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 اإلهداء
 :اهدي هذا العمل المتواضع، ثمرة تداخل جهود وعطاء السنين إلى

 والدي الكريمين الذين لوالهما لما كنت في الوجود

 .المتدفق الالمتناهي أدامك اهلل لنا دائماأمي الحبيبة رمز الحنان والطيبة والعطاء 

 .إلى أبي الغالي رمز الحيوية والنشاط بالنسبة لنا، أطال اهلل في عمرك

 إلى كل من ساعدني في اتمام هذه المذكرة ولو بالدعم المعنوي،

 .اهدي لكل هؤالء هذا العمل المتواضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وعرفان

أحمد اهلل تعالى وأشكره شكرا عظيما يليق بمقام التعظيم واإلجالل له على أنه أعانني إلتمام  بداية
خراجه كثمرة عطاء علمي طيلة سنوات التحصيل الدراسي  هذا العمل المتواضع وا 

" على قبوله اإلشراف على هذه المذكرة رغم انشغاالته بن علي لقرعكما أتقدم لألستاذ المشرف " 
فكل معاني الشكر  المذكرة،لذي أعانني بدعمه المعنوي ونصائحه القيمة إلتمام هذه الكبيرة وا

 .الفاضلواالحترام والتقدير لك أستاذي 

العلوم  عمال مكتبةكما أشكر كل أساتذتي سواء على مستوى جامعة مستغانم، كما أشكر أيضا 
 السياسية الذين أعانوني وسهلوا حصولي على المادة العلمية الالزمة

كما ال أنسى أن أشكر األساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين أهدوني نصائحهم القيمة لتصحيح هذا 
فشكر جزيل مفعم باالحترام والتقدير لهم  الكلمة.وجعله ثمرة من ثمار البحث العلمي بمعنى  العمل،

لى كل من ساعدني ولو بحرف أو كلمة سرور أدخلها على نفسيجميعا   .وا 

إلى كل طالب علم يبتغي به السمو والرفعة واالرتقاء في الحياة وبها إلى كل هؤالء أسمى معاني 
 الشكر واالمتنان
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ـــــوة وتبيـــــان        ـــــر إدراك مصـــــادر الق ـــــق المصـــــالح عب ـــــدأ تحقي ـــــى مب ـــــة عل ـــــوم السياســـــة الخارجي تق
األهـــــداف التـــــي تســـــعى النخـــــب الحاكمـــــة إلـــــى تحقيقهـــــا مـــــن خـــــالل ســـــلوكها السياســـــي فـــــي البيئـــــة 
الدوليـــــة، وعليـــــه تـــــرتبط السياســـــة الخارجيـــــة بحجـــــم اإلمكانيـــــات الذاتيـــــة وحجـــــم الطمـــــو  السياســـــي، 

بيئــــــة الخارجيــــــة مــــــن قــــــوى ومواقــــــف ومتغيــــــرات ومصــــــالح، و تعبــــــر إلــــــى جانــــــب تــــــ ثر عوامــــــل ال
السياســـــة الخارجيـــــة عـــــن مجمـــــل توجهـــــات الدولـــــة تجـــــاه الـــــدول والفواعـــــل األخـــــرى، إذ يمكـــــن أن 
نلمــــس أدوار أيــــة دولــــة فــــي السياســــة الخارجيــــة مــــن خــــالل مواقفهــــا وأرائهــــا فــــي السياســــة العالميــــة، 

تنظــــر إلــــى حاضــــرها ومســــتقبلها وســــط كــــم  ومــــا يجــــري مــــن أحــــداث وتطــــورات فــــي العــــالم، وكيــــف
ـــــى  ـــــة، التـــــي مـــــن الصـــــعب عل ـــــي خضـــــم التفـــــاعالت اإلقليميـــــة والدولي مـــــن األحـــــداث المتضـــــاربة ف

 .أي دولة الن ي بنفسها أمامها في الكثير من القضايا والمواقف

انصــــب الجــــدل الفكــــري إلــــى مناقشــــة معضــــلة القــــوة بصــــياغات مختلفــــة، إذ تــــم االنتقــــال          
القـــوة الصـــلبة أو العســـكرية إلـــى توظيـــف نمـــط أخـــر مـــن القـــوة وهـــو القـــوة الناعمـــة التـــي  مـــن نمـــط

تكمـــــــن أهميتهـــــــا فـــــــي موضـــــــوعين همـــــــا األول: هـــــــو التقنيـــــــة المبتكـــــــرة فـــــــي أدواتهـــــــا وهـــــــي أدوات 
ووســـــائل اقناعيـــــة، والثـــــاني تمثلـــــه نوعيـــــة النتـــــائا المترتبــــــة عليهـــــا وهـــــي نتـــــائا ربمـــــا تفـــــوق فــــــي 

      .القوة الصلبةاهميتها نتائا استخدام 

ــــى دول العــــالم الثالــــث           ــــي تنتمــــي إل ــــة قطــــر إحــــدى الــــدول الخليجيــــة الت ــــالنظر لكــــون دول ب
ــــة االســــتقالل، إال أنهــــا تعتبــــر مــــن الــــدول النشــــطة فــــي بيئتهــــا اإلقليميــــة والدوليــــة، وقــــد كــــان  حديث

ــــث جــــاء 1995عــــام  ــــة القطريــــة، حي ــــاو نحــــو تحــــول ملمــــوس فــــي السياســــة الخارجي ــــادة منطلق ت القي
السياســـــية برؤيـــــة جديـــــدة تؤســـــس لـــــنها جديـــــد فـــــي معالجـــــة القضـــــايا الداخليـــــة، تتجلـــــى فـــــي تبنـــــي 
خيــــــار االنفتــــــا  السياســــــي، والمضــــــي فــــــي تحقيـــــــق االنجــــــازات االقتصــــــادية، نــــــتا عنــــــه ترســـــــي  
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وتثبيـــــت مكانـــــة قطـــــر فـــــي المحافـــــل الدوليـــــة ممـــــا أهلهـــــا لالضـــــطال  بـــــدور فاعـــــل ونشـــــط علـــــى 
  .دوليالصعيد اإلقليمي وال

  :المشكلة البحثية

بــــــالنظر للديناميكيــــــة التــــــي اتســــــمت بهــــــا السياســــــة الخارجيــــــة القطريــــــة فــــــي الكثيــــــر مــــــن          
ـــــة صـــــغيرة تمـــــارس دورا فـــــاعال علـــــى  ـــــاال بـــــارزا لدولـــــة عربي ـــــات، وباعتبـــــار أن قطـــــر تعـــــد مث الملف

ة والغربيـــــة يطـــــر  الـــــدور القطـــــري المتصـــــاعد فـــــي المنطقـــــة العربيـــــ المســـــتوى اإلقليمـــــي والـــــدولي،
ـــــر الكثيـــــر مـــــن التســـــاؤالت حـــــول أســـــبابه ومرتكزاتـــــه، خاصـــــة  نفســـــه داخـــــل األوســـــاط البحثيـــــة ويثي

 في ظل افتقاد قطر لكثير من المقومات التي 

تؤهلهـــــا للعـــــب دور مـــــؤثر علـــــى المســـــتوى اإلقليمـــــي أو الـــــدولي األمـــــر الـــــذي اســـــتدعى إخضــــــا  
ــــرات هــــذه السياســــة للدراســــة والبحــــث لمحاولــــة فهــــم طبيعــــة هــــذا  الــــدور وبالتــــالي معرفــــة أهــــم المتغي

المتحكمــــــة فــــــي تحديــــــد السياســــــة الخارجيــــــة القطريــــــة والقــــــوة الناعمــــــة، بنــــــاءو علــــــى ذلــــــك تتحــــــدد 
 :إشكالية الدراسة في

 كيف يتم توظيف أدوات القوة الناعمة في السياسة الخارجية للدول؟

  :التساؤالت الفرعية

 العالقات الدولية؟ما الفرق بين القوة الناعمة والصلبة في  -

 ما مكانة القوة الناعمة في السياسة الخارجية القطرية؟ -

 هل أثرت القوة الناعمة في السياسة الخارجية القطرية؟ -

  :الفرضيات
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 أســـــلوبالقـــــوة الصـــــلبة علـــــى  اعتمـــــدتالقـــــوة الناعمـــــة علـــــى أدوات اإلقنـــــا   كلمـــــا اعتمـــــدت -
 واإلكراه اإلجبار

ــــة كلمــــا انتهجــــت قطــــر القــــوة الن - اعمــــة كلمــــا كــــان هنــــاك تحــــول جــــذري فــــي السياســــة الخارجي
 القطرية

  والعالمي اإلقليميتطور دورها اذا تميزت السياسة الخارجية بالقوة الناعمة  -

  :أسباب اختيار الموضوع

  :األسباب الذاتية

الـــــدوافع البحثيـــــة وراء اختيـــــار تحليـــــل دور القـــــوة الناعمـــــة فـــــي السياســـــة الخارجيـــــة  انتظمـــــت       
 :كموضو  لهذه الدراسة في ثنائية االعتبارات الذاتية والموضوعية القطرية

  :أسباب ذاتية

 تمثلت المبررات الذاتية التي كانت حافزا للبحث في هذا الموضو  بالدرجة األولى في

إلســـهام فـــي ســـد الـــنقا فـــي األبحـــاث العلميـــة التـــي تناولـــت موضـــو  وجـــود رغبـــة لمحاولـــة ا -1
 .الخارجية القطرية في السياسةالقوة الناعمة 

المـــادة العلميـــة المتخصصـــة فـــي هـــذا اإلطـــار، فمـــن الممكـــن أن تســـاهم هـــذه الدراســـة ولـــو  قلـــة 2
فـــي تحقيـــق تـــراكم معرفـــي مـــن شـــ نه مـــد العـــون للبـــاحثين والمشـــتغلين فـــي ميــــدان  -بالقـــدر اليســـير

ـــــة  ـــــنها الخـــــارجي لدول السياســـــة الخارجيـــــة، مـــــن أجـــــل صـــــياغة تصـــــور واضـــــح ومتكامـــــل حـــــول ال
 .قطر

  :مثلت المبررات الموضوعية أساسا فيت األسباب الموضوعية:
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محاولــــة رصــــد دوافــــع وأســــباب ومــــ الت القــــوة الناعمــــة فــــي السياســــة الخارجيــــة القطريــــة، نظــــرا -1
 لحداثتها في العالم العربي والغربي؛

