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 اإلهداء
هندي ىذا العمل الذي نتمناه أن يكون مثمراً إنشاء اهلل وبداية حنو أعمال أخرى يف 

 ادلستقبل حبول اهلل
 .إىل جدي رمحو اهلل الذي مل يبخل علي بعطفو ومالو ونصائحو

 إىل كل األىل واألحباب دون استثناء،
 .مث خنص بالذكر مسلمي الروىينغا واإليغور

 .إىل من انقطعت هبم السبل يف ادلنفى اإلجباري ونعين هبم جزائريو كاليدونيا اجلديدة
 .إىل كل ضحايا كورونا يف خمتلف بقاع العامل

 .الشعب اجلزائري وكل ادلسلمني والعرب يف العامل إىل
لتضحياهتا اجلسام. إىداء خاص إىل   إىداء خاص للمرأة اجلزائرية مع حتية إجالل وإكبار

 .كل األصوات ادلنددة بالعنصرية ادلقيتة من حول العامل، إىل روح جورج فلويد
 .وفقنا اهلل وإياكم إىل ما فيو اخلري والصالح

 .وإذا كانت النفوس كبارا     تعبت يف مرادىا األجسام :ادلتنيبويف ىذا يقول 

 

 انتهى
 

 سيف اإلسالم ياسين /ت 



 
 

 الشكر والتقدير
بداية نشكر اهلل على ما وفقنا إليو يف إجناز ىذا العمل وليكن الشكر بعده 

 . كل من علمين حرفاً حىت ال أصري عبداً _موصواًل إىل :
من مرحلة االبتدائي إىل ادلرحلة اليت أنا فيها اآلن  _ إىل كل ادلعلمني واألساتذة

 .أخترج من اجلامعة
_الشكر الكبري إىل كل أساتذة وإدارة وعمال كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 جبامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن دون استثناء.
 ماتالشكر والتقدير لكل ادلؤلفني والكتاب الذين أخذنا منهم األفكار وادلعلو 

 .والتوجيهات
الشكر والتقدير، مع اإلعتذار من كل ادلواقع اليت مل نأخذ منها األذن يف تدعيم 

 . أفكارنا

واللهم  .الشكر اخلاص ألستاذي فراحي حممد، الذي مل يبخل علينا بنصائحو
نا يف الدنيا نبيو سولنا صلى على سيد األنام حممد بن عبد اهلل خري خلق اهلل ور 

 السالم.، و بإذن اهللو يف اآلخرة إنشاء اهلل  ناشفيعو 
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 :مقدمة -

ىي مرحلة مفصلية يف تاريخ العالقات  ،يعتقد الكثَت من ادلهتمُت بالشأن السياسي، أنَّ هناية احلرب الباردة

حيث خيمت أجواء مشحونة على مسار ىذه العالقات حينما اعتقدت الواليات ادلتحدة األمريكية أنَّ  .الدولية

هناية احلرب الباردة ىي هناية حقبة من الفوضى اليت سادت البيئة الدولية، وادلعرب عنها يف التحالفات العسكرية 

أضحت فيها  ،نتصار الدميقراطية الغربية احلرةوأنَّ العامل يشهد مرحلة جديدة تًتجم إ ،واإليديولوجيات الفكرية

  .الزعامة للواليات ادلتحدة األمريكية يف إطار قطبية أحادية ال ينافسها أحد يف ذلك

إحتدم نقاش كبَت بُت احملللُت السياسيُت الذين حاولوا ضبط ما جيري من  ،وعلى ادلستوى األكادميي

الليرباليون أو احملافظون اجلدد دفعوا إىل ساحة النقاشات الفكرية وما يلفت اإلنتباه أنَّ  .أحداث يف بعد نظري

الزعامة  تكريس الكثَت من ادلصطلحات اجلديدة كالفوضى اخلالقة وغَتىا، وأملهم يف ذلك الدفع باألمور حنو

ا على األمريكية للعامل، فأحدثوا بذلك قواعد جديدة يف الفكر النظري للعالقات الدولية، ورىاهنم ترتيبات  أهنَّ

  .اً يف السابقسائدما كان  لغيت

 علتا دحدث، ولكسر ىذا الواقع دلا معارضتهويف خضم ىذا اجلدل أبدت القوى الكربى التقليدية 

من  إالَّ  يتوازن ال أنَّ العاملب مفادىا من خالل مراجعة فكرية ونظريةأصوات تدعوا إىل إعادة النظر فيما خيطط لو، 

يشكل حيث أنَّ ىذا التعدد ، البيئة الدولية داخل من السلوكيات تساىم يف ضبط الكثَتخالل تعددية قطبية 

 أحدثت الكثَت من ادلأسي ظاىرة احلروب اليتدبوجبها وضع حد ل ميكن اليت لعالقات الدوليةل صمام أمان

معتمدًة يف ذلك  .الكثَت من تطلعات الشعوب حنو الرقي واإلزدىار أحبطتاليت  ،، وحىت احلرب الباردةللبشرية

باري بوزان، والذي  ادلفكر فكرة اإلىتمام باألمن اإلقليمي الذي جاء بومنها  قيد التأسيسعلى مقاربات جديدة 

  .روسيا ادلنهكة من تبعات احلرب الباردة وحىت ،واليابان ،من طرف الصُتلقي ترحيباً خاصًة 
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الكثَت من اذلزات  شهدت واليت ،العربيةوالذي يهمنا حنن كعرب معرفة تداعيات ذلك على منطقتنا 

حيث ارتبكت الرىانات ودخلت مرحلة ادلناورة إلجياد موقع ذلا خاصًة  .العامل عيشهااإلرتدادية ذلذه الفوضى اليت ي

يعرف بالشرق دلشروع أمهها أنَّ األجندة األمريكية ترتب  ،يف ظل التسريبات اليت كانت تظهر من حُت إىل أخر

وىو ما مل  .ططخكل من تركيا، وإيران، وإسرائيل، وحىت باكستان ضمن ىذا ادل  ضم على إثر األوسط الكبَت

عربت يف العديد من ادلناسبات عن زبوفاهتا كأنظمة وراثية ومشولية من ما  اليت، ادلنطقة دول الكثَت منتستسيغو 

ة ىذه التحوالت حينما دعت مساير إلحتواء ذلك عجلت بالدفع بثقلها من أجل و  .يقع داخل زليطها اإلقليمي

تعزيز  يف إطارعسكري  لتعاون   اً تتوجي كانوالذي   ،درع اجلزيرةعملية تكتالت إقليمية أكثر أمناً على غرار  قيام إىل

غَت أنَّ التدخل  .يف ادلنطقة حلمة رللس التعاون اخلليجي احلاضنة األساسية لكل فعل سياسي أو عسكري

كافة اإلحتماالت وبدأت بوادر اإلنشقاق واضحًة أمام  ، فتح ادلنطقة 2003العسكري األمريكي يف العراق سنة 

بُت الكويت والعراق، وبُت الكويت والسعودية، وبُت السعودية وإيران، وطموح اإلمارات يف لعب  خاصة للعيان

 عج بالكثَت من التهديدات اليتي نطقة على صفيح ساخنأصبحت ادلفدور دركي أمريكي يف منطقة اخلليج، 

  .كل من أمريكا وإسرائيل  اتغذيه

، أظهرت دولة قطر اليت ىي نفسهاالتعاون اخلليجي  رللس أمام ىذا الصراع ادلفتعل والتنمر حىت بُت بلدان

توليو  محد بن خليفة آل ثاين منذإىل باعث هنضتها الشيخ من ادلتتبعُت  الكثَت ينسبو سبرداً صردحاً موضوع دراستنا 

دول تعتمده ما زبتلف ع من السلوكيات اليت إظهار الكثَت يف يوماً  ، والذي مل يتواىن1995سنة  مقاليد السلطة

ا تدخل يف إطار .ادلنطقة مرسخاً ، و النأي بالنفس عما جيري بُت دول اجلوار سياسة رلسدًا طموحات يعتقد أهنَّ

شق  من قطر الدولة الصغَتة سبكنإسًتاتيجية  يىو  .يف ادلنطقة األوضاع تأزميف ظل  خاصةً  ،اإلجيايب فكرة احليادل

 اإليرانية-العالقات السعوديةتتسم هبا التشنجات اليت  كل أشكال  طريقها حنو ادلستقبل يف ىدوء وأمان بعيداً عن

  .زعامة ادلنطقة جوىرىاالعتبارات إيديولوجية، حادة  يعرف تطورات بات الذي، دفع بادلنطقة حنو التصعيدواليت ت
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وىو ما ميثل  على مسافة واحدة من كل الفرقاء يف ادلنطقة البقاء مناسبات عدةيف و  ،د أمَت قطرأكَّ  ثَتاً ماك

وىذه السياسة احلذرة ادلنتهجة من  .عالقاتو مع إيران ومن جهة أخرى عزز ،عاماًل يعزز العالقات بُت دول اجمللس

أنَّ تسارع  إالَّ  .دلقدراهتا وحجمها اجليوسًتاتيجي ،وسليماً  ،وعقالنياً  ،قييمًا موضوعياً ما ىي إالَّ ت ،قبل قطر

توج ذلك حينما استضافت أكرب قاعدة قد ربالفات خارج زليطها اإلقليمي، و  الدخول يف دفعها إىلاألحداث 

كياهنا وأمنها  احلفاظ على هدفًة يف ذلكستمديد، يالع قاعدة وىي  NATOاتوأمريكية خارج حلف الن

  .القومي

كان عاماًل مهمًا يف دعم ىذا الدور من إكتشاف حقول الغاز الضخمة  اجلديدة و  اإلسًتاتيجية تزامن

شلا أىلها ورمت يف ذلك بثقلها يف أحداث ادلنطقة  ،خالل إستثمار أموااًل ضخمة إعتمدهتا يف ذبسيد طموحاهتا

قناة  فحولت ،واإلعالمية ،وادلالية ،من خالل ادلساعدات ادلاديةألن تلعب دورًا  كبَتًا يف ثورات الربيع العريب، 

 ووى ،إىل منرب يوصل صوت ىذه الثورات إىل العامل متحديًة يف ذلك كل األنظمة الشمولية والديكتاتورياتاجلزيرة 

دعوا إىل إيقافها ، وبات اجلميع يدول ادلنطقة وجلعها تشيطن القيادة القطرية وإعتبارىا عراباً دلا جيريما ألب عليها 

  .ولو تطلب األمر عزذلا عن رللس التعاون اخلليجي ،عند حدىا

لتقول اس مححركة تتبع سباًل أخرى كاستضافة توقف عند ىذا احلد، بل راحت تمل  ةالقطري اتالطموح

ا ىي وإّنَّ  ،وىي خطوات مل تستفز الفلسطنيُت فقط للفلسطينيُت أنَّ قرارات أوسلو وغَتىا أصبحت من ادلاضي،

إخوان مصر، وراحت سبد يدىا إىل اجلار األكرب تركيا يف سابقة مل  بإستضافة لقيادات رسالة للنظام ادلصري أتبعتها

حينما أعلنت كل من السعودية واإلمارات لعداء منحى أخر أخذ ا، 2017يف سنة  وغَت أنَّ  .تعهدىا ادلنطقة

ألمَت قطر  رلموعة من ادلربرات يف شكل إهتاماتومصر والبحرين دون مقدمات حصارًا شاماًل على قطر ربت 

صدمة ىذا وبالرغم من  .الشيخ سبيم بن محد، بزعمهم إدالء ىذا األخَت بتصردحات عدائية اذباه ىذه الدول

الواقع من خالل استنفارىا  ىذا على رلاهبة قطر عملتفقد ، ية األمرابدالقطري يف  انبالسلوك على اجل
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قدراهتا وما ميكن أن تلعبو يف ظل بمع اإلميان حجم الدولة الصغَتة  درك دبوجبوسياسة خارجية ت عربلدبلوماسيتها 

يمية يف حجم مصر والسعودية، بدأ قوى إقل معغَت ادلتوازنة خاصًة  واجهة، ليبدأ فصل من ادلىذا الوضع اجلديد

 كافةم  االسجال بُت األطراف استخد وعرفهدىا من قبل، عالصراع مل ي طبيعة العامل يشهد نقلة نوعية يفمعها 

  .ادلتاحة الوسائل

باإلضافة السياسي والدبلوماسي،  ايف شقيه زمة اخلليجيةالدراسة تتبع مسار األ تفرضولفهم ادلوضوع أكثر 

 يف مع قراءة وربليل، يف حلحلة ىذا الواقع القطرية السياسة اخلارجية وظَّفتها اليت لسبلوا أىم اخلطوات إىل رصد

 .األزمة يتم على إثره التنبؤ دبستقبل ىذه من أجل وضع تصورذلك  نتائج وتداعيات

 أهمية الدراسة: -

 :تظهر أمهية الدراسة يف النقاط التالية

اخلليجية، واليت تعترب من أىم وأخطر القضايا اليت تعرفها العالقات الدولية بعد اإلحاطة بأبعاد األزمة  -1

احلرب الباردة، شلا جيعلها امتحانًا وربديًا حقيقيًا تعرفو البيئة الدولية، نظرًا لتداعياهتا احملتملة من سلاطر 

 .وهتديدات على أمن واستقرار ادلنطقة والعامل

ى تأثَت ادلتغَتات الداخلية واخلارجية على السلوك اخلارجي لدولة تقدًن تفسَت علمي ودقيق حول مد -2

اليت عملت قطر على  قطر، واليت كان ذلا األثر البالغ يف ربديد نوعية األدوات واإلسًتاتيجيات

 توظيفها جملاهبة ىذا احلصار.

ياسة اخلارجية إثارة نقاش أكادميي يتمحور حول تراجع دور وتأثَت القوة الصلبة يف ربقيق أىداف الس -3

للدول لصاحل مفاىيم أخرى كالقوة الذكية والقوة احلادة. فاربًة بذلك الباب أمام إعادة صياغة مفهوم 

 .القوة، وأّناطها، وكيفية توظيفها
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اإلستفادة من األزمة اخلليجية كوهنا مثلت ادلسرح اخلصب لتجربة كافة الوسائل والبدائل ادلتاحة اليت  -4

أعطاىا بعدًا اسًتاتيجيًا أكثر من رلرد تصادم للمصاحل حيث االعتقاد بكوهنا تعرفها أي أزمة، شلا 

 .ترتيبات حمليط إقليمي جديد لو من التأثَت الكثَت على حقل العالقات الدولية

حبث تأثَتات األزمة اخلليجية على تطور الدراسات السياسية والعالقات الدولية، واليت سبثلت يف بروز  -5

اإلىتمام دبا دحدث يف ىذا اإلستثناء الذي جعل دولة صغَتة مثل قطر تقف  طرح جديد يدعو إىل

موقفاً ندياً اذباه قوى إقليمية كربى، واليت شكَّل سلوكها اخلارجي ربدياً ألبرز نظريات العالقات الدولية 

الصغرى يف تفسَتىا للسياسة اخلارجية للدول مثل الواقعية البنيوية، فضاًل عن إعادة ضبط موقع الدول 

واليت دحضت مقولة أنَّ الدول الصغرى تتصرف  .والنظر يف طبيعة العالقة بينها وبُت الدول الكربى

وفق حدود إمكانياهتا ادلادية والسياسية، بل يقتصر دورىا على تكملة ادلشهد السياسي وفق ما سطره 

 .الكبار، وحسب احلدود اليت يسمحون هبا

السياسة اخلارجية للدول الصغرى، وما ميكن أن تؤديو وسط عامل  إتاحة الفرصة لتحليل وتتبع وضعية -6

ال يعًتف إالَّ دبن ميلك قدرات ومؤىالت عسكرية وبشرية وإقتصادية وتكنولوجية، فكانت قطر 

اإلستثناء الذي غَتر ىذا ادلفهوم والعرف، عندما أصبحت ىي من يؤثر يف ادلشهد، والذي نعٍت بو 

من طرف قوى إقليمية ذلا من الـتأثَت الكبَت على رلريات األحداث احلصار وتداعياتو ادلفروض 

 .بادلنطقة

تسليط الضوء على منطقة تعرف الكثَت من التوترات لكوهنا زلور ادلتغَتات السياسية يف العامل، ويظهر  -7

وكذا ما يعرفو الصراع يف ىذه األزمة  .ذلك جلياً يف تركيز القوى الكربى عليها كساحة تصادم دلصاحلها

من استخدام لوسائل نوعية مل يعهدىا العامل إالَّ من خالل نظريات أبرزىا القوة الناعمة والقوة الذكية، 

فلم يبقى للقوة الصلبة تلك السيطرة التقليدية ادلعروفة، شأهنا شأن الكثَت من ادلفاىيم اليت كانت 
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ة، فضاًل عن كوناألزمة اخلليجية نبهت إىل ضرورة اإلعتماد على األمن سائدة قبل وأثناء احلرب البارد

القومي اإلقليمي الذي دعا إليو باري بوزان على حساب القطبيات اليت سادت سابقاً، وىذا ما 

 .تشهده الساحة حالياً 

 أهداف الدراسة: _

 هتدف الدراسة إىل:

 ار للسياسة اخلارجية القطرية.التعرف على أىم ادلتغَتات ادلؤثرة يف عملية صنع القر  -

 التعرف على طبيعة األزمة اخلليجية، وظروف نشأهتا، وتداعياهتا على البيئة اإلقليمية الدولية. -

 .معرفة وإدراك طبيعة الدور ادلتنامي لقطر يف ادلنطقة -

 .التعرف على أسباب فشل رللس التعاون اخلليجي يف احتواء األزمة اخلليجية  -

 .الوقوف على حجم اإلمكانيات اليت سخرهتا قطر دلواجهة األزمة اخلليجية  -

 .الوقوف على جوانب عدة من السياسة اخلارجية القطرية تتعلق دبقوماهتا، وأىدافها، وأدواهتا، وسلوكها -

 زلاولة وضع رلموعة من السيناريوىات الستشراف مستقبل األزمة اخلليجية. -

  :الموضوعاختيار  فعدوا -

زع دوافع اختيار ادلوضوع مابُت ذاتية وأخرى موضوعية، ناىيك عن إغراءات ادلوضوع يف حد ذاتو تتو 

 األحداث، واليت ميكن رصدىا من خالل العناصر التالية :واليت تعطي للقارئ حافزًا لإلطالع على حيثيات 

 دوافع ذاتية:  

وتسليط الضوء على موضوع ميثل حدث الرغبة يف تتويج ادلسار اجلامعي دبذكرة يتم فيها معاجلة 

ىذا مع اعتبار أنَّ قطر دولة شقيقة وكذلك األمر بالنسبة لدول  .الساعة األبرز يف سياق العالقات الدولية
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احلصار واليت من واجبنا كعرب ومسلمُت التفاعل مع قضية هبذا الزخم، ومعرفة وفهم حقيقة ما جيري، وما 

وكذا الرغبة يف ادلسامهة يف تبسيط ىذه التعقيدات،  .خلفياهتا مصَت مشًتكىي نظرتنا ادلستقبلية من زاوية 

وتقريبها من القارئ لفهم أكثر دلا جيري من متغَتات يف ادلنطقة باإلستعانة بادلقاربات اليت درسناىا يف 

ي مستفيداً يف ذلك السنوات ادلاضية، مع زلاولة ادلسامهة يف إثراء احلقل ادلعريف العريب، وإجياد بديل ربليلي زلل

مع إعطاء تفسَت ألسباب العداء ادلزمن بُت دولنا  .من واقع معاش ومنو تشجيع أبناء جيلي يف إثبات ذاهتم

العربية واإلسالمية، وادلعروف أنَّ ما جيمعنا أكرب بكثَت شلا يفرقنا وأخَتًا الرغبة يف دراسة وربليل السلوك 

تمام طيلة سنوات الدراسة على السياسة اخلارجية للدول الكربى اخلارجي للدول الصغرى بعد أن تركز اإلى

  .وادلتوسطة

 :دوافع موضوعية   

ما دحدث يف البيت اخلليجي من تصدعات يف سياق أزمة احلصار يغري الكثَت من شلتبعي الشأن ىناك 

مع رصد سلتلف  .وويزيد من شهيتهم يف بناء تصورات قصد حلحلة طبيعة الصراع، وردبا التنبؤ دبساره ونتائج

ا ال تتماشى وحجم قطر  التحوالت اجلارية، حىت يتسٌت لنا فهم وإدراك الطموحات القطرية اليت رأى فيها بعض أهنَّ

ومن الدوافع أيضًا أنَّ سلوك  .سواء الطبيعي أو اإلقتصادي أو السياسي، وأنَّو ردبا يتجاوز قدرهتا على ربقيق ذلك

ل زلورًا دلعادلة غَت متوازنة وغَت متجانسة، فهي تسعى لتغيَت ما كان سائداً، ىذا قطر عرب سياستها اخلارجية ميث  

باإلضافة إىل البحث عن إجابة عن النوايا احلقيقية لدول احلصار، وطبيعة تغَت مواقفها اليت أصبحت مسة يف ىذا 

راف دخيلة كمصر وأخرى مل الصراع، مع إمكانية ربديد األطراف احلقيقية يف ىذا النزاع، وىذا بسبب وجود أط

تداعيات  مع التعرف على .يف ظل صمت مطبق موقفها احلقيقي كالكويت وسلطنة عمان لىيتم التعرف ع

كحرب اليمن، وحرب سوريا، وحرب ليبيا، ومسامهتها يف إحداث تصدعات غَتت من مسار   بادلنطقةاألحداث 
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كما أنَّ موقع اخلليج، ودوره يف السياسة الدولية وتأثَتاتو يف صنعها   .األزمة، ورىنت الكثَت من اخليارات ادلتاحة

   .يفرض علينا االقًتاب من طبيعة صنع القرار السياسي يف ىذه ادلنطقة

 الدراسات السابقة:  -

يف سياق األزمة اخلليجية ول موضوع السياسة اخلارجية لقطر لقد سبق للعديد من الدراسات والبحوث تنا

 :منها

لمحمد الراجي وأخرون، بعنوان"صمود قطر نموذج في مقاومة الحصار وقوة الدول الصغيرة"، كتاب  -1

8108. 

عاجلت ىذه الدراسة طبيعة القوة يف منظومة العالقات الدولية، وأىم اخلطوات اليت اعتمدهتا قطر يف 

باإلضافة إىل زلاولة فهم طبيعة السياسة اخلارجية القطرية واألدوات النوعية اليت  .مواجهة تداعيات احلصار

وكذا  .استعملتها يف حلحلة ىذا احلصار كالقوة الناعمة، والذكاء االصطناعي، وادلعلومة، وتغَت ميزان القوى

 .اعتبار أنَّ النجاحات اليت أحرزهتا غَت مسبوقة يف رلال العالقات الدولية

ز الدين عبد المولى وأخرون، والذي يعمل عنوان "حصار قطر :سياقات األزمة الخليجية كتاب لع -8

 .8107وتداعياتها"، 

ربليل أبعادىا وانعكاساهتا على دول رللس التعاون مع  ،مت فيو حبث سياقات األزمة اخلليجيةالذي 

لقوى اإلقليمية والدولية الفاعلة يف مواقف بعض ا رصد باإلضافة إىل والتوازنات اإلقليمية يف ادلنطقة، اخلليجي

حبث دور الوساطة الكويتية يف تقريب وجهات النظر  مع .، واإلرباد األورويبوإيران ،كًتكيا  األزمة اخلليجية

الستشراف مستقبل األزمة  احملتملة وضع رلموعة من السيناريوىات بُت األطراف ادلتنازعة. ويف األخَت مت

  .س التعاون اخلليجي، وكذا مستقبل رللاخلليجية
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رسالة ماجستير لبرسي ذهبية، الموسومة "أمن مجلس التعاون الخليجي في فترة ما بعد الربيع  العربي  -3

 .("8108-8107أزمة العالقات القطرية الخليجية )

 سعت ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على جذور وأسباب وتداعيات األزمة اخلليجية، وكذا ادلواقف        

 اإلقليمية والدولية من األزمة. مع الًتكيز على األداة الدبلوماسية كإحدى أىم أدوات السياسة اخلارجية القطرية

 دلواجهة ورلاهبة تداعيات األزمة اخلليجية.

  .87مقال لنواف التميمي، بعنوان "الدبلوماسية القطرية واختبار األزمة"، مجلة سياسات، عربية العدد  -4

العوامل ادلفسرة للهدوء والثقة واإلتزان اليت اتسم هبا األداء القطري يف مواجهة األزمة تناول فيو أىم 

بأسلوب الًتويع األمريكي، وكيف أنَّ قطر استنفرت ترسانة القوة  2117مايو 24اخلليجية ادلندلعة فجر

سياسة القطرية دلواجهة الناعمة والقوة الذكية اللتان راكمتهما على مدار عقدين من الزمن على أساس ثوابت ال

 احلصار واخلطاب الذي دحاول شيطنة قطر.

الجذور، المسارات، التفاعالت اإلقليمية  :مقال لوحدة تحليل السياسات، الموسومة "األزمة الخليجية -5

  26.والدولية"، مجلة سياسات عربية، العدد

، وكذا طبيعة 1995ية منذ رصدت ىذه الدراسة أىم السمات اليت سبيزت هبا السياسة اخلارجية القطر 

التوجهات اليت عرفتها السياسة اخلارجية القطرية منذ تلك الفًتة، وعلى مدار عقدين من الزمن مثلت مصدر 

إزعاج لبعض احلكومات والقوى اإلقليمية مثل السعودية جراء موقفها من بعض القضايا، واليت كانت إحدى 

 كما انصرفت الدراسة إىل معرفة وربليل ادلواقف الدولية واإلقليمية من األزمة.  .دوافع اندالع األزمة اخلليجية
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مقال لمروان قبالن، تحت عنوان "سياسة قطر الخارجية، النخبة في مواجهة الجغرافيا"، مجلة  -6

 .88سياسات عربية، العدد 

ليجية، مركزًا على دور حيث تناول ىذا ادلقال موضوع السياسة اخلارجية القطرية قبل وأثناء األزمة اخل

النخبة يف صنع السياسة اخلارجية يف ظل الرىانات اجليوسياسية اليت تعرفها ادلنطقة، واليت فرضت على قطر 

تبٍت عدد من اإلسًتاتيجيات منها إتباع سياسات توازنية دلواجهة ضغوط دول احلصار وخاصًة السعودية 

 كيا وإيران.بتطوير عالقاهتا مع أقطاب اإلقليم األخرى كًت 

 إشكالية الدراسة: -

، بالنشاط والنزعة اإلستقاللية مستمدة قوهتا من 1995إتسمت السياسة اخلارجية القطرية منذ مطلع سنة 

 .رلموعة من ادلعطيات وادلؤشرات على رأسها سياسة مرنة ورؤية مستقبلية تتوخى احلذر دون اإلفراط يف التموقع

مع ضمان آليات بإمكاهنا أن ربول ىذا البلد إىل دولة إقليمية ناشئة يف منطقة رماذلا متحركة، وقد مثلت األزمة 

اخلليجية األخَتة إختبارًا حقيقيًا للسياسة اخلارجية القطرية، وىو ما استدعى إخضاع ىذه السياسة للدراسة 

ىانات اجليوسياسية للمنطقة، وعلى رأسها األزمة اخلليجية والبحث يف زلاولة لفهم طبيعتها وكيفية تعاملها مع الر 

إىل أي مدى استطاعت قطر عرب سياستها اخلارجية من الصمود  :ولتوضيح ذلك تطرح اإلشكالية التالية .2117

 يف مواجهة األزمة اخلليجية ؟

 :وألجل توسيع اإلىتمامات أكثر هبذا ادلوضوع نطرح التساؤالت الثانوية التالية -

 ي الدوافع احلقيقية وراء نشوب األزمة اخلليجية ؟ما ى -0

 ما ىي طبيعة األدوات اليت واجهت هبا قطر األزمة اخلليجية ؟ -8

 ما ىي تداعيات األزمة اخلليجية على مستقبل ادلنطقة ؟ -3

 :وبناءاً على ىذه التساؤالت ميكن صياغة الفرضيات التالية -
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 . راء نشوب األزمة اخلليجيةتنامي الدور اإلقليمي لقطر كان الدافع الرئيسي و  -0

 .وظفت وسائل تأثَت ناعمة يف تعاملها مع األزمة اخلليجية السياسة اخلارجية القطرية -8

   .لعربيةيف منطقة اخلليج وادلنطقة اكلما كانت ىناك أزمة يف ادلنطقة كلما وجدت ترتيبات خلارطة جديدة  -3

 المناهج المعتمدة في الدراسة:  -

وكاتز، أنَّو مهما كان موضوع البحث، فإنَّ قيمة النتائج تتوقف على قيمة يعتقد كل من فيستينغر 

وذلذا، فمن أجل تقدًن دراسة دقيقة والوصول إىل نتائج قيمة، دعت احلاجة إىل  .ادلناىج ادلستخدمة

اإلعتماد على "ادلنهج العلمي ادلتكامل" الذي يتيح فرصة توظيف عدد من ادلناىج واألدوات بشكل 

ولذا فقد مجعت ىذه  .متآلف، واليت تتطلبها مثل ىذه الدراسات حىت تتوافق واألىداف ادلرجوةمتداخل و 

ادلنهج التارخيي دلا يتيحو من فرصة لرصد وتتبع مسار السياسة اخلارجية القطرية  :الدراسة بُت ادلناىج التالية

ورات اليت مرت هبا األزمة ، باإلضافة إىل توضيح سلتلف التط1995والتوقف عند أىم زلطاهتا منذ سنة 

اخلليجية كحقبة تارخيية مهمة يف حياة قطر السياسية قصد معرفة أىم التطورات وادلتغَتات ألجل اإلستفادة 

مع استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي باعتبارىا حالة قابلة للوصف ومن  .منها الحقًا يف التحليل والتفسَت

لها، لإلستفادة منها يف عملية التفسَت والتنبؤ مع اخلروج بنتيجة مث مجع ادلعلومات والبيانات قصد ربلي

وأخَتًا منهج دراسة احلالة، بتحديد اىتمام الدراسة حبالة واحدة قصد  .علمية للموضوع ادلراد دراستو

مع دراستها بدقة وعمق دلا تتيحو من ميزة منهجية تتمثل يف تركيز وسائل التفكَت العقلي بداًل من تشتيتها 

لتعرف على أىم متغَتات الدراسة والعالقة القائمة بينها، وذلك بالًتكيز على السياسة اخلارجية القطرية يف ا

  .باإلضافة إىل توظيف ادلعطيات اليت تضمنها اإلطار ادلفاىيمي والنظري للدراسة .مواجهة األزمة اخلليجية
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 حدود الدراسة الزمكانية:  -

 الحدود الزمنية:  -0

، إىل غاية 2117يونيو  5الزمنية للدراسة، مع بداية األزمة اخلليجية وتطورىا يف تبدأ احلدود 

 .2121اإلنتهاء من إعداد ىذه الدراسة سنة 

 الحدود المكانية:  -8

ىذه الدراسة على منطقة اخلليج العريب، بالًتكيز على قطر وسياستها اخلارجية يف  ينصب زلور

 .مواجهة دول احلصار

 تقسيمات الموضوع:  -

مقدمة، مع ثالثة  :يف زلاولة لإلجابة على اإلشكالية وإثبات أو نفي فرضيات الدراسة، قسم ادلوضوع إىل

فكانت البداية مع مقدمة مث  .فصول وكل فصل يتألف من مبحثُت وكل مبحث من ثالثة مطالب، وانتهاءاً خباسبة

ناول ادلبحث األول منو مفهوم سياسة نظري للسياسة اخلارجية، حيث تتأصيل فصل أول دبثابة إطار مفاىيمي و 

اخلارجية وذلك بتقسيمو إىل ثالثة مطالب تناول األول منها تعريف السياسة اخلارجية، والثاين عالقة السياسة 

وعلى نفس ادلنوال تناول ادلبحث الثاين  .اخلارجية بادلفاىيم األخرى، وتطرق الثالث إىل زلددات السياسية اخلارجية

 ربليلالنظري للسياسة اخلارجية ثالثة مطالب، جاء يف األول منها مقاربة القوة الناعمة يف  يلتأصادلوسوم بال

السياسة  ربليلالسياسة اخلارجية يتبعانو مطلبان ثاين وثالث تناول كل منهما ادلقاربة الرباغماتية واقًتاب الدور يف 

 اخلارجية على التوايل.

بسياسة قطر اخلارجية يف سياق بيئة إقليمية متغَتة، فقد صمم يف أما الفصل الثاين، والذي جاء معنونًا 

مبحثُت، وسم األول منهما بالدولة القطرية بُت التـأسيس والواقع اجليوسياسي، وجاء يف ثالثة مطالب، قدم يف 
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لث أثر تطرق الثاين إىل األمهية اجليوسياسية دلنطقة اخلليج العريب، واستعرض الثااألول حملة عامة عن قطر، و 

وناقش ادلبحث الثاين مقومات السياسة اخلارجية القطرية من  .ادلتغَتات اإلقليمية على السياسة اخلارجية القطرية

خالل ثالثة مطالب تناول ادلطلب األول منها مسات السياسة اخلارجية القطرية، وعرج الثاين على األىداف ادلنوط 

 جية القطرية يف ادلطلب الثالث.هبا، وانتهاءاً بأدوات تنفيذ السياسة اخلار 

وأخَتًا الفصل الثالث الذي دحمل عنوان األزمة اخلليجية بُت اخللفيات والتداعيات "، وجاء يف مبحثو األول 

إحاطة سلتصرة باألزمة اخلليجية من خالل ثالثة مطالب، تضمن األول منها جذور األزمة اخلليجية، والثاين 

وأما ادلبحث الثاين، وادلعنون بقطر يف مواجهة األزمة اخلليجية، فقد تضمن ىو  .دوافعها، ويف الثالث تداعياهتا

ادلطلب األول تطرق إىل كيفية مواجهة قطر لألزمة اخلليجية من خالل  :اآلخر ثالثة مطالب على النحو التايل

اخلليجية، وانتهاءاً توظيف أدوات سياستها اخلارجية، واستعرض الثاين ادلواقف اإلقليمية والدولية من األزمة 

 باستشراف مستقبل األزمة يف ادلطلب الثالث متبوعاً باخلاسبة.

 الصعوبات المتعلقة بالبحث:

غالبا ما يصادف الباحث يف دراسة أي موضوع صعوبات متفاوتة ادلدى، وىذا طبيعي وصحي يف خضم 

ا مل تعرقل سَتورتو، وبالنسبة للصعوبات تبقى  .ىذه العملية وقد اعًتض ىذا البحث الكثَت من العقبات غَت أهنَّ

مسألة ادلراجع قائمة لكون موضوع الدراسة مازال حدثًا متواصاًل، إضافة إىل أنَّ ادلعلومة وتدفقها يسَت بوتَتة 

كما أنَّ أكثر ادلراجع يف   .كيز يف بناء موقف مامتسارعة، ويف الكثَت من األحيان تتسم بالتناقضات شلا يفقد الًت 

ىذا ادلوضوع تتمثل يف تصردحات إعالمية وتصردحات إعالمية مضادة شلا يفقدىا الكثَت من ادلوضوعية لتجنبها 

إضافًة إىل التناقض الكبَت الذي تعرفو  .احلقيقة، وىذا مقبول يف حدث تصنعو ادلواقف أكثر من النتائج العلمية

ياستها اخلارجية، خاصًة طبيعة دورىا اإلقليمي وطموحاهتا اليت ال تتناسب وحجمها، واليت تشكل ربدياً قطر يف س



 مقدمة

 

 
ض  

ألبرز التقاليد يف نظرية السياسة الدولية وقدراهتا التفسَتية للعالقات بُت الدول وسياستها اخلارجية، وىذا بشهادة 

  تفسَت خياراهتا الدبلوماسية واخلارجية.الكثَت من ادلنظرين واحملللُت يف ظل اإلرتباك والفشل يف

 



 

 

 

 في القطرية الخارجية السياسة

النظري التأصيل اإلطار المفاىيمي و 

 للسياسة الخارجية
 

  

 

 

 ولالفصل األ
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  :تمهيد

 اإلدلامو  ارييةاخل السياسة مبوضوع التعريفو  ،النظري اجلانب إثراء إذل الفصل ىذا يف الدراسة دفهت

 اجلغرافية احملددات خاصةً  ،خارييةو  داخلية أو وبشرية طبيعية سواءٌ  ازلدداهت على الًتكيز مع ،ايوانبه مبختلف

 بونابرت نابليون الفرنسي الزعيم ليوإ أشار ما ذاىو  ،للدول اخلاريية التويهات حتديد يف بارزاً  دوراً  تلعب اليتو 

 ىذه لتربر الواقع من تنطلق مقولة يىو  ."اخلاريية سياستها معرفة تعٍت الدولة يغرافيا معرفة 8"إن  قال احينم

 شأن ذلك يف شأنو السياسية ادلعادالت من الكثَت يف يغَت وكيف ،اجلغرايف للمحدد اجلوىري التأثَت وىذا العالقة،

 غَتىاو  ومسات زلددات من تتضمنو وما وأعليتها الظاىرة فهمل لكثَتا ادلوضوع على يضفي شلا األخرى، احملددات

 فقهاءال يرى الصدد ىذا يفو  .معينة نظرية مقاربات وفق وتفسَتىا ،ومنفذيها صانعيها اتيسلوك فهم إذل إضافة

ا غَت العامة، لسياسةا سياق ضمن تدرس كانت سياسية ظاىرةك اخلاريية السياسة أن    وأصبحت استقلت أَّن 

 األىداف وحتقيق ضبط يتم خالذلا فمن ،الدولية العالقات زلور ثلدت اغلعله ما األدوات من لو بذاتو قائماً  حقالً 

 يف قرارال صناع يعتمدىا (Inputs) مدخالت من نطالقاً إ سًتاتيجياتإلا مسر  يتم هباو  ،دولة لكل ةيالسياس

 وراءىا من تسعى (Outputs) سلريات أليل وقوانُت وأعراف أساسية قواعد تصبح مقارباتك ،ما دولة

 State) الدولة قوة بُت الربط يتم ما وغالباً  .ادلكاسب من الكثَت وحتقيق أينداهتا، تفعيل إذل الفواعل

Power) أن ىو سالح بدون قوي تكون "أن:يقال حيث ،الدورل ادلستوى على اخلاريية سياستها فعالية وبُت 

 مبحثُت يضم الذي الفصل ىذه خالل منو التحقق سيتم ما ىوو  وحكيمة". ذكية خاريية سياسة لك تكون

 النظرية األطرب فيهتم ثاينال أما ،األخرى بادلفاىيم وعالقاهتا وزلدداهتا اخلاريية لسياسةا مفهوم األول تناولي

 .والرباغماتية الناعمة، والقوة الدور، كاقًتاب اخلاريية للسياسة ادلفسرة
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 الخارجية السياسة مفهوم :األول المبحث

 إدراك من القارئ بيقر   مفهوم ضبط زلاولة إذل ،مفاىيمي كتأصيل طبيعتو يف األول ادلبحث سعىي

 يوانب مبختلف هتتم ةيسياس كظاىرة،لو تبسيطهاو  عنها الغموض رفع يانب إذل ،اخلاريية السياسة عو موض

 اإلختالف أويو كذاو  ،هبا اخلاصة وادلفاىيم التعريفات ختلفدل مفصل عرض خالل من ىذاو  ،الدولية العالقات

 ،اخلارييةو  الداخلية زلدداهتا إبراز مع ،منها القريبة ادلفاىيم بعض وبُت بينها التمييز يانب إذل بشأَّنا، القائمة

 .للدول اخلاريي السلوك على تأثَتىا ومدى

  الخارجية السياسة تعريف :األول المطلب

 علماء عند اخلاريية السياسة دلفهوم عليو متفق تعريف ىناك يويد ال أن و إذل اإلشارة جتدر البداية يف

 احلقو  .إزاءىا الباحثُت تعريفات تعددت فقد عليوو  ،خاص بشكل الدولية العالقات وعلم ،عام بشكل السياسة

 التوصل صعوبةو  ،اخلاريية السياسة ظاىرة تعقيد يعكس اإظل   ،فيها الًتكيز نواحي تفاو تو  ،التعريفات تعدد فإن  

 1بينها. العالقةو  إطارىا يف تندرج اليت األبعاد رلموعة إذل

 وشامل دقيق تعريف من التمكن دون حتول مشكلتُت حتديد إذل الدراسون يذىب اإلطار ىذا ضمنو 

 اخلاريية8 للسياسة

 تدخل وعناصر مكونات رلموعة خالل من تعرف بل رلرد كموضوع تعرف ال اخلاريية السياسة أن   :أوال

 عضبو  اخلاريية السياسة بُت ادلرادفة إذل الدراسيُت بعض ؽليل لذا ،عليها مباشر بشكل وتؤثر ،تركيبها يف كلها

 السلوكيات.و  كاألىداف السياسة تلك أيزاء

                                                           
، ص 1111، 1عمان، دار الزىران، ط ،الواليات المتحدة األمريكية أنموذجا((عملية صنع القرار في السياسة الخارجية  ،أمحد نوري النعيمي  1

25 . 
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 السياسة دلوضوع اجتاه كل رؤية حبسب ىذاو  ادلدارس ذلذه ادلنتمُت ادلفكرينو  ادلدارس ختالفإ :ثانيا

 مصاحلها أيندة على مباشرة بصفة عكسانني تأثَتىا وقوة الدورل ادلستوى على الدولة مكانة أن   كما ،اخلاريية

 1 .اخلاريي لسلوكها تعريفها على بالتارلو 

 تعريف قدموا الذين الباحثُتو  الدارسُت من فهناك اجتاىات، عدة إذل ذلك على بناءاً  ادلفكرين لينقسم

 السياسات من وغَتىا اخلاريية السياسة بُت ؽليز كادي فال ،بالعمومية يتسم وأن   عنو يقال ما أقل اخلاريية لسياسةل

 اخلاريية السياسة فيعرف "ربيع حامد"الدكتور لنا قدمو الذي التعريف وى ،االجتاه ىذا عن األمثلة أبرز من لعل  و 

 كويود اجلماعة نشاط ن  إ ،نظامية كحقيقة الدولة عن تصدر دل ولو حىت اخلاريي النشاط صور مجيع":ابأَّنً 

 تطلق الذي الواسع الباب ىذا حتت تندرجو  تنطوي اخلاريية للحركة فردية ركصو  الذاتية التعبَتات أو حضاري

 2."اخلاريية السياسة عليو

 غَتىا أو للدولة "اخلاريية احلركة" أو "اخلاريي النشاط" إذل اخلاريية السياسة تنصرف ،التعريف ذلذا طبقاً 

 دل فما .خاريية سياسة بالضرورة يتضمن خاريي نشاط كل أن   القول ؽلكن ال وأن   البديهي منو  .الوحدات من

 إذل ضف .خاريية سياسة اأَّن   على تصنف ال افإَّن   ،للدولة عامة أىداف بتحقيق مرتبطة األنشطة ىذه تكن

 السياساتو  افاألىدو  واألدوار الربامج تتضمن ولكنها ،حدىاو  األنشطة تتضمن ال اخلاريية اسةالسي أن   ذلك

 إذل النظر إذل بنا ينتهي "اخلاريي النشاط" و" اخلاريية السياسة" بُت ادلرادفة فإن   ٍب منو  .األنشطة إذل باإلضافة

 تضمنها يتال عناصرال يوى 3منهجية. حدود إذل يفتقر الذي "الواسع الباب" ذلك عتبارىااب اخلاريية السياسة

 يعتقد حيث ،"Foreign Policy اخلاريية السياسة" وكتاب يف "Marcel Merleمَتل مارسيل" تعريف

 ،احلدود وراء ما مشاكل معاجلة أي اخلارج ضلو ادلويو احلكومي النشاط من اجلزء ذلك ىي اخلاريية السياسة أن  

                                                           
 .15، ص1115عمان، مركز الكتاب األكادؽلي، ، مفاىيم أولية في تحليل السياسة الخارجية ،ولد الصديق ميلود  1
  28-29.أمحد نوري النعيمي، مريع سابق، ص    2
 08.، ص1998، 2، القاىرة، مكتبة النهضة ادلصرية، طتحليل السياسة الخارجية ،زلمد السيد سليم  3
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 تسعى اليت ادلصاحلو  حتقيقها إذل الدولة تسعى اليت األىداف حتديد يتضمن للتحرك عمل برنامج عن عبارة ىيو 

 1ضرورية. تراىا اليت يراءاتإلاو  الوسائل مستخدمة نهالتأمي

 ؼلتاره الذي العلٍت العمل برنامج":اأَّن   على اخلاريية السياسة يعرفف "سليم السيد زلمد" الدكتور أما

 يطاحمل يف زلددة أىداف حتقيق أيل من ادلتاحة الربنارلية البدائل رلموعة بُت من الدولية للوحدة الرمسيون ادلمثلون

 :ىي األساسية األبعاد من أساسية رلموعة إذل تنصرف اخلاريية السياسة فإن   التعريف ذلذا طبقا اخلاريي

 2."الربنارليةو  ،اخلارييةو  ،اذلدفيةو  ،ختياريةإلوا ،العلنيةو  ،الرمسيةو  ،الواحدية

 رلرد اأَّن   على اخلاريية السياسة حدد التعريف ىذا أن   إال   ،اخلاريية السياسة دتيز بالفعل اخلصائص ىذه

 الصحيح الفهم بشيي قد ما ىوو  ،اخلاريية الداخلية البيئتُت تأثَت عن اعزذلو  األىداف وزلدد مسطر برنامج

 سلوكيات من مزيج كذلك ىي اإظل  و  معنية ألىداف حتديد أو برنامج رلرد فقط ليست األَّن   اخلاريية للسياسة

 اخلاريية.و  الداخلية البيئتُت مع تفاعلهاو  الدولة يف القرار لصانع عديدة

 يف قصدىا اليت الدولية الوحدة لطبيعة حتديده "عدم سليم السيد "زلمد الدكتور تعريف على يؤخذ كما

 3إخل. .... دولية منظمات أو دول تكون فقد متعددة الدورل النظام يف الدولية فالوحدات ،تعريفو

 إذل ؽليلون شلن الكتاب من هنالكف معُت، يانب أو بعد يف الظاىرة ؼلتزل بعض صلد أخر يانب ومن

 charles)ىَتمان تشارلز بينهم منو  ألىدافا و كالسلوكيات أيزاءىا وبعض خلارييةا السياسة بُت ادلرادفة

                                                           
 .16 صولد الصديق ميلود، مريع سابق،   1
 .11زلمد السيد سليم، مريع سابق، ص   2
 ، ادلركز العريب الدؽلقراطي، دراسة في المفاىيم، التوجهات والمحددات :السياسة الخارجيةعريب الدمي زلمد،   3

https://www.democraticac.de/?p=41719 11:15 ، على الساعة2020فرباير  16 ، ًب تصفح ادلوقع يوم.  
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hermann) القرار صناع يتبعها اليت ادلتميزة الرمسية السلوكيات تلك من اخلاريية السياسة تتألف":يقول الذي 

