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ملخص 
األزمة  انفراج  بفعل  حدوثها  احملتمل  اإلقليمية  املتغريات  رصد  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
اخلليجية/ القطرية على مستوايت عدة منها السياسي واالقتصادي واألمين، وحتديد ما إذا كانت 
هذه االنفراجة أو املصاحلة ترتكز إىل أسس الدميومة واالستمرارية، أم تعاين خلال ما قد يعيد اخلالف 
اخلليجي/ اخلليجي مرة أخرى إىل واجهة املشهد االسرتاتيجي اإلقليمي والدويل، كما تضع الدراسة 
يف تقديرها ضرورة التعرض البحثي والتحليلي إىل استقصاء أثر املتغريات املشار إليها على طبيعة 
التعاطي اخلليجي مع احلضور اإليراين يف مناطق الصراع والتنافس من جهة، وعلى تطورات الطموح 
النووي ألطراف هذا التنافس من جهة أخرى، مع عدم إغفال التعرض بشكل خاص ومكثف إىل 

املؤثرات املستقبلية الشاملة سياسياً واقتصادايً وأمنيا للمصاحلة اخلليجية على الوضع العراقي. 
مقدمة

تشّكل عوامل التأثري والتأثر بعداً مركزايً من أبعاد احلكم على مستقبل األوضاع يف املنطقة 
العربية، وذلك يف أي مرحلة من مراحل االستشراف والتوقع؛ نظراً لتعدد السمات املشرتكة واجلامعة 
بي أطياف النسيج اجملتمعي العريب من جهة، وتشابه التهديدات الكونية واأليديولوجية من جهة 
للحكومات  الرمسي  املستوى  أو  للجماهري  الشعيب  املستوى  على  البينية  األزمات  متثل  لذا  اثنية؛ 
والدول ضمن هذا النسيج، هتديداً عاماً ومزعجاً ميكن أن يرتتب عليه حتوالت مصريية مؤملة على 
كافة املستوايت واألمناط، ليس عند حدود البقع اجلغرافية املتأزمة واخلاصة فقط، وإمنا لدى ابقي 
املناطق واحلدود األخرى أيضاً، بفعل العوامل املشار إليها، وابعتبار أن« النظام اإلقليمي العريب هو 
إطار تفاعلي مميز بي جمموعة الدول العربية، يُفرتض أنه يتسم بنمطية وكثافة التفاعالت، مبا جيعل 

المصالحة الخليجية وآثارها اإلقليمية المحتملة على 
السياسة واالقتصاد واألمن

رؤية استشرافية
 محسن حسن  *

* ابحث واكادميي - مصر.
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التغري يف جزء منه يؤثر على بقية األجزاء«1. 
العربية  اململكة  من  بي كل  اخلليجي/اخلليجي  اخلالف  تداعيات  أن  به،  املسلم  ومن   
والبحرين من جهة، ودولة قطر من جهة اثنية، واملرتكز يف  املتحدة  العربية  السعودية واإلمارات 
جوهره إىل مشكالت اترخيية خليجية، مث إىل تضارب مواقف الطرفي من تقدير اإلفرازات والنتائج 
القامتة  بظالهلا  ألقت  التداعيات،  تلك  أن  شك  ال  العريب(،  ظاهرة)الربيع  عنها  متخضت  اليت 
على طبائع العالقات البينية بي الدول اخلليجية، كما أحدثت دوايً إقليمياً ودولياً على مستوى 
االسرتاتيجيات السياسية واالقتصادية واألمنية املرتبطة ابألطراف الفاعلة يف منطقة الشرق األوسط، 
نتيجة ما أحدثه اخلالف املذكور على مدار سنوات األزمة من حاالت استقطاب سياسي، واستنفار 
تداعيات،  من  ذلك  غري  إىل  التحالفات،  نوعية  يف  جذرية  وحتوالت  اقتصادي،  وحصار  أمين، 
الشاملة ملنطقة اخلليج اليت« تتمتع بنطاق جغرايف متميز على  أساسها األمهية اإلقليمية والدولية 
يف  العلمي  التقدم  ميحها  مل  اسرتاتيجية  وأبمهية  وأورواب،  وأفريقيا  آسيا  الثالث  القارات  مشارف 

االتصاالت واملواصالت«2. 
واليوم، وبعد حدوث املصاحلة اخلليجية بي أهم األطراف الفاعلة يف األزمة، وعلى رأسها   
اململكة العربية السعودية وقطر، وبعد الزايرات املتبادلة بي القادة والزعماء، تظل هناك جمموعة من 
التساؤالت األساسية اليت ترى هذه الدراسة أمهية ابلغة يف طرحها أواًل، مث يف البحث عن ردود 
بشأهنا اثنياً، مث يف تقييم هذه الردود اثلثاً وفق معطيات استشرافية ميكنها بلورة تصور مستقبلي 
بشأن هذه املصاحلة وبشأن آاثرها الشاملة على احمليط اإلقليمي على وجه اخلصوص، وأهم هذه 
التساؤالت هو: هل املصاحلة اخلليجية كاملة أم منقوصة؟ ما املتغريات الثابتة واملتحولة بفعل األزمة 
أبواب  مث املصاحلة؟ ما مدى مكاسب املصاحلة ابلنسبة ألطرافها؟ إىل أي حد فتحت املصاحلة 
التعايف السياسي واالقتصادي واألمين يف منطقة اخلليج واملنطقة العربية وعلى املستوى اإلقليمي؟ ما 
اآلاثر املباشرة للمصاحلة على بعض أطراف اجلوار اخلليجي كإيران وتركيا والعراق؟ وأخرياً ما مستقبل 

وحدة اخلليج وصراع اإلقليم بعد املصاحلة؟
1. انظر: سعيد،حممد السيد، مستقبل النظام العريب بعد أزمة اخلليج، سلسلة عامل املعرفة )158(، فرباير1992، منشورات اجمللس 

الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ص 12، متاح على:
https://www.dopdfwn.com/cacnretra/scgdfnya/kutubpdfbooks-00fty86H.pdf ،)بتصرف(

العريب، جملة  الشاملة على أمن دول اخلليج  العمق االسرتاتيجي والقوة  الزهراين،حييي بن مفرح، تطبيق نظرية  انظر:    2
الدراسات املستقبلية، اإلصدار الثاين،2016، ص 5، متاح على: https://n9.cl/od55j ،)بتصرف يسري( 
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ووفق ما تقدم من تساؤالت، جتد الدراسة أهنا أمام بعض اإلشكاليات اخلاصة ضمن هذا   
اإلطار ملوضوعها وأهدافها، وذلك على النحو التايل: 

أن املعلن من بنود املصاحلة اخلليجية أكثره تفاصيل عامة وشكلية حىت اآلن، بينما تتسم حقائق 	 
االتفاق البيين بكثري من التعتيم والسرية!!

أن املشهد اخلليجي ال يزال يعاين التضارب والتناقض فيما خيص العديد من القضااي العربية 	 
واإلقليمية احمليطة، بشكل يصعب معه اجلزم بوجود اصطفاف خليجي كامل وانبع من املصاحلة 

املعلنة!!
أن اإلطار العام والظاهر للمصاحلة حمفوف مبخاطر التمسك األحادي ألطرافها مبا يراه كل 	 

طرف حقاً من حقوقه وقناعة من قناعاته فيما يتعلق ابلقضااي األساسية اليت كانت يف األصل 
حماًل لنشوب األزمة اخلليجية عند بدئها، ما يثري املخاوف والشكوك بشأن جدوى املصاحلة!!

وابلنظر إىل موضوعها، استقرت الدراسة على استغراق مادهتا وقالبها ضمن مدخل وثالثة 
حماور، جاءوا مجيعاً على النحو اآليت: مدخل حتت عنوان) األثر اخلليجي بي الوحدة واالنقسام( 
وفيه استعراض وحتليل ملعطيات الوضع اخلليجي حملياً وإقليمياً يف حاليت الوحدة واالنقسام. احملور 
وحتليل  استعراض  وفيه  احملتملة(  اإلقليمية  السياسات  وأفق  اخلليجية  عنوان)املصاحلة  األول حتت 
لآلاثر السياسية احملتملة بفعل املصاحلة ضمن املعطيات اإلقليمية. احملور الثاين حتت عنوان) املصاحلة 
االقتصادية  املتغريات  الدراسة طبيعة  اإلقليمي( وتستعرض من خالله  االقتصاد واألمن  ومستقبل 
واألمنية القابلة للتغيري إقٌليمياً بفعل املصاحلة. احملور الثالث واألخري حتت عنوان) املؤثرات الشاملة 
للمصاحلة اخلليجية على الوضع العراقي( وفيه تكثف الدراسة مالحظاهتا وحتليالهتا بشأن طبيعة 
العراقي بفعل  الداخل  السياسية واالقتصادية واألمنية واالسرتاتيجية املمكن حدوثها يف  التأثريات 
تداعيات املصاحلة اخلليجية وبفعل كون العراق جزًء ال يتجزأ من منطقة اخلليج. مث أتيت االستنتاجات 

والتوصيات فقائمة املصادر اتلية. 
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مدخل
األثر اخلليجي بني الوحدة واالنقسام

ابلنظر إىل ما سبقت اإلشارة إليه من تعاظم األمهية االسرتاتيجية واالقتصادية والتجارية   
العربية والشرق أوسطية األخرى من جهة اثنية،  ملنطقة اخلليج ابلنسبة لدوله من جهة، وللدول 
وعلى املستويي اإلقليمي والدويل العام من جهة اثلثة، فإن األثر الذي ترتكه هذه املنطقة أو حتدثه 
يف بنيتها الداخلية احمللية ويف بنية السياسات احمليطة، يكون كبرياً وجذرايً على كل املستوايت يف 

حالىت الوحدة واالنقسام، وهو ما ميكن بيانه من خالل مجلة املالحظات التالية: 
التعاون 	  جملس  الست يف  ألطرافه  البيين  التماسك  على حجم  أو خالفه  اخلليج  وفاق  يؤثر 

اخلليجي)السعودية، قطر، اإلمارات، البحرين،ُعمان، الكويت(، مبعىن أن استقرار العالقات 
يؤدي  بينما  املشرتكة،  التحدايت  مواجهة  يف  جمتمعة  قدراهتا  يعزز  الدول،  هذه  بي  البينية 
ويتضح  بينها،  واالقتتال  الصدام  واحتمالية  أهدافها،  وتشرذم  استقرارها،  زعزعة  إىل  خالفها 
هذا التأثري الثنائي من النتائج التارخيية واملعاصرة لكل من حالىت الوحدة واالنقسام؛ فبفضل 
الوحدة استطاعت الدول الست« أتسيس قوات درع اجلزيرة املشرتكة 1982، وإبرام ميثاق 
دفاع مشرتك 2000، وتوقيع اتفاقيات اقتصادية 1981/2001 لتعزيز التدفق البيين لرأس 
العريب2011«3 ومن جهة  الربيع  امللكية من تداعيات  العاملة، وأخريا محاية  املال واأليدي 
أخرى فإن االنقسام اخلليجي/اخلليجي، ال يزال يفرز مشكالت قائمة لعل أمهها فشل اندماج 
األنظمة العسكرية، وعرقلة أتسيس وحدة خليجية مشرتكة إلدارة الشؤون اخلارجية، وجتميد 
فكرة االحتاد النقدي، ووجود هواجس دائمة من انفراد اململكة العربية السعودية ابهليمنة على 

