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قّمة العال تطوي صفحة الشروط الـ13

أسئلة ما بعد والدة خليجّية جديدة
املصالحة الخليجية التي متت يف 5 كانون الثاين 2021، اثارت اماال واسعة بانتهاء االزمة بني االشقاء الخليجيني، واحيت التفاؤل 
مبسرية مجلس التعاون الخليجي، لكنها ابقت الباب مفتوحا عىل تساؤالت حول تطبيقها ومصري رشوطها الـ13 التي عكست 

قبل 3 سنوات ونصف سنة، رشخا كبريا يف العالقات الداخلية وانقساما يف التحالفات الخارجية 

حزيران  يف  فجأة  الخليجية  االزمة  انفجرت 
والبحرين  السعودية  قررت  عندما   ،2017
ووضعت  قطر،  مقاطعة  ومرص  واالمارات 
من  واملطالب  الرشوط  من  الئحة  امامها 
بدت  وقد  معها.  العالقات  استعادة  اجل 
تلك الرشوط بالنسبة اىل القطريني تعجيزية، 

فرفضوها. 
تحولت املقاطعة الرباعية اىل ما يشبه الحصار 
والعزل، وتواردت مخاوف من احتامل وقوع 
الضغوط  لتعزيز  رمبا  عسكرية،  مواجهات 
العقابية  االجراءات  تسببت  القطريني.  عىل 
وحركة  الغذايئ  االمداد  خطوط  بعرقلة 
حمالت  وسط  واليها،  الدوحة  من  الطريان 

تشهري اعالمي متبادلة بني اطراف االزمة. 
العال  مدينة  يف  استضافت  السعودية  لكن 
امري  اليها  ودعت  الـ41،  الخليجية  القمة 
قطر الشيخ متيم بن حمد الذي لبى الدعوة، 
السعودي  العهد  ويل  استقباله  يف  كان  اذ 

السؤال البديهي املتعلق بالرشوط الـ13 التي 
وضعتها الدول االربع امام قطر يف صيف عام 
معها،  الطبيعية  العالقات  عودة  قبل   2017
عدة،  مسائل  تطاول  ورشوط  مطالب  وهي 
ترتواح من طبيعة تحالفات وعالقات قطر مع 
دول اقليمية كايران وتركيا، وصوال اىل النفوذ 
االعالمي القطري املتمثل بعمل قناة الجزيرة 
قالت  التي  االخرى  االعالم  ووسائل  القطرية 

الدول االربع انها تعمل بتمويل قطري. 
اثارت  التي  بالنقاط  التذكري  اعادة  املهم  من 
الدول  اوردتها  والتي  اساسها  من  االزمة 
االربع، السعودية واالمارات والبحرين ومرص 
جليد  جبل  قمة  وشكلت  مشرتك،  بيان  يف 
مجلس  يعهده  مل  الذي  والتوتر  الخالفات 
التعاون الخليجي يف هذا املستوى منذ نشأته 

قبل 40 سنة. 
بخفض  قطر  مطالبة  النقاط،  هذه  بني  من 
متثيلها الديبلومايس مع ايران ووقف التعاون 

الطائرة،  سلم  عند  سلامن  بن  محمد  االمري 
نهاية  رمزيا  شكل  مشهد  يف  تعانقا  حيث 
من  اكرث  استمرت  التي  لالزمة  سيكولوجية 
بذلتها  حثيثة  جهود  بعد  وذلك  اعوام،  ثالثة 
الشيخ  الراحل  االمري  عهد  يف  سواء  الكويت، 
االمري  خالل  من  او  الصباح،  االحمد  صباح 
الصباح  الجابر  االحمد  نواف  الشيخ  الجديد 
برشى  باعالن  القمة،  انعقاد  استبق  الذي 

التوصل اىل املصالحة. 
طرحت  لالزمة  السعيدة  النهاية  هذه  لكن 

الحرس  وطرد  معها،  واالمني  العسكري 
املفارقة  لكن  القطرية.  االرايض  من  الثوري 
مع  القطرية  العالقات  هذه  ان  جرت  التي 
املاضية،  الثالثة  االعوام  خالل  تعززت  ايران 
واجواءها  مطاراتها  فتحت  طهران  ألن 
التي  والبضائع  للسلع  معربا  لتكون  وموانئها 
احتاجها القطريون، باالضافة اىل فسح املجال 

