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دبلوماسية (المخادنة) في السياسة الخارجية القطرية
مشرف وسمي الشمري

مدرس مساعد /كلية العلوم السياسية /جامعة الموصل
إضحوي جفال الصعيب

مدرس مساعد /كلية العلوم السياسية /جامعة الموصل

ملخص البحث
المخادنة في اللغة هي المصاحبة والمصادقة .وشرعا هي المصاحبة غير الشرعية،
واعتمدنا هذا المصطلح ليس لوصف الدبلوماسية القطرية بحد ذاتها كإسلوب جديد في العمل

الدبلوماسي ،وانما وصفها من وجهة نظر المتعاملين معها حكومات او حركات سياسية
تعاملت معها قطر دبلوماسيا .وقطر التعطيها عناصر قوتها الذاتية دو ار مؤث ار على المستويين

الدولي واالقليمي ،لذلك سعت الى لعب دور اقليمي باتباعها اسلوب العمل على مستوى
الوساطات في حل الصراعات االقليمية بين دول او بين دول وحركات سياسية او عسكرية

معارضة ألنظمة الحكم في هذه الدول .وال بد من التنويه الى ان طبيعة العالقات القطرية ـ

السعودية كانت دافعا اضافيا الى هذا االسلوب وهو سعيها الى الخروج من النفوذ السعودي
الممارس تجاة اقطار الخليج العربي خاصة في ظل الخالفات الحدودية بين البلدين ،مستعينة
لتحقيق ذلك بإقامة عالقات متميزة مع الواليات المتحدة االمريكية ومن بعدها

(إسرائيل)،وتحسين العالقة مع كل من ايران وسوريا من جانب آخر .وارادت بذلك ان تلعب
دور بيضة القبان في العالقات االقليمية في المنطقة العربية ووفقت بذلك الى حد كبير

مدعومة بعدة عوامل اهمها القدرة المالية واالعالمية

المقدمة
المخادنة لغة تعني الرفقة والمصاحبة،والخدن والخدين الصاحب

والصديق( ،)1ووردت في القرآن الكريم لتعطي معنى المصاحبة غير الجائزة
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اصدقاء الفاحشة وذات الخدن التي تزني سرا( .)4ومما سبق اتضح ان
المخادنة تعني ضمن ما تعني مصاحبة او صداقة اليقرها الشرع ،ويقاس
على ذلك من الناحية السياسية واالجتماعية انها تعطي معنى المصادقة

غير المعترف بها قانونا او عرفا بمعنى كونها مستهجنة .ومن هذا الفهم
للمفردة راينا في إجتراح (المخادنة) مصطلحا مفارقا اسقطناه على

لما وجدنا ان الدبلوماسية
الدبلوماسية القطرية في مقاربتنا لهذا البحثّ ،
القطرية استطاعت ان تعمل بنجاح مع جهات متناقضة ،واحيانا متناحرة،
كل منها تنظر بعين الريبة نحو عالقة قطر بالخصم ،عالقة يرفعها الشك

حد تفسيرها بوصف قطر بالخدين لخصمها على حسابها.وعندما نشير الى
(دبلوماسية المخادنة) ال نقصد بذلك انها احد انواع الدبلوماسية المعروفة

كدبلوماسية القمة او دبلوماسية العزل مثال ،وانما نظرنا اليها من جانب
مغاير لذلك ،ليس وصفها بذاتها وانما وصفها من وجهة نظراآلخرين

المشككين بها او غير الراضين عنها ،فهي تتضمن معنى اللمز واالستهجان
من قبل معارضيها .ونضرب لذلك مثلين رسمي وغير رسمي يتبين من
خاللهما نظرة الشك واعتبارها مخادنة لطرف آخر .فعلى المستوى الرسمي،

على الرغم من ان قطر لم تـُسحب الى موضع اتهام اي من الطرفين خالفا
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لوساطات دولية سابقة ،خالل وساطتها بين الحكومة والمتمردين في

اليمن،من جهة وعلى الرغم من الموقف القطري المتميز خليجيا تجاه اليمن

من جهة اخرى ،نرى جهات رسمية في السلطة وصفت الجهود القطرية بأنها

جاءت على خلفية جهود إيرانية تحديدا( ،)5ليس ذلك حسب بل ان المبادرة

التي قدمها الرئيس اليمني الى مؤتمر قمة الدوحة الخاصة بغزة تضمنت
الدعوة الى (عدم االعتراف بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بالطرق غير

الشرعية في أي دولة عربية ،ووقف عضوية أي دولة عضو تتعرض لذلك
لحين استعادة الشرعية)وهذا اشارة مباشرة الى انقالب امير قطر الحالي على

والده ودعوةالى وقف عضوية قطر في الجامعة العربية( ،)6ضنا من اليمن

(وربما بتشجيع سعودي) بأن الموقف القطري(مخادن) للحوثيين ومن ورائهم

ايران .وعلى المستوى غير الرسمي فقد كانت بعض الحركات المتمردة
بدارفور تنظربكثير من اإلتهامات والشكوك الى الوساطة القطرية كأمر ثنائي

اقتصر فقط على طرفين من المعارضة ،حيث دفع ذلك هذه الحركات إلى
تصعيد عملها العسكري والتجمع معا فيما عرف باسم جبهة الخالص ،وقد

ارتفعت وتيرة العمل العسكري من بعض الحركات في شمال دارفوركتعبير
عن شكها بالنوايا القطرية باعتبارها (مخادنة) للحكومة السودانية وبعض

الفصائل االخرى( ،)7وهي نظرة يبدو ان كثي ار من االطراف تستبطنها في
نظرتها الى السياسة القطرية ،وهو امر قد يعبر عن عدم قبول كثير من
االطراف المتعاملة مع قطربالموقف المحايد وكأن تلك االطراف تطبق مبدأ

(من ليس معي فهو ضدي).
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تعتبر الدبلوماسية اول وسائل الدولة لتنفيذ اهداف سياستها الخارجية،
وال يمكن بحث الدبلوماسية القطرية دون معرفة البيئة التي تعمل فيها،

وبالتالي انعكاس ذلك على عملها الدبلوماسي .ولعدم توفر المصادر التي
تتناول السياسة الخارجية والدبلوماسية القطرية بشكل علمي ،فقد اعتمدنا

على اسلوب المالحظة والمتابعة لنشاط هذه الدبلوماسية ،ومتابعة االحداث
والمواقف والنشاطات السياسية ،من اجل وصفها وتحليلها ألستنتاج اهم

سماتها من ناحية ،واالطر العامة التي تحكمها وتعمل فيها من ناحية اخرى.
لذلك لجأنا الى شبكة المعلومات الدولية(األنترنت) كمصدر اساسي ،ليس

للتحليل ،وانما لتأكيد حادثة او خبر او نشاط او زيارة وما شابه ذلك لتوظيفه
في الوصف والتحليل ،واعتمدناها كأرشيف للالستذكار ،دون اهمال بعض

التحليالت التي نرى صوابها.

لقد انطلقنا في بحثنا من فرضية رئيسية هي ان بيئة صانع القرار قد

تفرض عليه سلوك لم يكن باألساس ليسلكه خارجها ،فالبيئة الدولية
واالقليمية فرضت على قطر سلوكا معينا ما كانت لتتبعة لو انها في بيئة

اخرى .وبناء على ذلك كانت لدينا فرضيتان متفرعتان عن األولى وهما:ان
صانع القرار اذا امتلك األرادة يمكن ان يعمل في بيئة غير مالئمة ويستطيع

ان يسخر مكوناتها لخدمته،هذا من ناحية،اما الناحية الثانية فهي ان صانع
القرار اعاله بأمكانه التحرر من قيود بيئته والعمل بعس ما تفرضه ان
استطاع ان يفهم الوضع الدولي واألقليمي ليسخره بطريقة تغطي على

ضعف امكانيات دولتة.وحاولنا من خالل هذا البحث التعرف على السلوك

السياسي الخارجي القطري ومدى تعامله وفق هذه الفرضية.
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وبناء على ما تقدم حاولنا االجابة على جملة تساؤالت كان من اهمها:

ماهي محددات السياسة الخارجية القطرية؟ وما هي اهدافها ووسائلها؟
وكيف ولماذا انتهجت اسلوبا خرج عن المألوف في السياسات الخليجية

خصوصا والعربية عموما؟ وما هي اهم النشاطات التي قامت بها؟ ثم لماذا

هذا النجاح النسبي الكبير قياسا الى سياسات دول عربية لها من االمكانيات

والخبرة اكثر مما لدى قطر؟ .ولالجابة على هذه التساؤالت قسمنا الى

البحث الى عدة محاور وكاآلتي:

 1ـ محددات السياسة الخارجية القطرية.

 2ـالسياسة السعوديية والمصرية واثرها في السياسة القطرية.

 3ـ التعامل مع (إسرائيل) لكسب الدعم االمريكي للسياسة القطرية.
 4ـ اتباع قطر لسياسة الوساطات بحثا عن دور اقليمي.
 5ـ مقومات النجاح القطري في الوساطات.
 1ـ محددات السياسة الخارجية القطرية

تضع الجغرافيا السياسية معايير محددة يجب أن تتمتع بها الدول لكى

تصنف كدول كبرى على المستوى الدولى ،ويأتى على رأس هذه المحددات
القوة العسكرية والقوة االقتصادية والمساحة الجغرافية وعدد السكان ،لكن
المقولة القديمة فى العالقات الدولية التى ترى إن نجاح الدبلوماسية
والوساطة بين الدول هى حكر على الدول الكبرى وال مكان للدول الصغيرة
أو الضعيفة ،قد ال تنطبق مع الحالة القطرية ،التى أثارت نجاحاتها المتوالية

في عقد المصالحات بين دول وحركات مختلفة الريبة فى مصداقية هذه
المحددات والمقوالت.
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وقطر دولة صغيرة التتجاوز مساحتها ( )11الف كيلومتر مربع ،وال

يتعدى عدد سكانها في احسن االحوال مليون نسمة بما فيهم الوافدين(.)8
وحجم القوات المسلحة النظامية القطرية اليتجاوز  123311جندى،

يتوزعون على قوات برية ( 8511جندى) وبحرية( 1731جندى)

وجوية( 2111جندى ) ،وليس لديها سوى  35دبابة قتال رئيسية و18
طائرة مقاتلة ،وعدد من الزوارق البحرية ،وبالتالى كانت هناك دائما حدود
واضحة لقيام أشكال التعاون العسكرى المتطورة المتصلة بالمشاركة فى

عمليات عسكرية ،كما كانت هناك أيضا – بفعل حجم البنية األساسية

العسكرية وضيق المساحة الجغرافية  -حدود النطالق عمليات عسكرية

رئيسية من األراضى القطرية(.)9

وتقع قطر في منطقة من اكثر مناطق العالم تعقيدا وحساسيات حيث

الصراع الدولي سابقا بين القوتين العظميين وهو صراع لم يحسم بعد رغم

الهيمنة العالمية للواليات المتحدة،هذه الهيمنة التي لم تستقر بعد في مواجهة
قوى دولية صاعدة تسعى أليجاد مكان لها على ساحة الصراع الدولي على

الموارد االستراتيجية والمناطق األستراتيجية،كالصين واوربا الموحدة.واقليميا
في التنافس والصراع بين ايران وبعض األقطار العربية .خاصة ان سياسة

قطر اوجدت لها خصوم عرب كبار اولئك الذين يرون انها تجاوزت حدودها

كدولة صغيرة ،وأخذت ادوارهم وهم يعملون وبكل الوسائل لتحجيم دورها وفي
مقدمتهم السعودية ومصر.