التكتل اخلليجي4
تؤسس االسرتاتيجية اخلليجية الشاملة من الناحية اجلغرافية إىل وضعية متأزمة ومتأرجحة بي 	 

الوحدة واالنقسام حيناً، واالنقسام التام حيناً آخر، بفعل املواقف واألهداف املتباينة للمتنافسي 
على حتقيق اهليمنة التجارية واألمنية عرب سواحل اخلليج، وخاصة بي إيران واإلمارات واململكة 

 ،)xii(3. انظر: جيفري مارتيين، وآخرون، آفاق تعاون بلدان اخلليج العريب، منشورات مؤسسة راند األمريكية، 2016، ص
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/ على:  متاح 

RR1429/RAND_RR1429z1.arabic.pdf ،)بتصرف(
4. املصدر السابق نفسه)بتصرف(
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العربية السعودية وقطر؛ فاألوىل متتلك النصيب األكرب من السواحل على اخلليج العريب بطول 
1200 كلم، بينما متتلك الثانية سواحل طوهلا 800 كلم، يف حي متتلك الثالثة سواحل 
بطول 550كلم، أما الرابعة فتمتلك سواحل بطول 380 كلم، ويزيد الوضع النووي اإليراين 
من حدة االنقسامات، خاصة مع اململكة العربية السعودية، يف ظل التنافس اإلقليمي بينهما، 
قدرهتا  بفضل  دولية  أفضلية  مينحها  والذي  هرمز،  على مضيق  إيران  إشراف  يف ظل  وأيضاً 
على التحكم يف حركة املالحة الدولية، وهذه االعتبارات تساهم إمجااًل يف التأثري ابالضطراب 
والتأرجح على توجهات األوضاع الداخلية لدول اخلليج، وكذلك األوضاع اإلقليمية والدولية5 

تشّكل اخليارات واالسرتاتيجيات األمنية والسياسية املؤقتة واجلزئية، واملتعلقة يف جزء كبري منها 	 
اخلليجية، جيعلها  الدول  مؤملاً يف رأس  مرعباً، وصداعاً  املعاصرة، هاجساً  الدولية  ابلعالقات 
أمام حلول متضاربة وقصرية األمد يف كثري من األحيان، وهو ما يؤثر حتما يف املسار احمللي 
واإلقليمي والدويل لشؤون اخلليج وعالقاته املختلفة؛ ومن ذلك على سبيل املثال وقوع كل دول 
اخلليج حتت ضغوط التعامل املتزامن مع اخلصوم واحللفاء يف آن واحد، واضطرارها للمراوحة بي 
توظيف املوارد يف التنمية حيناً، وتوظيفها يف حتقيق احلماية من التهديدات األمنية حيناً آخر، 
إىل جانب الرتدد الدائم بي االعتماد على النفس أو االعتماد على الغري يف بناء القوة العسكرية 
واملسلحة، وكذلك بي االنكباب على الذات أو استقطاب قوى دولية للحماية والدعم، وقد 
أدى ذلك واقعياً، إىل محى التسليح بي دول اخلليج وإيران، وفقدان الثقة بينهما، ومن مث إىل 

»تقليص أفق احملافظة على النظام وإحالل السالم يف هذا اجلزء من العامل«6. 
لعبت الذهنية السياسية جتاه ثورات الربيع العريب منذ 2011 دوراً حمورايً يف تكييف منطق 	 

وتوجهات العالقات الدخلية واخلارجية لدول جملس التعاون اخلليجي، وخاصة لدى اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة؛ حيث كانت معطيات هذه الذهنية السياسية سبباً 

5. انظر: يسي،حشوف، منطقة اخلليج العريب: املكانة والبعد اجليواسرتاتيجي.. دراسة يف املؤثرات االسرتاتيجية لنظام اإلقليمي 
اخلليجي، دورية)دفاتر السياسة والقانون(، العدد19 جوان2018، اجلزائر، ص347، متاح على:

 https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/19016/1/D1926.pdf ،)بتصرف(
6.  انظر: فريد لوسون، معضالت األمن يف اخلليج املعاصر، عالقات اخلليج الدولية/تقرير موجز رقم1، مركز الدراسات الدولية 

واإلقليمية، كلية الشؤون الدولية جبامعة جورجتاون، قطر2010، ص7 ، متاح على:

https://www.files.ethz.ch/isn/110384/IR%20of%20the%20Gulf%20Summary%20
Report_Arabic.pdf ،)بتصرف(
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مباشراً من أسباب اندالع أزمة اخلليج مع قطر، وإرجاء تكوين التكتل السيّن يف املنطقة عرب 
والليبية  السورية  الساحة  متصلة على صعيد  تداعيات  حتالف سعودي/تركي، ومن مث وجود 
واليمنية وغريها، وال تزال هذه الذهنية تلعب دورها إىل اآلن، بفعل خماوف األنظمة امللكية 
اخلليجية من التوجهات القطرية والرتكية الداعمة للثورات الشعبية، وهو بدوره ما تعمل أطراف 
عدة على استغالله وتوظيفه لصاحل الطموحات اإلقليمية والدولية، وأتيت إيران على رأس هذه 
األطراف، حيث ترى يف غلبة هذه الذهنية على العقلية اخلليجية، فرصة لتعزيز مكانتها يف 

املنطقة، ولتحقيق أهداف اسرتاتيجية إقليمية ودولية7. 
  تؤثر ثنائية التحالف اخلليجي مع كل من الوالايت املتحدة األمريكية ابلنسبة للمحور السين 	 

ويف مقدمته اململكة العربية السعودية، وروسيا ابلنسبة للمحور الشيعي ممثاًل يف إيران، على 
طبيعة العداء املتبادل بي الرايض وطهران من جهة، وعلى تداعيات األدوار الدولية اليت تقوم 
با الوالايت املتحدة وروسيا يف منطقة الشرق األوسط واخلليج من جهة اثنية؛ وغالباً ما ميهد 
الصراع السين/الشيعي احملموم يف اخلليج، إىل أتجيج صراع القوى الدولية املتصارعة على اهليمنة 
وأتمي املصاحل التجارية والنفطية جتاه املنطقة ذاهتا، ويف حي تستغل إيران حدودها املشرتكة 
مع االحتاد السوفييت سابقاً لتحقيق أهدافها عرب احلليف الروسي، فإن السعودية بدورها دأبت 
على مداعبة األهداف األمريكية والتماهي معها لتقليم أظافر الطموحات اإليرانية اإلقليمية، 
وهو ما تدركه واشنطن جيداً، وتعمل على توظيفه مبرونة تناسب مصاحلها يف املنطقة من جهة، 
وتواكب حركىت املد واجلذر يف طبيعة الصراع اإلقليمي بي الغرميي اخلليجيي من جهة أخرى8. 
ومما سبق، يتبي لنا تضارب األثر اخلليجي وختبطه بي نوازع االنكباب على الذات واهلوية 
وحتقيق املصاحل والتطلعات اخلاصة بدوله منفردة، واملعاانة من عوائق وحتدايت االنسجام الكامل 
تصادم  بفعل  الداخلي  االحتقان  تنامي حالة  إىل جانب  اخلليجي جمتمعة،  التعاون  لدول جملس 
الطموحات والرؤى املتعلقة آبليات وطرق مواجهة األخطار والتهديدات املختلفة على املستويي 
اإلقليمي والدويل، األمر الذي ابتت معه بذور الوحدة والتكاتف واالستقرار، أقل بكثري من بذور 

العريب  اإلصالح  مبادرة  منشورات  املنطقة،  على  وتداعياهتا  اخلليجية  األزمة   .. والراقع  اخلرق  ثنائية  العلو،  سقراط  انظر:   .7
https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/ على:  متاح  خمتلفة،  صفحات   ،2017

 Arab_Reform_Initiative_ar_7744.pdf?ver=e45168e7e1338b7627feb004a96e2bbf
،)بتصرف( 

8. انظر: جيفري مارتيين، وآخرون، آفاق تعاون بلدان اخلليج العريب، مصدر سابق، صix)بتصرف( 
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العداوة والشقاق والتوتر، ما يعين أننا أمام خليج ملتهب ومليء خبفااي ومفاجآت سلبية صادمة 
ومقلقة، ما مل تدركه النوااي احلكيمة، والتصرفات املتعقلة، واليت منها ابلتأكيد ضرورة توافر اجلدية 

الكاملة يف إمتام املصاحلة. 
احملور األول 

املصاحلة اخلليجية وأفق السياسات اإلقليمية احملتملة 
لكي نقف على حقيقة ما تقدمه املصاحلة اخلليجية احلالية من آفاق حمتملة على مستوى 
السياسات اإلقليمية، فإننا حباجة ماسة إىل اسرتجاع سريع ومكثف ملا أحدثته األزمة اخلليجية من 
تداعيات على مستوى سياسات اخلليج وسياسات البعد اإلقليمي، وهو ما نرصده يف نقاط العرض 

التالية: 
أظهرت األزمة اخلليجية حجم التنافس بي دول اخلليج وخاصة بي السعودية وقطر على تقدمي 	 

دور سياسي فاعل يف السياستي اإلقليمية والدولية، كما زادت تداعيات التعاطي احلاد مع 
األزمة من قبل أطرافها، من إصرار هذين الطرفي، وخاصة قطر، على مواصلة هذا التنافس، 
االلتصاق  قناعاهتا حبتمية  تغيري  إىل  له من حصار خليجي شامل، اضطرها  تعرضت  بعدما 
ابجلسد اخلليجي دوماً، ودفعها إىل البحث عن والءات وانتماءات وحتالفات جديدة تضمن 
هلا دورها السيادي إقليمياً ودوليا بعيداً عن وصاية خليجية تراها الدوحة هشة وظاملة ترغب يف 

حتجيم دورها يف املنطقة والعامل9. 
أحدثت أزمة اخلليج شرخاً كبرياً يف بنية العالقات املتبادلة بي دول جملس التعاون اخلليجي، 	 

بفعل ما أوصلته دالالت اخلصومة الشديدة جتاه قطر، من رسائل خفيه لدى حكام وملوك 
دول اخلليج، واليت كان احلصار االقتصادي والتهديد ابلتدخل العسكري وغلق احلدود، بعضاً 
من صورها القاسية، األمر الذي دق انقوس اخلطر لدى ابقي الدول اخلليجية كالكويت وُعمان 
مثاًل من إمكانية التعرض يوماً ما ملا تعرضت له قطر10 ومبعىن أدق فإن األزمة اخلليجية أقحمت 
دول اخلليج« يف طريق االنتقال من مرحلة التعاون والتنسيق ملواجهة األخطار اخلارجية ضمن 
9. راجع: لينا اخلطيب، سياسة قطر اخلارجية وموازين القوى يف اخلليج، مركز مالكوم كريـ كارنيغي للشرق األوسط، أيلول/سبتمرب 

