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اإله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء

إىل من ال ميكن للكلمات أن تويف حقهما و ال لألرقام أن حتصي فضائلهما ،أغلى ما يف الوجود
أمي وأيب أدامهما اهلل يل
إىل سندي ومالذي يف ىذه الدنيا ،من تطلعوا لنجاحي بنظرات األمل إخويت
إىل ك ـافة أساتذيت وزمالئي طيلة مشواري الدراسي من أيام ادلدرسة إىل مدرجات اجلامعة
إىل ك ـ ـل من أحبوين يف اهلل وأحببتهم فيو وكل من متنوا يل اخلري
أىدي ما وفقين إليو ريب ردا للجميل الذي امحلو
ذلم مجيعاً.
الطالبة :صباح كزيز

شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـر وتـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ــر

بعد محد اهلل عز وجل والثناء عليو على عظيم فضلو وكثري عطاءه ألن وفقني ﻹمتام ىذا
العمل  ،أتوجو خبالص الشكر واالمتنان إىل مشرف الرسالة الدكتور عبد العظيم بن الصغري ،الذي
تفضل برعايتو وتأطريه ذلذه الدراسة وعلى ما قدمو من وقت وجهد يف سبيل إخراجها يف أحسن
صورة ،فكان ﻹرشاداتو وتوجيهاتو العلمية األثر الكبري يف دعم وتوجيو العمل هبذه الصيغة؛ فكل
العرفان والتقدير لك أستاذي الفاضل ،جعلها اهلل لك يف موازين احلسنات.
كما ال يفوتين أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إىل أساتذيت الكرام أعضاء جلنة ادلناقشة كل
بامسو ،الذين نلت شرف مناقشتهم ذلذا العمل؛ فشكرا على تفضلهم وقبوذلم مناقشة ىذه ادلذكرة
وعلى رلهوداهتم ادلبذولة و توجهاهتم وآرائهم القيمة اليت أفادت وأثرت الدراسة.
شكر موصول كذلك إىل كافة أعضاء ىيئة التدريس األفاضل يف قسم العلوم السياسية
جبامعة زلمد خيضر بسكرة ،الذين حظيت بفرصة تكويين على يدىم يف مرحلة التدرج وما بعد
التدرج .
إىل كل من شجعين وساندين وقدم يل يد العون وادلساعدة والنصح وادلشورة لكم خالص
شكري وامتناين .

الطالبة :صباح كزيز

مقدمة

تقوم السياسة الخارجية عمى مبدأ تحقيق المصالح عبر إدراك مصادر القوة وتبيان األىداف التي
تسعى النخب الحاكمة إلى تحقيقيا من خالل سموكيا السياسي في البيئة الدولية ،وعميو ترتبط السياسة
الخارجية بحجم اإلمكانيات الذاتية وحجم الطموح السياسي ،إلى جانب تأثر عوامل البيئة الخارجية من قوى
ومواقف ومتغيرات ومصالح ،وتعبر السياسة الخارجية عن مجمل توجيات الدولة تجاه الدول والفواعل
األخرى ،إذ يمكن أن نممس أدوار أية دولة في السياسة الخارجية من خالل مواقفيا وأراءىا في السياسة
العالمية ،وما يجري من أحداث وتطورات في العالم ،وكيف تنظر إلى حاضرىا ومستقبميا وسط كم من
األحداث المتضاربة في خضم التفاعالت اإلقميمية والدولية ،التي من الصعب عمى أي دول ـ ــة النأي بنفسيا
أماميا في الكثير من القضايا والمواقف.
بالنظر لكون دولة قطر إحدى الدول الخميجية التي تنتمي إلى دول العالم الثالث حديثة االستقالل،
إال أنيا تعتبر من الدول النشطة في بيئتيا اإلقميمية والدولية ،وقد كان عام  5991منطمقاً نحو تحول ممموس
في السياسة الخارجية القطرية ،حيث جاءت القيادة السياسية برؤية جديدة تؤسس لنيج جديد في معالجة
القضايا الداخمية ،تتجمى في تبني خيار االنفتاح السياسي ،والمضي في تحقيق اإلنجازات االقتصادية ،نتج
عنو ترسيخ وتثبيت مكانة قطر في المحافل الدولية مما أىميا لالضطالع بدور فاعل ونشط عمى الصعيد
اإلقميمي.
وفي ظل أحداث الحراك الذي شيدتو المنطقة العربية مع نياية عام  ،0252الذي كانت بدايتو من
تونس ومع إتساع رقعـة تأثيره وتداعياتو ،كان ضروريا أمام ىذه التطورات والتأثيرات التي أفرزىا -والتي
مازالت معظم تفاعالتيا لم تنتو بعد  -أن تحظى السياسة الخارجية ليذه الدولة بالـدراسة المعمقة والبحث،
بحيث يمكن لممتتبع السياسات العربية في ظـ ــل غياب كبير لمدول المركزية وخاصة مصر وسوريا ،عن
التأثير في مجرى األحداث أن يمحظ الدور المتزايد والمؤثر الذي لعبتو وال تزال تؤديو قطر عمى المستوى
اإلقميمي في ظل ىذا الحراك.
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أىمية الموضوع:
تكمن أىمية الموضوع في إطار وجود دور قطري متنام في ظل الحراك العربي ،خاصة وأن قطر ىذه
الدولة الصغيرة ارتأت لنفسيا دو ار ال يتناسب مع إمكاناتيا وحجميا وقوتيا ،ومن ىنا تبرز أىمية الدراسة في
كونيا تكشف عن أن الدول الصغيرة  -والتي منيا قطر -ليا نمط مميز لسياستيا الخارجية ،يعكس مخاوفيا،
ومصالحيا ،ويمتاز في جزء كبير منو بغياب تأثير األيديولوجية وغمبة الطابع البراغماتي ،فالدول الصغيرة ليا
وضع مختمف ،سواء عمى مستوى المدركات ،أو عمى مستوى السياسات التي تتبعيا لتحقيق مصالحيا ،وقد
تمكنت قطر نتيجة لصغر حجميا وىيكل اتخاذ القرار من التعامل بسرعة وجرأة مع األحداث المتالحقة ،وىو
ما منحيا ميزة نسبية وفرصة صقل ىذا الدور مستفيدة في ذلك من غياب دور القوى التقميدية في المنطقة
المنشغمة بأوضاعيا الداخمية أو تخشى زعزعة النظام اإلقميمي اليش ،مما يجعل ىذا الدور يستحق البحث
والدراسة.
كما تتمثل األىمية العممية والنظرية لمدراسة في توجو حقل العالقات الدولية نحو المزيد من
التخصص والدقة في توصيف وتحميل التفاعالت الدولية ،حيث بدأت مراكز البحث العالمية تولي اىتماما
ممحوظا بالدراسات والبحوث التي تنصب عمى اإللمام بالسياسة الخارجية لمدول صغيرة الحجم من حيث عدد
سكانيا ومساحتيا الجغرافية لدورىا المتميز ،وكذا أىمية الدراسات والبحوث التي تعنى باإللمام بجوانب
التفاعل المختمفة بين دول العالم أي ما يعرف بالدراسات الجيوية )  ،( Area Studiesحيث نجد العديد من
مراكز األبحاث األكاديمية والعممية في الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا مثال تصرف ميزانيات ضخمة
لدراسة أوضاع الدول الداخمية ومكانتيا داخل النظام الدولي ،كما ىو الشأن بالنسبة لمعيد" بروكنز" ،مركز
الدراسات االستراتيجية والدولية األمريكي والمعيد الفرنسي لمعالقات الدولية ،إضافة إلى الحركية المتنامية
لمخبراء.
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أىداف الدراسة:
ييدف الموضوع المتناول بالدراسة إلى ما يمي:
 -5الوقوف عمى جوانب عدة من السياسة الخارجية القطرية تتعمق بمقوماتيا وأىدافيا وأدواتيا وسموكيا؛
 -0تسعى الدراسة إلى معرفة درجة تفاعل قطر مع محيطيا الخارجي في ظل الحراك الذي تشيده المنطقة
العربية ،حيث تحاول الدراسة باألساس إبراز طبيعة ونوعية ىذا الدور ،من خالل معاينة الجوانب الداخمية
والخارجية التي تسمح بمعرفة جحم تفاعل قطر مع الدائرتين اإلقميمية والدولية؛
 -3تقييم الدور الذي تمعبو قطر من خالل سياستيا الخارجية في سياق الحراك العربي ومحاولة استشراف
مستقبل ىذا الدور.

أسباب اختيار الموضوع:
انتظمت الدوافع البحثية وراء اختيار تحميل دور السياسة الخارجية القطرية في الحراك العربي الراىن
كموضوع ليذه الدراسة في ثنائية االعتبارات الذاتية والموضوعية:
 أسباب ذاتية :تمثمت المبررات الذاتية التي كانت حاف از لمبحث في ىذا الموضوع بالدرجة األولى في
وجود رغبة لمحاولة اإلسيام في سد النقص في األبحاث العممية التي تناولت موضوع السياسة الخارجية
القطرية في ظل الحراك العربي ،وقمة المادة العممية المتخصصة في ىذا اإلطار ،فمن الممكن أن تساىم
ىذه الدراسة  -ولو بالقدر اليسير -في تحقيق تراكم معرفي من شأنو مد العون لمباحثين والمشتغمين في
ميدان السياسة الخارجية ،من أجل صياغة تصور واضح ومتكامل حول النيج الخارجي لدولة قطر.
 أسباب موضوعية :تمثمت المبررات الموضوعية أساسا في:
 محاولة رصد دوافع وأسباب ومأالت ظاىرة الحراك العربي ،نظ اًر لحداثتيا في المنطقة العربية؛ تسميط الضوء عمى الدور القطري المتنامي في ظل الحراك العربي ،خاصة وأن قطر تمك الدولة الصغيرةالواقعة في شرق الجزيرة العربية عمى الخميج العربي ،تعتبر في األوساط البحثية أحد ألغاز التفاعالت
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دور يتعدى بكثير ما تسمح بو
ميا ،لما قد يراه بعض الباحثين من أن قطر قد تكون تمارس ًا
السياسية إقمي ً
إمكانياتيا الجيوسياسية أو حتى كثافتيا البشرية ،ما جعمنا نحاول البحث في مرتكزات السياسة القطرية
وأىم عوامل القوة فييا إضافة إلى توصيف السياسة الخارجية القطرية في الحراك العربي ،ومحاولة
إستشراف مستقبميا خالل المرحمة المقبمة.

أدبيات الدراسة:
اعتمدنا في انجاز ىذه الدراسة عمى جممة من االدبيات نمخصيا في مايمي:
 -1كتاب لـ عبد االلو بالقزيز بعنوان "الربيع العربي الى اين؟"،الصادر عام1111
بحثت الدراسة في طبيعة الحراك العربي ،كما حاولت تحديد مستقبل ىذا الحراك في المنطقة ،وفيما
يخص الدور القطري يرى الباحث أن قطر وضفت ثروتيا المالية لتحقيق رؤية إقميمية وعالمية طموحة ،إلى
جانب األداة االعالمية حيث جسدت قناة الجزيرة مدى عمق وتأثير الدور القطري في الحراك العربي.
 -1مقال لــ ماجد خضير معنون بـ "مقومات السياسة الخارجية القطرية :دراسة في السموك السياسي"،
مجمة دراسات دولية ،العدد.94
ىدفت الدراسة إلى تحميل السموك السياسي الخارجي لقطر ،من ناحية المقومات المالية واالعتبارية
والخارجية ،وتوصمت الدراسة أن تنامي الدور القطري عمى الصعيد اإلقميمي والدولي رغم محدودية امكانياتيا
الجيوبولتيكية يعود إلى اعتماد قطر عمى المقومات االقتصادية واإلعالمية لتنفيذ سموكيا السياسي الخارجي.
 -3مقال لـ أثير ناظم عبد الواحد بعنوان "دور السياسة الخارجية القطرية في ظل االزمات العربية
واالقميمية" ،مجمة دراسات دولية ،العدد.93
سعت الدراسة لموقوف عمى معطيات السياسة الخارجية القطرية في إطار عالقاتيا اإلقميمية والدولية،
مع تحميل مضمون الخطاب السياسي لقيادتيا ،وتوضيح العوامل الدافعة لتبني سياسة خارجية مستقمة عمى
االنتماء الخميجي والعربي ،كما تناولت الدراسة الوساطات والمبادرات القطرية في عدد من االزمات العربية.
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 -9مقال لـ فاطمة مساعيد ،معنون "مستقبل الدور االقميمي القطري في ظل الثورات العربية" ،مجمة دفاتر
السياسة والقانون ،العدد.11
تبحث ىذه الدراسة في المقومات الموضوعية والذاتية التي ساىمت في تنامي الدور القطري وتشمل
األداة اإل عالمية والمقومات االقتصادية والثقافة السياسية لصانع القرار ،باإلضافة لمبحث في مستقبل الدور
القطري بعد تسميم السمطة من األمير" حمد بن خميفة ال ثاني" إلى ابنو األمير" تميم بن حمد بن خميفة آل
ثاني" في ظل تطورات الوضع بالمنطقة العربية.
 -5رسالة ماجستير لـ منذر أحمد زكي شراب معنونة بـ "السياسة الخارجية القطرية في ظل التحوالت
السياسية العربية" ،1111 -1113 ،جامعة بغداد.
سعت الدراسة لتسميط الضوء عمى تعاظم وتنامي دور قطر في المنطقة ،وتوصمت إلى أن السياسية
القطرية اتسمت بالمبادرة والسرعة والمفاجأة ولعل ىذه السياسية تتشكل في مواقف قطرية إنسانية أو سياسية
في قضايا مثل :حرب لبنان عام  ،0222والعدوان اإلسرائيمي عمى غزة عامي  ،0229- 0222و ِ
الحراك
العربي منذ أواخر العام  ،0252إضافة إلى دور اإلعالمي عبر قناة الجزيرة الذي يمكن قطر من إمتالك
نفوذ داخل الشارع العربي.
 -6رسالة ماجستير لـ محمود سمير الرنتيسي الموسومة "السياسة الخارجية القطرية تجاه بمدان الربيع
العربي والقضية الفمسطينية" ،جامعة االقصى.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مقومات السياسة الخارجية القطرية والوقوف عمى مرتكزاتيا وأىدافيا
وأدواتيا وأىم سماتيا في ظل بروز الدور القطري تجاه بمدان الربيع العربي والقضية الفمسطينية وتخمص
الدراسة إلى أن الممارسة السياسية لقطر إرتكزت عمى عدد من االستراتيجيات السياسة محاولة التحرك في
المساحات المتاحة ليا بما يرفع من مكانتيا مستثمرة الفرص التي سنحت ليا في ظل الربيع العربي كما مثل
الدور القطري في القضية الفمسطينية عامال لدخول قطر لممفات إقميمية أخرى.
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 - 7دراسة لمباحث كريستيان كوتس أولريكسن  Kristian Coates Ulrichsenالموسومة بـ "قطر
والربيع العربي :الدوافع السياسية والمضاعفات االقميمية" "Qatar and the Arab Spring: Policy
"Drivers and Régional Implications

ىدفت الدراسة إلى تحميل أىم التغييرات التي طرأت عمى السياسة الخارجية القطرية تزامنا مع الحراك
العربي ،محاوال الباحث إستشراف مستقبل ىذه السياسة والتغيرات المحتممة بشأنيا خالل المرحمة المقبمة،
حيث بدت قطر خالل المرحمة السابقة تتخذ خيارات تحتوي في نظر الكثيرين عمى قدر كبير من المخاطرة
خاصة بعد التعثر الكبير في مسيرة الحراك العربي.
تأتي دراستنا كإضافة لما سبق من دراسات وأبحاث ،مع محاولة استدراك الجوانب التي تم أغفاليا،
فالدراسات السابقة اختمفت وتعددت وجياتيا ،حيث تناول كال منيا السياسية الخارجية القطرية من زاوية
معينو ،كما أن البعض منيا تناول السياسة الخارجية دون ربطيا بالحراك العربي كدراسة ماجد
خضير(مقومات السياسة الخارجية القطرية :دراسة في السموك السياسي) ،ودراسة أثير ناظم عبد الواحد (دور
السياسة الخارجية القطرية في ظل االزمات العربية واالقميمية ) ،ومن خالل ما سبق تتحدد دراستنا في
محاولة بناء رؤية شاممة عن الدور القطري في الحراك العربي ،وتحديد دوافع ىذا الدور ،والوقوف عمى
طبيعة التوجيات الدولية التي تحرك السياسة الخارجية القطرية مع محاولة تحميل مخرجات تمك السياسة
ورصد تداعيات الحراك العربي عمييا.

حدود الدراسة:
استجابة لطبيعة الموضوع المتناول بالدراسة والتحميل فقد ارتأينا معالجتو ضمن مجالين زماني ومكاني تم
تحديدىما عمى النحو التالي:

و
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 المجال الزماني :تغطي الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من عام  0252إلى غاية العام  ، 0252وىيالفترة التي شيدت فييا المنطقة العربية حراكا سياسيا بدأ من تونس ثم امتد ليشمل دوال عربية عديدة كمصر،
اليمن ،سوريا.
 المجال المكاني :يمكن تحديد المجال الجغرافي لمدراسة في دولة قطر بالتحديد كونيا محور الدراسة معبعض بمدان العربية التي شيدت حراكا سياسيا لمتركيز عمى الدور القطري بيذه الدول.

إشكالية الدراسة:
بالنظر لمديناميكية التي اتسمت بيا السياسة الخارجية القطرية في الكثير من الممفات في ظل الحراك
العربي ،وباعتبار أن قطر تعد مثاال بار از لدولة عربية صغيرة تمارس دو ار فاعال عمى المستوي اإلقميمي،
يطرح الدور القطري المتصاعد في المنطقة العربية نفسو داخل األوساط البحثية ويثير الكثير من التساؤالت
حول أسبابو ومرتكزاتو ،خاصة في ظل افتقاد قطر لكثير من المقومات التي تؤىميا لمعب دور مؤثر عمى
المستوى اإلقميمي أو الدولي األمر الذي استدعى إخضاع ىذه السياسية لمدراسة والبحث لمحاولة فيم طبيعة
ىذا الدور وبالتالي معرفة أىم المتغيرات المتحكمة في تحديد السياسة الخارجية القطرية في ظل الحراك
بناء عمى ذلك تتحدد إشكالية الدراسة في:
الراىنً ،
 ما طبيعة الدور الذي تمعبو السياسة الخارجية القطرية في ظل الحراك العربي الراىن ؟ويتفرع عن ىذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
-5ما ىي التصورات التي تنطمق منيا قطر في تحديد دورىا الخارجي؟
 -1كيف تفاعمت السياسة الخارجية القطرية مع محيطيا الخارجي في ظل الحراك العربي؟
 -3ما ىو مستقبل الدور القطري الخارجي في ظل تداعيات الحراك العربي؟

ز
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فرضيات الدراسة:
تتجمى أىمية الفروض في البحوث العممية في أنيا توجو الباحث إلى عدد من الحقائق التي يجب أن
يبحث عنيا في دراستو بدالً من تثبيت جيوده من دون فروض محددة ،كما تساعده عمى الكشف عن
العالقات التي تقوم بين الظواىر التي يدرسيا في تخصصو ،لذا تم وضع مجموعة من الفرضيات التي
تنسجم مع أىداف الدراسة ،عمى النحو اآلتي:
 -5يتحدد دور السياسة الخارجية القطرية في ظل الحراك العربي بطموح النخبة الحاكمة ورغبتيا في تحقيق
المكانة اإلقميمية؛
 -0يرتبط تصاعد دور السياسة الخارجية القطرية تجاه بمدان الحراك العربي بتراجع وغياب في أدوار الدول
العربية المحورية بالمنطقة؛
 -3يرتبط نجاح السياسة الخارجية القطرية في ممارسة دور نشط رغم محدودية امكانياتيا الجيوبولتيكية
بالتوظيف الجيد لألداة المالية في تنفيذ سموكيا الخارجي.

المقاربة المنيجية لمدراسة:
بغرض تحميل الموضوع ومعالجتو تم االستعانة في ىذه الدراسة بالمقاربة المنيجية التالية:
 أداة تحميل المضمون  :Analyse de Contenuوذلك لجمع وتحميل البيانات والمعطيات المتوفرة كتحميلاألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي ساىمت في قيام الحراك الذي شيدتو المنطقة العربية
إضافة إلى تحميل الخطابات والمواقف القطرية في ظل الحراك العربي .
 إقتراب صنع القرار  :Decision-making Approachيفيد اإلقتراب في دراسة آليات صنع القرارالسياسي وما الثوابت التي يضعيا صانع القرار في اعتباره عند دراسة أولويات البدائل المطروحة عمى
الواقع السياسي اإلقميمي أو الدولي والتي يعالج من خالليا القضايا التي تواجو دولتو ،وفي ىذه الدراسة

ح
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سيتم استخدام اقتراب اتخاذ القرار لدراسة تأثير البيئة اإلقميمية في صنع السياسة الخارجية القطرية
والتعرف سموك القيادة القطرية.
 اإلقتراب النسقي  :Systhémic Approachالذي يساعد عمى إدراك العوامل المساىمة في عممية صنعالقرار الخارجي ،وتأثير ذلك عمى تفاعل دولة قطر مع محيطيا اإلقميمي ،وبالتالي فيم المحددات العامة
لمسموك الخارجي ،وعمى سبيل المثال ،رصد تأثير العوامل الداخمية والخارجية في السموك الخارجي لدولة
قطر ،خاصة في ظل التداعيات وتطورات المتزايدة لمحراك العربي.
 إقتراب الدور :Role Approachيقوم ىذا االقتراب حسب كالفي ىولستي ) ،(Kalevi Holstiعمىمتغيرين أساسيين ىما :إدراك أو تصور صانع القرار لمدور(  )Role Conceptionوأداء صانع القرار
لمدور ) (Role Performanceألن الدور ال ينصرف إلى مجرد تصور صانع السياسة الخارجية ليذا
الدور فحسب بل يشمل أيضا كيفية ممارستو خارجيا ،ويمثل الدور إقترابا ىاما لتحميل السياسية الخارجية
بوجو عام والسياسية الخارجية في الدول النامية  -ومن بينيا الدول العربية -بوجو خاص ،بالنظر إلي
الدور الشخصي اليام الذي تمارسو القيادة الحاكمة في أي من ىذه النظم األخيرة ،ليذا سيتم في ىذه
الدراسة االستعانة بيذا اإلقتراب لمعرفة دور القيادة السياسة في ممارسة الدور الخارجي لقطر.

ىيكمة الدراسة:
في محاولة لإلجابة عمى اإلشكالية واثبات أو نفي فروض الدراسة قسم الموضوع إلى ثالث فصول
وفقا لمخطة التالية:
جاء الفصل األول :موسوم بـ اإلطار المفاىيمي والنظري لمدراسة ،ألن الخوض في أي موضوع أو
ظاىرة في العالقات الدولية تستدعي الرجوع إلى الخمفية المعرفية والفكرية والمرجعية النظرية ليا ،أي أن
ىناك عالقة تالزمية بين الجانب المفاىيمي والنظري من جية ،والواقع العممي من جية أخرى ويعتبر فيم
وتحميل ىذه العالقة السبيل الى الحقيقة العممية المبنية عمى التفسير العممي لموضوع الدراسة واستجابة لذلك
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تضمن ىذا الفصل ثالث مباحث ،تناول األول ضبط مفاىيمي لمصطمحات الدراسة ،وخصص الثاني
لممقتربات النظرية المفسرة لمسياسة الخارجية القطرية ،أما الثالث تم التطرق فيو إلى مرتكزات السياسات
الخارجية القطرية.
بينما جاء الفصل الثاني معنون بـ تفاعالت السياسية الخارجية القطرية تجاه بمدان الحراك العربي،
ىذا ألنو خصص لعرض جزئية بحثية أساسية ،حيث جسد ىذا الفصل االنتقال إلى الجانب العممي من
الدراسة "الذي يقوم فيو الباحث باإلنجاز التطبيقي لتصوره النظري لمدراسة" ،واستجابة لذلك تناول أربع
مباحث ،األول الحراك بالمنطقة العربية (الدوافع ،الخصائص ،النتائج)  ،الثاني السياسة الخارجية القطرية
تجاه الحراك العربي في شمال إفريقيا وتناول الثالث السياسة الخارجية القطرية تجاه الحراك في البمدان
العربية في أسيا ،أما المبحث الرابع فقد خصص لتقييم الدور القطري في ظل المرحمة الراىنة من الحراك
العربي .
أما بالنسبة لمفصل الثالث فقد جاء موسوم بـ تداعيات الحراك العربي عمى السياسة الخارجية القطرية
تجاه محيطيا اإلقميمي والدولي ،ىذا ألنو خصص لرصد أثر الحراك العربي عمى الدور القطري ومحاولة
تقديم تصورات مستقبمية لمسياسة الخارجية القطرية في ظل ىذه التداعيات ،وتندرج ضمنو ثالث مباحث،
األول تداعيات الحراك العربي عمى تفاعالت سياسة قطر اإلقميمية ،والثاني تداعيات الحراك العربي عمى
عالقات قطر مع القوى الدولية ،بينما خصص الثالث لمحاولة تحديد المسارات المستقبمية لمدور القطري في
ظل تداعيات الحراك العربي .

الصعوبات البحثية:
تمثمت الصعوبات الرئيسية أثناء انجاز ىذه الدراسة في الحداثة العممية لمموضوع وقمة الدراسات السابقة
المتخصصة خاصة من فئة الكتب ،الذي شكل عناء في جمع أجزاء الموضوع من مضامينيا المتفرقة فيما
توفر من كتب عمى قمتيا والتي كانت في أغمبيا عبارة عن اشارات عابرة دون تحميل مستفيض وىو ما ألجأنا
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إ لى صيغة التركيب عن طريق االقتباس غير مباشر من المادة البحثية المتوفرة من مقاالت والبحث
االلكتروني ،األمر الذي حال دون االلمام الكافي بالموضوع وتغطية جميع جوانبو مما يجعمو بحاجة إلى
دراسات إضافية وبحوث مستفيضة.

ك
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الفصل األول :

تمييد:

ييتـ ىذا الفصؿ باألساس بالتبرير النظري لمدراسة ،سواء فيما يتعمؽ ببناء الدراسة أو مضمونيا أو
كيفية التعامؿ مع المعطيات المتاحة وتنظيميا وترتيبيا وتوظيفيا بالشكؿ الذي يمكف مف الوصوؿ إلى حقائؽ
موضوعية عف الموضوع محؿ الدراسة.
وتكرر في ثنايا البحث،
كما أنو في أي بحث عممي ينبغي تحديد مجموعة المفاىيـ التي ستستخدـ ّ
فالمفيوـ ىو القاعدة االمبريقية لمعمـ ،ولذلؾ تعتبر المفاىيـ مف العناصر األساسية في أي بحث عممي والتي
يتوجب تحديدىا وتحييدىا عف غيرىا مف المفاىيـ ،بحيث يكوف اليدؼ المبتغى مف وراء تحديد المفاىيـ
معرفة معانييا ومضامينيا ،في حيف يكوف الغرض مف تحييدىا التميز بيف المفاىيـ موضوع الدراسة وغيرىا
مف المفاىيـ التي تبدو مف الوىمة األولى أنيا مرادفة أو تحمؿ نفس المعنى.
استكماال لئلطار النظري لموضوع الدراسة سيتـ االستعانة ببعض المقاربات النظرية مف أجؿ فيـ
سموؾ السياسة الخارجية القطرية ،كمقاربة القوة الناعمة والمقاربة البراغماتية واقتراب الدور ،كما سيتـ أيضا
في ىذا الفصؿ التعريؼ بمرتكزات السياسة الخارجية القطرية عبر الوقوؼ عمى مقومات وأىداؼ ىذه
السياسة وأدواتيا ،وذلؾ لفيـ سموؾ دولة قطر خارجيا ومعرفة المقومات التي ساىمت في تنامي الدور
الخارجي ليا.
استجابة لذلؾ تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث :األوؿ تناوؿ ضبط مف ػػاىيمي لمصطمحػػات
الػ ػػدراسة؛ والثاني األطر النظرية المفسرة لمسياسة الخارجية لدولة قطر؛ أما الثالث مرتكزات السياسة الخارجية
القطرية.
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المبحث األول :ضبط مفاىيمي لمصطمحات الدراسة
سيتـ توظّيؼ عدداً مف المصطمحات والمفاىيـ المرتبطة بموضوع الدراسة ،والمتمثمة في مفيوـ الدور
وتوضيح معاني تمؾ المفاىيـ مف خبلؿ تقديـ
والسياسة الخارجية والحراؾ السياسي ،لذلؾ نركز عمى تحدّيد
ّ
مجموعة مف التعاريؼ حاولت االقتراب منيا ،بما يتناسب مع مقتضيات الحاضر وظروفو الراىنة لمحاولة
توصيؼ األحداث كما ىي وتحميميا ووضعيا في سياقاتيا الصحيحة قدر اإلمكاف.
المطمب األول :مفيوم السياسة الخارجية والمفاىيم ذات الصمة
يتميز مفيوـ السياسة الخارجية حالو حاؿ بعض المفاىيـ المطروحة في حقؿ العموـ السياسية ،بعدـ
وجود تعريؼ محدد ومتفؽ عميو مف قبؿ الباحثيف والمختصيف في عمـ السياسة بشكؿ عاـ وحقؿ العبلقات
الدولية بشكؿ خاص ،1عمى الرغـ مف المحاوالت العديدة والمبذولة مف طرؼ الميتميف بموضوع السياسة
الخارجية لمتعريؼ بيا ،وىذا راجع لتعدد الزوايا والرؤى المختمفة لممفكريف ،إضافة إلى ذلؾ ما تأخذه ىذه
الظاىرة مف تشعبات وأنماط وتعدد تجمياتيا مف وحده دولية إلى أخرى ،وتنوع القضايا والمجاالت التي
تواجييا ،األمر الذي يعكس تعقيد ىذه الظاىرة وصعوبة التوصؿ إلى مجموعة األبعاد التي تندرج في إطارىا
والعبلقة بينيا ،ويمكف مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ محاولة عرض مجموعة مف التعاريؼ المتداولة لمسياسة
الخارجية.

2

 -1ى٘١و ثٛػّبِخ ،أِٓ اٌمبهح األٚهث١خ ف ٟاٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ األِو٠ى١خ ثؼل ٔٙب٠خ اٌؾوة اٌجبهكح ،ػٕبثخ ،اٌغيائو :كاه اٌٍٛبَ اٌؼوثٌٍْٕ ٟو
ٚاٌزٛى٠غ.30ٓ ،2011،
 -2وو ُ٠هلِ"،ٌٟٛمبهثخ ِؼوف١خ ِٚفب٘١ّ١خ ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ" ِٓ ،أػّبي اٌٍّزم ٝاٌل " :ٌٟٚكٚه اٌغيائو اإللٍ :ّٟ١اٌّؾلكاد ٚاإلثؼبك"،
اٌّلهٍخ اٌ١ٕٛٛخ اٌؼٍ١ب ٌٍؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ِغ عبِؼخ رجَٗ 29- 28 ،افو.2014ً٠
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الفصل األول :

يقدـ األستاذ جيمس روزنو ( )James N. Rosenauتعريفا لمسياسة الخارجية باعتبارىا" :مجموعة
التصرفات السمطوية التي تتخذىا أو تمتزـ باتخاذىا الحكومات إما لممحافظة عمى الجوانب المرغوب فييا في
البيئة الدولية أو لتغير الجوانب غير المرغوبة".

1

في حيف يشير األستاذ فمدمير سوجاك ( )Vladimir Cojakإلى أف السياسية الخارجية لمدولة" ىي
أساسا نشاط الدولة الموجو نحو تأميف مصالحيا في الدوؿ الخارجية مف خبلؿ العبلقة مع الدوؿ األخرى أو
عناصر الجماعة الدولية األخرى".

2

مف جيتو يفرؽ األستاذ دانيل باب ) (Daniel Pappبيف مفيوـ السياسية الخارجية وعممية السياسة
الخارجية ،فعممية السياسة الخارجية ىي "مجموع منتظـ لؤلفعاؿ التي تتبعيا الدولة في صياغة وتضميف
سياستيا الخارجية" ،أما السياسة الخارجية فتعني "األىداؼ الموجية في شكؿ منتظـ مف األفعاؿ التي تقوـ
بيا الدولة مف أجؿ إنجاز أىداؼ سياستيا الخارجية".

3

فيما يعرؼ األستاذ تشارلز ىيرمان ) (Charles Hermanالسياسة الخارجية عمى أنيا" تمؾ
السموكيات الرسمية المتميزة التي يتبعيا صانعوا القرار الرسميوف في الحكومة أو مف يمثمونيـ ،والتي يقصدوف
بيا التأثير في سموكيات الوحدات الدولية الخارجية".

4

أما األستاذ جزيف فرانكل ) ( frankel .jفيعرفيا عمى أنيا" تمؾ الق اررات واألفعاؿ التي تشمؿ عبلقات
واسعة وذات قيـ والتي تتـ بيف الدولة وباقي الدوؿ األخرى".

5

ويعرؼ األستاذ فاضؿ زكي محمد السياسة الخارجية بأنيا "الخطة التي ترسـ العبلقات الخارجية لدولة
1

-James N. Rosenau, “Comparing Foreign Policies : Why, What, how“, in: James Rosenau ,Comparing Foreign
Policies: theories, finding, methods , New York: SAGE Publications, 1974,P6.

 -2ػبِو ِٖجبػ ،رؾٍ ً١اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ ،اٌغيائو :كاه ِ٘ٛخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ.22ٓ،2010 ،
3

-Daniel Papp, Contemporary International Relations: Framework For Understanding , 4 edition, New York:
Macmillan College Publishing Company, 1994, p139.
4
-Frédéric Charillon , Politique Etranger : Nouveaux Regards , Paris , France: Presses de la Fondation Nationale
des Science Politique, 2002 , p 13 .
5
-frankel .j, The marking of Foreign Policy, London: Oxford University Press ,1963,p1.
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مع غيرىا مف الدوؿ" 1.فيي كحقؿ متميز ضمف العبلقات الدولية تعمؿ عمى دراسة السموؾ والرؤية التي
تتعامؿ بيا الدوؿ تجاه بعضيا في السياسة الدولية.

2

عمى المنواؿ ذاتو يرى نصيؼ يوسؼ حتّى بأف السياسة الخارجية تعرؼ عمى أنيا "سموكية الدولة
تجاه محيطيا الخارجي وقد تكوف ىذه السموكية التي قد تأخذ أشكاالً مختمفة موجية نحو دوؿ أخرى أو نحو
وحدات في المحيط الخارجي مف غير الدوؿ كالمنظمات الدولية وحركات التحرير أو نحو قضية

معينة".3

ما يمكف مبلحظتو عمى ىذه العينة مف التعاريؼ أنيا تنظر إلى السياسة الخارجية عمى أنيا سموكية
الدولة تجاه بيئتيا الدولية والتي قد تأخذ أشكبل مختمفة ،والشيء الذي يؤخذ عمى ىذه النظرة ىو تركيزىا عمى
الدولة كفاعؿ وحيد واغفاليا لموحدات األخرى مف غير الدوؿ ،4في حيف أف ىناؾ مف يقر بأف ممارسة
السياسة الخارجية ليست مقتصرة عمى الدوؿ بؿ تشمؿ الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات اإلقميمية
والمنظمات الدولية بما تممكو مف شخصية اعتبارية ليا سياستيا الخارجية الخاصة التي قد تتفؽ أو تختمؼ
مع الدوؿ التابعة ليا ،وبالتالي نطاؽ وحدات السياسة الخارجية أصبح يشمؿ إلى جانب الدوؿ فاعميف آخريف
ليـ القدرة عمى صياغة سياسة خارجية ،و قد حاوؿ الكثير مف الباحثيف تقديـ تعريؼ محدد ودقيؽ لمسياسة
الخارجية يتجنب التركيز عمى الدولة فقط في تحديد الوحدة الفاعمة في السياسة الخارجية ،فكانت أكثر
شمولية ومف بيف ىذه التعاريؼ:
تعريؼ األستاذ كرستوفر ىيل ( )Chrstopher Hillالذي ينظر لمسياسة لمخارجية عمى أنيا "العبلقات
الرسمية الخارجية التي يقودىا وينظميا فاعؿ مستقؿ في العبلقات الدولية".

5

 -1فب ًٙىاو ،ٟاٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ ٚاثؼبك٘ب ف ٟاٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،ثغلاكِ :طجؼخ ّف١ك.23ٓ،1975،
2

- Juliet kaarbo and others ,The Analysis of Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and international
influences on state behavior, 2nd edition, USA : copress ,2013,p2.

ٔ -3بٕف ٍٛ٠ف ؽز ،ٝإٌظو٠خ ف ٟاٌؼاللبد اٌل١ٌٚخٌ ،جٕبْ :كاه اٌىزبة اٌؼوث. 157ٓ،1985،ٟ
 -4ى٘١و ثٛػّبِخِ ،وعغ ٍبثك.31ٓ ،
5

- Christopher Hill, The Changing Politics of Foreign Policy, London: Palgrave Macmillan, 2003, P3.
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أما األستاذ بالنودا ولتون ( )Blanda Waltonيقدـ تعريؼ لمسياسة الخارجية عمى أنيا "منيج
تخطيط لمعمؿ يطوره صانعو القرار في الدولة تجاه الدوؿ أو الوحدات الدولية األخرى بيدؼ تحقيؽ أىداؼ
محددة في إطار المصمحة الوطنية".

1

ويعرفيا إيفانس ( ) G.Evansوجيفري نيونيان ( )G.Newnhanبأنيا" ذلؾ النشاط المتمثؿ في أفعاؿ
وردود أفعاؿ وتفاعؿ الدوؿ والفواعؿ".

2

ويعتبرىا األستاذ مكقوان ( )P.J.Mcgowanبأنيا "المواقؼ والنشاطات التي مف خبلليا تحاوؿ
المجتمعات المنظمة التعامؿ مع البيئة الخارجية واالستفادة منيا".

3

أما األستاذ محمد السيد سميـ فانو يعرؼ السياسة الخارجية بأنيا ":برنامج العمؿ العمني الذي يختاره
الممثموف الرسميوف لموحدة الدولية مف بيف مجموعة البدائؿ البرنامجية المتاحة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة
في المحيط الدولي".

4

فحيف يعتقد بعض الباحثيف أف التركيز عمى صانع القرار يعد أم ار عمى درجة كبيرة مف األىمية في
تحميؿ السموؾ الخارجي ،وىذا ما يؤكده األستاذ رتشارد سنا يد ) (Richard Snyderالذي يرى أف الدولة تحدد
بصانعي ق ارراتيا مف الرسميف ،ومف ثـ سموؾ الدولة ىو سموؾ الذيف يعمموف باسميا وأف السياسة الخارجية
عبارة عف محصمة الق اررات مف خبلؿ أشخاص يتبوؤوف المناصب الرسمية في الدولة.

5

 -1أسامة الحدي" ،صنع القرار في السياسة الخارجية" .متوفر عمى الرابط االلكتروني:
http://9alam.com/community/threads/sny-alqrar-fi-alsias-alxargi.11890
2- G.Evans, G.Newnhan, the Penguin Dictionary of International Relations , London: Penguin Books, 1998,P.179.
3- P.G .McGowan, "Problems in the Construction of Positive Foreign Policy Theory", in J.Rosenau, Comparing
Foreign Policies: Findings and Methods, New York: Sage Publishers, 1979, p.27

 -4حسف بوقارة  ،السياسة الخارجية :دراسة في عصر التشخيص و االتجاىات النظرية لمتحميؿ ،الجزائر :دار ىومة ،2012 ،ص.17
 -5أؽّل ٔٛه ٞإٌؼ ،ّٟ١اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ ،ػّبْ ،األهكْ :كاه ى٘واْ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.20ٓ ،2010 ،
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كما نجد أف ىناؾ مف يعتبر أف عممية صنع القرار ىي الركيزة األساسية التي يدور حوليا مفيوـ
السياسة الخارجية وىنا يقدـ زايد عبيد اهلل مصباح تعريفا لمسياسة الخارجية عمى أنيا" :كؿ السموكيات اليادفة
والناجمة عف عممية التفاعؿ المتعمقة لعممية صنع القرار الخارجي لموحدة الدولية".

1

مف خبلؿ العرض السابؽ لعدد مف التعاريؼ الواردة في أدبيات السياسة الخارجية وابداء المبلحظات
بشأنيا يمكف محاولة تقديـ تعريؼ إجرائي لمسياسة الخارجية عمى النحو االتي :السياسة الخارجية ىي
مجموعة األفعاؿ وردود األفعاؿ التي تقوـ بيا الوحدة الدولية في البيئة الخارجية بمستوياتيا المختمفة ،سعياً
لتحقيؽ أىدافيا والتكيؼ مع متغيرات ىذه البيئة ،وىذا التعريؼ يشتمؿ عمى أنماط السموؾ الخارجي المختمفة
التي يمكف أف تمارسيا الوحدة الدولية مف خبلؿ سياستيا الخارجية كما أننا نفرؽ في ىذا التعريؼ بيف
المستويات المختمفة لمبيئة الدولية والتي عادة ما تشتمؿ عمى كثير مف المتغيرات التي يتعيف عمى صناع

السياسة الخارجية أخذىا في االعتبار عند وضع ىذه السياسة.
إذاً السياسة الخارجية ىي ":الخطة العمنية التي تحكـ عمؿ الوحدة الدولية مع العالـ الخارجي بما
تممكو مف مبدأ السيادة واإلمكانيات المادية والعسكرية ،وىي ليست مقتصرة عمى الدوؿ بؿ تشمؿ الفواعؿ
األخرى مف غير الدوؿ بما تممكو مف شخصية اعتبارية ليا سياستيا الخارجية الخاصة".
ثانيا :المفاىيم المرتبطة بالسياسة الخارجية
*عبلقة السياسة الخارجية بالسياسة الدولية والعبلقات الدولية:
يشير مفيوـ السياسة الدولية إلى الجوانب السياسية لمعبلقات بيف الدوؿ ،2فالسياسة الخارجية حينما
تخرج وراء حدود الدولة فإنيا تمتقي بغيرىا مف السياسات لمدوؿ األخرى ،وىي تسعى لمبحث عف إنجاز
أىدافيا وقيميا ،والتفاعؿ الناجـ عف ذلؾ يطمؽ عميو مصطمح السياسة الدولية .وفي ىذا الصدد يعرؼ
ِٖ -1جبػ ىا٠ل ػج١ل هللا ،اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خٛ ،واثٌٍ :اٌغبِؼخ اٌّفزٛؽخ.12ٓ ،1994 ،
 -2ػبِو ِٖجبػِ ،وعغ ٍبثك.24ٓ ،
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جوزيف فرانكل ) ( frankel .jالسياسة الدولية بأنيا" تتضمف السياسات الخارجية لمدوؿ في تفاعبلتيـ
المتبادلة ،باإلضافة إلى تفاعبلتيـ مع المنظومة الدولية ككؿ ومع المنظمات الدولية والجماعات االجتماعية
مف غير الدوؿ ،باإلضافة إلى فعؿ المنظومة الدولية والسياسات المحمية لكؿ دولة" .1ومف خبلؿ ىذا
التعريؼ يتبيف بأف السياسة الدولية أشمؿ وأوسع مف السياسة الخارجية ،فالسيػاسة الدولية معنية بالتفاعػبلت
التي تحدث بيف مختمؼ وحدات ومكونات المجتمع الدولي2والتي تأخذ أشكاال مختمفة(سياسة دولية تعاونية،
صراعية ،تكاممية) باإلضافة إلى شموليا فواعؿ مف غير الدوؿ ،بينما السياسة الخارجية تعنى باألفعاؿ وردود
األفعاؿ الناتجة عنيا ،3وبذلؾ تشمؿ السياسة الدولية مجمؿ التفاعبلت السياسية الدولية ،غير أف التفاعبلت
التي تجري عمى الصعيد الدولي ليست سياسية فقط ،إنما ىناؾ أيضا تفاعبلت تشمؿ الجوانب االقتصادية
والعسكرية واالجتماعية والثقافية وغيرىا مف أنواع التفاعبلت التي تكوف في مجمميا ظاىرة العبلقات الدولية،4
حيث تعرؼ األخيرة بأنيا ذلؾ العمـ الذي يدرس العبلقات بيف الدوؿ5مف خبلؿ العبلقات الدبموماسية
والعسكرية واالستراتيجية ،6ومف ىنا يصبح واضحا أف ظاىرة السياسة الدولية ىي جزء مف العبلقات الدولية،7
عمى ىذا األساس يمكف القوؿ أف العبلقات الدولية ىي محصمة لتفاعؿ مجموع السياسات الخارجية لمختمؼ
الوحدات الدولية .لكف ال تقتصر العبلقات الدولية عمى مجرد المجموع الكمي لمسياسة الخارجية لمدوؿ
المتفاعمة ،8كما أف السياسة الخارجية تحضر داخؿ إقميـ الدولة لتحقيؽ أىداؼ خارجية محددة وعادة ما يكوف
صانع القرار عمى عمـ واطبلع بمختمؼ بدائميا واختياراتيا ،أما العبلقات الدولية فيي تقع خارج إقميـ الدولة
ولتحقيؽ أىداؼ عامة وشاممة ،وىي نتيجة تفاعبلت متعددة صراعية وتعاونية لمختمؼ الفواعؿ في النظاـ

ٍ -1ؼل ؽم ٟرٛف١كِ ،جبكئ اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ ،ػّبْ :كاه ٚائً ٌٍْٕو.18-21 ٓ ٓ ،2006 ،3ٛ ،
٘ -2ب ً٠ػجل اٌّْٛ ٌٟٛطِ ،ُٛملِخ ف ٟاٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ ،االهكْ :كاه اٌىٕلٌٍْٕ ٞو ٚاٌزٛى٠غ.13ٓ،2010،
 -3هل ٌٟٛووِ ،ُ٠وعغ ٍبثك.
ِ -4ؾّل اٌَ١ل ٍٍ ،ُ١رؾٍ ً١اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ،2ٛ ،اٌمب٘وحِ :ىزجخ إٌٚٙخ.13ٓ ،1998،
5

- Anne H. Sanokhonov and others, The American Heritage Dictionary of English Language, Third Edition, New
York : Houghton Mifflin Company, 1992, p711.
6
- Chris Brown and Kirsten Ainely, Understanding International Relations . third edition, New York: Palgrave
Macmillan, 2005,p3.

ِ -7ؾّل اٌَ١ل ٍٍٔ ،ُ١فٌ اٌّوعغ.13ٓ ،
 -8هل ٌٟٛوؤ ، ُ٠فٌ اٌّوعغ .
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الدولي ،في ىذا السياؽ يعتقد األستاذ محمد السيد سميـ" أنو إذا كانت السياسة الخارجية تتمثؿ في تمؾ
البرامج التي تنتيجيا وحدة سياسية دولية واحدة ،فإف العبلقات الدولية تمتد إلى مجموع التفاعبلت التي تحدث
بيف وحدتيف أو أكثر ،وىو ما يكرس اختبلفا جوىريا بينيما" ،1وبالتالي العبلقات الدولية أوسع واشمؿ مف
السياسة الخارجية لمدوؿ ،2فإذا كانت السياسة الخارجية تمثؿ جزءا ال يستياف بو مف العبلقات الدولية فإف
األخيرة تتكوف مف التفاعبلت التي تحدثيا القوى األخرى في العبلقات الدولية (منظمات دولية عامة ،منظمات
غير حكومية ،شركات متعددة الجنسيات ،أفراد )...وىذه األطراؼ مجتمعة تفرز متغيرات وظواىر دولية
تخرج عف نطاؽ سيطرة الدوؿ واىتماماتيا القومية ،3كما يمكف القوؿ أف عمـ العبلقػات الدولية يعنى بما ىو
كائف وفقا لممنظور الواقعي أما السياسة الخػارجية فتعنى بما يجب أف يكوف وفقا لممنظور المثالي.

4

*عالقة السياسة الخارجية باالستراتيجية والدبموماسية:
تعتبر السياسة الخارجية إحدى أىـ الركائز التي تعتمد عمييا الدولة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا عبر
وقدرت عمى التأثير ،5وتعد كبل مف
ا
مختمؼ األدوات والوسائؿ وذلؾ مف خبلؿ ما تمتمكو الدولة مف إمكانيات
الدبموماسية واالستراتيجية أدوات تمجأ إلييا الدوؿ لتنفيذ سياستيا الخارجية ،إذ تعتمد األولى عمى اإلقناع بينما
ينطوي عمؿ الثانية عمى استخداـ وسائؿ أخرى قد تكوف عسكرية ،وكبلىما يسعى لتحقيؽ أىداؼ السياسة
الخارجية بأقؿ تكمفة ممكنة .6لقد قاـ الباحث الفرنسي ريمون أرون ( )Raymond Aronبإرساء بناء فكري
ناقش مف خبللو كبل مف متغيري اإلستراتيجية والدبموماسية باعتبارىمػا دالة لوحػدة السػياسة الخارجية وأنيما
وجياف متكامبلف لفف السياسة ،وفف السياسة ىو إدارة التعامػؿ مع الدوؿ األخرى عمى مقتضى المصالح

 -1ؽَ ٓ١ث ٛلبهحِ ،وعغ ٍبثك.13ٓ ،
 -2ػجل إٌبٕو عٕلٌ ،ٟاٌزٕظ١و ف ٟاٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ ث ٓ١االرغب٘بد اٌزفَو٠خ ٚإٌظو٠بد اٌزى١ٔٛخ ،اٌغيائو :كاه اٌقٍل١ٔٚخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ،2007،
ٓ.30
 -3ؽَ ٓ١ث ٛلبهحٔ ،فٌ اٌّوعغ.13ٓ ،
 -4هل ٌٟٛوؤ ،ُ٠فٌ اٌّوعغ.
ٔ -5فٌ اٌّوعغ.
ٍٛ١ِ -6ك اٌؼطو" ،ٞاٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ األِو٠ى١خ رغبٖ أِو٠ىب اٌالر١ٕ١خ ف ٟفزوح ِب ثؼل اٌؾوة اٌجبهك"ِ ،نووح ِبعَز١و ف ٟاٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ
ٚاٌلهاٍبد اإلٍزوار١غ١خ( ،لَُ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ عبِؼخ اٌؾبط ٌقٚو ،ثبرٕخ.10ٓ ،)2008 ،
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الوطنية ،ومف الثابت أف الدبموماسيػة ىي األداة األولى في السياسػة الخارجية لمدوؿ السيمػا في وقت السمـ
أما اإلستػراتيجية فيي تعني فف إدارة العمميات العسكرية أثنػاء الحرب1واستخداـ المعارؾ لموصوؿ لميدؼ
السياسي ، 2لذلؾ ينصرؼ التميز المعتاد بيف السياسة الخارجية والدبموماسية باعتبار االولى تيتـ بما يجب
فعمو ،أما الثانية فيي تيتـ بكيفية عممو ،3وىذا يعنػي أف كبل مف اإلستراتيجية والدبموماسيػة يخضعاف لمسياسة
الخارجية والقادة الدبموماسيوف والعسػكريوف ليسوا إال عمػاال لقادة السياسة الخارجية لحساب تحقيؽ المصمحة
الوطنية .إف اإلستراتيجية تعني فف اإلكراه 4،أما الدبموماسية فتعني فف اإلقناع(مثمما ورد في تعريؼ ريموف
اروف لمدبموماسية) ،5وىما وسيمتاف ليدؼ واحد ىو إخضاع اآلخريف إلرادتنا ،6وبالتالي فنجاعتيما تنعكس
بشكؿ إيجابي عمى السياسة الخارجية وقصػورىما يؤدي إلى ضعؼ السياسة الخارجية وتبعيتيا.
*السياسة الخارجية والسياسة الداخمية:
يقصد بالسياسة الداخمية في أي دولة مجموعة مف المتغيرات والقوى الداخمية التي تؤثر في سموكية
السياسة الخارجية كالنظاـ وطبيعة الحكـ فييا ودور األحزاب السياسية وجماعات الضغط .إف السياسة
الخارجية ىي انعكاس لمسياسة الداخمية ،وبالتػالي عندما تكوف ىذه األخيرة مستقرة ومنسجمة فإف ذلؾ ينعكس
مباشرة عمى استقرار وانسجاـ السياسة الخارجية ،كما أف التأثير متبادؿ بيف السياستيف فقضايا السياسة
الداخمية ليا قابمية االنتشار والتوسع حتى خارج إقميـ الدولة كظاىرة اإلرىاب ،ثـ إف وضع النظاـ الدولي يؤثر
بشكؿ مباشر عمى الوضع الداخمي إما سمبا أو إيجابا ،كامتداد األزمػات االقتصادية الدولية إلى المجتمع
الداخمي وذلؾ بفعؿ عولمة االقتصاديات والثورة اليائمة لممعمومات واالتصاالت ،7كما يظير التداخؿ بينيما
 -1فزؾ١خ إٌجواِٚ ٞٚؾّلٖٔ ،و ِٕٙب ،إٔٛي اٌؼاللبد اٌَ١بٍ١خ اٌل١ٌٚخ ،اإلٍىٕله٠خِْٕ :بح اٌّؼبهف.466-465ٓ ٓ ،1985،
2

- Carl Von Clausewitz, On War ,translated by Michael Howard and peter paret , London: Oxford University press,
2007 , p 123.

ِ -3بهُ ث١زوٕٕ ،غ اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ  ٚاٌّٙبهاد اٌلثٍِٛبٍ١خ( ،روعّخ :اٌّووي اٌضمبفٌٍ ٟزؼو٠ت ٚاٌزوعّخ) ،اٌمب٘وح :كاهاٌىزبة
اٌؾل٠ش.178ٓ ،2009،
 - 4فزؾ١خ إٌجواِٚ ٞٚؾّلٖٔ ،و ِٕٙبٔ ،فٌ اٌّوعغ.466-465ٓ ٓ ،
ْ٘ -5بَ ِؾّل اإلللاؽ ، ٟاٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ ٚاٌّإرّواد اٌل١ٌٚخ ،االٍىٕله٠خِ :إٍَخ ّجبة اٌغبِؼخ.98ٓ،2012 ،
 -6فزؾ١خ إٌجواِٚ ٞٚؾّل ٖٔو ِٕٙبٔ ،فٌ اٌّوعغ.466ٓ ،
 -7هل ٌٟٛووِ ،ُ٠وعغ ٍبثك.
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في أف وضع أىداؼ ومعالـ السياسة الخارجية ال يخرج عف دراسة فاحصة ومعمقة لئلمكانات واألوضاع
الداخمية أي تكييؼ األىداؼ مع الوسائؿ المتوفرة ،ويفترض محممو السياسة الخارجية أف الدولة كمؤسسة
اجتمػاعية تتواجد ضمف بيئتيػف األولى داخمية تتكوف مف الييئات المتواجدة داخؿ اإلقػميـ المسيطر عميو
والثانية خارجية مكونة مف بقية الدوؿ وتفاعػبلتيا معا والدولة تسػعى لمتأثير في كػبل البيئتيف بسياستيف
مختمفتيف ،ففي الحالة األولى الدولة ليا القدرة عمى التحكـ في مجرى األحداث ألنيا تمتمؾ السمطة والوسائؿ،
لكف دوليا ال توجد أي دولة بيذه الوضعية.

1

بالتالي يمكف القوؿ بأف العبلقة بيف السياسة الداخمية والسياسة الخارجية ىي عبلقة تكامؿ وامتداد
الري التقميدي القائؿ بالفصؿ التاـ بيف السياستيف إلى درجة اعتبار أف" السياسة الخارجية تبدأ أيف
عكس أ
تنتيي السياسة الداخمية".

2

1

-Chris brown, understanding international relations ,2nded, London: Palgrave publishers,2001,P75.
-Henry A. Kissinger, Domestic Politics and Foreign Policy, in: James N. Rosenau, Internationa Politics and
Foreign Policy, New York: The Free Press, 1969, p 261.
2

- 22 -

اإلطار المفاهيمي والنظري للدراسة

الفصل األول :

الــمطمب الثاني :مفيوم الــدور الخارجي
يعد مفيوـ الدور ( )Roleمف المفاىيـ المتداولة ليس فقط في العموـ السياسية وانما أيضا في الدراسات
النفسية واالجتماعية والتي تعتبر المجاؿ الحيوي األوؿ لممفيوـ ،1فمفيوـ الدور ذو مرجعية سوسيولوجية
ارتبط مع الجيود العممية المقدمة في عمـ االجتماع التي ركزت عمى العبلقات التفاعمية لمفرد في الوسط
االجتماعي أيف حظي المفيوـ بمكانة مركزية ،2خصوصا مع إسيامات بارسونز( )Parsonsالذي يعتبر
مفيوـ الدور" ذلؾ القطاع مف النسؽ التوجيي الكامؿ لمفرد ،فيو منظـ حوؿ التوقعات المرتبطة بالمستوى
التفاعمي ومندمج في مجموعة خاصة مف المعايير والقيـ التي تحكـ ىذا التفاعؿ مع واحد أو عدة أدوار،
تشكؿ مجموعة التفاعبلت والسموكيات المتكاممة".

3

إال أف مفيوـ الدور مف الناحية السياسية أخذ بعدا تزاوجيا عمى شاكمة الدور الوطني ،الدور السياسي
الخارجي لمدولة ،حيث ظيرت محاوالت متعددة لتوظيؼ المفيوـ في دراسة الظواىر السياسية وتفاعبلت
النظـ السياسية وسموؾ الفاعميف السياسييف ،إذ استخدـ العديد مف الباحثيف االقتراب ومفاىيمو لتحميؿ عممية
التنشئة السياسية أو دراسة الدور السياسي إلحدى وحدات النظاـ أو مؤسساتو الرسمية أو غير الرسمية مف
أحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وغيرىا أو أحد الفاعميف السياسييف ممف يتمتعوف بالقوة السياسية نتيجة
سمطتيـ ومناصبيـ الرسمية ،مثؿ رئيس الدولة أو رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلماف أو نتيجة مصادر
أخرى لمقوة والنفوذ كرجاؿ الديف ،رجاؿ األعماؿ والمثقفيف وغيرىـ.

4

ترتبط السياسة الخارجية بشكؿ جدلي بالدور الذي ترسمو الدولة لنفسيا ،فيناؾ عبلقة جدلية تربط بيف
الدور الذي تضع الدولة نفسيا فيو والقرار السياسي الخارجي الذي تسعى إلى تنفيذه السيما إذا كاف القرار قد
 -1ػجل اٌمبكه كٔلاْ" ،اٌلٚه اٌٖ ٟٕ١ف ٟإٌظبَ اإللٌٍ ّٟ١غٕٛة آٍ١ب ث ٓ١االٍزّواه ٚاٌزغ١و ِ ،"1991نووح ِبعَز١و ف ٟاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ( ،وٍ١خ
اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ عبِؼخ ثبرٕخ.27ٓ ،)2008 ،
ٔ -2فٌ اٌّوعغ.27ٓ ،
3

- Bruce Biddle ,and Edwin Thomas , role theory :concepts and research , New York –London Sydney: willy and
soons,1966, p-7

ِ -4ؾّل ١ٛجَِ ٌٔٛ٠ ،ٟؼٛك" ،ٞالزواة اٌلٚه ف ٟاٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ" ِٓ ،أػّبي اٌٍّزم ٝاٌل :ٌٟٚكٚه اٌغيائو اإللٍ :ّٟ١اٌّؾلكاد ٚاإلثؼبك،
اٌّلهٍخ اٌ١ٕٛٛخ اٌؼٍ١ب ٌٍؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ  ،عبِؼخ رجَٗ  29- 28،افو.2014ً٠
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جاء كرد فعؿ لموقؼ معيف ،فقد يجد صانع القرار السياسي الخارجي نفسو ممزما لمتعامؿ مع الكثير مف
المواقؼ ومواجيتيا مف خبلؿ توظيؼ مختمؼ اإلمكانيات ومؤسسات صنع القرار السياسي والتي توجو غالبا
لمعالجو مشكمة في البيئة ،وىذا يعني أف البيئة الخارجية تؤثر كثي ار عمى عممية صنع القرار السياسي
الخارجي والتي تسبؽ في الغالب إ تخاذ القرار السياسي بعد أف يتـ توظيؼ العديد مف الوسائؿ واآلليات
لتحقيؽ أىداؼ معينة ،وىذا التوظيؼ يأتي نتيجة لوجود الحافز وادراؾ صانع القرار السياسي الخارجي
وتحديده ليدفو ومف ثـ فإف إدراؾ صانع القرار عممية ذاتية تحصؿ في رؤية صانع القرار ليذا الحافز.

1

ويقسـ كبلً مف :الدكتور عمى الديف ىبلؿ والدكتور بيجت قرنى الدور إلى فرعيف :أحدىما مرتبط
ِ
مساىمة
المعبر عف المعتقدات والتصورات المجتمعية واألغمب أف تكوف مسبقة،
بالتوجو أو التصور العاـ ُ
فييا بعمؽ عمميات سياسية واقتصادية واجتماعية ودولية ونفسية معقدة ومتعددة المستويات ،وثانييما متصؿ
بالسموؾ المحدد بشأف قضايا بعينيا في إطار زمني مقيد وبعبارة أخرى ،يقسـ الدور إلى :أوال مفيوـ الدور،
ثانيا أداء الدور ،وتفصيؿ ذلؾ أف كؿ صانع قرار في السياسة الخارجية لديو مفيوـ لمدور وأسموب ألدائو.

2

وىناؾ مف الباحثيف مف يقوـ بتحديد مفيوـ الدور عبر تمييزه بجممة مف عناصر ىي:
 -1توقعات الدور :وىي القواعد التي تنظـ األفعاؿ السياسية ،أي األفعاؿ التي تتضمف التأثير وصنع القرار
والتوزيع السمطوي لمقيـ ،وتشير ىذه التوقعات إلى مطالب المجتمع مف األفراد الذيف يشغموف مناصب
متشابية؛
 - 2توجيات الدور :وىي األفكار الخاصة بالفرد شاغؿ الدور كالسموؾ الذي يجب أف يسمكو عندما يكوف
في وضع معيف ،وتعكس ىذه األفكار القواعد التي يضعيا المجتمع وخاصية القائـ بالدور وادراكو لمطالب
وتوقعات مف حولو؛
 -1فٍٛك ِؾّل فّ" ،ٌ١اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌؼوال١خ رغبٖ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ثؼل ػبَ ِ ،"2003غٍخ كهاٍبد ك١ٌٚخ ،ثغلاكِ :ووي اٌلهاٍبد
اٌل١ٌٚخ ،ػلك.79- 78ٓ ،44،2010
 -2ػجل اٌمبكه كٔلاِْ ،وعغ ٍبثك.27ٓ ،
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 -3سموؾ الدور :وىو عبارة عف األفعاؿ التي يقوـ بيا الفرد الذي يشغؿ منصبا معينا حيث يتـ التركيز ىنا
عمى الفعؿ كما حدث ال كما يجب أف يكوف.
كما يرتبط مفيوـ الدور بعدد مف المفاىيـ المتميزة عنو ولكنيا ىامة لفيـ جوىره ،مف ىذه المفاىيـ:
 مفيوـ المركز :أحيانا ما يختمط المركز بالدور ،وفي حقيقة األمر أف الكثير مف المراكز أدوا ار والعكسبالعكس ولكف المراكز تعتبر تصنيفات لمكائنات اإلنسانية بينما تعتبر األدوار تصنيفات لمسموؾ.
 مفيوـ النشاط  :يمثؿ الدور تمؾ السموكيات المميزة لؤلشخاص في إطار معيف بينما يعرؼ النشاط بأنوذلؾ التفاعؿ المؤقت ولكنو المتميز لعدد مف األدوار التي يكوف بينيا إعتماد متبادؿ.
 مفيوـ النسؽ االجتماعي والسياسي :النسؽ يتضمف مجموعة مف العناصر السموكية أو األدوار ذاتاالعتماد المتبادؿ.
 مفيوـ الوظيفة  :ىو مفيوـ يتداخؿ في أحياف كثيرة مع مفيوـ الدور إال أنو ال يتطابؽ معو ذلؾ ألف الدورغير الوظيفة حيث يشمؿ الممارسة.

1

خصائص الـدور :كأحد مكونات السياسة الخارجية لمدولة فإف الدور يتسـ بعدة خصائص أساسية ىي:
أ) الدور يتجاوز حدود التصور ليرتبط بالممارسة في مجاؿ السياسة الخارجية ،أي أف مجرد تقديـ تصور لو
ال يعنى بالضرورة تحققو ،فأداء أو تنفيذ الدور يرتبط بتخصيص الموارد المطموبة لذلؾ؛
ب) أف تتضمف تصورات صانع السياسة الخارجية األدوار التي يؤدييا األعداء الرئيسيوف في المحيط
الخارجي ،بمعنى أف مفيوـ الدور ال يشمؿ فقط التصورات المتعمقة بدور الدولة بؿ تشمؿ باإلضافة لذلؾ
تصوره ألدوار الدوؿ األخرى خاصة المعادية بغية االستفادة منو في تحديد أسموب التعامؿ معيا؛

 -1ئٍواء ػّواْ اؽّلِ" ،ف َٛٙاٌلٚه"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
http://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id=865
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ج) أدوار الدولة تتعدد في نفس الوقت ،وىذا يعنى أف الدولة الواحدة ممكف أف تقوـ بأدوار متعددة في آف
واحد الذي يرتبط بمدى وحجـ تأثيرىا؛

1

د) مف الممكف أف يتبايف دور الدولة الواحدة في المستويات المختمفة (إقميميا ودوليا).

2

أىـداف الـدور :تتعدد أىداؼ الدور الخارجي لمدولة كما يمي:
أ) قد ييدؼ إلى تغيير األوضاع الراىنة بشكؿ جذري ،ومف ثـ يتضمف دو ار تدخميا نشيطا في الشؤوف الدولية
مثؿ دور الدولة (قاعدة الثورة) وتصورىا لمسؤوليتيا في قيادة الحركات الثورية في الخارج وامدادىا بأشكاؿ
المعونة المتنوعة؛
ب) قد يستيدؼ (تقديـ نموذج) كأف تقوـ الدولة ببناء نموذج تنموي داخمي يمكف أف يشكؿ نقطة جذب لمقوى
الدولية األخرى؛
ج) ممكف أف يسعى إلى تكريس استخداـ القوة في العبلقات الدولية؛
د) قد يقتصر عمى مجرد الدفاع اإلقميمي عف مجموعة مف الدوؿ في مواجية العدواف الخارجي؛
ىػ) قد يتخذ أىدافا إيديولوجية يدافع عنيا ضد أىداؼ إيديولوجية أخرى منافسة أو معادية.
كما يشمؿ مفيوـ الدور الخارجي لموحدة الدولية ثبلث أبعاد رئيسية:
 تصور صانع السياسة الخارجية لمركز دولتو في النسؽ الدولي :يقصد بذلؾ تصوره لممجاالت الرئيسيةالتي تتمتع فييا بنفوذ ودرجة ىذا النفوذ ،فقد يتصور أف المجاؿ الرئيسي لدوره ىو عمى المستوى اإلقميمي أو
المستوى العالمي وفي كؿ مستوى يقدـ تصوره لدرجة النفوذ المتوقعة.

ِ -1ؾّل اٌَ١ل ٍٍ" ،ُ١صٛهح ١ٍٚ ٛ١ٌٛ٠بٍخ ِٖو اٌقبهع١خ -صٛهح ٚ ٛ١ٌٛ٠اٌلٚه اٌقبهع ٟاٌّٖو ،" ٞاٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وحِ :إٍَخ األ٘واَ
ػلك.21ٓ،2003ٛ١ٌٛ٠ ،149
 -2ػجل اٌمبكه كٔلاِْ ،وعغ ٍبثك ٓ.28،
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 تصور صانع السياسة الخارجية لمدوافع الرئيسية الخارجية لموحدة الدولية وتتفاوت تمؾ الدوافع تعاونية أودوافع صراعية؛
 توقعات صانع السياسية الخارجية لحجـ التغير المحتمؿ في النسؽ الدولي نتيجة أداء وظيفية ما في ىذاار أخرى تنصرؼ إلى استمرار الوضع الراىف.
النسؽ ،فيناؾ أدوار تتضمف التغير الكمي لمنسؽ الدولي وأدو ا

1

في ظؿ التأثيرات و المتغيرات الدولية واإلقميمية والمحمية الحادة التي شممت كؿ المجاالت وثورة
المعمومات واالتصاالت اليائمة فنحف في عالـ جديد تحكـ عبلقاتو أسس وقواعد جديدة تحتاج إلى تصويب
الكثير مف المفاىيـ التي كانت سائدة والزاؿ بعضيا سائدا ،بما يساىـ في تطوير السياسات واالستراتيجيات
لمتعامؿ مع ىذه المعطيات الجديدة واضعا في االعتبارات ما يمي:
أ) إف الحديث عف أدوار الدوؿ ليس حديثا مطمقا أو جامدا وانما عممية تتسـ بالمرونة ،فالدور لبمد ما ىو
محصمة تفاعؿ خاصة بيذه الدولة مع اإلطاريف اإلقميمي والدولي؛
ب) عند الحديث عف أدوار الدوؿ فإننا نتحدث عف مكونات أو مرتكزات ذاتية وأسس داخمية توظؼ إقميميا
ودوليا بشكؿ معيف عمى النحو الذي يعظـ مف الدولة عمى المستوييف اإلقميمي والدولي ،وتنقسـ المكونات
الوطنية التي تسمى( القدرات الشاممة لمدولة) إلى مكونات موروثة أو شبو ثابتة ،وأخرى تتسـ بالمرونة
والتغير ،وفيما يخص المجموعة األولى فتشمؿ :الموقع والمساحة والسكاف والموارد الطبيعية ،أما المجموعة
الثانية فتشمؿ :القدرات االقتصادية والعسكرية والميارات البشرية والمستوى التكنولوجي ومعدالت النمو
االقتصادي والتطور الديمقراطي واالستقرار الداخمي واالندماج الوطني.
ويمكف التعبير عف الدور بوظيفة الدولة كنموذج منظـ لمسموؾ ضمف مجموعة دوؿ وكؿ منيا يعبر
عف نمط سياسي خارجي يختمؼ في تكوينو وامكانياتو المادية والمجتمعية تبعا لمظروؼ المحيطة والمؤثرة
-1ػجل اٌمبكه كٔلاِْ ،وعغ ٍبثك ٓ.28
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بكؿ دولة ،ووفقا لذلؾ فإف كؿ دولة ليا دور قد يكوف فاعؿ أو متوسط الفاعمية أو محدد الفاعمية وقد يكوف
غير مؤثر وفاعؿ وىذا يتحكـ بو اختبلؼ طبيعة الدوؿ ،لذا عمى صانع القرار السياسي أف يحقؽ مجموعة
مف األىداؼ والمصالح تتمحور في األمف مف جراء الدور الذي تمعبو الدوؿ في المحيط اإلقميمي والدولي
ومف ضمف تمؾ األىداؼ :ضماف ىيبة الدولة ،تفعيؿ دور التنمية ،اإلصبلح في جميع المستويات السياسية
والثقافية واالقتصادية ،تحقيؽ الرفاىية لممجتمع ،بناء قوة عسكرية وطنية .بيد أف لمدور مدخبلت داعمة يعبر
عنيا مجموعة متغيرات المادية والمجتمعية التي تشكؿ عناصر القدرات القومية كالمتغير الجغرافي ،المتغير
االقتصادي ...الخ ،إف التفاعؿ بيف تمؾ المتغيرات يعتبر األساس في تحقيؽ الدور اإلقميمي والدولي وتحقيؽ
غايات السياسة الخارجية ،لذلؾ فإف الدور يتمثؿ في مدخبلت التأثير والنفوذ واإلمكانات االقتصادية وكذلؾ
القوة العسكرية الفاعمة.

1

يتضح مف العرض السابؽ أف مفيوـ الدور لو بعد اجتماعي سيكولوجي بالدرجة األولى وىو أمر
يتعمؽ بالفرد ،لذلؾ فإف سحب ىذا المفيوـ نحو السياسة في معالجة دور الدولة كوحدة بيف مجموعة مف
الوحدات يعطي داللة مشتركة انطبلقا مف منيج سموكي ،عمى اعتبار أف الدولة تعبر عف إرادتيا عبر سموؾ
سياسي خارجي .ويتطمب تعامؿ الوحدة مع النسؽ الدولي ووحداتو المختمفة أف تحدد كؿ وحدة لذاتيا
ولآلخريف طبيعة موقعيا في ىذا النسؽ ،والوظيفة أو الوظائؼ التي يمكف أف تؤدييا في إطاره بشكؿ مستمر،
وماىية العبلقات الدولية الرئيسية لموحدة وىو ما يعبر عنو الدور الذي تؤديو الوحدة في النسؽ الدولي وبيذا
المعنى لكؿ وحدة دولية دو ار في النسؽ الدولي يصبح أحد عبلمات سياستيا الخارجية.

2

أما الخبلؼ حوؿ مفيوـ الدور الزاؿ قائما ،لكنو في واقع األمر خبلؼ نظري يمكف التعايش معو ،إال
أف األساس حوؿ ىذه النقطة أف الدور ليس حممة عبلقات عامة ،وانما قدرة عمى التأثير بما يخمؽ مناخ

 -1ف١ٚو ئثوا٘" ،ُ١اٌؼواق  ٚكٚي اٌغٛاه اإللٍ :ّٟ١كٚه اٌؼواق وؼبًِ رٛاىْ" ،اٌّغٍخ اٌَ١بٍ١خ ٚاٌل١ٌٚخ ،ثغلاكِ :ووي اٌلهاٍبد اٌل١ٌٚخ ،اٌؼلك
.177ٓ ،2007 ،153
 -2ػجل اٌمبكه كٔلاِْ ،وعغ ٍبثك.29ٓ،
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إقميمي عاـ يدعـ مصالح الدولة صاحبة الدور في المنطقة خاصة فيما يتعمؽ بالتنمية واالستقرار والمكانة ،أو
تقميصو إلى أقصى حد مف التيديدات الموجية ليذه المصالح ،وبذلؾ تنسحب أىمية الدور -غالبا -عمى
المصالح األخرى بشكؿ يفيد األمف والتنمية واالستقرار ،وأحيانا يستخدـ كأداة لممساومة مع القوى الخارجية
والقوى اإلقميمية لتحقيؽ مصالح محددة ،وكثي ار ما يقود إلى مخاطر خارجية وسموكيات مرتبكة.
المطمب الثالث :مفيوم الحراك السياسي
أولى عمماء اإلجتماع والسياسة اىتماما بالغاً بتحميؿ مفيوـ الحراؾ مع تنوع اقترابات المفكريف منو،
كؿ حسب أيديولوجيتو واختصاصو ،حيث استخدـ المفيوـ عند عمماء االجتماع لئلشارة إلى الحركة التي
تحدث داخؿ البناء االجتماعي فيو عممية اجتماعية ينتقؿ مف خبلليا الفرد أو الجماعة مف وضع اجتماعي
معيف إلى وضع أخر 1،وىنا يشير سوروكين ( )sorokinإلى أف الحراؾ االجتماعي يعني أي تحوؿ لشخص
أو لموضوع اجتماعي أو ليقيمو خاصة أو ألي شيء يمكف خمقو أو تكييفو عف طريؽ النشاط البشري مف
وضع اجتماعي معيف إلى أخر ،كما يعرؼ كريت ماير ( )Mayer kurtالحراؾ االجتماعي بأنو الوضع الذي
يشير إلى إمكانية األشخاص في التحرؾ إلى أسفؿ الطبقة أو المكانة االجتماعية عمى ىرـ الترتيب الطبقي،
وىذا يعني أف الحراؾ االجتماعي ) (Social Mobilityظاىرة اجتماعية ترتبط بظاىر أىـ ىي ظاىرة التغير
االجتماعي )  ( Social Changeالتي يتعرض ليا األشخاص أو الجماعات أو الموضوعات االجتماعية أو
القيـ االجتماعية ،حيث تنتقؿ أو تتحوؿ مف وضع اجتماعي معيف إلى أخر وذلؾ بحسب المكاف والزماف.2
ويعد الحراؾ االجتماعي عامبل أساسيا يسيـ في إحداث تغيرات سياسية ،والواقع أف ىذه القضية قد
أثارت جدال شديدا في الفكر السوسيولوجي المعاصر ،ألنيا ترتبط بالنتائج المحتممة التي يحدثيا الحراؾ
االجتماعي وعمى األخص في المجاؿ السياسي .وىنا يمكننا التميز بيف وجيتي نظر أساسيتيف في عمـ

 -1أؽّل ىا٠ل ،اٌزؼٍ ُ١اٌؾوان االعزّبػ ،ٟاٌمب٘وحِ :طجٛػبد ِووي ثؾٛس ٚكهاٍبد.3ٓ،2008،
ْ٘ -2بَ ِؾّٛك األللاؽ ،ٟاٌؾوان اٌَ١بٍ ،ٟاإلٍىٕله٠خِ :إٍَخ ّجبة اٌغبِؼخ.206 ٓ ،2012 ،
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االجتماع الغربي األولى يمثميا بارسونز( )Parsonsوبعض تبلميذه مف أمثاؿ نيل سممسر ()Smelser
وايزنشتات ( )Eisenstadtوتستند إلى نموذج التبايف -التوازف )  ( différentiation - équilibrismeالذي
يعكس عموما جوانب التكامؿ و االتساؽ داخؿ النسؽ االجتماعي ،أما وجية النظر الثانية فيمثميا دار ندورف
(  )dahrendorfوتقوـ عمى نموذج الصراع البنائي ) ( structural conflictوىو نموذج يمنح الصراع أىمية
في إحداث التغير االجتماعي ،لكنو يؤكد في النياية استمرار البناء مع إحداث بعض التعديبلت عميو ،في
حيف أف النموذج األوؿ أسيـ في تحديد العبلقات المتبادلة بيف البناءات االجتماعية والسياسية عمى مستويات
مختمفة ،كما قدـ محاوالت تصنيفية لمجماعات االجتماعية في إطار عممية التبايف غير أف المشكمة في ىذا
النموذج أنو نظر إلى الحراؾ االجتماعي في ضوء مفيوـ الدور ال مفيوـ البناء ،فزيادة معدؿ الحراؾ
االجتماعي في مجتمع معيف تعني بالضرورة حدوث تغيرات في البناء بقدر ما تعني تغيرات معينة في
األدوار.
أما مف ناحية عمماء االجتماع السياسي الذيف تأثروا بيذا النموذج قد حاولوا فيـ العبلقة بيف تغيير
البناء االجتماعي نتيجة لمتصنيع والنمو االقتصادي مف ناحية والسموؾ السياسي مف ناحية أخرى ،ومف
الطبيعي أف تختمؼ ىذه العبلقة مف مجتمع ألخر باختبلؼ المستوى االقتصادي ومدى الوعي السياسي
وطبيعة البناء االجتماعي.1
الواقع إف التحميؿ السياسي لمحراؾ ال يتطمب معرفة عدد الذيف ينتقموف مف طبقة ألخرى بقدر ما
يتطمب معرفة كيفية تحديد السمطة وتوزيعيا عمى مختمؼ الجماعات ،وبعبارة أخرى فإف تحميؿ العبلقة بيف
الحراؾ والتغير السياسي يفرض عمينا إقامة تصور متكامؿ عف النظاـ السياسي ذاتو مف حيث درجة المركزية
فيو ومدى تغمغؿ البيروقراطية بداخمو فضبل عف قضية الشرعية السياسية ،ولقد كاف فيبر) ( Weberواعيا
بيذه القضايا مما دفعو إلى تصنيؼ النظـ السياسية إلى ثبلث فئات األولى تعتمد عمى التقاليد والثانية تستند
ْ٘- 1بَ ِؾّٛك األللاؽِ ، ٟوعغ ٍبثك.258-257ٓ ٓ ،
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إلى اإللياـ والثالثة تنيض عمى القانوف الطبيعي ،وعند ما حمؿ فيبر) (Weberىذه النظـ السياسية أشار إلى
الحراؾ السياسي والى عممية الترشيد القانوني واالقتصادي ،فضبل عف العبلقة بيف التنظيمات السياسية
والعوامؿ االقتصادية وااليكولوجية المختمفة ،ومف الصعب فيـ الحراؾ االجتماعي دوف فيـ القيـ المرتبطة بو
وىنا نجد حوار طويبل بيف فيبر وماركس ،فقد ذىب األوؿ إلى أف التغيرات التي تط أر عمى القيـ ال تتحدد
أساسا في ضوء النشاطات االقتصادية والعبلقات اإلنتاجية بؿ ىناؾ تفاعبل بينيما حيث أف مناقشة فيبر
لمعبلقة بيف الديف والنشاط االقتصادي فضبل عف تحميمو لظاىرة البيروقراطية كاف لو أثر في تطوير الدراسات
السوسيولوجيا المعنية بالحراؾ االجتماعي ،إذف فيـ النتائج السياسية لمحراؾ تتطمب دراسة البناء االجتماعي
والثقافة وتحميؿ التفاعؿ بينيما.

1

ويعتبر كوفمان ( )Kaufmanالحراؾ ظاىرة تخص المجتمع الحضري بوجو خاص ،ويرى أنو رغـ
وجود فرص لتحسيف المكانة االجتماعية في المجتمع القروي إال أنو محدود نسبيا مف حيث الحراؾ إذا ما
قورف بغيره مف المجتمعات ،كما يرى أف الحراؾ سمة أساسية لممجتمع الديمقراطي وال يعتمد الحراؾ لديو عمى
الفرص المتاحة وحدىا وانما يعتمد كذلؾ عمى الدوافع الشخصية حيث يسعى الفرد لموصوؿ إلى مستويات
أفضؿ.

2

لذلؾ فإف الحراؾ السياسي ( (Political mobilityأكثر تعقيداً مف مفيوـ الحراؾ االجتماعي كما ىو
مبيف في أدبيات عمـ االجتماع ،إذ ال يمكف فصؿ المضموف السياسي عف أي حراؾ إجتماعي ،وعميو يحدد
عمـ االجتماع أربعة أنماط أساسية لمحراؾ االجتماعي ىي :الحراؾ الميني ،الحراؾ المكاني ،الحراؾ
االقتصادي ،الحراؾ الفكري .والحراؾ السياسي ىو جزء مف الحراؾ االجتماعي الذي ييدؼ لبلنتقاؿ أو
التحرؾ مف موقؼ سياسي إلى آخر ومف رؤية سياسية إلى رؤية أخرى ،ومف تحالؼ معيف إلى تحالؼ آخر،
يتجو نحو تفاعؿ شعبي وسياسي واجتماعي يتبمور عمى قاعدة إبراز قضية سياسية واجتماعية في المجتمع
ْ٘ -1بَ ِؾّٛك األللاؽِ ، ٟوعغ ٍبثك . 236 -235 ٓ ٓ ،
ٔ -2فٌ اٌّوعغ.217ٓ ،
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بيدؼ النضاؿ مف أجميا ،بصرؼ النظر إف كاف ذلؾ االنتقاؿ أو التحوؿ يرضي السمطة أو يخالفيا1والحراؾ
السياسي في مفيومو العاـ يعني كؿ النشاطات السياسية الفردية منيا والجماعية داخؿ الوطف وخارجو .كما
يعرؼ عمى أنو حركة سياسية واجتماعية ومدنية جاءت كرد فعؿ عمى الظمـ ويتخذ أساليب النضاؿ السممي
طريقة لحؿ النزاع. 2
بالعودة لمحراؾ السياسي الذي شيدتو المنطقة العربية أواخر عاـ ،32010الذي كانت بدايتو مف
تونس عند خروج بعض فئات الشعب إلى شوارع مدينة سيدي بوزيد بعد أف أضرـ الشاب التونسي محمد
البوعزيزي النار في نفسو احتجاجا عمى الوضع القائـ ،4ىذا الحدث الذي بدا صغي ار في حجمو كانت لو
تداعياتو الكبيرة فقد كاف يختزؿ حالة احتقاف الشارع العربي لدرجة كبيرة ،فسرعاف ما انتقؿ األمر إلى العديد
مف األقطار العربية كمصر وليبيا واليمف والبحريف وسوريا ،5وبالنظر إلى التطورات التي شيدتيا المنطقة
العربية منذ نياية  2010نجد أنيا تستدعي قراءة لمجموعة المفاىيـ التي وظفت خبلؿ ىذا الحراؾ ،حيث
استخدمت تسميات كثيرة :الربيع العربي ،الثورات العربية ،التغير...ىذه التسميات تختمؼ دالالتيا ومضامينيا
لذا سنحاوؿ تقديـ ىذه المفاىيـ ومحاولة مقاربتيا مع الواقع العربي مما قد يساعد عمى ضبط اإلطار
المفاىيمي لؤلحداث في المنطقة العربية مف خبلؿ تقديـ بعض التعريفات االصطبلحية لمفيوـ الثورة،
التغيير ،اإلصبلح ...ومحاولة ضبطيا رغـ صعوبة ضبط المفاىيـ في العموـ اإلنسانية تبعا لتعدد استعماليا
بحسب الحاجة ال الوظيفة.