 1. "اخلاريية الدولية الوحدات سلوك يف التأثَت هبا يقصدون اليت ؽلثلوَّنم من أو احلكومة يف الرمسيون

 منهج ابأَّنً  اخلاريية السياسة فانيعر   حيث ،نايدرس ريتشاردو  فَتنس من كل ارس ادلنوال نفس علىو 

 حتدث أو فعالً  حدثت ةينمع واقعة أو شكلةم مع للتعامل ختيارها ًب ،كالعلا أو القواعد من رلموعة أو للعمل

 أساليبو  العمل قواعد وبُت اخلاريية السياسة بُت دفاير  التعريف ىذاو  .ادلستقبل يف حدوثها يتوقع أو حالياً 

 حتليل يف كبَتة أعلية لو يورلو  القرار صانع على التعريف ىذا ديؤكو  ،ادلشكالت مع للتعامل بعةادلتّ  ختياراإل

 ٍب منو  ،ُتالرمسي من قراراهتا بصانعي حتدد الدولة أن   اجملال ىذا يف سنايدر يرى إذ .دولة ألي اخلاريية السياسة

 خالل من لقرارات زلصلة عن عبارة اخلاريية السياسة أن  و  ،مسهاإب يعملون ينالذّ  سلوك ىو الدولة سلوك فإن  

 2الدولة. يف الرمسية ادلناصب بوؤونيت أشخاص

 واحدة دولة ألية اخلاريي السياسي السلوك":ابأَّن   اخلاريية السياسة مصباح اهلل عبد زايد يعرف ىذا ومن

 عن للتعبَت ىادفةو  مقصودة بصورة الدولية الوحدة هىذ بو تقوم ملموس فعلو  ،حدث عن عبارة ىو دولية

 عليها يًتتب ماو  ،بو ادلرتبطة ادلقاصد أو بالبواعث يتحدد اخلاريي السياسي فالسلوك ،اخلاريية البيئة يف تويهاهتا

 اتيالسلوك تعكسها شلارسات وإظل ا فقط قرارات رلرد ليست اخلاريية السياسة أن   مبعٌت 3."احلدود خارج نتائج من

  .سياسية أثار ذات تكون ما غالباً  واليت ،الدورل السياق ضمن القرار صانعب اخلاصة

 تقوم اليت األفعال رلموعة :ابأَّن   اخلاريية السياسة تعريف ؽلكن ،ادلختلفة التعاريف ىذه عرض خالل من

 والراعية ،الفلسفيةو  الفكرية وتويهاتو ،السياسي النظام يديولوييةإ عن ادلعربةو  ،الدورل احمليط يف الدولة هبا

                                                           
 .11، ص 1117، يامعة بغداد، السياسة الخارجيةأمحد نوري النعيمي،   1
أطروحة دكتوراه العلوم يف العلوم (، النماذج النظرية بين ضرورات التعدد ومساعي التكامل :في تحليل السياسة الخارجيةإناس شيباين،   2

 .12_ 23، ص1117_1116 ة احلاج خلضر_ باتنة،كلية احلقوق والعلوم السياسية، يامع  دولية،العالقات ال، ختصص )السياسية
 .17، مريع سابق، ص نموذجا(أالواليات المتحدة األمريكية (عملية صنع القرار في السياسة الخارجية  ،أمحد نوري النعيمي   3
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 الظروفو  ،النظام مدخالتو  ،القرار صناع شخصية خصائص بُت التمازج عن ادلعربةو  لؤلمة الوطنية للمصاحل

 1سلمية. غَتو  سلمية وسائل عرب تتحقق واليت ،ادلتوفرة ادلواردو  ،القائمة الدولية

 اليتو  الدولية السياسة دىاليز داخل يدور ما على فقط قتصرت ال اخلاريية السياسة اتنشاط ن  فإ وبالتارل،

 هبا تصنف ميزة إذل تتحول تقاليدو  دئمباو  خطوط ىي بل ،الدولية وادلنظمات ادلتحدة األمم ىيئات هبا عٍتن

 ستشرافهمإو  ،تصوراهتمو  ،طموحاهتم كذاو  ،النخبو  ،القرار صناع عمل منهجية خالذلا من تعرفو  ،الدول

 العالقات عرف يف الصغَتة الدول دائرة ضمن تصنف دول كلىنا أن   لعلما مع ،رياتسل إذل حتول اليت لؤلحداث

ا إال   الدولية،  لبناء يليلة أعمال من وتقدمو قدمتو ما نظَت دولياً  احًتاماً  اخلاريية سياستها بفضل كسبت أَّن 

 السياسة أن  ب يرى من كلىنا أن و إذل اإلشارة مع .األخرين يقدمو مبا اإلعًتافو  اإلحًتام أساسو متوازن دورل عرلتم

ا ،فقط الدول على حكراً  ليست اخلاريية  على وغَته ادلوسع النظام تتبٌت اليت منها أخرى فواعل إذل تعداىات وإظل 

 شبكة تكون اليت الفواعل من غَتىا إذل باإلضافة ،الدول سياسات عن يعرب كان وإن األورويب، اإلحتاد غرار

  .اليوم الدولية العالقات

  األخرى بالمفاىيم الخارجية السياسة عالقة :الثاني المطلب

 اليت ادلفاىيم ودتييز حتديد هبدف مقاربات وضع األن األمر ستلزمإ ،اخلاريية سياسةلل تعريف ضبط بعد

 الدبلوماسية ،الدولية السياسة ،الدولية كالعالقات ،بنيةال حيث منو  ،ادلفهوم حيث من عهام طترتبو  تتشابو

 .النظريات صياغةو  التفسَتو  الفهم أيل من بالكثَت ؽلدىا ثرياً  حقالً  منها علغل شلا .األخرى ادلفاىيم من غَتىاو 

 

 

                                                           
 .11، ص 1116التوزيع، ، اجلزائر، دار ىومة للطباعة والنشر و تحليل السياسة الخارجيةعامر مصباح،   1
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  :السياسة الخارجية والعالقات الدولية  -1

 عند ادلستقر يزيالتم إذل التنبيو يقتضي ،اخلاريية السياسيةو  الدولية العالقات بُت العالقة لطبيعة التعرض إن  

 تلك حتديد يف مهما دوراً  التمييز ذلذا ألن   وذلك ،Politic-Policy لفظيت مدلول بُت سوناكاألصللوس

 احلقيقة عن بالكشف ٍب   ومن الدولية الظواىر بتفسَت ٌتيع ((Politics الدولية العالقات علم ألن   .ةالعالق

 يغَت وال .الفن رلال يف للعمل برامج عتبارىابإ ((Policy اخلاريية السياسات تقع بينما ،فحسب فيها الكامنة

 1الربامج. ىذه فيو تعمل الذي الواقع حبقيقة علمهم من واضعوىا يفيد أن طبيعتها من

 .الدولية العالقات مفهوم من مشوالً  أقل اخلاريية سةالسيا مفهوم أن   عامر أبو الدكتور يرى ذلك يانب إذل

 اأَّن   بساطة أكثر بعبارة أو ،معينة تارؼلية بداية يف عدادىاإ يتم اليت العامة التويهات رلمل ىي اخلاريية فالسياسة

 العملية تلك ىي اخلاريية والسياسة .للسلطة يديدة حكومة رليء عند إعدادىا يتم يتال العامة التويهات ىي

 العالقات أما 2.سلفاً  زلدد ىدف بلوغ أيل من الوطنية مصاحلها عن الدفاع أيل من بتنفيذىا دولة أي تقوم اليت

 ادلختلفة الكيانات بُت سياسية غَت أو سياسية كانت سواء ادلتبادلة والروابط التفاعالت كل إذل تشَت فهي دوليةال

 .3الدورل اجملتمع إطار يف

 فقهاء يراىا اليت اخلاريية السياسة من أمشلو  أوسع الدولية العالقات أن   يلياً  يتضح ،ادلنطلق ىذا ومن

 ما والتأثَت الزخم من ذلا أن   حيث الدولية، العالقات حقل يف جتاىلو ؽلكن ال ما األعلية من لو يزء اأَّن   سةالسيا

 السياسات بُت التفاعل حصيلة األخَتة ىذه تعترب إذ الدولية، العالقات زلور اوَّنيعترب  الباحثُت من الكثَت يعل

 اجلانب على تقتصر ال واليت ،الدولية البيئة داخل الفاعلة وادلنظمات اذليئات من غَتىا يانب إذل للدول اخلاريية

  .إخل…والثقافية واإليتماعية، اإلقتصادية، االتاجمل إذل تتعداه بل فقط، السياسي

                                                           
، السليمانية، مركز كردستان للدراسات دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة ((نظرية الواقعية في العالقات الدولية أنور زلمد فرج،    1

 .43، ص 1116اإلسًتاتيجية، 
   .عريب ال دمي زلمد، مريع سابق  2
  .11ص ،1111، 1الكندي للنشر والتوزيع، ط ، األردن، دارمقدمة في العالقات الدولية ،عبد ادلوذل طشطوشىايل   3
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  :الدولية السياسةو  الخارجية السياسة -2

 ادلةادلتب تفاعالهتم يف للدول اخلاريية السياسات تتضمن ابأَّن   الدولية السياسة فرانكل" "يوزيف يرى

 لكل احمللية السياساتو  الدولية ادلنظمات معو  (ككلSystem) الدولية ادلنظومة مع تفاعالهتم إذل باإلضافة

 1. الدول

 اليت ادلتفاعلة السياسية العملية "تلك:ابأَّن   الدولية السياسة فيعرف ،"زلمد زكي فاضل" الدكتور األستاذ أما

 2."اخلاريية السياسات تفاعل حصيلة ىي مويزة بكلمة الدولية السياسةو  ،داخلي أو زللي صعيد على جتري

 ،الدورل النظام منها يتشكل اليت الوحدات عن الصادر السلوكي التفاعل نتاج ىي الدولية فالسياسة

 ،ادلعٌت هبذا ،الدولية بالسياسة يعرف ما تشكيل إذل بينها التفاعل يقود سلوكية أظلاط على تقدم الدولية فالوحدات

 تأٌب سياسية أفعال نتاج ىي أو ،الدولية للوحدات اخلاريي السياسي السلوك تفاعل حصيلة الدولية السياسة دعت

 شؤون ورمبا ،مصاحلهاو  ألىدافها اً حتقيقو  ستمرارىاإ و بويودىا عالقة من مالو كل يف الدولية الوحدات عليها

 3مكوناتو. بكل الدورل اجملتمع هتم أخرى وقضايا

 يف تتمثل األخَتة ىذه عناصر أن   يف يكمن ،اخلاريية والسياسة الدولية السياسة بُت ساسيةألا الفروق منو 

 واجلماعات الدولية وادلنظمات الدول ىي الدولية السياسة عناصر أن   حُت يف واألحزاب وادلؤسسات األفراد

 ولكل الدولية السياسة يف التحليل عنصر غَت ىو اخلاريية السياسة يف التحليل فعنصر وىكذا األخرى الناشطة

 الدولية البيئتُت بُت متكامالً  النشاط يكون أن من ؽلنع ال ىذا أن   إال   .4الدولية السياسة يف اخلاص رلالو منهما

 .الدولية القرارات صناعة يف توافقية سبل إغلاد منو الغرض متبادالً  اعتماداً  بإحداث يسمح رلال وىو واحمللية،

                                                           
 .46أنور زلمد فرج، مريع سابق، ص  1
 .11، مريع سابق، ص السياسة الخارجيةأمحد نوري النعيمي،  2
 .13، ص 1111، 1، عمان، دار الشرق للنشر والتوزيع، طالكلية في العالقات الدوليةالنظريات الجزئية و ر زلمد فهمي، عبد القاد3 
 ،(2010/2014) دراسة حالة سوريا السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق األوسط في ظل التحوالت الراىنةصلاة زلمد مدوخ،  4

   .14ص ،1114، مركز الكتاب األكادؽلي ،عمان
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  :الدبلوماسيةو  الخارجية السياسة -3

 أحيانا تستخدم الدبلوماسية أن   لدرية الدبلوماسيةو  اخلاريية السياسة مفهوم بُت خلالتدا بعض ػلدث

 hans"ىانز مورغنثاو ) يرى فمثال .بينهما التميز دون ما لدولة اخلاريية السياسة على للداللة

morgenthou)   اخلاريية السياسة بصياغة تقوم الدبلوماسية أن   منطلق من واحد شيء ماأَّن (Foreign 

Policy)  نيكلسون" يعتقد حُت يف .اخلاريية وزارة مع تنفيذىاو Nicolson"   اخلاريية السياسةو  الدبلوماسية أن 

 1.نسلتلفا أمران

 اليتو  الدبلوماسية تعريف أوالً  ان  م األمر يقتضي الدبلوماسية و اخلاريية السياسة بُت العالقة طبيعة توضيحل

 مبتنظي هتتم اليت الدولية ادلبادئو  واألعراف القواعد رلموعة ىي الدبلوماسيةا8"بأَّن   العادة فوق د.مسوحي يعرفها

 ،الدورل القانون أحكام تطبيق يف تباعهاإ الوايب األصولو  الدولية وادلنظمات الدولة بُت القائمة العالقات

 تفاقياتإلا عقدو  ،الدولية ادلؤدتراتو  يتماعاتإلاو  ادلفاوضات يراءإ نفو  ،ادلتباينة الدول مصاحل بُت التوفيقو 

 2."ادلعاىداتو 

 على تصبح افإَّن   ،مصاحلهاو  الدولة عالقات هبا تتحقق اليت السياسية العملية ىي الدبلوماسية أن   عتبارإبو 

 تنفيذ أداة الدبلوماسية تعترب ما فبقدر ،منها أساسياً  يزءاً  تشكلو  بل ،اخلاريية السياسة مع وطيدة عالقة

 3الوقت. ذات يف ذلا عدادوإ حتضَت أداة تكون ما بقدر اخلاريية للسياسة

                                                           
، 1113، 1العلمي للدراسات السياسية، ط، عمان، ادلركز أصول العالقات الدبلوماسية والقنصليةعبد الفتاح علي الرشدان، زلمد خليل ادلوسى،  1

 .11ص
   48.، ص2013، عمان، دار الزىران للنشر والتوزيع، النظرية والممارسة الدبلوماسيةزلمود خلف،  2
ص  ،1114 ،3التوزيع، طدار الثقافة للنشر و  ،، عمانالدبلوماسية نشأتها تطورىا وقواعده ونظام الحصانات واإلمتيازاتعلي حسُت الشامي،  3

23. 
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 تتسم فهي خلارييةا السياسة تنفيذ أدوات من أداة كوَّنا من الرغمب الدبلوماسية أن   إذل اإلشارة مع

 الوسائل بعنف تتسم ما غالباً  اليت اخلاريية السياسة خالف على ادلستعملة سائلهاو  سلميةو  السلمي بطابعها

  .فيها ادلستخدمة

 توفَت يف يتهادىااو  ،كولستهاو  ،نضباطهاوا ،دبلوماسيتها نشاط من قوهتا تستمد اخلاريية السياسة أن   إال  

 من لعبو ادلراد الدور دتثل واليت مسبقاً، ادلستهدفة ادلكاسب حتقيق أليل توظيفها وإعادة ،نسيابيتهااو  ،ادلعلومة

 الدولية. الساحة على الفواعل طرف

  :الداخلية السياسةو  الخارجية السياسة -4

 من فمنهم ،الداخلية السياسةو  اخلاريية السياسة بُت العالقة طبيعة حتديد يف الباحثونو  ادلفكرون ختلفإ 

 القول إذل اآلخرون يذىب بينما ،الداخلية البيئة يف التفاعل لعملية نعكاسإ إال   ىي ما اخلاريية السياسة بأن   يرى

 تنتهي أين تبدأ اخلاريية السياسة أن   عتبارا حد إذل الداخلية السياسةو  اخلاريية السياسة بُت التام بالفصل

 الداخلية. السياسة

 احلدود وضع إذل يهدف األساس يف حتليلي فصل ىو اخلارييةو  الداخلية السياستُت بُت الفصل أن   الواقعو 

 فالسياسة. الداخلية السياسة عن منفصلة اخلاريية السياسة أن   يعٍت ال وأن   بيد .اخلاريية السياسة دلفهوم ادلنهجية

 لسلوك بالنسبة أثاراً  تنتج الداخلية السياسة أن   كما ،الدولة حدود داخل يف نعكاساتإ ذلا تكون قد اخلاريية

 1.طبالًتاب تتسمان الداخليةو  اخلاريية السياستُت فإن   ٍب منو  اخلاريي الدولة

 عام إصداره ًب الذي "اخلاريية السياسة "عن كتابو يف "فردريك كارل" ،احلقيقة ىذه إذل أشار قدو 

 سيماالو  الداخلية بالسياسة تتأثر يةاخلاري السياسة أن  " :قال عندما ،السياستُت بُت الوثيقة العالقة إذل ،1938

 يقول ىذا من أكثر ".خاريية أبعاداً  بالضرورة تتضمن داخلية مشكلة كل أن   إذلو  ،الدؽلقراطية النظم يف

                                                           
 .16زلمد السيد سليم، مريع سابق، ص   1
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 السياسة Domesticationتدخيل تعبَت عليو يطلق ما وىو يدبع حدٍ  إذل ُتتمتشاهب أصبحتا ماأَّن   "ىانريدر"

 1اخلاريية.

 للتميز ادلعايَت بعض ىنالك وأن   إال   ،اخلاريية السياسةو  الداخلية السياسة بُت العالقة من الرغم علىو 

 يف ىيو  ،الداخلية اجلبهة كتقوية الداخلي طارإلا ضمن حدودىا تبقى الداخلية السياسة :يلي فيما تتمثل امبينه

 اخلاريية السياسة أما .أكرب دوراً  بلعب لو تسمح حيث ،اخلاريية السياسة يف القرار لصانع تضمانا الوقت نفس

 حتديدو  صناعة من الدولة دتكن اليتو  ،احلدود خارج (Gains) ادلكاسب عن البحث إذل دىعتت فحدودىا

 إذل ،ةيالدول البيئة ضمن كفاعل البقاء إذل يهدف مسعى ذلا اخلاريية السياسة أن   كما ،العامة السياسة أىداف

 تنظيم مع ستقرارإلا أليل الرفاه من قدر حتقيق إذل فتسعى الداخلية السياسة أما .الدفاعو  احلماية توفَت يانب

 يف األفراد حركيات سلتلف وضبط ،اجملتمع تأطَت خالل من الدؽلقراطية ادلمارسة توسيعو  يتماعيةاإل الشؤون

 تمع.اجمل

  الخارجية السياسة محددات :الثالث المطلب

 السياسة تبلورو  توييو يف آخر أو بشكل تؤثر يتال ادلتعددة العوامل تلك اخلاريية السياسة مبحددات يقصد

 اليت ادلستقلة ادلتغَتات من رلموعة أمام تابع كمتغَت اخلاريية السياسة دراسة أيضاً  تعٍت كما ،دولة ألي اخلاريية

 أخرىو  داخلية دداتحمل اً فقو  اخلاريية السياسة زلددات وتتعدد ،اخلارييةو  الداخلية البيئتُت معطيات رضهاتف

 2خاريية.

 عسكرية.و  ،سياسيةو  ،رلتمعيةو  ،شخصيةو  ،بشريةو  ،يغرافية زلددات وىي :الداخلية المحددات_أوالً 

                                                           

 .26، مريع سابق، صالسياسة الخارجيةأمحد نوري النعيمي، 1 
 .زلمد عريب الدمي، مريع سابق  2
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 تكوين يف األساسية العناصر ىيو  ادلناخو  والتضاريس وادلساحة اجلغرايف ادلوقع تشمل: الجغرافية المحددات_1

 خالل من يكون التأثَت ىذاو  ،اخلاريية سياستها حركية على مباشر بشكل تؤثر اليتو  ،للدولة السياسية اجلغرافيا

 يف فيكون مباشر غَت تأثَتىا أما .الدورل مركزىا حتديد ٍب منو  اخلاريية سياستها تنفيذ على لةدو ال ةقدر  حتديد

 مدى ػلدد مثالً  اجلغرايف فادلوقع .اخلاريية سياسةال بلورةو  توييو عند للدولة ادلتاحة اراتاخلي ومدى ةنوعي حتديد

 بناء يف يساىم أن ؽلكنو كما دورل حىت أو قليميإ دور لعب من نهاؽلكّ و  ،سًتاتيجيةاإل الناحية من الدولة أعلية

 اخلاريية للسياسة فاعل دور حتديد يف لوحده كايف غَت سًتاتيجياإل اجلغرايف ادلوقع يبقى ذلك معو  .الدولة قوة

 1.األخرى احملددات توافر دون ما لدولة

 كاحلديد ومعادن غاز، ،بًتول من الطاقة كمصادر ىامة طبيعية موارد على الدولة توفر :الطبيعية المحددات_2

 يف يساىم متفاوتة بنسب لوو  الدولة لدى ادلوارد ىذه توفر ،كالقمح... غذائية ومواد ،الذىبو  والنحاس

 من وتتمكن قتصاديةإ كقوة الدورلو  قليمياإل زليطها يف فاعل دور لعب من ؽلكنهاو  قتصاديةاإل ستقالليتهاإ

 سياستها تويهات مع تتالءم دولية مواقف ختاذإ من هانك  ؽلُ  كما ،األخرى للدول اخلاريية السياسات على التأثَت

 2اخلاريية.

 للقوة، مصدراً  الكبَت العدد ربيعت ما عادةً و  الدولة، قوة ػلدد مهم آخر عنصر ىوو  :البشرية المحددات_3

 على الدولة بقدرة يكون فاإلختبار حدين، ذو سالح الكبَت احلجم أن   يعتربان "Perkins و Palmer" لكنو 

 يف أما ادلتقدمة، الدول يف قوة مصدر الكبَتة األعداد تكون ما عادةً و  فعال، بشكل البشرية ادلصادر ماراستث

 حتوي الًتكيبة كانت ما فإذا يداً، مهمة أيضاً  العمرية الًتكيبة أن   كما …ضعف عنصر فتعترب الثالثة الدول

 ىو العكس الدولة وقوة إقتصاد كاىل على إضافياً  عبئاً  سيعٍت ذلك فإن   السن، كبار أو األطفال من الكثَت
                                                           

 .زلمد العريب الدمي، مريع سابق  1
مذكرة ادلاسًت )، (2008-2000األمريكية )بن على السياسة الخارجية تأثير البيئة للنفسية للرئيس جورج بوش اإلحاج زلمد مصطفى فائز،  2 

 . 7، صفحة1116-1115، _مستغازلتعاون دورل، يامعة عبد احلميد ابن باديس، ختصص دبلوماسية و (يف العلوم السياسية
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 ذلك على مثال خَتو  ،الدولة مصَت ػلدد من ىو الغالب يفو  ،ومؤثر ىام البشري العامل دورف لذا .1صحيح

 لوباء موايهتها يف خاصة ستثمارهإ أحسنت الذي السكان عدد بفضل مسبوق غَت تطوراً  تشهد كدولة الصُت

 اليت العاملة اليد إذل ضافةإ ىذا ،البالد قدر من غَتت اليت البشرية الطاقة ىذه أمام العادل ذىل حيث ،كورونا

 يعلت عاملة يد أرخصو  كأسرع سجلت حيث ،األمريكية ادلتحدة الواليات وبُت بينها التفوق حايز كسرت

 السكانية الزيادة أن   إذل ينظر كان قبل من وأن   رغم .العادل يف األول نقل دل إن اقتصاد ثاين الصيٍت قتصاداإل من

 تناكحوا":وسلم عليو اهلل صلى قولو صحة يثبت ىذاو  ،مالتوس نظرية حسب التنمية مسَتة من عطلت نفجارىاإ أو

 .القيامة" يوم األمم بكم مباىي فِإين   تناسلواو 

 ،(Out Puts) سلرياتو من جتعل اليتو  ،القرار بصانع اخلاصة سماتال هبا يقصدو  :الشخصية المحددات_4

 بالفرد اخلاريية السياسة طترتب حيث ،الثالث العادل دول يف تومالحظ ؽلكننا ما ىوو  ،قراراتو صحة على كمؤشر

 إذ ،الشمولية األنظمة يف خاصة كاريزميتو على فيو األداء يتوقف والذي اجلمهورية، رئيس ؽلثلو ما غالبا يالذ

 باحمليط تتأثر اخلاريية السياسة صانع شخصيةف الدؽلقراطية الدول يف أما .دلزايو رىينة السياسية اتيالسلوك تبقى

 ،اجلماعي العمل أعلية إذل إضافة ،احلقل يف للعاملُت السياسيو  ،الفكري ادلستوىو  ،الدؽلقراطية كمستوى أكثر

 اليت احلرية مدىو  ،تكوينو بفضل غَت الذي السابق األمريكي اخلاريية وزير كيسنجر ىنري صورة يف ذلك يظهرو 

 ،البًتول حربو  ،األوسط الشرق قضايا أعلها األحداث من كثَت يف للبلد العليا ادلصلحة طارإ يف هبا يتمتع

 عالقة ذلا اليتو  ادلختلفة دراساتال قدمتها اليت الشخصية السمات ظلاذج أىم منو  .غَتىاو  ،العسكرية األحالفو 

 الشخصية وظلوذج رونو"ل"أد التسلطية الشخصية ظلوذج ،للدول اخلاريية السياسية سلوكيات بتوييو مباشرة

 كما abraham maslow".2 ماسلو مال"ابراى الذات حتقيق ظلوذج ،ل"روكيتس" عقليا ادلنغلقةو  ادلتفتحة

                                                           
  .222ص ،1115، 1ط برلُت، ادلركز العريب الدؽلقراطي للنشر،، يةلمقدمة في دراسة علم السياسة والعالقات الدو ػلي، يب_رضوان ىادي الش 1

زلمد السيد سليم، الرياض، عمادة شؤون ادلكتبات، يامعة ادللك سعودي، ، ترمجة 8زلمد بن أمحد مفيت و تفسير السياسة الخارجيةلويد ينسن،   2
 . 14، ص 1767، 1ط
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 سبيل فعلى ،سياسي نشاط أي على ذلاظالب تلقي اخلاريية السياسة يف القرار صانع شخصية أن   إذل شارةإلا جتدر

 بن الصديق زلمد" ادلرحوم اكىن كان عندما كةناحمل دبلوماسيتهاو  ،اخلاريية بسياستها رهتتش اجلزائر كانت ادلثال

 ُتب وساطةال دور تلعب أن خولتها دولية ثقةو  بإمجاع حتظى اجلزائر يعل شلا ،"دمربي صاحل زلمد" ادلرحومو  "ػلي

 .أنذاك اجلميع إعجاب نالت النظَت قطعةنم حبرفية يرانإو  األمريكية ادلتحدة الواليات

 أعلها8 عناصر عدة اجملتمعية احملددات تتضمن :المجتمعية المحددات_5

 ميزهتا عصور عرب تشكلت اليت ،والسمات القيم من الكثَت اجملتمعات تكتسب :القومية الشخصية خصائصأ_ 

 مسح ىذا كل .ادلشًتك بادلصَت تعرف ورابطة لبنة تصنع يعلها ما واإلنكسارات اإلنتصارات من فيها أحداث

 وبذلك ،الظروف ذلا مسحت كلما وتتأثر تؤثر فتجعلها ،اجملتمعات من غَتىا عن تنفرد وطنية لشخصية بالتأسيس

 إال   القرار صانع وما ،أخر إذل ييل من فتنتقل الطبائع ذلذه مورثات حتمل يينات الطبيعة علماء حسب تتكون

 التارؼلي الًتاث دور أيضاً  اذلامة العوامل ومن .الشأن ىذا يف ػلملو ما وفق قراراتو فتطبع النسيج ىذا من يزء

 ضوابط تشكل أن ؽلكن وأن   كما معينة سياسة وراء الشعب يف تعبئة تساىم أن ؽلكن عامة عقيدة ويودو  والوطٍت

 1أخرى. سياسة على

 سواء ،هتمهم معينة مقًتحات وأ ،مسائل ،قضايا إزاء األشخاص من مجاعة أراء عن التعبَت وىو :العام الرأيب_

 بطريقة األحداث على اإلغلايب أو السليب التأثَت إذل بالضرورة موقفهم يؤدي حبيث ،ذلا رضُتامع أو مؤيدين أكانوا

 فعال دور يكون لو عادةً  العام لرأيكما جتدر اإلشارة إذل أن  ا 2التاريخ. من معينة حلظة يف مباشرة غَت أو مباشرة

اخلاريية.  السياسة توييو يف تأثَت العام للرأي يكون فال التسلطية األنظمة أما .والدؽلقراطية الغربية اجملتمعات يف

 نقابات من ادلصاحل ومجاعات السياسية األحزاب يشمل الذي النسق ذلك بووادلقصود  :المدني المجتمعج_

                                                           
 194.، ص1985ناصيف يوسف حيت، النظرية يف العالقات الدولية، بَتوت، دار الكتاب،   1
 .21ميلود، مريع سابق، ص ولد الصديق   2
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 يعكس التسلطية األنظمة ففي .اخلاريية سياسةلل األساسية احملددات من األحزاب وتعترب ،ومندوبيات مجعياتو 

 الرمسي الناطق عتبارهإب اخلاريي النشاط يف يعوضها كما ،داخلية سواء احلكومة سياسة كبَت بشكل الواحد احلزب

 واضحاً  يبدو للدولة اخلاريية السياسة يف السياسية األحزاب تأثَت فإن   الدؽلقراطية األنظمة يف أما. مسهاإب الوحيدو 

 1الربدلان. يف دتثيلها بتزايد يزدادو 

 الفعل حيث الدؽلقراطي النظام بُت يًتاوح الذي النظام لطبيعة األخَتة ىذه ختضع :السياسية المحددات_6

 تسلطي نظام بُتو  ،السياسية مؤسساتو سلتلف بُت التفاعالت كذاو  ،ةيالسياس ادلشاركة نسبة حتدده السياسي

 ادلصلحة حسب خطواتو النظام يتخذو  ،ةيالسياس ادلشاركة أشكال كل ختتفي حيث القرار صناع من قلة حتتكره

  اخلاريية. السياسة سلريات على ينعكس ما ىوو  زاجادلو 

 قوة ونؽللك من ىم الدولية السياسة يف الالعبُت من ادلؤثرين أن   ىو بو ادلسلم :العسكرية المحددات_7

 فدولة ،السورية الساحة يف عبُتالال ذلك على مثال وخَت ،لوييستيكية قوةو  وكفاءة مادية ترسانة من عسكرية

 الفواعل اضطر ما ؛ادليدان يف ػلدث ما خالل من اللعبة قواعد َتتغي يف ةالعسكري قوهتا سخرت روسيا مثل

 ماو  العسكرية ترسانتها خالل من إال   ذلك انك وما ،سوريا وليس روسيا مع مفاوضات يف الدخول إذل الكربى

 الدول. ذلذه اخلاريية السياسة مسات من الوقت مع تصبح عسكرية عقيدة نو  كَ تَ  إذل باإلضافة ،فارق من أحدثتو

 عملية يف تؤثر أن ؽلكن اليتو  السياسية الوحدة خارج تقع اليت العوامل كل هبا عٌتنو  :الخارجية المحددات :ثانياً 

 العام الرأي ،للحدود العابرة الشركات ،الدولية ادلنظمات ،الدولية التكتالت 8أعلها من اخلاريي القرار صناعة

 ضمن القوى توزيع فنمط للدول اخلاريية السياسة زلددات أىم من قليمياإل أو الدورل النسق يعترب كما 2الدورل.

 على يقوم الدورل النظام كان فإذا .العزلة سياسة تبٍت ما دولة على يصعب حاد ستقطابإب يتسم دورل نسق

                                                           
 .11ص اج زلمد مصطفى فائز، مريع سابق، ح  1
 .26مريع سابق، ص  يلود،ولد الصديق م 2
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 يف الدخول إذل الصغرى الدول يف السياسة واضعي يدفع ذلك فإن   عسكرية و سياسية وزلاور تكتالت أساس

 السياسية تويهاهتم مع تعارض من عليو ينطوي قد عما النظر بغض ،القومي أمنهم حلماية التحالفات بعض

 ىذه أن   كما .السيادة كمفهوم الدول ذلذه التقليدية السياسات يف العامة ادلبادئ بعض عن اخلروج أو ،العامة

 الدول إرغامو  ،الواقع رضأ على وفرضها اخلاريية سياساهتا تنفيذ يف ذلا ادلنشئة الكربى الدول تساعد التكتالت

 دورىا حصرين فال كبَت بشكل للدول اخلاريية السياسة يف تؤثر الدولية ادلؤسسات أن   كما .تقبلها على األخرى

 يطلق ما ىذاو  1.الدورل للقانون وفقاً  الدول بُت النزاعات حل على تعمل اإظل  و  فقط الدول بُت التعاون تنسيق يف

 وقدرة أعلية حسب اجلميع على يعود الدورل السياق يف السياسي الفعل من غلعل الذي تبادلادل عتمادباإل عليو

 حتديد يف ودورىا اخلاريية احملددات ىذه أعلية مدى إدراك ؽلكن عليوو  ،مكاسبها يف ٍب منو  أداءىا يف طلبة كل

  .للدول اخلاريية التويهات

 (01مخطط يوضح نسق السياسة الخارجية ) الشكل  

 .121ص ،سابق مريع ،سليم السيد زلمد :المصدر

 

                                                           
 .11مريع سابق، ص  ز،حاج زلمد مصطفى فائ  1
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 الخارجية. للسياسة التأصيل النظري :الثاني المبحث

 الكثَت فةمبعر  تسمح اليت ،واألدوات ادلقاربات من بالكثَت ستعانةاإل اخلاريية السياسة وفهم دراسة تستدعي

 الكامنة والدوافع اتيالسلوك ىذه تصنيفو  حتديد عملية يف ادلوقف لدعم ىذاو  ،وصانعيها اخلاريية السياسة عن

 ىذه منو  .خاطرادل أو ادلكاسب من سواء يةَت ادلص القضايا من الكثَت يف البث عنها تبيًت  لكوَّنا ،ورائها

 يلي8 ما ادلقاربات

 الخارجية السياسة تحليل في الناعمة القوة مقاربة :األول المطلب

 حتليل يف نتشاراإلو  ستخداماإل واسعة ادلفاىيم أحد– النسبية حداثتو على– الناعمة القوة مفهوم يعد

 ،الدولية العالقات يف تطورىاو  القوة طبيعة فهم تعميق يف فهومادل بإسهام هابطير  ما وىو ،اخلاريية السياسات

 وفواعل حيث من ؛العادلي النظام طبيعة يف فالتطورات .القوة شلارسات يف نسبيا مهملة ظلت ألبعاد نتباهاإل لفتو 

 للقوة التقليدية بالعناصر مقارنة تزايد يف الناعمة للقوة النسبية األعلية جتعل تفاعالتو أظلاطو  ومؤسساتو وقضاياه

 1ذاهتا. الصلبة القوة شلارسات يف الناعمة األبعاد دمج ضرورة تنامي مع الصلبة

 رغم الباردة احلرب َّناية بعد أكادؽلي بشكل مرة ألول (Soft Power) الناعمة القوة مفهوم طرح وقد 

 2.أثناءىاو  قبلها مويوداً  كان الدولية العالقات إدارة يف وثقافية دبلوماسية أدوات ستخدامإ من عنو يعرب ما أن  

 ستحداثإ إذل أدت مقاربات أو تصورات ظهور احلداثة بعد امب يعرف ما أو السلوكية بعد ما مرحلة عرفت حيث

 من ادلزيد ضلو بتفاعلهم والدفع القرار، صانعي ىنا بالذكر صطلو  ،اتيالسلوك كل ةأنسن على تعمل نظريات

 إال   ادلكاسب إذل ينظر الو  .األوذل بالدرية نساناإل خدمة يف ،تفاقياتاإلو  ،ادلعاىداتو  ،الروابط يعلو  .السالم

                                                           
 .5 ص، 1117، مصر، مكتبة اإلسكندرية، تحليل السياسة الخارجيةمفهوم القوة الناعمة و  ،علي يالل معوض  1
العالقات ادلايستَت يف العلوم السياسية و  مذكرة)، (2010/2014(دور السياسة الخارجية لدولة قطر في الحراك العربي الراىن صباح كزيز،   2

 .21، ص 1113-1112بسكرة،  _يامعة خيضركلية احلقوق والعلوم السياسية، ، ختصص عالقة دولية و إسًتاتيجية،  (الدولية
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 .(Hard Power) الصلبة القوةو  األحالف عن بعيداً  الرسالة عادليةو  نسايناإلو  األخالقي البعد نظر ويهة من

 القرن تسعينات إذل القضية السياسية الدراسات تريع إنو  .الذكية القوة بعدىا منو  ،الناعمة القوة ظهور فكان

 يف نتعمق عندما احلقيقة أن   إال   ( Joseph Nye) ناي يوزيف الناعمة القوة منظر صلم صعود مع ادلاضي

ا على احلركة أو النظرية ىذه أفكار  صلد ،الضعيفة الدولة يف نسانإلا يذب على قدرهتاو  ،القوية الدولة من تأثَت أَّن 

 عملية ىيو  ،بالغالب" ادلغلوب يعرف"بولع فيما ذلك ؼلتصر عندما خلدون إبن مقدمة يف الكثَت منو

(Process) مكان.و  زمان كل يف كررتت 

 لبنات صاغ قد كان وأن   علما ،الناعمة" القوة " مصطلح ستخدمإ من أول ،ناي يفز يو  يعترب ذلك ومع 

 القرن من التسعينيات يةبدا أصدره الذي ( Bound to Leadالقيادة") ضلو "وثبة كتابة يف ادلصطلح ىذا

 The Paradox Of) األمريكية" القوة "مفارقة كتابو يف ستخداموإ أعاد ٍب ،1771 العام يف حتديداً و  ادلاضي

American Power) بلغ الصفحات من زلدود عدداً  مشل صغَت فرعي كعنوان ضعوو  حيث ،1111 عام 

 يف بعد فيما "ناي" توسع ،ىذا وكتاب يف مكان من أكثر يف ادلصطلح ستخدامإ كان إنو  ،صفحات أربع عددىا

 1". الدولية السياسة يف النجاح وسيلة :الناعمة "القوة بعنوان 1112 عام اً كتاب فوضع ،" الناعمة "القوة مفهوم

 بدالً  اجلاذبية طريق عن تريد ما على احلصول على القدرة " اأَّن   على الناعمة القوة "ناي يوزيف" عرفوي

 ستقطاب"إ تعٍت فهي 2.سياساتوو  ،السياسة مثلوو  ما بلد ثقافة ياذبية من تنشأ يىو  .األموال دفع أو اإلرغام من

                                                           
أطروحة الدكتوراه يف العلوم )، الصين في النظام العالمي )دراسة في الصعود السلمي و القوة الناعمة (مستقبل علي حسُت زلمود باكَت،   1

 .75 – 74، ص 1114 يامعة بَتوت العربية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ،  (السياسية
يق البجَتمي، تقدمي عبد العزيز عبد الرمحان الثليان، ، ترمجة زلمد التوفالقوة الناعمة وسيلة النجاح  في السياسة الدوليةيوزيف س. ناي،   2

 .11ص  ،1115، 1الرياض، دار العكيبان للنشر، ط
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 غَت ناعمة موارد على أكرب بشكل عتماداإلبو  ،اجلاذبيةو  قناعاإلو  طَتأالت على تقوم لياتأ عرب يذهبمو  اآلخرين

 1". ادلنشودة النواتج لتحقيق ،اخلاريية السياسات شرعيةو  السياسة والقيم الثقافة مثل ،مادية

 Adam ) مسيث أدم" حظال مثلهاو  ،اخلشنة أو الصلبة القوة عن سلتلفاً  أسلوباً  تستخدم الناعمة فالقوة

Smith)"   ما كثَتاً  األفكار سوق يف قراراتنا فإن   حرة سوق يف قراراهتم يتخذون عندما خفية يد تقودىم الناس بأن 

 قدو  2.إغرائهم أو ىمدهتدي دون اآلخرين أغراض مبسايرة يقنعنا ملموس غَت صلذابإ ىيو  الناعمة القوة تشكلها

 ستخداما إذل اللجوء دون أكرب مكاسبها تكون اليت الدولية العالقات من نوع أو كأسلوب الناعمة القوة عتمدتا

 بقاء على سلباً  يؤثر ما غالبا الذيو  ،ادلمتلكاتو  األرواح يف اخلسائر من الكثَت إذل تؤدي اليت العسكرية لقوةا

  ذلك. يف داخلها يتأثر رمباو  الدولة

 وسائل :الناعمة القوة( بكتاب الدولية عالقاتال أدبيات يف كمقاربة الناعمة القوة مفهوم ارتبط وقد 

 بداية إذل يريع الناعمة بالقوة ىتماماإل أنً  مع .ناي يوزيف األستاذ تأليف من (الدولية السياسة يف النجاح

 ىناك كان حيث الباردة احلرب منذ ،الدولية العالقات يف العام الرأيو  الشعبية والدبلوماسية بالثقافة ىتماماإل

 Stefan لوكس) نبستيف اخلاص اإلسهام ذلك منو  الناعمة، القوة على ًتكيزلل العلماء بعض قبل من يتهاداتإ

Lux)، كذلكو  سلوكهم يف والتأثَت اآلخرين يتذابإ على تساعد اليت األفكارو  ادلعتقدات أعلية إذل أشار الذي 

 على الدول بقدرة القوة مفهوم ربطا حيث ، (Morton Bratz) براتز نمورتو و  (Peter Church) شارش بيًت

 3األخر. طرفال دتس اليت القضايا يف خاصة ،للدول السياسيةو  يتماعيةاإل القيم تكريسو  تعزيز

 تكون اليت األماكن يف) ثقافتو ىي :موارد ثالثة على ما لبلد الناعمة القوة ترتكز وبأن   ناي يوزيف يرىو 

 ) اخلاريية وسياساتو ،اخلارج(و  الداخل يف بإخالص يطبقها عندما) السياسية قيموو  ،( لآلخرين يذابة فيها
                                                           

 .11، ص 1117، مصر، مكتبة اإلسكندرية، مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية ،علي يالل معوض 1
  .76مريع سابق، ص  ،علي حسُت باكَت 2 
 .23صباح كزيز، مريع سابق، ص  3 
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 من كثَت على فيها الًتكيز يتم الثقافة رلال ففي 1.أخالقية( معنوية سلطة ذاتو  مشروعة اآلخرون يراىا عندما

 وواحدة ،العادل يف للفن متنفساً  Hollywood كهوليوود واحدة يعلت اليت السينما صناعة خاصة األدوات

 .الفنية سلرياهتا على قيتوتو  يضبط العادل غلعل ما التأثَت من ذلاو  العادل يف الفنية للنخب يذباً  قادلناط أشد من

 جتلى قدو  ،بلد أي يف الرابعة القوة أو اجلاللة بصاحبة عليها يطلق ما أو الصحافة تأثَت إذل التطرق غلب كما

 القوة تأثَت من أشد تأثَتىا كان حيث ،1771 اخلليج حرب خالل CNN شبكة وفعلت ما يف ذلك

 األسبق الدفاع وزير "Donald Rumsfeld دلمسفيرا دونالد" تعليق عند اجملال ىذا يف نتوقفو  .العسكرية

 بعض فإن   ،احلرب ىذه يف :اإلرىاب على العادلية بوش إدارة حرب عن اجلدد الليرباليُت يف الصقور من وواحد

 ،نيويورك يف األخبار استوديوىات يف بل العراق شوارع أو أفغانستان يبال يف يكون ال قد حسما ادلعارك أكثر

    2أخر. مكان أيو  ،القاىرةو  ،لندنو 

  (.02أنماط وموارد القوة الناعمة والصلبة )الشكل الجدول أدناه يوضح     

 .76 ص سابق، مريع ،باكَت زلمود حسُت علي 8 مصدرال             

 قوة إذل صلبة قوة ىو ما حتويل ضرورية بل إمكانية النظرية ىذه أصحاب يعتقد العسكري اجلانب يف أما 

 فيها يتم اليت الكيفية على إعتماداً  الناعمة القوة توليد مصادر من مصدراً  تصبح قد العسكرية فالقوة ،ناعمة
                                                           

  .11، مريع سابق، ص القوة الناعمة وسيلة النجاح  في السياسة الدولية ،ناي يوزيف س  1
 .23ص  ،1113، ترمجة أمحد عبد احلميد نافع، مرايعة السيد أمُت شبلي، القاىرة، ادلركز القومي للًتمجة، مستقبل القوة ،يوزيف س ناي  2
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 يف يدتو  األَّن   األخرى ادلصادر مجيع بُت األقل تعترب الناعمة القوة توليد على قدرهتا أن   علم - إستخدامها

 الطبيعية الكوارثو  الرباكُتو  الزالزل حوادث يف ادلساعدة ياتعمل يف تستخدم كأن ؛- للحرب األساس

 عتداءاإل يتضمن ال الذيو  والسالم األمن لتحقيق الدفاعي هاقبش الدولة محايةو  عماراإلو  نسانيةاإل ادلساعداتو 

 الذكية القوة وىناك .القوة مصادر ستخداموا توظيف كيفية أو طريقة على توقفت فادلسألة بالتارلو  1.اآلخرين على

كما يرى يف  .متفاوتة بنسب والصلبة، الناعمة القوتُت بُت ادلزجو  توظيف على القدرة تعٍت ما غالباً  واليت أيضاً،

تعٍت استخدام األدوات اإلعالمية والثقافية من أيل األونة األخَتة احلديث عن ما يسمى بالقوة احلادة، واليت 

 التشويش وزرع البلبلة. وىي يف الغالب كلها أظلاط سلتلفة إلستخدام القوة.