اضافيا  مالذا  تركيا  يف  القطريون  وجد  حيث 
يحميهم من مخاطر العداوات التي تفاقمت 

 . خليجيا
ذلك.  عىل  الرشوط   - املطالب  تقترص  مل 
عالقات  اي  بقطع  ايضا  مطالبة  قطر  صارت 
جامعة  خاصة  ارهابية  منظامت  مع  لها 
ادراج  الدوحة  والزام  املسلمني،  االخوان 
االربع  الدول  تعتربها  تنظيامت  اسامء 
طالبوها  كذلك  االرهاب.  الئحة  عىل  ارهابية 
االرهابية،  الجامعات  متويل  بوقف  ايضا 
من  واملالحقني  الفارين  االرهابيني  وتسليم 
وممتلكاتهم.  اموالهم  وتجميد  االربع  الدول 
وتطاول البنود ايضا شخصيات محسوبة عىل 
ان  الدوحة  عىل  االربع،  الدول  يف  املعارضة 

تقدم املعلومات عنهم. 
الجزيرة  قناة  لتشمل  املطالب  امتدت 
الدول  تشري  اعالمية  ومنصات  ومؤسسات 
وطالبتها  متولها،  الدوحة  ان  اىل  االربع 
ان  باغالقها. هنا سجلت مفارقة اخرى، ذلك 
جزءا  االعالمية  منصاتها  ان  تعترب  التي  قطر 
من  استفادت  الناعمة،  قوتها  من  اساسيا 
عن  الدفاع  اجل  من  وفعلتها  املنصات  هذه 
ايضا  الرشوط  وتناولت  ومواقفها.  سياساتها 
سعوديني  ملواطنني  التجنيس  عمليات  وقف 
من  فارين  وبحرينيني،  ومرصيني  واماراتيني 

دولهم بسبب قضايا مختلفة. 
لتنفيذ  ايام   10 قطر  االربع  الدول  امهلت 
ان  ايضا  بينها  من  كان  التي  املطالب  هذه 
الضحايا  بسبب  مالية  تعويضات  قطر  تدفع 
التي رمبا تكون قد سجلت بسبب  والخسائر 
اتفقت  مبا  وااللتزام  القطرية،  السياسات 
يف  االخرى  والعربية  الخليجية  الدول  حوله 
قضايا عسكرية واقتصادية وسياسية عديدة. 
الجوية وفتح  الرحالت  الرغم من عودة  عىل 
الدوحة  تجميد  مقابل  يف  معها،  الحدود 
الدول  ضد  رفعتها  التي  القضائية  للدعاوى 
مثل  دولية  وهيئات  محافل  امام  االربع 
اجراءات  بسبب  الدولية،  التجارة  منظمة 
 - املطالب  مصري  فان  واملقاطعة،  الحصار 

الرشوط مل يكن واضحا نهائيا. 
قد تطرقت  العال  قمة  كانت  اذا  ما  يتضح  مل 
عقدت  القمة  ان  خصوصا  اساسا  اليها 

ان  الواضح  من  وكان  رسيعا،  وانفضت 

واملغادرة  القادمة  الطريان  رحالت  امام 
بوقف  قطر  طالبوا  كام  واليها.  الدوحة  من 
التي  الرتكية  العسكرية  بالقاعدة  العمل 
هنا،  القطرية.  االرايض  عىل  اقامتها  تجري 
التعاون العسكري  سجلت مفارقة اخرى ألن 
وانقرة،  الدوحة  بني  والسيايس  واالقتصادي 
ايضا،  املاضية  الثالث  السنوات  يف  تصاعد 

خليل حرب

مشهد عناق تميم وبن 
سلمان شكل رمزيا نهاية 

لالزمة سيكولوجية 

تقرير
Khalilharb66@gmail.com

االمري بن سلامن يصطحب االمري متيم يف جولة يف صحراء العال.

