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مقدمة
عــاد جمــددًا احلديــث عــن قــرب حتقــق املصاحلــة اخلليجيــة عقــب 
ــاح،  ــد الصب ــر احملم ــد ناص ــي، أمح ــة الكوي ــر اخلارجي ــان وزي إع
اجلمعــة ٤ مــن ديســمرب/كانون األول، تكلــل جهود بــاده بالتعــاون مع 
إدارة الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامــب، بقــرب املصاحلــة اخلليجيــة، 
حيــث »جــرت مباحثــات مثمرة خــال الفتــرة املاضيــة..«، وقــد القى 
ــة مباِركــة جلهــود الوســاطة حلــل  ــة ودولي اإلعــان تفاعــات إقليمي
األزمــة الــي أثــرت يف العديــد مــن ملفــات املنطقــة، يف حني اتســمت 
مواقــف الــدول املعنيــة باملصاحلــة بالترحيــب املتحفــظ. ورغــم زيــارة 
ــة،  ــي، للدوح ــس األمريك ــاري الرئي ــر مستش ــنر، كب ــد كوش جاري
وزيــارة وزيــر اخلارجيــة الكويــي ملصــر، ومــرور عــدة أيــام، مل تــربز 
مؤشــرات جــادة- باســتثناء بعــض التصرحيــات- علــى حدوث حتســن 
ــى املســتوى  ــة )األزمــة(، عل ــني دول املصاحلــة اخلليجي ــات ب يف العاق
الثنائــي أو اجلمعــي، وضعــف التهيئــة اإلعاميــة والسياســية للمصاحلــة.

ــع  ــة ودواف ــة اخلليجي ــتجدات املصاحل ــف مس ــر املوق ــاول تقدي يتن
ــة معهــا، كمــا يســعى إىل مناقشــة  ــدول املعني املصاحلــة، وتعاطــي ال

ــة. ــى املنطق ــاهتا عل ــة وانعكاس ــة اخلليجي ــتقبل املصاحل مس
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مستجدات املصاحلة اخلليجية 
ــت الســابق  ــر الكوي ــن الركــود عقــب مــرض أم ــة م ــد حال بع
صبــاح األمحــد الصبــاح ووفاتــه، وهــو الــذي قــاد الوســاطة علــى 
ــد  ــي، أمح ــة الكوي ــر اخلارجي ــن وزي ــة، أعل ــنوات املاضي ــدى الس م
ــه  ــمرب/كانون األول، أن ــن ديس ــة ٤ م ــاح، اجلمع ــد الصب ــر احملم ناص
»جــرت مباحثــات مثمــرة خــال الفتــرة املاضيــة أكــدت فيهــا كافة 
ــريب،  ــي والع ــتقرار اخلليج ــن واالس ــى التضام ــم عل ــراف حرصه األط
وعلــى الوصــول إىل اتفــاق هنائــي حيقــق مــا تصبــو إليــه مــن تضامن 

دائــم بــني دوهلــم وحتقيــق مــا فيــه خــر شــعوهبم«.

كمــا وجــه الصبــاح الشــكر إىل جاريــد كوشــنر، كبــر مستشــاري 
ــا مؤخــرًا يف  ــي بذهل ــة ال ــود القيم ــى اجله ــس األمريكــي، »عل الرئي

هــذا الصــدد«.

وقــد ســارعت قطــر للتعليــق، حيــث قــال وزيــر اخلارجيــة حممــد 
ــة الكويــت خطــوة مهمــة  ــان دول ــاين: »بي ــد الرمحــن آل ث بــن عب
ــاطتها  ــقيقة وس ــت الش ــكر للكوي ــة. نش ــة اخلليجي ــل األزم ــو ح حن
منــذ بدايــة األزمــة، كمــا نقــدر اجلهــود األمريكيــة املبذولــة يف هــذا 
الصــدد، ونؤكــد أن أولويتنــا كانــت وســتظل مصلحــة وأمــن شــعوب 

اخلليــج واملنطقــة«.