في القوة الشاملة  يوضح المخطط أدناه طرق إساخدام وتوظيف مصادر القوة ىي التي تحدد نوعها الحقاً 

  (.03)الشكل 

 

 .77 ص سابق، مريع ،باكَت زلمود حسُت علي :المصدر

 ما غالباً  اليتو  اخلاريية السياسة حقل يف لكثَتا حتدث أن من الناعمة القوة مقاربة دتكنت حداثتها رغم

 يف الدراسةو  ىتماماإل عيتسًت  اليت النماذج من الكثَت ىناكو  ،وسيلةال ىذه عرب مكاسبها حتقيق من الدول مكنت

 ما كثَتاً و  ،الدولية العالقات سياق ضمن التفاعل إحداث يف خولةادل ىي الناعمة القوة أصبحت حيث ،اليوم عادل

                                                           
 .111-111، ص مريع سابق  ،علي حسُت باكَت  1
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 الكربى القوى دفع ما ،للتفاعل زلوريو  ياذب قطب إذل حولتهاو  .العراقيلو  ادلشاكل من الكثَت جتاوز إذل تدأ

 1 .الدولية العالقات حقل يف راأث من وػلدث دلا األسلوب ىذا تعميمو  يلعتف إذل

 الخارجية السياسة تحليل في البراغماتية المقاربة :الثاني المطلب

 إذل واقعية ذلك يف ىيو  ،كاسبادل حتقيق أيل من متاح ىو ما ستغاللإ على الرباغماتية ادلقاربة تعتمد

 زلظور بأي ذلك يف تعًتف ال وىي ،الدولة شؤون ترتيب يف الوضع ستغاللإ على تعمل حيث ،احلدود أبعد

 فرصلل قتناصإ وأن   على السياسي العمل إذل تنظرو  ." اذلدف حتقيق يف قيم الو  أخالق ال و"أن   سياسة تعتمدو 

 الواقع أن   تصور وفق فتتعامل ،اليوم صديق وأنً  على األمس عدو إذل تنظر ىيو  ،سبيالً  ذلك إذل ستطاعتإ مىت

 عليها يعود طرف كل مع تتحالف أن ؽلكن حيث انتقائية ليست حتالفاهتاو  .ادلعركةو  ،الساحة ػلدد من ىو

 يف معها كان من أو ،األمس كمستعمر خلفيات بينهما كان أو ،عقائدياً  معو اختلفت وإن حىت بالفائدة

 دائم. خالف

 ستخدمتإ الرومان وعند ،العمل ومعناه (Pragma) براغما اللفظ من مشتقة اللغة يف الرباغماتيةف 

 يطلق زلددة بصورةو  فهو الربامجاتية لكلمة صطالحياإل ادلعٌت أما .ادلتمرس هبا يقصدو  (Pragmatic) كلمة

 يد على تطورو  م(1656) بَتس ساندرس تشارلس يد على أمَتكا يف ظهرت اليت الفلسفية ادلذاىب أحد على

 ،النايح العمل إذل صاحبو قاد إذا إالً  غايتو يبلغ ال العقل" أن   ادلذىب ىذا يقرر .دوي ويون ييمس وليم

 بنتائجها إال   القضية صدق يقاس الو  .التجربة حتققها اليت الفكرة أي النايحة الفكرة ىي الصحيحة فالفكرة

                                                           
 .111ص  ،مريع سابق ،علي حسُت باكَت  1



 الخارجية للسياسة النظري والتأصيل المفاىيمي اإلطار     االول                الفصل

 
38 

 الشك تقطع اليت فهي ،فكرة أي قيمة حتدد اليت ىي ادلستخلصة الثمار أو النتائج أن   يعٍت ىذاو  ."العملية

 1امجاتية.رب ال ترى كما ،باليقُت

 نثروبولوييافاأل "لكانط "دراستو نتيجة بَتس ذىن يف Pragmatic الربامجاتية اصطالح نشأ وقد

 دلعرفتنا تكييف ىو الربامجاٌب فاألفق ،عملية أخالق فلسفة )ىي -بَتس يقول كما -كانط يراه دلا قاً طب الربامجاتية

 (pragmatic ) الربامجاٌبو  كانط عند (practicalالعملي) الفرقو  (3-1") أخالقنا على التأثَت يف العامة

 بَتس ندع العملي أما (apriori) أولية يعدىا اليت األخالقية القوانُت على ينطبق" كانط عند وأن   ىو بَتس عند

 وضع ىو لكذ من بَتس غاية كانت قدو  " التجربة تقبلو  اخلربة على تعتمد اليت والصنعة الفن قواعد على فينطبق

  2 ىو. يرده ماو  تتالءم واضحة تصورات

 األخرى الدول ىااتتبن اليت السياسية ادلدارس شأن شأَّنا طريقة ىي "بَتس" طرح حسب فالرباغماتية

 على تؤثر اليت احملصلة الثمارو  وادلنفعة غلابيةاإل النتائج على تركز اأَّن   وفلسفتها ،الرأمسالية(و  والواقعية )كادلاركسية

 الفرد هبا يشعر اليت فالفكرة ،حقيقي ويود شيء فلكل ،األخرى ادلعايَتو  والقيم األفكار من إغلايب بشكل سلوكنا

 حياة يف العملية ثارىاأ إذل بالقياس يكون الفكرة فتوضيح ،نساينإ عقل إنتاج ىو النشاطو  ،مشروعاً  تعد

 3نسان.اإل

 من للحياة وليس ،العمل دنيا يف نفعها مدى يف ماثلة احلقيقة إن   ييمس" "وليم يقول الصدد ىذا يفو 

 للحق ومقياس ،الزيفو  الصدق زلك ىي عدمها أو ادلنفعة عن تكشف اليت التجربةو  ،ادلنتج العمل إال   ىدف

 األوذل األمور عن النظر يصرف يالذ جتاهاإل ىي "ييمس" حسب الربامجاتيةو  .الشرو  اخلَت ومعيار ،الباطلو 
                                                           

، بَتوت، دار الفلسفة البراجماتية أصولها ومبادئها مع دراسة تحليلية في فلسفة مؤسسها تشارس ساندرس بيرسعلي عبد اذلادي ادلرىج،  1
 .15، ص 1116الكتب العلمية، 

 .11-11ص  ،السابقادلريع علي عبد اذلادي ادلرىج،  2
فرباير  25، ًب تصفح ادلوقع يوم https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/views، العربية، البراغماتيةزلمد بن صقر،  3

 .11:17، على الساعة 2020
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 أوضح قدو  .الوقائعو  والنتائج واآلثار النهائية األمور ضلو ببصره تجوي لكي ادلفروضة الضروراتو  وادلقوالت وادلبادئ

 اجلانب قيمة تؤكد اأَّن   يف النفعي ادلذىب مع تتفق اأَّن   يف منها القريبة الفلسفات ببعض الربامجاتية صلة "ييمس"

 اجملدية غَت التافهة وادلسائل اخلالصة اللفظية احللول سائر اً دائم حتتقر اأَّن   يف الوضعي ادلذىب مع تتفقو  ،العملي

 1. ادليتافيزقية يداتر التجو 

 صدق بقدرو  راتبالتصو  تبدأ اليت القدؽلة للفلسفة معاكسة فلسفة ابأَّن   الربامجاتية ديوي يون وصف كما

 أو حق ىناك ليسو  احلقيقة معٌت شربال على رضفي الواقع تدع فهي الربامجاتية أما .النتائج تكون التصورات ىذه

 :يقول حيث اتية(أد) مصطلح ديوي( منظور)يون من عليها يطلق قدو  ،الواقع على نفسها تفرض بتدائيةإ حقيقة

 2لديو. فعل أداة فالفكرة للتجربة، ووسيلة العمل أداة ادلعرفة إن  

 يف الفلسفة ىذه إليها توصلنا اليت النتائج معرفة ىو اإظل   فلسفة ةأي قيمة ختيارإل األوحد ادلعيار بأن   ىورأ

 القيمة أي ،اليومية حياتنا مشكالت تبديد يف بالفعل همست حد أي إذل نعرف حبيث ،العادية احلياة خربة مضمار

  3 الفلسفة. لتلك الوظيفية

 ما خالل من إال   فهاتعري أو ظاىرة تفسَت ؽلكن ال وأن   كون يف آنفا ادلذكورين الفالسفة كيشًت  حيث

 الفكرة ختضع دل ما وأنً  على الرباغماتيُت ينظر ىنا ومن ،بنتائجو مرتبط الشيء أصل عن السؤال أن  و  عنها يًتتب

 الرباغماتية أنً  بالذكر اجلديرو  .فرضية رلرد يبقى ذلك فإن   ،فعاليتها و صلاحها مدىو  متحاناإل و التطبيق إذل

 على النفعية ادلذاىب إذل نادلفكرو  ريعهايو  ،ادلثالية االجتاىات لكل صدمة نتيجة مبثابة ىو عتقادإو  كمذىب

 الدائمة. اللذة عن ثهاحب يف غَتىاو  الرواقية مثل اليونانية لفلسفةا مذاىب غرار

                                                           
 .112ص  ،أنور زلمد فرج مريع سابق  1
 .157ص ،البراجماتية عرض ونقدمنصور بن عبد العزيز احلجيلي،   2
 .113ص  مريع سابق، ،أنور زلمد فرج  3
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 ويدت قدو  ادلنهج يف يديد ومقال للعمل ...منهجاً  بل احلقيقة يف نظرية أو فلسفة ليست ىيو 

 النظرية وبُت ... للعادل التطورية النظرة بُت مجعها يفو  ،يهة من قتصاديةاإل السياسية ... الرأمسالية يف يةالرباغمات

 والثقافات األديان........ من اخلليط ىذا بُت ئقيةالعالو  األخالقية ادلشاكل حل ضلو يقهاطر  .... لو دينيةال

 التجربة عتمادىاإ خالل من ذلكو  يتماعيةاإلو  سيةالسيا الطموحاتو  والديانات واللغات واأللوان واحلضارات

 مصدرىا كان أياً و  احلقيقة ىذه كانت أياً  ىذاو  لصدقها كمقياس الفاعل والعمل احلقيقة معيار عتبارىاإب

 أما .... بدوَّنا فكر أو حياة تصور ؽلكن الو  ديوي( )يون قال كما ... للفكر أساسية نتيجة فالتجربة 1.كذلك

 2 معٌت. لو فليس إال  و  نتائج ذات جتربة إذل يقود أن بغل يقال أو يقدم ما كل أن دأك   فقد بَتس

 دفهب اإظل  و  يةعقالن أىداف إذل الوصول أيل من ليس أوالً  ادلعرفة إذل سعىن ضلن ،للرباغماتية النسبةبف

 تعترب حتياياتناإ تلبية أن   الرباغماتية تقول ىنا منو  ،احلياة يف أىدافنا لتحقيق فاعلية أكثر يراءاتوإ قرارات اختاذ

 8 مثل األخرى ادلبادئ من رلموعة إذل باإلضافة ،عرفةادلو  احلقيقة مفاىيم من أكثر وأساسية ضرورية

 ادلثاليون إليها دعا اليت ادلطلقة والقيم ادلثل الرباغماتية معتقدات من. 

 الدؽلقراطية.و  يتماعيةاإل القيم تطوير إذل تدعوو  نساناإل قوة أعلية على تركز 

 النشاط على القائم للتعلم األعلية من الكثَت تعطي. 

 3يتماعية.اإل التقاليدو  العادات وتعارض بالتعددية تؤمن 

 ىذهو  الوسائل بشىت نساناإل إليها سعىي اليت الغاية "البقاء على احملافظة" يعل على الرباغماتية وتقوم

 احلديث العصر يف الكربى القوى خاضتها اليت احلروبو  الصراعات من لكثَت األساسي ركاحمل ىي نفسها الفكرة

                                                           
م االيتماعية، يامعة كلية العلو   (،الفلسفةأطروحة الدكتوراه يف )، الفلسفة األمريكية بين الليبرالية والبراغماتية شارل بيرس نموذجا ،حًتش مسية  1

 .62ص، 1111_1111 وىران،
 .ادلريع نفسو 2  
، على 2020أذار   02، ًب تصفح ادلوقع يوم https://www.arageek.com، أراييكالبراغماتية.. تعريفها وفلسفتهااحلسامي، لبٌت  3  

 .11:15 الساعة
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 الشعوب إلحتالل الرباغماتيةو  الرأمسالية بُت الوثيقة لعالقةا أدت قدو  والرباغماتية ادلاكيافيلية للمبادئ تبنيها دبع

 الفرد مساعدة السياسي النظام ىدف أن   ترى األَّن   الدؽلقراطية الرباغماتية وتناصر االستعمار".. " مسمى حتت

 قدر-على فرد كل اشًتك إذا إال   ذلك إذل الوصول ؽلكن ال وأن   ترىو  ،تاماً  تطوراً  بنفسو النهوض و التطور على

 احقً  الدؽلقراطية غلعل الذي ذاتو الرباغماٌب للمعيار ختضع اأَّن   إال   .مصَتىاو  اعتومج سياسة تقرير يف -سعوو 

 1ادلنفعة. حلسابات ووفقا ،أخرى شعوب على حرصاً و  ،ادلسيحية( )البيضاء الغربية للشعوب

 يف اتَت التغي من الكثَت حتدث اليت اخلاريية بالسياسة فقط يؤمنون الرباغماتية أنصار فإن   ،ادلنطلق ىذا منو 

 ينتقدون وىم ادلثالية من الكثَت فيها ليس اليت النظريات سلتلف من اإلنتفاع ىو ىدفهمو  ،الدولية العالقات حقل

 يف يكمن الفشل أن   بذريعة الثانية العادلية احلرب ٍب األوذل العادلية احلرب قيام منع يف فشلت أن منذ األخَتة ىذه

 بُت السلمي شالتعاي لسياسة بكرادل َّنياراإل يف صورتو تجتل الذيو  ،يكون أن غلب مبا باإلؽلان فراطاإل

 كاحلروب هتماأطروح عن فيها فعواد ما كثَتاً  اليتو  ةدالبار  احلرب حالة العادل دخولو  ،الغريبو  الشرقي ادلعسكرين

 عملي َّنج ىي اإظل   اخلاريية السياسة يف الرباغماتية ادلقاربة أن   عتباروا .غَتىاو  لفراغا ملء سياسةو  ستباقيةاإل

 النظرية ادلسارات رافضاً  ادلنافع لتحقيق األفكار صدق لقياس التجارب إذل يستندو  تطبيقاتو، يف ادلسارات زلددو 

  2. ادلباشرة ادلنفعة لتحقيق التجربة نتائج ؼلدم ما ردبق إال   الفكر مباىية يهتم وال للمستقبل وؼلطط التطبيقية، غَت

 ىو ما حتقيق يف اخلاريية السياسة هبا ستنجدتإ اليت احللول كأبرز الرباغماتية عتبارإ ؽلكن عليوو 

 ةالغلب أن   العادل عرف حينما ،ادلاضي القرن اتيتسعين بعد تأكد الذي األمر ،التقليدية ادلثالية عن بعيداً  مستهدف

 سودي لكي الدورل القانون على عتماداإلو  السياسة أخلقة إذل يدعو كان من حتواءإ يف ماٌبغاالرب  للفكر كانت

 عن ثةو ادلور  ةالدولي البيئة تقويض بذلك نعٍتو  ،الدورل النظام طبيعة َتيتغ يف الرباغماتية صلحت حيث .العادل

                                                           
  .11:15 ، على الساعة2020أذار  03، ًب تصفح ادلوقع يوم /https://al-sabeel.netموسوعة السبيل ،البراغماتيةاحلسٍت،  ىبر   1
 .31مريع سابق، ص  ،صباح كزيز  2
 



 الخارجية للسياسة النظري والتأصيل المفاىيمي اإلطار     االول                الفصل

 
42 

 الرباغماتية ادلقاربة أنصار خرج حيث ،الباردة باحلرب يعرف ما ةيَّنا عقب القطيبو  يديولويياإل الصراع

  .اآلن السائدة اخلاريية السياسة مبادئ من مبدأ إذل تحتول ٍب منو  ،مناوئيهم ضد كمنتصرين

  الخارجية السياسة تحليل في الدور قترابإ :الثالث المطلب

 اجلزئية نظرياتال من بعض يعتربهو  اخلاريية السياسة أدبيات يف تستخدم اليت ادلفاىيم من ىو الدور قًتابإ

 يعمل فهو .تصوراتو  توقعات حتكمها الفواعل أو وليةالد الوحدات أن   فكرة ػلمل ىوو  ،الدولية العالقات يف

 القضايا على لتأثَتا يف ىام دور لدولةل ن  بأ عتقاداإل حيث من ،الدولية البيئة يف القرار صانع اتيسلوك تتبع على

 اخلاريية السياسة توييو يف الفع  و  ىام عضو كوَّنا وقناعتها احلاكمة القيادة على كثَتاً  ويركز ،قليميةاإلو  الدولية

 .التعاوين أو ادلنازعاٌب بشقيها األىدافو  الدوافع طبيعة حسب وىذا ،الوظائفو  األدوار من رلموعة لخال من

 إذل إضافة ،البيئةو  العرق عامل خالل من تصورىا بٍتت اليت روبولويياثنباأل كثَتاً  ىتمإ الدور أن   األمر حقيقةو 

 اخلاريية. نساقاأل أو للدولة الداخلية نساقاأل حسب تتم العمليةو  .ادلتاحة مكانياتاإل

 دراسة على الًتكيز كان حيث ،روبولويياثناألو  يتماعيةاإل العلوم حقل إذل الدور قًتابإ ظهور ويريع

 يف بأدوار يقوم نساناإل أن   على قائم تصور خالل من عامةً  اجملتمعو  يتماعيةاإل احلياة داخل الفرد سلوكات

 الدور واقع من "العصبية"فعر   عندما "خلدون "ابناحلديث يتماعاإل علم دلؤسس األول سهاماإل فكان 1.اجملتمع

 داخل بعض مع بعضهم األفراد عالقات تنظم إيتماعية رابطة":ابأَّن   ،اجلماعة عن الدفاع يف بو تقوم الذي

 بعضها عالقاهتا ،البادية يف ادلتساكنة للمجموعات اخلاريية العالقات تنظيم موايهة قوة أو دفاع ورابطة ،القبيلة

 بدراسة يهتم الذي لمبالع الدور نظرية (Bruce Bidleبيدل) روسب يصفو  2الدولة". مع عالقاهتاو  بعض مع

                                                           
، كلية (مذكرة مايستَت يف دراسات مغاربية) ،االمغرب نموذجتونس و  :السياسة الخارجية الجزائرية تجاه دول المغرب العربيتاك، فمهدي  1

 .14 ص ،1111-1111بسكرة،  _زلمد خيضريامعة  احلقوق والعلوم السياسية،
 ،"اقتراب الدور في الفعل السياسي" وتطبيقاتو على مدنية ىونج كونج في ممارسة الضغط السياسي ،نادية عبد احلميد علي 2 

http://arabprf.com/?p=2325 ، 11:15 الساعة، على 2020أذار  08ًب تصفح ادلوقع يوم.  
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 وتفسَتىا السلوكيات تلك تنتج اأَّن   متنوعة عمليات معو  معينة ظروف ضمن األشخاص دتيز اليت السلوكيات

 1.اعليه تؤثرو 

 حول منظم فهو ،للفرد الكامل التوييهي النسق من قطاعا ؽلثل :وبأن  بارسونز" "تالكوت ويعرف كما

 دور مع التفاعل ىذا حتكم اليت القيمو  ادلعايَت من خاصة رلموعة يف مندمجو  ،التفاعلي بادلستوى ادلرتبطة التوقعات

  2ادلتكاملة. السلوكياتو  التفاعالت من رلموعة تشكل وارأد عدة أو

 بعض حاول يتماعيةاإل احلياة يف الفرد سلوك حتليل يف الدور نظرية حققتو الذي النجاح من نطالقاً إو 

 إذل الدور مفهوم نقل ًب فقد .الدولية العالقات حقل إذل نقلهاو  لسياسيةا الظواىر دراسة يف هبا ستعانةاإل الباحثُت

 عن تعرب الدولة أن   عتبارا على ،األخرى الفواعل من رلموعة ضمن كفاعل الدولة دور لدراسة السياسة رلال

 أدواراً  بوصفها الدول سلوك بدراسة هتتم السياسي ادلنظور من الدور فنظرية .خاريي سياسي سلوك ضمن إرادهتا

 هبا تقوم اليت الرئيسية الوظائف من رلموعة ىو الدورو  .الدورل السياسي ادلسرح يف الوحدات هبا تقوم سياسية

  3اخلاريية. سياستها أىداف حتقيق إطار يف ذلكو  ؛طويلة زمنية فًتة عرب اخلارج يف الدولة

 العادلية احلرب بعد ،الدورل النظام يف أثرىاو  الدول إدارات يف " الشخصية "عامل دراسة أعلية برزت فلقد

 ،ليٍتموسو  ،ىتلر لينُت، بسمارك، )نابليون، الزعامات و القيادات من رلموعة ظهرت أن بعد ذلكو  ،األوذل

 على كبَتة َتاتيتغ إحداث إذل قراراهتا أدت اليت .( غَتىمو  ،َّنرو ،تيتو ،ويلسون ،ديغول شارل ،اورَّنز أي ،ستالُت

                                                           

 .31-31مريع سابق، ص  ،صباح كزيز 1 
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، (مذكرة ادلاسًت يف دراسات أمنية يف ادلتوسط)، السياسة الخارجية الجزائرية اتجاه النزاع في ليبيا ،سهام مقراين 2 

 .12، ص1114 – 1113أم البواقي، _يامعة العريب بن مهيدي
أذار  11ًب تصفح ادلوقع بتاريخ  ،/https://political-encyclopedia.org ، ادلوسوعة السياسيةفي العالقات الدوليةنظرية الدور  3 

  .0016: على الساعة ،2020
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 يف الدور نظرية اتإثراء برزت ىنا منو  إغلابيا أم سلبا ذلك كان سواء ،الدول بُت العالقات علىو  ليةالدو  الساحة

 1السياسي. النفس علمو  ،يتماعياإل النفس علمو  الشخصية الدراسة رلال

 عبارة كانت اليتو  1751 عام "ىولسيت" دراسة نشر بعد اخلاريية السياسة تأدبيا يف مرة ألول ظهرتو  

 للدولة ييةاخلار  فاتالتصرّ  أن   فكرة على فيو وركز ." اخلاريية السياسة يف الوطنية األدوار "مفهوم بعنوان مقال عن

 2الدورل. النظام يف الدولة ودور ىوية حول القرار صانع ػلددىا اليت ادلعتقداتو  التصورات على قائمة

 إذل نظر حيث ،الدولية العالقات يف الدور قًتابإ لتوظيف كلياً  إطاراً  (Holsti) ىولسيت طرح كما

 أو التصورات حتددىا كما رييةاخلا السياسة أدوار أداء عن تعرب زلققة أو فعلية كأدوار أفعاذلاو  الدولة قرارات

 تتم اليت مصادرىاو  للدور اآلخرين توصيفاتو  دوذلم أدوار عليو تكون أن نبغيي دلا القرار لصانع الذاتية اإلدراكات

 وضعية ضمن دوماً  األفعالو  السلوكيات تتمو  اخلاريية أو الداخلية البيئة نع النابعة ادلعطيات من مجلة تأثَت حتت

 كال فوعر   حيث 3.االيتماعي ادلركز دلفهوم كبديل النسبية قدرهتا على ادلبنية الدولة مكانةو  الدور توصيفات نظام

 السلوكياتو  والقواعد لتزاماتاإلو  للقرارات العامة لؤلنواع القرار صناع "تعريفات:بأن و ( (kal Holstiىولسيت

 أو الدورل النظام يف سواء مستمر أساس على تؤديها أن دولة أية على ينبغي اليت الوظائفو  ،دوذلم عن تصدر اليت

  4."الفرعي قليمياإل النظام

 السياسات يعواض تصورات":وأن   على الدور مفهوم عرف فقد Steven Walker _الكر و ستيفن أما

 ادلعنون مبقالو ىولسيت طرحو الذي ادلوضوع نفس ستيفن تناول قدو  5."الدورل النظام يف دوذلم دلناصب اخلاريية

                                                           

أذار 11 ًب تصفح ادلوقع بتاريخ   ،http://www.ahewar.org/debat/show ،احلوار ادلتمدن ،نظرية الدور ومفهومهابشَت النجاب، 1 
 .0013:، على الساعة 2020

 .12مريع سابق، ص  ،سهام مقراين2 
 .32مريع سابق، ص  ،صباح كزيز 3
 .مريع سابق ،نظرية الدور في العالقات الدولية 4
 .مريع سابق ،نظرية الدور في العالقات الدولية 5 
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 "( National Conception And Systemic Outcomes ) النسقية النتائجو  القومي الدور ب"تصورات

 السياسات واضعي تصورات ابأَّن   وحسب تعرف اليت الوطنية األدوار مفهوم إذل تطرق حيث 1757 عام الصادر و

 الوظائفو  لتزاماتاإلو  القرارات من ىامة أنواع تصوراتال ىذه تشملو  ،الدورل النظام يف دوذلم ""دلناصب اخلاريية

 الدور قًتابإ حول كتب ما كل جبمع قام حيث مستمراً  لكراو  ستيفن ىتماما ليبقى .الدولية ادلواقف هبذه ادلرتبطة

 Role Theory And Foreign 1 اخلارج السياسة حتليلو  الدور نظرية بعنوان 1765 عام بكتا يف

Policy Analysis . إطار يف لدورا مفهوم ستعمالإ يف نوعية نقلة من أحدثو دلا ىامة مريعية يعترب الذي 

 . اخلاريية السياسة ٍب منو  الدولية العالقات

 تأكيد أو رابط عملية إذل خالذلا من توصلوا أساسية أسئلة على قًتاباإل أصحاب أحباث دتحورت قدو 

  :يف تتمثل اليتو  اخلاريية السياسة لتحليل نظري كإطار قًتاباإل صحة مدى

 اخلاريية؟ دوذلم أدوار حول اخلاريية السياسة صانع إدراكاتو  الدور تصورات مصادر ىي ما -1

 دوذلم أدوار حول اخلاريية السياسة صانع إدراك فيها تكونو  تنشأ اليت الظروف طبيعة ما -1

 اخلاريية؟

 اخلاريية؟ الدولة نشاطات برامج على اخلاريية السياسة زلددات عوامل تأثَت -1

 ذلذه الفعلي التطبيق مع اخلاريية بالسياسة ادلتعلقة سًتاتيجياتاإلو  الربامج توافق مدى ما -2

 2.الربامج؟

 النظام مستوى على الدولة تلعبها اليت األدوار من رلموعة طرح على الدور قًتابإل العملي تطبيق يقتضيو 

 أن الدولة على ينبغي اليت واراألد أي دلكانةا أو تامكاناإل أو ،الظروف تفرضها اليت األدوار سواء قليمياإل

                                                           

 .15مريع سابق، ص  ،مهدي فتاك1 
   .مهدي فتاك، مريع سابق  2
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 وىذا .العادل لدول اخلاريية السياسة حتليل يف بالغة أعلية الدور قًتابإ يكتسبو  ،أدائها إذل حتطم أو تؤديها

 الدول ىذه يف اخلاريية السياسة يف القرار لصانع دراكياإلو  ادلعريف باإلطار يتعلق الدور ممفهو  أن  إذل     يعود 

 1قليمية.اإل السيطرة مقومات دتتلك اليت أو القوة متوسطة للدول قليميةاإل بالسياسة األمر يتعلق عندما خصوصاً 

 ادلعطيات حتليل على عتماداً إ ذلكو  ،الدول أدوار توقع باالمكان أصبح وفإنً  الدور نظرية ستخدامإل نتيجةً و 

 حتديد إذل يقود وىذا ،Role Sources الدور مصادر تسمى اليتو  لديها ادلتوفرة احملددات حول تالبيانا و

 .The Role Perception 2 (Walker 1987 ) توصيفوو  الدور

 زلورية وظائف من رلموعة عن يعرب بل ،ىدف أو سلوك أو قرار رلرد ليس الدور أن   القول ؽلكن عليوو 

 ة8يرئيس يوانب ثالث مراعاة منها يتطلب ىذاو  ،معينة زمنية فًتة يف الدولة هبا تقوم

 لنفسها توصيفها من انطالقاً  ىذاو  ،بدقة حركتها رلال ورسم الدولية العالقات يف مركزىا حتديد -1

 ىل تويهها يتحدد ومنو ( صغرى-قليميةإ - كربى - )عظمى تنتمي لالدو  من خانة أي ضمن

 .؟ عادلي أم قليميإ

  .اخلاريية سياستها دوافع ضبطو  حتديد -1

 ىذا تقييم تستطيع حىت الدور ذلذا أدائها نتيجة وحتدث أن ؽلكن الذي َتيالتغ حلجم توقعها -1

 3األداء.

 

                                                           
 .12مريع سابق، ص  سهام مقراين،  1
  .بشَت صلاب، مريع سابق2 
 .مريع سابق ،نظرية الدور في العالقات الدولية 3
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 الدولية بيئتها اجتاه للدول يةاخلاري السلوكيات فهم على ساعدت الدور نظريةف تقدم ما على وبناءاً 

 حول القرار صانع بو يشعر الذي قتناعاإلو  قناعاإل عامل خالل من إال   يتحقق ال الدور أن   عتبارإلو  . 1قليميةاإلو 

 حتقيق اهب تستهدف حسابات ىو اخلاريية السياسة بو تقوم فعل كل يعل شلا ،األدوار ىذه لعب يف بلده قدرات

 ىؤالء. استشرافو  رؤية من قدر أكرب

 : ولاأل الفصل خالصة

 من اخلاريية للسياسة النظريو  ادلفاىيمي طاراإل من كل لضبط زلاولة كوَّنا يف ولاأل الفصل أعلية تربز

 من الظاىرة تقريبب يسمح ورصت ضعو  سبيل يف ةالنظري ادلقاربات دلختلف أعلية تعطي اتر مرب  بعث خالل

 إيقاع ضبط يف اخلاريية السياسة أعلية مدى إلدراك قابلة ثيةحالب ادلادة يعلو  ،ترتييبو  حتليلي بأسلوب ،القارئ

 قدرهتمو  القرار صانعي اتيسلوك هبا يقصد اليتو  ،اتيالسلوك سلتلف تفسَت يف ادلساعلة كذاو  .الدولية العالقات

 ،النزاعات حصول يف سبباً  تكون ما غالباً  ىيو  ،الفواعل تعًتض اليت ادلعقدة اتالوضعي مسارات تغيَت على

 السياسة مفهوم مع ادلشًتكةو  ادلشاهبة فاىيمادل ثحب مع .استثنائي إطار يف أو قتصاديةإ أو كانت عسكرية

 سلتلف إذل ولاأل الفصل تطرق كما ،بينها فيما تعاونو  توافق إحداث مكانيةإ مع ،اً يسلوك أو اً بنيوي سواء اخلاريية

 رسم يتم أساسها على واليت ،أعليتها ومدى وخاريية داخلية أو وبشرية طبيعية سواء اخلاريية السياسية زلددات

 .للدول اخلاريي للسلوك ادلفسرة النظرية ادلقاربات أىم وكذا ،ما لبلد اخلاريية السياسة وتوييو

                                                           
 .ادلريع نفسو 1
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 :تمهيد

أفَّ أي ـبرجات سياسية  انطبلقًا منعلى تكييف سياستها اػبارجية  قطر عملت من الزمن لفًتة طويلة

اليت و  ،بتجاذباهتا وتقاطعاهتا السياسية ةوقع غَت مضموف العواقب يف بيئة كاػبليج العريب اؼبعروف يبكن أف يكوف ؽبا

ا من السياسيوف  يصنفها كوَّنا إذل جانب   ،التهديدات األمنيةذات اؼبستويات العالية للمخاطر و  اؼبناطقعلى أَّنَّ

سرائيل اليت إحىت و  ،السعوديةو  ،يرافإو  ،قليمية كًتكيااإلسواء بُت القوى الكربى أو القوى  شديدة التنافسمنطقة 

يضاؼ إليها  ،طاقوياً لعادل ا شريافلكوف اؼبنطقة تشكل وذلك  ،سعو اؼب أمنها القومي سياؽ تدرج اؼبنطقة يف

العادل بالطاقة كمضيق  منها تزودياليت غبيوية ا اؼبائية اؼبمرات أىم للتحكم يف الذي يؤىلهاسياسي اعبيو  موقعها

مدمرة كاغبرب  حروباً  شهدتاؼبنطقة  كوفىذا إذل جانب   .غَتىمو  ،خليج العقبةو  ،باب اؼبندبو  ،ىرمز

ختارت الدولة إق لمن ىذا اؼبنطو  .2003حرب اػبليج الثانية و  1991حرب اػبليج األوذل و  ،العراقية-يرانيةاإل

حجم  التوفيق بُت سًتاتيجية تعمل علىإطبعت بو سياستها اػبارجية وفق  براغماتياً  سياسياً  َّنجاً قطر غَتة لصا

ق بُت ىذه التوفييف  يصعب من مهمتهاما ىذا و  ،للمنطقة اؼبشهد السياسي حساسيةو  مكانات اؼبتاحةاإل

ؾبلس التعاوف  إلتزاماهتا كبو قرارات وـبرجات تكبلها جهة هي منف .واألىداؼ اؼبسطرة اعبيوسياسية ؼبتغَتاتا

يف إطار  زبفى على أحد، ومن جهة أخرى طموحاهتا اليت ال تكاد ًا فيوباعتبارىا عضوًا مهمًا وأساسي اػبليجي

تلعب دوراً مهماً وفق رؤية باعث َّنضتها الشيخ ضبد وىي يف ذلك  ،تكرس هبا ىذا الطموحضماف مكانة لسعيها 

للحكم الراشد واعبودة السياسية يف منطقة تعج باألنظمة  ر كنموذجيف التسويق لقطيوماً  تواىنبن خليفة الذي دل ي

او ، شموليةال وعلى ىذا األساس مت تقسيم الفصل  .مؤثر يف سياسات اؼبنطقةؿبوري و  لتحوؿ إذل فاعلل مؤىلة أَّنَّ

ومدى  ،جيوسياسياً أنبية اػبليج ، باإلضافة إذل إذل مبحثُت، يتناوؿ اؼببحث األوؿ دراسة عامة حوؿ الدولة القطرية

أما اؼببحث الثاين فيعاجل السياسة اػبارجية القطرية من حيث  .على سلوكها اػبارجيتأثَت اؼبتغَتات اإلقليمية 

 .ألىداؼ اليت تصبو إذل ربقيقهاوا األدوات،السمات، 
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 الجيوسياسي الواقعالدولة القطرية بين التأسيس و  :المبحث األول

هتدؼ الدراسة يف ىذا اؼببحث إذل رصد وربليل أىم اؼبتغَتات اإلقليمية ومدى تأثَتىا على توجهات 

موقعها،  قطر من حيث دولة تقدًن حملة عامة عنالسياسة اػبارجية لقطر، وىي معادلة صعبة استلـز األمر فيها 

وأنبيتها  ،وكذا طبيعة منطقة اػبليج .باعتبارىا ؿبددات داخلية إخل…اؼبادية والبشرية نشأهتا وإماكيانتها

 .اعبيوسياسية اليت ألقت بظبلؽبا على اؼبشهد السياسي للمنطقة

 لمحة عامة عن دولة قطر: المطلب األول

اؼبوقع اعبغرايف ىو من  "أفَّ :نابليوف بونابرت والذي يقوؿ عنو  ،شارة إذل اؼبوقع اعبغرايفيف البداية ينبغي اإل

 ،عادياً  أو موقعاً  متميزاً  سًتاتيجياً إسواء أكاف اؼبوقع اعبغرايف للدولة  ديعَّ حيث  ."يصنع السياسة اػبارجية للدولة

من أىم العناصر الداخلية اليت تؤثر  ،غَتىاقتصادية و إقدرات متع بو الدولة من موارد طبيعية و إضافة إذل ما تت

ستغبلؽبا لو بالشكل متبلؾ الدولة ؼبوقع مهم واإ يث إفَّ ح ؛بدرجة كبَتة يف تشكيل التوجهات اػبارجية للدولة

رى لتحقيق تستطيع بواسطتو الضغط على الدوؿ األخيضفي على سياستها اػبارجية قوة وفاعلية و اؼبناسب 

 1العكس صحيح.أىدافها و 

ىي و  ،اطسحاألعوه و اشر و  حالوؿ ا شبو جزيرة تتبعها ؾبموعة من اعبزر أنبها جزرعلى قطر قبد أَّنَّ  اً وتطبيق

ىي على شكل كف أقرب إذل و  ،(شرقاً 50. 15بُت خطي الطوؿ)و  (مشاالً 36. 34بُت دائريت) فلكياً تقع 

وربيط هبا اؼبياه من الشماؿ والشرؽ  ،الشكل اؼبستطيل يتجو مشاال من شبو اعبزيرة العربية إذل قلب مياه اػبليج

بالنسبة و  ،ومن اعبنوب اؼبملكة العربية السعودية، ىا من الغرب خليج سلوى وفبلكة البحرينكما وبد    ،الغربو 

حيث  ؛ها مفتوحة على اػبليج العريب مباشرةسواحلو  ،دولة االمارات العربية من أبوظيبللجنوب الشرقي فتحدىا 
                                                           

 .61 – 60ص ،2016 ،1ط ،العريب للنشر والتوزيع ،القاىرة ،أعداء …وتغير السياسة الخارجية، حلفاءقطر  ،عرفات علي جرغوف 1
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أما اعبزء اعبنويب من الساحل  ،بُت إيراف الواقعة على الضفة الشرقية للخليج العريبها و تفصل مياه اػبليج بين

أما الدوحة  ."الدواىُت"دوحة يعرؼ باسم ، و "جنوب العديد " فيدخل يف يابس شبو اعبزيرة العربيةالشرقي لقطر 

  :1اعبغرايف لقطرفيما يلي خريطة توضح اؼبوقع و ، فهي عاصمة الدولة القطرية

 (.40خريطة تبين الموقع الجغرافي لدولة قطر )الشكل        

 rldwide/8150wiki.com/wo-https://ar الرابط الموسوعة العربية للمعلومات، :المصدر    المصدر

ن اعبزء الرئيسي من ببلد العرب اليت سبتد ممربع و كيلو مًت   11437در حبوارل ساحة قطر فهي تقم فيما ىبصو 

ترتفع األراضي مسطحة و  بشكل عاـ فإفَّ و  .كم عند أعرض نقطة  80عرضها و كيلو مًت   160بلغ طوؽبا حوارل يو 

الكثباف الرملية على طوؿ الساحل الشرقي لشبو جزيرة وسبتد الشواطئ و  2.مًت عند أعلى نقطة ؽبا 110دبقدار 

منها كثرة  ،تتميز تضاريس قطر بالعديد من الظواىر اعبغرافيةو  .مسيعيدو  خور العديدنطقيت خاصة يف م ،قطر

اؼبنخفضات اليت يغلب وجودىا يف باإلضافة إذل ظاىرة األحواض و  ،اػبلجاف اؼبنتشرة على الشواطئو  األخوار

                                                           
 .61ص  ،اؼبرجع السابق ،عرفات علي جرغوف 1
  21:00.، على الساعة 2020أذار  15مت تصفح اؼبوقع يـو ، /https://www.qga.com.qa/ar،نبذة عن دولة قطر 2
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حيث تعد  ،السليميومن أنبها مناطق اؼباجدة والشحانية و  ،سم الرياضإيطلق عليها الوسط و مناطق الشماؿ و 

تعد اؼبناطق اعبنوبية ها النباتات الطبيعية و ى يف الببلد من أخصب اؼبواقع اليت تكثر فيالوسطاألراضي الشمالية و 

يكوف معتداًل يف و جاؼ وحار خصوصًا يف الصيف،  وىي تتمتع دبناخ صحراوي 1.الشرقية صحراء رملية قاحلة

 .، مع تسجيل ندرة يف اؼبياه اعبوفيةشتاءال فصل

حسب جهاز التخطيط  2020فرباير  قد بلغ عدد السكاف يف قطر حىتبالنسبة إذل تركيبتها السكانية،فو 

مليوف نسمة أما نسبة  1995175نسبة الذكور  وصلت فيها .نسمةمليوف  2.782.106اإلحصاء القطري و 

ستمد اؽبيكل السكاين القطري باألساس مقوماتو من إقد و  2.مليوف نسمة 692696حوارل  كانتاإلناث ف

حيث يبكن القوؿ  ،خصائصهميف حجم السكاف و  كبَتاً   عامل اؽبجرة يلعب دوراً  يتضح أفَّ و  ،ىجرة قبلية رئيسية

من العرب واألسيويُت  غَت متجانساً  نسيجاً  الوافدوفيبثل و  ،نصف السكاف قطر من غَت مواطنيها يف األصل بأفَّ 

الوطٍت يف العنصر ضع مسانبة اتو  :نبابعدين مهمُت يف ىذا األمر و  ىناؾ غَت أفَّ  ،األوروبيُتعدد من واألفارقة و 

 البلذبانسالثاين فهو  أما البعد ،ؾباالت اإلدارة غَت مباشرةيعمل اعبانب الوطٍت يف التملك و  الدخل القومي حيث

عديدة لظواىر دل تكن معروفة قبل  خطاراً أالتقاليد وبمل يف العادات و  البلذبانسو  ،فةبُت الطوائف اؼبختلاللغوي 

 3ذلك يف اجملتمع القطري.

