
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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القمة الخليجية ال42 بين المصالح 
السعودية والتحديات اإلقليمية 

ُعقـدت أول أمـس الثالثـاء القمـة الخليجيـة الُعقـدت أول أمـس الثالثـاء القمـة الخليجيـة ال4242 لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي بالريـاض، وتبـرز  لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي بالريـاض، وتبـرز 
أهميـة القمـة الحاليـة كأول قمـة خليجيـة تنعقـد بعـد إتمـام المصالحـة الخليجيـة ورفـع الحصـار أهميـة القمـة الحاليـة كأول قمـة خليجيـة تنعقـد بعـد إتمـام المصالحـة الخليجيـة ورفـع الحصـار 
عـن قطـر الـذي أقرتـه اتفاقيـة “العـال” الموقعـة فـي مطلـع العـام الجـاري، حيث مثلـت “العال” عـن قطـر الـذي أقرتـه اتفاقيـة “العـال” الموقعـة فـي مطلـع العـام الجـاري، حيث مثلـت “العال” 
مرحلـة جديـدة للعالقـات بيـن دول الخليـج العربيـة، أبـرز مالمحهـا سياسـة خارجيـة أكثـر مرونـة مرحلـة جديـدة للعالقـات بيـن دول الخليـج العربيـة، أبـرز مالمحهـا سياسـة خارجيـة أكثـر مرونـة 
الشـرق  اإلقليميـة فـي  النزاعـات  الصفريـة والتخفيـف مـن حـدة  الصراعـات  إلـى تجنـب  الشـرق تسـعى  اإلقليميـة فـي  النزاعـات  الصفريـة والتخفيـف مـن حـدة  الصراعـات  إلـى تجنـب  تسـعى 
األوسـط وتدفـع فـي اتجـاه تقويـة وتماسـك العالقـات بيـن دول الخليـج العربيـة. فيمـا كانـت األوسـط وتدفـع فـي اتجـاه تقويـة وتماسـك العالقـات بيـن دول الخليـج العربيـة. فيمـا كانـت 
فـي  متمثلـة  العربيـة  الخليـج  دول  بيـن  العالقـات  واسـتعادة  التهدئـة  وراء  الرئيسـية  فـي الدوافـع  متمثلـة  العربيـة  الخليـج  دول  بيـن  العالقـات  واسـتعادة  التهدئـة  وراء  الرئيسـية  الدوافـع 
التحديـات اإلقليميـة الجديـدة التـي فرضهـا تغيـر اإلدارة األمريكيـة وتزايـد التهديـدات اإليرانيـة، التحديـات اإلقليميـة الجديـدة التـي فرضهـا تغيـر اإلدارة األمريكيـة وتزايـد التهديـدات اإليرانيـة، 

باإلضافـة إلـى تحسـين األوضـاع االقتصاديـة فـي ظـل اآلثـار السـلبية لجائحـة كورونـا.باإلضافـة إلـى تحسـين األوضـاع االقتصاديـة فـي ظـل اآلثـار السـلبية لجائحـة كورونـا.