ان المتتبع للسلوك القطري يتبين له من المالحظة ان قطر وعت واقع

بيئتها الداخلية واالقليمية والدولية ،وسعت جاهدة للتقليل من تاثيراتها والتغلب
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عليها ،وهي عملية ليست سهلة ،وتعتمد على االرادة وكيفية التعامل مع هذا

الواقع .ويأتي هنا ،وبشكل فعال ،دور الحاكم وارادته الذاتية في التعامل مع
ظروفه الموضوعية وعدم االستسالم لها وسعيه للتغلب عليها وتطويعها،

وبذلك يكون ألمير قطر القدح المعلى ،وان كان هناك من يرى ان المدير
الحقيقي للسياسة القطرية هو رئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني،

وهنا البد من االشارة الى ان اختيار المستشار الكفؤ يحسب للحاكم وليس

للمستشار ووجود مستشار بهذه الكفاءة منقبة اخرى تضاف الى امير قطر.
 7ـ السياسة السعوديية والمصرية واثرها في السياسة القطرية.

ان امير قطر الشيخ خليفة بن حمد أل ثاني ،الذي تولى الحكم في

 27تموز  ،)11(1995لم يختط خطه المميز بمعزل عن الظروف المحيطة
به وهي ظروف يبرز فيها ،برو از صارخا ،العامالن السعودي واالمريكي،

حيث مثلت الواليات المتحدة االمريكية منذ نصف قرن القوة المنفردة بالهيمنة

على دول الخليج العربي ،بينما مثلت المملكة العربية السعودية مدير
اعمالها في الخليج وخارجه ،وكانت ضربا من الوكالء االكثر شيوعا في

الحياة ،الذين يظهرون طاعة متناهية لالعلى ،ومثلها غطرسة وعسفا وابت از از
لالدنى ،فعانى معظم جيران السعودية من ذلك وتعودوا الرضوخ في نهاية
المطاف .ومن الطبيعي ان تنال قطر نصيبها من السياسة السعودية القاهرة

والمجحفة .لذلك سعت نحو الخروج من الهيمنة السعودية،هذه الهيمنة التي
لها خصوصية بالنسبة لقطر بسبب المشاكل الحدودية بين البلدين.
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أن قضية الحدود بين قطر و السعودية يعود تاريخها إلى عام ،1919
أي أن عمرها ناهز القرن ،قد سببت الكثير من المتاعب لكال الطرفين ،واذا

رجعنا إلى ذلك التاريخ البعيد سنجد أن إقليم اإلحساء والقطيف وكذلك قطر
كانت تحت النفوذ العثماني (التركي) ،وكانت بريطانيا ترتبط بمعاهدات

حماية مع زعماء الخليج العربي عدا قطر المرتبطة بعالقات شبه حماية مع

الدولة العثمانية منذ عام  1871حتى  .1915ولم تكن الحدود معروفة أو
مرسمة بين البلديين حتى عام  ،1913عندما وقعت اتفاقية لتقسيم النفوذ في
ّ
شرق الجزيرة العربية بين الدولة العثمانية وبريطانيا ،تم بموجبها تحديد
الحدود القطرية – السعودية ،رغم أنها لم تُ ِ
نه مسألة الحدود بين البلدين،
وتأزمت عالقاتهما مع بداية التنقيب عن النفط في كال البلدين من قبل

الشركات البريطانية واألميركية منذ عام  .1922لقد حاولت بريطانيا التي
ترتبط بمعاهدة حماية مع قطر منذ عام  ،1916أن تتوصل إلى حل لهذا

الخالف بعقد اجتماعات مع وفود سعودية قبل الحرب العالمية الثانية

وبعدها ،من خالل عدة محاوالت باءت بالفشل .وقد تمكن الطرفان من عقد
اتفاقية لترسيم الحدود بينهما ِعام 1965لم تكن مرضية لقطر التي انتهجت

كل السبل لتغييرها معترضة على تمدد السعودية بمخافرها البرّية ،هذا التمدد
الذي وصل حد األصطدام العسكري مما دفع بهذا النزاع الى الواجهة من
جديد في ايلول .1992

وتعقد الموقف بعد حدوث أمرين خطيرين ،األول :تمويل السعودية

لمحاولة انقالبية ضد حاكم قطر في منتصف التسعينيات باإلعتماد على

عناصر قبلية يتبع بعضها السعودية ،والثاني :انحياز السعودية بكل ما لديها
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من ثقل سياسي الى جانب البحرين في صراعها مع قطرعلى بعض الجزر،

تم حله قبل بضع سنوات عبر محكمة العدل الدولية .وقد نجح
وهو أمٌر ّ
الطرفان ،القطري والسعودي ،في تسوية مسألة الحدود عندما توصال الى

اتفاق نهائي لطي الخالف باألتفاق على ترسيم نهائي للحدود عام ،2118
وهي سابقة لم تحدث في تاريخ السعودية مع جاراتها الخليجيات الالتي كن

يتنازلن ويخضعن للضغط واإلبتزاز ،هذه اإلتفاقية أعطت لقطر منطقة
العديد التي تتواجد فيها القاعدة األميركية( ،)11وسلمت لألمين العام لجامعة
الدول العربية الوثائق التي تم اعتمادها لتعيين الحدود بين البلدين( ،)12وتمت

موافقة اللجنة القطرية السعودية المشتركة لترسيم الحدود البرية والبحرية على
اختيار الشركات العالمية التي ستدعى إلى عملية الترسيم واالتفاق على

أسلوب تنفيذ عالمات الحدود بين البلدين(.)13

ورغم حل النزاعات الحدودية بين الدولتين اال ان هذه المشكلة نتج

عنها كثير من التداعيات التي اثرت على طبيعة العالقات بينهما ،هذه

التداعيات التي كانت احد اهم دوافع قطر ألنتهاج سياسة مخالفة للسياسة

والتوجهات السعودية ،كوسيلة ضغط من اجل الحصول على موقف
تفاوضي افضل .وكانت هناك أربع نقاط تمحور حولها الخالف السعودي

القطري وهي :مسألة االحتالل السعودي لمخفر الخفوس الحدودي ،ومسألة
السياسة االعالمية لقناة الجزيرة الفضائية القطرية وتوجهها الذي تعتبره

السعودية معاديا لها ،واتهام قطر للسعودية بمساندة المحاولة االنقالبية ضد
االمير الحالي لصالح والده االمير السابق .واتهام السعودية لقطر بدعم

المعارضة السعودية في الخارج.
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ان األزمة االهم بين البلدين اندلعت ش اررتها في عام  1992في
حادثة حدودية مشهورة عرفت بحادثة "مخفر الخفوس الحدودي" حيث تهتم
السعودية بتلك النقطة الحدودية لقربها من القاعدة البحرية التابعة لها

()14

وتحتل هذه النقطة مكانة مهمة بالنسبة لقطر ،باعتبارها المنفذ الوحيد الذي

يربطها بدولة اإلمارات العربية ،شريكها التجاري األكبر في الخليج ،وهو ما
ادى الى قطع االتصال البري بين الدولتين ،واصبحت السعودية الدولة

الوحيدة التي لها حدود برية مع قطر( ،)15وكانت هذه الحادثة دافعا قويا
اجبر قطر على اتباع سياسة الخروج من الهيمنة السعودية على جيرانها

بصفتهم اعضاء في مجلس التعاون الخليجي او كل منهم على إنفراد .لذلك
اخذت السعودية تنظر الى الدور القطري كعمل استفزازي السيما بعض

السياسات غير المتوافقة مع التوجه العام لساسة مجلس التعاون المشترك

لدول الخليج العربي ،كالسياسة القطرية تجاه اليمن وايران(.)16

ان ما حدث في مخفر الخفوس كشف عن مدى قوة التأثير اإلعالمى

ليس فقط على الجماهير بل على متخذي القرار ،وقد عانت قطر من هجمة
إعالمية شرسة من قبل العديد من المؤسسات اإلعالمية التى انحازت

للسعودية فى خالفها مع قطر حول الحدود ولم يستطع االعالم القطري
بإمكاناته المتواضعة أن يواجهها ،خاصة ان النفوذ السعودى نفوذ قوي على
الكثير من المؤسسات اإلعالمية العربية ،لذلك قرر وزير الخارجية آنذاك
الشيخ حمد بن جاسم اطالق قناة فضائية تليفزيونية يهدف من ورائها تحقيق

جملة من االهداف(:)17
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أوال ..امتالك اداة ردع اعالمى قوية تجعل حكام الدول العربية التى تختلف
مع نظام الحكم القطرى أو تواجه مشكالت معه تفكر كثي ار قبل أن تطلق

وسائل اعالمها لمهاجمة حكام قطر.

ثانيا :ينطلق الطموح السياسى ألركان الحكم القطرى ـ بعد استيالء ولى العهد

الشيخ حمد على الحكم ـ نحو لعب دور سياسى وثقافى على الصعيد

العربى ،ليس فقط فى محيط دول الخليج بل على امتداد الوطن العربى كله
وحاجة ذلك ألعالم ساند.

ثالثا :كان الطموح القطرى يتطلع الى عالقات خاصة ومتميزة مع الواليات

المتحدة األمريكية ،وكان المسئولون القطريون يدركون أن مثل ذلك

سيعرضهم النتقادات عربية حادة تتطلب قوة اعالمية فوق العادة يمكنها
الدفاع عن هذه السياسات أو على األقل تردع الكثيرين حتى ال يصلوا

بنقدهم لهذه السياسة الى حد يعرقلها.

وبإطالق قناة الجزيرة الفضائية القطرية وجدت قطرنفسها اعالميا

السابقة وخصمها السعودي يلهث في الخلف .لقد انشأت السعودية،كرد فعل،

اكثر من عشرين قناة تلفزيونية،عامة وخاصة ،تنوعت بين السلفية وشبه
الخالعية دون ان تزيد الجزيرة اال تألقا ،بل وفي بعض االحيان وقعت

القنوات السعودية في المصيدة فأصبحت من غير ان تحتسب اعالنات
دعائية للجزيرة.

وهكذا عندما اصبحت الجزيرة (اخطبوطا) اعالميا هائال استفادت منه

الخارجية القطرية كثي ار وباساليب متعددة ،فهي قد تكون مجسا يتم توجيهه
صوب جهة تعتزم الخارجية سبرها ،فيكون مراسل الجزيرة ذلك الرائد المموه
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الذي يقابل المعنيين ويحقق معهم تحقيقا وافيا ،ويطرح عليهم االسئلة التي
يود الدبلوماسي القطري طرحها ،وينجز بذلك مرحلة تحتاج الدبلوماسية

اشه ار لقطعها .وقد يمنـّي المفاوض القطري اآلخرين صراحة بتوفير مساحة
اعالمية لهم ولحركاتهم في القناة مما يعتبر مكسبا بالغ االغراء ينعكس على
موقفهم التفاوضي ويسهل المهمة.