فدت ىذه القبائل من الكويت و قد و  ،أما السكاف األصليوف لدولة قطر فينحدروف من قبائل عربية ـبتلفة

رز فيما بينها عشَتتا آؿ األب، و من بٍت عقوب تتفرع ىذه القبائلو ، 1780عاـ  الربإذل شبو جزيرة قطر عن طريق 

                                                           

 ،2012 ،1ط وف،ية للعلـو ناشر بالدار العر  ،بَتوت ،التطبيق على نموذج قطرالوطنية النظرية و تكوين السمة الدبلوماسية العامة و  ،نواؼ التميمي1 
 .62 – 61ص
، 2020أذار  17مت تصفح اؼبوقع يـو ، https://www.psa.gov.qa/ar/Pages/default.aspxالقطري، موقع جهاز التخطيط و االحصاء 2 

 :00.19 على الساعة
يف الدبلوماسية  اؼباجستَترسالة ) ،والقضية الفلسطينيةالسياسة الخارجية القطرية تجاه القطرية تجاه بلدان الربيع العربي  ظبَت الرنتيسي،ؿبمد 3 
 25.، ص2013 ،جامعة األقصى أكاديبية الدراسات العليا، ،(العبلقات الدوليةو 
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اؼبعاضيد الذين ىم بطن  من ىي فرعو  ،فيهم نفوذاً و  تعد قبيلة آؿ ثاين أكثر القبائل رجاالً و  ،آؿ جبلنبةخليفة و 

من أصوؿ إفريقية قطريُت التنحدر نسبة صغَتة من و  ،لعرب من ساحل إيرافاكما قدـ بعض اؽبولة   ،آؿ عليمن 

ا كانت دبرحلة السيادة العثمانية رغم أَّنَّ  األوذل تتعلق :تأثرت قطر يف تكوين بناءىا التارىبي دبرحلتُتقد و  1.سوداء

نصف البدأت بصورة غَت رظبية خبلؿ  اليت باغبماية الربيطانيةالثانية تتعلق و  1917. سنة إظبية وإنتهت سيادة

نتهت بإعبلف وا ،خبلؿ اغبرب العاؼبية األوذل أصبحت رظبية بعد رحيل األتراؾو  ،األوؿ من القرف التاسع عشر

تعاقب على حكم شبو  1995حىت  1850و خبلؿ الفًتة من أنَّ  يذكرو ،1971ستقبلؿ لدولة قطر عاـ اإل

تشكل قطر صاحبو صراع بُت القبائل العربية اؼبنتشرة يف   أفَّ ويرجع اؼبؤرخوف  2.اعبزيرة القطرية عدة شيوخ آؿ ثاين

ة اليت حاولت مد نفوذىا من وىابيالركة اغبمن اعبانب األخر و  ،البحرينو مارات العربية اؼبتحدة حاليا ً اإلكل من 

ديٍت  هحيث كاف الصراع ظاىر  ،باؼبملكة العربية السعودية اآلفحائل إذل كافة اؼبناطق اجملاورة ؼبا يعرؼ قبد و 

كما شهدت   .طماع الفارسية يف ىذه اؼبنطقة اغبيويةىي مد النفوذ كبو اػبليج العريب مع ؿباولة كبح األ توحقيقو 

 الذي انتهى فيما بعد إذل تربع القبائل الكربىو  ،ؽبا حيوياً  قطر صراع القبائل الكربى اليت يبثل شرؽ اعبزيرة نفوذاً 

 لياً االدوؿ اؼبعروفة ح تحيث تشكل ،آؿ راشدو  ،آؿ خليفةو  ،آؿ ثاينو  ،آؿ مكتـوو  ،مثل آؿ َّنياف على العرش

 عماف.عربية اؼبتحدة والبحرين و المارات اإلمن 

 ،قرابةال ،تعترب قطر إمارة ذات نظاـ حكم وراثي على أساس صلة الدـ اغبكم، وخبصوص طبيعة نظاـ

استمر الوضع كذلك إذل حُت و  ...إخل من أسرة آؿ ثاين مع غياب مشاركة شعبية يف عملية صنع القرار.النسبو 

جتماعية اإلصبلحات السياسية و ضمن سلسلة من اإل 2003أجريت عاـ  شعبيةستفتاءات اعتماد الدستور يف إ

عقب إنقبلب أبيض على  1995منذ تسلم مقاليد السلطة يف عاـ  اليت اعتمدىا األمَت ضبد بن خليفة آؿ الثاين

                                                           
كلية األداب   ،( يف دراسات الشرؽ األوسطَترسالة ماجست) ،السياسة الخارجية القطرية في ظل التحوالت السياسية العربية ،منذر أضبد زكي شراب 1

 .16ص ،2014 ىر،جامعة األز  ،نسانيةوالعلـو اإل
 .21ص ،مرجع سابق رنتيسي،ؿبمد ظبَت ال 2
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و اؼبادة الثامنة ىو ما نصت عليو  .ليصبح بعدىا نظاـ اغبكم  وراثي دستوري والده الشيخ جاسم بن ضبد آؿ ثاين

يف ذرية ضبدبن خليفة بن ضبد بن عبد اهلل بن جاسم من و  ،يف عائلة آؿ ثاين .وراثي حكم الدولة :من الدستور

ذل من بن ينتقل اغبكم إإفإف دل يوجد  بن الذي يسميو األمَت وليا للعهد.كم إذل اإلاغبتكوف وراثة و  ،الذكور

كما أكد ذات  1.يف ىذه اغبالة تكوف وراثة اغبكم يف ذريتو من الذكورو  ،للعهد لياً يسميو األمَت من العائلة و 

 سبلـ.دينها ىو اإل، و قطر ىي دولة عربية مستقلة ذات سيادة الدستور على أفَّ 

ذبارة اللؤلؤ لكن الدولة يقـو على الصيد و  كاف قديباً   ، فقدقطر قتصادي لدولةفيما يتعلق بالوضع اإلو 

مارة يف اإلازدادت أنبية و  1938يف عاـ  كتشافها ألوؿ بئر نفطيإقتصادىا بعد إعرفت قفزة نوعية ىامة يف 

كتشافها لكميات ىائلة من الغاز الطبيعي خبلؿ السنوات األخَتة ما جعل الدولة تتمتع إبعد الدولية سًتاتيجية اإل

فاالرتفاع اؼبطرد يف  ،بَتةحتياطي مارل ىاـ نتيجة مداخيل الغاز اليت مكنتها من بناء شبكة استثمارات دولية كإب

ـ قتصادي خبلؿ عاإحيث سجلت قطر أعلى مبو  2الغاز كاف لو عائدات ضخمة للدولة القطرية.لنفط و أسعار ا

قد سجل مبو و  ،الغاز الطبيعي أكثر من نصف عائدات اغبكومة القطريةفيما شكلت صادرات النفط و  2012

حيث بلغ كما تتمتع قطر بأعلى دخل للفرد يف العادل  3.يف السنوات األخَتة نشيطاً  تطوراً  القطاع اػباص يف قطر

قبازات القطرية إذل تعزى أسباب ربقيق اإلو  .2019ألف دوالر يف سنة  166متوسط دخل الفرد يف قطر حوارل 

ؤسسات الدولة متطوير و  ،ستغبلؿ األمثل لثروة الببلداإلنتاج النفط و إسًتاتيجية اليت تبنتها الدولة لتطوير اإل

ىي عبلمة و  ،ستثماراتاجمللس األعلى لئلو  ،التطوير العمرايناألشغاؿ والتخطيط و لسياحة و ل عامةوإنشاء ىيئات 

                                                           
 :00.20، على الساعة 2020أذار  19مت تصفح اؼبوقع يـو ، https://www.aljazeera.net، موسوعة اعبزيرة ،الدستور القطري 1
 .64 – 63ص ،مرجع سابق ،صباح كزيز 2
 31.ص ،مرجع سابق ،منذر أضبد زكي شراب 3
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ىذا ويعترب  1إشعاؿ روح اؼبنافسة.فساح اجملاؿ أماـ القطاع اػباص و إكذلك قتصادي و مهمة لتحديث النظاـ اإل

 .الرياؿ القطري العملة الرظبية لدولة قطر

ا يف يف حيث تبقى عاجزة عن  ،ؿبدودة القدرات يف ىذا اجملاؿو  فتيوتزاؿ دولة  مااجملاؿ العسكري  حُت أَّنَّ

ال تزاؿ يف ظل ما شهدتو و  أمنياً  تقع يف منطقة يعتربىا الكثَتوف ىشة ضباية ؾباؽبا اغبيوي وضماف أمنها كوَّنا

فضبل عن كوف اؼبنطقة بؤرة للعديد من  ،توترات حادة تصل إذل حد اغبروبنطقة من نزاعات و اؼبتشهده 

تفاقيات عسكرية مع إلبراـ قطر إلضرورة إذل ات دعستايف ظل ىذا الوضع األمٍت اػبطَت ، و اإلرىابيةالتنظيمات 

قطر سنة  فتستضاإحيث  ،تركيا إلقامة قواعد عسكرية داخلهاؿ كالواليات اؼبتحدة األمريكية و ض الدو عب

-يرانيةرب اإللعديد حبجة ضبايتها من اغبااؼبعروفة بقاعدة األمريكية يف اؼبنطقة  العسكريةالقواعد  أكرب 1991

 2014.قاعدة تركية جديدة سنة  ةتبعتها باستضافأ ،العراقية سابقاً 

 سياسية لمنطقة الخليج العربياألىمية الجيو  :المطلب الثاني

فها اليت عرَّ و  ."سياسيةدبفهـو "اعبيو  اإلؼباـ أوالً  ،سياسية ؼبنطقة اػبليج العريبدراسة األنبية اعبيو  تستدعي

لطبيعية حيث ترسم اؼبظاىر ا ،"دراسة عبلقات األرض ذات اؼبغزى السياسي :اكر كارؿ ىاوشهوفر على أَّنَّ فاؼب

 ىو ما أكد عليو رجل الدولةو  2."سياسي الذي تتحرؾ فيو اغبوادث السياسيةطار اعبيو لسطح األرض اإل

ىنا يظهر لنا و  ،لسياسةلالدائم العنصر الوحيد و  ةاعبغرافييف  ، حيث يرى(Besmarck)السياسي بسمارؾ و 

يف العادل من حيث  واضحاً  مبوذجاً أسًتاتيجية ؼبنطقة اػبليج العريب الذي يعد اإلأنبية اػبصائص اعبغرافية و  جلياً 

منطقة )الذي أطلق تسمية  ريف(فَتجوضح ذلك ) .ةيالسياسو ية قتصاداإل العامل اعبغرايف على اجملتمع و تأثَت

على اؼبنطقة البينية اليت ىي جغرافيا بينية دبوقعها بُت القوى العاؼبية  (Zone Cruchالتصادـ رتطاـ و اإل
                                                           

 .شراب، مرجع سابق أضبد زكي منذر 1
 31.ص ،2015 ،1ط ،اؼبركز العريب لؤلحباث ودراسة السياسات ،التحديات _الميادين _السياسة األمنية الجزائرية المحددات ،ريامنصور ػبض 2



 السياسة الخارجية القطرية في سياق بيئة إقليمية متغيرة          الفصل الثاني                   

 

 
56 

ىي و  ،درجات متفاوتةبالربية نتقاؿ ذبمع بُت الضفة البحرية و ابيئتها منطقة سبثل تلك اؼبنطقة بطبيعتها و  .الكربى

)فَتجريف( تلك اؼبنطقة  من مث أرض اؼبعركة فيما إذا حدثت بينها وقد حددجبهة تصادـ و  سًتاتيجياً إ

نبية منطقة اػبليج على ىذا فبا يثبت بشكل تطبيقي أو  ،جعلها تشمل الوطن العريب دبا فيو اػبليجسًتاتيجية و إلا

كذلك وضمن اىتمامات الدوؿ الكربى و  ،سًتاتيجية يف العادلإلىذا ما جعل اؼبنطقة من أىم اؼبناطق او مر الزمن 

 1الصراعات الدولية.و  عاتامن احملاور األساسية للنز  ؿبوراً و  ،الدوؿ النامية

يقع اػبليج العريب حيث ولتوضيح أكثر ينبغي اإلشارة إذل موقع اػبليج العريب وما يكتسيو من أنبية بالغة، 

ىو و  .العراؽ مشاالو  ،خليج عماف جنوباومضيق ىرمز و  ،شرقاً إيراف و  اعبزيرة العربية غرباً  بُت شبوقارة آسيا  غرب

نبا منطقة اليابسة اؼبعرب عنها و  ،طبيعياً و  سياسياً و  قتصادياً إعلى شكل ذراع حبري يتكوف من منطقتُت متصلتُت 

اؼبسمى اؼبنطقة اؼبائية اؼبمثلة باؼبسطح اؼبائي و  ،2كم  2476000تبلغ مساحتها و  ،بدوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي

يبتد اػبليج العريب من ـبرج شط العرب يف و  ، 2كم  100233اػبليج العريب الذي غطى مساحة مقدارىا  

شرؽ إذل مضيق ىرمز يف اعبنوب الشرقي عند دائرة  °48خط طوؿمشاال و °30 الشماؿ الغريب عند دائرة عرض

دولة ست دوؿ ىي ؾبلس التعاوف اػبليجي" من تتكوف منطقة اػبليج العريبو  ،شرقاً  °56خط طوؿو  °26عرض

 .دولة الكويت" ،سلطنة عماف ،دولة قطر ،اؼبملكة العربية السعودية، فبلكة البحرين ،مارات العربية اؼبتحدةاإل

ميل من جزيرة مسند حىت  500من مدخلو يف خليج عماف عرب مضيق ىرمز مسافة  العريب جغرافياً اػبليج  يبتدو 

تبلغ مساحتو يراف و إجنوب غرب بة اعبزيرة العربية و شمتداد ىامشي ضحل لبحر العرب يقع بُت إشط العرب وىو 

                                                           
أطروحة الدكتوراه يف عبلقات دولية و دراسات ) ،السياسات اإلقليمية واإلستراتيجيات الدوليةإشكالية األمن في منطقة الخليج بين  ياسُت حشوؼ، 1
 .7ص ،2017_2016 ،بسكرة _رضيخجامعة ؿبمد  ،(سًتاتيجيةإ
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د أدىن كم إذل ح  340يًتاوح عرضو بُت حد أقصى حوارل و ، كم  990طولو حوارل و  2كم   100.233حوارل 

 1.يراين عادةً قرب اعبانب اإل يكوف عميقاً كم  يف مضيق ىرمز و   55من 

( 40خريطة للخليج العربي ) الشكل 

 

 /https://www.marefa.org :على الرابط متوفر خرائط منطقة الخليج، المعرفة، :المصدر

سم منطقة اغبزاـ أو اغبافة إتيك يبولا يطلق عليو علماء اعبيو م عربية يفتقع دوؿ اػبليج ال وبالتارل

Rimland،  الغزو الربتغارل منذ لذلك و  .أنبيتها عبلقات القوة بُت القوى الكربى يف العادلواليت ربدد بتأثَتىا و

بدأت منطقة اػبليج ربظى بأنبية كبَتة على  1507اصطدامو بالقوة البحرية العمانية يف عاـ ؼبنطقة اػبليج و 

ستعمارية جنوب شرؽ أسيا بالنسبة إذل صبيع القوى اإلدية و لشبو القارة اؽبن إجبارياً  إذ شكلت فبراً  ؛الساحة الدولية

لكن أنبية اؼبنطقة تزايدت بشكل . إذل الربيطانيُتصوال ً بالربتغاليُت و  سيا بدءاً اأور األوروبية الطاؿبة للسيطرة على 

ن سلعة ذبارية إذل وؿ النفط مإذ رب؛ مث أثناء اغبرب الباردة ،كتشاؼ النفط يف فًتة ما بُت اغبربُتإستثنائي بعد إ

                                                           
 .08ص ،2016 ،اؼبستقبلية الدراسات ؾبلة، "تطبيق نظرية العمق االستراتيجي والقوة الشاملة على أمن دول الخليج العربي"،وبي بن مفرح الزىراين 1
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يف  سًتاتيجياً إتًتكز أنبية اؼبنطقة و  1973.خباصة بعد اغبظر النفطي العريب عاـ و  ،سًتاتيجيةإسلعة سياسية و 

 فَّ إ .قليميسياسي على اؼبستوى اإل ثقلقتصادي على مستوى العادل و إ-الوقت الراىن يف ما سبثل من ثقل طاقوي

  حتياط العاؼبي من الغاز يف اؼبنطقة يشكل حافزاً من اإل %23العاؼبي من النفط و حتياطيمن اإل  % 54وجود 

 للسبب نفسو تتزاحم القوى الكربى للحصوؿ على نفوذ أو تأثَت فيها فضبل ً و  ،مستقبلهاىتماـ بأمنها و لئل كبَتاً 

  1.مهماً  سًتاتيجياً إ اً ىرمز الذي يعد شريان عن اىتمامها بتأمُت طرؽ نقل النفط منها خاصة عرب مضيق

يف  برميل يومياً مليوف  84الطلب العاؼبي على النفط سيزداد من  تشَت تقارير وكالة الطاقة الدولية إذل أفَّ و 

ال يبكن حباؿ التغاضي يف ىذا السياؽ عن أنبية و  2030مليوف برميل يوميا يف عاـ  116إذل  2005عاـ 

ثنُت إسبلكاف  قطريراف و إاؽ الطاقة فكل من ىيمنة اػبليج العريب على أسو فبا يعزز من  ،الراىن)الغاز( يف الوقت 

            ."حىت صارت تكٌت ب" ؿبطة العادل للوقود " أو "اػبزاف الطاقوي للعادل 2.حتياطات الغازإمن أكرب ثبلثة 

اؼبنطقة ؽبا أنبيتها  فإف   ،ثروات باطنيةمنطقة اػبليج العريب من موارد و  باإلضافة إذل ما تتمتع بوو 

لتقاء طرؽ اؼبواصبلت بُت القارات إحيث يبثل اػبليج نقطة  ،إذل سبيز موقعها اعبغرايف سًتاتيجية اليت تعود أيضاً اإل

كذلك أحد وبا" فهو يرتبط دبضيق ىرمز وخليج عماف وباب اؼبندب والبحر األضبر و ور أفريقيا و إآسيا و "الثبلث 

منطقة  يتضح أفَّ و  ،التجاريةأنبيتو من الناحيتُت العسكرية و  لو حيوياً  مائياً  من ىنا يعد فبراً و  ،يط اؽبنديأذرع احمل

سًتاتيجية إسًتاتيجية مرتكزة على العديد من األبعاد اليت ذبعل منها منطقة ذات مكانة إاػبليج العريب تتمتع بأنبية 

طبيعة اؼبناخ السائد يف اؼبوقع اعبغرايف و  كما أفَّ   ،على أمن اػبليجيًتتب األمن العاؼبي و  ،يف نظر الدوؿ الكربى

اؼببلحة والنقل اعبوي بُت الشرؽ ستغناء عنو غبركة من الصعب اإل رئيسياً  منطقة اػبليج قد جعل منها طريقاً 

                                                           
لمؤسبر السنوي الثالث ؼبراكز األحباث ورقة مرجعية ل، السياسة واإلقتصادات في ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية :دول مجلس التعاون الخليجي 1

 1_2. ص ،2014 العربية، اؼبركز العريب لؤلحباث ودراسة السياسات،
، الركن األخضر ،لمنطقة الخليج العربياألهمية اإلستراتيجية  ،ورمنىشاـ  2

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=13053 ، 30:17 ، على الساعة2020أذار  24مت تصفح اؼبوقع يـو. 
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مليوف  21من  أكثر مضيق ىرمز يبر بو يومياً اصبلت بُت قارات العادل القدًن و عن كوَّنا طريق اؼبو  فضبلً  ،الغربو 

سًتاتيجي الكبَت ما بُت مساحة للفراغ اإل كذلك أصبحت منطقة اػبليج جاذبة للعمالة الوافدة نظراً   .برميل نفط

وخاصة التداعيات األمنية  ،تداعيات سلبية على اجملتمعات اػبليجية وىذا نتج عنو  ،منطقة اػبليج وتعداد السكاف

 1لتنمية.لليست أداة ها العمالة الوافدة أداة هتديد و اعتربت فيالثقافية إذل الدرجة اليت و  قتصاديةاإلو 

 ،وسطها قارات العادل القدًن ) آسياوت،هبما اؼبنطقة تعمترث التارىبي اللذاف تاإلالزخم اغبضاري و  زيادًة عن

تعترب أماكن  _الشرؽ األدىنكن احمليطة هبا _الشرؽ األوسط و ا ماألباإلضافة إذل و  فهي أيضاً ، فريقيا(إ أوروبا،

النجف  ،يرانيةمدينة قم اإل ،بالسعودية اؼبدينةكمكة و   ،للديانات السماوية بطاً همو  مقدسة ألكثر من  مليار نسمة

 .قيامة بفلسطُت...إخلالالقدس وكنيسة  ،كرببلء بالعراؽو 

 ، يرانيةاإل _العراقية اغبرب ،يرانيةالثورة اإل :العقود األخَتة أحداث مهمة جداً يف شهدت منطقة اػبليج 

 ،نفصاؿ يف صبهورية اليمنحرب اإل، العراؽحرب ربرير الكويت من  ،حتبلؿ اعبيش العراقي لدولة الكويتإ

حتواء اإلالسياسة األمريكية الناصبة عن تبٍت سياسة  ،البحرينة يف اؼبملكة العربية السعودية و ضطرابات األمنياإل

 ،دولة اإلمارات العربية اؼبتحدة حوؿ اعبزر الثبلثيراف و إاػببلؼ بُت  ،يرافإألمريكي اؼبزدوج لكل من العراؽ و ا

 2اػببلفات اغبدودية بُت دوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي.

 

                                                           
 .12ص ،مرجع سابق ،وبي بن مفرح الزىراين 1
 ،1997 ،العدد التاسع ،واإلقتصاد اإلدارة لكية العملية اجمللة ،"التحديات األمنية لدوؿ ؾبلس األمنية لدوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي" ،صاحل اؼبسفرؿبمود  2

 .09ص
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رباد اإلا الواليات اؼبتحدة األمريكية و نبو  أنذاؾكما تركزت اؼبنافسة على منطقة اػبليج بُت القطبُت العاؼبُت 

 1أوائل التسعينيات من القرف العشرين .يت وقعت بُت أوائل اػبمسينيات و لالسوفييت خبلؿ فًتة اغبرب الباردة ا

 ويبثل األوؿ معسكرين، إذل ، وانقسامهادوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي تباين وجهات نظر باإلضافة إذلىذا  

رغم كوَّنا إذل مصر  إضافةً مارات والبحرين اإليضم السعودية و  والثاين ،الكويت وإذل حد ما سلطنة عمافقطر و 

تأخر مصر  سرائيل مع تسجيل إيراف وتركيا و إقليمي بُت كل من طبيعة التنافس اإل دوف نسياف ،من خارج اجمللس

كذا عملية تقسيم و  ،قضايا منها اغبرب السوريةبسبب أجندات و  زاد اػببلؼ كثَتاً قد و  .قليمية عن ذلكإكقوة 

 قطر دل زبفي نواياىا يف منافسة روسيا حوؿ مد الغاز ىذا باإلضافة إذل أفَّ  ،ستفادة من غاز اؼبتوسط شرقاً إلا

ؿ دخوؿ الصُت اؼبسرح من خبل يبثل اعبانب األكرب من الصراع. وأخَتاً الذي  ىوو  ،الطبيعي إذل أوروبا عرب تركيا

 ؼبشروعها .ؾبلس التعاوف اػبليجي منصة متقدمة واليت جعلت من  ،مشروعها طريق اغبرير اعبديد

لعب لىلها والذي يؤ  ،سًتاتيجي اؽباـ ؼبنطقة اػبليج العريباؼبوقع اإل ىذه الدراسة يتضح جلياً  خبلؿ ومن

سياسات وهبعل  ،وإيراف ،وإسرائيل ،وسط الكبَت الذي يشمل تركيايعرؼ بالشرؽ األؼبا دوار يف التأسيس ىم األأ

اؼبؤشرات السياسية أف َّ  إذلىذا باإلضافة  .دواراأليم ستق الةحاغبسباف اؼبنطقة يف  تأخذ يفر الكبا بلعبُتال

مراكز متقدمة يف ىذا  وخليج ودولللسيكوف  ىلصداـ القادـ بُت القوى الكرب ا وليتيكية تدعم فكرة أفَّ باعبيو و 

ألسباب متعددة  ىذا و  ،يف خارطة اؼبنطقة بَتاً ك  اً َت العقود القادمة القريبة ستشهد تغي وتتوقع الدراسات أفَّ  .الصراع

ومشكلة البدوف اليت تؤرؽ  ،اتدكقلة الزيا  الديبغرايفالنمو  كذا اػبلل يفو  ،قضية الساعة تعدقضية اؼبياه اليت ك

رادهتا إاليت تريد فرض و عض القوى الكربى يف اؼبنطقة بطموحات تسجيل مع  ،صانعي القرار السياسي يف اؼبنطقة

 .السياسية واإلسًتاتيجية 
                                                           

العدد الثالث  ،اإلنسانية والدراسات الوثائق مركز ؾبلة ،"دراسة جيولوليتيكية :قليمي لدول مجلس التعاون الخليجيالنظام اإل"،عبد الرضبن آؿ ثاينفهد  1
 290.ص ،2001عشر 

 



 السياسة الخارجية القطرية في سياق بيئة إقليمية متغيرة          الفصل الثاني                   

 

 
61 

 قليمية على السياسة الخارجية القطرية أثر المتغيرات اإل :الثالثالمطلب 

 آؿ ثاين األمَت ضبد بن خليفة وصوؿمعخاصةً  ،اؼبتغَتات اليت شهدهتا منطقة اػبليجؤلحداث و للقد كاف 

تصورات تتطلبها اؼبرحلة  وفقاألثر البالغ يف إعادة صياغة السياسة اػبارجية لقطر  إذل سدة اغبكم يف قطر

القوى اإلقليمية  و  ،شتداد التنافس بُت القوى الكربىإالتموقع وسط ظروؼ بالغة التعقيد ظبتها  تعٍتاليت و  ،اعبديدة

تية امار إلدوف أف ننسى الطموحات اليت شكلتها التوجهات ا ،اؼبملكة العربية السعوديةو  ،إيرافو  ،تركياو  ،كإسرائيل

 اليت جعلت منطقة اػبليج تعيش نفساً  ،اتسًتاتيجي وسط ىذه التجاذبإسعى إذل إهباد بديل اليت تو  ،يف اؼبنطقة

 الثانية.بعد حرب اػبليج األوذل و  جديداً 

بُت القوى  التنافس يف اؼبنطقة خاصةً  ةفاؼبنطقة تشهد مستويات عالية من التهديدات اليت تنجم عن حد

مكانيات اإللى ؾبموعة من األوراؽ السياسية و السيطرة ع ضمنياً  حسبناليت و ، (Proximityالكربى بالوكالة )

العراقية اليت أتت على  _بُت دوؿ اؼبنطقة كاغبرب اإليرانية كارثيةاؼبنطقة ظهور حروب  حيث عرفت  ،اؼبادية

 أفَّ  ؤماً لدين إذل عقود للوراء. ويرى اؼبراقبوف األقل تشابا أرجعت السنوات يقاؿ أَّن   08اليابس يف مدة األخضر و 

ما حرب اػبليج و  ،بُت بلداف اؼبنطقة اليت تبحث عن مكانة ؽباللتنافس احملمـو  نظراً  ،ىناؾ بوادر غبروب أكرب

 ،يرانيةإو  ،سرائيليةإو  ،وصينية ،روسيةو  ،فق أجندات أمريكيةىزات يراد ؽبا ترتيب اؼبنطقة و  إال   2003و 1991

ستنزاؼ مقدرات اؼبنطقة يف شكل حروب خاطفة اؼبراد منها كبح إأف تدفع مرة أخرى إذل  حاليت من اؼبرجو  ،تركيةو 

ة اليت هتدؼ إذل يرانيإلسًتاتيجية اإلباإلضافة إذل اؼبتغَتات اليت تشهدىا الرؤية ا ،قليميةصباح بعض القوى اإل

وقياـ حزب اهلل يف كل من لبناف والعراؽ واغبوثيُت يف اليمن  ،وما تدخلها يف سوريا ،ػبمينيةاتصدير الثورة 

بؤرة إذل عن ربوؿ اؼبنطقة  فضبلً  .صورة ؽبذا الفكر إالَّ  ؛شرؽ اؼبملكة العربية السعوديةالبحرين و ضطرابات او 
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هة يراين من جاإلالتنافس السعودي و  ،سرائيلي من جهةيضاؼ إليها الصراع العريب اإل ،رىابيةللتنظيمات اإل

 قليمي أكرب يف اؼبنطقة.إنزعتها كبو لعب دور و  اإلماراتيةعن التوجهات السياسية  عبلوةً  .أخرى

قطر دولة بُت و  ،البحرينمنها بُت قطر و  ،قليمية مع جَتاَّنادولة قطر الكثَت من اؼبشكبلت اإل عانت قدو 

ارة بحيث طالبت البحرين دبلكية الز ارة( ببرزت )مشكلة الز  1937يف عاـ و وبُت دولة قطر والسعودية  ،أبوظيبو 

بقيادة  ـ1783يف عاـ  انطلقوامنها و  ،ألمريف شبو جزيرة قطر حيث كاف حكمها ربت آؿ خليفة يف بداية ا

حتبلؿ اإلقبحوا يف ربريرىا من و  ،سيطروا على البحرين)ؿبمد فاتح( و بخليفة اؼبلقب ارة ؿبمد آؿ بحاكم الز 

ىذا كلو ضمن و  1.ارة فبا أدى إذل إثارة النزاعبلز ضم الشيخ عبد اهلل آؿ ثاين حاكم قطر ا 1937يف عاـو .يرايناإل

 ،1920عاـ آؿ سعودما قبل حرب اعبهراء بُت الكويت و سياسية منذ اؼبائج بالصراعات اعبيو تاريخ اإلقليم 

تاريخ ب مروراً  ،الربياػبفجي ويت على حقلي نفط الدرة البحري و إذل اػببلؼ السعودي الراىن مع الك وصوالً 

أبو موسى عاـ يراين عبزر طنب الكربى وطنب الصغرى و اإلحتبلؿ إلصل إذل ذروتو باحافل باػببلفات اغبدودية و 

كما كاف لقطر ذبربة مريرة من الصراع اغبدودي مع   1990.حتبلؿ العراقي للكويت عاـ اإلو   1971.

أدت إذل سيطرة السعودية على منطقة  ،سكة اػبفو سم معر إب عرؼ1992صل إذل صداـ مسلح عاـ و  ،السعودية

 2فوس اغبدودية.اػب

حىت تتمكن من اغبفاظ على بقائها يف بيئة عامة  شأَّنا شأف الدوؿ الصغرى مثل قطر وبالنسبة إذل دولة

تعمد بالضرورة إذل طريقُت ال  Self –helpعتماد على الذات اإلووبكمها مبدأ اؼبصلحة و  ،ظبتها الفوضى

غبماية نفسها من  Band waganing يف إطار عبلقة تبعية ،االنضواء ربت جناح قوة كربىإما  :ثالث ؽبما

أكرب إما الدخوؿ يف ربالفات مع قوى أخرى ؼبواجهة هتديدات قوة و  ،ؽبا يف منطقتها خرى سبثل هتديداً أقوة 

                                                           
 79.ص ،2010 ،التوزيعدار اؼبناىج للنشر و  ،األردف ،(8442_9191) عاصرتاريخ قطر الم ،مفيد الزيدي 1
 .9-8ص ،2017سبوز /يوليو ، 27العدد  ،عربية سياسات ؾبلة "،ار األزمةبختاالدبلوماسية القطرية و "،نواؼ التميمي 2
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عندما دخلت يف عبلقة  2011- 1971يف فًتة  فعلت قطر األمرين معاً  ويف اغبقيقة،Balancing.  منها

مث عندما دخلت يف عبلقة ضبائية مع  ،شاهالخاصة بعد سقوط نظاـ  ،تبعية مع السعودية غبماية نفسها من إيراف

لعديد بعد اكية يف قاعدة َت استضافتها قوات أمو ،1992الواليات اؼبتحدة األمريكية بتوقيعها اتفاقية دفاعية عاـ 

يف  مث عندما ربولت لتصبح "عضو غَت رظبي " ،ضغوطاهتامُت نفسها من هتديدات السعودية و لتأ 2002عاـ 

شتد عليها بعد الغزو إؼبوازنة الضغط السعودي أيضا الذي  2011-2006ربالف "ؿبور اؼبقاومة " يف الفًتة 

 2003.1األمريكي للعراؽ عاـ 

األثر البالغ على توجهات السياسة اػبارجية لقطر واسًتاتيجية صناع القرار قد كاف للمتغَتات اإلقليمية ف

بعد انقبلب "أبيض" على ، 1995سدة اغبكم يف يونيو إذل " مع وصوؿ الشيخ "ضبد بن خليفة آؿ ثاينو  .فيها

أو على كما سبق اإلشارة أبيو عمل األمَت اعبديد على تغيَت التوجهات القطرية سواء على اؼبستوى الداخلي  

يبهد ؼبرحلة ـبتلفة يف تاريخ الببلد تتميز  وا منو أنَّ ظن  اؼبستوى اػبارجيمع ما أحدثو من تغَت على اؼبستوى الداخلي 

 2طموحو الشخصي ذباه ببلده.قراراهتا دبا يتوافق مع رؤيتو و  زباذإيف ستقبللية قطر يف سياستها و إب

ربقق ؽبا قتصادية و اإلتؤمن ؽبا مصاغبها السياسية و شطة حيث تبنت النخبة اعبديدة سياسة خارجية ن

قد و  Anti-Statuqueكانت رؤية القيادة اعبديدة ذات منحى تغيَتي   .قليمي مؤثرإطموحها يف القياـ بدور 

تفادة القصوى من مقدرات سإلقتصادية اليت ذىبت يف اذباه اإلاكما يف السياسة اػبارجية و   ،عبلـاإلبرز ىذا يف 

أصبحت سياسة قطر  1995منذ عاـ  ،ىكذاػبدمة أجندة السياسة اػبارجية و  توظيفهاوثرواهتا الطبيعية و الببلد 

 ،قبل ىذا التاريخو  ،حاجاهتا األمنيةقليمية و إلطموحات قيادهتا او  ،اػبارجية تعكس بوضوحها مصاغبها الوطنية

                                                           
 08.ص ،2017أيلوؿ /سبتمرب  28،العدد  ،عربية سياسات ؾبلة،"النخبة يف مواجهة اعبغرافيا :سياسة قطر اػبارجية" ،بلفبمرواف ق 1
 . 75ص ،مرجع سابق ،وفععرفاف علي جر  2
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ذاتو سعت الدوحة بصورة حثيثة إذل بناء يف الوقت و  1.قطر دل يكن ؽبا سياسة خارجية خاصة هبا يبكن القوؿ إفَّ 

بعض دوؿ االرباد و  ،"الواليات اؼبتحدة األمريكية "مثلعبلقات متينة مع القوى الكربى الفاعلة يف اؼبنطقة 

ات يف َت ما أقدمت عليو من تغي حيث تدرؾ الدوحة أفَّ  ،أي هتديدات خارجية منسرائيل غبماية أمنهاإو  ،األورويب

ىو ما يتطلب و  ،من التعامل مع قطرعتادت على مبط إقليمية إغَت مقبوؿ لدى أطراؼ  أمراً  يعد سياساهتا

 2عسكرية كبَتة.قتصاديةو إبناء شبكة عبلقات لبراط يف ربالفات دولية و اإل

فتتاحها مكتب غبركة طالباف إبعد  أيضاً  مسانبات دولية ؽباً  كاف  دل تكتف قطر جبهودىا العربية بلو 

 األفغاينلتسهيل اؼبفاوضات بُت اجمللس األعلى للسلم  اؽبامة واشنطن بالوسيلةوصفتو  ،2013يف جواف  األفغانية

التوقف عند نقطة ىامة يف ملف العبلقات الدولية لدولة قطر حيث اعترب ووجب اإلشارة و  3.وفبثلي حركة طالباف

تفاقيات كامب ديفيد سنة إالعلنية منذ لدوؿ اػبليجية افتح مكتب ذباري إلسرائيل بالدوحة سابقة يف سياسة 

 .لدوؿ اػبليجية األخرىاقد جرت على منواؽبا فيما بعد سلطنة عماف مث و  ،1978

طر لؤلذروة النشاط السياسي القطري كما مثلت ذروة التحدي  2013و  2011الفًتة بُت عامي  لتمثل

غبماية دل ذبد نفسها يف  طلباً  ،حلفائها النظرية يف تفسَت سياستها اػبارجية حبيث رفضت قطر الوقوؼ يف ظل

ستفادة منها لتغيَت الوضع اإلالشارع العريب الذي مثلت انتفاضتو فرصة حاولت قطر حاجة إليها يف ظل فورة 

متناعهم عن إكما رفضت القبوؿ بوصاية خصومها مقابل . Statusqueالسياسي العريب القائم منذ عقود 

 .إرادة اعبمودَت و يرادة التغإمتداد اؼبنطقة بُت إا من يبلك اليد العليا يف صراع كبَت على إذ باتت تعتقد أَّنَّ  ،هتديدىا

 ،إذل درجة التدخل العسكري يف ليبيا دولياً و  قطر سياسة خارجية مستقلة فاعلة ونشطة إقليمياً تبعت إ ،عليو اً بناءو 
                                                           

 . 20ص ،مرجع سابق ،مرواف قببلف 1
-https://www.politics، سًتاتيجيةاإلللدراسات السياسية و ؼبوسوعة اعبزائرية ا ،م الوساطة القطرية 89و  84الدبلوماسية القطرية في القرن  2

dz.com ، 00:17، على الساعة 2020أذار   25مت تصفح اؼبوقع يـو. 
 ،2014جواف  ،العدد اغبادي عشر ،القانوفو  السياسة دفاتر ؾبلة "،التمددء الثورات العربية بُت الًتاجع و ري يف ضو لقطقليمي ال الدور اإلبمستق" ،فاطمة مساعيد 3

 36.ص
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مد مرسي يف اؼبارل لنظاـ الرئيس ؿبلسياسي و وتقدًن الدعم ا ،سوريةكل أشكاؿ الدعم لفصائل اؼبعارضة ال  تقدًنو 

خبلؿ ىذه الفًتة دل تقرر قطر دعم التحوؿ الديبقراطي يف العادل العريب فحسب بل ىيمنت على اػبطاب  مصر،

متحولة بذلك إذل فاعل رئيس  ،قامت بدور رئيس يف ربديد خياراتوو  ،السياسي العريب اؼبعارض يف دوؿ الثورات

لقد  .سرائيلياإل _عن ساحة الصراع العريب فضبلً  ،ليبيامن سورية إذل مصر و  ،يف ساحات مركزية يف العادل العريب

نكفاء اليت عاشتها نظم اغبكم العربية التقليدية للمضي يف القياـ بدور أساسي إلااستغلت قطر حالة اػبوؼ و 

تناضل من أجل مة كانت يف حالة دفاع عن النفس و ىتماـ بردود أفعاؿ أنظاإلف قليمية من دو اإلعلى الساحة 

 1بقائها.

مع  ،َتات اليت حدثت يف منظومة السياسة اػبارجية لقطريتفهم طبيعة التغ منفبا سبق ذكره ال بد  انطبلقاً 

ا قناعة من صناع القرار إمب  و  .فعل فقط ةرد ؾبرد تليس اسجل أَّنَّ يكما   ،أىم الدوافع اليت عجلت هبذه التوجهات

مكانيات تدفع يف اذباه لعب دور أكثر من ؿبوري على الصعيد إالبلد من  وكوف ما يبلكبالسياسي يف ىذا البلد 

حساس إلضع خط سياسي أو َّنج براغمايت ينطلق من او باإلمكاف و اليت ربولت إذل قناعة أنَّ و  ،الدورلقليمي و اإل

مع تبٍت الكثَت من القضايا التقليدية  .خطى الفعل السياسي التقليدي إذل ما ىو أوسعيت ريادياً  بإمكانية لعب دوراً 

ة الدبلوماسية أكرب باغبقيتأثَتات السياسة اػبارجية و  أفَّ  يف قطر يعتقد صناع القرار السياسيكما ،ما ىو مستجدو 

 .من عسكرة اؼبنطقة

 مقومات السياسة الخارجية القطرية  :المبحث الثاني

السياسة اػبارجية القطرية قد أوجدت لنفسها ما تنفرد بو عن  يتضح أفَّ  ،من ـبتلف اؼبعطيات اً نطبلقإ

فبا  ،األىداؼو والسمات  إذل األدوات ذلك بل يتعدى ،مكانيات فقطسياسات دوؿ اؼبنطقة ال من حيث اإل

                                                           

 .08_09ص ،مرواف قببلف مرجع سابق1 
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أبعد من ذلك من منظور و  .يسمح بإرساء تقاليد ذبعل من دولة قطر تتعاطى مع ـبتلف القضايا يف اؼبنطقة

ليحوؿ كل ذلك الزخم إذل ـبرجات تسمح لقطر بالتموقع حياؿ كافة  ،تصور واقعي براغمايت هستشرايف يبيز إ

 ذبعلها من الثوابت.و  ،تبناىا وسط ىذا احمليط اؼبتغَترؤية القطرية كإسًتاتيجية تالبالتارل و  .القضايا

 سمات السياسة الخارجية القطرية :المطلب األول

أفضل وسيلة اؼبطلب رصد واستنباط أىم السمات اليت تتميز هبا السياسة اػبارجية لقطر، و  ىذا سيتم يف

قناعتهم هبذا مدى إدراؾ صناع القرار السياسي و كذا و  ،تتبع مسار سياستها اػبارجية تكوف من خبلؿلذلك، 

يف ؾبموعة من السمات الرئيسية  حصرىايبكن  اليتو  ،1995 سنة بعد الدراسة على فًتة ماىذه تركز و  .الدور

 ما يلي:أنبها 

 :البراغماتية_9

السياسة اػبارجية  هبمع معظم الباحثُت الذين حاولوا فهم ودراسة السلوؾ اػبارجي الدولة القطرية بأفَّ 

يف توجيو سياستها اػبارجية .  رئيسياً  قد لعب ىذا اؼببدأ دوراً و  .بشكل أساسي من الرباغماتيةستوحاة و مالقطرية 

ىي تعكس التقييم الدقيق ؼبصاحل و  ،وتعترب الرباغماتية يف اغبقيقة ظبة أساسية تتميز هبا السياسة اػبارجية القطرية

وىي زبضع  ،جتماعياً إو  سياسياً  كاً ا الدوؿ اليت تشهد حر سيما داخل يديولوجية الإلعن التأثَتات ا داً بعي ،الدولة

ربديد ذباىاتو و إستشراؼ اوؿباولة  ،قليميإلكما ترتبط الرباغماتية بدراسة ميزاف القوى ا  .اػبسارةت الربح و غبسابا

 1موقع الدور القطري ووزَّنا ضمنو.

                                                           
جانفي  ،العدد الثامن ،لؤلمن اعبزائرية اجمللة "،أىداؼ ثابتة _من الوساطة إذل التدخل أدوار متغَتة :الربيع العريباػبارجية القطرية و السياسة " ،العابد شعيب 1

 259.ص ،2016
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نبلي مذىبها اغبيديولوجيتها السلفية و إبشكل واضح يف فصلها التاـ بُت وتتجلى ىذه السمة من جهة و 

من و  .ركات اؼبناىضة فيهااغبدعم و ،بُت تقييم مصاغبها يف الدوؿ اؼبعنيةو  ،الذي يقضي بعدـ اػبروج عن اغباكم

تغطية و  ،لعناصر لقوة اؼبمنهجستعماؿ إلاو  ،ستقرار الداخليإلجهة أخرى يتضح من خبلؿ سعيها للحفاظ على ا

 1تعظيم مكاسبها . و إذلستوى اإلقليمي هتدؼ من خبللاؼبلعب دور طموح على و  ،سياسيةشاشة اعبيو اؽب

فاستضافت  ،اؼبتضاربة يف اؼبنطقةالفاعلة اؼبختلفة و  اتبعت قطر سياسة الباب اؼبفتوح اذباه السياستَّ إحيث 

ُت يسبلملئل آمناً  أعطت مبلذاً و  ،قيادة ضباسسرائيلي يف نفس الوقت الذي توفر فيو قاعدة لإلاؼبكتب التجاري ا

بينما كاف األمَت يعقد  _األخواف اؼبسلمُت اليت تنتقد إسرائيل مثل الشيخ يوسف القرضاوي اؼبقرب من حركة

ذبنب العداوات من خبلؿ ذلك يبكن رؤية قطر كخلق صداقات و ل ،سرائيليُتلوجو مع القادة اإل جتماعات وجهاً إ

مقابل  ربديداً "حسن اعبوار "يف اػبليج و  اتتفاقيإمناشدة صبيع األطراؼ يف وقت واحد البقاء ضمن اػبطوط 

 2مثاؿ كبلسيكي على الرباغماتية السياسية . _ؼبملكة العربية السعوديةا

 )كسر الطابوىات ( :ستباقيةإلاالجرأة و _8

حيث كانت قطر أوؿ دولة خليجية تقيم عبلقات ذبارية علنية  ،اعبرأةدبلوماسية القطرية بالسبق و تتميز ال

ا تستمد جرأهتا من الواليات اؼبتحدة كثَتوف السبب يف أَّنَّ أرجع  و  ،صفت ىذه العبلقة باعبريئةفيما و  ،مع إسرائيل

مع الربيع العريب على و  ،نضماـ جمللس التعاوف اػبليجيئلكما كاف لقطر دور جريء يف دعوة إيراف ل  ،األمريكية

ستبقت قطر سحب سفَتىا من دمشق اكما   ،يف مصرأوؿ دولة تبارؾ الثورة يف تونس و سبيل اؼبثاؿ كانت قطر 

لقد   مؤخراً و  .الرئيس اليمٍت يباطل بشكل واضح قتناعها بأفَّ انسحبت من  اؼببادرة اػبليجية بعد اي دولة و قبل أ

إذا ما ضبل اؼبستقبل  لن يكوف مفاجئاً و  ،مَت قطر فضل السبق يف تعبيد الطريق العربية الرظبية إذل غزةألكاف 
                                                           

 " .عابد شعيب، مرجع سابق 1
.
2
 Lina Khatib, "Qatar’s foreign policy: the limits of  pragmatism" , International Affairs, 

volum89, March 2013, p420  
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لنماء موقف عريب  البذرة مهيأة سباماً فقد أضحت الًتبة خصبة و  ،القريب زيارة عربية رظبية إذل غزة من الوزف الثقيل

 اً كسرىا لكثَت من الطابوىات اليت كانت إذل وقت سبثل خط  1995وقد عرؼ عن قطر منذ  1.جديد ذباه غزة

 ،ذلك باإلضافة إذل ما سبق ذكره يف فتح مكتب غبركة طالباف اؼبنبوذة من كافة القوى الكربى ذبسد أضبراً 

حتضنت اؽبيئات اؼبشبوىة اكذلك و  ،بُت الواليات اؼبتحدة األمريكيةستضافت اؼبفاوضات بينها و او  ،قليميةاإلو 

رىابية خاصة يف شرؽ إا أَّنَّ  على عتماد اؼبساعدات اؼبالية ؼبنظمات ينظر ؽبا القانوف الدورلاو  ،اؼبثليُتو  ،سونيةالمل

اليت ىي سبب غضب و  ،مساعدهتا اػبفية إلثيوبيا يف سد النهضةينسب ؽبا و  ،ريتَتياأفريقية كالصوماؿ و اإلالقارة 

العادل السفلي ؼبنظمات ؿبظورة با يسمى ؼبؿ اعماألكما دخلت يف مشاركة الكثَت من   ،النظاـ اؼبصري عليها

 مشبوىة.و 

 تأثر السياسة الخارجية القطرية بشخصية صناع القرار:_1

رات الدور النخبة يف ربديد اػبي ىتماما متزايداً إلقد بدأت أكثر الدراسات اؼبهتمة بالسياسة اػبارجية تعطي 

تعاقب و دارات إما يف إطار التطور الطبيعي )دورة النخب إلاليت تتضح أكثر مع تغَت او  ،يف السياسة اػبارجية

ع القرار على تغَت طاقم صنيفمع تسلم إدارة جديدة  (إنقبلبري )ثورة أو قسإما يف اإلطار التغيَت الو ، األجياؿ(

فلسفية اإلدارة اعبديدة دبنظومة فكرية و يف معظم األحياف إف دل يكن يف صبيعها تأيت و  ،اؼبتوسطةاؼبستويات العليا و 

 2ـبتلفة عن سابقتها.

يونيو  / مع وصوؿ إدارة جديدة إذل السلطة يف حزيراف بدأ التحوؿ الكبَت يف سياسة قطر اػبارجية إذاً قد و  

 ،السياسةيف  يبكن مبلحظة التغَت الذي طرأ على سياسة قطر اػبارجية مع تغَت صانع القرار يتتبع األثرو  .1995

تتسق مع بنية  ،بعوامل نظامية اففي عهد الشيخ خليفة كانت السياسة اػبارجية القطرية ؿبكومة بصورة كلية تقريب

                                                           
 .63ص ،مرجع سابق ،ؿبمد ظبَت الرنتيسي 1
 .20ص ،مرجع سابق ،مرواف قببلف 2
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لقد تغَت ىذا األمر بعد عاـ  ،على رأسها احملددات اعبغرافية اليت ربتل مكانا مركزيا فيهاو  ،النظاـ اإلقليمي

قدرهتا على عرقلة ربقيق أىدافو من أو اغبد  ،إذ أخذ صانع القرار القطري وباوؿ إخضاع العوامل البنيوية ،1995

ومع وصوؿ أمَت الببلد الشاب سبيم بن  1.و على ذلكنيسًتاتيجيات ؿبددة تعإمن خبلؿ تبٍت  ،تنفيذ سياساتوو 

دبا يتماشى  ،ات على مستوى إدارة الدبلوماسية القطريةَت حاوؿ إجراء تغي 2013ضبد آؿ ثاين إذل السلطة سنة 

رية للتعاطي مع اؼبتغَتات طسًتاتيجية القوة الذكية يف السياسة اػبارجية القإلستحداثو إعن  فضبلً  ،متطلبات الفًتةو 

 .يف قطر ىو ما يوضح مدى تأثَت صناع القرار على السياسة اػبارجيةو  ،اػبارجية

 :المشاركة الخارجية_0

ىو اندفاعها كبو العادل  ،ما يبيز السياسة اػبارجية القطرية منذ منتصف التسعينيات إذل اليـو اغبارل

ظبية اؼبتعددة لبراط يف احملافل الر ذلك من خبلؿ اإلو  ،كسر سياسة العزلة اليت كانت تتبعها  ،اػبارجي ؿباولة

ؾبلس التعاوف ة الدوؿ العربية و سواء كاف ذلك على مستوى األمم اؼبتحدة أو جامع .اإلقليميةاألطراؼ الدولية و 

 2001يف عاـ و  ،نكوبنهاجيف  جتماعية رئاسة القمة العاؼبية للتنمية اإل 1995كما تبوأت يف عاـ   2.اػبليجي

جتماعي التابع لؤلمم اؼبتحدة  إلاقتصادي و إلللمجلس ااألربعة اؼبخصصة للقارة األسيوية فازت قطر بأحد اؼبقاعد 

القمة الثانية  2005اـ ستضافت يف عانظمة التجارة العاؼبية و مستضافة مؤسبر اكما قبحت يف العاـ ذاتو يف 

 77.3جملموعة اؿ

الذكي حملفظة  توزيعالذلك يتجلى يف و : تحويلها إلى مكاسب سياسيةقتصادية و ستثمار المقدرات اإلإ_0

عن طريق  غازالستثماراهتا خارج قطاع النفط و إتسعى قطر منذ سنوات لتنويع و  .اػبارجية ستثمارات القطريةإلا

                                                           
 .مرواف قببلف، مرجع سابق 1
 .260ص ،مرجع سابق ،العابد شعيب 2
 .11ص ،مرجع سابق ،ؼ التميميانو  3
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فريقيا وأسيا أمريكا لشراء أصوؿ يف دوؿ أوروبا وإ ،ستثمارلئلاؼبمثل يف جهاز قطر  ،توجيو صندوقها السيادي

إذل جانب قطاعي  ،العقاريةستثمارات بُت القطاعات اػبدمية واؼبالية واؼبصرفية و تتنوع تلك اإلو  .غَتىاالبلتينية و 

األفقي ى من خبلؿ التوزيع العمودي و تفالسبب يتأ "عندما يوصف ىذا التوزيع ب "الذكيو  .الصناعةالزراعة و 

والبًتوكيميات يف ) ستثمارات يف مشاريع الغاز فهي تشمل الشركات الكربى من قبيل اإل ،ستثماراتاإلؽبذه 

 ،هايد بارؾ( يف العاصمة الربيطانيةالعقارية يف مناطق )كناري وورلفة و يبناء اؼبشاريع السياحو  ندونسيا (الصُت وإ

ل كذلك اؼبشاريع النوعية من قبيل شراء شمتو  .الدخوؿ يف مشاركات يف بنوؾ عاؼبية مثل بنك )باركليز(الربيطاينو 

كشراء أسهم يف   ،باشرة مع الناس العاديُتاؼباؼبشاريع ذات العبلقة و  ،العادلهر يف لندف و األش اجر )ىاوردز(مت

 ،ستثمارات القطرية تعدد ؾباالهتا يف القطاع السياحياؼبميز يف اإلو  1.متاجر عاؼبيةشركات ومصانع سيارات و 

ويعترب مبوذج اإلستثمار يف تربية األنعاـ واللحـو يف  .الرياضة...إخل ،البورصات ،اػبدمات ،الصناعي، الزراعي

منطقة كاألرجنتُت وأسًتاليا اليت تفرعت عنها مؤسسات األلباف مثل بلدنا، ىو ما يفسر التسويق الذكي الذي 

 .رباوؿ استثماره سياسياً عرب شبكة من العمبلء اإلقتصاديُت يف شكل مؤيديُت سياسيُت

 السمة الوطنية:القوة الناعمة وبناء _6

ىناؾ القوة الذكية اليت تبنتها ىيبلري كلينتوف و  ،ىنالك القوة الناعمة اليت تكلم عنها اؼبفكر جوزيف ناي

عض اغبكومة القطرية يف أف تتحوؿ بفضل ب عولت عليها كثَتاً  األداةىذه  .نتخابيةإلمن أجل التسويق غبملتها ا

ترصبة لؤلىداؼ الواردة يف رؤية قطر  ىوو  ،من حوؿ العادل ينالكثَت على تأثَت اؼبيكانيزمات إذل منطقة جذب و 

إذل  صوالً و  ،اؼبؤسبرات الدوليةاحملافل و  افةضاستبالوساطة و  ءاً األساليب بدعلى صبلة من الوسائل و  معتمدةً  .2030

ستثمارية قدراهتا اإلعن تطوير  فضبلً  .أوقات النكبات ،لتضامنوا ،اػبدماتو  ،اؼبعنويةو  ،تقدًن اؼبساعدات اؼبادية

                                                           
 92.ص،مرجع سابق ،التطبيق على نموذج قطرالدبلوماسية العامة وتكوين للسمة النظرية و  ،نواؼ التميمي 1
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التطور إذل مبعث رار القطري يف ربويل ىذا النمو و ع القصنا معدالت النمو فيها يضاؼ إليها اعبهود الكبَتة لو 

الناعمة للتسويق لنفسها عتماد على األدوات االناء ظبة وطنية خاصة هبا من خبلؿ وب ،إعجاب لدى اآلخرين

 .، ومن مث شرعيتهاسبيزىاو  ،أنبيتهاو  ،براز قيمة الدولة يف العادلإو  عاؼبياً 

 أىداف السياسة الخارجية القطرية  :المطلب الثاني

 ،مكانياتد ؽبا الكثَت من اإلؾبموعة من اؼبكاسب اليت ذبنَّ  استهداؼب إالَّ  ،ال يبكن وضع سياسة خارجية

، ومن بُت السياسة اػبارجية نفذيم ربت تصرؼاليت وضعها صانع القرار  ،اؼبتاحةوالظروؼ اؼبمكنة و  ،الدراساتو 

  :أىم األىداؼ اليت تسعى السياسة اػبارجية القطرية إذل ربقيقها ىي

 :أمن الدولة القطريةالحفاظ على بقاء و _9

ال يقبل اؼبساومة كهدؼ َّنائي وأعلى "  Self –Preservationاغبفاظ على الذات " يأيت ىدؼ

اؼبادي ا يف ذلك القدرة على الدفاع عن الكياف البقاء القومي دباؼبصاحل القومية ىي يف التحليل األخَت و  .عليو

 ."ىو الشرط اؼبسبق لتحقيق كل األىداؼ األخرى للدوؿSurvivalإذف ؼ"البقاء  1.الثقايف للدولةوالسياسي و 

ربقيقها بكل اليت هبب العمل على و اؼبسؤولية األوذل واألخَتة للدولة و عتبار أنَّ اومن مث ينظر إذل البقاء على 

 2الوسائل اؼبمكنة.