ــــى الــــدور القطــــري المتنــــامي خاصــــة مــــع القــــوى العظمــــى، خاصــــة وأن  -2 تســــليط الضــــوء عل
شــــرق الجزيــــرة العربيــــة علــــى الخلــــيا العربــــي، تعتبــــر فــــي  قطــــر تلــــك الدولــــة الصــــغيرة الواقعــــة فــــي

ــــا، لمــــا قــــد يــــراه بعــــ  البــــاحثين مــــن أن  األوســــاط البحثيــــة أحــــد ألغــــاز التفــــاعالت السياســــية إقليميو
قطــــــر قــــــد تكــــــون تمــــــارس دورا يتعــــــدى بكثيــــــر مــــــا تســــــمح هــــــو إمكانياتهــــــا الجيوسياســــــية أو حتــــــى 

زات السياســــة القطريــــة وأهـــــم عوامــــل القـــــوة كثافتهــــا البشــــرية، مـــــا جعلنــــا نحــــاول البحـــــث فــــي مرتكـــــ
ــــة  ــــة فــــي عالقاتهــــا الدوليــــة، ومحاول ــــى توصــــيف السياســــة الخارجيــــة القطري الناعمــــة فيهــــا إضــــافة إل

 .استشراف مستقبلها خالل المرحلة المقبلة

  :أهمية الموضوع

تكمــــن أهميــــة الموضــــو  فــــي إطــــار وجــــود دور قطــــري متنــــام فــــي ظــــل األحــــداث الدوليــــة،        
وأن قطـــــر هـــــذه الدولـــــة الصـــــغيرة ارتـــــ ت لنفســـــها دورا ال يتناســـــب مـــــع إمكاناتهـــــا وحجمهـــــا  خاصـــــة

والتـــــي  -وقوتهـــــا، ومـــــن هنـــــا تبـــــرز أهميـــــة الدراســـــة فـــــي كونهـــــا تكشـــــف عـــــن أن الـــــدول الصـــــغيرة 
لهـــــا نمـــــط مميـــــز لسياســـــتها الخارجيـــــة، يعكـــــس مخاوفهـــــا، ومصـــــالحها، ويمتـــــاز فـــــي  -منهـــــا قطـــــر

لناعمـــــة فـــــي سياســـــتها الخارجيـــــة  وغلبـــــة الطـــــابع البراغمـــــاتي، جـــــزء كبيـــــر منـــــه بتوظيـــــف القـــــوة ا
فالـــــــدول الصـــــــغيرة لهـــــــا وضــــــــع مختلـــــــف، ســـــــواء علـــــــى مســــــــتوى المـــــــدركات، أو علـــــــى مســــــــتوى 
ـــــد تمكنـــــت قطـــــر نتيجـــــة لصـــــغر حجمهـــــا وهيكـــــل  ـــــي تتبعهـــــا لتحقيـــــق مصـــــالحها، وق السياســـــات الت

ــــة، وهــــو ــــزة نســــبية  اتخــــاذ القــــرار مــــن التعامــــل بســــرعة وجــــرأة مــــع األحــــداث المتالحق مــــا منحهــــا مي
ـــــــك مـــــــن غيـــــــاب دور القـــــــوى التقليديـــــــة المنشـــــــغلة  ـــــــدور مســـــــتفيدة فـــــــي ذل وفرصـــــــة صـــــــقل هـــــــذا ال
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ب وضــــــاعها الداخليــــــة أو تخشــــــى زعزعــــــة النظــــــام اإلقليمــــــي الهــــــ ، ممــــــا يجعــــــل هــــــذا الموضــــــو  
 .يستحق البحث والدراسة

  :أهداف الدراسة

 :يهدف الموضو  المتناول بالدراسة إلى ما يلي

الوقــــوف علــــى جوانــــب عــــدة مــــن السياســــة الخارجيــــة القطريــــة تتعلــــق بمقوماتهــــا وأهــــدافها  -1
 وسلوكها؛ وأدواتها

ــــة توظيفهــــا  -2 تســــعى الدراســــة إلــــى معرفــــة درجــــة تفاعــــل قطــــر مــــع محيطهــــا الخــــارجي وكيفي
ــــة والدوليــــة، كمــــا تحــــاول  أدوات القــــوة الناعمــــة باإلضــــافة إلــــى محــــور عالقاتهــــا مــــع القــــوى اإلقليمي

اســــــة باألســــــاس إبــــــراز طبيعــــــة ونوعيــــــة هــــــذه األدوات، مــــــن خــــــالل معاينــــــة ا ثــــــار الداخليــــــة الدر 
 والخارجية التي تسمح بمعرفة حجم تفاعل قطر مع الدائرتين اإلقليمية والدولية؛

ــــيم الــــدور الــــذي تلعبــــه قطــــر مــــن خــــالل سياســــتها الخارجيــــة وباســــتخدام القــــوة الناعمــــة  3- تقي
 .ومحاولة استشراف مستقبلها

  :بيات الدراسةأد

انصـــــب اهتمامنـــــا فـــــي هـــــذه الدراســـــة فـــــي اإلطـــــال  علـــــى بعـــــ  المراجـــــع التـــــي ســـــاهمت         
فـــــي إثـــــراء موضــــــو  بحثنـــــا والــــــذي يعـــــالا قضــــــية القـــــوة الناعمــــــة وكيفيـــــة توظيفهــــــا فـــــي السياســــــة 

 :الخارجية القطرية ونشي إلى

ـــــة قطـــــر مـــــن - ـــــة لدول ـــــد اهلل حـــــول "السياســـــة الخارجي ـــــى غايـــــة  1995دراســـــة جمـــــال عب  2013ال
روافعهـــــــا واســـــــتراتيجياتها" والتـــــــي تمحـــــــورت حـــــــول أدوات الدبلوماســـــــية القطريـــــــة باإلضـــــــافة إلـــــــى 

 . مسار القرار في السياسة الخارجية القطرية وآفاق تفعيل السياسة الخارجية القطرية
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ـــــي مـــــن الوســـــاطة إلـــــى - ـــــة والربيـــــع العرب دراســـــة العابـــــد شـــــعيب حـــــول" السياســـــة الخارجيـــــة القطري
خل ادوار متغيـــــرة أهـــــداف ثابتـــــة" والتـــــي تمحـــــورت حـــــول ســـــمات السياســـــة الخارجيـــــة القطريـــــة التـــــد

   .ومصادرها باإلضافة إلى التغير في أداء السياسة الخارجية القطرية

جبـــار كـــريم الغزالـــي حـــول "الـــدور اإلقليمـــي لدولـــة قطـــر فـــي الشـــرق األوســـط دراســـة  دراســـة ســـارة-
ــــــة فــــــي ــــــى اثــــــر المقومــــــات الجغرافي دور دولــــــة قطــــــر  فــــــي الجغرافيــــــا السياســــــية" والتــــــي ركــــــزت عل

األوســـــط باإلضــــافة طبيعــــة النظـــــام السياســــي لدولــــة قطـــــر وأثــــره فــــي دورهـــــا  اإلقليمــــي فــــي الشــــرق
 زات الدور القطري ومستقبلهاإلقليمي و تبيان محددات ومحف

دراســــة أثيـــــر نــــاظم عبـــــد الواحـــــد حــــول" السياســـــة الخارجيــــة القطريـــــة فـــــي ظــــل األزمـــــات العربيـــــة -
ـــــى  ـــــى العوامـــــل الدافعـــــة لتبنـــــي سياســـــة خارجيـــــة متميـــــزة باإلضـــــافة إل واإلقليميـــــة" والتـــــي ركـــــزت عل

والوســـــــاطة الملـــــــف النـــــــووي اإليرانـــــــي أيضـــــــا العـــــــدوان اإلســـــــرائيلي علـــــــى غـــــــزة و قضـــــــية دارفـــــــور 
 القطرية

دراســـــة صـــــبا  كزيـــــز حـــــول" در السياســـــة الخارجيـــــة لدولـــــة قطـــــر فـــــي الحـــــراك العربـــــي الـــــراهن -
ــــــــدور  2010-2014 ــــــــى ال " والتــــــــي ركــــــــزت حــــــــول مرتكــــــــزات السياســــــــة الخارجيــــــــة باإلضــــــــافة إل

 القطري في األزمة المصرية والليبية والسورية والمسارات المستقبلية للدور القطري

  :والمكاني للدراسةاإلطار الزماني 

 :اإلطار المكاني

تنحصـــــــر الدراســـــــة فـــــــي مجـــــــال مكـــــــاني محـــــــدد وهـــــــو قطـــــــر باعتبارهـــــــا نمـــــــوذ  لدراســـــــة          
السياســـــة الخارجيـــــة الفعالـــــة علـــــى مختلـــــف المســـــتويات، وذلـــــك مـــــن خـــــالل محاولـــــة تحليـــــل أدوات 

 السياسة الخارجية
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القــــوة الناعمــــة  ونحــــن ســــنركز علـــــى  آليــــاتهــــذه الدولــــة تحتــــوي العديــــد مــــن  أنفــــي قطــــر، كمــــا 
 بع  ا ليات مثل ا ليات اإلعالمية واالقتصادية والسياسية

 :الحدود الزمانية

بحكــــم أن موضــــو  تغيــــر السياســــة الخارجيــــة القطريــــة والقــــوة الناعمــــة القطريــــة ظهــــر فــــي         
ــــة مــــن ســــنة  ــــة القطري ــــر مســــار السياســــة الخارجي ــــة القــــرن العشــــرين مــــع تغي ــــة  2011بداي ــــى غاي إل

كســــنوات حاســــمة فــــي تطــــور األحــــداث الدوليــــة وتغيــــر ادوار القــــوى العظمــــى خاصــــة فــــي  2021
 األخيرةالسنوات 

 :مفاهيم الدراسة

هــــي مجموعـــــة التفــــاعالت والتبـــــادالت القائمــــة بـــــين الــــدول ســـــواء كانــــت هـــــذه  :العالقااااات الدولياااااة
ذه العالقــــــات وقــــــد تكــــــون هــــــ العالقــــــات سياســــــية او اقتصــــــادية أو اجتماعيــــــة أو ثقافيــــــة أو دينيــــــة،

ــــة أو ــــين الوحــــدات السياســــية المســــتقلة  صــــراعية أو عدائي ــــة، او هــــي العالقــــات القائمــــة مــــا ب تعاوني
 . في نظام عالمي سلطته السياسية غير المرتكزة على أية نقطة

ــــوة : القااااوة الناعمااااة ــــك الق ــــا  وأدوات تل ــــة واإلقن ــــق الجاذبي ســــال  مــــؤثر يحقــــق األهــــداف عــــن طري
 .لقيم السياسية والثقافية، والقدرات اإلعالمية، و التبادل العلمي والفكريتتمثل في ا