ِٕ -1بٚه ػجل اٌٍط١ف" ،اٌؾوان اٌَ١بٍٚ ٟأصوٖ ػٍ ٝاالٍزمواه ف ٟكٌٚخ اٌى٠ٛذ ِ،"2012/2006نووح ِبعَز١و ف ٟاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ (،لَُ اٌؼٍَٛ
اٌَ١بٍ١خ ،وٍ١خ ا٢كاة ٚاٌؼٍ ،َٛعبِؼخ اٌْوق األ. 19-18ٓ .)2013،ٍٜٚ
ٔ -2فٌ اٌّوعغ.5ٓ ،
١ٍٕ -3ؾخ وجبث" ،ٟاألٛو اٌّفب٘١ّ١خ ٌٍزؾٛالد اٌَ١بٍ١خ ف ٟإٌّطمخ اٌؼوث١خ" ِٓ ،أػّبي اٌٍّزم ٝاٌ" :ٟٕٛٛاٌزؾٛالد اٌَ١بٍ١خ ف ٟإٌّطمخ
اٌؼوث١خٚ :الغ ٚآفبق" ،عبِؼخ  20أٚد ٍى١ىلح 25- 24 ،أفو.2012 ً٠
 -4ؽَِ ٓ١ؾّل اٌي ،ٓ٠اٌوث١غ اٌؼوث ٟأصو ػٍّ١بد اٌْوق اال ٍٜٚاٌىج١و ،ث١وٚد :كاه اٌمٍُ اٌغل٠ل.21ٓ ،2013،
١ٍٕ -5ؾخ وجبثٔ ،ٟفٌ اٌّوعغ.
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الفصل األول :

الحراك العربي ومصطمح الربيع العربي:
أطمؽ مصطمح الربيع العربي ( )Arab -Springعمى األحداث التي طالت المنطقة العربية منذ نياية
عاـ  ،12010بدءاً بتونس لتمتد بعد ذلؾ إلى أكثر مف بمد عربي أيف بدأ الحديث عف الربيع في الوطف
العربي وعجز قادة األنظمة العربية عف إحتواء األوضاع ،حيث كانت الصحيفة البريطانية االندبندنت
( )Independentأوؿ مف استخدـ ىذا المصطمح ،غير أف السؤاؿ يبقى قائما عف خمفية مصطمح الربيع
العربي مع أف األحداث لـ تكف في ذاؾ الفصؿ ؟ و ىؿ فعبل أف ما حدث في تونس ،مصر ،اليمف وليبيا
وما يحدث اآلف في سوريا ىو ربيع؟ ،أـ أف تسارع األحداث وعنصر المفاجأة فييا أدى إلى فقداف التمييز
بيف المفاىيـ؟

2

مستم ّدا مف
بالعودة لمصدر مصطمح الربيع نجد أنو تـ اقتباسو مف بِيئات حضارية أخرى وليس أصيبلً
َ
أجواء المنطقة العربية الراىنة ،استخدـ المصطمح ألوؿ مرة في أدبيات الحراؾ األوروبي في القرف 19
وبالتحديد عاـ  ،1848ما يسمى بربيع األوطاف أو ربيع الشعوب في أوربا والذي بدأ في بولونيا عاـ ،1846
أيف أسيمت الثورات بدور بارز في نشر الفكر الميبرالي المنادي بمزيد مف الحريات ،وعاد مصطمح الربيع
ليظير مرة ثانية لتوصيؼ حركة التحرر التي انطمقت في تشيكوسموفاكيا في جانفي عاـ 1968فيما يعرؼ
بربيع براغ ،كما ينسب مصطمح الربيع إلى الفيمسوؼ األمريكي جورج ستنيانا )  (George Santayanaالذي
توفي عاـ  ،1952وكاف يقصد منو التحرر مف قيود الحياة غير محبوبة أو عمؿ غير مرغوب فيو إلى حياة
أفضؿ .ويمكف القوؿ أف مصطمح "الربيع العربي" ذو مرجعية غربية ،أطمقتو وسائؿ اإلعبلـ والدوائر السياسية
الحراؾ الذي عرفتو المنطقة العربية ،استمياماً مف التجربة األوربية.
في الغرب عمى َ

3

" -1ظب٘وح (اٌوث١غ اٌؼوثٔٚ )ٟزبئغٗ" ،ػٓ" :اٌزؾٛالد ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼوثٚ ٟاٌّٖبٌؼ اٌو١ٍٚخ" ،اٌزمو٠و اٌزؾٌٍّٕ ٍٟ١زل ٜاٌؾٛاه اٌل( ٌٟٚفبٌ١ل،)ٞ
ٍِٛى ،ٛعٛاْ .05 ٓ ،2012
١ٍٕ -2ؾخ وجبةِ ،وعغ ٍبثك .
 -3عجواْ ٕبٌؼ ػٍ ٝؽوًِ " ،صٛهاد اٌوث١غ اٌؼوث .. ٟهؤ٠خ رؾٍ١ٍ١خ فٛٙ ٟء فؤ ٗٚظو٠خ اٌضٛهاد ( اٌٛالغ ٕ١ٍٚبه٘ٛ٠بد اٌَّزمجً ) "،
اٌؾٛاه اٌّزّلْ ،اٌؼلكِ .20 / 4 / 2013، 4068:زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355286
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الفصل األول :

تـ تداوؿ المصطمح مف قبؿ كبار صناع القرار السياسي األمريكي ،في معرض وصفيـ لئلحداث
وقد ّ
جمي
الحاصمة في البمداف العربية ،التي تعكس ّ
تغي اًر واضحاً في موقؼ اإلدارة األمريكية ،ومسايرتيـ بشكؿ ّ
لموضع الجديد.
في ىذا السياؽ يعتبر بعض الباحثيف والمحمميف السياسييف أف مبادرة مراكز صنع القرار األمريكية،
إلطبلؽ وصؼ الربيع عمى الحراؾ الحاصؿ في األقطار العربية يكتنفو الشؾ والريبة ،ليس فقط ألف اإلدارات
ألف ترسيخيا لحالة
األمريكية طيمة العقود الماضية كانت تدعـ األنظمة السابقة التي أطاح بيا الحراؾ ،بؿ ّ
ٍ
وبشكؿ مقصود إلى كيانات معزولة عف بعضيا بعضاً ،والتزاميا
طري
التجزئة والتمادي في تشظية الكياف القُ ْ
تفوؽ الكياف الصييوني عمى العرب وضماف أمنو ،يبقى يطرح مسألة مدى مصداقية الطرح
المطمؽ ضماف ّ
بأف الربيع العربي المتطمّع إليو ىو نقيض الحاؿ الراىف،
األمريكي ،مما يعطي االنطباع لمرأي العاـ العربيّ ،
تعبير مجازيًّا
ًا
وبغض النظر عف مصدره صار
فاصطبلح الربيع العربي ،الذي أصبح مح ّؿ جدؿ لمكثيريف
ّ
لؤلحداث التي تشيدىا المنطقة العربية.

1

الحراك العربي ومفيوم الثورة:
سارع بعض الميتموف بالشأف العربي إلى إطبلؽ مفيوـ الثورة ( ) Révolutionعمى الحراؾ الذي
شيدتو المنطقة العربية ،وفي ظؿ االعتقاد السائد في أف عيد الثورات قد ولى ،يمكننا التساؤؿ حوؿ ما إذا
كاف الحراؾ الذي تشيده بعض البمداف العربية والموصوؼ بالثورات العربية يستحؽ اسـ الثورة أـ أنو تغيير
لواقع واستبداؿ سمطة بأخرى وليس لو مف الثورة إال اسميا؟ بالعودة إلى تعريؼ الثورة في األدبيات السياسية
واالجتماعية نجد أنيا تعني الفعؿ الذي يحدث تغيي ار شامبل وجذريا في المجتمع ،عمى مستوى الحكـ والفمسفة

ِ -1ؾ ّّل ػجل اٌغفٛه اٌْٛ١ؿ" ،رأص١و اٌضٛهاد اٌؼوث١خ ػٍ ٝظب٘وح اإلٍالَ اٌَ١بٍ ٟف ٟاٌ ٓٛٛاٌؼوث ٟكهاٍخ اٍزْواف١خ ٌٍزأص١واد اٌؼبِخ ٌٍضٛهاد
اٌؼوث١خ ػٍ ٝاٌز١بهاد اٌلٔ١خ ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ (ِ ،")2013-2011نووح ِبعَز١و ف ٟاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ( ،لَُ اٌمبٔٚ ْٛاٌؼٍَٛ
اٌَّ١بٍ١خ ،وٍ١خ اٌمبٔٚ ْٛاٌؼٍ َٛاٌَّ١بٍ١خ ،األوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ ف ٟاٌلّٔبهن ِغ عبِؼخ ثٕغبى١ٌ ،ٞج١ب.11ٓ ،)2013،
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الفصل األول :

الفكرية ويؤسس لبناء مؤسسي وسياسي واقتصادي واجتماعي جديد 1،يستجيب إلى األىداؼ التي مف أجميا
قاـ الشعب بثورتو 2.وما دامت الثورات تتبمور حوؿ أزمات ،فإنيا تعبر عف أشكاؿ مف المعاناة.

3

كما يشير قاموس بنغويف لمعبلقات الدولية إلى مفيوـ الثورة بأنو يستخدـ لمداللة عمى المعاني التالية:
كثير ما يقترف بالعنؼ،
(أ) لئلشارة إلى تغيير جذري مفاجئ في نظاـ حكومة ما ،اً
(ب) لئلشارة إلى أي تغيير أساسي أو انتقاؿ في مؤسسات وقيـ مجتمع أو دولة أو نظاـ .والمعنى األوؿ
حصري بالتأكيد ،ألنو ال يميز بيف تغيرات الحكومة التي تقترف والتي ال تقترف بتغيير اجتماعي جذري مثؿ
االنقبلب أو "ثورة القصر" .والمعنى األخر فيو حصري مف ناحية عكسية ،إذ أنو يسمح باستعماؿ المصطمح
في أي سياؽ تعرض إلى تحوؿ جذري ،إلى حد أنو يكوف بوسعنا الحديث عف "ثورة صناعية" ،وثورة
"إستراتيجية" وثورة "فكرية" إلى ما ىنالؾ.

4

أي أف الثورة فعؿ ذو طبيعة جذرية يستيدؼ التغيير الكامؿ لؤلنظمة القائمة أو احداث تغيير جذري
في أجزاء أساسية منيا ،وبذلؾ فيي تغيير جذري سريع يطيح بانتظاـ بالنظاـ القائـ أو القديـ والنخبة التابعة
لو ،5وىي ال تعني مجرد اإلطاحة بنظاـ سياسي معيف واستبدالو بآخر ،بقدر ماتعني أيضا إعادة تنظيـ
المجتمع وتنظيـ ممارسة السمطة ووضع قواعد اجتماعية جديدة.

6

وباإل عتماد عمى التحميؿ الماركسي لمفيوـ الثورة باعتباره وليد الجدليات االجتماعية فإف "الثو ارت
المسماة بيذا االسـ بحؽ ال تنطوي عمى مجرد تغيير في نظاـ سياسي فحسب ،بؿ تنطوي أيضاً عمى تغيير
 -1فبٌل ػٍ ٞٛ١اٌؼوكا"،ٞٚاٌوث١غ اٌؼوث ٟصٛهاد ٌُ رىزًّ ِٓ ،أػّبي ٔلٚح ؽٛي :رلاػ١بد ِب ثؼل اٌلوزبرٛه٠خ ف ٟكٚي اٌوث١غ اٌؼوثٚ ،"ٟؽلح
أثؾبس اٌمبٔ ٚ ْٛاٌلهاٍبد اٌل١ٌٚخ ،وٍ١خ اٌمبٔ ،ْٛعبِؼخ ووثالءِ ،بهً.5 ٓ ،2013
 -2فٛى٠خ اٌؼط١خ "،ػٍُ اعزّبع اٌضٛهح ٚفٖبئٔ اٌّغزّغ اٌضٛهِ ،" ٞغٍخ وٍ١خ ا٢كاة اٌؼوال١خ ،ثغلاك :عبِؼخ ثغلاك،اٌؼلك.458ٓ ،1979،24
 -3أؽّل ىا٠ل" ،اٌْبهع ٌّٓ؟ اٌزٛرواد االعزّبػ١خ اٌؼٕ١فخ فِ ٟواؽً ِب ثؼل اٌضٛهاد اٌؼوث١خ"ٍِ ،ؾك ِغٍخ اٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وحِ :إٍَخ
األ٘واَ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ،اٌؼلك،186أوزٛثو .4ٓ،2011
ِ -4ؾَٓ فٕ" ،ِ١هِي٠خ اٌزغ١١و ف ٟاٌضٛهاد اٌؼوث١خ" ،اٌّغٍخ اإلفو٠م١خ ٌٍؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=305

١ٍّ -5خ فٍٔ ً١بِك" ،اٌزغ١و ف ٟاٌْوق اال ٍٜٚث ٓ١االهاكح اٌْؼج١خ ٚاٌزأص١و اٌقبهعِٖ ( ٟو أّٛمعب) "ِ،غٍخ اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ  ،ثغلاك:
عبِؼخ ثغلاك،اٌؼلك،16وبٔ ْٛاالٚي .91-90ٓ،2012
ٌِٛٛ - 6ك ىا٠ل اٌط١ت ،ػٍُ االعزّبع اٌَ١بٍ ،ٟثٕغبى :ٞكاه اٌىزبة اٌ١ٕٛٛخ.102ٓ،2007،
- 35 -

اإلطار المفاهيمي والنظري للدراسة

الفصل األول :

أساسي في التنظيـ االجتماعي واالقتصادي لممجتمع ،فإذا استخدمنا ىذا المعيار فإننا نجد أف الثورات
الحقيقية في السياسة العالمية ،مع أنيا ذات تأثير كبير مف حيث بنيتيا وعمميتيا ،نادرة نسبياً".
إذا أسقطنا ىذه المفاىيـ عمى الحراؾ العربي نجد أنو لـ يأخذ مف مفيوـ الثورة عدا عنصر فجائية
الحراؾ الساس ي ،كما أف التغيير لـ يبيف أي منظومة فكرية أو قيمية معينة ،حتى مع الحديث عمى مستوى
التغيير كاف مختزال في قمة النظاـ السياسي والمتمثؿ في الرؤساء المذيف رحموا أو المطالبيف بالرحيؿ ،مع بقاء
باقي التشكيبلت السياسية والمؤسساتية التي تدور في فمؾ الرئيس ،األمر الذي يفقد التغيير بعده العممي،

1

ويقمص مف أىميتو ألف الرئيس ال يعد إال حمقة في سمسمة النظاـ التي واف فقدت ال تؤثر بشكؿ كبير عمى
أداء باقي الحمقات ،والتي بإمكانيا التأقمـ مجددا مع الوضع بشكؿ يضمف استمرار النظاـ بشكؿ جديد ،2فيذه
المقاربة تجعؿ الحراؾ العربي طفرة ال تفسرىا إال نظرية الدومينو وسيكولوجية الجماىير القريبة مف الغوغائية
إلى حد ما القريبة مف مبدأ التقميد عمى مبدأ التغيير ،ويؤكد األساس المعقد لمنظاـ السياسي الذي تبناه دافيد
ايستن )  ( David Eastonوغيره مف المنظريف.

3

ىذا مف وجية نظر غربية أما مالؾ بف نبي فقد اقترب مف المصطمح بنوع مف الحذر الفتقاره إلى
المعايير العممية الضابطة لو ويعتقد أف الثورة في جوىرىا ىي عممية تغيير ،غير أف ليذا التغيير أسموبو
وطبيعتو ،فأما األسموب فيتسـ بالسرعة ليبقى منسجما مع التنسيؽ الثوري ،وأما طبيعة التغيير فإنيا تتحدد في
نطاؽ الجواب عمى السؤاؿ التالي :ما ىو الموضوع الذي يجب تغييره ليبقى التغيير متماشيا مع معناه
الثوري؟.

4

ِ -1ؾَٓ فٕ" ،ِ١هِي٠خ اٌزغ١١و ف ٟاٌضٛهاد اٌؼوث١خ"ِ ،وعغ ٍبثك.
 -2أؽّل فِٖ ،ّٟٙو  2013كهاٍخ رؾٍ١ٍ١خ ٌؼٍّ١خ اٌزؾٛي اٌَ١بٍ ٟفِٖ ٟوِ :واؽٍٙبِْ ،ىالرٙبٕ١ٍ ،به٘ٛ٠بد اٌَّزمجً ،اٌو٠بٗ:اٌج١بْ ِووي
اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد.4ٓ،2012،
ِ -3ؾَٓ فٕٔ ،ِ١فٌ اٌّوعغ.
ِ -4بٌه ثٓ ٔج ،ٟث ٓ١اٌوّبك ٚاٌز ،ٗ١كِْك :كاه اٌفىو. 49 ٓ ،1987،
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الفصل األول :

فالثورة إذف محاولة لتغيير أوضاع معينة بطريقة مستعجمة وىادفة ،أي يجب أف تحدد أىداؼ التغيير
واألشياء التي يجب أف تتغيير وتحديد وسائؿ التغيير ،1وىنا نجد أف بف نبي حدد أركانا لمثورة لخصيا في:
أ – ؽلٚس اٌزغ١١و؛
 أٍٍٛة اٌزغ١١و ٛ٘ٚ :اٌَوػخ؛ج – طبيعة التغيير وتحديد األىداؼ والمواضيع المراد تغييرىا بشكؿ واضح؛
د -وسائؿ التغيير والمنيج السميـ في الحركة الثورية.
كما أف الثورة ليست فقط في المجاؿ السياسي وانما تطاؿ كؿ المجاالت ،ال سيما االجتماعية والثقافية
منيا ،وىذا ما أوضحو مالؾ بف نبي في كتابو "مشكمة األفكار" ،إذ يعتبر أف أي ثورة يجب أف تتـ في إطار
عالـ األفكار وعالـ األشخاص وعالـ األشياء؛ أي أف الثورة نفسيا تصبح متناولة كمشكمة مف "مشكبلت
الحضارة" ،وبالتالي يتوجب الحديث عف التغيير الشامؿ :في مجاؿ الثقافة والفكر بالدرجة األولى باعتباره
االنطبلقة الحقيقية ألي ثورة ناجحة ،وما سينتج عنو مف تغيير في عالمي األشخاص واألشياء.

2

السياسة ليست ىي الميداف الوحيد لمثورة فالتجديد ثورة عمى الركود ،واإلبداع ثورة لؤلفكار ،واالجتياد
ثورة لممعرفة ،وفي الق اررات العقبلنية ثورة عمى التخمؼ والتعصب الذي قد يقود الثوار إلى طريؽ مسدود.
وأينما كاف المجاؿ الذي انطمقت منو الثورة ،يجب أف تستند إلى معايير أخبلقية والى ما اسماه مالؾ بف نبي
بالنقد الثوري كعبلج دائـ المفعوؿ لتصحيح مسار الثورة وحمايتيا مف كؿ اآلفات التي يمكف أف تصيبيا أثناء
الطريؽ ،ألف التغيير ال يكوف في األمة بحاكـ يسقط ،ولكف بشعوب تصنع الحضارة والثقافة والفكر3،وىذا
يعني أف الترابط بيف األفكار والعالـ والواقع االجتماعي ىو أمر ضروري في كؿ لحظة ،وىذا التزاوج ىو
نفسو مقياس مستوى حضارة ما.

4

 ُ٠ٍٛ -1اٌؼيِ"،ٜؾبٚي رؾٍ١ٍ١خ ألّٔب ٛاٌزؾون اٌَ١بٍِ ،"ٟغٍخ األوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ ثبٌلّٔبهن ،اٌلّٔبهن :االوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ ف ٟاٌلّٔبهن ،اٌؼلك
اٌؼبّو.124-123ٓ،2011،
ِ -2بٌه ثٓ ٔجِْ ،ٟىٍخ األفىبه ،كِْك :كاه اٌفىو.120ٓ ،1984 ،4ٛ ،
ِ -3بٌه ثٓ ٔج ،ٟفىوح األفو ٚأٍ٠ٛ١خ ،كِْك :كاه اٌفىو.104ٓ ،1981،2ٛ ،
ِ -4بٌه ثٓ ٔج ِٓ ،ٟاعً اٌزغ١و ،كِْك :كاه اٌفىو.12 ٓ ،2005 ،
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خبلصة القوؿ أف الحراؾ العربي عمى رغـ أىميتو في الوقت الحالي إال أنو يبقى بعيدا كؿ البعد عف
المفاىيـ الثورية ،فيو قريب إلى التقميد القائـ عمى اآلنية وغياب البرنامج المجتمعي المتكامؿ ،ويتغذى مف
موجات الفساد السياسي التي ينخر األنظمة العربية ،وبالتالي فالطفرة االجتماعية العربية الحالية تطرح
تساؤالت جدية حوؿ مدى قدرتيا عمى التغيير و بناء مستقبؿ أفضؿ لمشعوب العربية.

1

الحراك العربي ومفيوم التغيير:
لغةً عرؼ معجـ الوسيط التغيير بأنو جعؿ الشيء عمى غير ما كاف عميو ،أما اصطبلحا يعرفو عمـ
االجتماع عمى أنو التحوؿ  -الممحوظ في المظير أو المضموف  -إلى األفضؿ .وتعرفو موسوعة العموـ
السياسية بأنو مجمؿ التحوالت التي تتعرض ليا البنى السياسية في مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السمطة
والنفوذ داخؿ الدولة نفسيا أو بيف عدة دوؿ 2.فالتغيير ىو انتقاؿ المجتمع بإرادتو مف حالة اجتماعية محددة
إلى حالة أخرى أكثر تطورا ،والمبلحظ في التعريؼ أنو حدد مؤشرات التغيير التي تتمثؿ في:
 -1اإل نتقاؿ :وىو انتقاؿ تجمع بشري كالدوؿ أو المؤسسات والحركات واألحزاب مف حاؿ إلى حاؿ ،مف
الحاضر إلى المستقبؿ ،لتصبح طرفاً فاعبلً في األحداث ،وتحقؽ التنمية والنيضة المستيدفة ،وتمارس دورىا
في إعمار الكوف؛
 -2اإلرادة :أي بعموـ الرغبة واإلرادة الجماعية لممجتمع بمؤسساتو و ىيئاتو و أفراده؛
 - 3مف حالة اجتماعية محددة إلى حالة أخرى :وتشمؿ كممة الحالة االجتماعية أنماط العبلقات االجتماعية
والنظـ االجتماعية المختمفة كنظـ األسرة واالقتصاد والسياسة والنظـ التشريعية والقضائية والدينية ،وقد يتسع
نطاؽ التعريؼ ليشمؿ عمميات التغيير في مناحي الحياة المختمفة؛

ِ -1ؾَٓ فٕ" ،ِ١هِي٠خ اٌزغ١١و ف ٟاٌضٛهاد اٌؼوث١خ"ِ ،وعغ ٍبثك.
ِ -2ؾّل ػبهف ِؾّل ػجل هللا" ،كٚه لٕبح اٌغي٠وح اٌفٚبئ١خ ف ٟئؽلاس اٌزغ١و اٌَ١بٍ ٟف ٟاٌ ٓٛٛاٌؼوث(ٟاٌضٛهح اٌّٖو٠خ ّٔٛمعب)"ِ ،نووح
ِبعَز١و ف ٟاٌزقطٚ ٜ١اٌزّٕ١خ اٌَ١بٍ١خ(،وٍ١خ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ،عبِؼخ إٌغبػٔ ،بثٌٍ ٛواثٌٍ23ٓ ،)2012 ،ـ.24
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 -4تطور أكثر :ويكوف االنتقاؿ ىنا إلى األماـ ،وبناء قدرة المجتمع عمى الفعؿ .وبالتالي فإف انتقاؿ المجتمع
إلى وضع أكثر تخمفاً أو ارتداده إلى الوراء يستثنى مف التعريؼ ،ألنو ال يمكف أف تتبلقي إرادة المجتمع
بعمومو عمى االنتقاؿ لوضع متخمؼ.

1

وحتى يمكف إعتبار أي تغيرات في وضع ما ،عممية تغيير حقيقي البد مف توفر الشروط التالية:
 – 1أف يكوف ىناؾ وضع شاذ يحتاج إلى تغيير ،إذ أنو في ظؿ غياب الوضع الشاذ فأنو ال مبرر لمتغير،
فالوضع الشاذ قد يكوف غياب العدالة أو الحرية أو انتشار الفقر أو الفوضى وعدـ االستقرار ،فالعمة تساعد
في تحديد موطف الخمؿ لكي يتـ اختيار العبلج؛
 -2أف يكوف التغيير نحو األفضؿ ،فتسود الحرية محؿ االستبداد ،أو العدالة محؿ الظمـ ،أو األمف محؿ
الخوؼ ،التعميـ محؿ األمية ،أو االستقرار محؿ الفوضى وىكذا؛
 -3أف يكوف التغيير لو صفة االستم اررية وال يتـ التراجع عنو ،فالتغيرات المؤقتة التي يمكف التراجع عنيا ال
يمكف اعتبارىا تغي ار بالمعنى الحقيقي فتحوؿ نظاـ تسمطي إلى نظاـ ديمقراطي ىش يمكف زوالو بسرعة ال
يعتبر تغيي ار ،فعمى سبيؿ المثاؿ قياـ بعض األنظمة السياسية بعمؿ خطوات ديمقراطية مثؿ الحريات
الصحفية الجزئية والسماح بتشكيؿ مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب والنقابات ،ويمكف أيضا إجراء
انتخابات ديمقراطية لمجالس بمدية أو برلمانات حيث ال يمبث النظاـ الحاكـ أف ينقمب عمى ىذه الخطوات
متراجعا عنيا كميا أو جزئيا وأف يقوـ بخطوات أخرى تشوه الخطوات السابقة.

2

وتتطمب عممية التغيير تحديد القادة والفاعميف االجتماعييف والسياسييف لنوع التغيير وكذلؾ تحديد
بناء عمى مرتكزات فكرية وحضارية تتماشى وطبيعة
المسار الذي سيسمكو المجتمع لتحقيؽ التغيير الشامؿ ً
التغيير وكذا مراحمو ،فاألفكار "كخبرة حضارية متمو ضعة بشكؿ بنية جماعية عقمية – نفسية تجعؿ المجتمع
١ٍٕ -1ؾخ وجبثِ ،ٟوعغ ٍبثك.
ِ -2ؾّل ػبهف ِؾّل ػج١ل هللاِ ،وعغ ٍبثك.26-25ٓ ٓ ،
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يبني الييكؿ المادي لمحضارة ويعيد بناءه بسرعة حتى لو تعرض لمتدمير بفعؿ أزمة مثؿ الثورات .وفي ثبلثية
مالؾ بف نبي لمعالـ المحيط بالفرد :األشياء ،األشخاص واألفكار ،األفكار ىي التي تقود العالـ بغض النظر
عف نوعيتيا والحكـ عمييا1.وفي ىذا السياؽ أف األمر يتعمؽ باإليماف وليس باالعتقاد أو االقتناع ،واإليماف ال
يكوف إال ح ار مسؤوال والفكرة موضوع اإليماف تكوف منبثقة مف الداخؿ وليست متأتية مف الخارج كما ىو
الشأف في االقتناع ،أو يعترييا شؾ أو محدودية في الوضوح بالنسبة لػ "ذات" مشروع التغيير كما ىو الشأف
في االعتقاد .فمشروع التغيير يصدر عف "الذات" الراغبة في التغيير ،ألنو مشروع يتأتى بدافعية ذاتية ،وىذا
يعني انطباؽ "الذات" عمى "الموضوع" في مشروع التغيير بحيث يعد ىذا االنطباؽ مف محددات مسارات
التغيير وألف ا لحراؾ السياسي العربي لـ يكف ثورة فعمية عمى ما بالنفس مف خنوع ومف خوؼ ( أي كاف ىش
االعتقاد فيو) ،حاولت جيات خارجية تكممة ىذا النقص في مسار الحراؾ بتوجيو تصريحات ودعوات تشجع
عمى "كسر الخوؼ" عبر القنوات الفضائية الموالية لمحراؾ وعبر الشبكات االجتماعية االلكترونية .ألنو حراؾ
غير محرؾ بالطاقة الذاتية الكافية الواعية (الوعي السياسي :وطني أو حضاري أو طبقي بروليتاري أو طائفي
أو قومي أو اثني) المنظمة لمحراؾ والتغيير .كما أف التغيير يأتي عف طريؽ اإليماف بقيـ التي يحمميا ،فما
ىي قيـ التغيير في الحراؾ العربي؟ فمـ يتـ اإلعبلف واالتفاؽ عمى قيـ مثمى عميا في الحراؾ العربي ،قيـ
لمبناء فإسقاط األنظمة ليست قيمة يؤمف بيا الفرد والجماعة أو يعتقد فييا فتدفعو إلى أف يتجاوز بفضميا
مستوى العاطفة بالغضب وروح االنتقاـ إلى مستوى العقؿ بالتخطيط والتنظيـ ،فحتى إذا جاء سقوط النظاـ أو
إصبلحو يأتي كإجراء مف أجؿ القيمة المثمى التي تشكؿ غاية بناءة مثؿ بناء الديمقراطية ،ال كغاية منشودة
في حد ذاتيا ثـ لتكوف بعدىا الفوضى.
ىكذا فإف التغيرات االجتماعية الحاصمة مف حاالت وأوضاع االنحطاط الحضاري نحو حاالت
وأوضاع االرتقاء الحضاري ،ىي أوال تغيرات في ذوات األفراد قبؿ أف تمس تركيبة وطبيعة األنظمة

١ٍٕ -1ؾخ وجبثِ ،ٟوعغ ٍبثك.
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االجتماعية واالقتصادية والسياسية ليـ .وتغيير النفس كما يقوؿ مالؾ بف نبي "يعني حمميا عمى تجاوز
وضعيا المألوؼ" ،بتوفير الدافع الداخمي لدى الجماىير مف أجؿ التغيير المنشود.

1

الحراك العربي واإلصالح:
السياسي مف أكثر المصطمحات شيوعاً في المنطقة العربية خصوصاً بعد
يعد مصطمح اإلصبلح ّ
الحراؾ العربي ،ويستيدؼ ىذا المصطمح ،بحسب المناديف بو ،إعادة صياغة العبلقة التعاقدية بيف الشعوب
السياسية ،واصبلح مكامف الخمؿ في مختمؼ األنساؽ االجتماعية واالقتصادية والتربوية والفكرية،
وأنظمتيا ّ
2
السياسي،
وكذلؾ مكافحة الفساد المالي واإلداري بكافّة أشكاليما ومظاىرىما .وفيما يتعمّؽ بمفيوـ اإلصبلح ّ

السياسي مف أجؿ إزالة الفساد
السياسية ،فيو يعني تحسيف النظاـ ّ
حسب قاموس وبستر لممصطمحات ّ
بأنو تعديؿ أو تطوير غير جذري في شكؿ الحكـ أو العبلقات
واالستبداد ،كما عرفتو الموسوعة السياسية ّ
3
السياسي يختمؼ كميًّا وجذريًّا عف معنى
االجتماعية ،أي دوف المساس بأسسيا .وعميوّ ،
فإف مفيوـ اإلصبلح ّ

السياسي والبني االجتماعية ،بينما الثورة تستيدؼ
فاألوؿ يستيدؼ التغيير
الثورة،
المتدرج والجزئي لمنظاـ ّ
ّ
ّ
السياسي ،وبشكؿ دراماتيكي وجذري 4.فقد تعتبر الثورة
التغيير الكمّي لكافّة النظـ واألنساؽ وعمى رأسيا النظاـ ّ
أف اإلصبلح غير ممكف في إطار النظاـ القائـ ،والبد مف تغيير النظاـ بالكامؿ واقامة نظاـ جديد يقوـ عمى
أسس جديدة.

5

السياسي ،الذي يمارس وظيفة اإلصبلح
ومف أبرز المظاىر األساسية التي يتمتّع بيا النظاـ ّ
باستمرار ،االحتكاـ إلى القانوف وسيادتو وتمتّعو بالشفافية والمشاركة الشعبية في إتّخاذ القرار والعدؿ
 -1سموى بف جديد" ،الح ػراؾ السيػاسي لمش ػػارع العػربػي بػيػف التػغيػػر والتػحػػوؿ" ،مف أعماؿ الممتقى الوطني :التحوالت السياسية في المنطقة العربية :
واقع وآفاؽ ،جامعة  20أوت سكيكدة 25- 24 ،أفريؿ .2012
2
محمد عبد الغفور الشيوخ ،مرجع سابؽ ،ص.21
 ّ -3عبد الوىاب بف خميؼ ،مرجع سابؽ.

4
محمد عبد الغفور الشيوخ ،نفس المرجع ،ص.22
 ّ-5عزمي بشارة" ،في الثورة ولمقابمية لمثورة"  ،الدوحة :المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات  ،أوت ،2011ص.27
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االجتماعي وفاعمية األجيزة الحكومية واإلنجاز وكفاءة اإلدارة والمحاسبة والمساءلة ،وتمتّعو بحسف التخطيط
والرؤية االستراتيجية لمسياسات الداخمية والخارجية .لكف اإلصبلح قد يكوف تموييا وتضميبل لمحفاظ عمى
الحكـ كما ىو الحاؿ في بعض الدوؿ العربية التي يكوف فييا اإلصبلح المتصاص الغضب الجماىيري ،وال
يطاؿ إال مؤسسات ىامشية خارج صنع القرار أو يكوف خطابيا لتمرير أزمة 1،وفي ىذا السياؽ يعتبر الدكتور
خالد السيفي ىذا النوع مف اإلصبلح السياسي" :بأنو كالطبلء الخارجي عمى الصدأ ،قد يحقؽ بعض االحتراـ
ويعطي بعض االطمئناف لكف يبقى الكؿ فيو مخادعا مراوغا مبتسما مداىنا ومتحفزا ،فالفاسد كامف
ُ
لبلنقضاض ،مميء بالكراىية والعداء ،والمؤسسة الحاكمة ال تفيـ المواطف وال تمبي احتياجاتو ،والمواطف
مشغوؿ بفؾ الرموز والمعادالت لمتغيير الموعود".

2

مما سبؽ يمكف القوؿ أنو إذا كاف نجاح الحراؾ أو االنتفاضة الجماىيرية أو النخبوية ضد األنظمة
الحاكمة يتوج في الغالب باإلصبلحات ،فإف الحراؾ في الحالة العربية لـ يحقؽ ذلؾ ،فاألنظمة سقطت ولـ
تحقؽ شروط وظروؼ التغيير الثوري بالشروع في "البناء الجديد" ،ألنيا لـ تحقؽ ثورة ولـ تكف مسار تغيير
اجتماعي ،وىكذا أوجدت واقع صعب التعامؿ معو والتحكـ فيو مف قبؿ ىؤالء وأولئؾ 3.فاإلصبلح البد أف
السياسي واالجتماعي
يقود إلى عممية تغيير إذا كاف جديا ،فيو تغيير في
تصورات وممارسات النظاـ ّ
ّ
المؤسسات المرتبطة بيما ،نحو األفضؿ ،وكذلؾ محاربة مظاىر الفساد والضعؼ والخمؿ فييما ،مف خبلؿ
و ّ
مختمؼ الوسائؿ السممية المؤثرة ،كإسداء النصح وتقديـ االقتراحات والمشورة ،وكشؼ مظاىر الخمؿ،
مؤسسات المجتمع المدني وتقويتيا،
الحرة ،وتفعيؿ ّ
والمشاركة اإليجابية في الو ازرة والبرلماف ،واقامة األحزاب ّ
السياسية.
وممارسة المزيد مف التحفيز والضغط لمدفع باتجاه اإلصبلحات ّ

4

 -1عزمي بشارة" ،في الثورة ولمقابمية لمثورة" ِ ،وعغ ٍبثك.26ٓ ،
 -2فبٌل اٌَ١ف "،ٟاٌغنٚه ٚاٌمْٛه ٟ٘ ً٘ :صٛهح أَ ئٕالػ أَ رّوك "ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
.http://ksroot.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
 ٍٍٜٛ -3ثٓ عل٠لِ ،وعغ ٍبثك.
4

 -عزمي بشارة ،نفس المرجع ،ص .62
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المبحث الثاني :األطر النظرية المفسرة لمسياسة الخارجية القطرية
عرفت السياسة الخارجية تطورات وتحوالت كبيرة عمى مختمؼ مستوياتيا المعرفية وكذلؾ المنيجية
بحيث حاولت نظريات ومقاربات السياسة الخارجية باستمرار شرح وتفسير التغيرات في مسار سموؾ دولة
تجاه دولة أخرى ،ومحاولة تقديـ أطر نظرية متكاممة ومقبولة لفيـ سموؾ الدوؿ ،فالحديث عف األطر النظرية
لدراسة السياسة الخارجية يعبر عف مدى التقدـ الذي أحرزتو السياسة الخارجية كحقؿ معرفي لو موضوعو
ومناىجو والقوانيف التي تحكمو ،وفي محاولة لدراسة السياسة الخارجية القطرية سيتـ التركيز عمى بعض
المقاربات النظرية المتمثمة في:
المطمب األول :مقاربة القوه الناعمة في تفسير السياسة الخارجية القطرية
يعتبر مفيوـ القوة الناعمة مف المفاىيـ الحديثة نسبيا عمى مستوى العبلقات الدولية حيث ظير بشكؿ
واضح عمى المستوى األكاديمي في بداية التسعينات مف القرف الماضي ،وذلؾ لتأكيد عمى أىمية األدوات
غير العسكرية في تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية1،وقد ارتبط الحديث عف القوة الناعمة ،كأحد أشكاؿ القوة،
بمحاوالت جوزيف ناي ) (Joseph S. Nyeمعالجة التحميؿ الضيؽ لمفيوـ القوة ،الذي قدمتو المدرسة
الواقعية ،والذي كاف يركز عمي القوة العسكرية ،لذا قبؿ أف نعرض توظيؼ القوة الناعمة في تفسير سياسة
قطر الخارجية ،ال بد لنا مف التعرض لمقاربة القوة الناعمة.
مفيوم القوه الناعمة:
طرح مفيوـ القوة الناعمة ) ( Soft Powerألوؿ مرة بشكؿ أكاديمي بعد نياية الحرب الباردة رغـ أف ما
يعبر عنو مف استخداـ أدوات دبموماسية وثقافية في إدارة العبلقات الدولية كاف موجودا قبميا وأثناءىا ،والذي
يتجمى في استخداـ أدوات اإلقناع واالستمالة وليس الضغط واإلكراه في إدارة العبلقات الدولية ،كأدوات
ِ -1و ُ٠ثوا٘" ،ّٟ١اٌزؼب ْٚاألِٕ ٟاألِو٠ى ،ٟاٌغيائوٚ ٞرأص١وٖ ػٍ ٝإٌّطمخ اٌؼوث١خ "ِ ،نووح ِبعَز١و ف ٟاٌلهاٍبد اٌّغبهث١خ( ،لَُ اٌؼٍَٛ
اٌَ١بٍ١خ ٚاٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ عبِؼخ ِؾّل فٚ١و ثَىوح.5ٓ ،)2012 ،
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الدبموماسية الشعبية وتوظيؼ األبعاد الثقافية والتعميمية واإلبداعية أو توظيؼ المعونات االقتصادية والمنح
الدراسية في إدارة العبلقات الخارجية1،ويعود مفيوـ "القوة الناعمة" إلى األستاذ جوزيف ناي) ، ( Nyeالذي
صاغ لبنات ىذا المصطمح سنو  1990في كتابو "وثبة نحو القيادة" ثـ أعاد استخدامو في كتابو "مفارقة القوة
كتابا بعنواف" القوة الناعمة :وسيمة
الناعمة "ليتوسع ناي فيما بعد في مفيوـ "القوة الناعمة" بتأليفو عاـ ً 2004
2
ويعرؼ ناي)  ( Nyeالقوة بأنيا "القدرة عمى الحصوؿ عمى ما تريد عف طريؽ
النجاح في السياسة الدولية".
ّ

الجاذبية3واالستمالة بدالً عف اإلكراه واإلرغاـ ،وىي القدرة عمى التأثير في سموؾ اآلخريف لمحصوؿ عمى
النتائج واألىداؼ المتوخاة بدوف االضطرار إلى االستعماؿ المفرط لمعوامؿ والوسائؿ العسكرية والصمبة
ويضيؼ؛ أنو كمما كانت سياسات الدولة مشروعة ازدادت جاذبيتيا".4
كاف ناي قد أشار سابقا إلي األفكار نفسيا في كتاب "القوة واالعتماد المتبادؿ :السياسة الدولية في
لحظة تحوؿ" الذي ألفو باالشتراؾ مع روبرت كوىين ) ( Robert Cohenعاـ  ،1977حيث تناوؿ فكرة
مركزية وىي االعتماد المتبادؿ والتأثير عف طريؽ توظيؼ أدوات أخري غير صمبة .وقد قاـ كيوىيف )

 (Cohenبتطوير أفكاره الحقا في اتجاه االقتصاد السياسي ،في حيف اىتـ جوزيؼ ناي باإلعبلـ والتعميـ وبناء
النموذج الثقافي لمدولة لمتأثير في الفاعميف اآلخريف ،ودفعيـ لتبني سياسات تخدـ مصالحيا.5

٘ -1جخ هؤٚف ػيد" ،اٌمٛح إٌبػّخ اٌّٙلهح :أىِخ إٌظبَ اٌمٚ ٞٛاٌلٌٚخ اٌٚؼ١فخ ثّٖو"ِ ،ووي اٌغي٠وح ٌٍلهاٍبدِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثٜ
االٌىزو:ٟٔٚ
http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/20118872345213170.htm

 -2ػٍ ٟؽَ ٓ١ثبو١و" ،ئ٠واْ ِٚورىياد اٌمٛح :اوزْبف اٌمٛح إٌبػّخ اإل٠وأ١خ..اٌملهاد ٚؽلٚك اٌزأص١و"ِ ،ووي اٌغي٠وح ٌٍلهاٍبدِ .زٛفو ػٍٝ
اٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.htm

 - 3إٌّٙلً ِؾّل ؽّلاْ ،اٌؾوة إٌبػّخ ،ث١وٚد :كاه اٌٛالء ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ.26ٓ،2010،
 -4عٛىف ًٔ .ب ،ٞاٌمٛح إٌبػّخ( ،روعّخِ :ؾّل رٛف١ك اٌجغ١وِ ،)ٟاٌو٠بٗ :كاه اٌؼج١ىبْ .20 ٓ ،2007،
٘-5جخ هؤٚف ػيدٔ ،فٌ اٌّوعغ.
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مقاربة القوة الناعمة في العالقات الدولية والسياسة الخارجية
ارتبط مفيوـ القوة الناعمة كمقاربة نظرية في أدبيات العبلقات الدولية بكتاب (القوة الناعمة :وسائؿ
النجاح في السياسة الدولية) مف تأليؼ األستاذ جوزيؼ ناي ،1مع أف االىتماـ بالقوة الناعمة يرجع إلي بداية
االىتماـ بالثقافة والدبموماسية الشعبية والرأي العاـ في العبلقات الدولية ،منذ الحرب الباردة ،حيث كانت ىناؾ
اجتيادات مف قبؿ بعض العمماء لمتركيز عمي القوة الناعمة ،ومف ذلؾ اإلسياـ الخاص بػ ستيفن لوكس
( ، )Stefan Luxالذي أشار إلي أىمية المعتقدات واألفكار التي تساعد عمي اجتذاب اآلخريف والتأثير في
سموكيـ وكذلؾ بيتر ساشراش ) (Peter Churchومورتون باراتز) ، (Morton Bratzحيث ربطا مفيوـ القوة
بقدرة الدوؿ عمي تعزيز وتكريس القيـ االجتماعية والسياسية لمدوؿ ،خاصة في القضايا التي تمس الطرؼ
اآلخر.

2

بالعودة إلى األستاذ ناي)  ( Nyeفإف القوة الناعمة سبلح مؤثر يحقؽ األىداؼ عف طريؽ الجاذبية
واإلقناع بدؿ اإلرغاـ أو الدخوؿ في مواجيات عنيفة وأدوات تمؾ القوة تتمثؿ في القيـ السياسية والثقافية،
والقدرات اإلعبلمية ،والتبادؿ العممي والفكري ،والسياسة الخارجية القادرة عمى مد الجسور واقامة الروابط
والتحالفات سواء عمى المستوى اإلقميمي أو الدولي ،فالقوة الناعمة عنده " ىي القدرة عمى تشكيؿ تفضيبلت
اآلخريف ،أي تختار ليـ بدال مف إرغاميـ .3وتنشأ مف الجاذبية الثقافية لبمد ما ،والمثؿ السياسية التي يحمميا
والسياسات التي ينتيجيا في الواقع ،فعندما تبدو السياسات األمريكية مشروعة بنظر اآلخريف تتسع القوة
بالمثؿ التي نؤمف بيا ،ونجعميـ يريدوف ما نريد فإننا لف
الناعمة األمريكية .وعندما نجعؿ اآلخريف يعجبوف ُ
نضطر إلى اإلنفاؽ كثي ار عمى موارد السياسات التقميدية ،أي عمى عوامؿ اإلرغاـ العسكري واإلغراء
 -1أؽّل اٌج" ،ِٟٛ١لطوّٛٔ ..مط ٌٍمٛح إٌبػّخ"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
http://www.al-watan.com/news.aspx?n=30D79726-D170-4A2D-831E-0A05392E9783&d=20140404
 -2هٙ٠بَ ِمجًِ "،ووت اٌمٛح :ػٕبٕو ٚأّىبي اٌمٛح ف ٟاٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ "ٍِ،ؾك ِغٍخ اٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وحِ :إٍَخ األ٘واَ،اٌؼلك،188
اثو.8-6ٓ ،2012 ً٠
3

-Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs, 1st edition, 2004,
p25.
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االقتصادي ،ومف أىـ المثؿ األميركية التي ليا قدرة عمى تحريؾ وجذب اآلخريف نحو الديمقراطية وحقوؽ
اإلنساف واتاحة الفرص لؤلفراد".

1

وقد ميز االستاذ ناي )  ( Nyeبيف ثبلثة أنماط لمقوة الناعمة ،يتمثؿ النمط األول في الجاذبية
( ،)Attractionويشير إلي جذب االنتباه إما بطريقة سمبية أو إيجابية .وعالج ناي حالة االنجذاب بيف أطراؼ
غير متماثميف في القوة ،ورأي أف نزوع طرؼ في ىذه الحالة الستخداـ القوة الصمبة سيؤدي إلي التأثر بالنسبة
لمطرؼ اآلخر ،ومثاؿ عمي ذلؾ اليند التي مثمت مصدر جذب لبريطانيا في القرف الثامف عشر مما أدي إلي
استعمارىا ،وبالتالي لـ تكف جاذبية اليند مصد ار لقوة ناعمة ليا ،ويتمثؿ النمط الثاني في اإلقناع
) (Persuasionويستخدـ لمتأثير في معتقدات اآلخريف وردود أفعاليـ دوف التيديد بالمجوء إلي القوة ،فقوة
اإلقناع لدى الدوؿ تتوافر كمما كاف لمدولة شرعية ،وكمما كانت أىدافيا واضحة ،كمما كانت القيادة تمتمؾ
شخصية كاريزمية ،وينصرؼ النمط الثالث إلي وضع جدوؿ األعماؿ)  ، (Agenda Settingوتحديد أولويات
الدوؿ األخرى ،بما يخدـ أو يتفؽ مع أولويات الدولة التي تمارس القوة الناعمة.
ويجادؿ ناي)  ( Nyeبأف تطبيؽ الدولة القوة الناعمة في عبلقاتيا الخارجية أعقد بكثير مف القوة
الصمبة ،وفسر ذلؾ بعدة أسباب ،منيا صعوبة الوصوؿ إلي النتائج ،حيث تتطمب وقتا كبي ار لمعرفة نتائجيا،
ووضوح تأثيرىا ،كما أف وسائؿ نجاحيا ال تعتمد فقط عمي الحكومة.

2

ورغـ تزايد أىمية القوة الناعمة) ،(Soft Powerفإف ناي لـ يقمؿ مف أىمية القوة الصمبة )، (Hard Power

حيث جادؿ بأف المفيوميف مترابطاف ،فكمييما وسائؿ لجعؿ الطرؼ األخر في السياؽ الذي يرغب فيو الطرؼ
الرئيسي 3وما يميز بينيما ىو طبيعة السموؾ ،فالقوة الصمبة قد تحمؿ بيف طياتيا اإلرغاـ واإلغراء في الوقت

ِ -1ووي ل ُ١هؤ٠خ ،اإلِبَ اٌقبِٕئ ٟفِٛ ٟاعٙخ اٌمٛح إٌبػّخ ،ث١وٚد– ٌجٕبْ :عّؼ١خ اٌّؼبهف اإلٍالِ١خ ٚاٌضمبف١خ .18 –17ٓ ،
 -2هٙ٠بَ ِمجً ِ ،وعغ ٍبثك.6-7ٓ ،
3

- Joseph S. Nye, Soft Power , hard pour leadership .Available at:
http://www.hks.harvard.edu/netgov/files/talks/docs/11_06_06_seminar_Nye_HP_SP_Leadership.pdf
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نفسو والحاؿ نفسيا مع القوة الناعمة ،1وشدد ناي عمى أىمية سعي الدولة لتطوير قوتيا الناعمة والصمبة معا
ألف أيا منيما لف يكوف فعاال في غياب األخر .2ويتفؽ روبرت كوبر( )Robert Cooperمع وجية نظر ناي،
حيث يري أف القوة الصمبة وحدىا ال تكفي ،فيناؾ عبلقة بيف القوتيف ،والدليؿ عمي ذلؾ أف الجيش في دولة
ما يطيع أوامر الحكومة المدنية ،ألنيا مصدر الشرعية ،وتعد الشرعية أساس القوة الناعمة.
وفي مؤلؼ بعنواف"وراء القوة الناعمة والقوة الذكية :قوة فائقة" يناقش ستيف ىامونز)(Steve Hamons

أفكار ومبادئ مرتبطة بالقوة الصارمة ،والقوة الناعمة ،أو الذكية ،معتب اًر أف استخداـ ىاتيف القوتيف يحقؽ ما
ا
يسميو القوة الفائقة أو القوة التجاوزية.
القوة الفائقة برأيو ىي مجموعة مف الموارد ،وتستند إلى دمج عناصر اإلفادة مف مجموعة واسعة مف
الموارد واألساليب التي تربط بنحو مستديـ بيف القوة الناعمة والقوة الصمبة ،فالقوة الفائقة تتضمف استخداـ
الدبموماسية العامة ،والموارد الثقافية ،والعمميات اإلنسانية ،وقواعد حفظ السبلـ ،والعناصر االستخباراتية
القائمة عمى المعمومات البشرية ،وتستخدـ العمميات ذات التأثير النفسي الحرب النفسية وسائر العمميات
الدفاعية والتكنولوجيات المتقدمة وغيرىا مف الوسائط اليامة المختمفة.

3

وينبغي اإلشارة إلى أف مصادر القوة الناعمة تختمؼ بيف دولة وأخرى تبعا لممعطيات المتعمقة
بالسياسة والنظاـ السياسي أو السياسة الخارجية أو النموذج االقتصادي أو المعطيات الثقافية ،ومف ىذا
المنطمؽ يمكف القوؿ إف قطر نموذج لنوع آخر مف القوة وىو قوة اإلعبلـ واالقتصاد والتأثير السياسي
والدبموماسي وكذلؾ التأثير مف خبلؿ المساعي الثقافية والرياضة ،وذلؾ برغـ مف عدد سكانيا الصغير

 -1هٙ٠بَ ِمجًِ" ،ووت اٌمٛح :ػٕبٕو ٚأّىبي اٌمٛح ف ٟاٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ".8-7ٓ ،
َِ -2فو ثٓ ظبفو ػبئ٘ اٌمؾطبٔ" ،ٟاٍزوار١غ١خ رٛظ١ف اٌمٛح إٌبػّخ ٌزؼ١ٚل اٌمٛح اٌٍٖجخ ف ٟاكاهح ٌالىِخ االه٘بث١خ ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼوث١خ
اٌَؼٛك٠خ" ،أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ ف ٟاٌفٍَفخ ف ٟاٌؼٍ َٛاالِٕ١خ (،لَُ اٌؼٍ َٛاالكاه٠خ ،وٍ١خ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ،عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍ َٛاالِٕ١خ،
اٌو٠بٗ.77ٓ،)2010،
ِ -3ؾّل ٠بغ ،ٟاٌؾوة إٌبػّخ ِمِٛبد إٌّ١ٙخ ٚئّىبٌ١بد اٌّّبٔؼخ ،ث١وٚدِ :ووي لٌ ُ١لهاٍبد .56 -57ٓ،2011،
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ومساحتيا المحدودة استطاعت قطر أف تجذب أنظار العالـ ليا .وبالتالي ووفؽ مقاربة األستاذ جوزيؼ ناي،
يمكف اعتبار قطر تأتي في مصاؼ الدوؿ التي تتمتع بقوة ناعمة تؤثر بصورة كبيرة عمى الصعيد اإلقميمي.

1

المطمب الثاني :المقاربة البراغماتية تفسير في السياسة الخارجية القطرية
يعود األصؿ المغوي لمبراغماتية إلى الكممة اليونانية ( )pragmaوتعني العمؿ أو( مسألة عممية) وقد
استعار الروماف المصطمح واستخدموا عبارة ( )pragmaticasوقصدوا بيا ( التمرس) وخاصة في المسألة
القانونية.
مف الناحية الفكرية يشير المصطمح إلى أف جوىر البراغماتية يتمخص بالعبارات التالية :اإلنساف مكره
عمى العيش في عالـ ال عقبلني يتعذر فيمو ،وأف كؿ محاوالتنا إلدراؾ الحقيقة الموضوعية ستبوء بالفشؿ،
لذا يجب النظر إلى مختمؼ النظريات العممية والى األفكار االجتماعية والقيـ األخبلقية نظرة " أداتية" ،أي
مف وجية نظر منفعتيا في تحقيؽ األىداؼ ،فيما ينفع الناس وما يعود عمييـ بالنجاح ىو الصحيح وىو
اليقيف.
بصورة أوسع المصطمح يستخدـ لئلشارة إلى أي مدخؿ يركز باألساس عمى ما يمكف عممو في الواقع
ال عمى ما يجب عممو بالنظر إلى عالـ المثاليات ،فالبراغماتية بدالً مف أف تركز عمى مقدمات األفكار فإنيا
تركز عمى النتائج المترتبة عمى تمؾ األفكار ،فيي تُوجو نحو االىتماـ باألشياء النيائية وبالنتائج ومف ثـ ىي
ال تعني بالسؤاؿ عف ماىية الشيء أو أصمو بؿ عف نتائجو،

2

أما نشأة وظيور البراغماتية بوصفيا حركة فمسفية عممية فقد كاف في الواليات المتحدة األمريكية أواخر
القرف التاسع عشر وبدايات القرف العشريف ،وارتبطت بأسماء فبلسفة أمريكييف مثؿ تشارلز بيرس و جون
 -1أؽّل اٌج" ،ِٟٛ١لطوّٛٔ ..مط ٌٍمٛح إٌبػّخ "ِ ،وعغ ٍبثك.
 -2فبٌل أؽّل إٌْزٛد " ،اٌجوغّبر١خ"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
http://dr-khaled.net/index.php?option=com_content&view=article&id=104:2010 -03-11-11-23-25&catid=35:the-cms
&Itemid=59
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ديوي و وليام جيمس) (William Jamesوغيرىـ ،ويشترؾ الفبلسفة الثبلثة في أصوؿ فمسفية تتمركز حوؿ
مقولة أنو ال يمكف التوصؿ إلى معاني األفكار وتفسيرىا إال بالنظر إلى النتائج المترتبة عمييا ،فيي ال تعنى
بالسؤاؿ عف ماىية الشيء أو أصمو بؿ عف نتائجو فيي مرتبطة بالتجريبية ،ألف كؿ فكرة بالنسبة لمبراغماتييف
مجرد فرضية طالما لـ تدخؿ حيز التطبيؽ واالمتحاف وكذلؾ ىي مرتبطة بمعيار النجاح والفعالية.

1

ويمكف القوؿ بأف البراغماتية كمذىب فكري نشأ كردة فعؿ مضادة لبلتجاىات الفمسفية المثالية ،التي
انتشرت في ذلؾ الوقت ،وىي في معظميا تحمؿ أفكا اًر مجردة ،لـ يستطع أصحابيا تطبيقيا في الواقع
العممي ،وال استطاعوا إقامة أدلة قوية عمى دعواىـ .والب ارغماتية تدرج ضمف المذاىب النفعية ،وىي مذاىب
كثيرة جداً امتدت عبر التاريخ الفمسفي الطويؿ .ومف أمثمة تمؾ المذاىب النفعية في الفمسفة اليونانية القديمة:
الرواقيوف ومدارس المذة الدائمة ،وىناؾ أيضاً مذاىب المنفعة الشخصية ومذاىب المنفعة العامة.

2

وبالعودة إلى مجاؿ العبلقات الدولية عموما والسياسة الخارجية بشكؿ خاص لتفحص مدلوؿ البراغماتية
ودورىا ،يبدو مف الوىمة األولى نوع مف الغموض واإلبياـ يرجع أساسا إلى تعدد المدارس والنظريات
واختبلؼ اطروحتيا مف جية والى حداثة ظيور المفيوـ نسبيا مقارنة بالفمسفات األخرى مف جية ثانية .3عمى
المستوى السياسي نجد أف المفكريف السياسييف المتأثروف بالبراغماتية يرفضوف الفصؿ بيف المصمحة الخاصة
والمصمحة العامة ويؤمنوف بالمذىب الفردي ويرفضوف التسمطية والشمولية ،4وكميا معتقدات تتفؽ مع تمجيد
البراغماتية إلرادة اإلنساف ولحريتو والنابعة مف قدرتو عمى التحكـ في مصيره دوف تدخؿ مف قوى أخرى ،كما
أف اىتماـ البراغماتية بالنتائج وبمدى اتساقيا مع مصمحة الفاعؿ أدى إلى تبني المفكريف السياسييف
البراغماتييف لمنظرية النفعية ،5فالبراغماتية كمقاربة فمسفية – سياسية تعتبر نجاح العمؿ المعيار الوحيد

ِ -1ي٠بْ ا٠غو إِ١خ" ،اٌزؾٛي اٌجواغّبر ٟف ٟاٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌغيائو٠خ كهاٍخ ف ٟاٌؼٛاًِ ٚاٌّزغ١و"ِ،نووح ِبعَز١و ف ٟاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ،
(لَُ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ٚاٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ٚاإلػالَ  ،عبِؼخ ٍٛ٠ف ثٓ فلح اٌغيائو.38ٓ ،)2007،
 -2ع١ٌٚ ٌّ١بَ ،اٌجواغّبر١خ (،روعّخ :اٌؼو٠بْ ِؾّل ػٍ ،)ٟاٌمب٘وح :كاه إٌٚٙخ اٌؼوث١خ.65ٓ ،1966 ،
ِ -3ي٠بْ اع١و إِ١خٔ ،فٌ اٌّوعغ.41ٓ ،
 -4ػلٔبْ ػ٠ٛل" ،اٌفٍَفخ اٌجوغّبر١خ"ِ ،وعغ ٍبثك.
ِ -5ي٠بْ اع١و إِ١خٔ ،فٌ اٌّوعغ.41ٓ ،
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يدعي دائماً بأنو يتصرؼ ويعمؿ مف خبلؿ النظر إلى النتائج العممية المثمرة
لمحقيقة؛ فالسياسي البراغماتي ّ
التي قد يؤدي إلييا ق ارره وىو ال يتخذ ق ارره بوحي مف فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة ،وانما مف
خبلؿ النتيجة المتوقعة لعمؿ والبراغماتيوف ال يعترفوف بوجود أنظمة ديمقراطية مثالية إال أنيـ في الواقع
ينادوف بأيديولوجية مثالية مستترة قائمة عمى الحرية المطمقة ،ومعاداة كؿ النظريات الشمولية وأوليا
الماركسية ،وغالبا ما يتـ التميز في أدبيات العبلقات الدولية بصفة عامة والسياسة الخارجية بصفة خاصة
بيف اإليديولوجية والبراغماتية واعتبارىما كقطبيف متناقضيف ،ففي حيف نجد اإليديولوجية تيتـ بالمبادئ الثانية
والمعتقدات السائدة في المجتمع ،ترتبط البراغماتية عموما بحاالت العممية والممارسة الميدانية "إف البراغماتية
ىي الحالة التي تتجنب المبادئ الثابتة والمعايير الصارمة والقواعد المطبقة بشكؿ موحد لصالح المرونة
والتعقؿ واالرتجاؿ" ،وبيذا فالسياسات البراغماتية تتأثر بعوامؿ غير إيديولوجية مثؿ الفوائد االقتصادية،
وغيرىا لكف ىذا ال يعني أف وجود األولى ىو نفي لمثانية والعكس صحيح إذا ال يمكف تصور الحديث عف
سياسة خارجية خالية مف أي تصرؼ براغماتي ،وبالتالي فالحديث عف البراغماتية واإليديولوجية تبقى مسألة
صعبة ونسبية في أف واحد وال يجوز لنا في اإلطار سوى تغميب بعد عمى مدى توافؽ نظاـ المعتقدات السائدة
في الدولة والممارسة الميدانية ،ففي حالة االنسجاـ بينيما نكوف بصدد سياسة يغمب عمييا الطابع
اإليديولوجية ،أما في حالة عدـ توافؽ الممارسة مع المبادئ فنغمب عمييا إذف الطابع البراغماتي مثؿ ما يفعمو
بعض السموكييف لتحديد البعد البراغماتي في السياسة الخارجية.

1

بناء عميو ،فإف المقاربة البراغماتية في السياسة الخارجية إنما ىي نيج عممي ومحدد المسارات في
ً
تطبيقاتو ،ويستند إلى التجار بالقياس صدؽ األفكار لتحقيؽ المنافع رافضا المسارات النظرية غير التطبيقية،
ويخطط لممستقبؿ وال ييتـ بماىية الفكر إال بقدر ما يخدـ نتائج التجربة لتحقيؽ المنفعة المباشرة.

ِ -1ي٠بْ اع١و إِ١خِ ،وعغ ٍبثك .41ٓ ،
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وتعد قطر نموذجا لمدولة الصغيرة الطامحة إلى أداء دور إقميمي مميز وسط بيئة إقميمية غاية في
التشابؾ والتعقيد ،حيث تتخذ في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ مواقؼ براغماتية تتجاوز الخط العاـ الذي تنتيجو القوى
اإلقميمية الكبرى في المنطقة ،والقيادة القطرية مف واقع إدراكيا البراغماتي لمرىانات الجيوبولتكية في المنطقة
عوضيا عف الكثير مف عوامؿ ضعفيا مف منظار القوة المادية ودفعيا إلى تبني سياسات تتسـ بالتوازف مف
ناحية عبلقاتيا الخارجية ،فاعتماد القيادة القطرية عمى النيج الواقعي البراغماتي في إدارة عبلقاتيا الخارجية
يتيح ليا التحرؾ عمى أكثر مف صعيد حيث تكشؼ متابعة السياسة القطرية منذ انطبلؽ الحراؾ العربي مطمع
عاـ  ،2011عف أف الدوؿ الصغيرة  -التي منيا قطر -ليا نمط مميز لسياستيا الخارجية يعكس مخاوفيا
ومصالحيا ويمتاز في جزء كبير منو بغياب "تأثير" األيديولوجية وغمبة الطابع البراغماتي.
وتظير غمبة الطابع البراغماتي عمى السياسة الخارجية القطرية مف خبلؿ مواقفيا التي تبرز قدر
كبير مف التناقض تجاه قضايا محددة نذكر منيا:
 استضافتيا القوات األمريكية إباف غزو العراؽ بعد رفض السعودية المشاركة في تمؾ الحرب ،كانت قناةالجزيرة المدعومة حكومياً تفضح ممارسات االحتبلؿ األمريكي في العراؽ؛
 فيما ساندت حزب اهلل وحركة حماس في العدوانييف اإلسرائيمييف جواف/جويمية  ،2006كانت قطر تقيـعبلقات جيدة مع إسرائيؿ؛
 بينما كانت تعمؿ ضمف منظومة دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،أقامت عبلقات متينة مع إيراف التي تحتؿجز اًر إماراتية وتشكؿ تيديداً مباش اًر خاصة لمبحريف وقطر وعدواً تقميدياً لمسعودية؛
 فيما كانت قطر تطمح لمعب أدوار مركزية في البيئة العربية وتنشط في عدة ممفات متأزمة ،كانت تتصادـمع دوؿ عربية عدة عمى المستوى اإلقميمي.
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المطمب الثالث :إقتراب الدور في تفسير السياسة الخارجية القطرية
يعد مفيوـ الدور مف المفاىيـ األساسية التي استخدمتيا أدبيات السياسة الخارجية لفيـ ق اررات
وسموكيات الدوؿ وغيرىا مف الفاعميف ،واحتماالت االستمرار والتغيير في ىذه السياسة ،وتشترؾ ىذه األدبيات
في افتراض أف غالبية الوحدات الدولية تحكميا توقعات وتصورات معينة حوؿ ضرورة قياميا بدور أو
مجموعة مف األدوار في النظاميف اإلقميمي والعالمي 1.ويمثؿ الدور اقترابا ىاما لتحميؿ السياسية الخارجية
بوجو عاـ والسياسة الخارجية في الدوؿ النامية  -ومف بينيا الدوؿ العربية  -بوجو خاص ،بالنظر إلي الدور
الشخصي الياـ الذي تمارسو القيادة الحاكمة في أي مف ىذه النظـ األخيرة ،وفي دراسة السياسية الخارجية
القطرية نحاوؿ التركيز عمى دور القيادة السياسية في ىذه السياسة مف خبلؿ إختبار افتراضات اقتراب الدور
فييا.
ماىية اقتراب الدور:
ييتـ اقتراب كإطار نظري بدراسة السموؾ بالتركيز عمى مفيوـ أو متغير الدور في ميداف السياسة
الخارجية ،حيث صانع السياسة الخارجية يتصور أو يفترض أف دولتو ممزمة بتبني أو انجاز بعض المياـ
عمى مستوى النظاـ اإلقميمي أو الدولي ،فيذا االقتراب يصور دوؿ العالـ وكأنيا تمعب أدوا ار أو وظائؼ
مختمفة وفؽ طبيعة الدوافع صراعية أو تعاونية 2.يرجع ظيور اقتراب الدور إلى حقؿ العموـ االجتماعية
واالنثروبولوجيا ،حيث كاف التركيز عمى دراسة سموكيات الفرد داخؿ الحياة االجتماعية والمجتمع عامة مف
خبلؿ تصور قائـ عمى أف اإلنساف يقوـ بأدوار في المجتمع ،ويصؼ بروس بيدل ( )Bruce Biddleنظرية

١ٛ -1جِ ٟؾّلَِ ،ؼٛكِ ،ٌٔٛ٠ ٞوعغ ٍبثك .
ٍ -2ف١بْ ٕقو "،ٞالزواة اٌلٚه ف ٟرؾٍ ً١اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ" ،ط ،1عو٠لح اٌ َٛ١اٌغيائو٠خ ،ػلك ِ25 ،2774بهً.8ٓ ،2007،
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الدور بالعمـ الذي ييتـ بدراسة السموكيات التي تميز األشخاص ضمف ظروؼ معينة ومع عمميات متنوعة
أنيا تنتج تمؾ السموكيات وتفسيرىا وتؤثر عميو.1
اقتراب الدور في العالقات الدولية والسياسة الخارجية
مع ظيور الثورة السموكية في النصؼ الثاني مف القرف الماضي ،عرؼ عمـ السياسة عموما وفرع
العبلقات الدولية خصوصا تطورات ممحوظة ،خاصة في الجوانب المنيجية بالعمؿ عمى االستفادة مف
التطورات المنيجية والتحميمية في بقية العموـ الطبيعية منيا والعموـ االجتماعية فنتج عف ذلؾ استعارة العديد
مف المناىج والمفاىيـ مف العموـ األخرى وتطبيقاتيا في الدراسات السياسية ،ومف ىذه المفاىيـ المستعارة مف
فروع عممية أخرى والمطبقة في فرع العبلقات الدولية مفيوـ الدور ،الذي شيد بداياتو األولى في ظؿ دراسات
عمماء االجتماع وعمماء النفس واالنثربولوجيا ،وعرؼ طريقو إلى فرع العبلقات الدولية بفضؿ الجيود التي
بذليا المختصوف في دراسة السياسة أثناء محاوالتيـ لمتعرؼ عمى مختمؼ األدوار التي تضطمع بيا الدوؿ
القومية واستعماؿ نظرية الدور كإطار معرفي لتحميؿ أدوار السياسة الخارجية لمدوؿ.
ويمكف القوؿ أف بداية توظيؼ اقتراب الدور في دراسات السياسة الخارجية والعبلقات الدولية تتمثؿ
في محاوالت عمماء النفس واالجتماع توسيع نطاؽ تطبيؽ نظرياتيـ النفسية القائمة عمى مفيوـ الدور لتشمؿ
العبلقات الدولية وتحميؿ سموؾ القادة الدولييف في إطار التعامؿ مع القيادات السياسية كحاالت مرضية
تحتاج إلى عبلج نفسي ،فمثبل بدأ مورينو وسيارين مع بداية الثبلثينيات واألربعينيات استخداـ مفيوـ الدور
لتوظيؼ مداخؿ التحميؿ النفسي لدراسة السموؾ الدولي ،في إطار التأكيد عمى أىميو العوامؿ الشخصية
وتأثيرىا في النظاـ الدولي مع بروز شخصيات مثؿ ىتمر( )Adolf Hitlerوموسميني )  (Mussoliniو
ايزنياور)...(Eisenhowerواقتراح مورينو) (Mourinhoفي الستينيات أثناء التصعيد بيف الواليات المتحدة

ِٙ -1ل ٞفزبن" ،اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌغيائو٠خ رغبٖ كٚي اٌّغوة اٌؼوث ٟر ٚ ٌٔٛاٌّغوة ّٔٛمعب ِ ،"2009/1999 -نووح ِبعَز١و ف ٟاٌؼٍَٛ
اٌَ١بٍ١خ(،لَُ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،عبِؼخ ثَىوح.3ٓ ،)2011،
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والصيف إجراء مواجية درامية نفسية بيف الرئيس األمريكي جونسوف والزعيـ الصيني ماوتسي تونج ( Mao

) ،Tse-tungمع إذاعتيا عالميا الدور كبديؿ عف توجيو الواليات المتحدة ضربة عسكرية ضد الصيف.
وتمثؿ دراسة ىولستي ) (Holstiعاـ  1970بعنواف تصورات الدور القومي في دراسة السياسة
الخارجية عبلمة فارقة في تصورات الدور القومي ودراسة السياسة الخارجية ،1وكانت حينيا قد مرت أربعة
عقود عمى تطوير نظرية الدور في ظؿ عمـ االجتماع وعمـ النفس واالنثروبولوجيا ،حيث كانت مف أوؿ
المحاوالت التي تـ فييا استيراد مفاىيـ ونظرية الدور مع ربطيا وادراجيا ضمف أدبيات العبلقات ،لكف
ىولستي ( ) Holstiلـ يستعر الكثير مف المنطمقات المفاىيمية والنظرية التي ارتبطت بنظرية الدور في
الدراسات االجتماعية األخرى وفضؿ بدال مف ذلؾ التركيز عمى فكرة بسيطة مفادىا أف الفرد المتمثؿ في قادة
الدوؿ وصناع القرار فييا بإمكانيـ اعتناؽ مجموعة متنوعة مف المعتقدات والصور وتوظيؼ تمؾ التصورات
لمدور القومي لتشكيؿ الطريقة التي تتعامؿ بيا الدولة مع المحيط الدولي ،2وطرح ىولستي ) ( Holstiإطار
كميا لتوظيؼ اقتراب الدور في العبلقات الدولية ،حيث نظر إلى ق اررات الدولة وأفعاليا كأدوار فعمية أو
محققة تعبر عف أداء ادوار السياسة الخارجية كما تحددىا التصورات أو االدراكات الذاتية لصانع القرار لما
ينبغي أف تكوف عميو أدوار دوليـ وتوصيفات اآلخريف لمدور ومصادرىا3التي تتـ تحت تأثير جممة مف
المعطيات النابعة مف البيئة الداخمة أو الخارجية وتتـ السموكيات واألفعاؿ دوما ضمف وضعية نظاـ توصيفات
الدور4ومكانو الدولة المبنية عمى قدرتيا النسبية كبديؿ لمفيوـ المركز االجتماعي.5

ِ -1ؾّل ١ٛجَِ ٌٔٛ٠ ،ٟؼٛكِ ،ٞوعغ ٍبثك.
2

- Cameron .G, this role theory and foreign policy, May 2009, Available at:
http//www.isanet.org/compenduin-s ections L2007/foreign-policy – html.

١ِ -3وفذ ػجل اٌؼي٠ي" ،كٚه هئ ٌ١اٌغّٛٙه٠خ ٚهئ ٌ١اٌٛىهاء فٕٕ ٟغ اٌمواه فِٖ ٟو ف ٟاٌفزوح ِٓ  1970ئٌِ ،"1981 ٝنووح ِبعَز١و
ف ٟاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ( ،لَُ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ،وٍ١خ االلزٖبك ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،عبِؼخ اٌمب٘وح.33ٓ ،)2001،
4

- Sofaine sekhri , " The role approach as a theoretical frame work for the analysis of foreign policy in third world
countries African" , journal of political science and international relations ,vol.3,October 2009,p424.

١ِ -5وفذ ػجل اٌؼي٠ئ ،فٌ اٌّوعغ.33ٓ ،
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وأكد فييا عمى أف سموؾ الدولة عمى المستوى الخارجي يحدده تصور صانع السياسة الخارجية ألدوار
1

الدولة عمى المستوى الخارجي والذي يحدده مجموعة مف العوامؿ والظروؼ  .بذلؾ يكوف ىولستي (( Holsti

قد وضع أسس نظرية الدور في تحميؿ السياسة الخارجية باعتباره انطمؽ مف كوف ىذه النظرية تفسر السموؾ
الخارجي باالستقبلؿ والعودة إلى األدوار التي تقوـ بيا الدولة منفردة في النظاـ الدولي وقد تطور إطار العمؿ
المفاىيمي لنظرية الدور تدرجيا عبر الزمف كمفاىيـ جديدة تمت إضافتيا لحقؿ العبلقات الدولية .2كما تناوؿ
نفس الموضوع ستيفن وولكر (  (Stéphane Walkeبمقالة بعنواف بػ :تصورات الدور القومي والنتائج النسقية
والصادر عاـ  1979حيث تطرؽ إلى مفيوـ األدوار الوطنية التي تعرؼ حسبو بأنيا تصورات واضعي
السياسات الخارجية لمناصب دوليـ في النظاـ الدولي ،ويشمؿ ىذه التصورات أنواع عامة مف الق اررات
واإللتزامات والوظائؼ المرتبطة بيذه المواقؼ الدولية ،3ليبقى إىتماـ الباحث ستيفن ولكر( ) Walke
بالموضوع مستم ار حيث قاـ بجمع كؿ ما كتب حوؿ اقتراب الدور في كتاب عاـ1987بعنواف "نظرية الدور
وتحميؿ السياسة الخارجية"،4الذي اعتبر نقطة تحوؿ فارقة في أدبيات نظرية الدور في العبلقات الدولية والذي
أحدث تقدما أكبر في استعماؿ المفيوـ في كؿ مف السياسة الخارجية والعبلقات الدولية5وقد تمحورت أبحاث
أصحاب االقتراب عمى أسئمة أساسية توصموا مف خبلليا إلى عممية رابط أو تأكيد مدى صحة االقتراب
كإطار نظري لتحميؿ السياسة الخارجية والتي تتمثؿ في:
 – 1ما ىي مصادر تصورات الدور وادراكات صانع السياسة الخارجية حوؿ أدوار دوليـ الخارجية؟
 - 2ما طبيعة الظروؼ التي تنشا وتكوف فييا إدراؾ صانع السياسة الخارجية حوؿ أدوار دوليـ الخارجية؟
 - 3تأثير عوامؿ ومحددات السياسة الخارجية عمى برامج و نشاطات الدولة الخارجية؟
ٍ -1ف١بْ ٕقوِ ،ٞوعغ ٍبثك.8ٓ ،
2

- Vit benes, " role theory conceptual framework for the constructivist foreign policy analysis ? ", Paper Prepared
For the third global international studies conference:" world crisis revolution or evolution in the international
community ? "17-20 August 2011 University of porto ,Portugal.
3
- Naomi Bailin ," Foreign Policy Makers and Their National Role Conceptions " , International Studies Quarterly,
Vol. 24, No. 4 Dec., 1980, pp532-554.

ِٙ -4ل ٞفزبنِ ،وعغ ٍبثك.19ٓ ،
 -5ػجل اٌمبكه كٔلاِْ ،وعغ ٍبثك.29 ٓ،
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 – 4ما مدى توافؽ البرامج واالستراتيجيات المتعمقة بالسياسة الخارجية مع التطبيؽ الفعمي ليذه البرامج؟

1

كما قدـ ستيفين والكر ( ) Stéphane Walkeثبلثة عناصر متكاممة لتحميؿ الدور ،ىي :توقعات
الدور أي التحركات المنتظرة مف فاعؿ معيف بسبب المكانة الدولية لمفاعؿ ،ومطالب الدور وتعبر عف مبلمح
معينة ذات خصوصية بالموقؼ نفسو ومشعرات الدور أو تمميحات الدور واشاراتو اي تحركات الفاعميف
اآلخريف في مواقؼ معينة عمى نحو يؤثر عمى الدور المختار مبدئيا بواسطة الفاعؿ األصمي .ويأتي األداء
كمجمؿ لمتفاعؿ بيف ىذه العناصر ويمثؿ الجزء المرئي مف السموؾ الذي يقوـ بو الفاعؿ ،ويبلحظ أف ىذه
العناصر ال تستبعد تأثير التوصيفات الخارجية لمدور كما إنيا تبرز تأثيرات الطابع السياقي لؤلدوار الذي
2

يجعؿ توقعات الدور تختمؼ مف موقؼ ألخر .إضافة إلى إسيامات األستاذ جيمس روزنو (James

) Rosenauالذي تناوؿ في دراسة لو سيناريوىات الدور في السياسة الخارجية .واسيامات عالـ االجتماع
جورج ميد) (George Meadeالذي يؤكد في نظريتو عف الدور أف الدور ال يوجد مف دوف األدوار األخرى،
أل ف مفيوـ الدور أساسا ال يتحقؽ إال في إطار الجماعة ،وشرح الدور والتعريؼ بو يتـ ضمف النظاـ الثقافي
السائد.

3

يكتسي اقتراب الدور أىمية بالغة في تحميؿ السياسات الخارجية لدوؿ العالـ الثالث ،نتيجة أف مفيوـ
الدور بعد سيكولوجي بالدرجة األولى يتعمؽ بالمنظومة اإلدراكية والمعرفية لصانع السياسة الخارجية ،وىذا
يتطابؽ ومميزات صناعة السياسة الخارجية في دوؿ العالـ الثالث التي إنما ىي نتاج تصو ارت وادراكات
صانع القرار وليس نتاج منطؽ تشاركي يخضع لقواعد موضوعية خصوصا عندما يتعمؽ األمر بالسياسة
اإلقميمية لمدوؿ المتوسطة القوة أو التي تمتمؾ مقومات السيطرة اإلقميمية ،4فالسموؾ الفعمي أو سموؾ الدور

ٍ -1ف١بْ ٕقوِ ،ٞوعغ ٍبثك.8ٓ ،
١ٛ -2جِ ٟؾّلَِ ،ؼٛكِ ،ٌٔٛ٠ ٞوعغ ٍبثك.
 -3ػّو اٌقٚوِ"،ٟاٌلٌٚخ اٌٖغ١وح اٌملهح ٚاٌلٚهِ -مبهثخ ٔظو٠خ"ِ ،غٍخ إٌّبهح ،عبِؼخ اي اٌج١ذ ،االهكْ ،اٌؼلك ،4اٌّغٍل.59ٓ،2013،19
 -4ثٙغذ لؤٚ ٟػٍ ٟاٌل٘ ٓ٠الي ،اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ ٌٍلٚي اٌؼوث١خ (،روعّخ :عبثو ٍؼ١ل ػ،2ٛ،)ٗٛاٌمب٘وحِ:ووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد
اٌَ١بٍ١خ.30 ٓ ،2002 ،
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ىو ذلؾ الجانب المتعمؽ بالتصرفات والسموكيات التي تنقؿ الدور مف جانب الفكر إلى الممارسة والتطبيؽ،1
وعند محاوؿ البحث في تنامي الدور الخارجي القطري وتفسيره مف خبلؿ محاولة اختبار افتراضات اقتراب
الدور في السياسة الخارجية الذي تقوـ حسب كالفيو ىولستي ( ) Kalevi Holstiعمى متغيريف أساسييف
ىما :أدراؾ أو تصور صانع القرار وأداء صانع القرار لمدور ،2بحيث تنطمؽ نظرية الدور مف افتراض أف
األصؿ في السموؾ الخارجي يعبر بدرجة كبيرة عف أداء الدور ،انطبلقا مف أف صانع السياسة الخارجية
سيتصفوف بما يتفؽ مع إدراكيـ ال دوار دوليـ في العالـ 3.بذلؾ سيتـ في سياؽ ىذه الدراسة استخداـ نظرية
الدور وفقا لوحدة التحميؿ األولى (الفرد) لمحاولة تحميؿ دور القيادة وعبلقتيا وتفاعبلتيا داخؿ نسؽ القيادة
وكؿ عبلقات أدوراىا وكذلؾ عبلقتيا مع أبنية النسؽ السياسي ودراسة أثرىا السياسي واالجتماعي وانعكاساتيا
عمى أداء دور الدولة عمى الصعيد الخارجي و ذلؾ لفيـ سموؾ دولة قطر خارجيا.