منطقة تعج بالتوترات السياسية  بوجودىا يف خاصةً و  ،دولة قطر إذل ربقيقو يوىو ذات اؽبدؼ الذي ترم

حبرية مع كل من  حدودو  ،حبرية مع اؼبملكة العربية السعوديةولديها حدود برية و  ،التهديدات األمنيةوالعسكرية و 

 ،فهي ضمن بيئة معقدة .إيراف اليت تتقاسم معها حقبل غازياً العربية اؼبتحدة و مارات دولة اإلفبلكة البحرين و 

يضعها ضمن خيارات متناقضة يف كثَت من و  ،يفرض عليها قيوداً و  ،هبعلها تشعر بدرجة من العدوانية ،مضطربة
                                                           

 244.ص ،مرجع سابق ،أنور ؿبمد فرج 1
 .اؼبرجع نفسو2 
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من  ،سياسياإلنكشاؼ اعبيو سًتاتيجيات وأدوات لتغطية اؽبشاشة و إلذلك فهي دائمة السعي لتطوير  .اغباالت

 1التهديدات األمنية.أجل ضباية نفسها من اؼبخاطر و 

هباد إعن طريق  ،كما يرتبط هبدؼ ضباية قطر من اؼبهددات ىدؼ ضماف استمرارية اغبكم الوراثي باإلمارة

النظاـ القطري قائم على وجود  أفَّ و  خصوصاً  ،سيحولوف دوف سقوط النظاـ ،حلفاء على كل األصعدةشركاء و 

 2.اغبكم "ثاين يف عائلة آؿ 

ضباية تراهبا قومي و الضماف أمنها مكانيات دبا يتناسب و اإلستنفرت لو قطر كل اعبهود و اوىو اؽبدؼ الذي 

فقد وفرت لنفسها اغبماية بربط نفسها دبعاىدات لذلك  اعبغرايف من التهديدات اؼبختلفة اليت تعرفها اؼبنطقة.

بالتارل ظبحت ؽبا بإقامة قواعد عسكرية ىي األكرب يف العادل على و  ،ضباية ودفاع مشًتؾ مع الواليات اؼبتحدة

ا نفسها كما أَّنَّ  ،ىو ربرش بالواليات اؼبتحدة أي قوة ستسعى للتحرش بقطر عسكرياً  فبا يعٍت أفَّ  ،أراضيها

خصومها من حركات اإلسبلـ السياسي ؼبواجهة يراف و إلفًتة من الزمن مكوف منها وتركيا و  ربالفياً  شكلت ؿبوراً 

 3كالسعودية ومصر.  ،قيادات اؼبنطقة التارىبية

 :سًتاتيجيات اػباصة من أجل البقاء من قبيلإذل تبٍت بعض اإل ،كما عبأت قطر يف الوقت ذاتو

  ًسًتاتيجية حسن اعبوار.إ :أوال 

 الدوليةو قليمية اإلسًتاتيجية التحالفات إ :ثانيا. 

                                                           
 261.ص ،مرجع سابق ،العابد شعيب 1
 41.ص ،مرجع سابق ،لرنتيسياؿبمد ظبَت  2
 .92_93، صمرجع سابق ،منذر أضبد زكي شراب 3
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  ًعرب تقدًن خدمات أو سلع  ،لبناء مكانة فريدة من نوعهاذلك سًتاتيجية تكوين ظبة وطنية و إ :ثالثا

يف الدرجة الثانية و  ،يعزز الشرعية ،ىذا يف اؼبقاـ األوؿ ألفَّ  .أو العادل ،اؼبنطقةو  ،يستفيد منها اعبَتاف

 1فائدة الدولة.قيمة و  خرينلآلهر ظي

 :ضمان استقاللية القرار الخارجي_8

نتقاؿ السلطة يف إب مروراً  ،1971ستقبلؿ عاـ اإلشهدت السياسة اػبارجية لدولة قطر تطورات عدة منذ 

إذل تنازلو عن السلطة لنائبو وورل عهده الشيخ  صوالً و  ،إذل الشيخ ضبد بن خليفة آؿ ثاين 1995حزيراف  /يونيو

اػبارجية القطرية تتماشى يف مرحلة ما  فبعد أف كانت السياسة .2013سبيم بن ضبد آؿ ثاين يف يونيو حزيراف 

وذلك حىت  ،مع السياسة اػبارجية لنظَتهتا السعودية_كبقية السياسات اػبارجية لدوؿ اػبليج العربية األخرى _

لسياستها اػبارجية  مستقبلً و  مغايراً  مساراً  1995رظبت دولة قطر منذ عاـ  ،منتصف تسعينيات القرف اؼباضي

 2حزيراف من العاـ ذاتو. / ضبد بن خليفة آؿ ثاين إذل سدة اغبكم يف يونيو ذلك بعيد وصوؿ الشيخو 

عزز من مكانتها الدولية  جديداً  وسلكت مساراً  ،حيث أخذت السياسة اػبارجية لدولة قطر منحى آخر

ة ستقبلؿ قرارىا السياسي كنتيجة طبيعياعن  فضبلً  ،مكنها من اؼبسانبة يف صنع  السياسات بدال من إتباعهاو 

ولعل أبرز اؼبؤشرات على ذلك موقفها من  ،لئلصبلحات الداخلية اليت شهدهتا الببلد خبلؿ العقدين اؼباضُت

 3اػبليج قاطبة .ثورات الربيع العريب اؼبغاير ؼبوقف دوؿ 

كذا و  ،التأويبلتعن التدخبلت اػبارجية  ؿ الكثَت يف سبيل إبقاء قرارىا السياسي بعيداً ذىي تبو 

ىي بذلك تلتـز الكثَت من اغبيادية اإلهبابية اليت و  ،جهات نظرىاو يف فرض  مرونة شديدة مستعملةً  .مبلءاتاإل
                                                           

 .65ص ،سابق مرجع ،التطبيق على نموذج قطرة وتكوين سمة الوطنية النظرية و الدبلوماسينواؼ التميمي،  1
 ،مركز اعبزيرة للدراسات ،يقاعلإلإعادة توجيو أم ضبط : السياسة الخارجية القطرية ،صباؿ عبد اهلل2

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/10/2014102181825936405.html ، 2020.أذار  30مت تصفح اؼبوقع يـو 
 .00:18على الساعة 

 .مرجع سابق ،الوساطة القطريةم  89و 84الدبلوماسية القطرية في القرن  3
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أفضل ؿباور ا أفضل وسيط و قدًن نفسها على أَّنَّ تقناع و اإللعب أدوار بُت التهدئة و من  سبكنها عند أي طارئ

فبا  ،على عبلقاهتا مع صبيع األطراؼ يف أحلك الظروؼ من خبلؿ ؿبافظتهايتضح ذلك و  .عن كل تأويل بعيداً 

الكثَت الدفع بثقافة حوارات جوارية جنبت اؼبنطقة و  ،إرساء السلميف القانوف الدورل ليات أأىلها لتفعيل الكثَت من 

عندما فرض عليها يف أَّنَّ ال غرابة و  .قليميإالتعامل مع كل ما ىو أمن حسنها يف ضف إذل ذلك ،الويبلتمن 

ذلك مقومات  يف ؽبا تشفعقد و خًتاقو ووجدت العوف عند الكثَت من األطراؼ إاعبائر سبكنت من غبصار ا

 طبيعة سياستها اػبارجية.و 

سياسية ية الطموحة كافة اؼبعادالت اعبيو من خبلؿ سياستها اػبارجقلبت قطر  :دوليةو  إقليميةتحقيق مكانة _1

اليت  نكفاءاإلعن سياسة  تحوؿ بعيداً الإذل  "ذباىها يف عهد "ضبدإمع  ،اؼبنطقة العربية عموماً يف منطقة اػبليج و 

بذلك عن الدوراف يف  مستقلة مبتعدةً وتبنيها سياسة فاعلة و ، ظلت سبارسها طيلة حكم "خليفة بن ضبد آؿ ثاين"

 1قليمية يف اؼبنطقة.اإللك احملاور ف

من خبلؿ تبٍت دور ؿبايد  ،اؼبكانة اإلقليميةربقق ؽبا سًتاتيجية تضمن ؽبا البقاء و إوسبكنت قطر من وضع 

على الرباغماتية اليت ظبحت ؽبا و  ،"مع دوؿ اعبوارZéro Problèmesيقـو على سياسة "تصفَت اؼبشاكل 

أعمق  حيث كاف لدى الدوحة تصوراً  2.على سياسة الكيل دبكيالُتو  ،لدوؿ ذبمعها خبلفات بأف تكوف صديقاً 

عًتاؼ إنتزاع إلعلى سلوؾ عقبلين يف السعي  ،رتكز إصباالً إقليمية التقليدية يف اؼبنطقة اإل ؼبفهـو "التفاعل"مع البٌت

اين ىيغل " الصراع من أجل ؼبمع ما ظباه الفيلسوؼ األ وىو مفهـو يتوافق سباماً  ،البلعبُت اآلخرين بدولة قطر

 3.َتورة التارىبية برمتهاسوىو يف نظره أحد ؿبركات ال، عًتاؼ "اإل

                                                           
 94.ص ،مرجع سابق ،وفععرفات علي جر  1
 34.ص ،بقامرجع س ،فاطمة مساعيد 2
 10.ص ،2019 ،1ط ،السياسات ةدراساؼبركز العريب لؤلحباث و  ،بَتوت ،قطر دراسة في السياسة الخارجية ،ىَت اؼبخز  3
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ستثمارىا ايف ملف الوساطة من خبلؿ  خاصةً و  ،قطر باغبرص على أف تكوف قوة إقليمية تتسمحيث 

 فهي ربرص أثناء نسج ،التقوقع وقطع اعبسور الدبلوماسيةالسبيل إذل سياسة و  ،لعبلقاهتا اؼبتميزة مع كل األطراؼ

وذلك  1.قفاؽبا على ذاهتاإعدـ إقدامها على رص أف تكوف كل األبواب مفتوحة و اغبعبلقاهتا اػبارجية على التنوع و 

 .مصرمثل اؼبملكة العربية السعودية و  الفراغ الذي تركو تراجع أدوار بعض البلعبُت التقليديُت ءرغبة منها يف مل

الزعامة و أتعترب سياسة قطر ذباه الثورات العربية يف نظر كثَت من احملللُت متعلقة هبدؼ ربقيق اؼبكانة و ىذا 

 2غياب العديد من الفاعلُت اإلقليمُت.ية يف ظل تراجع و اإلقليم

يف ؾباؿ التعاوف الدورل تعزيز دور قطر  2030فمن األىداؼ اليت وضعتها قطر ضمن رؤيتها لعاـ 

ة اؼبؤسبر ظممنيف إطار ؾبلس التعاوف اػبليجي واعبامعة العربية و  خصوصاً  ،ثقافياً و  سياسياً و  قتصادياً إقليمي اإل

 كبو العاؼبية. منفذاً وازباذه  3.سبلمياإل

 :توفير الموارد التي تحتاجهااستثمار موارد البالد و _0

قامت بوضع ؾبموعة قتصادي وتطوير البنية التحتية و اإلنفتاحاإلقامت قطر بوضع ؾبموعة خطط لتحقيق 

تسعى إذل إقامة روابط و  ،نتاجيةإلتشجيع القطاعات امية عبذب رؤوس األمواؿ و ستثمار الرالئلقوانُت اؼبنظمة 

وبية ؽبا مكانتها مثل بريطانيا دوؿ أور  خاصةً و  ،ستثمار بعدة دوؿاقامت بعمليات و قتصادية مع ـبتلف الدوؿ إ

عن الربح  على مبدأ تنويع الدخل بعيداً  فيها اليت ركزتو  4.أىدافهاسا كل ذلك يصب يف خدمة مصاغبها و فرنو 

ستثمارات اػبارجية وتوظيف عائدات الثروة الطبيعية اإلالتوسع يف اؼبعرفة و قتصاد استثمار يف ما يعرؼ باإلذلك بو 

                                                           
 69.ص ،مرجع سابق ،منذر أضبد زكي شراب 1
 42.ص ،مرجع سابق ،الرنتيسيؿبمد ظبَت  2
 .43_44نفس اؼبرجع، ص 3
كلية الًتبية للعلـو   ة،ستَت يف اعبغرافيجرسالة ما) ،اإلقليمي لدولة قطر في الشرق األوسط دراسة في الجغرافية السياسيةالدور  ،سارة جبار كرًن الغزارل 4

 .114، ص2016 ، جامعة اؼبثٌت،(نسانيةاإل
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ىو و  ،ستثمارلئلغَتىا من خبلؿ جهاز قطر قطاعات اؼباؿ والصناعة والزراعة و  يف ستثمارات خارج قطرايف 

 1مليار دوالر. 100صندوؽ الثروة السيادي الذي تفوؽ أصولو اليت يديرىا 

 كيافكاغبفاظ على وجودىا ك  ،من وراء سياستها اػبارجية يف ظل بيئة متغَتةوعليو تستهدؼ قطر الكثَت 

ة دولية بل حجز مكانقط ليس ىذا ف ،ااهتستثمار إيف ذلك كل مقدراهتا و  مستخدمةً  ،يةفاعل ضمن البيئة الدولو 

ىذه و  .القرار فيهاستشراؼ اؼبستقبلي لصناع اإلقبازات وجعلها يف خدمة الطموحات و اإلتربر ىذا العمل العظيم و 

 سنة دأبت عليو اإلمارة الصغَتة منذوىو َّنج  ،لكياَّنا ستمراريةاو قبازات دبثابة ربديات تراىا قطر مسألة وجود اإل

 .عينها تذليل الصعوبات يف سبيل ذبسيد رؤيتها اؼبستقبليةأنصب  واضعةً  ،1995

 أدوات تنفيذ السياسة الخارجية القطرية  :المطلب الثالث

 من منظورتستخدمها كضماف لنجاحها  ،الكثَت من األدواتيف سياستها اػبارجيةب الدولة القطريةتستعُت 

كانة اليت اؼبللوصوؿ إذل  ضوابط تراىا سبيبلً و  قناعاتمن  يسمح بتجسيد الطموحات انطبلقاً  ،تصور عقبلين

األدوات األذرع  هذهمنو .الكثَت من اغبذر السيما يف ؿبيط فيو الكثَت من اؽبشاشة متوخيةً  ،هبب أف تكوف عليها

 الثقافية.و ،الدبلوماسيةو  ،عبلميةاإل

 :  بناء السمة الوطنية(دبلوماسية )الدبلوماسية العامة و ال األداة_9

اليت توظفها الدوؿ الصغَتة يف كثَت من  سًتاتيجياتاإلىناؾ نوعاف من  ،(2005حسب ىنريكسوف )

تتوافق و  ."السمة الوطنية"الدبلوماسية العامة و :األحياف كوسيلة لكسب اؼبزيد من التأييد يف الساحة الدولية

الدبلوماسية العامة ربمل ىذه و  ،تبٍت "ظبتها الوطنية" فاألمة.ما مبنيتاف على التخصصسًتاتيجيتاف من حيث إَّنَّ اإل

عناصرىا  و  "،"السمة الوطنيةو،قنواهتاتوظف الدبلوماسية العامة و  ،يف حالة دولة صغَتة مثل قطرو  ،ادلالسمة للع

                                                           
 .37ص ،مرجع سابق د،فاطمة مساعي 1
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يف حاؿ  ""منظومة دفاعية ناعمةإلنشاء:وثانياً  ،لتحقيق التواجد يف الساحة الدولية :أوال .سًتاتيجيةإكأدوات 

 1تعرض الببلد ألي هتديد أو خطر.

لتحسُت صورهتا بُت  اؾبمل التدابَت اليت تتعهد حكومة أو منظمة غَت حكومية هب ،يقصد بالدبلوماسية العامةو 

والصحافة  ،اػباصةؿ توفَت اؼبعلومات لؤلفراد واؼبؤسسات العامة و يتم ذلك من خبلو  ،السيما يف اػبارجو  ،العامة

ابية تؤثر على هبإأنشطة اغبكومات بصورة عبلـ اليت تربط سياسات وأىداؼ و إلاتصاؿ و اإلغَتىا من وسائل و 

 2.تنفيذ السياسة اػبارجية للدوؿاؼبواقف العامة وعلى تشكيل و 

السمة الوطنية فهي تتعلق بالتعبئة عبميع عناصر قوى األمة اليت يبكن أف تساىم  يف تعزيز  يف حُت أفَّ 

 فريد عنها يف أذىاف اآلخرين.نطباع فبيز و إتكوين و  3.صورهتا باػبارج

حتلت احيث  .الدوليةقليمية و اإلالوسيط يف العديد من القضايا دور تبٍت الناعم و وذلك دبمارسة النشاط 

وربولت الدوحة إذل طاولة لفض النزاعات يف اؼبنطقة   ،ىتماـ عاؼبياالوساطة القطرية مكانة مرموقة وباتت موضوع 

: من لبناف شباين سنواتدولية يف أقل من ة و قليميإقضايا ا توسطت فيها يقارب عشرة ملفات و حيث أَّنَّ  ،ككل

 االطبيب الفلسطيٍت الذين كانو ريات و من العراؽ إذل أزمة اؼبمرضات البلغاو  ،ليبيا إذل أفغانستافودارفور و واليمن 

راىبة  13إطبلؽ سراح و  ،سوريا، وبُت فرنسا و تشادمعتقلُت يف ليبيا وبُت فتح وضباس والعبلقات بُت السوداف و 

 4معتقلة سورية من سجوف النظاـ السوري. 153طبلؽ سراح مقابل إأرثوذكسية يف سورية 

                                                           
، للدراساتاعبزيرة  ركزم ،دور قوة قطر الناعمة في إفشال الحصار :كسب القلوب، نواؼ التميمي 1

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/04/180404110049111.html ، على 2020نيساف  02مت التصفح يـو ،
 00: 21.الساعة 

، على الساعة 2020نيسان  04، تم التصفح يوم https://www.alittihad.ae، االرباد ،الدبلوماسية العامة قوة ناعمة ،سادل ساؼبُت النعيمي 2

.17 :00 
3
Jan Mellisen, The New Public Diplamacy Soft power in International Relation, London, 

Palgrave Macmillan, 2005, p19. 
 .مرجع سابق ،الوساطة القطرية 89و 84الدبلوماسية القطرية في القرن  4
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إراقة وضات بعد سنوات طويلة من اغبرب و كما قبحت قطر يف جلب قادة حركة طالباف إذل طاولة اؼبفا

إَّناء أطوؿ حرب يف تاريخ الواليات اؼبتحدة األمريكية وسبق و  ،هبدؼ إهباد حل سياسي للصراع األفغاين ،الدماء

 .2014يف يونيو  ،الواليات اؼبتحدة بوساطة قطريةبُت "طالباف" و  ىإبراـ صفقة لتبادؿ األسر ىذه اؼبفاوضات 

لرقيب باعبيش األمريكي باوبرغداؿ وتسليمو إذل القوات اػباصة األمريكية يف اطبلؽ سراح إأسفرت عن 

ضاؼ ي 1.امونتنل غوافراج عنهم من معتقبعد اإل ،مقابل فك أسر طبسة من كبار قادة حركة طالباف ،أفغانستاف

على خلفية التصعيد األخَت  ،إيرافاألمريكية و  حداث التهدئة بُت الواليات اؼبتحدةإإليها جهود قطر يف الوساطة و 

ا ترتبط بعبلقات ألَّنَّ  الدوحة أفضل وسيط بُت الدولتُت نظراً  شرؽ إفَّ للقاؿ بوزاروؼ يف تصروبات و  ،بُت اعبانبُت

بُت طهراف ستحالة اؼبفاوضات اؼبباشرة ايف ظل  ،يؤىلها للعب دور الوسيط السيماو  ،متوازنة بُت اعبانبُت

ولية حىت الدقليمية و اإلدور الوساطة القطرية يف العديد من القضايا ىو ما يعكس مدى أنبية و و  2.وواشنطن

 الدولية.قليمية و اإللعديد من القضايا عززت هبا مكانتها التسويتها  "صارت تعرؼ "جبنيف الشرؽ

قليمية اإلدولية كبَتة عرب اؼبشاركة الفاعلة يف احملافل  ألحداثبراز مكانتها كمركز إعن قباحها يف فضبلً 

 ستضافتها ؼبؤسبر منظمةإقليمية مثل اإلجتماعات الدولية و اإلستضافتها لعدد من اؼبؤسبرات والندوات و إالدولية بو 

 2005يف عاـ حتجاج بعض الدوؿ العربية و إسرائيل رغم إالذي حضرتو و  2001التجارة العاؼبية يف عاـ 

ستضافة اؼبؤسبرات اغبيوية واؽبامة استمرت قطر يف وا .الصُت (و  77حتضنت الدوحة القمة الثانية جملموعة )إ

 2022.3ستضافة كػأس العادل لكرة القدـ يف عاـإالفوز بو  ،العربيةستضافة دور األلعاب الرياضية واألسيوية و او 

 

                                                           
، تصفح الموقع https://alkhaleejonline.net، اػبليج أونبلين ،جهود حاسمة أدت لالستقرار العالميالدبلوماسية القطرية...  ،ؿبمد أبو رزؽ 1

 00: 19.، على الساعة 2020نيسان  04يوم 
، الشرؽ ،إيرانبالوساطة بين الواليات المتحدة و قطر أفضل دولة تقوم  :لشرقلالمحلل السياسي األوكراني اندريو بوزاروف  ،أضبد الييومي 2

https://al-sharq.com/article/11 ، 00:11على الساعة ، 2020نيساف  08مت تصفح اؼبوقع يـو. 
 .110_111ص ،مرجع سابق ،سارة جبار كرًن الغزارل 3
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 المساعدات الخارجية(:ستثمارات و اإلقتصادية ) اإل األداة_8

 دورىا إقليمياً تثمارية غبماية كياَّنا السياسي وتعزيز مكانتها و ساإلية توجيو ثرواهتا الطبيعية و دل تغفل قطر أنب

لتشمل الشركات الكربى من قبيل  ،ستثمارات القطرية اػبارجيةاإلقد ذبلى ذلك يف التوزيع الذكي حملفظة و  ؛ؼبياً اعو 

العقارية يف و  احيةيشاريع السبناء اؼبو  ،إندونيسيا و البًتوكيماويات يف الصُتستثمارات يف مشاريع الغاز و اإل

ىتمت قطر ايف اؼبقابل و  .يةفاػبدمات اؼبصر ستثمار و اإلو الدخوؿ يف شراكات عاؼبية يف أسواؽ اؼباؿ و  ،بريطانيا

األمريكية  American chroniclesفقد نشرت جريدة أمَتكاف كرونيكل  ،بيةستثمارات األجناإلجبذب 

دولة قطر  جاء فيو أفَّ  .ستثمارات العاؼبيةاإلعن أفضل بقاع العادل يف الوقت اغبارل من حيث جذب  مطوالً  تقريراً 

نتعاشو االقطري دبكانتو و قتصاد إلحتفاظ ااأشار التقرير إذل أنَّ و  .ىي األوذل يف العادل على رأس قائمة ىذه الدوؿ

 1ستثمارات العادل.ااؼبلموس من أكثر العوامل اليت جعلت ىذا البلد ىو اؼبكاف األفضل عبذب 

دؼ هب،صبعياتومبادرات اجملتمع اؼبدين القطري و نسانية عرب ؾبموعة من كما نشطت قطر على الواجهة اإل

القطرية تصل إذل كل احملتاجُت  اإلنسانيةحبيث باتت اؼبساعدات  ؛نساين للشعب القطريإلتقدًن الوجو ا

أو إعصار   ،آسياتسونامي  منكويبثنية من قطاع غزة إذل إعن أي حواجز دينية أو عرقية أو  اؼبنكوبُت بعيداً و 

آلالؼ اؼبهجرين بسبب النزاع  نسفأو توفَت ال،2011 زلزاؿ الياباف، أو 2011سًتاليا أا أو فيضانات كاترين

هبابية إلالدوؿ اليت تدمج مساعدات خارجية كبَتة تولد بشكل عاـ النوايا ا إفَّ حيث  2011.2اؼبسلح يف ليبيا 

 يفؿبتمبلً  حليفاً  دةالدولية أصبح اؼبستفيدوف اليـو من اؼبساعيف العبلقات  .ا تعزز ظبعتها بُت اؼبستفيدينألَّنَّ 

عندما ذبعل الدولة سلطتها شرعية يف عيوف اآلخرين :"كما صاغها ناي  .اعمةَت القوة الناؼبستقبل من خبلؿ تأث

                                                           
 .12ص ،مرجع سابق "،األزمة ختبارالدبلوماسية القطرية و ا" ،نواؼ التميمي 1
 اؼبرجع نفسو. 2
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 السابقمبليَت دوالر لصاحل مصر أياـ الرئيس اؼبصري 3ضخت قطر ما يزيد عن  كما 1."فهي تواجو مقاومة أقل

من جهة أخرى، ويف ظل الظروؼ  .قبل اإلنقبلب العسكري ؿبمد مرسي )دعم األخواف اؼبسلمُت يف مصر(

 ،وما يشهده العادل من أوضاع صعبة خبلؿ جائحة كورونا، بادرت قطر إذل تفعيل صندوؽ قطر للتنمية ،الراىنة

 ،ولقاحات ،وخصت بو مناطق الظل يف العادل كبنغبلدش والكثَت من اؼبناطق اإلفريقية يف صفة مساعدات مالية

 .ومعدات للماء الصاحل للشربومستشفيات ميدانية،  ،ومعدات طبية

 :عالميةاإل األداة_3

يف فبارسة دورىا يف ساسية يف سياستها اػبارجية و األبلمية كإحدى األدوات اإلعألداةتعتمد قطر على ا

قد جاءت و  .1996يف العاـ  إطبلؽ قناة اعبزيرة الفضائية من بُت مشاريع قطر األكثر تأثَتاً كاف   ثحي ،اؼبنطقة

عبلـ اليت قاـ هبا األمَت ضبد اإلربديث قانوف عبلمي و اإلصبلح اإلخطوات ؽ و االقناة منسجمة مع نطفكرة إنشاء 

د هبا أف سبنح قطر صوتاً أري 2.لة بقليلتسعينيات من القرف اؼباضي بعد توليو السلطبن خليفة آؿ ثاين أواسط ا

في ؼبراسل صحالقطري ضبد بن جاسم يف تصريح  ىذا ما عرب عنو وزير اػبارجيةو  ،كبَتاً   دولياً خليجيًا وإقليميًا و 

كبن  ،عسكرلسنا حباجة إذل طَتاف و  ،تنا ألبوظيبا"كبن بعنا طائر :حيث قاؿ 1992يف َّناية عاـ   MBCقناة 

 3."قطريةالنؤسس لقناة ستكوف القوات اؼبسلحة 

الفنيُت الذين تركوا القناة يف ذىن فريق من اؼبعدين واؼبذيعُت و فقد بدأت فكرة إنشاء  ،على كل حاؿ

اؼبارل ؼبشروع القناة اعبديدة  فسارعت اغبكومة القطرية لتقدًن الدعم .العربية يف لندف BBCأعماؽبم يف شبكة 

عبلنات اإلمن  ستقبلؽبااعلى مدى طبس سنوات على شرط أف ربقق و  1996الر عاـ مليوف دو  140البالغ و 
                                                           

1
 Osman Antwi_ boateng, The Rise Of Qatar as a Soft power and The 

Challenges, European Scientific Journal, December 2013, p10. 
 .81ص ،مرجع سابق ،صباح كزيز 2
     ات العليا يف العبلقات الدوليةرسالة لنيل دبلـو الدراس) ،(8490- 9199التصادم )بين التعاون و  :القطرية _العالقات السعودية ،رواف كنعاف 3
 79.ص ،2017 ، اعبامعة اللبنانية،داريةاإلـو السياسية و العلو كلية اغبقوؽ   ،(الدبلوماسيةو 



 السياسة الخارجية القطرية في سياق بيئة إقليمية متغيرة          الفصل الثاني                   

 

 
81 

قناة اعبزيرة ولدت من زخم الزلزاؿ اؼبزدوج الذي ضرب  فندي أفَّ يرى الدكتور عبد الوىاب األو  1.اليت تبث عربىا

بقي من تضامن عريب ؿبدود غداة ما انفراط َّنيار اؼبعسكر الشيوعي و اسبثل يف و  ،اؼبنطقة يف بداية التسعينيات

قائق كثَتة  حنكشفت او  ،َّنارت مسلمات كثَتة وسقطت ؿبرماتامن ذيوؿ ذلك و  ،1990أحداث الكويت 

 2ؿبجوبة.كانت 

من خبلؿ  ،يف كثَت من بلداف العادل ظبها معروفاً إجعلت أقوى بوابة تعريفية بدولة قطر و  فكانت اعبزيرة

للعدواف اإلسرائيلي على لبناف  تغطيتهاو  ،العراؽو  ،اغبرب على أفغانستاف :مثل ،تغطيتها بقوة لعدة مناسبات عاؼبية

 ،القاعدةألخبار تنظيم كذلك تغطيتها و  ،2012عاـ و  2008_2009  على غزة عامي، و 2006عاـ

ل ربماليت كاف يوجهها للغرب و  ،وحبيث أصبحت اعبزيرة الشاشة األوذل لبث خطب ،وزعيمها أسامة بن الدف

ا تناولت الوضع الداخلي كما أَّنَّ   ،اؼبناسبات الدوليةلتغطيتها الكثَت من اؼبؤسبرات و  باإلضافة .دالوعيالتهديد و 

مصر السعودية و   :مثل،ؽ مع السياسة اػبارجية لدولة قطرافو خاصة من ىم على غَت و  ،لعربيةلكثَت من البلداف ا

أال وىي تغطية أحداث  ،التغطية ؿبل اعبدؿ يف الشارع العريب أخَتاً و  ،األردفوتونس والسلطة الفلسطينية و 

 3الربيع العريب(. ثوراتاغبركات الشعبية العربية أو ما يسمى ب)

بية على قدـ اؼبساواة مع اؼبملكة العر  قناة اعبزيرة على خلق صورة لقطر تقريباً  حيث ساعدت شعبية

بل  4.صورة تستفيد منها السياسة اػبارجية القطرية يف السنوات األخَتة ،نبيةاألالسعودية من حيث التأثَت و 

ا ،عبلـ العريبغدت على رأس اإل من خبلؿ ىذه القناة اليتتفوقت عليها  عبلـ وسائل اإل أعىت تنافس حىت أَّنَّ

 حًتافية.اإيصاؿ صوت قطر بفعالية ومهنية و  يف ذلالطو ها سبثل اليد ذرعأصبحت اعبزيرة بأو  ،الغربية

                                                           
 127.، ص مرجع سابق ،مفيد الزيدي 1
 .مفيد الزيد، اؼبرجع السابق 2
 .96ص ،مرجع سابق ،منذر أضبد زكي شراب 3

4 Gil feiler and Hayimzeev, Qatar The Limits of Nouveau  Riche Diplomacy, The 

Begin_Sadat center for Strategic Studies, Bar_ilan university, 2017, p28. 
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 :األداة الثقافية 0

عرب جذب مراكز األحباث العاؼبية مثل مركز  ،السياسة يف العادلستقطاب قادة الفكر و إىتمت قطر بإ

معهد الدوحة ،يف الدوحة اتاؼبركز العريب لؤلحباث ودراسة السياسو تأسيس مراكز جديدة مثل أ ،بروكنجز

ستقطبت قطر فروعا لكربيات اعبامعات العاؼبية مثل جامعة "تكساس إيو أند اإذل ذلك  إضافةً  .للدراسات العليا

مشاؿ كلية و  ،وكلية باريس للدراسات التجارية العليا ،"كاعباري"، و"فكارنيجي ميلو " و ،جورجتاوف"" و ،إـ "

يف منظومة  أساسياً  لفكرة اؼبتاحف و الًتكيز على الًتاث كونو مكوناً  خاصاً  ىتماماً اكما أولت   .األطلسي يف قطر

"الدولة القطرية مشروعية"ضباية تؤكد قوة و التاريخ كلها عوامل الًتاث و فاألصالة و  ،ستقبلؿ الوطٍتاإلالدفاع عن 

 .الديبوغرافياو  اؼبرتبطة دبحدودية اعبغرافيا "قطة الضعفن"ومن مث التغلب على ، متدادىا يف التاريخ "إوأصالتها و 

 1نساين.اإلالفكر راز مسانبتها يف الًتاث البشري و من خبلؿ إب ،ا تعزز البعد العاؼبي للدولةعن أَّنَّ  ىذا فضبلً 

 :األداة العسكرية_0

تطويرىا لعناصر القوة الصلبة ستنفارىا و إاألدوات الناعمة اليت تتمتع هبا قطر من دل تستثٍت القدرات و 

(Hard power) ، براـ الكثَت من عقود توريد السبلح مع خاصية تنويع البلداف اؼبستوردة منهاإمن خبلؿ. 

ستضافتها ألكرب اأضفنا إذا ىذا  ،اغبالة الًتكيةمع  كما ىو  ؼبلحتفاقيات على شكل أإباإلضافة إذل الدخوؿ يف 

قاعدة خلفية ؼبنظومتها الدفاعية مع اغبرص على  دبثابةوىي  ،)العديد(عسكرية أمريكية يف الشرؽ األوسط قاعدة 

الة يف شكل قد كاف ؽبا الكثَت من التدخبلت العسكرية بالوكو  .الدوليةية و قليماإلاؼبشاركة يف الكثَت من اؼبناورات 

كانت إذل وقت قريب عضو فعاؿ يف ربالف و  .الليبية تقنية ولوجيستيكية كاغبرب األىليةتوريد معدات عسكرية و 

جربهتا أاألحداث  أفَّ  إالَّ  .السودافو ،مصر ،اؼبغرب ،اإلمارات،جانب كل من السعوديةإذل ـز باليمن عاصفة اغب

                                                           
 12.ص ،مرجع سابق "،ار األزمةباختالدبلوماسية القطرية و ،"نواؼ التميمي 1
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ىذا إضافة إذل  .علٍتإف كانت بشكل غَت فريقي و ضف إذل ذلك تدخلها يف دوؿ الساحل اإل ،نسحاباإلعلى 

 S400 شراء منظومة ضات حوؿاو فذبرياؼب حالياً و  ،Patriort،Thaadمثلشرائها منظومات دفاعية متطورة 

 .من روسيا

 الثاني:خالصة الفصل 

ات النخب السياسية يأفَّ اؼبوقع اعبغرايف ألي دولة يؤثر يف الكثَت من سلوك ،ما يستخلص من ىذا الفصل

طبيعة ؿبيطها ىي موضوع الدراسة كاف ؼبوقعها وحجمها و  اليتو  ،فيما ىبص دولة قطرو  .يف عملية صنع القرار

وذبلى ذلك يف ـبرجاهتا  ،الدورلؿبيطها اإلقليمي و اذباه ارجية تهااػبسياس وضبط سلوكها توجيو يف لغاألثر البا

من األدوات  العديد مستنفرةً  .موضوعبلؿ ترتيب نسقي ألنبية كل قضية و تقييمها لؤلوضاع من خالسياسية و 

مستهدفًة أف ذبعل من الدولة الصغَتة العباً ؿبورياً  ،، وقراءة واقعية وىادئةتبصرحكمة و تطبعها  ،واػبطوات اعبريئة

براغماتية تتضمن اإلستفادة من كافة على سياسة  مراىنًة يف ذلك .فاعبًل يف صناعة القرارات اؼبصَتية للمنطقة

ودرءًا للتهديدات  ،وطموحاهتاها ذبسيدًا لرؤيتها اؼبستقبلية ذلك قوة ناعمة جعلتيف ستخدمًة م ،اػبيارات اؼبتاحة

صانع القرار اعتقاد و  ،بُت دوؿ اػبليج وإيراف وتركيا تنافس ؿبمـو مع وجود .اؼبنطقة عيشهااؼبخاطر العالية اليت تو 

 إمكانياهتا اؼبالية ةً وظفم .وقدراهتاحجمها يفوؽ  ىاـ هبب أف تلعبو، وإف كاف دور دولتوأفَّ لب وثقتو القطري

فشكلت بذلك مبوذجاً استثنائياً  ،قوة عسكريةل اغباجةتغيَت الظروؼ لصاغبها دوف  قصد يف معركتها ىذه واؼبادية

منها اغبصار الذي فرض عليها من كل من  ،مكنها من الوقوؼ يف وجو كافة اؼبتغَتات اليت تعرفها اؼبنطقة

 .يعرؼ باألزمة اػبليجية صار والذي والبحرين، ،واإلمارات ،ومصر ،ديةالسعو 
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 تمهيد:

التنبؤ دبا ستؤوؿ إليو اؼبراقبوف حصرىا و  يستطععة دل متسار  اً عرفت اؼبنطقة العربية أحداث ،2011 سنة منذ

يف خضم ذلك كانت ىناؾ مواقف تتبلور من طرؼ دوؿ مناوئة لقطر و  .ما يعرؼ بالربيع العريب خاصةً  ،األوضاع

يف ليبيا وسوريا  أزمات خاصةً ا وبدث للمنطقة من توترات و مفي مباشراً  خبلفيات تتهم الدولة الصغَتة بكوهنا سبباً 

قليم  كمصر اإلوزف الدوؿ ذات ال ىذه ن طرؼىناؾ ما يدبر يف اػبفاء م فأصبح من اؼبؤكد أف   .غَتىاو 

حيث  ،7201سنة  مع ا ىو أسوءصبح اؼبشهد ينذر دبلي ،على تأجيج األوضاع مؤشراً  كافالذي  و  ،السعوديةو 

بري و  جوي حصار فرض ،البحرين، ومصركل من السعودية، واإلمارات، و أعلنت   حينما اً متوقعحدث ما كاف 

كاف لصراع اػبف  الذي  لحتمية نتيجة اؼبتتبعُت  يراىا عديدة ذرائع وهتم ربتدوف سابق إنذار  على قطر حبريو 

 فصلال ذاسيتم يف ى ذال .اؼبشهد السابق أكملتاليت  اجملفة والتعجيزية مبلءاتاإليف  يتضح ذلك جلياً و  ،سائداً 

 ءإحتوا قدرتو على رد الفعل القطري ومدى حبث مع ،الكامنة واغبقيقية ؽبذا السلوؾ العدائ  لدوافعأىم ا رصد

وذبعل منها مصدر قلق لؤلسرة الدولية  ،ىذه التهديدات اليت تكاد تعصف باؼبنطقة إزاء ورصد سلوكو ،لصدمةا

 ،اؼبواقف اإلقليمية والدولية من األزمةو التداعيات اؼبستقبلية  حصرباإلضافة إذل  ها،جر عننمن خبلؿ ما ينجم وي

من خبلؿ مبحثُت يتناوؿ األوؿ خلفيات األزمة وذلك  .ستقبل األزمةمع إمكانية وضع سيناريوىات ؿبتملة ؼب

ومن  ،واؼبواقف الدولية واإلقليمية منها ،اػبليجية ودوافعها وتداعياهتا، أما الثاين فَتكز على اؼبواجهة القطرية لؤلزمة

 .مث استشراؼ مستقبلها

 خلفيات األزمة الخليجية  :المبحث األول

قيادات  يتزامن ووصوؿالذي و  ،اػبليجية يدرؾ عمق اػببلؼ الذي استشرى بُت ىذه البلدافاؼبتتبع لؤلزمة 

 الذي حدث ضد العسكري نقبلباإل إذل جانب ،قطر، و ماراتاإلو  ،يف كل من السعوديةؼبقاليد اغبكم  شابة
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ات مار اإلتقوده  تياراً  يتشكلف ،عحرب التموق لتبدأ معها ،خواف يف مصراإلخب ؿبمد مرس  و تالرئيس اؼبن

تيار آخر  يف مقابل ،خواف يف البلداف اليت عرفت الربيع العريبلئل العداءبت ناصاليت البحرين والسعودية ومصر و 

وسًتكز الدراسة ىنا بشكل كبَت  .اإلخواف والتمكُت ؽبم من خبلؿ الكثَت من أدوات الدعم تضافيعمل على اح

 .إقليمياً ودولياً  ؽباتملة التداعيات احملكذا و  ،الدوافعأىم رصد وربليل  األزمة، ومن مث ىذه حبث جذور على

 جذور األزمة الخليجية. :المطلب األول

لة إعبلمية شديدة قادهتا وسائل ضبعلى وقع  2017مايو  /العشرين من أيارا القطريوف فجر الرابع و حص

كة بصورة  ا مفر الشيخ سبيم بن ضبد آؿ ثاين تبُت أهن  سعودية نسبت تصروبات إذل أمَت دولة قطر و  تيةاعبلـ إمار إ

نشر مايو و  /أيار 23/24األربعاء  /الثبلثاء ةكالة األنباء القطرية بعد منتصف ليلخًتاؽ و افقد جرى  .كاملة

اػبدمة الوطنية الذي جرى  منتسيبأمَت دولة قطر أدذل هبا يف حفل زبريج الدفعة الثامنة من  أف   زعمتصروبات 

مارات اإلكل من السعودية و   ترب أعلنحما يشبو إعبلف فيو  .وبأسلوب الصدمة أيضاً . السابقصباح اليـو 

وإغبلؽ  ،القنصلية مع قطرقطع العبلقات الدبلوماسية و  2017مصر صباح اػبامس من حزيراف /يونيو والبحرين و 

من السفر منع مواطنيها قليمية و اإلمياىها ومنع العبور يف أراضيها وأجوائها و  .اعبوية معهااؼبنافذ الرية والبحرية و 

 ومنع اؼبواطنُت القطريُت من دخوؿ أراضيها .الزائرين من مواطنيها فًتة ؿبددة ؼبغادرهتاوإمهاؿ اؼبقيمُت و  .إذل قطر

موريشيوس )على الديف و اؼبزر حذت ج ،يف نفس اليـوو  1.للخروج ُتسبوعأمنهم مهلة  إعطاء اؼبقيمُت والزائرينو 

اغبكومة و  ،(ؽبا )غَت اؼبعًتؼ هبا دوليا اغبكومة الليبية اليت تتخذ من طرؽ مقراً و  ،لؤلخبار ( الرغم من نفيها الحقاً 

                                                           
 ،2017مايو  /أيار ،26العدد  ،عربية سياسات ؾبلة ،اؼبسارات، التفاعبلت اإلقليمية والدولية" ،اعبذور :"األزمة اػبليجية ،وحدة ربليل السياسات  1
 98.ص
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يف اليـو و  1.غَت قادرة على مقاومة الضغوط السعودية ،قطعت العبلقات مع قطرالرياض حذوىا و  يفاليمنية 

 يف حُت ،سحب ترخيص مكتب اعبزيرة يف عمافو خفض األردف من العبلقات الدبلوماسية مع قطر  تارل،ال

  2قطعت موريتانيا العبلقات الدبلوماسية مع قطر.