فهــــي إذن القـــــدرة علـــــى التـــــ ثير فـــــي األهـــــداف المطلوبــــة وتغييـــــر ســـــلوك ا خـــــرين عنـــــد الضـــــرورة، 
 .وكيانهاوأيضا جذب ا خرين باإلقنا  إلى المسار الذي يخدم مصالح الدولة 

ـــــام السياساااااة الخارجياااااة: ـــــارة عـــــن برن ـــــد األهـــــداف التـــــي هـــــي عب ا عمـــــل للتحـــــرك يتضـــــمن تحدي
تحقيقهــــــا ، والمصــــــالح التــــــي تســــــعى لت مينهــــــا مســــــتخدمة الوســــــائل  إلــــــىتســــــعى الوحــــــدة الدوليــــــة 

همـــــــا ،  أمـــــــرينالتـــــــي تراهـــــــا ضـــــــرورية وفعالـــــــة ، فالسياســـــــة الخارجيـــــــة تتكـــــــون مـــــــن  واإلجـــــــراءات



 مقدمة
 

 ح 
 

ذه القـــــــرارات قـــــــرارات حكوميـــــــة يتخـــــــذها صـــــــنا  القـــــــرار وأفعـــــــال تعـــــــالا مشـــــــاكل خارجيـــــــة ، وهـــــــ
واألفعـــــال تســـــتخدم لتحقيـــــق أهـــــداف قريبـــــة وبعيـــــدة المـــــدى، وتصـــــنع السياســـــة الخارجيـــــة األجهـــــزة 

 الرسمية وغير الرسمية للدولة

  :اإلطار المنهجي للموضوع

 :مناهج الدراسة

فــــي مــــن اجــــل دراســــة معمقــــة بعمليــــة صــــنع القــــرار ســــنعتمد هــــذا المــــنها ماااانهج صااااناعة القاااارار: 
ومراحـــــــل اتخـــــــاذ وصـــــــنع القـــــــرار فـــــــي السياســـــــة الخارجيـــــــة باالضـــــــافة الـــــــى صـــــــانعي القـــــــرار فـــــــي 

 السياسة الخارجية 

 : دراسة الحالة

ــــة والقــــوة  ــــى هــــذا المــــنها فــــي دراســــة المعلومــــات والحقــــائق الخاصــــة بالسياســــة الخارجي ســــنعتمد عل
الملـــــك تمـــــيم بـــــن حمـــــد آل خليفـــــة وفحـــــا عوامـــــل ســـــلوكه و الناعمـــــة فـــــي دولـــــة قطـــــر فـــــي عهـــــد 

ــــــــة  أيضــــــــا  ــــــــة ودراســــــــة خصــــــــائا  ومقومــــــــات سياســــــــته  الخارجي ــــــــي المملكــــــــة القطري ــــــــه ف قرارات
 بخصوا توظيف أدوات القوة الناعمة في السياسة الخارجية وموقفه منها

 مستويات الدراسة: 

الناعمــــة فــــي قطــــر فــــ ن هــــذه األداة الن موضــــو  الدراســــة هــــو السياســــة الخارجيــــة والقــــوة :الوصااااف
ضـــــرورية مـــــن اجـــــل جمـــــع الحقـــــائق ومعالجتهـــــا وتفســـــيرها بهـــــدف الوصـــــول إلـــــى نتـــــائا والكشـــــف 

 عن العالقة بين متغيرات الدراسة والعوامل المؤثرة فيها

 : الدراسة قتراباتإ
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للبحــــــث فــــــي هــــــذا الموضــــــو  والوصــــــول إلــــــى الحلــــــول ل شــــــكالية المطروحــــــة ف ننــــــا نعتمــــــد علــــــى 
 :التاليةالمقتربات 

ســـنعتمد هـــذا االقتـــراب ألنـــه يبـــين لنـــا كيفيـــة تعامـــل النظـــام السياســـي القطـــري االقتاااراب النساااقي : 
  واالقليمية  فهم الظواهر الدوليةو مع المستجدات الدولية من مدخالت ومخرجات وبدائل 

السياســـــي  اســـــتخدمنا هـــــذا المقتـــــرب مـــــن اجـــــل فهـــــم القـــــدرة الدوليـــــة النظـــــاماالقتاااااراب الاااااو يفي: 
القطــــــري والتــــــي تتمثــــــل فــــــي توظيــــــف المــــــؤهالت التــــــي تمتلكهــــــا قطــــــر مــــــن اجــــــل تطــــــوير دورهــــــا 

  االقليمي والدولي وخاصة المحلي

 :االقتراب القانوني المؤسسي

الــــــــذي يـــــــــولي أهميــــــــة كبـــــــــرى فــــــــي تحديـــــــــد الســــــــلوكيات والضـــــــــوابط و المخرجــــــــات االقتصـــــــــادية 
القــــــوة الناعمــــــة فــــــي السياســــــة الخارجيــــــة للمؤسســــــات وصــــــنا  القــــــرار فــــــي قطــــــر وأيضــــــا توظيــــــف 

ـــــــة الناعمـــــــة علـــــــى الســـــــاحة االقتصـــــــادية واالجتماعيـــــــة والسياســـــــية ويحـــــــدد االســـــــتراتيجيات  القطري
 .التي تؤثر في الخيارات والمعتقدات المتبناة

 ة:تقسيم الدراس

ـــــة،  أكاديميـــــةبغيـــــة معالجـــــة موضـــــو  بحثنـــــا وفـــــق دراســـــة علميـــــة        مـــــن خـــــالل منهجيـــــة علمي
خطــــة تراعــــي اإللمــــام بمتغيــــرات البحــــث بغيــــة الوصــــول إلــــى دراســــة شــــاملة للموضــــو ، اعتمــــدت 

 :وألجل ذلك قمنا بوضع الهيكلية كا تي
مـــــدخل والـــــذي تمحـــــور حـــــول القـــــوة الناعمـــــة كوحـــــدة تحليـــــل فـــــي السياســـــة الدوليـــــة، ففـــــي        

المطلـــــــب الثـــــــاني خصـــــــا  أمـــــــامفهـــــــوم القـــــــوة فـــــــي العالقـــــــات الدوليـــــــة،  أهميـــــــة األولالمطلـــــــب 
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القـــوة الناعمـــة فـــي العالقـــات الدوليـــة، وفـــي المطلـــب الثالـــث القـــوة  إلـــىلالنتقـــال مـــن القـــوة الصـــلبة 
 الناعمة بين نظريات العالقات الدولية وتطبيقات القوة

الفصــــل األول جــــاء تحــــت عنــــوان تحليــــل السياســــة الخارجيــــة ومقومــــات القــــوة الناعمــــة  أمــــا       
ـــــــة قطـــــــر  تناول ـــــــة القطريـــــــة كمبحـــــــث لدول ـــــــه مســـــــتويات تحليـــــــل السياســـــــة الخارجي  أمـــــــا أولنـــــــا في

المبحــــث الثــــاني جـــــاء بعنــــوان القـــــوة الناعمــــة كبـــــديل لضــــعف القـــــوة الصــــلبة، أمـــــا الفصــــل الثـــــاني 
ـــــة  القـــــوة الناعمـــــة فـــــي السياســـــة الخارجيـــــة القطريـــــة حيـــــث تمـــــت  أدواتتمـــــت عنونتـــــه بمـــــدى فعالي

ناعمــــة كمحــــرك للسياســـــة الخارجيــــة فــــي العــــالم العربـــــي، القــــوة ال إلـــــى األولفــــي المبحــــث  اإلشــــارة
والــــدول  اإلقليميــــةالمبحــــث الثــــاني جــــاء فيــــه دور القــــوة الناعمــــة فــــي عالقــــات قطــــر مــــع القــــوى  أمـــا

 .الكبرى
  :صعوبات الدراسة

 صعوبة الوصول إلى التجربة القطرية بخصوا القوة الناعمة-
ــــــــى المســــــــتوى النظريــــــــة - ــــــــى صــــــــعوبة بنــــــــاء ســــــــيناريوهات عل والتطبيقــــــــي ألنهــــــــا أول تجربــــــــة عل

 المستوى الشخصي
 صعوبة إسقاط المقاربات النظرية المفسرة لدور القوة الناعمة للسياسة الخارجية القطرية-

قلــــــــــــــــــة المراجــــــــــــــــــع األكاديميــــــــــــــــــة بخصــــــــــــــــــوا موضــــــــــــــــــو  القــــــــــــــــــوة الناعمــــــــــــــــــة القطــــــــــــــــــري-
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 أهمية مفهوم القوة في العالقات الدولية-1

 تعريف القوة في العالقات الدولية

األســـــتاذ مـــــازن إســـــماعيل الرمضـــــاني فيعـــــرف القـــــوة " إنمـــــا هـــــي ظـــــاهرة سياســــــية دوليـــــة نســـــبية،  يعرفهـــــا       
فالدولـــــة قـــــد تكـــــون قويـــــة فــــــي مرحلـــــة محـــــددة والعكـــــس صـــــحيح أيـــــــضا"، إن القـــــوة ال تعـــــد أن تكـــــون فـــــي واقــــــع 

 1األمر، إال بمثابة االنعكاس لقـدرة الدولـة علـى الفعل"

ــــرت         ــــد روب ــــوة عن ــــى المــــنها الســــلوكي حيــــث  أمــــا مفهــــوم الق ــــد اعتمـــــد عل دال أســــتاذ المدرســــة الســــلوكية فق
 أن القوة قريبة من مفهوم السيطرة والقدرة والسلطة؛

ــــة علــــى إنهــــا " صــــرا  مــــن  أمــــا هــــانز مورغــــانتو        أســــتاذ المدرســــة الواقعيــــة فــــيفهم ويفســــر السياســــات الدولي
ــــــــة تطمــــــــع إليهــــــــا الدولــــــــة لتحقيـــــــــق مصــــــــلحتها عــــــــن طريــــــــق الق ــــــــر القــــــــوة غاي ـــــــــاجــــــــل القــــــــوة " أي انــــــــه اعتب      2وةــ

تكـــــون خصـــــائا القـــــوة متنوعـــــة األشـــــكال والمصـــــادر، فهـــــي تعتبـــــر  خصااااااقو القاااااوة فاااااي العالقاااااات الدولياااااة:
ركــــــي دينــــــاميكي غيــــــر ثابـــــت، و يكــــــون داخــــــل فــــــي تكوينهــــــا عـــــدد كبيــــــر مــــــن العناصــــــر و المتغيــــــرات مفهـــــوم ح