قمة  اعامل  عبدالعزيز  بن  سلامن  السعودي  امللك  يحرض  مل 
كام  سلامن.  بن  محمد  االمري  العهد  ويل  عنه  وناب  العال، 
شارك امري الكويت الشيخ نواف االحمد الجابر الصباح. مّثل 
ومل يحرض ويل  راشد،  بن  الشيخ محمد  ديب  االمارات حكام 

العهد االمارايت الشيخ محمد بن زايد. 
مل يحرض ايضا ملك البحرين حمد بن عيىس آل خليفة، ومثله 
ايضا  وغاب  خليفة.  ال  حمد  بن  سلامن  االمري  العهد  ويل 
نائب رئيس  القمة  بن طارق، ومثله يف  سلطان عامن هيثم 
سعيد.  آل  محمود  بن  فهد  الوزراء  مجلس  لشؤون  الوزراء 
اما مرص، فقد مثلها وزير الخارجية سامح شكري. وكان من 
ترامب صهره  للرئيس  الخاص  املستشار  ايضا حضور  الالفت 

جاريد كوشرن. 

مشاركون 
وغائبون

صورة جامعية للقادة والزعامء املشاركني يف قمة العال الخليجية.
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الـ41،  دورتها  يف  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قادة  قمة  تبنت 
تحت اسم قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، بيانا يضم 117 بندا، 

يف االيت بعض ابرزها: 
اشادت باعالن الشيخ متيم بن حمد آل ثاين اجراء انتخابات مجلس 

الشورى يف ترشين االول املقبل. 
واكدت  بايدن،  املنتخب جوزف  االمرييك  الرئيس  اىل  تهنئة  قدمت 
الواليات  مع  واالسرتاتيجية  التاريخية  العالقات  تعزيز  اىل  تطلعها 

املتحدة. 
مجلس  اطار  يف  االقتصادية  الوحدة  مقومات  استكامل  اىل  دعت 
سياسة  وبلورة  املشرتكة،  واالمنية  الدفاعية  واملنظومتني  التعاون، 
خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه 
االنتهاء من متطلبات  اىل  والدولية. كام دعت  االقليمية  الرصاعات 
املشرتكة،  الخليجية  السوق  تحقيق  من  واالنتهاء  الجمريك،  االتحاد 

ومرشوع السكة الحديد.
اىل  املشرتكة  الجزيرة  قوات درع  قيادة  تغيري مسمى  وافقت عىل   

القيادة العسكرية املوحدة لدول مجلس التعاون. 
اشادت بجهود التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة يف مالحقة 
قيادات ما يسمى بتنظيم داعش االرهايب. ورحبت بخطوة الواليات 
املتحدة تصنيف ما يسمى برسايا االشرت ورسايا املختار االرهابية يف 

مملكة البحرين واملدعومتني من ايران كمنظامت ارهابية. 
اشادت بقرارات الدول التي صنفت حزب الله منظمة ارهابية، يف 
التصدي  اهمية  عىل  الدويل  املجتمع  حرص  تعكس  مهمة  خطوة 

لكل اشكال االرهاب وتنظيامته عىل املستويني الدويل واالقليمي. 
الفلسطينية  القضية  من  الثابتة  املجلس  دول  مواقف  عىل  اكدت 
الدامئة  للسيادة  ودعمها  االوىل،  واملسلمني  العرب  قضية  باعتبارها 
منذ  املحتلة  الفلسطينية  االرايض  جميع  عىل  الفلسطيني  للشعب 
وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  وتأسيس   ،1967 حزيران 
القدس الرشقية، وضامن حقوق الالجئني، وفق مبادرة السالم العربية. 
وبعدما اكدت عىل رضورة التزام ايران مبادئ حسن الجوار واحرتام 
سيادة الدول، اعربت عن رفضها التام الستمرار التدخالت االيرانية 
لجميع  وادانتها  واملنطقة،  املجلس  لدول  الداخلية  الشؤون  يف 
االعامل االرهابية التي تقوم بها ايران، وتغذيتها للنزاعات الطائفية 

واملذهبية. 
اكدت عىل رضورة ان تشتمل اي عملية تفاوضية مع ايران معالجة 
سلوك ايران املزعزع الستقرار املنطقة، وبرنامج الصواريخ االيرانية مبا 
يف ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات املسرّية، والربنامج 
دول  ارشاك  رضورة  عىل  واكدت  واحدة.  سلة  يف  اإليراين  النووي 