ــع  ــت، والتطل ــود الكوي ــب جبه ــم بالترحي ــعودي اتس ــف الس املوق
ــًا  ــعودي متمث ــرد الس ــاء ال ــث ج ــة، حي ــاح املصاحل ــظ لنج املتحف
بتغريــدة لوزيــر اخلارجيــة، فيصــل بــن فرحــان، »ننظــر ببالــغ التقدير 
ــال  ــر حي ــات النظ ــب وجه ــقيقة لتقري ــت الش ــة الكوي ــود دول جله
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ــوص،  ــذا اخلص ــة يف ه ــاعي األمريكي ــكر املس ــة، ونش ــة اخلليجي األزم
ــة«. ــه مصلحــة وخــر املنطق ــا في ــل بالنجــاح مل ــع ألن تتكل ونتطل

املوقــف اإلمــارايت اتســم بالغمــوض، وتعمــد جتاهــل التفاعــل مــع 
ــد  ــد أن أك ــة، وبع ــة اخلليجي ــرب املصاحل ــن ق ــة ع ــار املتداول األخب
الدكتــور عبــد اخلالــق عبــد اهلل، الــذي يعــرف بأنــه مستشــار لــويل 
ــة ال ميكــن أن  ــد، أن املصاحلــة اخلليجي ــن زاي عهــد أبوظــي حممــد ب
تتــم دون موافقــة حكومتــه، فإنــه الحقــً ونتيجــة ضغــوط، حــذف 
تغريدتــه تلــك، وأشــار إىل وجــود اتصــاالت حلــل األزمــة اخلليجيــة.

النظــام املصــري مــن جهتــه كشــف، علــى لســان وزيــر خارجيتــه 
ــات  ــن »تفامه ــمرب/كانون األول 2020، ع ــكري، 9 ديس ــامح ش س
واتصــاالت متــت بشــأن املصاحلــة مــع قطــر«، مشــرًا إىل أن »هنــاك 
ــلبية  ــرات الس ــادى التأث ــدة تتف ــة جدي ــل مرحل ــن أج ــات م طروح

ــة«. للسياســات القطري

ــارايت  ــف اإلم ــع املوق ــجمً م ــن منس ــف البحري ــاء موق ــد ج وق
وطبيعــة توتــر العاقــات الثنائيــة شــبه الدائمــة مــع قطــر، غــر أنــه 
ميكــن أن يتأثــر باملوقــف الســعودي يف حــال توفــرت رغبــة الريــاض 
باملصاحلــة؛ فوســط األجــواء التفاؤليــة بقــرب انتهــاء األزمــة اخلليجيــة، 
تكــررت مظاهــر احتــكاكات اخلافــات الثنائيــة بــني قطــر والبحريــن 
بالظهــور علــى املســتوى اإلعامــي واحلــدود البحريــة بــني الدولتــني، 
ــة، يف 1٣ ديســمرب/كانون األول  ــة الشــرق القطري ــد ذكــرت صحيف فق
اجلــاري، أن دوريــات أمــن الســواحل واحلــدود أوقفــت طــرادًا حبرينيً 
يف منطقــة فشــت الديبــل داخــل حــدود امليــاه القطريــة بـــ1.٣ ميــل 
حبــري، وهــذه املــرة كان ٣ حبــارة علــى مــن الطــراد ميارســون الصيد 
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بواســطة القراقــر، أحدهــم حبريــي اجلنســية واثنــان آســيويان، وقــد 
ــتكمال  ــة الس ــة املختص ــات، إىل النياب ــة إىل املضبوط ــوا، باإلضاف أحيل
اإلجــراءات القانونيــة حبقهــم. وقبــل حنــو أســبوعني مــن احلادثــة، 25 
نوفمرب/تشــرين الثــاين املاضــي، دخــل زورقــان حبرينيــان امليــاه القطرية، 
وبــررت املنامــة احلــادث بــأن الزورقــني فقــدا االتصــال، ومت التنســيق 

بــني اجلهــات املعنيــة لعودهتــم.