المبحث الثالث :مرتكزات السياسة الخارجية القطرية
لفيـ السياسة الخارجية القطرية ال بد مف معرفة المرتكزات األساسية المؤثرة في ىذه السياسة ،عبر
الوقوؼ عمى الخمفية التاريخية ليا ومقوماتيا وأىدافيا ،وأىـ أدواتيا في ظؿ بروز الدور القطري المتصاعد
مؤخ اًر في عدد مف القضايا اإلقميمية.
المطمب األول :الخمفية التاريخية لمسياسة الخارجية القطرية
يبدأ التاريخ الحديث لقطر مع ىجرة مجموعة مف العشائر مف الكويت إلى الساحؿ الغربي مف شبو
الجزيرة القطرية في أواخر القرف الثامف عشر ،فيما اجتاح الوافدوف الجدد الحقا ما كاف موجوداً مف عشائر
محمية قميمة وبنية سمطة في ذلؾ الحيف وازدىرت بمدة " زبارة" .مع ذلؾ كانت شبو الجزيرة القطرية قطعة
 -1ػٍ ٟعالي ِؼ" ،ٗٛاٌلٚه اٌزوو ٟف ٟاٌْوق األ ٍٜٚف ٟػٙل ؽىِٛخ اٌؼلاٌخ ٚاٌزّٕ١خ ِ ،"2010-2002وعغ ٍبثك.
ْ٘ -2بَ أؽّل ِواك ،اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌّٖو٠خ ٚرؼجئخ اٌّٛاهك االلزٖبك٠خ اٌقبهع١خ ،اٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وحِ :إٍَخ األ٘واَ ،اٌؼلك ،117
.40 ٓ ،1994 ٛ١ٌٛ٠
 -3عالي ِؼ" ،ٗٛاٌلٚه اٌزوو ٟف ٟاٌْوق األ ٍٜٚف ٟػٙل ؽىِٛخ اٌؼلاٌخ ٚاٌزّٕ١خِ ،"2010-2002 ،وعغ ٍبثك.
- 57 -

اإلطار المفاهيمي والنظري للدراسة

الفصل األول :

أرض محدودة في جوىرىا بمعنى قمة األرض المناسبة لمزراعة وينابيع المياه الوافرة وبسبب ىذه العوامؿ
المحدودة ،كانت الجماعات الموجودة في قطر أضعؼ عادة مف أية قوى حوليا ،برغـ النجاح المتقطع لبمدة
"زبارة" كميناء ،والى الغرب برزت عشيرة آؿ خميفة ،التي استوطنت البحريف بعد انشقاقيا عف المجموعة التي
انتقمت إلى قطر القادمة مف الكويت ،والى الجنوب كاف الخطر المتشتت لمقوى الوىابية القادمة مف السعودية
اليوـ ،وىي جماعة كانت قوية بشكؿ مفرط ،برغـ تداعي إمبراطوريتيا مرتيف قبؿ عودتيا في شكميا المتجسد
الحالي في أوائؿ القرف العشريف ،والى الشرؽ والجنوب كاف ىناؾ عشائر مختمفة تشكؿ اليوـ ما يعرؼ
باإلمارات العربية المتحدة ،والى الشرؽ أكثر كاف ىناؾ سمطاف مسقط الذي غ از عمى نحو متقطع شبو الجزيرة
القطرية وما حوليا .أخي اًر ،كاف الشماؿ ينذر بتيديدات قادمة مف القوى الفارسية أو الجماعات العاممة معيا.
في مواجية ىذه الجماعات العدائية غالب األحياف ،لـ يكف بإمكاف الشيخ الذي سيطر في قطر أف يفعؿ
عادة أكثر مما يفعمو كحميؼ آلؿ خميفة ضد الوىابييف (عمى سبيؿ المثاؿ) وبعد االستشعار عمى الدواـ
بإمكانية الحصوؿ عمى استقبلؿ ذاتي أكبر أو دفع جزية أصغر عف طريؽ تبديؿ التحالفات ،كاف الشيخ يدعـ
الوىابييف ضد آؿ خميفة ،وبذلؾ فإف السمة األولى لمسياسة الخارجية " القطرية" تبرز :رغبة واستعداد لتغيير
االصطفاؼ تك ار اًر بخفة لمحفاظ عمى أكبر قدر مف االستقبلؿ الذاتي ،ىذه السياسة كانت مستمرة عندما
دخمت اإلمبراطورية العثمانية ومف بعدىا اإلمبراطورية البريطانية  ،وبالتالي فقد سعت دوماً إلى تحالفات مع
دوؿ أكثر قوة كأسموب أساسي ليا لضماف أمنيا ،حيث كانت سياستيا الخارجية سياسة أمنية إلى حد
كبير1.وا ف كانت السياسة الخارجية القطرية تختمؼ في وقتنا الحالي عف تاريخيا السابؽ لكف في كبل الحالتيف
كاف ىدفيا األوؿ كأي دولة صغيرة ىو األمف وقد مرت ىذه السياسة بمرحمتيف أساسيتيف و في كؿ مرحمة
كاف ىناؾ أسموب لتحقيؽ األمف ،وعموما يمكف تقسيـ مراحؿ تطور السياسة الخارجية إلى مرحمتيف
أساسيتيف:
 -1ك٠ف١ل ة .هٚثورٌ" ،ف ُٙأ٘لاف اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ" ،ربه٠ـ االٛالعِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
www.rsgleb.org/modules.php?name=News&file=article&sid=350
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أوال :المرحمة المتحفظة ( :1)1771 -1791تأثرت قطر في تكويف بناءىا التاريخي بعامميف ،األوؿ السيادة
العثمانية رغـ أنيا كانت سيادة اسمية وانتيت في عاـ  1914والثاني يتعمؽ بالحماية البريطانية التي بدأت
بصورة غير رسمية خبلؿ النصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر وأصبحت رسمية بعد رحيؿ األتراؾ خبلؿ
الحرب العالمية األولى وانتيت بإعبلف االستقبلؿ لدولة قطر عاـ .21971
منذ االنسحاب البريطاني وما استتبعو مف استقبلؿ دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،وجدت ىذه الدوؿ
نفسيا في خضـ نظاـ إقميمي فرعى ،ىو النظاـ اإلقميمي الخميجي ،والذي يتسـ بوجود ثبلث قوى ىي:
السعودية وايراف والعراؽ .وقد حاولت كؿ مف ىذه القوى فرض ما يسمى بسياسة االستتباع في تعامميا مع
دوؿ الخميج الخمس األخرى ،وىى :قطر والبحريف والكويت وسمطنة عماف واإلمارات ،بما يعنى الضغط عمى
الدوؿ الخمس النتياج سياسة تتوافؽ مع مصالح إحدى ىذه القوى الثبلث .إال أف سياسة االستتباع السعودية
كانت ىي األكثر برو از في تمؾ المحظة خصوصا مع تشكيؿ مجمس التعاوف الخميجي في  ،1981الذي كاف
المقصود منو جمع البمداف الخميجية العربية القمقة لمواجية التيديدات المتزايدة مف الطموحات اإلقميمية
اإليرانية والعراقية ،خصوصاً بعد انتصار الثورة اإلسبلمية في إيراف في  .1979لكف ثمة مشكبلت عدة
واجيت السعودية في سبيؿ تحقيؽ ىيمنتيا عمى الدوؿ الخمس األخرى ،أىميا عدـ رضا ىذه الدوؿ عف ىذا
الدور القيادي الذي تمعبو السعودية ،خصوصا في ظؿ وجود خبلفات معظميا عمى الحدود بيف السعودية
ومعظـ ىذه الدوؿ ،إلى جانب محاوالت القوتيف األخرييف الحيمولة دوف انفراد السعودية بالدوؿ الخمس
الصغرى ،وىى محاوالت نجحت أحيانا ،في تحقيؽ بعض االختراقات في السياسة السعودية ،وىو ما وفر
لمدوؿ الصغرى ىامشا لممناورة النتياج سياسات مستقمة عف السياسة السعودية.

 -1ػجل اٌوؽّٓ اٌٙيأ "،ٟأ٘لاف ٚكٚافغ اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
http://www.sas445.com/vb/showthread.php?t=12626

 - 3ه٠بٗ ٔغ١ت اٌو ،ٌ٠اٌقٍ١ظ اٌؼوثٚ ٟه٠بػ اٌزغ١وٌٕ ،لْ :ه٠بٗ اٌوٌٍ ٌ٠ىزت ٚإٌْو.17ٓ ،1990،
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بالنسبة لقطر تـ في ىذه المرحمة تعييف حمد بف خميفة آؿ ثاني ولياً لمعيد ووزي اًر لمدفاع في العاـ
 1977وبدأ العمؿ عمى إعطائو سمطات أكبر في الثمانينات ،وكانت لديو أفكا اًر مختمفة بعمؽ عف تمؾ التي
لوالده بالنسبة لمستقبؿ قطر ،حيث آمف حمد بأف قطر بحاجة لتغيير موقعيا بشكؿ أساسي لتصبح بمداً
قيادياً ،معتدالً ،ذي تركيز دولي و متطور اجتماعيا ،ومع التغيير األمني الياـ بعد العاـ  1990والغزو
العراقي لمكويت ،انتيزت قطر ىذه الفرصة لتوقيع اتفاقيات مع أمريكا في عاـ  1992لتأسيس قواعد أميركية
في البمد كما بدأت قطر في أوائؿ التسعينات بتأسيس عبلقات أفضؿ مع إيراف واسرائيؿ .مف خبلؿ التأسيس
لمحادثات مع طيراف لضخ المياه إلييا في أوائؿ التسعينات ،وفي العاـ  1992وما بعده كانت قطر منخرطة
في محادثات مع اسرائيؿ ليس لتأسيس عبلقات بشكؿ مكتب تجاري فحسب وانما لمشروع بمناقشات مفصمة
لبيع الغاز القطري إلسرائيؿ أيضاً.
ثانيا :المرحمة النشطة ( :)4112-1771منذ عاـ  1995برزت دولة قطر كإحدى الدوؿ الخميجية
الساعية إلى أداء دور إقميمي مؤثر ،وقد حرصت عمى إيجاد مكاف ليا عمى جدوؿ أعماؿ القوى الدولية
واإلقميمية ذات الصمة والمصالح في منطقة الشرؽ األوسط ،وبدأت قطر منذ ذلؾ التاريخ بإقامة شبكة مف
العبلقات اإلقميمية والدولية ،حيث تشكمت السياسة الخارجية القطرية بصورة مختمفة في ىذه المرحمة لتصبح
أكثر مشاركة ونشاطا في القضايا الرئيسية في المنطقة حيث سعت قطر ألف تكوف أكثر إستقبلال عف دوؿ
المنطقة فسعت إلى إقامة عبلقات خارج منطقة الخميج وألجؿ حماية أمنيا ،فأساس ىذه المرحمة إقامة
عبلقات متوازنة مع جميع القوى اإلقميمية والدولية ،وبالتالي ابتعدت قطر عف االعتماد التقميدي عمى المممكة
العربية السعودية ،وأقامت عبلقات عسكرية مباشرة مع الواليات المتحدة ومف ىنا تحولت المممكة العربية
السعودية مف عمؽ استراتيجي إلى طرؼ موازي .وبوصفو وزي اًر سابقاً لمدفاع كاف الشيخ حمد يمتمؾ خبرة
واسعة في ىذا المجاؿ ّأدت العبلقة إلى إنشاء قاعدتيف أميركيتيف كبيرتيف في قطر :األولى ىي قاعدة العديد
الجوية ،والتي تؤوي القيادة المركزية األميركية التي قادت حربي ما بعد  11أيموؿ/سبتمبر  2001في
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أفغانستاف والعراؽ ،واألخرى معسكر السيمية الذي يستضيؼ أكبر قاعدة أميركية لمتخزيف المسبؽ لؤلسمحة
خارج الواليات المتحدة ،ومع اكتشاؼ احتياطات غازية كبرى في الببلد أطمؽ األمير مشاريع وسياسات
توسعية قوية محمياً واقميمياً غطت مجموعة كاممة مف المجاالت ،خدمت كميا السياسة الخارجية الجديدة
القائمة عمى احتراـ الذات ،واتضح أف المقاربة الجديدة قصدت أف تثبت لآلخريف جميعاً أف "الحجـ ال ييـ"،
تفند اإلقبلؿ مف شأف الببلد الصغيرة التي ال يتجاوز عدد سكانيا األصمييف  225ألؼ نسمة ،وسرعاف
وأف ّ
ما تمكنت قطر مف تشكيؿ شبكة ِ
مذىمة مف العبلقات فمف جية ،أقامت عبلقات طيبة مع الواليات المتحدة
والبمداف الغربية األخرى وحتى إسرائيؿ ،ومف جية أخرى أقامت عبلقات قوية مع حركتي حماس الفمسطينية
وحزب اهلل المبناني وكثير مف األحزاب اإلسبلمية.

1

عند بداية الحراؾ الذي شيدتو المنطقة العربي أواخر عاـ  ،2010اعتبرت القيادة القطرية ىذا
الحراؾ الفرصة التي كانت تنتظرىا لتأكيد دورىا وموقعيا اإلقميميَّيف مف خبلؿ التوسع في استخداـ االداة
اإلعبلمية ،ونشاطيا الدبموماسي ،ودعميا المالي ،وحتى دعميا العسكري (كما في ليبيا وسوريا) والتي تعتقد
بوجود فراغ عمى صعيد قيادة المنطقة حيث يمكنيا أف تتدخؿ متخطية بذلؾ موانع الفاعمية السياسية المتعمقة
بحجـ الببلد عمى صعيدي الجغرافيا والديموغرافيا ،وتعويض عف النقص في النفوذ العربي بالمنطقة.
و األسباب التي دفعت بقطر إلى إحداث تحوؿ في سياسة الخارجية مف متحفظة إلى نشطة:
 -1غزو العراؽ لمكويت :أي دولة صغيرة يسيؿ السيطرة عمييا واحتبلليا وىذا جعؿ قطر تفكر أنيا ال تأمف
الدوؿ المجاورة مثؿ ما حدث مع الكويت والعراؽ ،وبالتالي اتجيت قطر إلى إقامة عبلقات متوازية مع جميع
الدوؿ؛

1

-Paul Salem, Huib de Zeeuw , "Qatari Foreign Policy: The Changing Dynamics of an Outsize Role ".Available at:
http://carnegie-mec.org/2012/12/31/russia-and-west-need-to-rediscover-each-other-in-2013/fiay
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 -2خبلؼ قطر مع المممكة العربية السعودية الحدودي عاـ  1992حوؿ منطقة الخفوس ترافؽ ىذا مع
اعتقاد قطر أف السعودية تقؼ إلى جانب البحريف في نزاعيا مع قطر حوؿ جزر حوار؛
 -3تصاعد ثروة قطر بشكؿ كبير مما جعؿ قطر تعتمد عمى نفسيا مف خبلؿ تصدر النفط والغاز ،إضافة
إلى ذلؾ يرجع بعض الباحثيف بدية ظيور الدور اإلقميمي والدولي الذي أوجدتو قطر عبر استضافتيا لجممة
مف الفعاليات التي رافقت إطبلؽ قناة الجزيرة خصوصا عقد المؤتمر اآلسيوي اإلفريقي في الدوحة
عاـ.1997

1

المطمب الثاني :مقومات الدور القطري
منحت ظروؼ الحراؾ العربي فرصا أكبر لدولة قطر كي تتصدر المشيد الدبموماسي العربي ،حيث
سعت الدولة بقوة نحو استغبلؿ التطورات العربية الجديدة ،مستخدمة إمكاناتيا الدبموماسية والمادية الضخمة،
وأيضا أداتيا اإلعبلمية (شبكة الجزيرة) لتوسيع نطاؽ دورىا ومكانتيا اإلقميمية عمى أكثر مف ممؼ ،واستجابة
لذلؾ ييدؼ ىذا المطمب إلى التعريؼ بالمقومات المؤىمة لمممارسة الدور القطري .
أوال ،الموقع الجغرافي كمقوم مؤىل لمدور القطري:
ينبع تأثير المتغير الجغرافي في السياسة الخارجية ألية دولة مف مجمؿ الخصائص الجغرافية التي تتنوع
درجة تأثيرىا 2،ومف بيف ىذه الخصائص طبيعة الموقع الجغرافي لمدولة الذي لو تأثير كبير عمى سياستيا
الخارجية وتوجيييا ،3حيث ترجع أىمية موقع قطر الجغرافي لوقوعيا في منتصؼ الساحؿ الغربي لمخميج
العربي وىي عبارة عف شبو جزيرة تمتد داخؿ المياه عمى مساحة  11437كميو متر مربع وتعد أكبر منطقة
يابسة تخترؽ الخميج العربي مف منتصفو مما يمكنيا مف إحكاـ السيطرة عمى تأميف المبلحة في الخميج
 -1ػجل اٌوؽّٓ اٌٙيأ "،ٟأ٘لاف ٚكٚافغ اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ"ِ ،وعغ ٍبثك.
 -2هل ٌٟٛووِ ،ُ٠وعغ ٍبثك.
ِ -3ضٕ ٝػٍ ٟاٌّٙلاٚ" ،ٞٚالغ رله ٌ٠اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ ف ٟوٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ عبِؼخ ثغلاك"ِ ،غٍخ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،ثغلاك :عبِؼخ ثغلاك ،اٌؼلك
.107ٓ،2009،39-38
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وتقديـ المعونات الحربية الؤلزمة لؤلساطيؿ البحرية والناقبلت العمبلقة داخؿ الخميج ،ما جعؿ موقعيا موضعا
لمتنافس بيف فرنسا وبريطانيا خبلؿ إتفاقية سايكس بيكو ويبمغ أكبر طوؿ لشبو جزيرة قطر 160كمـ وتتصؿ
قطر ب ار بالمممكة السعودية بحدود طوليا  60كمـ وتجاوز كبل مف اإلمارات والبحريف وايراف.1
خريطة تبين الموقع الجغرافي لدولة قطر ( الشكل رقم ) 11

المصدر :موسوعة المعمومات ،معمومات عف دولة قطر ،متوفر عمى الرابط االلكترونيhttp://www.e3lm.com :

ثانيا ،المقومات االقتصادية المؤىمة لمدور القطري:
لممتغيرات االقتصادية دو ار ميما في توجيو السموؾ الخارجي لمدولة ،فكمما كاف وضع الدولة قويا في
المجاؿ االقتصادي كمما زاد ذلؾ مف مكانتيا وقوتيا عمى المستوى الدولي ،ما يسمح ليا مف تدعيـ إرادتيا
السياسية ويتيح ليا درجة أكبر مف االستقبللية و التأثير في سموؾ الدوؿ األخرى .2وفيما يتعمؽ بالوضع
االقتصادي لدولة قطر كاف قديما يقوـ عمى الصيد وتجارة المؤلؤ ،لكف الدولة عرفت قفزة نوعية ىامة في
اقتصادىا بعد إكتشافيا ألوؿ بئر نفطي في عاـ  ،1938وازدادت أىمية اإلمارة في اإلستراتيجية الدولية بعد
ٛٔ -1اف اٌزّ ،ّٟ١اٌلثٍِٛبٍ١خ اٌؼبِخ ٚرى ٓ٠ٛاٌَّخ اٌ١ٕٛٛخ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك ػٍّٛٔ ٝمط لطو ،ث١وٚد :اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍٔ َٛبّوِ ،ْٚووي
اٌغي٠وح ٌٍلهاٍبد.16ٓ ، 2012،
ٔمال ػِٓ :ؾّٛك ٍّ١و اٌؤز "،َٟ١اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ رغبٖ ثٍلاْ اٌوث١غ اٌؼوثٚ ٟاٌم١ٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ"ِ ،نووح ِبعَز١و ف ٟاٌلثٍِٛبٍ١خ
ٚاٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ (،أوبك١ّ٠خ االكاهح ٚاٌَ١بٍخ ٌٍلهاٍبد اٌؼٍ١ب ،عبِؼخ االلٖ.23ٓ،)2013،ٝ
 -2وو ُ٠هلِ ،ٌٟٛوعغ ٍبثك.
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اكتشافيا لكميات ىائمة مف الغاز الطبيعي خبلؿ السنوات األخيرة ما جعؿ الدولة تتمتع باحتياطي مالي ىاـ
نتيجة مداخيؿ الغاز التي مكنتيا مف بناء شبكة استثمارات دولية كبيرة ،1فاالرتفاع المطّرد في أسعار النفط
والغاز كاف لو عائدات ضخمة لمدولة القطرية ،2وم ّكنيا مف تمويؿ سياسة خارجية نشطة.
1ػ ػ ػ النفط والغاز كمقوم مؤىل لمدور القطري :تـ اكتشاؼ النفط في قطر ألوؿ ما بيف عامي )– 1938
 ، (1939ولكف تدفؽ ريع النفط لمدولة لـ يبدأ إال في الخمسينيات بعد انتياء الحرب العالمية الثانية ،وقد ظؿ
النفط عماد االقتصاد القطري إلى أف بدأ تصدير الغاز الطبيعي المساؿ ( ) LNGالذي أصبح اليوـ المصدر
سنويا مف
األكبر لمدخؿ ،وقد تجاوز إنتاج قطر في  2013سبعة تريميونات قدـ مكعبة ،منيا  77مميوف طف ً
الغاز المساؿ ،وىو الرقـ القياسي في تاريخ قطر الذي بمغتو منذ عاـ  ،2010معظـ ىذه الصادرات تنقؿ
عمى بواخر إلى آسيا ،وىي األكثر إستير ًادا لمغاز القطري ،أو عبر أنابيب إلى كؿ مف اإلمارات العربية
المتحدة وسمطنة عماف مف خبلؿ شركة ( )Dolphinاإلماراتية التي تعمؿ في قطر بالشراكة مع مؤسسة قطر
لمبتروؿ ،في عاـ  ،2012قدرت اإلحصائيات بأف قطر ىي رابع أكبر منتج لمغاز بسعة قدرىا حوالي 157
مميار متر مكعب مف الغاز ،كما أف قطر تعد أكبر مصدر لمغاز الطبيعي المساؿ عمى مستوى العالـ لمعاـ
نفسو ،حيث بمغت صادراتيا حوالي  105.4مميار متر مكعب.3

 -2فبٌل اٌؼ١بك ،ٞرٕبِ ٟاٌلٚه اٌمطو ٞف ٟإٌّطمخ :األٌٍ ٚاٌّورىيادِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
http://www.arabamericannews.com/Arabic/index.php?mod=article&cat=%D8%A7%D9%84%

١ٌٚ -2ل ؽَٓ اٌّلًٌ ِٚؾّٛك اٌؤزِ" ،َٟ١مِٛبد ٍّٚبد اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ"ِ ،غٍخ اٌغبِؼخ اإلٍالِ١خ ٌٍلهاٍبد االلزٖبك٠خ ٚاالكها٠خ،
غيح :اٌغبِؼخ اإلٍالِ١خِ ،غٍل ،2ػلكٕ٠ ،01ب٠و.366ٓ ،2014
 -3ػّو اٌْٙبثٚ ٟآفو ،ْٚاٌضبثذ ٚاٌّزؾٛي  :2014اٌقٍ١ظ ث ٓ١اٌْمبق اٌّغزّؼٚ ٟرواث ٜاٌّبي ٚاٌٍَطخِ ،ووي اٌقٍ١ظ ٌَ١بٍبد اٌزّٕ١خ،2014،
ٓ .235
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الشكل :يمثل رسم بياني يوضح سيطرت الغاز عمى تركيبة الصادرات القطرية لسنة ( 4111الشكل رقم )14

المصدر :احمد عبد اهلل عسبوؿ وآخروف،الخميج :2013الثابت والمتحوؿ ،مركز الخميج لتنمي السياسية  ،2013،ص.147

أما بالنسبة لمقطاع النفطي وبناء عمى األرقاـ المتضمنة في نشرة مصرؼ قطر المركزي الفصمية خبلؿ
شير مارس  2011فإف مساىمة ىذا القطاع في الناتج المحمي اإلجمالي قد ارتفعت مف  46في المائة عاـ
 2009إلى  57في المائة في 1. 2010والشكؿ االتي يوضح أىمية مساىمة ىذا القطاع في اإلي اردات
العامة في قطر:
االردات العامة في قطر( الشكل رقم)13
االيردات النفطية غالبية ا
الشكل يمثل رسم بياني يوضح تشكيل ا

المصدر :احمد عبد اهلل عسبوؿ وآخروف ،الخميج :2013الثابت والمتحوؿ ،مركز الخميج لتنمي السياسية ،2013،ص.149

ٔ -1فٌ اٌّوعغ .235ٓ ،
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وقد سمحت ىذه الثروة أيضا لمواطني قطر ( 250ألؼ مف أصؿ نحو مميوف مقيـ) بأف يكونوا مف
أصحاب الدخؿ الخاـ لمفرد األعمى في العالـ .وبطبيعة الحاؿ ،ما حققتو قطر مف انجازات يعود إلى ما تبنتو
الدولة مف سياسات طموحة في إقامة مشروعات عمبلقة في مجاالت النفط والغاز والبتروكيمياويات.1
 -2تنويع االقتصاد خارج قطاع النفط :القدرات االقتصادية الميمة التي تمتمكيا قطر جعمت منيا واحدة مف
أغنى الدوؿ العربية ،ورغـ أنيا مثؿ بقية دوؿ الخميج األخرى ،تقوـ ثروتيا باألساس عمى صادرات النفط
والغاز الطبيعي ،فإنيا اتخذت خطوات لتنويع قاعدتيا االقتصادية ،وبناء قطاع مالي قوي يدير استثمارات
بقيمة تريميوف دوالر ،2حيث يمثؿ األساس الياـ اآلخر لمدور القطري الناشئ في الشرؽ األوسط في العممية
الناجحة لتنويع اقتصادىا ،إذ أقنع تراجع أسعار النفط في الثمانينات ،والضغط الذي أعقب ذلؾ عمى نظاـ
الرعاية االجتماعية السخية ،األسر الحاكمة في شبو الجزيرة العربية بأنيا إذا ما أرادت البقاء في السمطة
فيتعيف عمييا تنويع إقتصادياتيا بعيداً عف النفط مف خبلؿ دعـ القطاعات األخرى ،إذ تركز قطر عمى
ّ
التنويع في مجاالت مختمفة مثؿ النقؿ الجوي ،والعقارات واالتصاالت والسياحة...إلخ.

ِ -1ؾّل اٌجياى" ،اٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ ف ٟػبٌُ ِزؾٛي"ِ ،زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad44partie12.htm

َ٠ -2به اٌمطبه٠خ" ،ؽبٌخ لطو :و١ف رل٠و لطو رفبػالرٙب اإللٍ١ّ١خ؟"ٍِ ،ؾك ِغٍخ اٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ  ،اٌمب٘وحِ :إٍَخ األ٘واَ ،اٌؼلك،188
اثو.4ٓ ،2012ً٠
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الشكل يمثل رسم بياني يوضح نسبة القطاعات من الناتج المحمي اإلجمالي القطري ( الشكل رقم)13

المصدر :عمر الشيابي وآخروف ،الثابت والمتحوؿ  :2014الخميج بيف الشقاؽ المجتمعي وترابط الماؿ والسمطة ،مركز الخميج لسياسات التنمية،
 ،2014ص.232

 -3امتالك قطر لمقومات مساعدة عمى جذب االستثمار األجنبي :كشفت التقارير االقتصادية الدولية أف
دولة قطر تتبوأ موقعا متقدما في قائمة أفضؿ الدوؿ الجاذبة لبلستثمار األجنبي المباشر ،مما يعزز مناخ
االستثمار واألعماؿ اإليجابية في الدولة وبيئة االقتصاد الكمي القوية ومستوى القدرة التنافسية بيف قطاعات
العمؿ المختمفة في السوؽ المحمي 1،مف أبرز مقومات جذب االستثمار األجنبي ىو االستقرار السياسي
واالجتماعي وتوفر جممة مف عوامؿ اإلنتاج التي تقدـ مزايا نسبية لمصناعات ذات االستيبلؾ الكبير لمطاقة،
ومف أىـ ىذه االمتيازات حرية دخوؿ رأس الماؿ وخروجو مف الببلد وحرية تحويؿ األرباح واألصوؿ متى
رغب المستثمر في ذلؾ وحرية التحويؿ لمعمبلت األجنبية وثبات سعر الصرؼ تقريبا.

ِ -1ؾّل اٌجياى ،اٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ ف ٟػبٌُ ِزؾٛيِ ،وعغ ٍبثك.
١ٌٚ -2ل ؽَٓ اٌّلًٌِ ،ؾّٛك اٌؤزِ ،َٟ١وعغ ٍبثك.368ٓ ،
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 -4ارتفاع معدالت النمو في االقتصاد القطري :سجمت قطر أعمى نمو اقتصادي خبلؿ العاـ  ،2012فيما
شكمت صادرات النفط والغاز الطبيعي أكثر مف نصؼ عائدات الحكومة القطرية وقد سجؿ نمو القطاع
الخاص في قطر تطو ار نشيطا في السنوات األخيرة وتتمتع قطر بأعمى دخؿ لمفرد في العالـ ،حيث أف القوة
الشرائية لمفرد في قطر تعتبر مف األعمى في دوؿ العالـ وىو ما يوضحو الشكؿ اآلتي:
شكل يوضح القوة الشرائية لمفرد في التي تعتبر من األعمى في دول العالم ( الشكل رقم )12

المصدر :احمد عبد اهلل عسبوؿ وآخروف ،الخميج :2013الثابت والمتحوؿ ،مركز الخميج لتنمي السياسية ، 2013،ص.92

وقد قدر صندوؽ النقد الدولي النمو اإلجمالي لنتاج المحمي القطري بػ  %17في العاـ  2010و %19في
العاـ  2011كما توقع صندوؽ النقد أف تسجؿ الميزانية العامة القطرية فائضا بحوالي  1667مميار دوالر وأف
1
يبيف الرسـ البياني أدناه إجمالي اإليرادات المعمف عنيا لكؿ سنة
يستمر ىذا حتى عاـ  .2015في المقابؿ ّ

ِ -1ؾّٛك ٍّ١و اٌؤزِ ،َٟ١وعغ ٍبثك.31ٓ ،
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مالية في مقابؿ الميزانية لمسنة نفسيا ،وسيبلحظ أف دولة قطر حققت فوائض مالية كبيرة خبلؿ السنوات

الماضية ،أما بالنسبة إلى موازنتي  2014-2013فقد قدر الفائض بػ  7.4مميارات لاير

قطري.

الشكل يمثل رسم بياني يوضح المالية العامة لدولة قطر( الشكل رقم )11

المصدر :عمر الشيابي وآخروف ،الثابت والمتحوؿ  :2014الخميج بيف الشقاؽ المجتمعي وترابط الماؿ والسمطة ،مركز الخميج لسياسات
التنمية ،2014 ،ص.241

ثالث ،القيادة السياسية كمقوم مؤىل لمدور القطري:
لمقائد السياسي دور أساسي وميـ في صنع السياسة الخارجية وخصوصاً في بمداف العالـ الثالث حيث
يعد الصانع الحقيقي ليا في تمؾ البمداف ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لدولة قطر والتي تعتمد عمى نظاـ حكـ وراثي
ويعتبر األمير ىو القائد السياسي في ىذه اإلمارة حديثة العيد باالستقبلؿ ،1حيث يعتقد الكثير الباحثيف أف
قطر بالرغـ مف وجود تقدـ كبير ممموس في االستفادة مف المستشاريف ومراكز األبحاث إال أنو يصعب تفسير
ٍٛ٠ -1ف اٌقٍ١فخ ٍٛ٠فِ ،غٌٍ اٌزؼب ْٚاٌقٍ١غ ٟفِ ٟضٍش اٌٛهاصخ ٚإٌفٚ ٜاٌم ٜٛاالعٕج١خ ،ث١وٚدِ :ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خٓ ،2011 ،
.29
- 69 -

الفصل األول :

اإلطار المفاهيمي والنظري للدراسة

سياستيا الخارجية بمعزؿ عف المعتقدات والتصورات والدوافع الشخصية لمقيادة السياسية فييا حيث يبلحظ
توجيات األمير ونشاط رئيس الوزراء في الق اررات المتعمقة بالسموؾ الخارجي ،ويرجع الكثير مف الباحثيف
الفضؿ في نشاط السياسة الخارجية القطرية إلى األمير الشيخ حمد بف خميفة وطموحو السياسي إضافة لدور
رئيس مجمس الوزراء الشيخ حمد بف جاسـ بالشكؿ الذي أسيـ في تنشيط السياسة الخارجية القطرية واثراء
حضورىا السياسي إقميميا ودوليا 1.وعميو أتاح وجود القيادة السياسية الطموحة والراغبة في أف تأخذ خطوات
جريئة وتحمؿ رؤية واضحة إلى ما تريد أف تحققو قطر مف مكانة إقميمية.
القيادة السياسية وتصور الدور القطري:
منذ تولي األمير "حمد بف خميفة آؿ ثاني" السمطة في عاـ  - 1995وزير الدفاع السابؽ -بعد
تصور لمستقبؿ الدور القطري داخميا وخارجيا،
ا
اإلطاحة بوالده في انقبلب يوصؼ "باألبيض" ،قرر أف يضع
وأدرؾ أنو يتعيف عمى قطر صغيرة الحجـ رسـ مسار جديد يحقؽ ليا "البقاء" لضماف أمنيا وتجاوز ىاجس
الحجـ ويسمح ليا بضماف استمرار نموىا االقتصادي واستثماراتيا الضخمة ويمكنيا مف "التمدد" لتأكيد
مكانتيا في موازيف القوى اإلقميمية مف خبلؿ تبني سياسة االنفتاح وتجاوز النظرة المحافظة التي تتسـ بيا
األنظمة الخميجية ،ساىمت ىذه التصورات في تغيير معالـ دولة قطر ،التي تحولت مف إمارة صغيرة إلى
دولة عصرية ،عززت مف صورتيا محميا واقميميا ودوليا 2.وأدركت القيادة القطرية أف قطر مطالبة بأف تضمف
بالتغير السريع ،ليذا عممت عمى وضع خطط تنموية تستشرؼ
مكانتيا داخؿ النظاـ العالمي الذي يتسـ
ّ
مستقبؿ ىذه اإلمارة ،بدأت بوضع "رؤية قطر الوطنية لسنة  " 2030التي أصدرتيا األمانة العامة لمتخطيط
التنموي في قطر وتمت المصادقة عمييا بموجب القرار األميري رقـ  44لسنة  ،2008تبعتيا إستراتيجية
التنمية الوطنية لدولة قطر  ،2016 -2011في عاـ  2011وىي رؤى تميد الطريؽ لمستقبؿ الدولة

ِ -1ؾّٛك ٍّ١و اٌؤزِ ،َٟ١وعغ ٍبثك.28ٓ ،
 -2فبّٛخ َِبػ١لَِ" ،زمجً اٌلٚه اإللٍ ّٟ١اٌمطو ٞفٛٙ ٟء اٌضٛهاد اٌؼوث١خ  :ث ٓ١اٌزواعغ  ٚاٌزّلك" ،كفبرو اٌَ١بٍخ  ٚاٌمبٔ ،ْٛوٍ١خ اٌؾمٛق
ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،عبِؼخ ٚهلٍخ – اٌغيائو،اٌؼلك،11عٛاْ.33ٓ،2014
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القطرية ،تـ إعدادىا مف قبؿ شركات استشارية أجنبية ،1كما وضعت قطر خططا لدورىا الخارجي بتبني
أدوات عديدة مف القوة في رسـ سياستيا الخارجية ،معتمدة في ذلؾ عمى القوة الذكية ،بممارسة الدور مف
خبلؿ الجمع بيف القوة الناعمة ،القوة الصمبة والقوة االفتراضية ،والتي جسدىا األمير حمد بف خميفة آؿ ثاني
بالعمؿ عمى تحويؿ قطر مف قوة اقتصادية إلى قوة سياسية واعبلمية مؤثرة داخميا وخارجيا.
وتمكنت قطر مف وضع إستراتيجية تضمف ليا البقاء وتحقؽ ليا المكانة اإلقميمية ،مف خبلؿ تبني
دور محايد يقوـ عمى سياسة "تصفير المشاكؿ" مع دوؿ الجوار ،وعمى البراغماتية التي سمحت ليا بأف تكوف
صديقًا لدوؿ تجمعيا خبلفات ،وعمى سياسة الكيؿ بمكياليف.
القيادة السياسية وأداء الدور القطري:
كانت قطر جزًء مف المحور السعودي وبقيت كذلؾ حتى سنة  1995تاريخ وصوؿ األمير حمد بف
خميفة آؿ ثاني لمسمطة ،الذي حصر السمطة في يده ويد الوزير األوؿ و وزير الخارجية حمد بف جاسـ
ومسؤوؿ ىيئة األركاف الجنراؿ حمد العطية ،2سعى ىؤالء إلى تغيير مبلمح السياسة القطرية داخميا وخارجيا،
وبدأت تضع سياسة خارجية مستقمة خاصة بيا .3فاإلطار العاـ لمسياسة الخارجية القطرية منذ منتصؼ
التسعينيات يكاد يكوف منطمقو المركزي إنياء "عقدة الدولة الصغيرة" المستقبمة لتيديدات البيئتيف اإلقميمية
والدولية ،لتصبح بالمقابؿ "دولة ذات مكانة تبادر بالتأثير المعاكس" في محيطيا الخارجي.
 -1أداء الدور عمى المستوى الداخمي:
 اإلصبلحات السياسية :استيمت قطر عممية إصبلح سياسي تدريجية منذ تسمـ الشيخ حمد آؿ ثاني مقاليدالحكـ في عاـ  ،1995فرفعت الرقابة عف الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية والبصرية في عاـ ،1995
1

-Paul Salem, Huib de Zeeuw ," Qatari Foreign Policy: The Changing Dynamics of an Outsize Role", op-cit.
-Georges Malbrunot, " pourquoi le Qatar achète le monde, Politique Internationale" , n°135, printemps
2012. disponible in :
http://www.politiqueinternationale.com/revue/article.php?id_revue=135&id=1097&content=synopsis
2

ِ -3ؾّل اٌجياى" ،اٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ ف ٟػبٌُ ِزؾٛي"ِ ،وعغ ٍبثك.
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ودخؿ الدستور الذي اعتمد في أفريؿ  2003حيز النفاذ في عاـ  ،2005ليشكؿ بداية لمرحمة جديدة في
تاريخ قطر الحديث ،مستجيبا لسمسمة مف التحوالت السياسية واالجتماعية والتنموية التي تشيدىا الببلد .وقد
جاء الدستور في خمسة أبواب تتناوؿ نظاـ الدولة وأسس الحكـ ،والمقومات األساسية لممجتمع والحقوؽ
والحريات والممارسات السياسية والحقوؽ والواجبات العامة ،وتنظيـ السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،
باإلضافة إلى العديد مف الق اررات واإلجراءات التي تعكس التوجو نحو االنفتاح والتحوؿ الديمقراطي ،1و رغـ
بقاء بعض المخاوؼ المرتبطة بحقوؽ اإلنساف ،خاصة فيما يتعمؽ بمعاممة العمالة األجنبية ،إال أنيا منحت
العماؿ حؽ تكويف نقابات عمالية عاـ 2،2004ىذه اآلليات خدمت كميا السياسة الخارجية القطرية الجديدة
القائمة عمى ضماف مكانة قطر اإلقميمية والدولية.
 اإلصبلحات االجتماعية وتحسيف وضعية المرأة :عمى المستوى االجتماعي حققت دولة قطر إنجازاتممموسة أشادت بيا مختمؼ المنظمات الدولية واإلقميمية ،وقد صنفيا تقرير التنمية البشرية لعاـ 2005
الصادر عف منظمة األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية ضمف مجموعة الدوؿ ذات الدخؿ المرتفع والتي تعرؼ
تنمية بشرية عالية ،ولعؿ أبرز ىذه النتائج ىو حصوؿ دولة قطر عمى المركز األوؿ عربيا والػ  40عالميا
عاـ  ،2005بعدما كانت تحتؿ المركز الثالث عربيا والمرتبة  47عالميا في تقرير التنمية لعاـ .2004وفي
إطار تحسيف وضعية المرأة القطرية في المجتمع ،ومكانتيا وقدرتيا عمى تبوؤ أعمى المناصب وأداء الدور
المنوط بيا بكؿ حيوية وفاعمية ومسؤولية ،وىو الدور الذي ال يقؿ شأنا عف مكانة ودور الرجؿ فكانت قضايا
المرأة وشؤونيا مف أىـ أولويات العمؿ التي نص عمييا القرار األميري بإنشاء المجمس األعمى لشؤوف األسرة.
وترجمة ليذا التوجو اإليجابي ،فقد عمؿ المجمس األعمى لشؤوف األسرة ،عمى تطوير واقع المرأة تشريعياً وادارياً

ِ -1ؾّل اٌجياى" ،اٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ ف ٟػبٌُ ِزؾٛي"ِ ،وعغ ٍبثك.
َ٠ -2به اٌمطبهٔخِ ،وعغ ٍبثك.4ٓ ،
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وسياسياً واجتماعياً واقتصاديًا وصحياً واعبلمياً وتعميمياً ،وتوجت جيود المجمس بإصدار مسودة اإلستراتيجية
الوطنية لمنيوض بالمرأة.1
 اإلصبلحات االقتصادية :لبموغ أعمى المستويات وضعت دولة قطر خططاً طموحة وعممت منذ سنواتعمى تطوير البنيات التحتية الحديثة ،ووضعت جممة مف القوانيف المنظمة لبلستثمار والرامية إلى جذب رأس
الماؿ وتشجيع القطاعات اإلنتاجية ،وقد تميز القطاع الخاص بالحيوية حيث عمؿ عمى تكثيؼ نشاطو
االقتصادي ليكوف شريكا كامبل لمدولة في خططيا مف أجؿ تحقيؽ التنمية الشاممة في دولة قطر وتوفير
شروط األمف االقتصادي لممواطف القطري .وفي قرار يعكس الحرص عمى التوظيؼ السميـ ألمواؿ الدولة وفؽ
خطط مدروسة ،أنشئ المجمس األعمى لمشؤوف االقتصادية واالستثمار في عاـ  ،2000ويختص المجمس
بجميع األمور المتعمقة بإدارة واستثمار احتياطي الدولة ،وبوجو خاص األمور المتعمقة بتحديد أىداؼ استثمار
احتياطي الدولة ضمف استراتيجياتيا العامة ،ووضع سياسة طويمة األجؿ الستثمار االحتياطي وبرامج سنوية
ليذا االستثمار ،ومتابعة وتنفيذ برامجو وتقييـ النتائج بصورة دورية وتحديد البنوؾ والمؤسسات التي يجوز
استثمار االحتياطي لدييا أو عف طريقيا.

2

 -2أداء الدور عمى المستوى الخارجي:
وفي سياؽ االنفتاح واإلصبلح الذي قاده األمير حمد بف خميفة آؿ ثاني الذي جعؿ مف قطر متماسكة
داخميا خبلفا لبعض دوؿ الخميج ،مما مكنيا مف التوجو بقوة خارجيا ،3حيث أكد األمير حمد في خطاب
موجو لمجمس الشورى عاـ  2005التزاـ قطر بمبادئ التعايش السممي والتعاوف الدولي عمى أساس االحتراـ
المتبادؿ والمصالح المشتركة واالنفتاح عمى الحضارات والتفاعؿ معيا واإليماف بضرورة احتراـ حقوؽ اإلنساف
وااللتزاـ بتسوية النزاعات الدولية بالطرؽ السممية ،وأشار إلى دعوات قطر المستمرة لتعزيز مكانة ودور األمـ
ِ -1ؾّل اٌجياى" ،اٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ ف ٟػبٌُ ِزؾٛي"ِ ،وعغ ٍبثك.
ٔ -2فٌ اٌّوعغ.
 -3ػجل اٌقبٌك ػجل هللا" ،اٌزٕبفٌ اٌّمّ١ل :اٌَ١بٍبد اٌَؼٛك٠خ ٚاٌمطو٠خ رغبٖ اٌوث١غ اٌؼوث ،"ٟاٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وحِ :إٍَخ األ٘واَ ،اٌؼلك
 ،192اٌّغٍل  ،48اثو.82ٓ ،2013 ً٠
- 73 -

اإلطار المفاهيمي والنظري للدراسة

الفصل األول :

المتحدة في العبلقات الدولية باعتبارىا تمثؿ الشرعية الدولية ،وأوضح أف تعزيز العبلقات مع دوؿ مجمس
التعاوف الخميجي يأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية لقطر سعيا إلى تحقيؽ التكامؿ بيف دولو وخاصة
في المجاؿ االقتصادي تمبية آلماؿ وطموحات المواطف الخميجي.

1

رابعا ،العوامل الخارجية المساعد عمى بروز الدور القطري:
لممحددات الخارجية التي تفرزىا البيئة الدولية دو ار ميما في السياسة الخارجية لكؿ دولة وال شؾ أف
قراءة األسباب الكامنة وراء بروز الدور القطري في السنوات الفائتة تستدعي اإللماـ بكؿ الجوانب التي أىمتو
لذلؾ ،فعمى المستوى الخارجي ساعدت عوامؿ عدة عمى الصعود الواضح لمدور القطري خصوصا إقميميا،
يأتي في مقدمتيا:
 تراجع األدوار التقميدية لمدوؿ العربية المحورية كعامؿ مساعد لبروز الدور القطري:وفي ىذا السياؽ رصد الكاتب والمحمؿ السياسي المبناني "توفيؽ شوماف "ىذه العوامؿ التي أفضت إلى
أف تأخذ قطر موقعيا الحالي في اآلتي:
 استغراؽ الدوؿ العربية المحورية (مصر ،العراؽ ،سوريا ) في أزماتيا الداخمية ،كما أف ىذه الدوؿ ،تعيشمراحؿ انتقالية في سياؽ إعادة بناء أنظمتيا السياسية ،مما يعني أف استقرارىا ووحدة مجتمعاتيا ،غيبت عنيا
مصادر القوة الرئيسية فانكفأت إلى ذاتيا ،وأحدثت فراغا؛
 أما المممكة العربية السعودية وىي الدولة المحورية الرابعة ،فإف سياستيا التقميدية حياؿ التعاطي مع النظاـالعربي القائـ مف خبلؿ قاعدة الحفاظ عميو ،فقد أبعدتيا عف تأدية الدور الريادي والمحوري ،كما أف سياسة
التحفظ حياؿ الحراؾ القائـ في المنطقة العربية ،أبقتيا ىي األخرى في صؼ خمفي؛

ِ -1ؾّل اٌجياى "،اٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ ف ٟػبٌُ ِزؾٛي"ِ ،وعغ ٍبثك.
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 العامؿ األخر ،يتمثؿ بالدولتيف المغاربيتيف (الجزائر و المغرب) ،وكانتا (بالتحديد الجزائر ) قد انكفأتا عفالتأثير اإلقميمي منذ عقديف ،إذ أف المشاركة األخيرة الجزائرية المؤثرة عربيا ،كانت في أواخر ثمانينات القرف
العشريف الماضي لحؿ األزمة المبنانية ،وفي مرحمة سبقت "اتفاقية الطائؼ" في عاـ  ،1989وىذا أمر أحدث
فراغا أيضا.

1

في ظؿ ىذه االعتبارات فإف قطر ،أخذت عمى عاتقيا مؿء ىذا الفراغ ،المنسجـ مع توافؽ دولي وقبوؿ
فئات شعبية عربية عريضة بيذا الدور الذي ساىمت فيو التغطية اإلعبلمية لقناة "الجزيرة " وأداتيا المالية،
ىذا باإلضافة إلي:
 وجود حميؼ دولي قوي يتولى عممية الدفاع عف أمف واستقرار الدولة مف التيديدات الخارجية :المتمثؿ فيالواليات المتحدة األميركية التي يعتبر وجودىا في قطر واحداً مف أكبر حجـ وجود عسكري ألميركا في
الخارج ،حيث تحتضف قطر اكبر قاعدة عسكرية امريكية بالمنطقة.

2

 العضوية النشطة لدولة قطر في عدة منظمات دولية و إقميمية  :في إطار سعييا لمعب أدوار طبلئعية فيالمنظومة الدولية ،إدراؾ صناع القرار القطري ضرورة العمؿ مف خبلؿ المنظمات الدولية وتنشيط العضوية
فيو أو عمميا ،والمشاركة في مختمؼ المحافؿ الدولية وتقديـ الدعـ لو ،وعمى المستوى النظاـ اإلقميمي مف
خبلؿ منظومة مجمس التعاوف الخميجي وجامعة الدوؿ العربية .وىو اكسب قطر قاعدة قوية مف الفعؿ
الدبموماسي والعمؿ السياسي الناجع ،والخبرة الكبيرة في استضافة وتنظيـ المؤتمرات العالمية اليامة ،ومف
أمثمة ذلؾ تسمميا رئاسة منظمة المؤتمر اإلسبلمي لمدة ثبلث سنوات في الفترة مف  ،2003 - 2002كما
تـ انتخاب دولة قطر عضواً غير دائـ في مجمس األمف لفترة العاميف  ،32007 – 2006ثـ حصوليا عمى

ٍ -1طبَ اٌو" ،ٍٟ٠ٚفواؽ اٌلثٍِٛبٍ١خ اٌؼوث١خ فزؼ اٌّغبي ٌٍجوٚى اٌمطو ٞاٌّإصو"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
www.elaph.com/Web/news/2011/11/695841.html

ِ -2ؾّٛك ٍّ١و اٌؤزِ ،"َٟ١وعغ ٍبثك.36 -22 ٓ ٓ ،
ِ -3ؾّل اٌجياى "،اٌزٛعٙبد اٌغل٠لح ٌٍَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ ف ٟػبٌُ ِزؾٛي"ِ ،وعغ ٍبثك.
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الموافقة لبلنضماـ إلى المنظمة العالمية لمفرانكفونية بصفة "عضو مشارؾ" خبلؿ المؤتمر الدوري لممنظمة
الذي انعقد في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أكتوبر.2012

1

المطمب الثالث :دوافع و آليات الدور القطري
استطاعت قطر ىذه اإلمارة العربية الصغيرة أف تمارس دور خارجي يفوؽ حجميا الجغرافي والديمغرافي
المتواضع ،وقد سجمت سياستيا الخارجية نشطاً ممحوظا في السنوات األخيرة ،في أكثر مف قضية وتجاه دوؿ
عربية واقميمية ،برز ىذا الدور بشكؿ واضح مع انطبلؽ الحراؾ العربي ،وقد تباينت اآلراء حوؿ ىذه السياسة
بيف اإلشادة واالنتقاد ،ووضعت لذلؾ تفسيرات متعددة كاف منيا الطموح وتحقيؽ اإلرادة الوطنية ومنيا ما كاف
يدخؿ في تنفيذ األجندات الخارجية وتحقيؽ المصمحة القومية ،األمر الذي يستدعي البحث في دوافع وأىداؼ
وأدوات سياستيا الخارجية.
أوال :دوافع الدور القطري
يمكف فيـ دوافع الدور القطري مف خبلؿ محدديف أساسييف :األوؿ" إستراتيجية البقاء"؛ حيث أف جزءا
كبي ار مف حقوؿ الغاز الطبيعي الكبيرة لقطر عمى السواحؿ داخؿ مناطؽ الحدود المتنازع عمييا مع البحريف،
وتمتد لمحدود البحرية مع إيراف ،وقد أقنع ىذا الوضع قطر بأف تتبني توجيا غير صدامي فيما يتعمؽ بإيراف،

2

لكي تضمف التدفؽ السمس لمغاز ،حتى أثناء أوقات التوتر بيف إيراف وجيرانيا أو بينيا وبيف الواليات المتحدة.
بينما يتمثؿ المحدد الثاني في رغبة و طموح قطر في تحقيؽ المكانة اإلقميمية والدولية ،مف خبلؿ الخروج مف
مدار الييمنة السعودية عمى دوؿ الخميج العربي ،وادراكا منيا الفتقارىا لئلمكانيات والموارد التي تستطيع مف

 -1فبّٛخ َِبػ١لِ ،وعغ ٍبثك.40ٓ ،
 ِٟ -2غ١ش" ،اٌؼاللبد ث ٓ١لطو ٚؽّبً ٚاٌزؾٛالد اإللٍ١ّ١خ ف ٟإٌّطمخ اٌؼوث١خ"ٍِ ،ف اال٘واَ االٍزوار١غ ،ٟاٌؼلك ،221إٌَخ اٌزبٍؼخ ػْو،
.53ٓ ،2013 ٛ١ٔٛ٠
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خبلليا منافسة السعودية ،1القوة األكبر في مجمس التعاوف الخميجي ،فقد لجأت قطر إلى آليات عدة لتحقيؽ
مكانة مستقمة ،كاف مف أىميا:
 إقامة عبلقات قوية مع الواليات المتحدة الشريؾ االستراتيجي األىـ لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،مفخبلؿ استضافة أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج الواليات المتحدة ،كمفت قطر  6مميارات دوالر -انتياج
سياسة تقاربية مع إسرائيؿ ،الحميؼ األساسي لواشنطف في المنطقة ،وفى ىذا السياؽ وافقت قطر عمى فتح
مكتب تمثيؿ تجارى إلسرائيؿ ،ودعا وزير خارجية قطر الشيخ حمد بف جاسـ ،في مجمس العبلقات الخارجية
بنيويورؾ ،الدوؿ العربية إلى اتخاذ خطوات إزاء إسرائيؿ التي أشاد بانسحابيا مف قطاع غزة ،كما أكد إمكانية
إقامة عبلقات دبموماسية كاممة بيف قطر واسرائيؿ قبؿ أف يتحقؽ االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف األراضي
الفمسطينية المحتمة .كما رفضت الدوحة إغبلؽ مكتب التمثيؿ التجاري اإلسرائيمي خبلؿ انتفاضة األقصى
عاـ  ،2000وقد ردت إسرائيؿ عمى ىذه السياسة بتأييد الطمب الذي تقدمت بو قطر لدعـ ترشيحيا لعضوية
مجمس األمف.
 إطبلؽ قناة الجزيرة الفضائية عاـ  ،1996والتي مكنت قطر مف فتح الممفات المسكوت عنيا خصوصافي عبلقاتيا مع السعودية ،ومف ثـ شيدت العبلقات بيف الدولتيف العديد مف المناوشات السياسية والتراشقات
اإلعبلمية التي خرجت في بعض األحياف عف المألوؼ ووصمت إلى حد التشكيؾ في المواقؼ الوطنية
لمدولتيف.
 الخروج مف دائرة النفوذ السعودي في منظمة األوبؾ ،حيث بدأت قطر في السعي لتكويف منظمة لمدوؿالمصدرة لمغاز كبديؿ عف األوبؾ لتصبح قطر الغنية بالغاز منافسة لمسعودية الغنية بالنفط.2
وقد رسمت قطر سياستيا الخارجية ببراعة عمي ضوء ىذيف المحدديف السابقيف مف خبلؿ االعتماد عمى
ِ -1وٚح فىوِ" ،ٞب ثؼل اٌمٛح إٌبػّخ :اٌَ١بٍخ اٌمطو٠خ رغبٖ كٚي اٌضٛهاد اٌؼوث١خ" ،اٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ اٌمب٘وحِ :إٍَخ األ٘واَ ،اٌؼلك ٕ٠ ،187ب٠و
.164-162ٓ ،2012
ِ -2ؾّل ػجبً ٔبع" ،ٟلطو ٚاٌزطٍغ ئٌ ٝكٚه ئلٍِ ."ّٟ١زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو: ٟٔٚ
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=715278&eid=699
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نوعيف مف الدبموماسية ،أوليما دبموماسية الوساطة ،وقد ىدفت مف خبلليا إلي تدعيـ مركزىا في اإلقميـ عبر
رسـ صورة الوسيط المحايد الذي يمكف االعتماد عميو ،والميتـ بالسبلـ واالستقرار في المنطقة..أما النوع
الثاني ىو الدبموماسية العامة التي تمرسيا مف خبلؿ اإلعبلـ ،و تكامؿ ىذا النوعاف مف الدبموماسية مع
بعصيما البعض ،وىنا يبرز دور قناة الجزيرة في القاء الضوء عمى الوساطة القطرية إلب ارز وتضخيـ الدور
القطري.

1

وتيدؼ قطر مف وراء سياستيا الخارجية إلى تحقيؽ عدد مف األىداؼ أىميا:
 ضماف استم اررية الحكـ الوراثي باإلمارة ،عف طريؽ إيجاد شركاء وحمفاء عمى كؿ األصعدة ،سيحولوفخصوصا وأف النظاـ القطري قائـ عمى وجود عائمة آؿ ثاني في الحكـ.
دوف سقوط النظاـ،
ً
 تعزيز مكانتيا عمى صعيد تفاعبلتيا اإلقميمية والعالمية مف خبلؿ قياميا بأدوار ،ونجاحيا في بعضاألحياف فيما فشمت فيو قوى إقميمية كبيرة ،يعزز مف مكانتيا كوسيط أميف ،مما يعزز مف مكانتيا عمى ساحة
التفاعبلت اإلقميمية والعالمية.
 ضماف استم اررية النمو االقتصادي القطري والنظر لمرحمة ما بعد الغاز ،وىو ما يتجمى في االستثماراتالقطرية سواء في رأسماليا البشري أو في جميع أنحاء العالـ.2

1

 -مي غيث ،مرجع سابق ،ص53

ٔ -2فٌ اٌّوعغ.35ٓ ،
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ثانيا :أدوات السياسة الخارجية القطرية
تمتمؾ قطر عدد مف اآلليات القادرة عمى تنفيذ أىداؼ سياستيا الخارجية ،والمتمثمة في األدوات
الدبموماسية واالقتصادية واإلعبلمية ،فالقدرات الدبموماسية تشمؿ وجود دبموماسييف نشطيف يسعوف لتحقيؽ
أىدافيا عمى الصعيد الخارجي ،والقدرات االقتصادية تعني اإلمكانات المادية القادرة عمى تحقيؽ التأثير
لمصمحة أىداؼ الدور القطري ،أما القدرات اإلعبلمية تتمثؿ في القدرة عمى الترويج لمرؤية القطرية.
أوال :األداة الدبموماسية
 دبموماسية الوساطة :في أوائؿ العقد الماضي أظيرت قطر نفسيا عمى أنيا الوسيط الرئيس في الصراعاتاإلقميمية والعربية( 1الصحراء الغربية ،ليبيا ،دارفور ،فمسطيف ،لبناف ،اليمف ،إثيوبيا ،إريتريا ،)..،كما أقامت
قطر عبلقات عمؿ مع إسرائيؿ وكذلؾ مع إيراف وحماس وحزب اهلل ،وقد خدـ ىذا الموقؼ المحايد العديد مف
المصالح القطرية ،إذ ساعد في بناء العبلمة الخاصة بقطر كصديقة لمجميع في المنطقة ،وبالتالي كوجية
محتممة لبلستثمار ،بؿ ربما حمى قطر مف تداعيات الصراع اإلقميمي مف خبلؿ الزعـ بأنيا ليست عدوة أحد؛
يعزز إمكانية التنمية االقتصادية اإلقميمية التي كانت قطر
حيث إف بناء االستقرار اإلقميمي ال يمكف إال أف ّ
تأمؿ في لعب دور المركز فييا ،كما أف مف شأف بناء عبلقات جيدة مع الجميع أف يزيد مكانة اإلمارة كبمد
ذو دور في الشرؽ األوسط  .وحتى اندالع االنتفاضات العربية في ديسمبر  ،2010أكدت قطر مكانتيا
باعتبارىا واحدة مف الدوؿ التي ليا عبلقات جيدة مع الجميع في المنطقة ،2مستفيدة في ذلؾ مف غياب دور
القوى التقميدية في المنطقة المنشغمة بأوضاعيا الداخمية ،وقد تمكنت قطر نتيجة لصغر حجميا وىيكؿ إتخاذ
القرار فييا ،مف التعامؿ بسرعة وجرأة مع األحداث المتبلحقة ،وىو ما يعطييا ميزة نسبية لسياستيا الخارجية،
 -1أثير ناظـ عبد الواحد" ،دور السياسة الخارجية القطرية في ظؿ االزمات العربية واالقميمية" ،مجمة دراسات دولية ،بغداد :مركز الدراسات
الدولية  ،جامعة بغداد ،العدد ،2010، 43ص.118

2

-Paul Salem, Huib de Zeeuw ," Qatari Foreign Policy: The Changing Dynamics of an Outsize Role" , Carnegie
middle east center , Moyen-Orient 31December 2012. ".Available at:
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=50967
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فمنذ عاـ  2011شيدت اإلمارة تحوال في مقاربتيا المعتمدة في سياستيا الخارجية فانتقمت مف سياسة
الوساطة السممية وحؿ النزاعات عربيا وافريقيا إلى التدخؿ المباشرة في بعض األزمات والوقؼ إلى جنب
أطراؼ الصراع وفي مقدمتيا ليبيا وتونس.
 دبموماسية التحالفات :تعتبر قطر أحد أىـ اىتماماتيا ىو حماية نفسيا عبر عقد اتفاقيات أمنية وعسكريةنظ ار لعدـ قدرتيا عمى حماية نفسيا بمفردىا و رأت قطر بعد امتناع السعودية مف دعـ االنقبلب السمطوي في
الدوحة منتصؼ التسعينات إنما ستكوف أكثر أمنا مع وجود القواعد العسكرية األمريكية عمى أرضييا 1،ووفقا
لنظريات العموـ السياسية فإنو عمى قطر لتحمي أمنيا إما االرتباط بدولة كبرى أو الموازنة بيف عدة دوؿ عبر
انتياج سياسات متقمبة حياؿ ىذه الدوؿ لخمؽ ىامش مناورتيا الخاص والتحالؼ مع مجموعة الدوؿ في
المنظمات الدولية ،وقد انتيجت قطر سياسة جديدة تجمع بيف الخيارات الثبلث ولكنيا ال تنحصر في أي
منيا ،حيث اقامت الدوحة عبلقات أمنية واضحة مع واشنطف كضامف ألمنيا أماـ التيديدات المحتممة سائرة
في ذلؾ خيارات االرتباط بدولة كبرى واعتمدت الدوحة كذلؾ عمى المبدأ الثاني أي الموازنة بيف عدة دوؿ
عبر عبلقات العمؿ الجيد مع اسرائيؿ وايراف بمعنى آخر جمعت قطر تناقضات النظاـ اإلقميمي في الشرؽ
األوسط ووظفتو لمصمحتيا ،وىي بذلؾ حمت نفسيا مف الوقوع تحت ىيمنة قوة إقميمية واحدة السعودية وايراف
ولـ توفر قطر البديؿ الثالث المتاح نظريا أماـ الدوؿ الصغيرة أي التحالؼ مع مجموعة مف المنظمات
الدولية 2كما أف قطر عضو في مجمس التعاوف الخميجي الذي ينبثؽ عنو قوة عسكرية لردع التيديدات
العسكرية اإلقميمية.3

 -1ف١ٚو ِبعلِ" ،مِٛبد اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ"ِ ،غٍخ كهاٍبد ك١ٌٚخ ،ثغلاكِ :ووي اٌلهاٍبد اٌل١ٌٚخ ،اٌؼلك -192ٓ ٓ ،2011 ٛ١ٌٛ٠ ،49
.203
ِ -2ؾّٛك ٍّ١و اٌؤزِ ،َٟ١وعغ ٍبثك.49 – 47ٓ ٓ ،
 -3ف١ٚو ِبعلٔ ،فٌ اٌّوعغ.225 ٓ ،
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ثانيا :األداة اإلعالمية
تعتمد قطر عمى األداة اإلعبلمية كإحدى األدوات األساسية في سياستيا الخارجية و في ممارسة دورىا
في المنطقة ،حيث كاف إطبلؽ قناة الجزيرة الفضائية مف بيف مشاريع قطر األكثر تأثي اًر في العاـ .1996
وقد جاءت فكرة إنشاء القناة منسجمة مع نطاؽ وخطوات اإلصبلح اإلعبلمي وتحديث قانوف اإلعبلـ التي
قاـ بيا األمير حمد بف خميفة آؿ ثاني أوساط التسعينات مف القرف الماضي بعد توليو السمطة بقميؿ.

1

أنشئت الجزيرة عمى غرار مشروع قناة أوربت الفضائية بيف المممكة العربية السعودية وىيئة اإلذاعة البريطانية
(بي بي سي) التي انسحبت مف المشروع بسبب الرقابة السعودية ،استقطبت قناة الجزيرة العديد مف
وتأسست القناة القطرية بوصفيا
الصحافييف الذيف كانوا يعمموف في قناة(بي بي سي) التي أغمقت في ّ ،1996
قناة فضائية خاصة ممموكة لمصالح تجارية مختمفة بما في ذلؾ أعضاء مف األسرة الحاكمة القطرية ،ولكف
مجمس اإلدارة الذي تعمّـ مف فشؿ التجربة السعودية منح القناة ىامشاً مف الحرية ،أثبتت ىذه الفسحة
التحريرية أنيا مفيدة لقناة الجزيرة بشكؿ ممحوظ ،حيث كانت قادرة عمى بث برامج انتقاديو تحميمية تحظى
بشعبية كبيرة حوؿ السياسة العربية والقضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية المثيرة لمجدؿ.
وعمى أي حاؿ عرضت المحطة قضية جديدة لفيـ دور الوسائط اإلعبلمية الحديثة العابرة لمحدود في
دعـ السياسة الخارجية ،ويتطمب ىذا األمر مزيداً مف التأمؿ في المقاربات الكبلسيكية ،حيث يساعد التعبير
"جغرافي – سياسي" عادة في وصؼ السياسة بيف األمـ ،وصيغ التعبير "جغرافي – اقتصادي" الحقاً في
تسعينيات القرف العشريف لمداللة إلى عمميات التنافس بيف القوى السياسية – االقتصادية الناشئة في سياؽ
العولمة ،واستطراداً واشتقاقاً مف الحالة القطرية ،يمكف عرض تعبير جغرافي – إعبلمي في محاولة لوصؼ
الديناميكيات الستخداـ الوسائط اإلعبلمية المكثفة العابرة لمحدود والعالمية في البمداف لمتعويض عف الجوانب
الضعيفة أو الغائبة في أوجو القوة الجغرافية – السياسية أو الجغرافية – االقتصادية" الخاصة بيا .ومف
ِ -1بد ط .كاف ،ٟلٛأٚ ٓ١أٔظّخ اإلػالَ ف ٟكٚي ِغٌٍ اٌزؼب ْٚاٌقٍ١غٍِ :ٟقٔ ،رؾٍٚ ً١ر١ٕٛبد( ،روعّخٛٔ :اي اٌقٍ ،)ٍٟ١لطو ،اٌلٚؽخ:
ِووي اٌلٚؽخ ٌؾو٠خ اإلػالَ.39ٓ ،2013 ،
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نفسر في شكؿ أدؽ البروز الموازي لتأثير الجزيرة ولمسياسة الخارجية
منظور جغرافي – إعبلمي ،يمكننا أف ّ
لقطر ،لقد ُح ِفزت قطر لكي تتجاوز أوجو القصور التي يمكف أف يشير إلييا تحميؿ جغرافي – سياسي،

1

بحيث ينظر إلى محطة الجزيرة بشكؿ واسع النطاؽ عمى أنيا أداة مف أدوات الدور القطري في المنطقة
خاصة باعتبارىا منافسا لشبكة العربية التي تمتمكيا السعودية ،وبيذا الشكؿ يمكف اعتبار تغطية الجزيرة ألي
حدث شكؿ مف أشكاؿ التدخؿ في ىذا الحدث مثمما اتضح مف خبلؿ العبلقة القوية بيف قطر مف األزمة
السورية وتغطية قناة الجزيرة لبلزمة.
-3األداة الثقافية والدينية:
يظير توظيؼ ىذه األداة مف خبلؿ:
 المساعي الثقافية المختمفة :مف خبلؿ مشاركة قطر في مساع ثقافية وعممية بارزة وذلؾ باستضافتيا لمكثيرمف المؤتمرات والندوات العممية وانشاء جامعات ومراكز أبحاث عممية وجمبت العديد مف الخبراء السياسيوف
الذيف قدموا أبحاثاً عممية لتساىـ في صنع القرار ،وفي ىذا السياؽ قامت بفتح فروع لبعض الجامعات الرائدة
والمؤسسات البحثية في الواليات المتحدة والمممكة المتحدة بقطر منيا جامعة جورج تاوف لمدبموماسية وجامعة
تكساس لميندسة ،مثمما استضافت قطر المؤتمرات العممية والعالمية وندوات الطاقة والبيئة والمناخ وغيرىا،
كما أنيا قامت بعدد مف المشاريع األخرى كمتحؼ الفنوف اإلسبلمية مف الطراز العالمي ،وميرجاف " ترابيكا"
لؤلفبلـ ومجموعة واسعة مف األحداث الرياضية كأس العالـ فيفا في العاـ  ،1995األلعاب اآلسيوية 2006
في الدوحة ،كرة القدـ اآلسيوية  ،2011األلعاب العربية  2011مرو ار بطمب استضافة كاس العالـ لسنة
 2022والفوز بذلؾ.

 -1ػجل اٌوؽّٓ ا٠بً" ،لطو ٚاٌوث١غ اٌؼوثِ ،"ٟوعغ ٍبثك.
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 انضماـ قطر لممنظمة الدولية لمفرانكفونية :سعت قطر لتوسيع ىامش حركتيا عمى المستوى العالمي،السيما بعد حصوليا عمى الموافقة لبلنضماـ إلى المنظمة العالمية لمفرانكفونية بصفة "عضو مشارؾ" خبلؿ
المؤتمر الدوري لممنظمة الذي انعقد في "كينشاسا" عاصمة الكونغو الديمقراطية في أكتوبر  .2012لقد
ميدت قطر لدخوؿ ىذه المنظمة منذ سنوات بعد احتضانيا لمعاىد تعميـ المغة الفرنسية في الدوحة ،إلى
تدرس بالمغة الفرنسية ،ىذا فضبل عف إطبلقيا
جانب إنشائيا لممدرسة العميا لمتجارة ومؤسسات تعميمية أخرى ّ
إلذاعة ناطقة بالفرنسية و ىي اإلذاعة الفرانكفونية ( أريكس أف أم ) منذ  2012و رعايتيا النعقاد أوؿ منتدى
عالمي لمغة الفرنسية في يوليو  ،2012وركزت قطر خبلؿ حممتيا لدخوؿ المنظمة عمى استضافتيا عددا
كبي ار مف األجانب الفرانكفونييف ،وقد اعتبر فانساﻥ فمًﺭياني ( )Vincent Floreaniالمتحدث المساعد باسـ
الخارجية الفرنسية ،أف انضماـ قطر كعضو مشارؾ في المنظمة لو أسباب جوىرية مرتبطة بالتزاـ قطر تقوية
المغة الفرنسية في المجتمع القطري ،حيث أدخمت تعميـ المغة الفرنسية في المناىج التعميمية لممدارس الرسمية
ووجود المدرسة الفرنسية القطرية ( بالزاؾ ) منذ  ،2008والمدرسة الفرنسية الجديدة (ال مارتيف) منذ
.2012

1

 عبلقة قطر بجماعة اإلخواف المسمميف :حيث فتح الحراؾ العربي اآلفاؽ أماـ قطر لتوسيع دورىا عبرالتحالؼ مع تيار اإلسبلـ السياسي في الدوؿ التي شيدت الحراؾ ،2فقد شرعت في بناء عبلقات مع
الزعامات اإلسبلمية السيما التيارات التابعة لئلخواف المسمميف ،3غير أف قطر التي تدرؾ أف أغمب بمداف
الخميج يغمب عمييا المذىب الوىابي ،سارعت إلى إظيار اىتماميا بػ"الوىابية" وحسف نواياىا ،حيث أطمؽ
األمير حمد بف خميفة اسـ مؤسس التيار الوىابي" محمد بف عبد الوىاب" عمى أكبر مسجد في الدوحة
بمساحة  175ألؼ ـ 2تـ إنشاؤه في ديسمبر  ،2011وتتنازع منطقة الخميج العربي مقاربتاف في التعامؿ مع
 -1فبّٛخ َِبػ١لِ ،وعغ ٍبثك.40ٓ ،
 -2فبفو عبٍُ ،االؽزغبعبد اٌْؼج١خ اٌؼوث١خ ٚآفبق رطٛه٘ب اٌلّ٠مواِ ،ٟٛغٍخ األوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ ثبٌلّٔبهن ،اٌلّٔبهن :االوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ فٟ
اٌلّٔبهن ،اٌؼلك .147 ٓ ،2011،10
 -3فبٌل اٌؼ١بك" ،ٞرٕبِ ٟاٌلٚه اٌمطو ٞف ٟإٌّطمخ :األٌٍ ٚاٌّورىياد"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
http://www.arabamericannews.com/Arabic/news/id_10863
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تيار اإلخواف المسمميف ،المقاربة األولى تعتمدىا قطر وتقوـ عمى التعامؿ المفتوح مع الجماعة واحتضانيا
واستثمار نفوذىا في عدد مف الدوؿ العربية ،أما المقاربة الثانية فتقودىا السعودية واإلمارات العربية وباقي
الدوؿ الخميجية وتقوـ عمى اعتبار تيار اإلخواف الذيف وصموا لمسمطة في مصر وتونس وليبيا يشكموف خط ار
عمى أمف واستقرار دوؿ المنطقة ،حيث أنو في الوقت الذي تحتضف فيو قطر مؤتمرات ومنتديات اإلخواف
المسمميف تعمف باقي دوؿ المنطقة عف اعتقاالت دورية تطاؿ عناصر الجماعة اإلسبلمية وتوجيو اتيامات ليـ
بتيديد األمف واالستقرار والتآمر مف أجؿ إسقاط أنظمة الحكـ .ويفسر الدكتور "إبراىيـ أبرش" أستاذ العموـ
السياسية في جامعة األزىر بغزة أف اختبلؼ تعامؿ دوؿ منطقة الخميج العربي مع تنظيـ اإلخواف المسمميف
يعود لعوامؿ تتعمؽ أساسا باختبلؼ األدوار في صياغة التوجيات السياسية األمريكية في المنطقة ،فقطر
أصبحت تمعب دو ار وظيفيا في بمورة التوجيات األمريكية الجديد القائمة عمى إشراؾ التيارات اإلسبلمية
المعتدلة في الحكـ وفقا لمسيناريوىات التي يتيحيا الحراؾ العربي ،1كما لمواليات المتحدة مصمحة في أف
تصبح قطر الراعي لمحركات اإلسبلمية في أراضييا.2
-2األداة العسكرية:
عمى الرغـ أف قطر تمتمؾ قوة عسكرية محدودة ،حيث أف قواـ قواتيا المسمحة يبمغ نحو 12ألؼ جندي
فقط بسبب محدودية تعدادىا السكاني ،وتحافظ قطر عمى وضعيا األمني والدفاعي مف خبلؿ اتفاقيات
دفاعية مع القوى العسكرية األكبر ،وعمى وجو التحديد الواليات المتحدة ،حيث أدت العبلقة بيف الطرفيف إلى
إنشاء قاعدتيف أميركيتيف كبيرتيف في قطر :األولى ىي قاعدة العديد الجوية والتي تؤوي القيادة المركزية
األميريكية التي قادت حربي ما بعد  11سبتمبر  2001في أفغانستاف والعراؽ واألخرى معسكر السيمية في
ديسمبر  ،2002الذي يستضيؼ أكبر قاعدة أمريكية لمتخزيف المسبؽ لؤلسمحة خارج الواليات المتحدة .كما
ٍ -1ف١بْ فغو" ،ٞو١ف إٔجؼ اإلفٛاْ اٌؾٍ١ف األٚي ٌمطو ٚاٌقُٖ األوجو ٌٍَؼٛك٠خ ٚاإلِبهاد"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
http://www.france24.com/ar/201302142
-Mehdi LAZAR,"Qatar: une politique d’influence entre conjoncture favorable et fondamentaux géographiques", le
27 mai 2012.disponible in :
http://www.diploweb.com/Qatar-une-politique-d-influence.html
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ترتبط قطر باتفاقات دفاعية مع دوؿ أخرى ،مثؿ المممكة المتحدة وفرنسا ،وباقي أعضاء مجمس التعاوف
الخميجي .1وقطر حاليا تعد واحدة مف أكبر الوجيات في العالـ بالنسبة لصانعي األسمحة ،وخاصة الفرنسييف
الذيف أصبحوا يتوافدوف عمى ىذه الدولة بشكؿ مستمر ،وحسب الصحيفة االقتصادية الفرنسية "التريبوف" ،فإف
قطر تعمؿ لضخ عشريف مميار أورو في صفقات أسمحة بجميع أصنافيا والتي تمثؿ "احتياجاتيا" في ما
يخص طائرات مقاتمة وطائرات ىميكوبتر وسفف حربية وعربات مدرعة وصواريخ مضادة لمطائرات ،سمحت
ليا بتوقيع اتفاقيات دفاعية مع دوؿ كبرى كالواليات المتحدة وفرنسا 2.واتجيت قطر أخير لبلعتماد عمى القوة
العسكرية كما في حالتي البحريف وليبيا وىذا ال يعني بالضرورة صغر حجـ قطر كدولة مقارنة بالسعودية أو
مصر استبعاد األداة العسكرية في تنفيذ أىداؼ سياستيا الخارجية ،ولكف يبلحظ في الوقت ذاتو العتبارات
خاصة بحجميا استخداـ ىذه القوة العسكرية في إطار جماعي ففي حالة البحريف تـ إرساؿ القوات القطرية
في سابقة منوعيا في إطار قوات درع الجزيرة التي دعمت النظاـ الحاكـ في البحريف في مارس  ،2011كما
شاركت في عمميات الناتو إلسقاط نظاـ معمر القذافي في ليبيا.

3

 -1فبّٛخ َِبػ١لِ ،وعغ ٍبثك.41ٓ ،
2

-Michel Cabirol,"20 milliards d’euros sous le soleil du Qatar pour la France", 30/10//2012,
disponible in :
www.latribune.fr/entreprise-finance/industrie/aeoronautique-defense/20121025trib000727162/defense-20milliardsd-euros-sous-le-soleil-du-qatar-pour-la-france-html

 -3ئّ٠بْ هعت" ،ؽٛي ٍ١بٍخ لطو رغبٖ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ" ،األ٘واَ اٌِ .ِٟٛ١زٛفو ػٍ ٝاٌواث ٜاالٌىزو:ٟٔٚ
http://www.ahram.org.eg/archive/Strategic -issues/News/130253.aspx
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خالصة الفصل األول:
تنبع أىمية الفصؿ األوؿ باعتباره ييتـ بالتبرير النظري لمدراسة و التأصيؿ العممي ليا مف خبلؿ تحديد
اإلطار المفاىيمي الذي ال يقؿ أىمية عف الدور التحميمي والتفسيري لمختمؼ المقاربات النظرية ،حيث تعتبر
المفاىيـ مف الناحية األ بستمولوجية أداة ذىنية تحميمية يتصور بيا الباحث مادة بحثة ويتـ عف طريقيا وضع
المنطمقات االساسية ألي دراسة عممية ،وبالتالي تـ مف خبللو ضبط المفاىيـ واألطر النظرية والتحميمية
بطريقة منيجية ىادفة ،بعد ذلؾ تـ التعريؼ بمرتكزات السياسة الخارجية القطرية عبر الوقوؼ عمى مقومات
وأىداؼ ىذه السياسة و أداوتيا ،ليتبيف في مسيرة ىذا الفصؿ:
أوال :أف عممية تحميؿ الدراسة الموسومة دور السياسة الخارجية لدولة قطر في ظؿ الحراؾ العربي الراىف
 2014/2010تقتضي التركيز عمى مجموعة مف المفاىيـ فكاف مف الضروري تناوؿ مفيوـ السياسة
الخارجية ،الدور الخارجي ،الحراؾ السياسي ،التي ليا أثر فاعؿ في تشكيؿ موقؼ مف المواقؼ الدولية يمكف
مف خبللو أداء دور في توجيو مسار السياسة الخارجية.
ثانيا :يتضح أف ىناؾ تكامبل في األدوار ما بيف األدوات االقتصادية والسياسية واإلعبلمية ويرتبط ىذا
بسعي قطري لتعويض الخمؿ في المرتكزات الجغرافية والسكانية والعسكرية مف أجؿ تشكيؿ مقومات سياسة
قطر الخارجية التي تحقؽ أىدافيا ،وقد استطاعت السياسة الخارجية القطرية وضع مجموعة مف الركائز
واألىداؼ لبناء ذاتيا وتعزيز مكانتيا اإلقميمية رغـ عدـ امتبلكيا لقدرات جيو سياسية وىذه المكانة ال يمكف
أف تبنى وتتعزز في بيئة استراتيجية متعددة األىداؼ ،ما لـ تعتمد ىذه الدولة عمى أىداؼ ومداخؿ ميمة
تمكنيا مف تعزيز دورىا اإلقميمي ،بناء عمى ذلؾ اعتمدت عمى مجموعة المقومات لتحقيؽ ىدفيا االستراتيجي
األعمى ،حيث تنوعت دوافعيا وتوزعت بيف دوافع مادية وقيمة خارجية لتشكؿ حمقة تعمؿ في بإطار متكامؿ.
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تمهيد:
شيدت العديد من الدول العربية حراكا سياسيا واسعا أواخر عام  ،2010اتسم ىذا الحراك في البعض
منيا بالطابع السممي فيما اتجو في أخرى نحو الصراع العسكري المسمح ،وأدى ىذا الحراك إلى تنحي
رؤساء تمك الدول واسقاط البعض اآلخر بالقوة ،ونظ ار لما يشكمو ىذا الحراك من أىمية وما قد ينتج عنو من
متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية عمى الصعيد العربي وانعكاساتو اإلقميمية والدولية ،أحدث مسار ىذا
الحراك في المنطقة الكثير من التغيرات في نمط التفاعالت اإلقميمية بعد تراجع المحور التقميدي السعودي-
المصري -السوري ،وافساح المجال أمام دول عربية أخرى ،لمقيام بأدوار أكثر تأثي ار وفاعمية في الشؤون
اإلقميمية.
تعد قطر مثاال بار از لدولة عربية صغيرة تمارس دو ار فاعال في محيطيا اإلقميمي ،فخالل فترة وجيزة
التحول من دولة محدودة القوة إلى دولة تمارس دو اًر نشط في سياستيا الخارجية يتجاوز
استطاعت إمارة قطر
ّ
حجميا الجغرافي والديمغرافي ،خاصة بعد دعميا لسمسمة الحراك العربي الذي شيدتو دول المنطقة .
عمى ىذا األساس تم تقسيم ىذا الفصل إلى أربعة مباحث :األول تناول الحراك بالمنطقة العربية من
حيث)الدوافع ،الخصائص ،النتائج) ،والثاني السياسة الخارجية القطرية تجاه الحراك العربي في شمال إفريقيا،
أما الثالث تناول سياستيا الخارجية تجاه الحراك العربي في أسيا ،فحين خصص المبحث الرابع لتقييم الدور
القطري في ظل المرحمة الراىنة من الحراك العربي.
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المبحث األول :الحراك بالمنطقة العربية( الدوافع ،الخصائص ،النتائج)
عرفت عدة دول العربية حراكا سياسيا غير مسبوق ،امتاز منذ انطالقو بجممة من الخصائص العامة،
وقد انصرف العديد من المحممين إلى محاولة تفسير أسباب ىذا الحراك الذي حصل في العديد من البمدان
العربية ،عما إذا كان نتيجة أسباب داخمية بكونو احتجاجا عمى األوضاع المعيشية والسياسية واالقتصادية
السيئة ،وما أعتبر فساداً في ظل أنظمة الحكم السابقة أو ىو من تدبير خارجي1،خاصة وأن معظم ىذه
االحتجاجات سارت بتجاه إسقاط السمطة وصيغت في شعارات واضحة (الشعب يريد إسقاط النظام) 2.وقد تم
تناول ىذا المبحث في ثالث مطالب :األول يتناول األسباب الداخمية والخارجية لقيام الحراك في المنطقة
العربية؛ أما المطمب الثاني فيبحث في خصائص الحراك العربي؛ بينما يرصد المطمب الثالث نتائج ىذا
الحراك.
المطمب األول :الدوافع الداخمية والخارجية لقيام الحراك العربي
رغم كل اإلختالفات بين البمدان العربية في اإلمكانات وفي األىمية من الناحية االستراتيجية
واالقتصادية ،فإنو يمكن تحديد جممة من األسباب العامة المشتركة التي أسيمت في ظيور الحراك اٌؼوثٟ
وتنقسم إلى:
األسباب الداخمية:
وىي عديدة منيا أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعميمية وثقافية ليا دور مفصمي وحاسم في
ظيور الحراك العربي ،ويمكن في ىذا اإلطار االعتماد عمى مدخل الحرمان لـ :تيد روبرت جير
( ،)Ted Robert Gurrفي كتابو الموسوم" لماذا يتمرد البشر" "" Why Men Rebelوالذي نشره في 1970
 -1ػجل اٌقبٌك ػجل هللا" ،أؼىبٍبد اٌوث١غ اٌؼوث ٟػٍ ٝكٚي ِغٌٍ رؼب ْٚاٌقٍ١غ ،"ٟاٌلٚؽخ :اٌّووي اٌؼوثٌ ٟألثؾبس ٚكهاٍخ اٌَ١بٍبد،
 ،2012ص.6
 -2أث ٛعوح ٍٍطبٔ ،ٟأظّخ فٚ ٟعٗ اإلػصبه :صٛهح رّٛٔ ٌٔٛمعب ،اٌغيائو :اٌشوٚق ٌإلػالَ ٚإٌشو،2011،ص.291
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عمى خمفية حركات االحتجاج الطالبية في الستينيات ،وقد تناول األبعاد النفسية لمحرمان االقتصادي ودورىا
في حفز الثورة والعصيان أو العنف ،من خالل التركيز عمى مفيوم الحرمان النسبي

(Relative

) ،Deprivationووفقا لذلك يطرح تيد جير( )Ted Robert Gurrمقاربة أو مدخال أساسيا في محاولة منو
لفيم أسباب التمرد أو األسباب التي تجعل الرجال يثورون ،وذلك باالعتماد عمى متغيرين أساسيين بوجود
أزمتين بنيويتين أساسيتين ىما القير والفقر ،1ويعبر ىذا المدخل عن حالة نفسية واجتماعية ديناميكية تنتج
عن التناقض بين أوضاع اإلنسان أو المجموعة من البشر وتطمعاتيم في الحصول عمي الرفاىة أو األمن أو
التحقق الذاتي ،وليس أوضاعيم االقتصادية بحد ذاتيا ،ومن ثم فإن عمق ومدي الشعور باإلحباط الناتج عن
إدراك الحرمان وفقا ليذه الرؤية ىو الحافز الرئيسي لمعصيان الجماىيري ،وكمما كان الشعور باإلحباط ممتدا
وعميقا تزايدت فرص السموك العنيف.