الماديـــــة وغيـــــر الماديـــــة التـــــي تـــــرتبط مـــــع بعضـــــها الــــــبع  وهـــــي كـــــذلك شـــــيء نســـــبي، ألن قـــــوة الدولـــــة تقــــــاس 
بمقارنتهـــــا بقـــــوة الـــــدول األخـــــرى، لـــــذلك تظهـــــر القـــــوة بشـــــكل تـــــدريجي ، ممـــــا يعنـــــي أن بعـــــ  الـــــدول الضـــــعيفة 

ـــــة نســـــب ـــــى دول يا يمكـــــن أن تلعـــــب أدوار معينـــــة بشـــــكل ســـــريع وغيـــــر متوقـــــع، بحيـــــث يصـــــبح ب مكانهـــــا التـــــ ثير عل
أخــــرى أقــــوى منهــــا  وحتــــى إجبارهــــا علــــى تغييــــر سياســــتها، فمــــثال فقــــد تراجعــــت قــــوة الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة 

خوفــــا مــــن رد الصــــين أمــــام مقــــاتلي فيتنــــام مــــع أنهــــا تملــــك أســــلحة دمــــار شــــامل، ولكنهــــا خشــــيت مــــن اســــتخدامها 
ــــــي  ــــــي ف ــــــى حصــــــر المجهــــــود الحرب ــــــرار األمريكــــــي إل ــــــع صــــــانع الق ــــــذاك ممــــــا دف الشــــــعبية واالتحــــــاد الســــــوفيتي آن
أســـــلحة تقليديـــــة، وهكـــــذا ظهـــــرت محـــــددات اســـــتخدام القـــــوة األمريكيـــــة متمثلـــــة بمعطيـــــات دوليـــــة خارجيـــــة، بمعنـــــى 

  .3أن الدولة ال تملك القدرة على استخدام قواتها ذاتيا 

 
                                                             

 .369(، ا 1991. )بغداد :مطبعة دار الحكمة ،) السياسة الخارجيةالرمضاني مازن اسماعيل،1
 - 45ا  ا (،1983العلوم السياسية ،جامعة بغداد ، العبيدي حسيب عارف، "القوة في العالقات الدولية" .)رسالة ماجيستر،كلية2

56  
المنظور االمريكي دراسة حالة". )رسالة ماجيستر.عمان،  2017-1991عادل علي موسى سليمان،"مفهوم القوة في العالقات الدولية3

 33(، ا  2018جامعة الشرق االوسط، كلية االداب والعلوم،قسم العلوم السياسية  



 مدخل
 

 

 :القوة في العالقات الدولية أهمية

ـــــات         ـــــوى إمكان ـــــوة مـــــن هـــــذه الق ـــــ ن لكـــــل ق ـــــة هـــــي بيئـــــة صـــــرا  مـــــن أجـــــل القـــــوة، ف ـــــة الدولي إذا كانـــــت البيئ
ومقــــــدرات مختلفــــــة ومتباينــــــة ، وفــــــي ظــــــل الصــــــرا  القــــــائم فــــــي العالقــــــات الدوليــــــة فــــــ ن الواقــــــع  الــــــدولي مختلفــــــة 

صـــــور مختلفـــــة لـــــدور القـــــوة تكمـــــن فـــــي اســـــتخدام القـــــوة ســـــواء مـــــن منظـــــور تـــــاريخي أو مـــــن منظـــــور راهـــــن شـــــهد 
  :المسلحة ك داة من أدوات السياسة الدولية ويتخذ هذا االستخدام مظهرين

 االستخدام المادي أو الفعلي للقوة المسلحة في الدفا  عن مصالح الدولة وأهدافها؛ -أ

 والتسليم ب هداف هذه السياسة؛ التهديد باستخدام القوة المسلحة إلجبار الدول األخرى على الرضوخ -ب

ـــــوة المســـــلحة فـــــي          ـــــى اســـــتخدام الق ـــــة تحظـــــر اللجـــــوء إل ـــــق الدولي ـــــر مـــــن المواثي ـــــرغم مـــــن أن الكثي ـــــى ال وعل
العالقـــــــات الدوليـــــــة علـــــــى أنهـــــــا عمـــــــل غيـــــــر مقبـــــــول، ويترتـــــــب علـــــــى اســـــــتخدامه نتـــــــائا وخيمـــــــة، إال أن ظـــــــاهرة 

ـــــذي االعتمـــــاد علـــــى القـــــوة العســـــكرية هـــــي ظـــــاهرة قائمـــــة ومســـــ ـــــك ســـــباق التســـــلح الضـــــخم ال تمرة ويشـــــهد علـــــى ذل
ــــث نجــــد أن  ــــة؛ حي ــــي السياســــة الدولي ــــوة العســــكرية المســــلحة كــــ داة ف ــــا فــــي مجــــال اســــتخدام الق يشــــهده العــــالم حالي

 :على النحو التالي وتتكاملمظاهر هذا االستخدام تتنو  

ي األهــــم بالنســــبة للــــدول، ويقتــــر  يقــــول جــــون ميرشــــايمر بــــ ن القــــوة النســــبية هــــ أوال  : القااااوة كوساااايلة للهجااااوم :
علــــى قــــادة الــــدول البحـــــث عــــن سياســــات أمنيــــة تضـــــعف مــــن قــــدرات الطــــرف ا خـــــر وتزيــــد مــــن قوتهــــا النســـــبية 

، ويعتقـــــــد أن الـــــــدول العظمـــــــى تحـــــــاول الهيمنـــــــة فـــــــي منطقتهـــــــا وتحـــــــرا فـــــــي ذات الوقـــــــت علـــــــى أال   1تجاهـــــــه
ــــى منطقــــة أخــــرى والهــــدف األساســــي  ــــوة عظمــــى هــــو زيــــادة حصــــتها تســــيطر أي قــــوة عظمــــى منافســــة عل لكــــل ق

 .من النفوذ العالمي إلى أقصى حد

إن القــــوة كـــــ داة عالميـــــة هـــــي مظهــــر شـــــائع مـــــن مظـــــاهر اســـــتخدام القــــوة المســـــلحة فـــــي العالقـــــات الدوليـــــة،       
ــــــى اســــــتقاللها السياســــــي، أو  ــــــداء عل ــــــة مــــــن الــــــدول أو االعت ــــــة لدول ــــــى انتهــــــاك الســــــيادة اإلقليمي ــــــد ينطــــــوي عل وق

ــــر الواقــــع ــــدة عليهــــا تغيي هنــــاك عــــدة دول نجحــــت فــــي االســــتخدام ، اإلقليمــــي بــــالقوة أو فــــر  عالقــــات قــــوى جدي
 المفرط للقوة في توسيع رقعة أراضيها على حساب الدول األخرى كالتوسع األمريكي في القرنين التاسع 
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 عشــــــر والعشــــــرين علــــــى حســــــاب كــــــل مــــــن اســــــبانيا والمكســــــيك، وكــــــذا التوســــــع اإلســــــرائيلي علــــــى حســــــاب الــــــدول
 .19671العربية خاصة بعد حرب يونيو 

إن الــــواقعيين الــــدفاعيين رغــــم إدراكهــــم بــــ ن النظــــام الــــدولي يخلــــق حــــوافز قويــــة : ثانيااااا : القااااوة كوساااايلة  للاااادفاع
ــــــى أســــــوء أنــــــوا  التوســــــع ، ألن زيــــــادة أي دولــــــة  ــــــة ســــــيؤدي إل ــــــوة إال أنهــــــم يؤكــــــدون أن الســــــعي نحــــــو الهيمن للق

ــــزوم  ــــد عــــن الل ــــا لقوتهــــا بشــــكل زائ ــــوى العظمــــى جيوشــــها وتعززهــــا وتشــــكل تحالف ــــن ســــتعظم الق ســــيظهر التــــوازن أي
ــــد أن ، توازنيــــا يجعــــل الدولــــة التــــي تطمــــح إلــــى الهيمنــــة فــــي وضــــع أقــــل أمنــــا واســــتقرارا يــــرى إســــماعيل صــــبري مقل

القـــــوة كـــــ داة دفاعيـــــة هـــــي أســـــلوب مـــــن أســـــاليب اســـــتخدام القـــــوة المســـــلحة أي معنـــــاه أن الدولـــــة ال تســـــتخدم القـــــوة 
ـــــد عـــــن ال ـــــدفا  عـــــن نفســـــها ضـــــد الهجـــــوم الموجـــــه إليهـــــا أو دفاعـــــا للتهدي مســـــلحة إال إذا اضـــــطرت إليهـــــا إمـــــا بال

 .مصالحها

يميـــــل بعـــــ  المفكـــــرين إلـــــى االعتقـــــاد بـــــ ن الـــــرد  يعتبـــــر أفضـــــل بكثيـــــر مـــــن : ثالثاااااا : القاااااوة كوسااااايلة للاااااردع
دون أن تتكبــــــد الدولــــــة  أســــــلوب الــــــدفا  مهمــــــا كانــــــت كفاءتــــــه، وذلــــــك ألنــــــه يــــــؤدي إلــــــى إحبــــــاط أهــــــداف الهجــــــوم

ـــــي مواجهـــــات عســـــكرية ـــــى دخولهـــــا ف ـــــة عل ـــــل مفهومـــــا ، الخســـــائر المترتب ـــــرد  ال تمث ـــــرغم مـــــن أن فكـــــرة ال ـــــى ال عل
جديــــدا فـــــي السياســــات الدوليـــــة، إال أن أهميتــــه ك ســـــلوب الســـــتخدام القــــوة المســـــلحة قــــد تزايـــــد بــــالنظر إلـــــى وجـــــود 

حاولــــــت عــــــدة دراســــــات أن تبــــــين أثــــــر األســــــلحة  ،األســــــلحة النوويــــــة والتطــــــور المــــــذهل فــــــي تكنولوجيــــــا الحــــــرب
ـــــد و وضـــــحت دراســـــة لثمـــــاني أزمـــــات دوليـــــة فـــــي  ـــــة علـــــى رد  الحـــــروب، فق العســـــكرية وخاصـــــة األســـــلحة النووي
فتــــرة مــــا بعــــد الحــــرب العالميــــة الثانيــــة أنــــه كلمــــا ازداد إدراك القــــادة الســــوفيات لالســــتعداد العســــكري االســــتراتيجي 

ألمريكيــــــــة ازداد إدراكهــــــــم لصــــــــالبة وقــــــــوة الواليــــــــات المتحــــــــدة كــــــــذلك لتحقيــــــــق أو التكتيكــــــــي للواليــــــــات المتحــــــــدة ا
ـــــين عـــــام  ـــــة مـــــا ب ـــــوة اإلســـــتراتيجية النوويـــــة التقليدي ـــــد باســـــتعمال الق ـــــة  1946أهـــــدافها عـــــن طريـــــق التهدي ـــــى غاي إل