دوافع املصاحلة اخلليجية
ــدودة  ــة حم ــات ذاتي ــني رغب ــة ب ــاحل اخلليجي ــع املص ــراوح دواف تت
للــدول املعنيــة، ورغبــة ومصــاحل للفاعــل اخلارجــي، وحتديــدًا الكويت 

ــة.  والواليــات املتحــدة األمريكي

وقــد جتلــت رغبــة إدارة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب يف حتقيق 
إجنــاز يف هنايــة واليتهــا لألزمــة الــي حدثــت بدايــة توليهــا الســلطة، 
ومعاجلــة شــبهة تواطؤهــا مــع الــدول املناوئــة لقطــر، فمؤخرًا أرســل 
الرئيــس ترامــب صهــره ومستشــاره جاريــد كوشــنر إىل دول اخلليــج 
ــة  ــً مبواجه ــع أيض ــرت الدواف ــا فس ــة، فيم ــة اخلليجي ــوية األزم لتس
التحديــات األمنيــة ملنطقــة اخلليــج واحتماليــة القيــام بإجــراءات ضــد 
إيــران، ورمبــا أيضــً حماولــة حتجيــم نفــوذ الــدول اإلقليميــة والدوليــة 
ــب  ــة ترتي ــع املتوقع ــن ضمــن الدواف ــا والصــني وروســيا(. وم )تركي

البيــت اخلليجــي وهتيئــة األجــواء النتقــال الســلطة يف بعــض دولــه.
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سيناريوهات املصاحلة اخلليجية وانعكاساهتا
تتبايــن انعكاســات املصاحلــة اخلليجيــة وفقــً ملــدى إمكانيــة حتققهــا 
ــات  ــادئ العاق ــات ومب ــاحل ومقارب ــة ملص ــات الذاتي ــة باملراجع املتعلق
ــة  ــدادات عاقاهتــا مــع حليفاهتــا اإلقليمي ــة، وامت ــة للــدول املعني البيني

ــة. والدولي

السيناريو األول: فشل املصاحلة اخلليجية 
ــر  ــني قط ــة ب ــة اخلليجي ــتمرار األزم ــيناريو اس ــذا الس ــرض ه يفت
ــة إىل مصــر؛ نظــرًا  ــن إضاف ــارات والبحري ــن الســعودية واإلم وكل م
لتعقيــدات األزمــة وتناقــض مصــاحل الــدول، وأن اجلهــود الــي تدفــع 
لتحقيــق املصاحلــة جهــود خارجيــة أكثــر مــن كوهنــا تعــرب عــن إرادة 

ذاتيــة نابعــة عــن مراجعــات وتفامهــات حقيقيــة.

يعــزز هــذا الســيناريو غيــاب املؤشــرات العمليــة علــى املصاحلــة، 
ــق املصاحلــة،  ــات وحتقي ــة اخلاف ــدء طــي مرحل ــى ب ــدل عل ــي ت ال
ومــن مث فاهنيــار املفاوضــات أو جتميدهــا احتمــال منســجم مــع ســلوك 
الــدول خــال ســنوات األزمــة وعــدم جتاوهبــا اإلجيــايب مــع اجلهــود 
الــي قادهــا الشــيخ صبــاح األمحــد اجلابــر الصبــاح أمــر الكويــت 

الراحــل إلجنــاح وســاطته وحتقيــق املصاحلــة.

ورغــم اجلهود الــي تقودهــا إدارة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامب، 
فقــد تفضــل الــدول، وخصوصــً احملاصِــرة/ املقاطِعــة لقطــر، تأجيلها 
حــى تتــوىل إدارة الرئيــس املنتخــب جــو بايــدن الســلطة مطلــع العــام 

القــادم، وتوظــف املصاحلــة يف تعزيــز العاقــة مــع الواليــات املتحدة.
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يضعــف هــذا الســيناريو صعوبــة اســتمرار األزمــة إىل أجــل مفتوح، 
فقــد طالــت مدهتــا، يف ظــل التهديــدات الــي تتعــرض هلــا املنطقــة، 
ــا  ــع عاقاهت ــن( بتطبي ــارات والبحري ــة )اإلم ــض دول األزم ــام بع وقي
ــات  ــول مفارق ــة ح ــاؤالت اجملتمعي ــرائيلي، والتس ــال اإلس ــع االحت م

العاقــات وأولويــات التطبيــع مــع قطــر.

