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أكد تضارب مواعيد عقد القمة الخليجية - األمريكية.. د. ماجد األنصاري لـ ء:

السعودية أكثر مرونة من اإلمارات لحل األزمة الخليجية
الخالف السعودي اإلماراتي يفتح املجال 

لحل مباشر بني الدوحة والرياض 
عدم تجديد دعوة القيادة اإلماراتية لزيارة 
واشنطن يؤشر لتغييب أبوظبي عن الحل

ترامب شكر صاحب السمو 
على اهتمامه بحل األزمة الخليجية

ــي تـــصـــريـــحـــات لــــــــ"�" أن   أكـــــد األنـــــصـــــاري فــ

 هاتفًيا مع صاحب السمو 
ً
ترامب أجرى اتصاال

وجه فيه الشكر لسموه الهتمامه والتزامه بدعم 

حل األزمة الخليجية، موضًحا أن هذا االتصال 

جـــــاء قــبــيــل إعــــــالن تـــأجـــيـــل الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة- 

األمــريــكــيــة املــرتــقــبــة فـــي شــهــر مـــايـــو، إلـــى شهر 

ســبــتــمــبــر الـــقـــادم، وهــــذا مـــا أكـــد عــلــيــه أكــثــر من 

مسؤول أمريكي. 

وتــابــع األنــصــاري، إن تــرامــب أبلغ ولــي العاهل 

الــســعــودي فــي اتــصــال هــاتــفــي أيــضــا، اهتمامه 

ا إلى أن االتصال 
ً
وحرصه على حل األزمــة، الفت

ناقش جميع قضايا املنطقة، بما في ذلك األزمة 

الخليجية وفرص حلها.

◄ موعد القمة
وكــشــف األنـــصـــاري، عــن صــــدور تــصــريــح أمــس 

من مصدر داخــل اإلدارة األمريكية مختلف عن 

السابق، يشير إلى بوادر عقد القمة الخليجية - 

االمريكية، لكنه قال إن هناك اتفاقا على إرجاء 

عقد القمة إلى ما بعد شهر يونيو؛ حتى تكون 

هـــنـــاك فـــرصـــة لــلــتــوصــل إلــــى حـــل مــــرض لــكــافــة 

ــد الــتــزام  ــه أكـ ــا أن املـــصـــدر ذاتــ
ً
األطــــــراف، مــضــيــف

الرئيس تــرامــب بإيجاد حــل لــألزمــة الخليجية 

خــــالل الــشــهــر الـــحـــالـــي. وأشـــــار األنــــصــــاري إلــى 

عدم وجود بوادر لحل األزمة، رغم أن اسم قطر 

يــتــرددان بشكل كبير، وان  والسعودية أصبحا 

هــنــاك شــكــرًا لــصــاحــب الــســمــو مـــن قــبــل اإلدارة 

األمــريــكــيــة، لــجــهــود قــطــر فــي مكافحة اإلرهـــاب 

والسعي لحل قضايا املنطقة، بحسب ما نسمع 

ا أن هناك تكهنات عن مرونة في 
ً
ويتردد، مضيف

املــوقــف الــســعــودي، فــي مقابل تغييب اإلمـــارات 

عــن املــشــهــد، خــاصــة فــي ظــل عــدم تجديد دعــوة 

ولـــي عــهــد اإلمـــــارات لـــزيـــارة الـــواليـــات املــتــحــدة، 

وهـــو مــا يــشــيــر إلـــى وجــــود مــعــارضــة إمــاراتــيــة 

ا، بينما هناك مرونة 
ً

لحل األزمة بشكل كبير جد

من الجانب السعودي، كما تفهم ذلك الواليات 

املتحدة.