2014، متاح على: https://carnegie-mec.org/2014/09/11/ar-pub-56584 ، )بتصرف(  
10.  راجع: أتثريات أزمة اخلليج على التوازانت اإلقليمية.. تقدير موقف، مركز اجلزيرة للدراسات، أيلول/سبتمرب2017، متاح 

على: https://studies.aljazeera.net/ar/article/597 ، مع البحث ابلعنوان املذكور)بتصرف(
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جملس التعاون، إىل البحث املنفرد عن األمن واحلماية من خماطرها على بعضها البعض«11. 
 أابنت األزمة اخلليجية عن خلل واضح وصارخ يف التكتل اخلاص مبجلس التعاون اخلليجي، 	 

واملقصود به هنا هو جتاوز احملاذير األمنية واالسرتاتيجية من قبل أطراف احلصار، بشكل يناقض 
هدف  مقدمتها  يف  واليت كان   ،1981 منذ  اخلليجي  التعاون  جمللس  التأسيسية  األهداف 
جوهري وأساسي هو تطويق املد الثوري اإليراين، وما حدث واقعياً هو أن األزمة فتحت ابب 
التعاطي السياسي واالسرتاتيجي املتبادل بي قطر وإيران على مصراعيه، كما أابنت األزمة عن 
وجود أفضلية خليجية للمصاحل السياسية اخلاصة على مصاحل الوحدة واملصري املشرتك، يف حي 
فشلت األزمة يف حتقيق أي من أهدافها، إن مل تكن قد حققت نتائج معاكسة، لعل أخطرها 

هو إاتحة الفرصة للخصوم كي يقوموا بتعزيز انفراط عقد التماسك اخلليجي12. 
شّكلت أزمة اخلليج فور اندالعها مالمح اخلريطة اإلقليمية والدولية جتاه املنطقة، حيث منحت 	 

األزمة فرصة مواتية لعودة األدوار األمريكية األساسية يف الشرق األوسط مع كل من السعودية 
وإسرائيل إىل سابق عهدها حتت قيادة ترامب الذي جييد ابتزاز احللفاء واستغالل األزمات، 
ما أدى إىل ضغوط كبرية على احملور الرتكي القطري، وكذلك على املوقف الدويل من مجاعة 
اإلخوان املسلمي، وأيضاً على حمور إيران/حزب هللا، بل وعلى احملور اخلليجي/اخلليجي ذاته، 
وكان من دالالت االنقسام الدويل واإلقليمي الكبري بشأن هذه األزمة، دخول النظام اإلقليمي 
اخلليجي ومعه النظام اإلقليمي الشرق أوسطي يف« حالة من عدم اليقي، والسيولة العالية، 

وتذبذ املواقف، وتوظيف أدوات النفوذ وأدوات احلرب اإلعالمية«13. 
  أحدثت قسوة احلصار اخلليجي لقطر، جمموعة من املتغريات اجلوهرية على الصعيد اإلقليمي 	 

11. انظر: األنباري، أمحد عبد األمري، األزمة اخلليجية ـ القطرية وأتثريها يف وحدة جملس التعاون لدول اخلليج العربية، ورقة حبثية 
ضمن حبوث املؤمتر العلمي الدويل األول ملركز الدراسات االسرتاتيجية، جامعة كربالء، 2018/2019، حتت عنوان)مستقبل جملس 

التعاون اخلليجي وأتثريه على األمن القومي العريب يف ظل التحدايت الراهنة(، ص28، متاح على:

https://www.researchgate.net/publication/340594511_alazmt_alkhlyjyt_-_
alqtryt_wtathyrh_fy_whdt_mjls_altawn_ldwl_alkhlyj_alrbyt ،)بتصرف يسري( 

12. راجع: أتثريات أزمة اخلليج على التوازانت اإلقليمية، مصدر سابق)بتصرف(
13. انظر: جربيل،أجمد أمحد، تقدير موقف: أزمة قطر العالقات مع قطر إىل أين؟؟، مركز إدراك للدراسات واالستشارات، حزيران/

يونيو2017، ص2،ص5، متاح على:

 https://idraksy.net/the-crisis-of-severing-relation-with-qatar/ ،)بتصرف(
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مل تكن بذات القوة قبل حدوث األزمة، ومن ذلك على سبيل املثال، تعاظم الدور الرتكي يف 
اخلليج، عرب التسريع بتفعيل اتفاقية التعاون االسرتاتيجي بي تركيا وقطر، حلماية األخرية من 
خماطر التدخل العسكري اخلليجي احملتمل يف شأهنا، وعلى عكس املطالب اخلليجية، مت تشغيل 
مستوى  برفع  الكويت  وإمنا ابدرت  فحسب،  هذا  ليس  قطر،  الرتكية يف  العسكرية  القاعدة 
التعاون األمين والعسكري مع تركيا، حتسباً الهنيار حمتمل للتكتل اخلليجي، ومن جهة أخرى، 
توطدت العالقات الرتكية/اإليرانية أكثر عما كانت عليه قبل األزمة، ما يعين جمماًل أن أنقرة 

أصبحت بفعل هذه األزمة«طرفًا مباشرًا يف توازانت اخلليج االسرتاتيجية«14. 
وابلنظر إىل جمموعة التداعيات السابقة بفعل األزمة اخلليجية، جند أننا أمام مجلة احلقائق 

املباشرة واملختصرة التالية: 
أن بنود التحالفات اجلديدة اليت شهدها البعد اإلقليمي اخلليجي بفعل األزمة اخلليجية،  	

وخاصة على مستوى احملورين الرتكي/القطري، والرتكي/الكوييت، يصعب الرتاجع عنها، أو التغاضي 
عن مؤثراهتا املستقبلية احملتملة. 

أن املخاوف واهلواجس البينية اليت أحضرهتا األزمة إىل الواجهة، بي أعضاء جملس التعاون  	
تعاجلها  أن  املتبادل، قد ال تستطيع أي مصاحلة خليجية  االرتياب  اخلليجي، كرست حلالة من 

ابلكلية.
أن توازانت البعد اإلقليمي يف منطقة اخلليج وفق أوراقها املختلطة بفعل األزمة، أفشلت  	

فاعلية احلصار الذي كان مفروضاً على قطر، وأكسبت األخرية جناحاً كبرياً يف احلفاظ على السيادة 
واالستقاللية السياسية إقليمياً ودولياً، يف مواجهة دول احلصار.

املتعاقبة، تعتمد  	 أن السياسات الدولية يف منطقة اخلليج، وخاصة السياسات األمريكية 
على املقارابت املتماشية مع املصاحل الدولية، وهي مقارابت ال تتورع عن اجلمع يف حتالفاهتا، بي 
األضداد واخلصوم السياسيي يف وقت واحد، طاملا حتققت تلك املصاحل، حىت وإن كان ذلك على 

حساب كافة األطراف املتنافسة يف املنطقة املشار إليها.
أن مكاسب السياسات اإليرانية يف اخلليج كبرية ومتشعبة بفعل ما قدمته هلا أزمة اخلليج  	

من أفق مفتوح الستعادة زمام املبادرة يف اجتاه تنشيط وتفعيل وتعزيز حتالفات نوعية مع تركيا وقطر، 

14. راجع: أتثريات أزمة اخلليج على التوازانت اإلقليمية، مصدر سابق)بتصرف(
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بل ومع السعودية نفسها اليت اضطرت بفعل األزمة إىل فتح أبواب التقارب مع طهران لتحقيق 
املزيد من الضغوط على الدوحة، ما قد تظهر آاثره السلبية مستقباًل على وحدة واستقرار اخلليج.

أفق  استشراف  ميكننا  ومالحظات،  حقائق  من  تالها  وما  السابقة  العرض  نقاط  ووفق 
السياسات اإلقليمية احملتملة بعد حدوث املصاحلة يف اخلليج، من خالل مجلة النقاط التالية: 

بي النقص والكمال: عند تقييم النتائج املتحصلة من القمة اخلليجية احلادية واألربعي واملنعقدة 	 
مبدينة العال السعودية، واليت متثل األساس يف انطالقة املصاحلة اخلليجية مع قطر، وابلنظر إىل 
ما تالها من لقاءات متبادلة أخرى بي أطراف األزمة، فإنه ال ميكن اجلزم بوجود مصاحلة 
كاملة، تعيد البيت اخلليجي إىل ما كان عليه قبل األزمة، حىت اآلن، غري أنه جيب االعرتاف 
أبثر هذه القمة أواًل يف إعادة زخم الوحدة اخلليجية إىل الواجهة، واثنياً يف كسر حاجز اجلمود 
اخلليجي، خاصة مع قيام أطراف األزمة ابالتفاق على إعادة العالقات الدبلوماسية والتجارية 
وفتح األجواء أمام حركة الطريان مع قطر، واثلثاً يف متهيد مسارات مستقبلية حمتملة ومشرعة 
أمام تنازالت نسبية متبادلة يف املطالب والشروط واآلليات، قد يكون من شأهنا استعادة الثقة 
اللهم إال  لتنفيذه  إلزامية  العال أي قوة  اتفاق  بي مجيع األطراف؛ حيث« ال يتضمن  جمدداً 
تقديرات األطراف ملصاحلها الوطنية واملخاطر على أمنها القومي من جراء استمرار األزمة«15. 

السيادة أواًل: بتأمل املواقف والتصرحيات الرمسية الصادرة عن أطراف املصاحلة اخلليجية، وابلنظر 	 
إىل عمومية بنود االتفاق والتصاحل، تتوقع الدراسة تبايناً مستقبلياً واضحاً يف مستوايت التقارب 
بي مجيع األطراف؛ مبعىن أن التقارب التجاري واالقتصادي لن يكون مساوايً ملستوى التقارب 
السياسي مثاًل؛ إذ سيكون التقارب التجاري واالقتصادي أسرع يف وتريته بي أطراف املصاحلة، 
ابعتبار ما ميثله االقتصاد من مصاحل متبادلة وحلول عاجلة يف بنية االقتصاد الوطين لدى كل 
طرف، ومبا أننا نتحدث هنا عن أفق السياسة اإلقليمية يف ظل املصاحلة، فإننا نلمح استعداًد 
لدى كافة األطراف للترتس خلف السيادة الرمسية ومحايتها ضد أي انتهاك، وهذا وإن كان أمراً 
طبيعياً، إال أنه سيشكل هنا عبئاً كبرياً يف مسارات وآليات عودة العالقات اخلليجية/اخلليجية 
إمالءات  أية  إىل  تنصاع  لن  املثال،  سبيل  على  فقطر  عهدها،  سابق  إىل  واخلليجية/العربية 
خليجية ختص عالقاهتا السياسية مع تركيا وإيران ومجاعات اإلسالم السياسي، ولكنها بكل 
15. راجع: معتز سالمة، قمة العال 2021:هل انتهت األزمة اخلليجية مع قطر؟، مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 