هد بل ؿبصلة لكثَت من اػببلفات األزمة اػبليجية القطرية ليست حديثة الع ف  فإ إذل جذورىا، وبالعودة

فالتاريخ يعط  وقائع بذلك اػبصوص إباف عهد  ،التعاوف اػبليج  منذ زمن بعيداؼبشاكل بُت أعضاء دوؿ ؾبلس و 

إذ قاـ خبلق حدود  .حتبلؿ الريطاين الذي كاف لو دور كبَت يف سبزيق الوطن العريب خاصة يف منطقة اػبليجاإل

حالت تلك  بنفس الوقتو  ،قليم  بُت دوؿ ؾبلس التعاوف اػبليج إمفعمة بالصراع حاؿ دوف وضع نظاـ أمٍت 

تُت على اؼبوازنة مع القوتُت اإلقليمي قادر قتصادي كبَتإاػببلفات دوف ربويل اجمللس إذل تكتل أمٍت سياس  

 3النفوذ.اعبغرافيا إذل صراعات السياسة و  اػببلفات ربولت من صراع لذا قبد أف   .العراؽالكبَتتُت يف اػبليج إيراف و 

اؼبملكة  يف مراحل ـبتلفة مع بعض دوؿ ؾبلس التعاوف اػبليج  خاصةً اؼبقابل كاف لقطر خبلفات عديدة و يف و 

أدت إذل  1992ابتدأت خببلفات حدودية حيث حدثت مواجهة ؿبدودة بُت الدولتُت عاـ  ،العربية السعودية

ستشعرت قطر يف إاليت و  4.سيطرة السعودية على منطقة اػبفوسنتهت بإ قطريُت ُتجنديقتل ضابط سعودي و م

تزايد كاملة خبلؿ أزمة اغبدود بينها وبُت السعودية و   والتعاوف اػبليج  دل يتحمل مسؤولياتؾبلس  ا أف  هتامبلبس

                                                           
1 The Gulf: An Unprecedented Crisis and Major Repercussions, Al Jazeera Centre for 
Studies, https://studies.aljazeera.net/en/positionpapers/2017/06/gulf-unprecedented-crisis-major-repercussions-

170609135530950.html, This Site Was Accessed on 17 May 2020, At 90:99 a.m.   
2 Ibid. 

اؼبركز الديبقراط  العريب  ،برلُت، السياسة الخارجية األردنية تجاه األزمة الخليجية القطرية )دراسة في األداة الدبلوماسية( ،ارلمؤيد خالد شبلش اجمل 3
 .48ص ،2019 ،1ط ،قتصاديةاإلاسية و يالسسًتاتيجية و للدراسات اإل

 49.ص ،نفس اؼبرجع 4 



والتداعيات الخلفيات بين الخليجية األزمة                                       الثالث الفصل  

 

 
88 

فبادرت قطر بسحب قواهتا العاملة يف إطار )درع  ،اؼبستهدؼ ىو هتميش الدور القطري عتقاد اؼبسؤولُت فيها بأف  ا

 1ستقواء بأطراؼ خارجية لتوازف الثقل السعودي.اإلا اؽبدؼ منهيف تبٍت بعض اؼبواقف اؼبستقلة و  بدأتو  ،اعبزيرة(

ذلك بعد وصوؿ لسياستها اػبارجية و  مستقبلً و  مغايراً  مساراً  1995حيث رظبت دولة قطر منذ عاـ 

نشطة على سياسة ديناميكية ببدأت قطر تتحوؿ إذل دولة فمعو،  2.الشيخ ضبد بن خليفة آؿ ثاين للحكم

تباع مبط إقد عملت يف بادئ األمر على و  ،وراحت تعمل على كسر طوؽ اؽبيمنة السعودية ،اؼبستوى اػبارج 

بُت دوؿ اػبليج األخرى من أجل الوصوؿ إذل دور تمايز بينها و جديد يف السياسة اػبارجية لتحقيق نوع من ال

صباع اػبليج  الذي اإلمن  ىذه التمايزات يف السياسة اػبارجية شكلت خروجاً و  ،ريادي على اؼبستوى اإلقليم 

فوقعت ما  3.إسرائيل من جهة أخرىات يف العبلقة مع إيراف من جهة و وسبثلت ىذه التمايز  ،ترعاه السعودية

 ستضافتها ألكر قاعدة أمريكية يف الشرؽ األوسط بالعديد.اعن  فضبلً  ،تفاقيات مع إيرافإمس يقارب اػب

السيما  ،قليميةاإل القضايا يف الكثَت من مؤثر بلدايد إذل احملوسيط اللعب دور ي بلد كما انتقلت قطر من

  من ذلك مثبلً  ،قليم اإلاليت وجدت فيها فرصة يبكن من خبلؽبا توسيع نطاؽ نفوذىا  ،ثورات الربيع العريب أثناء

ائل اؼبعارضة صيف سورية تبنت مواقف بعض فو  ،يف ليبيا يف اإلطاحة بنظاـ العقيد القذايف أساسياً  أدت دوراً ا أهن  

كما   ،سورية يف جامعة الدوؿ العربية عضوية ذبميدو  ،مارست ضغوط من أجل إدانتوو  ،ضد نظاـ بشار األسد

 ،مصرمقدمتها يف و  ،وصولو إذل السلطة يف بعض الدوؿ العربيةسبلم  و للتيار اإل أصبحت قطر داعما أساسياً 

قليم  القطري على إلتصاعد الدور او  .جبهة معادية وأخرى مؤيدة اؼبواقف يف خلقسهمت ىذه السياسات و أو 

صفها البعض ب:"اؼبنافس و  ،خليجيةالنفوذ بُت قطر وعدة دوؿ عربية و  ىذا النحو أوجد حالة من التنافس على

                                                           

ية ،كل(اسًتاتيجيةمذكرة ماسًت يف دراسات أمنية و ) ،وتأثيرىا على مجلس التعاون لدول الخليج العربية 7102األزمة الخليجية )قطر( ،زينب علوش1 
 .42، ص2018-2017 ورقلة، _قاصدي مرباح السياسية، جامعةالعلـو اغبقوؽ و 

 .107ص ،مرجع سابق ،سارة جبار كرًن الغزارل 2
 .69ص ،مرجع سابق ،رواف كنعاف3 
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حتضاف ا طالقطرية ػب ""قناة اعبزيرةالسيما بعد تبٍت ،األمور دل تستمر لؤلسف يف ىذا االذباه أف   إال   ."الصديق

 ،يكليكسوقع و وثائق دبلوماسية سرهبا م أثبتتخاصة بعد ما . العربيةقوى اؼبعارضة لؤلنظمة اػبليجية و ال

ىذا كلو يف و  1.ىناؾ سيطرة رظبية حكومية على خط قناة اعبزيرة مباشرة أف   ،عن بعض اؼبصادر األمريكيةفضبل ً 

 كبسار أدوار القوى العربية التقليدية.اظل 

كبسار نتيجة أخطاء إذ بدأ اؼبد الثوري باإل ،نقطة مفصلية يف سياسة قطر اػبارجية 2013ل عاـ مث  

طموح سبلميُت يف اغبكم يف مصر و أخطاء اإلوالسيما النظاـ السوري و  ،عنف األنظمةو ، خفاقات لقوى الثورةإو 

الثورة قوى النظاـ القدًن و وبدأت . جتماع  العربيُتاإلوتعقيدات الوضعُت السياس  و  ،كماغبالعسكر للعودة إذل 

 : خًتاقُت مهمُتإحققت ، و ستعداد ؽبجـو مضاد كبَتإاؼبضادة تستجمع قواىا 

نقبلب اإلمن  ،ماراتاإلمن دوؿ خليجية أنبها السعودية و  بدعم فاعل ،األوؿ يف مصر حيث سبكن اعبيش

حيث سبكن نظاـ األسد  ،الثاين يف سوريةو  .نتائجهايناير و  25فرزات ثورة إلعلى العملية الديبقراطية ووضع حد 

قد عرفت و  ،نتقاؿ إذل اؽبجـو العسكري اؼبضادإلاود يف وجو قوى الثورة اؼبعارضة و يراين من الصماإلبفضل الدعم 

اليت ضبلت قطر مسؤولية ؿباولة إفشاؿ و  ،السعوديةمارات و إلىذه اؼبرحلة دبرحلة الثورات اؼبضادة اليت قادهتا ا

 2إلغاء كل ما ترتب على ثورات الربيع العريب.إعادة عقارب الساعة إذل الوراء و مساعيها يف 

مارات إلابُت اؼبملكة العربية السعودية و  نفجر اػببلؼ بشكل علٍتإنقبلب العسكري يف مصر إلبعد او 

يف مطلع ئها من قطر نتهى بسحب الدوؿ الثبلثة لسفرااالعربية اؼبتحدة والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى و 

لقد كاف ستمرت األزمة كبو تسعة أشهر و ااػبليجية و -طع العبلقات الدبلوماسية القطرية قـ و  2014عاـ 

                                                           
، القاىرة، األمانة العامة عبامعة الدوؿ العربية، أزمة العالقات مع قطر أسبابها وتداعياتها على مجلس التعاون الخليجي ،مصطفى عبد العزيز مرس   1

 .35_36ص ، 2017
 ،دراسة السياساتو اؼبركز العريب لؤلحباث  تقدير اؼبوقف، ،دوافعهافي أسباب للحملة على قطر و  :ليجيةأزمة العالقات الخ ،وحدة ربليل السياسات2 

 .2_3ص ،2017
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اػبليجية يف ذلك الوقت عند  -توقفت األزمة القطرية .نقبلب العسكري يف مصرلئلدعم القطري الشرطهم 

 "اتفاقية الرياض التكامليةربت اسم " التوقيع على معاىدة جاءتفقامت الدوؿ اػبليجية ب ،حدود سحب السفراء

  اً دل تتخذ األزمة أبعادالقطرية و -اػبليجية عادة العبلقات الدبلوماسية إإذل  تاليت قادو  2014نوفمر  16يف 

يراين خبصوص اإل _تابت بعض الدوؿ اػبليجية إزاء التقارب األمريك ناوذلك نتيجة حالة القلق اليت  1كبَتة.

اغباجة و  2015 عغبملة على اليمن مطلاكذا بداية و  ،يراين إباف العهدة الثانية إلدارة باراؾ أوباماإلاؼبلف النووي ا

 للدعم القطري فيها.

مارات الثقة إلاالسعودية و  ستعادتا ،للواليات اؼبتحدة األمريكية دونالد ترامب رئيساً نتخاب إومع 

تصفية اغبسابات كبوت مع قطر و مإذ شجعهما وصوؿ ترامب إذل البيت األبيض على تفجَت خبلؼ  ،بالنفس

 وصوالً  ،أمريكية عديدةة ضد قطر يف وسائل إعبلـ غربية و مارات التعبئإلوىكذا بدأت السعودية و ا .قديبة معها

ة يف العبلقات تو بمكاليت قدمت مؤشرات على وجود أزمة  (2017مايو  /أيار 21- 20) إذل قمة الرياض

يف مقابل الًتكيز على  ،األردفو  فبعض دوؿ ؾبلس التعاو ىا ؿباولة هتميش اغبضور القطري و كاف أبرز   ،بقطر

 دابو  2. فقط على اختتاـ قمة الرياضطلق ىجمة إعبلمية شرسة بعد يومُتاؼبصري قبل أف تنيت و امار إلاغبضور ا

على الرغم من قياـ دوؿ ـبتلفة و  .بالنف  القطري لرواية تصروبات أمَتالسعودي غَت مباؿ و  اإلمارايتاؽبجـو  أف  

ا ستمرت اغبملة الدعائية على الدوحة ما يعزز الظن بأهن  إ ،قرصنة وكالة األنباء القطرية و جرت فعبلً ببلغها أن  بإ

 3على القرصنة. كاف سابقاً   عبلم  يف واشنطن اؼبدعـو إماراتياً إلستهداؼ اإليؤيد ذلك او  .مسبقاً  ةضبلة ـبطط

                                                           
1
مذكرة اؼباسًت ) ،7102-7102الخليجية  _أمن مجلس التعاون الخليجي في فترة ما بعد الربيع  العربي أزمة العالقات القطرية ،برس  ذىبية  

 .82ص ،2018-2017تيزي وزو،  _مولود معمري كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية، جامعة ،(سات متوسطيةادر يف 
 99.ص ،مرجع سابق ،"الدوليةو  قليميةالتفاعبلت اإل ،اؼبسارات ،اعبذور :األزمة اػبليجية" ،وحدة ربليل السياسات  2

 4.ص ،مرجع سابق ،الحملة على قطر ودوافعهافي أسباب  :أزمة العالقات الخليجيةوحدة ربليل السياسات،  3 
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البيٍت اػبليج  يف أوقات  غَت مألوؼ يف التعامل جديداً  عبلمية على قطر شكبلً أخذت اؽبجمة اإل

بل وصلت حد توجيو  ،وتلفيقها ضد قطر وسياستها اػبارجيةأخبار  ةاألزمات إذا دل تتوقف اغبملة عند فرك

فات اػبليجية تًتكز على فف  السابق كانت اػببل .اػبليج ىذا تطور غَت مسبوؽ يفو  ،سرة اغباكمةلؤلالشتائم 

أماـ الطعن يف شرعية  واسعاً  مر يفتح باباً األعتبار ىذا اب ،تجنب تناوؿ األسر اغباكمةوت ،سياساتقضايا و 

زعزعة رىاب والتسبب يف الفوضى و إلهتمتها بدعم ااكما   1العائبلت اغباكمة اليت تقـو عليها أنظمة اػبليج كلها.

عبت دور الوسيط بُت دوؿ اغبصار اليت سلمت إذل الكويت اليت ل اؼبطالب اليت كانت من ضمنو  .ةطقستقرار اؼبنا

العبلقات مع  ض حجم: إغبلؽ قناة اعبزيرة وزبفيأنبها مطلباً  13شتملت القائمة اؼبذكورة على إحيث  ،قطرو 

عن دفع  فضبلً  خاصة اإلخواف اؼبسلمُت،على حد وصفها و  رىابإلسبويل االتوقف عن دعم و مع  تركياإيراف و 

ترضى هبا دولة قطر لتظل األزمة  دل ماىو و  .غبقو هبا سلوؾ قطرأتعويضات لدوؿ اغبصار بسبب الضرر الذي 

على ما سبق فاألزمة اػبليجية الراىنة ليست  اً الدولية. وبناءقليمية و اإلمستمرة رغم توسط العديد من األطراؼ 

  خلفيات ترجع إذل سنوات من قبل.ات و مبل ى  نتاج تراك ،وليدة اللحظة

 دوافع األزمة الخليجية :المطلب الثاني

 ىو صورة ،ما وبيط باألزمة اػبليجيةبات اليت وضعت يف تفسَت ما حدث و اؼبقار  أف  بعتقاد اإليسود 

اليت تدفع و  ،إستغبلؽبااغبسابات اؼبراد وكذا زخم األجندات و  ،سًتاتيجيةاإلعاكسة غبجم التعقيدات األمنية 

 .دفعت باؼبنطقة كبو اجملهوؿت الصراع و جة اليت أجيتحدد فيها أىم الدوافع اغبقيقتباؼبشهد كبو قراءات أخرى 

  اليت يبكن حصرىا يف النقاط التالية: و 

 

                                                           
 .مرجع سابق ،يف أسباب اغبملة على قطر ودوافعها :أزمة العبلقات اػبليجية ،وحدة ربليل السياسات  1
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   :قليمي القطريإلتنامي الدور ا_0

بعد ؾب ء األمَت ضبد بن  .1995 سنة قليم  فبيز منذإتبدأ مؤشرات الطموحات القطرية يف لعب دور 

ا بوسائل دل إمب  و  ،القوة العسكرية استعراض دوف إقليم  كفاعل  قطرل دوراً  عينيونصب  جعلالذي  ،فة آؿ ثاينيخل

تتعدى حسابات قاربات و دبكاسب اؼب تستهدؼ الكثَت منقوة ذكية  جوىرىامرنة  قوةيف  مثلتعهدىا اؼبنطقة تت

 مستهدفًة الكثَت من إستثمارية كرى مشاريع بواسطةمنها تشكيل مناطق نفوذ عر ـبتلف بلداف العادل  ،ؿبيطها

  ىو  ،وصندوؽ قطر للتنمية باإلضافة إذل ما يفعلو صندوؽ قطر للمساعدات اإلنسانية .العادل يف مناطق الظل

 .من أذرع اؼبنظومة القطرية اغبريصة على ربقيق ىذه الطموحات

تلعب قليمية األخرى يف قضايا اؼبنطقة راحت قطر اإلومن أجل الدخوؿ كبلعب سياس  يتقدـ كل القوى 

جهات ستضافة مؤسبرات لتقريب و اذلك بو  ،شتباؾ يف نزاعات إقليمية من خبلؿ مبدأ الوساطةإللفك ا دور دولة

ة الفاعلة صاحبة الدور اؽباـ يف ـبتلف من مث ربوؿ دورىا لتصبح الدولو  ،النظر بُت الفرقاء يف عدة قضايا إقليمية

ؼبواجهة  ،سبلـ السياس اإلحركات و  إيرافتركيا و مكوف من  اً يربالف ا شكلت ؿبوراً هن  أكما   1.الشؤوف العربية

 2مصر اليت أبدت ـباوؼ من دورىا اعبديد.ت اؼبنطقة التارىبية كالسعودية و خصومها من قيادا

كذلك مساعيها و  ،الفاعل يف اؼبنطقةاؼبقبل و سًتاتيجيات للتمهيد للدور القطري إ ى  إال   ماىذه و 

اح السياسية تبعتها لتبُت قبإبالفعل استفادت قطر من كل السياسات السابقة اليت  ،للحصوؿ على مكانة دولية

 3تطلعاهتا.ىبدـ طموحاهتا و ها اػبارجية دبا ستمرار ؿباوالهتا لتنفيذ ثوابت سياستاسًتاتيجيتها و إاػبارجية القطرية و 

 كبحفاستوجب ذلك العمل على   ،ا وبدثفبقة زبوفاهتا دوؿ اؼبنط أبدتؿبدود أماـ ىذا الطموح البل

منها  ، صبيع اؼبيادينيفو  فرض الكثَت من القيود على قطرك ،دولياً و  ؿبلياً  طواتاػبمن خبلؿ ؾبموعة من  صباحها

                                                           
 02.ص ،مرجع سابق ،رواف كنعاف  1

 110.ص ،مرجع سابق ،سارة كرًن الغزارل 2 
 .رجع نفسواؼب  3
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قتصادية لكوهنا الذراع اإل اؼبزيد من العقوبات خاصةً و  ،من الشروط كخيارات متاحة الكثَتإمبلء مع ؿباصرهتا 

 إشعاؿو  بقطر . ىذا باإلضافة إذل دعاية مغرضة ال سابق ؽبا يف شيطنة صناع القرارهتااألجندالطوذل يف تنفيذ قطر 

 الدوؿ العربية حسب زعمهم. مواقفها إزاء ما جرى يف تدفع شبنحىت  ،على غرار الربيع العريبفيها ىلية أحرب 

  :طبيعة الدور القطر في الربيع العربي_7

ساهتا اػبارجية سيامواقف الدوؿ و  تتداعياتو تعددتساع رقعة تأثَته و امع و  ،ةطقاغبراؾ يف اؼبن بوادرمنذ بدأ 

للسياسات يبكن للمتتبع و  ،معارض متشدد ضدهعو بُت مؤيد متحمس ؽبذا اغبراؾ و مالتعاط  من حيث التفاعل و 

كيف   1مصر عن التأثَت يف ؾبرى األحداث أف يلحظ. خاصةً  ظل غياب كبَت للدوؿ احملورية و اػبارجية يف

يف  متميزاً و  متحفزاً  لقد بدت بلداً  ،ستقبلت قطر اغبراؾ الشعيب العريب بطريقة ـبتلفة عن غَتىا من الدوؿ العربيةا

 ،قليم اإلموقعها رىا لتأكيد نفوذىا و فرصة اليت كانت تنتظا الكأهن  الًتحيب ودعم اغبراؾ العريب ببل ربفظ و 

وحىت دل تدخر  ،قت أمواؽبادأغو  ،فت نشاطها الدبلوماس ثكو  ،للحراؾ عبلمية دعماً إلفأطلقت العناف لًتسانتها ا

عن النظاـ كما  دفاعاً و  ،السوريةيبية و لنصرة للحراؾ كما ىو اغباؿ يف اغبالة ال ،جهدىا يف تقدًن الدعم العسكري

 2ىو يف اغبالة البحرينية.

بُت مواقف بقية دوؿ القطري من ثورات الربيع العريب و بُت اؼبوقف  واضحاً  ىناؾ سبايزاً  أف   فقد بدا جلياً 

على مستوى التحرؾ أو  ،ولُت يف الدولةؤ سواء على مستوى التصروبات الرظبية لكبار اؼبس ؛ؾبلس التعاوف اػبليج 

 يف اؼبقابل فإف  و  3.قتصاديةستثمارات اإلاإلنساين واللوجيسيت والدعم اؼبارل و اإلحىت بل و  ،الدبلوماس س  و السيا

سًتاتيجيات إجعلها تعتمد  ،شهدىا العادل  العريبياؽبا حركة التغيَت اليت طتخشية بعض األنظمة يف اؼبنطقة من أف 

                                                           
 104.ص ،مرجع سابق ،صباح كزيز  1
 141.ص ،مرجع سابق ،منذر أضبد زك  شراب  2
 ،2014 ،1ط ،روفشالدار العربية للعلـو نا ،بَتوت ،( دوافعها واستراتيجياتها7102-0991السياسة الخارجية لدولة قطر ) ،صباؿ عبد اهلل  3
 205.ص
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ليت هتب يف عدد من الدوؿ العربية منذ أواخر العاـ رتدادات رياح اغبرية اإمواجهة وقائية لتحصُت نفسها من 

ى  قليمية يف اؼبنطقة لغَت صاغبها و إلتعارض السعودية كل ما من شأنو تغيَت التوازنات ا ،ذا االطار. يف ى2010

لكفة موازينها  بالتارل ترجيحاً و  ،سدة اغبكم يف مصر ضمانا ؼبصاغبها وربالفها إذلذبد يف عودة اؼبؤسسة العسكرية 

بالرئيس ؿبمد مرس  يأيت يف ىذا  أطاحنقبلب العسكري الذي إلفرزىا األعل دعمها غَت احملدود للحكومة اليت و 

 1السياؽ.

سبلمية اليت إلدعمها للجماعات اجانب اغبركات الشعبية يف تونس ومصر و  وبعد وقوؼ قطر إذل إذاً 

صباعة  دنقبلب يف مصر ضإلدعمت السعودية ا ،النفوذ القطريزدياد ابعد و  ،وصلت إذل السلطة يف ىذه الدوؿ

كخطوة هتدؼ إذل الضغط على قطر ـ و  2014ذار آيف و  .إرىابياً  ومن مث أعلنتهم تنظيماً  ،خواف اؼبسلمُتإلا

البحرين بسحب مارات العربية اؼبتحدة و اإلمعها كل من قامت السعودية و  ،خواف اؼبسلمُتإلللتخل  عن اعبماعة ا

عودة ـ عندما أعلنت الدوؿ الثبلث  2014تشرين الثاين  16ستمرت األزمة حىت او  ،ئهم من دولة قطرسفرا

 2قليم .إلتفاؽ الرياض اإنعقاد قمة الرياض التشاورية اليت مت التوصل فيها إذل اذلك بعد و  ،سفرائها إذل الدوحة

  :خوانإلدعم قطر لحركة ا_3

يف دعم صباعة اإلخواف اؼبسلمُت يف اؼبنطقة خاصة مع تصاعد  كبَتاً   قطر لعبت دوراً  رأت دوؿ اؼبقاطعة أف  

لتلك اعبماعة بداخلهم إذل  ملحوظاً  رتفاعاً إاليت شهدت و  ،ليبياالربيع العريب يف دوؿ مثل تونس ومصر و موجة 

 لكن و  ،اغبد الذي سبكنوا معو من تورل السلطة يف مصر تونس بشكل رظب 

                                                           
، مركز اعبزيرة للدراسات ،عياتاتدالسحب السفراء من الدوحة البواعث و  ،صباؿ عبد اهلل 1

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/03/201432413826345572.html ، على 2020نيساف  15مت التصفح يـو ،
 .00:11 الساعة 

 103.ص ،مرجع سابق ،رواف كنعاف 2
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ما دفع كثَت من قياداهتم للهروب إذل قطر اليت  ،قصائهم من اغبكمإتطورات األمور يف مصر أدت إذل 

خواف إلامارات عبماعة اإللكبَتة خاصة مع تصنيف السعودية و رفضت تسليمهم رغم الضغوط اؼبصرية اػبليجية ا

اؼبقاربة  :خواف اؼبسلمُتاإلنازع منطقة اػبليج العريب مقاربتاف يف التعامل مع تيار توت 1.رىابيةإعتبارىا صباعة إب

ستثمار نفوذىا يف عدد من الدوؿ احتضاهنا و الى التعامل اؼبفتوح مع اعبماعة و تقـو عاألوذل تعتمدىا قطر و 

تيار اعتبار تقـو على ػبليجية و دوؿ اباق  الاربة الثانية فتقودىا السعودية واإلمارات العربية و اؼبقأما  .العربية

و حيث أن   .ستقرار دوؿ اؼبنطقةاعلى أمن و  تونس وليبيا... يشكلوف خطراً واف الذين وصلوا للسلطة يف مصر و خإلا

عتقاالت إ عنتعلن باق  دوؿ اؼبنطقة  ,خواف اؼبسلمُتاإلمنتديات قت الذي ربتضن فيو قطر مؤسبرات و يف الو 

سقاط إالتآمر من أجل ستقرار و إلاامات ؽبم بتهديد األمن و هتإتوجيو سبلمية و إلؿ عناصر اعبماعة اادورية تط

عًتؼ بعض قادة إقد و  ،سبلميةإلركة ىو عبلقتها بإيراف اوؿ اػبليج من اغبدما يثَت  أيضاً و  2.أنظمة اغبكم

ات يد من الكتابىذا إذل جانب العد .سبلمية الناشئةاإلدعمهم اؼبارل للجمهورية بل و  ،خواف بتلك العبلقةاإل

 3إيراف.اؼبوثقة للعبلقة بُت اغبركة و 

  :عالمي لقناة الجزيرةإلالتأثير ا_4

حتكارىا اؼبعلومات اعبلـ العاؼب  و إلعرش ا CNNتربع قناة و  1991هناية حرب اػبليج األوذل  بعد

األمَت ضبد بن  يف إنشاءىا إرل اليت يرجع الفضلو  بدأ قبم اعبزيرة يسطع إعبلمياً  ،تراجع أنبية أوروبا إعبلمياو 

مكانيات إلمن خبلؿ توظيفها  قليمياً إو  عبلـ عاؼبياً اإلاليت غَتت من مفهـو و  ،1996خليفة آؿ الثاين سنة 

يف ظرؼ  وأصبحت .لقطر يف اؼبنطقة رادعإقليمية جعلت منها السبلح العتمادىا على خرات دولية و اضخمة و 

                                                           
المركز العربي الديمقراطي للدراسات  ؟، ىل يتفكك مجلس التعاون الخليجي : يرانيةاإل _العالقات القطرية ،أمُت عبد العاؿ دأضب  1
  .00:21، على الساعة 2020نيساف  16مت التصفح يـو ، https://democraticac.de/?p=55690 ،قتصاديةاإلو ستراتيجية والسياسية اإل
 .40ص ،فاطمة مساعيد مرجع سابق  2

 19.ص ،2017 وليوي /سبوز ،27العدد  ،عربية سياسات ؾبلة ،ة"ستشرافيإقراءة  ،الوقائع واؼبآالت ،األزمة اػبليجية وتداعياهتا" ،ؿبمد الرحيم  3 
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بل  هتامكانياإطفرة إعبلمية ليس فقط يف اػبر فكاف ىذا دبثابة إحداث مة و جيز مصدر يستق  منو العادل اؼبعلو و 

تعد "تابوىات" يف الفضاء قضايا كانت  مناقشةشرعت من خبلؽبا الباب أماـ  .تعاعبو من مواضيع يف ما كانت

التيارات السياسية ُت من ـبتلف ناشطإعبلميُت و  ستضافة مثقفُتإفقد عملت اعبزيرة على  .العريب اؼبغلقالسياس  

كانت أوؿ و  1.يف العادل العريب تناولت أكثر القضايا حساسيةً و  ،سبلميةإلاليسارية اوالقومية و  الليراليةوالفكرية و 

فساد كل نظاـ  كشفت عنوالدينية و  جتماعيةإلالعادات اقد بشدة معظم اغبكومات العربية و شبكة يف منطقة تنت

منافذ لل ين دل يتعرضوا إال  اء عن فساد العرب للجمهور الذ  نبث أبيف اؼبنطقة بحفزت اعبمهور يف الشرؽ األوسط و 

كاف  ما أف  ذلك دبثابة حرب بالوكالة و  اؼبنطقة أف   كبارشعر معها   2اؼبنافذ الغربية.اليت تسيطر عليها الدولة و 

وقد  ،باألسر اغباكمة على أسرار خاصة مادة دظبة جعلت شعوب اؼبنطقة تصحاأصبح يف عُت اعبزيرة  مقدساً 

وقوفها إذل جانب الشعوب ضد األنظمة اغباكمة )ما عدى دوؿ و  طوة اعبزيرة إباف الربيع العريبس جلياً ظهر 

كاف ؽبا ريف بثورتو للعادل و للشعب السوري الذي مت من خبلؽبا التعفكانت دبثابة سبلح ، اػبليج كالبحرين(

وىو الش ء  .دعم حكومة اإلخواف يف مصرو  ،كذا ثورة اليمنو  ،ليبيااإلطاحة دبعمر قذايف يف يف  أيضاً  الفضل 

موجة التغيَت ألنظمة اغبكم ال  اليت رأت بأف   .مصر...إخلقليمية كالسعودية و إلالذي دل تستسغو بعض الدوؿ ا

عبزيرة و ملحقاهتا سم قناة اإستغراب وجود إلعليو ال يثَت او  لشرعيتها.ا دبثابة هتديد ؽبا و أهنً و  زبدـ مصاغبها أبداً 

كما ال يستغرب   .اطالبت دولة قطر بتنفيذىا حىت تناؿ الرضو  ،دوؿ اغبصار وضعتهااليت  "يف القائمة "العجيبة

كاف يف القائمة   لو ،1995بعد سنة  خصوصاً و  .تعقيداهتاو  اػبليجية -عبلقات اػبليجيةالبلبسات دبالعارفوف 

 ،وهناثالكلمة اليت يبمداد العاملُت فيها و  إختلطفبل يبكن لشبكة  ،شبكة اعبزيرة ؽغبلإىو مطلب واحد فقط و 

فإذا كاف األمَتكيوف قد قاموا  ،ستهداؼأف تكوف يف قلب اإل إال   ،الدماءاليت يوزعوهنا بكثَت من احملن و  الصورةو 
                                                           

 98.، صمرجع سابق ،"قليمية والدوليةوالتفاعبلت اإل ،واؼبسارات ،األزمة اػبليجية:اعبذور" ،وحدة ربليل سياسات  1
2
 Han shin, AL Jazeera as Qatari Public Diplomacy tool: Focusing on Egypt During and the 

Aftermath of the Arab Uprising (The Arab Spring),(The MSc Middle East Politics), Department of 

Politics and International Studies, School of Oriental and African Studies, University of London, 

2016, 20. 
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اليت أدت إذل و  2003 أثناء عملية غزو العراؽ يفو  ،2002خبارية يف أفغانستاف إلستهداؼ مقر قناة اعبزيرة اإب

يل  مَتور الريطانية يف نوفمر اة الديفوساعد يف تأكيد ذلك نشر صح .مقتل مراسل اعبزيرة يف بغداد طارؽ أيوب

كاف يرغب   اإلبن الرئيس األمريك  جورج بوش ادىا أف  عبزيرة مفاسم وثيقة قصف إشتهرت باوثائق سرية  2005

 1بقصف اؼبركز الرئيس  للجزيرة يف قطر.

 إيران(:قليمية )تركيا و إلالعالقات القطرية ا_1

طموحات السًتاتيج  يف وجو إقليمية غَت دوؿ اؼبنطقة كمبلذ إقبل األزمة اػبليجية راىنت قطر على دوؿ 

يف  دفعهاوي فرة مالية نتجت عن الطفرة البًتوليةية يف ظل و تية اليت دل تكن زبف  نواياىا التوسعامار اإل ،السعودية

السياسة اػبارجية  قرارعتمد صانع إيف ظل ىذه األجواء و  .اب اؼبنطقةمن يكوف عر    ىو  ،قواسم مشًتكة ذلك

اليت جعلت منها  و  ،ماراتإلاالرسالة اليت فهمتها السعودية و  ى و  ،إيرافعلى مد اعبسور مع كل من تركيا و  القطرية

سبلمية إلاحت حاضنة لكل القوى التحررية و صبدخلت معها مصر على اػبط لكوف تركيا أو  ،قطر ؼبعاداةكمرر 

بتدخل عماين كوساطة لصاحل إيراف على فتح اغبدود القطرية كمنصة و  ،على صعيد آخر عملت قطرو  .رؼبص

قة قتصادية ذبعلها سوؽ ناشئة يف اؼبنطستثمارات اإلإذل حزمة من اإل تعدى ذلكو  ،تركياراف صوب سوريا و إلي

اليت ى  نقيض لسياسة إيراف يف و  ،رغم اؼبوقف القطري من الثورة السورية ،إيرافلتوزيع منتوجات كل من تركيا و 

 ،قليمية عليهااإلليس على حساهبا بل ى  حرب من القوى دوؿ اغبصار ىذا التقارب ورأت السعودية و  .اؼبنطقة

عًتاؼ دبكانة قطر ا هبر األطراؼ على اإلواقعً  ف يكوف أمراً أليف خضم تأـز األوضاع راحت قطر تدفع باؼبشهد و 

غلق التمثيل الدبلوماس  مع إيراف و  فيفزبوىو ما جعل قائمة اؼبطالب لدوؿ اغبصار ترسو على  ،قليميةإلا

 القاعدة الًتكية بقطر.

                                                           
 .72ص ،2017سبوز/يوليو ، 27العدد  ،عربية سياسات ؾبلة ،"لفيات والتاريخاػب :األزمة اػبليجيةو  اعبزيرة" ،عل  صاحل اؼبوذل 1
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دوافع وأسباب اغبصار اػبليج  وتداخل للمفكرين والباحثُت تعدد  جلياً على ما سبق ذكره يتضح  وبناءاً 

عن اؼبظلة  يق بعيداً حلتوجهات سياستها اػبارجية اليت أخذت يف التتصورات و  بالنظر إذلذلك على قطر و 

  قليمية.إلإذل اؽبيمنة ا حالسعودية اليت تطم

 تداعيات األزمة الخليجية :المطلب الثالث

وىذا نتيجة خطورهتا  ،دة رسم خريطة اؼبنطقةاعإعلى  كاف لؤلزمة اػبليجية تداعيات كبَتة أصبحت مؤشراً 

مع  .جتماعيةاإلقتصادية إذل إلسًتاتيجية إذل ااإلو ة ياليت مشلت ـبتلف اؼبيادين من السياسو  تداعياهتا،كذا حجم و 

منطلق  ىذا منو  .ومن مث إذل ـبتلف مناطق العادل ،قليم ككلاإلإذل ا تعدت دوؿ اؼبنطقة اهتتأثَت  أف  اإلشارة إذل 

  .وكذا وضعية قطر كفاعل ناشئ يف اؼبنطقة ،سًتاتيجيةا أنبية منطقة اػبليج اعبيو

  :تداعيات األزمة الخليجية على قطر_0

ربكت صدمة اغبصار الكثَت من اؼبشاريع أحيث  ،سًتاتيجيةإلاالسياسية و البداية ستكوف مع التداعيات و 

بصورهتا  األمر الذي أضر كثَتاً  ىوو  رىاب،إلسبويل ادبساندة و  عاؼبياً و  حيث مت وسم قطر إقليمياً  ،السياسة يف قطر

تأثَتىا اػبارج  نتيجة ىذه األزمة اليت وتراجع قدرة قطر و  قوهتا الناعمة اليت عملت على بنائها منذ عقدينو 

شراكها يف اؼبباحثات حوؿ إأعضاء اجملتمع الدورل و  ةعتماد من جانب بقيإلجدية او  دبصداقيتها أضرت جداً 

خرى )مصر أمية يإقلقليم  القطري نتيجة توحيد جهود قوى كل النفوذ اإلآباإلضافة إذل ت 1.قليميةالشؤوف اإل

 ،ىو ما أظهر عجز الدوحة عن تنفيذ وعودىا غبلفائها من جانبو  ،ساع  القطريةاؼبمارات ( ضد السعودية و اإل

 2اؼباض .قليمية كما كانت تقـو يف اإلالنزاعات زىا عن التأثَت يف طريقة إدارة و عجو 

                                                           
األصفري  معهد ،أوراؽ عمل ،عيات على مستقبل منظمة "مجلس التعاون الخليجي"التداالخليجية  _األزمة القطرية لىعام ع ،زيد أضبد ؿبمد أبو 1
 28.ص ،2018 ،لمجتمع اؼبدين واؼبواطنةل
 .29-28ص ،اؼبرجع نفسو 2
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بدأت قطر يف دراسة كافة اػبيارات اؼبتاحة ألجل التكيف و  ،ليبدأ البحث عن حلفاء كبديل ؼبا كاف سائداً  

 متألوؿ مرة و  ،مع األوضاع اعبديدة منها مد جسور خارج اعبزيرة كبو أنظمة ؽبا الكثَت فبا يلتق  مع سياسة قطر

إقامة ربالفات مع قواعد عسكرية التقليدي ك قليم سًتاتيجية جديدة تتعدى البعد اإلإحبث منصات 

يتيكية لقطر من خبلؿ تصور يأخذ بولكما مت إعادة رسم اػبريطة اعبيو  ،لوجيستيكية على سبيل اغبصر مع تركياو 

ما يعرؼ باحملافظة على كياف  الدولة سياسة قطر هبب توظيفها يف إطار  أف  و  ،اؼبنطقة دل تعد أمنة يف اغبسباف أف  

عبلقات  هتددأدى اغبصار إذل ىزات كبَتة  وقد .هباد صياغة جديدة ؼبفهـو األمن القوم  القطريإن خبلؿ م

إذل بلداف كانت  تووزير خارجيقاـ هبا األمَت سبيم بن خليفة و  ذلك يف الزيارات اؼبكوكية اليت ىذبلو  ،الثقةاعبوار و 

لكثَت من لإذل تأجيل قطر  باإلضافةىذا  .ماراتإلاكحديقة خلفية لكل من السعودية و   ربسب يف األمس القريب

فبا يثَت و  ،السعوديةوبُت كل من البحرين و  ة بينهايجسور حقيق بعثاؼبشاريع السياسية اليت كانت هتدؼ إذل 

ىذا العدواف اؼببيت اقًتح يف شخص ؿبمد بن سلماف فتح قناة حبرية مع قطر اؽبدؼ منها ربويل  أف  ىو السخرية 

 ري عن دوؿ اػبليج.سبالتارل الفصل القو  ،قطر إذل جزيرة

ستنزاؼ الكثَت إذات األمد الطويل تؤدي إذل  خاصةً اػببلفات بُت الدوؿ و  أما من الناحية االقتصادية فإف  

ختبلؼ يف وجهات اإلقتصاديات الدوؿ ذات التباين و إالبناء بُت ليات التطوير والتعاوف و من اؼبوارد وتعطل عم

جتماعية إيربطها عبلقات بُت الدوؿ اؼبتجاورة جغرافيا و  الصراععندما يكوف ذلك اػببلؼ و  خاصةً و  ،النظر

 1الصراعات.كاف ؽبا نصيب من تلك النزاعات و   األزمة اػبليجية القطريةو  ،اؼبشًتؾ بينها اؼبصَت ال بل ،قتصاديةإو 

حيث تفوؽ  يُت للدوحةمارات أكر شريكُت  ذبار اإلحيث تعتر دوؿ اػبليج وخاصة اؼبملكة العربية السعودية و 

ىناؾ ترابط يف اؼبصاحل  إذ أف   ،صبارل معامبلهتا اػبارجيةإمن  %80التعامبلت اػبارجية لقطر مع ىذين البلدين 

                                                           
 63.ص ،مرجع سابق ،مؤيد خالد شبلش اجملارل 1
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مارات إلعلى رأسها أنابيب دولفُت اليت تزود قطر هبا ا تلك الدوؿ الثبلث وقطر يف ؾباالت عديدة و التجارية بُت

 1يف اؼبائة من حاجتها من الغاز. 30حبوارل 

 تفاعاً إر حيث شهدت األسواؽ  ،رتباؾ اػبفيف على الشارع القطريأدت الصدمة إذل نوع من اإلقد ىذا و 

 ملحوظاً  شهدت البورصة القطرية تراجعاً ىو سبويٍت و  أصبح ىنالك ندرة يف كل ماستهبلكية كما يف أسعار اؼبواد اإل

ستثمارات اػبارجية  على رأسها اإلاؼبرؾبة و يف ظل ذلك توقفت الكثَت من اؼبشاريع ومس ذلك حىت أسعار العملة و 

قًتاض من وىو ما دفع قطر إذل اإل .ندالع حرب وشيكةإمن  كنتيجة حتمية ؼبغادرة العديد من اؼبستثمرين خوفاً 

 ،(2019و 2018(مليار دوالر أمريك  خبلؿ عام   24األسواؽ العاؼبية بإصدار سندات طويلة األجل بقيمة 

مليار دوالر( 43.5مليار لاير) 156.4رتفع الدين اػبارج  للببلد إذل احيث  ،مليار دوالر عن كل عاـ 12

  . % 37بزيادة  2017مليار دوالر( يف العاـ  31.7ار لاير )ملي 114.24مقارنة بنحو  ،2018بنهاية 

حتياطاهتا إمليار دوالر من  38.5فقد ضخت قطر كبو  ،ئتماينتقرير لوكالة "موديز"للتصنيف اإل وحبسب

وىو  ،ستثماركما أودع جهاز قطر لئل  .متصاص أثر اؼبقاطعة العربيةإلقتصاد إلمليار دوالر يف ا 340البالغة كبو 

 يف  مليارات الدوالرات يف البنوؾ القطرية للحيلولة دوف معاناة تلك البنوؾ من نقص ،صندوؽ الثروة السيادي لقطر

قطر  يف حُت أف   2.الرباعية العربيةمن قطر بعد إعبلف اؼبقاطعة قروض بعدما سحبت بنوؾ أجنبية ودائع و  التمويل

الطويل  اؼبدى ا تواجو ـباطر من حيث ثقة اؼبستثمرين علىأهن   إال   ،ر إذل حد كبَتحظذبنبت الصدمة الفورية لل

ستثمار األجنيب لدعم مسَتهتا للتنويع إلالببلد تعتمد على ا فإف   لرأس اؼباؿ، صافياً  على الرغم من كوهنا مصدراً 

ستقلص حصتها و  .طيةراية لتطوير القطاعات غَت النفدالاج إذل اغبصوؿ على التكنولوجيا و ا ربتقتصادي ألهن  اإل

                                                           

 49.ص ،مرجع سابق ،زينب علوش1 
، العربية تنندبندإلا ،؟ قتصاديةىل تجاوزت قطر تداعيات اإل …بعد عامين على مقاطعة ،غالب درويش  2

https://www.independentarabia.com/node ، 00:09 ، على الساعة2020نيساف   21مت التصفح يـو.    
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كما    1.قليم إلالسيما تلك اؼبوجهة كبو الطلب او  ،قليمية الثقة يف بعض ىذه القطاعاتإلاؼبتناقصة من التجارة ا

غلق اجملاؿ كما مت  ،لرحاؿ كبو بلداهنا دبا فيها اػبراتاكاف ىناؾ تداعيات على العمالة األجنبية اليت بدأت تشد 

إلغاء القيود على عملية الدخوؿ واػبروج مشلت حىت قطاع اغبج والعمرة و لة من فرض صباعبوي عليها و 

يف كل فضبًل عن إقامة نقاط تفتيش صبركية تتم عر بطاقة التعريف الوطنية اليت كانت و  ،لسفر كبوىاابروتوكوالت 

ا يسمى بنقاط سوداء تسويق ؼبال)الرياؿ القطري( من خبلؿ تزوير فبنهج مع ؿباولة إغراؽ العملة القطريةو  ،اؼبنافذ

 األسواؽ الدولية.اصة البنوؾ و ت النقدية الدولية خالهتامات بالرشوة لدى اؼبنظماكا،  يف منظومة اإلقتصاد القطري

مليار دوالر يف  15خسائر قطر السنوية من اغبصار ستكوف حبدود  ويف األخَت تذىب بعض التقديرات إذل أف  

يبثل نقطة ضعف لقطر يف ظل وصوؿ صادراهتا السلعية  اؼببلغ ال ىذا  أف  و  ،ستمرار األزمة يف األجل الطويلاحاؿ 

 2مليار دوالر سنويا. 77إذل 

 تداعيات األزمة الخليجية على دول الحصار األربع:_7

د د  ع  ت تػ  حخطئت يف حساباهتا فراأدوؿ اغبصار  سًتاتيجية أظهرت األحداث أف  اإلالناحية السياسية و من 

متصاص الصدمة األوذل دوف خسائر إقطر سبكنت من  شف للعياف أف  سرعاف ما تك ، لكنالونبيةؼبكاسب ا

قد أثر و  ،بتزاز رفض الواثق من نفسوإسًتاتيجية تتمثل يف رفض أي إىذا ذبلى يف اتباعها و   360°ة فغَتت الدو 

دوؿ التحالف العريب يف حرهبم  خروج دولة قطر منو  ،ئكة يف اؼبنطقة أوؽبا اؼبلف اليمٍتذلك على عدة ملفات شا

 ،ترتب أعباء أمنية أكر على جهود التحالفمارات و إلافبا انعكس على أداء السعودية و  ،على اغبوثيُت يف اليمن

رب على حيف مواجهة اغبوثيُت كذلك ربوؿ وجهة النظر القطرية من داعم لل قوياً  عسكرياً  حيث كانت قطر داعماً 

ىاصبت يف عدة مواقع ضربات اليت قناة اعبزيرة  خبلؿ من عبلمياً إذلك  ىب ذبلاليمن إذل معارضة تلك اغبر 
                                                           

1  Jane Kinninmont, The Gulf Divided The Impact of The Qatar Crisis, Middle East and North 

Africa Programme, Reaserch Paper, Catham House, London, may 2019,  page23. 
 .5ص ،2017 ،اؼبعهد اؼبصري للدراسات تقديرات إقتصادية، ،قتصادية ألطراف األزمةحصار قطر الخسائر اإل ،عبد اغبافظ صاوي  2
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 1.تأجيج الرأي العاـ العاؼب  على دوؿ التحالفلى الناحية اإلنسانية يف اليمن و أثرىا الكبَت عمن و التحالف يف الي

 السعودية مالياً إذل جانب للمعارضة ن دعمها عالذي عرؼ توقف قطر خر مشل اؼبلف السوري و التأثَت اآلو 

 كما كانت تفعل ذلك سابقا.   .واقتصادياً 

ن األزمة بنحو ت خسائر شركات طَتاف دوؿ اغبصار بعد أسبوعُت مدر قتصادية فقد قأما من الناحية اإل

مارات اإلوضاع اؼبالية لكل من السعودية و قد تسمح األو  ،يراداهتاإمن % 20ىو ما يبثل مليوف دوالر و  100

لكن دولة مثل مصر تعاين شركاهتا الوطنية للطَتاف من خسائر مًتاكمة سيكوف من اػبسائر  و بتحمل ىذه 

مارات بتعويضها عن تلك اػبسائر إلاإذا تعهدت كل من السعودية و  إال   ،الصعب عليها ربمل مثل ىذه اػبسائر

التبادؿ التجاري لقطر  ى  حجم ،رمليار دوال 10.4ىو أمر وارد بنسبة كبَتة. كما خسرت دوؿ اغبصار كبو و 

 أف   إال   ،مارات يف ضوء صادراهتا النفطيةاإلالرقم  غَت مؤثر لدى السعودية و  على الرغم من أف  و  ،مع دوؿ اػبليج

تقاده ؼبقومات مشروع الوحدة فبلغ على وحدة دوؿ ؾبلس التعاوف وايراف هبذا اؼبإدالالت التحوؿ لقطر كبو تركيا و 

ألف عامل مصري  250مصر اليت يبلغ عدد كبو  خاصةً اؼبوجودة يف قطر و  تهالعماعن تأثر  فضبلً  2قتصادية.إلا

ؿ السنوات هناء اؼبشروعات التنموية الطموحة اؼبعلن عنها خبلإحتماؿ التعثر تنفيذ أو اناىيك عن  .مقيم بقطر

"السعوديةمشروع مدينة و  ...،بالنسبة لئلمارات 2020كسبوإ(«ةاػبمسة القادم  3. (اؼبستقبل"دنيـو

  :تداعيات األزمة الخليجية على مجلس التعاون الخليجي_2

رعت إذل فرض اغبصار دوف ت يف الزمن حينما سائدوؿ اغبصار أخط يعتقد اؼبتتبعوف لشأف اؼبنطقة أف  

كفيلة خطوة كهذه   لكوهنا كانت اػباسر األكر حسب زعمهم ألف   ،سًتاتيجيةالكثَت من غياب اإلمقدمات و 

حيث وجهت  .إذل ربالفات متفرقة عكس ما تنص عليو أدبيات اجمللس وربويلؾبلس التعاوف اػبليج  و  فبنس
                                                           

 
1
 .67ص ،مرجع سابق ،مؤيد خالد شبلش اجملارل 
 .4ص ،مرجع سابق ،عبد اغبافظ الصاوي 2
 .29ص ،مرجع سابق ،أضبد ؿبمد أبو زيد 3



والتداعيات الخلفيات بين الخليجية األزمة                                       الثالث الفصل  

 

 
103 

من اؼبنطق   ، يكوفغض النظر عن أفاؽ حل تلك األزمةوب ،أزمة اػبليج ضربة قوية ؼبفهـو الدفاع اػبليج  اؼبشًتؾ

حليفة  غبصار باعتبارىا دوالً اعلنت عليها ألن تنظر إذل الدوؿ اػبليجية اليت  قطر من اآلف فصاعداً  ستنتاج أف  إلا

عن أذىاف صانع   عتبارات لن تغيب أبداً مثل ىذه اإل ومن اؼبؤكد أف   .نها الوطٍتألم يشكلوف هتديداً  بل جَتاناً 

يت أقدمت عليها دوؿ لعل أىم اػبطوات الو  ،سلطنة عمافيف دوؿ خليجية أخرى مثل الكويت و القرار السياس  

أو نظاـ الدفاع الصاروخ  يف  ،مثل قوات درع اعبزيرة ،يف إطار السياسات الدفاعية ؾبلس التعاوف اػبليج  سابقاً 

أف تثَت  من اؼبرجع أيضاً و  .تطرح العديد من التساؤالت حوؿ أفاقها اؼبستقبليةباتت موضع شك و  اليت اػبليج

ستثمارات يف ذل تراجع اإلإباإلضافة  1.ن اؼبشاريع الوحدوية بُت دوؿ اػبليجاألزمة اغبالية الشكوؾ حوؿ العديد م

تثمارات سإلستقطاب ىذه اااؾ حاجة ماسة إذل نبينما ى ،2007منذ العاـ منطقة اػبليج إذل أدىن مستوى ؽبا 

الحظ  ،على الصعيد السياس و  .قتصاد ورفع نسب النمو يف ىذه البلدافتنشيط اإللتوفَت فرص عمل للشباب و 

حيث أصبحت جهودىا يف اليمن وغَتىا من الدوؿ مشتتة  ؛يف اعببهة اػبليجية عاً ك تصدلىنا والباحثُت أن  

ضافية يف إيراف نقاطا إبينما تسجل  .يف ىذه اؼبلفات أف يكوف اؼبوقف اػبليج  موحداً  بدؿمتضاربة  أحياناً و 

 قطر وتركياقتصادية يف إطار عبلقتها اآلف مع إإذل األزمة اػبليجية كما ربقق مكاسب  العراؽ وصوالً سوريا و 

 2باإلضافة إذل ربسن موقفها السياس  مع تشتت اؼبوقف اػبليج .