لقد تم اطالق حرية غير محدودة للقناة الى درجة انها سببت كثي ار من

المشاكل مع عدد من الدول العربية ،مما ادى الى زيادة الصدع في
العالقات القطرية السعودية حيث كان لبرامج (قناة الجزيرة) التحليلية

وخطابها االعالمي التحريضي االثر البالغ في توتر العالقات القطرية

السعودية ،وشهدت العالقات بين الجارتين العديد من المناوشات السياسية

والتي طغى عليها الجانب االنفعالي وخروجها عن المألوف اي القنوات
الدبلوماسية المغلقة الى فضاء االعالم المفتوح ،وهنا تجلى الدور الخطير

لقناة الجزيرة من خالل برامجها النقدية والتي تجرأت على الشأن الداخلي
()18

السعودي

من خالل برنامج تلفزيوني بثته عام  2112استضافت فيه

اشخاصاً تعرضوا لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز فكان ‘’القشة التي
قصمت ظهر البعير’’ ،وادى الى سحب السفيرالسعودي من الدوحة دون
اعالن( .)19ان برامج قناة الجزيرة سببت تدهو ار في عالقات قطر مع العديد

من الدول العربية االخرى فقد تسبب برنامج 'مع هيكل' الذي يقدمه الكاتب

والصحفي المصري محمد حسنين هيكل ،في تأزم العالقات بين قطر

واألردن على خلفية تناول البرنامج لحياة العائلة المالكة وهو ما أعتبرته

الحكومة االردنية إساءة لتاريخ األردن ورموزه و"تحرشا غير مبرر في ضوء
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حالة االنفراج والمصالحة العربية الجارية"( ،)21كذلك مع مصر نتيجة ما

اعتبرته مصادر دبلوماسية مصرية "مواقف مسيئة لمصر تتخذها الدوحة"،
على خلفية التوتر في العالقات بين البلدين منذ بدء الحرب التي شنتها

اسرائيل على غزة  2118ـ  .2119فالحكومة المصرية تأخذ على قطر ما
تعتبره هجوما من قناة الجزيرة الفضائية على مواقف مصر السياسية وعلى

كبار مسؤوليها ،ونقلها تصريحات لقادة في حماس انتقدت بشدة رفض
الحكومة المصرية فتح معبر رفح معتبرين انها تساهم في حصار قطاع

غزة .وزاد التوتر االستياء المصري من هجوم القناة على شخوص الحكم في

مصر اثناء الحرب وخصوصا الصور التي بثتها لتظاهرات تم فيها تقطيع

صور الرئيس المصري والقائها تحت االحذية( .)21كذلك كان حال القناة مع
العراق قبل وبعد احتالله ومع سوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية.

وكانت المحاولة االنقالبية ألعادة أمير قطر السابق عنص ار اضافيا

في توتر العالقات بين البلدين ،فالحكومة السعودية لم تتقبل طريقة االزاحة

هذه واعتبرتها خروجا عن المألوف الخليجي في توارث الحكم ،مما جعلها
تتحفظ على طريقة إنتقال الحكم ،وهو ما فسرته القيادة القطرية الجديدة على
()22

انه رسالة عداوة لها في تلك الفترة من الزمن

لذلك اتهمت قطر السعودية

بدعم المحاولة األنقالبية الفاشلة ،فقد اتهم رئيس الوز ارء القطري حمد بن

جاسم آل ثاني ولي العهد السعودي األمير سلطان بن عبد العزيز بالضلوع

شخصياً في تمويل االنقالب الذي أحبط وتمت محاكمة المتورطين فيه ،كما
تم استعادة األمير السابق ووضعه تحت اإلقامة الجبرية في الدوحة(.)23
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ان انتقال الحكم بهذه الطريقة يمتلك حساسية خاصة بالنسبة للسعودية
التي تدرك اكثر من غيرها من انظمة الحكم الخليجية خطورة هذه السابقة
الخليجية التي يمكن ان تحاكى من بعض افراد العائلة السعودية الواسعة،
والتي يعلم السعوديون بفعل الماضي التاريخي الذي عاشوه ما تشكله من

ضربة قاصمة قد تؤدي الى زوال الحكم السعودي نهائيا استناد الى التجربة

السعودية في الحكم خالل الدول السعودية المتعاقبة.

وقد حدثت خالفات سعودية ـ قطرية داخل اروقة مجلس التعاون حول

التنافس السعودي القطري ألختيار االمين العام للمجلس عام 1996حين

اختارت القمة الخليجية التي عقدت في مسقط جميل الحجيالن اميناً عاماً

لمجلس التعاون الخليجي بدل مرشح قطر في ذلك الحين عبدالرحمن العطية

-األمين العام الحالي  -فاحتج أمير قطر على ذلك وقاطع الجلسة الختامية

لقمة مسقط الخليجية في ذلك الوقت( .)24وقد تم تجاوز هذا الخالف فيما

بعد باعتماد التسلسل االبجدي للدول في اختيار امين عام المجلس وكان

فيما بعد لقطر.

ولقطر موقف مغاير لسياسة مجلس التعاون فيما يخص اليمن فهي

اولى دول الخليج التي اجتازت مبك ار تبعات حرب الخليج التي اثرت على
العالقات اليمنية الخليجية بشكل عام ،وتربط قيادات البلدين السياسية
عالقات يمكن وصفها بالمتميزة آخذين باالعتبار ان قطر هي اكثر دول
الخليج مرونة ودعما لتأهيل وانضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي على

الصعيدين السياسي واالقتصادي ( ،)25وزاد من متانة هذه العالقات موقف

قطر الداعم للوحدة اليمنية خالل حرب االنفصال  ،1994منفردة بذلك عن

دبلوماسية المخادنة في السياسة ...

مشرف وسمي و إضحوي جفال []722

مواقف دول الخليج األخرى والتي كان لها رأي آخر(.)26هذه المواقف وغيرها

تدفع المتتبع ألتجاهات العالقات القطرية ـ السعودية ،ان يأخذ ـ على محمل

الجد ـ ما قاله دبلوماسيون غربيون في مجالسهم الخاصة "أن المملكة العربية
السعودية التي تقود االعتدال في منطقة الخليج وتناهض المخططات

اإليرانية قد تدعو الى طرد قطر من منظومة مجلس التعاون الخليجي"(.)27
وفي مقابل ذلك ومن جانبهم فان "المسؤولين السعوديين يتهمون

بدورهم قطر بتمويل المعارضة السعودية في لندن وبينهم سعد الفقيه" الذي

يتزعم الحركة االسالمية لالصالح في السعودية(.)28

ومما تقدم يتبين ان النظرة السعودية ترى في السياسة القطرية خروجا

سافرا ،وغير مقبول ،على السياسات الخليجية التقليدية التي ترى في
السعودية ـ الى حد ما ولفترة طويلة سابقة ـ األخت الكبرى التي البد ان

تطاع ويؤخذ رأيها في كل كبيرة وصغيرة .فقطر من وجهة النظر السعودية

دولة متمردة على التقليدية الخليجية ،وتحاول التجاوز على الدور التاريخي

للسعودية.

والمتتبع للسياسات العربية يكتشف ان عدم الرضا هذا لم يقتصر على

السعودية بل شاركتها فيه مصر التي واجهت السياسة القطرية بالرفض
والعداء السافر حيث رأت فيها ايضا تجاوزاعلى حق مصر (المكتسب) في

قيادة السياسة العربية بإعتبارها الدولة العربية الكبرى ذات الدور المركزي

الذي على اآلخرين االعتراف به وعدم تجاوزه ،السيما ان كان هذا التجاوز
من دولة صغيرة كقطر .لذلك نرى ان السياسة المصرية تكاد تقف بالضد

من الدور القطري حتى لو كانت أهدافه ونتائجه ال تتعارض ـ ان لم تتطابق

[]727

مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات إقليمية )17( 6

احيانا ـ مع السياسة المصرية ،ال لشيء اال انه صادر عن قطر بالتحديد.
وكالسعودية كان لقناة الجزيرة الفضائية دور في ذلك.

ان مصر لم تخف دورها في السعي الفشال قمة الدوحة حول غزة

ألنها رأت فيه ـ إضافة إلمور أخرى منافسة للدور المصري عبر المبادرة

المصرية للتهدئة بين حماس (واسرائيل) رغم عدم استجابة االخيرة لهذه

المبادرة ،واعترف وزير الخارجية المصري:أن مصر قوضت محاوالت قطر
لترتيب قمة عربية رسمية حول غزة ألن تلك القمة لو كانت عقدت ألضرت

"العمل العربي المشترك" ،مضيفا :ان "مصر أفشلت هذه القمة ،ألن هذه

القمة في حال انعقادها كقمة عربية مكتملة النصاب كانت ستلحق ضر ار
بالعمل العربي المشترك ،ونحن نرى ما قد ال يراه اآلخرون"( .)29وكان

للتحفظات المصرية على الدور القطري تأثير في استبعاد قطرمن القمة
الرباعية في الرياض والتي ضمت الى جانب الملك السعودي رؤساء مصر

وسوريا وامير الكويت ،والسبب هو موقفها من قادة حماس اثناء حرب غزة

ومتابعات (الجزيرة ) االخبارية(.)31

ويبدو أن هدف هذه القمة ليس فقط تعزيز التقارب والمصالحة قبل

القمة العربية العادية في الدوحة وانما أيضا أهداف أخرى غير معلنة لعل
أبرزها سعى السعودية ومصر لعزل إيران عن (حلفائها) العرب وعلى رأسهم

سوريا وقطر( ،)31فالعالقة القطرية مع إيران ال تلقى ارتياحا مصريا ،ال سيما

بعد التوتر الملموس في العالقات بين مصر وايران إثر االنتقادات اإليرانية
المباشرة لمصر وسياستها تجاه غزة .ومن جهة أخرى هناك قلق مصري من

سياسة قطر تجاه إيران ،والتي تبدو أقل تشددا ،إذ دعت قطر الرئيس

دبلوماسية المخادنة في السياسة ...