متاح على: http://acpss.ahram.org.eg/News/17030.aspx ،)بتصرف يسري(
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أتكيد ستلجأ إىل مقارابت جوهرية وأخرى شكلية يف بعض األحيان، للحفاظ على فاعلية 
سياساهتا اإلقليمية من جهة، ولعدم الظهور مبظهر املتمرد على بنود املصاحلة من جهة أخرى، 
املصاحلة، ولعل  تعكري صفو هذه  ما يف  البحرينية/القطرية دوراً  املناوشات  يف حي ستلعب 
ما حدث مؤخراً بعد قمة العال من قيام البحرين ابلقبض على بعض القطريي بتهمة دخول 
أراضيها عرب السعودية، واهتامها اإلعالم القطري بنشر أكاذيب حول البحرين، يؤكد ذلك، 
وبصفة عامة ووفق تصريح رمسي إمارايت فإن«بناء الثقة ومعاجلة امللفات اجليوسياسية  العالقة 

سيمثالن مهمتي طويليت األمد«16. 
أن منطق 	  إال  اخلليج،  املصاحلة بي أشقاء  اجليد حقاً حتقق  أنه من  للخلف: رغم  الدوران   

العالقات السياسية والدولية وما يرتتب عليهما من حتركات اسرتاتيجية شاملة، يؤكد صعوبة 
للوراء، وبتطبيق ذلك على ما خيص األزمة  السياسية  العجلة  -إن مل يكن استحالة- عودة 
اخلليجية وما يتبعها اآلن من مصاحلة متدرجة املراحل واخلطوات كما يبدو، فإن املتوقع هو أن 
يظل األفق السياسي املمتد بي كل من قطر والكويت وعمان من جهة، وتركيا وإيران من جهة 
أخرى، مفتوحاً ومشرعاً أمام مستجدات الوضع اخلليجي، صحيح أن قطر تضع يف حسباهنا 
إمكانية عودة العلمانية وزوال حكم رجب طيب أردوغان يف تركيا، كما تضع يف حسباهنا 
خطورة متكن إيران من السيطرة والنفوذ على جمرايت األمور يف اخلليج، لكنها أيضاً من جهة 
أخرى أصبحت هي وجرياهنا يف الكويت وعمان، تدرك ضرورات أخذ احليطة واحلذر املستقبلي 
من احتماالت تكرار األزمة بشكل أكثر قسوة ومأساوية، ما يعين أن املصاحلة بشكلها احلايل 
ستقف لفرتة ليست ابلقليلة، عند حدودها الدنيا، وهي احلفاظ على متاسك الشكل اخلارجي 

لدول جملس التعاون اخلليجي، حىت تتكشف األمور ومتغرياهتا يف املستقبل17. 
مرتبطا سياسياً 	  وفاعليتها سيكون  املصاحلة  أن جدوى  القول  انفلة  ومن  واجبة:  مكاشفات 

بطبيعة املكاشفات املتبادلة بي األنظمة السياسية يف دول جملس التعاون اخلليجي؛ مبعىن أن 
مستقبل االنفتاح القطري للدوحة على كل من السعودية واإلمارات والبحرين، سيكون مرهوانً 
مبوقف هذا الثالثي من تفكيك اآلليات والشراكات واالتفاقيات اليت متت خصيصاً إلحكام 
16. راجع: معتز سالمة، قمة العال، مصدر سابق، عن تصرحيات أنور قرقاش وزير الدولة اإلمارايت للشؤون اخلارجية)بتصرف يسري(

17.  جتدر اإلشارة هنا إىل أن ما أفرزته األزمة اخلليجية من هواجس وانعدام ثقة متبادلة  لدى الداخل اخلليجي، أصبح ميثل دافعاً 
أصياًل لدى أطراف خليجية عدة وخاصة قطر، لتعزيز أمنها القومي من خالل التحالفات اخلارجة عن نطاق التكتل اخلليجي، حىت 

مع حدوث مصاحلة . 
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الدوحة، وهنا ستثار تساؤالت مثاًل بشأن مصري وتوجهات ما يعرف  السابق على  احلصار 
بــ)جملس التنسيق السعودي ــ اإلمارايت( الذي مت تشكيله عام 2018، والذي رأى كثريون أنه 
ميثل نواة لتفكيك جملس التعاون اخلليجي، وكذلك بشأن حقيقة ما مت تداوله خالل األزمة 
من إمكانية قيام اململكة إبنشاء قناة حبرية بطول احلدود مع قطر )60 كم( لعزهلا وحتويلها 
إىل جزيرة، إىل غري ذلك من شكوك وهواجس جيب على أطراف املصاحلة بسط املكاشفات 

بشأهنا لرتسيخ أرضية مشرتكة الستعادة الثقة ودفع التوهم18. 
بي الربح واخلسارة: وعلى مستوى الربح واخلسارة السياسيي، فإن املسرح السياسي اخلليجي 	 

خالل هذه املرحلة من املصاحلة وما بعدها، سيكون مهيئاً ملسارات أكثر ثقة ابلنسبة لكل 
من الدوحة والرايض، مع أفضلية نسبية للدوحة، واليت ترى أهنا الراحبة من أزمة اخلليج رغم 
تعرضها للحصار على مدار أكثر من ثالث سنوات متتالية، وهي كذلك ابلفعل؛ حيث مل 
السياسة اإلقليمية  القادمة على مسرح  القطرية  ترتاجع ومل تنكسر، لذلك ستكون اخلطوات 
والدولية، واثقة يف اجتاه تعزيز دورها على هذين املستويي، وخاصة دورها اإلقليمي يف دعم 
التقارب الرتكي/السعودي، وتعزيز املهادنة اإليرانية/اخلليجية، إىل جانب دورها الدويل يف تعزيز 
السعودية،  العربية  اململكة  ستكون  حي  يف  النووي،  امللف  بشأن  األمريكي/اإليراين  احلوار 
راضية ابستعادة انصية اإلشراف على عودة اللحمة اخلليجية، وتكريس صورة مغايرة لسياساهتا 

اخلارجية واإلقليمية، لدى اإلدارة األمريكية اجلديدة19. 
األزمة 	  با  متر  استثنائية  ظروف  يف  أتت  فإهنا  املصاحلة،  توقيت  إىل  وابلنظر  اليمنية:  األزمة 

اليمنية/السعودية، وهي األزمة اليت ابتت متثل ذريعة مشرتكة للكيد والعداء املتبادل بي إيران 
مع  املصاحلة  حنو  ابملبادرة  اإلسراع  يف  الرايض  ذكاء  إىل  اإلشارة  من  البد  وهنا  والسعودية، 
قطر، ابعتبار أن هذه املصاحلة، حىت مع عدم حتقيق بنودها كاملة، متهد لتمكي السعودية 
من استدعاء وتوظيف الوساطة القطرية اخلبرية يف ملف األزمة اليمنية وملف احلوثيي، ومن 
مث تقلص فرص إيران يف ضرب السعودية ابلوكالة عرب احلوثيي، وخاصة بعد اشتداد الضرابت 
املرشح  ميزة  الدوحة  متلك  حيث«  املسرّية؛  الطائرات  عرب  السعودي  للداخل  احلوثية  اجلوية 
األنسب للعب دور الوساطة بي الوالايت املتحدة وحركة)أنصارهللا( احلوثية، بسبب العالقة 
اجليدة مع كال الطرفي، ويبدو أن ارتفاع مستوى التوتر العسكري أدى إىل بروز احلاجة للدور 

18. انظر: األنباري، أمحد عبد األمري، األزمة اخلليجية ـ القطرية...، مصدر سابق ، صفحات خمتلفة)بتصرف(
19. راجع: فتيحة دازي، يف اخلليج تقارب سعودي قطري وامتعاض إمارايت، جملة أوراين 21، شباط/فرباير 2021، متاح على 

الرابط: https://orientxxi.info/magazine/article4514 ،)بتصرف(
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القطري، ومن مث إسهام املصاحلة يف احلد من التدخالت اإلقليمية املعرقلة حلل األزمة«20. 
تغريد خارج السرب: وعند رصد مسار املصاحلة اخلليجية إىل جانب استحضار تفاصيل األزمة 	 

من بدايتها وحىت اللحظة، فإنه ال ميكن استبعاد أي احتماالت قادمة بشأن انقسامات ممكنة 
ومفاجئة لدى بعض أطراف املصاحلة جتاه الدوحة، وخاصة من قبل اإلمارات العربية املتحدة، 
واليت ميكنها دوماً التغريد خارج السرب مىت ما أرادت ذلك، وخاصة مع وجود حالة احتقان 
دفينة مع قطر، رغم ترحيبها ابملصاحلة معها، كما أنه ال بد هنا أيضاً من استحضار التنافس 
اإلقليمي بي الرايض و)أبو ظيب(، ما يعين« أن الطريق حنو املصاحلة الكاملة ليس مضمواًن، 

فاألزمة بي أبو ظيب والدوحة أعمق، وتتجلى يف خالفات أيديولوجية حادة«21. 
مكتسبات لألمام: ومن جهة السياسة اإلقليمية املواجهة للتكتل اخلليجي أو حىت املتماشية 	 

معه، فإن املستقبل األرجح واألقرب سيكون يف غري صاحل هذا التكتل؛ حيث ستبذل إيران 
جهوداً فاعلة يف االحتفاظ بذلك التقارب املكتسب من خالل األزمة السابقة يف اخلليج، مع 
قطر وتركيا ومع عمان أكثر وأكثر، وسيساعدها التوجه اجلديد لإلدارة األمريكية بقيادة ابيدن 
على ذلك، وخاصة إذا أفضت األمور إىل قرار أمريكي برفع العقوابت عن طهران، يف حي 
ستزداد قوة الدور الرتكي يف اخلليج، ورمبا سيكون ألنقرة أتثري أقوى من اململكة العربية السعودية 
يف املرحلة القادمة ابلتعاون مع أطراف خليجية عدة، وأيضاً برتحيب أمريكي إجيايب وخمتلف 
عن اإلدارة األمريكية السابقة بقيادة ترامب، ابعتبار أن العالقات الرتكية/اإليرانية هي عالقات 
حذرة من جانب األتراك، وأن الربانمج النووي اإليراين« ميثل مصدر قلق كبري يف أنقرة، ال 
سيما يف أوساط اجليش الرتكي، خشية أن تتسبب إيران يف سباق تسلح نووي إقليمي يزعزع 

استقرار املنطقة أبسرها«22. 
احلايل، ميكن  مبستواها  اخلليجية  للمصاحلة  سياسية  سيناريوهات  عدة  أمام  أننا  واخلالصة 

إجيازها يف اآليت: 

20. راجع: غامن،عبد الكرمي، املصاحلة اخلليجية كمقدمة حلل سياسي يف اليمن، مركز العربية السعيدة للدراسات، مارس2021، 
متاح على: https://arabiafelixstudies.com/author/ganem/، مع البحث ابلعنوان املذكور)بتصرف(

21.  املصدر السابق نفسه)بتصرف(
مؤسسة  منشورات  متغرياً،  ابت  أوسط  شرق  يف  اإليرانية  الرتكية  العالقات  اندر،  عالريظا  و  ستيفان،  الرايب،إف  انظر:   .22