حيث تعد دوؿ اػبليج العريب فضاءاً  ،بالبيئة اإلستثمارية ضرارقتصادية تسببت األزمة يف اإلإلومن الناحية ا

عار ؽببوط يف أساكذلك   ،قتصاديات دوؿ اػبليجإبسمعة  من اػبارج فبا أدى إذل اإلضرارآمنًا للمستثمرين 

                                                           
 ،1ط ،مركز اعبزيرة للدراسات ،الدوحة ،حصار قطر سياقات األزمة الخليجية وتداعياتها حواس تقية،و  موذل نؿبمد الراج  و أخروف، ربرير عز الدي 1

 164.ص ،2017
 ،ندوة ؼبركز اعبزيرة للدراسات ،الخليج ومستقبلهاتداعيات أزمة    2

https://studies.aljazeera.net/ar/events/2018/06/180614125553533.htm ، على 2020نيساف  26مت تصفح اؼبوقع يـو ,
 .00:11الساعة 
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حبجم التجارة بُت دوؿ ؾبلس التعاوف ئتمانية و عمليات زبفيض التصنيفات اإلالعمبلت يف السواؽ اؼبالية و 

 1اػبليج .

 : دوليا  و  اعيات األزمة الخليجية إقليميا  تد_4

بُت  ماو  ئمتفاجنقسم اؼبتتبعوف بُت وا ،دولياا على اؼبشهد السياس  إقليميا و ألقت األزمة اػبليجية بظبلؽب

اغبجر طار تراجع الدور األمريك  الذي كاف يبثل من التداعيات اليت تسجل يف ىذا اإلو  ،من توقع ذلك من قبل

ما تستهدفو  باؼبنطقة و  ونواياىاسرائيلية األجندة اإل نسيافتركيا دوف يراف و إاألساس لصاحل دوؿ كروسيا والصُت و 

رع من تقارهبا مع دوؿ اغبصار كما بدأ معها تشكل أحبلؼ جديدة باؼبنطقة لكل س .كإحداث فراغ اسًتاتيج 

سًتاتيجية تنذر إويف خضم ىذا اعبدؿ بدأت تلوح يف األفق تداعيات  ،للمؤامرة جذور تضح أف  احسابات و  هامن

بدأت الدعوة ايب التوتر و اليمٍت إذل رىينة يف يد عر  اؼبلف السوري و نتقل ايف اؼبوقف ؼبختلف األطراؼ ف بتصعيد  

دبوجبها سوؽ  ؽ  ر  غ  خرىا أزمة النفط اليت أ  آقتصادية إللمقايضة بُت أنصاؼ حلوؿ ليتطور الوضع إذل تداعيات 

 نتباه.ثَتة لئلمالنفط يف عملية 

اؼبشاكل وإذكاء الفنت و  ،اإلرىابجديدة لتوسع بيئة العنف و  ة فرصاً لق ىذه األزمزب ،وعلى الصعيد األمٍت

فة إذل إضا .العراؽيف ظل تراجع أدوار ىذه الدوؿ وتناقضها يف كل من سوريا وليبيا واليمن و  خاصةً  ،الداخلية

، عةاؼبتناز تنسيق جهود مشًتكة حملاربة ىذه اؼبنظمات نتيجة القطيعة بُت دوؿ األزمة ضعف فرص التعاوف األمٍت و 

خاصة تلك اليت ربظى برعاية  ريبالتخرىابية وعبوئها إذل اؼبزيد من العنف و ت اإلمكانية تنشيط اغبركاإتنام  و 

 2 مية.قليإ

 

                                                           
 .61ص ،مرجع سابق ،مؤيد خالد شبلش اجملارل 1
 98.ص ،2018 ،82العدد ، أوسطية شرؽ دراسات ؾبلةالبعد األخر"،  2017.. مة اػبليجيةز "األ 2
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 قطر في مواجهة األزمة الخليجية  :المبحث الثاني

 عندمع التوقف  ،سيتم التطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل أىم التدابَت اليت مت تسخَتىا يف سبيل مواجهة األزمة

ؼبا سيًتتب عن ذلك يف اؼبستقبل ستشرافية إبدراسة  اً نتهاءوا .الدولية من األزمة اػبليجيةقليمية و إلأىم اؼبواقف ا

 ذلك باالعتماد على ؾبموعة من اؼبؤشرات الراىنة.و  ،ما ستؤوؿ إليو األوضاعو 

 الخليجيةأدوات السياسة الخارجية القطرية في مواجهة األزمة وظيف ت :المطلب األول

 ،العقبلنية يف الطرح، و الذكاء ،نةو اؼبر  ،تسمت السياسة اػبارجية القطرية منذ بداية األزمة برباطة اعبأشإ

سًتاتيجية واضحة  إئر صنع القرار السياس  بالدوحة ووجود رؤية و اء عنصر اؼبفاجأة لدى دواتفنإويرجع ذلك إذل 

 ا.هبطبيعة البيئة اػبارجية اؼبتواجدة و  ،سياسية لدولة قطراعبيو التارىبية و موعة اغبقائق كنتيجة لئلدراؾ السليم جمل

إذل تبٍت سياسة خارجية مستقلة  صطدمت النخبة القطرية يف إطار سعيهاإمتداد العقدين اؼباضيُت إفعلى 

ال زبتار جوارىا لدوؿ ا من منطلق أف   ،سياس  ال تستطيع تغيَته أو التحكم فيوبواقع جيو  ،إقليم  مؤثربناء دور و 

سًتاتيجيات من إبتداع إمكاهنا إيف  أف  كتشفت أيضا إلكنها  .قليم  الذي تعيش فيوال بنية النظاـ اإلاعبغرايف و 

ستغبلؿ او  1.تقليل نقاط ضعفهاوة الناعمة( لتعظيم نقاط قوهتا و األفكار )القالتقدـ الكبَت يف التكنولوجيا و  ح و 

 .وربويلها إذل مكاسب لصاغبهاالتناقضات الكبَتة يف اؼبنطقة 

سًتاتيجية أو ستخداـ كافة اػبيارات اؼبتاحة ؽبا سواء السياسية أو اإلاعبأت قطر يف ىذه األزمة إذل 

بكل  قطر دفعتمكانيات وطبيعة الصراع و قتصادية ...إخل متبعة هنج عقبلين يأخذ يف اغبسباف حجم اإلاإل

 ،دل يرتبك صناع القرار يف قطر من اؽبجـو، و قليمية كرىإاـ أربع دوؿ مقدراهتا اليت تسمح ؽبا باؼبناورة خاصة أم

                                                           
 .24ص ،مرجع سابق ،مرواف قببلف 1



والتداعيات الخلفيات بين الخليجية األزمة                                       الثالث الفصل  

 

 
106 

طبيعة الصراع ذ بزماـ اؼببادرة لتغيَت مفهـو و ربولت قطر إذل أوؿ من يأخآخر و  زبذت اؼبواجهة منعطفاً احيث 

 اؼبعنوية اليت راكمتها على مدار العقدين اؼباضيُت.رت لو قطر كل اؼبقدرات اؼبادية و ستنفاالذي 

هتامات على رفض اإل فعلى الصعيد الدبلوماس  واجهت الدبلوماسية القطرية التصعيد خبطاب يقـو أوالً  

الدعوة اؼبستمرة إذل اغبوار وفض اػببلفات باعبلوس إذل الوصاية و  رفضسيادة دولة قطر و حًتاـ إصرار على اإلو 

تعزيز نشاط دبلوماسيتها ب "،"الشيطنةكما سبكنت الدبلوماسية القطرية من مواجهة سياسة  .طاولة اؼبفاوضات

 اؼببادراتاؼبشاريع و  إلطبلؽاألىلية القطرية ربركت ـبتلف القطاعات اغبكومية و إذ  .التقليدية بدبلوماسية عامة

أكد عليو أمَت دولة قطر يف التصروبات ما  وىو 1.خطواهتا كبو اؼبستقبلو اليت تؤكد عدـ نيل اغبصار من رؤية قطر 

  :على مبدأينأي حل لؤلزمة هبب أف يقـو  مع بداية األزمة أعرب فيها بأف   اليت أدذل هبا

ءات من مبلإأف ال يوضع يف صياغة  ثانياً و  ،رادهتاإحًتاـ سيادة كل دولة و إطار إأف يكوف اغبل يف  :أوال

تسويات يف التوصل إذل مة للجميع. وكبن جاىزوف للحوار و لتزامات مشًتكة ملز إطرؼ على طرؼ بل كتعهدات و 

، اػبطوات اليت تلتها خططت سلفاً "ىذه اغبملة و  أمَت قطر أف   اعترو  2.طارإلالقضايا اػببلفية كافة يف ىذا ا

تضليل الرأي العاـ ودوؿ عتداء على سيادة قطر بزرع تصروبات دل تقل لإمنفذوىا على عملية وأقدـ ـبطوطها و 

هتامات بدعوة جهات أمنية دولية يد تلك اإلفنقبحت قطر يف تقد و  3."بغرض ربقيق غايات ؿبددة سلفاً العادل و 

كشفت جريدة واشنطن بوست اؽ موقع وكالة األنباء القطرية و خًت إإذل اؼبشاركة يف ربقيق حوؿ مبلبسات 

صفحاهتا على مواقع اؽ موقع وكالة األنباء القطرية و خًت إعن  مسؤولةمارات إلدولة ا األمريكية يف وقت الحق أف  

جتماع  من أجل نشر أقواؿ مفركة نسبة إذل أمَت دولة قطر الشيخ سبيم بن ضبد آؿ ثاين يف أواخر إلصل االتوا
                                                           

1
 116_117. برس  ذىبية، مرجع سابق، ص 
  

 09.، ص2017/08/28، 36العدد  ،ؾبلة الدبلوماس 2

 ،بالعربيةCNN ،يحترم السيادة وأالَّ يكون في صيغة إمالءاتأن مستعدون للحوار ... وأي حل يجب  :أمير قطر3 
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/07/21/qatar-prince-speech-gulf-crisis ، 2020نيساف  29مت التصفح يـو ،

 .00:09 على الساعة
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اؼبعلومات اليت  مَتكية أف  ألستخبارات اإللت عن مسؤولُت يف اقنو  .جَتاهناآثار أزمة بُت قطر و ما أيار /مايو 

مارات ناقشو يـو أعضاء كبار يف حكومة اإل أف   أكدتمَتكية ستخبارات األإلاليت صبعتها وكالة اربليلها حديثًا و 

  1.كيفية تنفيذىااػبطة و  2017مايو  /أيار 23

يف  مستندةً  .ها بتقدًن دليل واحد يدعم دعواىم ضدىائمااغر  تدل تقف الدوحة عند حدود النف  بل ربدو 

وساطتها اليت حلت و  ،حل النزاعاتدبلوماسية اليت قبحت يف الدولية و افل يف ؾباؿ العبلقات ذلك إذل سجلها اغب

 ،ىو ما شهدت بو األمم اؼبتحدةو  .إذل جانب الشراكات الدولية يف مكافحة اعبريبة ،أكثر اؼبشاكل تعقيداً 

سًتاتيج  مهم يف اغبملة الدولية على إقطر شريك  أصبعت على أف   ،رباد االورويبإلدوؿ يف اوأكدتو أمريكا و 

 2رىاب.اإل

وزير خارجيتو إذل وزيارات مكوكية لؤلمَت و  ،وات دبلوماسية و إعبلمية )قناة اعبزيرة(مت ذلك من خبلؿ قنو 

على لعدواف صارخ  هاعرضاػبارج  ؼبوقفها والًتويج ؼبظلوميتها وتستقطاب الدعم الدورل و إلـبتلف دوؿ العادل 

كما عبأت قطر    3.الدورلأعراؼ القانوف قتصادي غَت شرع  وـبالف لقواعد و إسيادهتا القانونية بفرض حصار 

  ،جراءات اليت تبنتها الدوؿ األربعاإل دؽبا ض يكذلك إذل اؼبنظمات الدولية اؼبتخصصة فتقدمت بعدة شكاو 

اؼبخالفة ؽبا و "منظمة التجارة العاؼبية مرددة يف شكواىا قياـ ىذه الدوؿ بعملية "حصارالدولية و كمنظمة الطَتاف 

 4للقوانُت الدولية .

                                                           

 
1
 14.، مرجع سابق، ص" اختبار األزمةو الدبلوماسية القطرية " ،نواؼ التميم  

 01مت تصفح اؼبوقع يـو ، /https://alkhaleejonline.net ، اػبليج أونبلينقطر تواصل االنتصارات ىكذا قلبت الطاولة على دول الحصار  2
  .00:08 ، على الساعة2020أيار 

3
  .13_14مرجع سابق، ص ،أضبد ؿبمد أبو زيد  

 48.ص ،مرجع سابق ،زينب علوش  4
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اؼبخرجات يف و  اؼبدخبلتحىت تكوف  جعلها أكثر سباسكاً اعببهة الداخلية و ىذا دوف التفريط يف دعم 

 دوؿ اغبصار بصدد ؿباولة تشكيل بديل معارض خاصةً  أدركت قطر من جهة ثانية أف  و  ،دحمستوى واحد من الت

زرهتا لكل اؼبواقف. كما عبأت إذل اومؤ  الثابت يف دعم قيادهتالنت منذ البداية موقفها الصريح و من القبائل اليت أع

رسائل لكافة القوى يف العادل فبا دفع  تمن خبلؽبا بعثو  ،شرح مواقفها للبعثات الدبلوماسية اؼبوجودة يف الدوحة

مطالب بالكثَت من الشخصيات الدولية التنديد هبذه العدائية الواضحة لتظهر يف األفق جبهة خارجية يف شكل 

 .فًتاءاتالكثَت من اإل قسقط يف يد دوؿ اغبصار اليت راحت زبتلىذا ما أ  و  .السبلـللحرية و شعبية دولية ؿببة 

دولة  إف   :2018 للقوؿ يف تقرير عن األزمة نشرتو يف فراير "دفع اجمللة األمريكية الشهَتة "فورين بوليس  وىو ما

يت رمتها هبا تدحض كل التهم الأف ستطاعت او  ،قطر قبحت يف اػبروج منتصرة من األزمة مع دوؿ اغبصار

 1مصر.مارات والبحرين و إلاالسعودية و 

نشاء طرؽ إو  ،قتصادية جديدةإسارعت الدوحة إذل تكوين شراكات  ،اغبصار/ؼبواكبة إجراءات اؼبقاطعة و 

ربولت إذل إيراف  يراين يف حُتاجملاؿ اعبوي اإلو  ،ستخداـ موانئ عماف القريبةقد عبأت قطر إذل إ، و ذبارية بديلة

ن مباشرة مع اؼبوانئ الرئيسية يف عدة دوؿ دبا يف حشنت الدوحة خطوط شدكما   .ستَتاد اؼبواد الغذائيةإلتركيا و 

فتتاح إيأيت و  2تايواف.ُت مباشرين جديدين إذل ماليزيا و ىناؾ خطط لفتح خطو  .باكستافو اؽبند لصُت و اذلك 

سًتاتيجية التنمية الوطنية الثانية اليت إستثمارية على إلاقتصادية و إلضبد بعد موافقة اجمللس األعلى للشؤوف ا اءمين

لعل نشاطات اؼبيناء سبثل و  ،الغازعتماد على النفط و إلتقليل اقتصادي و إلتتسم بزيادة الًتكيز على تنويع النشاط ا

لدوحة لزيادة صادراهتا اقتصادية متاطبة لو يف إطار مساع  إنشاء منطقة إحيث مت  ،ذباهإلخطوة مهمة يف ىذا ا

                                                           
  .مرجع سابق ،نتصارات ىكذا قبلت الطاولة على دول الحصارتواصل اإل قطر  1
، مركز اعبزيرة للدراسات الجيوبوليتيكيةقتصادية و التداعيات اإل :توسعة ميناء حمد في قطر 2

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/10/171018112903841.html ، على الساعة 2020أيار  03مت التصفح يـو ،
.9 :00 
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الصناعات و  ،ستثمارات األجنبية كبو قطاعات مهمة مثل الصناعات التكنولوجية اؼبتطورةإلجذب او  ،نفطيةالغَت 

ستثمارات يف مشاريع البنية التحتية إلدارة عجلة االقتصاد وزيادة إ ضخفضبل عن  1.البًتوكيماويةو  ،التحويلية

األمر الذي كاف لو أكر األثر يف ذباوز  ،لغاز الطبيع  اؼبساؿ لتوفَت السيولة اؼبالية البلزمة لذلكمن اصادراهتا 

مليار دوالر  23سيولة يف اعبهاز اؼبصريف تقدر ب كما ضخت ودائع و   2.اؼبالية للحصارقتصادية و إلالتداعيات ا

ستقرار اوكذلك لتعزيز  .يف أوؿ شهرين من األزمة للتعويض عن خروج رؤوس أمواؿ معظمها ودائع لدوؿ اغبصار

ستقرار إلقتصاد ككل لتعزيز اإلمليار دوالر يف ا 38.5ضخت أيضا مبلغ و  ،اؼبارلستقرار اؼبصريف و اإلالعملة و 

ا على الرغم من تعرضها حملاوالت اؼبضاربة خبلؿ األزمة أهن  يف ضوء ذلك أثبتت العملة القطرية و  3.االقتصادي

صندوؽ الدولة اإلحتياطات اؼبالية و ذلك بفضل و  ،يف اؼبنطقة منذ عقود اً ستقرار إإذ تعد العملة األكثر  ،عملة قوية

صار سبيز قتصاد القطري بعد اغبأداء اإل أوضح بلفبلح أف   ،قتصاديإلحوؿ طريقة التعاط  مع اؼبلف او  4.السيادي

اغبكومة القطرية  أف  يبكن القوؿ و  .ليس تكتيكياسًتاتيجيا و إو  ،غَت متسرعو  سريعاً و  ،منفعلو كاف فاعبل غَت بأن  

فقد  ؛قتصادي من اغبصارإمارات أكر خاسر إليف اؼبقابل كانت ا ،سًتاتيجية ربويل األزمة إذل فرصةإعتمدت إ

كما تضررت منطقة   ،أرب تيك(و  ،داماؾو  ،ركالسوؽ القطري السيما )اػبليج للس إماراتيةفقدت عدة شركات 

 5ستثمارات األجنبية.اإلمن حجم %15ل عل  جراء اغبصار الذي خسر خبلؿ ىذا العاـ بج

                                                           

 .اؼبرجع نفسو1 
 ،ندوة حبثية ؼبركز اعبزيرة للدراسات ،حسن إدارتها لألزمة أفشل الحصارمود قطر و ص  2

https://studies.aljazeera.net/ar/events/2018/06/180614125553533.html،  نيساف  26مت تصفح اؼبوقع يـو
 .00:11, على الساعة 2020

 مركز اعبزيرة للدراسات ،قتصادياستراتيجيات قطر في إفشال الحصار اإل3 
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/07/180705093141733.html ،على 2020أيار  03  مت تصفح اؼبوقع يـو ،

 00:10الساعة 
 160.ص ،2017سبتمر/يلوؿأ ،28 العدد ،عربية سياسات ؾبلة "،السياسةالقانوف و قتصاد و حصار قطر من منظور اإلو ندوة أزمة اػبليج " ،إيهاب ؿبارمة 4
مت تصفح اؼبوقع ، /https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story، قتصاديةالحرب اإلكيف واجهت قطر الحصار و  5 

 .30:16، على الساعة 2020أيار  05يـو 
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تعدؿ الكفة نسبيا مقابل اػبلل اؽبائل يف حجم القوة رعت قطر للبحث عن بدائل تسندىا و كما سا

عتماد اؼبباشر على إيراف قد يؤدي إذل نتائج عكسية يف ظل توازنات إلا ف  ألو . احملاصروفالتقليدية اليت يبلكها 

نتقائ  على طهراف ألغراض سبوينية بدرجة أوذل. من نفتاح اإلعتمدت على سياسة اإلإفقد  ؛دولية معقدةو إقليمية 

أسهم بشكل رئيس  يف متصاص الصدمة األوذل و إذبهت إذل حليفها الًتك  الذي ساعدىا على إجهة أخرى 

سناد اؼبباشر للموقف دل ينحصر الدور الًتك  يف اإلو  ،منع األزمة من التحوؿ إذل صراع عسكريفشاؿ اغبصار و إ

قبرار وراء موقف سبلمية غبثها على عدـ اإلالدوؿ اإلالقوى الكرى و نشطت الدبلوماسية الًتكية إزاء  بل ،القطري

تفاقية إلزمة دبقتضى اوردبا كاف لنشر قوات عسكرية تركية يف األراض  القطرية منذ األياـ األوذل لؤل .رباع  اغبصار

   1. الدور األىم يف تعديل ميزاف قوى ورفع كلفة التدخل العسكري لدوؿ اغبصار ،الدفاعية بُت الدولتُت

 الدولية من األزمة الخليجية المواقف اإلقليمية و  :المطلب الثاني

ية  التباين ىو ترصبة عبوىر القض ،العربيةقليمية و إلامواقف متباينة لؤلطراؼ الدولية و عرفت األزمة اػبليجية 

 اليت سبثلت فيما يل :و  .ستثنائيةإلطبيعة الظروؼ اككل و 

  :الموقف العربي_1

 دوؿ معارضة دلف العريب بُت دوؿ مؤيدة للحصار ولو يف صورة فبانعة و يف اؼبوق ـاإلنقسامنذ البداية ظهر 

هتامات اؼبتبادلة أدى إذل تعاطف العديد من إلالغموض يف األحداث و اتسارع  تبدي الكثَت يف مواقفها غَت أف  

حيث دعوا إذل تغليب لغة اغبوار والدعوة الدولة الفلسطينية ما األردف  نوعاً وؿ اؼبنطقة كسلطنة عماف الكويت و د

بقاء على فرص إلستهبلكية الواسعة مع االسلع اإلب عمدت إذل سبوين قطريف اعبانب األخر إذل قمة عربية جامعة و 

ؼبوقف اػبليج  بقيادة ا أما خبصوص اؼبغرب العريب فيمكن القوؿ أف  و  .فتح قنوات اغبوار مع دوؿ اغبصارو 

                                                           
   16.، ص2018، 2ط ،اعبزيرة للدراسات مركز ،الدوحة ،قوة الدول الصغيرةذج في مقاومة الحصار و صمود قطر نمو  ،وأخروف عز الدين عبد اؼبوذل 1
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 صطفاؼلئلموريتانيا( يف اؼبغرب العريب _مارات ذباه قطر دفع الدوؿ األضعف )حكومة شرؽ ليبيا إلاالسعودية و 

اؼبثاؿ األبرز ػبارجية و ت راسخة يف سياستها اإلقليم تنطلق من قناعاالدوؿ األبرز يف ا يف حُت أف   .مع األخَتة

صطفاؼ إذل جنب طرؼ يف مواجهة الطرؼ األخر على بالتارل ال يبكن اغبديث عن اإلو  .على ذلك اعبزائر

ا نطلق عليو باؼبوازنة يف ماألمر ىبضع إذل مصاحل ىذه الدوؿ في قليم بل إف  األقل بالنسبة للدوؿ األكر يف اإل

اعبامعة دل تعرب  وعلى صعيد أخر أعلن األمُت العاـ للجامعة العربية أضبد أبو الغيط أف   1سًتاتيجية.إلاؼبصاحل ا

فد من أكاديبية أكد أبو الغيط أثناء لقائو مع و األزمة الدبلوماسية يف اػبليج و  عن موقف مؤيد أو معارض ألطراؼ

 .وحقوقها كاملةً  ياهتا وواجباهتاؽبا مسؤولاعبامعة العربية و يف  دولة قطر ال تزاؿ عضواً  ناصر العسكرية العليا أف  

 2يقض  بعدـ التدخل حىت اآلف يف األزمة. ،لآلليات اؼبتفق عليها موقف اعبامعة طبقاً  إذل أف  وأشار 

 يراني :اإلالموقف _7

لظهور تفاصيل  اً نتظار إتعاملت إيراف مع األزمة اػبليجية الراىنة منذ غبظاهتا األوذل بضبط دبلوماس  عارل 

 على خط األزمة مبكراً يراف إفقد دخلت  ،أكثر حوؿ التطور اؼبفاجئ يف عبلقات دوؿ ؾبلس التعاوف اػبليج العريب

ت يراف ى  من أشعل اؼبنطقة يف ظل مناكفاإ حيث تشَت الكثَت من اغبقائق أف   3ـ. 2017جواف  27ذلك يف و 

من ف ،يديولوجيةإىذا ػبلفيات ؼبنطقة و مث باق  دوؿ ا اليت تستهدؼ السعودية أوالً سياسية طاؿ أمدىا يف اؼبنطقة و 

ىذا باإلضافة إذل العامل  ،رمع بقية الدوؿ اؼبناوئة لدوؿ اغبصاو  يراين مع قطرإلطبيع  أف يتناغم اؼبوقف اال

يف تصورات  كما أن و.يراف يف تواصلها مع دوؿ اػبليجإلسًتاتيج  إاس  الذي هبعل من قطر أىم موقع سياعبيو 

نفرادىا إريئة لقطر اذباه قضايا اؼبنطقة و فاؼبواقف اعب ،الدوحة أكثر فبا يفرؽ بينهمهبمع بُت طهراف و  ما ف  فإ ُتلاحملل
                                                           

 مت، /MEO، https://middle-east-online.com ،مواقف دول المغرب العربي بين المبادئ و المصالحاألزمة الخليجية و  ،عريب بومدين 1
 .30:09، على الساعة 2020أيار  09تصفح اؼبوقع يـو 

أيار  11مت تصفح اؼبوقع يـو ، /https://arabic.rt.com/middle_east، الجامعة العربية تعلن موقفها من األزمة الخليجية القطرية2 
 .00:11 الساعة، على 2020

 .128ص ،مرجع سابق ،رس  ذىبيةب  3
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يراين يف حد ذاهتا مبنية على أسس تسعى طبيعة النظاـ اإل ف  إمث  .أغلب األحداث يف يرافإبتقييم الوضع لصاحل 

لكل ىذه األسباب عبلقاهتا مع عماف والكويت و إذا نظرنا إذل  صباع اػبليج  خاصةً إلحتضاف كل خارج عن اإل

 .غَت مشروط إذل جانب الدوحةاغبقائق اليت تدفع بتأييد مطلق و على الكثَت من  يراين قد بٍتإليكوف اؼبوقف ا

فتح أسواقها لستعدادىا إكذا و  ،جعلو منطقة عبور للطَتاف القطريفتح  إيراف جملاؽبا اعبوي لقطر و ذلك يف  ذبلىو 

العقوبات  ظليرانية يف اإلقطر منصة للمنتجات اػبدمات بل تعدى األمر إذل طرح فكرة أف تكوف ؼبنتجات و من ا

 ،حىت روسيا يف حلف غَت معلن إذل جانب قطردخلت إيراف إذل جانب تركيا وسوريا و  كمايراف  إالدولية على 

مارات إلىو دخوؿ ا ةً ما زاد اؼبوقف مفاجئو  .سًتاتيجياً إيراف إتوسع ىذا اغبلف إذل دوؿ ى  ضمنيا تتفاىم مع و 

مارات إذل مساعدة إيراف يف مواجهة  إلما دعوة او  ،يراف أدت إذل سبييع موقف دوؿ اغبصارإتصاالت سرية مع إيف 

ستثنائها من طرؼ اغبوثيُت يف عملية القصف إكذا و  ،ذباهإلسياسة تصب يف ىذا ا إال   ،Covid-19كورونا 

 نطباعات.إلالكثَت من ا ط تع

  :الموقف التركي_2

 ،قليم  ال يستهاف بوإالدولية سانبت يف لعب تركيا دور قليمية و اؼبتغَتات اليت طرأت على الساحة اإل إف  

وجعلت من ىذه  ،القوى الكرى يف النسق الدورلو  ،القوى الفاعلة داخل اؼبنطقةتفهم دراؾ و إلبشكل عملت بو 

فبكنة من تفاعبلت ىذه العبلقات ستفادة إالدبلوماس  لتحقيق أكر السياس  و  لتحركها اؼبصاحل ؿبوراً األىداؼ و 

رصة ذىبية ا فهن  موقفهم ألمنها األزمة اػبليجية فلم ينتظر األتراؾ الكثَت من الوقت حىت يعلنوا عن و  1بينها.و 

ىو يف الدوحة س  من أنقرة و التعاط  السيا ا حىت يكوف ؽبم مواطئ قدـ يف اؼبنطقة ألف  نتظروه كثَت إأعطتهم ما 

فأعلنت تركيا موقفا  .خواف اؼبسلمُت بعد الربيع العريبربوال إذل حاضنة اإلمنذ أف تبنيا اؼبواقف الواحدة و  تناغم

                                                           
، كلية (سًتاتيجيةإمذكرة اؼباسًت يف دراسات ) ،7101 -7101اإلقليمي التركي في ظل المتغيرات الدولية الراىنة الدور  ،وفاء طوالبية _صوفيا بوعل   1

 .88ص ،2016 -2015 ،تبسة _جامعة العريب التبس  اغبقوؽ والعلـو السياسية،
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مررىا ىو وقوؼ ىذه األخَتة مع النظاـ الًتك  إباف حركة التمرد اليت عرفتها و  ،للدوحة حاً واض كبيازاً إو  صروباً 

عمدت الدوحة آنذاؾ إذل حزمة من اؼبساعدات اؼبالية حىت تتجاوز أنقرة اؼبوقف ، و 15/07/2015أنقرة بتاريخ 

أصبحت تنتظر أف و  ،نغوالف يف العلدوؿ اػبليج دعمت حركة الواليات اؼبتحدة األمريكية و  أف  خاصة و  ،العدائ 

ضغطت السعودية على الواليات و  .ينهار الوضع لتتحوؿ أنقرة إذل دولة فاشلة كغَتىا من رعاة الربيع العريب

إليها  أوااؼبتحدة األمريكية بشأف قضية غوالف كما تدخلت مصر لدى اليوناف يف قضية الضباط األتراؾ الذين عب

اليونانية  يف اغبدود البحرية إلسرائيلاؼبشبوىة  تالتحركاو   .از شرؽ اؼبتوسطإضافة إذل قضية ما يعرؼ بغ

ستطاعت خبلؿ أياـ أف تعلن عن اوقف الًتك  حسب تطلعات الدوحة و ف يكوف اؼبأل فكاف ىذا كافياً  ،القرصيةو 

توجساتو األمريك  و ب اعبانب ىو ما أل  و  .تفاىم بُت العاصمتُت حوؿ إقامة قاعدة عسكرية تركية متقدمة يف قطر

دل يكتف  اؼبوقف الًتك  عند ىذا اغبد بل و  ،حوؿ ىذا اؼبوقف اؼبزاحم لقاعدة العديد كرى قواعد أمَتكا يف الشرؽ

يتم دبوجبو سبوين  ذبارياً  جوياً  كذا فتح جسراً و  ،بفتح اؼبنظومة اؼبالية الًتكية أماـ الودائع القطرية أعطى أردوغاف أمراً 

رساؿ اػبراء األتراؾ إلعادة تنشيط اغبياة إإضافة إذل  هغَت لزمات اليت تصلها من غذاء ودواء و اؼبستالدوحة بكل 

 أعلنت أنقرة أف  و  .بعد حدوث ىجرة شبو صباعية للعمالة األسيوية من اػبليج خاصةً  ،قتصادية داخل قطراإل

غتياؿ إالفرصة يف قضية اتتها و نلمس ذلك حينما و  ،موقفها من األزمة سيتصاعد حسب موقف دوؿ اغبصار

أدارت بو اؼبلف  بتزازإاليت مكنت اعبانب الًتك  من الضغط على السعودية يف شكل و  ،الصحف  صباؿ خاشقج 

اؼبوقف الًتك  ربوؿ إذل حلف هبمع العاصمتُت  حيث أف   ،عتداء على قطرإلـ ادعمبلءات أنبها حبزمة من اإل

غتياؿ الصحف  إأزمة  تكشف اؼبصادر على أف  و  .سبيم بن صبد إذل أنقرةاليت قاـ هبا بعد الزيارة الشهَتة  خصوصاً 

كما قاـ أرودغاف  يف  جعلتها يف موقف ال ربسد عليو.مواقف دوؿ اغبصار و وضت قصباؿ خاشقج  ى  من 

فالقضية أصبحت اآلف أولوية يف الوسائل  ،الوقت اؼبناسب بتكييف خط مؤيد للقطريُت ذباه األزمة األخَتة

جم السعودية هتاة ألردوغاف يف تركيا من مقاالت وتصروبات تدافع عن قطر و الدوائر اغبكومية اؼبواليـ و عبلاإل
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تركيا قد تكوف ى  اؼبهددة بعد قطر إذا دل يتم حل ىذه اؼبشكلة يف فًتة قصَتة  ىناؾ تكهنات بأف   .ماراتاإلو 

ليتم زبفيض اؼبطالب  1.كبو ذلك رؾبرد مسا  تركيا ى  اؽبدؼ اغبقيق  و قطر ى هبادؿ بعض يف أف  و  .من الزمن

 غبلؽ القاعدة الًتكية.إمطلب ستبعد منها االيت و ، إذل ستة فقط 13اؿ 

        سرائيلي:  إلالموقف ا_4

نيل  أجل منالكل يغازؿ إسرائيل  اغبقيقة غَت أف   ،سرائيل يف حالة عدائية مع دوؿ اؼبنطقةإ أف  الثابت    

السبب وط دت الدوحة عبلقاهتا  مع إسرائيل ؽبذا و  .و معها اللوبيات الصهيونية رضا الواليات اؼبتحدة األمريكية

ة نسخ نفس السيناريو فبا ظبح إلسرائيل ؿباولة إعاد .اؼبنطقة من خبلؿ رفعها للكثَت من الطابوىات اليت عرفتها

األزمة، وى  ترفع شعار "للكل نفس  أطراؼ كافةيف نفس اؼبسافة مع  حىت تقف  واؼبنامةأبو ظيب مع الرياض و 

لتحقيق  تنجل  األمورريثما  ،متيازإهو شأف عريب بفلك ا ذعدما ما أ وىو ؿباربة التوسع اإليراين الشيع  .اؽبدؼ"

 فقة القرف.بص ما يعرؼ

  :الموقف الروسي_1

دوف تعليق على  "،اػبليجيةوبدث "شأف خاصا بالدوؿ العربية و ما  برز اؼبوقف الروس  الذي اعتر أف  

اليت تشن عليها القوات  ،رىابيةإلهتامات اليت وجهتها الدوؿ اػبليجية للدوحة بشأف دعمها للتنظيمات اإلطبيعة ا

الدوحة  ا ستدرس بعناية صبيع اؼبعلومات عن دعملكنها يف الوقت ذاتو قالت إهن   .الروسية ىجمات داخل سوريا

خليجية عبلقاهتا مع قطر إذل العبلقات الروس  على قرار قطع دوؿ عربية و قد يرجع التحفظ و  .لئلرىاب

نقلت و  ،ستثمارات القطرية داخل روسيااإلالطبيع . و السيما يف ؾباؿ الغاز  ،التجارية بُت الدولتُتقتصادية و اإل

 إف   فيكتور أوزيرزؼ ،للرؼباف الروس رباد إلاألمن يف ؾبلس اة الرظبية عن رئيس عبنة الدفاع و الروسي وكالة"نوفوسيت"
                                                           

1 Bulent Aras and Pinar Akpinar, Turkish Foreing Policy and The Qatary Crisis, Istanbul Policy 
Center, Agust 2017, p 4.  
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العبلقات مع  أف   مضيفاً  ،رىاب"لئلاؼبزعـو موسكو "تدرس بعناية اؼبعلومات اليت تتحدث عن دعم الدوحة 

روسيا مستعدة  من أف   حنببلط خاتوؼ"" كما أعلن نائب وزير الزراعة الروس 1 ."الدوحة لن "تشهد أي تغَتات

خرى جاءت زيارة اؼبلك سلماف كأوؿ ملك سعودي يقـو أمن جهة و  .ة تصدير اؼبنتجات الزراعية إذل قطردلزيا

يبلغ حجم تفاقيات يف ؾباالت ـبتلفة و إلخبلؿ تلك الزيارة أعلنت الدولتاف عن عقد حزمة من او  ،بزيارة لروسيا

مليار  20مارات اإل إستثماراتكما تبلغ حجم   .ات دوالرمليار  10ستثمارات السعودية الروسية الصندوؽ اإل

من مث جاءت دعوة و  ،ومن ىنا حاولت موسكو موازنة موقفها .قتصاد الروس ستثمارات يف اإلدوالر من اإل

على مصاغبها مع أطراؼ  اؼبنطلق سعت لتهدئة األمور حفاظاً ىذا من و الرئيس الروس  لضرورة حل األزمة باغبوار 

 2األزمة.

  :الموقف األمريكي_6

يكس تيلرسوف الذي طالب أثناء زيارتو ر جاءت ردة الفعل األولية على األزمة من وزير اػبارجية األمَتك  

التضارب دخل بعد ذلك يف حالة من الغموض و لكن اؼبوقف األمَتك   .بضرورة حل األزمة بطرؽ سلمية ،سًتالياأ

حزيراف /يونيو( تبٌت فيها  6حسابو على تويًت يف اليـو التارل )عندما نشر الرئيس دونالد ترامب تغريدة على 

شارة إذل قمة الرياض اليت طالب إار زيارتو إذل اؼبنطقة يف شبما حصل ىو أحد  أكد أف  و  .اصرةحملمواقف الدوؿ ا

ساءلوف عن كل اؼبتتبعُت يت  3سبلم  بكل أشكالو ".رىاب اإلفيها ببذؿ اؼبزيد من اعبهود ؼبواجهة ما أظباه "اإل

 مليار 400لب فيها أكثر من حاليت ارىبية للرئيس األمريك  للرياض و ندالع األزمة مباشرة بعد الزيارة التإسبب 

                                                           
 ،اؼبركز العريب الديبقراط  ،استراتيجيةالمصالح الجيو الفرص والتحريات و  ،الخليجية _األزمة القطريةروسيا و  ،حسٍت عماد حسٍت العوض  1

https://democraticac.de/?p=47162 ، 00:08، على الساعة 2020أيار  15مت تصفح اؼبوقع بتاريخ. 
مت ، /https://democraticac.de ،اؼبركز العريب الديبقراط  ،حدود التغير في الموقف الدولي تجاه أطراف األزمة الخليجية ،شيماء حسن عل  2

  00: 17.، على الساعة 2020أيار  17تصفح اؼبوقع يـو 
تقدير  ،دارة األمريكيةمواقف اإلتضارب يج إجماع دولي على الحل السلمي و المواقف الدولية بشأن األزمة في الخل ،ةسياسيوحدة الدراسات ال  3

 . 2017 ويوني 15 ،تساايدراسة الساؼبركز العريب لؤلحباث و  اؼبوقف،
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ت لتزاماإلمباركة مسبقة للحصار دوف إثارة الطرؼ القطري بسبب اأخضر أمريك  اليت يروف فيها ضوء و  دوالر

منظومة تكميلية ألمن قطر العديد قاعدة و  اليت تنص على أف   فق ميثاؽ اؼبعاىدةاليت تربط األمَتكيُت مع قطر و 

ى   اليتو  ،ؼ وزارة اػبارجية األمَتكية هبذا الشأفطر من  رظب  عدـ التنديد أو حىت تصريحقد أثار صمت و و 

دل يتعدى اؼبوقف األمَتك  سوى فرض بعض القيود على األزمة اليمنية  و  ،خفاؽ مسبق سلفاإمؤشرات على 

ة األمريكية مثل روسيا ظلىذا ما دفع قطر إذل البحث عن سند خارج اؼبو  .يق اعبوي مع دوؿ اغبصاركوقف التنس

أساس  للواليات اؼبتحدة األمريكية سًتاتيج  و إى  كوف قطر شريك مع عدـ إغفاؿ نقطة مهمة و  يراف.إوتركيا و 

رىابية يف ذباه التنظيمات اإلإفمن منصة العديد القطرية تنطلق العمليات العسكرية األمَتكية  ،رىابإليف مكافحة ا

الواليات اؼبتحدة األمريكية بشأف مكافحة سبويل قياـ قطر بتوقيع مذكرة تفاىم مع باإلضافة إذل  .غَتىاسوريا و 

سًتاتيجية لئلستقراره يعد أولوية إج العريب و أمن اػبلي يف األخَت قبد اؼبصلحة األمريكية تتمثل يف أف  و  .رىاباإل

 1يراين.حتواء اػبطر اإلإناىيك عن أنبية دور ؾبلس التعاوف اػبليج  يف و  ،األمريكية يف منطقة الشرؽ األوسط

  :وقف االتحاد األوربيم_2

يف وقت األزمة كانت أوروبا يف حالة سجاالت مع الواليات اؼبتحدة األمريكية حوؿ وضعية الناتو 

Nato،  أؼبانيا يف  دل تنفرد إال  عر كل طرؼ عن موقف حسب مصلحتو و ؽبذا كانت اؼبواقف أحادية حيث و

الذي صنف و  ،لتجاوز األزمةطلبت من األطراؼ اعبلوس إذل طاولة اغبوار موقفها حيث نددت هبذه العدائية و 

طالب وزير اػبارجية األؼباين غابرييل زيغمار بضرورة رفع اغبصار اؼبفروض على  ذإ .لقطر دانسو موقف معلى أن  

ردة فعل على سياسات  وقد جاء اؼبوقف األؼباين من األزمة يف جزء منو  .رىابو يضر جبهد ؿباربة اإلقطر ألن  

من خبلؿ  ر أكثر فاعلية دولياً و حبيث أخذت أؼبانيا رباوؿ القياـ بد ،االرباد األورويب ذباهترامب يف منطقة اػبليج و 

تضح ذلك اؼبيل يف وا فرنسا. ةفوز ماكروف برئاسرباد األورويب و األوروبية خاصة بعد خروج بريطانيا من اإل بوابةال
                                                           

 56.ص ،مرجع سابق ،مؤيد خالد شبلش اجملارل  1
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 "إف  :إذ قاؿ ؛على األزمة اػبليجيةالسلوؾ األؼباين يف تصروبات زيغمار لصحيفة ىاند لسببلت األؼبانية تعليق 

ساس مشحونة يف منطقة ى  األ يبثل خطورة كبَتة جداً  "يف التعامل مع قطر "اميبانتهاج مثل ىذا األسلوب "الًت 

ودل زبرج  ،م اؼبوقف األورويب براغماتية حبتةتسيو  1ستمرار يف التصعيد ليس يف مصلحة أحد.اإل باألزمات. إف  

لو حسب  ليس داعماً رىاب و إليف ؿباربة ا أساسياً  عتبار قطر شريكاً إبريطانيا( عن  ،فرنسا ،اؼبواقف الثبلثة )أؼبانيا

 2ندلعت األزمة بسببها.ا اليتاؼبزاعم 

قتصادية إغم ما بذلتو من جهود دبلوماسية و دوؿ اغبصار ور  على ما سبق يبكن القوؿ بأف   اً ستأسيو   

ستمالة دوؿ ىامشية إذل موقفها. إيف  مكانيات دل تنجح إال  إلة قطر سخرت ؽبا كل انطلشيفضبل عن دعاية كبَتة 

التنديد بعدائية دوؿ قليمية والدولية على تغليب لغة اغبوار والوساطة و يف وقت رست فيو أغلب مواقف القوى اإل

   اغبصار.  