انعكاسات سيناريو فشل املصاحلة

فشــل املصاحلــة اخلليجيــة يعــي اســتمرار حالــة التوتــر يف العاقــات 
ــات كل  ــز عاق ــة، وتعزي ــا بالوكال ــة، وإدارة صراعاهت ــني دول األزم ب
ــف  ــة إىل توظي ــة، إضاف ــة والدولي ــدول اإلقليمي ــع ال ــردة م ــا منف منه
املنصــات اإلعاميــة واللوبيــات يف الــدول الكــربى واملنظمــات الدوليــة، 
وتشــديد اإلجــراءات ضــد الشــخصيات احملليــة الــي ال تؤيــد اســتمرار 

األزمــة اخلليجيــة.

السيناريو الثاين: مصاحلة شاملة ودائمة
يتوقــع هــذا الســيناريو أن تتوصــل الــدول اخلليجيــة إىل حــل شــامل 
لألزمــة وحتقــق مصاحلــة دائمــة، متنــع تكرارهــا، كخاصــة لتجربــة 
ــة،  ــدول إىل التهدئ ــة ال ــعوهبا، وحاج ــدول وش ــا ال ــرت هب ــرة م مري
وحتســني صورهتــا، وتوفــر اجلهــود واألمــوال الــي خســرهتا »الــدول« 

طــوال مــدة األزمــة.

يدعــم هــذا الســيناريو، األقــل حظــً يف هــذه املرحلــة، املشــتركات 
ــا  ــي تواجهه ــدات املشــتركة ال ــك التهدي ــة، وكذل ــة واجملتمعي اجلغرافي
الــدول اخلليجيــة، وضــرورات العيــش املشــترك يف املنطقــة، إضافــة إىل 
ــة ترامــب  ــي فرضــت عليهــا، وحماول ــود ال ــع القي حاجــة قطــر لرف
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إخضــاع الدوحــة للتطبيــع مقابــل املصاحلــة، ورغبــة الريــاض يف حتييــد 
ــاض  ــتعداد الري ــم، واس ــال احلك ــة انتق ــة يف مرحل ــة اإلعامي املاكين

ــران. ــرص إي ــل ف ــع واشــنطن، ومــن مث تقلي ــة م ــور العاق لفت

يضعــف هــذا الســيناريو تعقــد املشــاكل بــني دول األزمــة اخلليجية، 
إضافــة إىل مصــر، وامتــدادات عاقاهتــا اخلارجيــة، وغيــاب الثقــة فيمــا 
ــال  ــذت خ ــي اخت ــديدة ال ــراءات الش ــا اإلج ــي عززهت ــا، ال بينه
ــم،  ــا يف احلك ــن بأحقيته ــخصيات تطع ــر ش ــة تصدي ــة، وحماول األزم
ــر«  ــا »قط ــت هل ــي خلص ــات ال ــر، والقناع ــاح قط ــد باجتي والتهدي

ــة.  ــات اإلقليمي ــي بالتحالف ــا القوم ــز أمنه ــة تعزي بفاعلي

انعكاسات السيناريو يف حال حتققه

وقــف احلمــات اإلعاميــة، وعــودة التنســيق يف السياســة اخلارجيــة 
جتــاه امللفــات اإلقليميــة، وتوظيــف عاقاهتــا الثنائيــة يف تعزيــز أمنهــا 

القومــي املشــترك، ومــن ضمنهــا حــرب اليمــن.