2

عند محاولة إسقاط ىذه المقاربة عمى الواقع العربي أو الدول العربية التي عرفت حراكا شعبيا نجدىا
تعاني من ىذين المتغيرين ويظير ذلك من خالل المؤشرات اآلتية:
 الطفرة الشبابية وأزمة البطالة :تشيد المنطقة العربية ما يعرف بالطفرة الشبابية ،إذ تعد نسبة الشباب –دون سن الثالثين -ىي الغالبة اجتماعياً ،3فعمى وجو اإلجمال تصل نسبة الشباب في الدول العربية
مجتمعةً إلى الثمثين من مجموع السكان العرب الذي يتجاوز ألـ( )200مميون نسمة ،4وقد بمغت تمك
النسبة في مصر  %5233وفي تونس  %4232وفي ليبيا %4734وفي األردن  %5434وفي سوريا
 %5432وفي المغرب  ،%4737وىو ما يتضح من خالل الشكل االتي:

 -1ر١ل هٚثود ع١وٌّ ،بما ٠زّوك اٌجشو؟) ،روعّخ ِووي اٌقٍ١ظ ٌألثؾبس( ،كث ٟاإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلحِ :ووي اٌقٍ١ظ ٌألثؾبس ،2004 ،ص
ص.75-65
ٕ٘ -2بء ػج١ل ِٓ "،اٌؾوِبْ اٌ ٝاٌزٛلؼبد :االلزصبك اٌَ١بٌٍ ٟـ(اٌزؾٛالد اٌضٛه٠خ )ف ٟإٌّطمخ اٌؼوث١خ" ،اٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وحِ :ئٍَخ
األ٘واَ ،اٌؼلك  ،187وبٔ ْٛاٌضبٔ ،2012 ٟص.55
ِ - 3وٚاْ ثشبهحِ ،وعغ ٍبثك ،ص.65
 -4غٗ ؽّ١ل ؽَٓ اٌؼٕجى "،ٟكٚه شجبة اٌزغ١١و ف ٟاٌلٚي اٌؼوث١خ ف ٟاػبكح ص١بغخ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌؾىبَ ٚاٌّؾى ِٓ ،"ٓ١ِٛأػّبي اٌٍّزم ٝاٌل":ٌٟٚ
اٌزؾٛالد ٚاٌزغ١واد ف ٟاٌٛغٓ اٌؼوث :ٟاٌفوص ٚاٌزؾل٠بد ف ٟظً اٌوث١غ اٌؼوث ،" ٟاٌغّؼ١خ األهكٔ١خ ٌٍؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،عبِؼخ اٌؼٍ َٛاٌزطج١م١خ،
ػّبْ ،األهكْ ،ثزبه٠ـ 11-10عٛاْ ،2013ص .101
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شكل :يوضح نسبة الشباب األقل من  52سنة في سكان العالم العربي( الشكل رقم ) 60

المصدر :وليد عبد الحي ،العالم العربي في  :2013االتجاىات السياسية ،الدوحة :مركز الجزيرة لمدراسات ،يناير ،2013ص.2

وتعاني ىذه الفئة العمرية مظاىر إقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي ،جعمتيا في مقدمة الفئات
المطالبة بالتغيير والمحركة لو ،وتعد البطالة من أىم المشاكل التي يعانييا الشباب في العالم العربي
خصوصا في أوساط الشباب المتعمم الحاصل عمى تعميم عالي ،يعاني الشباب أيضا تدني مستويات األجور
وسوء ظروف العمل ،وقد أثر كل ذلك بالسمب عمى الظروف االجتماعية لمشباب في الوطن العربي ،1ومن
ذلك لجأ ىذا الشباب الذي اكتفى من الخطابات دون تقديم حمول حقيقية من السمطة لمشاكمو اليومية إلى
شبكات التواصل االجتماعي ،2قصد التواصل والتعبير عن عدم رضائيم عن األوضاع القائمة وكذلك لتنظيم
فعاليات احتجاجية نجحت في كسر حاجز الخوف الذي فرضتو النظم العربية عمى شعوبيا لعقود طويمة.

3

يمثل المعدل اإلجمالي لنسبة البطالة في البمدان العربية  14.5من القوى العاممة في العام 2005
مقارنة  6.3عمى الصعيد العالمي وعام 2007المقدر بحوالي  13.7وبحوالي   14.8في عام

 -1كٕ٠ب شؾبرخ ِٚوٚ ُ٠ؽ١لِ" ،ؾووبد اٌزغ١١و ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼوث ،"ٟاٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وحِ :ئٍَخ األ٘واَ ،اٌؼلك َ١ٔ ،184بْ  ،2011ص.11
ِ -2ؾّل اٌؾلاك ِٓ ،لجعخ ثٓ ػٍ ٟاٌ ٝصٛهح اٌ١بٍّ: ٓ١االٍالَ اٌَ١بٍ ٟف ٟر ،ٌٔٛغ ،2كثِ :ٟووي اٌَّجبه ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ،2011،ص. 8
 -3كٕ٠ب شؾبرخ ِٚوٚ ُ٠ؽ١لٔ ،فٌ اٌّوعغ ،ص.11
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الفصل الثاني:

تسجل الدول العربية معدل البطالة األعمى في العالم بالنسبة إلى شريحة الشباب الذين تتراوح
 .2009و ّ
أعمارىم بين  15و  24سنة وبحسب تقديرات عام  2009يقدر متوسط نسبة الشباب العاطمين عن العمل
في الدول العربية بحوالي ،1 50والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول يوضح نسب البطالة في بعض الدول العربية التي شهدت حراكا عربيا ( الجدول رقم ) 10

الدولة

ترتيب الدول في التنمية البشرية

معدالت البطالة ()

اليمن

154

 15

سوريا

119

 09.2

مصر

113

 09.4

تونس

94

 14.7

ليبيا

64

 18.2

المصدر :تقرير التنمية البشرية لعام ،2011الصادر عن :برنامج االمم المتحدة االنمائي و التقرير االقتصادي العربي الموحد
عن :صندوق النقد العربي باالشتراك مع منظمة األوبك و جامعة الدول العربية( 2010بتصرف)

 التهميش االقتصادي واالجتماعي:بالرغم من الثروات البشرية والمادية اليائمة التي تتمتع بيا دول المنطقة ،فإن النظم العربية أخفقت في
تحقيق التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية ،وال تزال قطاعات واسعة والعديد من الشعوب العربية تعاني
األمية والبطالة وتدني مستويات الدخل وغياب الخدمات والمرافق ،كما أن الفجوة بين الطبقات والمناطق في
الدولة الواحدة في اتساع مستمر ،وباستخدام خط الفقر  1.25دوالر نجد ىناك تقدم ممموس في القضاء عمى
بعض مظاىر الفقر عمى عكس تبني  2دوالر وىذا ما يدل عمى أن الدول العربية لم تنجح إال في خفض
نسبة أفقر الفق ارء ،مع األخذ بعين االعتبار أثار األزمتين الغذائية منذ  2006واألزمة المالية  2008وىي
بددت كل المجيودات المبذولة ،ىذا ما يظير من خالل احصائيات  2005بحيث  20من السكان العرب
يعيشون تحت خط الفقر المحدد بـ  2دوالر في اليوم أي حوالي  34.6مميون نسمة.
 -1التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  ،2010الصادر عن :صندوق النقد العربي باالشتراك مع منظمة األوبك و جامعة الدول العربية،

ص.39 -35
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الفصل الثاني:

واذا اعتمدنا عمى مقياس دليل الفقر البشري المركب من  3مكونات :طول العمر والمعرفة ومستوى
المعيشة ،تسجل البمدان العربية ذات الدخل المنخفض تواتر الفقر اإلنساني في أعمى مستوياتو بمعدل يصل
إلى  35مقارنة مع  12في الدول ذات الدخل المرتفع ،1والجدول التالي يوضح نسب الفقر في بعض
الدول العربية.
جدول يوضح نسبة الفقر في بعض الدول العربية التي شهدت حراكا عربيا ( الجدول رقم ) 15

الدولة

سنة المسح

نسبة انتشار الفقر

عدد الفقراء -مميون-

مصر

2009

21

16.6مميون

اليمن

سوريا
تونس

2006
2007

34.8

 7.8مميون

3.8

 0.4مميون

12.3

2005

 2.3مميون

المصدر :التقرير العربي حول األىداف التنموية لأللفية  ،2010الصادر عن جامعة الدول العربية ،ص.7

وقد أدى تفاقم المشاكل االقتصادية واالجتماعية وتفشي الفساد بشكل واسع 2،وتبني العديد من الدول
العربية لسياسات التحرير االقتصادي واقتصاد السوق في السنوات األخيرة إلى تراجع الدور االقتصادي
واالجتماعي لمدول العربية بشكل ممحوظ ،3مما أدى إلى تباطؤ معدالت النمو االقتصادي وشعور المواطن
في ىذه الدول بأن مستويات المعيشة ال تتحسن بل تتراجع ،وال تتواكب مع ما تعمنو الحكومات من أرقام في
ىذا المجال ،فعمى الرغم من االرتفاع النسبي في معدالت النمو االقتصادي لدول الحراك العربي ،إال أنو ليس
المعبر الحقيقي عن قوة االقتصاد ،فاألمر متعمق بسوء وعدم عدالة توزيع عوائد النمو ،وفي ىذا الصدد تشير
تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن الدول العربية تحتل مراتب متقدمة في مؤشرات الفساد بين دول العالم،
بل أن ىذا التقدم يزداد من عام إلى أخر مما يدل عمى عدم اتخاذ سياسات مالئمة لمحاربة الفساد عمى

 -1رمو٠و اٌزّٕ١خ اإلَٔبٔ١خ اٌؼوث١خ ٌؼبَ ":2009رؾل٠بد أِٓ اإلَٔبْ ف ٟإٌّطمخ اٌؼوث١خ" ،اٌّىزت اإللٌٍٍ ّٟ١لٚي اٌؼوث١خ ،ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح
اإلّٔبئ ،ٟث١وٚد :كاه اٌىووٌٍٕ ٟشو ،2009 ،ص.12.
 -2عالي ِؼٛض" ،اٌشوق األٍٚػ اٌلالالد ٚاٌزطٛهاد اٌغبه٠خ اٌّؾزٍّخ" ،شئ ْٚػوث١خ ،اٌمب٘وح :األِبٔخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ،
اٌؼلك ،80كَّ٠جو ،1994ص .141
 -3ؽ١له اثوا٘ ُ١ػٍ" ،ٟاألِٕٛلواغ١خ ٚاٌزؾٛي اٌلّ٠مواغ ٟف ٟإٌّطمخ اٌؼوث١خ" ،اٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وح :األ٘واَ ،اٌؼلك ِ ،184غٍل  ،46أثوً٠
 ،2011ص .52 – 51
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الفصل الثاني:

مجمل دول الحراك العربي ،وتعتبر ليبيا واليمن وسوريا من أكثر الدول فسادا وفقا لتقارير المنظمة يمييا
مصر تونس ،ومن المعروف أن آثار الفساد ال تقتصر عمى تداعياتو المادية فقط ،بل تمتد إلى خمفيات
اجتماعية وأخالقية ،ليخمق نوع من اإلحباط واإلقصاء والسمبية وعدم تكافؤ الفرص ،لينعكس ذلك عمى
الموقف األخالقي في الفرد والمجتمع داخل الدولة وعمى أدائيا السياسي والكفاءة االقتصادية واالستثمارية،
كما تشير دراسات البنك الدولي إلى ارتفاع معدالت التضخم ومعاناة الشعوب من ارتفاع األسعار ونقص
وسوء التغذية ،وذلك في ظل االرتفاع غير المسبوق ألسعار السمع الغذائية ،وكذلك في ظل فشل سياسات
الدعم الحكومي في مساعدة الفئات األكثر فق اًر ،حيث أن  %34فقط من مبالغ الدعم اليائمة المقدمة في
الدول التي شيدت االضطرابات تذىب لمفئات الفقيرة وأن  %66من ىذه المبالغ تذىب لمفئات التي ال تستحق
الدعم .تدل المؤشرات الكمية السابقة عمى ضعف السياسات االقتصادية والمالية واالستثمارية في معظم الدول
العربية ،وخاصة منيا المتعمقة بتدعيم الجانب االجتماعي لعممية التنمية ،ىذا باإلضافة إلى فشل النظام
الحكومي في معالجة تمك المشاكل ومعوقات النظام السياسي ،أوجد أرضية خصبة لالحتجاجات نتيجة
لشعور الطبقات الفقيرة بانعدام العدالة وعدم توافر الحاجات األساسية بالنسبة ليم والقير االجتماعي ،فكان
السخط االجتماعي يستعر عمى خمفية تزايد البطالة وارتفاع األسعار واتساع الفجوة بين الفقراء واألغنياء
والفساد الكبير ،والشعور بانحياز السياسة االقتصادية لقطاعات محدودة عمى صمة بالنخبة السياسية الحاكمة،
وىذا األمر كرس فقدان النظام لشرعيتو عمى أسس اقتصادية/اجتماعية ،والشعور بالسخط االجتماعي وىو ما
مثل البيئة الخصبة لبدايات الحراك الشعبي في البمدان العربية ،وبالتالي كان ىذا الحراك تعبي ار عن رغبة
المواطنين في تحقيق العدالة االجتماعية والحرية وىذا ما ظير جميا في كل من مصر وتونس.

ٕ٘ -1بء ػج١لِ ،وعغ ٍبثك ،ص.55
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الفصل الثاني:

 الجمود السياسي وظاهرة الفساد:تشترك غالبية الدول العربية في الجمود السياسي وعدم ممارسة الديمقراطية الحقيقية ،وبالتالي في ظل
ىذه األنظمة تنعدم مظاىر التعددية السياسية والتداول السممي لمسمطة وحرية التعبير واإلعالم ،إلى جانب
ظاىرة الفساد السياسي ،وقد تجمى في مظاىر عديدة منيا صفقات السالح وتراخيص االستيراد والتصدير،
إلى المحسوبية في تعيين األقارب واألصيار والمعارف في مناصب مرموقة دون أي حق ،ومن أبرز األمثمة
عمى ذلك ما فعمو (حسني مبارك) عندما أطمق يد أبنو األكبر (عالء) في مجاالت األعمال والمال ،وأطمق يد
أ بنو الثاني (جمال) في أعمى مستويات الحزب الوطني الحاكم ،فكان المسؤول عن ترشيح الوزراء وقادة
مؤسسات الدولة والقطاع العام ،كما وضع (معمر القذافي) أبناءه وأوالد عمومتو وأفراد قبيمتو في كل مواقع
المسؤولية ألكثر من أربعين عاما ،وال يختمف (زين العابدين بن عمي) عن سابقيو بحيث شممت المحسوبية
في حالتو أساسا إخوة وأقارب زوجتو من عائمة الطرابمسي وعدة فروع أخرى من العائمتين (بن عمي
والطرابمسي) ،1وىذه الحقيقة ال يمكن تجاوزىا باالنتخابات الشكمية والحياة النيابية المقيدة ،التي يشوب
انتخاباتيا الشك بنزاىتيا ومدى تعبيرىا عن رغبة شعوبيا ،ثمة قوى سياسية في بعض الدول العربية تحظى
بيامش حرية نسبية ،ولكن بالمحصمة ال يوجد تداول لمسمطة .إن محاولة إلقاء الضوء عمى وضعية المشاركة
السياسية في األنظمة السياسية العربية سوف توضح لنا ألول وىمة إخفاق األنظمة العربية لفترات طويمة في
توسيع قاعدة ىذه المشاركة ،حيث تم التعامل مع ىذا المبدأ بصفة عامة عمى أنيا ىبة من النظام وليس
كحق دستوري اكتسبو الشعب من خالل عقد اجتماعي يكفل لو المشاركة الحقيقية التي تعني في أوسع

٠ مصل ثبٌفَبك اٌَ١بٍ ٟاٍبءح اٍزقلاَ اٌٍَطخ اٌؼبِخ ِٓ لجً إٌقت اٌؾبوّخ أل٘لاف غ١و ِشوٚػخ وبٌوشٛح ،االثزياى ،اٌّؾَٛث١خٚ ،االفزالً.
فٙنا إٌٛع ِٓ اٌفَبك ّ٠بهً ِٓ لجً ِٓ ُ٘ ػٍ ٝلّخ اٌٙوَ اٌَ١بٍ ٟأ ٚلّخ اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ؛ أ ٞاٌم١بكاد اٌَ١بٍ١خِٚ ،زقن ٚاٌمواهاد اٌَ١بٍ١خ
ثلءا ِٓ هئ ٌ١اٌلٌٚخ أ ٚاٌؾبوُ ِ ٚوٚها ثبٌٛىهاء ٚوجبه اٌَّئ٘ٚ .ٓ١ٌٚنٖ اٌم١بكاد اٌَ١بٍ١خ غبٌجب ِب رزّزغ ثٍَطبد ٚاٍؼخ ٌ ٌ١فمػ فٟ
رطج١ك اٌمٛأٚ ٓ١اٌٍٛائؼ ٔ١بثخ ػٓ اٌشؼت ثً أ٠عب ف ٟص١بغخ اٌمٛأٚ ٓ١اٌزشو٠ؼبد .فبٌفَبك اٌَ١بٍ٠ ٟؼل ٍلا ِٕ١ؼب ث ٓ١األفواك ٚثِّ ٓ١بهٍخ
ؽمٛل ُٙاٌلّ٠مواغ١خ ٚؽو٠بر ،ُٙوؾو٠خ اثلاء اٌوأ ٞف ٟاالٔزقبثبد اٌؼبِخ أ ٚؽو٠خ اٌفىو أ ٚاٌزٕمً أ ٚاٌَّىٓ أ ٚاٌزغّغ ٚغ١و٘ب ،ؽ١ش ٠زغٗ إٌظبَ
اٌؾبوُ اٌ ٝػلَ االػزواف ٌّٛاغٕ ٟاٌلٌٚخ ثٙنٖ اٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد فٛفب ػٍٚ ٝعٛكٖ ِٓ عٙخٚ ،فوض ٍ١طورٗ ١ٍٚبٍزٗ ِٚن٘جٗ ػٍ ٝػبِخ
اٌشؼت ِٓ عٙخ أفو ٜكِ ْٚؼبهض.
ٍ -1ؼل اٌل ٓ٠اثوا٘ ،ُ١ػٛاًِ ل١بَ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ ،اٌَّزمجً اٌؼوث ،ٟث١وٚدِ :ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،اٌؼلك  ،399أ٠به ،2012
ص.132
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الفصل الثاني:

معانييا إسيام المواطن في مراقبة ىذه الق اررات بالتقويم والضبط عقب صدورىا من جانب الحاكم ،1وأدى ذلك
إلى فقدان األمل في أي تحسن أو تغيير في ظل تمك األنظمة التي كانت مييمنة في بمدان الحراك العربي،2
فكان ىذا الفساد والمحسوبية وغياب الحريات السياسية في األنظمة السياسية العربية أسباب كافية لقيام
الحراك العربي.
جدول يبين فترة حكم الرؤساء العرب ( الجدول رقم ) 10

الرئيس

بداية الحكم

محمد حسني مبارك

1981

 30سنة

معمر القدافي

1969

 42سنة

زين العابدين بن عمي

1987

 23سنة

عمي عبد اهلل صالح

1978

 33سنة

بشار األسد

استمم الرئاسة في عام 2000بعد أكثر من  12سنة مع مدة حكم
وفاتو والده

مدة الحكم

والده أكثر من  42سنة

المصدر :خال ــد بشكيـط ،المشاركة السياسية المرضية في الدول العربية :قراءة في األسباب والمداخل المفسرة ،من أعمال الممتقى
الوطني" :التحوالت السياسية في المنطقة العربية :واقع وآفاق" ،جامعة  20أوت سكيكدة 25- 24 ،أفريل .2012

 -5األسباب الخارجية:
بجانب األسباب والعوامل الداخمية التي أدت إلى قيام الحراك العربي ،ىنالك عوامل مؤثرة خارج حدود
الدول التي قام بيا الحراك ،وىذه العوامل الخارجية ليا دور ال يمكن إغفالو بصورة عامة في إحداث التغيير
في المنطقة العربية ،ولكنيا ال يظير ليا تأثير فاعل و مباشر في حال الحراك في البمدان العربية.
وحول مدى تأثير العوامل واألسباب الخارجية ىنالك اتجاىان :

 -1ه٠بض ٔغ١ت ،اٌقٍ١ظ اٌؼوثٌٕ ،ٟلْ :ه٠بض اٌوٌٍّ ٌ٠ىزت ٚإٌشو ،1987 ،ص .49
 -2كٕ٠ب شؾبرخ ِٚوٚ ُ٠ؽ١لِ ،وعغ ٍبثك ،ص.12
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الفصل الثاني:

 اتجاه يرى أن الحراك العربي واالحتجاجات ىي صناعة داخمية خالصة لم يكن فييا أي دور خارجي،ويذىب أنصار ىذا االتجاه إلى أبعد من ذلك ويعتقدون بأن الغرب وخاصة الواليات المتحدة ليست سعيدة
بالحراك العربي وانما يتم التعامل معيا كأمر واقع.
 اتجاه يرى دور العامل الخارجي لو قوة مؤثرة في تحريك الشارع العربي واحداث تغييرات فيو ،ويعتقدأصحاب ىذا االتجاه استنادا إلى وثائق سرية كشفيا موقع "ويكميكس") ( WikiLeaksأن الواليات المتحدة
دفعت ماليين الدوالرات إلى منظمات تدعم الديمقراطية في مصر ،والبعض يرى أن ىذه الوثائق والموقع نفسو
كان لو دور فاعل بما حدث في العالم العربي بكشف ىذه الوثائق أمور سرية عديدة حول الحكام وحاشيتيم
وعن حجم الفساد الموجود في ىذه الدول.1وفي ىذا السياق يمكن الحديث عن نظرية الدومينو
)  (DominoTheoryوىي نظرية تفترض وجود قوة خارجية قادرة عمى زعزعة حالة االستقرار القائمة بين
مجموعة متجاورة من الكيانات المنتظمة في ترتيب معين ،مشكمة نظاما ما ،وتفترض أنو بمجرد نجاح تمك
القوة في زعزعة استقرار أي من تمك الكيانات تبدأ موجة من عدم االستقرار تمس كل عنصر من عناصر
النظام الواحد تمو اآلخر ،وليذه الموجة سرعة في االنتشار تتأثر بمدى توافر قدرة ذاتيو لدى العناصر التي
تسقط أوال عمى تعزيز انتشار أثر الموجة ،ومن شروط تحقق ىذه النظرية أن تكون المسافة الفاصمة بين
الكيانات المكونة لمنظام متساوية ،وأن تسقط بسرعة معينة ،و أن يكون لدى الكيانات المكونة لمنظام استعدادا
لمتأثر بالموجة ،2وتعمي ىذه النظرية من أىمية العامل الخارجي إلحداث تغيير في دولة ما ،وقد استخدمت
ىذه النظرية في مجال النظم السياسية المقارنة ،وتوصمت الدراسات التي استخدمتيا إلى ارتفاع أو انخفاض
درجة الديمقراطية في دولة معينة ينتشر ليصل إلى الدول المجاورة ،3ومن ثم فإن التغير داخل دولة معينة

ِٕ -1نه أؽّل ىو ٟشواة" ،اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ ف ٟظً اٌزؾٛالد اٌَ١بٍ١خ اٌؼوث١خ ِ ،"2012-2003نووح ِبعَز١و ف ٟكهاٍبد اٌشوق
األٍٚػ( ،لَُ اٌزبه٠ـ وٍ١خ ا٢كاة ٚاٌؼٍ َٛاإلَٔبٔ١خ عبِؼخ األى٘و ،)2014 ،ص.134
 -2اّ٠بْ اؽّل هعت" ،اٌّفب٘ ُ١اٌقبصخ ثزؾٍ ً١أ١ٙبه إٌظُ اٌَ١بٍ١خ"ٍِ ،ؾك اٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وحِ :ئٍَخ األ٘واَ ،اٌؼلك،184
اثو ،2011ً٠ص.15
3

-Peter T. Lesson and Andrea M. Dean, "The Democratic Domino Theory: An Empirical Investigation", American
Journal of Political Science, Vol.53,No.3,Jul. 2009,p535.
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الفصل الثاني:

يحدث تغي ار مماثال في الدول المجاورة ليا مما يشبو أثر العدوى ،وىذا ما حدث عندما قام الحراك في تونس
وانتشر ليصل إلى مصر وبقية البمدان العربية.

1

المطمب الثاني :خصائص الحراك العربي الراهن
إن الحراك الذي شيدتو المنطقة العربية الذي بدأ في شكل حركة احتجاجية سممية ضخمة انطمقت في
2
بدء بتونس مرو ار بمصر في جانفي 2011المطالب بإنياء الفساد
بعض البمدان العربية أواخر عام ً ، 2010

وتحسين األوضاع المعيشية بل وأحياناً إسقاط األنظمة ،وعمى إثر نجاح الحراك التونسي والمصري بإطاحة
رأس النظامين بدأ الحراك باالنتشار سريعاً في أنحاء الوطن العربي األخرى 3،ليصل إلى ليبيا واليمن في
فيفري و سوريا في مارس من العام نفسو ،امتدادا إلى األحداث التي شيدتيا كل من البحرين وسمطنة عمان،
فضال عن االحتجاجات التي عمت بقية البمدان العربية ،4بحيث لم يستثني أحدا من الدول العربية وان
اختمفت قوة أو ضعف ىذا الحراك الشعبي ضد النظم السمطوية من دولة ألخرى بما فييا دول الخميج العربي
رغم وضعيا االقتصادي المزدىر ،وما يعطي أىمية ليذا الحراك أن القضايا الخارجية لم تكن مطمبا مطروحا
بقدر ما كانت القضايا الوطنية مسيطرة عميو ،كما أنيا ليست موجية ضد عدو أجنبي ،وانما عدو داخمي
ومطالبو تتعدى الدعوة إلى تمبية الحاجات المادية لممواطنين إلى قضايا غير مادية كالكرامة ومحاربة الفساد
والحريات السياسية وتحقيق الديمقراطية والعدالة االجتماعية وانياء مفيوم الفرد الحاكم الوحيد ،5وقد أشار
روبرت كابالن ( )Robert D. Kaplanفي مقال لو بعنون "النظام العربي الجديد" إلى أن الشعوب العربية لم
تنتفض بسبب المأزق الفمسطيني ولم تثر بسبب الغرب أو الواليات المتحدة بقدر ما ثارت ضد البطالة
1

-Baredine Arfi, "State Collapse in New Theoretical Framework :The Case of Yugoslavia", International Journal of
Sociology, vol.28, No.3,Fall 1998,pp16-17.

 -2وبظُ اٌّ ،ٍِٟٛٛىِٓ اٌغعت اٌؼوث :ٟاٌضٛهاد اٌشؼج١خ اٌغل٠لح،غ( ،2ك.ة ( ،)ْ.ك.ك ،2012 ،)ْ.ص.140
ِ -3ؾّٛك عّ ً١اٌغٕل" ،ٞأصو اٌزلفً اٌل( ٌٟٚاٌؼَىو )ٞفٔ ٟغبػ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ (كهاٍخ ِمبهٔخ ث ٓ١اٌؾبٌز ٓ١اٌٍ١ج١خ ٚاٌَٛه٠خ) " ِٓ ،أػّبي
اٌٍّزم ٝاٌل :ٌٟٚاٌزؾٛالد ٚاٌزغ١واد ف ٟاٌٛغٓ اٌؼوث :ٟاٌفوص ٚاٌزؾل٠بد ف ٟظً اٌوث١غ اٌؼوث ،" ٟاٌغّؼ١خ األهكٔ١خ ٌٍؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،عبِؼخ
اٌؼٍ َٛاٌزطج١م١خ ،ػّبْ األهكْ ،ثزبه٠ـ 11-10عٛاْ  ،2013ص.238
ِ -4وٚاْ ثشبهح ،اٌؼوث ٟاٌقفٚ ٟػٛكح اٌضٛهاد اٌؼوث١خ ِٚب فطو٘ب( ،روعّخ ٍِٝٛ :اٌقبٌك) ،ث١وٚد :اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍٔ َٛبشو،2013،ْٚ
ص.29
 -5ػجل اٌؾىّ١ٍٍ ُ١بْ ٚاك" ،ٞاٌوث١غ اٌؼوثٚ ٟأؼىبٍبرٗ ػٍ ٝاٌلثٍِٛبٍ١خ اٌؼوث١خ :األٍجبة ٚاٌّجوهاد"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=398065
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والطغيان واىدار الكرامة في مجتمعاتيا الداخمية ،1ومن خالل توصيف واقع الحراك في المنطقة العربية يمكن
أن الخروج بالدالالت األساسية التي ميزت الحراك العربي الراىن وىي كاآلتي:
 غياب المرجعية القيادية :بمعنى غياب القيادة التي يأتمر بيا الحراكيون في الميدان ،وعدم وضوح مراكزصناعة ق ارراتيم وعدم وضوح مرجعيتيم األيديولوجية ،فيم خميط من تيارات مختمفة تتعارض مصالحيا ،2فيو
ال يحمل مشروعا إيديولوجيا بل مطالبو اجتماعية ،فكان عبارة عن حالة تعبير عاطفي جمع شرائح المجتمع
المختمفة وعمى قواسم مطمبيو مشتركة تمثمت في رفع الظمم والمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة االجتماعية
والعيش الكريم؛

3

 تميز الحراك العربي بدافعية ذاتية تحتوييا دافعية خارجية ترجميا تدخل حمف الناتو ) (NATOفي ليبياباسم األمن اإلنساني واحتواء جمي صارخ من قبل القوى الغربية لما يطمق عميو "بالربيع العربي" ،تتجمى ىذه
الدافعية الذاتية في حاالت غضب واحتجاج وتذمر من الحكام؛

4

 غياب الرؤى واألىداف والتنظيم :كان حراكا مجتمعيا غير منظم خاصة في ظل غياب المؤسسة التيتجمع وتنظم صفوفو بحيث لم يرقى إلى مستوى التنظيم المسبق ،وال مستوى تحديد فكرة اليدف بوضوح
واإلجراءات التي تتطمبيا ووضع استراتيجيات محددة تعبر عن خطط صحيحة من جية ولمقابمة ردود األفعال
الداخمية والخارجية من جية أخرى؛

5

 غياب الرؤية المستقبمية :حيث تمكن ىذا الحراك من اإلطاحة برأس ىرم النظام بسيولة لكنو تعثر في بناءنظام جديد ،6بحيث لم يكن واضحا لو طبيعة النظام الذي يرده وكيف يتحقق ذلك حتى النخب واألحزاب

 -1فٍ١لح وؼَ ٌ١فالص" ،ٟاٌوث١غ اٌؼوث ٟث ٓ١اٌضٛهح ٚاٌفٛظ ،"ٝاٌَّزمجً اٌؼوث ،ٟث١وٚدِ :ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،إٌَخ ،36اٌؼلك
ِ ،421بهً ،2014ص.252
 -2ـٍَ ٜٛثٓ عل٠لِ ،وعغ ٍبثك.
ٚ -3ظبػ ِصطف ٝؽَٓ األٍّو" ،اصو اٌؾوان اٌؼوث ٟػٍ ٝاٌلٚه اٌٛظ١فٌ ٟلٌٚخ اٍوائِ ،"ً١نووح ِبعَز١و ف ٟاٌزقط١ػ ٚاٌزّٕ١خ اٌَ١بٍ١خ،
(وٍ١خ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب عبِؼخ إٌغبػ اٌٛغٕ١خ ٔبثٌٍ فٍَط ،)2013،ٓ١ص.118
 ٍٍٜٛ -4ثٓ عل٠لٔ ،فٌ اٌّوعغ.
ٚ -5ظبػ ِصطف ٝؽَٓ األٍّؤ ،فٌ اٌّوعغ ،ص118
 -6فٍ١لح وؼَ ٌ١فالصٔ ،ٟفٌ اٌّوعغ ،ص.227
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السياسية التي أنظمت الحقا لمحراك لم تكن واضحا ليا أىداف الحراك ولم تستطع أن تبمور برامج سياسية
واقعية وأ ن تترجم الشعارات الكبيرة التي طرحتيا إلى خطط وبرامج عمل لتحقيقيا.
 -ازدواجية المعايير في موقف االتحاد األوروبي والواليات المتحدة منو؛

1

 كان حراكا غير نمطي سمتو السممية والمدنية عدا حاالت ،2بحيث عزم اإلطاحة بالحكام بعبارة مطمبيةتجمع ما ال يجمع ىي "الشعب يريد إسقاط النظام" ،3فإسقاط األنظمة في تاريخ البشرية تم عادة عن طريق
الفعل الثوري وليس بالقول والمطالبة؛

4

 حراك يغمب عميو الطابع الشبابي ،إال أن ىذه الميزة تنبع من بنية المجتمعات العربية والتي ىي مجتمعاتفتية تبمغ الفئة العمرية الشابة فييا (  15إلى  29سنة) أكثر من ثمث السكان وتعاني ىذه الفئة العمرية
مظاىر إقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي ،جعمتيا في مقدمة الفئات المطالبة بالتغيير والمحركة لمحراك.

5

كما إتسم الحراك العربي بالسرعة والفجائية واكتسب زخما بفعل عاممين:
 - 1التغيير الجيمي الذي ال يمكن اختزالو بفارق العمر الزمني ،وانما يتجاوزه لألفكار واألدوات واالعتماد
عمى دور وسائل التواصل االجتماعي في ىذا الحراك؛
 -2تغيير طبوغرافية المجال العام في الوطن العربي نتيجة لالنفتاح اإلعالمي غير المسبق في ىذه البمدان
وتدفق المعمومات بما قوض من سيطرة األنظمة العربية ،وفتح الباب أمام مجال عام جديد.

6

 -1ػبهف ٔصو ِؾّل" ،اٌَّبهاد اٌّعطوثخ ٌٍضٛهاد ف ٟإٌّطمخ اٌؼوث١خ" ،اٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وحِ :ئٍَخ األ٘واَ ،اٌؼلك،2012 ،188
ص.53
 -2فٍ١لح وؼَ ٌ١فالصِ ،ٟوعغ ٍبثك ،ص.227
 -3هظٛاْ اٌَ١ل" ،ؽووبد اٌزغ١١و ف ٟثٍلاْ اٌوث١غ اٌؼوثٔ ٟغبػ أَ اففبق" ،ف ٟاثزَبَ اٌىجزٚ ٟافو ،ْٚاٌ ٝا٠ ٓ٠ن٘ت اٌؼوة؟ هإ٠خ ِ 30فىوا
فَِ ٟزمجً اٌضٛهاد اٌؼوث١خ؟  ،ث١وٚدِ :ئٍَخ اٌفىو اٌؼوث ،2012،ٟص.30
 ٍٍٜٛ -4ثٓ عل٠لِ ،وعغ ٍبثك.
ٔ -5ؼٔ ُ١ن٠و شىو" ،اٌزؾٛالد اٌوإ٘خ ف ٟإٌظبَ اٌؼوث ٟاٌّؼبصو"ِ ،غٍخ كهاٍبد ك١ٌٚخ ،ثغلاكِ :ووي اٌلهاٍبد اٌل١ٌٚخ ،اٌؼلك ،48 :اثوً٠
 ،2011ص.5
 -6فٍ١لح وؼَٔ ،ٌ١فٌ اٌّوعغ ،ص . 226
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المطمب الثالث :نتائج الحراك العربي
عند الحديث عن النتائج األولية لمحراك العربي والذي أدى إلى تغيير في وجيات النظر لدى الكثير من
المثقفين والسياسيين الذين كانوا ال يثقون بدور الجماىير وامكانياتيا في إحداث التغيير بالمنطقة ،فأنو يمكن
تحديد ىذه النتائج في ما يمي:
 أنو وضع حد لما يسمى باالستثناء العربي ،أي أن العالم كمو يتغير والعالم العربي يتسم بالجمود؛ في ما يخص العالقة بين الحاكم والمحكوم والتي ىي جوىر العممية السياسية ،فقد تخطى الشارع العربيحاجز الخوف من السمطة ،بل غير الخوف مساره لينتقل في كثير من األحيان من المحكوم إلى الحاكم وقد
يؤسس ىذا التطور لعممية التحول الديمقراطي ألن خوف الحاكم وقمقو من المحكوم ىو جزء أساسي من
المحاسبة والمسألة التي ال يمكن أن يقوم نظام ديمقراطي دونيا؛

1

 أتاح الحراك الشعبي المجال لمناقشة بعض الموضوعات التي طالما جرى حجبيا والسكوت عنيا ،في ظلالنظم السابقة الذي يعد نقمة أساسية لبناء نظام سياسي ديمقراطي ،يأتي في مقدمتيا التداول عمى السمطة،
مصدر السمطات ،اليوية ،2العالقة بين السمطة والمال وكيفية الحكم فييا ،ودور الجماعات االسالمية في
عممية التحول الديمقراطي ودور العسكر في دولة مدنية واصالح الجياز االمني .

3

وحسب تقرير صادر عن مركز دراسات الشرق األوسط فإنو يمكن تقسيم الدول العربية المتأثرة
بالحراك الشعبي الحاصل إلى ثالثة مجموعات وىي:
 األولى دول الحراك السممي :مثمما حدث في تونس ومصر. الثانية دول الحراك غير السممي :مثمما حدث في ليبيا واليمن وسوريا. -1ثٙغذ لؤِ" ،ٟب ثؼل ٍمٛغ هأً اٌؾىُ :رؾل٠بد اٌّوؽٍخ االٔزمبٌ١خ ِٚبالد اٌوث١غ اٌؼوث ،"ٟاٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وحِ :ئٍَخ اال٘واَ ،اٌؼلك
ِ،192غٍل  ،48اثو ، 2013 ً٠ص .37-36
ِ -2بعل و١بٌِ" ،ٟب ثؼل اٌضٛهاد اٌؼوث١خ :اٌزجبٕ٠بد ٚاٌزٕبفَبد ث ٓ١اٌز١بهاد اٌل١ٕ٠خ ٚاٌّلٔ١خ" ،شئ ْٚػوث١خ ،اٌمب٘وح :األِبٔخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌلٚي
اٌؼوث١خ،اٌؼلك ،152شزبء،2012ص.24
 -3ثٙغذ لؤٔ ،ٟفٌ اٌّوعغ ،ص .37-36
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الفصل الثاني:

 الثالثة دول اإلصالح الذاتي :مثمما تتجمى في :األردن والجزائر والمغرب ودول مجمس التعاون الخميجيوىي الدول التي استخدمت اآللية اإلستباقية في التعامل مع االحتجاجات المطالبة باإلصالح والتغيير.1
وفيما يتعمق بالمرحمة االنتقالية بعد الحراك فإنيا تميزت بجممة من التحديات يمكن تمخيصيا في االتي:
 .1تستغرق المراحل االنتقالية فترات طويمة بفعل بطء أو إرتباك الخطوات المتخذة أو سيطرة الصراعات
عمى مسار الحراك؛
الصرعات السياسية تبدو أعنف وأكثر عمقا وجذرية مما كان متصو ار ،فالقضية تجاوزت إقامة نظام
ا
.2
ديمقراطي جديد محل نظام استبدادي قديم إلي صراعات عمى السمطة من ناحية ،وصراعات عمى
الدولة من ناحية أخرى ،حيث تسعي كافة القوي السياسية إلي إثبات وجودىا ،ليس فقط من خالل
آليات التحول القائمة عمى المنافسة السياسية بل من خالل الحشد الثوري أيضا وأعمال العنف
أحيانا؛
 .3ظيور العديد من االشكاليات المعقدة ال يبدو حميا سيال أبدا كصياغة الدساتير بين القوى االسالمية
والمدنية وأوضاع الجيش فيما بعد الحراك وشكل االقتصاد ،ونوعية التحالفات الخارجية لمدول في
المرحمة االنتقالية؛
 .4العجز االنتقالي بفعل التحديات التي تركيا النظام السابق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واداريا عمى
نحو تتحول معو إلى عقبات ىيكمية أمام الحراك مما يثير فكرة العجز االنتقالي.

 - 1غبهق ػبشٛه"،اإلصالػ اٌَ١بٍ ٟثؼل ػبَ  :2011رؾٌٍٍ ً١ؾبٌخ اٌغيائو٠خ" ،اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌٍؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ، ،ث١وٚدِ :ووي كاهٍبد
اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،اٌؼلك ،30 :هث١غ  ،2012ص ص .45-44

ػٕلِب أطٍك اٌؾوان اٌؼوث ٟثشىً ِززبثغ ف ٟرِٚ ،ٌٔٛصو١ٌٚ ،ج١بٚ ،اٌ ،ّٓ١صُ ٍٛه٠ب ،ػٍ ٟاٌَبؽخ اٌؼوث١خ ،وبْ اٌٙلف اٌوئٌٙ َٟ١ب ،أ٠ب
وبٔذ اٌشؼبهاد اٌز ٟؽٍّٙب ٛ٘ ،اٍمبغ إٌظُ االٍزجلاك٠خ اٌز ٟؽىّذ رٍه اٌلٚي غ٠ٛالٚ .ثؤٍبٌ١ت ِقزٍفخ ،رُ اٌزّىٓ ثبٌفؼً ِٓ اٍمبغ أهثؼخ ِٓ
رٍه إٌظٌُ ،زلفً اٌلٚي ثؼل٘ب ِواؽً عل٠لح ،رُ االػز١بك ػٍٚ ٟصفٙب ثـ"االٔزمبٌ١خ" ،اٌز٠ ٟفزوض أْ رشٙل اٌزور١جبد اٌقبصخ ثبلبِخ إٌظُ
اٌغل٠لح ،ػٍ ٟأٌٍ ِقزٍفخ ،رؾمك أ٘لاف رٍه اٌضٛهاد ف" ٟعّٛٙه٠بد أفعً" ،فبالٔزمبٌ١خ ٘ ٟرٍه اٌّوؽٍخ اٌؾبٍّخ اٌز٠ ٟزُ فٙ١ب رؾل٠ل ٔزبئظ
اٌؾوانٚ ،ثبٌزبٌّ٠ ٟىٓ اٌزٕجئ ثبٌٕزبئظ اإل٠غبث١خ أ ٚاٌٍَج١خ ٌٗ ِٓ فالي ٘نٖ اٌّوؽٍخ االٔزمبٌ١خ ٚاٌم ٜٛاٌز ٟرزصبهع فّ١ب ثٕٙ١بٚ ،إٌظو فّ١ب اْ
وبٔذ ل ٜٛاألٔظّخ اٌَبثمخ ٌُ رَزٍَُ ثؼل ِٚب ىٌذ ِٛعٛكح ف ٟاٌَبؽخٚ ،أ٠عب ً ِٛالف اٌم ٜٛاٌفبػٍخ اٌز ٟوبٔذ ٚهاء اٌؾوان .فِ ٟٙوؽٍخ
غج١ؼ١خ ٚؽزّ١خ ف ٟأ ٞرؾٛي كّ٠مواغٚ ٟغبٌجب ِب رىِ ْٛوؽٍخ ظجبث١خ الْ هإ ًٚإٌظبَ ٍمطذ ٌٚىٓ إٌظبَ ٔفَٗ ثّئٍَبرٗ ٚاصؾبة
اٌّصبٌؼ اٌّورجط ٓ١ثٗ ٌُ َ٠مطٛا ثً ِبىاٌٛا ٠مبِٛٚا ٠ٚؾبٌٛٚا اٌؼٛكح ِٓ فالي غوق اٌزفبف ، ٗ١فزظٙو ِب  " َّٝ٠اٌضٛهح اٌّعبكح "ٚاٌّؾبٚالد
ال ٍمبغ ٘١جخ االِٓ ٚاظؼبف ٍٍطخ اٌلٌٚخ.
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الفصل الثاني:

 .5رفض الخضوع ألي سمطة كما حدث في ليبيا حيث تم االمتناع عن االستجابة لنداءات السمطة
بتسميم األسمحة ،فضال عن حدوث مصادمات بين المميشيات مما يدفع إلى انزالق البالد في حرب
أىمية.

1

المبحث الثاني  :السياسة الخارجية القطرية تجاه الحراك العربي في شمال إفريقيا
كانت االنطالقة األولى لمحراك الذي شيدتو المنطقة العربية أواخر عام  2010وتحديدا تونس 2ثم
مصر وبعدىا ليبيا لينتشر سريعاً بعد ذلك في أنحاء الوطن العربي األخرى ،3وقد تنوعت األسباب التي أدت
إلى القيام بالحراك و االحتجاجات في منطقة شمال إفريقيا نذكر منيا:
 .1العامل السياسي :إن معظم دول شمال إفريقيا تعاني من مظاىر االنقسام القبمي والطائفي ،فقد كانت
لمقوى ذات األرضية الطائفية أو القبمية أو المناطقية دور ميم في الحراك الشعبي ضد النظم
الحاكمة.
 .2العامل االقتصادي :أن معدالت التنمية البشرية طبقا لتقرير األمم المتحدة اإلنمائي ال تعكس الواقع
في عدد من دول المنطقة ،فميبيا مثال تأتي في الموقع  53وىو ال يمثل مستوى مرتفع في التنمية
البشرية أما تونس فتقع في الموقع  81ومصر في الموقع .101
وىذا يعني أن أحد أسباب الحراك يرجع إلى أزمة النمو غير المتكافئ والفجوة الكبيرة بين المركز
واألطراف ،فمثال في تونس تركزت  %80من االستثمارات الحكومية والخاصة في المناطق الساحمية الشمالية
والشرقية لمبالد بينما عانت المحافظات الداخمية في الغرب والجنوب نقص االستثمارات والخدمات والوظائف
ووصمت معدالت البطالة في (والية سيدي بوزيد) إلى  %30مقارنة بالمتوسط الوطني الذي يتراوح وفقا
 -1أث ٛثىو اٌلٍٛل "،ٟاٌضٛهاد اٌؼوث١خٌّ :بما ٍمطذ فِ ٟص١لح اٌّوؽٍخ االٔزمبٌ١خ" ،اٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وحِ :ئٍَخ اال٘واَ ،اٌؼلك، 188
اٌّغٍل ،47افو،2012 ً٠ص.50
١ٌٚ -2ل ثٓ ػجل هللا اٌ٠ٛٙو ،ٟٕ٠رؾٛالد االٍالِ١ٌٙ ِٓ ٓ١١ت ٍجزّجو اٌ ٝهث١غ اٌضٛهاد ،غ ،2اٌو٠بض :اٌج١بْ ،2012،ص .104
 ً١ٍٙ -3اٌؾج١ت ،اٌّفب٘ ُ١اال٠لٌٛٛ٠ع١خ فِ ٟغو ٜؽوان اٌضٛهاد اٌؼوث١خِ :ملِخ ف ٟاٍزئٕبف اٌّشوٚع إٌملٌ ٞإل٠لٌٛٛ٠ع١بد اٌؼوث١خ
اٌّؼبصوح ،اٌلٚؽخ :اٌّووي اٌؼوثٌ ٟألثؾبس ٚكهاٍخ اٌَ١بٍبد،2014،ص.41
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الفصل الثاني:

لألرقام الرسمية بين  %13و %16كما شيدت تونس أيضا اتساعا كبي ار في الفجوة االقتصادية بين الطبقات
االجتماعية المختمفة في ظل طبقة رأسمالية استحوذت عمى النصيب األكبر من عوائد عممية التنمية
االقتصادية.

1

منذ بدأ بوادر الحراك في المنطقة ،ومع اتساع رقع ـ ــة تأثيره وتداعياتو تعدد مواقف الدول وسياساتيا
الخارجية من حيث التفاعل والتعاطي معو بين مؤيد متحمس ليذا لمحراك ومعارض متشدد ضده ،و يمكن
لممتتبع لمسياسات الخارجية العربية في ظـ ــل غياب كبير لمدول المحورية وخاصة مصر عن التأثير في
مجرى األحداث أن يمحظ الدور المتزايد والمؤثر الذي لعبتو وال تزال تؤديو دولة قطر حيث كان ليا دور
متميز عن الكثير من الدول تجاه ىذا الحراك.
المطمب األول :الدور القطري في الحراك التونسي
بدأ الحراك التونسي في  17ديسمبر عام 2010م بمدينة سيدي بوزيد احتجاجاً عمى تردي األوضاع
االجتماعية واالقتصادية والسياسية السيئة في تونس وتضامناً مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسو
رافضا تقبل العجز في مواجية اإلذالل2،إضافة إلى تسريبات "ويكيميكس" التي تناولت الفساد أوساط عائمة
الرئيس3،حيث خرج االالف من المتظاىرين الرافضين ألوضاع البطالة المزرية وغياب العدالة االجتماعية
وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم ،وسرعان ما تحولت ىذه المظاىرات إلى حراك شعبي عارم وصل لعدة
مدن تونسية4عمى غرار تونس العاصمة وسوسة ،صفاقس ،القصرين ،قصفة ،الكاف وقابس ،5واخذت
الشعارات المرفوعة تتطور من الواجية االجتماعية الصرفة( الشغل) إلى واجية المطالبة بحقوق أشمل في

 -1كٕ٠ب شؾبرخ ِٚوٚ ُ٠ؽ١لِ ،وعغ ٍبثك ،ص ص .14 -11
 -2ف١و اٌل ٓ٠ؽَ١ت" ،اٌوث١غ اٌؼوثٔ :ٟؾ ٛآٌ١خ رؾٍ١ٍ١خ ألٍجبة إٌغبػ ٚاٌفشً" ،اٌَّزمجً اٌؼوث ،ٟث١وٚدِ :ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ص.9
 -3ع ْٛآه ثواكٌِ ،ٟب ثؼل اٌوث١غ اٌؼوث :ٟو١ف افزطف اإلٍالِ ْٛ١صٛهاد اٌشوق األٍٚػ( ،روعّخ :شّ١ب ػجل اٌؾى ُ١غٗ) ،اٌمب٘وح :ػوث١خ
ٌٍزوعّخ ٚإٌشو ،2013 ،ص.35
 -4اٌَ١ل ٌٚل أثبٖ ،اٌضٛهاد اٌؼوث١خ اٌغل٠لح :اٌَّبه  ٚاٌّص١و١ِٛ٠..بد ِٓ ِشٙل ِزٛاصً ،ث١وٚدٌ ،جٕبْ :علاٚي ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ،2011،
ص.21
 -5هاغت اٌَوعبٔ ،ٟلصخ ر ِٓ ٌٔٛاٌجلا٠خ اٌ ٝصٛهح  ،2011اٌمب٘وح :كاه الالَ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزوعّخ،2011،ص.95
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الفصل الثاني:

داللتيا اجتماعية وسياسية واقتصادية ونفسية .1واستطاع ىذا الحراك في أقل من شير اإلطاحة بالرئيس
التونسي زين العابدين بن عمي الذي حكم البالد لمدة  23سنة 2وذلك بتاريخ  14جانفي

.2011

3

تكشف السياسة القطرية منذ بداية الحراك العربي عن الدور الفاعل والنشط ليذه الدولة عن بقية
السياسات الخارجية العربية األخرى ،تجاه التفاعالت واألحداث والقضايا المحورية في ظل الحراك الراىن،
وتعد تونس أحد النماذج الدالة عمى اتساع دائرة الدور القطري ،وعمى ىذا األساس يمكن رصد أبرز محددات
ىذا الدور من خالل عدة مستويات وذلك عمى النحو التالي:
أوال :الدور القطري عمى المستوى السياسي تجاه الحراك في تونس
يبرز تأثير الدور القطري في الحراك التونسي من خالل الدعم السياسي الذي خمق حالة من التجاذب
الداخمي في تونس بين التيارات السياسية ،4واستطاع التيار اإلسالمي بتصدر حزب النيضة ،أن يعتمي
الحراك في تونس 5وأن يوجو المسار نحو مفيوم ذو مرجعية إسالمية ،الذي أكدت قياداتو حزب النيضة
بأساسيات السياسة التونسية الداخمية والخارجية واحترام االتفاقيات والمعاىدات الدولية التي سبق وان وقعتيا
الحكومة التونسية السابقة واحترام حقوق اإلنسان والحريات العامة والديمقراطية وحقوق المرأة.
ي الحظ أن تأييد قطر لمحراك في تونس كان قويا وبال تحفظات بينما كان الموقف السعودي متحفظا إزاء
االختالفات بين المذىب الوىابي في السعودية واإلخوان المسممين المسيطرين عمى التيار اإلسالمي في
تونس6.ويرى السفير التونسي في قطر محمد الظريف أن قطر كانت السابقة في تبادل الزيارات عمى أعمى

 -1ػبئشخ اٌزب٠ت ،صٛهح ر :ٌٔٛاألٍجبة ٚاٌَ١بلبد ٚاٌزؾل٠بد ،اٌلٚؽخ :اٌّووي اٌؼوثٌ ٟألثؾبس ٚكهاٍخ اٌَ١بٍبد،2012،ص.81
 -2أؽّل ػٛاك ٔ٠ٛواْ اٌفبػٛه"، ٞاٌزؾٛالد االلٍ١ّ١خ اٌؼوث١خ  ٚاصو٘ب ػٍٔ ٝظو٠خ االِٓ اإلٍوائ ٍٟ١ف ٟاٌفزوح ِ ،"2012 -2006نووح ِبعَز١و
ف ٟاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ (،لَُ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،وٍ١خ ا٢كاة ٚاٌؼٍ ،َٛعبِؼخ اٌشوق االٍٚػ،)2011،ص.39
 ً١ٍٙ -3اٌؾج١تِ ،وعغ ٍبثك ،ص .41
ِٕ -4نه اؽّل ىو ٟشواةِ ،وعغ ٍبثك ،ص .142
ٌ ً١ٍٙ -5ؾج١تٔ ،فٌ اٌّوعغ ،ص.41
 -6هفب أؽّل ؽَ "،ٓ١صٛهاد اٌوث١غ اٌؼوثِٕ ِٓ ٟظٛه الٍٚ ّٟ١ك ،"ٌٟٚشئ ْٚػوث١خ ،اٌمب٘وح :األِبٔخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ ،اٌؼلك
 ،154ص١ف ،2013ص.35-34
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الفصل الثاني:

مستويات بعد نجاح الحراك التونسي 1،فكان األمير حمد بن خميفة آل ثاني أول شخصية رسمية قيادية زارت
تونس بعد الحراك 2،إضافة الى الزيارات التي يؤدييا إلى الدوحة كل من أمسك بزمام السمطة في تونس بعد
الحراك ،وبالتحديد منذ تولي الباجي قايد سبسي مقاليد الحكم في الفترة االنتقالية السابقة لالنتخابات البرلمانية،
فقد توجو السبسي في جويمية  2011إلى عدد من الدول الخميجية عمى رأسيا قطر ،تحت عنوان "التعريف
بمبادئ وأىداف ثورة الشعب التونسي والخطوات التي تحققت عمى درب مسار االنتقال الديمقراطي" ،ثم
جاءت حركة النيضة اإلسالمية لمحكم فإذا برئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي يذىب إلى الدوحة في
 20ماي  2012قبل باريس الشريك االقتصادي األكبر لتونس ،أو الجزائر الجار اليام المؤثر ،أو حتى
الواليات المتحدة أكبر قوة في العالم ،األمر الذي أثار الشكوك عن المغزى الحقيقي ليذه الزيارة بجانب تثمين
العالقة المتميزة التي تجمع تونس بدولة قطر ،وبدأ تزايد المساعدات القطرية إلى تونس ،وراجت اإلشاعات
والتقارير عن أموال قطرية تقوم أيضا بالدعم المالي لحركة النيضة الحاكمة ،وما رافق ذلك من توافق كبير
وغريب بين السياسة الخارجية لتونس والسياسة الخارجية القطرية.

3

ثانيا :الدور القطري عمى المستوى االقتصادي تجاه الحراك في تونس
لم يثر الحراك العربي في تونس قمقا كبي ار لدى دول الخميج العربية في البداية فمم يكن تعامل دول
الخميج تجاه الموقف التونسي حدث بارز يثنى عميو أو ينتقد والتي رأت فيو حركة تغيير واصالح ،واتجيت
نحو مساعدتيا اقتصاديا وماليا وان كان استمرار الصراع بين التيا ارت الميبرالية واإلسالمية في تونس قد أشاع
١ِٕ -1و أؽّل ىو ٟشواةِ ،وعغ ٍبثك ،ص.143
 -2ػوفبد ػٍ ٟعوغ" ،ْٛاٌّٛلف اٌمطو ِٓ ٞاٌضٛهاد اٌؼوث١خ ٚاصوٖ ف ٟرؾٛالد اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ"ِ ،غٍخ اٌَّزٕصو٠خ ٌٍلهاٍبد
اٌؼوث١خ ٚاٌل١ٌٚخ ،ثغلاكِ :ووي اٌَّزٕصو٠خ ٌٍلهاٍبد اٌؼوث١خ ٚاٌل١ٌٚخ ،اٌؼلك  ، 2014 ،48ص.38


رؤٍَّذ ؽووخ إٌٙعخ ٟ٘ٚ ،اٌؾووخ اإلٍالِ١خ األثوى ف ٟر ،ٌٔٛػبَ ٚ .َ1972ف ٟػبَ ٍّ 1974ؼ ألػعبء اٌغّبػخ ثبصلاه ِغٍخ اٌّؼوفخ
اٌز ٟأصجؾذ إٌّجو اٌفؼٍ ٟألفىبه اٌؾووخ ف ٟػبَ  1979أل ُ١ثشىً ٍوّ ٞاٌّئرّو اٌّئٌٍّ ٌٍغّبػخ اإلٍالِ١خ ،فِ ٟلٕ٠خ ٍٍٛخٚ ،رّذ فٗ١
اٌّصبكلخ ػٍ ٝلبٔٙٔٛب األٍبً اٌن ٞأٔشئذ ػٍ ٝأٍبٍٗ ٘١ىٍخ اٌزٕظٚ .ُ١لل أػٍٕذ اٌؾووخ هًٍّّ١ب فِ ٟئرّو صؾف ٟػٓ ٔفَٙب ػبَ ،َ 1981
٠ٚؼزجو أٍزبم اٌفٍَفخ ٚإٌّظّو اإلٍالِ ٟاٌش١ٙو ٚػعِ ٛىزت اإلهشبك اٌؼبٌٌّ ٟغّبػخ اإلفٛاْ اٌٍَّّ ٓ١هاشل اٌغٕٛش ،ٟاٌن ٞػبك اٌ ٝر ٌٔٛثؼل
أوضو ِٓ  21ػبِب ً ِٓ اٌٍغٛء اٌَّ١بٍ ٟثجو٠طبٔ١ب ِٓ ،أثوى ِئٍَّٙ١بٚ ،ونٌه اٌّؾبِ ٟػجل اٌفزبػ ِٛهٚ ،ٚؽّبك ٞاٌغجبٌٚ ،ٟاٌلوزٛه إٌّصف ثٓ
رٕف مٌه أ٠عبً .رمٛي ثؼط اٌّصبكه ّ
اْ اٌؾووخ لبِذ ػٍِٕٙ ٝظ
ٍبٌُ .اٌؾووخ ٌُ رؼٍٓ ٔفَٙب ف ٟث١بٔٙب اٌزؤٍ َٟ١أٔٙب ِورجطخ ثبإلفٛاِْ ٌُٚ ،
ٚفىو اإلفٛاْ اٌٍَّّّ ،ٓ١
ٌىٓ االػالِ ٟصالػ اٌل ٓ٠اٌغٛهش٠ ٟنوو أْ هئ ٌ١اٌؾووخ هاشل اٌغٕٛش٠ ٟؼزجو ؽووخ اإلفٛاْ ؽٍ١فب ً ٌٚىّٕٙب ٌَ١ذ
ِوعؼ١خٚ ،رؼزجو ؽووخ إٌٙعخ ف ٟاٌٛلذ اٌؾبظو ِٓ ث ٓ١أ٘ ُّ األؽياة اٌَّ١بٍ١خ ف ٟر.ٌٔٛ
 -3ػٍ ٟلوث" ،ٍٟٛاٌؼاللخ اٌز١َٔٛخ اٌمطو٠خ ..ث ٓ١االِزؼبض اٌشؼجٚ ٟاٌزجؼ١خ اٌوٍّ١خ"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.alsharq.net.sa/2012/12/14/623596
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وسطا من عدم االستقرار  ،وأثر سمبا عمى تدفق السياحة واالستثمار إلى تونس 1،إال أن قطر أعمنت بعد
الحراك التونسي من خالل مسؤولين رسميين ورجال أعمال قطريين أنيا ستساعد تونس عمى إعادة بناء
اقتصادىا بعد الحراك حيث ترى قطر في ىذه الزيارات فرصة مناسبة لالطالع والدراسة لمفرص االستثمارية
المتوفرة في تونس ،وفي ىذا السياق قدمت قطر مميار دوالر أمريكي قرضا لتونس منيا  500مميون دوالر
لدعم البنك المركزي التونسي كما أبرمت  10اتفاقيات مع تونس لالستثمار في مجاالت البترول والغاز
وغيرىا 2.و وقعت قطر مع حكومة النيضة في مذكرة تفاىم تمنح قطر بمقتضاىا تونس  79مميون دوالر
أميركي تخصص لتمويل مشاريع تنموية.

3

وقد جاءت االستثمارات القطرية في تونس في ظل توقعات صندوق النقد الدولي أن تحقق تونس
نسبة نمو اقتصادي بنسبة  % 232في  2012و  %335في عام 4.2013وحاليا تقوم بذات الدور،
مساعدات مالية ضخمة لتمكن الحكومة التونسية من دفع مرتبات موظفي الدولة ولتحافظ عمى عممتيا
الوطنية من االنييار نظ ار لتراجع اإلنتاج والتصدير والسياحة وتراجع االحتياطي النقدي من العمالت
األجنبية.
ثالثا ،الدور القطري عمى مستوى التغطية اإلعالمية لمحراك في تونس:
كان ألحداث الحراك العربي تداعيات ميمة عمى وضع اإلعالم في المنطقة العربية ،حيث لعبت
المنظمات اإلعالمية الرئيسية ،خاصة قناة الجزيرة القطرية دو ار ميما ،سواء في عرض الحراك الذي أطاح
بالنظام في تونس ومصر وليبيا ،أو في تعزيز الشرعية ليا ،كما كان اإلعالم االجتماعي وصحافة المواطن
عاممين رئيسيين في نشر األخبار ،وتوصيل المفاىيم ،وحشد الدعم ليذه األحداث الدراماتيكية ،وقد أظير
اإلعالم العربي قدرتو عمى تحفيز التغيير االجتماعي ،وأيضا قدرتو عمى أن يكون في حد ذاتو قوة اجتماعية
 -1هفب أؽّل ؽَِٓ ،وعغ ٍبثك ،ص.34
ٔ -2فٌ اٌّوعغ ،ص.34
 -3ػوفبد ػٍ ٟعوغِ ،ْٛوعغ ٍبثك ،ص.38
ِ -4ؾّٛك ٍّ١و اٌؤزِ ،َٟ١وعغ ٍبثك ،ص.77
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رئيسية ،فمنذ بداية الحراك التونسي أواخر العام  ،2010واكبت قناة الجزيرة األحداث في تونس ،وصوالً إلى
عودة راشد الغنوشي زعيم حزب النيضة الذي تممك معو قطر عالقات تعود إلى سنوات مضت ،وسيطرتو
عمى زمام األمور في تونس ،1حيث قدمت قطر الدعم اإلعالمي لمحراك التونسي عبر قناة الجزيرة وانغمست
في ذلك بشده إلى الحد الذي أشار فيو راشد الغنوشي رئيس حركة النيضة إلى أن دولة قطر شريك في ثورة
الياسمين.

2

رغم الدور القطري الداعم لمحراك التونسي إال أنو لقي انتقادات عديدة حيث وجيت اتيامات لقطر
باالنحياز لحركة النيضة ،3وأن ىناك تدخل قطري متصاعد في الشؤون الداخمية لعدة دول تشيد اضطرابات
سياسية ،وكما ُو ّجيت اتيامات لحركة النيضة والحكومة في تونس بأن ىناك تدخالت من قطر وىو ما أكده
محمود برونتوكا ،عضو حزب المؤتمر من أجل الجميورية ،والناشط السياسي التونسي ،الذي قال" :إن ىناك
تدخالت قطرية في تونس ،الفتا إلى أنيا غير واضحة بشكل كبير حتى اآلن إال أنيا ستتضح بمرور الوقت،
وأضاف أن البعض نظم مظاىرات بسبب التدخل القطري وبسبب زيارة أمير قطر خالل االحتفاالت" بالثورة
التونسية "  ،وأشار برونتوكا إلى أن قطر قدمت مساعدات لممناطق المنكوبة بتونس ،مؤكدا أن مثل ىذه
المواقف لن تكون مجانية .4واستطرد برونتوكا :أول شخصية رسمية زارت تونس بعد الثورة كان أمير قطر،
الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني معتب ار أن كل ذلك يوضح أن ىناك محاوالت من قطر أن يكون ليا دور في
"الثورة التونسية".

١ِٕ -1و اؽّل ىو ٟشواةِ ،وعغ ٍبثك ،ص ص.140-141
 -2ػجل اٌؾك اٌقبٌك ػجل هللا" ،اٌزٕبفٌ اٌّمّ١ل :اٌَ١بٍبد اٌَؼٛك٠خ  ٚاٌمطو٠خ رغبٖ اٌوث١غ اٌؼوث ،"ٟاٌَ١بٍخ اٌل١ٌٚخ ،اٌمب٘وحِ :ئٍَخ األ٘واَ،
اٌؼلك  ،192اثو ،2013 ً٠اٌّغٍل  ،48ص.82

3

 سامٌة ببٌرس" ،الدور القطري فً االزمات االقلٌمٌة" ،شؤون عربٌة ،القاهرة :االمانة العامة لجامعة الدول العربٌة ،العدد ،998ربٌع ،9999ص. 988

ِ -4ؾّل اٌؾو ،لطو ..أشؼٍذ اٌضٛهح اٌز١َٔٛخ ..صُ ٍ١طود ػٍ١ٌ ٝج١ب ٍٛٚه٠ب ٚأزٙذ ثبالٍز١الء ػٍٍِ ٝف اٌمع١خ اٌفٍَط١ٕ١خِ ،وعغ ٍبثك.
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الفصل الثاني:

المطمب الثاني :الدور القطري في الحراك المصري
ثر كبير عمى قيام الحراك في مصر ،الذي انطمق يوم  25جانفي 12011في
كان لمحراك التونسي أ ا
شكل احتجاج سممي مطالب بضرورة إجراء إصالحات سياسية واقتصادية والقضاء عمى الفساد .و يمكن
المحتجين في ميدان التحرير
الناشطين
وصف ما جرى في بدايات الحراك المصري ،أي بعد نزول بعض ّ
ّ
بالقاىرة وبعض ميادين المدن األخرى ،يمكن وصفيا باالحتجاجات ال ّشبابية الصغيرة 2،لكنيا سرعان ما
تحولت فيما بعد إلى حراك شعبي عارم اطاح بالرئيس محمد حسني مبارك ،3الذي حكم البالد أكثر من ثالثة
ّ
عقود ليتنحى عن الحكم في  11فيفري  ،2011حيث أعمن نائبو عمر سميمان في بيان قصير في اليوم نفسو
عن تخمّي الرئيس عن منصبو ،وأنو كمّف المجمس األعمى لمقوات المسمحة بإدارة شؤون البالد 4،ويمكن تناول
ىذا الدور تجاه الحراك المصري من خالل المستويات التالية:
أوال :الدور القطري عمى المستوى السياسي تجاه الحراك في مصر:
في أعقاب أحداث الحراك العربي أوائل عام  ،2011وجدت قطر نفسيا في طميعة السياسة اإلقميمية
من خالل تأثيرىا في مجريات األمور ،وفي ىذا االتجاه أبدت قطر منذ بداية الحراك في مصر موقفيا
باحترام رغبة الشعب المصري ومطالبو المشروعة بتحقيق العدالة االجتماعية واطالق الحريات في كافة
المجاالت الحياتية وبعد تنحي الرئيس مبارك أظيرت قطر رغبتيا في إعطاء العالقات بين البمدين أولوية
كبيرة .5وفي السياق نفسو يتفق العديد من الباحثين أنو منذ بداية الحراك المصري في  25جانفي بات واضحا
أن سياسة قطر تيدف إلى تعزيز سمطتيا ودورىا في المنطقة خاصة من خالل دعميا لإلخوان المسممين

ٔ - 1بكه وبظُ ،أمبم االًِ :اٌطو٠ك اٌط ً٠ٛاٌ ٝاٌوث١غ اٌؼوث ،ٟإٌّبِخ،اٌجؾوَِ:ٓ٠ؼٌٍٕ ٝشو ٚاٌزٛى٠غ ،2013،ص.9
ِ -2ؾّل ػجل اٌغفٛه اٌشٛ١ؿِ ،وعغ ٍبثك ،ص. 86
ِ -3ؾّل أث ٛهِبْ ،اٌٍَفٚ ْٛ١اٌوث١غ اٌؼوثٍ:ٟئاي اٌلٚ ٓ٠اٌلّ٠مواغ١خ ف ٟاٌَ١بٍخ اٌؼوث١خ ،ث١وٚدِ :ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ،2013،
ص.20
ِ -4ؾّل ػجل اٌغفٛه اٌشٛ١ؿٔ ،فٌ اٌّوعغ ،ص.7
ِ -5ؾّٛك ٍّ١و اٌؤزِ ،َٟ١وعغ ٍبثك ،ص.88 - 87
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الفصل الثاني:

لموصول لمسمطة في مصر ،1ويوضح جيمس دورسى ( )James Dorseyفي تحميل لو بكمية سانت راجرتنام
لمدراسات الدولية ،أن الدعم القطري لجماعة اإلخوان والحراك الشعبي بالمنطقة ىو جزء ال يتج أز من سياستيا
الخارجية وسعييا إلى ترسيخ نفسيا كطرف فاعل ومؤثر في المجتمع الدولي ،لذا ساندت تمك األنظمة الناشئة
أمالً في تكوين حمفاء ليا بالمنطقة يكونوا عمى استعداد لمساعدتيا في وقت الحاجة خاصة وأنيا غير متيقنة
من اعتمادىا عمي الواليات المتحدة كضامن ومالذ أخير ألمنيا 2.وبعد فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة
المصرية تابعت قطر تبادل الزيارات مع مصر منيا استقبل الرئيس القطري وزير الخارجية المصري في
جويمية  2012وبعدىا بشير تقريبا أستقبل الرئيس المصري محمد مرسي أمير قطر في القاىرة حيث
أوضحت المؤسسة الرئاسية أن المقاء تضمن مباحثات حول أفاق التعاون في جميع المجاالت وسبل تطويره
سياسيا واقتصاديا كما تميزت ىذه الفترة بتزايد المساندة القطرية لممواقف المصرية والمساعدات المالية 3.في
ىذا السياق يشير الباحث جريجوري جوز ( ) Gregory Gauseمن مركز بروكنجز ،أن نجاح الرئيس
المعزول محمد مرسي في االنتخابات شكل مكسبا لصالح لقطر التي أعمنت عن مضاعفة مساعداتيا لمصر،
مع إعطائيا منحة مالية كبيرة.

4

ثانيا ،الدور القطري عمى المستوى االقتصادي تجاه الحراك في مصر:
في أعقاب قيام الحراك المصري تعيدت قطر بمساعدة مصر اقتصادياً من أجل النيوض باقتصادىا
في تمك الفترة العصيبة التي تمر بيا البالد المتأثرة باالضطرابات السياسية التي سيطرت عمييا حيث شيد
عدة مستويات ،إلى درجة أن أصوات ارتفعت تح ّذر من
االقتصاد المصري بعد الحراك العربي ،تراجعا عمى ّ
إفالس مصر ،خاصة بعد أن انخفضت قيمة الجنيو المصري أمام الدوالر إلى مستويات قياسية ،وتراجع حجم
1

- Giorgio Cafiero, "Saudi Arabia, Qatar and the Arab Spring", AL-AHRAM, October 2012, Available
at: http://weekly.ahram.org.eg/2012/1119/op6.htm
2
-James Dorsey, "The Struggle for Egypt: Saudi Arabia's Regional Role", Huffington post, 16 JULY 2013,
Available at: http://www.huffingtonpost.com/james-dorsey/the-struggle-for-egypt-sa_b_3602927.html

ِ -3ؾّٛك ٍّ١و اٌؤزِ ،َٟ١وعغ ٍبثك ،ص.90
4

-CHRIS ZAMBELIS, "Saudi Arabia and Qatar: Royal Rivalry in the Levant (Part 2/2)", fair observer, 23 -24
AUGUST 2013, Available at: http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/saudi-arabia-qatarroyal-rivalry-levant-part-
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االستثمارات األجنبية المباشرة إلى  4,24بالمائة ،بل وىروبيا من مصر ما قمّص حجم االحتياطيات المصرية
من العممة الصعبة.

1

أسيمت المساعدات القطرية في زيادة احتياطات مصر من النقد األجنبي إلى  16مميار دوالر خالل
مايو  2013مقارنة بـ  14.4مميار دوالر في نياية أفريل  ،2013أي بزيادة مقدرة بنحو  1.6مميار دوالر.2
ولقد تحدث معظم الخبراء االقتصاديين عن أىميتو ىذه المساعدات في دعم االحتياطي األجنبي ،لسد عجز
الموازنة وتمبية الحاجات األساسية حيث قدمت قطر ،قروضا ومنحا بقيمة خمسة مميارات دوالر عقب تولي
الرئيس محمد مرسي السمطة بعد انتخابات عام  ،2012حيث صرح وزير المالية المصري ممتاز السعيد،
مطمع عام  2013بأن إجمالي المساعدات التي قدمتيا قطر لدعم االقتصاد بمغ خمسة مميارات دوالر منيا
مميار دوالر منحة و 1.5مميار وديعة و 2.5مميار لشراء سندات ،مضيفا أن البنك المركزي تمقى بالفعل كل
المساعدات القطرية.

3

أما عمى صعيد االستثمارات بين البمدين أعمنت قطر اعتزاميا ضخ استثمارات في البالد تصل إلى
 18مميار دوالر خالل السنوات الخمس المقبمة ،وستتركز ىذه االستثمارات في قطاعات الكيرباء ،والغاز
الطبيعي ،السياحة ،السكن ،النقل ،التعميم ،الزراعة ،الصحة والعدالة.
كما إتفقت المجموعة المالية المصرية (ىيرمس) مع مجموعة (كيو إنفست) القطرية عمى تأسيس بنك
استثماري إقميمي عمى أن تستحوذ األخيرة عمى نسبة  % 60من البنك الجديد الذي سيسمى المجموعة المالية
ىيرمس قطر ،ويضخ  250مميون دوالر من رأس مال البنك.

ِ -1صطف ٝكاٌغِ 10 "،ال١٠و كٚاله َِبػلاد ِبٌ١خ ك١ٌٚخ إلٔمبم ِصو ِٓ اٌغوق ِوٍ ٟاٍزفبك ِٓ اٌلػُ اٌمطوٚ ٞاٌَؼٛكٚ ٞاٌزووٌّٛ ٟاعٙخ
االٔ١ٙبه"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://gulfmedia.com/ar/2013-01-26/article/6435051_10.html

 -2أٍّبء اٌق" ،ٌٟٛكٚه اٌَّبػلاد اٌقٍ١غ١خ ف ٟكػُ االلزصبك اٌّصوِٕ ٞن صٛهح ٕ٠ب٠و ٚ 2011أصو مٌه ػٍ ٝاؽز١بغ ٟإٌمل األعٕجِ ."ٟزٛفو
ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.middle-east-online.com/?id=173727

ِ -3و ُ٠ػجل اٌغٕ" ،ٟاٌَّبػلاد اٌقبهع١خ ٌّصو ِب ثٕ٠ 25 ٓ١ب٠و  ..ٛ١ٔٛ٠ 30ٚااللزصبك ف ٟفلِخ اٌَ١بٍخ"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
.http://aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=6cdb10e5 -d73b-4e4d-b62e-731c81c2095e
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وتعتبر هيرمس ) (Hermèsأكبر بنك استثماري في مصر وىي مدرجة في البورصة ،وتعد مجموعة
كيو إنفست ) (QInvestبنكاً استثمارياً خاصاً بدولة قطر ،وتمثل الشركات القطرية رابع مستثمر عربي في
السوق المصرية بعد اإلمارات والسعودية والكويت بقيمة  572مميون دوالر من خالل  155شركة قطرية .وقد
جاء ىذا القدر من التعاون االقتصادي والمساعدات المالية القطرية لمصر من خالل وفود قطرية رفيعة
المستوى شممت مسؤولين بالدولة ورجال أعمال ،وذلك منذ فترة حكم المجمس العسكري .1وقد بمغ حجم التبادل
التجاري بين مصر وقطر في عام  2010حوالي  300مميون دوالر إال أنو قفز إلى  500مميون دوالر في
عام 2011وىناك شراكات متبادلة بين رجال األعمال والمستثمرين من مصر ،تقوم السفارة بمساعدتيم
وترتيب لقاءات ليم مع المسئولين القطريين في العديد من المجاالت والعمل عمى تبادل الزيارات بين الجانبين
لزيادة التبادل التجاري وليعبر عمى حقيقة العالقات بين البمدين.2
ثالثا ،الدور القطري عمى مستوى التغطية اإلعالمية لمحراك في مصر:
عند انتقال الحراك العربي إلى مصر مع بداية  ،2011أصبحت التغطية اإلعالمية القطرية محركاً
رئيساً لألحداث 3،فمع بداية " ثورة  25يناير" ،أخذت قناة "الجزيرة" عمى عاتقيا تغطية أحداث وتطورات
الشارع المصري وتطمعاتو لتغيير النظام ،بشكل اعتُبر في وقتيا انحيا از إلرادة الشعب ،وىو الموقف نفسو
الذي اتسمت بو تغطيتيا لمحراك في تونس والتي سبقت الحراك المصري بأيام ،كما عممت إدارة القناة عمى
تخصيص قناة منفردة لتغطية التطورات المصرية ىي قناة "الجزيرة مباشر مصر" ،والتي عممت عمى نقل
تطورات الشارع عن كثب وبثت أىم تطوراتو عمى مدار الساعة ،قبل أن تتعرض لمغمق أكثر من مرة من قبل
السمطات المصرية بحجة عدم وجود تراخيص ألستوديو البث ولمتصوير في عدة أماكن.

 -1ؽبِل ث ٓ١فٍ١فخ أي صبٔ" ،ٟرلفك اٌَّبػلاد اٌمطو٠خ ٌّصو ِبىاي َِزّو"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
 -2اٌط١ت اٌصبكق" ،لطو رٕزظو اٌزؾٛي اٌَ١بٍ ٟاٌىج١و فِ ٟصو ،األ٘واَ اٌؼوثِ ."ٟزٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ

www.albawaba.com

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=792366&eid=493

ِ -3صطف ٝاٌٍجبك" "،لطو :أؽالَ وج١وح ٚللهاد ِؾلٚكح "ِ ،وعغ ٍبثك.
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مقاال عن الرابحين والخاسرين من الثورات فكانت قناة
كذلك نشرت مجمة "فورين بوليسي" األميركية ً
الجزيرة في المركز الثاني في قائمة الرابحين ،حيث اعتبرت "فورين بوليسي" أن الجزيرة تفوقت عمى جميع
القنوات الفضائية بما فييا القنوات الغربية في تغطية أحداث مصر ومن قبميا تونس ،مشيرة إلى أنو إذا
اعتبرنا راديو القاىرة ىو الجناح اإلعالمي لثورة عبد الناصر فإن قناة الجزيرة ىي الجناح اإلعالمي" لمثورة
العربية".1
إال أن قطر خسرت الكثير من حمفائيا ،بدءاً باإلطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي ،وقيادات جماعة

األولي لقطر في تشكيل التفاعل اإلقميمي مع االنتفاضات ،لم يكن َّ
مقد اًر لو أن
اإلخوان المسممين ،فالنجاح ّ

يستمر ،فمع تباطؤ عمميات التغيير في العالم العربي ،بدأ أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
يواجو موجة مختمفةً من التحديات ،خصوصاً بعد إعادة تثيبت السمطوية في مصر عمى إثر اإلطاحة بحكم
اإلخوان في جويمية  ،2013وفي ضوء السعي المتواصل لمسعودية واإلمارات العربية المتحدة لتقويض جماعة
تم وضع الدعم القطري إلخوان مصر تحت الرقابة
اإلخوان المسممين في مصر مع ّ
تفرعاتيا اإلقميميةّ ،
المكثّفة في الرياض وأبو ظبي .كما تواجو حكومة قطر الجديدة الميمة الصعبة المتعمقة بتخفيف دعم
الحكومة السابقة العمني لإلسالم السياسي ،وفي الوقت نفسو إعادة تحديد طبيعة انخراطيا مع الشركاء
اإلقميميين والدوليين 2.في ىذا السياق يعتبر المحمل السياسي أنطوان بصبوص مدير مرصد الدول العربية في
باريس لوكالة فرانس برس "إن االنييار في مصر أثبت مدى الرىان القطري عمى اإلخوان والدرجة الكبيرة من
التيور في ىذا الرىان ،فمع سقوط حكم اإلخوان بدأ عد عكسي لمنفوذ القطري كما بدت سطحية ىذا النفوذ".

١ٌٚ -1ل اٌَؼ١ل" ،كٚه اإلػالَ ف ٟرؾو٠ه أ ٚافّبك اٌضٛهاد"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.al-waie.org/issues/special/article.php?id=1057_0_81_0_C

رؤٍَّذ عّبػخ اإلفٛاْ اٌٍَّّ ٓ١ػبَ  َ 1928ػٍ٠ ٝل اٌّوشل األٚي ؽَٓ اٌجّٕب ،فِ ٟلٕ٠خ اإلٍّبػ١ٍ١خِٚ ،ب ٌجضذ أْ أزمٍذ اٌ ٝاٌمب٘وح.
ٍٚوػبْ ِب أزشو فىو ٘نٖ اٌغّبػخ ،فٕشؤد عّبػبد أفو ٜرؾًّ فىو اإلفٛاْ ف ٟاٌؼل٠ل ِٓ اٌلٚيٚٚ ،صٍذ ا ْ٢اٌ ٝاصٍٕٚ ٓ١جؼ ٓ١كٌٚخ،
ّ
اٌَذ ٟ٘ٚ .عّبػخ اٍالِ١خ ،رصف ٔفَٙب ثؤٔٙب اصالؽ١خ شبٍِخ.
رع ُّ و ًّ اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚكٚالً اٍالِ١خ ٚغ١و اٍالِ١خ ف ٟاٌمبهّاد

2

- Kristian Coates Ulrichsen , Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications . Available at :
http://carnegieendowment.org/2014/09/24/%D9%82%D8%B7%D8%D8%A8%D9/hpyb?reloadFlag=1
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بعد الخطوة غير المسبوقة ،المتمثمة في أعمن أمير قطر في  24جوان 2013تخميو عن السمطة
لصالح ابنو تميم بعد أن حول بالده من دولة مجيولة إلى العب إقميمي بارز ،1ورغم أن النخب الجديدة في
يتغير في أعقاب إطاحة حكومة اإلخوان في مصر ،إال أن سموكيا عمى المستوى
قطر تقول إن شيئاً لم ّ
الخارجي بعد جوان  2013يوحي بالعودة إلى مقاربات أكثر حذ اًر في المنطقة ،فقد سعى األمير تميم إلى
موازنة عممية لمحفاظ عمى استقاللية قطر في صنع القرار ،مع إتخاذ مجموعة من اإلجراءات لبناء الثقة و
تيدئة التوتر في العالقة مع بقية دول مجمس التعاون الخميجي ،و كان ىذا التحدي األكبر الذي تعيَّن عمى
قررت المممكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية المتحدة
قطر مواجيتو ؛ ففي  5مارس َّ 2014
سحب سفرائيا في وقت واحد من قطر؛ وأظير ىذا القرار  -الذي كان سابقة في تاريخ عالقات أعضاء
اضحا
مجمس التعاون الخميجي -عمق االختالف في تقدير الدول الخميجية لموضع القائم في مصر ،وكان و ً
أن رفض قطر قبول لما اعتبرتو انقالب عسكري قاده السيسي ،وانتياجيا سياسة إقميمية ال تنسجم مع
الخيارات التي َّ
تتبناىا الدول األخرى في المنطقة قد وتَّر العالقات مع تمك الدول ،ويمكن أن نالحظ أن األزمة
الدبموماسية التي حمّت بين قطر وبعض الدول الخميجية كانت من منطمق استقالل القرار السياسي القطري
نوعا من االستمرار في سياسة الدولة الخارجية
أيضا -يمكن أن نالحظ ً
الذي دافع عنو األمير تميم؛ وىنا ً -
ييدف إلى جعل قطر فاعالً ذا سيادة  ،يمكن إلستراتيجيتو أن تختمف وبشكل جذري عن إستراتيجية الدول
المجاورة.