19572. 
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 من القوة الصلبة إلى القوة الناعمة في العالقات الدولية- 2

     Hard Power الصلبةأوال: المفهوم التقليدي للقوة 

ارتـــــبط مفهـــــوم القـــــوة بالنظريـــــة الواقعيـــــة فـــــي حقـــــل العالقـــــات الدوليـــــة، حيـــــث تعتمـــــد جـــــل اتجاهاتهـــــا علـــــى      
ـــــدول أمـــــام المعضـــــلة  ـــــدولي تضـــــع ال ـــــدول، ألن فوضـــــوية النظـــــام ال ـــــوة كمحـــــدد رئيســـــي لفهـــــم ســـــلوك ال مفهـــــوم الق

نســــبية فــــي القــــوة بغيــــة التفــــوق علــــى خصــــومها )الواقعيــــة األمنيــــة، فتتجــــه الــــدول إلــــى تعظــــيم قوتهــــا إمــــا بالزيــــادة ال
الهجوميــــــة( أو بالحفــــــاظ علــــــى وضــــــعها الــــــراهن الــــــذي يضــــــمن لهــــــا التــــــوازن فــــــي القــــــوة مــــــع غيرهــــــا مــــــن الــــــدول 
ـــــــرى  ـــــــدولي، وي ـــــــات التعـــــــاون ال ـــــــات وتطـــــــوير آلي ـــــــاء تحالف ـــــــة( مـــــــن خـــــــالل بن ـــــــة الدفاعي ـــــــدولي )الواقعي بالنظـــــــام ال

ــــوة وســــيلة، بينمــــ ــــ ن الق ــــون ب ــــة عقالنيــــة الواقعي ــــاء، فالــــدول تتصــــرف بطريق ــــق األمــــن والبق ــــة منهــــا هــــي تحقي ا الغاي
لحمايـــــة مصــــــالحها الخاصــــــة، لـــــذلك تــــــولي أهميــــــة قصــــــوى للقـــــوة باعتبارهــــــا الوســــــيلة التـــــي تمكنهــــــا مــــــن تحقيــــــق 

ــــك ــــي ترتكــــز ، ذل ــــوة الصــــلبة الت ــــث تبلــــور معهــــا مفهــــوم الق ــــوة مــــع المدرســــة الواقعيــــة ، حي و قــــد تطــــور مفهــــوم الق
داة العســـــكرية لمحـــــور لهـــــا وتعتمـــــد علـــــى اإلكـــــراه و التـــــ ثير بالتهديـــــد لكـــــن االتجاهـــــات الواقعيـــــة الحديثـــــة علـــــى األ

 .أضافت محددات أخرى كاالقتصاد والثروة 

القــــــوة إلــــــى نوعــــــان القــــــوة الكامنــــــة ، والقــــــوة العســــــكرية لكنــــــه يــــــرى بــــــ ن الــــــدول  إذ يقســــــم جــــــون ميرشــــــايمر       
ــــــى الغيــــــر فــــــي حــــــين يعتبــــــر القــــــوة البريــــــة هــــــي المكــــــون  الغنيــــــة ليســــــت دول قويــــــة ألنهــــــا تعتمــــــد فــــــي أمنهــــــا عل
األساســـــــي للقـــــــوة العســـــــكرية،لذلك فمفهـــــــوم القـــــــوة عنـــــــد الـــــــواقعيين يســـــــتند الـــــــى المـــــــوارد الماديـــــــة الملموســـــــة كقـــــــوة 

 1إلى الدول التي تمتلك قوة عسكرية و اقتصادية هائلة  يمكنها ممارسة الضغط عبر العقوبات. الجي 

   soft power ثانيا: جوزيف ناي ومفهوم القوة الناعمة

ـــــة المؤسســـــاتية، إذ يعـــــد مـــــن المـــــروجين        ارتـــــبط مفهـــــوم القـــــوة الناعمـــــة بجوزيـــــف أحـــــد رواد المدرســـــة الليبرالي
ــــــذ ســــــنة  ــــــوة الناعمــــــة : وســــــيلة النجــــــا  فــــــي السياســــــة  1990لهــــــذا المفهــــــوم من ، ليطــــــوره مــــــن خــــــالل كتابــــــه الق

ـــــى التـــــ ثير فـــــي ا خـــــرين واســـــتمالة األطـــــراف  2004الدوليـــــة الصـــــادر  ويـــــرتبط مفهـــــوم القـــــوة الناعمـــــة بالقـــــدرة عل
غـــــــرائهم إذ تعـــــــرف ب نهـــــــا القـــــــوة الجذابـــــــة أي اإلقنـــــــا  علـــــــى المســـــــايرة بـــــــدون تهديـــــــد واضـــــــح  وتتبلـــــــور القـــــــوة ، وا 

ـــــوة الناعمـــــة" وكتـــــاب "مســـــتقبل القـــــوة" الصـــــادر ســـــنة  ـــــق كتـــــاب "الق ـــــف نـــــاي وف ـــــى  2010الناعمـــــة عنـــــد جوزي عل
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ـــــاك  03 ـــــة )الثقافـــــة ، القـــــيم السياســـــية ،السياســـــة الخارجيـــــة( ،كمـــــا يضـــــيف نـــــاي بـــــ ن هن ثلـــــث مصـــــادر لكـــــل دول
 حينما تنجذب مصادر أخرى إذ يمكن للقوة االقتصادية و العسكرية أن يشكالن مصدرا للقوة الناعمة ،

الــــــدول نحــــــو نمــــــاذ  مــــــن النجــــــا  االقتصــــــادي و التطــــــور العســــــكري ،إضــــــافة إلــــــى أن القــــــوة الناعمــــــة تمارســــــها 
أيضــــــا اتحــــــاد الشــــــركات والمؤسســــــات والمنظمــــــات غيــــــر الحكوميــــــة والفــــــاعلين ا خــــــرين بالعالقــــــات الدوليــــــة مــــــن 

   .غير الدول

شــــكل حســــن أو ســـــيء شــــ نها شــــ ن بــــاقي أشـــــكال إن اســــتعمال القــــوة الناعمــــة حســــب جوزيـــــف نــــاي يــــتم ب       
القــــوة ،كمــــا أن هــــذا المفهــــوم ال يتعــــار  حســــب زعمــــه مــــع الطــــر  الــــواقعي للقــــوة ،فهــــي وســــيلة للوصــــول لنتــــائا 

الــــــذي صـــــنف القــــــوة إلــــــى ثــــــالث  1939منشـــــودة ، بــــــل يســــــتدل بـــــالواقعيين التقليــــــديين مثــــــل ادوارد هاليـــــت كــــــار 
ية والقـــــــوة المســـــــيطرة علـــــــى الـــــــرأي " ورغـــــــم أن نـــــــاي ينـــــــدر  ضـــــــمن فئـــــــات "القـــــــوة العســـــــكرية و القـــــــوة االقتصـــــــاد

ــــــي الكتابــــــات  ــــــوة صــــــداه ف ــــــث يجــــــد مفهومــــــه للق ــــــي حي ــــــه يوصــــــف بــــــالواقعي الليبيرال ــــــة المؤسســــــاتية ، ف ن الليبيرالي
الواقعيـــــة ، إذ علـــــى غـــــرار هاليـــــت كـــــار ،يجـــــادل الــــــبع  بـــــ ن هـــــذا المفهـــــوم عالجـــــه الـــــواقعي التقليـــــدي هــــــانس 

ـــــذي قصـــــد ب هـــــا الســـــيطرة علـــــى عقـــــول ا خـــــرين وأفعـــــالهم "لـــــذلك فـــــ ن مفهومـــــه يتعـــــر  النتقـــــادات مورغـــــانتو "ال
ــــرة حيــــث يعتبــــر الــــبع  بــــ ن مســــاهمة جوزيــــف نــــاي و روبــــرت كيوهــــان مجــــرد "تعــــديال للواقعيــــة أكثــــر مــــن  كثي

 .1كونه إطار عمل لفكر جديد يمكن أن يحل محل الواقعية

 ن ريات العالقات الدولية وتطبيقات القوة القوة الناعمة بين-3

ـــــم يـــــرد اســـــتعمال           المتتبـــــع للمصـــــادر والكتـــــب التـــــي تهـــــتم بكتابـــــه التـــــاري  يجـــــد انـــــه فـــــي عهـــــد نـــــابليون ل
ـــــاو مـــــن  ـــــاو وفكري ـــــى غزوهـــــا ثقافي ـــــه عل ـــــرغم مـــــن بقدرت ـــــى ال ـــــا عســـــكرياو عل ـــــة فكـــــان يرغـــــب بغـــــزو أوروب القـــــوة الثقافي

لثـــــــورة الفرنســــــية إال أن الثقافـــــــة لــــــم تكــــــن كعنصـــــــر مــــــن عناصـــــــر القــــــوة ولكنهـــــــا خــــــالل الثقافــــــة التـــــــي أنتجتهــــــا ا
أصــــبحت فيمــــا بعــــد عنصــــراو مــــن عناصــــر القــــوة بــــدأت الــــدول تهــــتم بهــــا وتســــتخدمها حتــــى ســــميت القــــوة الناعمــــة، 
ومــــــع تطــــــور السياســــــة الدوليـــــــة وارتفــــــا  تكــــــاليف األداة العســـــــكرية حتــــــى بالنســــــبة للـــــــدول المهيمنــــــة علــــــى قمـــــــة 

 bound to دولي طـــر  جوزيـــف نـــاي مفهـــوم القـــوة الناعمـــة كشـــكل آخـــر للقـــوة وطـــر  فـــي كتـــابالنظـــام الـــ
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lead   م وتعـــرف القـــوة الناعمـــة ب نهـــا ( القـــدرة علـــى جعـــل ا خـــرين يريـــدون النتـــائا التـــي  1990الـــذي نشـــر
قنا  ا خرين وبدون إرغامهم على فعل ذلك      1تريدها باالعتماد على قوة الجاذبية وا 

م ومــــــا رافقهــــــا مــــــن الحــــــرب علــــــى اإلرهــــــاب والحــــــرب فــــــي كــــــل مـــــــن  2001أيلــــــول  11أدت أحــــــداث لقــــــد     
ــــــوة العســــــكرية لوحــــــدها إلدارة األزمــــــات وحــــــل الصــــــراعات  ــــــد علــــــى محدوديــــــة الق أفغانســــــتان والعــــــراق إلــــــى الت كي
  2وتســـــوية الخالفــــــات وأكــــــدت علــــــى أهميــــــة القــــــوة الناعمــــــة وضـــــرورتها كوجــــــه جديــــــد للقــــــوة فــــــي عصــــــر العولمــــــة