◄ إمكانية حل األزمة
ورجــح أن تؤثر الــزيــارات والــلــقــاءات املتواصلة 

لــلــواليــات املــتــحــدة، عــلــى إمــكــانــيــة حـــل األزمــــة، 

ــتــــردد عــــن وجــــــود خـــالف  ــا يــ ــة فــــي ظــــل مــ خـــاصـ

ا أن هــذا األمــر إذا تأكد 
ً

سعودي إمــاراتــي، مؤكد

فإنه سيخفف حــدة األزمـــة، ويفتح املــجــال أمــام 

ا عن 
ً

حـــل مــبــاشــر بـــني قــطــر والــســعــوديــة بــعــيــد

ــد يـــكـــون مــجــرد  ــذا قـ ــا إلــــى أن هــ ـ
ً
ــت اإلمــــــــارات، الفـ

ــع عــلــى األرض، أو  ــ ــه أي واقـ لـ تــكــهــنــات ولـــيـــس 

بــــني اإلمـــــــارات  تــــوزيــــع أدوار  ــكـــون مـــجـــرد  يـ أن 

والسعودية. 

وكـــان الرئيس األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب تدخل 

عــدة مــرات لحل االزمـــة الخليجية فــي بدايتها، 

حيث بــادر باالتصال بحضرة صاحب السمو 

ــيـــر الــبــالد  الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـ

املفدى، وأبــدى استعداده للتوسط لحل األزمة، 

ثــم بــعــدهــا مــبــاشــرة جـــرى اتــصــال بــني صاحب 

الــســمــو وولـــي الــعــهــد الــســعــودي، أعــلــن فــيــه عن 

بدء إجراءات لحل األزمة، عبر تكليف مبعوثني 

من الجانبني القطري والسعودي لبحث النقاط 

الــخــالفــيــة والــتــوصــل إلـــى حــلــهــا، ولــكــن ســرعــان 

مــا تــنــكــرت الــريــاض لــهــذا األمــــر، مــن خـــالل نفي 

اإلعـــالم الــســعــودي حـــدوث اتــصــال بــني صاحب 

الــســمــو وولـــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، األمـــــر الـــذي 

أرجـــعـــه الــبــعــض لـــدخـــول أبــوظــبــي عــلــى الــخــط 

وإفشال محاولة حل األزمة.

◄ اإلمارات أساس األزمة
ويــرى مراقبون أن اإلمـــارات تعد أســاس األزمــة 

الــخــلــيــجــيــة، حــيــث أكــــدوا أن كــل الــوقــائــع تشير 

إلى أنها هي أساس املشكلة وهي من افتعلتها 

بــهــدف كــبــح مــســيــرة الــتــنــمــيــة اإلقــتــصــاديــة في 

قطر، ولــوقــف نجاحات الدبلوماسية القطرية 

الــذكــيــة الــتــي أصــبــحــت تــنــافــس الــــدول الــكــبــرى، 

وكذلك لكف يد قطر املمدودة بالخير للشعوب 

ــذا مــا  ــ ــالـــي هـ ــتـ ــالـ ــع، وبـ ــمــ الـــعـــربـــيـــة والــــعــــالــــم أجــ

يجعلها تقف حجر عثرة في طريق حلها، من 

خـــالل إصـــرارهـــا عــلــى ضــــرورة إبــقــاء الــحــصــار، 

وعدم التوصل إلى حل لألزمة. 

مصدر أمريكي: إرجاء القمة الخليجية 
للتوصل لحل مرٍض لكافة األطراف

مراقبون يعتبرون أبوظبي أساس األزمة 
وحجر عثرة في طريق حلها

عبدالحميد قطب

قال الدكتور ماجد األنصاري، أستاذ علم االجتماع السياسي 
بجامعة قطر، إن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أجرى في 
يومني متتاليني اتصالني هاتفيني مع حضرة صاحب السمو، 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد املفدى، ومع ولي العهد 
السعودي، وذلك لبحث األزمة الخليجية، وسبل حلها في ضوء 
تصريحات لبعض املسؤولني األمريكيني عن رغبة الرئيس 

األمريكي إلنهائها.

¶  منتجع كامب ديفيد يترقب 
القمة الخليجية األمريكية 

¶   ترامب أشاد بموقف 
صاحب السمو من األزمة 

الخليجية وسعيه لحلها  

 اإلمارات أفشلت املساعي األمريكية لحل األزمة في وقت مبكر 

¶  د. ماجد األنصاري   