RAND، كاليفورنيا، أمريكا، 2013، ص25، متاح على:
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR258/
RAND_RR258z1.arabic.pdf ،)بتصرف يسري(
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السيناريو األول: هو أن تنجح املصاحلة يف استكمال مراحلها املتدرجة، وبتسريع وترية هذه 	 
املراحل بشكل يواكب تطورات التحدايت والصعوابت اإلقليمية على أرض الواقع، وابلتايل 
عودة الوفاق اخلليجي إىل سابق عهده كما كان قبل األزمة اخلليجية، وهو السيناريو الذي 
تراه هذه الدراسة حمفوفاً ابلعديد من املخاطر والتحدايت، اليت أييت يف مقدمتها قوة املخاوف 
واهلواجس اليت كرستها األزمة لدى أكثر من طرف خليجي، وتضارب األدوار اخلليجية على 
الصعيد االسرتاتيجي، مث الديناميكية اخلاصة والتارخيية جمللس التعاون اخلليجي، واليت مل متكنه 

على مدار عقود من حل مشكالت كثرية عالقة بي أطرافه. 
السيناريو الثاين: هو أن تفشل املصاحلة يف استكمال ما بدأته، وأن يعود اخلالف بي األطراف 	 

ذاهتا مرة اثنية إىل الواجهة، حبيث يتم اختاذ إجراءات مشابة أو أكثر حدة مع الدوحة، وهو 
السيناريو الذي وإن كان حمتماًل حدوثه، إال أن هذه الدراسة تستبعده على األقل يف املديي 
القريب واملتوسط، بفعل عوامل عديدة، أمهها خطورة األوضاع العسكرية واألمنية يف منطقة 
اخلليج انطالقاً من الدور اإليراين واألزمة اليمنية، مث قدوم اإلدارة األمريكية اجلديدة وما يستتبعه 
قدومها من احتمالية التحفظ األمريكي جتاه الرايض و)أبو ظيب( من انحية الدعم العسكري 
والسياسي، مقابل احتمالية قيام اإلدارة ذاهتا ابختاذ قرار رفع العقوابت عن طهران، ما يرتتب 
ظاهرايً  ولو  اخلليجي  االصطفاف  وابلتايل ضرورة  املنطقة،  على  اإليراين  الضغط  زايدة  عليه 

ملواجهة هذه التبعات.
السيناريو الثالث: هو أن جتمع املصاحلة بي النجاح الظاهر واجلمود الباطن، مبعىن أن تؤدي 	 

والدويل،  اإلقليمي  اجملتمع  أمام  اخلليجي  للتكتل  الشكلية  الصورة  احلفاظ على  إىل  املصاحلة 
من خالل عالقات ظاهرة وأجواء وحدود مفتوحة واقتصاد متبادل، لكن مع بقاء املشكالت 
املستوى  على  اإلقليمية  والرايدة  السيادة  أبمور  يتعلق  ما  وخاصة  أطرافها،  بي  البينية كامنة 
السياسي، واليت هي حمل تنافس كبري بي كافة األطراف اخلليجية وخاصة أطراف املصاحلة، 
وهو السيناريو الذي تراه هذه الدراسة األقرب للتحقق على املديي القريب واملتوسط، ولكن 
مع ترجيح أفضلية أكرب من حيث إجيابية التعاون بي أطراف املصاحلة، ملسائل التجارة البينية، 
واألمن الداخلي واحلدودي، واسرتاتيجيات األمن اإلقليمي مبعناه الواسع يف مواجهة التهديدات 
اإليرانية وهتديدات القرصنة، وفيما عدا ذلك، سيكون من الصعب حسم مشكالت الداخل 
اخلليجي على مستوى التكتل املأمول والطموحات املنشودة لدول جملس التعاون اخلليجي على 

األقل قبل مرور عدة سنوات قابلة للزايدة والتمدد. 
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احملور الثاين 
املصاحلة ومستقبل االقتصاد واألمن اإلقليمي 

التحدايت  جانب  إىل  املعاصر،  اخلليجي  الواقع  تواجه  اليت  املشرتكة  التهديدات  بتأمل 
االقتصادية الكبرية اليت تعاين منها دول جملس التعاون اخلليجي، بل ومنطقة اخلليج أبسرها، فإن 
املتصور واملنطقي أن تكون اآلاثر اإلجيابية على املستويي االقتصادي واألمين للمصاحلة اخلليجية، 
أكثر فاعلية وقابلية للمعاجلات السريعة من النواحي السياسية والتوجهات اخلاصة ابلتنافس على 
األدوار اإلقليمية والدولية، رغم االرتباط احلادث بي هذه اجلوانب مجيعها، وهو ما ميكن التدليل 

عليه وتفسريه من خالل اآليت: 
* أواًل احملفزات والدوافع االقتصادية للمصاحلة: 

الداخل اخلليجي  ال شك أن الضغوط االقتصادية اليت فرضت سطوهتا واعتباراهتا على   
اخلاص والفضاء اإلقليمي العام، كان هلا مفعول السحر يف دفع األطراف اخلليجية مجيعها، إىل 
التعجيل ابلتخفيف من حدة األزمة اخلليجية، وابلتايل اجللوس على مائدة التصاحل، األمر الذي 

ميكن فهمه من خالل نقاط العرض التالية: 
على املستوى االقتصادي العام لدول جملس التعاون اخلليجي، جند أن االقتصاد اخلليجي، ومنذ 	 

بداية األزمة اخلليجية، كان يعاين بفعل عدة عوامل سلبية، أمهها تراجع األسعار العاملية للنفط، 
وضيق اإلنفاق احلكومي، وتراجع االستثمار يف القطاع اخلاص، إىل جانب ارتفاع متويل العجز 
يف امليزان احلكومي، وتزايد الضغوط التضخمية على أسعار السلع واخلدمات، لتأيت املقاطعة 
وأزمة كوروان، فتضيف أعباء أكثر إيالماً وقسوة على هذا االقتصاد املتأزم، ومن مث فقد كان 
الصرب على تداعيات األزمة اخلليجة من قبل أطرافها، هو من قبيل مناطحة الصخر، يف ظل 
خسائر ضخمة متبادلة على املستوى االقتصادي بي مجيع األطراف، وهو ما أدى يف النهاية 

إىل العودة الطوعية الستئناف العالقات املتبادلة ملواجهة هذه التحدايت23. 
وجدت األطراف اخلليجية نفسها تتعرض بفعل اجلفاء وعدم املصاحلة إىل املزيد من اخلسائر 	 

لدول  التعاون  اقتصاد جملس  عنوان)آفاق  العربية، حتت  اخلليج  لدول  التعاون  لدول جملس  اإلحصائي  املركز  تقرير  راجع    .23
https://gccstat.org/images/gccstat/docman/ على:  متاح   ،4 ص  2016ـــ2017م،  العربية  اخلليج 
publications/162-features-economic-performance-in-the-oooperation-council-

for-the-arab-countries-of-the-gulf-2016-2_1.pdf، )بتصرف يسري(
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املردود  القطيعة  بفعل  خسرا  قد  السعودية كاان  العربية  واململكة  فقطر  املتتابعة؛  االقتصادية 
الشيء  ونفس  للمملكة،  الربية  املواينء  عرب  القادم  القطريي  غذاء  من  لــ40%  االقتصادي 
ابلنسبة لإلمارات اليت خسرت بفعل توقف حركة االسترياد القطرية، وأيضاً بفعل توقف وارداهتا 
من الغاز الطبيعي القادم من الدوحة، واليت متثل ثلث استهالكها، وإمجااًل فإن املقاطعة تسببت 
التجاري بي الدوحة والرايض والبالغ قبل بدء األزمة 2 مليار دوالر، إىل  التدفق  يف جتميد 
جانب 7 مليارات أخرى مع )أبو ظيب(، و500 مليون دوالر مع املنامة، هذا ابإلضافة إىل 
العابرة  الدوالرات يف جمال االستثمارات  املليارات من  خسائر مشرتكة أخرى تقدر بعشرات 

للحدود، وأيضاً يف جمال الطريان التجاري واملدين البالغ قوامه أكثر من65 رحلة متبادلة24. 
أدركت دول اخلليج، وخاصة دول املقاطعة، مع مرور الوقت، أن حجم اخلسائر االقتصادية 	 

والتجارية الناجتة عن هذه القطيعة، ابلتزامن مع عدم حتقيق األهداف السياسية املنشودة من 
بكثري حجم  تفوق  الدول  القطرية هلذه  الصادرات  وأن  العبث، خاصة  من  نوع  وارئها، هو 
التجارية يف  الواردات منها، إىل جانب ما متخضت عنه األزمة، من إعادة تشكيل اخلريطة 
اخلليج، وما ميكن أن يؤدي إليه ذك من آاثر سلبية كبرية على االقتصاد اخلليجي ، بعد أن 
مقابل  للدوحة،  بديلة  تذليل طرق شحن ومتوين  وإيران على اخلط من خالل  تركيا  دخلت 
ترفد  واليت كانت  اخلليج،  منطقة  يف  قطر  مثل  جتاريي  عمالء  إجياد  يف  خليجية  صعوابت 

اخلزينتي السعودية واإلماراتية أبكثر من 10 مليارات دوالر سنواي25. 
* اثنياً األهداف االقتصادية للمصاحلة: 

بتحليل الوضع االقتصادي اخلليجي وفق ما مت بيانه يف مجلة احملفزات االقتصادية املساعدة   
على إمتام املصاحلة، جند أننا أمام جمموعة من األهداف االقتصادية املراد حتقيقها، وهي تتلخص يف 

اآليت: 
اإلسراع بوقف نزيف اخلسائر االقتصادية النامجة عن املقاطعة، واليت تبي أهنا ال تقف فقط 	 

عند حدود الداخل اخلليجي، وإمنا تتعداها إىل خسائر على مستوى االقتصاد اإلقليمي ملنطقة 
24. راجع: اندر قباين، التكلفة العالية واآلاثر االقتصادية لألزمة اخلليجية2017، معهد بروكنجز، متاح على:

https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/06/15/the-high-cost-of-high-
stakes-economic-implications-of-the-2017-gulf-crisis/، )بتصرف(

25. املصدر السابق نفسه)بتصرف(
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اخلليج ككل، عرب استنزاف القيمة االستثمارية العاملية هلذه املنطقة، واملمثلة يف حمافظها النقدية 
وصناديقها االستثمارية اجملاوزة حلد األلفى مليار دوالر أمريكي، بعد أن أفضت األزمة على 
مدار سنواهتا املتتابعة إىل انسحاب شركات االستثمار األجنيب بعد شكوك ابلغة لديها إبمكانية 
االستمرار يف ظل مناخ خليجي حمتقن تتقدم فيه االعتبارات السياسية على قواعد االقتصاد 

واالستثمار الدويل واإلقليمي26. 
التجاري واالستثماري إىل سابق عهدها؛ فمن جهتها هتدف اإلمارات 	  التبادل  إعادة حركة 

إىل استعادة املستثمرين القطريي ابعتبارهم األكرب أتثرياً واستثماراً يف سوق العقارات لديها، 
كما هتدف أيضاً إىل إعادة احلركة التجارية مليناء)جبل علي( والذي فقد أمهيته كميناء وسيط 
يف حركة تدفق البضائع العاملية إىل الدوحة، بعد أن احتل ميناء صاللة الُعماين هذه األمهية، 
يف  القطرية  الشركات  دور  وإعادة  املصريف،  القطاع  إنعاش  منها  أخرى  أهداف  جانب  إىل 
الرتويج التجاري إبمارة ديب، يف حي هتدف السعودية إىل استعادة السوق القطرية كمستهلك 
للمنتجات الغذائية واملعمارية، من خالل هتيئة األجواء ألكثر من 250 شركة سعودية عاملة 
يف هذه السوق، كانت تصل حصتها قبل املقاطعة ألكثر من مليار دوالر أمريكي، وأما قطر 
فستساهم املصاحلة يف رفع العديد من الضغوط االقتصادية عن كاهلها، ومن ذلك أهنا« لن 

تضطر إىل دفع ماليي الدوالرات إليران مقابل التحليق فوق أجوائها«27. 
احلفاظ على أمل التكامل والوحدة االقتصادية وفق املنظور اخلاص مبجلس التعاون اخلليجي؛ 	 

حيث تعمل املصاحلة على مللمة العالقات االقتصادية بي دول اجمللس، ومنعها من التفكك 
الدول،  هلذه  البيين  االقتصادي  التكامل  استعادة  إىل  هتدف  كما  القطيعة،  بفعل  والتشرذم 
االقتصادي  التواصل  قنوات  عودة  إىل  ابلتبعية  يؤدي  واخلالف  االحتقان  إزالة  أن  ابعتبار 
والتجاري واالستثماري، ما يسهل عملية استئناف القيادة االقتصادية و)االستثمارية( على وجه 
اخلصوص، جمللس التعاون اخلليجي جمدداً؛ إذ أن«مصدر االستثمار األجنيب املباشر اخلليجي 

هو احلكومات يف أغلب األحيان بداًل من مستثمري القطاع اخلاص«28. 