مشرف وسمي و إضحوي جفال []722

اإليراني محمود أحمدي نجاد لحضور قمة قادة مجلس التعاون الخليجي في

الدوحة عام  ،2117كما أنها لم تشارك في حملة القلق من سياسة إيران

اإلقليمية(.)32اضافة الى دعوة قطر الرئيس االيراني لحضور قمة الدوحة
حول غزة .وبسبب ذلك اظهر المسؤولون المصريون تعاليا على قطر ،فقد

قال دبلوماسي مصري حول ذلك :مقاطعة قمة غزة الطارئة في الدوحة تعبر

عن احتجاج القاهرة على ما تعتبره "مواقف مسيئة لمصر تتخذها الدوحة".
متابعا انه "باالضافة الى ذلك فان قطر دولة صغيرة ال تبدي مصر اهتماما

كبي ار بمراعاتها...والدليل على ذلك ان ما صدر عن النخبة القطرية تجاه
مصر ومسؤوليها اقل بكثير مما صدر عن الرئيس السوري ،ورغم هذا قبل

الرئيس مبارك الجلوس مع نظيره السوري في الرياض ولم يقبل الجلوس مع

امير قطر" .وهكذا يبدو انه ال يوجد خالف موضوعي حقيقي وال يوجد

موقف استراتيجي لمصر ضد القمم العربية ،المشكلة الوحيدة ان القمة تعقد

في الدوحة(.)33

 2ـ التعامل مع (إسرائيل) لكسب الدعم االمريكي للسياسة القطرية.
عملت قطر بواقعية ودهاء،وكان واضحا انها تسعى للتعامل المباشر

مع الواليات المتحدة االمريكية لالستغناء عن الوكيل السعودي ،وهو مطلب
ليس بالسهل :فاالمكانيات السعودية من جهة ،وضآلة القوة القطرية (بكل

جوانبها) من جهة ثانية ،يجعالن رفع قطر رأسها بموازاة الرأس السعودي
هدفا صعب المنال ،لكن امير قطر كان على استعداد لدفع الثمن .وليس

س ار ان البوابة (االسرائيلية) هي االقرب واالضمن ،بل ـ وللمحصورين في
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زاوية حرجة ـ هي البوابة الوحيدة المؤدية الى (قلب) الواليات المتحدة .وزاد
عليها ان اباح ارض قطر للجيوش االمريكية ،فولج البوابتين معا ،وبذلك

تحرر من الهيمنة السعودية.

أن غالة المتطرفين من المحافظين الجدد في الواليات المتحدة طالبوا

الكونغرس األمريكي بإيجاد بديل استراتيجي للمملكة العربية السعودية بعد
احتالل العراق ،وعلى الرغم من التردي الذي شهدته العالقات السعودية

األمريكية في أعقاب  11أيلول فإن الحرب األمريكية على العراق قد أثبتت

للطرفين ،السعودي واألمريكي ،الحاجة المتبادلة لوجود تعاون استراتيجي

بينهما ،سمح باستخدام قاعدة األمير سلطان الجوية النطالق هجمات
الطائرات األمريكية على العراق ،وبتوفير نقطة انطالق للقوات الخاصة

األمريكية من قواعد في عرعر وتبوك شمال المملكة لالستيالء على القواعد

الجوية غربي العراق ،والتي كانت قد استخدمت في إطالق الصواريخ على

(إسرائيل) في حرب عام  .1991وسمحت السعودية بتحليق وطيران
القاذفات األمريكية في مجالها الجوي وبعبور الصواريخ األمريكية من البحر

األحمر عبر أجوائها نحو أهدافها في العراق .وتم كل هذا التعاون
االستراتيجي مع الواليات المتحدة ،فيما كان المسؤولون السعوديون يصرحون

لشعبهم بأن المملكة لن تشارك في تسهيل الحرب على العراق ،مما حدا
بالسفير تشاس فريمان ،رئيس مجلس سياسات الشرق األوسط والسفير

األمريكي األسبق في السعودية إلى القول "من وجهة نظر "األكروبات"
(البهلوانية)السياسية ،كان هذا عرضا بالغ المهارة ،كما مارست المملكة

العربية السعودية قبل وخالل الحرب األمريكية على العراق ،الدور الذي
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تحتاجه الواليات المتحدة بإلحاح في أوقات األزمات ،وهو استخدام

احتياطات البترول السعودية في زيادة المطروح من البترول في األسواق
العالمية لضمان استقرار أسعار النفط .وبالفعل نجح الجهد السعودي في

احتواء األسعار وخفضها .ويقر المستشار السابق للرئيس بوش األب لشؤون
األمن القومي ،الجنرال برنت سكو كروفت بذلك التوجه ويقول "إن الواليات
المتحدة تساند النظام السعودي ،ألنه نظام صديق لواشنطن ومتعاون

معها(.)34

ان هذه العالقة المميزة لم تحد من الرغبة االمريكية بتقليل االعتماد

على السعودية،وقابل ذلك رغبة قطرية بأن تكون هي البديل ،فكان التعاون
االمريكي القطري في مجال دعم العمليات العسكرية االمريكية في المنطقة،
عبر قاعدتين عسكريتين امريكيتين في قطرهما السيلية والعديد ،ففي قاعدة

(السيلية) يوجد المقر الميداني للقيادة المركزية األمريكية للمنطقة الوسطى
من العالم ) (CENTCOMالممتدة من آسيا الوسطى حتى القرن اإلفريقي،
وفي قاعدة (العديد) يوجد مقر القيادة الجوية التابعة لها ،والتي تدار مباشرة

من المقر الرئيسي في قاعدة ) (Mac Dillالجوية في والية (فلوريدا)
األمريكية ،ومنذ العام  1995تستضيف قطر أكبر مخازن األسلحة والعتاد

األمريكي في المنطقة(.)35

وزيادة في التقرب للواليات المتحدة وتحسين العالقة معها قامت قطر

بفتح مكتب للتمثيل التجاري(األسرائيلي) في الدوحة( ،)36وفتحت االبواب

امام الزيارات المتكررة لمسؤولين (اسرائيليين) الى قطر فتمت دعوة وزيرة

الخارجية (االس ارئيلية) تسيبي ليفني للمشاركة في منتدى الدوحة الثامن
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للديمقراطية والتنمية والتبادل الحر(،)37اضافة لزيارات مسؤولين (اسرائليين)
تسع قطر للتستر
آخرين من بينهم الرئيس (االسرائيلي) شمعون بيريز .ولم َ
على هذه العالقة ،بل درج وزير خارجيتها لالعالن بنفسه و بدون حرج عن
أي لقاء بينه و بين (اإلسرائيليين) منذ سنة  1994في نيويورك على هامش

اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة( .)38ودعت قطر على لسان وزير

خارجيتها إلى ضرورة وجود عالقة بين العرب و(إسرائيل) عندما قال :إن
عالقات قطر مع (إسرائيل) "لمصلحة العالم العربي" ،وأن قطر مع استقرار
المنطقة بوجود دولة (إسرائيل) ،مضيفا إن السبيل إلى تسوية األزمة في

لبنان والصراعات األخرى في الشرق األوسط هو المحادثات المباشرة بين

الدول العربية (واسرائيل)( .)39ومجاهرة قطر بعالقاتها الدبلوماسية مع
(إسرائيل) تأتي بخالف الدول العربية ذات القرب الجغرافي و العملياتي،

فقطر ترى أنها ال تقوم إال بمثل ما تقوم به غيرها من الدول العربية الكبرى

ولكن من دون نفاق سياسي ،هذه الدول تدعو الى السالم والتطبيع مع
(اسرائيل)عبر مبادرة السالم العربية التي اقرتها عدة قمم عربية ،والفرق ان

قطر تسمي االشياء بأسمائها بشكل لم يألفه االخرون .وبذلك أمنت قطر من
الضغوط االمريكية الموجهه ضد سياستها واخذت تمارس نشاطاتها في

المنطقة دون خوف العقاب االمريكي ،لتخرج نفسها من القاعدة االمريكية

(من ليس معنا فهو ضدنا) وتتخذ سياسات غير مسموح بها امريكيا لدول

عربية صديقة اخرى.

 2ـ اتباع قطر لسياسة الوساطات بحثا عن دور اقليمي.
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يلحظ المتابع نجاح الدبلوماسية القطرية على المستوى العربي في

مجال الوساطة بين اطراف متعددة :حكومية وغير حكومية ،عربية واحيانا
بعضها غير عربية ،ولسنا هنا بصدد تفصيل تلك المشاكل وكيفية التوصل

الى حلول لكثير منها ،انما فقط محاولة التعرف على اهمها ،فذلك يبين

مدى نشاطها،السيما لو حاولنا ان نضع في الميزان النشاطات المشابهة
التي قامت بها دول عربية اخرى ذات امكانيات وخبرات اكبر مما لدى

قطر،هذه االدوار تثبت بما اليقبل الشك مدى نشاط وفاعلية الدبلوماسية
القطرية حيث:

 1ـ نجحت قطر في طي ملف الغرب مع ليبيا بشأن قضية لوكربي

والحصار الغربي المفروض على ليبيا بسببها ،بمشاركة دولة االمارات

العربية المتحدة ،وحول هذا الدور قال العقيد معمر القذافي" :هذه الدول
الصغيرة استطاعت ان تفعل أكثر من الدول الكبيرة مثل السعودية

ومصر"(.)41

 2ـ ساهمت قطر في التوفيق وحل الصراع بين السودان وارتريا الناتج عن
اتهامات سودانية موجهة ضد ارتيريا بدعم المعارضة في شرق السودان

ودعم التمرد فيه ،عندما تمكن امير قطر من جمع الرئيسين السوداني

واالريتري إثر دعوتهما لزيارة الدوحة عام  ،1999وتمت المصالحة بعقد
اتفاقية اشرف على صياغة بنودها وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم
بن جبر آل ثاني(.)41

 3ـ كان لقطر دور في المصالحة بين الحكومة السودانية وقادة الحركة
الشعبية لتحرير السودان في الجنوب من خالل استضافة اجتماعات بين
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ممثلي الجانبين .ولعبت دو اًر كبي اًر في حل النزاع في شرق السودان بين

الحكومة والمعارضة( .)42وساهمت بازالة الخالف بين الرئيس السوداني

عمر البشير والدكتور حسن الترابى األمين العام لحزب المؤتمر الوطنى إثر
تصاعد المواجهة بين أحزاب المعارضة والحكومة فى السودان عام

.)43(1998

وبعد فشل المفاوضات التي جرت بمدينة سرت الليبية واماكن اخرى،

بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور ،في احراز تقدم نحو الوصول لحل
()44

سلمي للصراع الدائر بينها منذ عام 2113

قرر وزراء الخارجية العرب

في ختام اجتماع دورتهم العادية رقم  131تشكيل لجنة عربية و ازرية سداسية

برئاسة رئيس وزراء قطر لرعاية المباحثات بين الطرفين لحل األزمة في

األقليم .وضمت اللجنة الو ازرية كال من السعودية وسوريا وليبيا والجزائر
ومصر واألمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية االتحاد

اإلفريقي( .)45وقد حظيت المبادرة القطرية بتأييد الجامعة العربية واالتحاد

االفريقي وفرنسا وجميع الفصائل السودانية باستثناء حركة تحرير

السودان(.)46

وهناك من يرى أن نشأة المبادرة تعود إلى أبعد من ذلك ،وأنها ظهرت

بشكل حقيقي بعد االجتماع الرباعي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب

في دمشق والذي ضم أمير قطر والرؤساء الفرنسي والتركي والسوري ،وخرج
بترشيح قطر لحل أزمة دارفور على خلفية نجاحها في حل األزمة اللبنانية.