2

 -1ؽٕبْ ػجل اٌٙبك " ،ٞلطو رؼٛك ٌّٛلغ األلياَ »ٛ١ٔٛ٠ 30« ..ثّصو"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
www.vetogate.com/604282
- Kristian Coates Ulrichsen , Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications ,op-cit.

2
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المطمب الثالث :الدور القطري في الحراك الميبي:
تأثرت ليبيا بالحراك الذي شيده الوطن العربي وبخاصة الحراك التونسي والمصري المذان أطاحا
بالرئيس التونسي زين العابدين والمصري حسني مبارك 1باإلضافة النييار ثقافة الخوف من السمطة وطغيان
نظرة دكتاتورية األنظمة الفاسدة مما دفع الميبيين إلى المطالبة بإصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية،

2

وتحقيق الكرامة وحقوق االنسان والتحرر من االضطياد. 3
عند بداية التظاىرات في ليبيا في  17فيفري  2011توقع أغمب المتابعين لمشأن العربي سيناريو
مغاي ار لما حدث في مصر وتونس ويعود ذلك الختالف طبيعة القيادات السياسية في البمدان الثالث ،ومع
تسارع األحداث بدأ الحراك يأخذ طابعا عنيفا أدى لمتصادم العسكري بين النظام ومعارضيو ،حيث تصاعد
الوضع داخل ليبيا خالل شير من احتجاجات ومظاىرات سممية إلى مواجو مسمحة تدخمت فييا منظمات
وقوى دولية ،4واستوجب تطور األحداث في ليبيا تغيي ار في موقف القوى والمؤسسات الدولية واإلقميمية،5
وصل األمر لتدخل دولي بشرعية عربية ووفق ق اررات الجامعة العربية ومجمس األمن ،6إذ شكل موقف
جامعة الدول العربية نقطة تحول ميمة ،حيث كانت الجامعة قد رفضت في األول من مارس التدخل األجنبي
في ليبيا ودعت فقط لإلسراع في تقديم المساعدات اإلنسانية ،لكن في  12مارس دعا وزراء الخارجية العرب
مجمس األمن الدولي لفرض حصار جوي عمى ليبيا معتبرين أن نظام القذافي فقد شرعيتو وقرروا التعاون مع
المجمس االنتقالي 7.وتفاعالً مع تصاعد األحداث في ليبيا ،صدر الق ارران الدوليان رقما  1970و،1973
بحيث تضمن أوليما إقرار عقوبات دبموماسية ومالية عمى النظام ،وفرض الثاني حظر طيران فوق ليبيا وأكد

ِٛ -1لاير ِ١وان فبَ٠جبط ٍِْٛٚٛٙ ،ف ٟاٌٍَطخ :رؾٍٔ ً١فٌَ ٟيػّبء اٍزٙلفز ُٙصٛهاد  ،2011ث١وٚد :شووخ اٌّطجٛػبد ٌٍزٛى٠غ
ٚإٌشو،2012،ص.9
 -2اٌؼٍ١خ ه٠بضِ ،وعغ ٍبثك ،ص.23
 -3ػجل اٌَالَ عّؼخ ىالٛكَِ ،به اٌّصبٌؾخ اٌٛغٕ١خ ٚاٌٍَُ االعزّبػ١ٌ :ٟج١ب ،االهكْ :كاه ى٘واْ ،2013،ص.264
 -4ى٠بك ػمً" ،األىِخ اٌٍ١ج١خ ِٓ االؽزغبط اٌٍَّ ٟاٌ ٝاٌزلفً اٌلٍِ ،"ٌٟٚف األ٘واَ االٍزوار١غ ،ٟاٌمب٘وحِ :ووي اٌلهاٍبد اٌَ١بٍ١خ
ٚاالٍزوار١غ١خ ،إٌَخ ،17اٌؼلك،196أثو،2011 ً٠ص.40
١ٔ - 5وٚى غبُٔ ٍبر١ه ً٘ " ،رزشبثٗ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ " ،اٌلٚؽخ  :اٌّووي اٌؼوثٌ ٟألثؾبس ٚكهاٍخ اٌَ١بٍبد ،ؽي٠واْ  ،2011ص .4

6

 -مصطفى علوي "،كٌف ٌتعامل العالم مع الثورات العربٌة" ،السٌاسة الدولٌة ،القاهرة :مؤسسة األهرام ،العدد  ،989مجلد ،99إبرٌل ،9999ص.98

7

 ى٠بك ػمً" ،اٌضٛهح اٌٍ١ج١خٍ :مٛغ إٌظبَ ٚأ٠ٌٛٚبد ثٕبء اٌلٌٚخ" ،وواٍبد اٍزوار١غ١خ ،اٌمب٘وحِ :ئٍَخ األ٘واَ ،اٌؼلك ،219إٌَخ ، 21 ،2011ص.17
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الفصل الثاني:

عمى حماية المدنيين بكل الوسائل الالزمة ،1حيث جاء التدخل العسكري لحمف الناتو في استجابة لطمب
المعارضة الميبية وجامعة الدول العربية ،2وفي  21أوت  2011تمكنت المعارضة من السيطرة عمى
العاصمة طرابمس دون مقاومة وخرج القذافي منيا حتى يوم  20أكتوبر عندما قامت قوات الناتو بقصف
موكب القذافي وىو بطريقو لمدينة سرت وتم اعتقالو من قبل المعارضة ومن ثم قتمو3،وأعمن بعد ذلك المجمس
الوطني االنتقالي تسممو إدارة شؤون البالد.4
أوال ،الدور القطري عمى المستوى السياسي تجاه الحراك في ليبيا:
برز الدور القطري في الحراك الميبي ،عندما دفعت ىذه اإلمارة دول مجمس التعاون الخميجي التّخاذ
موقفا موحدا من األزمة الميبية داخل جامعة الدول العربية بتعميق عضوية ليبيا ،مما سيّل إصدار قرار عن
مجمس األمن إلى فرض منطقة حظر طيران وسمح لحمف شمال األطمسي بالتدخل ضد نظام معمر القذافي.
واتضح دور قطر في الوقوف إلى جانب المعارضة في ليبيا ،بعدما أظيرت تقاربيا مع المقاربة األورو
أطمسية وتحالفيا مع حمف الناتو ،5حيث اعتبر العديد من المحممين أن قطر كانت أول دولة عربية أعمنت أن
القذافي لم يعد يمثل الشرعية في ليبيا وأول دولة عربية شاركت في فرض الحضر الجوي عمى ليبيا ،كما
دور بارز في اجتماع وزراء
اعترفت قطر بالمجمس االنتقالي ممثال شرعيا وحيدا لمشعب الميبي وقد كان ليا ا
الخارجية العرب الذي ميد لقرار مجمس األمن بفرض حضر جوي عمى ليبيا وقد طالب رئيس الوزراء القطري
المجتمع الدولي بالمساىمة في تحرير الشعب الميبي وحول مسألة تسميح أو عدم تسميح المعارضة في ليبيا،
فقد عبر رئيس الوزراء القطري عن ذلك بأنو من الطبيعي أن نمكن الشعب الميبي من أن يدافع عن نفسو.

6

 -1ر١َ١و اثوا٘ ُ١لل٠ؼ "،اٌزلفً اٌل ٌٟٚاالَٔبٔ ٟكهاٍخ ؽبٌخ ٌ١ج١بِ ،"2011نووح ِبعَز١و ف ٟاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ( ،وٍ١خ االلزصبك ٚاٌؼٍ َٛاٌلها٠خ
عبِؼخ غبىح ،)2013 ،ص .146
ٔ -2فٌ اٌّوعغ ،ص.139
 -3ػٍ ٟؽوة ،صٛهاد اٌمٛح إٌبػّخ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼوث ،ٟغ ،2ث١وٚد :اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍٔ َٛبشو ،2012 ،ْٚص ص.91 – 90
 -4اٌؼٍ١خ ه٠بضِ ،وعغ ٍبثك ،ص.23
 -5ووِ ُ٠صٍٛػ" ،اإلكاهح األِو٠ى١خ -األٚهٚث١خ ٌألىِخ اٌٍ١ج١خ أصٕبء اٌضٛهح" ،كهاٍبد شوق أٍٚط١خ ،اٌؼلك ،58إٌَخ  ،15شزبء  ،2012ص.48
ِ -6ؾّٛك ٍّ١و اٌؤزِ ،َٟ١وعغ ٍبثك ،ص ص. 104-103
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الفصل الثاني:

ثانيا ،الدور القطري عمى المستوى االقتصادي تجاه الحراك في ليبيا:
تعد ليبيا الواقعة عمى البحر المتوسط أحد أىم موردي النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا ،التي تصدر
قطر إلييا الغاز المسال بح ار عبر السفن ،وبالتالي يعد تغيير النظام الميبي مكسبا واعدا لتولي قطر حصتيا
األوروبية من الغاز ،وفرصة لقطر كي تشارك بفعالية في امتالك نصيب بالشركات النفطية والغازية الميبية
سوياً مع فرنسا وايطاليا ،مستثمرة في ذلك عوائد استثمارىا السياسي والعسكري والمالي في إسقاط نظام
القذافي ،1وبعد وصول المجمس االنتقالي إلى سدة الحكم في ليبيا بدأت الحكومة القطرية تترقب التطورات
شأنيا شأن الدول التي ساندت المجمس االنتقالي إضافة لمتابعة مشاريعيا واستثماراتيا وبدأت قطر خطوات
إلنعاش تمك المشروعات عمى آمل مزيد من االستثمارات في ليبيا ،وفي سياق التوجو القطري االستثماري في
ليبيا يتوقع المحممون بأ ن تستفيد البنوك والشركات القطرية من االستثمارات في ليبيا باعتبار أن ليبيا تحتل
المرتبة  12بين أكبر الدول المصدرة لمنفط في العالم بإنتاج يصل إلى  136مميون برميل يوميا أي ما يعدل
 %2من إجمالي اإلنتاج العالمي 2.و فيما يتعمق بالمساعدات االقتصادية والمالية التي قدمتيا قطر لميبيا،
أشار رئيس الوزراء القطري بأن قطر قدمت مساعدات إلى ليبيا حتى ماي  2011من  400إلى  500مميون
دوال ووعد بتقديم مثميا لمشؤون اإلنسانية وليس العسكرية ،وبعد تجميد األرصدة الميبية والمصاعب القانونية
في بيع النفط الميبي لم يكن لدى المجمس االنتقالي مال كاف لدفع مرتبات الميبيين وال تغطية السمع المدعومة
مثل الخبز و الغاز وغيرىا عندىا أخذت قطر عارضة تسويق مميون برميل من النفط لحساب المجمس
االنتقالي وتحقق  100مميون دوالر من العائدات عن ىذا الطريق.

3

 -1ػجل اٌوؽّٓ أ٠بً" ،لطو ٚاٌوث١غ اٌؼوثِ ،"ٟوعغ ٍبثك.
 -2ػجل اٌظب٘و ِؾّل "،االٍزضّبهاد اٌمطو٠خ ف١ٌ ٟج١ب رمبهة ١ٍِ 10بهاد كٚاله"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.zawya.com/ar/story/zawya20111123

ِ -3ؾّٛك ٍّ١و اٌؤزِ ،َٟ١وعغ ٍبثك ،ص.107
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الفصل الثاني:

ثالثا ،الدور القطري عمى مستوى التغطية اإلعالمية تجاه الحراك في ليبيا:
إعتمدت قطر في سياستيا الخارجية الداعمة لمحراك حتى فترة قريبة ،عمى الدعم المالي والموجيستي،
وعمى الدعم اإلعالمي من خالل قناة الجزيرة ،حيث اعتمدت عمى تركيز إعالمي لم يسبق لو مثيل عمى
الحراك الميبي لم يترك أي تفصيل إال وسمط عميو الضوء عبر قناة الجزيرة الممموكة لمحكومة القطرية بأسموب
تجاوز كثي اًر مبادئ العمل الصحفي المستقل والمحايد ولم تكن قناة الجزيرة تعرض األحداث والتطورات في
ليبيا فحسب ،بل كانت تؤسس أيضاً لمدور القطري القادم ،وذلك عبر جعل الجزيرة ومن ورائيا قطر تبدوان
ليس فقط كمساندين لمحراك بل كالعبين فاعمين في إنجاحو 1.فبعد أسبوع من بداية الحراك الميبي بدأت
الجزيرة في استخدام العمم الميبي القديم الذي اختاره الميبيين( المعارضين) بدال من العمم الميبي األخضر مما
يعد خروجا صريحا عن التغطية المتوازنة ،ثم ازداد ىذا الحشد اإلعالمي بعد مشاركة قطر مع عمميات الناتو
في ليبيا.

2

رابعا ،الدور القطري عمى المستوى العسكري تجاه الحراك في ليبيا:
دعمت قطر الحراك في المنطقة العربية منذ بدايتو ،وانتقمت من أداء أدوار الوساطة إلى أداء أدوار
جديدة ،تجمى ذلك في مارس  2011عندما ضغطت قطر باعتبارىا الرئيس الدوري لجامعة الدول العربية،
لتبني قرار يجيز التدخل العسكري في ليبيا ،وقد أظيرت قطر وعياً ما بحدود قدرتيا الذاتية ،لذلك تحالفت مع
دول أخرى لتمرير مصالحيا في ليبيا ،عمى اعتبار أن قوات مسمحة قواميا  12ألف عسكري ،أن تمعب دو ار
عسكرياً في المنطقة أو خارجيا ،ولعب انخراط الناتو في ليبيا دو اًر كبي اًر في تظيير الطموحات القطرية ،التي
استخدمت ألول مرة قدراتيا العسكرية ىناك.

3

 -1صؾ١فخ اٌشوق"،لطو ٚصٛهح ٌ١ج١ب ..اٌلٚؽخ رٕزمً ِٓ «اٌٍٛبغخ» اٌ« ٝإٌفٛم» ٍٚػ كفبْ اٌؾوة" ،اٌؼلك ، 2012 /12/378،16 :ص،21
ِزٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.alsharq.net.sa/2012/12/16/628273

ِٕ -2نه أؽّل ىو ٟشواةِ ،وعغ ٍبثك ،ص.154
ِ -3صطف ٝاٌٍجبك" ،لطو :أؽالَ وج١وح ٚللهاد ِؾلٚكح "ِ ،وعغ ٍبثك.
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الفصل الثاني:

كما عكست مشاركة قطر في حمف الناتو ،طموحاتيا اإلفريقية والتي بدأتيا مع إدارتيا لممف دارفور
في  ،2010ومساندتيا لحركة النيضة التونسية واستثماراتيا في الممف المالي ،حيث حصل ثوار الحركة
الوطنية لتحرير األزواد ( )MNLAوحركة أنصار الدين وحركة التوحيد والجياد في غرب إفريقيا ()MUJAO
عمى مساعدات مالية من قطر.

1

عمى جانب أخر ،وبالنظر إلى الوضع في ليبيا يبدو أن مساحة التدخل القطري كانت واضحة وكان
وقدر الشعب الميبي نفسو ىذا الدور ففي البداية ُممئت
الدعم القطري ىو حجر الزاوية في سقوط القذافيّ ،
"شكر قطر" ،خاصة أن قطر تصدرت تحرك الجامعة العربية لدعوة
ًا
شوارع وميادين ليبيا بالفتات كتب عمييا
األمم المتحدة إلى فرض منطقة حظر جوى في ليبيا ،كما دعمت المعارضة بالسالح والمعدات ،ووفقا لتقرير
نشرتو وكالة "رويترز" قدمت قطر أكثر من  400مميون دوالر كدعم مالي مباشر لممجمس الوطني ،بل إنيا
وعدت "الناتو" بتحمل جزء من الدعم المالي في حالة اندالع حرب في ليبيا ،ولكن ّتبدل الوضع في مرحمة
بعد الحراك وفي واشارة إلى ىذا التدخل ،يقول عبد المنعم الحر األمين العام لممنظمة العربية لحقوق
اإلنسان "،إن ما يزعج كثي ار من الميبيين أن الشعب أصر عمى عدم التدخل األجنبي ،فوجد نفسو تحت
وصاية قطر" وأضاف عبد المنعم الحر "المجمس االنتقالي ال حول لو وال قوة وقطر تتدخل في الكثير من
الشؤون ،ويجب أن يتم إسقاط المجمس االنتقالي بالكامل وانتخاب مجمس جديد من القاعدة ،فقطر تشارك قوى
غربية لتنفيذ مؤامرة ضد ليبيا بغرض إخضاعيا ألجندات أمنية".

2

يعتقد بعض المراقبون أن االنتقادات الحادة التي بدأت تتبمور ضد السياسة القطرية ،عكس إخفاق قطر
في استخدام دورىا لتحقيق نتائج ممموسة في ليبيا في مرحمة ما بعد الصراع ،ومدى نقص العمق في قدراتيا
المؤسسية التي أفرزتيا عمميات اتخاذ القرار
يات/المحصالت
التحد
الدبموماسية االحترافية وأيضاً مدى حجم
ّ
ّ
ّ
1

-Mehdi Lazar, Qatar: quelle stratégie régionale ? De l’influence à la puissance, le 14 octobre 201,disponible in :
http://www.diploweb.com/Qatar-quelle-strategie-regionale.html

ِ -2ؾّل ؽو" ،لطو أشؼٍذ اٌضٛهح اٌز١َٔٛخ ..صُ ٍ١طود ػٍ١ٌ ٝج١ب ٍٛٚه٠ب ٚأزٙذ ثبالٍز١الء ػٍٍِ ٝف اٌمع١خ اٌفٍَط١ٕ١خ"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ
www.factjo.com/pages/print.aspx?id=20081
االٌىزو:ٟٔٚ
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الفصل الثاني:

الشخصانية إلى حد كبير ،كما أن عروض الدعم العسكري والمالي القطرية واإلقميمية والدولية التي القت
ترحيباً عمى نطاق واسع خالل محاربة نظام القذافي ،أصبحت أصعب عمى ىذه الجيات الخارجية ،في ظل
تجنب الظيور بمظير االنحياز وانتقاء الفائزين عند توزيع الغنائم
المرحمة التي أعقبت الحراك ،وىذا ل ّ
السياسية.

1

المبحث الثالث :السياسة الخارجية القطرية تجاه بمدان الحراك العربي في آسيا
جاء الحراك الذي شيدتو البمدان العربية في آسيا مع مطمع  ،2011متأثّ ار بالحراك العربي الذي شيدتو
وبخاصة الحراك التونسي والحراك المصري المذين أطاحا بالرئيس التونسي
البمدان العربية في شمال إفريقيا،
ّ
زين العابدين بن عمي والرئيس المصري حسني مبارك ،إضافة لمحراك في ليبيا 2.وتحظى البمدان العربية في
الجية اآل سيوية بمكانة جيو سياسية ميمة في الخريطة السياسية والعالمية خاصة لما تتميز بو من تنوع في
اليوية اإلثنية والدينية ومن تعقيد في البنية االجتماعية السياسية األمر الذي يجعل منيا ساحة مالئمة لتفاعل
مصالح إقميمية ودولي ة عديدة متصارعة فييا وىذا الواقع انعكس انعكاسا كميا عمى األوضاع السياسية فيو منذ
القديم حتى الوقت الحالي ،بحيث أن أي تغيرات في ىذه البمدان ال تتوقف عادة ضمن حدود الدولة الواحدة
بل تكون شديدة التأثير اجتماعيا وسياسيا في محيطيا الجغرافي برمتو.
المطمب األول :الدور القطري في الحراك اليمني
لم تختمف اليمن عن غيرىا من الدول العربية من حيث الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
فقد عانى المجتمع اليمني من وطأة الفقر والتخمف ،وسيطرة القيم والتقاليد القبمية التي وقفت بالضد من بمورة
وارساء مؤسسات سياسية وادارية واجتماعية يمكن أن توفر الضمانات والمقومات األساسية لمسمطة لكي تقوم
بدورىا في تحقيق االستقرار في المجتمع ،وبناء دولة ذات مقومات سياسية ووظيفية وبنيوية تعمل عمى
- Kristian Coates Ulrichsen , Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications, op-cit.
 ِٕٝ -2ؽَ ٓ١ػج١ل "،أؼىبً اٌزغ١و ف ٟإٌّطمخ اٌؼوث١خ ػٍخ كٚي اٌقٍ١ظ اٌؼوث ِٓ ،"ٟأػّبي ٍِزم ":ٝاٌزغ١و ف ٟاٌجٍلاْ اٌؼوث١خ ٚاصوٖ ػٍٝ
اٌؼواق ِٕٚطمخ اٌقٍ١ظ اٌؼوث ،"ٟثغلاكِ :ووي اٌلهاٍبد اٌل١ٌٚخ 13-12،أماه،2013ص.5

1
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الفصل الثاني:

المحافظة عمى كيان المجتمع ،وتعمل عمى بنائو وتفيمو ضمن إطار الوطن الواحد المتماسك ،فضال عن
وجود نظام سمطوي استمر ألكثر من ثالثين عام وممارستو لسياسات تسمطية أسيمت في تركيز السمطة بيد
النظام ،وعممت عمى تغييب الديمقراطية ،ونتيجة لذلك أخذت التظاىرات واالحتجاجات الشعبية تنطمق في
أرجاء اليمن لتطالب بالحد من الفقر والبطالة وتحقيق اإلصالح السياسي عبر إجياض سيناريو التوريث،1
وسرعان ما واجو الرئيس عمي عبد اهلل صالح احتجاجات شديدة من قبل قوى معارضة أساسية في اليمن.

2

من أىم األحداث التي شيدتيا اليمن في  ،2011تنحي الرئيس اليمني عن السمطة ونقمو لصالحياتو
إلى نائبو ،3حيث أعمن الرئيس اليمني عبد اهلل صالح أواخر شير فيفري عام  2012تنحيو عن السمطة
عقب استمرار
التزاماً ببنود المبادرة الخميجية لحل األزمة اليمنية ،التي كان قد وقع عمييا قبل بضعة شيور
َ
االحتجاجات الشعبية ووقوف المعارضة وبعض القبائل بجانب المحتجين 4وانتيت رئاستو لمجميورية دستوريا
وقانونيا يوم  25فيفري من عام 2012م ،بعد انتخاب عبد ربو منصور ىادي ،رئيسا لمجميورية اليمنية 5،بعد
 10أشير من الضغوط الشعبية واالحتجاجات التي اجتاحت المدن اليمنية منذ مطمع فيفري ،فبعد أن انطمق
الحراك اليمني بدأ الرئيس عبد اهلل صالح ،الذي ظل في الحكم  33عاما ،بتقديم التنازالت لممعارضة وأعمن
أنو لن يورث الحكم لنجمو العميد الركن أحمد عمي عبد اهلل صالح ،قائد الحرس الجميوري والقوات الخاصة
وأنو لن يرشح نفسو لفترة رئاسية جديدة.
ومن أىم األحداث أيضا التي شيدتيا اليمن في  ،2011محاولة االغتيال التي تعرض ليا الرئيس
عمي عبد اهلل صالح في  3جوان ،ورغم أن االتيام لم يوجو رسميا لجية معينة ،فإن الرئيس عبد اهلل صالح

ٍ -1ؼل ػٍ ٟؽَ ٓ١اٌزّ ، ّٟ١ػبكي ٠بٍو ٔبصو" ،اٌزؾٛالد اٌَ١بٍ١خ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼوثٚ ٟرؾل٠بد االٍزمواه اٌلافٍ :ٟلواءح ف ٟإٌّٛمط اٌ،"ّٟٕ١
ِٓ أػّبي اٌٍّزم ٝاٌل :ٌٟٚاٌزؾٛالد ٚاٌزغ١واد ف ٟاٌٛغٓ اٌؼوث :ٟاٌفوص ٚاٌزؾل٠بد ف ٟظً اٌوث١غ اٌؼوث ٟاٌنٌٍ ٞغّؼ١خ األهكٔ١خ ٌٍؼٍَٛ
اٌَ١بٍ١خ ،عبِؼخ اٌؼٍ َٛاٌزطج١م١خ ،ػّبْ األهكْ ،ثزبه٠ـ  11-10عٛاْ  ،2013ص.17
 -2أؽّل أِ ٓ١اٌشغبع  ،ثؼل اٌضٛهح اٌشؼج١خ اٌ١ّٕ١خ ا٠واْ ٚاٌؾٛصِ ْٛ١واعغ ِٛٚاعغ ،صٕؼبءِ :ووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد،2012،ص. 7
ٍ -3ؼل ػٍ ٟؽَ ٓ١اٌزّ ،ّٟ١ػبكي ٠بٍو ٔبصؤ ،فٌ اٌّوعغ ،ص.17
 -4ػجلاٌؾىّ١ٍٍ ُ١بْ ٚاك" ،ٞاٌوث١غ اٌؼوثٚ ٟأؼىبٍبرٗ ػٍ ٝاٌلثٍِٛبٍ١خ اٌؼوث١خ.األٍجبة ٚاٌّجوهاد"ِ .وعغ ٍبثك.
ِ -5ؾّل ػجل اٌغفٛه اٌشٛ١ؿِ ،وعغ ٍبثك ،ص.7
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الفصل الثاني:

والمسؤولين الموالين لو أشاروا بأصابع االتيام إلى خصومو في الجيش المنشق ورجال القبائل الذين كانوا
متحالفين معو خالل العقود الماضية.

1

أوال ،الدور القطري عمى المستوى السياسي تجاه الحراك في اليمن:
عند بداية الحراك في اليمن في  11فيفري  2011والذي استمر حتى انتخاب "عبد ربو منصور ىادي"
رئيساً لمبالد في فيفري  ،2012عممت قطر في البداية بالتنسيق مع الدول الخميجية األخرى عمى إدارة الممف
اليمني بإطالق المبادرة الخميجية التي أعمنت من الرياض في  3أفريل  ،2011لتيدئة الوضع 2،ولضمان
عدم تأثير األحداث في اليمن عمى جواره الخميجي وامتدادىا إلى أراضيو ،ناىيك عن موقع اليمن الجغرافي
الذي يشرف عمى أىم المعابر البحرية في المنطقة وربما في العالم والتي تمر منيا ناقالت النفط العمالقة.3
مع تفاقم األحداث تداعت دول الخميجية (بقيادة سعودية – قطرية) إلى بحث ىذه األزمة بغرض
احتوائيا وابطال تأثير القوى اإلقميمية ،4وقد نصت ىذه المبادرة عمى تشكيل حكومة بقيادة المعارضة ومنح
الحصانة لمرئيس اليمني عمي عبد اهلل صالح بعد استقالتو حسب نص الخطة عمى أن يؤدي الحل الذي
سيفضي عنو ىذا االتفاق إلى الحفاظ عمى وحدة اليمن وأمنو واستق ارره وأن يمبي االتفاق طموحات الشعب
اليمني في التغيير واإلصالح وأن يتم انتقال السمطة بطريقة سمسة وآمنة تجنب اليمن االنزالق لمفوضى
والعنف ضمن توافق وطني وأن تمتزم كل األطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً وأن تمتزم كل األطراف
بوقف كل أشكال االنتقام والمتابعة والمالحقة من خالل ضمانات وتعيدات تعطى ليذا الغرض.5
ورغم موافقة قطر عمى المبادرة في البداية إال أنيا سرعان ما قررت االنسحاب منيا بسبب مماطمة
الرئيس اليمني في تنفيذ بنودىا والتأخير بالتوقيع عمى االتفاق المقترح في المبادرة مع استمرار حالة التصعيد
 -1ػوفبد ِلاثش"،اٌ 2011ّٓ١ػبَ اٌضٛهح ٚاٌزغ١و ٚاٌؾوة ٚاٌٍَُ" ،اٌشوق االٍٚػ ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=20&article=656771&issueno=12086

 -2ػجل اٌقبٌك ػجل هللاِ ،وعغ اٌَبثك ،ص .80
 -3ثَبَ هظٛاِْ" ،ؾّ١خ لطو ..اٌلٚه ٚاٌٙلف ..اٌلٚه اٌمطو ٞف ٟاألىِخ اٌ١ّٕ١خ"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/288481

ِ -4ؾّل ٠بً فع١و" ،آِ اٌقٍ١ظ ف ٟظً اٌزؾٛالد االلٍ١ّ١خ اٌغل٠لح"ِ ،غٍخ كهاٍبد ك١ٌٚخ ،ثغلاكِ :ووي اٌلهاٍبد اٌل١ٌٚخ ،عبِؼخ ثغلاك،
اٌؼلك،53،2012ص.147
 -5ثَبَ هظٛاِْ" ،ؾّ١خ لطو ..اٌلٚه ٚاٌٙلف ..اٌلٚه اٌمطو ٞف ٟاألىِخ اٌ١ّٕ١خ"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/28848 1
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الفصل الثاني:

وحدة المواجيات ،1وحسب بعض المحممين يعود انسحاب قطر من المبادرة ألنيا رأت فييا امتيازات لمصمحة
النظام الذي يعد خصماً ليا ،إضافة إلى إحساس قطر بتيميش دورىا في ىذه األزمة2،ما دفع قطر إلى اتخاذ
موقفا متشددا من الرئيس اليمني وعممت عمى دعم االحتجاجات من خالل دعم مالي كبير كانت تقدمو بشكل
خاص لقادة المعارضة3،حيث عممت قطر بكل قوة عمى دعم االتجاه اإلسالمي المتمثل بحزب اإلصالح
اليمني لموصول إلى السمطة في اليمن لكن المبادرة الخميجية التي أطمقتيا السعودية كانت تقف حاج اًز أمام
طموحاتيا في وصول اإلسالميين المتحالفين معيا لمسمطة.

4

وبعد خروج الرئيس عمي عبد اهلل صالح من السمطة صرح األخير عن دور قطر بتخريب أمن اليمن
واستيدافيا لممؤسس ة العسكرية اليمنية كما حمميا المسؤولية عن التداعيات المستقبمية لموضع بسبب تدخميا
السافر في الشأن اليمني.5
ويرى محممون سياسيون أن التدخل القطري الخفي عمى خط األحداث في جنوب اليمن ومحاولة
إبعادىم عن التحالف مع "السعودية" قد يؤدي إلى تحالف الجنوبيين الذين يتزعمون "الحركة الشعبية
االنفصالية" االحتجاجية في الجنوب مع العب محتمل وىو إيران ،وىو األمر الذي يخيف السعودية من
انفراط األوضاع األمنية والسياسية في اليمن ووصول التيار الديني والعسكري المدعوم من قطر لمحكم.

6

ثانيا ،الدور القطري عمى المستوى االقتصادي تجاه الحراك اليمني:
تأتي األدوار المحورية التي تمعبيا قطر وفق آراء المتابعين لمشأن اليمني انطالقا من الوضعية
المتأزمة التي يعيشيا البمد الذي يجابو تحديات عدة عمى مختمف المستويات ،وقامت العديد من الجمعيات
األىمية انطالقا من الدوحة ،مثل (قطر الخيرية) و (راف) و(اليالل األحمر) بتنظيم قوافل مساعدات وبرامج
إغاثية عاجمة لميمن ،إضافة إلى مشاريع تنموية ،خاصة أن برنامج األغذية التابع لألمم المتحدة ،أكد أن نحو
ِٕ -1نه اؽّل ىو ٟشواةِ ،وعغ ٍبثك ،ص.157
 -2ثَبَ هظٛأْ ،فٌ اٌّوعغ.
ِٕ -3نه اؽّل ىؤ ، ٟفٌ اٌّوعغ ،ص.157
 -4فبغّخ َِبػ١لِ ،وعغ ٍبثك ،ص.42
 -5ؽِ ٟفز ،ٟػاللبد رٕزظو ِفبعآد اٌَؼٛك٠خ ٚلطو ..اٌّجبهىح اٌّئعٍّخ "ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.alhejaz.org/seyasah/0112004.htm

 -6فبغّخ َِبػ١لٔ ،فٌ اٌّوعغ ،ص .42
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نصف الشعب اليمني يعاني من الجوع ،مشي اًر إلى أنو سيزيد المعونات الغذائية لمبمد الفقير ،وأشار البرنامج
إلى أن أكثر من عشرة ماليين من سكان اليمن البالغ عددىم نحو  25مميونا ،يعانون إما من نقص شديد في
األمن الغذائي – أي أنيم يحتاجون إلى مساعدات غذائية ألنيم ال يستطيعون تأمين كميات كافية من الطعام
ألنفسيم ،أو أنيم يقتربون من اإلحتياج إلى تمك المساعدات.
وأكدت المتحدثة باسم البرنامج "إليزابيث بايرز" أن اليمن يعاني من واحد من أعمى مستويات سوء
التغذية في العالم بين األطفال ،حيث يعاني نحو نصف عدد األطفال ممن تقل أعمارىم عن خمس سنوات –
أي نحو المميونين من نقص النمو ،وقالت أن مميونا من ىؤالء األطفال يعانون من سوء تغذية شديد .واليمن
يصنف عمى أنو من أفقر دول العالم ،ويعيش فترة انتقال سياسي صعبة منذ اإلطاحة بالرئيس السابق عمي
عبد اهلل صالح في شباط/فبراير  2012بعد عام من االحتجاجات الدامية ضد حكمو الذي استمر  33عاما.

1

حصل اليمن عمى  21مميون دوالر من دولة قطر لدعم التعميم من خالل مبادرة "عمّم طفالً" .وأشار
وزير التربية والتعميم اليمني عبد الرزاق األشول إلى أن الدعم سيساىم في إعادة حوالى  100ألف طفل
موجو نحو ىذه
وطفمة من غير الممتحقين بالتعميم إلى المدارس .ويعتبر المشروع أول مشروع نوعي مباشر ّ
الشريحة من األطفال كونو ترجمة لتطمعات و ازرة التربية في إطار الخطة الوطنية لمتعميم ويتكامل مع خطة
اإلطار المتوسطة المدى لمو ازرة بين عامي  2013و ،2015وأشار إلى أن ما يعانيو اليمن من ارتفاع عدد
األطفال خارج المدرسة ،والبالغ عددىم  1.650مميون طفل وطفمة.
تعد قطر الحالة األبرز في تقديم القروض لدول الحراك العربي بتعيدات كبيرة و اقترحت تأسيس بنك
الشروق االوسط لمتنمية بالتعاون مع بالدول الخميجية االخرى عمى نسق البنك االوربي إلعادة االعمار
والتنمية في دول الحراك ،حيث تعيّدت قطر تقديم  500مميون دوالر لدعم التنمية في اليمن في مؤتمر

ّ١ٍٍ -1بْ ؽبط اثواَِ٘ "،ُ١بػلاد لطو٠خ ػبعٍخ ٌٍٚ ّٓ١كػُ ٌغٛٙك اٌّصبٌؾخ اٌٛغٕ١خ"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.alquds.co.uk/?p=213956
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1
خصص منيا  350مميوناً ووقّع عمييا ،فيما أُنفق  150مميون
المانحين واجتماع أصدقاء اليمن في ،2012
ّ

دوالر إلى مشروع التغذية المدرسية في و ازرة التربية والتعميم ،وعممية توزيع المساعدات الغذائية ألكثر من
 100ألف طالبة مستفيدات من مشروع دعم تعميم الفتاة الذي يستيدف المناطق الريفية في  10محافظات،
تنفيذاً لالتفاق الموقّع بين الو ازرة وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة .وييدف المشروع ،الذي تبمغ
كمفتو  17مميون دوالر ،إلى تشجيع الفتيات عمى االستمرار في التعميم ،وتفادي الزواج المبكر ،وتأمين حياة
أفضل لين وألطفالين مستقبالً 2ويشير أستاذ االجتماع السياسي فؤادي الصالحي أن" الموقف اليمني الرسمي
يرى أن قطر تدعم جيود المصالحة ،وتدعم برامج االعمال واالستثمار ،وىناك مواقف لبعض األحزاب ترى
في الدور القطري تدخال مناوئا ومنافسا لمدور السعودي أو أنو تدخل في الشأن اليمني ..وتبقى ىذه آراء
ووجيات نظر ألحزاب أو جماعات يمكن مناقشتيا في إطار تعدد اآلراء وتنوعيا".
في ىذا السياق يعتقد الباحث اليمني الدكتور فؤادي الصالحي أن عالقة اليمن بقطر تأتي من خالل
عالقة الجوار ،وفقا لحقيقة سياسية أن حضور الدولة في محيطيا اإلقميمي والدولي يأتي وفقا لألدوار التي
تمارسيا سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا وانسانيا ،ومن ىنا فالعالقات الدولية تقتضي تداخل المصالح بين
الدول ،وعالقة اليم ن بالتالي مع دول المحيط العربي واإلقميمي والعالمي تأتي من خالل حرص صنعاء عمى
كونيا عضو في األسرة الدولية وفي كل التجمعات القريبة.
وفي تحميمو لمستوى العالقة بين اليمن والدوحة وجيودىا في تحقيق االستقرار في اليمن ،يشير الخبير
في عالقات البمدين إلى أن قطر تعمل عمى دعم االقتصاد اليمني ،وتوفير االحتياجات اإلنسانية لممناطق

 - 1أحمد خميل الضبع "،الدعم الالمتناسب :المساعدات االقتصادية الخميجية لدول الربيع العربي" ،السياسة الدولية ،القاىرة :مؤسسة االىرام لمنشر
والتوزيع ،العدد،192:ابر يل  ،2013ص.106
 -2عّبي ِؾّل ْٛ١ٍِ 21 "،كٚاله ِٓ لطو ٌلػُ اٌزؼٍ ُ١ف ٟاٌِ ."ّٓ١زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hb_LV -ktI-MJ:alhayat.com
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المتضررة من الحروب مثل إعادة إعمار صعدة ،أو دعم قطر لمشاريع االستثمار مع مجموعة أصدقاء
اليمن.

1

ثالثا ،الدور القطري عمى مستوى التغطية اإلعالمية تجاه الحراك في اليمن:
انخرطت محطة الجزيرة بشكل كامل في تغطية األحداث في الحراك العربي ولقد ركزت في تغطيتيا
عمى التعبئة لصالح الحراك ،2ودفعت حدود المعمومات إلى آفاق جديدة من خالل تقديم تغطية مباشرة
لمتطورات الرئيسية في الوطن العربي وعممت الجزيرة عمى استضافة جماعات المعارضة السياسية والدينية في
البمدان العربية وفيما يتعمق باليمن كانت تغطية الجزيرة ألحداث الحراك اليمني تشتد حينا وتفتر حينا آخر،
وذلك نتيجة اشتداد أو فتور أحداث الحراك نفسو وطول المدة التي استغرقيا حازت تغطية الجزيرة عمى
إعجاب الشعب اليمني وأحيانا ىتافو ،3حيث برزت قناة الجزيرة في تغطيتيا الحيوية والمتواترة لألحداث التي
جرت في اليمن أين كانت قطر الداعم لمحراك اليمني من خالل الدعم المالي واإلعالمي الكبير لإلطاحة
بالرئيس اليمني السابق عمي عبد اهلل صالح  .4وفي دراسة بعنوان " تغطية الجزيرة لمثورات العربية من وجية
نظر الشباب اليمني" لمباحث إبراىيم صالح عبد اهلل بن قفمة ،ىدفت ىذه الدراسة إلي تقييم الشارع اليمني لقناة
الجزيرة في تغطيتيا لمحراك العربي بشكل عام ،والحراك اليمني بشكل خاص وتوصمت الدراسة الى حيادية
قناة الجزيرة تجاه الحراك في اليمن ،ومن خالل االستبانة أكد ما نسبتو % 4732من الشباب اليمني أن
الجزيرة كانت محايدة ،بينما أكد % 3637أنيا كانت منحازة لمحراك والمعارضة في حين اعتبر الباقون أنيا
أحيانا تكون منحازة ،وحول ارتباط السياسة العامة لقناة الجزيرة بالسياسة القطرية الخارجية يرى الشباب اليمني
حسب االستبانة أن ىذا األمر يوضح أن تزايد قوة السياسة الخارجية لقطر وتنامي دورىا اإلقميمي والدولي
يأتي المتالك قطر مؤسسة إعالمية كبيرة مثل الجزيرة وليس ىناك مشكمة في ىذا االرتباط ،لكن المشكمة
ّ١ٍٍ -1بْ ؽبط اثواَِ٘ "،ُ١بػلاد لطو٠خ ػبعٍخ ٌٍٚ ّٓ١كػُ ٌغٛٙك اٌّصبٌؾخ اٌٛغٕ١خ"ِ ،وعغ ٍبثك.
 -2عّبي ٚاو ،ُ١صواع اٌم ٜٛاٌىجو ٜػٍٍٛ ٝه٠ب االثؼبك اٌغ١ٍٛ١بٍ١خ الىِخ  ،2011غ ،2ث١وٚد :شووخ اٌّطجٛػبد ٌٍزٛى٠غ ٚإٌشو،2012،
ص . 202
ِ -3ؾّل ػبهف ِؾّل ػجل هللاِ ،وعغ ٍبثك ،ص.92

4

 محمد سعٌد ابو عامر" ،حاضرة الجزٌرة :الدور الخلٌجً فً االنتقال السٌاسً فً الٌمن" ،السٌاسة الدولٌة ،القاهرة :مؤسسة االهرام ،العدد،989ابرٌل  ،9999ص.89
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الفصل الثاني:

تكمن في أىداف السياسة الخارجية القطرية إن كان ليا دور إيجابي في مناصرة الشعوب المستضعفة أم أن
دورىا مصمحي ،بالنسبة الشباب اليمني يرى أن الواضح ىو قوة الدور اإليجابي في السياسة الخارجية
القطرية.

1

إال أن الدور القطري في اليمن لم يكن مقبوال منذ البداية ،خصوصا من جانب الرئيس السابق عمى
عبد اهلل صالح ،وىو ما اضطر قطر إلى التخمي عن مبادرتيا لمصمحة المممكة العربية السعودية ،وكان
الرئيس السابق قد اتيم قطر بالتآمر في تمويل االحتجاجات في الوطن العربي وبأنيا دولة صغيرة تريد أن
تكون عظيمة وأن لدييا فائض من المال ال تعمم أين تذىب بو سوى تمويل الفتن" ،وفي سبتمبر  2012عاد
الرئيس السابق وىاجم قطر ثانية متيما إياىا بنشر الفوضى في بالده عبر ضخ ماليين الدوالرات لدعم
اإلخوان المسممين ،وفي أفريل  2013قامت مسيرة تضامنية بمحافظة ذمار ضد ما أسموه بالغزو التركي
القطري األمريكي الصييوني.

2

 -1اثوا٘ ُ١صبٌؼ ػجل هللا ثٓ لفٍخ "،رغط١خ اٌعى٠هح ٌٍصٚهاد اٌؼهث٠خ ِْ ٚعٙخ ٔظو اٌشثبة اٌ ،"ِٟٔ٠لطوِ :ووي اٌؼوثٌ ٟألثؾبس ،ص ص- 9
.12
ِ -2ؼزي ٍالِخ ً٘" ،ثلأ اٌؼل اٌزٕبىٌ ..ٟأزٙبء "اٌؾمجخ اٌمطو٠خ ف ٟاٌَ١بٍخ اٌؼوث١خ؟"ِ،ووي اٌقٍ١ظ ٌَ١بٍبد اٌزّٕ١خِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ
االٌىزو:ٟٔٚ
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1426: -q-q-&catid=53:2011-04-0907-48-16&Itemid=365
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الفصل الثاني:

المطمب الثاني :الدور قطر في البحريني
شيدت البحرين منذ 14فيفري 2011مظاىرات واحتجاجات تصاعدت أكثر في مارس  ،12011وقد
جاء الحراك البحريني بجممة من المطالب الديمقراطية المتواضعة واالقتصادية ،استمياما من الحراك في تونس
ومصر إال أن األحداث في البحرين مرت بمحطات عنيفة أدت إلى انعطافات خطيرة جاء معظميا
تصعيديا ،2حيث تطورت المطالب حتى اتخذت بعدا طائفيا بصورة أكبر ،3وقد تصاعد ميل بعض
المجموعات الشبابية إلي المطالبة بـ "إسقاط النظام" فأصدرت جماعة "شباب  14فبراير" تاريخ بدء
االحتجاجات  -بيانا تضمن المطالبة بإطاحة نظام آل خميفة ،ودعت إلي محاكمة مياجمي التظاىرات
السممية ،وقيام حكومة منتخبة ونزع الجنسية عن األجانب الذين حصموا عمييا ،وفي" المؤلؤة "ترددت لممرة
األولى شعارات وىتافات تطالب بإلغاء الممكية .4وىذه االحتجاجات ليست بالجديدة ،فقد شيدت البحرين في
السنوات السابقة تظاىرات  -أقل عددا وتأثي ار بالطبع عن االحتجاجات الحالية  -لممطالبة بعدم تجنيس
الوافدين السنة بالجنسية البحرينية .فمنذ العام  ،2001وحتى العام  ، 2004شيدت البحرين حالة من الحراك
االجتماعي والسياسي  ،وتم تأسيس  15جمعية غير مرخص ليا العمل في السياسة  ،ولكنيا كانت البديل
من األحزاب التي ليس ليا وجود في النظام البحريني ،وقد عقدت في تمك الفترة العديد من المؤتمرات
الجماىيرية ،سواء تمك المطالبة بتعديل الدستور أو الداعية إلى مقاطعة االنتخابات.

5

اٌجؾو ٓ٠كٌٚخ ماد أغٍج١خ ش١ؼ١خ٠ ،ؾىّٙب ٔظبَ ٍٕ٠ ٟؾصً ػٍ ٟكػُ ِٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ،ؽ١ش رَزع١ف اٌجؾو ٓ٠األٍطٛي
اٌقبٌِ األِو٠ى ،ٟوّب رؾصً ػٍ ٟكػُ ِٓ كٚي اٌقٍ١ظ اٌؼوث ٟأ٠عبٚ .لل ثلأد االؽزغبعبد ثشىً فبص ث ٓ١اثٕبء اٌطبئفز ٓ١اٌش١ؼ١خ ٚإٌَخ،
ٍٚوػبْ ِب رطٛه اٌٛظغ ؽ١ش غبٌت اٌّؾزغ ْٛثزغ١١واد ٍ١بٍ١خ ٚالزصبك٠خ عنه٠خ ،ثّب ف ٟمٌه اػطبء ٍٍطبد أٍٚغ ٌٍجوٌّبْٚ ،وَو ٍ١طوح
اٌٍّه ػٍ ٟاٌّٛالغ اٌّّٙخ ف ٟاٌٍَطخ٘ٚ ،نٖ االؽزغبعبد ٌَ١ذ ثبٌغل٠لح ،فمل شٙلد اٌجؾو ٓ٠ف ٟإٌَٛاد اٌَبثمخ رظب٘واد  -ألً ػلكا ٚرؤص١وا
ثبٌطجغ ػٓ االؽزغبعبد اٌؾبٌ١خ ٌٍّ -طبٌجخ ثؼلَ رغٕ ٌ١اٌٛافل ٓ٠إٌَخ ثبٌغَٕ١خ اٌجؾو١ٕ٠خ ٠.نوو أْ األغٍج١خ اٌش١ؼ١خ ف ٟاٌجؾو ،ٓ٠اٌز ٟرشىً
 ِٓ70%ػلك اٌَىبْ ،رشىِٕ ٛن فزوح غٍ٠ٛخ ِٓ رّ١١ي إٌظبَ اٌؾبوُ ظل٘ب ،فبصخ فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌزغٕٚ ،ٌ١اٌَىٓٚ ،اٌٛظبئف .
1

 اٌمان احمد رجب" ،طائفة االحتجاجات :مالمح االزمة الداخلٌة واالقلٌمٌة لمظاهرات البحرٌن" ،السٌاسة الدولٌة ،القاهرة :مؤسسة االهرام ،العدد ،989مجلد،99ابرٌل،9999ص.99

 -2اثوا٘ ُ١اٌّلِ٘ ،ْٛمبهثبد ٍ – ٛ١ٍٛاٍزوار١غ١خ ٌٍؾوان اٌؼوث ،ٟث١وٚدِ :ووي اٌؾعبهح ٌزّٕ١خ اٌفىو اإلٍالِ ،2012 ،ٟص .377
 -3ػجل اٌقبٌك ػجل هللا" ،اٌوث١غ اٌؼوثٚ :ٟعٙخ ٔظو ِٓ اٌقٍ١ظ اٌؼوث،" ٟف ٟػجل اإلٌٗ ثٍمي٠ي ٚافو، ْٚاٌوث١غ اٌؼوث ٟاٌ ٝآ٠؟ ،ث١وٚدِ:ووي
اٌلهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ،2011،ص.315-314
 -4كٕ٠ب شؾبرِٗ ،وٚ ُ٠ؽ١لِ ،وعغ ٍبثك ،ص.14-10
٘ -5جخ هإٚف ػيد" ،اٌؾووبد االؽزغبع١خ ف ٟاٌجؾو : ٓ٠اٌغل٠ل ف ٟؽووخ اٌّغزّغ اٌَ١بٍ ٟف ٟاٌجؾو : ٓ٠اٌزٕبىع ػٍ ٝاٌّىبْ ٚاٌّىبٔخ" ف:ٟ
هث١غ ٘ٚجخ ٚافو ،ْٚاٌؾووبد االؽزغبع١خ ف ٟاٌٛغٓ اٌؼوثِ ٟصو ،اٌّغوةٌ ،جٕبْ ،اٌجؾو ،ٓ٠ث١وٚدِ :ووي كهاٍبد اٌٛؽلح
اٌؼوث١خ،2011،ص.261
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الفصل الثاني:

أوال ،دور قطر عمى مستوى السياسي تجاه الحراك في البحرين:
أثر الحراك العربي الحافل باألحداث عمى الركائز السياسية لمدول في أرجاء المنطقة ،وعكس الحاجة
1
حد إرسال
إلى التغيير حتى في منطقة الخميج التي تبدو
محصنةً في الظاىر  ،فمجمس التعاون الخميجي بمغ ّ
ّ

ميمة عسكرية إلى البحرين لصون شرعية حكام الخميج .ويرى الخبير كوخ وىو مدير قسم أبحاث السياسة
الدولية في مركز الخميج لألبحاث في دبي" أن القضاء عمى حركات االحتجاج ىذه في البحرين ىو أكثر من
طالبت جماعات شيعية
مجرد محاولة العائالت الحاكمة التشبث بالسمطة ،ويفسر كوخ ذلك قائالً :في البحرين
ْ
متطرفة بإصالحات اعتبرتيا العائمة المالكة غير مقبولة ،وكان ىذا سيفتح الباب واسعاً أمام إيران لتتدخل في
الشؤون الداخمية في المنطقة ،في حال استمرار الوضع السياسي المزعزع أو سقوط النظام الحاكم في
البحرين".

2

وخالل جمسة المراجعة الدورية الشاممة لسجل حقوق اإلنسان في البحرين ،والتي عقدت بمجمس
حقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمم المتحدة بجنيف في سبتمبر  ،2012رحب مندوب دولة قطر بالتعديالت
المقدمة من قبل حكومة البحرين لقوانينيا من أجل أن تتوافق مع اتفاقية باريس" ،واعتبر بأن كممة البحرين
أمام المجمس التزام من الدولة بحقوق اإلنسان ،كما رحب بما دعاه جيود حكومة البحرين من أجل تنفيذ
التوصيات.
بناء عمى ذلك يمكن القول أنو بالنسبة لمحراك البحريني ،لم يكن ثمة دور قطري بارز ومتميز ،ألسباب
ً
تتعمق بعالقة قطر بالغرب والواليات المتحدة وعدم وجود سبب وجيو يدفعيا لتبني خيار مستقل 3،إضافة إلى

1

 معتز سالمة" ،االجراءات المسبقة لتجنب الثورات الشعبٌة فً الخلٌج" ،ملحق السٌاسة الدولٌة ،القاهرة :مؤسسة األهرام ،العدد ،989مجلد ، 99ابرٌل  ،9999ص .99

 -2وبهٍزٓ ؤٛزٛةٔ ،بكه اٌصواص" ،اٌقٍ١ظ اٌؼوثٚ ٟهث١غ اٌضٛهاد ١ٍ ..بٍخ اٌى ً١ثّى١بٌِ ،" ٓ١واعؼخ  ِٕٝ:صبٌؼِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ
http://www.unitedna.net/showsubject.aspx?id=6489
االٌىزو: ٟٔٚ
٠ -3ؾِ ٟفز، ٟػاللبد رٕزظو ِفبعآد اٌَؼٛك٠خ ٚلطو ..اٌّجبهىح اٌّئعٍّخ "ِ ،وعغ ٍبثك.
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الفصل الثاني:

التيديد المحتمل الذي قد يش ّكمو الحراك الناجح في الخميج لالستقرار قرب حدودىا  ،وبالتالي عندما يتعمق
األمر بأمن دول الخميج ال يمكن لقطر أن تنفصل عمى السعودية و بقية الدول الخميجية.
ثانيا ،دور قطر عمى مستوى االقتصادي تجاه الحراك في البحرين:
شاركت قطر في تقديم الدعم االقتصادي في إطار ما يعرف بمشروع "مارشال الخميج" والذي يقضي
بتخصيص 10مميارات دوالر لكل من البحرين وسمطنة عمان ،بمشاركة كل من السعودية والكويت واالمارات
لمدة عشر سنوات كحل سريع لتحسين االوضاع المعيشة واالقتصادية واالجتماعية في الدولتين.

1

عمى صعيد العالقات االقتصادية بين قطر والبحرين فأنيا تشيد تعاونا مثم ار خاصة عمى مستوى
الزيارات المتبادلة من قبل كبار المسؤولين واالتفاقات االقتصادية والتجارية التي تؤكد عمق العالقات األخوية
بين البمدين ،كما توفر لرجال األعمال في البمدين الحافز واإلمكانات لتوطيد وتعزيز العالقات االقتصادية،
خاصة أن الفرصة مييأة أماميم إلقامة شراكات وعالقات اقتصادية وتجارية تسيم في تعزيز اقتصاد البمدين،
وقد بمغ حجم التبادل التجاري بين قطر والبحرين بنياية عام  ،2011نحو  827مميون دوالر ،بينيم 740
مميون دوالر صادرات من البحرين إلى قطر ،و 87.5مميون دوالر واردات البحرين من قطر.
كذلك يعد االتفاق البحريني القطري بشأن قيام قطر بتزويد البحرين بالغاز الطبيعي ثمرة لمسيرة
العالقات االقتصادية والشعبية المتميزة بين البمدين وسيؤمن االحتياجات المنظورة لتنمية االقتصاد البحريني.
كما شكل جسر المحبة بين البحرين وقطر رم اًز لمتعاون وتكريس مفاىيم القرب والجوار الذي سيكون لو دوره
في تنمية وتطور التبادل التجاري ،واقرار المزيد من المشروعات المشتركة بين البمدين والمساىمة في سرعة
االنتقال وتبادل الزيارات بين الشعبين ،2حيث نفى وزير المواصالت القطري جاسم بن سيف السميطي وجود
أي تداعيات أو تأثيرات لـ (الخالف الخميجي) وسحب سفراء البحرين واإلمارات والسعودية من قطر ،عمى
1

 -احمد دياب "،دور المخاطر الخارجية عمى طرح مبادرة االتحاد الخميجي" ،شؤون عربية  ،القاىرة :االمانة العامة لجامعة الدول العربية ،العدد،149

ربيع ،2012ص.33

 -2فبٌل أث ٛأؽّل" ،اٌٛغٓ اٌجؾو١ٕ٠خ رش١ل ثبٌؼاللبد ث ٓ١اٌجٍلِ ."ٓ٠زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.al-sharq.com/news/details/189264
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الفصل الثاني:

مشروع الجسر الرابط بين البحرين وقطر (جسر المحبة) ،1ويعتبر ىذا الجسر األطول في العالم في حال
تنفيذه ،إذ سيبمغ طولو  40كيمومت اًر وبكمفة  4مميارات دوالر وسيربط جزيرة البحرين بساحل شبو الجزيرة
القطرية الشمالي الغربي ،وسيكون نصف الجسر فوق مستوى البحر والباقي سيمتد فوق أر ٍ
اض مستصمحة
ويستغرق إنشاؤه نحو  4سنوات.

2

ثالثا ،دور قطر عمى مستوى تغطية اإلعالمية لمحراك في البحرين:
عند بداية الحراك العربي اتسمت تغطية الجزيرة بالحذر في تناول األحداث حتى أصبح جميا أن
الحركات االحتجاجية ال رجعة فييا ،حينيا فقط بدأت الجزيرة في تغطية مكثفة مباشرة لألحداث مصحوبة
بالعديد من التحميالت والمقاءات وىو ما حدث في كل من الحراك التونسي والمصري والميبي والسوري ،لكن
مقابل ىذا الدعم المعنوي الذي قدمتو القناة لمحراك في المنطقة العربية جاءت تغطيتيا ألحداث البحرين في
مارس  2011ضعيفة إلي حد كبير ،فعند بدء التحركات الشعبية في البحرين تعاممت الجزيرة مع الحدث
ولكن مع القرار الخميجي بإرسال قوات عسكرية إلى مممكة البحرين ،عمدت الجزيرة إلى نوع خاص من
التغطية و التجاىل الكمي لما يحدث داخل المدن والقرى البحرينية ،وتناول الوقائع من خالل الموقف الرسمي
لدول مجمس التعاون والذي سمك مسمكا تصعيديا ضد طيران واعتبر التحرك الشعبي في البحرين نوعا من
"الفتنة المذىبية" 3.ولذلك جاءت تغطية (الجزيرة) لمحراك البحريني باىتة ،باستثناء أخبار متقطعة يتم بثيا
لمحفاظ عمى الحد األدنى من الحياد 4،حيث لم تفرد ليا الكثير من البرامج التحميمية بالرغم من وجود قتمى

٘ -1بٔ ٟاٌفوكاْٚ" ،ى٠و لطو ٞاٌقالف اٌقٍ١غ٠ ٌُ ٟئصو ػٍ ٝعَو اٌّؾجخ" ،صؾ١فخ اٌٍٛػ اٌجؾو١ٕ٠خ  -اٌؼلك  - 4287اٌضالصبء ٛ١ٔٛ٠ 03
 َ2014اٌّٛافك  05شؼجبْ ٘1435ـ ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.alwasatnews.com/4287/news/read/891509/1.html

 -2فبٌل أث ٛأؽّل" ،اٌٛغٓ اٌجؾو١ٕ٠خ رش١ل ثبٌؼاللبد ث ٓ١اٌجٍلِ ،"ٓ٠وعغ ٍبثك.
ٔ -3بفن أث ٛؽَٕخ ،ػٓ أكاء "لٕبح اٌغي٠وح"ِ ،زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.albasrah.net/ar_articles_2011/0511/abohasna_020511.htm
٠ -4ؾِ ٟفز "،ٟػاللبد رٕزظو ِفبعآد اٌَؼٛك٠خ ٚلطو ..اٌّجبهىح اٌّئعٍّخ "ِ ،وعغ ٍبثك.
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وجرحى في الموجيات وبالرغم من استمرار المظاىرات في عدة مدن بحرينية ،إال أن محطة الجزيرة لم تأتي
عمى ذكرىا إال بأسموب سردي ال تحميمي متعذرة بتطور وتصاعد األحداث في ليبيا.

1

رابعا ،دور قطر عمى المستوى العسكري تجاه الحراك في بحرين:
في  14مارس بدأت قوات درع الجزيرة بالوصول إلى البحرين 2،تم إرسال القوات القطرية ،في سابقة
من نوعيا في إطار قوات درع الجزيرة التي دعمت النظام الحاكم في البحرين في مارس  ،2011ودافع رئيس
وزراء قطر عن تدخل قوات درع الجزيرة ،وتحدث صراحة عن رفضو وصفيا بـ"قوات االحتالل ،3فحين بدا أن
التطورات في البالد تتطور إلى مرحمة خارجة عن سيطرة النظام ،أرسمت السعودية قوات عسكرية تحت رعاية
وحيدت نفسيا عمى ما يبدو إزاء المسألة
مجمس التعاون وأخمدت االنتفاضة وأقرت قطر الخطوات السعودية ّ
البحرينية بسبب الحساسية الزائدة لممسألة وقربيا الجغرافي ،كذلك وفي وقت كانت فيو قطر منخرطة جدا
بقضايا أخرى تتعمق بالحراك العربي كانت تمنع نفسيا عقالنيا من أن تتعرض إلى ضغط شديد خصوصا في
منطقة الخميج ،وأبقت السعوديين بعيدين من دون معاداتيم في البحرين.

4

من بين أىم االنتقادات التي وجيت لسياسة قطر الخارجية تجاه الحراك في البحرين أنيا خسرت إلى
حد كبير كل ما كانت قد بنتو من حيث المصداقية كدولة محايدة وعمى عالقة جيدة مع الجميع خالل الحراك
ّ
وتحولت إلى سياسة التأجيج
العربي ،فخالل الفترة الماضية تخمّت قطر عن سياستيا المتمثّمة في الحياد
ّ
لمحراك ودعم المعارضين في ليبيا وسورية ،بينما كانت تدعم الحكومة البحرينية المجاورة ضد احتجاجات
مماثمة ،حيث غطّت قناة الجزيرة بحماس االنتفاضات في شمال أفريقيا وسورية ،في حين فرضت تعتيماً فعمياً
عمى تغطية االحتجاجات أو القمع في البحرين 5،وقد انتقدتيا أطراف عديدة حتى تمك التي كانت مؤيدة ليا

٠ -1ؾ١ب ٞٚػجل اٌؾكٔ" ،شواد لٕبح اٌغي٠وح اإلفجبه٠خ ٚاٌٛػ ٟاٌَ١بٍ ٟثبٌصواع اٌؼوث ٟاإلٍوائِ ،"ٍٟ١نووح ِبعَز١و ف ٟػٍُ االعزّبع( ،لَُ
ػٍُ االعزّبع  ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإلَٔبٔ١خ ٚاالعزّبع ،عبِؼخ لبصلِ ٞوثبػٚ ،هلٍخ)  ،2012،ص.48
 -2اثوا٘ ُ١اٌّلِ٘ ،ْٛوعغ ٍبثك ،ص.388
 -3اّ٠بْ هعت" ،ؽٛي ٍ١بٍخ لطو رغبٖ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ"ِ ،وعغ ٍبثك.
-4ػجل اٌوؽّٓ أ٠بً" ،لطو ٚاٌوث١غ اٌؼوثِ ،"ٟوعغ ٍبثك.
 -5ثٛي ٍبٌُ٠ٚ ،ت ك ٞىِ ،ٛ٠وعغ ٍبثك.
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نتيجة تغطيتيا الباىتة وغير المتوازنة ألحداث البحرين وىو الحراك الذي وأن صبغ بالطائفية إال أنو يبقى لو
أىداف ومطالب مشروعة ال يمكن إنكارىا ،ويبدو أن القناة خضعت لحسابات حساسية طرح القضايا الخميجية
بالنسبة ليا ،1مما لفت النظر إلي طبيعة العالقة بين القناة والخطوط األساسية لمسياسة الخارجية لقطر ،في
ظل حقيقة أن القوات القطرية شاركت في قوات درع الجزيرة التي تدخمت في البحرين الحتواء -أو قمع-
2
ُثيرت مسألة المصداقية بقوة حين فشمت "الجزيرة" في أن تغطي بشكل كامل الحراك في
االحتجاجات  ،حيث أ َ

البحرين المجاورة ناىيك عن دعميا ،فيذه االنتفاضة أثبتت أنيا أصعب حاالت الحراك العربي بالنسبة إلى
وص ِّورت االحتجاجات البحرينية عمى أنيا بقيادة مجموعات شيعية تدعميا إيران ضد العائمة
القطريينُ ،
الحاكمة السنية المدعومة من السعودية.

3

المطمب الثالث :الدور القطري في الحراك السوري
بعد بدء الحراك الميبي بشير تقريبا ،انطمقت حركة احتجاجات واسعة النطاق في سوريا في  15مارس
 ،2011أدت إلى رفع حالة الطوارئ السارية منذ  48عاماً واجراء تعديالت عمى الدستور ،4كما أنيا أوقعت
أكثر من ثمانية آالف قتيل ودفعت المجتمع الدولي إلى ُمطالبة الرئيس الحالي بشار األسد بالتنحي عن
5
بتبني سياسة مماثمة تجاه سورية ،وكانت
السمطة  .وقد شجع النجاح الذي حققتو قطر في ليبيا عمى المبادرة ّ

قطر بنت عالقات ممتازة مع النظام السوري في السنوات القميمة الماضية ،واستثمرت مميارات الدوالرات في
مشاريع ىناك .في البداية كانت قطر تأمل بأن عالقاتيا الجيدة مع النظام السوري قد تسمح ليا بأن تمارس
دو ار إيجابيا في التوسط من أجل إجراء إصالح سياسي بعد بدء الحراك في سوريا ،لكن مع تصاعد األحداث
في سوريا ورفض الرئيس األسد مبادرات الوساطة القطرية ،ظير تحول في الدور القطري حيال العالقات مع
سوريا ،حيث قطعت العالقات الدبموماسية معو ،وسحبت جميع األموال ،وتجميد عضوية سورية في جامعة
ِ -1ؾّل ػبهف ِؾّل ػجل هللاِ ،وعغ ٍبثك،ص.92
ِ -2وٚح فىوِ ،ٞوعغ ٍبثك ،ص.14
 -3ػجل اٌوؽّٓ أ٠بً "،لطو ٚاٌوث١غ اٌؼوثِ ،"ٟوعغ ٍبثك.
 -4ؽَٓ صجواٍٛ ،ه٠خٍ :مٛغ اٌؼبئٍخ ..ػٛكح اٌٛغٓ ،ث١وٚد :اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍٔ َٛبشو ،2013،ْٚص.15
 -5ػجل اٌؾىّ١ٍٍ ُ١بْ ٚاك" ،ٞاٌوث١غ اٌؼوثٚ ٟأؼىبٍبرٗ ػٍ ٝاٌلثٍِٛبٍ١خ اٌؼوث١خ.األٍجبة ٚاٌّجوهاد"ِ.وعغ ٍبثك.
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الدول العربية ،وقدمت األموال واألسمحة إلى المعارضة ،وحثّت المجتمع الدولي عمى فرض عقوبات أو
التفكير في التدخل العسكري في سورية ،وقد أدخميا موقفيا من سورية أيضا في خالف مع إيران وحزب اهلل،
وىما الكيانان المذان أقامت معيما عالقات جيدة خالل السنوات الماضية.

1

أوال ،الدور القطري عمى المستوى السياسي تجاه الحراك في سوريا:
منذ بداية الح راك في سوريا كان لقطر دور فعال في األحداث عمى مستوى اجتماعات جامعة الدول
العربية أو من خالل دعميا الواضح لممعارضة واعالميا من خالل قناة الجزيرة المحسوبة عمى القيادات
الرسمية القطرية ،وعممت قطر من خالل رئاستيا االستثنائية لمجمس الجامعة العربية عمى تبنى قرارات وطرح
أفكار داعمة لمحراك السوري ،كان آخرىا المقترح بإرسال قوات حفظ سالم لسوريا وىو باألساس اقتراح
قطري 2،فضال عن استطاعتيا الخروج من االجتماع بتوصية من الجامعة العربية بتقديم الدعم المالي
والسياسي والموجستي لممعارضة السورية حتى تستطيع أن تدعميا بموافقة عربية.

3

بدأ التحرك القطري من خالل الجامعة العربية باستصدار بيان بتاريخ 16أكتوبر ،2011أىم بنوده:
الوقف الفوري لمعنف ،وتشكيل لجنة عربية و ازرية برئاسة رئيس مجمس وزراء قطر ،واالتصال مع أطراف
النزاع لعقد حوار وطني ،ومن خالل رئاسة قطر لمجنة الو ازرية العربية المكمفة بالتعامل مع األزمة جاءت
المبادرة العربية لتعكس الرؤية القطرية ،فقد عممت قطر عمى خمق إجماع -أو شبو إجماع -عربي لممارسة
الكثير من الضغط عمى النظام السوري ،تمثل بداية بتعميق مشاركة الوفود السورية الرسمية في اجتماعات
مجمس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات واألجيزة التابعة ليا اعتبا ار من يوم  16نوفمبر  ،2011والى
حين قيام دمشق بالتنفيذ الكامل لتعيداتيا التي وافقت عمييا بموجب خطة العمل العربية لحل األزمة السورية،
وفي  27من الشير ذاتو أقرت الجامعة العربية مجموعة من اإلجراءات تتمخص بعقوبات اقتصادية عمى
 -1ػيِ ٟثشبهحٍٛ ،ه٠خ :كهة االالَ ٔؾ ٛاٌؾو٠خ ِؾبٌٚخ ف ٟاٌزبه٠ـ اٌوا٘ٓ ،ث١وٚد :اٌّووي اٌؼوثٌ ٟألثؾبس  ٚكهاٍخ اٌَ١بٍبد ،2013،ص
ص.558-555
ٔ -2فٌ اٌّوعغ ،ص .564- 563
ِ -3ؾّل ؽو" ،لطو أشؼٍذ اٌضٛهح اٌز١َٔٛخ ..صُ ٍ١طود ػٍ١ٌ ٝج١ب ٍٛٚه٠ب ٚأزٙذ ثبالٍز١الء ػٍٍِ ٝف اٌمع١خ اٌفٍَط١ٕ١خ"ِ ،وعغ ٍبثك.
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سورية ،كما تصاعدت حدة الخطاب السياسي الرسمي القطري ضد نظام األسد ،مثال ذلك مقولة إن رفض
دمشق التعاون مع خطة السالم العربية ىو الذي سيؤدي إلى تدويل األزمة ،كما قامت قطر بسحب سفيرىا
من سوريا ،1وذىبت إلى حد المطالبة بتدخل عسكري خارجي في جانفي  ،2012وكررت الدعوة نفسيا في
خطاب أمام األمم المتحدة في سبتمبر من نفس السنة.

2

ويعود تحالف قطر مع "اإلخوان المسممين" في سوريا إلى سنوات ،وىم مكون أساسي "لممجمس الوطني
السوري المعارض" الذي تراىن عميو قطر إلسقاط نظام بشار األسد الذي سيضعف إيران ،وىي مصمحة
تدخل في إطار التفاىم الثالثي السعودي -التركي -القطري الذي تأسس منذ  ،2009ىذا و تسعى قطر في
حال نجاح تغيير النظام السوري ،إلى تمرير أنبوب ينقل الغاز الطبيعي القطري من الخميج الفارسي عبر
سوريا إلى تركيا ،ومنيا إلى أوروبا دون المرور بمضيق ىرمز القائم تحت السيادة اإليرانية.

3

ثانيا ،الدور القطري عمى المستوى االقتصادي تجاه الحراك في سوريا:
لعبت قطر دو ار أساسيا في دعم المجموعات المسمحة ماديا بالمال والسالح  ،حيث أنفقت قطر ما
يصل إلى ثالثة مميار دوالر عمى دعم المعارضة السورية المسمحة عمى مدى ثالث سنوات األخيرة وىو يفوق
بكثير ما قدمتو أي حكومة أخرى ،4كما أن أمير قطر كان الزعيم الوحيد في المنطقة وخارجيا الذي دعا في
وقت مبكر (يناير )2012إلى تدخل عسكري عربي بيدف إنياء إراقة الدماء في سوريا ،وكرر الدعوة نفسيا
في خطاب أمام األمم المتحدة في أيمول/سبتمبر  5.2012ويتخذ دعم قطر لمحراك السوري األشكال كميا
تقريباً :الدبموماسي واإلعالمي واإلنساني والمالي والعسكري 6،كما تُعتبر الدوحة العاصمة العربية الرئيسية
المخصصة لمقاءات أحزاب المعارضة السورية ،وفي ىذا اإلطار طالب وزير الخارجية القطري -في مؤتمر

 -1ػيِ ٟثشبهحٍٛ ،ه٠خ :كهة االالَ ٔؾ ٛاٌؾو٠خ ِؾبٌٚخ ف ٟاٌزبه٠ـ اٌواِ٘ٓ ،وعغ ٍبثك ،ص ص .559-557
 -2ػجل اٌوؽّٓ أ٠بً "،لطو ٚاٌوث١غ اٌؼوثِ ،"ٟوعغ ٍبثك.
3

-Mehdi Lazar, "Qatar : quelle stratégie régionale ? De l’influence à la puissance", op-cit.
4
 فاطمة مساعٌد ،مرجع سابق ،ص.995
 جواد بخشً "،دور قطر فً التطورات السورٌة  -دراسة ثالثٌة :المال واالعالم والتدخل العسكري" ،مجلة مختارات اٌرانٌة ،القاهرة:مركز االهرامللدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة،العدد ، 9999،999:ص.99
6
 -عبد الرحمن أٌاس "،قطر والربٌع العربً" ،مرجع سابق.
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أصدقاء سوريا الذي عقد في تونس في فبراير  -2012بمساعدة المعارضة وتقديم الدعم المادي ليا ،من
خالل "منحيا أسمحة لمدفاع " .كما تحدث وزير الخارجية القطري -في اجتماع أصدقاء الشعب السوري في
باريس في أبريل  -2012عن استعداد الدول العربية لدعم الشعب السوري ماديا لمدفاع عن نفسو.
أما المصمحة القطرية الخاصة فتتمثل في قطاع الطاقة السوري ،إذ بالرغم من االستثمارات القطرية
الكبيرة في ىذا القطاع خالل السنوات الماضية ،إال أن الدوحة تنوي التوسع أكثر باالستثمار في حال تغيير
النظام الحالي في سوريا  ،من خالل تمرير أنبوب ينقل الغاز الطبيعي القطري عبر السعودية ومنيا إلى
سوريا وصوالً إلى تركيا ،ومنيا إلى أوروبا بالنياية.

1

ثالثا ،الدور قطر عمى مستوى التغطية اإلعالمية لمحراك في سوريا:
فيما يتعمق باألزمة السورية ذاتيا ،التزمت الجزيرة نسبيا الصمت خالل المرحمة األولي من الحراك
السوري تماشيا مع الموقف القطري الممتزم الحذر آنذاك ،ولكن تزايدت حدة تغطية الجزيرة لألحداث بالتزامن
مع تزايد تدىور العالقات بين البمدين ،لدرجة أن قطر كانت أول دولة تغمق سفارتيا في دمشق ،ورغم تأكيد
العاممين في القناة استقاللية سياستيا التحريرية ،فإن تكميف أحد أعضاء األسرة الحاكمة برئاسة القناة يوضح
التدخل الحكومي القطري في تغطيتيا لألحداث الجارية .2ويمكن القول أن تغطية الجزيرة ألحداث الحراك
السوري مرت بمرحمتين :األولى مرحمة التيميش وعدم االىتمام الكافي وكانت مع بداية الحراك وخالل الشير
األول منو تقريبا حيث وجيت انتقادات كثيرة لمقناة لعدم االىتمام بتغطية أحداث الحراك السوري بنفس
األسموب والطريقة التي غطت بيا أحداث الحراك التونسي والمصري والميبي ،أما المرحمة الثانية كانت بعد
حوالي شير من انطالق الحراك السوري مع اشتداد وتصاعد األحداث في سوريا وىنا بدأت القناة في تغطية
الحدث تغطية مفصمة مع التحميل والنقاش وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر  ،32012حيث استضافت قطر
1

-Mehdi Lazar ," Qatar : quelle stratégie régionale ? De l’influence à la puissance", op-cit.
2
 -مروة فكري ،مرجع سابق ،ص.99

ِ -3ؾّل ػبهف ِؾّل ػجل هللاِ ،وعغ ٍبثك ،ص.93-92
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الفصل الثاني:

المقاءات الموسعة والتي حظيت بتغطية إعالمية واسعة ،لمجموعات سورية مختمفة شممت المجمس الوطني
السوري الذي يتخذ من إسطنبول مق اًر والذي انتخب رئيسو الجديد في الدوحة وأشرف عمى تشكيل منصة
ِ
معارضة أوسع شممتو.

1

تواصل االنتقادات الموجية لدولة قطر ،و ِّ
أساسا عمى أن قطر تحتاج لمراجعة توجياتيا
المتركزة
ً
الخارجية بعد رىاناتيا الخاسرة خالل السنوات الماضية من الحراك ،وعدم أخذ نظرية االحتماالت باالعتبار،
بحسب بعض المحممين ،وبالنظر إلى خسارة عوامل رىانيا عمى جماعة اإلخوان المسممين في بمدان الحراك
العربي بما فييا سوريا وعمى الرغم أن الحراك فتح اآلفاق أمام قطر لتوسيع دورىا عبر التحالف مع تيار
اإلسالم السياسي في الدول التي شيدت الحراك ،لكنو أظير بالوقت نفسو قدرات قطر المحدودة.
كما انتقمت قطر من استراتيجية البقاء إلى استراتيجية التوسع في ظل الحراك ،وتجاىمت حقيقة
وضعيتيا ،وىي أن االنخراط المباشر في الصراعات اإلقميمية ال يتناسب مع جغرافيتيا الضيقة وكتمتيا
السكانية المحدودة ،أيضا سحب الحراك العربي من قطر من حيث لم تحتسب  -أىميتيا لموساطة كطرف
محايد في النزاعات اإلقميمية بعد اصطفافيا الجديد ،ويعني اصطفاف قطر في محور إقميمي أياً كان  -كما
أن قوتيا الناعمة التي تبنتيا عمى مدار عقد كامل واستثمرت فييا مبالغ طائمة ستتعرض إلى تحدي كبير،
حيث أصبح معارضو اإلسالميين في بمدان الحراك ومنيا سوريا بالنتيجة معارضين لقطر وأدوارىا الجديدة.

2

ويعتبر بعض الباحثين أن ِ
فشل دور قطر في األزمة السورية في إحداث تأثير مباشر أو بعيد المدى،
كما فعمت في ليبيا في وقت سابق ،إذ أظيرت التطورات التي حدثت في منتصف عام  2013مدى تراجع
الدور القطري ،ليس في سورية وحسب بل أيضاً في أرجاء الشرق األوسط كافة ،ففي ظل الصدام بين سمطة
النظام القديم الراسخة وبين العديد من المجموعات الجديدة الناشئة في الدول التي تمر بمراحل انتقالية ،أصبح

1

 فاطمة مساعٌد ،مرجع سابق ،ص.992
 -مصطفى اللباد "،قطر :أحالم كبٌرة وقدرات محدودة" ،مرجع سابق.
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الفصل الثاني:

واضحاً أن ما من العب واحد يستطيع أن يتح ّكم بوتيرة األحداث أو باتجاىيا ،كما كشفت الصراعات
المطولة والمعقّدة التي طبعت مشيد بعد الحراك العربي ،عن حدود قدرات قطر ،وفي غضون ذلك
السياسية
ّ
عكس التوتر المتزايد مع المممكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة مدى اتساع رقعة الخالفات في
المقاربات السياسية تجاه اإلخوان المسممين.
وقد تضمنت التقارير المسربة حول الدور القطري في األزمة السورية ،وفقا لمعيد أبحاث السالم في
ستوكيولم والذي يتابع إمدادات السالح إلى الداخل السوري وتيريبيا عبر المعابر الحدودية لدول الجوار
مولت قطر أكثر من
السيما المعابر التركية ،أن قطر ىي أكبر مصدر إلرسال السالح إلى سورية حيث ّ
سبعين شحنة جوية لمسالح إلى سورية عبر األراضي التركية منذ أبريل  2012حتى غاية مارس .2013
وفي ظل المزيج من الضغط اإلقميمي والدولي المتزايد عمى قطر ،تم نقل غير رسمي لمسؤولية دول الخميج
عن ممف سورية من قطر إلى سعودية في أفريل  ،2013وقد عقدت الحقا مفاوضات مضنية لتوسيع
تضم مجموعة من فصائل المعارضة ،مع
المجمس الوطني السوري في اسطنبول في ماي ،2013وىو ىيئة
ّ
تركيز خاص عمى ضم تكتّل ليبرالي يرأسو ميشيل كيمو وتدعمو حكومات غربية وعربية ،عكست ىذه
اإلضافات محاولة تقودىا السعودية لمحد من تأثير الجناح السوري لجماعة اإلخوان المسممين (الذي تدعمو
قطر) في المجمس من خالل توسيع عضويتو وتركيبتو.

1

- Kristian Coates Ulrichsen ," Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications", op-cit.
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الفصل الثاني:

المبحث الرابع :تقييم أداء الدور القطري في ظل المرحمة الراهنة من الحراك
تعد قطر نموذجا لمدولة الصغيرة الطامحة إلى لعب دور إقميمي مميز وسط بيئة إقميمية غاية في
التشابك والتعقيد ،وعمى الرغم من تصاعد الدور اإلقميمي لقطر منذ انطالق الحراك في المنطقة العربية ،إال
أن ىذا الدور في أعقاب الحراك العربي وردت عميو عدد من المالحظات ،لذا نحاول تقيم ىذا الدور من
خالل التركيز عمى النقاط الثالث التالية:
 من حيث مدى وضوح الرؤية لتصورات صانع القرار القطري. من حيث مستوى الرشادة في إحداث توازن بين األىداف والموارد.-

من حيث درجة اتساق الحركة بين الفرص والقيود.

المطمب األول :من حيث مدى وضوح الرؤية لتصورات صانع القرار القطري
يذىب أغمب الباحثين في مجال السياسة الخارجية إلى أن ىناك عالقة ارتباطيو بين التصور والسموك
وفي ىذا الصدد يقول كينيث "أن من يصنعون الق اررات التي تحدد سياسات وسموكيات األمم ،ال يتصرفون
بناء عمى الحقائق الموضوعية لمموقف بصرف النظر عما يعنيو ذلك ،ولكن بناء عمى تصوراتيم لمموقف"،1
فاألفراد يتصرفون أو يسمكون وفق موقف ما يتصورنو عن العالم المحيط بيم وليس بالضرورة أن يتطابق ىذا
التصور مع الواقع الفعمي أو الحقيقي  ،وبالتالي يجب أن نميز بين البيئة كما ندركيا أو نتصورىا وبين البيئة
كما ىي موجودة فعال وعدم المطابقة بينيما يخمق ما يسمى بـالخطأ اإلدراكي ،وعميو فإنو إذا كانت تصورات
صناع القرار لمعالم خاطئة أو غير صحيحة فإن سياساتيم تكون مختمفة وربما فاشمة ،بمعنى أخر أن عوامل
البيئة النفسية تحدد صحة ق اررات السياسية الخارجية إلى حد كبير وذلك كمما زاد تطابق تصورات وادراكات

ِ -1ؾّل اٌَ١ل ٍٍ "،ُ١صٛهح ١ٍٚ ٛ١ٌٛ٠بٍخ ِصو اٌقبهع١خ -صٛهح ٚ ٛ١ٌٛ٠اٌلٚه اٌقبهع ٟاٌّصوِ ،" ٞوعغ ٍبثك ،ص.19 -18
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الفصل الثاني:

القائد مع البيئة العممية أو كمما قل التفاوت بين التصور والواقع أي أن القرار يتخذ بناء عمى تصور وفيم
القائد السياسي لممتغيرات ذاتيا.

