ضغطت عىل الدول الخليجية ،خاصة السعودية ،إلنهاء
األزمة .وكانت وسائل إعالم أمريكية ذكرت أن كوشرن نجح يف إقناع السعودية الصيف املايض بفتح مجالها
الجوي أمام الخطوط القطرية ،بهدف حرمان إيران من  133مليون دوالر سنويًا تعود عليها من استخدام قطر
ألجوائها ،وتشديد الضغط عليها ،لكن اإلمارات عارضت الفكرة؛ ما أدى إىل سقوطها(((.
استجابت قطر لرغبة السعودية يف إنهاء األزمة قبل وصول إدارة بايدن إىل البيت األبيض ،وبخاصة بعد أن
أسقطت الرياض الرشوط الـثالثة عرش التي كانت وضعتها أمام قطر للموافقة عليها ،وإرصارها ،رغم اعرتاض
حلفائها ،عىل إنهاء األزمة .وكانت قطر ركزت منذ البداية عىل إحداث تغيري يف املوقف السعودي ،مبعزل عن
بقية األطراف؛ نظ ًرا إىل مكانة السعودية وموقعها وأهميتها .وقد استمرت الوساطة الكويتية حتى الساعات
األخرية قبل انعقاد القمة ،وعربت قطر عن استعداد أمريها لحضور القمة الخليجية يف السعودية عىل أن
يسبق ذلك رفع الحصار عن بالده ،وهو األمر الذي استجابت له السعودية؛ ما سمح بعقد القمة وتوقيع جميع
األطراف بيان العال الذي أنهى األزمة.

خامتة
أنهت القمة الخليجية الحادية واألربعون التي عقدت يف مدينة العال السعودية واحدة من أسوأ األزمات
التي واجهها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،برفع الحصار عن قطر يف مقابل قيامها بإسقاط الدعاوى
القانونية املرفوعة أمام منظمة التجارة الدولية واملنظمة الدولية للطريان املدين («إيكاو»  )ICAOللحصول
6 “Trump Makes Fresh Attempt to Resolve Saudi, Qatar Feud,” The Wall Street Journal, 3/62020, accessed on 7/1/2021, at: https://on.wsj.com/2L34WG6
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عىل تعويضات تصل قيمتها إىل خمسة مليارات دوالر بسبب األرضار التي لحقتها نتيجة إغالق املجال الجوي
أمامها ،كام تم االتفاق عىل وقف الحمالت اإلعالمية املتبادلة .وكان الفتًا أن األزمة انتهت من دون مكاسب
تذكر ألي من أطرافها .عىل العكس ،ألحقت األزمة أرضا ًرا اقتصادية وسياسية بالغة بالجميع ،وأضاعت نحو أربع
سنوات من عمر العمل الخليجي املشرتك كان ميكن استغاللها يف مواجهة تحديات اقتصادية وسياسية
كربى تواجه دوله .سوف تحتاج أطراف األزمة خالل املرحلة املقبلة إىل بذل املزيد من الجهد ،إلزالة تبعات
األزمة ،واستعادة الثقة ،والعمل عىل تذليل بعض الخالفات التي ما زالت عالقة ،خاصة مع الدول التي مل تكن
متحمسة للمصالحة .كام يحتاج األمر إىل االتفاق عىل آليات مناسبة وفاعلة لحل الخالفات الخليجية ،مبا مينع
تكرار مثل هذه األزمات ،واالتفاق عىل ميثاق رشف خليجي مينع استخدام القوة أو املقاطعة أو الحصار يف
حل الخالفات الخليجية البينية.
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