مجلس التعاون يف مثل هذه العملية.
 تابعت القمة تطورات االوضاع يف لبنان، مؤكدة عىل مواقف مجلس 
التعاون وقراراته الثابتة يف شأنه، وحرصه عىل امنه واستقراره ووحدة 
اراضيه، وعىل انتامئه العريب واستقالل قراره السيايس، والوفاق بني 
مكونات شعبه الشقيق، معربة عن املها يف ان يستجيب اللبنانيون 
تواجه  التي  التحديات  مع  الحكيم  والتعامل  العليا  املصلحة  لنداء 

الدولة اللبنانية، ومبا يلبي التطلعات املرشوعة للشعب اللبناين.

ابرز بنود البيان الختامي

اظهار  عىل  الرتكيز  منها،  الرئييس  الهدف 
االمري  بعناق  رمزيا  تجسدت  التي  املصالحة 
ان  وعىل  سلامن،  بن  محمد  واالمري  متيم 
مجلس  مسرية  يف  فتحت  قد  جديدة  صفحة 
الخارجية  وزير  عرّب  وقد  الخليجي.  التعاون 
ذلك  عن  فرحان  بن  فيصل  االمري  السعودي 
عندما اعلن عودة العالقات الكاملة بني قطر 
الدول  هذه  ان  قائال  االربع،  املقاطعة  ودول 
متاما"،  جانبا  خالفاتها  "تنحية  عىل  اتفقت 
مضيفا "ما حدث اليوم هو طي الصفحة بكل 

نقاط الخالف والعودة الكاملة للعالقات". 
يبقى ان ما بعد قمة العال سيكون املقياس 
املصالحة  مسرية  متاسك  ملدى  الحقيقي 
تأسس  الذي  الخليجي  التعاون  ومجلس 
مدافع  دوي  وقع  عىل   1981 العام  يف 
الحرب العراقية - االيرانية، وما اثارته من 

مخاوف واسعة. 

املرحلة  يف  املراقبني  اهتاممات  فان  لهذا، 
املقبلة تنصب عىل االسئلة التالية:

ويتوقف  االعالمية  الهدنة  ستدوم  هل   •
االزمة  اطراف  اعالم  وسائل  بني  الرتاشق 

املنطوية؟ 
• هل ستبتعد قطر عن العالقات التي وثقتها 

مع ايران خالل االعوام الثالثة املاضية؟ 
• هل تظل الحساسيات السعودية - الرتكية 
السعودي  التقارب  ان  ام  قامئة،  اقليميا 
بني  الجليد  كرس  يف  يساهم  قد  القطري   -

الرياض وانقرة؟ 
تسميته  عىل  يصطلح  ما  سيتأثر  هل   •
بالتقارب  املنطقة  يف  االخواين  باملرشوع 
الدوحة  تقدم  -القطري؟ وهل  السعودي 
واالمارات  السعودية  الرضاء  ما  تنازالت 
االخوان  جامعات  تعادي  التي  ومرص 

املسلمني؟ 

الحرب  من  قطر  موقف  يتبدل  هل   •
ان  خصوصا   - اعالميا  اقله   - السورية 
االمارات استعادت رسميا عالقتها بدمشق؟ 

• هل ميكن ان تتأثر حرب اليمن باملصالحة 
خرجت  الدوحة  ان  خصوصا  الخليجية 
زالت  وما  سنوات،  منذ  الحرب  تلك  من 

السعودية واالمارات منخرطتني فيها؟ 
• هل يتضح ان مجيء جو بايدن اىل البيت 
املصالحة  اجراءات  رسع  الذي  هو  االبيض 
الخليجية بعد انسدادها الكرث من 3 اعوام؟

تكهنات  تتحقق  هل  رمبا،  االهم  لكن   •
املحللني بأن املصالحة جاءت يف اطار ترتيب 
للتغيري  استعدادا  الخليجي،  البيت  اوراق 
السياسة  يف  بايدن  سيقوده  الذي  املتوقع 
خروجها  ورمبا  طهران،  تجاه  االمريكية 
تدريجا من مستنقع العقوبات الذي اوقعها 

فيه الرئيس االمرييك دونالد ترامب؟  