26. انظر: أزمة جملس التعاون اخلليجي يف التعامل مع الربيع العريب، تقرير فريق األزمات العريب، األردن، العدد الثامن، آذار/
مارس2015، ص 7، متاح على: http://mesc.com.jo/CrisesTeamReports/8.pdf ،)بتصرف(

27. راجع: غامن،عبد الكرمي، املصاحلة اخلليجية كمقدمة حلل سياسي يف اليمن، مصدر سابق)بتصرف يسري(
28. انظر: جيفري مارتيين، وآخرون، آفاق تعاون بلدان اخلليج العريب، مصدر سابق، ص23  



20

مركز البيان للدراسات والتخطيط

* اثلثاً اآلاثر االقتصادية للمصاحلة: 
كما سبق وأن ذكران، فإن آاثر املصاحلة اإلجيابية ستكون أرجح يف النواحي االقتصادية   
واألمنية، على عكس النواحي السياسية اليت ستتطلب وقتاً كبرياً لاللتئام والتوافق وعودة الثقة، مع 
العلم أن النواحي واآلاثر األمنية أيضاً ستعاين بعض الصعوبة ألمور سنذكرها الحقاً، على أن النتائج 

االقتصادية املمكنة واملتاحة اليت ميكن أن ترتتب على املصاحلة، ميكن إمجاهلا يف اآليت: 
املرافق ( 	 مستوى  على  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  بي  جمدداً  االقتصادي  احلراك  عودة 

اللوجيستية اليت كانت متوقفة، وكذلك احلال ابلنسبة لرحالت الطريان البينية، مع حدوث انتعاشة 
متدرجة حلركة التبادل التجاري بي هذه الدول.

املستوى ( 	 على  اخلليج  لدول  االقتصادي  ابلتعاطي  اخلاصة  احملتملة  األولوايت  ازدايد 
التوسع اترة واالنكماش اترة أخرى، وفق ما تفرضه طبيعة املصاحل  اإلقليمي، لرتاوح مكاهنا بي 
االقتصادية اخلاصة لكل دولة؛ فعلى سبيل املثال رمبا تعود العالقات االقتصادية بي قطر ومصر إىل 
أفق منفتح، كما يتوقع انكماش نسيب ملستوى التبادل التجاري والتعاطي االقتصادي بي الدوحة 

وكل من أنقرة وطهران، لكن مع احلفاظ على قدر منطقي من هذا التبادل.
 ستمنح املصاحلة اجلانب القطري فرصاً واعدة للتوسع والتحرر االقتصادي، وخاصة يف 3( 

جمال إنتاج الغاز املسال؛ فمن املعلن رمسياً أن الدوحة لن تعّول على النفط، كما أهنا لن تعاود 
االنضمام ملنظمة الدول املصدرة للبرتول)أوبك( لعدم جدوى هذا االنضمام من وجهة نظرها، لذا 
فإهنا يف طريقها لبناء أسطول ضخم قد يتجاوز 70 سفينة عمالقة لنقل الغاز الطبيعي املسال، 
خاصة مع وجود نوااي قطرية برفع اإلنتاجية إىل أكثر من 120 مليون طن من هذا الغاز السائل 
سنوايً حبلول عام 202729 وجتدر اإلشارة هنا إىل أن« إيران وقطر متتلكان خليجياً اثين واثلث 
تقريباً،  العاملي  االستهالك  وتنتجان مخس  الطبيعي،  الغاز  العامل من  احتياطي مكتشف يف  أكرب 
وتتصدر قطر دول العامل ابمتالك البىن اللوجيستية الالزمة للتسييل والتخزين والنقل، مما ميكنها من 

تقدمي بديل جاهز للغاز الروسي«30. 
29. راجع تصرحيات)سعد الكعيب( وزير الدولة لشؤون الطاقة وارئيس التنفيذي لقطر للبرتول على الرابط:

 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/blogs/lng/050120-insight-
conversation-saad-al-kaabi-minister-of-state-for-energy-affairs-qatar ، )بتصرف( 

30. انظر: أزمة جملس التعاون اخلليجي يف التعامل مع الربيع العريب، مصدر سابق، ص7)بتصرف يسري(
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من املرجح أن يشهد النشاط اللوجيسيت على مستوى دول جملس التعاون اخلليجي بعض ( 	
البطء يف استعادة خيوط التبادل التجاري الكامل بي كل من السعودية واإلمارات والبحرين من 
التجارة  املستخدمة يف  التصدير  مواينء  بنشاط  يتعلق  ما  أخرى، وخاصة  جهة، وقطر من جهة 
البينية، وحىت مع املصاحلة فلن يكون النشاط اللوجيسيت عرب احلدود السعودية القطرية وعرب ميناء 
جبل علي اإلمارايت، كما كان يف السابق، بفعل االحتياطات اللوجيستية القطرية خالل األزمة، 
واليت كان منها على سبيل املثال، إنشاء)ميناء محد( جنويب الدوحة بــ40 كم كثاين أو اثلث أكرب 
املواينء الشرق أوسطية، ابمتداد 26 كيلومرتا مربعا وبطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية سنوايً، 
والذي أاتح لقطر االسترياد املباشر للسلع من الصي وسلطنة عمان وفتح أبواب التبادل التجاري 
مع دول العامل، وابلتأكيد فإن هذا امليناء لن يتوقف عن العمل بفعل املصاحلة، بل يتوقع له أن 
يكون نواة لسلسلة مواينء قطرية أخرى، قد جتر على املنطقة صراعاً لوجيستياً حمموماً، وخاصة بي 

قطر واإلمارات31. 
* رابعاً األبعاد األمنية للمصاحلة: 

إىل أن املستوى األمين سيكون من بي املستوايت األقرب للتأثر  أننا أشران سابقاً  رغم   
اإلجيايب ابملصاحلة اخلليجية، مثله مثل املستوى االقتصادي، قياساً طبعاً ابملستوى السياسي، إال أن 
املؤشرات التارخيية لدول جملس التعاون اخلليجي فيما خيص األبعاد األمنية يف اخلليج، يضعنا أمام 
بعض التحفظ، ويرجح لدينا أن تكون اجلوانب األمنية ضمن إجيابيات املصاحلة، حمدودة وضيقة 
وذلك  التصاحل،  نتيجة  الدول  هذه  بي  املتوقع  االقتصادي  التعاون  قيست حبجم  ما  إذا  النطاق 

جملموعة االعتبارات التالية: 
التعاون اخلليجي الدائم يف حتديد األولوايت الفردية واجلماعية اخلاصة 	  اختالف دول جملس 

بنوعية التهديدات األمنية الدافعة إىل الوحدة والتماسك، وكذلك االختالف يف حتديد املناسب 
من القرارات السياسية املرتبطة بتلك التهديدات؛ ولذلك يعاين التكتل اخلليجي من التنازع بي 
املستوايت العليا واملستوايت الدنيا من التهديدات األمنية، مبعىن أنه« عندما يكون مستوى 
ميناءان يف قطر والبحرين، وثالثة أخرى يف سلطنة  ميناًء، منها   37 اخلليجي على حوايل  التعاون  31.  تستحوذ دول جملس 
عمان، وتسعة مواينء يف اإلمارات، وابقي املواينء وعددها 21 ميناًء يف السعودية، وتبلغ الطاقة االستيعابية هلذه املواينء جمتمعة ما 
يفوق الــ50 مليون حاوية سنوايً، لكن ميناء جبل علي يف ديب يستأثر وحده بثلث هذه الطاقة، وإمجااًل تنحصر %95 من الطاقة 
االستيعابية املشار إليها يف عشرة مواينء خليجية فقط) انظر: انصر التميمي، توسعة ميناء محد يف قطر: التداعيات االقتصادية 

واجليوبولوتيكية، تقرير مركز اجلزيرة للدراسات، أكتوبر/تشرين األول2017، الصفحات 1، 2 ،4 / بتصرف(



22

مركز البيان للدراسات والتخطيط

التهديد عالياً، تسارع دول التعاون اخلليجي برتك نزاعاهتا خلفها وتقدم صورة عن الوحدة، 
وعندما يكون مستوى التهديد منخفضاً تتوضح االختالفات اليت بينها وتعود احلساسية بشأن 

السيادة جمدداً«32
اإليراين 	  التهديد  مواجهة  آليات  فيما خيص  اخلليجي  التعاون  لدول  الفردية  املواقف  تفاوت 

النووي والعسكري يف املنطقة، وتفوق هذا التفاوت على اعتبارات األمن اإلقليمي العام للتكتل 
اخلليجي ذاته، ومن مث جند مثاًل مياًل ُعمانياً لتفضيل عدم الصدام مع طهران، وتبادل احلوار 
معها، ويف حي ترى اإلمارات واململكة العربية السعودية يف تنظيم اإلخوان املسلمي وتنظيمات 
اإلسالم السياسي، خطراً وجودايً للنظام امللكي يف اخلليج، فإن الدوحة ال ترى غضاضة يف 
التعامل مع تلك التنظيمات، وهذا التفاوت يؤدي يف الغالب إىل أتجيل أو جتميد التوافق بشأن 

بنود أمنية ملزمة جلميع دول اجمللس على مستوى األمن اإلقليمي33. 
عدم خلو املشهد التارخيي األمين والداخلي لدول جملس التعاون اخلليجي، من خماوف أمنية 	 