 . وهذا مثل بداية استخدام القوة الناعمة في العالقات الدولية

وأســــــهمت جاذبيــــــة الثقافــــــة الشــــــعبية فــــــي تحقيــــــق احــــــد األهــــــداف الكبــــــرى للسياســــــة الخارجيــــــة األمريكيــــــة         
ـــــداو  ـــــرة تشـــــكل تهدي ـــــدرات عســـــكرية كبي ـــــذاك ق ـــــد كـــــان لالتحـــــاد الســـــوفيتي آن ـــــاردة فق ـــــي الحـــــرب الب وهـــــو انتصـــــار ف

ــــــه مصــــــادربــــــا و ألور  للقــــــوة الناعمــــــة مــــــن جاذبيــــــة العقيــــــدة مهمــــــة  الغربيــــــة وفــــــي أوائــــــل الحــــــرب البــــــاردة وكــــــان ل
ــــر ــــة غي ــــا النازي ــــي التصــــدي أللماني ــــة الشــــيوعية وســــجله ف ــــوة الناعمــــة  اإليديولوجي ــــراو مــــن هــــذه الق ــــد جــــزء كبي ــــه ب ان

ألخيـــــرة (حتـــــى مـــــع خـــــالل ممارســـــة للقمـــــع داخـــــل أوربـــــا الشـــــرعية وأدانـــــه االقتصـــــادي غيـــــر الكـــــفء فـــــي ســـــنواته ا
ـــــم تســـــتطيع أن  ـــــة ل ـــــي كانـــــت تـــــديرها الدول ـــــة والثقافيـــــة الســـــوفيتية الت ازديـــــاد قوتـــــه العســـــكرية) مـــــن البـــــراما الدعائي

، فجــــــدار بـــــرلين كـــــان قـــــد تـــــم اختراقــــــه ة التجاريـــــة فـــــي المرونـــــة والجاذبيـــــةتضـــــاهي تـــــ ثير ثقافـــــة أمريكـــــا الشــــــعبي
فالمطـــــارق والجرافـــــات مـــــا كانـــــت ، م 1999قوطه عـــــام بـــــالتلفزيون واألفـــــالم الســـــينمائية قبـــــل زمـــــن طويـــــل مـــــن ســـــ

تقــــوم بــــذلك لــــوال انتقــــال الصــــور المبثوثــــة مــــن ثقافــــة الغــــرب الشــــعبية علــــى مــــدى ســــنوات طــــول فاخترقــــت الجــــدار 
 .قبل سقوط فكان للثقافة دور كبير في كسر هذا الجدار

ـــــاك مـــــا يســـــمى الدبلوماســـــية الثقاف  ـــــدايات اســـــتخدام القـــــوة الناعمـــــة كـــــان هن ـــــى وفـــــي ب ـــــت تهـــــدف إل ـــــة والتـــــي كان ي
ـــــؤثر فـــــي  ـــــي ت ـــــدول عـــــن بعضـــــها والت ـــــي تحـــــتفظ بهـــــا ال ـــــي مضـــــمون االنطباعـــــات الت ـــــرات إيجابيـــــة ف إحـــــداث تغي
ســــــلوكها المتبــــــادل ويضــــــرب ومثــــــال علــــــى ذلــــــك مــــــا فعلــــــه مشــــــرو  مارشــــــال ل نعــــــا  األوروبــــــي الــــــذي حملــــــت 

ربيـــــة واحترامهـــــا وثقتهـــــا. وهيـــــ  األســــــاس الواليـــــات المتحـــــدة لـــــواء الـــــدعوة إليـــــه، والـــــذي اكســــــبها ود دول أوربـــــا الغ
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ـــــذ مشـــــرو  مارشـــــال   ـــــي األطلســـــي ممـــــا أشـــــار لتنفي ـــــط الصـــــداقة والتحـــــالف بـــــين طرف ـــــد مـــــن رواب ـــــد المزي نحـــــو عق
 1آثاره النفسية االيجابية في مناطق أخرى من العالم حتى وان لم تكن قد استفادت منه

ــــات المتحــــدة  ــــتا قــــوة ناعمــــة ذات أهميــــة للوالي ــــة العالميــــة تن ــــة األمريكي ــــر مــــن المــــراقبين علــــى ان الثقاف ويتفــــق كثي
ال أســـــتطيع أن أفكـــــر فـــــي رصـــــيد لبلـــــدنا أثمـــــن مـــــن " )كولنبـــــاول)وعلـــــى ســـــبيل المثـــــال فقـــــد قـــــال وزيـــــر الخارجيـــــة 

الـــــدوليين يعـــــودون إلـــــى أوطـــــانهم فـــــي صـــــداقة قـــــادة عـــــالم المســـــتقبل الـــــذين تلقـــــوا تعلـــــيمهم هنـــــا، ذلـــــك أن الطلبـــــة 
 "2للقيم والمؤسسات سنوات يشكلون خزاناو للنوايا الحسنة تجاه أمريكا أكبرالعادة بتقدير 

ــــــوة الناعمــــــة         ــــــاب (الق ــــــات الدوليــــــة بكت ــــــات العالق ــــــة فــــــي أدبي ــــــة نظري ــــــوة الناعمــــــة كمقارب ــــــبط مفهــــــوم الق ارت
تاذ جوزيــــــف نــــــاي ، مــــــع أن االهتمــــــام بــــــالقوة الناعمــــــة وســــــيلة النجــــــا  فــــــي السياســــــة الدوليــــــة) مــــــن تــــــ ليف األســــــ

يرجـــــع إلـــــي بدايـــــة االهتمـــــام بالثقافـــــة والدبلوماســـــية  الشـــــعبية و الـــــرأي العـــــام فـــــي العالقـــــات الدوليـــــة، منـــــذ الحـــــرب 
البــــاردة، حيــــث كانــــت  اجتهــــادات مــــن قبــــل  بعــــ  العلمــــاء للتركيــــز علــــى القــــوة الناعمــــة، و مــــن  ذلــــك اإلســــهام 

س الـــــذي أشـــــار إلـــــي أهميـــــة المعتقـــــدات واألفكـــــار التـــــي تســـــاعد علـــــى اجتـــــذاب ا خـــــرين الخـــــاا ب ســـــتيفن لـــــوك
ــــــى  والتــــــ ثير فــــــي ســــــلوكهم و كــــــذلك بيتــــــر ساشــــــراس و مورتــــــونبراتز حيــــــث ربطــــــا مفهــــــوم القــــــوة بقــــــدرة الــــــدول عل
، تعزيـــــــز وتكـــــــريس القـــــــيم االجتماعيـــــــة والسياســـــــية للـــــــدول، خاصـــــــة فـــــــي القضـــــــايا التـــــــي تمـــــــس الطـــــــرف ا خـــــــر

ـــــى ـــــالعودة إل ـــــة ب ـــــق الجاذبي ـــــوة الناعمـــــة ســـــال  مـــــؤثر يحقـــــق األهـــــداف عـــــن طري ـــــاي فـــــ ن الق واإلقنـــــا   األســـــتاذ ن
وأدوات تلــــــك القــــــوة تتمثــــــل فــــــي القــــــيم السياســــــية والثقافيــــــة، والقــــــدرات اإلعالميــــــة ، و التبــــــادل العلمــــــي والفكــــــري ، 

قامة الروابط والتحالفات سواء على ا  .لمستوى اإلقليمي والسياسة الخارجية القادرة على مد الجسور وا 

ا خـــــــرين، أي تختـــــــار لهـــــــم بـــــــدال مـــــــن  فـــــــالقوة الناعمـــــــة عنـــــــده " هـــــــي القـــــــدرة علـــــــى تشـــــــكيل تفضـــــــيالت        
ــــي ، إرغــــامهم ــــي ينتهجهــــا ف ــــي يحملهــــا والسياســــات الت ــــد مــــا، والمثــــل السياســــية الت ــــة لبل وتنشــــ  مــــن الجاذبيــــة الثقافي

ا خـــــرين تتســـــع القـــــوة الناعمـــــة األمريكيـــــة. وعنـــــدما الواقـــــع، فعنـــــدما تبـــــدو السياســـــات األمريكيـــــة مشـــــروعة بنظـــــر 
نجعـــــل ا خـــــرين يعجبـــــون بالمثـــــل التـــــي نـــــؤمن بهـــــا، ونجعلهـــــم يريـــــدون مـــــا نريـــــد ف ننـــــا لـــــن نضـــــطر إلـــــى اإلنفـــــاق 

 االقتصادي، ومن أهم  كثيرا على موارد السياسات التقليدية ، أي على عوامل اإلرغام العسكري واإلغراء

                                                             
 .84(، ا  2007،ترجمة: محمد البجيرمي ،)العبيكان للنشر ، الدوليةالقوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة جوزيف ناي ،1
 88المرجع نفسه ، ا  2



 مدخل
 

 

تاحــــــة  المثــــــل األميركيــــــة التــــــي لهــــــا قــــــدرة علــــــى تحريــــــك وجــــــذب ا خــــــرين نحــــــو الديمقراطيــــــة وحقــــــوق اإلنســــــان وا 
 .  1الفرا لألفراد" 
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 . 46-45 ا (، ا 2014/2015بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،



 مدخل
 

 

 خالصة 

نســــتخلا مــــن هــــذا المــــدخل أن مفهــــوم القــــوة فــــي العالقــــات الدوليــــة مــــن أقــــدم وأهــــم المواضــــيع فــــي حقــــل العلــــوم 
ــــة، كمــــا  ــــات الدولي ــــوة الناعمــــة مــــا السياســــية والعالق ــــى الق ــــى ضــــرورة التحــــول مــــن القــــوة الصــــلبة إل ــــا خلصــــنا إل أنن

يجعــــل العــــالم أمــــام مرحلــــة جديــــدة فــــي العالقــــات الدوليــــة و أمــــام نظــــام عــــالمي جديــــد ، كمــــا أن القــــوتين الصــــلبة 
و الناعمـــــة يكمـــــالن بعضـــــهما الـــــبع  بـــــين الحـــــين وا خـــــر، حيـــــث أن الـــــدول ال تســـــتطيع أن تعتمـــــد فقـــــط علـــــى 