1

بالنسبة لمدور القطري فإنو لم ينصرف إلى مجرد تصور صانع القرار ليذا الدور الذي يقوم عمى
ضمان البقاء لتجاوز ىاجس الحجم ،إنما ضمان استمرار النمو االقتصادي واالستثمارات الضخمة والرغبة
في التمدد اإلقميمي باستخدام القوة الذكية ،بحيث عمل الشيخ حمد بشخصيتو البراغماتية عمى ترجمة ىذا
الدور انطالقا من المقومات التي يتمتع بيا النظام القطري أىمتو لمعب دور يصعب لدول أخرى عربية القيام
بو ،واذا تأممنا الخريطة اإلدراكية لتصور صانع القرار القطري سنالحظ ثمة داللتين ليذا الدور:
ميز صانعو الق ارر القطري باالنخراط الشخصي والعمَني لألمير ورئيس الوزراء ،ولحمقة
الداللة األول :ت ّ
محصالت الوساطات،
صغيرة من صانعي القرار ،ىذا إضافة إلى تخصيص موارد مالية كبيرة لمتأثير عمى
ّ
حد كبير عمى المسؤولين القطريين أن يضعوا في
وقد سيّمت ىيكمية دائرة صنع القرار الصغيرة والمركزية إلى ّ
تصرفيم معاً الموارد السياسية واالقتصادية من خالل الو ازرات والمؤسسات التي تممكيا الدولة ،وىذا ساعدىم
ّ
يتدخمون فييا ،كل ىذه العوامل تقاطعت كي تحقّق لقطر شيرة متنامية
عمى إبراز نفوذىم في المناطق التي ّ
كالعب قادر عمى اإلنجاز في الشؤون الدولية واإلقميمية لكن ما يمكن مالحظتو ىو وجود مسافة واسعة بين
الخطاب الرسمي المعبر عن الرؤية القطرية لدورىا الخارجي وبين الممارسة العممية ليذه الرؤية ،مما أحدث
فجوة بين التوجيات والتصورات من جية وبين األفعال واألدوار من جية أخرى ،حيث كان ىناك عدم تطابق
أو مزاوجة غير مالئمة بين نوايا القيادة القطرية وبين قدرات قطر الدبموماسية والبيروقراطية حيث افتقرت
قطر إلى الموارد اإلدارية والميدانية الستخدام دورىا من أجل تحقيق نتائج ممموسة.2

 -1ػلِ ٍٗ٠ؾّل اٌطب٘و" ،أّ٘١خ اٌؼٛاًِ اٌشقص١خ ف ٟاٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌغيائو٠خ ِ ،"2004/1999نووح ِبعَز١و ف ٟاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ
ٚاٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ( ،لَُ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،عبِؼخ لَٕطٕ١خ ،)2005،ص ص.23-20
2

- Kristian Coates Ulrichsen ," Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications", op-cit.
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الفصل الثاني:

الداللة الثانية :حدوث تداخل في األىمية النسبية لسمم األولويات بإعطاء أولوية لمدور اإلقميمي عمى حساب
الدور الداخمي ،حيث منحت ثروات الموارد الضخمة إلى جانب الحجم الصغير لعدد السكان األصميين،
وحرر اإلمارة من الضغوط االجتماعية  -االقتصادية
المسؤولين القطريين فسحة واسعة من حرية المناورةّ ،
التي تعاني منيا دول المجاورة األكبر في المنطقة ،ومع الوقت ترجم ىذا نفسو في شكل مصدر ميم من القوة
وعزز مكانة قطر االقميمية.1
الناعمة ّ
لكن أدت ىذه المسافة بين إدراك وأداء الدور إلى انحراف الدور عن مساره ،السيما مع بداية الحراك
العربي بتبني سياسة الكيل بمكيالين واالبتعاد عن استراتيجية تصفير المشاكل ( )Zero problemsمع
محيطيا اإلقميمي إلى التدخل في شؤون المنطقة بشكل لم يجعل ليا دو ار واحدا ،وانما مجموعة أدوار في آن
واحد ،عممت عمى تغميب المصالح عمى المبادئ.
لعبت قطر في الفترة السابقة عمى الحراك العربي دو ار بار از في تعزيز ودعم عالقاتيا مع دول المنطقة
العربية وكان ليا دور قيادي في حل العديد من األزمات ،في حين عكست الفترة التي تمت الحراك العربي
تناقضا صارخا ما بين أقصى درجات الدعم الذي قدمتو لممعارضة مقابل أقصى درجات التردي والتراجع
لألنظمة المنيارة وسقوط األنظمة السابقة ،حيث بدأت تتبمور انتقادات حادة لمسياسة القطرية ،ىذا وقد عكس
إخفاق قطر في استخدام دورىا لتحقيق نتائج ممموسة بعد الحراك مدى نقص العمق في قدراتيا الدبموماسية
المؤسسية التي أفرزتيا عمميات اتخاذ القرار الشخصانية
يات/المحصالت
التحد
االحترافية وأيضاً مدى حجم
ّ
ّ
ّ
إلى حد كبير 2،حيث تتسم السياسة الخارجية القطرية بتنوع سموكيا في مسارات عدة متباينة وقد تكون
متناقضة في كثير من األحيان ،ولعل ذلك عائد إلى ضعف مأسسة آلية صنع السياسة الخارجية ،وارتباطيا
بشكل مباشرة بالسمطة األميرية سواء بشكل شخصي ،أو بتوجيو عبر رئيس مجمس الوزراء ووزير الخارجية،

1

-Kristian Coates Ulrichsen ," Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications", op-cit.
- lbid.
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الفصل الثاني:

مما يجعل السياسة الخارجية القطرية رىناً بالعالقات الشخصية والمزاجات المسيطرة عمى المؤسسة األميرية
في الدولة.
إن ضعف المأسسة واقتران السياسة بالعالقات الشخصية صفة غالبة عمى كثير من السياسات العربية
وليست حك اًر عمى قطر فحسب ،لكن ما يميزىا في قطر اتخاذىا في كثير من الحاالت مواقف متضادة تجاه
قضية معينة بحد ذاتيا .1ولقد عكس إدراك القيادة القطرية لمبيئة العربية اإلفراط في التعاطي مع بعضيا مثل
ما حدث في إدارتيا لألزمة الميبية وتورطيا في األزمة السورية ،مقابل اإلحجام في التعامل مع الحراك
الشعبي في دول الخميج ،نتج عنو تناقض في التقدير لألوضاع في المنطقة من خالل وجود قيادة تتأرجح
التميز.
بين البراغماتية والكارزمية ورغبة في البحث عن ّ
المطمب الثاني :من حيث مستوى الرشادة في إحداث توازن بين األهداف و الموارد
يقصد بـ الرشادة في إحداث التوازن بين األىداف والموارد أن تكون األىداف المسطرة في حدود حجم
الموارد المتاحة مع االستغالل األفضل لخدمة تمك األىداف بشكل يكون العائد أكبر من التكمفة ،فمكل دولة
استراتيجيتيا الخاصة التي تضمن أىدافيا وتحمي مصالحيا الوطنية وأمنيا القومي في إطار ما يتوفر لدييا
من موارد وامكانات وعناصر مادية ومعنوية ،وأشار هارولد الزويل ( )Harold Lasswellأحد أساتذة العموم
السياسية البارزين في تحميل ىذه النقطة بأن معايير الترشيد في اتخاذ الق اررات تمتد لتشمل عدة أمور
واعتبارات أىميا :مدى وضوح فكرة اليدف من القرار ودرجة الدقة في قياس وتقييم االحتماالت المترتبة عمى
األخذ بقرار معين من بين عدة ق اررات بديمة ،ثم أخي اًر مدى القدرة عمى تطويع سبل المعرفة المتاحة في خدمة
اليدف النيائي الذي ينشده القرار ،أو بمعنى آخر فإن القرار الرشيد ىو محصمة لمتقييم المتوازن عمى قدر
اإلمكان لكل القيم المسيطرة والحقائق المتاحة والتوقعات المتعمقة بظروف المستقبل ،فواضع القرار يقيم جزءاً
 -1ػجل اٌمبكه ٔؼٕبع" ،اٌزٕبلعبد ف ٟاٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ :اٌؼاللخ ِغ ا٠واْ ّٔٛمعب ً"ِ ،زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://almezmaah.com/ar/news-print-3605.html
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ىاماً من افتراضاتو وتوقعاتو عمى أساسا تصوراتو لألوضاع في المستقبل ،مراعياً أن تكتمل لو القدرة عمى
تغيير األمور بالشكل الذي يكون المستقبل أكثر مطابقة لرغباتو وأىدافو.

1

تقوم السياسات الخارجية عمى مبدأ تحقيق المصالح عبر إدراك مصادر القوة وتبيان األىداف التي
تسعى النخب الحاكمة إلى تحقيقيا من خالل سموكيا السياسي في البيئة الدولية ،وعميو ترتبط السياسة
الخارجية بحجم مصادر القوة وحجم الطموح السياسي ،حيث تمتمك قطر موارد مالية كبيرة قادرة عمى توظيفيا
دولياً في سياسة خارجية نشطة ،إال أنيا ال تشكل وحدىا عوامل القوة في الدول المعاصرة ،وخاصة في حال
الدول ذات المساحات الصغيرة جداً ،أو ذات الموقع الجغرافي المتطرف ،أو لناحية األىداف الكبرى إقميمياً
ودولياً ،وانعكست جممة العوامل تمك (المالية الضخمة مع محدودية العوامل األخرى) عمى سموك سياسي
قطري متباين ،أو حتى متناقض في كثير من الممفات ذات الصمة بالسياسة الخارجية القطرية ،وفي عالقاتيا
البينية مع الدول األخرى .2وتعتبر لينا الخطيب مديرة برنامج اإلصالح العربي والديموقراطية في جامعة
ستانفورد إلذاعة "صوت أميركا" ،إن "الدافع األساسي لقطر ىو الطموح السياسي؛ فقطر تريد أن تظير
وكأنيا وسيط سياسي بارز (إن لم يكن األبرز) في الشرق األوسط وىذا الطموح يحفز قطر عمى محاولة
التدخل في أي صراع يحصل في المنطقة ،إضافة إلى محاولة التأثير عمى العمميات السياسية والالعبين
فييا ،وال سيما اآلن في الدول التي تواجو تحوالت".

3

لكن ثمة من يعتبر أن خمال أصاب العالقة بين األىداف والموارد المتاحة لدولة قطر في الفترة التي
أعقبت الحراك العربي ،حيث توخت القيادة القطرية أىدافا عريضة وواسعة لمدور الخارجي القطري يتطمب
تحقيقيا قدر كبير من الموارد ليست بالضرورة مادية والتي لم تكن متاحة لقطر كمصالح السمعة والمكانة

ِ -1ؾّل اٌجقبه" ،ٞارقبم لواهاد اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ "ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو: ٟٔٚ
http://bukharimailru.blogspot.com/2009/08/blog-post_17.html

 -2ػجل اٌمبكه ٔؼٕبع" ،اٌزٕبلعبد ف ٟاٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ اٌمطو٠خ :اٌؼاللخ ِغ ا٠واْ ّٔٛمعب ً"ِ ،وعغ ٍبثك.
١٘ ٍَٟ١ٍ -3الهِ "،ٞبما ٚهاء اٌَقبء اٌمطو ٞػٍ ٝاٌوث١غ اٌؼوثٟ؟"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ

http://www.alhurra.com/content/qatar-pouring-money-supporting-arab-spring/223354.html
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مثال ،وكانت الموارد المادية أكبر من المكانة مما أغراىا عمى تبني سياسات توسعية في المنطقة ،بل سعت
القيادة فييا إلى تعظيم ىذه الموارد بتحويميا إلى قدرات ،بمعنى أن قدرات قطر أصبحت أكبر من الحجم
الفعمي لمموارد المادية والمعنوية المتاحة وأصبح استثمار تمك القدرات في صالح قضايا عربية تتسم بعدم
اليقين ،ما قد يكون االستثمار فييا مخاطرة ،مثل المميارات التي أنفقت عمى الحراك العربي دون ضمانات،
وقد يكون قرار تسميم السمطة لمشيخ تميم يندرج في إطار تصحيح الصورة والحد من االندفاع واعادة االعتبار
لدولة قطر كوسيط محايد.
كان يبدو لصانع القرار القطري في بداية الحراك أن مكاسب السياسة القطرية عربيا كبيرة جدا مقابل
تكمفة أقل (ال يمكن حساب العائد والتكمفة عمى أسس مادية صرفة) ،لكن تطورات الوضع بالمنطقة أثبت
عكس ذلك ،حيث ىذه التكمفة لم يكن وراءىا عائدا ممموسا ،خاصة بعد سقوط نظام مرسي في مصر وتغيير
قادة المعارضة السورية الموالية لقطر بأخرى مقربة من الدوائر السعودية واألزمة السياسية في تونس وتردي
الوضع األمني واحتقان الوضع األمني الداخمي الميبي.

1

المطمب الثالث :من حيث درجة اتساق الحركة بين الفرص و القيود
يقصد بالتقدير الجيد "لمفرص والقيود" القدرة عمى تفيم الفرص المتاحة أمام صانع السياسة
الخارجية ،والقيود المفروضة عميو أو تمك التي يمكن أن تعرقل حركتو في وضعيا الصحيح ،وقد ِّ
فضل
بعض المنظِّرين الذين ُيعنون بدراسة سموك السياسة الخارجية التركيز عمى كيفية استجابة الدول لمقيود التي
تَ ِ
فرضيا أو الفرص التي توفِّرىا البيئة الدولية  ،فبدالً من النظر إلى خيارات السياسة الخارجية لمدول عمى
المحمِّمون تحديد خصائص البيئة الدولية التي قد تؤدي إلى نتائج ُمعيَّنة
أنيا غير َمحدودةُ ،يحاول ىؤالء ُ
يتحدث عنيا صانع القرار ،وي ِ
بغض النظر عن التصرفات واألفعال التي َّ
ِّ
مكن استبعاد بعض خيارات السياسة
ُ

 -1فبغّخ َِبػ١لِ ،وعغ ٍبثك ،ص54
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أيضا  -بتطبيق ىذا النموذج
الخارجية لمدول
ً
ويمكنو ً
المحدودة وموقعيا الجغرافي ،وغيره ُ
استنادا إلى قدراتيا َ
 مقارنة سموك الدول حسب الفرص المتاحة ليا أو القيود المفروضة عمييا؛ ألن تمك الفرص والقيود تختمفِ
أيضا طبقًا
من دولة إلى أخرى ،كذلك فإن القدرات التكيفيَّة لمدولة ال تَختمف فحسب طبقًا لمقدراتيا ولكن ً
إلراداتيا 1.ففي ظل تشابك المصالح عالميًّا واقميميًّا ،وتالشي الحدود بين الداخل والخارج ،والتأثير الكبير
المتبادل بينيما لم يعد في إمكان أية دولة حماية مصالحيا العميا في عزلة عن محيطيا الخارجي ،ودون
القيام بدور في ىذا المحيط بدافع حماية مصالحيا ،وتقميص التأثيرات السمبية ليذا المحيط عمى تمك
المصالح ،وتعظيم الفرص المتاحة بو لتحقيقيا ،2حيث أفسحت التطورات التي شيدتيا المنطقة العربية المجال
أمام دول عربية أخرى بخالف القوى المييمنة التقميدية ،مثل السعودية ومصر ،وبصورة أقل سوريا ،لمقيام
بأدوار أكثر تأثي ار وفاعمية في الشؤون اإلقميمية ،وتعد قطر مثاال بار از لدولة صغيرة تمارس دو ار فاعال عمى
المستوي اإلقميمي ،حيث استطاعت استغالل الفرصة والقيام بدور نشط في المنطقة ،مع مالحظة أنيا لعبت
دو ار ميما في  -مجال الوساطة -خالل الفترة السابقة عمى الحراك العربي.
في ىذا السياق يعتقد سايمون هندرسون ) ،(Simon Hendersonوىو خبير في معيد واشنطن
ومدير برنامج الخميج وسياسة الطاقة "أن قطر تستغل الفرص المتاحة لمتأثير ويقول إنيا ترى مصر التي
كانت في السابق تقوم بدور قيادي في المنطقة ،تعاني من عجز في مخزونات الطاقة وليس لدييا المال
الالزم ألداء دور كبير جدا اآلن ،أما السعودية فمع أن لدييا المال لذلك ،إال أن الممك الذي يحكميا كبير
جدا في العمر وليس لديو الطاقة الالزمة لممحافظة عمى دور قيادي بارز ،لذا فإن قطر تتنافس بالتحديد مع
السعودية لتحقيق نفوذ دبموماسي وسياسي أكبر في الشرق األوسط".

3

ِ -1ؾّل أؽّل ػٍِ ٟفزّٔ" ،ٟبمط صٕغ اٌَ١بٍخ اٌقبهع١خ"ِ .زٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.alukah.net/culture/0/61980
ِ -2ؾّٛك عجو" ،اٌجؾش ػٓ اٌّىبٔخ :اشىبٌ١خ اٌلٚه اٌقبهع ٟاٌّصوِ ."ٞزٛفو ػٍ ٝاٌواثػ االٌىزو:ٟٔٚ
http://www.acrseg.org/13314

١٘ ٍَٟ١ٍ -3الهِ "،ٞبما ٚهاء اٌَقبء اٌمطو ٞػٍ ٝاٌوث١غ اٌؼوثٟ؟"ِ ،وعغ ٍبثك.
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لكن في المقابل ىناك من يعتقد أن السياسة القطرية تبدو في الفترة السابقة لمحراك العربي استيانت
بالقيود ولم تقدرىا التقدير الصحيح ،بفعل االختالالت التي تقف أمام تنامي الدور اإلقميمي ( اختالالت
جغرافية ،ديمغرافية ،عسكرية ،اقتصادية) ،وذلك من فرط الثقة في اإلمكانيات المادية التي توفرىا عوائد
صادرات النفط.
تجسد سوء التقدير لمفرص والقيود بشكل كبير مع انطالق الحراك العربي الذي شجع دولة قطر
لالندفاع نحو االنخراط المفرط في دعم إسقاط األنظمة العربية الواحد تمو اآلخر ،ولم تقدر القيادة السياسية
القطرية في ىذه الفترة أن دورىا لم يكن مقبوال بالقدر الكافي ،فوقعت بذلك في تناقض مع بعض الدول
العربية ،ولم تقدر أيضا القيود الدولية رغم إدراكيا الواضح ليا فكانت النتيجة ،التضحية بالسمطة إلعطاء
االنطباع أن الدولة باتجاه إحداث تغيير يسمح لمجيل الجديد من ممارسة السمطة وتجاوز حالة "عدم الرضا"
اإلقميميون أن قطر تبالغ في مقاربتيا وازداد
في سبيل االحتفاظ بالدور اإلقميمي المستقل ،حيث رأى الالعبون
ّ
التشكيك في دوافع قطر السياسية ،وقد سعت القيادة القطرية الجديدة التي استممت سدة الحكم في
جوان 2013لتأقمم مع ىذا الواقع عبر العودة إلى اعتماد سياسة خارجية أكثر براغماتية ومعالجة تداعيات
دعميا لمحركات اإلسالمية في المنطقة .وىنا يعتقد برنارد ىيكل وىو أستاذ دراسات الشرق األدنى في جامعة
برينستون" أن سياسة قطر مدفوعة بشكل كامل تقريبا من قبل األمير ،وتيدف إلى إبراز أىمية قطر في
المنطقة عن طريق لعب دور أساسي في الوساطة والدعم والرعاية لقوى سياسية مختمفة ،وال سيما حركة
اإلخوان المسممين التي تدعميا قطر منذ الخمسينات ".ومع ذلك ،يرفض األستاذ ىيكل فكرة أن قطر تسعى
لنشر أي نوع من التطرف اإلسالمي ،ويقول "أعتقد أنيا تفعل ذلك انطالقا مما تراه براغماتيا بالنسبة
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لمصالحيا القومية ،وىو أن يكون ليا صالت قوية جدا مع القوى السياسية القوية في أنحاء المنطقة ،ومن ثَم
أن تبدو من خالليا أكثر أىمية بالنسبة لمعالم الخارجي".1
بناء عمى ما سبق عرضو يمكن القول أنو رغم قدرة قطر حتى اآلن عمى التغمب عمى الفجوة بين
عناصر القوة التي تمتمكيا والدور الذي تقوم بو من خالل سياسات القوة الذكية ،فإن قدرتيا عمى تجنب
سمبيات تمك الفجوة ومواصمة ممارستيا لمقوة عمى النحو الذي تتبعو خالل المرحمة الحالية ،يرد عمييما عدد
من القيود:
 يتعمق القيد األول بالقوة العسكرية المحدودة لقطر ،والتي تعيق قدرتيا عمى التدخل بشكل أحادي الجانب،رغم أنو لم يتعين عمييا حتى اآلن المشاركة في أي عمل عسكري خارج نطاق تحالف عربي أو دولي .وعمى
الجانب اآلخر ،فإن غياب القوة الصمبة وتحديدا العسكرية ،يمنع قطر من القيام بمخاطرات عسكرية ويجبرىا
عمى االعتماد عمى الطرق غير العسكرية لمتدخل ،وفي الوقت الحالي يبدو أن قطر ليا مصمحة قوية في
تطوير ىيكل إقميمي لمقوة من خالل التكامل االقتصادي وتحقيق االستقرار في المنطقة ،ال تشكل فيو القوة
العسكرية عامال محددا لمييمنة ،ومثل ىذا الييكل الذي يتفوق فيو النفوذ االقتصادي واإلعالمي عمى القوة
العسكرية سوف يسيل عمى قطر ممارسة الدور والقيادة .
 يتعمق القيد الثاني بالسعودية ،فيناك منافسة واضحة عمى الدور اإلقميمي بين قطر والسعودية ،ومنالمحتمل أن تتزايد حدة ىذه المنافسة خالل السنوات القادمة ،قد ال يكون لألمر انعكاسا عمى أمن المنطقة،
حيث تحظي قطر بعالقات تجارية قوية مع كل من السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،كما أن توسع
التعاون االقتصادي العربي من خالل مجمس التعاون الخميجي عمى وجو التحديد ،يجعل إمكانية نشوب نزاع
بين ىذه الدول أم ار بعيدا لمغاية.
١٘ ٍَٟ١ٍ -1الهِ "،ٞبما ٚهاء اٌَقبء اٌمطو ٞػٍ ٝاٌوث١غ اٌؼوثٟ؟"ِ ،وعغ ٍبثك.
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إن إيجاد ثقل موازن لمنفوذ السعودي في المنطقة العربية ،في صورة منافس صديق ،يحمل معو إمكانية
التخفيف من حدة التوجيات المثيرة لمقمق ،مثل انتشار السياسات الرجعية والمواقف المعادية إليران ،وألن
المنافسة بين قطر والسعودية عمى النفوذ السياسي واالقتصادي ،وليس عمى األرض والموارد أو الييمنة
العسكرية ،وألن ىذه المنافسة ال تميل إلى العداء فميس ىناك ما يدعو إلى االعتقاد بأنيا سوف تتسبب في
إثارة العنف ،ومع ذلك فإنو من مصمحة قطر توضيح كيف تستطيع تأكيد دورىا الجديد بصورة بناءة ،وفي
الوقت نفسو االحتفاظ بعالقات طيبة مع جوارىا ومنافسييا.

َ٠ -1به اٌمطبهٔخِ ،وعغ ٍبثك ،ص ص.4-3
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تفاعالت السياسية الخارجية القطرية تجاه بلدان الحراك العربي

الفصل الثاني:

خالصة الفصل الثاني:
ما يمكن استخالصو من العرض السابق لتفاعالت السياسة الخارجية القطرية في الحراك الراىن الذي
تشيده المنطقة العربية:
 يمكن تقسيم الدول العربية المتأثرة باألحداث الحاصمة في المنطقة إلى ثالث مجموعات:*المجموعة االولى :دول الحراك السممي (تونس ،مصر) تجسد مشيد االنتقال السممي الناجح.
*المجموعة الثانية :دول الحراك غير سممي (ليبيا ،سوريا ،اليمن) وىو مشيد االحتجاج المدعوم خارجيا كالتجربة
الميبية ومشيد االحتجاج المفضي الى تسويات توافقية كالتجربة اليمنية.
*المجموعة الثالثة :دول اإلصالح الذاتي( االردن المغرب دول مجمس تعاون الخميجي) وىي الدول التي
استخدمت الفكر االستباقي في التعامل مع االحتجاجات المطالبة باإلصالح والتغير.
 كما يتضح من خالل تحميل الدور القطري أنو بعد فترة ّأولية من الحيطة والحذر عند بداية الحراك العربيأواخر عام  ،2010أدرك قادة قطر المالمح الناشئة لمحراك المتصاعدة في شمال أفريقيا والشرق األوسط ،وعمى
وتدخمي بشكل
أساس ذلك تم تعديل السياسة الخارجية بشكل براغماتي ،الذي مكن قطر من ممارسة دور عمني
ّ
توجيات التغيير ق ار ًار
استثنائي أثناء المراحل األولى لألحداث في المنطقة ،فكان قرار المسؤولين القطريين ّ
بتبني ّ
فريداً بين دول المنطقة التي قاومت الضغوط الشعبية التي أطمقيا الحراك العربي ،والتي أروا أنيا خطيرة
بطبيعتيا.
التدخل بشكل
 عكست سياسات قطر تقييماً دقيقاً لمصالحيا في مختمف البمدان التي تشيد الحراك ،فسعت إلىّ
مباشر وغير مباشر في ليبيا وسورية بذريعة البحث عن حمول عربية لممشاكل العربية ،ووفّرت مساعدات
اقتصادية في تونس ومصر ،إال أن قطر اقتصرت عمى التنسيق الحذر مع دول مجمس التعاون الخميجي إلعادة
إرساء النظام السياسي في البحرين واليمن ،معترفةً بالنفوذ األكبر لممممكة العربية السعودية في ىذه البمدان،
والتيديد المحتمل الذي قد يش ّكمو الحراك الناجح في الخميج لالستقرار قرب حدودىا.
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تمهيد:
سعت النخبة الحاكمة في قطر إلى تثبيت مكانة الدولة في محيطيا اإلقميمي  ،فعند تتبع دورىا
الخارجي خالؿ السنوات األخيرة ندرؾ حجـ اإلنجاز الذي تحقؽ خاصة في إطار رؤية كمية لحركية السياسة
الخارجية وتأقمميا مع المتغيرات الدولية واإلقميمية ،خاصة وأف السياسة الخارجية القطرية ليا مرتكزات ىامة
شكمت عمى إثرىا حاالت جديدة لمتعامؿ مع الواقع العربي بكافة متغيراتو ،بؿ أصبحت عامالً في قضايا
إقميمية ودولية ،وذلؾ ما أوجب رصد ومتابعة أي تغير يط أر عمى ىذه السياسة ومنطؽ تعامميا مع متغيرات
المنطقة في ظؿ تداعيات الحراؾ العربي ،مف خالؿ استعراض حالة عالقات قطر مع الفاعميف األساسييف
عمى الصعيد اإلقميمي والدولي بعد الحراؾ العربي ،مع محاولة تحديد األفاؽ المستقبمية ليذا الدور.
وعميو تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالث مباحث ىي:
المبحث األوؿ :تداعيات الحراؾ العربي عمى تفاعالت سياسة قطر اإلقميمية.
المبحث الثاني :تداعيات الحراؾ العربي عمى عالقات قطر مع القوى الدولية.
المبحث الثالث :المسارات المستقبمية لمدور القطري في ظؿ تداعيات الحراؾ العربي .
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المبحث األول :تداعيات الحراك العربي عمى تفاعالت سياسة قطر اإلقميمية
حاولت القيادة القطرية اإلستفادة مف التطورات والتغيرات الحادثة في العالـ العربي لصالحيا مف أجؿ
تكريس نفسيا كقوة إقميمية فاعمة في المنطقة ،لكف المتغيرات التي طرأت بعد تولي أمير دولة قطر تميـ بف
حمد آؿ ثاني مقاليد حكـ البالد ،أعادت رسـ المشيد الجيوسياسي والتوازنات اإلقميمية؛ فعزؿ الرئيس المصري
محمد مرسي ،وتصاعد التوترات والصراعات في ليبيا ،وتمدد تنظيـ الدولة اإلسالمية في المنطقة واستيالؤه
عمى مناطؽ جغرافية واسعة في كؿ مف سوريا والعراؽ ،والحرب اإلسرائيمية األخيرة عمى قطاع غزة ،كؿ تمؾ
األحداث جعمت القيادة القطرية تضبط سياستيا الخارجية في ما يخص طريقة تعاطييا مع التطورات الجارية
في المنطقة ،ودينامية التعامؿ مع المستجدات عمى الصعيد اإلقميمي.

1

المطمب األول :أثر الحراك العربي عمى العالقات القطرية  -العربية
أدت األحداث التي تشيدىا المنطقة العربية في ظؿ الحراؾ العربي إلى تغير موازيف القوى في
المنطقة ،الذي دفع السياسة الخارجية لدولة قطر بإحداث تحوالت في تعامميا مع محيطيا الجيوسياسي ،فبعد
أف اتسمت سياسة الدولة الخارجية بالوساطة والحياد خالؿ العقد األوؿ مف األلفية الثالثة تحوؿ مسارىا بعد
مؤيدا لمحراؾ في
انطالؽ الحراؾ العربي لتدخؿ في طور التأثير ،وذلؾ بعد تبني صانع القرار القطري موقفًا ً
المنطقة العربية ،ونظرا لطبٌعة الدور اإلقلٌمً الذي تسعى الدوحة أن تلعبه ،والذي إنبنت علٌه مجمل
سٌاساتها الخارجٌة ،2مف أجؿ ممارسة أدوار طالئعية في المنظومة اإلقميمية عمى الصعيد الخميجي والعربي
خاصة في ظؿ الحراؾ العربي الراىف ،ما يستوجب البحث في العالقات القطرية – العربية في ظؿ تداعيات
الحراؾ.

 -1جًال ػثذ هللا" ،انطٛاضح انخارجٛح انمطرٚح :إػادج ذٕج ّٛأو ضثظ نإلٚماع؟" ،انذٔدح :يركس انجسٚرج نهذراضاخ ،ذشر ٍٚاألٔل  ،2014ص.2
 -2طارق ػصًاٌ "،شٕراخ ٔشٕراخ يضادج :ف ٙذذٕالخ انُظاو االله ًٙٛانؼرت ،" ٙانذٔدح  :يركس انجسٚرج نهذراضاخ ،اغططص ،2014ص.5
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أوال :العالقات القطرية  -الخميجية
يعتبر تنامي دور مجمس التعاوف الخميجي أىـ المستجدات اإلقميمية التي كشؼ عنيا الحراؾ العربي،
فبينما كاف المجمس معنيا باألساس بتطورات عالقاتو البينية ومستجدات عالقات دولو مع كؿ مف العراؽ
وايراف ،أصبح نشطا وأكثر فاعمية في ظؿ األحداث والتطورات التي تشيدىا المنطقة العربية منذ انطالؽ
الحراؾ 1.و كانت المقاربة القطرية والتي تنضوي تحت القيادة الجماعية لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي مختمفة
تماماً عف األحادية التي ميزت سياسات قطر في أماكف أخرى ،ويعود ذلؾ في جزء كبير منو إلى أف الحراؾ
التي شيدتو منطقة شماؿ أفريقيا لـ يمثؿ تيديداً مادياً أو إيديولوجياً لممصالح القطرية مثمما فعمت الحراؾ ضد
أسرة حاكمة خميجية مجاورة ال تبعد سوى خمسة وعشريف ميالً قبالة الساحؿ الغربي لدولة قطر ،إذ كاف مف
شأف تقديـ أي تنازالت عميقة بشأف اإلصالح السياسي مف جانب النخبة البحرينية الحاكمة ،التي يمكف القوؿ
إنيا تشكؿ الحمقة األضعؼ في سمسمة الممكيات الخميجية ،أف ييدد بتشجيع حركات المعارضة في دوؿ
مجمس التعاوف الخميجي األخرى ،ويخؿ بالتوازف الطائفي الدقيؽ بيف مجموعة المصالح السنية – الشيعية،
وازدادت محدودية ىامش المناورة بالنسبة إلى قطر بسبب األىمية الكبرى التي أضفتيا المممكة العربية
السعودية عمى مسألة الحفاظ عمى االستقرار في البحريف كجزء مف الصراع مع إيراف عمى السيادة اإلقميمية،
وكاف السعوديوف قد مارسوا نفوذاً سياسياً واقتصادياً كبي اًر عمى الجوار مف الدوؿ الصغيرة قبؿ فترة طويمة مف
بداية الحراؾ العربي.

2

ويمكف مالحظة وجود مؤشرات مماثمة تقريباً في اليمف فعمى غرار البحريف ،كاف اليمف يمثؿ مصمحة
جيواستراتيجية وسياسية خاصة بالنسبة إلى المممكة العربية السعودية ،وقد حافظت المممكة عمى اىتماميا
الشديد بالشؤوف الداخمية لميمف ،وذلؾ لمحيمولة دوف بروز منافس قوي ليا في شبو الجزيرة العربية ،وضماف
استعراض وادامة النفوذ السعودي ،وخالؿ فترة تولي ولي العيد األمير سمطاف بف عبد العزيز آؿ سعود
 -1يؼرس ضاليح" ،انصؼٕد  :انرًذد اإلله ًٙٛنًجهص انرؼأٌ انخهٛج ،"ٙانطٛاضح انذٔنٛح ،انماْرج :يؤضطح األْراو ،انؼذد ،185انًجهذٕٚ ،46نٕٛ
 ،2011ص.80
-Kristian Coates Ulrichsen , "Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications", op-cit.
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منصب وزير الدفاع عمى مدى خمسة عقود ( ،)2011-1962مارس تأثي اًر مييمناً عمى العالقات السعودية
 اليمنية ،التي اتسمت باالتصاالت غير الرسمية والشخصية بقدر ما اتسمت بالنشاطات الرسمية بيفالدولتيف ،1وكانت التدفقات المالية السعودية عمى النخب السياسية الرئيسة في اليمف عابرة وغير متوقعة في
أحسف األحواؿ ،حيث كاف يتـ تحديدىا بصورة وثيقة عبر مصادر المعمومات الشخصية لألمير سمطاف ولـ
يتـ قط إضفاء الطابع المؤسسي عمييا بصورة صحيحة.

2

يمكف القوؿ أنو في اليمف والبحريف حدت مستويات التأثير السعودي الموجودة أصالً مف قدرة قطر
عمى صياغة وتنفيذ سياسات تختمؼ كثي اًر عف نيج السعودية ،فمع انطالؽ مظاىرات حاشدة ضد حكـ
الرئيس عمي عبد اهلل صالح القابع في السمطة منذ ثالثة وثالثيف عاماً في العاصمة صنعاء في فيفري
 ،2011سرعاف ما انتشرت إلى بقية المدف والبمدات في جميع أنحاء اليمف ،طالب مئات اآلالؼ مف
فور ،وازداد تصميميـ جرأة بسبب االنشقاقات التي شيدتيا النخبة حيث
المتظاىريف الرئيس صالح بالتنحي اً
تفتتت الدوائر السياسية والقبمية والعسكرية التي كانت تحيط بالرئيس صالح ،وفي تصرؼ جماعي اقترح
مجمس التعاوف الخميجي بدء انتقاؿ سياسي مف شأنو إخراج الرئيس صالح مف السمطة في عممية مرتبة مف
ىرـ السمطة إلى أسفميا وتقودىا النخبة ،بيد أف خطة مجمس التعاوف الخميجي خمت مف أي مكاف لمحراؾ
الشعبي المؤيدة لمديمقراطية التي ظيرت بشكؿ غير متوقع لتتحدى الوضع الراىف في اليمف وتغيره تماماً،
بدالً مف ذلؾ ،ظمت الخطة متشبثة بدعـ الجيات السياسية الفاعمة الثابتة والمألوفة ،حيث سعى قادة دوؿ
مجمس التعاوف لمسيطرة عمى الجماىير المحتشدة وتوجيو عممية االنتقاؿ إلى مرحمة ما بعد الرئيس صالح.3
ومع ذلؾ فقد تـ توجيو السياؽ العاـ لمسياسة القطرية في اليمف مف خالؿ الجيد الجماعي لدوؿ مجمس

1

- Ginny Hill and Gerd Nonneman, "Yemen, Saudi Arabia, and the Gulf States: Elite Politics, Street Protests and
Regional Diplomacy" , Chatham House Briefing Paper,9 May 2011.
2
- Anders Holmen Gulbrandsen, "Bridging the Gulf: Qatari Business Diplomacy and Conflict Mediation",
Unpublished MA Thesis,) Georgetown University, 2010(,p40.
3
- Christopher Boucek and Mara Revkin, "The Unravelling of the Salih Regime in Yemen", opinion editorial, CTC
Sentinel, March 31, 2011 . available at :
https://www.ctc.usma.edu/posts/the-unraveling-of-the-salih-regime-in-yemen
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التعاوف الخميجي ،بما يتفؽ مع السياسة القطرية تجاه البحريف في الفترة نفسيا ،وفي مجمس التعاوف الخميجي
بقيت قطر ناشطة لكف حفاظيا عمى عالقات جيدة مع ايراف (أقمو حتى بداية الحراؾ في سورية) كاف يقمؽ
السعودية واإلمارات ،فالجانباف يعانياف توترات منذ زمف بعيد مع ىذه الدولة 1.إال أنو في حدث ىو األوؿ مف
عاما -سحبت ثالث دوؿ
نوعو  -منذ تأسيس مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية قبؿ أكثر مف ثالثيف ً
خميجية ىي :السعودية واإلمارات والبحريف سفراءىا مف الدوحة في الخامس مف مارس  ،2014وعممت ىذا
القرار في بياف مشترؾ صدر عنيا ،بتدخؿ قطر في شؤوف دوؿ الخميج الداخمية ما يؤدي إلى تيديد االستقرار
األمني والسياسي لتمؾ الدوؿ.2
شكل يبين أزمة سحب السفراء من الدوحة( شكل رقم)70

المصدر :جماؿ عبد اهلل" ،أزمة سحب السفراء مف الدوحة :البواعث والتداعيات" ،الدوحة :مركز الجزيرة لمدراسات14،مارس ،2014ص.2

 -1ػثذ انردًٍ أٚاش" ،لطر ٔانرتٛغ انؼرت ،"ٙيرجغ ضاتك.
 -2جًال ػثذ هللا" ،أزيح ضذة انطفراء يٍ انذٔدح :انثٕاػس ٔانرذاػٛاخ" ،انذٔدح :يركس انجسٚرج نهذراضاخ14 ،يارش ،2014ص.2
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تأتي ىذه األزمة الدبموماسية غير المألوفة في منطقة الخميج ،السيما بيف الدوؿ األعضاء في منظومة
مجمس التعاوف الخميجي في سياؽ التطورات اإلقميمية التي تشيدىا المنطقة ،والتي ُيعتبر أىميا األحداث
الجارية في جميورية مصر العربية بعد وصوؿ عبد الفتاح السيسي لمسمطة في الثالث مف جويمية ،2013
بعد االطاحة بحكـ إحدى حركات التيار اإلسالمي "اإلخواف المسمميف" الذيف استمموا السمطة وفؽ ما أفرزتو
نتائج صناديؽ االقتراع بعد مشاركة واسعة مف كافة شرائح المجتمع المصري ،والقراءة األولى ليذا التصعيد
مف قبؿ حكومات الدوؿ الخميجية الثالث ،وفي ىذا التوقيت تكشؼ عف سعي ىذه الدوؿ لمحد مف التأثير
القَطري واضح المعالـ في بعض الممفات المحورية في منطقة الشرؽ األوسط ،ال سيما الممؼ المصري،
ورغبة المممكة العربية السعودية بالدرجة األولى ومف بعدىا اإلمارات العربية المتحدة في العمؿ بجدية عمى
اجتياز مرحمة الحراؾ العربي 1.وكادت ىذه األزمة أف تؤثر بعمؽ عمى أداء منظومة مجمس التعاوف
الخميجي ،بعد أف زعزعت الثقة بيف أعضائو ،ذلؾ أنو ومنذ إنشاء ىذه المنظومة اإلقميمية والسعودية تسعى
إلى الييمنة عمييا رغـ أف التفاعالت اإلقميمية والدولية أدت إلى تغير التوازنات والمفاىيـ عمى حد سواء،
ومف ىذا المنطمؽ يأتي رفض الدوؿ الصغيرة في المنظومة الخميجية أف تُممى عمييا سياسات الدولة كبرى ،
وىذا ما يمكف رصده في ىذا السياؽ؛ حيث لـ تح ُذ دولة الكويت وسمطنة ُعماف حذو السعودية واالمارات
مؤشر عمى رفض
ًا
والبحريف في سحب سفرائيا مف قطر ،ومف البدييي أف موقؼ ىاتيف الدولتيف يمثؿ
االنسياؽ لمموقؼ السعودي ،ويبرز وجود نوع مف االنشقاؽ داخؿ المنظومة الخميجية ما يؤدي إلى عدـ القدرة
عمى اتخاذ قرار خميجي موحد.

2

وفي ىذا السياؽ يمكف الخروج بالنتائج االتية:
سمبا عمى مستقبؿ كينونة منظومة مجمس التعاوف لدوؿ الخميج
 إف ىذه األزمة واف كانت ستمقي بظالليا ًالعربية ،إالَّ أنو مف المتوقع أف تخرج دولة قطر منيا أكثر قوة ،ال سيما أف ىناؾ شرائح كبيرة في المجتمعات
 -1جًال ػثذ هللا" ،أزيح ضذة انطفراء يٍ انذٔدح :انثٕاػس ٔانرذاػٛاخ" ،انذٔدح :يركس انجسٚرج نهذراضاخ14 ،يارش ،2014ص.3
َ -2فص انًرجغ ،ص.4
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أساسا
تحديدا ال ترى أف اتخاذ خطوة سحب السفراء تصب في مصمحة الشعوب ،التي تربطيا
الخميجية
ً
ً
روابط القربى والنسب "القبيمة والعائمة الواحدة" ،كما أنو في بداية الحراؾ كاف الرأي العاـ العربي يتعاطؼ
عموما مع السياسات التي تتبناىا قطر في ما يخص دعـ خيارات الشعوب في تقرير مصيرىا ،ال سيما في
ً
الدوؿ التي شيدت حراؾ سياسي كمصر وتونس وليبيا واليمف؛
 إف انسحاب أي دولة عضو مف مجمس التعاوف الخميجي كنتيجة لعدـ توافؽ سياسات دولو سيؤدي دوفأدنى شؾ إلى تصدعو ومف ثـ إلى تفككو ،ال سيما أف المجمس يمر بمرحمة غير مستقرة بعد طرح السعودية
لمشروع االتحاد الذي لقي الرفض مف قبؿ سمطنة ُعماف ،بؿ وتيديدىا باالنسحاب منو في حاؿ تـ اعتماد
المشروع؛
نظر لتمتعيا
 ستبقى لقطر أىمية بالغة كالعب وفاعؿ ووسيط في كؿ ما يتعمؽ بػ" اإلسالـ السياسي"ً ،ابعالقات جيدة مع مكونات ىذا التيار في دوؿ الحراؾ العربي؛
 إف رغبة السعودية في استيعاب قطر وضميا تحت نفوذىا يوازيو إرادتيا تشكيؿ جبية موحدة لمواجيةالجار الشرقي "إيراف" ،وفي ىذا الصدد تقؼ كؿ مف سمطنة ُعماف ودولة قطر موقؼ الممانع مف ىذا التوجو؛
حيث بقيت الدولتاف حريصتيف عمى إقامة عالقات حسف جوار مع إيراف ،رغـ تشنج العالقات بيف السعودية
وايراف؛
 يبقى الموقفاف :السعودي والقطري متطابقيف إلى حد كبير فيما يتعمؽ بدعـ المعارضة السورية ،وافشاؿجيود ومحاوالت النظاـ السوري في التصدي لممعارضة ،ذلؾ أف مصالح كال البمديف تصب في ىذا االتجاه.
وعميوُ ،يتوقع أف يستمر الطرفاف في تقديـ الدعـ المادي والعسكري لألطراؼ التي يؤيدانيا مف أطراؼ
المعارضة السورية.1

 -1جًال ػثذ هللا ،يرجغ ضاتك ،ص.6
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وفي االتفاؽ الخميجي الذي تـ التوصؿ إليو خالؿ قمة استثنائية عقدت في الرياض17
نوفمبر ،2014في ظؿ احتداـ األزمات اإلقميمية والمخاوؼ مف المتطرفيف والحرب ضد تنظيـ "داعش" في
العراؽ وفي سوريا ،جاء قرار إعادة السفراء الثالثة بعد ثمانية أشير مف الغياب عف الدوحة ،نتيجة لجيود
وساطة قادىا أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح ،1ىذا القرار يدؿ عمى أنو يصعب استم ارر االنقساـ
بيف دوؿ مجمس التعاوف وألنو العتبارات تتعمؽ بالشرعية السياسية يصعب عمى نظاـ الحكـ الجديد في قطر
االستمرار في ىذا النيج ،حيث كاف ىناؾ سعي قطري عمى المصالحة وقد سمكت الدولة في سياؽ ذلؾ مف
أجؿ عودة السفراء بسرعة سواء مف خالؿ الوساطة الكويتية أو مف خالؿ المحاولة غير الموفقة لمرئيس
األمريكي باراك أوباما ) (Barack Obamaأو مف خالؿ ممكي األردف والمغرب أو أثناء المقاء بيف الشيخ تميـ
بوزير الخارجية األمريكي في الجزائر 2.حيث شكؿ قرار سحب السفراء مخاوؼ عمى قطر ،كاف أبرزىا
تيديدىا باالنحصار والعزلة عف محيطيا الخميجي ،عمى األقؿ مع ثالث دوؿ ىامة ورئيسية ،وحمؿ مؤشرات
عمى تشكؿ عالقات خميجية مف نوع خاص مع مصر ،وما يشبو محو ار إقميميا مواجيا لمحور قطر تركيا
إيراف ،وكاف مضي الدوحة في سياساتيا المعاندة معناه تكثيؼ وتعميؽ ىذا المحور ،بما لو مف تأثير عمى
عالقات الواليات المتحدة بالمنطقة ،وبالتالي يأتي السعي القطري عمى المصالحة وعودة السفراء انطالقا مف
ىذا األساس.
والى حد كبير لعبت المؤشرات األخيرة في اإلقميـ في غير مصمحة قطر وفي مصمحة السعودية ،فبدأ
التنافس القطري  -السعودي عمى مركز الثقؿ في اإلقميـ يتجو نحو السعودية وليس قطر خاصة في مصر
بعد سقوط حكـ اإلخواف.

3

 -1إضالو خانذ دطٍ" ،يطٛرج انرؼأٌ انخهٛج( ٙانخالفاخ انخهٛجٛح-انخهٛجٛح :األضثاب ،انمضاٚا ٔآنٛاخ انذم)" ،انذٔدح :يركس انجسٚرج
نهذراضاخ ،اترٚمَ/طٛاٌ ،2014ص ص.54- 53
 -2يؼرس ضاليح" ،تؼذ أزيح انطفراء ..انطُٛارْٕٚاخ انكثرٖ نهرذٕل انطٛاض ٙف ٙلطر" ،يركس األْراو نهذراضاخ انطٛاضٛح ٔاإلضرراذٛجٛح .يرٕفر
ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=168
3

 -نفس المرجع .
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الفصل الثالث:

شكل يبين الخالفات الخميجية_ الخميجية وأزمة سحب السفراء من قطر( الشكل رقم)70

المصدر :إسالم خالد حسن ،مسٌرة التعاون الخلٌجً (الخالفات الخلٌجٌة-الخلٌجٌة :األسباب ،القضاٌا وآلٌات الحل)،الدوحة:
مركز الجزٌرة للدراسات ،ابرٌل/نسٌان ،1111ص.51

ثانيا :مع بقية دول الشرق األوسط
كانت منطقة الشرؽ األوسط تكف الصداقة لقطر ومتفتحة عمى دورىا ،لكف أصبحت تنظر حاليا إلى
اإلمارة الخميجية نظرة ريبة وشؾ ،وتبقى سوريا التحدي األعظـ الذي يواجو قطر في المستقبؿ في الشرؽ
األوسط ،فبعدما كانت اإلمارة واثقة بزواؿ نظاـ األسد بفعؿ الضغوط الدولية واألسمحة التي تمد بيا
المعارضة ،أصبح ميزاف القوى في صالح النظاـ السوري ،وقد تنعكس النتائج عمى قطر التي دعمت
المعارضة عسكريا وماديا.

1

1

 -فاطمة مساعٌد،مرجع سابق ،ص11
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ويشير مايكل ستيفينز ) ، (Michael Stevensالباحث في المعيد الممكي لمخدمات المتحدة بقطر ،إلى
أف سوريا تعد التحدي األكبر أماـ القطرييف ،إذ كانوا يعتقدوف أف نظاـ بشار األسد عمى وشؾ االنييار أماـ
الضغط الدولي وامداد قوات المعارضة بالسالح ،إال أف الوضع بدأ يتحرؾ في صالح نظاـ األسد.1
ثالثا :مع دول شمال إفريقيا
انقمب الرأي العاـ ضد قطر برغـ مميارات الدوالرات التي ضختيا لبمداف الحراؾ العربي 2التي أفضت
إلى اإلطاحة باألنظمة في بعض ىذه البمداف 3،واستمرار قطر في دعـ األنظمة اإلسالمية التي أمسكت بزماـ
الحكـ في ليبيا وتونس ومصر قبؿ االطاحة بالرئيس مرسي في جويمية  2013والذي أغضب الكثيريف،
وأصبح قطر محؿ انتقاد لتدخميا في الشؤوف الداخمية لمدوؿ المنتفضة ومف ىنا فقدت قطر دعـ ىذه الدوؿ
لتوجياتيا.
كما تخوفت الجزائر مف طموحات قطر اإلقميمية في مساندتيا لمحركات اإلسالمية في شماؿ إفريقيا
واستضافتيا لعباسي مدني القائد السابؽ لمجبية االسالمية اإلنقاذ المحظورة الذي حاوؿ التقارب مف المجمس
االنتقالي الميبي ،وتمويميا لمحركات الجيادية بمالي التي كانت تحتجز رىائف جزائرييف ،وتقاربيا مع النظاـ
الممكي المغربي بعد زيارة األمير الشيخ تميـ لممغرب في  27ديسمبر  2013مع تقديـ مساعدات قطرية
لممغرب بقيمة نصؼ مميار دوالر ،وىي مساعدة تدخؿ في إطار االتفاؽ االستراتيجي الذي يجمع بيف دوؿ
مجمس التعاوف الخميجي والمغرب واألردف.

4

 -1فاطًح يطاػٛذ ،يرجغ ضاتك ،ص.48
َ -2فص انًرجغ.
 -3تُذٚرا ترٚر "،ٙاضرائٛم ٔانرتٛغ انؼرت ٙانًٕالف ٔاالضرجاتاخ ذجاِ انشرق االٔضظ انجذٚذ" ف :ٙنٕرُٚسٔ فٛذٔ ُٕٚاخرٌٔ :انذكٕياخ انغرتٛح
ٔاالضالو انطٛاض ٙتؼذ ،2001دت :ٙانًطثار نهذراضاخ ٔانثذٕز،2013،ص.369
 -4فاطًح يطاػٛذَ ،فص انًرجغ ،ص.49-48
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المطمب الثاني :تداعيات الحراك العربي عمى السياسة الخارجية القطرية تجاه القضية الفمسطينية
منحت ظروؼ الحراؾ العربي فرصا أكبر لدولة قطر كي تتصدر المشيد الدبموماسي العربي ،حيث
سعت الدوحة بقوة نحو استغالؿ التطورات العربية الجديدة ،واستغالؿ الفراغ الناشئ عف غياب الدوؿ العربية
المحورية لمقياـ بأدوار إقميمية ميمة فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية1خاصة في ظؿ تقمص الدور المصري
والسوري في ظؿ الحراؾ ،لمقياـ بدور إقميمي أكبر مف خالؿ الدخوؿ بقوة عمى مسارات القضية الفمسطينية،
السيما ممؼ التسوية السياسية ،2وفي ىذا السياؽ يعتبر د.أيمف السيد عبد الوىاب الخبير االستراتيجي بمركز
دور إقميميا كبير بالمنطقة ،ومف خالؿ عالقاتيا
األىراـ لمدراسات بأف" دولة قطر تحاوؿ منذ فترة أف تمعب ا
بالواليات المتحدة األمريكية وتشابكاتيا مف خالؿ القضايا العربية المختمفة ورؤيتيا كدولة ليا دور فاعؿ في
الخميج ،فيي تمعب في المقاـ األوؿ لحماية نفسيا ولوضع دورىا عمى األجندة العربية ،ومف خالؿ تمؾ
أحيانا تصطدـ مع
العالقات تحاوؿ قطر االستثمار في القضايا العربية ومنيا القضية الفمسطينية وىذه األدوار
ً
الدور الذي تمعبو مصر في نفس القضايا ،وأصبح لقطر النصيب األكبر بعد تراجع الدور المصري" 3.إضافة
إلى األثر األخر الذي خمفو الحراؾ في سورية عمى القضية الفمسطينية وىو غياب
واإلعالمي لحماس وبقية القوى التي كانت تتخذ مف سوريا مقر ليا.

الدعـ الموجيستي

4

أوال :عمى الصعيد السياسي
تابعت قطر ممؼ المصالحة الفمسطينية الذي ترعاه مصر منذ بداية العاـ  2009بتكميؼ مف الجامعة
العربية وعممت مصر سنوات عمى الممؼ الذي تعثر أكثر مف مرة ،5إال أف أحد أىـ التطورات التي جرت
عمى صعيد التعاطي العربي وممؼ المصالحة الفمسطينية تمثمت في توقيع اتفاؽ جديد بيف حركة فتح ممثمة
َ -1صر ػثذِ ٔضٛاء انطثٛر٘ ٔأشرف الش "،ٍٛذذركاخ لطر ف ٙانًُطمح نفرض ٔالٚرٓا ترػاٚح أيرٚكٛح – إضرائٛهٛح" .يرٕفر ػهٗ انراتظ
االنكررَٔ:ٙ
http://www.dostor.org/86374
 -2يذًذ جًؼح" ،انؼاللاخ انؼرتٛح – انفهططُٛٛح :يطرجذاخ يا تؼذ انصٕراخ" .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
.http://www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1030529&eid=1531

َ -3صر ػثذِ ٔضٛاء انطثٛر٘ ٔأشرف الشَ ،ٍٛفص انًرجغ.
 -4ػثذ انغُ ٙضاليح "،فهطط ٍٛانذاضر انغائة ف ٙانرتٛغ انؼرت ،"ٙشؤٌٔ ػرتٛح ،انماْرج :االياَح انؼايح نجايؼح انذٔل انؼرتٛح ،انؼذد ،153
رتٛغ  ،2013ص .202
 -5يذًذ انذر "،لطر ..أشؼهد انصٕرج انرَٕطٛح ..شى ضٛطرخ ػهٗ نٛثٛا ٔضٕرٚا ٔاَرٓد تاالضرٛالء ػهٗ يهف انمضٛح فهططُٛٛح" ،يرجغ ضاتك.
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في رئيسيا محمود عباس ،وحركة حماس ممثمة في رئيس مكتبيا السياسي خالد مشعؿ ،وذلؾ في قطر
بحضور أميرىا فيما عرؼ بػ"إعالف الدوحة" في السادس مف فبراير  ،2012والذي ينص عمى تشكيؿ حكومة
وفاؽ برئاسة محمود عباس ،ورغـ الجدؿ الكبير الذي أثاره ىذا االتفاؽ فمسطينيا وعربيا والشكوؾ حوؿ
إمكانية تنفيذه عمميا ،فإف ما ييمنا منو في ىذا السياؽ ما يمى:
أوال :أف اتفاؽ الدوحة ىو بمثابة إعالف دخوؿ قطر عمى خط المصالحة الفمسطينية ،الذي ظؿ خالؿ الثالثة
أعواـ الماضية تحت رعاية شبو حصرية لمطرؼ المصري.
ثانيا :أف توقيع ىذا االتفاؽ في قطر برعاية أميرىا ومساعي ولي العيد ومتابعة رئيس الوزراء ،يعني استمرار
العالقات المتميزة بيف حركة حماس وقطر ،ويعني في الوقت ذاتو طي صفحة الخالؼ بيف الدوحة والسمطة
الفمسطينية بعد محطات عدة مف الخالؼ شيدت انتقادات متبادلة بيف الطرفيف ،وصمت ذروتيا عقب نشر
شبكة الجزيرة لوثائؽ المفاوضات بيف السمطة واسرائيؿ وذلؾ في يناير .2011

1

كما يبرز ىذا الدور مف خالؿ زيارة أمير قطر إلى غزة في 23أكتوبر  2012عندما قاـ األمير
السابؽ حمد بف خميفة آؿ ثاني ،بزيارة رسمية ألوؿ مرة إلى قطاع غزة وجاءت ىذه الزيارة عقب العدواف
اإلسرائيمي عمى غزة وىي الزيارة األولى مف نوعيا التي يجربيا أمير دولة قطر إلى القطاع منذ سيطرة حركة
حماس عميو بعد نزاع مسمح مع السمطة الفمسطينية ،حيث استقبمت حماس وسكاف غزة األمير القطري
"شكر قطر".
استقباال حافال عمى وقع الفتات وىتافات تنادي ًا
ً

2

يؤكد الكاتب والمحمؿ السياسي ووكيؿ و ازرة الثقافة في الحكومة الفمسطينية المقالة مصطفى الصواؼ
أف مف أبرز الدالالت السياسية التي تحمميا الزيارة ىي أنيا كسرت الحصار السياسي المفروض عمى قطاع
غزة ،خصوصاً أف األمير القطري ىو الشخصية العربية األبرز التي تزور قطاع غزة عمى ىذا المستوى منذ
تعرض غزة لمحصار في عاـ  ،2007وأضاؼ أف الزيارة كسرت الحصار االقتصادي أيضا عبر إقامة
 -1يذًذ جًؼح" ،انؼاللاخ انؼرتٛح – انفهططُٛٛح :يطرجذاخ يا تؼذ انصٕراخ" ،يرجغ ضاتك.
 -2ي ٙغٛس ،يرجغ ضاتك ،ص ص.54-53
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مشاريع سيكوف ليا انعكاس كبير عمى مدخوالت المواطنيف وانعاش كافة البني االقتصادية ،وتشغيؿ فئة
العماؿ الذيف حرموا مف العمؿ سنوات طويمة.
لكف أستاذ العموـ السياسية ووزير الثقافة األسبؽ في حكومة تسيير األعماؿ الدكتور إبراىيـ أبراش
يرى أف الزيارة تحمؿ رسالة سياسية داعمة لحركة حماس ،معتب اًر أف ىذا ىو الخطير في ىذه الزيارة ألنيا
سياسية أكثر منيا إنسانية ،واعتبر أف تدشيف المشاريع االقتصادية ال يحتاج لزيارة رؤساء دوؿ ،مشي اًر إلى أف
كثي ار مف المشاريع التي قامت بيا دوؿ عربية وأجنبية في غزة افتتحت دوف أف يستمزـ األمر حضور رؤساء
ىذه الدوؿ ،وذكر أيضا أف أمير قطر يقصد مف زيارتو لغزة حمؿ رسالة سياسية يعمف مف خالليا تأييده
لحكومة غزة وفي ىذا السياؽ يقوؿ األستاذ أبراش "إف أمير قطر جاء ليستكمؿ ما قامت بو الدوحة عمى مدار
1

سنوات مف رعاية ودعـ حركة حماس وتكريس االنقساـ وتدمير المشروع الوطني الفمسطيني".
ثانيا :عمى الصعيد االقتصادي

لقيت غزة تعيدات بمنح تبمغ قيمتيا أكثر مف  5.4مميارات دوالر مف المجتمع الدولي في المؤتمر الذي
عقد بالقاىرة في  12أكتوبر 2014إلعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لدمار شديد جراء العدواف
اإلسرائيمي .وتقدمت قطر باقي المساىميف بفارؽ كبير حيث تعيدت وحدىا بدفع مميار دوالر لتتجاوز ما
دفعتو كؿ مف السعودية ( 500مميوف) ،واإلمارات ( 200مميوف) ،والكويت ( 200مميوف) ،كما تجاوزت
أيضا مجموع ما تعيدت بو الواليات المتحدة ( 212مميوف دوالر) ،واالتحاد األوروبي ( 571مميوف دوالر)،
لتحافظ قطر بذلؾ عمى موقعيا المتصدر في تبني القضية الفمسطينية 2.وأكد الدكتور عايض بف دبساف
القحطاني رئيس مجمس األمناء مدير عاـ مؤسسة الشيخ ثاني بف عبد اهلل لمخدمات اإلنسانية "راؼ" أف تبرع

 - 1أدًذ فٛاض "،زٚارج أيٛر لطر نغسج تؼ ٌٕٛيذهه ."ٍٛيرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/10/23/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8 %A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%86

ْ -2أش ضُٛجرْ" ،م ذصثخ لطر انراػ ٙانرضً ٙنهمضٛح انفهططُٛٛح؟") ذرجًح :يذًذ تذٔ٘( .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://eg.webradar.me/portal/80014191?language=2
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دولة قطر بمميار دوالر إلعادة إعمار غزة يؤكد النيج الثابت لدولة قطر في مساندة األشقاء في غزة وغيرىا
مف الدوؿ العربية واإلسالمية الشقيقة.

1

إضافة إلى الدعـ الذي تقدمو قطر لحماس ،مف خالؿ مساعدات مادية كبيرة تؤمف لحماس قدرة عمى
مواجية متطمبات الحركة ومسؤولياتيا ،حيث قدمت قطر مساعدات مالية ليا قدرت بػ 50مميوف دوالر ،وتبرز
أىمية ىذا الدعـ في ضوء المعوقات التي وضعتيا المممكة العربية السعودية أماـ المساعدات اإلنسانية لحركة
حماس ،وحالة الحصار التي فرضت عمى الحركة.
كما تكتسب ىذه المساعدات أىميتيا بعد تجميد المساعدات األمريكية واألوروبية إلى السمطة
الفمسطينية ،بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية في بداية عاـ  2006وتشكيميا لمحكومة
الفمسطينية ،وكذلؾ بعد سيطرة حماس عمى قطاع غزة في منتصؼ عاـ  2007وتحمميا المسؤولية عف تأميف
بدائؿ مناسبة ألىؿ القطاع ،وقد بررت قطر دعميا لمحركة استنادا إلى األزمة اإلنسانية التي يعانييا سكاف
القطاع نتيجة حرماف حماس مف المساعدات المالية الدولية ،ولـ يتوقؼ دعـ قطر عمى المساعدات المادية
واإلنسانية بؿ ىناؾ اتيامات حوؿ المساىمة في تمويؿ عمميات تسميح لمحركة ،وقد قاؿ أحد مساعدي رئيس
السمطة الفمسطينية" :إف قطر تعطي حماس مالييف الدوالرات في الشير يستخدـ جزء كبير منيا في شراء
األسمحة".
وقد كشؼ تقرير صادر عف األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية ،في شير جواف  ،2011أف دولة
قطر قامت بسداد ما يقرب مف  76مميوف دوالر كمساعدات لمسمطة الفمسطينية ،وأنيا قامت بسداد مبمغ
إضافي عف حصتيا بمقدار مميوف دوالر ،كما كشؼ التقرير عف مساعدة دولة قطر لالقتصاد الفمسطيني
والمتمثؿ في إعفاء السمع والمنتجات الفمسطينية المصدرة إلييا مف كافة الرسوـ الجمركية وىي بذلؾ إحدى
 13دولة عربية قامت بتنفيذ ىذا القرار.
 -1يذًذ دفغ هللا" ،يهٛار لطر إلػًار غسج ٚؤكذ ٔلٕفٓا انذائى يغ انًظهٕي ."ٍٛيرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.al-sharq.com/news/details/2781
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ثالثا :عمى صعيد التغطية اإلعالمية
ميما في المساحات اإلخبارية لمجزيرة ،لكف مع انطالؽ الحراؾ العربي
أخذت القضية الفمسطينية حي ًاز ًّ
انشغمت المحطة بتداعيات الحراؾ في أكثر مف بمد ،باستثناء بعض المحطات كزيارة األمير لغزة والحرب
 2012و ،2014غير أف اىتماـ قطر بالقضية الفمسطينية وسعييا إلى دور سياسي فاعؿ يظير تجاه
المقاومة التي تقودىا حماس في غزة أو التسوية التي تقودىا السمطة في راـ اهلل 1.وقد تفاوتت اآلراء حوؿ
تغطية الجزيرة لمشأف الفمسطيني ،فمنيـ مف رأى أنيا تصب في نشر الحقيقة بغض النظر عف شكميا
ونتائجيا ،ومنيـ مف رأى أنيا تغذي الصراع الداخمي وتتسبب في توتر وتأزيـ العالقات بيف األشقاء.
ويعتبر اإلعالمي محمد أبو الرب ،أف الجزيرة "تسعى لفرض منطقيا عمى األحداث مف خالؿ
استخداميا تقنيات الخطاب ،وتحديدا عممية الربط واالستحضار واعادة التشكيؿ لفرض فيـ معيف عمى
المشاىد" ،حيث أف تغطية الجزيرة لألحداث وتحميميا يأتي متج أًز إذ تنتقي أخبار معينة وتركز عمييا وتيمؿ
أحداثا أخرى ىامة وال تأتي عمى ذكرىا إال بشكؿ عرضي ،وأف ممارستيا شعارىا الرأي والرأي اآلخر تكوف
دوما منقوصة خاصة في انحيازىا الواضح لصالح حركة حماس.

2

ويرى المراقبوف أف الدور القطري قد تراجع مؤخ ار لصالح السعودية التي باتت تمسؾ بزماـ المبادرة في
الممفات الرئيسية مثؿ مصر وسوريا ،ما جعؿ قطر تبحث عف مناطؽ أخرى قد تحقؽ فييا بعض النجاحات،
وبيذا الشأف يقوؿ المحمؿ السياسي ىاني المصري" :تريد قطر منذ فترة لعب الدور الرئيسي في كؿ األزمات
التي تمر ب يا المنطقة ،وقد واجيت السياسة القطرية فشال عمى أكثر مف صعيد وأكثر مف منطقة ،واآلف
تحاوؿ تعويض ىذا الفشؿ بالنجاح في القضية الفمسطينية مف خالؿ االستعانة بعالقاتيا المميزة مع حركة

 -1يذًٕد ضًٛر انرَرٛط ،ٙيرجغ ضاتك ،ص.159
 -2ػثذ انغُ ٙضاليّ " ،انجسٚرج ٔلطر  ..ذثادل األدٔار انخطٛر" ،انذٕار انًرًذٌ .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=274186
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حماس ،وتستضيؼ الدوحة خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس منذ مغادرتو سوريا العاـ
1

."2012

ويعتقد أستاذ العموـ السياسية بجامعة النجاح شماؿ الضفة عبد الستار قاسـ أنو ال يمكف الجزـ إف كنا
أماـ تحوؿ في السياسة القطرية الخارجية أـ ال ،فنحف بحاجة لممزيد مف المعمومات لمحكـ عمى السياسة
الجديدة وكيؼ ستسير .أما فيما يعنيو ىذا التحوؿ بالنسبة لمفمسطينييف ،فيضيؼ األستاذ قاسـ أف السياسة
القطرية حرصت دائما عمى عدـ قطع العالقة مع أي طرؼ فمسطيني كما أف دولة قطر كاف ليا دور كبير
عمى صعيد تقديـ المساعدات اإلنسانية الكبيرة لمفمسطينييف ،لكف المطموب ىو تعزيز دعـ المقاومة
الفمسطينية بكافة السبؿ .وعميو يمكف القوؿ أف احتفاظ دولة قطر بعالقات جيدة مع جميع األطراؼ
مستقبال مف أجؿ الوصوؿ إلى
الفمسطينية في غزة وفي راـ اهلل سيمنحيا مساحة أكبر لمعب دور الوسيط
ً
المصالحة بيف كافة األطراؼ الفمسطينية ،ال سيما أف مبدأ الوساطة ىو أحد أىـ محددات السياسة الخارجية
2

القطرية التي نصت عمييا المادة السابعة مف الدستور القطري.

وفيما يخص ممؼ التسوية ربما يكوف مف الصعب في ىذه المرحمة المبكرة اإلحاطة بتداعيات ىذا
األمر ،أو التكيف بشأف مستقبؿ السياسات القطرية نحو ىذا الممؼ ،ألف السياسة الخارجية القطرية ال تنطمؽ
مف أسس فكرية أو أيديولوجية ثابتة معروؼ قواعدىا ويمكف القياس عمييا ،ألف تأثيرات محتممة لممارسة دور
قطري أكبر عمى صعيد ممؼ التسوية لف تكوف داخؿ دائرة التوقعات ،وما يزيد مف صعوبة إمكانية تحييد ىذه
المفاعيؿ السمبية ازدياد انكشاؼ الداخؿ الفمسطيني والوضع المالي المتعسر.3

 - 1ػثذ انغُ ٙضاليّ " ،انجسٚرج ٔلطر  ..ذثادل األدٔار انخطٛر" ،يرجغ ضاتك.
 -2جًال ػثذ هللا ،يرجغ ضاتك ،ص.6
َ -3فص انًرجغ.
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المطمب الثالث :أثر الحراك العربي عمى عالقات قطر مع القوى اإلقميمية (إيران ،تركيا  ،إسرائيل)
لعبت قطر أدوا اًر محورية ومرت بمرتكزات ىامة وحساسة عمى المستوى اإلقميمي والدولي خاصة في
ظؿ الحراؾ العربي ،كانت ليا انعكاسات عمى عالقتيا مع القوى اإلقميمية ،وىو ما سيتـ التطرؽ إليو في ىذا
المبحث مف خالؿ البحث في تداعيات الحراؾ العربي عمى عالقات قطر مع القوى اإلقميمية (إيراف ،تركيا،
إسرائيؿ).
أوال :العالقات القطرية -اإليرانية
انعكست تناقضات السياسة الخارجية القطرية عمى العالقة مع إيراف طيمة العقود الماضية ،إذ تشكمت
عالقة متينة ما بيف الدولتيف خاصة فترة حرب الخميج األولى ،حيف رفضت قطر دعـ العراؽ ،وقد تعززت
تمؾ العالقات أكثر نتيجة عوامؿ عدة مف أبرزىا:
-

موازنة القوة السعودية عبر القوة اإليرانية؛

-

تشارؾ الدولتيف في حقؿ نفطي بحري (الحقؿ الشمالي/جنوب فارس)؛

-

شكؿ المواطنوف في قطر مف أصوؿ فارسية قرابة  %18مف إجمالي السكاف عاـ .1970

1

أما فيما يخص منطمقات التحرؾ اإليراني تجاه قطر فتمثمت في:
 إف الخميج مسؤولية الدوؿ المطمة عميو؛
 تحسيف البيئة اإلقميمية لتخفيؼ الضغط الغربي عمييا؛
 عدـ وجود حساسية شيعية سنية بينيا وبيف قطر بعكس السعودية و الكويت والبحريف.

2

وقد تعززت ىذه العالقات بيف البمديف منذ أواخر تسعينيات القرف الماضي ،إذ رفضت قطر باعتبارىا
عضواً غير دائـ في مجمس األمف عاـ  ،2006فرض أية عقوبات عمى إيراف تتعمؽ برنامجيا النووي ،وكانت
 -1ػثذ انمادر َؼُاع" ،انرُالضاخ ف ٙانطٛاضح انخارجٛح انمطرٚح :انؼاللح يغ إٚراٌ ًَٕرجا" ،يرجغ ضاتك.
 -2ػسي ٙخهٛفح" ،انطٛاضاخ اإللهًٛٛح ذجاِ انطٛاضح انخهٛجٛح نمطر ف ٙانشرق األٔضظ" ،انماْرج :انًركس اإلله ًٙٛنهذراضاخ اإلضرراذٛجٛح21،
أخ ،2014ص.12
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أوؿ دولة عربية تدعو رئيساً إيرانياً إلى مؤتمر القمة العربية وذلؾ عاـ  ،2007وىو ما اعتبر استف از اًز لدوؿ
الخميج المجاورة في فترة تأزـ عالقات ما بيف الدوؿ العربية والمحور اإليراني.
واستمرت العالقات بيف قطر وايراف عمى ذات المنحى طيمة الفترة السابقة لمنصؼ الثاني مف عاـ
 ،2011ومع وقوؼ قطر إلى جانب الحراؾ في سورية ،رافضة النيج القمعي الذي اتخذه نظاـ األسد تجاه
شعبو حسب الموقؼ القطري الذي يتفؽ مع التوجو العاـ لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،وىو ما شكؿ بداية
القطيعة بيف قطر والنظاـ السوري مف جية ،وتأزماً في العالقات القطرية – اإليرانية مف جية أخرى ،حيث
وجدت إيراف أف الدعـ الذي تقدمو قطر والسعودية لممعارضة السورية في مواجية اآللة العسكرية لمنظاـ
السوري ،موجيا كحرب ضد إيراف ذاتيا ،باعتبار سورية مجاالً لمنفوذ اإليراني في البيئة العربية ،وسقوط نظاـ
األسد بمثابة كسر لممحور اإليراني عبر أىـ أركانو عربياً .وقد وجيت إيراف انتقادات حادة لقطر إذ اعتبر
وزير الدفاع اإليراني حينيا الجنراؿ أحمد وحيدي أف "دوؿ ما يسمى أصدقاء سورية ،التي تقودىا السعودية
وقطر ،تسعى إلى صداقة إسرائيؿ بدالً مف قمقيا مف العمميات اإلرىابية وعمميات القتؿ في سورية" .وصرحت
قناة العالـ اإليرانية بأف موقفي قطر والسعودية "يأتياف في خدمة المخطط الغربي الذي تقوده الواليات المتحدة
إلضعاؼ دوؿ الممانعة والمقاومة بما يشكؿ طوؽ نجاة لمكياف اإلسرائيمي غير الطبيعي المزروع في
المنطقة" .وازدادت حدة االنتقادات لقطر بعد استضافتيا نائب الرئيس العراقي طارؽ الياشمي ،المتيـ بدعـ
مجموعات "إرىابية" مف قبؿ حكومة المالكي الحميفة إليراف ،وبمغ التأزـ بيف الدولتيف أف اتيمت إيراف قطر
بسحب غاز إضافي بشكؿ غير قانوني مف حقؿ الغاز المشترؾ فيما بينيما وباستمالة أكفأ الموظفيف
اإليرانييف لتطوير الجزء القطري مف الحقؿ.

1

1

 -عبد القادر نعناع "،التناقضات فً السٌاسة الخارجٌة القطرٌة :العالقة مع إٌران نموذجا" ،مرجع سابق.
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ويرى جايمس دوراسي ) (James Dorseyمف معيد "راغار اتناـ لمدراسات الدولية" أف "تزايد ىجمات
إيراف عمى قطر ىو نتيجة لألىمية التي تولييا إيراف الستمرار نظاـ األسد المتداعي ،بؿ إف قطر باتت عمى
.

الئحة األىداؼ اإليرانية العسكرية في حاؿ قررت الواليات المتحدة المجوء إلى القوة لعرقمة برنامجيا النووي"

إال أف التغيرات السياسية التي حصمت عاـ  2013في كال الدولتيف ،باستالـ ولي العيد القطري األمير
تميـ بف حمد آؿ ثاني سدة الحكـ خمفاً لوالده ،وتنصيب حسف روحاني رئيساً إليراف مع إعادة ىيكمة جزئية
لمسياسة الخارجية اإليرانية ،وخاصة في ممفاتيا الشائكة وعالقاتيا مع الغرب ،أدى إلى إصالح تدريجي
لمعالقات بيف الدولتيف عمى طريؽ استعادة ذات الزخـ السابؽ بينيما.



إذ أكد أمير دولة قطر الجديد تميـ بف حمد آؿ ثاني في خطابو األوؿ حوؿ السياسة القطرية الجديدة،
ىدوء ،وفى اإلطار الخميجي طمأف
باعتبارىا امتداداً لمسياسة القديمة خالؿ األلفية الجديدة ،ولكف بشكؿ أكثر
ً
أمير قطر الجديد دوؿ الجوار ،مؤكداً أنو ممتزـ باستحقاقات مجمس التعاوف الخميجي ،ولف يكوف ىناؾ إشكاؿ
كبير مع مجمس التعاوف الخميجي ،رغـ الخالفات الظاىرة عممياً بيف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي بما يتصؿ
بالعالقة مع إيراف عمى وجو التحديد .وىكذا بدا مف الخطاب أف األزمة السورية قد تكوف ىي المعضمة
والمحدد المحوري لمستقبؿ العالقات القطرية – اإليرانية الجديدة ،وقد تكوف أحد المؤثرات التي تغير مف
طبيعة السياسة القطرية ،ففي أوؿ تصريح لوزير الخارجية اإليراني عقب تولى األمير تميـ مقاليد األمور في
قطر طمب الوزير منو إعادة النظر في سياسة بالده تجاه األزمة السورية ،وىنا البد مف التوقؼ أماـ ىذا
التصريح اإليراني ،وما يحممو مف رسائؿ إيرانية لمسياسة القطرية الجديدة ،حيث يفسر المحمموف ىذه
التصريحات اإليرانية ،بأنو مف الطبيعي أف يميؿ اإليرانيوف إلى قدر مف اليدوء في التعاطي مع األمير
الجديد عمى أمؿ أف يكوف أقؿ تحدياً لطموحاتيـ اإلقميمية مف والده ،غير أف ىناؾ جممة مف التيديدات
اإليرانية الصريحة لقطر بسبب موقؼ األخيرة مف سورية ،ألف إيراف تعتبر أف النظاـ السوري أحد أركاف

 -ػثذ انمادر َؼُاع "،انرُالضاخ ف ٙانطٛاضح انخارجٛح انمطرٚح :انؼاللح يغ إٚراٌ ًَٕرجا" ،يرجغ ضاتك.
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إستراتيجيتيا في المنطقة وىو محور استراتيجي في مشروع تمددىا في المنطقة ،والموقؼ القطري بانحيازه
لمحراؾ السوري يستفز الدوائر اإليرانية ،وىي بالتالي تعوؿ عمى أف رسائؿ ىادئة ربما بعد جممة مف الرسائؿ
التصعيدية يمكف أف تؤدي إلى تغيير ما في السياسة القطرية.1
تطورت محاوالت قطر لمحد مف اليوة في عالقاتيا مع إيراف ،إلى محاولة إصالح عالقاتيا مع حزب اهلل
ونظاـ األسد في أواخر شير نوفمبر  ،2013حيث ذكرت صحيفة األخبار المبنانية أف "مسؤوالً قطرياً موفداً
مف أمير دولة قطر زار بيروت حامالً رسالة مف الشيخ تميـ بف حمد إلى األميف العاـ لحزب اهلل حسف نصر
اهلل ،وأف الوفد القطري كاف مرتاحاً إلى بدء العمؿ عمى مسار يؤدي إلى إعادة العالقات مع حزب اهلل إلى ما
كانت عميو سابقاً ،مع إصرار قطر عمى أف يمعب حزب اهلل دو اًر مباش اًر في كسر الجمود في العالقة مع نظاـ
األسد.2
ثانيا :العالقات القطرية التركية
ظيرت العالقات المتميزة بيف قطر وتركيا مع (االجتماع الرباعي) في دمشؽ  ،2008الذي ضـ إلى
جانب الرئيس السوري أمير قطر ورجب طيب أردوغاف ونيكوالي ساركوزي) ،3 (Nicolas Sarkozyوتنامت
العالقات بيف تركيا وقطر خالؿ السنوات الماضية لتشكؿ ما يطمؽ عميو في األدبيات السياسية "تحالؼ مرف"
قائـ عمى أساس التوافؽ حياؿ قضايا إقميمية معينة وليس وفؽ ىياكؿ مؤسسية قائمة ،فالطموح اإلقميمي
والمصالح المتقاطعة و"التكامؿ المفترض" بيف دولة إقميمية رئيسية (تركيا) ودولة غنية صغيرة (قطر) ،دفع
باتجاه تبمور تحالؼ مشترؾ تشكمت مالمحو مف خالؿ تنسيؽ متبادؿ بشأف العديد مف قضايا الصراع في
الشرؽ األوسط ،ورغـ أف الطرفيف نظ ار إلى ذلؾ باعتباره خمقا لفرص جديدة ،فإنو في الوقت عينو طرح
إشكاليات عديدة لمدولتيف.

 -1ػثذ انمادر َؼُاع "،انرُالضاخ ف ٙانطٛاضح انخارجٛح انمطرٚح :انؼاللح يغ إٚراٌ ًَٕرجا" ،يرجغ ضاتك.
َ -2فص انًرجغ .
 -3يصطفٗ انهثاد" ،لطر :أدالو كثٛرج ٔلذراخ يذذٔدج " ،يرجغ ضاتك.
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الفصل الثالث:

 المحركات األساسية لمعالقات بين البمدين:تجمت األدوار السياسية ليذا التحالؼ في العديد مف المبادرات تجاه عدد مف القضايا الرئيسية ،حيث
لعبت الدولتاف أدوا ار تكاممية بارزة حياؿ أحداث "الحراؾ العربي" ،وارتفعت وتيرة الزيارات المتبادلة وازداد
التنسيؽ المشترؾ لدعـ تيارات اإلسالـ السياسي وعمى رأسيا جماعة اإلخواف المسمميف وذلؾ في محاولة
لتغيير أنماط التحالفات اإلقميمية وموازنة نفوذ القوى التقميدية بالمنطقة ولتعظيـ النفوذ وتعزيز المكانة وىو
أمر يمكف رصد أسبابو عمى النحو التالي:
 أجندة السياسة الخارجية حيث اتجيت الدولتاف خالؿ السنوات الماضية إلى دعـ العالقات مع تياراتاإلسالـ السياسي ،فقد توطدت الصالت بيف قطر وجماعات اإلسالـ السياسي بعد وصوؿ الشيخ حمد بف
خميفة إلى السمطة في الدوحة ،وقد وجد العديد مف قيادات الجماعة في قطر  -بالمقارنة ببقية دوؿ الخميج
المكاف المناسب لمعمؿ وحرية التحرؾ لنشر األفكار ،وذلؾ بسبب أجندات خاصة وتوجيات أيديولوجية
مشابية لدى نخب قريبة مف دوائر الحكـ دفعت بدورىا ألف تدعـ القيادة القطرية جماعة اإلخواف ،سياسيا
واعالميا؛
عمى جانب آخر ،فإف تركيا في ظؿ حكـ حزب العدالة والتنمية ساندت جماعة اإلخواف بناء عمى
تشابكات أيديولوجية وروابط تنظيمية تعود بجذورىا لعقود سابقة ،وقد أفضى ذلؾ ألف تسعى الستغالؿ الحالة
اإلسالمية التي ازدىرت مع بدايات الحراؾ العربي التي وصمت لمحكـ أو تمؾ التي في المعارضة ،بما يخدـ
أىداؼ سياساتيا اإلقميمية.1
 التكامؿ الوظيفي دبموماسيا :السمة الرئيسية لتحركات قطر في سياستيا الخارجية ىو تجسيدىا لما يعرؼبػ"دبموماسية اللاير " ،في مسعى لمتحوؿ مف دولة صغيرة إلى فاعؿ مركزي يمتمؾ أدوا ار سياسية مستقمة عف
سياسات "االستتباع" حياؿ الدوؿ العربية الكبرى التقميدية ،وقد لقي ذلؾ صدى لدى النخبة التركية الحاكمة،
1

 محمد عبد القادر خلٌل" ،هل تتحالف قطر مع تركٌا فً مواجهة دول اإلقلٌم؟" ،األهرام الٌومً .متوفر على الرابط االلكترونً:http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1602076&eid=7058
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التي أرادت االنتقاؿ مف دور المراقب إلى دور الوسيط في بعض الصراعات اإلقميمية ،ودور الطرؼ في
صراعات أخرى ،عمى نحو أفضى إلى حدوث تحالؼ بيف دبموماسية اللاير القطرية ودبموماسية النموذج
التركية.
ىذا تحالؼ عبر عنو التحرؾ المشترؾ في أواخر عاـ  2010وبدايات عاـ  2011لحؿ األزمة
السياسية في بيروت ،والمشاركة بفاعمية في محاوالت إنياء االنقساـ الفمسطيني ،والنيوض بأدوار أساسية في
عممية استضافة بعض الفمسطينييف المبعديف في إطار "صفقة مبادلة شاليت" مع حركة حماس ،ىذا
باإلضافة إلى إطالؽ مبادرات مشتركة حياؿ الصراع في اليمف وازاء قضية الصحراء الغربية ،ومف خالؿ
المساعدات اإلنسانية لمصوماؿ.1
 إستراتيجية إنياء العزلة :تتبنى الدولتاف مواقؼ ثابتة حياؿ التنسيؽ األمني مع الواليات المتحدة ،انطالقامف اعتبارات عضوية تركيا في حمؼ الناتو وروابطيا التاريخية مع واشنطف ،ىذا فيما تعتمد قطر عمى
الوجود األمريكي بقاعدة "العيديد" لتحقيؽ األمف في مواجية التيديدات اإلقميمية.
وعمى الرغـ مف أف الطرفيف يحاوالف إظيار استقاللية التحرؾ عمى صعيد العمميات اإلقميمية ،غير أف
التحرؾ المشترؾ حياؿ قضايا المنطقة وازاء بعضيما البعض ينيى العزلة التي مف الممكف أف توسـ تحركات
أيا مف البمديف إذ ما اتسمت بالفردية.
 تمبية االحتياجات المتبادلة :تتأثر العقمية االقتصادية التي تتحكـ في توجيات تركيا حياؿ توثيؽ العالقاتمع قطر ،بطبيعة الرغبة الممحة لتأميف االحتياجات مف مصادر الطاقة ،فتركيا واحدة مف كبريات الدوؿ
المستوردة لمطاقة ،حيث تستيمؾ ما قيمتو  60مميار دوالر مف النفط والغاز سنوياً ،وىو ما يشكؿ ثمثي العجز
الحالي في الموازنة التركية ،ويرتبط ذلؾ بكوف قطر تعد أكبر مركز لمطاقة مف حيث احتياطي الغاز
الطبيعي.