تسـعى السـعودية إلـى تحقيـق عـدة أهـداف مـن إعـادة تفعيـل دور مجلـس التعـاون الخليجـي تسـعى السـعودية إلـى تحقيـق عـدة أهـداف مـن إعـادة تفعيـل دور مجلـس التعـاون الخليجـي 
لتحالـف خليجـي  األهـداف قيادتهـا  تلـك  يأتـي فـي مقدمـة  أعضائـه،  لتحالـف خليجـي وتقويـة عالقاتهـا مـع  األهـداف قيادتهـا  تلـك  يأتـي فـي مقدمـة  أعضائـه،  وتقويـة عالقاتهـا مـع 
تطويـر  إلـى  باإلضافـة  إيـران،  لمواجهـة  موحـدة  خارجيـة  سياسـة  علـى  ومتوافـق  تطويـر متماسـك  إلـى  باإلضافـة  إيـران،  لمواجهـة  موحـدة  خارجيـة  سياسـة  علـى  ومتوافـق  متماسـك 
العالقـات والروابـط االقتصاديـة للسـعودية مـع باقـي دول الخليـج العربيـة. فـي نفـس الوقـت، العالقـات والروابـط االقتصاديـة للسـعودية مـع باقـي دول الخليـج العربيـة. فـي نفـس الوقـت، 
ُيقـدم مجلـس التعـاون الخليجـي فـي هيئتـه الجديـدة كتحالـف إقليمـي يسـتعيد نفـوذه صـورة ُيقـدم مجلـس التعـاون الخليجـي فـي هيئتـه الجديـدة كتحالـف إقليمـي يسـتعيد نفـوذه صـورة 
مغايرة لولي العهد السـعودي محمد بن سـلمان، حيث ُيبِرز دوره في إعادة الفاعلية للمجلس مغايرة لولي العهد السـعودي محمد بن سـلمان، حيث ُيبِرز دوره في إعادة الفاعلية للمجلس 
وقدرتـه علـى إبقـاء السـعودية كقـوة إقليمية فاعلـة ومؤثرة في محيطها، ممـا يعزز موقعه وقدرتـه علـى إبقـاء السـعودية كقـوة إقليمية فاعلـة ومؤثرة في محيطها، ممـا يعزز موقعه 
كقائد سياسـي ويسـاهم في قطع العزلة الدبلوماسـية المفروضة عليه من اإلدارة األمريكية. كقائد سياسـي ويسـاهم في قطع العزلة الدبلوماسـية المفروضة عليه من اإلدارة األمريكية. 
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ص 02 بالرغم من وجود فرص لتعزيز العالقات ومزيد من التعاون والتنسـيق بين دول الخليج العربية، بالرغم من وجود فرص لتعزيز العالقات ومزيد من التعاون والتنسـيق بين دول الخليج العربية، 
ولكـن يقابلهـا فـي الوقـت نفسـه مجموعـة مـن التحديـات تعيـق اسـتعادة مجلس التعـاون الخليجي ولكـن يقابلهـا فـي الوقـت نفسـه مجموعـة مـن التحديـات تعيـق اسـتعادة مجلس التعـاون الخليجي 
لـدوره وتأثيـره علـى المـدى المنظـور، حيـث لـم تطـَو صفحـة األزمـة الخليجيـة تمامـا خاصـة فيمـا لـدوره وتأثيـره علـى المـدى المنظـور، حيـث لـم تطـَو صفحـة األزمـة الخليجيـة تمامـا خاصـة فيمـا 
يتعلـق بالعالقـات بيـن قطـر والبحريـن، وبدرجـة أقـل بيـن قطـر واإلمـارات. واألهـم مـن ذلـك، أن يتعلـق بالعالقـات بيـن قطـر والبحريـن، وبدرجـة أقـل بيـن قطـر واإلمـارات. واألهـم مـن ذلـك، أن 
العالقـات بيـن دول الخليـج مازالـت تسـتند بصـورة أكبـر علـى أسـس مـن التفاهمـات الثنائيـة وليسـت العالقـات بيـن دول الخليـج مازالـت تسـتند بصـورة أكبـر علـى أسـس مـن التفاهمـات الثنائيـة وليسـت 
االتفاقـات علـى مسـتوى منظمـة مجلـس التعـاون. كمـا ال زال هنـاك اختالفـات أيدولوجيـة وتنافـس االتفاقـات علـى مسـتوى منظمـة مجلـس التعـاون. كمـا ال زال هنـاك اختالفـات أيدولوجيـة وتنافـس 
جيوسياسـي بشـأن قضايـا إقليميـة بيـن قطـر مـن جهة وبين السـعودية واإلمارات مـن جهة أخرى. جيوسياسـي بشـأن قضايـا إقليميـة بيـن قطـر مـن جهة وبين السـعودية واإلمارات مـن جهة أخرى. 
باإلضافـة إلـى وجـود منافسـة اقتصاديـة متناميـة بيـن السـعودية واإلمـارات، كمـا بيـن اإلمـارات باإلضافـة إلـى وجـود منافسـة اقتصاديـة متناميـة بيـن السـعودية واإلمـارات، كمـا بيـن اإلمـارات 
وقطـر، ممـا يجعـل احتمـاالت التوتـر قائمـة وغيـر مسـتبعدة. فـي ظل تلـك المعطيات سـيكون من وقطـر، ممـا يجعـل احتمـاالت التوتـر قائمـة وغيـر مسـتبعدة. فـي ظل تلـك المعطيات سـيكون من 
المرجـح فـي أحسـن األحـوال التوصـل إلى تفاهمات تعيد تماسـك كتلة مجلـس التعاون الخليجي إلي المرجـح فـي أحسـن األحـوال التوصـل إلى تفاهمات تعيد تماسـك كتلة مجلـس التعاون الخليجي إلي 

مـا قبـل حقبـة الربيـع العربـي، وليـس تعزيـزه كمحـور عمـل إقليمـي متجانـس.مـا قبـل حقبـة الربيـع العربـي، وليـس تعزيـزه كمحـور عمـل إقليمـي متجانـس.

التحليل 
يتبع:

العدد 32  •  16 ديسمبر 2021 سياقات