د مــــن القــــوة مــــن أجــــل تحقيــــق أهــــدافها فــــي العالقــــات الدوليــــة لــــذلك فــــ ن الــــدول التــــي تمتلــــك مقومــــات و نــــو  واحــــ
  . أداوت القوة الصلبة هي نفسها التي تمتلك مقومات وأدوات القوة الناعمة لتحقيق أهدافها
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       تمهيد 

ـــــف لحـــــد     ـــــم يق ـــــاهيم ومصـــــطلحات أمـــــرا ل ـــــق بهـــــا مـــــن مف ـــــة ومـــــا يتعل يعـــــد موضـــــو  السياســـــة الخارجي
التبـــــادالت ا ن علــــى أرضـــــية مشــــتركة؛ شـــــ نها شـــــ ن مواضــــيع العلـــــوم السياســــية والعالقـــــات الدوليـــــة وذلــــك لكثـــــرة 

ـــــــة هـــــــي الخطـــــــة التـــــــي مـــــــن خاللهـــــــا ترســـــــم  ـــــــيالت ، فالسياســـــــة الخارجي ـــــــات فـــــــي ا راء والتحل والتغيـــــــرات والتباين
العالقـــــات الخارجيـــــة مـــــع غيرهـــــا مـــــن الـــــدول أو هـــــي عبـــــارة عـــــن ســـــلوك الدولـــــة تجـــــاه محيطهـــــا الخـــــارجي ، أمـــــا 

عمـــــــــة مثـــــــــل األدوات بخصـــــــــوا السياســـــــــة الخارجيـــــــــة لدولـــــــــة قطـــــــــر فهـــــــــي تتميـــــــــز بتوظيـــــــــف أدوات القـــــــــوة النا
ــــــف  ــــــي هــــــذا الفصــــــل أي توظي ــــــه ف ــــــة، وهــــــذا مــــــا ســــــنتطرق إلي ــــــة والدبلوماســــــية واالقتصــــــادية واالجتماعي اإلعالمي
ــــــة قطــــــر ،و مــــــا مــــــدى أثرهــــــا  مــــــن اجــــــل االرتقــــــاء بمســــــتوى  أدوات القــــــوة الناعمــــــة فــــــي السياســــــة الخارجيــــــة لدول

  . السياسة الخارجية القطرية وتحقيق مصالحها وأهدافها
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 المبحث األول: مستويات تحليل السياسة الخارجية القطرية

تعــــد العناصــــر المتمثلــــة فــــي بقــــاء الــــدول ووجودهــــا المــــادي وهويتهــــا الوطنيــــة وأمنهــــا مــــن أهــــم مرتكــــزات السياســــة 
الخارجيــــة، علمــــا بـــــ ن مفــــاهيم هـــــذه العناصــــر تحتـــــوي ضــــمنها أبعـــــادا عســــكرية واقتصـــــادية وسياســــية واجتماعيـــــة 

   .إلى مناقشة مبادئ ومحددات ومراكز صنع القرار في السياسة الخارجية القطرية وهنا سنتطرق

 المطلب األول: مبادئ السياسة الخارجية القطرية

ــــــة قطــــــر منــــــذ          ــــــة  1995رســــــمت دول ــــــث اعتمــــــدت بداي مســــــارا مغــــــايرا ومســــــتقال لسياســــــتها الخارجيــــــة حي
  :أساسها ةانفتاحيانتها  سياسة خارجية 

تفعيـــــــــل أدوات القـــــــــوة الناعمـــــــــة كـــــــــاإلعالم والدبلوماســـــــــية والتعلـــــــــيم والثقافـــــــــة والرياضـــــــــة والســـــــــياحة واالقتصـــــــــاد -
والمســــــاعدات اإلنســـــــانية؛ إســــــتراتيجية حســـــــن الجـــــــوار؛ إســــــتراتيجية التحالفـــــــات مـــــــع القــــــوى الكبـــــــرى والمتوســـــــطة؛ 

تشـــــجيع فـــــ  المنازعـــــات الدوليـــــة  إســـــتراتيجية بنـــــاء الصـــــورة الذهنيـــــة؛ توطيـــــد الســـــلم واالســـــتقرار واألمـــــن الـــــدولي؛
؛ عــــــدم التــــــدخل فــــــي الشــــــؤون الداخليــــــة للــــــدول 1بــــــالطرق الســــــلمية؛ دعــــــم حــــــق الشــــــعوب فــــــي تقريــــــر مصــــــيرها

ــــــــز أدوات القــــــــوة الناعمــــــــة  ــــــــة وفــــــــ  النزاعــــــــات؛ تعزي ــــــــة للســــــــالم؛ الوســــــــاطة الدولي والتعــــــــاون مــــــــع األمــــــــم المحب
نتقــــــــال السياســــــــة الخارجيــــــــة القطريــــــــة مــــــــن كــــــــاإلعالم وخاصــــــــة دور قنــــــــاة الجزيــــــــرة فــــــــي التغطيــــــــة اإلعالميــــــــة؛ ا

دبلوماســـــــية الوســـــــاطة إلـــــــى دبلوماســـــــية التـــــــ ثير؛ سياســـــــة التـــــــ ثير القطريـــــــة أصـــــــبحت بمثابـــــــة مرحلـــــــة انعطـــــــاف؛ 
             2تحتــــــرم دولــــــة قطــــــر المواثيــــــق والعهــــــود الدوليــــــة والـــــــدفا  عــــــن الحريــــــات العامــــــة والخاصــــــة بحقــــــوق اإلنســـــــان 

معتها كدولــــة محايــــدة ظاهريــــا منخــــرط فــــي الوســــاطة بالمنطقــــة ، وقــــد ســــعت قطــــر وبشــــكل واضــــح إلــــى تعزيــــز ســــ
يــــــران والواليـــــــات  خلقــــــت العالقــــــات مـــــــع سلســــــلة غريبــــــة و مثيـــــــرة للفضــــــول مـــــــن الــــــدول والفــــــاعلين: ك ســـــــرائيل وا 
المتحــــدة األمريكيــــة وحــــزب اهلل ونظــــام البشــــير فــــي الســــودان انطباعــــا بــــ ن قطــــر تســــعى ألن تضــــع نفســــها فـــــوق 

كفاعـــــل دولـــــي مـــــن نـــــو  مختلـــــف فقـــــد عـــــززت جهـــــود الوســـــاطة فـــــي الـــــيمن و  ، وترســـــ  نفســـــهاالسياســـــة التقليديـــــة

                                                             
جمال عبد اهلل، السياسة الخارجية القطرية: إعادة توجيه أم ضبط ل يقا ؟ مقال متحصل عليه من الموقع االلكتروني 1
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دارفـــــور و الســــــودان وفلســـــطين وليبيــــــا ولبنـــــان هــــــذه الفكـــــرة عــــــن قطـــــر ب نهــــــا دولـــــة صــــــغيرة تواصـــــل و ب صــــــرار 
 . 1مساعي السالم في المنظومة الدولية

ــــــل عــــــام          ــــــة خــــــ 1995يتبــــــين انــــــه قب ــــــ ثير فــــــي المشــــــهد كانــــــت قطــــــر و سياســــــتها الخارجي ار  نطــــــاق الت
العربــــي أو ذات تــــ ثير محــــدود، ولكــــن بعــــد مجــــيء الشــــي  حمــــد بــــن خليفــــة آل ثــــاني إلــــى الحكــــم بــــدأت سياســــة 
ــــاظ علــــى  ــــع أســــلوب الدبلوماســــية والوســــاطة ، والحف ــــرة حكــــم الشــــي  حمــــد تتب ــــة فت ــــالتغير، لكــــن ظلــــت طيل قطــــر ب

ــــــى حــــــد ســــــواء ،  ــــــاء والخصــــــوم عل ــــــين الحلف ــــــة ب ــــــات متوازن ــــــين األطــــــراف عالق ــــــدخول لحــــــل كــــــل النزاعــــــات ب وال
المختلفـــــة ، واتبعـــــت أســـــلوب الحيـــــاد فـــــي مواقفهـــــا والـــــدعم والمســـــاندات اإلنســـــانية وهـــــذه مـــــا هـــــي إال اســـــتراتيجيات 
للتمهيــــد للــــدور القطـــــري المقبــــل والفاعــــل فـــــي المنطقــــة ، وكــــذلك مســـــاعيها للحصــــول علــــى مكانـــــة دوليــــة بالفعـــــل 

ابقة التــــــــي اتبعتهــــــــا لتبــــــــين نجــــــــا  السياســــــــة الخارجيــــــــة القطريــــــــة اســــــــتفادت قطــــــــر مــــــــن كــــــــل السياســــــــات الســــــــ
ستراتيجيتها واستمرار محاوالتها لتنفيذ ثوابت سياستها الخارجية بما يخدم طموحاتها وتطلعاتها  .2وا 

 المطلب الثاني: مؤسسات صنع السياسة الخارجية القطرية

السياســـــة الخارجيـــــة القطريـــــة فـــــي صـــــنع قرارهـــــا علـــــى مجموعـــــة مـــــن المؤسســـــات و ا ليـــــات والتـــــي  تعتمـــــد       
 السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية الرسمية:تتمثل في السلطات 

 :السلطة القضاقية-1

بضــــــمان اســــــتقاللية القضــــــاء ولــــــه مجموعــــــة صــــــالحيات  1999أســــــس مجلــــــس القضــــــاء األعلــــــى عــــــام          
ا  التشـــــــريعات المتعلقـــــــة بالنظـــــــام القضـــــــائي، وتعيـــــــين القضـــــــاة واالطـــــــال  علـــــــى ســـــــيرتهم المهنيـــــــة منهـــــــا : اقتـــــــر 

ويعــــــين األميــــــر أعضــــــاء النظــــــام القضــــــائي ، يكــــــون للقضــــــاء مجلــــــس يشــــــرف علــــــى حســــــن ســــــير العمــــــل فــــــي 
 138المحــــــاكم و األجهــــــزة المعاونــــــة لهــــــا ،ويبــــــين القــــــانون تشــــــكيله وصــــــالحياته واختصاصــــــاته حســــــب المـــــــادة 

تور تكـــــــون هـــــــذه الســـــــلطة  مســـــــتقلة وتتوالهـــــــا المحـــــــاكم علـــــــى اخـــــــتالف أنواعهـــــــا ودرجاتهـــــــا وتصـــــــدر مـــــــن الدســـــــ
ـــــيهم فـــــي قضـــــائهم لغيـــــر القـــــانون ،وال يجـــــوز ألي جهـــــة  أحكامهـــــا وفـــــق قـــــانون ،القضـــــاة مســـــتقلون ال ســـــلطان عل