1

 -محمد عبد القادر خلٌل" ،هل تتحالف قطر مع تركٌا فً مواجهة دول اإلقلٌم؟"،مرجع سابق.
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وتسعى أنقرة إلنشاء خط أنابيب ينقؿ الغاز مف الدوحة إلى أنقرة كجزء مف "مشروع نابوكو" ،والذي
يستيدؼ أيضاً إيصاؿ الغاز القطري إلى أوروبا ،ومف العوامؿ األساسية التي دفعت بتعميؽ التعاوف بيف
الطرفيف ،تنامي اإلدراؾ بالحاجات المتبادلة ،ذلؾ أنو في الوقت الذي تسعى فيو تركيا لضماف "أمف الطاقة"،
فإف الدوحة تستيدؼ ضماف "األمف الغذائي" ،نظ اًر إلى أف تركيا تشكؿ مصد ار لألمف الغذائي لما تتمتع بو
مف وفرة مائية وطبيعة جغرافية.
 عوائق التحالف المستقر :كانت عممية انتقاؿ السمطة بقطر في  26يونيو  ،2013واحدة مف أكثرالتطورات التي أقمقت تركيا ،ذلؾ أف إدارة الشيخ حمد بف خميفة اعتمدت سياسات مماثمة لمواقؼ أنقرة حياؿ
ممفات الصراع اإلقميمي في سوريا والوضع في مصر واألزمة في قطاع غزة ،وقد بدا واضحا أف القمؽ التركي
يرتبط بأف عممية انتقاؿ السمطة في قطر جاءت في سياؽ توتر تشيده عالقات تركيا بالعديد مف دوؿ الخميج
لتبايف سياسات ومواقؼ الطرفيف حياؿ عدد مف الممفات اإلقميمية 1،وقد تزايد قمؽ مع سقوط حكـ محمد
مرسي ،الذي دعمتو الدولتاف ماليا واعالميا ودبموماسيا واستيدفت أف تشكؿ معو تحالفا ثالثي ،كما ارتبط
ذلؾ بما سرب عف قياـ كؿ مف الرئيس الفمسطيني محمود عباس أبو مازف ،وعضو المجنة المركزية بحركة
فتح عباس زكي بنقؿ رسالة إلى الرئيس السوري بشار األسد مفادىا أف األمير تميـ يسعى لفتح خطوط
تواصؿ جديدة مع النظاـ السوري ،وىو ما اعتبر وفؽ بعض التقديرات التركية مؤش ار داال عمى توجو قطري
تدريجي لتبنى مسار مناقض لنمط المواقؼ وطبيعة السياسات التركية .ومع أف القمؽ التركي تالشى تدريجيا
باتضاح ديمومة المواقؼ القطرية المساندة لمسياسات التركية ،بيد أف التحدي األكبر بالنسبة لمدولتيف غدا
يرتبط بما باتا يواجيانو مف ضغوط كبرى مف قبؿ دوؿ خميجية رئيسية لتعديؿ مسار سياساتيما اآلخذة في
التنافر مع جوىر المواقؼ واألىداؼ الخميجية ،ذلؾ أف الرفض الخميجي لمحور تركيا  -قطر ومحاولة
مواجيتو عمميا واعالميا لـ يعد يرتبط وحسب بمحاولة الدولتيف إيجاد قوى إقميمية قادرة عمى موازنة نفوذ

1
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الدوؿ العربية التقميدية ،ولكنو بات يسعى لتأكيد انييار محور "االعتداؿ العربي" لصالح قوى إقميمية كانت
عمى ىامش اإلقميـ ،وقد ترتب عمى ذلؾ قياـ كؿ مف السعودية واإلمارات والبحريف بخطوة سحب السفراء مف
قطر في تطور دراماتيكي أثبتت فيو الدوؿ الثالث أف المساومة عمى مصالحيا األمنية غير ممكنة ،وأف
سياسات" النفس الطويؿ "مع قطر لـ تعد بعد مجدية.
وفى المقابؿ مف ذلؾ فإف دوؿ الخميج مارست ضغوطا سياسية واقتصادية عمى تركيا لتعديؿ مسار
مواقفيا واآلخذ في االعتبار أنماط المواقؼ الخميجية مف قضايا ىي بطبيعتيا عربية ،وربما تكوف التيدئة
التركية واردة ،ذلؾ أف "الدرس" الخميجي األخير لقطر يمثؿ تعبي ار عف أف ثمة توجيا لتوظيؼ أدوات
دبموماسية وسياسية محمية واقميمية أعتقد إقميميا أنو مف غير الوارد إتباعيا.
مجمؿ ىذه المعطيات قد تدفع بصعوبة تحوؿ محور تركيا  -قطر إلى تحالؼ ىيكمي خالؿ الفترة
المقبمة ،السيما في ظؿ التحديات التي باتت تواجييا الحكومة التركية محميا ،وتنامي حدة العداء لمواقفيا
إقميميا ،وتزايد معالـ تشكؿ محور جديد بيف كؿ مف مصر والسعودية واإلمارات واألردف ،بما يمثؿ عنص ار
ضاغطا عمى الدولتيف لتعديؿ مسار سياساتيما ،ذلؾ أف استمرار سياسات الدولتيف عمى نحو ييدد مصالح
دوؿ خميجية رئيسية باإلضافة إلى مصر واألردف قد يفضى النتقاؿ التيديدات التي أضحت معمنة والتوترات
التي لـ تعد مكتومة إلى حالة مف التوتر المتصاعد والصراع المعمف ،ولكف بصورة جماعية.

1

ىذا وتُظير الزيارة التي قاـ بيا أمير دولة قطر تميـ بف حمد آؿ ثاني ،إلى تركيا منتصؼ فيفري
 2014لممرة الثانية منذ توليو الحكـ وذلؾ بعد أسابيع مف زيارة قاـ بيا رئيس الوزراء التركي رجب طيب
أردوغاف إلى قطر ،حيث أظيرت الزيارتاف التطور الكبير في العالقات الدبموماسية والسياسية واالقتصادية
بيف البمديف وسط توافؽ كبير في رؤيتيما لقضايا المنطقة في الحراؾ العربي وخصوصاً في الممفيف السوري
والمصري ودعميما لحركة اإلخواف المسمميف في ىذه الدوؿ ،وعمى وجو التحديد العمؿ المشترؾ مف خالؿ

1

 -محمد عبد القادر خلٌل" ،هل تتحالف قطر مع تركٌا فً مواجهة دول اإلقلٌم؟" ،مرجع سابق.
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الموقؼ المشترؾ مف األزمة السورية القاضي بضرورة دعـ المعارضة 1واحتضاف تشكيالتيا لمتخمص مف
نظاـ بشار األسد2ودعـ الرئيس المصري السابؽ محمد مرسي والتوافؽ حوؿ رؤية البمديف مف عزؿ الرئيس
المصري السابؽ محمد مرسي ووصفيما ما حدث بػ "االنقالب العسكري" ،باإلضافة إلى دعميما لمتيار
اإلسالمي الصاعد في دوؿ الحراؾ العربي.
وعبر اردوغان ( )Erdoganفي زيارتو لقطر التي افتتح خالليا المبنى الجديد لمسفارة التركية "أف
العالقات التركية القطرية تشيد تطو ار كبي ار في شتى األصعدة وىذا ما نممسو مف خالؿ تبادؿ الزيارات الكثيفة
وقاؿ " :ىناؾ خاصية متميزة أخرى بيف تركيا وقطر وىي أف لنا آراء متطابقة في المسائؿ ذات الصمة
اإلقميمية والدولية ونبذؿ قصارى جيدنا مع دولة قطر مف أجؿ تحويؿ منطقتنا إلى منطقة سالـ".
بدوره أشاد وزير الخارجية القطري خالد بف محمد العطية في تصريحات صحفية بعالقات بالده مع
تركيا ،مشي ار إلى أف تركيا دولة ميمة ومؤثرة ودولة وازنة وعالقاتنا معيا مبنية عمى االحتراـ المتبادؿ" ،معربا
عف تمنياتو بأف يكوف لجميع الدوؿ العربية مثؿ ىذه العالقات مع تركيا.

3

ويمكف القوؿ أف العالقات القطرية  -التركية ىي في حالة مف االنسجاـ إزاء قضايا المنطقة وخصوصا
القضيتيف المركزيتيف المصرية والسورية ،إال أف العالقات القطرية التركية ال تقؼ عند ىذا الحد السياسي بؿ
ثمة ارتباط اقتصادي ميـ ،يتمثؿ في التعاوف في مجاؿ الطاقة بعد األزمة التي حدثت في تركيا ،نتيجة
توسعيا في استخداـ الطاقة؛ ما دعت الحاجة إليجاد مصادر طاقة جديدة ،وىو ما تمثمو قطر أحد أبرز
مصدري الغاز في ا لعالـ والذي ال شؾ أف تركيا بحاجة إليو ،وىذا التعاوف السياسي واالقتصادي أكدتو زيارة
األمير "تميـ" إلى تركيا في فبراير .2014

 -1إضًاػٛم جًال " ،ذمارب اضطُثٕل ٔانذٔدح ٚؼسزِ االلرصاد ٔانرٕافك دٕل انمضاٚا اإللهًٛٛح ٔانذٔنٛح" .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.alquds.co.uk/?p=166084

 -2أدًذ ضؼٛذ َٕفم ٔاخرٌٔ ،انرذاػٛاخ انج ٕٛاضرراذٛجٛح نهصٕراخ انؼرتٛح ،تٛرٔخ :انًركس انؼرت ٙنألتذاز ٔدراضح انطٛاضاخ،2014 ،
ص.48
 -3إضًاػٛم جًال "،ذمارب اضطُثٕل ٔانذٔدح ٚؼسزِ االلرصاد ٔانرٕافك دٕل انمضاٚا اإللهًٛٛح ٔانذٔنٛح" ،يرجغ ضاتك.
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الفصل الثالث:

ثالثا :العالقات القطرية  -اإلسرائيمية
بدأت ىذه العالقات بعد مؤتمر مدريد وكاف أوؿ لقاء قطري إسرائيمي مع رئيس الحكومة اإلسرائيمي
وقتيا شمعوف بيريز بعد زيارتو لقطر عاـ  1996وافتتحا المكتب التجاري اإلسرائيمي في الدوحة ووقعا
اتفاقيات بيع الغاز القطري إلسرائيؿ ،ثـ إنشاء بورصة الغاز القطرية في تؿ أبيب واتخذت قطر األسموب
العمني في اتصاالتيا مع إسرائيؿ منذ أف بدأت المقاءات بيف الجانبيف منذ سنوات ،وىو ما يتناقض مع نيج
عدد مف الدوؿ العربية التي تعتمد عمى المقاءات السرية ،1خاصة وأف الجماىير العربية ليا مواقؼ متشددة
مف اسرائيؿ بسبب سياساتيا تجاه الفمسطينييف وكذلؾ سياسة االستيطاف باإلضافة إلى استمرار مصادرتيا
االراضي الفمسطينية المحتمة.

2

وبعد أف كانت قطر قد أعمنت – قبيؿ القمة اإلسالمية التي استضافتيا – إغالؽ المكتب التجاري
اإلسرائيمي وذلؾ بعد الحرب اإلسرائيمية عمى غزة  ،2009-2008أبدت قطر عاـ  2010اىتماميا بتجديد
العالقات التجارية مع إسرائيؿ والسماح بإعادة البعثة اإلسرائيمية في الدوحة ،بشرط أف تسمح إسرائيؿ لقطر
إرساؿ مواد البناء واألمواؿ إلى قطاع غزة لممساعدة في إعادة تأىيؿ البنية التحتية ،عمى أف تقوـ إسرائيؿ
بإصدار بياف عمني تعرب عف تقديره لدور قطر واالعتراؼ بمكانتيا في الشرؽ األوسط ،رفضت إسرائيؿ عمى
أساس أنو يمكف استخداـ اإلمدادات القطرية مف قبؿ حماس لبناء عتادىا مف جديد وتعزيز قوتيا إلطالؽ
صواريخ عمى المدف والبمدات اإلسرائيمية ألف إسرائيؿ ال تريد أف تتورط في المنافسة بيف قطر ومصر عمى
مكانتيما في الشرؽ األوسط ،وفي مطمع العاـ  2012دعت قطر لتحقيؽ دولي في كؿ العمميات اإلسرائيمية
بالقدس منذ العاـ  1967والتي تيدؼ إلى "طمس اليوية العربية واإلسالمية" ،وتسببت ىذه الخطوة ودفعت
عالقات قطر مع عناصر مثؿ إيراف وحماس -التخاذ إسرائيؿ ق ار ار بقطع عالقاتيا مع قطر وغمؽ المكاتب

 -1ػثذ انجهٛم زٚذ يرٌْٕ ،أيٍ انخهٛج تؼذ انذرب انثاردج ،تٛرٔخ :دار انُٓار نهُشر،1998،ص ص .293-291
َ -2اصر جٕٚذج ٔ خانذ خهف ،انصٕراخ انؼرتٛح ف ٙانًٛساٌ ،االضكُذرٚح :دار انٕفاء نذَٛا انطثاػح ٔانُشر ،2012،ص .92
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الدبموماسية نيائياً ،بدأت بالتدريج منذ مارس  ،2011ومنع حاممي جوازات السفر القطرية مف دخوؿ الضفة
الغربية ووقؼ التعاوف العسكري بيف قطر والشركات العسكرية اإلسرائيمية.

1

وقبؿ التعرض لمموقؼ اإلسرائيمي مف الدور القطري الحالي تنبغي االشارة أنو فيما يتعمؽ بالحراؾ
العربي فقد اختارت اسرائيؿ في بادئ األمر أف تقمؿ تصريحاتيا ،بؿ وتخفض سقؼ توقعاتيا عند االستجابة
لديناميكيات ومتغيرات النقمة اإلقميمية ،وجاء الخيار محصمة اعتباريف أوليما ىو أنيا -وادراكا منيا لعدـ
شعبيتيا في منطقة الشرؽ األوسط ،حيث أردت أف تؤكد عمى أنيا ال ترغب في التدخؿ في الحراؾ السياسي
الداخمي ،أما االعتبار الثاني فيو أنو كاف ىنالؾ أيضا إدراؾ وفيـ أنيا تفتقر لألدوات السياسية والدبموماسية
التي مف شأنيا التأثير المباشر في مسار األحداث.2
وتتمثؿ مرتكزات عدـ الرضى اإلسرائيمي الحالي عمى قطر في عدة نقاط رئيسية:
 اعتبار قطر ىي المموؿ األوؿ والرئيسي لحركة حماس ،وىي تيمة ترددىا إسرائيؿ منذ سنوات ،لكف جديدالتيمة ىذه المرة ىو أف قطر تقدـ دعما لحماس في المجاؿ التقني فيما يتعمؽ بتقنية الصواريخ واألنفاؽ
واليجمات اإللكترونية عمى إسرائيؿ؛
 استضافة قطر لرئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ ،واتيامو بإدارة أعماؿ ضد إسرائيؿ مف الدوحةوبتسييالت منيا؛
 إتياـ الجزيرة بالتحريض عمى إسرائيؿ واظيارىا بصورة الجالد واظيار الفمسطينييف بصورة الضحية؛ ربط الدور القطري بتقديـ الدعـ لكافة "المنظمات اإلرىابية" في الشرؽ األوسط ؛ زيارة أمير قطر السابؽ صحبة األمير الحالي عندما كاف وليا لمعيد إلى قطاع غزة عاـ  2012والتيمثمت بداية فؾ لمحصار السياسي العربي عف القطاع؛

 -1أدًذ ػثذ انرازق  "،ذارٚخ انؼاللاخ االضرائٛهٛح انمطرٚح يٍ 1996انٗ ."2013يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=35454

 -2تُذٚرا ترٚر ،ٙيرجغ ضاتك ،ص ص .368 -367
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 الدور السياسي القطري بالتنسيؽ مع مصر وتركيا ودوؿ أخرى لوقؼ إطالؽ النار بعد عدواف .2012والدعـ اإلغاثي اإلنساني لقطاع غزة لفؾ الحصار واإلعمار ،وكانت إسرائيؿ ترى في ذلؾ توفي ار لميزانية
حركة حماس لتوجييا في اإلنفاؽ العسكري بشكؿ غير مباشر ،غير أنيا اتيمت قطر حديثا بتمويؿ حماس
بشكؿ مباشر؛
 الدعـ االقتصادي واإلعالمي لمحراؾ العربي الذي تراه إسرائيؿ خط ار إستراتيجيا ،وخاصة دعـ قطر لمصربعد الحراؾ " ثورة  25يناير" ،ثـ موقفيا المعارض" لالنقالب العسكري" في مصر خالؿ الفترة الماضية؛
 التنسيؽ القطري التركي تجاه قضايا المنطقة منذ انطالؽ الحراؾ العربي وخاصة القضية الفمسطينية ومايرتبط بيا ،حيث تعتقد إسرائيؿ أف ليما دو ار ميما في السعي إلضفاء شرعية عمى حركة حماس والقياـ
بمحاوالت إلقناع الواليات المتحدة بالتعامؿ معيا؛
 تعيد قطر بدعـ رواتب موظفي حكومة الوفاؽ الوطني الفمسطينية ،خاصة الموظفيف الذيف كانوا يتبعوفالحكومة المقالة السابقة في غزة ولـ تصرؼ رواتبيـ مؤخ ار.1
في ضوء ما سبؽ يمكف التقدير بأف قطر ستبقي عمى مستوى العالقات مع إسرائيؿ عمى وضعيا،
فالسياسة الخارجية القطرية جمعت حتى وقت قريب بيف دعميا لمسيرة التسوية ،ودعميا اإلعالمي والمادي
والدبموماسي لحركة حماس ،وفي الوقت ذاتو احتفظت بعالقات متميزة مع إسرائيؿ ،واف كاف ىناؾ مف أشار
إلى نية قطر رفع مستوى العالقات مع إسرائيؿ ،وعادة يشار في ىذا السياؽ إلى تصريحات رئيس الوزراء
القطري حمد بف جاسـ في يناير  2012خالؿ اجتماعو بأعضاء "المجمس الوطني السوري" في القاىرة ،والتي
قاؿ فييا إف "حماس انتيت كحركة مقاومة مسمحة" ،األمر الذي نفتو حماس بشدة عمى لساف نائبيا في
المجمس التشريعي إسماعيؿ األشقر ،حيث يرى البعض أف تمؾ التصريحات مف قبؿ المسؤوؿ القطري البارز،
تعكس في واقع األمر الرغبة القطرية في دفع حركة حماس نحو االعتداؿ ومربع التسوية مع إسرائيؿ.
 -1يذًٕد ضًٛر انرَرٛط "،ٙانٓجٕو اإلضرائٛه ٙػهٗ لطر ..انًرذكساخ ٔانٕضائم" .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/c8585e48-e72a-49ac-b049-e51f6878
4
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المبحث الثاني  :تداعيات الحراك العربي عمى عالقات قطر مع القوى الدولية
نتيجة الدور الذي لعبتو قطر في ظؿ الحراؾ العربي أثيرت مف قبؿ العديد مف الباحثيف تساؤالت
حوؿ حجـ الدور القطري في تداعيات أحداث الحراؾ العربي و مدى القبوؿ بالدور اإلقميمي لدولة قطر
وعالقاتيا مع بعض القوي الدولية  -العالمية كروسيا والصيف ودوؿ االتحاد األوروبي ،إضافة إلى طبيعة
العالقة مع الواليات المتحدة ،إذ ال يمكف تصور صعود دولة إقميمية في الشرؽ األوسط دوف الموافقة
األمريكية عمي ىذا الدور ،مما يعني أف مقومات ومعوقات كؿ دولة ال تكفي لوحدىا مف أجؿ تحديد
االتجاىات المستقبمية لممنطقة ،حيث يبقي العامؿ الخارجي (الواليات المتحدة) طاغيا عمي التفاعالت
اإلقميمية والدولية.
المطمب األول :أثر الحراك العربي عمى العالقات القطرية األمريكية والعالقات القطرية األوروبية
في ىذا المطمب نحاوؿ البحث في تداعيات الحراؾ العربي عمى العالقات القطرية األمريكية مف جية
و العالقات القطرية األوروبية مف جية ثانية ،خاصة وأف قطر تربطيا عالقات قوية مع ىذه الدوؿ ،إال أف
ىناؾ مف يعتبر أف عالقات قطر بالدوؿ الغربية تجمع بيف التحالؼ والريبة ،فقطر بحاجة لمدعـ العسكري
واالستخباري الغربي السيما فيما يتعمؽ باألزمة السورية ،لكف الدوؿ الغربية تنظر إلى النوايا القطرية بشيء
مف الشؾ والريبة وانعداـ الثقة ،خاصة إزاء العالقات التي بنتيا قطر مع اإلسالمييف المتشدديف في ليبيا
وسوريا ومع حركة حماس الفمسطينية ،ومع ذلؾ فأف القيادة القطرية تسعى لممحافظة عمى عالقاتيا القوية
بالغرب في ظؿ تقارب القيادة الجديدة مف الطروحات الغربية السيما الفرنسية.

1

أوال :العالقات القطرية األمريكية
ظمت العالقات السياسية القطرية األمريكية تتنامى وتزداد أىميتيا في شتى المجاالت وكاف اللتقاء
المصالح بيف البمديف دو اًر رئيسياً في تنمية وتطوير ىذه العالقات التي أصبحت تتصؼ بالتميز

1

 -فاطمة مساعٌد ،مرجع سابق ،ص .11
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والخصوصية ،وترتبط دولة قطػر مع الواليات المتحدة بعالقات اقتصادية وتجارية وثيقة خاصة وأف كؿ مف
البمديف يتبع سياسات اقتصادية متجانسة ازدادت مع مطمع التسعينات خاصة في مجاالت التبادؿ التجاري،
والتعاوف االستثماري في مجالي النفط والغاز ،وتعتبر قطػر رابع أكبر وجية استيراد مف الواليات المتحدة
األمريكية في الشرؽ األوسط ،وعمى الصعيد التعميمي والثقافي تـ إنشاء فروع لعدد مف الجامعات األمريكية
بالدوحة ،كما أف التبادؿ الطالبي بيف الواليات المتحدة ودولة قطر يتنامى بصورة تصاعدية مف خالؿ ىذه
الجامعات والبعثات الدراسية1،كما ترتبط قطر بعالقة أمنية واضحة مع واشنطف كضامف ألمنيا أماـ
التيديدات المحتممة سائرة في ذلؾ في خيار االرتباط بدولة كبرى.

2

مف خالؿ قراءة متأنية لمموقفيف األميركي والقطري حوؿ المسائؿ اإلقميمية خالؿ الحراؾ العربي.
يمكف رصد جممة اختالفات بيف الموقفيف ففي األسبوعيف األوليف لالحتجاجات التونسية والمصرية ضد
نظامي زيف العابديف بف عمي وحسني مبارؾ ،كانت ردود فعؿ واشنطف وقطر مختمفة .فقطر حشدت ترسانتيا
اإلعالمية وراء المعارضة ،فيما كانت واشنطف أكثر حذ اًر عمى أمؿ الحفاظ عمى الوضع القائـ باستثناء
تطبيؽ إصالحات جدية ،وكاف التقارب القوي الوحيد ربما بيف المقاربتيف حوؿ الحالة الميبية التي نالت اتفاقاً
عالمياً ،ما جعؿ الموقؼ القطري – األميركي المشترؾ غير مفاجئ.
وحوؿ الحراؾ السوري برزت اختالفات وتقاربات بيف االثنيف ،مع ميؿ الميزاف أكثر ربما إلى
االختالفات ،فقطر أيدت تدخالً عسكرياً عربياً تحت مظمة جامعة الدوؿ العربية ،فيما لـ تقبؿ الواليات
المتحدة ىذه الفكرة  ،وكانت المغة المستخدمة مف المسؤوليف القطرييف تصؼ الوضع في سوريا بحرب اإلبادة
الجماعية التي يشنيا النظاـ عمى شعبو ،فيما بقي الخطاب الرسمي األميركي أكثر حذ اًر بكثير وأقرب إلى
رؤية الوضع كحرب أىمية ،وأيدت قطر المجمس الوطني السوري منذ تأسيسو عمى عكس الواليات المتحدة
وتشكيكيا المتزايد في شمولية المجمس وفاعميتو ،وأخي اًر دفعت قطر باتجاه تعزيز نوعية األسمحة التي يجب
ٔ -1زارج انخارجٛح" ،اضرؼرض انؼاللاخ انصُائٛح ٔاإلذفالٛاخ انًٕلؼح ت ٍٛدٔنح لطر" .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.mofa.gov.qa/ar/ForeignPolicy/BilateralRelations/Pages/US.aspx

 -2يصطفٗ انهثاد "،لطر ،أدالو كثٛرج ٔلذراخ يذذٔدج" ،يرجغ ضاتك.
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أف تصؿ إلى المجموعات المسمحة ،فيما عارضت الواليات المتحدة أي خطوة في ىذا االتجاه ،آخذة في شكؿ
معمؽ في حسباف سياستيا األمف المستقبمي لدولة إسرائيؿ وأي تيديدات محتممة لمدولة العبرية يمكف أف تمي
سقوط نظاـ األسد ،لكف حدة بعض ىذه االختالفات تراجعت بعد اجتماعات قطر لمجموعات المعارضة
السورية في نوفمبر ونتائجيا ،فقد بدا أف قطر والواليات المتحدة اتفقتا ورحبتا ببروز ىيئة تمثيمية أعرض ،بعد
محادثات طويمة ،غير المجمس الوطني السوري ،إذ تأمؿ الواليات المتحدة في أف يكوف "المكوف اإلسالمي"
لمتشكيؿ الجديد أقؿ تأثي اًر مما كاف عميو في المجمس الوطني السوري ،مع ذلؾ يمكف القوؿ أف ىناؾ قبوؿ
أمريكي لتحرؾ القطري في المنطقة 1والذي يمكف رصده عمى النحو التالي:
أوالً :أف قطر قدمت لمواليات المتحدة وال تزاؿ تقدـ المزيد مف التسييالت العسكرية والمزيد مف التعاوف األمني
مقابؿ أف تقوـ قطر بممارسة بعض األدوار في المنطقة في إطار إستراتيجيتيا اإلقميمية اليادفة إلى تسوية
المنازعات اإلقميمية في المنطقة خصوصا تمؾ القضايا والمنازعات التي تمنح قطر البريؽ اإلعالمي كدولة
تمارس أدوارىا السيادية بكؿ استقاللية ،وبالتالي فإف الواليات المتحدة ال تريد أف تخسر مكاسبيا العسكرية
واألمنية طالما وأف قطر باتت تستضيؼ أىـ بنية عسكرية وأمنية ليا مقابؿ بعض المواقؼ الدعائية التي
تكسبيا قطر وبدعـ مف الواليات المتحدة.

2

ثانياً :أف الواليات المتحدة تدرؾ أف قطر واف مارست بعض األدوار التي تظير فييا كدولة كبيرة إال أنيا في
حقيقتيا دولة صغيرة وال تتمتع بقوة استراتيجية بالشكؿ الذي يؤىميا إلى حماية مواقفيا أو تنفيذ مبادراتيا
وق ارراتيا ،وبالتالي فإف أمريكا تدرؾ أف المناىضيف لسياستيا في المنطقة قد ال يستفيدوف مف مواقؼ قطر
سوى الناتج الدعائي واألثر المعنوي والنفسي فقط.
ثالثاً :أف قطر تحولت إلى أىـ منتدى في المنطقة لمتقريب بيف األطراؼ والمحاور واألدياف والثقافات
وأصبحت تستقبؿ قادة الفكر والسياسة مف كؿ األلواف واألدياف ،وىذا أمر مفيد لمواليات المتحدة حيث تستطيع
 -1ػثذِ ضانى "،لطر ٔاأليرٚكاٌ..أضرار انؼاللاخ" ،يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/100/2010/5/9/439.htm

َ - 2فص انًرجغ.
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أمريكا مف خالؿ ىذا المنتدى قراءة تراث المنطقة وأحواليا ومزاجيا بكؿ التفاصيؿ ،كما أف الواليات المتحدة
تستطيع مف خالؿ ىذا المنتدى تمرير مشاريعيا وعرض أفكارىا أو عمى األقؿ اختبار مشاريعيا في المنطقة،
وأخذ اآلراء واالنطباعات والمواقؼ إزاءىا قبؿ إنزاؿ ىذه المشاريع لمتطبيؽ في المنطقة ،وبالتالي أصبحت
قطر بالمنظور األمريكي أىـ منتدى لمترويج لممشاريع األمريكية في المنطقة.
رابعاً :أف الواليات المتحدة ورغـ سيطرتيا الكاممة عمى حمفائيا في المنطقة إال أنو مف المصمحة ليا أف ال
يظؿ حمفاءىا يمنوف عمييا بخدماتيـ ،بؿ مف الميـ أف يظؿ ىؤالء الحمفاء بالنسبة ليا عمى األقؿ تحت
الضغط النفسي والخوؼ الدائـ مف قدرة أمريكا عمى صناعة حمفاء جدد في ذات المحيط ولو كانوا صغا اًر.
خامساً :الواليات المتحدة األمريكية تدرؾ أيضاً أف حمفاءىا الكبار في المنطقة يمارسوف االستبداد ،ويقمعوف
معارضييـ وينتيكوف حرية اإلنساف ،ويمنعوف حرية التعبير والصحافة واإلعالـ المفتوح ،أي أف ىؤالء الحمفاء
باختصار ينتيكوف المبادئ الديمقراطية األمريكية وىو ما يعرض قادة اإلدارة األمريكية لممسائمة أماـ
الكونجرس وبعض المؤسسات األمريكية ،وبالتالي فإف الواليات المتحدة تستفيد مف الوضع الجديد لدولة قطر
لتسميط االىتماـ مف خالليا عمى حمفائيا بغرض الكشؼ عف تمؾ االنتياكات التي يمارسونيا ،وبالتالي
تحسيف موقؼ اإلدارة األمريكية أماـ الكونجرس ،خاصة إذا ما تمت اإلشارة مف قبؿ قادة اإلدارة األمريكية
المسائميف إلى قناة الجزيرة التي واف حرضت عمى الواليات المتحدة واسرائيؿ إال أنيا تمارس اإلعالـ الحر
والمفتوح وتكشؼ عف األخطاء الكبيرة التي تمارسيا الواليات المتحدة في المنطقة ضد الحريات وحقوؽ
اإلنساف ،ومثؿ ىذا الدور الشؾ يخفؼ مف الضغط عمى قادة اإلدارة األمريكية الذيف يعرضوف لممسائمة أماـ
الكونجرس وبعض المؤسسات الفاعمة.
سادساً :صحيح أف الواليات المتحدة ليا خصوـ في المنطقة مف المعارضيف لسياستيا مف أنظمة دوؿ
الممانعة ،ومف الكيانات السياسية ،والجماعات الجيادية ،ولكنيا  -في حقيقة األمر -ال تريد أف تنغمؽ عمى
خصوميا وتغمؽ قنوات التواصؿ معيـ ،وال تريد أف تنقطع عف جمع المعمومات عنيـ خاصة وىي وضعت
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في حسابيا أنيا ستتبنى  -ولو عمى المدى البعيد -فتح الحوار معيـ ،وبالتالي فإف قطر تظؿ ىي الوسيط
األمريكي الدائـ في المنطقة لتوثيؽ أحواؿ ىذه الكيانات المناىضة لمواليات المتحدة ،أو ىي في حقيقة األمر
مكتب اتصاؿ دولي لمكيانات المعارضة غير الرسمية التي يصعب عمى أمريكا التواصؿ بيـ عبر المؤسسات
الدبموماسية الرسمية لمخارجية األمريكية ،وبالتالي ال يوجد مانع أمريكي أف تظؿ قطر عمى صمة بيذه
الكيانات المناىضة طالما وأف أمريكا تأمف تيديد الجانب القطري ،أو عمى األقؿ أف مستوى قطر العسكري
واألمني ،وحجميا في الميزاف االستراتيجي في المنطقة ال يؤىميا ألف تصبح مصدر تيديد لمواليات المتحدة،
وبالتالي فإ ف مواقؼ قطر المتماىية مع مواقؼ الكيانات المناىضة لمواليات المتحدة تظؿ مواقؼ غير منتجة
تفتقد إلى القوة االستراتيجية القطرية في حاؿ صدقت قطر مع ىؤالء المناىضيف وآمنت بمواقفيـ وتحولت
عممياً إلى مناىض حقيقي لمسياسة األمريكية في المنطقة.

1

وفيما يتعمؽ بتبادؿ الزيارات بيف البمديف في ىذه المرحمة نجد:
 زيارة حمد بف خميفة آؿ ثاني أمير قطر و زوجتو لمواليات المتحدة عاـ  ،2011وكاف آخرىا عاـ .2013 عدد مف الزيارات التي قاـ بيا حمد بف جاسـ بف جبر آؿ ثاني رئيس مجمس الوزراء وزير خارجيةلواشنطف.
 زيارة ىيالري كمينتون ) ( Hillary Clintonوزيرة الخارجية األمريكية لدولة قطر عاـ .2011 زيارات أخرى منتظمة ومستمرة لمواليات المتحدة مف كبار المسؤوليف في مختمؼ الو ازرات والمؤسسات.2 زيارة وزير الدفاع األمريكي تشاك ىاجل) ، ( Chuck Hagelفي جولة إلى منطقة الشرؽ األوسط ،لتعزيزالتحالفات في منطقة الخميج ،وكانت قطر ىي أكبر دولة حظيت بالنصيب األكبر مف تمؾ الزيارة؛ حيث تـ
االتفاؽ عمى تمديد اتفاقية الدفاع المشترؾ لػ 10سنوات أخرى ،والتأكيد أف أىداؼ «قطر» و«الواليات المتحدة
االمريكية» واحدة ومشتركة وواضحة جدا ،وال يمكف أف تكوف بيا خالفات ،والالفت ىو أف قطر التي
 -1ػثذِ ضانى "،لطر ٔاأليرٚكاٌ..أضرار انؼاللاخ" ،يرجغ ضاتك.
ٔ -2زارج انخارجٛح" ،اضرؼرض انؼاللاخ انصُائٛح ٔاالذفالٛاخ انًٕلؼح ت ٍٛدٔنح لطر" ،يرجغ ضاتك.
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تستضيؼ القاعدة األمريكية منذ التسعينات ىي نفسيا التي دفعت تكاليؼ تشييدىا التي بمغت مميار دوالر،
رغـ أنيا لـ تكف تمتمؾ سالح طيراف في تمؾ الفترة.
تعبر في ىذا السياؽ مجمة ( فوريف بوليسى) األمريكية :إف" واشنطف" وقفت إلى جانب قطر لتزدىر
اقتصاديا ويعمو نفوذىا سياسيا في الشرؽ األوسط ،حتى بالرغـ مف مزاعـ أف قطر تعمؿ ضد مصالح أمريكا
في المنطقة ،ولكف الواقع ىو أنيا سياسات تكميمية ال تسير الواحدة دوف األخرى.

1

وفي السياؽ نفسو أكدت دانا شيل سميث ( )Dana Shell Smithسفيرة الواليات المتحدة األمريكية لدى
قطر أف العالقات القطرية األمريكية تعتبر نموذجاً لكيفية التشاور والتعاوف بيف الشركاء ،وأنيا عالقات قائمة
عمى دعامتيف أساسيتيف ىما المصالح المشتركة في معالجة التحديات اإلقميمية والعالقات االقتصادية القوية
بيف البمديف،2وىذا ألف الواليات المتحدة تسعى منذ فترة الحرب الباردة إلى التواجد في المنطقة لتحقيؽ جممة
مف األ ىداؼ منيا ضماف االشراؼ عمى منطقة الخميج العربي المستيدفة بالتطمعات الروسية ومنعيا مف
السيطرة عمى المضائؽ االستراتيجية والطرؽ الرئيسية لنقؿ النفط ،لذلؾ فإف الموقع الجيو استراتيجي لمنطقة
الخميج العربي يرشحيا ألف تبقى ذات أولوية في استراتيجيات القوى الكبرى.3
ثانيا :العالقات القطرية األوروبية
عند تتبع المواقؼ األوروبية مف الحراؾ العربي يالحظ أف تمؾ المواقؼ انقسمت إلى قسميف:
األوؿ :موقؼ اتسـ بالحياد والسمبية مف الحراؾ في المنطقة العربية وقد بدا ىذا الموقؼ واضحاً في كؿ مف
تونس ومصر والبحريف واليمف ،موقؼ جاء ليتناغـ مع العالقات التي كانت تجمع تمؾ الدوؿ التي حدث بيا
الحراؾ مع االتحاد األوروبي نتيجة لإلرث التاريخي لذلؾ االتحاد الذي اضطمع بدعـ األنظمة الحاكمة التي
كانت تسوؽ مشاريعو في منطقة الشرؽ األوسط وكانت حميفاً استراتيجياً لو مف الناحية االقتصادية والسياسية
 -1ػثذ انؼسٚس انشرف" ،ٙانؼاللاخ انمطرٚح  -األيرٚكٛح ..خادو ٚرضٗ ضٛذِ" .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.elwatannews.com/news/details/387107

 -2رٌم الحرمً ،العالقات القطرٌة االمرٌكٌة نموذج لتعاون الشركاء .متوفر على الرابط االلكترونً:.
http://www.raya.com/news/pages/05a70d47-95bb-4c19-b939-bb0d7c9ceee5
 -3جفال ػًار ،انرغٛر ٔاالضرًرارٚح ف ٙاالًْٛح االضرراذٛجٛح نًُطمح انخهٛج انؼرت ،ٙانجسائر :دار ْٕيح،2008،ص ص .64-63
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والعسكرية ،أما الثاني :اتسـ بالموقؼ الحازـ والمتشدد مما يجري ببعض الدوؿ العربية وخاصة في سوريا
وليبيا وىنا جاء الموقؼ األوربي منسجـ مع الموقؼ القطري ،ولعؿ الموقؼ األوروبي مف الحراؾ في ليبيا
ومما يجري بسوريا حالياً يفسر المواقؼ الدولية التي تسعى مف خالليا الدوؿ الكبرى في إنياء بعض األنظمة
التي تعتبر مستقمة في سياستيا الخارجية عف القرار والموقؼ األوروبي ،ولعؿ الوضع في سوريا يفسر ما
تتجو غميو األحداث حالياً مف محاولة التخمص مف نظاـ شكؿ عقبة أساسية أماـ السياسات األوروبية العربية
في المنطقة العربية.

1

يمكف القوؿ أف ىناؾ انسجاـ الموقؼ القطري األوربي يظير مف خالؿ قرار قطر بالمشاركة إلى جانب
الدوؿ األوربية في التدخؿ الدولي مف خالؿ الناتو في ليبيا إضافة إلى توافؽ الموقفيف اتجاه الحراؾ السوري،
وفي ىذا السياؽ تأتي زيارة أمير قطر الحالية لباريس جواف  2014في ظروؼ عربية وشرؽ أوسطية سمتيا
األزمة السورية ووصوؿ عبد الفتاح السيسي إلى الحكـ في مصر واستمرار التوتر في ليبيا ،كؿ ىذه التطورات
واألزمات تدعو إلى مثؿ ىذه الزيارات وتبادؿ الرأي وتدارس الحموؿ العقالنية الممكنة.2
وتحرص قيادة االتحاد األوروبي عمى تحديد سقؼ الطموحات العربية في الحصوؿ عمى دعـ حقيقي
بعرقيؿ ترتبط بمشاكؿ وأولويات داخؿ الكياف
في ظؿ الحراؾ ،لكف تمؾ الطموحات كانت تصطدـ عادة ا
األوروبي ذاتو ،وربما كاف أكثر مف عبر عنيا وزير الخارجية الفنمندي الكسندر ستوب المسؤوؿ التنفيذي
البارز داخؿ االتحاد بقولو أف أوروبا غير قادرة عمى مساعدة الحراؾ العربي إلى ما النياية ،كما قمؿ االتحاد
مف حجـ المساعدات الماد ية والسياسية التي يمكف أف تقدـ إلى الحراؾ العربي بسبب األزمات االقتصادية
التي تعصؼ بمنطقة اليورو.

 -1خهٛم ضاي ٙإٔٚب" ،يٕلف االذذاد األٔرٔت ٙيٍ انصٕراخ انؼرتٛح " ،يرجغ ضاتك.
 -2تشٛر انثكر" ،زٚارج أيٛر لطر نفرَطا ..ذفاْى تؼذ جفاء " .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.alaraby.co.uk/politics/3a263801-02dd-4628-ae83-4f3cabd03b43
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إذ تبدو أوروبا منكفئة عمى ذاتيا وفي ظؿ حركات اإلضرابات واالعتصامات العمالية وتداعيات
أزمات البطالة واليجرة غير الشرعية ،وعمميا يبدو أف األوروبييف سيكونوف مشغوليف باستكماؿ ترتيبات
انضماـ كرواتيا إلى االتحاد قبؿ نياية العاـ الحالي ،أكثر مف اىتماميـ بتطوير العالقات مع بمداف الضفة
الجنوبية لممتوسط ،وال يخفى األوربيوف أيضا خشيتيـ مف أف ينتقؿ إلييـ الحراؾ العربي إلييـ بدليؿ
اإلجراءات االحت ارزية التي اتخذىا االتحاد مؤخ ار بإعادة العمؿ بإجراءات ضبط الحدود مع الدوؿ األوروبية
األخرى في حاؿ تعرض ىذه الدوؿ لموجات ىجرة قادمة مف دوؿ جنوب المتوسط يصعب التحكـ بيا.

1

وعند الحديث عف العالقات بيف قطر ودوؿ االتحاد األوربي وبالتركيز عمى بريطانيا وفرنسا ،فإف
المعادلة تكاد تكوف نفسيا؛ فالبمداف قوتاف نوويتاف وعضواف دائماف في مجمس األمف الدولي ،وىما حميفاف
استراتيجياف لقطر وخاصة عمى المستوييف الدبموماسي والعسكري ،لذا قررت قطر إقامة تعاوف مف أجؿ تأميف
جميا ليذه المقاربة :فقد ظؿ الجيش الفرنسي المشيور بخبرتو
حدودىا ومنشآتيا الغازية ،وتشكؿ فرنسا مثاالً ً
يزود الجيش القطري بالعتاد منذ أمد بعيد ،وتشكؿ الطائرات الفرنسية معظـ األسطوؿ الجوي
العمميةِّ ،
القطري ،وخالؿ فيفري ومارس  ،2013قاـ الجيشاف بمناورات مشتركة تحت عنواف "صقر الخميج"ُ ،عبئ ليا
 3000جندي ،وطالت مختمؼ مستويات القيادة في سيناريو مكثؼ شمؿ القوات الثالث :البرية والبحرية
والجوية.
ويشكؿ التعاوف في المجاؿ العسكري أساسا لمش اركة االستراتيجية المبرمة بيف قطر والدوؿ األوروبية،
وىو ما عبر عنو الرئيس فرانسوا أوالند ( )François Hollandeأف "فرنسا ستظؿ عمى الدواـ إلى جانب قطر
لمدفاع عنيا وضماف أمنيا" .وقد تـ تأكيد ىذا اإلعالف بممحؽ يركز عمى الجانب "الصناعي" ليذا االلتزاـ،
صاعدا ،وفي سياؽ أوروبي
اتيجيا
ذلؾ أف فرنسا وبريطانيا باتتا تنظراف لقطر بوصفيا شري ًكا
ً
اقتصاديا استر ً
ً
يتسـ بأزمة ديوف متواصمة تنذر بكساد بؿ بإفالس محدؽ ،تحاوؿ الحكومات تنمية أكبر قدر ممكف مف
 -1شرٚف ػاتذ" ،ٍٚاالذذاد األٔرٔتٔ ٙانثذس ػٍ دٔر ذذد ظالل انصٕراخ انؼرتٛح!" ،األْراو انٕٛي .ٙيرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.ahram.org.eg/archive/Journalist-reporters/News/110370.aspx
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العالقات مع األسواؽ الصاعدة التي ينظر إلييا بوصفيا مخارج محتممة مف األزمة ،ونظ ًار إلى عزـ قطر
عمى استثمار  120مميار دوالر خالؿ السنوات العشر المقبمة في مشاريع صناعية وبنى تحتية واقتناء
معدات عسكرية ،بات ُينظر إلى السوؽ القطري باىتماـ بالغ مف أجؿ زيادة أنصبة المؤسسات الوطنية؛ حيث
توافد عمى قطر كبار صانعي القرار السياسي مثؿ ولي العيد البريطاني األمير تشارلز والوزير الفرنسي
المنتدب لمتجارة الخارجية وعمدة لندف ثـ الرئيس الفرنسي ،وفي كؿ مرة تصدرت المباحثات الممفات
االقتصادية وقضية العقود وفرص االستثمار ،ويبدو أف معادلة األخذ والعطاء ستسود في ظؿ تولي الشيخ
تميـ لمحكـ في مجاؿ الشراكة مع الدوؿ األوروبية الكبرى ،فقطر تحتاج إلى الدعـ الغربي في الممفات
الدبموماسية والعسكرية الكبرى (مثؿ األزمة السورية) ،والممثميات الدبموماسية الغربية تحتاج إلى قطر إلنعاش
اقتصادياتيا ،ويتـ الحصوؿ عمى االستثمارات القطرية مف خالؿ طريقتيف ،تتمثؿ إحداىما في استفادة
المؤسسات الفرنسية واإلنجميزية مف الصفقات الكبرى المتعمقة بالمنشآت في قطر ،وتتمثؿ األخرى في حفز
رسميا دفع ىذا االستثمار في البمديف مف
صندوؽ السيادة القطري عمى االستثمار داخؿ أراضي البمديف ،ويتـ
ً
خالؿ تشجيع شراء أسيـ في المؤسسات الكبرى أو الدخوؿ المباشر في النسيج الصناعي والعقاري أو
الرياضي.
أما العنصر اآلخر الذي يتعيف عمى األمير القطري تميـ مراعاتو ،فيو نظرة الرأي العاـ الغربي
السمبية لقطر ،وتبرز ىذه النظرة بشكؿ خاص في فرنسا حيث يعكس الجزء األكبر مف الصحافة نظرة توجس
غالبا بأف لدييا أجندة خفية عدائية ،ويثير ىذا اإلحساس ردود فعؿ سمبية قوية،
بؿ عداء تجاه قطر التي تُتيـ ً
والحتواء ىذه االنطباعات التي قد تضر بالعالقة الثنائية ،فقد يكوف مف المناسب تبني خطة إعالمية متعددة
األشكاؿ ،وقد تتمحور الخطوط العريضة ليذه الخطة في حمالت لتحسيف الصورة ،تُبرز فوائد وامتيازات
الشراكة بيف فرنسا وقطر وخاصة في المجاؿ االقتصادي.

1

َ -1ثٛم انُاصر٘" ،ضاضح لطر انخارجٛح ف ٙػٓذ انشٛخ ذًٛى :لطٛؼح أو اضرًرار؟" ،انذٔدح :يركس انجسٚرج نهذراضاخ ،جٕٚهٛح ،2013ص.4
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الفصل الثالث:

المطمب الثاني :أثر الحراك العربي عمى العالقات القطرية الروسية والعالقات القطرية الصينية
سيتـ في ىذا المطمب محاولة البحث في العالقات القطرية الروسية والعالقات القطرية الصينية في
ظؿ تداعيات الحراؾ العربي وذلؾ عمى النحو التالي:
أوال :العالقات القطرية الروسية
كثير مف الخالؼ بشأف القضية السورية ،فعند تتبع لممواقؼ
عانت العالقات الروسية – القطرية ًا
الروسية يمحظ عدـ االىتماـ الروسي المتعمد بالحراؾ التونسي انطالقا مف اعتقاد محدودية تأثيراتو ،إال أف
انتقاؿ الحراؾ إلى مصر أدخؿ روسيا في التجاذبات الدولية الحاصمة تجاه ىذا الحراؾ ،دخوال كاف يطبعو
الحذر والترقب والممانعة بؿ والتشكيؾ ،ىذا األخير الذي وجدت لو روسيا مسوغات أكثر في الحالة الميبية
خاصة بعد الذي وصفتو موسكو بتساىميا غير المحسوب تجاه قرار تدخؿ "الناتو" مؤكدة عمى عدـ الموافقة
عمى تك ارره مستقبال ،محاولة بيف ىذا وذاؾ إضفاء طابع المؤامرة واليد الخفية الغربية في الحراؾ1 ،وىي ذات
الخطابات التي ثبتت عمييا روسيا بممانعة أكبر في الحالة السورية والتي زاد مف حدتيا حساسية األخيرة في
قضايا محورية بالمنطقة .

2

إف النظرة األولية لمموقؼ الروسي تطرح احتمالية أف روسيا تنطمؽ في مواقفيا عمى أساس نيج
براغماتي يأخذ بالحسباف حسابات الربح والخسارة بما يعكسو إبداء موسكو استعدادىا لالعتراؼ بالحراؾ دوف
التخمي عف األنظمة القائمة ،وىو احتماؿ مقبوؿ في شقو األوؿ عمى اعتبار أف ما يربط روسيا بالمنطقة
العربية ال يتعدى منطؽ الربح والخسارة ،غير أف واقع األحداث أبطؿ مصداقية ىذا االحتماؿ انطالقا مف
حقيقتيف:

1

 أشرف البهً "،المصالح الروسٌة فً العالم العربً  ..إصدار جدٌد للدراسات المستقبلٌة" .متوفر على الرابط االلكترونً:http://www.albawabhnews.com/404096
2
 الحروب ،خالد" ،حسابات حذرة :محددات الدعم الخلٌجً للتغٌٌر فً سورٌا" ،السٌاسة الدولٌة ،القاهرة :مؤسسة األهرام ،العدد  ،111إبرٌل ،1111ص .11
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 أوالىما أف المواقؼ الروسية تأتي متأخرة دوما بعد أف تكوف األحداث قد تجاوزتيا ،وىو ما حصؿ معالحالة الميبية أيف اعترفت بالمجمس االنتقالي بعد اقتراب سقوط نظاـ القذافي ،أيف كاف ليذا الموقؼ ردود فعؿ
سمبية لدى الشارع العربي عموما والشارع الميبي عمى وجو الخصوص ،وفي سياقات مماثمة جاءت المواقؼ
الروسية ضعيفة في الدفاع عف أنظمة اقتنعت كؿ الدوؿ وقبميا الشعوب بحتمية وقرب سقوطيا؛
 وثانييما أف روسيا لـ تحصؿ مف حساباتيا الخاطئة سوى الخسارة سواء تمؾ االقتصادية الناجمة عفصفقات السالح واست ثمارات الغاز التي أبرمتيا مع األنظمة المنقضية ،أو تمؾ األعمؽ التي افتتحت بيا
عيدىا مع شعوب المنطقة تحت سخط األخيرة عمييا.
ىاجسا قويًّا ييدد
وخصوصا الحراؾ السوري ،فأنيا تمثؿ
وعف المواقؼ الروسية حياؿ الحراؾ العربي،
ً
ً
مصير تمؾ العالقات التعاونية ،في ظؿ تصدر روسيا المجموعة المحدودة مف العالـ التي تدعـ نظاـ بشار
األسد وال ترضى بأي سبيؿ آخر غير الحوار بينو وبيف المعارضة ،وىو الحؿ الذي ال يمقي قبوًال لدى
نوعا مف التضارب بيف المجمس الوطني السوري.1
األطراؼ المعارضة ،وقد أحدث ً
لكف ال ينبغي اختزاؿ العالقات الثنائية (الروسية  -القطرية ) فقط في الممؼ السوري ،حيث أنو مف
المالحظ أف مصالح قطر وروسيا تتقاطع في مجاؿ الطاقة عمى المدى الطويؿ ،فمع إيراف تشكؿ قطر و
روسيا ما بات ُيعرؼ بػ "ترويكا الغاز الكبرى" ،المحرؾ الحقيقي لسوؽ الغاز الدولي ونواة نادي الدوؿ
نظر ألىمية الغاز
المصدرة لمغاز( ) EPEGالذي أُنشئ عاـ  .2001وتتعاظـ ىذه المكانة االستراتيجية ًا
المتصاعدة؛ فالغاز يشكؿ اليوـ ربع استيالؾ الطاقة في العالـ وبات يستقطب االىتماـ أكثر فأكثر ،حيث
بات يمثؿ بديالً محتمالً لمنفط كما أنو أقؿ مصادر الطاقة األحفورية تمويثًا لمبيئة ،فروسيا وقطر رغـ تقمبات
األزمة السورية ،مضطرتاف إلى التفاىـ مف أجؿ الحفاظ عمى مستوى مف اإلنتاج يكوف في الوقت ذاتو مقبوالً
ومستجيبا لمتطمبات موازنات البمديف العمومية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر ىذه
لدى مختمؼ فرقاء السوؽ،
ً

 -1أشرف انثٓ "،ٙانًصانخ انرٔضٛح ف ٙانؼانى انؼرت .. ٙإصذار جذٚذ نهذراضاخ انًطرمثهٛح" ،يرجغ ضاتك.
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المادة األولية ،ويمكف أيضا أف نستند إلى فرضية مفادىا أف عمى قطر وروسيا تعزيز تعاونيما لتبقيا
متحكمتيف في لعبة الطاقة التي ُينتظر أف يمارس فييا فاعالف آخراف جديداف (أستراليا والواليات المتحدة)،
دور يمكف أف ييدد ىيمنة قطر ورسيا 1،ويمكف مالحظو أنو في عاـ  2014بدء إعادة
في مستقبؿ قريب ًا
تحريؾ التعاوف الثنائي بيف البمديف الذي يظير آفاقاً جديدةً لشراكة ذات المنافع المتبادلة في مجاؿ االقتصاد
والسياسة والثقافة والرياضة ،وىذا ألف روسيا أعادت ىيكمة أىدافيا ومصالحيا في المنطقة مع انييار االتحاد
السوفياتي بحيث تراجعت األىداؼ األيديولوجية مقابؿ األىداؼ االقتصادية.

2

ثانيا :العالقات القطرية الصينية
اتخذت الصيف موقفاً حيادياً إزاء التصويت في مجمس األمف عمى فرض منطقة حظر جوي فوؽ ليبيا
في مارس  ،2011عمى الرغـ مف ىواجسيا واستيائيا حياؿ مبدأ التدخؿ العسكري بقيادة حمؼ شماؿ
األطمسي ،وىي لـ تستخدـ الفيتو ضد القرار ألف الجامعة العربية ىي َمف بادر إليو ،لكنيا في مقابؿ ذلؾ
كانت مستعدةً الستخداـ الفيتو ضد مشروع القرار الذي اقترحو أربعة أعضاء أوروبييف في مجمس األمف،
والذي قضى بفرض عقوبات عمى سوريا في أواخر العاـ  ،2011ويبدو أنو عندما كانت جامعة الدوؿ العربية
تتخذ مبادرات وتفرض عقوبات أو غيرىما في ما مضى ،كانت الصيف تعتبر بأف دعميا َّ
كؿ ما يقرره العرب
َ
بأنفسيـ ىو دعـ مشروع أكثر ،بيد أنيا باستخداميا الفيتو في مجمس األمف لممرة الثانية ،حينما سعت
الجامعة العربية إلى الحصوؿ عمى موافقة عمى خطة عمميا في أوائؿ فبراير  ،2012وضعت نفسيا في
مواجية مباشرة مع اإلجماع العربي ،3حيث استخدمت الصيف "الفيتو" في مجمس األمف ضد ق ارريف  -ييدداف
بفرض عقوبات عمى النظاـ السوري -حظيا بدعـ الجامعة العربية ،وآخر ثالث تقدمت بو دوؿ غربية ،في
مشيد استثنائي آلت نتائجو "لمصمحة النظاـ السوري" وجرت مفاعيمو ضد المعارضة السورية والدوؿ المؤيدة

َ - 1ثٛم انُاصر٘ ،يرجغ ضاتك ،ص.4
َٕ -2رْاٌ انشٛخ ،صُاػح انمرار ف ٙرٔضٛا ٔانؼاللاخ انؼرتٛح انرٔضٛح ،تٛرٔخ :يركس دراضاخ انٕدذج انؼرتٛح ،1998،ص.108
ٚ -3سٚذ صاٚغ" ،يٕلف انص ٍٛدٛال ضٕرٚا" ،يركس كارَج ٙنهشرق األٔضظ .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=47151
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ليا ،1وبذلؾ لـ تنجح الجيود القطرية بسبب الفيتو الروسي الصيني ضد مشروع قرار تقدمت بو الجامعة
العربية  4فيفري  ،2012فانتقمت قطر إلى القطيعة النيائية وغيرت إستراتيجيتيا باتجاه عزؿ النظاـ عربياً
واقميميا ودعـ المعارضة ممثمة بالمجمس الوطني.2
وعمى الرغـ أف مساحة الصيف  9مميوف كيمومتر مربع ،وعدد سكانيا مميار و 350مميوف نسمة ،فيما
مساحة قطر  11كيمومتر مربع وعدد سكانيا  2مميوف فإف عالـ السياسة اليوـ قد تجاوز نظريات المساحة
وعدد السكاف عمى أىميتيا إلى الفاعمية االقتصادية والسياسية ،وىو ما قد يفسر بعضا مف ىذه العالقات بيف
قوى عمالقة وأخرى محدودة المساحة والسكاف ،تعد الزيارة القطرية األسيوية بأبعادىا السياسية واالقتصادية
إلى كؿ مف الصيف وكوريا الجنوبية خطوة جديدة مف قطر لالنفتاح عمى الساحة اآلسيوية وقد بدأت بإعالف
جياز قطر لالستثمار عف خطة الستثمار  20مميار دوالر في آسيا.
وفي المجاؿ السياسي وفيما يتعمؽ بالممؼ السوري تحديدا ،جاءت زيارة أمير قطر إلى الصيف كانت
بعد يوـ واحد مف تصريح السفير الصيني في قطر أف الصيف لدييا مقترح جديد لوضع حؿ سياسي لمنزاع
السوري ،وتعد قطر العبا أساسيا ىي والسعودية وتركيا فيما يتعمؽ بالممؼ السوري ،لكف رغـ أف العالقات
عانت مف الخالؼ بشأف الممؼ السوري ،إال أنو ال يمكف حصر العالقات الثنائية بيف البمديف في النزاع
السوري ،3كما أنو جدير بالذكر أف العالقات العربية والشرؽ أوسطية مع الصيف توسعت إلى ما يتعدى
القضايا السياسية البارزة ،فأكثر مف نصؼ صادرات الطاقة مف الخميج ،بما في ذلؾ مجمس التعاوف الخميجي
يذىب إلى شرؽ آسيا ،4وقد ظمت العالقة بيف قطر والصيف (وستبقى كذلؾ لفترة طويمة) مدفوعة بالتعاوف في
مجاؿ الطاقة؛ فالصيف التي ىي اآلف ثاني قوة اقتصادية في العالـ ،تواصؿ نموىا االقتصادي بوتيرة متسارعة
عاما إلى أكبر اقتصاد عالمي بدؿ الواليات المتحدة ،وىذا النمو المذىؿ
ِّ
ستحوليا في غضوف خمسة عشر ً
 -1شفٛك شمٛر" ،تؼذ انفٛرٕ ..انمٛادج انصُٛٛح انجذٚذج ٔدتهٕياضٛح انرفطٛر" ،يرجغ ضاتك.
 -2دًسج انًصطفٗ ،انفاػهٌٕ انخارج )1 ( ٌٕٛيٕلغ لطر ف ٙيؼادنح انصٕرج انطٕرّٚح .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://sadaalshaam.net/addons/News/views/Default/Home/web/3008
َ -3ثٛم انُاصر٘ ،يرجغ ضاتك ،ص.4
ٚ -4سٚذ صاٚغ" ،يٕلف انص ٍٛدٛال ضٕرٚا" .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ: ٙ
http://www.carnegie-mec.org/publications/?fa=47151
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مصحوب بزيادة معتبرة في استيالؾ الطاقة ،وفي إطار ىذه الحاجة المتبادلة لتعميؽ العالقات تُصاغ
كبير في ىذا
اقتصاديا ًا
المعادلة بيف الدولتيف فالصيف التي ىي ثاني مزود وسادس زبوف لقطر ستصبح شري ًكا
ً
العقد ،1وفي ىذا السياؽ أوضح السفير الصيني بقطر أف حجـ التبادؿ التجاري بيف كال البمديف بمغ
10.1مميار دوالر أميركي في عاـ  ،2013بمعدؿ نمو أكثر مف  % 30عف العاـ السابؽ ،وفي النصؼ
األوؿ مف العاـ الحالي حقؽ التبادؿ التجاري نحو  5.6مميار دوالر أميركي بزيادة تصؿ إلى  ،% 17مشي ار
إلى أف الزيارات المتعاقبة التي قاـ بيا كؿ مف وزير المواصالت و وزير الطاقة و محافظ مصرؼ قطر
المركزي إلى الصيف ،عممت عمى دفع وتعزيز تطور العالقات بيف الصيف وقطر ،وأوضح السفير قاو يو
تشن (" )Gao Yu Chenأنو في السنوات األخيرة ،وفي ظؿ قيادة األمير تميـ بف حمد آؿ واألمير الوالد
حمد بف خميفة آؿ ثاني ،شيدت دولة قطر تطو اًر سريعاً حيث شمؿ جميع القطاعات بالدولة مثؿ الدبموماسية،
االقتصاد ،الثقافة ،والتعميـ وغيرىا مف القطاعات الكثيرة والتي لفتت أنظار العالـ أجمع ،وقد نالت دولة قطر
وثناء مف قبؿ المجتمع الدولي ،لذلؾ نود أيضاً أف نعبر عف تقديرنا العالي لكؿ ىذه اإلنجازات
استحسانا
ً
ميما لمصيف في المنطقة ،وىناؾ إمكانات قوية لمتعاوف
العظيمة2".وتعتبر دولة قطر شري ًكا
ً
اقتصاديا وتجارًيا ً
بيف البمديف في مجاالت االقتصاد والتجارة والطاقة ،حيث يحتاج النمو االقتصادي الصيني إلى إمدادات
قطرية مستمرة وعمى المدى الطويؿ لمطاقة ،وتحتاج تنمية قطر إلى سوؽ الصيف الكبيرة والمستقرة.
وتعتبر قطر ىي أكبر مصدر لمصيف مف الغاز الطبيعي المساؿ ،حيث قامت مؤخ ار شركة "قطر
غاز" بتوصيؿ أولى شحناتيا مف الغاز الطبيعي المساؿ إلى مرفأ ىيناف لمغاز الطبيعي المساؿ الواقع في
جنوب الصيف والتابع لشركة النفط الوطني البحري الصيني ( ،)CNOOCاألمر الذي يمثؿ المرفأ الصيني
السادس الذي يستقبؿ الغاز الطبيعي المساؿ المستورد مف قطر وتعتبر الصيف رابع أكبر شريؾ تجاري وثاني
أكبر مصدر الواردات لدولة قطر ،وعمى صعيد االستثمارات المتبادلة ،فيتركز االستثمار الصيني في قطر
َ -1ثٛم انُاصرَ٘ ،فص انًرجغ  ،ص.4
 -2أدًذ انثٕٛي" ،ٙلطر ٔانص ٍٛذؼسزاٌ انؼاللاخ " .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?d=20140930&cat=statenews1&pge=4
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الفصل الثالث:

في مجاالت استكشاؼ وتنقيب الغاز الطبيعي بالتعاوف مع الشركات األجنبية المعنية ،أما االستثمار القطري
في الصيف فيتركز في مجاالت التصنيع والخدمات التجارية .إضافة إلى ذلؾ قاـ صندوؽ الثروة السيادي
القطري باستثمار ثالثة مميارات دوالر أمريكي لشراء حصص البنؾ الصناعي والتجاري الصيني والبنؾ
الزراعي الصيني ،كما أعمنت قطر المشاركة في بناء البنؾ اآلسيوي الستثمار البنية التحتية حيث سبقت دوالً
كثيرة في المشاركة في ىذا البنؾ.

1

المبحث الثالث :المسارات المستقبمية لمدور القطري في ظل تداعيات الحراك العربي
يثير مستقبؿ الدور القطري المتصاعد الكثير مف الجدؿ في األوساط الرسمية وغير الرسمية عف
حقيقة المصالح التي تسعى قطر لتحقيقيا وقدرتيا عمى االستمرار في طموحاتيا ،والتي يعتبرىا البعض أنيا
تتجاوز حجميا الفعمي والمتاح ،2إال أف التطورات في ظؿ الحراؾ الذي تمر بو المنطقة العربية ،تجعؿ تحديد
مستقبؿ قطر في اإلقميـ مرتبط بمسارات متعددة تحكميا متغيرات داخمية وأخرى خارجية ،السيما وأنو مف
غير الواضح مدى قدرة قطر عمى االستمرار في دورىا النشط في المنطقة في ظؿ توتر عالقاتيا مع
السعودية وغيرىا مف دوؿ الخميج وتزايد حالة "عدـ الرضا" مف قبؿ الدوائر العربية والغربية عمى نحو قد يعيد
"تموضع" ىذه اإلمارة داخؿ البيئة اإلقميمية بإعادة ترتيب أدوارىا السيما بعد تنصيب الشيخ "تميـ بف حمد"
خمفا لوالده ،وفي ضوء ما تقدـ يمكف أف نحدد مستقبؿ الدور القطري بثالثة مسارات رئيسة ،تتراوح ما بيف
انحسار وتراجع مؤقت لمدور السياسي القطري لصالح تصاعد أدوار دوؿ أخرى ،أو التمدد التدريجي في
الدور الخارجي القطري أو عودة ىذا الدور إلى مكاف عميو في الفترة السابقة عمى الحراؾ العربي.

3

 -1ضًٛخ انكاٚذ "،زٚارج األيٛر نهص ٍٛيطهغ َٕفًثر ذارٚخٛح" .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://www.raya.com/home/print/f6451603 -4dff-4ca1-9c10-122741d17432/ee6622d4-4c10-45a3-adaf-0ec9eac2129

 -2فاطًح يطاػٛذ ،يرجغ ضاتك،ص.44
 -3إًٚاٌ رجة "،ذٕجٓاخ انذٔدح :يطرمثم انطٛاضح انخارجٛح نمطر ف ٙانشرق األٔضظ" ،انماْرج :انًركس اإلله ًٙٛنهذراضاخ االضرراذٛجٛح21 ،
أخ ،2014ص.6
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المطمب األول :سيناريو التراجع واال نحسار في الدور القطري
يركز ىذا االتجاه عمى افتراض مفاده أف مستقبؿ الدور القطري في المنطقة العربية خالؿ المرحمة
المقبمة مرتبط بمسار التراجع واالنحسار ،فالمعطيات والمؤشرات اإلقميمية توضح أف ىناؾ تراجعا ممحوظا في
ىذا الدور ،ويعتبر ىذا االتجاه أف انحسار وتراجع الدور السياسي القطري سيكوف لصالح تصاعد أدوار دوؿ
أخرى ،اذ يبدو أف دور قطر الداعـ لجماعة اإلخواف المسمميف ،بدأ يتراجع عمى الساحة اإلقميمية لصالح
السعودية التي باتت تمسؾ بزماـ المبادرة في الممفات الرئيسية مثؿ مصر وسوريا السيما بعد إعالف السعودية
واإلمارات عف تقديـ مساعدات لمصر بحجـ  8مميارات دوالر ،كما أدى قرار الجيش المصري عزؿ الرئيس
محمد مرسي وانتخاب أحمد عاصي الجربا المقرب مف السعودية رئيسا لممعارضة السورية ،إلى جانب استقالة
رئيس الحكومة السورية الموقتة غساف ىيتو المحسوب عمى قطر إلى" تحجيـ طموحات الدوحة1".إذ يعتبر
المحمؿ الكويتي عايد المناع أف "قطر حاولت تولي دور القيادة في المنطقة لكنيا تجاوزت حدودىا عبر تبنييا
عالنية لإلخواف المسمميف في مصر وسورية وغيرىا مف دوؿ الربيع العربي".
ويؤيد ذلؾ الرأي جوناثان أيال ) (Jonathan Eyalرئيس قسـ العالقات الدولية في مؤسسة "روياؿ
يونايتد سرفيسز" في بريطانيا ،الذي قاؿ :إف "دبموماسية قطر الشرؽ أوسطية انحسرت اليوـ فيي لـ تنجح في
ليبيا كما أنيا فشمت في سورية وتشيد انييا ار في مصر".
وأضاؼ المناع أف القطرييف بعد أف أدركوا األضرار الناجمة عف سياستيـ" ،عمموا عمى خفض
مستوى اندفاعيـ" الذي احدثو التغيير في الحكـ مع تخمي الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني المفاجئ عف الحكـ
لصالح نجمو الشيح تميـ وابعاد ميندس دبموماسية قطر الشيخ حمد بف جاسـ آؿ ثاني" وأضاؼ "استعادت
السعودية ،الحميؼ التاريخي لمواليات المتحدة في المنطقة ،دورىا السابؽ".

2

 -1إًٚاٌ رجة ،يرجغ ضاتك ،ص.6

2

 بكر محمد بكر البنهاوي" ،الدور السعودي ٌتقدم والقطري ٌتراجع بعد تطورات مصر وسورٌا" .متوفر على الرابط االلكترونً:http://arabsolaa.com/demo/articles/view/125401.html#.VXxicvl_Oko
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كما بات واضحا أف الخالفات القطرية السعودية ال تتجو نحو االستقرار ،في ظؿ االختالؼ حوؿ
تفاصيؿ الممؼ السوري واستخداـ قطر "لمحوثييف" كورقة لتيديد السعودية بالمد "الشيعي" ،وىو ما حدث في
بداية  2013مف محاوالت قطرية مف التواصؿ مع عدد مف القيادات جنوب اليمف السابقة المقيمة في الخارج
مف أجؿ إبعادىا عف أي تحالؼ قادـ بيف الجنوبييف والسعودية.
إضافة لذلؾ شيد الدور القطري انحسا ار خميجيا بسبب فقداف الثقة التي كانت تمييا كؿ مف البحريف
واإلمارات ليا ولتحالفاتيا السياسية ،وعدـ رضى دولة اإلمارات بشكؿ خاص إزاء تنامي عالقة قطر بحركة
اإلخواف المسمميف ،وبدأت بالعمؿ عمى تقويض النفوذ القطري في كؿ المجاالت ،لكف بعد تسممو لمسمطة
سعى األمير تميـ لمعمؿ مف أجؿ تصحيح عالقات قطر مع الدوؿ الخميجية المجاورة واعادة البالد إلى كنؼ
مجمس التعاوف الخميجي خالؿ السنوات القادمة.

1

كما أف ىناؾ تراجعا لمدور القطري في المنطقة العربية ،فالتدخؿ القطري في الصراع الدائر في سوريا
منذ  ،2013لـ يسقط نظاـ األسد وأصبح ىذا النظاـ يستعصى عمى السقوط  ،حتى أف ىذا االتجاه توقع أف
يطوؿ أمد ىذا الصراع لفترة مف الزمف ،كما تعترض الجزائر عمى دور قطر في ليبيا خاصة مع تراجع نفوذ
اإلخواف المسمميف ىناؾ والى جانب ذلؾ يرى ىذا االتجاه أف تراجع الحراؾ في المنطقة سيؤدي بالضرورة
إلى تراجع الدور القطري وتحديدا دورىا في دعـ الحراؾ ،فضال عف تراجع الوزف السياسي لجماعة اإلخواف
المسمميف في المنطقة ،وىي أحد أدوات تحرؾ قطر في المنطقة وبالتالي التقميؿ مف االندفاع نحو دعـ
الحرؾ العربي ،وقدرتيا
ا
اإلخواف ،2فعمى الرغـ مف السعي القطري الطموح إلى قيادة إقميمية في مرحمة بعد
في تضييؽ الفجوة بيف عناصر القوة التي تمتمكيا والدور الذي تقوـ بو مف خالؿ سياسات القوة الذكية ،إال أف
ىناؾ تحديات كبيرة أماـ قطر لف تمكنيا مف تجنب سمبيات تمؾ الفجوة ومواصمة ممارستيا لنفوذىا اإلقميمي
في المستقبؿ المنظور والذي تحد مف حجمو معطيات داخمية و أخرى خارجية:
 -1فاطًح يطاػٛذ ،يرجغ ضاتك ،ص.48
 -2إًٚاٌ رجة "،ذٕجٓاخ انذٔدح :يطرمثم انطٛاضح انخارجٛح نمطر ف ٙانشرق األٔضظ " ،يرجغ ضاتك ،ص.6
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أوال :عمى الصعيد الداخمي
 -1الخمل السياسي :يتمثؿ الخمؿ السياسي في غياب الديمقراطية وانعداـ المشاركة السياسية الفعالة الكفيمة
بتحديد الخيارات السياسية واتخاذ الق اررات العامة ،رغـ ما نص عميو الدستور الدائـ لعاـ  ،2004مف أف
الشعب ىو مصدر السمطات وما أكده مف مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،إال أف واقع النظاـ السياسي القطري
يؤكد استمرار الحكـ المطمؽ رغـ تعييف الشيخ "تميـ بف حمد" خمفا لوالده في  25جواف  ،2013ببقاء السمطة
محصورة في يد األمير الشيخ تميـ و والده األمير حمد بف خميفة باإلضافة إلى دور أعضاء األسرة
األميرية 1.ويرى المحمؿ السياسي اوليفييو داالج ) ،(Olivier Da Lageأنو في المرحمة األولى ،ال يمكف
توقع حصوؿ تغييرات كبيرة في توجيات قطر ،وأرجع ذلؾ إلى سياسة قطر التي جاءت نتيجة استراتيجية
طويمة المدى تـ وضعيا منذ أكثر مف  15سنة ،وأف األمير الجديد سيخطو خطواتو األولى كحاكـ تحت
أنظار والده ،لكف مع الوقت ستظير شخصية الشيخ تميـ أكثر وسيكوف ىناؾ تغيير في األسموب ،و ليس في
المضموف ،وتعد قطر مف أكثر الدوؿ الخميجية التي لـ تشيد عمميات إصالح طواؿ العقد الماضي ،فما
شيدتو مف إصالحات ال يرقى إلى مستوى اإلصالحات البنيوية رغـ ذلؾ فإنيا أكثر الدوؿ سعيا وراء دعـ
مطالب الشعوب بالتغيير ،وبيذا يبقى التناقض في السموؾ القطري قائما حوؿ دعمو لمديمقراطية خارجيا ،في
الوقت الذي يمارس نظاما أوتوقراطيا داخميا في ظؿ عدـ وجود مجالس منتخبة ،مما يبقي صالحيات المجمس
شكمية ويعزز مستقبال مف ضيؽ الدائرة القيادية 2.والمالحظ أف الرؤية الوطنية التي وضعتيا قطر لسنة
 ،2030لـ تشر لإلصالح السياسي والتنمية السياسية ،بؿ حصرت المسألة في التنمية البشرية واالجتماعية
واالقتصادية والبيئية دوف ذكر التنمية السياسية ،باعتبارىا ركيزة رئيسية مف ركائز الرؤية ،نفس الشيء

1

-Mehdi LAZAR," Qatar : une politique d’influence ", op-cit.

 - 2فاطًح يطاػٛذ ،يرجغ ضاتك ،ص.52
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تحصر ركائز التنمية في
بالنسبة "إلستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  "2016 – 2011نجدىا أيضا
ُ
1

أربع ركائز سبؽ ذكرىا في الرؤية وال تتوقؼ عند التنمية السياسية.
-2

الخمل الجغرافي  -الديمغرافي :ىو مف أكبر التحديات وأكثرىا إلحاحا ،حيث تتوسط قطر قوتيف

إقميميتيف كبيرتيف ىما إيراف الشيعية شماال والسعودية السنية جنوبا والمتاف تتفوقاف عمييا مساحة وعدداً سكانياً
2

بشكؿ كاسح ،إذ تبمغ مساحة قطر  11437كمـ  ،ما يجعميا تعادؿ والية ليؿ الفرنسية () l’Ile-de-France

وتزيد بقميؿ عف مساحة لبناف ،بالمقابؿ تبمغ مساحة السعودية حوالي مميونيف ومئة ألؼ كمـ ،2ما يجعميا تفوؽ
قطر حجماً بحوالي  185مرة ،أما إيراف فتفوؽ مساحتيا البالغة مميونا و 648ألؼ كمـ 2قطر بحوالي 144
مرة 2.وعميو يمكف القوؿ أف الجغراف يا السياسية ال تؤىميا سواء مف حيث المساحة الضيقة ،أو الموقع عمى
ىامش الخميج العربي لمعب أدوار مركزية أكثر فاعمية.

3

وتتفاقـ مشكمة قطر الجغرافية عند ربطيا بمشكمتيا الديمغرافية ،والتي تقدر عدد المواطنيف القطرييف
بحوالي  230ألؼ نسمة فقط مف عدد السكاف البالغ  1.64مميوف نسمة عاـ  ،2010مما أدى إلى تدني
نسبة المواطنيف في إجمالي السكاف مف  %44عاـ  1970إلى  %12فقط عاـ  ،2010وىو عدد يقؿ
بحوالي  100مرة عف سكاف السعودية وحوالي  300مرة عف سكاف إيراف ،وىو ما يقمؿ مف طموحات قطر
اإلقميمية.
 -3الخمل اإلنتاجي -االقتصادي :يقوـ عمى االعتماد شبو المطمؽ والمتزايد عمى ريع صادرات الثروة النفطية
الميددة بالنضوب ،وىو خمؿ يتجمى في الناتج المحمي اإلجمالي وسائر الحسابات القومية األخرى ،ألف
مصدر دخؿ دولة قطر ىو ريع ثروة طبيعية ناضبة وليس ثروة قائمة عمى إنتاجية األفراد والمؤسسات كما

1

- Jenan Amin, " Qatar aspirations and realities" , Berlin :Heinrich-Boll-Stiftung,04 Nov 2012 ,p p 14 -15 .

 -2فاطًح يطاػٛذ ،يرجغ ضاتك ،ص.46
 -3ػثذ انمادر َؼُاع" ،انرُالضاخ ف ٙانطٛاضح انخارجٛح انمطرٚح :انؼاللح يغ إٚراٌ ًَٕرجا" ،يرجغ ضاتك.
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ىو الحاؿ في االقتصاديات اإلنتاجية ،وأصبح ريع النفط ىو مصدر إيرادات الميزانية العامة واالستثمارات
العامة وسائر الحسابات القومية وىو خمؿ يحد مف تمدد الدور القطري واستم ارريتو.

1

 - 4الخمل العسكري  -األمنــي :إف السياسة الخارجية الفاعمة ،تتطمب قد ًار كبي اًر مف الموارد المالية ،وىي
متوفرة لقطر ،لكنيا في الوقت ذاتو تحتاج إلى بناء قوة عسكرية قادرة عمى لعب دور قيادي تدخمي في
حاالت الضرورة ،وىو ما ال تستطيع قطر القياـ بو إال في إطار قوى إقميمية أو دولية ،عبر مشاركة محدودة
كما حصؿ إباف مشاركتيا في الحممة الدولية عمى نظاـ القذافي ،أو ضمف القوة الخميجية "درع الجزيرة" في
البحريف.2
إضافة إلى عدـ قدرة قطر الدفاع عف نفسيا بمفردىا بسبب محدودية قوتيا العسكرية واضطرارىا
لمتحالؼ مع قوى أجنبية وارتباطيا بمعاىدات تجيز إقامة قواعد عسكرية ووجود قوات أجنبية عمى أراضييا،
ىذا الخمؿ يمنعيا مف التدخؿ العسكري بشكؿ منفرد 3.فال تزاؿ قطر تفتقد إلى القوة العسكرية؛ األمر الذي
يعيؽ مف قدرتيا عمى التدخؿ في القضايا الدولية واإلقميمية بشكؿ أحادي الجانب؛ ألف غياب القوة الصمبة -
تحديداً العسكرية  -يمنعيا مف القياـ بمغامرات عسكرية ،ويجبرىا عمى االعتماد عمى الطرؽ غير العسكرية
لمتدخؿ 4،باإلضافة لذلؾ فإف ضيؽ الرقعة الجغرافية ومحدودية كتمتيا البشرية تحوؿ دوف قدرة قطر عمى
تسميح نفسيا وبناء قوة عسكرية رادعة حتى واف توفرت اإلمكانات الضخمة 5،ولذلؾ يجب عمييا  -إف أرادت
الحفاظ عمى دورىا وممارسة النفوذ والقيادة مستقبالً -أف تطور قدراتيا العسكرية ألنيا تمثؿ عامالً ميماً
لمييمنة في المنطقة العربية.

6

 -1فاطًح يطاػٛذ ،يرجغ ضاتك ،ص.47
 -2ػثذ انمادر َؼُاعَ ،فص انًرجغ.
ٚ -3طار انمطارَح ،يرجغ انطاتك ،ص ص. 4-3
 -4داذى خاطر "،انمٕج انؼطكرٚح ..انرذذ٘ األكثر نذٔر لطر ف ٙػاللاذٓا انذٔنٛح" .يرٕفر ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LnH6JCSelwUJ:moheet.com

 -5فاطًح يطاػٛذَ ،فص انًرجغ  ،ص.47
 -6داذى خاطرَ ،فص انًرجغ.
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ثانيا :عمى الصعيد الخارجي
 -1غياب الرؤية القطرية لما بعد الحراك :فقد عممت قطر عمى ىدؼ أساسي وىو التغيير ودعـ الحراؾ،
لكنيا لـ تمتمؾ رؤية لممنطقة العربية بعد الحراؾ وىي في ذلؾ لـ تختمؼ كثي ار عف قوى الحراؾ العربي
التي عرفت تماما ما تريد في المحظة القريبة لكنيا لـ تحسب حساب ما بعد الحراؾ ،وفيما وراء رغبتيا
في إسقاط األنظمة واحالؿ أنظمة ذات توجيات إخوانية أو إسالمية ال نرى رؤية قطرية لمرحمة االنتقاؿ
أو لمتحوؿ الديمقراطي في العالـ العربي ،وليس ىناؾ رؤية قطرية التجاىات التغيير في مرحمة ما بعد
الحراؾ ،حيث كاف لقطر دور في قيادة عمميات الحراؾ ولكف بعد الحراؾ لـ يكف لقطر رؤية أو مبادرات
سياسة أو اقتصادية أو ثقافية.
 -2تراجع النفوذ اإلعالمي لقناة الجزيرة :أسفر الحراؾ في المنطقة العربية عف مشيد إعالمي عربي جديد
مختمؼ تماما حيث ساد اإلعالـ الخاص ،وأماـ ذلؾ أصبح تردد المواطف العربي عمى الجزيرة انتقائيا
وموسميا وبحسب المناسبة ،ىذا يعني بدء مرحمة عربية جديدة ال يمكف لقطر والجزيرة أف تواكبيا أو
تنافس فييا إال بتجديد األداة واليدؼ 1إذ خسرت خمسة مالييف مف مشاىدييا تقريبا ،وتتعرض لالنتقاد
لتحيزىا وافتقارىا لمدقة التحريرية بعد أف أضحت أداة لمحكومة القطرية بدؿ أف تكوف ىيئة إعالمية
مستقمة ،فيي في العالـ العربي متيمة بانحيازىا لمواليات المتحدة واسرائيؿ فيما يعتبرىا العالـ الغربي
ناطقة باسـ "صوت اإلسالمييف".