وجمعت محادثات الدوحة ألول مرة منذ عام  2115بين الحكومة السودانية
وحركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور ،وهما الطرفان اللذان كانا أبعد ما
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يكونان عن بعضهما البعض ،خاصة بعد هجوم الحركة على العاصمة

السودانية ،وهو األمر الذي أكدت الحكومة السودانية بعده م ار اًر أنها لن
تفاوض الحركة إطالقاً(.)47

ونجحت الوساطة القطرية في وضع اللبنة االولي لسالم درافور والمتمثلة

في التوقيع على وثيقة اعالن حسن النوايا وبناء الثقة ،بعد ان تمكن رئيس

الوزراء القطري من جمع الطرفين في أول لقاء مباشر بينهما منذ أكثر من

سنة ونصف السنة( .)48وكان الموقف االمريكي المعادي للسودان واستخدام
محكمة الجنايات الدولية للضغط على السودان من خالل مذكرة االعتقال

التي صدرت بحق الرئيس السوداني وعدم وجود دعم عربي كان وراء

استمرار المشكلة وعدم تفعيل االتفاق الذي تم التوصل اليه في الدوحة.

 4ـ ساهمت قطر في الوساطة لحل النزاع الدائر بين الحكومة اليمنية
وحركة الحوثي المتمردة في صعدة منذ تموز  2114بسبب ما تصفه

الحكومة بسعي الحركة الى اعادة حكم االمامة ،الذي قضت علية الثورة

اليمنية  ،1962وبسبب ما يراه الحوثيون من رضوخ حكومي للواليات

المتحدة التي تعادي الحوثيين لموقفهم المعادي للواليات المتحدة والشعارات
التي يرفعونها بسقوط امريكا (واسرائيل) وبتحريض سعودي ضدهم لعدائها

المذهبي لهم .وقد نجحت الوساطة القطرية باعالن االتفاق بين الطرفين
واعالن عبد الملك الحوثي في حزيران " 2117وقف العنف ،واإلقتتال،

وااللتزام بالنظام الجمهوري ،والدستور ،والقوانين في البالد ،وتنفيذ الشروط

المتفق عليها في إطار المساعي القطرية ،وتبدو حيثيات االتفاق افضل ما
توصل اليه الوسيط القطري للخروج من االزمة بما يحفظ هيبة الدولة بتثبيت
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كثير من الشروط التي كانت تضعها كتسليم السالح وااللتزام بالنظام
الجمهوري والدستور ووقف القتال باالضافة الى تضمين مطالب الطرف

اآلخر المتمثلة بتنفيذ قرار العفو وما يتعلق بالمفقودين والجرحى والمعتقلين

واعادة االعمار وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود االتفاق(.)49

 5ـ بذلت قطر جهودا للتوسط بين الكويت والدول المساندة لها من جهة
والعراق من جهة اخرى ،من اجل تطبيع العالقات وتجاوز الماضي ،فكانت

قطر أول دولة خليجية تخرج على حالة القطيعة مع العراق عندما دعت الى

رفع الحصار عنه وتطبيع العالقات معه .وبرزت هذه المبادرة اثتاء مشاركة
وزير خارجيتها في فعاليات ندوة "مستقبل العالقات الكويتية  -العراقية" عام

2111م في الكويت ،وتمحور الطرح القطري بشكل أساسي ـ من خالل

محاضرة للوزير في الندوة ـ على الدعوة إلى إعادة تطبيع عالقات دول

الخليج ،خصوصا الكويت مع العراق ،والتأكيد بأن هناك روابط وعوامل

متميزة تجمع بين البلدين أكثر مما تفرقهما .والربط بين األزمة في العالم
العربي والعداوة بين الكويت والعراق ،والتشديد على أن الوضع بالمنطقة لن

يعود إلى طبيعته إال بمثل هذه المصالحة( ،)51اال ان معطيات عربية ودولية

حالت دون تحقيق ذلك ،كذلك فشلت مثل هذه المبادرة عندما سعت قطر

الي تقديمها الي اجتماع دول اعالن دمشق الذي يمثل مصر وسوريا الي
جانب دول مجلس التعاون الخليجي(.)51

6ـ ساهمت قطر في اللجنة الثالثية الخليجية المكلفة بإيجاد آلية لحل
الخالف بين إيران واإلمارات في شأن الجزر اإلماراتية .وتبلور هذا الدور
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إبان زيارة أمير قطر إليران صيف 2111م ،حيث كانت قضية الجزر على

جدول أعمال القمة القطرية – اإليرانية(.)52

 7ـ هناك تقارير صحفية تشير الى دخول قطر على خط المفاوضات بين
حركة حماس و(اسرائيل) بخصوص قضية الجندي (االسرائيلي) االسير لدى

الحركة مشيرة الى ان هناك عتابا مصريا مري ار على أمير قطر لسماحه

لوزير خارجيته بمحاولة الدخول على خط صفقة تبادل األسرى التي تسعى

مصر إلبرامها،ألن الحكومة المصرية حسب المصادر الدبلوماسية المصرية
"حصلت على معلومات فرنسية وفلسطينية مفادها أن المسؤول القطري سعى
إلى دفع مبالغ مالية غير محددة إلقناع مختطفي الجندي )اإلسرائيلي)

بتسليمه إلى قطر بدال من مصر" وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة "محاولة
غير موفقة للتأثير في الدور المصري رغم تنبيهات مصرية .واشارت هذه

المصادر الى أن هذا التدخل من اسباب تغيب الرئيس المصري عن القمة

العربية التي تستضيفها الدوحة ( .)53كما ان هنالك اشارات الى دخول قطر

على خط المفاوضات السورية ـ االسرائيلية(.)54

8ـ ويعتبر الدور القطري في حل االزمة اللبنانية قمة النجاح الدبلوماسي
حيث نجحت قطر في إدارة حوار وطنى لبنانى فى الدوحة أيار.2118بعد
ان شهدت لبنان العديد من المبادرات العربية واإلقليمية والدولية كالمبادرة

(المصرية – السعودية – اليمنية – األردنية) (ومبادرة جامعة الدول العربية

(والمبادرات األجنبية كالمبادرة الفرنسية – واألمريكية – الكندية – اإليطالية

ومبادرة أمين عام األمم المتحدة التى لم تستطع أي منها إقناع الفرقاء

اللبنانيين بالجلوس حول طاولة الحوار والمفاوضات خالل عام ونصف
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العام ،بينما نجحت الوساطة القطرية فى إقناعهم بإجراء الحوار الذى حقق،
بمشاركة و ضمانات عربية ،حال النتخاب رئيس للبالد وتشكيل حكومة
وحدة وطنية واالتفاق علي قانون انتخابي كما حدد االتفاق آلية لبحث قضية

السالح خارج الشرعية.)55( .

 2ـ مقومات النجاح القطري في الوساطات.
امام هذا العدد الكبير من ادوار الوساطة القطرية والنجاح الكبير في

بعضها البد من التساؤل عن سر هذه النجاحات ،ويبدو ان ذلك عائد الى
اعتمادها على جملة من المقومات لعل اهمها:

 1ـ اعتماد قطر سياسة الحياد بين الفرقاء:يتميز الدور القطري اثناء
الوساطات بالحياد بين االطراف المتصارعة فال ينحاز الى جانب على
حساب اآلخر ،ففي الصراع اللبناني وقفت على الحياد بين االطراف

اللبنانية ،وبمسافات متساوية ولدت ثقة الجميع بمصداقية الدور القطري ،كما

وقفت على الحياد تجاه االطراف الدولية ذات العالقة بموضوع الوساطة
كالموقف غير العدائي من سوريا وايران من جهة والسعودية ودول االعتدال

العربي والواليات المتحدة من جهة اخرى اثناء قيامها بدور الوسيط.

وفي أزمة دارفور كانت قطر موضع مديح من كل االطراف

المتصارعة ،فقد قال مساعد رئيس حركة العدل والمساواة" ،نحن من حيث
المبدأ ال اعتراض لدينا على دولة قطر التي نحترمها ونعتقد انها مؤهلة

للعب دور وسيط حقيقي ألقرار السالم في السودان ونحن مستعدون للتعاطي
بايجابية مع اية مبادرة قطرية" ،وفي ذات السياق قال قيادي بارز في حركة
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تحرير السودان ":نحن منفتحون لالستماع الى رؤية قطر من األلف الى

الياء" (،)56في ذات الوقت الذي اشادت فيه الحكومة السودانية ـ من خالل
سفيرها في الدوحة ـ بهذا الدور في المصالحة وتقديم المساعدات

للسودان(.)57وكذلك كان حال الوساطة القطرية في الصراع في اليمن.

 2ـ غياب الالعبين المؤثرين على المستوى العربي :كان غياب الدورالعربي
في الفعل السياسي دافع ساعد قطر على األضطالع بمثل هذا الدور،

خاصة بعد خروج العراق من المعادلة األقليمية ،وانكماش الدورين المصري
والسعودي ،فالدبلوماسية العربية ـ ومنذ عقود ـ كانت في تنازل مستمر حتى
بلغت مرحلة الشلل الكلي مما جعل االجواء مالئمة لكل طامح في لعب

دور ،حتى لقد بات للدبلوماسية (االسرائيلية) شأن في القضايا العربية

الداخلية ،فقد قالت وزيرة الخارجية (االسرائيلية)" :نحن المعتدلون في
المنطقة ،أعضاء في ذات المعسكر"( .)58فضال عن ايران وتركيا وسواهما.

وانطالقا من هذا الواقع فمن الخطأ االنطالق من فرضية تقوم على

اساس وجود كتلة عربية متماسكة ،فواقع الحال يؤكد العكس ،حيث أنفقت
الحكومات العربية في تصفية الخالفات فيما بينها من حيث االهتمام والجهد

والمال والوقت ـ ما يفوق ما انفقته على حل خالفاتها مع (إسرائيل) ،رغم

إدعاءاتها المخالفة لذلك .كما اخفق العرب في تحديد المستويات المختلفة
للتناقضات ،فما هو مالحظ على السلوك العربي ،الخلط العفوي بين

التناقضات التي تحكم العالقات القائمة في المنطقة ،فغالباً ما نشهد تغليب

التناقضات الثانوية  -دون أي مبرر منطقي على التناقض الرئيسي.
والحديث هنا يتناول العالقات االسترتيجية التي تحكم المسار الرئيسي
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للعالقات بين دول المنطقة .وتشتت الرؤية العربية المستقبلية للعالقات
المقبلة ،فما نشهده اليوم في السياسة العربية ،ال يعدو كونه ردود آنية قصيرة
المدى ،على االستراتيجيات المرسومة للمنطقة ،وعلى وجه الخصوص من

القوى الخارجية ،وغياب مشروع عربي منطلق من المصالح العربية
االستراتيجية الكلية ،يراعي في رؤيته الشمولية المصالح الكلية دون الغرق

في التفاصيل القطرية لكل دولة ،التي رغم أهميتها ،ال يمكن أن ترقى إلى
مستوى وأهمية تلك المصالح ذات المستوى القومي( .)59وفي وضع كهذا من

الطبيعي ان تكون قط ارولى من غيرها ،فصالت وجالت بال منافسين من

العرب ،وانما هناك مناوئون لها منهم ،ومشكلة اولئك المناوئين ان
دبلوماسيتهم بنيت اساسا ،ومنذ زمن طويل ،على األفشال وليس على البناء.
فإذا نزعنا عن النشاطات الدبلوماسية العربية المساعدة للخطط االمريكية في

المنطقة ،اذا نزعنا عنها صفة البناء الدبلوماسي ألن دورها ثانوي وزمام
المبادرة في يد غيرها ،عندئذ النتذكر ان هناك عمال دبلوماسيا عربيا ذا

شأن منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى اليوم .اما االنضمام الى جهد
دبلوماسي بقصد افشاله فكثير الحدوث لكنه لم يحدث مع قطر كثي ار او انه

حدث ولم يحقق كل النتائج التي اعتاد على تحقيقها.