الصغرية كقطر والكويت  اخلليجية  الدول  الوجه األول هو هواجس  متبادلة من عدة وجوه؛ 
وعمان، من هيمنة اململكة العربية السعودية عسكرايً وأمنياً، وهو ما يتبعه الوجه الثاين، وهو 
توسع هذه الدول يف استقطاب قوات أجنبية وقواعد عسكرية إىل أراضيها لتحقيق توزان يف 
مقراً  الكويت  األجنبية، وأصبحت  القوات  من  فيها 2000  يتمركز  فسلطنة عمان  القوى؛ 
بواقع 678  قطر  ومثلها  اجلنود،  تواجد 13.500من  األمريكية من خالل  املركزية  للقيادة 
القوات  من  حمدودة  عناصر  لتواجد  ابإلضافة  والسيلية،  الُعديد  قاعدتى  يف  أمريكيا،  جنداي 
العسكري؛ فدول اخلليج  تنامي اإلنفاق  الدولتي، هذا إىل جانب  الربيطانية يف كال  امللكية 
جتاوزت يف اإلنفاق العسكري ما تنفقه بريطانيا وإسرائيل معا34، وأما الوجه الثالث فهو مراوحة 
التوترات البينية لدول اجمللس حول مشكالت األرض واملاء بي االشتداد والضعف؛ فهناك« 
نزاع البحرين وقطر حول جزيرة حّوار، والنزاع اإلمارايت ــ السعودي على حقوق املياه اإلقليمية 
والساحل، واختالف قبائل عمان والسعودية واإلمارات على واحة الربميي، وأخرياً نزاع السعودية 

32. انظر: جيفري مارتيين، وآخرون، آفاق تعاون بلدان اخلليج العريب، مصدر سابق، ص8)بتصرف(
33. املصدر السابق نفسه، ص ص 7 ،8 )بتصرف(

يليها،  وما  الصفحات 167  التنمية،  لسياسات  اخلليج  مركز  واملتحول،  الثابت  اخلليج 2013  انظر:  جمموعة حمررين،   .34
 https://gulfpolicies.org/images/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf على:  متاح 

،)بتصرف( 
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 .35»Zone Dividedوالكويت حول إنتاج النفط يف املنطقة املقسمة
اتساع اهلوة النوعية يف التوازن العسكري اإلقليمي بي إيران من جهة، ودول جملس التعاون 	 

اخلليجي من جهة اثنية؛ مبعىن أن املصاحلة وإن كانت جسراً الستعادة املشاورات األمنية بي 
التوازن األمين  إعادة صياغة ذلك  أهنا لن تكون بشكلها احلايل، سبباً يف  دول اجمللس، إال 
والعسكري املشار إليه على املستوى اإلقليمي لصاحل التكتل اخلليجي؛ إذ أن« التوازن العسكري 
يف منطقة اخلليج خمتل ملصلحة إيران، ويتمثل هذا االختالل بعدد القوات، وبعض أبعاد التسلح 
الربي، والقدرات العسكرية البحرية، إىل جانب الربانمج النووي املتطور«36 ويضاف إىل كل 
هذا ما حييط مبنطقة اخلليج من هتديدات أمنية مصدرها األزمات الناشئة من قبل اجلماعات 
املتطرفة الشيعية والسّنية على السواء، وتكفي اإلشارة هنا إىل تعّرض دول اخلليج ألكثر من 

70 حماولة لقلب نظام احلكم خالل عقدين ونصف فقط37. 
وإيران 	  األمريكية من جهة  املتحدة  الوالايت  والدولية بي كل من  اإلقليمية  املصاحل  تعارض 

من جهة أخرى، وهذا التعارض جوهره العداء املركب لدى إيران جتاه واشنطن وجتاه اململكة 
العربية السعودية ودول اخلليج؛ وهو عداء آخذ يف التنامي مبرور السنوات والعقود، لذا فإن 
االستهداف األمين لدول جملس التعاون  ليس فقط من قبل طهران، وإمنا أيضاً من قبل واشنطن 
وفق منطق املصلحة األمنية والنفوذ الدويل يف منطقة اخلليج، وابلنظر إىل هذه املعادلة، فإن قدرة 
املصاحلة على التعديل والتغيري ستكون ضعيفة؛ ألن« تصورات ورؤى الوالايت املتحدة وإيران 
ألمن اخلليج يضع دول اخلليج العريب بي تنازع وتصارع يف مشروعات لألمن ال تضع املصلحة 

اخلليجية يف املقام األول وإمنا مصلحة إيران والوالايت املتحدة يف املقدمة«38. 

35. ا انظر: جيفري مارتيين، وآخرون، آفاق تعاون بلدان اخلليج العريب، مصدر سابق، ص10)بتصرف(  
أيلول/ العدد 10،  عربية،  اخلليجي، جملة سياسات  التعاون  اجلماعي يف جملس  األمن  الدسوقي، معضالت  أمين  انظر:    .36

سبتمرب2014، ص 58، متاح على:

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue010/Documents/Siyassat10-2014_
Dasuki.pdf ،)بتصرف يسري(

37. املصدر السابق نفسه، ص 60)بتصرف يسري(
رسالة   ،2003/2011 اخلليج  منطقة  أمن  حفظ  يف  اخلليجي  التعاون  جملس  دور  غنام،  ذبيان  املطريي،وضحة  انظر:   .38

ماجستري، جامعة الشرق األوسط، كلية اآلداب والعلوم، األردن، ص73، متاح على:

 https://meu.edu.jo/libraryTheses/586786d25f9b2_1.pdf ،)بتصرف يسري(
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اخلليجي،  األمين  الوضع  للمصاحلة خبصوص  اإلجيابية  التأثريات  فإن  ما سبق،  وبناء على 
ستكون حمدودة للغاية، وستقتصر يف أحسن األحوال على إعادة ترتيب األوراق وامللفات األمنية 
التعاون  الدفع بدول جملس  ينبين عليه حدوث تغريات جذرية معتربة من انحية  لن  ترتيباً شكلياً 
إىل إبرام اتفاقية أمنية ملزمة جلميع أطرافها، وسيظل التكتل األمين اخلليجي املوحد حلماً مرهوانً 
جملس  دول  أدى خوف  عندما  كما حدث  متاماً  الكربى،  الوجودية  األزمات  حبدوث  كالعادة 
التعاون من تداعيات الثورة اإليرانية ومسارات احلرب العراقية ــ اإليرانية، إىل أتسيس )قوات درع 
اجلزيرة املشرتكة(، وكذلك عندما تكاتفت هذه الدول للوقوف يف وجه التهديدات اليت طالت احلكم 
امللكي يف البحرين، وهكذا ستسري االعتبارات األمنية اخلليجية وفق املألوف التارخيي بغض النظر 

عن مؤثرات املصاحلة.
احملور الثالث  

املؤثرات الشاملة للمصاحلة اخلليجية على الوضع العراقي
تشكل الدولة العراقية حموراً مهماً يف املخيال السياسي واألمين واالسرتاتيجي لدول جملس 
التقاء واسع للقوى اإلقليمية والدولية  العراقية من ميدان  ملا متثله الساحة  التعاون اخلليجي، نظراً 
السين  احملورين  التقليدي بي  السياسي، وللصراع  لقوى ومجاعات اإلسالم  السواء، وكذلك  على 
والشيعي، ابإلضافة إىل جغرافية العراق اخلليجية ابعتبار سواحلها املطلة على اخلليج، واليت متنحها 
أمهية اسرتاتيجية وأمنية كبرية على املستوى اإلقليمي والدويل، خاصة بعد العام 2003 وما تبعه من 
حتوالت سياسية وأمنية واسرتاتيجية كان الداخل العراقي خالهلا ميداان مشتعاًل لتبعاهتا وتداعياهتا؛ 
لذا جند أن عوامل التأثري والتأثر بي العراق من جهة، ودول اخلليج العريب اجملاورة من جهة أخرى، 
متزامنة ومرتابطة وال تنفك أبداً عن بعضها البعض؛ إذ« يلعب جريان العراق دوراً كبرياً - إجيابياً 

وسلبيًا- يف استقراره وإعادة بنائه«39. 
وبتتبع عوامل التأثري والتأثر تلك، ميكن تفسري االهتمام الكبري واملعاصر الذي تبديه دول 
جملس التعاون اخلليجي جتاه الوضع العام يف العراق، كل حبسب أهدافه وخماوفه واعتباراته السياسية 

39. انظر: سكوت السنسكي، سلسلة تقارير معهد السالم األمريكي عن العراق) العراق وجريانه(، تقرير)األردن والعراق:بي 
التعاون واألزمة(، ص1، متاح على:

 https://www.usip.org/sites/default/files/sr178_arabic.pdf)بتصرف يسري(



25

املصاحلة اخلليجية وآاثرها اإلقليمية احملتملة على السياسة واالقتصاد واألمن .. رؤية استشرافية

واألمنية واالقتصادية؛ فاململكة العربية السعودية دوماً تنظر إىل الوضع األمين يف العراق بعي القلق 
واحلذر، ألهنا ختشى من خماطر التنظيمات اإلرهابية على أرضه، والكويت جتمعها ابلعراق حدود 
ملتهبة حبركات بيع السالح وغريه، بينما ختشى اإلمارات وقطر وُعمان  الكثري من املخاطر األمنية 
الناجتة عن أية اضطراابت عراقية، يف حي ختشى البحرين من متدد النفوذ الشيعي ابلعراق، ومن 

متكن شيعة العراق مع شيعة البحرين من تكوين دولة شيعية يف املنطقة40. 
وبرغم  اخلليجية  املصاحلة  فإن  اخلليجي،  وحميطه  العراق  بي  املشرتكة  العوامل  هذه  ووفق 
حداثتها وعدم اكتماهلا، تساهم وبشكل كبري يف تكريس إجيابية الوضع العراقي بصفة عامة، وذلك 

من عدة وجوه على النحو التايل: 
تساهم املصاحلة اخلليجية سياسياً يف تفويت الفرصة على خمططي تفكيك الدولة العراقية 	 

وتشرذمها، من خالل حتييد استغالهلم للخالف اخلليجي/اخلليجي للنفاذ إىل الداخل 
العراقي وضرب استقراره النسيب، وتساهم من جهة أخرى يف استئناف التقارب اخلليجي 
مع العراق والذي كان قد أخذ يف التنامي واالزدهار خالل السنوات القليلة املاضية فيما 
قبل اشتعال األزمة اخلليجية؛ حيث تسببت األزمة يف انكباب الداخل اخلليجي على 
نفسه، وانشغاله عن تعزيز ذلك التقارب، بعد أن أدركت دول جملس التعاون اخلليجي 
أمهية التماس مع الوضع العراقي جمماًل، بشكل أصبحت معه العالقات الثنائية »تتسم 
ابلتقارب واالنفتاح انطالقاً من طبيعة املصاحل املتبادلة بي الطرفي، ومن الرغبة املتبادلة 
يف خلق توافق عراقي/خليجي حول متطلبات وشروط األمن اإلقليمي والقبول ابلعراق 

كطرف سياسي يف معادالت األمن اخلليجي مستقباًل«41. 
على 	  مسارها  إىل  اخلليجية  العالقات  عودة  انعكاس  يف  أكيداً  دوراً  املصاحلة  تلعب 

استقرار املكّون السيّن يف العراق، وخروجه من حيز اخلالف والتشرذم إىل مسار الوحدة 
والتآلف؛ فمن املعروف أن تعارض األجندات اخلاصة بسياسات دول جملس التعاون 
اخلليجي يكون هلا مردود مباشر على السّنة يف العراق، وابلتايل فإن املصاحلة من شأهنا 
النسيج  داخل  انسجام  خلق  يف  بدوره  يساهم  ما  السيّن،  للمكّون  التوازن  تعيد  أن 