2

بعد أف لعبت دو ار كبي ار في تغطية أحداث الحراؾ العربي ،أصبحت مكاتبيا في العواصـ العربية
مغمقة وتعرض مراسموىا لمتضييؽ والسجف ،وظمت القناة تعمؿ بكؿ ما تممكو مف مقومات عمى تغطية كؿ
األحداث العربية والدولية إال األحداث القطرية.
 -1يؼرس ضاليحْ" ،م تذأ انؼذ انرُازن ..ٙاَرٓاء "انذمثح انمطرٚح" ف ٙانطٛاضح انؼرتٛح؟" ،يركس األْراو نهذراضاخ انطٛاضٛح ٔاإلضرراذٛجٛح .يرٕفر
ػهٗ انراتظ االنكررَٔ:ٙ
www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1426: -q-q-&catid=53:2011-04-09-07-4816&Itemid=365
2
- Marie Sophie," Al Jazeera, la petite qatarie dans la cour des grands médias", 4/1/2014. Disponible in :
http://www.jolpress.com/article/al-jazeera-la-petite-qatarie-dans-la-cour-des-grands-medias-47942.html
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كما أف ىذا التراجع في اتجاه االستمرار بعد انتقاؿ بث القناة عبر القمر الصناعي سييؿ  1القمر األوؿ
في مجموعة سييؿ سات في  18ديسمبر  2013بالتزامف مع احتفاالت قطر باليوـ الوطني ،رغـ مقاومتو
لمتشويش فإنو سيقمؿ مف اتجاه المشاىد العربي ليذا القمر.
 -3قصور سياسة الدعم المالي :لقد تضخـ الدور السياسي الخارجي لقطر منذ أواخر القرف الماضي ،بما
ال يتناسب مع حجـ الدولة وعدد سكانيا ،كآليات لتعزيز تداخالتيا العربية والدولية وتنمية تحالفاتيا ،حيث
وظفت عائداتيا المالية الضخمة لخدمة تمؾ السياسة 1،فمـ تمتمؾ قطر بعد الحراؾ غير الدعـ المالي وبدا أف
عمى ىذه الدولة التي انتظرت المكافأة عمى دورىا مف دوؿ الحراؾ أف تنفؽ عمى ىذا الدور ،وأف تتحمؿ
مسؤولية التغيير ،وأف جزءا مف تردي الوضع الداخمي تتحمؿ مسؤوليتو قطر وىـ يطالبونيا باإلسياـ المالي
عمى قدر إسياميا في التغيير السياسي ،ومف ثـ تحوؿ انتظار قطر لممكافأة إلى عبء ،بؿ لـ يبدو أف لقطر
خطة أو رؤية حتى فيما يتعمؽ بالدعـ المالي ،فعمى الرغـ مف اإلعالف عف تقديـ الدعـ لدوؿ محددة فقد
ثارت الشكوؾ في مقدار الدعـ المقدـ ويجري اإلعالف عف دعـ ما وعدـ تنفيذه والتباطؤ في تنفيذه.
-4عدم التوازن في عالقات قطر باإلخوان بعالقتيا بالتيارين الميبرالي والسمفي :فمقد بقيت عالقة قطر مع
دوؿ الحراؾ محصورة في دعميا لإلخواف المسمميف باألساس ،ولـ تنفتح عمى القوى الميبرالية أو السمفية في
تمؾ الدوؿ ،وربما كانت قناة الجزيرة أكثر انفتاحا مف قطر في ىذا الصدد ،وبدا إلى حد كبير أف المشروع
القطري ىو مشروع إخواني باألساس ،ويؤدي استمرار دعميا لحكـ اإلخواف في الدوؿ العربية إلى مزيد مف
تباعدىا عف التيارات المدنية والميبرالية والسمفية ،كما أدي دعميا لإلخواف في مصر في ظؿ مطالبات القوى
المدنية بإسقاط الرئيس والتنديد بما يسموه "حكـ المرشد" إلى مزيد مف الغضب عمى قطر ،وفي الحقيقة فإف
ىذه النقطة ستمثؿ مأزؽ لمسياسة القطرية ألنو يتوقع أف تتعرض عالقات قطر مع دوؿ الحراؾ لمتأزـ
ولمشكالت مختمفة ،إذا استمر اتجاه قطر األحادي في دعـ اإلخواف خصوصا مع سقوط تجربة حكـ

 -1ػثذ انمادر َؼُاع" ،انرُالضاخ ف ٙانطٛاضح انخارجٛح انمطرٚح :انؼاللح يغ إٚراٌ ًَٕرجا" ،يرجغ ضاتك.
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اإلخواف ،وفي ظؿ االحتماالت المختمفة النتقاالت السمطة العربية بعد الحراؾ وفضال عف التيار المدني
والميبرالي ،يبقى العداء لقطر مف قطاعات مف األحزاب والقوى القديمة التي أقصاىا الحراؾ.

1

-5المأزق القطري في سورية :ال شؾ في أف موقؼ قطر مف الحراؾ في سورية مف أكثر األمور التي
سيتحدد وفق ا ليا مستقبؿ الدور القطري في اإلقميـ العربي ،ويمثؿ بقاء النظاـ السوري لفترة ومجابيتو قوى
الحراؾ وتغمبو عمييا خاسرة إقميمية لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي برمتيا ولقطر عمى وجو التحديد ،فقد بذلت
قطر كثي ار مف الجيود في الحراؾ السوري بعدما تفرغت مف الحراؾ في تونس ومصر وليبيا واليمف ،ويمثؿ
مستقبؿ الوضع في سورية الرىاف القطري عمى التغيير الشامؿ باإلقميـ العربي ،وبناء النظاـ العربي الجديد
الذي يديف لقطر بالتغيير الشامؿ ،حيث يقؼ الممؼ السوري عائقا أماـ الدور القطري حيث استثمرت قطر
الكثير في سورية وانخرطت في الشأف السوري بعمؽ وألجؿ ذلؾ انطمقت تدعو لمتدخؿ العسكري في سورية
في كؿ الساحات الدولية والعربية ،وحممت الممؼ السوري إلى مجمس األمر أكثر مف مرة ،ودفعت بقرار في
جامعة الدوؿ العربية يبيح لمف يشاء مف الدوؿ بتقديـ الدعـ لمفصائؿ المسمحة ،وعممت مف أجؿ منح مقعد
سورية بالجامعة العربية واألمـ المتحدة إلى قوى المعارضة ،ومف ثـ تعتبر قطر أف المسالة سورية تتعمؽ
بمستقبميا الخاص وليس فقط بمستقبؿ دورىا اإلقميمي ،ويمثؿ بقاء النظاـ السوري في ظؿ الدعـ اإليراني
والعراقي ومف حزب اهلل أحد األمور التي يمكف أف تنيؾ السياسة القطري ودورىا باإلقميـ العربي.2
 -6عدم امتالكيا المشروعية عمى مستوى الشارع العربي لمعب دور قيادي ،خاصة أف األدوار القيادية
مناطة بأبعاد تاريخية كانت محصورة بيف السعودية ومصر والعراؽ وسورية ،وجاء النشاط القطري نتيجة
غياب تمؾ األدوار ،أو انكفائيا عمى ذاتيا.

1

 -معتز سالمة" ،هل بدأ العد التنازلً ..انتهاء "الحقبة القطرٌة" فً السٌاسة العربٌة؟" ،مرجع سابق .

َ -2فص انًرجغ.
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 -7إن التحالف مع القوة اإليرانية ،قابل لالىتزاز وفق المواقف من الممفات اإلقميمية ،وليس خاضعاً
لمنطؽ المصالح المشتركة بيف الطرفيف فحسب ،إذ ال تثؽ إيراف بطرؼ خارج تكتميا السياسي المذىبي في
البيئة العربية ،فيما تسعى الختراؽ دوؿ الخميج العربي عبر عالقات جانبية معيا.
 -8سعي قطر الدائم إلى تنويع عالقاتيا وتعزيز تناقضاتيا الذي أثر سمباً عمى سموكيا الخارجي ،فكثي اًر
ما تراجعت عف مواقفيا ،نتيجة غياب الرؤية االستراتيجية واالعتماد عمى العالقات الشخصية في السياسة
الخارجية.
 -9تبقى السياسة القطرية مرىونة بإرادة القوى الكبرى من جية ،وبالتوجس من المحيط اإلقميمي،
والخميجي-السعودي بشكل خاص ،مما انعكس عمى سياساتيا في صياغات اتخذت شكؿ ردود أفعاؿ ،أكثر
منيا فاعمية مستقمة.

1

المطمب الثاني :سيناريو التمدد التدريجي في الدور القطري
يفترض ىذا المسار تصاعد الدور القطري خالؿ المرحمة المقبمة ،فعمى الرغـ مف تقميؿ االندفاع
القطري في إدارة الممفات العربية إال أف ىذا ال يعني عدـ قدرة قطر القياـ بأدوار مستقبال لمتأثير في
التفاعالت اإلقميمية في المنطقة ،ويرى ىذا االتجاه أف الدور القطري سيكوف في إطار القياـ بدور الفاعؿ
والمدعـ ألية ترتيبات عربية جديدة في المنطقة مف شأنيا تعزيز الدور القطري.
وبالرغـ مف االنخفاض النسبي لمدور القطري إال أنيا ال زالت تممؾ العديد مف عناصر القوة األخرى
التي يمكف توظيفيا التوظيؼ الالزـ الذي يمكنيا مف أف تمعب دو ار ىاما ومؤث ار في إقميميا ،كما أف المتغيرات
اإلقميمية الجديدة واف كانت تحمؿ بعض المخاطر إال أنيا تتيح بعض الفرص أماميا التي يمكف االستفادة
منيا لتعظيـ قدراتيا وتعزيز مكانتيا.

 -1ػثذ انمادر َؼُاع" ،انرُالضاخ ف ٙانطٛاضح انخارجٛح انمطرٚح :انؼاللح يغ إٚراٌ ًَٕرجا" ،يرجغ ضاتك.
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وىذا االنحسار المؤقت في الدور القطري ال يعني انتياءه  ،فقطر تبقى تتمتع بثروة طائمة
وباستثمارات ضخمة في الدوؿ الغربية مما سيبقي ليا مكانة لدى ىذه الدوؿ ،حيث أشار المحمؿ السياسي
المتخصص في شؤوف الخميج نيل بارتريك ) (Neil Patrickأف ىذا البمد "ما زاؿ يتمتع بثقؿ اقتصادي محميا
وعالميا" ،ورغـ أف ثروتيا تقوـ باألساس عمى صادرات النفط والغاز الطبيعي ولكنيا اتخذت خطوات أخرى
لتنويع قاعدتيا االقتصادية وبناء قطاع مالي قوي يدير استثمارات ضخمة ،وبرز دورىا االقتصادي القوي مف
خالؿ المساعدات القطرية لمصر عقب ثورة  25يناير عالوة عمى دورىا في الحرب عمى ليبيا .1كما اتجيت
قطر في اآلونة األخيرة إلى نوع جديد مف االستثمار في رأس الماؿ البشري ،مف خالؿ استقداـ الخب ارء لتنمية
اقتصادىا وتدريب كوادرىا ،كما استقدمت "مؤسسة قطر" أفضؿ عشر جامعات أمريكية وجامعات أخرى
إنجميزية وأوروبية لتكويف فروع ليا في قطر ،وتستثمر قطر في بنيتيا التحتية بشكؿ موسع ،ما أىميا لتكوف
مركز عالميًّا لمقمـ والمؤتمرات العالمية ،واستضافتيا لكأس العالـ  ،2022وما سيصاحبو مف استكماؿ
ًا
لمشاريع البنى التحتية2،وتعد قطر أيضاً مف بيف الدوؿ العربية التي بدأت عممية إصالح سياسي ،حيث
تحركت خالؿ السنوات األخيرة نحو تبني بعض اآلليات الديمقراطية ،خاصة أنيا كانت ثاني دولة خميجية
تمنح المرأة حؽ التصويت واالنتخاب بعد عماف.3
ويستند ىذا االتجاه في تصوره إلى ما يمي:
 الداخل القطري ودعوات اإلصالح :إف تولي الشيخ تميـ بف حمد مقاليد السمطة في قطر قد يؤسس لحقبةجديدة في السياسة القطرية في المنطقة ،بشكؿ يعيد "تموضع" قطر في محيطيا اإلقميمي وعودتيا لدورىا
كمحايد ووسيط لحؿ أزمات المنطقة ،وتشير التقارير إلى أف الشيخ تميـ بعد تسممو السمطة ،سيركز بشكؿ
كبير عمى السياسية الداخمية لقطر وىي المسالة التي أشار إلييا في خطاب التنصيب ،مع الحفاظ عمى دورىا
اإلقميمي لكف في إطار عالقات تفاىـ ودية وندية مع شركائيا اإلقميمييف والقوى الدولية الفاعمة.
 -1داذى خاطر" ،انمٕج انؼطكرٚح ..انرذذ٘ األكثر نذٔر لطر ف ٙػاللاذٓا انذٔنٛح" ،يرجغ ضاتك.
 -2ج ٍٛكًَُُٕٛٛد" ،يٍ انكرج إنٗ انطالح :دٔافغ انذٔر انمطر٘ انًرصاػذ إلهًّٛٛا ٔػانًّٛا" ،يرجغ ضاتك.
 -3داذى خاطرَ ،فص انًرجغ.
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ومف بيف التحديات الداخمية قضية تتعمؽ بالرغبة التي يشيدىا الشارع القطري في اتجاه اإلصالح
الدستوري ،واجراء أوؿ انتخابات مف نوعيا لمجمس الشورى القطري ،وأنو مع الوقت فإف الشيخ تميـ مف
المحتمؿ لجوءه إلى إحداث تغيير نحو التعددية ،ىذا الخيار سيعزز تطمعات قطر اإلقميمية وسيرفع مف مكانة
األمير الجديد في صفوؼ الشباب العربي الداعي لإلصالح ،كما أف الدعوة إلجراء انتخابات في وقت مبكر
مف واليتو سيعزز مف سمعتو بوصفو أمي ار ممتزما بتحقيؽ الرخاء لبالده عمى المدى الطويؿ.
وقد استحدث الشيخ تميـ بعد تسممو السمطة و ازرات جديدة وفصؿ و ازرات ،كإجراء يأتي لمواكبة
التطور اليائؿ في عدد مف القطاعات الداخمية ويتماشى مع االستحقاقات الكبيرة التي تفرضيا المرحمة
الراىنة ،و قاـ بتعديؿ بعض المؤسسات التي تتطمبيا المرحمة المقبمة مف خالؿ رؤية قطر المستقبمية.

1

 استمرار النفوذ المالي :عمى الجانب المالي واالقتصادي تجمع بعض التقديرات عمى أف حجـ تأثير دولةقطر في مسارات أسواؽ الماؿ العالمية يرتبط عضوياً بالدور الممنوح ليا مف الواليات األمريكية واالتحاد
األوروبي والفرنسي وىو في اتجاه التزايد التدريجي بفعؿ تقارب الشيخ تميـ مف الثقافة الفرنسية.
وتقدر بعض الدوائر أف قطر في المستقبؿ القريب ستتمكف مف توفير احتياجاتيا مف حجـ عائدات
االستثمارات الموظفة بالخارج بدوف أف تستغؿ مواردىا الداخمية ،بعد أف تـ إنشاء صندوؽ االستثمار الخارجي
في  ،2005ووضع رؤية قطر لسنة  2030والتي تقوـ عمى دعـ االستثمارات الضخمة وتوقع تجاوز
استثماراتيا األرقاـ الخيالية التي تصؿ إلى  219مميار دوالر مع إعطاء أولوية لمتربية والثقافة ،حيث تجمب
مؤسسة قطر(2)La Qatar Fondationالتي تشرؼ عمييا الشيخة موزة الكثير مف الوافديف ،وبعد إنشاء متحؼ
الفنوف اإلسالمية األوب ار الذيف تشرؼ عمييما الشيخة المياسة ،ويبقى قطاع الرياضة مف اىتمامات القيادة
الجديدة تحضي ار لكأس العالـ لكرة القدـ  2022وىي كميا توجيات تعزز القوة الذكية التي تعمؿ قطر عمى
تمريرىا في المستقبؿ القريب.
 -1فاطًح يطاػٛذ ،يرجغ ضاتك ،ص.51
2

-Pierre-André Hervé, "la politique étrangère du Qatar", 28/10/2013. disponible in :
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Nidal-Shoukeir-La.html
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 قطر والبيئة اإلقميمية :يقم ؿ بعض المحمميف والدبموماسييف فكرة أف قطر ستتراجع نحو العزلة تحت قيادةالشيخ تميـ ،خاصة فيما يتعمؽ بالممؼ السوري ،حيث أف أسموب التعامؿ الذي ستتبناه قطر مستقبال سيكوف
أكثر تصالحية مما يوحي بإحداث تغيير في األسموب والمضموف ،خاصة أف الشيخ تميـ سعى إلى تخفيؼ
عدد مف مواطف التوتر التقميدي بيف قطر وبعض الدوؿ الخميجية.
عمى الرغـ مف أف العالقات القطرية -السعودية تقوـ عمى ثنائية التنافس والتقارب ،فقد تمكنت القيادة
القطرية السابقة في نياية مسيرتيا مف تحقيؽ مصالحة تاريخية مع السعودية منذ  ،2007تمؾ العالقات التي
كانت متوترة جدا في بداية عيد الشيخ حمد بف خميفة ،واستطاع الحراؾ العربي أف يجمع بيف الطرفيف في
العديد مف الممفات و إف اختمفت في بعض التفاصيؿ عمى عكس توقعات الكثيريف ،مما زاد مف رصيد النفوذ
القطري الذي لـ تعد تراه السعودية معاديا لدورىا ،رغـ تنافس قطر والسعودية عمى لقب "الداعـ الرئيسي
لممعارضة السورية" ،فعمى سبيؿ المثاؿ لعبت قطر دو ار رئيسيا في الكشؼ عف الخمية اإليرانية التي استيدفت
تفجير السفارة السعودية في البحريف في نوفمبر ،2011كما تمعب قطر دو ار رئيسيا في زيادة الضغوط عمى
النظاـ السوري ،وأوضح نيل بارتريك ( )Neil Patrickالمحمؿ السياسي المتخصص في شؤوف الخميج ،أف
الشيخ حمد سبؽ أف أنجز تغيي ار أساسيا في "تموضع" بالده في المرحمة األخيرة عبر االبتعاد عف إيراف في
الممؼ السوري ،بالرغـ مف حقوؿ الغاز الضخمة المشتركة بيف البمديف ،بمعنى أف إعادة تموضع الدور
القطري ليست مسألة مستبعدة 1.وفي ىذا السياؽ ،مف المتوقع أف تتحرؾ القيادة الجديدة بما ال يتعارض مع
المصالح السعودية في الخميج ،وىذا يكشؼ عف بعد آخر لمعالقات السعودية  -القطرية وامكانية حدوث
تقارب ال يحظى بقدر كاؼ مف االىتماـ مف قبؿ المتابعيف لشؤوف الخميج ،وىو التحرؾ الذي تعوؿ عميو دوؿ
الخميج بعد الزيارة التي قاـ بيا األمير تميـ لدوؿ المنطقة ،والتي كانت تيدؼ إلى إعادة تأميف عالقة بالده
بدوؿ الجوار ،ويرى المحمؿ السياسي اوليفييو داالج (  ،)Olivier Da Lageأف الشيخ تميـ في البداية سيؤمف

 -1فاطًح يطاػٛذ  ،يرجغ ضاتك ،ص.52
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االستم اررية لمسياسة القطرية خاصة وأنو يتمتع بعالقات دبموماسية ممتازة مع الغرب وأيضا مع العديد مف
الدوؿ العربية وعمى رأسيا المممكة العربية السعودية ،وىو أمر أساسي الستمرار لعب قطر دو ار سياسيا قياديا
في المنطقة لكنو مع الوقت سيمجأ إلى ترؾ بصماتو عمى صناعة القرار القطري .وفي ىذا الخصوص ،أظير
استطالع لمرأي أجراه مركز الدراسات العربي -األوروبي في باريس ،أف القيادة القطرية الجديدة لف تنتيج
نفس السياسة الخارجية السابقة ،حيث عبر  %57.1مف الذيف شمميـ االستطالع أف التغيير سيكوف السمة
الجديدة لمنظاـ القطري تحت قيادة الشيخ تميـ واف كاف بطيئا ومدروسا ،لكنو سيشيد انكفاء ممحوظا في
المنطقة واىتماما بالجوانب االقتصادية أكثر مف الجوانب السياسية ،فيما رأى  %37.5أف القيادة الجديدة
ستنتيج نفس السياسة الخارجية السابقة ،والمرجح أف التغيير في السياسة الخارجية القطرية في المستقبؿ
سيكوف تغيي ار بطيئا ومدروسا.

1

المطمب الثالث :سيناريو :عودة الدور القطري إلى ما كان عميو قبل الحراك العربي
يستند ىذا المسار عمى افتراض مفاده أف قطر خالؿ المرحمة المقبمة ستسعى إلى استعادة سمعتيا
(وتحقيؽ االستفادة القصوى) في مجاؿ الوساطة ،2فإذا كاف لقطر طموح سياسي في المنطقة ،تسعى لو
بمختمؼ االستراتيجيات سواء بالوساطة (قبؿ الحراؾ) ثـ بالتدخؿ (أثناء الحراؾ) ثـ بالعودة لموساطة (بعد
الحراؾ) ،فخالؿ الحراؾ العربي ابتعدت قطر عف دورىا التقميدي في السياسة الخارجية باعتبارىا وسيطاً
دبموماسياً ،لقبوؿ التغيير في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا ودعـ الدوؿ التي تمر بمراحؿ انتقالية ،واعتبر
الالعبوف اإلقميميوف أف قطر تبالغ في مقاربتيا وازداد التشكيؾ في دوافعيا السياسية ،لذا تعمؿ القيادة القطرية
الجديدة ،التي استممت سدة الحكـ في جواف  ،2013عمى التأقمـ مع ىذا الواقع عبر العودة إلى اعتماد
سياسة خارجية أكثر براغماتية ،ومعالجة تداعيات دعميا لمحركات اإلسالمية في المنطقة.

3

 -1فاطًح يطاػٛذ  ،يرجغ ضاتك ،ص.52
2

- Sultan Barakat ," Pivots and Peace-Making in Qatar’s Regional Policy ", Doha: The Brookings Institution, 29
December, 2014 ,P4.
3
- Kristian Coates Ulrichsen ," Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications", op-cit.
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ففي السنوات التي سبقت اندالع الحراؾ العربي ،كانت قطر منشغمة في ترسيخ مكانتيا كوسيط في
الدبموماسية اإلقميمي ،وقد تمكنت قطر مف خالؿ استقرارىا السياسي واقتصادىا الغني وعالقاتيا الدبموماسية
مع أطراؼ محمية مختمفة في جميع أنحاء الشرؽ األوسط أف تعتمد استراتيجية القوة الناعمة في العديد مف
المفاوضات رفيعة المستوى ،بدء مف تأميف اتفاؽ سالـ رئيسي لصراع دارفور ،مرو اًر بالسعي لتحقيؽ توافقاً
سياسياً في لبناف ،ووصوالً إلى التوسط بيف الحكومة اليمنية والحوثييف ،إال أف الحراؾ العربي شكؿ فرصة
جديدة لقطر لكي تمعب دو اًر أكبر في تشكيؿ االستجابات اإلقميمية لألحداث التي تجتاح منطقة الشرؽ
األوسط ،مما أدى إلى تحوؿ في سياستيا الخارجية لتصبح أكثر تدخميو ،واصبح ينظر إلى ىذه السياسات
بأنيا تتجاوز ما كاف عميو الحاؿ في السابؽ مما أثار ردود فعؿ كبيرة إقميميا ودوليا ،وقد أضر تدىور
العالقات القطرية مع دوؿ مجمس التعاوف الخميجي بسبب دعميا المتصور لمجماعات اإلسالمية بقدرة قطر
عمى لعب دور الوسيط ،باإلضافة إلى ذلؾ وجدت قطر صعوبة في إدارة العالقات بيف كافة األطراؼ في
صراعات المنطقة وقد واصمت قطر جيود الوساطة واف كاف ذلؾ عمى نطاؽ أضيؽ ،األمر الذي أدى إلى
اعتماد نمط لجيود الوساطة ركزت عمى القضايا األقؿ تعقيداً ،1حيث أف النجاح األولي لقطر في تشكيؿ
التفاعؿ اإلقميمي مع الحراؾ ،لـ يكف َّ
مقد اًر لو أف يستمر ،فمع تباطؤ عمميات التغيير في العالـ العربي بدأ
أمير قطر الجديد الشيخ تميـ بف حمد آؿ ثاني يواجو مرحمة مختمفةً مف التحديات ،خصوصاً بعد إعادة
تثيبت السمطوية في مصر عمى إثر إطاحة حكـ اإلخواف في جويمية  .2013وفي ضوء السعي المتواصؿ
لمسعودية واإلمارات العربية المتحدة لتقويض جماعة اإلخواف المسمميف في مصر مع تفرعاتيا اإلقميمية ،تـ
وضع الدعـ القطري إلخواف مصر تحت الرقابة المكثفة في السعودية واالمارات ،وبذلؾ تواجو حكومة قطر
الجديدة تحديات متعمقة بتخفيؼ دعـ الحكومة السابقة العمني لإلسالـ السياسي ،وفي الوقت نفسو إعادة
تحديد طبيعة انخراطيا مع الشركاء اإلقميمييف والدولييف ،ورغـ أف النخب الجديدة في قطر تأكد إف شيئاً لـ

-Sultan Barakat , "Pivots and Peace-Making in Qatar’s Regional Policy", op-cit.
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يتغير في أعقاب إطاحة الحكومة المدعومة مف اإلخواف في مصر ،إال أف سموكيا عمى الصعيد الخارجي
بعد جواف  2013يوحي بعودة إلى مقاربات أكثر حذ اًر في المنطقة ،فقد سعى األمير تميـ إلى موازنة عممية
اء مف أجؿ إعادة بناء الثقة خاصة مع بقية دوؿ
الحفاظ عمى استقاللية قطر في صنع القرار مع اتخاذ إجر ً
في مجمس التعاوف الخميجي.

1

وفي ىذا السياؽ يعتقد األستاذ كريستيان كوتس أولريكسن ( )Kristian Coates Ulrichsenأف القيادة
القطرية في ظؿ األمير تميـ عدلت تكتيكاتيا ،إال أف الحكومة ال تزاؿ تواجو ردود فعؿ مضادة عمى سياساتيا
إزاء الحراؾ العربي ،واذا ما أرادت قطر تجاوز تداعيات الحراؾ العربي واستعادة سمعتيا كوسيط ودبموماسي،
فسيكوف عمييا أيضاً التخمي عف القيادة اإلقميمية ،والعمؿ بدالً مف ذلؾ كمسيؿ لمحوار والمفاوضات اليادئة
بيف األطراؼ التي ال تستطيع االنخراط في اتصاالت مباشرة مع بعضيا البعض ،وىذا يوفر فرصاً جديدة
لمتعاوف األميركي مع قطر.
ويستند ىذا المسار عمى المؤشرات اآلتية:
المؤشر األول ،يتمثؿ في مشاركة قطر في ترتيب صفقة تبادؿ األسرى التي تـ فييا إطالؽ خمسة مف
سجناء طالباف ووضعيـ في عيدة قطر ،في مقابؿ اإلفراج عف الرقيب في الجيش األميركي باوي بيرغدال
) ،(Bowe Bergdahlوكانت قطر قدمت نفسيا منذ فترة طويمة بصفتيا وسيطاً محتمالً بيف الحكومة األفغانية
وبيف حركة طالباف ،وعمى الرغـ مف محاولة تسييؿ الحوار في جواف  2013اال انيا كانت قصيرة األجؿ
وفاشمة في نياية المطاؼ ،حيث حدث االختراؽ في أواخر ماي  2014بعد أشير مف التحضير الذي جسد
عمى حد تعبير وزير الخارجية األميركي جون كيري) " (John Kerryمدى أىمية شراكتنا مع قطر ،ىذه
الشراكة التي ستبقى" .وقد أصدر الرئيس األميركي باراك أوباما) ( Barack Obamaوزعيـ طالباف المال
عمر بياناً يشكراف فيو عمناً أمير تميـ عمى المساعدة التي قدميا في التوسط لمتوصؿ إلى االتفاؽ ،وتكمف

-Kristian Coates Ulrichsen , "Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications", op-cit.
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الميزة النسبية لقطر عمى صعيد الوساطة في قدرتيا عمى العمؿ كوسيط في المفاوضات غير المباشرة وكونيا
قناة اتصاؿ خمفية بيف األطراؼ وتحقيؽ التوازف في العالقات مع مجموعة واسعة مف الخصوـ المتعاديف.

1

ثمة أنماط مماثمة تبدو واضحة في مؤشر آخر جدير بالمالحظة ،يتمثؿ في بحث قطر عف حؿ عف
طريؽ الوساطة لمعنؼ المتصاعد في غزة ،فقد نشطت قطر في المحاوالت اإلقميمية لتأميف وقؼ إلطالؽ
النار بيف إسرائيؿ التي حافظت عمى عالقات تجارية متميزة معيا ،وحركة حماس التي استقر زعيميا خالد
مشعؿ في قطر منذ فترة طويمة خالؿ حرب غزة التي اندلعت في جويمية  ،2014شارؾ األمير تميـ والعطية
بنشاط في الدبموماسية المكوكية ،وكاف مف بيف زوار قطر األميف العاـ لألمـ المتحدة بان كي مون ،ووزير
الخارجية التركي أحمد داود أوغمو ،والرئيس الفمسطيني محمود عباس ،الذي يعتقد أنو اجتمع مع مشعؿ زعيـ
حماس أثناء وجوده في قطر ،في حيف عقد العطية مشاورات ثالثية مكثفة مع داود أوغمو وكيري في باريس،
باإلضافة إلى ذلؾ مف المفيد القوؿ إنو في مرحمة ما اتصؿ كيري ( ) John Kerryىاتفياً بالعطية وطمب مف
الدوحة استخداـ نفوذىا لمتوسط لدى حماس ،وىذا يوضح كيؼ يمكف لقطر أف تمعب دو اًر إيجابياً مف خالؿ
نقؿ الرسائؿ بيف حماس وبيف المجتمع الدولي وتسييؿ تدابير بناء الثقة بيف جميع األطراؼ المتنازعة.
أما المؤشر الثالث ،يتمثؿ في تقدـ المصالحة الواضحة في العالقات الخميجية فرصة جديدة لقطر
كي تعيد بناء قدراتيا في الوساطة وتمعب دو اًر قيادياً في معالجة الصراعات في المنطقة ،فقد قامت قطر عمى
األقؿ في الوقت الحاضر بتقويـ العالقات مع المممكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وتصالحت
عمى األقؿ ظاىرياً مع النظاـ المصري الجديد.

2

وبالتالي مف المحتمؿ أف تواصؿ في اتخاذ مثؿ ىذه الخطوات العممية خالؿ المرحمة المقبمة مف أجؿ
تطوير استراتيجية أكثر وضوحاً لمتوسط في حؿ الصراعات في المنطقة ،فالنيج المتحفظ الذي ميز حالتي
باوي بيرغدال ) (Bowe Bergdahlوغزة قد يشير إلى أف القادة القطرييف عمى أقؿ تقدير قد استوعبوا دروس
1

-Kristian Coates Ulrichsen , "Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications", op-cit.
- lbid.
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الحراؾ العربي ،وأعادوا تقويـ سياستيـ وفقاً لذلؾ 1.ويستند ىذا المسار الى وجود عدة عوامؿ تؤىؿ قطر
لمعودة لدور الوسيط والمساىمة حؿ كثير مف األزمات اإلقميمية خالؿ المرحمة المقبمة تتمثؿ فيما يمي:
 توافؽ اإلرادات اإلقميمية والدولية وخاصة األمريكية عمى القضية التي تقوـ قطر بدور الوساطة فييا،ولعؿ التميز القطري يتمثؿ في اختيار القضايا التي تتوافؽ  -أو تتطابؽ أحيانا  -اإلرادات والخرائط
اإلقميمية والدولية بشأنيا.
 وقوؼ قطر عمى مسافة واحدة مف مختمؼ الفرقاء السياسييف والمذىبييف واحتفاظيا بعالقات جيدة مع كؿالالعبيف الفاعميف داخؿ الدولة محؿ الوساطة ،كما تولد قناعة كافية لدى قطر بأف الوساطات الفردية
أفضؿ مف الجماعية التي تتجاذبيا محاور ومواقؼ متناقضة.
 امتالؾ قطر إلمكانيات مالية تساىـ في إخماد النزاعات ،حيث تتكفؿ بأعباء معينة مثؿ إعادة اإلعمارأو غيرىا مف األعباء المالية ،إضافة فعالية الدبموماسية القطرية ونشاطيا ،ومتانة عالقاتيا بالدوؿ
اإلقميمية ،وعدـ جمودىا وتمسكيا بقواعد بروتوكولية ثابتو.

2

1

-Sultan Barakat ," Qatari Mediation: Between Ambition and Achievement", op-cit.
2
 أنس محمد" ،هل ما زالت قطر «وسٌطا» مقبوال فً الساحة اإلقلٌمٌة" .متوفر على الرابط االلكترونً:http://www.thenewkhalij.com/ar/node/4603
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الفصل الثالث:

خالصة الفصل الثالث:
حاولنا في ىذا الفصؿ رصد مختمؼ تداعيات الحراؾ العربي عمى السياسة الخارجية القطرية تجاه
محيطيا اإلقميمي والدولي ،وكذا تقديـ تصورات حوؿ المسارات المحتممة لمستقبؿ السياسة الخارجية القطرية
خالؿ المرحمة المقبمة ،وتـ التوصؿ إلى ما يمي:
 إف الدور القطري المتصاعد في المنطقة العربية يمثؿ أحد أبرز األمور التي تأكدت مع تداعيات الحراؾالعربي ،ورغبتيا في تحويؿ دورىا إلى قوة إقميمية قد يؤدي إلى نتائج عكسية ،ومع أف الوضع بالمنطقة
مؤيد لطموحاتيا في ظؿ تراجع أدوار الدور العربية المحورية ،إال ىذا االنتقاؿ ال يمكف أف يتحقؽ دوف
عقبات ،قد تتضاءؿ المساندة األمريكية لقطر إذا اتسعت دائرة الدور القطري إلى مساندة الحركات
اإلسالمية في المنطقة العربية والى توسيع طموحاتيا باتجاه القارة اإلفريقية.
 كما يتضح وجود ضغوطات إقميمية ودولية بسبب انخراطيا في العديد مف القضايا ،ليس بمنيج الوسيطالقديـ وانما بمنيج الفاعؿ ومنيا القضية الميبية بدعـ فصائؿ مسمحة ذات خمفية إسالمية بعد سقوط نظاـ
القذافي وحتى الوضع الميبي المتدىور الحالي ،كذلؾ الوضع في سوريا ودعـ فصائؿ مسمحة ىناؾ
وتدعيـ خطابات سياسية ضد نظاـ بشار األسد ،إضافة لمضغوط المستمرة مف دوؿ الخميجية المجاورة
لمحاولة تحجيـ الدور القطري.
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الخاتمة
يتضح من خالل دراستنا ليذا الموضوع ،أن الدور المتصاعد لدولة قطر في ظل الحراك العربي ىو
استمرار لسياستيا الخارجية المتنامية خالل العقدين الماضيين فعمى الرغم من أن الدول الصغيرة عادة ما
تصادف صعوبات أمام تحقيق أىداف سياستيا الخارجية ألنيا في الغالب تكون متواضعة في القدرات
العسكرية لذلك فإنيا تمجأ إلى وسائل أخرى غير عسكرية لتحقيق أىدافيا  ،وتعد قطر دولة صغيرة متناىية
المساحة الجغرافية والقدرات العسكرية إضافة لوقوعيا في منطقة مضطرة أمنيا باستمرار إال أنيا تمكنت من
ممارسة سياسة خارجية نشطة وفرضت نفسيا كالعب أساسي في السياسات العربية منذ بداية الحراك ،وقد
ساىم في ذلك اجتماع عدة عوامل ارتبطت بمتغيرات داخمية خاصة بطموح النخبة الحاكمة في قطر وأخرى
خارجية تتعمق بتراجع أدوار الدول العربية المحورية كالسعودية ومصر مثال.
وفي ضوء ما تقدم من بحث وتحميل لمموضوع تم التوصل إلى النتائج التالية:
 ما تم رصده حول الدور القطري في الحراك العربي يوضح أن مرتكزات السياسة الخارجية القطرية لمتتغير خالل تفاعميا مع الحراك العربي ،وأن عمدت قطر إلى التوسع في استخدام األداة اإلعالمية
واألداة المالية وحتى العسكرية التي استخدمتيا في إطار جماعي ،ما يعكس سعييا لحماية مصالحيا من
وراء ىذا الدور وتحقيق أىداف سياستيا الخارجية .
 أن ىناك تكامال في األدوار القطرية عمى عدة مستويات سياسية ،اقتصادية ،إعالمية تجاه بمدان الحراكالعربي وارتبط ىذا بسعي قطر لتعويض الخمل الجغرافي والسكاني والعسكري الذي تعاني منو.
 إرتفاع مستوى انخراط قطر في الشؤون العربية واإلقميمية في ظل الحراك العربي ،فبالنظر لمديناميكيةالتي اتسمت بيا ىذه السياسة في الكثير من الممفات في ظل الحراك العربي ،وكآلية لتعزيز انخراطيا
في الشؤون العربية والدولية وتنمية تحالفاتيا كان االنخراط الفوري لقطر في الحراك بالنشر الفعمي
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لترسانتيا اإلعالمية ونشاطيا الدبموماسي ،ودعميا المالي وحتى العسكري أن طمبتو بعض األطراف( كما
في ليبيا وسوريا).
 القدرة عمى توظيف األداة المالية لتحقيق مكاسب سياسية ،إذ عمدت قطر عمى توظيف عائداتيا الماليةالضخمة لخدمة سياستيا الخارجية حيث ساىمت بسخاء في تقديم المعونات والمساعدات المالية لمعديد
من بمدان الحراك العربي ،وأصبحت قطر من أكثر الدول توظيفا لممال السياسي في شكل قروض وىبات
ومنح لمدول المستيدفة لتحقيق وحماية مصالحيا.
 ما تمتعت بو القيادة القطرية من جرأة وطموح ،حيث تأثرت السياسة الخارجية القطرية بالتصوراتوالدوافع الشخصية لمنخب الحاكمة  -خاصة األمير حمد بن خميفة آل ثاني  -التي إعتبرت الحراك
العربي الفرصة التي كانت تنتظرىا لتأكيد مكانتيا و دورىا اإلقميميين عمى كافة المستويات.
 التوظيف الواسع لألداة اإلعالمية في تحقيق أىداف سياستيا الخارجية إذ يمكن مالحظة دور قناة الجزيرةالتي انخرطت بشكل كامل في تغطية أحداث بمدان الحراك العربي ،ولقد ركزت في تغطيتيا عمى التعبئة
لصالح الحراك ،ودفعت حدود المعمومات إلى أفاق جديدة من خالل تقديم تغطية مباشرة لمتطورات
الرئيسية في المنطقة العربية وعممت الجزيرة عمى استضافة جماعات المعارضة السياسية والدينية في
البمدان العربية.
 استغالل الفرص والقدرة عمى المناورة في سياستيا الخارجية نظ ار لطبيعتيا البراغماتية التي تعبر عنالواقعية السياسية كقوة دافعة لسموك الخارجي القطري ،والتي تظير من خالل الجمع بين المتناقضات
والمحافظة عمى شبكة تحالفات غاية في التعقيد والتضارب في الوقت نفسو من دون اإلضرار بعالقاتيا
بكل منيا ،الذي أ تاح لقطر قدرات عالية من المناورة في سياستيا الخارجية ومكنيا من ممارسة سياسة
خارجية نشطة في الساحة العربية المأزومة في ظل الحراك الذي تشيده المنطقة ،كما نجحت قطر في
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استغالل الفرص التي توفرت ليا في ظل تراجع الدول الكبرى في المنطقة العربية وذلك من أجل تعزيز
مكانتيا اإلقميمية وتعظيم دورىا السياسي واالقتصادي.
 طبيعة العالقة مع القوى اإلقميمية والدولية :فالدول الصغرى الفاقدة لعوامل القوة والتأثير والتي تريد أنتمعب دو ار أكبر من حجميا سواء عمى المستوى اإلقميمي أو الدولي ،ال تستطيع القيام بو إن لم تحظى
بدعم القوى االقميمية أو القوى الدولية وىو ما ينطبق عمى دولة قطر ،في ىذا االطار يمكن الحديث عن
استراتيجية ال توظيفات الدولية التي تتبعيا الدول الصغرى ومنيا قطر التي تقبل توظيف القوى الدولية ليا
وبالمقابل توظف ىي عالقاتيا مع الدول الكبرى من أجل تحقيق مصالحيا ،حيث أكدت قطر إستمرار
تحالفيا مع الواليات المتحدة األمريكية وتوظيفيا ليذه العالقة في ظل الحراك العربي ،من أجل حماية
أمنيا في ظل التيديدات األمنية واإلقميمية ،إذا توفر ليا الحماية األمريكية القدرة عمى أن تمعب دور في
المنطقة.
 كما يتضح أن الدول العربية المتأثرة باألحداث الحاصمة في المنطقة تنقسم إلى ثالث مجموعات:المجموعة االولى :دول الحراك السممي (تونس ،مصر) وتجسد مشيد اإلنتقال السممي الناجح.
المجموعة الثانية :دول الحراك غير سممي (ليبيا ،سوريا ،اليمن) وىو مشيد االحتجاج المدعوم خارجيا
كالتجربة الميبية ،ومشيد االحتجاج المفضي الى تسويات توافقية كالتجربة اليمنية .
المجموعة الثالثة :دول االصالح الذاتي( االردن ،المغرب ،دول مجمس تعاون الخميجي) وىي الدول التي
استخدمت الفكر االستباقي في التعامل مع االحتجاجات المطالبة باإلصالح والتغير.
التدخل
فس َعت إلى
ّ
 عكست سياسات قطر تقييماً دقيقاً لمصالحيا في مختمف بمدان الحراك العربيَ ،بشكل مباشر وغير مباشر في ليبيا وسورية بذريعة البحث عن حمول في إطار عربي لممشاكل العربية،
ووفّرت مساعدات اقتصادية في تونس ومصر ،إال أن الدوحة اقتصرت عمى التنسيق الحذر مع دول
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الخاتمة
مجمس التعاون الخميجي إلعادة إرساء النظام السياسي في البحرين واليمن ،معترفةً بالنفوذ األكبر
لممممكة العربية السعودية في ىذه البمدان ،والتيديد المحتمل الذي قد يش ّكمو الحراك الناجح في الخميج
لالستقرار قرب حدودىا  ،وبالتالي عندما يتعمق األمر بأمن دول الخميج ال يمكن لقطر أن تنفصل عمى
السعودية و بقية الدول الخميجية.
 كما يتضح من خالل تحميل الدور القطري أنو بعد فترة ّأولية من الحيطة والحذر عند بداية الحراكالعربي أواخر عام  ،0202أدركت القيادة القطرية المالمح الناشئة لمحراك السياسي المتصاعدة في
تعديل السياسة الخارجية بشكل براغماتي ،فالطموح السياسي لقطر والذي تسعى لو بمختمف
المنطقة ،ليتم ّ
االستراتيجيات سواء بالوساطة (قبل الحراك) ثم بالتدخل (أثناء الحراك) الذي مكنيا من ممارسة دور
وتدخمي بشكل استثنائي أثناء المراحل األولى لألحداث في المنطقة.
عمني ّ
مثل الحراك العربي أعمى قمة الصعود لمدور القطري المؤثر في المنطقة وكان ينظر لقطر عمى أنيا
المستفيد األكبر من الحراك سياسيا و اقتصاديا واعالميا ،إال أن النجاح األولي ليا لم يكن مقد ار لو أن يستمر
بعد ان خسرت الكثير من حمفائيا بدء اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي ،وقيادات جماعة اإلخوان المسممين،
حيث واجو األمير الجديد " تميم بن حمد آل ثاني" ،ضغوطا متنامية من جانب المممكة العربية السعودية
واالمارات العربية المتحدة لمعاكسة دعم اسالفو لإلخوان المسممين وفروعيا المحمية في الدول التي تمر
بمرحمة انتقالية  ،كما يمكن مالحظة تراجع قوة قطر أيضا بصفتيا الداعم األول لممعارضة السورية ،وبالتالي
تراجع دورىا في الحراك السوري لصالح السعودية التي حمت محل قطر كممول رئيسي وداعم لممعارضة ضد
النظام السوري ،ما جعل الجماعات المعارضة تنأى بعيدا عنيا ،ما يعني أنيا من الناحية السياسية لم تعد في
موقع القيادة.
إضافة إلى الضغوطات التي تتعرض ليا قطر من القوى اإلقميمية والدولية ،وجيت إنتقادات حادة
لسياستيا بسبب إنخراطيا في العديد من القضايا ،ليس بمنيج الوسيط القديم وانما بمنيج الفاعل ومنيا
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الخاتمة
القضية الميبية حيث وجية ليا إتيامات بدعم فصائل مسمحة ذات خمفية إسالمية بعد سقوط نظام القذافي
وحتى الوضع الميبي المتدىور الحالي ،كذلك الوضع في سوريا ودعم فصائل مسمحة ىناك وتدعيم خطابات
سياسية بعينيا ضد نظام بشار األسد ؛ إضافة إلى الضغوط المستمرة من الجيران الخميجيين لمحاولة تحجيم
حاليا بضغوط حتى ال تفقد ورقة
الدور القطري ،وىو ما يمثل إشكالية قطر الدائمة أنيا ال تستطيع التراجع ً
إستقاللية قرارىا السياسي.
التوصيات:
 تحتاج دولة قطر إن أرادت االحتفاظ بدورىا اإلقميمي أن تنوع عالقاتيا بكل التيارات دون االنحياز إلىطرف ما ضد أخرى ،مع تجنب إقامت عالقات مع قوى و جماعات سياسية داخل الدول العربية دون موافقة
أ ا
أنظمة تمك الدول وذلك لتفادي اتياميا بالتدخل في الشؤون الداخمية لدول المنطقة .
 العمل عمى معالجة الفجوة بين السياسة الداخمية والسياسة الخارجية ،لتجنب أي تناقض خاصة فيما يتعمقباإلصالح السياسي الداخمي فييا الذي يعاني من الجمود ونشاط سياساتيا الخارجية الداعم لمحراك السياسي
في دول عربية االخرى  ،وىو ما يتطمب منيا االىتمام أكثر باإلصالحات السياسية داخميا.
 تحتاج السياسية الخارجية القطرية من أجل االصالح العودة إلى سياسة الحياد الفاعل واإليجابي واالبتعادعن السياسة التدخمية قدر االمكان ،خاصة وأن قطر قامت خالل الفترة السابقة بجيود معتبرة في ىذا
المجال أوصمتيا لمكانة كبيرة ،إضافة إلى إمكانياتيا االقتصادية التي تساعدىا في إنجاح جيودىا في
عدد من ممفات الوساطة.
 العمل عمى إعادة ضبط مقاربتيا الستخدام الحوافز المالية من أجل التركيز عمى االستثمارات طويمةاألمد بدال من النتائج قريبة األمد ،وبالتالي التركيز عمى المساعدات اإلنسانية ،التنمية االقتصادية
ومشاريع بناء السالم.
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 .61النبراكم ،فتحية كنصر مينا ،محمد ،أصكؿ العالقات السياسية الدكلية ،اإلسكندرية :منشاة المعارؼ.1985،
 .61النعيمي ،أحمد نكرم ،السياسة الخارجية ،عماف ،األردف :دار زىراف لمنشر كالتكزيع.2010 ،
َ .62ىرهاٌ ،انشٍخ ،صُاعت انقرار فً روسٍا وانعالقاث انعربٍت انروسٍت ،بٍروث :يركس دراساث انىحدة
انعربٍت.0991،

 .63نكفؿ ،أحمد سعيد كاخركف ،التداعيات الجيك استراتيجية لمثكرات العربية ،بيركت :المركز العربي لألبحاث
كدراسة السياسات.2014 ،
 .64اليكيريني ،كليد بف عبد اهلل ،تحكالت االسالمييف مف لييب سبتمبر الى ربيع الثكرات ،ط ،2الرياض:
البياف.2012،
 .65كاكيـ ،جماؿ ،صراع القكل الكبرل عمى سكريا االبعاد الجيكسياسية الزمة  ،2011ط ،2بيركت  :شركة
المطبكعات لمتكزيع كالنشر.2012،
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 .66كلد أباه ،السيد ،الثكرات العربية الجديدة :المسار ك المصير ،بيركت ،لبناف :جداكؿ لمنشر كالتكزيع.2011،
 .67كلياـ ،جيمس ،البراغماتية) ،ترجمة :العرياف محمد عمي( ،القاىرة :دار النيضة العربية.1966 ،
 .68كىبة ،ربيع كاخركف ،الحركات االحتجاجية في الكطف العربي مصر ،المغرب ،لبناف ،البحريف ،بيركت :مركز
دراسات الكحدة العربية.2011،
 .69ياغي ،محمد ،الحرب الناعمة مقكمات الييمنة كاشكاليات الممانعة ،بيركت :مركز قيـ لدراسات.2011 ،
 .71يكسؼ ،يكسؼ الخميفة ،مجمس التعاكف الخميجي في مثمث الكراثة كالنفط كالقكل االجنبية ،بيركت :مركز
دراسات الكحدة العربية.2011 ،
ثانيا :فئة الدوريات

 .1أبك عامكد ،محمد سعد"،حاضرة الجزيرة :الدكر الخميجي في االنتقاؿ السياسي في اليمف" ،السياسة الدكلية،
القاىرة :مؤسسة االىراـ ،العدد ،192ابريؿ .2012
 .2أحمد زايد ،الشارع لمف؟ التكترات االجتماعية العنيفة في مراحؿ ما بعد الثكرات العربية ،ممحؽ مجمة السياسة
الدكلية  ،القاىرة :مؤسسة األىراـ لمنشر كالتكزيع ،العدد ، 186أكتكبر .2011
 .3إبراىيـ ،خضير" ،العراؽ ك دكؿ الجكار اإلقميمي :دكر العراؽ كعامؿ تكازف" ،السياسية كالدكلية ،بغداد :مركز
الدراسات الدكلية ،العدد . 2007 ،153
 .4إبراىيـ ،سعد الديف "،عكامؿ قياـ الثكرات العربية" ،المستقبؿ العربي ،بيركت :مركز دراسات الكحدة العربية،
العدد  ،399أيار .2012
 .5بيبرس ،سامية "،الدكر القطرم في األزمات االقميمية" ،شؤكف عربية ،القاىرة :األمانة العامة لجامعة الدكؿ
العربية ،العدد ،149ربيع .2011
 .6جرغكف ،عرفات عمي" ،المكقؼ القطرم مف الثكرات العربية كأثره في تحكالت السياسة الخارجية القطرية"،
مجمة المستنصرية لمدراسات العربية كالدكلية ،بغداد :مركز المستنصرية لمدراسات العربية كالدكلية ،العدد ،48
.2014
 .7جكاد بخشي "،دكر قطر في التطكرات السكرية  -دراسة ثالثية :الماؿ كاالعالـ كالتدخؿ العسكرم" ،مجمة
مختارات ايرانية ،القاىرة :مركز االىراـ لمدراسات السياسية كاالستراتيجية ،العدد.2012 ،143:
 .8الحركب ،خالد" ،حسابات حذرة :محددات الدعـ الخميجي لمتغيير في سكريا" ،السياسة الدكلية ،القاىرة:
مؤسسة األىراـ ،العدد  ،192إبريؿ .2013
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 .9حسيب ،خير الديف" ،الربيع العربي :نحك آلية تحميمية ألسباب النجاح كالفشؿ" ،المستقبؿ العربي ،بيركت:
مركز دراسات الكحدة العربية ،العدد ، 398أبريؿ /نيساف .2012
.11

حسيف ،رخا أحمد "،ثكرات الربيع العربي مف منظكر إقميمي كدكلي" ،شؤكف عربية ،القاىرة :األمانة

العامة لجامعة الدكؿ العربية ،العدد  ،154صيؼ.2013
.11

الخضرمي ،عمر "،الدكلة الصغيرة القدرة كالدكر -مقاربة نظرية" ،مجمة المنارة ،جامعة اؿ البيت،

االردف ،العدد ،4المجمد.19،2013
.12

خضير ،ماجد" ،مقكمات السياسة الخارجية" ،مجمة دراسات دكلية ،بغداد :مركز الدراسات الدكلية ،العدد

 ،49جكيمية .2011
.13

خضير ،محمد ياس " ،أمف الخميج في ظؿ التحكالت اإلقميمية الجديدة" ،مجمة دراسات دكلية ،بغداد:

مركز الدراسات الدكلية ،جامعة بغداد ،العدد.53،2012
.14

الخطيب ،لينا "،السياسة الخارجية القطرية :حدكد البراغماتية" ،المجمة العربية لمعمكـ السياسية ،بيركت:

مركز دراسات الكحدة العربية ،العدد  ،40-39صيؼ -خريؼ .2013
.15

خميس ،خمكد محمد" ،السياسة الخارجية العراقية تجاه المممكة العربية السعكدية بعد عاـ  ،"2003مجمة

دراسات دكلية ،بغداد :مركز الدراسات الدكلية ،العدد.44،2010
.16

دياب ،أحمد "،دكر المخاطر الخارجية عمى طرح مبادرة االتحاد الخميجي" ،شؤكف عربية ،القاىرة :األمانة

العامة لجامعة الدكؿ العربية ،العدد ،149ربيع.2012
.17

رجب أحمد ،إيماف " ،المفاىيـ الخاصة بتحميؿ إنييار النظـ السياسية" ،السياسة الدكلية ،القاىرة :مؤسسة

األىراـ ،العدد ،184ابريؿ.2011
.18

رجب أحمد ،ايماف" ،طائفة االحتجاجات :مالمح األزمة الداخمية كاالقميمية لمظاىرات البحريف" ،

السياسة الدكلية ،القاىرة :مؤسسة االىراـ ،العدد  ،184المجمد،46ابريؿ.2011
.19

سالمة ،عبد الغني ،فمسطيف الحاضر الغائب في الربيع العربي ،شؤكف عربية ،القاىرة :األمانة العامة

لجامعة الدكؿ العربية ،العدد  ،153ربيع .2013
.21

سالمة ،معتز" ،الصعكد  :التمدد اإلقميمي لمجمس التعاكف الخميجي" ،السياسة الدكلية ،القاىرة :األىراـ،

العدد ،185المجمد ،46يكليك .2011
.21

سالمة ،معتز"،االجراءات المسبقة لتجنب الثكرات الشعبية في الخميج" ،ممحؽ السياسة الدكلية ،القاىرة:

مؤسسة األىراـ ،العدد ،184المجمد، 46ابريؿ .2011
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.22

سميـ ،محمد السيد" ،ثكرة يكليك كسياسة مصر الخارجية -ثكرة يكليك كالدكر الخارجي المصرم " ،السياسة

الدكلية ،القاىرة :مؤسسة األىراـ عدد ،149يكليك.2003
.23

سكيـ العزل ،محاكؿ تحميمية ألنماط التحرؾ السياسي ،مجمة األكاديمية العربية بالدنمارؾ ،الدنمارؾ:

األكاديمية العربية في الدنمارؾ ،العدد .2011،10
.24

شحاتة ،دينا ك كحيد ،مريـ" ،محركات التغيير في العالـ العربي" ،السياسة الدكلية ،العدد  ،184نيساف

.2011
.25

شكر ،نعيـ نذير" ،التحكالت الراىنة في النظاـ العربي المعاصر" ،مجمة دراسات دكلية ،مركز الدراسات

الدكلية ،العدد  ،48ابريؿ .2011
.26

الضبع ،أحمد خميؿ "،الدعـ الالمتناسب :المساعدات االقتصادية الخميجية لدكؿ الربيع العربي" ،السياسة

الدكلية ،القاىرة :مؤسسة االىراـ لمنشر كالتكزيع ،العدد،192ابريؿ .2013
.27

عاشكر ،طارؽ" ،اإلصالح السياسي بعد عاـ  :2011تحميؿ لمحالة الجزائرية" ،المجمة العربية لمعمكـ

السياسية ،بيركت :مركز دارسات الكحدة العربية ،العدد  ،30ربيع .2012
.28

المقيد :السياسات السعكدية ك القطرية تجاه الربيع العربي" ،السياسة
عبد اهلل ،عبد الحؽ الخالؽ" ،التنافس ّ

.29

عبد الكاحد ،اثير ناظـ " ،دكر السياسة الخارجية القطرية في ظؿ االزمات العربية كاالقميمية" ،مجمة

الدكلية ،القاىرة :مؤسسة األىراـ ،العدد  ،192المجمد ،48ابريؿ .2013

دراسات دكلية ،بغداد :مركز الدراسات الدكلية ،جامعة بغداد ،العدد.2010، 43
.31

عبيد ،ىناء" ،مف الحرماف إلى التكقعات :االقتصاد السياسي لػ(التحكالت الثكرية ) في المنطقة العربية"،

السياسة الدكلية ،القاىرة مؤسسة األىراـ ،العدد  ،187كانكف الثاني .2012
.31

العطية ،فكزية "،عمـ اجتماع الثكرة كخصائص المجتمع الثكرم" ،مجمة كمية االداب العراقية ،العدد، 24

.1979
.32

عقؿ ،زياد" ،الثكرة الميبية :سقكط النظاـ كأكلكيات بناء الدكلة" ،كراسات إستراتيجية ،القاىرة :مؤسسة

األىراـ،العدد،219السنة.2011،21
.33

عقؿ ،زياد" ،األزمة الميبية مف االحتجاج السممي إلى التدخؿ الدكلي" ،ممؼ األىراـ االستراتيجي ،القاىرة:

مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية ،السنة ،17العدد،196أبريؿ .2011
.34

عمكم ،مصطفى "،كيؼ يتعامؿ العالـ مع الثكرات العربية" ،السياسة الدكلية ،القاىرة :مؤسسة األىراـ،

العدد  ،184المجمد ،46إبريؿ .2011
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.35

عمي ،حيدر إبراىيـ "،األمنكقراطية كالتحكؿ الديمقراطي في المنطقة العربية" ،السياسة الدكلية ،القاىرة:

األىراـ ،العدد  ،184المجمد  ،46أبريؿ .2011
.36

غيث ،مي" ،العالقات بيف قطر كحماس كالتحكالت اإلقميمية في المنطقة العربية" ،ممؼ االىراـ

االستراتيجي ،القاىرة :مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية ،السنة التاسعة عشر ،العدد ،221مايك
.2013
.37

فاخر ،جاسـ"،االحتجاجات الشعبية العربية كآفاؽ تطكرىا الديمقراطي" ،مجمة األكاديمية العربية

بالدنمارؾ ،الدنمارؾ :األكاديمية العربية في الدنمارؾ ،العدد .2011،10
.38

فكرم ،مركة" ،ما بعد القكة الناعمة :السياسة القطرية تجاه دكؿ الثكرات العربية" ،السياسة الدكلية القاىرة:

مؤسسة األىراـ ،العدد  ،187يناير .2012
.39

قرني ،بيجت" ،ما بعد سقكط رأس الحكـ :تحديات المرحمة االنتقالية كماالت الربيع العربي"  ،السياسة

الدكلية ،القاىرة :مؤسسة االىراـ ،العدد  ،192المجمد  ،48ابريؿ . 2013
.41

القطارنة ،يسار" ،حالة قطر :كيؼ تدير قطر تفاعالتيا اإلقميمية؟" ،ممحؽ مجمة السياسة الدكلية ،

القاىرة :مؤسسة األىراـ ،العدد ،188ابريؿ.2012
.41

كعسيس ،خميدة " ،الربيع العربي بيف الثكرة كالفكضى" ،المستقبؿ العربي ،بيركت :مركز دراسات الكحدة

العربية ،السنة ،36العدد  ،421مارس.2014
.42

كيالي ،ماجد  "،ما بعد الثكرات العربية :التباينات كالتنافسات بيف التيارات الدينية كالمدنية" ،شؤكف

عربية ،القاىرة :االمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية ،العدد ،152شتاء.2012
.43

محمد ،عارؼ نصر" ،المسارات المضطربة لمثكرات في المنطقة العربية" ،السياسة الدكلية ،القاىرة:

مؤسسة األىراـ ،العدد ،188ابريؿ.2012
.44

المدلؿ ،كليد حسف كالرنتيسي ،محمكد" ،مقكمات كسمات السياسة الخارجية القطرية" ،مجمة الجامعة

اإلسالمية لمدراسات االقتصادية كاالدراية ،غزة :الجامعة اإلسالمية،العدد ،01المجمد ،2يناير.2014
.45

مراد ،ىشاـ أحمد" ،السياسة الخارجية المصرية كتعبئة المكارد االقتصادية الخارجية"،السياسة الدكلية،

القاىرة :مؤسسة األىراـ ،العدد  ،117يكليك .1994
.46

مساعيد ،فاطمة" ،مستقبؿ الدكر اإلقميمي القطرم في ضكء الثكرات العربية  :بيف التراجع ك التمدد"،

دفاتر السياسة ك القانكف ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية جامعة كرقمة – الجزائر،العدد،11جكاف.2014
.47

مصمكح ،كريـ" ،اإلدارة األمريكية -األكركبية لألزمة الميبية أثناء الثكرة" ،دراسات شرؽ أكسطية ،العدد

،58السنة  ،15شتاء .2012
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.48

معكض ،جالؿ" ،الشرؽ األكسط الدالالت كالتطكرات الجارية المحتممة" ،شؤكف عربية ،القاىرة :األمانة

العامة لجامعة الدكؿ العربية ،العدد ،80ديسمبر.1994
.49

مقبؿ ،ريياـ " ،مركب القكة :عناصر كأشكاؿ القكة في العالقات الدكلية "،ممحؽ مجمة السياسة الدكلية،

القاىرة :مؤسسة األىراـ،العدد ،188ابريؿ.2012
.51

الميداكم ،مثنى عمي" ،كاقع تدريس السياسة الخارجية في كمية العمكـ السياسية جامعة بغداد" ،مجمة

العمكـ السياسية ، ،جامعة بغداد ،بغداد ،العدد .2009،39-38
.51

نامؽ ،بسمة خميؿ"،التغير في الشرؽ األكسط بيف اإلرادة الشعبية كالتأثير الخارجي ( مصر انمكذجا)"،

مجمة الدراسات الفمسطينية ،جامعة بغداد ،العدد،16كانكف األكؿ .2012
ثالثا:فئة الدراسات المنشورة
 .1بشارة ،عزمي" ،في الثكرة كلمقابمية لمثكرة" ،سمسمة دراسات ك أكراؽ بحثية ،المركز العربي لألبحاث كدراسة
السياسات ،الدكحة ،اكت ،2011ص.27
 .2بف قفمة ،إبراىيـ صالح عبد اهلل  "،تغطية الجزيرة لمثكرات العربية مف كجية نظر الشباب اليمني " ،الدكحة:
مركز العربي لالبحاث. 2011،
 .3حسف ،إسالـ خالد" ،مسيرة التعاكف الخميجي (الخالفات الخميجية-الخميجية :األسباب ،القضايا كآليات الحؿ)"،
مركز الجزيرة لمدراسات ،ابريؿ/نسياف ،2014ص ص.54- 53
 .4خميفة ،عزمي" ،السياسات اإلقميمية تجاه السياسة الخميجية لقطر في الشرؽ األكسط" ،القاىرة :المركز اإلقميمي
لمدراسات اإلستراتيجية 21،اكت ،2014ص.12
 .5رجب ،إيماف" ،تكجيات الدكحة :مستقبؿ السياسة الخارجية لقطر في الشرؽ األكسط" ،القاىرة :المركز اإلقميمي
لمدراسات اإلستراتيجية 21 ،اكت ،2014ص.6
 .6ساتيؾ ،نيركز غانـ  "،ىؿ تتشابو الثكرات العربية " ،الدكحة  :المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات،
حزيراف .2011
 .7عبد الحي ،كليد" ،العالـ العربي في  :2013االتجاىات السياسية" ،الدكحة :مركز الجزيرة لمدراسات،
يناير.2013
 .8عبد اهلل ،جماؿ" ،السياسة الخارجية القطرية :إعادة تكجيو أـ ضبط لإليقاع؟" ،الدكحة :مركز الجزيرة لمدراسات،
أكتكبر/تشريف األكؿ .2014
" ،أزمة سحب السفراء مف الدكحة :البكاعث كالتداعيات" ،الدكحة :مركز الجزيرة لمدراسات14 ،مارس

.9
.2014
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 .11عبد اهلل ،عبد الخالؽ" ،انعكاسات الربيع العربي عمى دكؿ مجمس تعاكف الخميجي" ،المركز العربي لألبحاث
كدراسة السياسات ،الدكحة ،2012 ،ص.6
 .11عثماف طارؽ ،ثكرات كثكرات مضادة ،تحكالت النظاـ االقميمي العربي ،الدكحة :مركز الجزيرة لمدراسات،
أغسطس.2014
 .12الناصرم ،نبيؿ" ،ساسة قطر الخارجية في عيد الشيخ تميـ :قطيعة أـ استمرار؟" ،الدكحة :مركز الجزيرة
لمدراسات ،جكيمية.2013
رابعا :فئة المذكرات و االطرحات
 .1األسمر ،كضاح مصطفى حسف" ،اثر الحراؾ العربي عمى الدكر الكظيفي لدكلة إسرائيؿ" ،مذكرة ماجستير في
التخطيط كالتنمية السياسية( ،كمية الدراسات العميا جامعة النجاح الكطنية نابمس فمسطيف.2013،
 .2براىيمي ،مريـ" ،التعاكف األمني األمريكي ،الجزائرم كتأثيره عمى المنطقة العربية " ،مذكرة ماجستير في
دراسات مغاربية( ،قسـ العمكـ السياسية كالعالقات الدكلية كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية جامعة محمد خيضر
بسكرة.،)2012 ،
 .3الترنتيسي ،سمير "،السياسة الخارجية القطرية تجاه بمداف الحراؾ العربي كالقضية الفمسطنية" ،مذكرة ماجستير
في الدبمكماسية كالعالقات الدكلية(،اكاديمية الدراسات العميا ،جامعة االقصى.)2013 ،
 .4دنداف ،عبد القادر" ،الدكر الصيني في النظاـ اإلقميمي لجنكب آسيا بيف االستمرار كالتغير  ،"1991مذكرة
ماجستير في العمكـ السياسية ( ،قسـ العمكـ السياسية ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة باتنة.)2008 ،
 .5شراب ،منذر أحمد زكي  "،السياسة الخارجية القطرية في ظؿ التحكالت السياسية العربية ،"2012- 2003
مذكرة ماجستير في دراسات الشرؽ األكسط( ،قسـ التاريخ ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية جامعة األزىر،
.)2014
محمد عبد الغفكر" ،تأثير الثكرات العربية عمى ظاىرة اإلسالـ السياسي في الكطف العربي دراسة
 .6الشيكخّ ،

استشرافية لمتأثيرات العامة لمثكرات العربية عمى التيارات الدنية في المممكة العربية السعكدية (-2011

السياسية،
السياسية ،كمية القانكف كالعمكـ ّ
 ،")2013مذكرة ماجستير في العمكـ السياسية( ،قسـ القانكف كالعمكـ ّ
األكاديمية العربية المفتكحة في الدنمارؾ مع جامعة بنغازم ،ليبيا.)2013،

 .7عبد العزيز ،ميرفت" ،دكر رئيس الجميكرية كرئيس الكزراء في صنع القرار في مصر في الفترة مف 1970
إلى  ،"1981مذكرة ماجستير في العمكـ السياسية( ،كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية ،جامعة القاىرة.)2001،
 .8عبد المطيؼ ،مناكر" ،الحراؾ السياسي كأثره عمى االستقرار في دكلة الككيت  ،"2012/2006مذكرة
ماجستير في العمكـ السياسية (،قسـ العمكـ السياسية ،كمية اآلداب كالعمكـ ،جامعة الشرؽ األكسط..)2013،
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 .9عبد اهلل ،محمد عارؼ محمد "دكر قناة الجزيرة الفضائية في إحداث التغير السياسي في الكطف العربي(الثكرة
المصرية نمكذجا)" ،مذكرة ماجستير في التخطيط كالتنمية السياسية(،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح،
نابمس طرابمس.)2012 ،
 .11العطرم ،ميمكد" ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه أمريكا الالتينية في فترة ما بعد الحرب البارد" ،مذكرة
ماجستير في العالقات الدكلية كالدراسات اإلستراتيجية( ،قسـ العمكـ السياسية ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية
جامعة الحاج لخضر ،باتنة.)2008 ،
 .11الفاعكرم ،حمد عكاد نكيراف "،التحكال ت االقميمية العربية ك اثرىا عمى نظرية االمف االسرائمي في الفترة
 ،"2012 -2006مذكرة ماجستير في العمكـ السياسية(،قسـ العمكـ السياسية ،كمية االداب كالعمكـ ،جامعة
الشرؽ االكسط.)2011،
 .12القحطاني ،مسفر بف ظافر عائض  "،استراتيجية تكظيؼ القكة الناعمة لتعضيد القكة الصمبة في ادارة لالزمة
االرىابية في المممكة العربية السعكدية" ،أطركحة دكتكراه في الفمسفة في العمكـ االمنية (،قسـ العمكـ االدارية،
كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ االمنية  ،الرياض.)2010،
 .13قديح ،تيسير ابراىيـ "،التدخؿ الدكلي االنساني دراسة حالة ليبيا ،"2011مذكرة ماجستير في العمكـ السياسية
(قسـ العمكـ السياسية ،كمية االقتصاد كالعمكـ االدارية ،جامعة غزة).2013 ،
 .14محمد الطاىر ،عديمو" ،أىمية العكامؿ الشخصية في السياسة الخارجية الجزائرية  ،"2004/1999مذكرة
ماجستير في العمكـ السياسية ك العالقات الدكلية( ،قسـ العمكـ السياسية ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية،
جامعة قسنطينة.)2005 ،
البرغماتي في السياسة الخارجية الجزائرية دراسة في العكامؿ كالمتغير " ،مذكرة
 .15مزياف ايجر ،امينة "،التحكؿ ا
ماجستير في العمكـ السياسية(،قسـ العمكـ السياسية كالعالقات الدكلية ،كمية العمكـ السياسية كاإلعالـ ،جامعة
يكسؼ بف خدة الجزائر.)2007،
 .16ميدم فتاؾ" ،السياسة الخارجية الجزائرية تجاه دكؿ المغرب العربي تكنس ك المغرب نمكذجا -
 ،"2009/1999مذكرة ماجستير في العمكـ السياسية( ،قسـ العمكـ السياسية ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية،
جامعة بسكرة.)2011،
 .17يحياكم ،عبد الحؽ" ،نشرات قناة الجزيرة اإلخبارية كالكعي السياسي بالصراع العربي اإلسرائيمي" ،مذكرة
ماجستير في عمـ االجتماع( ،قسـ عمـ االجتماع  ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماع ،جامعة قاصدم مرباح،
كرقمة. )2012،
خامسا :فئة الممتقيات العممية
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 .1بشكيػط ،خال ػػد "،المشاركة السياسية المرضية في الدكؿ العربية :قراءة في األسباب كالمداخؿ المفسرة" ،مف
أعماؿ الممتقى الكطني" :التحكالت السياسية في المنطقة العربية :كاقع كآفاؽ" ،جامعة  20أكت سكيكدة24 ،
  25أفريؿ .2012 .2بف جديد ،سمكل" ،الح ػراؾ السيػاسي لمش ػػارع العػربػي بػيػف التػغيػػر كالتػحػػكؿ " ،مف أعماؿ الممتقى الكطني:
التحكالت السياسية في المنطقة العربية  :كاقع كآفاؽ ،جامعة  20أكت سكيكدة 25- 24 ،أفريؿ .2012
 .3التميمي ،سعد عمي حسيف ،ناصر ،عادؿ ياسر" ،التحكالت السياسية في العالـ العربي كتحديات االستقرار
الداخمي :قراءة في النمكذج اليمني" ،مف أعماؿ الممتقى الدكلي :التحكالت كالتغيرات في الكطف العربي:
الفرص كالتحديات في ظؿ الربيع العربي الذم لمجمعية األردنية لمعمكـ السياسية ،جامعة العمكـ التطبيقية،
عماف األردف11 -10 ،جكاف  ،2013ص.17
 .4الجندم ،محمكد جميؿ" ،أثر التدخؿ الدكلي (العسكرم) في نجاح الثكرات العربية (دراسة مقارنة بيف الحالتيف
الميبية كالسكرية) " ،مف أعماؿ الممتقى الدكلي ":التحكالت كالتغيرات في الكطف العربي :الفرص كالتحديات
في ظؿ الربيع العربي" ،لمجمعية األردنية لمعمكـ السياسية ،جامعة العمكـ التطبيقية ،عماف األردف-10 ،
11جكاف  ،2013ص.238
 .5حسيف عبيد ،منى  "،انعكاس التغير في المنطقة العربية عمة دكؿ الخميج العربي" ،مف أعماؿ ممتقى" :التغير
في البمداف العربية كاثره عمى العراؽ كمنطقة الخميج العربي" ،بغداد :مركز الدراسات الدكلية13-12،
أذار2013
 .6رقكلي ،كريـ" ،مقاربة معرفية كمفاىيمية لمسياسة الخارجية" ،مف أعماؿ الممتقى الدكلي ":دكر الجزائر
اإلقميمي :المحددات كاإلبعاد" ،المدرسة الكطنية العميا لمعمكـ السياسية مع جامعة تبسو29 -28 ،
افريؿ.2014
 .7طيبي ،محمد ،مسعكدم ،يكنس" ،اقتراب الدكر في السياسة الخارجية" ،مف أعماؿ الممتقى الدكلي" :دكر
الجزائر اإلقميمي  :المحددات كاإلبعاد ،المدرسة الكطنية العميا لمعمكـ السياسية"  ،جامعة تبسو29 -28 ،
افريؿ.2014
 .8انعرداوي خاند عهٍىي" ،الربيع العربي ثكرات لـ تكتمؿ ،مف أعماؿ ممتقى" :تداعيات ما بعد الدكتاتكرية في
دكؿ الربيع العربي" ،كحدة أبحاث القانكف ك الدراسات الدكلية ،كمية القانكف ،جامعة كربالء ،مارس.2013
 .9العنبكي ،طو حميد حسف  " ،دكر شباب التغيير في الدكؿ العربية في إعادة صياغة العالقة بيف الحكاـ
كالمحككميف" ،مف أعماؿ الممتقى الدكلي" :التحكالت كالتغيرات في الكطف العربي :الفرص كالتحديات في ظؿ
الربيع العربي" ،ا لجمعية األردنية لمعمكـ السياسية ،جامعة العمكـ التطبيقية ،عماف األردف ،بتاريخ 11-10
جكاف  ،2013ص .101
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.11

كبابي ،صميحة" ،األطر المفاىيمية لمتحكالت السياسية في المنطقة العربية" ،مف أعماؿ الممتقى

الكطني" :التحكالت السياسية في المنطقة العربية :كاقع كآفاؽ" ،جامعة  20أكت سكيكدة 25- 24 ،أفريؿ
.2012
سادسا :التقارير
 .1التقرير االقتصادم العربي المكحد لعاـ  ،2010الصادر عف :صندكؽ النقد العربي باالشتراؾ مع منظمة األكبؾ
ك جامعة الدكؿ العربية.2010،
.2

تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ " :2009تحديات أمف اإلنساف في البمداف العربية" ،المكتب اإلقميمي لمدكؿ
العربية ،برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،بيركت :دار الكركي لمنشر.2009 ،

 .3تقرير التنمية البشرية لعاـ  ،2011الصادر عف :برنامج االمـ المتحدة االنمائي.2011،
 .4التقرير العربي حكؿ األىداؼ التنمكية لأللفية  ،2010الصادر عف جامعة الدكؿ العربية.2010،
" .5ظاىرة (الربيع العربي) كنتائجو" ،عف ":التحكالت في العالـ العربي كالمصالح الركسية" ،التقرير التحميمي لمنتدل
الحكار الدكلي (فاليدم) ،مكسكك ،جكاف .2012
سابعا :فئة مقاالت االنترنت
 .1أبك أحمد  ،خالد" ،الكطف البحرينية تشيد بالعالقات بيف البمديف" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.al-sharq.com/news/details/189264
 .2أبك حسنة  ،نافذ  ،عف أداء "قناة الجزيرة" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.albasrah.net/ar_articles_2011/0511/abohasna_020511.htm

 .3أحمد ،إسراء عمراف"،مفيكـ الدكر" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id=865
 .4إبراىيـ ،سميماف حاج" ،مساعدات قطرية عاجمة لميمف كدعـ لجيكد المصالحة الكطنية" .متكفر عمى الرابط االلكتركني
http://www.alquds.co.uk/?p=213956

 .5باكير،عمي حسيف" ،إيراف كمرتكزات القكة :اكتشاؼ القكة الناعمة اإليرانية..القدرات كحدكد التأثير" ،مركز الجزيرة
لمدراسات .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.htm
 .6البخارم ،محمد" ،اتخاذ ق اررات السياسة الخارجية " .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://bukharimailru.blogspot.com/2009/08/blog-post_17.html
 .7البزاز ،محمد"،التكجيات الجديدة لمسياسة الخارجية القطرية في عالـ متحكؿ" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad44partie12.htm
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 .8البكر ،بشير" ،زيارة أمير قطر لفرنسا ..تفاىـ بعد جفاء " .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.alaraby.co.uk/politics/3a263801-02dd-4628-ae83-4f3cabd03b43
 .9البيي ،أشرؼ " ،المصالح الركسية في العالـ العربي  ..إصدار جديد لمدراسات المستقبمية" .متكفر عمى الرابط
االلكتركني:
http://www.albawabhnews.com/404096

.11

البنياكم  ،بكر محمد بكر " ،الدكر السعكدم يتقدـ كالقطرم يتراجع بعد تطكرات مصر كسكريا" .متكفر عمى

الرابط االلكتركني:

http://arabsolaa.com/demo/articles/view/125401.html#.VXxicvl_Oko

.11

بيف خميفة أؿ ثاني ،حامد" ،تدفؽ المساعدات القطرية لمصر مازاؿ مستمر" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
www.albawaba.com

 .12البيكمي ،أحمد" ،قطر ..نمكذج لمقكة الناعمة" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.al-watan.com/news.aspx?n=30D79726-D170-4A2D-831E-0A0539 2E 9783&d=2
0140404
.13

"،قطر كالصيف تعززاف العالقات " .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?d=20140930&cat=statenews1&pge=4

.14

الحدم ،أسامة" ،صنع القرار في السياسة الخارجية" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://9alam.com/community/threads/sny-alqrar-fi-alsias-alxargi.11890

.15

الحرمي ،ريـ" ،العالقات القطرية األمريكية نمكذج لتعاكف الشركاء" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.raya.com/news/pages/05a70d47-95bb-4c19-b939-bb0d7 c9 ceee5

 .65الخكلي ،أسماء"،دكر المساعدات الخميجية في دعـ االقتصاد المصرم منذ ثكرة يناير  2011كأثر ذلؾ عمى احتياطي
النقد األجنبي" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.middle-east-online.com/?id=173727

.17

الركيمي ،سطاـ "،فراغ الدبمكماسية العربية فتح المجاؿ لمبركز القطرم المؤثر" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
www.elaph.com/Web/news/2011/11/695841.html

.18

السعيد ،كليد"،دكر اإلعالـ في تحريؾ أك إخماد الثكرات" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.al-waie.org/issues/special/article.php?id=1057_0_81_0_C
السيفي ،خالد  "،الجذكر كالقشكر :ىؿ ىي ثكرة أـ إصالح أـ تمرد " .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://ksroot.blogspot.com/2011/04/blog-post.html

.21

الشرفى ،عبد العزيز " ،العالقات القطرية  -األمريكية ..خادـ يرضى سيده" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.elwatannews.com/news/details/387107

.19

 .16الصادؽ،الطيب"،قطر تنتظر التحكؿ السياسي الكبير في مصر ،األىراـ العربي" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=792366&eid=493
.22

العيادم  ،خالد ،تنامي الدكر القطرم في المنطقة :األسس كالمرتكزات .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
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http://www.arabamericannews.com/Arabic/index.php?mod=article&cat=%D8%A7%D9%84%

.23

الفرداف،ىاني"،كزير قطرم الخالؼ الخميجي لـ يؤثر عمى جسر المحبة" ،صحيفة الكسط البحرينية العدد 4287
 الثالثاء  03يكنيك 2014ـ المكافؽ  05شعباف 1435ق .متكفر عمى الرابط االلكتركني :http://www.alwasatnews.com/4287/news/read/891509/1.html

 .24الكايد ،سميح "،زيارة األمير لمصيف مطمع نكفمبر تاريخية" .متكفر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17 432/ee 6622 d4 -4c1045a3-adaf-0ec9eac21296
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ملخص الدراسة:

تبحث ىذه الدراسة الموسومة بـ "دور السياسة الخارجية لدولة قطر في الحراك العربي الراىن
 "2012/2010في تنامي الدور اإلقميمي القطري ،خاصة وأن قطر تعد مثاال بار از لدولة عربية صغيرة تمارس
التحول من دولة محدودة القوة إلى
دو ار فاعال عمى المستوي اإلقميمي ،فخالل فترة وجيزة استطاعت إمارة قطر
ّ
دولة تضطمع بدو اًر إقميمي يفوق حجميا الجغرافي و الديمغرافي المتواضع .
وىدفت الدراسة إلى معرفة درجة تفاعل دولة قطر مع العالم الخارجي في ظل الحراك العربي ،وكذلك فيم
المحددات العامة لمسموك الخارجي ،من خالل معاينة مدى تأثير المقومات الداخمية في رسم السموك الخارجي
لدولة قطر ،ومدى تأثير الظرف اإلقميمية ،إذ يمكن مالحظة تنامي الدور القطري في ظل الحراك ويأتي ذلك بعد
فترة محدودة من المفاجأة عايشتيا دولة قطر ،أخ ـ ــذت تتفاعل مـ ـ ــع الحراك وذلك مــن منطمق أن السموك القطري
جاء في سياق قراءة محددة لمتغيرات اإلقميمية ومخاطرىا وتحدياتيا ،ومن ثم قررت التحرك الفاعل في المنطقة
العربية ،واإلمساك بزمام المبادرة كجزء من رؤيتيا األشمل لممنطقة ،واتجاىات التغيير السياسي فييا.
وتوصمت الدراسة أن تنامي دور السياسة الخارجية القطرية في ظل الحراك العربي تحكمو متغيرات داخمية
خاصة بطموح النخبة الحاكمة في قطر وأخرى خارجية تتعمق بتراجع ادوار الدول العربية المحورية ،حيث رسمت
قطر سياستيا الخارجية من خالل اعتمادىا عمى أدوات مكنتيا من إكساب مكانة إقميمية وممارسة دور خارجي
نشط و تمثمت ىذه األدوات باألساس في األداة المالية واألداة اإلعالمية.

Abstract:

This study entitled: "The role of Qatari foreign policy in the framework of the
current Arab mobility 2010/2014" and focused on dealing with the Regional
growing role of Qatar State, especially it's as a great example of a small Arabic
country exercise an active role at the regional level, and within a short period
transformed from a limited role to active role, Furthermore its regional
influential, despite its geographic and demographic modest size.
The study aimed to understand the interaction between the State of Qatar
and the outside world in the light of the Arab mobility, as well as understand the
general determinants of external behavior of this state, through the preview of the
effect of the internal components on the process of engineering the external
behavior, as well as the impact on the regional situation, as can be seen growing
Qatari role in the framework of the current mobility, after a limited period of
dealing and interacting with this mobility, and so the Qatari behavior came in
context to deal with regional risks, challenges, and variables, and then it turned
into an active element in the Arab arena, and take the lead part of the overall
vision for the region, and trends of political change there.
The study concluded that the growing role of the Qatar foreign policy in
light of the Arab mobility its governed by the internal variables, especially related
with ambitious of Qatari elite ruling, also governed by the relevant decline in
other Arab countries roles, where Qatar designed its foreign policy by relying on
tools enabled it to get the regional situation, and practice of externally active role,
and these tools consist principally of a financial instrument and media tools.