ومن امثلة ذلك الجهد المثبط ،المواقف العربية من مؤتمر غزة في

الدوحة والجهود العربية الواسعة من اجل إفشاله .في هذا الجو السياسي
نشطت الدبلوماسية القطرية وحققت نتائج باهرة ،في ظل فاعلية ورغبة

قطرية كبيرة في لعب دور ذا شأن في المنطقة تماشيا من التوجهات
السياسية للحكم في قطر .وفي هذا يأتي ما صرح به أمير قطر في افتتاح
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جلسات الحوار الوطني اللبناني حيث قال :ان ( قطر ليست دولة كبيرة

ولكنها تسعى ألن تكون ساحة للقاء)(.)61

وبالتالي فإن هذه الفاعلية التي تظهرها الحكومة القطرية إنما تأتي

لطبيعة الهدف االستراتيجي للدولة القطرية ،فحكومة قطر تريد ،فيما تتبناه
من سياسة خارجية ودبلوماسية فاعلة في الوقت الحالي الذي يشهد انقساما
عربيا ودوليا ،أن تطرح نفسها في العالم العربي واإلقليمي بصورة الطرف

والوسيط المحايد الواضح الذي يحترمه الجميع فضال عن البحث القطري
عن التراكمية السياسية ،فتتميز طبيعة القيادة السياسة الحاكمة في قطر

مقارنة بغيرها من الدول العربية بصغر السن من أمير الدولة ورئيس
وزرائها ،وهو ما يعطيها الدافع للبحث عن إيجاد تراكمات سياسية تاريخية

تمكنها مستقبال من تثبيت و تمكين لدورها السياسي بصورة أفضل(.)61

 3ـ المساعدات المالية القطرية :يعتبر االقتصاد القطري حاليا أكثر
االقتصادات العربية انفتاحا وأفضل نموذج في المنطقة كما مكنها النمو

السريع الذي حققته من أن تصبح واحدة من أغني دول العالم ،حيث سجلت
قطر أعلي نصيب للفرد من إجمالي الناتج المحلي في العالم ،وتمتلك ثالث

أكبر مخزون من الغاز الطبيعي ،ومن المتوقع أن تكون الدولة األغني في
العالم عام  ،2111وبالتالي تنعكس قوة االقتصاد القطري علي طبيعة الدور

السياسي ،وذلك من خالل القدرة علي ترغيب األطراف المختلفة في عقد

واتمام المصالحات بينهم ،ومثال علي ذلك اللجنة التي شكلتها قطر لمساعد

السودان ،ولجنة القدس ،والمشاركة في إعمار لبنان ،والوعود القطرية
للصعديين في اليمن ببناء ما هدمته الحرب في شمال اليمن ،وهكذا يضفي
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المال ،غالبا ،القوة علي الدور القطري ويعزز نجاحاته( ،)62فوفرة المال تحت
الطلب من جهة ،وكون جميع او معظم الذين توسطت الدبلوماسية القطرية
بينهم من الفقراء يفتح ابوابا هائلة لالقناع ،فكان المال حاض ار في جميع

خطوات النشاط الدبلوماسي القطري سواء على صعيد تكريم المفاوضين من
جميع االطراف بما يشبه الرشوة احيانا ،او حلحلة القضايا الخالفية عندما

تتركز بعض الخالفات على مسائل فيها جوانب مادية ،حيث تكون التبرعات
القطرية جاهزة وسخية.

ان قطر يمكن ان يطلق عليها الوسيط الضامن او الممول ألطراف

الخالف ،رادمة بذلك كثي ار من المسافات بين الخصوم ،فعلى سبيل المثال ال
الحصر ،تم تخصيص مبلغ نصف مليار دوالر لدعم اليمن في مؤتمر

المانحين ،ومساعدة الحكومة اليمنية وضمان وفائها بالتزاماتها فيما يتعلق
بإنشاء صندوق إعادة اعمار ما دمرته الحرب الذي تم انشاؤه بعد اتفاق

الدوحة بين المتنازعين(.)63كما قدمت قطر مساعدات مالية قدرت بـ 51
مليون دوالر ،بعد تجميد المساعدات األمريكية واألوروبية إلى السلطة
الفلسطينية ،إثر فوز حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية في بداية

عام  2116وتشكيلها السلطة الفلسطينية .وبعد سيطرة حماس على قطاع
غزة في منتصف عام  2117بررت قطر دعمها للحركة باألزمة اإلنسانية
في القطاع نتيجة حرمان حماس من المساعدات المالية الدولية ،وفي بداية

عام  2118قال أحد مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية :إن قطر تعطي
(حماس) ماليين الدوالرات في الشهر يستخدم جزء كبير منها في شراء

األسلحة( .)64وقد اشار سفير السودان في الدوحة الى الدور االقتصادي
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الذي تلعبه قطر في السودان بما في ذلك المساعدات،وانشاء الطرق والقرى
في شرق السودان ،اضافة الى المساهمات القطرية في غرب السودان وفي

دارفور على وجه الخصوص ورؤوس االموال القطرية التي اتجهت

لالستثمار في السودان( .)65وكذلك المساعدات السخية في إعمار الجنوب
اللبناني بعد حرب تموز  2116فقطر وجمعياتها الخيرية كانت االكثر

نشاطاً علي صعيد الدبلوماسية والعون المادي لضحايا العدوان الصهيوني.

 4ـ اعتماد سياسة التوازن والتوفيق الدولي واالقليمي :حاولت قطر ألنجاح
سياستها اقامة توازنات على كل االصعدة ،فإضافة للتوازنات بين اطراف

النزاعات المحلية العربية كما هو الحال بين المعارضة والمواالت في

لبنان،حاولت ايجاد نوع من التوازنات بين االنظمة العربية وحركات
المعارضة داخلها كما في حالتي السودان واليمن .كما سعت الى ايجاد
توازنات عربية خاصة في عالقاتها مع دول (الممانعة) من جهة ودول

(االعتدال) من جهة ثانية ،اضافة الى التوازنات االقليمية والدولية ،فرغم
تحالفها مع الواليات المتحدة االمريكية وعالقاتها مع (اسرائيل) فأنها وطدت

عالقاتها مع ايران وسوريا.

وتتيح مثل هذه التوازنات لقطر أن تكون بمقربة من مختلف األطراف

السياسية واإلقليمية والدولية وبالتالي تحصل على ثقتها ،ومن ثم تستطيع أن
تستثمر هذه العالقات المتميزة فى بذل المساعى الحميدة وتقريب وجهات
النظر بما يحقق حل األزمات وخدمة السالم واالستقرار ،وعلي المستوى

الدولي تتبني قطر سياسة القرب المتوازن مع الواليات المتحدة والغرب
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عموما إلى جانب (إسرائيل) وأن هذه السياسة المتبعة مع الغرب تخدم دورها

كالعب عربي مهم اضافة لخدمة مصالح قطر كدولة(.)66

تمتلك العالقات القطرية االيرانية خصوصية مختلفة عن بقية الدول

العربية االخرى السيما تلك الموالية للسياسة االمريكية في المنطقة ،فقد
شهدت العالقات بين الطرفين العديد من الزيارات المتبادلة على اعلى

المستويات ،ودعت قطر ،للمرة االولى ،الرئيس االيراني لحضور مؤتمر دول
مجلس التعاون المعقود في الدوحة ،الذي قدم خالله اقتراحات لرؤية ايران

حول مستقبل العالقات العربية االيرانية( ،)67ودعته لمؤتمر غزة في الدوحة،
وهو ما استفز دول (االعتدال)العربي التي عبر عنها وزير الخارجية

السعودي بقوله :أن "التأييد اإليراني لقضايانا يجب أن يكون عبر البوابة

الشرعية العربية ،ومنسجماً مع أهدافها ومواقفها ،ويعبر عن نصرته لها
وليس بديالً عنها" (،)68ولتأكيد االستقاللية القطرية رد عليه وزير الخارجية
القطري بشكل غير مباشر بقوله" :ال نستطيع ان نأخذ أذنا من أحد القامة

عالقات مع ايران او غيرها"(.)69ولقطر عالقات اقتصادية متطورة مع ايران
ففي زيارة امير قطر الى ايران عام  2116تم توقيع سبع اتفاقيات اقتصادية

بين الطرفين(.)71

وفي الجانب السياسي فثمة تقارب قطري ايراني بخصوص النظرة الى

مسألة الملف النووي االيراني حيث قال وزير الخارجية القطري حول

ذلك:اننا"نحرص دائما على ان يتم حل كل المواضيع التي تتعلق بالمنطقة
بشكل سلمي ،خصوصا ان عالقات مهمة تربطنا بايران"( .)71ودعى ،في

مناسبة اخرى ،إلى الحوار بين دول الخليج العربي وايران بشأن برنامجها
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وشدد على أهمية وجود
النووي "تفادياً لزّج المنطقة" في حرب جديدة.
ّ
"عالقات واضحة وصريحة مع النظام اإليراني" وعلى "أال يقوم أحد بزّج
المنطقة في مغامرة جديدة" ،مضيفاً "على كل طرف أن يحترم تفكير اآلخر
توخي الحذر "لتفادي سوء التفاهم ومنع المكائد
ومفهومه لألمن"،داعيا الى ّ
الدولية من دفع المنطقة إلى حرب أخرى" .كما دعا إلى االستفادة من
مشدداً
الحروب الماضية ،وال سيما الغزو األميركي للعراق في عام ّ 2113
على أهمية "أال تدخل دول الخليج ضمن لعبة دولية تخرج منها خاسرة مع
الطرفين" ألن األوضاع اإلقليمية المضطربة تستوجب حسا فائقا بالمسؤولية.