40. املصدر السابق نفسه، ص ص 65 ، 66 )بتصرف(
العريب  الدميقراطي  املركز  تقرير  مستقبلية،  اسرتاتيجية  اخلليجي: حنو  التعاون  ودول جملس  العراق  علي،  سليم كاطع  انظر:   .41

للدراسات االسرتاتيجية، االقتصادية والسياسية، برلي/أملانيا، ديسمرب/2017، متاح على:

 https://democraticac.de/?p=50859 ،)بتصرف(
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السياسي العراقي املكون من السّنة والشيعة، ومينع من انفراد إيران بتوجيه دفة الوضع 
السياسي ابلعراق عرب توظيف االنتماء املذهيب والديين لصاحلها ضمن سياقات توازن 
العراقي، وابعتبار وجود رغبة خليجية موحدة وجمزوم با  الداخل  القوى اإلقليمية يف 
هذه املرة خبصوص احلرص اخلليجي على وحدة العراق وسالمة أراضيه من التقسيم، 
فإن عودة التأثري اخلليجي للعراق جمدداً عرب املصاحلة، من شأنه تقليص حجم الطائفية 
وتعزيز املواطنة بي العراقيي، ولكن يف كل األحوال« جيب أن تتوقف دول اخلليج العريب 
عن النظر إىل العراق من خالل عدسة اعتباراته األمنية اخلاصة إزاء اجملتمعات الشيعية 
يف اخلليج، كما جيب أن يصبح العراق قادراً ابلفعل على أتسيس عالقاته اخلارجية من 

دون اإلذعان لتفضيالت إيران«42. 
وعلى مستوى اآلاثر االقتصادية للمصاحلة ابلنسبة للعراق، فإن املتوقع أن ختفف حالة 	 

التوافق اجلديدة بي دول اخلليج، من حدة التنافس التجاري واالستثماري هلذه الدول 
داخل بيئة األعمال العراقية، وهو ما سيخدم بدوره فرص الشراكات االقتصادية للعراق 
وتعامالهتا  استثماراهتا  توسيع  قطر  ستستطيع  املثال  سبيل  فعلى  اخلليج؛  منطقة  مع 
العراق دون ختوفات مسبقة من االصطدام ابالستثمارات والتعامالت  االقتصادية يف 
السعودية واإلمارتية املماثلة، كما سيستفيد العراق من الطموحات القطرية بتذليل عقبات 
وصول الغاز الطبيعي القطري إىل البحر األبيض وتركيا عرب العراق والسعودية، وكذلك 
احلال ابلنسبة الحتمالية استفادة العراق من توسيع حركة التبادل التجاري عرب السكك 
احلديدية اجلديدة بينها وبي تركيا، من خالل التماس مع الرغبات اخلليجية املستقبلية، 
واهلادفة إىل تدشي خطوط جديدة للسكك احلديدية تعمل على ربط وتسهيل عمليات 
من  العراقية  االستفادة  تتعاظم  أن  وإمجااًل، ميكن  املنطقة،  دول  بي  التجاري  التبادل 
املصاحلة اخلليجية مبرور الوقت ومن تطور هذه املصاحلة، خاصة يف جمال إعادة اإلعمار، 
وآليات تنويع االقتصاد احلديثة يف اخلليج واليت »حققت طفرات ملحوظة يف السنوات 

األخرية، وسامهت يف خلق ما يقرب من 70 مليون وظيفة خالل فرتات وجيزة43. 
42. راجع: رانج عالء الدين، األمل األفضل للعراق هو أتسيس صالت أمتي مع اخلليج مبساعدة أمريكية، معهد بروكنجز األمريكي 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/19/ الرابط:  على  لألحباث، 

iraqs-best-hope-is-developing-stronger-ties-to-the-gulf-with-us-help/ ،)بتصرف(
43. انظر: أمين،عمرية، التجارب احلديثة السرتاتيجيات التنويع االقتصادي يف الدول النامية الغنية ابملوارد الطبيعية..دراسة جتربة 
دول جملس التعاون اخلليجي، اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية، املركز الدميقراطي العريب، أملانيا، برلي، العدد 1، مارس/أبريل 

2018، ص 139، متاح على: https://democraticac.de/?page_id=50832 ، )بتصرف( 
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 ستعمل املصاحلة -إن قدر هلا النجاح واالستمرار- على هتيئة بيئة مواتية وإجيابية النفتاح 	 
العراق سياسياً واقتصادايً واسرتاتيجياً وأمنياً على حميطه العريب، وسيجد العراق خمرجاً من 
جمموعة كبرية من التعقيدات اإلقليمية واحلدودية اليت كان يواجهها بفعل التأزم اخلليجي 
اخلاصة  األمنية  التحدايت  ملواجهة  املختلفة  العراقية  القدرات  ستتعزز  كما  املاضي، 
خبروقات اجملموعات اإلرهابية، وسيحصل العراق على بدائل اقتصادية متنوعة ومتنامية 
للوضع  االقتصادية  التبعية  من  بشكل حيرره  اخلليجي،  اجلوار  الطاقة عرب  من  حلاجته 
االقتصادي اإليراين دائم التأزم، هذا إىل جانب فوائد جتارية واستثمارية وتنموية كبرية، 
ستغري دول اخلليج والدول العربية األخرى للتفاعل والشراكة الشاملة مع العراق، والذي 
ميثل استقراراه قوة اقتصادية ونفطية كربى داعمة للخليج، حيث »يشكل العراق الرقم 
األصعب يف املعادلة االقتصادية يف املنطقة؛ حيث ميلك اثين أكرب احتياطي نفطي بعد 
السعودية، وهو رابع دولة يف اإلنتاج العاملي للنفط، ابإلضافة إىل ثرواته اهلائلة املكتشفة 

وغري املكتشفة كالفوسفات والكربيت والزئبق وغريها«44. 
وخالصة الكالم، أن عودة العالقات اخلليجية إىل مسارها الطبيعي من التوافق، هو يف جممله 
يصب يف مصلحة العراق على كافة املستوايت، ومينح القرار السيادي العراقي ورقة راحبة لتحقيق 
املزيد من التوازن الدويل واإلقليمي يف العديد من امللفات اليت ميثل العراق حجر الزاوية فيها، وعلى 
رأسها ملف إيران النووي، وملف الصراع يف منطقة اخلليج، وملف النفوذ األمريكي يف املنطقة، 
إىل غري ذلك من ملفات ميكن أن يكون التوافق اخلليجي/ العراقي بشأهنا، عاماًل قوايً من عوامل 

االستقرار والتوازن على صعيد املنطقة والعامل.

44. انظر: العراق والعالقات االقتصادية مع دول اجلوار...، تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، بتاريخ 21 
نوفمرب 2018، متاح على: http://rawabetcenter.com/archives/78119 ،)بتصرف يسري(
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استنتاجات: 
ابلنظر إىل اجململ واملفصل من هذه الدراسة، ميكننا االطمئنان إىل جمموعة االستنتاجات 

التالية: 
صعوبة النظر إىل املصاحلة اخلليجية بشكلها احلايل، ابعتبارها مصاحلة مكتملة، ألهنا ليست 	 

األهداف  الفاعلة واحلقيقية واجلادة، لكي حتقق  اجلهود  املزيد من  إىل  كذلك، وألهنا حتتاج 
املشرتكة لدول جملس التعاون اخلليجي على مستوى السياسة واالقتصاد واألمن. 

اترخيية 	  بفعل  ابلقصرية،  ليست  لفرتات  واجلمود  التعقيد  سيعاين  للمصاحلة  السياسي  البعد   
الصراع بي دول اخلليج على السيادة والرايدة واالستحواذ على النفوذ اإلقليمي، عكس البعد 
وجدل  حمل شك  األمين  البعد  يبقى  بينما  والفاعلية،  العودة  مرونة  إىل  األقرب  االقتصادي 

لتفاوت الرؤى اخلليجية بشأنه. 
املصاحلة بشكلها احلايل غري قادرة على استقطاب أطرافها اخلليجيي بعيداً عن مواصلة التمدد 	 

والتوسع السياسي واالقتصادي واألمين مع القوى اإلقليمية األخرى يف اخلليج وعلى رأسها تركيا 
وإيران،وذلك بفعل املخاوف الدفينة لدى الدول اخلليجية الصغرى من تكرار األزمة.

األرجح ابلنسبة للمصاحلة احلالية هو أهنا ستنجح يف احلفاظ على خليج متماسك من الناحية 	 
الشكلية يف أعي القوى اإلقليمية والدولية، لكنها ستعاين البطء الشديد يف حتريك املياه الراكدة 
واالقتصادي  السياسي  التماسك  يف  نوعية  طفرات  حتقيق  ويف  الشائكة،  اخلليجية  للملفات 

واألمين للتكتل اخلليجي.
األزمة اليمنية والضغوط االقتصادية على دول اخلليج مجيعا، إىل جانب متدد النفوذ اإليراين 	 

وإدارة ابدين اجلديدة، أسباب مباشرة إلعالن املصاحلة اخلليجية يف قمة العال.
املصاحلة تؤسس إلجيابيات حالية ومستقبلية كبرية ابلنسبة للعراق وتركيا وقطر واململكة العربية 	 

الواضح يف  الربوز  والتجارية إىل جانب  االقتصادية واألمنية  النواحي  السعودية على مستوى 
مستوى الدور اإلقليمي وفاعلية الوساطة الدولية.  
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توصيات: 
وبناء على ما تقدم، توصي الدراسة ابآليت: 

توصي الدراسة ابملضي قدماً يف تفعيل املصاحلة اخلليجية وفق أسس جديدة ومتينة يكون من 	 
شأهنا إزالة ما أحدثته األزمة اخلليجية من ترسبات وخماوف لدى أطرافها، وخاصة لدى قطر 
والكويت وُعمان، ولن حيدث ذلك إال وفق آليات جديدة جيب أن تفتش عنها دول اخلليج 

العربية ضمن سياقات التهديدات األمنية والسياسية واالقتصادية املشرتكة.
توصي الدراسة ابإلسراع الفوري من قبل أطراف املصاحلة يف اجتاه حتديد معىن مشرتك للسيادة 	 

وفق متطلبات مصلحة التكتل اخلليجي جمتمعاً ال متفرقاً، إىل جانب إزالة اجلمود احلادث يف 
حسم امللفات اخلالفية والبينية سواء على مستوى األزمات احلدودية أو مستوى الرؤى اخلاصة 

ابلقضااي احلقوقية واإلنسانية.
توصي الدراسة ابالنفتاح الشامل لدول اخلليج العربية على الساحتي العراقية والرتكية، وتذليل 	 

كافة العقبات اليت حتول دون ذلك؛ ابعتبار أن االنفتاح عليهما حيقق التوازن اإلقليمي على 
أصعدة متعددة، كما يفتح أفق احللول السياسية واالقتصادية واألمنية للعديد من املشكالت 

البينية ومشكالت املنطقة والداخل اخلليجي والعريب.
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