وعلــى املســتوى الداخلــي، قــد تنعكــس املصاحلــة اخلليجيــة علــى 
إطــاق الشــخصيات املعتقلــة بســبب توجهاهتــا أو مواقفهــا السياســية 
واإلصاحيــة هبــدف تعزيــز عاقــة األنظمــة مبجتمعاهتــا، أو قد تســتغل 
تلــك املصاحلــة لتشــديد اإلجــراءات ضــد تلــك الشــخصيات وغرهــا 

الــي ال تظهــر محاســً للسياســات احلكوميــة.

السيناريو الثالث: تسوية مظاهر األزمة وبقاء التوجس
يتوقــع هــذا الســيناريو أن تقتصــر املصاحلــة اخلليجيــة علــى تطبيــع 
العاقــات على املســتوى الرمســي وعــودة العاقــات الدبلوماســية، واختاذ 
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إجــراءات ضروريــة؛ منهــا: فتــح اجملــال اجلــوي أمــام الطــران القطري 
واملنافــذ احلدوديــة، مــع اســتمرار احتفــاظ الــدول ببعــض سياســاهتا 
وحتالفاهتــا، كأوراق ضغــط، واســتمرار حالــة الترقــب والتخــوف مــن 
ــخصيات  ــال والش ــال األعم ــض رج ــل بع ــن قب ــايب م ــل اإلجي التعام
العامــة مــع مظاهــر املصاحلــة، بعدمــا ملســوا شــدة اإلجــراءات الــي 

اختــذت.

يعــزز هــذا الســيناريو تداخــل الدوافــع بــني ضغــوط اإلدارة األمريكية 
ودوافــع اإلرادة الذاتيــة لــدول املصاحلة/األزمــة يف حتقيــق مصاحلة شــاملة 
ودائمــة، وحالــة التنافــس الثنائــي بــني دول اخلليــج املعنيــة باملصاحلــة/

األزمــة، وتبايــن املصــاحل والتحالفــات اإلقليميــة علــى املســتوى الرمسي 
ــات احمللية. ــتوى املكون ــى مس وعل

ويعــد هــذا الســيناريو األكثــر ماءمــة يف حــال حتققــت املصاحلــة، 
ــا  ــت قدرهت ــا، وتثب ــة يف عاقاهت ــدول الثق ــادات ال ــتعيد قي ــى تس ح
علــى معاجلاهتــا لتقاطــع املصــاحل واملخــاوف الــي تظهــر مــن وقــت 

آلخــر.

انعكاسات السيناريو يف حال حتققه

يتكــون الســيناريو، يف حــال حتققــه، مــن مرحلتــني؛ املرحلــة األوىل 
قــد تنقــل املصاحلــة إىل مرحلــة متقدمــة )ســيناريو املصاحلــة الشــاملة 
ــرب  ــون أك ــد تك ــة، وق ــاود األزم ــلها تع ــال فش ــة(، ويف ح والدائم
مــن ســابقاهتا )ســيناريو فشــل املصاحلــة(؛ ومــن مث فــإن انعكاســات 
الســيناريو مزيــج مــن مبــادرات إثبــات حســن النيــة مــع االحتفــاظ 
ــن  ــد احلاجــة، وحتصــني األم ــا عن ــط وممارســة بعضه ــأدوات الضغ ب



11 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تقدير موقف المصالحة الخليجية وانعكاساتها على المنطقة

القومــي علــى املســتوى الفــردي )قطــر(.

أمــا علــى املســتوى احمللــي لــدول اخلليــج فــكل دولــة تتصــرف 
ــا  ــا وأمنه ــى نظامه ــاظ عل ــا احلف ــة، هدفه ــلطة مطلق ــيادة وس بس
ــع  ــات م ــني العاق ــة يف حتس ــا رغب ــرت لديه ــي، وإذا توف القوم
الشــخصيات صاحبــة الــرأي والتأثــر فهــي تقــوم هبــا دون اعتبــارات 

ــتثمارها. ــة أو اس ــوط الغربي ــض الضغ ــي بع ــوى حتاش ــا، س جلراهن



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .٣

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