فتمسك قطر واصرارها على التحاور مع إيران ،كما يبين الوزير،

اليأتي كضرورة مصلحية مؤقتة ،وانما كاستراتيجية دائمة ،استوحتها من
الدروس التي مرت على المنطقة(.)72ومن الجانب اآلخر اشار نائب الرئيس

االيراني :الى العزيمة الجادة على توسيع العالقات الثنائية مع قطر ،مضيفا
ان" العالقات بين البلدين وخاصة على الصعيد السياسي ممتازة ،ولدينا
العزيمة الجادة على تطوير وتنمية العالقات االخوية على اساس المصالح

المشتركة في المجاالت االخرى"(.)73اضافة الى تطابق موقف الجانبين من
قضايا اخرى خاصة ما يتعلق بسوريا ولبنان وفلسطين ،السيما في وقت

يسعى فيه (المعتدلون)العرب نحو توجيه بوصلة العداء نحو ايران انسجاما
مع توجهات السياسة االمريكية ،كما حدث في اجتماع وزراء اعالم هذه

الكتلة في ابو ظبي ،لخشيتهم من ازدياد الثأثير االيراني بعد حرب غزة

والموقف الرسمي العربي منها( ،)74وتهديد ثالث دول خليجية بتخفيض
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مستوى تمثيلها الدبلوماسي في قطراذا دعت الرئيس األيراني لحضور مؤتمر

القمة العربية في الدوحة(.)75

 5ـ اختيار الوقت والظروف المناسبة:ان الفعل القطري يبدأ عندما تكون
الظروف الموضوعية وصلت الى مرحلة النضوج وعندما يكون االطراف
على استعداد للتوصل الى حل ،ففي االزمة اللبنانية ،مثال ،كانت الظروف
واالوضاع الدولية قد نضجت بدرجة كافية بحيث اقتنع الفرقاء ان االتفاق

أمر ضروري وال غنى عنه ،وكذلك فاالطراف االقليمية وصلت الى هذه

القناعة وباركت الدور القطري فلعبت قطر دور الجسر بين دولتين اقليميتين
هما سوريا والسعودية .واقترحت قطر في هذا التوقيت الحرج ان تقوم بدور

الوساطة وهي ضامنة لعناصر النجاح بوجود طريق مسدود تبحث فيه كل

االطراف عن مخرج ،لذلك كان النجاح القطري باه ار وكانه عمل سحري(.)76

 6ـ االتساق مع الرأي العام العربي وحركات التحرر العربية ،دون معاداة

االنظمة ،ولكن بإسلوب جديد وفريد يختلف عن أساليب الحركات
االيديولوجية التي اعتاد عليها العرب ،فهي تعمل لصالح الفقراء بأساليب
األغنياء ،انها هادئة ومتمهلة وانتقائية ،وهذه جميعا من صفات البرجوازية،

وال غرابة في ذلك فالدبلوماسية القطرية وليدة بيئة مترفة ،انما الغرابة في

عملها بدأب في اتجاه يعاكس بيئتها .وهي دبلوماسية تتعامل مع كل
الحركات التحررية التي تعادي السياسات الغربية عموما واالمريكية
خصوصا ،او تلك التي تعادي انظمة الحكم في بلدانها مطالبة بالعدل

والمشاركة السياسية ،ومن االمثلة على ذلك مواقفها من حزب اهلل في لبنان

وحركة حماس في فلسطين.
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لقد استضافت قطر قيادات حماس بعد ابعادهم عن العاصمة األردنية

عام  .)77(1999وكانت داعمة لنتيجة االنتخابات الفلسطينية 2116عام،
باعتبار أن نتيجة االنتخابات أنما هي خيار الشعب الفلسطيني ،في هذا

السياق يبدو أن مصر غير راضية عن هذا الموقف القطري الذي يفهم بأنه

مساندة لحماس كفصيل فلسطيني( .)78فموقف قطر من العدوان الصهيوني

على غزة ،موقف منحاز ومؤيد لحماس وللمقاومة الفلسطينية( ،)79وسعت

جاهدة لكسرالحصار والعزلة عن حماس.

إن قطر تبنت سياسة رسمية لدعم الحركة ،وسمحت بأن يكون

للحركة مكاتب رسمية بالدوحة ،وسهلت لها زيادة جمع األموال من خالل
األنشطة الخيرية  ،وعادة ما تستضيف مسؤولي الحركة ،فخالد مشعل وعدد

من قيادات الحركة ،يقسمون وقتهم بين الدوحة والعاصمة السورية دمشق و
في السنوات األخيرة زاد الدعم القطري للحركة بصورة كبيرة.وفي الوقت الذي

كانت هناك قيود ومعوقات صارمة على المساعدات الخيرية من السعودية

تمشيا مع
علنا عن دعمها المالي المتزايد للحركة.
للحركة ،وأعلنت قطر ً
ً
النزعته اإلسالمية المحافظة ألميرقطر ،ناهيك عن التوصل القطري إلى أن

ٍ
بالكثير ،في وقت تسعى فيه إيران ألن
الواليات المتحدة ال يمكنها القيام
تكون قوة إقليمية في المستقبل بمنطقة الخليج العربي ،والذي يدفع قطر إلى

تطوير عالقاتها معها(.)81

في هذا السياق فإن موقف قطر من حماس ربما يعكس عدم وجود

قناعة قطرية بأداء السلطة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية
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التي تقودها حركة فتح ،وهو ما يتعارض مع السياسة المصرية التي ترى أن

منظمة التحرير وفتح هما الخيار الشرعي للشعب الفلسطيني(.)81

اما الموقف القطري من حزب اهلل فقد بدا متباينا مع مواقف (دول

االعتدال) العربي من حرب (إسرائيل) على لبنان في صيف  ،2116حيث
لم تحمل حزب اهلل مسؤولية الحرب التي ادانتها ورفضت التغطية عليها،

وبذلت جهودا كبيرة لوقفها ،وكسر الحظر الجوي ،والمساهمة السخية في

إعادة إعمار قرى الجنوب اللبناني المدمرة.واعتبرأمير قطرفي خطابه عقب
انتصار حزب اهلل ان ذلك ":أول انتصار عربي " على (إسرائيل)(.)82لقد
وقفت قطر الى جانب حزب اهلل وحركة حماس حينما انهمك قادة العرب

عام  2116في إثبات هزيمة حزب اهلل وانتصار (إسرائيل) ،واثبات هزيمة
حماس وانتصار إسرائيل في حربها على غزة  2118ـ  ،2119ويبدو أن
اهتمام بعض األنظمة العربية كان مرك از على كيفية القضاء على حزب اهلل،

جر حماس إلى االعتراف (بإسرائيل)(.)83
وكيفية ّ
 7ـ اإلعالم ممثال بقناة الجزيرة :تقترن صورة قطر االيجابية في أذهان
العرب ،بتحقيق مشروع اإلعالم العرب الريادي ،إذ أصبحت قناة الجزيرة

مصد ار ألخبار القنوات ووكاالت األنباء والصحف األجنبية .ومما ال شك فيه

وتعرف عربيا وعالميا بقطر ،فعبارة 'قناة الجزيرة في
عرفت ّ
أن قناة الجزيرة ّ
قطر' التي يرددها المذيعون بهذه القناة يسمعها عامة الناس وخاصتهم في
الوطن العربي وفي العالم بأسره ،يدعم من مكانة دولة قطر عربيا

وعالميا(.)84
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الخاتمة
لقد اتبعت قطر سياسة خارجية ،ودبلوماسية لتنفيذها بشكل يختلف،

الى حد ما ،عما جرى عليه الحال في بقية الدول العربية إذ انتهجت
دبلوماسية يرى البعض انها اكبر من حجمها وامكانياتها ،لكن صانع القرار
القطري حاول ،ونجح الى حد كبير ،في تطويع الظروف المحلية واالقليمية

والدولية في حين فشل آخرون اكثر امكانيات وخبرة في العمل الدبلوماسي
كمصر والسعودية.

وكان اهم محركات تلك الدبلوماسية هي المشاكل الحدودية بين قطر

وجارتها السعودية حول الحدود بينهما ،مما اجبر قطر على مناكفة السعودية

داخل وخارج مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لالستقاللية عن القرار

السعودي المهيمن خليجيا كوكيل عن السياسة االمريكية في المنطقة

العربية .وهو أمر رأت فيه السعودية تمردا على دورها التاريخي ،بشكل جعل

قطر تصطدم بالدور المصري بشكل عرضي وغير مقصود بذاته عندما
نشطت في مجاالت ترى فيها مصر انها من اختصاصاتها وكل اقتراب منها
يعتبر مساسا بالدور التاريخي ـ كذلك ـ لمصر اكبر دولة عربية التقبل مثل
هذا (التجاوز) من دولة صغيرة وحديثة كقطر.وهو تجاوز فرضة على قطر

الشلل الذي اصاب النظام االقليمي العربي وشلل نشاطه السياسي بسبب
خروج العراق من المعادلة االقليمية وتراجع الدورين المصري والسعودي
والضغوط االمريكية على العالم العربي السيما بعد احداث  11ايلول،

اضافة للضغوط التي تعاني منها السياسة المصرية بعد إتفاقيات كامب

ديفيد.
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وكان جل النشاط الدبلوماسي القطري ينصب على المصالحات بين
الدول ،او بينها وبين حركات معارضة داخلها او بين اطراف ضمن الدولة

الواحدة .وانتهجت قطر لذلك دبلوماسية نشطة مدعومة بسخاء مالي واعالم

فعال ،سبب لها اشكاالت كثيرة مع بعض الدول العربية .وكان من دوافع
هذا النجاح انها كانت دبلوماسية هادئة متوازنة بعيدة عن المحاور

واالستقطابات الحادة ،معتمدة توازنات دقيقة عربية واقليمية ودولية بين الدول
العربية وايران والواليات المتحدة و(اسرائيل) .كما انها لم تكن دائما تابعة

ألي طرف على حساب اآلخر ،فوظفت هذه العالقات والتوازنات لخدمة
سياستها من جهة ،وللتخلص من ضغوطات هذه االطراف عليها من جهة

اخرى ،فعالقاتها (بإسرائيل) ووجود القواعد االمريكية على اراضيها لم
يمنعها من اتخاذ سياسات معادية لهما في نتيجتها كالمواقف من حزب اهلل

وحركة حماس وايران ،وبذلك فهي لم تكن باستمرار صديقا وال حليفا مطيعا
تماما للسياسة االمريكية ،وادت ادوا ار تخالف سياساتها الشرق اوسطية ،دون

دفع ثمن ذلك ،بل نرى انها احيانا على العكس تسحب بعض االثمان
المدفوعة مسبقا بدل تقديم تنازالت جديدة ،كتجميد المكتب التجاري

(االسرائيلي)في الدوحة بدل تقديم ثمن جديد جزاء على مواقفها في حرب
غزة.

ان ما تقدم يثبت الفاعلية السياسية القطرية وقدرتها على التعامل مع

بيئة غير مريحة بشكل دقيق وحساس اليخلو من االقتراب احيانا من
الخطوط الحمراء التي لم تستطع أي من الدول العربية الصديقة للواليات
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المتحدة االقتراب منها بأي شكل من االشكال ،السيما مصر والسعودية

(قائدتا) النظام االقليمي العربي.

