
 ،2019 سبتمبر 12 مب في البيت األبيض الذي كان مزمع انعقاده فياأمير الكويت مع الرئيس األمريكي تر لقاء قبل تأجيل

الدبلوماسي المخضرم سوف يستغل هذه المناسبة لإلعالن عن انفراجة في  األمير كان هناك جو من التفاؤل الحذر بأن

الهادئ وتبادل الرسائل   يالدبلوماس  التواصلأسابيع من    بعثتشهًرا.    27على قطر منذ    من قبل أربع دول  الحصار المفروض

تقارب بين المملكة العربية السعودية وقطر.   إلحداثاآلمال بين المسؤولين الكويتيين أن الشيخ صباح األحمد الصباح توسط  

بالنسبة للبيت   أهميتهالضوء على    تعلى التوالي قد سلط   في شهر سبتمبر للمرة الثالثةحقيقة أن األمير كان في البيت األبيض  

سبتمبر على  14، فإن هجمات ذاتهوفي الوقت  األزمة التي أصبحت مستعصية على ما يبدو.كوسيط متمرس في األبيض 

في  مباتر المنشآت النفطية السعودية في بقيق وخريص جعلت من المرجح أن يتم إعادة جدولة اجتماع األمير مع الرئيس

 . سبتمبر 30لألمم المتحدة التي تستمر حتى  الجمعية العامة انعقاد خالل أن يتم ذلكربما حيث وقت أقرب، 

عند ستة عقود من الخبرة في الشؤون اإلقليمية التي بدأت  ويملك إلى عامه التسعين في يونيو الماضياألمير صباح  وصل

شيخ . وخالل تلك الفترة، اكتسب ال2003و    1963كوزير للخارجية الكويتية بين عامي    بلوغه سن األربعين عندما تم تعيينه

 دول قادةبصفته أكبر و. 2006في الوساطة الدبلوماسية التي استمرت منذ أصبح أميًرا في عام  في االنخراط  صيتاً صباح 

، تولى األمير صباح 2015مجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول بعد وفاة العاهل السعودي الملك عبد هللا في يناير 

 ً من القادة الذي كان صنع القرار في عواصم خليجية أخرى ينتقل إلى أيادي جيل  في الوقتدور رجل الدولة األكبر سنا

ً  أكثرالشباب  الحصار على قطر دون سابق إنذار من قبل كل من المملكة العربية السعودية والبحرين بدء  . عندحزما

، قام األمير صباح بجوالت مكوكية بين العواصم لضمان عدم تصاعد 2017واإلمارات العربية المتحدة ومصر في يونيو 

مب "المهم هو األبيض مع الرئيس ترمؤتمر صحفي خالل أول لقاء له بالبيت ا ذكر فياألزمة، وفي سبتمبر من ذلك العام 

أننا أوقفنا أي عمل عسكري". وقد تم اختيار كلمات األمير بعناية إلرسال إشارة واضحة إلى جميع األطراف مفادها أن 

 . غير مقبولالتصعيد 

متعددة لفترة  ال يعني تأجيل اجتماع البيت األبيض نهاية محاوالت الوساطة الكويتية ألنها مستمرة عبر قنوات دبلوماسية

تلقي  في    الوقت  أمضى المسؤولون الكويتيون  ،  سبتمبر  2إلى الواليات المتحدة بتاريخ    إلى حين مغادرة األمير صباحطويلة.  

رسائل مكتوبة ونقلها من كبار ممثلي الحكومتين السعودية والقطرية، وأعربوا عن تفاؤل حذر بأن التوصل إلى اتفاق   وبعث

ً قد يكولتهدئة التوتر  . أضافت تعليقات سفير الواليات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان التصور المتنامي بأن ن ممكنا

مب كان من المقرر أن يركز على حل الصدع في الخليج، األمر الذي أوضح المسؤولون األمريكيون أنهم يريدون ااجتماع تر

سبتمبر قبل يومين من تأجيل اجتماع األمير في البيت األبيض  6فقد ذكر وزير الدفاع الجديد مارك إسبير بتاريخ إنهاءه. 

تقییم مساعي الوساطة الكویتیة في األزمة الخلیجیة
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كریستیان كوتس أولركسون، زمیل دراسات الشرق األوسط في معھد بارك للسیاسات العامة التابع لجامعة رایس



بسرعة. لقد استمر لفترة األمر  دول مجلس التعاون الخليجي هي أنهم بحاجة إلى حل هذا  ل  بالنسبةبصراحة أن "وجهة نظرنا  

 1".طويلة. ألن التحدي األكبر بالنسبة للمنطقة هو إيران

العالقات داخل الخليج من المرجح أن يشمل المملكة العربية السعودية، وليس أبو ظبي في اإلمارات   جليد أي ذوبان في

العربية المتحدة. يبدو أن التغييرات األخيرة في تركيبة مستشاري ولي العهد األمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي في 

بشكل منفصل،   2وسعود القحطاني.  آل الشيختشدداً مثل تركي    الرياض قد استبعدت بعض األصوات "المناهضة لقطر" األكثر

التطورات في اليمن الصدع بين المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة بشأن الترتيبات السياسية  أظهرت

الحصار على قطر في عام  شنّتالتي  بظاللها على الدول األربعةهذه االنقسامات  تلقي أو ال تلقيالمستقبلية في البالد. قد 

اإلقليمية المبنية على  الجيوسياسية للرؤىالرياض وأبو ظبي حول الجوانب الرئيسية  اختالفلكنها تسلط الضوء  ،2017