 سيناريوىات محتملة لألزمة الخليجية :المطلب الثالث

اريوىات ينيبكن رسم بعض الس ،اؼبؤشرات الراىنةعلى األوضاع و  وبناءاً  ،يف سياؽ التداعيات اؼبذكورة آنفاً 

 اؼبستقبلية ؼبا ستؤوؿ إليو األزمة اػبليجية.

  :ستمرار الوضع الراىنإ_0

األزمة اػبليجية ستبقى يف مكاهنا دوف ربرؾ بسبب العديد من األمور اليت  يستند ىذا التصور على أف  

لعل أنبها و  ،ة قد تكررت من قبل أكثر من مرةحكل مؤشرات التهدئة الواض  ومنها أف   ،ذباهتدفع يف ىذا اإل

شيخ سبيم بن ضبد وورل العهد السعودي األمَت ؿبمد بن سلماف بعد أياـ من الاالتصاؿ اؽباتف  بُت أمَت قطر 

                                                           
 103.ص ،مرجع سابق ،"الدوليةقليمية و إلالتفاعبلت ا ،اؼبسارات ،اعبذور : ألزمة اػبليجية"ا ،ربليل السياسات وحدة  1

 72.ص ،مرجع سابق ،علوشزينب  2 
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 تصاؿ مباشرة بسبب سبسك كل طرؼ من األطراؼ دبوقفو وىو مااألمر قد انتهى بعد اإل أف   دالع األزمة. إال  إن

اليت  ،ع فبا يدعم ىذا التصور أيضا تلك اغبمبلت ضد اؼبصاغبة على منصات التواصل االجتماو  ،اآلفوبدث 

مشاركة  كذلك فإف  و  ،مقربوف من ورل العهد السعوديالذي يديره " ىا ما يعرؼ ب"الذباب االلكًتوينءيقف ورا

الفاعلُت الرئيسُت يف اؼبشهد اػبليج  ال يريدوف التوصل إذل حل ؽبذه    بأف  ح يف ىذه اغبملة تو ُتتيامشاىَت إمار 

 1األزمة.

ىذه األخَتة قد دخلت مرحلة نستشف منها بقاء  ؤشرات تؤكد أف  اؼبسنوات كل  03فبعد مرور حوارل 

ىو مزيد من  من سيناريوىات أكثرىا تفاؤالً  ودل وبدث ما كاف منتظراً  2017كانت عليو منذ  األوضاع على ما

كورونا البفضت مستويات التهديد عرفو العادل من جائحة   مالكن مع مرور الوقت و  .التصعيد بُت أطراؼ األزمة

ىذا و  ،أصبح التعامل مع القضية من اؼباض وخفت حدة التوتر و  ال نكاد نسمع عن األحداث كما كاف سابقاً و 

ستمرار التشنجات اؼبًتتبة عن ادوؿ اغبصار أصبح ربالفها على احملك يف ظل  أف   راجع إذل عدة أسباب من أنبها

كيفية إذل آخر تصادـ يف وجهات النظر و  يعرؼ من حُت اإلمارايت التحالف السعودي حرب اليمن وكيف أف  

نعكس ذلك على وجودية التحالف بل تنذر افبا  .على اعبميع بأً ع  تسيَت ىذا اؼبلف أي حرب اليمن اليت باتت 

بعد تصعيد  الذىاب إذل تفكيك اغبلف بوسائل مرنة ربفظ ماء الوجو خاصةً السيناريو احملتمل ىو  األوضاع أف  

ا وجهت دعوة ألمَت أعلنت أهن   مالت السعودية يف آخر قمة أف تستثمر الوضع حينحاو قد و  ،اغبوثيُت لؤلوضاع

الدخوؿ يف مكانية ط  صفحة اؼباض  و إجو و فيها اؼبتتبعوف مبلمح التو  أىور  ،قطر الشيخ سبيم بن ضبد آؿ ثاين

ضف إذل ذلك فقد  .ىو عليوعدـ تلبية حاكم قطر اؼبشاركة يف اؼبؤسبر أبقى الوضع على ما  غَت أف   ،حلحلة األزمة

قتصادية  اليت قبمت عن تدىور أسعار النفط حيث سانبت األوضاع اغبالية يف ظهور متغَتات جديدة كاألزمة اإل

ة كقضية سجن الكثَت األسرة اغباكم هكذا ما تشهدو  ،قتصاد السعوديدوالر فبا زاد يف عجز اإل 22وصلت إذل 
                                                           

 19 ،قليمية منتدى الشرؽإسياسة  ،ملخصات اػبراء ،؟ىي سيناريوىات الحل ماو  توت الخالف في نهايبا ىل ..المصالحة الخليجية ،غاندي عنًت 1
 .6صفحة  ،2019ديسمر 
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قمة العشرين  إنعقاد قبل تسلم مقاليد السلطة ونيل البيعةاألمَت الشاب رم  من وراءىا ي اليت كافمن آؿ سعود و 

قمة عن أسفر اللقاء ادل حالة دوف ذلك و األوضاع اعبارية يف الع أف   . إال  2020مارس  26اليت كانت مقررة يف 

ة اػبليجية يكاد ال مت تأجيل حكم األمَت ؿبمد بن سلماف فكاف التأثَت على األزمو  ،فًتاضية فرضتها أزمة كوروناإ

 ،ينتجها و رل عهد أبوظيب من تدخبلت غَت مدروسة يف سوريا سياسة اؼبشبوىة اليتال ذلضافة إإيذكر ىذا 

ستمرار األزمة على ما إى  كلها مؤشرات توح  بو  .ؿباولة التنصل من اغبرب اليمنيةو  ،يرافإعبلقات سرية مع و 

 بلة.قاـ اؼبنتظار ما ستسفر عنو األي  إ ذلك يفى  عليو و 

 ،الوسيط األساس  يف األزمة ،ستمرار جهود أمَت دولة الكويت الشيخ صباح األضبدامع  :حل األزمة_7

حتماؿ التوصل إذل حل توافق  يرض  صبيع اىناؾ ، بعض الدوؿ األوروبيةو  ،دبساعدة وزير اػبارجية األمَتك 

و يراع  اؼبخاوؼ السعودية بشأف الدعم ألن   نظراً  ،قد يسمح ىذا اغبل ألطراؼ األزمة حبفظ ماء الوجو .األطراؼ

يف الوقت ذاتو يسمح للدوحة باغبفاظ على و  ،يرافإعبلقات قطر مع و  ،ضباسخواف اؼبسلمُت و القطري غبركة اإل

 1."قليمية للرياضلكن بشكل ال يضر التوجهات اإل ،ستقبلؽبا النسيب يف سياستها اػبارجيةإ

ؾبلس  د دوؿ حفبل يبكن أف تو  ،ادل ال يبكن أف يتحقق بسهولة لكثَت من األسبابغبالسيناريو ا ىذا  أف  إال  

كذلك ال يبكن أف توافق و  ،يرافإتصبح على قلب رجل واحد حىت ولو كاف األمر ضد التعاوف اػبليج  سياستها و 

 أف   ؼبعرفة قطر ،لدوحةغبلؽ القاعدة العسكرية الًتكية يف اإتفاقية العسكرية مع تركيا و على إلغاء اإل قطر مثبلً 

تغَت نظاـ اغبكم فيها دل تصبح يف النسياف بل يف خطة غزو الدوحة و  أف  و  ،يف أي غبظة اردسيناريو عودة الصراع و 

 أف  و  ،همن حصار قطر دل يؤت شبار اؽبدؼ  قد تعتر السعودية أيضا أف  و  .مرة أخرى األمرأي وقت قد يتكرر 

 2مع ما تريده الرياض. تتماىىاػبارجية اؼبستقلة و لغ  سياستها الدوحة دل ت
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ن صبيع األطراؼ مُت بالشأف الكثَت من التنازالت و عليو يتطلب حلحلة األزمة اػبليجية حسب اؼبهتمو 

ىذا و  ،ا تتميز باؽبشاشة أيضاإمب  عة الصراع ىناؾ ليست فقط معقدة و طبي ألف   ،إف كانت أحيانا مؤكدةحىت و 

مستويات القابلية للتأـز عالية و  ،مصادر إذكاء الصراع عديدة ومتنوعة عتقاد السائد ىو أف  إلاحمليط و ا ػبصوصية

الكثَت من الذين يراىنوف على فك عقدة األزمة اػبليجية يعتقدوف يف ؾبموعة من و  .حسب الرصد و التفسَت

عوة الد إف   .كمكانة أو طبيعة األوضاعحسب قدرة التأثَت  سواء أداوهتا ابيها ودوافعها و السيناريوىات لكل منها عر  

تحدة األمريكية أو روسيا الواليات اؼبرباد األورويب و ية دبشاركة اإلفبربت رعاية أإذل اغبوار دوف شروط مسبقة و 

غَتىا من أجل نزع فتيل و  ،الصُت كفيل بوضع خارطة طريق تستخدـ فيها ـبتلف اؼبقاربات "كاػبطوة خطوة "و 

نوع من اؼبرونة   إلبداءالدفع بأطراؼ الصراع تفاقية و يراف كمبلحظُت قصد تعزيز اإلإتركيا و مع مشاركة  .األزمة

 ،عماف بإمكاهنا لعب دور ىاـ يف حلحلة األزمةالكويت و  عتقاد أف  كما يسود اإل  .نية يف ذباوز األزمةالكحسن 

ؾبلس التعاوف اػبليج  ربت شرط  ىذا إذل جانب كوهنما من أعضاء .ؼبا ؽبما من تأثَت على صبيع األطراؼذلك و 

الظروؼ يف إطارىا تبقى ىذه اغبلوؿ رىينة ببقاء و  ، عتبار الوضع شأف خليج  داخلإو  ،ربييد الدور اؼبصري

 نعٍت هبا عدـ التدخل اػبارج .اغبارل و 

 تصعيد األزمة :_2

تصعيد اؼبواقف اليت يف ىذا السيناريو يسعى كل طرؼ و خاصة دوؿ اغبصار إذل ربقيق أىدافو عن طريق 

بُت ياض و عبلم  اؼبتبادؿ بُت الر و بعد مرور عاـ على بداية األزمة تصاعدت ضببلت اؽبجـو اإلخاصة أن   ،تتبناىا

 .سقاط اغبكم يف قطر بكل طريقةإحىت اليـو تبٍت و  علنت الرياض رظبياً أبدأت الدوحة يف الرد منذ أف و  ،الدوحة



والتداعيات الخلفيات بين الخليجية األزمة                                       الثالث الفصل  

 

 
121 

عنصر الضغط  عتباره حق الرد وأيضاً إمواقع متعددة بالسعودية مساحة إعبلمية و  عارضةقد جاء رد الدوحة دبنح اؼبو 

 1ؼبتبادؿ.ا

حتماالت تصعيد التوتر الزالت قائمة بل مؤشرات ا فإف   ،ورغم اؽبدوء اغبذر الذي يطبع األوضاع اغبالية

أنبها حتماالت و نذر بالكثَت من اإلزمنة يف ؾباؿ العبلقات الدولية تالوضعية اؼب ألف   ،متشائمة تتوقع تفاقم اغبالة

رتفاع امازاؿ ىبيم على اؼبنطقة يف ظل  2017مشهد  أف  و  .الدوافع مازالت قائمة نقوؿ ذلك ألف   تاؼبفاجأ

فأسباب الصراع مازالت تغذي هبا الكثَت من  ،أو حىت عاؼبياً  ،قليمياً إأو  ،مستوى التهديدات سواء ؿبلياً 

عيد يهباد سبيل للتهدئة و الدفع هبا كبو طاولة اغبوار لعلها ذبد ـبرجا إمنها فشل كافة األطراؼ يف  ،اؼبعطيات

ا تتجاىل كافة النداءات الساعية أهن  طر دل تف  بالشروط اليت وضعوىا و ق فالتحالف مازاؿ يردد أف  . للمنطقة توازهنا

ماـ تنهج سبيل اؽبروب إذل األ خارجية اسة قطريةأسباب اغبصار مازالت قائمة من خبلؿ سي أف  و  ،للتهدئة

ء ؽبم مصداقية اغبصار عر وسطاوجهتها دوؿ  اليتهبابية شارات اإلالتمادي يف فرض منطق األمر الواقع رغم اإلو 

قطر مازالت تتعامل مع الوضع فضف إذل ذلك  ،الوساطة العمانيةلدى طريف الصراع ونعٍت هبا الوساطة الكويتية و 

التشهَت ع تركيا كبو تدويل قضية خاشقج  و ريض اليت سبارسها منها دفحسياسة التستقواء باػبارج و اإلمن باب 

منطق دوؿ اغبصار ىو  أف  و  .كل ذلك ؿبض إفًتاء  غَتىا يف حُت يرى الطرؼ القطري أف  و  ،بقضية "البدوف"

كذا ؿباولة القياـ و  ،اؼبمنوعاتط و ا من فبارسة سيادهتا على بلدىا والدخوؿ ربت طائلة الشرو عهنمتكبيل قطر و 

ة ىذه الوضعي .ستقرارلبلإنشر الفتنة ػبلق ايق لفكرة من أحق باغبكم يف قطر و د التسو عبإنقبلب أبيض خاصة ب

فًتة  أف  و  ،نقبلب األمور كبو تصادـ غَت مأموف العواقبإيتوقعوف  اػبليج  عموماً جعلت اؼبتابعُت للشأف القطري و 

قرارات خاصة يف ظل  ءاؼبنطقة مقبلة على األسو  أف  و  ،اؼبنطقة ما ى  إال ىدوء يسبق العاصفة اؽبدوء اليت تعيشها

و على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر إغراؽ السعودية ألسواؽ النفط العاؼبية اليت  ،ىناؾغَت مدروسة تعلن من ىنا و 
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لف اغبصار القطري خاصة مإعادهتا يف اليت يبكن و  ،أدىشت اؼببلحظُت من ىذا السلوؾ اؼبتهور للقيادة السعودية

اليت تدفع باألوضاع كبو و  ،َت اؼبرحلةيكذا سوء تسقتصادية خانقة وتوقف أمواؿ اغبج والعمرة و إيف ظل أزمة 

 رتكاب اؼبزيد من اغبماقات.إ

يصب يف مصلحة و  ،يبقى التوصل إذل حل توافق  يرض  صبيع األطراؼ ىو اػبيار األمثل ،يف النهايةو 

السيناريو األكثر  طراؼ وردبا اؼبنطقة بأسرىا. لكن يف ظل اؼبعطيات السائدة يف الوقت الراىن يبدو أف  صبيع األ

ومع ذلك حىت لو قبحت الوساطة الكويتية  .بقاء اؼبقاطعة أو اغبصار لفًتة طويلةستمرار اعبمود و اىو  حتماالً إ

اػببلفات  بل إف   ،عدـ الثقة لن تتبدد بسهولة الأجواء الشكوؾ التارىبية  فإف   ،يف التوصل إذل حل توافق 

ع ييف صبيع األحواؿ لن يستطمية و الدولية. و قليؿ تبدؿ الظروؼ اإلاعلى السطح يف ح وا ؾبدداً فالسياسية قد تط

سوؼ و  .الشرؽ األوسط عموماً ا األزمة بالفعل دبنطقة اػبليج و أي حل يبكن التوصل إليو ؿبو األضرار اليت أغبقته

على اجملتمعات اػبليجية لسنوات و  ،سابقا تلق  بظبلؽبا السلبية على ؾبلس التعاوف ناىاالتداعيات اليت ذكر تظل 

 1قادمة.
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   :الثالثخالصة الفصل 

ترجعها  حُتيف ، 2017شهد ىذا الفصل العودة إذل جذور األزمة اػبليجية، واليت بدأت مع سنة 

، واليت تؤرخ إذل وصوؿ ضبد بن خليفة إذل سدة اغبكم بعد انقبلب أبيض، 1995اؼبعطيات واألحداث إذل سنة 

مرحلة جديدة يف حياة الدولة القطرية دبشروع طموح راىن فيو على إمكانية ربويل الدولة الصغَتة إذل معو لتبدأ 

السيد مهاتَت، وكذا التجربة اؼباليزية بقيادة  من ذبارب سابقة أنبهاا هالعب أساس  يف اؼبنطقة عر سياسة استلهم

واضعًا نصب عينيو إحداث اإلستثناء يف منطقة تعرؼ الكثَت من  .بقيادة أردوغاف ذبربة اإلسبلميُت يف تركيا

التجاذبات والتقاطعات كبو أىم القضايا الدولية واإلقليمية، ليجعل لقطر قرارىا اؼبستقل وسياستها اػبارجية 

  .اؼبتفردة عن دوؿ اؼبنطقة، وقد تكرس ذلك حينما احتضنت قطر الربيع العريب حىت اعترت عراب ىذه األحداث

و، والذي ينم ذا اغبصار، والصراع الذي اندلع بُت دولرصد الدوافع الكامنة واغبقيقية ؽب خبلؿ ىذا الفصل كما مت

عن طموحات هتدؼ إذل قيادة اؼبنطقة، وىو ما دفع باؼبتتبعُت إذل وضع ؾبموعة من التكهنات لسيناريوىات 

رد الفعل القطري إزاء ىذه اؼبواقف العدائية غَت  حبث  ىذا إذل جانب .ؿبتملة أغلبها متشائمة ؼبستقبل اؼبنطقة

الذي كاف ينظر لو على أن و ذبربة فريدة ومثبًل وبتذى بو يف و  ،ذباه أحد أعضاء ؾبلس التعاوف اػبليج  اؼبررة

ا حكمة وبصَتة من  اؼبنطقة العربية، غَت أف  ىذا دل يثٍت الدولة الصغَتة على الوقوؼ بندية أقل ما يقاؿ عنها أهن 

ا  متحاف حقيق  للمشروع اؼبشار إليو سابقاً، وكذا لؤلمَت الشاب سبيم بن اصناع القرار يف ىذه الدولة خاصًة وأهن 

، وىنا استنفرت قطر عر سياستها اػبارجية كل ضبد الذي تسلم مقاليد السلطة وسط ىذا الزخم وىذه األزمة

زمة عليها، ورغم اؼبواقف اؼبتباينة لكافة األطراؼ من األزمة مقدراهتا وذبارهبا وتصوراهتا قصد احتواء تداعيات األ

وضبابيتها حولت قطر ذلك إذل استثمار لصاغبها، فغَتت من مستويات التحليل السائدة من قبل، وبدأ 

اإلحساس معها أف  اؼبعادلة قد تغَتت، وأف  قواعد اللعبة  قد دخلت مرحلة جديدة يف سياؽ الصراع الدورل دل 
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يف زلاولة لصياغة رد على إشكالية البحث، وجب تتبع ورصد سلتلف التحوالت واحملطات اليت شكلت 

شلا  .مساراً لألزمة اخلليجية، حبكم أنَّ احلدث ما زال يشهد أحداثاً وتطورات تلقي بظالذلا على ادلشهد يف عمومو

ا  جعلو ال يزال يستقطب متتبعي الشأن العريب والشأن اخلليجي خصوصاً، وليس يف بابو اإلسًتاتيجي وحسب، وإظلم

لديناميكية الفعل السياسي ومدى التفاعل الناشئ، والذي أصبح يفرض نفسو، ما دفع الكثَتين إذل زلاولة فهم ما 

 .غلري يف ضوء تسارع األحداث وما ربملو من زخم

د سبق ىذا التحول الكثَت من السلوكيات اليت أسهمت يف ارتفاع حدة التوتر، كما ظهرت الكثَت من لق 

إنَّ ىذا الفصل يف ادلشهد . ادلؤشرات اليت تنبئ خبطورة ما غلري وما ػلضر من سيناريوىات متشائمة يف أغلبها

الباب أمام العديد من التكهنات، واليت  دبثابة طفرة وعالمة فارقة يف حياة شعوب ادلنطقة، شلا يفتح ىو اخلليجي

عرب فيها ادلالحظون عن قلقهم حيال طبيعة التهديدات اليت ربدق بادلنطقة خاصًة وأنَّ احلصار ىو لدول أعضاء 

أساسيون يف رللس التعاون اخلليجي ضد دولة ىي األخرى عضو أساسي يف نفس اجمللس، والذي كان ينظر إليو 

  .شاؤه دلقارعة التهديدات اإليرانية وغَتىايف وقت قريب كحلف مت إن

وذلذا السبب شكل احلصار صدمة للجميع وضربة جمللس التعاون اخلليجي، والذي كان يتهيأ للتوسعة من 

دول خارج ادلنطقة اخلليجية ونعٍت هبا ادلملكة ادلغربية، غَت أنَّ احملللُت دل يعَتوا إىتماماً ألسباب وخلفيات ما غلري 

أما ما اسًتعى اإلنتباه، ىو اإلعالن ادلفاجئ  .ذبات والتقاطعات السائدة كافية لإلجابة عن ذلككون التجا

ا زلورية كمصر والسعودية واإلمارات وحىت البحرين ضد دولة حبجم قطر  للحصار من طرف دول ربسب على أَّنَّ

ليت استهجنها اجملتمع الدورل خاصًة ومقدراهتا السكانية والطبيعية، شلا شكل سابقة يف حقل العالقات الدولية، وا

إزاء ادلربرات اليت قدمتها دول احلصار، واليت تدور كلها حول تصريح مزعوم ألمَت قطر الشيخ متيم بن محد، واليت 
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ا عدائية تتناقض مع ميثاق رللس التعاون اخلليجي، واألعراف اليت تؤكد على حسن اجلوار  صورهتا على أَّنَّ

  .سلتلف القضايا ذات اإلىتمام ادلشًتك، واليت نفتها قطر واعتربهتا ربويل عن سياقها والتعاون والتشاور يف

وللتذكَت دل تتمكن دول احلصار من إثبات مزاعمها، وشلا زاد يف شكوك األسرة الدولية ىو الشروط اليت 

شرطاً أو بنداً، شلا اعتربىا ادلالحظون دبثابة نية مبيتة ومؤامرة كوَّنا أقرب  13وضعتها ىذه الدول و عددىا 

لإلمالءات منو إذل مطالب، واليت تصب يف ىدف واحد ىو النظام القطري ادلستقل، وردبا العمل على ربويل قطر 

ر ذلك إعالمياً ويف خاصًة، وتزامن ذلك مع احلملة ادلسعورة ضد األسرة احلاكمة يف قطر، وظه .إذل دولة فاشلة

  .منصات التواصل وىجمة الذباب اإللكًتوين

إالَّ أنَّ الالفت للنظر ىو حكمة قطر يف مواجهتها لكل ىذا التهويل اإلعالمي، واليت أدىشت بو ادلراقبُت 

 بتمكنها من حلحلة ىذا الواقع، وربوذلا من ضحية إذل دولة تسجل وال تزال الكثَت من النقاط على حساب زلور

احلصار، شلا أربك مشاريع ىذه الدول واليت فاجأىا النشاط القطري يف احتواء األزمة والذكاء منقطع النظَت يف 

فرض وجهة نظرىا بواقعية فيها الكثَت من النضج السياسي والعقالنية، معتمدًة على منظومة سياسية تقودىا طلبة 

ر براغمايت إنطلق من واقع إمكانياهتا ادلتاحة خاصًة يف مسؤولة تشبعت بذلك داخل أروقة السياسة العادلية دبنظو 

  .طبيعة األزمة غَت ادلتوازنة وادلتجانسة من حيث ادلقومات والقدرات

فاعتمدت سياسة مرنة قوامها وقاعدهتا قوة ناعمة وأخرى ذكية، أساسها القانون الدورل ومواثيق األمم 

وى الكربى واإلقليمية، ليفضح ىذا التكالب وتكسب قطر ادلتحدة يف مشهد دفع دول احلصار لإلستجداء بالق

وبعد إدراك قطر لذلك أخذت زمام ادلبادرة يف كل  .أمام ذلك التأييد والتعاطف حىت وسط حلفاء دول احلصار

ادلواقف، شلا أحرج دول احلصار وجعلها يف حالة ذىول بل تفكك، كما غلب اإلشارة إذل أنَّ الوجود ادلصري، 

كثر من عالمة استفهام لكونو ال ينتمي إقليمياً ذلذه الدول، والذي يراه ادلالحظون انتقاماً من موقف والذي طرح أ
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كما بينت األحداث أنَّ حجج دول احلصار تتغَت كثَتاً كلما تغَتت ادلواقف، شلا   .قطر من اإلنقالب يف مصر

َت من النقاط اليت سهلت من مهمة مع تسجيل الكث .يضع قطر يف موقف قوي وشرعي عكس ىذه الروح العدائية

قطر كالسياسة احلكيمة والوضع ادلارل ادلريح الذي جنبها الكثَت من ادلصاعب عكس دول احلصار ادلنهكة 

إقتصادياً وإسًتاتيجياً نتيجة حرب اليمن وأثارىا الباىضة، وجائحة كورونا، واَّنيار أسعار النفط شلا انعكس سلباً 

  .حلصاروزاد من تفاقم أزمة دول ا

ويف ظل ذلك غلب التنويو بسياسة قطر اخلارجية اليت باغتت دول احلصار يف حرب استنزاف طابعها 

سياسي وجوىرىا تقٍت، حيث أحسنت إستغالل ادلعلومة وانسيابيتها يف تطوير شبكة منصات ذكية حولت النقاش 

وة ناعمة، وقوة ذكية، وحوكمة، وجودة فيها من رلرد محلة إنتقامية إذل صراع استخدمت فيو كل ادلقاربات من ق

ومازالت حلد األن تواصل سياسة قطر اخلارجية  .سياسية، ورشاد أدى إذل صنع الفارق وغَتَّ من مسار ادلعركة

صراعها بثبات وحنكة وحكمة، حيث متكنت يف ظرف وجيز من بناء حلف خارجي يتكون من الدول الصديقة 

، والشخصيات العادلية، وغَتىا تعمل على تقدمي الدعم ادلعنوي لقطر وتشكل واحملبة للسالم، وادلنظمات ادلدنية

وظهر يف ىذا الصراع الكثَت من ادلفاىيم السائدة يف العالقات الدولية  .صوتاً مسموعاً عرب أروقة ادلنظمات الدولية

ا ىي من غلعلها تربح ادلناورة، من تقاليد كمعايَت القوة وطبيعتها، واليت تؤكد على أنَّ قوة الدول العسكرية وقدراهت

لكن قطر كانت استثناءاً بكل ما ربملو الكلمة من معٌت، حيث جعلت مشهد القوة عند إعالن احلصار يًتاجع 

  .وبصفة رىيبة

كما يسجل أنم دول احلصار تصدرت بسلوكياهتا ادلشينة ادلشهد، شلا جلب عليها السخط من اجملتمع 

كقضية ادلرحوم الصحفي مجال خاشقجي مع السعودية، وكذا تداعيات حرب اليمن الدورل يف كثَت من ادلواقف  

اليت أدت إذل ارتفاع أصوات يف الغرب ضد ىذه احلرب الظادلة، ضف إذل ذلك طبيعة النظام ادلصري والبحريٍت 
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رتكبتو يف دول الربيع الديكتاتورية، وكذا تورط اإلمارات يف العديد من القضايا منها التدخل يف ليبيا، وسوريا، وما ا

  .العريب

غَت أنَّ ىذا ال يؤكد َّناية األزمة، حيث ربتفظ دول احلصار بكثَت من األوراق كدور قطر يف اإلرىاب 

الدورل، واحتضاَّنا للكثَت من ادلنظمات والشخصيات ادلغضوب عليها إقليمياً ودولياً  كاإلخوان ادلسلمُت، 

واليت تورط فيها محد  barc laysوكذا العمليات ادلالية ادلشبوىة خاصًة يف بنك وعالقاهتا ادلميزة مع إيران وتركيا، 

 .، واحتكارىا للكثَت من األنشطة الرياضية العادلية وغَتىا2022بن جاسم، وكذا طريقة احتضاَّنا لكأس العادل 

 ردبا ستظهر على إثرىا ويف األخَت إنَّ ىذه الوضعية ستعرف ردبا الكثَت خاصًة بعد انتهاء جائحة كورونا، واليت

تسويات سياسية تتطلب تنازالت من مجيع األطراف، شلا يشكل بارقة أمل يف ذباوز اخلالف وذباوز ىذه الصدمة 

اليت غَتت الكثَت من طبيعة النظام الدورل، ودفعت بالكثَتين إذل تبٍت فكرة إعادة النظر يف كل ما ىو تقليدي، 

       .حلل اخلالفاتوردبا البحث عن سبل ووسائل جديدة 

غلب االعتقاد بأنَّ ما يف ىذا البحث ليس موجها لطرف ضد أخر، بل ىو رلرد زلاولة لفهم  ويف األخَت 

مع التنويو بأنَّ كل ىذه األطراف ادلتنازعة ىم إخوة لنا وال  .ما غلري مع تفسَت علمي دقيق ال تقدم فيو إال احلقيقة

شجع طرف على آخر، أو نكون دبثابة من يزرع الشك أو الفرقة بُت اإلخوة يف نرجو إالَّ خَتىم، وال ؽلكننا أن ن

بل نقف موقف إجالل وإكبار لكل عريب ولكل إنسان يعمل  .ىذا الظرف العصيب من حياة األمة وحياة البشرية

بناء الوطن على إصالح ذات البُت بُت الفرقاء اليت يهدف من ورائها إذل خلق أجواء اإلستقرار وادلصاحلة بُت أ

جسد واحد حىت نتمكن من مواجهة العدو احلقيقي  الواحد، والدين الواحد، والذي ػلثنا على أن نكون إخوة و

 .وىو التخلف
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 النتائج و التوصيات: 

 النتائج:أواًل_

لكوَّنا دولة صغَتة، إعتمدت قطر يف سياستها اخلارجية على إغلاد الكثَت من ادلؤيدين لطروحاهتا سواء  _1

 كأصدقاء، أو كحلفاء، ولو بصفة مؤقتة.

الطموح  القطري ىو ربقيق قفزة نوعية ضلو بناء اقتصاد ناشئ يعتمد على ادلقدرات ادلتاحة، وكذا تطوير _2

منظومة استثمارية خارجية يتم من خالذلا رفع قدرات رأس ادلال القطري يف مناطق اجلذب كإفريقيا، وأسًتاليا، 

 وأمريكا الالتينية.

ثلت إسًتاتيجية قطر بالتمسك بالقانون الدورل، واإلستعانة هبياات األمم ادلتحدة، وكذا اذلياات اإلقليمية يف مت_3

 شكل انضباط قل نظَته.

الدخول يف ربالفات إسًتاتيجية مع قوى إقليمية بادلنطقة، كالرىان على الدور الًتكي باعتباره قوة إقليمية _4

 ناشاة.

اليت بإمكاَّنا تعزيز وصيانة أمن قطر وسالمة أراضيها، كالرباغماتية والقوة الناعمة  استخدام كل ادلقاربات_5

 وىذا ما جنبها الكثَت من اإلنزالق ضلو تدىور الوضع. .والقوة الذكية وغَتىا

 اعتماد صانع قرار السياسة اخلارجية القطرية على أسلوب ادلناورة وادلفاوضات واإلقناع يف الطرح._6

الكثَت من ادلنظومات السياسية، واإلقتصادية، واإلجتماعية من أجل تعزيز اجلبهة الداخلية، طمعاً خلقت قطر _7

وكذا كسب التأييد القبلي القطري ادلنتشر يف الدول اجملاورة، واعتباره  .يف نيل القدر الكايف من الشرعية وادلشروعية

 افل الدولية.سفَتاً دبلوماسياً إلمساع صوت قطر وشرعية مطالبها يف احمل
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الًتكيز القطري على األعمال اخلَتية وإنشاء صناديق سيادية وسندات وودائع مالية يف مالذات آمنة، تعول _8

 مليار دوالر اليت أودعتها يف البنوك الًتكية. 22عليها قطر أثناء األزمات، مثل مبلغ 

ذراع تستند إليو قطر يف إيصال صوهتا إذل استخدام اإلعالم بكل أنواعو ورلاالتو، كقناة اجلزيرة باعتبارىا _9

وأصبحت ىذه األخَتة، أي  .اخلارج مع الًتكيز على اإلقناع فيما ؼلص وجهات نظرىا، سواء من األزمة أو غَتىا

 اجلزيرة منرباً إعالمياً عادلياً وظلوذجاً لإلعالم احلر وادلؤثر سواء عربياً أو عادلياً.

 .طفرة إعالمية يف احتكار األحداث الرياضية كالدوريات األوروبية  Bien sportمتثل قنوات بُت سبورت _12

ىذا باإلضافة إذل تنشيط الكثَت من ادلنصات العادلية  .واليت مكنتها من أن تكون عالمة ذبارية معروفة دولياً 

تضافة كأس العادل الرياضية كدورة قطر للتنس الدولية وادلسابقة ادلاسية أللعاب القوى، وأخَتاً التتويج بشرف اس

2222   

إكتساب قطر دلناعة ومحاية دولية دون اللجوء إذل اإلستقواء باخلارج، معتربة أنَّ استضافتها للقواعد األمريكية _11

 والًتكية يدخل ضمن إطار التعاون األمٍت والعسكري من أجل بناء جيش قطري قوي.

ع سلتلف البلدان حىت الدول اخلليجية نفسها، والتسويق اعتمادىا على احملافظة على عالقات طيبة وإغلابية م_12

 لكوَّنا دولة منضبطة داخل رللس التعاون اخلليجي.

تعتمد قطر على احتضان كافة األطياف ادلشكلة للنسيج ادلعارض داخل الوطن العريب يف شكل مكتب _13

 صرية والسعودية واإلماراتية .محاس الفلسطينية، ورللس علماء األمة اإلسالمية، ومكاتب اإلخوان خاصًة ادل

ويظهر ذلك جلياً يف دورىا يف األزمة السورية،  .اجلمع بُت النقيض يف إطار عالقاهتا الدولية واإلقليمية_14

 .واألزمة الليبية، والصراع الصومارل، مع احملافظة أحياناً على ما يفصلها مع دول إقليمية كبلدان ادلغرب العريب
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 وأسيا وغَتىا. للتعاون تقوم دبوجبو برعاية مناطق الظل يف إفريقياأنشأت قطر صندوق _15

تسوق قطر إذل أنَّ ذبربتها مستلهمة من ذبربة السيد مهاتَت يف ماليزيا، كتنظيم مؤمترات ومنتديات يشارك _16

 فيها ىذا األخَت إذل جانب شخصيات إسالمية مرموقة تستضيفها الدوحة من حُت إذل آخر.

إليصال نواياىا  .ية تظهر يف شكل محالت عرب السوشل ميديا،  كالفايسبوك، والتويًت، وغَتىاالقوة الذك_17

وىذا يدل على  .ألكرب قدر شلكن من الشارع العريب، وقد صلحت إذل حد ما يف رص الصفوف وراء كل أفكارىا

 النزعة القطرية ضلو ترتيب ادلنطقة وفق أجندهتا اخلاصة اليت تصبو إذل ريادة إقليمية عن طريق اإلقناع.

 تنتهج السياسة اخلارجية القطرية أسلوب الوساطة يف قضايا التحكيم اخلاصة بعالقات األطراف ادلتنازعة._18

ا أكسبتها الكثَت من العداء سواء إقليمياً أو دولياً، واحلصار ىو ىذه السياسة ادلنتهجة ورغم فاعليتها، إالَّ أ_19 َّنَّ

 حيث شعرت الدول اإلقليمية بادلنطقة خبطر ىذا النهج ادلهدد دلصاحلها. .صورة لذلك

األزمة اخلليجية ىي صورة السباق احملموم ضلو قيادة قاطرة دول ادلنطقة، فسخر ذلا اجلميع كل ما ىو متاح _22

ومن خالل ادلشهد الذي تتضح فيو الصورة، واليت متيل الكفة  .قوة عسكرية وحىت قوة دعائية ... إخلمن مال ومن 

لصاحل الطرح القطري يف شكل مكاسب ألبت عليها دول التحالف، فكان التصادم يف شكل حصار ال يدل إالَّ 

 على تضرر دولو، والشعور خبيبة أمل أمام ادلعطيات وادلستجدات.

 يات:_التوصثانياً 

من التوصيات اليت غلب إدراجها يف ىذا البحث، واليت تصب يف حلحلة الوضع والدفع باألمور ضلو 

االنفراج التزاماً كعرب ومنتمُت ذلذا العادل، والذي يهم اجلميع استقراره والدفع بو ضلو إطار عالقات تعاون 

 الدولية مايلي:تستجيب لتطلعات الشعوب، حىت غلد اجلميع مكاَّنم ضمن حظَتة األسرة 
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على دول اخلليج إعادة النظر يف مقررات رللس التعاون اخلليجي ومنحو الكثَت قصد لعب دور أكرب شلا ىو _1

 موجود حالياً، كإنشاء زلكمة لفض النزاعات الداخلية بوسائل سلمية جوىرىا اإلقناع واإللزام .

غلب على دول ادلنطقة إغلاد تفاعلات وتوافقات يف الرؤى حيال أىم القضايا ادلطروحة، كقضية البدون، _2

وقضية رعاية ادلنظمات زلل اخلالف على سبيل الذكر قضية اإلخوان، وما شكلتو من عقبة يف وجو كل 

 التطلعات.   

متاح ذلذه البلدان، دون  اللجوء إذل اإلعتماد على التجارب الداخلية يف فض النزاعات من خالل ما ىو _3

 التدخل اخلارجي واإلستقواء بالطرف اآلخر.

تصميم توجهات سياسية ترسم معادلها البياة الداخلية ذلذه الدول، على سبيل ادلثال تشجيع النظام القبلي _4

 وغَتىا.ادلوروث عن العادات والتقاليد يف فض النزاعات وتنظيم األحوال الشخصية وعالقات اجلوار 

 تشجيع دول ادلنطقة على إتباع أسلوب احلوار، وجعلو من مرتكزات السياسات العامة داخل دول ادلنطقة._5

زلاربة عسكرة ادلنطقة، من خالل التخفيف من الوجود العسكري األجنيب يف شكل قواعد عسكرية، واليت _6

اإلبقاء على ربالفات إقتصادية وثقافية هتدف وإعطاء صالحيات الدفاع ألبناء األمة مع  .تضر بادلنطقة ومسعتها

 إذل اإلرتقاء بدول ادلنطقة.

إغلاد حلول لكافة بؤر الصراع ادلوروثة عن احلقبة اإلستعمارية كقضايا احلدود ادلشًتكة، خاصًة وأنَّ ادلنطقة فيها _7

 تُت أو أكثر.الكثَت من الثروات الطبيعية كالبًتول والغاز واليت غالبا ما تكون مشًتكة بُت دول

زلاربة ظاىرة االستقواء باخلارج، وتفعيل قرارات رللس التعاون اخلليجي مثل بنود اتفاقية الدفاع ادلشًتك بُت _8

 ىذه الدول.
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 تعزيز الشراكة بُت ىذه البلدان مع تعزيز أطر ادلصاحلة وحقن الدماء._9

طاولة احلوار وإغلاد حلول ترضي مجيع  اإلعتماد على التنازالت بُت سلتلف األطراف لصاحل اجللوس على_12

األطراف، وإبقاء الباب مفتوح أمام وساطة الدول والشخصيات اليت تغلب منطق احلكمة على منطق إذكاء 

 احلروب.
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 الملخص:
حتاول ىذه الدراسة رصد وحتليل سياسة قطر اخلارجية اجتاه أزمة احلصار الذي فرض عليها من طرف كل من السعودية، واإلمارات، ومصر، 

بلوماسية، ، بقيام الدول األربعة ادلذكورة آنفاً بقطع عالقاهتا الد7102اليت بدأت حيثياهتا يف سنة  .والبحرين، والذي صار يعرف باألزمة اخلليجية
مع اإلشارة إىل أنَّ األزمة ليست وليدة  .مطلباً ادلقدمة لقطر كي تلتزم هبا 01والبحرية واجلوية مع قطر، لعدة دوافع تبلورت يف ال  وإغالق منافذىا الربية

لت رسم سياستها بعيداً عن اذليمنة ، مع وصول قيادة جديدة إىل احلكم يف قطر، واليت حاو 0991اليوم، بل ىي نتاج تراكمات تارخيية ترجع إىل سنة 
وىو ما جتلى يف توجهاهتا إزاء القضايا العربية، واإلقليمية، ادلناىضة دلواقف دول التحالف، حبثاً عن دور إقليمي أكرب من خالل  .السعودية واخلليجية

لدراسة بالتطرق إىل ماىية السياسة اخلارجية، وكل مالو عالقة وقد استهلت ا .اسرتاتيجيات وأدوات غري تقليدية يف مقابل الرىانات اجليوسياسية بادلنطقة
الدراسة،  هبا من مفاىيم مشاهبة، وزلددات، مع اإلعتماد على رلموعة من ادلقاربات دون غريىا لتفسري السلوك اخلارجي للدول مبا يتناسب ومتطلبات 

 كالرباغماتية، الدور، واقرتاب القوة الناعمة.
ناىج كادلنهج الوصفي التحليلي، وادلنهج التارخيي، ىدفت الدراسة إىل حلحلة ىذا ادلوضوع من خالل زلاولة فهم طبيعة وبإستخدام عدد من ادل

وكذا طبيعة عالقاهتا  .ةالسياسة اخلارجية لقطر من حيث مساهتا، وأدواهتا، وأىدافها اليت تربو إىل حتقيقها النخبة القطرية يف ضوء بيئة إقليمية خليجية متغري 
وتداعياهتا  اإلقليمية والدولية، ومواقفها إزاء العديد من القضايا كالربيع العريب، وصوالً إىل األزمة اخلليجية الراىنة، وتتبع جذورىا ودوافعها

مكانيات اليت راكمتها مع حبث أىم الوسائل واإلسرتاتيجيات القطرية يف مواجهة ىذه التداعيات، اليت استنفرت ذلا كل القدرات واإل .والدولية اإلقليمية
واستشراف مستقبلها وفق ثالثة سيناريوىات زلتملة  .مع التعرض إىل مواقف أىم القوى اإلقليمية، والدولية من األزمة .على مدار عقدين من الزمن

تدفع  أطراف النزاع إىل هتدئة مؤقتة ريثما لألزمة، وبناءاً على ذلك توصلت ىذه الدراسة إىل رلموعة من النتائج والتوصيات، منها اإلعتقاد بأنَّ األزمة س
ول اإلقليمية، وىذا تنجلي األمور، وتتضح الرؤيا حول سريورة احلصار أو رفعو، مع إمكانية الدفع بادلشهد حنو اإلنفراج يتم على إثره عقد مؤدتر برعاية الد

الدراسة أنَّ ىناك إمكانية تسوية  غري مشروطة مسبقاً، ولو كانت  كما تعتقد  .إلجياد ضمانات يف سبيل إجناح وجتسيد  سلتلف التوصيات وادلخرجات
وفقط،  مؤدلة، اليت تتمثل يف تقدمي تنازالت من كافة األطراف دون اجلانب ادلصري، الذي ختتلف حساباتو عن اجلميع كون ىدفو ىو مالحقة اإلخوان

 .يف عملية تقسيم األدواردون الرتكيز على دورىا احملوري يف ظل استئثار بن زايد وبن سلمان 
   . السياسة اخلارجية القطرية، األزمة اخلليجية، احلصار، الدور اإلقليمي لقطر الكلمات المفتاحية:

Abstract of The master thesis 
This study attempts to monitor and analyze Qatar's foreign policy in the direction of the crisis of the blockade 

imposed on it by Saudi Arabia, the Uae, Egypt and Bahrain, which became known as the Gulf crisis. The four 

aforementioned countries severed diplomatic relations and closed their land, sea and air access to Qatar in 2017, with 

several motives that crystallized in the 13 demands made to Qatar to abide by. It should be noted that the crisis is not born 

today, but is the product of historical accumulations dating back to 1995, with the arrival of a new leadership in power in 

Qatar, which tried to draw its policy away from Saudi and Gulf hegemony. This is reflected in its orientation towards Arab, 

regional, and anti-coalition issues, in search of a greater regional role through unconventional strategies and instruments in 

exchange for geopolitical stakes in the region. The study began by addressing what foreign policy is, and all related 

concepts, and determinants, relying on a set of approaches to interpret the external behavior of states in accordance with the 

requirements of the study, such as pragmatism, role, and approach ing soft power. 

      Using a number of approaches such as the descriptive analytical approach and the historical approach, the study aimed 

to solve this issue by trying to understand the nature of Qatar's foreign policy in terms of its features, tools, and objectives 

that are more than achieved by the Qatari elite in the light of a changing Gulf regional environment. As well as the nature 

of its regional and international relations, and its positions on many issues such as the Arab Spring, to the current Gulf 

crisis, and follow its roots, motives and regional and international repercussions. While examining the most important 

country's means and strategies in the face of these repercussions, which have mobilized all the capabilities and capabilities 

that have accumulated over two decades. with exposure to the positions of the most important regional, international 

powers of the crisis. Looking ahead to three possible scenarios of the crisis, and accordingly this study reached a set of 

results, including the belief that the crisis will push the parties to the conflict to a temporary calm until things clear, and the 

vision of the process of the blockade or its lifting, with the possibility of pushing the scene towards the breakthrough, 

following which a conference under the auspices of regional states, and this to find guarantees in order to succeed and the 

embodiment of various recommendations and outputs. The study also believes that there is the possibility of an 

unconditional, albeit painful, settlement, which is to make concessions from all sides without the Egyptian side, whose 

calculations differ from everyone because its goal is to pursue the Brotherhood and only, without focusing on its central 

role under the exclusivity of Bin Zayed and Bin Salman in the process of dividing roles. 

Key words: Qatar foreign policy, the Gulf crisis, the blockade Qatar's regional role.   