)17( 6 دراسات إقليمية

مركز الدراسات اإلقليمية

]226[

Mate-Taking Diplomacy In The Qatari Foreign Policy

Mushrif Wasmi Al-Shammery
Assists lecturer/ College of Political Sciences/Mosul University
Id-howi Jaffal Al-Su'yab
Assists lecturer/ College of Political Sciences/Mosul University
Abstract
Linguistically "mate taking" means relationship and friendship.
Legitimately it means illegal relationship .We have adopted this
term not to describe Qatari's diplomacy itself as having new style in
the diplomatic work ,Yet to describe it from the viewpoint of those
who deal with Qatar whiten they are governments or political
movements ,and with whom Qatar has diplomatically dealt.
Qatari's potentialities do not give it an effective role on the
international and regional levels . For this reason it endeavored to
play a regional role through working as mediator in solving
regional conflicts among states or between states and same political
or military movements resisting the regimes governing these states
.It is wrath noticing that the nature of the Qatar –Saudi relations
constituted another motive for Qatari in following this style of
diplomacy seeking to scope the Saudi influence practiced towards
the countries of the Arab Gulf, especially in the shadow of border
disputes between the two states. In order to achieve this aim ,Qatar
establishes a distinguishes relationships with the united states and
after that (Israel)on the one hand , and promotes its relations with
Iran and Syria on the other hand .Through this Qatar want to play
the balancing factor in the regional relations in the Arab region ,and
it was successful to a greet exteut supported by many factors the
most important of witch are the financial and media potentials
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( )72مصر تعترف بأنها أفشلت قمة الدوحة حول غزة لغضبها من الجزيرة
http://www.arabianbusiness.com/arabic/545048
( )22جريدة (الزمان) الدولية في7222/2/22
http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2009%5C03%5C03=29%5C888.htm&storytitle
( (22اسرار غياب قطر عن قمة الرياض http://www.hdrmut.net/vb/t299079.html
( )27محجوب الزويري :الحراك الدبلوماسي والعدوان على غزة :انقسام عربي ،تراجع إيراني وتقدم

تركي ،مجلة السجل االسبوعية/عمان 2كانون الثاني ،7222
http://www.al-sijill.com/node/5202
( ) 22مبارك يقاطع قمة الدوحة في تأكيد الستمرار التوتر بين مصر وقطر ،مركز سبأ للدراسات
االستراتيجية،

http://www.shebacss.com/ar/news.php?id=18515
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) (22محمد ماضي :العالقات السعودية األمريكية بعد حرب العراق،
http://www.swissinfo.org/ara/index.html?siteSect=105&sid=1794305
( )22قطر ..نموذج استثنائي في السياسة واإلعالم واالقتصاد
http://www.awaonline.net/print.php?id=2872
( )26توتر العالقات األمريكية  -القطرية بسبب حماس
http://www.iraq4allnews.dk/new/ShowNews.php?cat=6&id=15949
( (22استياء إيراني من دعوة قطر ليفني للمشاركة في منتدى الدوحة ،الشرق االوسط7222/2/22
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=467430&issueno=10734
( )22فيصل البعطوط:ما وراء أكمة العالقات القطرية اإلسرائيلية،
http://www.swissinfo.ch/ara/archive.html?siteSect=883&sid=809886&ty=st
( )22وزير خارجية قطر :ال مصلحة لنا في إغالق المكتب التجاري اإلسرائيلي،صحيفةالشرق األوسط
،7222/2/7
http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&article=376099&issueno=1
( )22فيصل حضرة :السالم يتطلب تعاون جميع االطراف صحيفة الراي العام نقال عن
http://www.alnilin.com/news.php?action=show&id=4073
(41) http://wed-gan.com/vb/showthread.php?t=22
( (27الوساطة القطرية بشأن دارفور ..إختبار جديد ،صحيفةالرأي العام  7222/2/22نقال عن
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=223&id=20043
( )22محمد حافظ عبد المجيد :الحالة القطرية والمشهد السياسى العربى،مجلة السياسة الدولية 226
نيسان ،7222
http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=excl2.htm&DID=9904
( )22الوسيط الدولي يؤكد ان المبادرة القطرية قد تقود الى حل نهائى لقضية دارفور،
http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008-10/09/content_736428.htm
( )22توفيق المديني :هل تحل قطر أزمة دارفور? صحيفة الثورة 7222/2/22
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=951595832200809
16212752
( (26الوسيط الدولي يؤكد ان المبادرة القطرية قد تقود الى حل نهائى لقضية دارفور،
http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008-10/09/content_736428.htm
( (22موقع حركة العدل والمساواة السودانية
?do=article&id=3158 http://www.sudanjem.info/index.php
( (41وضع اللبنة االولي لسالم دارفور ،عن الوطن القطرية،
http://us.moheet.com/show_news.aspx?nid=223456&pg=34
( (22سامي نعمان وجيه الدين :اتفاق اليمن ،سالم على االرض أم اعادة انتاج اسباب حرب خامسة،
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http://www.taqadoumy.com/index.php?option=com_content&task=view&id
=256&Itemid=37
( )22إيمان عمران :المبادرة القطرية تطور نوعي إزاء العراق،
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic2.asp
(51) http://wed-gan.com/vb/showthread.php?t=22
( )27إيمان عمران :المبادرة القطرية تطور نوعي إزاء العراق
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic2.asp
( (22تدخل قطر في صفقة "شاليط" غيب مبارك عن القمة،صحيفة المدينة-السعودية 22 -آذار
7222
http://www.gulfinthemedia.com/index.php?m=politics&id=1022594&lang=a
r&PHPSESSID=062
( )22صحيفة الرأي العام،7222/2/22،
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=223&id=20043
( (22محمد حافظ عبد المجيد :الحالة القطرية والمشهد السياسى العربى،مجلة السياسة الدولية 226
نيسان ،7222
http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=excl2.htm&DID=9904
(56) http://www.alnilin.com/news.php?action=show&id=4073
( )22الوساطة القطرية بشأن دارفور ..إختبار جديد ،صحيفة الرأي العام 7222/2/22
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=223&id=20043
( )22العالقات القطرية االسرائيلية ،شبكة النبأ المعلوماتية 72 -نيسان7222/
http://www.annabaa.org/nbanews/69/633.htm
( )22عبيدلي العبيدلي:الموقف العربي الصحيح من مستجدات العالقات اإليرانية  -األميركية،
http://www.gulfinthemedia.com/index.php?m=opinions&id
1020783&lim=&lang=ar&tblpost=2009_03&PHPSESSID=062
( )62عبد القادر سعيد :قطر و إستراتيجية الخط األزرق،
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2049
( )62محمد حافظ عبد المجيد :الحالة القطرية والمشهد السياسى العربى،مجلة السياسة الدولية 226
نيسان ،7222
http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=excl2.htm&DID=9904
( ) 67محمد حافظ عبد المجيد :الحالة القطرية والمشهد السياسى العربى،مجلة السياسة الدولية 226

نيسان ،7222
http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=excl2.htm&DID=9904
( ) 62سامي نعمان وجيه الدين :اتفاق اليمن ،سالم على االرض أم اعادة انتاج اسباب حرب خامسة،
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http://www.taqadoumy.com/index.php?option=com_content&task=view&id
=256&Itemid=37
( )62توتر العالقات األمريكية  -القطرية بسبب حماس،خالصة مقالة نشرها معهد واشنطن لدراسات

الشرق األدنى،
http://www.iraq4allnews.dk/new/ShowNews.php?cat=6&id=15949
( )62الوساطة القطرية بشأن دارفور ..إختبار جديد ،صحيفة الرأي العام 7222/2/22
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=223&id=20043
) ) 66محمد حافظ عبد المجيد :الحالة القطرية والمشهد السياسى العربى،مجلة السياسة الدولية 226

نيسان ،7222
http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=excl2.htm&DID=9904
( )62شاكر الجوهري :أبعاد المشاركة اإليرانية في قمة مجلس التعاون الخليجي،
http://www.arabrenewal.org/articles/9483/1/IOaeE-PONiE-DBiE-aeOICUEAEUCI-CaaOCNBE-CaAiNCaiE-Yi-PaE-aIaO-CaEUCaea-CaIaiIi/OYIE1.html
( ) 62احمد غالب :سعود الفيصل ،التأييد اإليراني لقضايانا يجب أن يمر عبر البوابة العربية
الشرعية،:صحيفة الحياة،في 7222،/22/26
http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/03-2009/Item-200903150ba77c49-c0a8-10ed-0042-76fda39f5bc0/story.html
( )62جريدة (الزمان) الدولية  -العدد  - 2722التاريخ 7222/2/22
http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2009%5C03%5C0329%5C888.htm&storytitle
( (22أمير قطر ينهي زيارته الى إيران
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006/5/145576.htm?sectionarchive
=Politics
( )22استياء إيراني من دعوة قطر ليفني للمشاركة في منتدى الدوحة،
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=467430&issueno=10734
( )27قطر تدعو إلى محاورة طهران وتحذّر دول الخليج من «لعبة خاسرة» ،صحيفة االخبار 22آذار
http://www.al-akhbar.com/ar/node/66628
7222
( )73المباحثات القطرية  -اإليرانية،شوكالة مهر لالنباء 9001/9/91 -
http://www.hizbollah.tv/essaydetails.php?eid=7083&cid=207
( )22بشير موسى نافع:تصعيد جديد في العالقات العربية-اإليرانية،صحيفة العرب القطرية،

7222/7/22
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=73304&issueNo=423&secId=15
( )22قمة قطر مهددة بسبب أزمة العالقات العربية – االيرانية
&http://www.alssiyasi.com/?browser=view
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( (26نشوى فكرى :نجاح قطر في حل أزمة لبنان تدعيم للجامعة العربية،
http://www.qatar-conferences.org/lebanon/viewlastnews.php?id=499
( )22صحيفة الرأي العام7222/2/22،
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=223&id=20043
( )22محجوب الزويري :الحراك الدبلوماسي والعدوان على غزة :انقسام عربي ،تراجع إيراني وتقدم
تركي ،مجلة السجل االسبوعية/عمان 2كانون الثاني ،7222
http://www.al-sijill.com/node/5202
(79)http://www.sawtalahrar.net/online/modules.php?name=News&file=artic
le&sid=5672
( )22توتر العالقات األمريكية  -القطرية بسبب حماس،خالصة مقالة نشرها معهد واشنطن لدراسات
الشرق األدنى،
http://www.iraq4allnews.dk/new/ShowNews.php?cat=6&id=15949
( )22محجوب الزويري :الحراك الدبلوماسي والعدوان على غزة :انقسام عربي ،تراجع إيراني وتقدم تركي
 ،مجلة السجل االسبوعية،عمان ،الخميس 7222 /2/ 2
http://www.al-sijill.com/node/5202
( )27قطر ..نموذج استثنائي في السياسة واإلعالم واالقتصاد،
http://www.awaonline.net/prin
) عبد الستار قاسم:الظروف الذاتية والموضوعية (83
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2F0F8ECB-E348-4EC7-B2FD4ABBD13F84FC.htm
( )22محمد حافظ عبد المجيد :الحالة القطرية والمشهد السياسى العربى،مجلة السياسة الدولية 226
نيسان ،7222
http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=excl2.htm&DID=9904
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