. في حين أن العالقة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد من أبو ظبي ال مختلفة  سياسية  وغايات  أهداف

 ي. صنع القرار السعودي واإلماراتي على المستويين المؤسسي والبيروقراط  فيهناك تنسيق أقل بكثير  نإال أتزال وثيقة، 

التطبيع الكامل   يبدأ من  لتهدئة التوتر بين المملكة العربية السعودية وقطر  تفاق ال  يتم عبره التوصليمكن أن    واسع  هناك طيف

باستئناف حركة الناس والتجارة. من المحتمل   والسماحفع الحصار تؤدي إلى رعملية  إحداث تدابيرللعالقات السياسية إلى 

 تنفيذهايتم    متعاقبةتأخذ شكل تدابير  وستدريجية  ستكون  أي مصالحة    قد يعني أن  بفشل الحصار أن اإلحجام عن اإلقرار علنًا  

أصبح جزًءا من مجموعة  على قطرصار خاصة وأن الح -الوجه وتقليل خطر اإلحراج السياسي للحفاظ على ماءبهدوء 

. وقد 2015في المملكة العربية السعودية في عام    بروزهالسياسة الخارجية المرتبطة بمحمد بن سلمان منذ    أخطاءواسعة من  

  قد تكون حول تصاريح الحج/العمرة   للمصالحةصهيب جمال ناصر، وهو محلل مستقل مقيم في الدوحة، أن النقاط األولية    ذكر

يمكن أن تعالج مثل هذه األفعال بعض الجوانب   3األجواء السعودية.  بالتحليق فيالقطري    والسماح للطيرانلقاءات العائلية  الو

ا مثل إعادة فتح المعبر وتليها في وقت الحق تدابير أكثر وضوحً  في الحصاراالجتماعية والتجارية األكثر إثارة للجدل 

 . الحدودي البري أمام التجارة

في وقت مبكر من العام  التي تم إجهاضها من خطة إدارة ترامبالكويتية لوساطة وجود فرصة نجاح أكبر لباب أحد أس

في ثقافة القيادة السياسية في   أصيلة ونابعة منأن المبادرة الكويتية    هوعقد "قمة مصالحة" في كامب ديفيد    من خالل  2018

بين المملكة العربية السعودية وقطر، فمن المحتمل أن تتبع  االختالفإذا كان من الممكن إيجاد طريقة لمعالجة نقاط  الخليج.

. في حالة حدوث ذلك، فإنه دولة اإلمارات العربية المتحدة مما ينهي حصار الدول األربعةالبحرين ومصر القيادة السعودية 

 بدأت الحملةالرياض هي التي    وليستمتسقًا مع األدلة التي تشير إلى أن أبو ظبي    كوبالتالي يكون ذل  ةكممتنعستكون وحيدة  
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لن يكون شامالً أو غير مكتمل بدون دولة اإلمارات العربية المتحدة، إال أنه  يضد قطر. في حين أن حل الخالف الخليج

عام التي أفضت إلى انالع األزمة في  نقطة  الإلى    سيوفر األساس لمحاولة إعادة بناء عالقات الثقة المتبادلة التي كانت متوترة

مثل  على المستوى اإلقليمي التي نتجت عن الحصارالقضايا ذات األهمية وبالتالي قد تركز مرحلة الحقة على . 2017

 . استخدام وسوء استخدام وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي في إثارة ونشر حمالت التشهير واإلساءة

ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به حتى قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات المتواضعة لوقف التصعيد، وقد أكدت 

البيانات اإلعالمية الصادرة عن المملكة العربية السعودية ومصر في األيام األخيرة دعمها للحصار المفروض على قطر. 

نيًا لالنحراف عن إمكانية نجاح المحادثات، أو قد تشير إلى أن الوقت لم يحن بعد مثل هذه التصريحات موقفًا علقد تكون 

الوساطة. إحدى القضايا التي ال بد من معالجتها على وجه االستعجال هي موقع القمة في األزمة من خالل  لتحقيق انفراج

 ظهرت مؤخراً . كانت هناك تكهنات 2019 السنوية القادمة لمجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في أبو ظبي في ديسمبر

ُعمان.  التي كانت ترأسها 2018مجلس التعاون الخليجي في الرياض مثل قمة ل المقر الرئيسيالقمة إلى  ه قد يتم نقلبأن

واصل المسؤولون القطريون السفر إلى اجتماعات لجان مجلس التعاون الخليجي، وكان آخرها لرؤساء أجهزة االستخبارات 

زال مجلس ي  الفي المملكة العربية السعودية، مما يشير إلى أنه على الرغم من جميع الصعوبات اإلقليمية،    تمتن، التي  واألم

كان من حسن حظ دول مجلس التعاون الخليجي أنه خالل العامين األولين على األقل يؤدي بعض الوظائف.    التعاون الخليجي

(، مما  2019-2018( وسلطنة عمان )2018-2017الكويت ) م بالتناوب فيقمم مجلس التعاون التي تتمن األزمة عقدت 

مدينة الكويت ومسقط. إن كيفية تطور األحداث في الفترة التي في  من االجتماعات في أماكن محايدة "آمنة" عديدسمح لعقد 

 . اإلقليمي في المشهددائمة تسبق قمة ديسمبر ستحدد المرحلة المقبلة من األزمة الخليجية التي أصبحت بالفعل سمة شبه 