مــــــن الدســـــــتور ، والتقاضــــــي حـــــــق  131و   130التــــــدخل فــــــي القضـــــــايا أو فــــــي ســـــــير العدالــــــة وفــــــق المـــــــادتين 
                                                             

،مجموعة الخدمات البحثية ،)مكتب الدوحة لمعهد الخدمات المتحدة الملكية  فهم أهداف السياسة الخارجية القطريةديفيد روبتس، 1
 .  69( ، ا 2012لألمن و الدفا  ،

 .70المرجع نفسه، ا 2
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مــــــن الدســــــتور  135فـــــول للنــــــاس كافــــــة ويبــــــين القــــــانون أوضــــــا  ممارســــــة هـــــذا الحــــــق، كمــــــا ورد فــــــي المــــــادة مك
تناصــــــر قطــــــر الديمقراطيــــــة فــــــي الــــــوطن العربــــــي ظاهريــــــا لكنهــــــا فــــــي الوقــــــت ذاتــــــه تظــــــل بــــــال مجلــــــس تشــــــريعي 

 .مستقل وبال أحزاب سياسية ، كما انه ليس فيها منظمات مجتمع مدني مستقلة 

يـــــر لمنظمـــــة العفـــــو الدوليـــــة أكـــــد أن الســـــلطات القطريـــــة تقيـــــد حريـــــة التعبيـــــر ،كمـــــا أن القضـــــاء وآخـــــر تقر         
ــــوفير شــــروط المحاكمــــات العادلــــة ــــي ت ــــق ف ــــد اخف ــــى اخــــتالف أنواعهــــا و درجاتهــــا و 1ق ــــانون المحــــاكم عل ــــب الق يرت

فيـــــة يبـــــين صـــــالحياتها و اختصاصـــــاتها ،ويقتصـــــر اختصـــــاا المحـــــاكم العســـــكرية فـــــي غيـــــر حالـــــة األحكـــــام العر 
علــــى الجــــرائم العســــكرية التــــي تقــــع مــــن أفــــراد القــــوات المســــلحة و قــــوات األمــــن و ذلــــك فــــي الحــــدود التــــي يقررهــــا 
ـــــــررت المحكمـــــــة جعلهـــــــا ســـــــرية مراعـــــــاة للنظـــــــام العـــــــام أو ا داب  ـــــــة إال إذا ق ـــــــانون، فجلســـــــات المحـــــــاكم علني الق

  .2العامة، وفي جميع األحوال يكون النطق بالحكم في جلسات علنية

 :السلطة التنفيذية-2

يتوالها األمير وولي العهد ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء ، وال يتولى الوزارة إال مـن كانـت جنسـيته قطريـة          
، ويكــون تشــكيل الــوزارة بــ مر أميــري بنــاء علــى اقتــرا  مجلــس الــوزراء و يجــوز لألميــر أن يعهــد إلــى رئــيس مجلــس 

ـــوزراء أو إلـــى أي مـــن الـــوزراء بمهـــ ام وزارة أو أكثر،فالســـلطة التنفيذيـــة يتوالهـــا األميـــر ويعاونـــه فـــي ذلـــك مجلـــس ال
  :الوزراء، يناط بمجلس الوزراء مجموعة من االختصاصات أهمها

اقترا  مشروعات القوانين والمراسيم، وتعر  على مجلس الشورى لمناقشتها فـي حـال الموافقـة عليهـا ترفـع لألميـر -
صدارها وفقا  ألحكام الدستور للتصديق عليها وا 

 اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات واألجهزة الحكومية كل فيما يخصه لتنفيذ القوانين -

 اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقرارات والمراسيم والقوانين-

 اقترا  إنشاء وتنظيم األجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وفقا للقانون-

 الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي واإلداري -
                                                             

 جامعة اإلقليمي لدولة قطر في الشرق األوسط دراسة في الجغرافية السياسية".)رسالة ماجيستر، الدور»الغزالي سارة جبار كريم 1
 105-  103 ا ( ،ا 2016التربية للعلوم اإلنسانية، كلية صا،المثنى

 . 132، المادة  2004/ 0الدستور الدائم لدولة قطر  2
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 اعتماد المشروعات االقتصادية ووسائل تنفيذها-

اإلشــــراف علـــــى طـــــرق ورعايـــــة مصــــالح الدولـــــة فـــــي الخـــــار  وعلـــــى وســــائل العنايـــــة بعالقاتهـــــا الدوليـــــة وشـــــؤونها -
 الخارجية

بمسـاعدة األميـر علـى أداء مهامـه وممارسـة سـلطاته يعين األمير مجلس الوزراء، يقوم المجلس  مجلس الوزراء:-أ 
مــن الدســتور القطــري، ينــاط بمجلــس الــوزراء بوصــفه الجهــة التنفيذيــة العليــا وادارة جميــع الشــؤون  120وفــق المــادة 

الداخلية والخارجية التي يختا بها، يقوم المجلـس بـاقترا  مشـروعات القـوانين والمراسـيم وتعـر  المشـروعات علـى 
صــدارها ، ومــن مهامــه أيضــا مجلــس الشــو  رى لمناقشــتها وفــي حالــة الموافقــة عليهــا ترفــع لألميــر للمصــادقة عليهــا وا 

الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المـالي واإلداري، فضـال عـن إعـداد التقريـر فـي أول كـل سـنة ماليـة يتضـمن 
 .عر  تفصيلي لألعمال الهامة التي اندست داخليا وخارجيا 

، يعــد األميــر القائــد األعلــى للقــوات  64وهــو رئــيس الدولــة ذاتــه مصــونة واحترامــه واجــب وفــق المــادة  :األمياار-ب
المســلحة ويكــون لــه حــق اإلشــراف عليهــا يعاونــه فــي ذلــك مجلــس الــدفا  يتبعــه مباشــرة ، ويصــدر بتشــكيل المجلــس 

دولــة فـي الــداخل والخــار  وجميــع مــن الدســتور القطـري ،يمثــل األميــر ال 65وتحديـد اختصاصــاته قــرار أميـري المــادة 
العالقــات الدوليــة ولــه الحــق بــ برام المعاهــدات واالتفاقيــات بمرســوم ويبلغهــا إلــى مجلــس الشــورى، يقــوم األميــر وفــق 

ب عالن الحرب الدفاعية والحرب الهجومية محرمة، ومن بين الحكام الذين اشـرفوا علـى رئاسـة دولـة قطـر  81المادة 
  :نذكر كا تي

ـــــة قطـــــر مـــــن  :1878 – 1850ثااااااني  محماااااد بااااان  ـــــة  1850حـــــاكم دول ـــــى غاي ـــــد  1878ال ـــــام بتوحي ـــــث ق حي
كمـــــا تمكـــــن مـــــن تعزيـــــز ســـــيادة قطـــــر علـــــى صـــــفوف القبائـــــل القطريـــــة وهـــــو تقريبـــــا اول حـــــاكم لدولـــــة قطـــــر فعليـــــا 

 ارضها واقامة توازن في العالقات السياسية مع طبرى الدول 

ـــــده  1878حكـــــم دولـــــة قطـــــر فـــــي  1827ولـــــد فـــــي :  1913 -1878جاسااااام بااااان محماااااد  ل ثااااااني  خلفـــــا لوال
ــــد  بت ييــــد شــــعب قطــــر فــــتمكن مــــن تثبيــــت دعــــائم الحكــــم بزعامــــة ال ثــــاني وقــــان بتعميــــق االنتمــــاء الــــوطني والت كي

 على اهمية التالحم بين مكونات الشعب 
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امة الحــــــاكم الثالــــــث لدولــــــة قطــــــر عــــــرف بالتــــــدين واالســــــتق: 1940 – 1913عبااااااد اا باااااان جاساااااام  ل ثاااااااني 
وســــعة المعرفــــة وقــــد حفــــرت اول بئــــر للبتــــرول فــــي قطــــر فــــي عهــــده واثبــــت خــــالل مفاوضــــاته مــــع شــــركات الــــنفط 

 انه مفاو  بار  ورجل دولة نافذ البصيرة بعيد النظر 

الحـــــاكم الخـــــامس لدولـــــة قطـــــر واول مـــــن حمـــــل لقـــــب اميـــــر  : 1972 – 1960احماااااد بااااان علاااااي  ل ثااااااني  
 قطر عرف بالمهابة والحكمة والت ني في معالجة االمور والسعي الى التوافق وجمع الكلمة في عهده 

ـــــة قطـــــر اعـــــاد تنظـــــيم الحكومـــــة وعـــــدل :  1995- 1972خليفاااااة بااااان حماااااد  ل ثااااااني  الحـــــاكم الســـــادس لدول
ـــــة عـــــد ـــــنفط وتســـــويقه واقيمـــــت المـــــدارس النظـــــام األساســـــي المؤقـــــت وابرمـــــت الدول دا مـــــن االتفاقيـــــات الســـــتخرا  ال

 والمعاهد وانشئت اول جامعة في البالد 

الســــــابق واحــــــد قادتهـــــــا التــــــاريخيين وبنـــــــى اميــــــر دولــــــة قطـــــــر  2013- 1995حمااااااد بااااااان خليفااااااة  ل ثااااااااني 
ـــــت فيهـــــا نهضـــــة اقتصـــــادية وا ـــــا ودوليـــــا وانطلق ـــــا عربي ـــــي عهـــــده مقامـــــا عالي ـــــة تبـــــوأت ف جتماعيـــــة نهضـــــتها الحديث

 وثقافية واسعة 

ـــد مـــن المؤسســـات مـــن بينهـــا  20131تمااايم بااان حماااد بااان خليفاااة  ل ثااااني  ـــا تـــرأس العدي ـــة قطـــر حالي حـــاكم دول
ـــــس ادارة جهـــــاز قطـــــر  ـــــس االعلـــــى لالتصـــــاالت ومجل ـــــس االعلـــــى للبيئـــــة والمجل ـــــس االعلـــــى للتعلـــــيم والمجل المجل

   لالستثمار

مـــــن بـــــين الصـــــالحيات التـــــي خولهـــــا الدســـــتور ألميـــــر قطـــــر نـــــذكر مـــــا يلـــــي : مـــــنح األوســـــمة المدنيـــــة          
والعســــــكرية وفقوــــــا للقــــــانون و إنشــــــاء و تنظــــــيم الــــــوزارات و األجهــــــزة الحكوميــــــة األخــــــرى و تعيــــــين اختصاصــــــاتها، 

ــــــا للدولــــــ ــــــى توجيــــــه السياســــــات العلي ــــــالرأي و المشــــــورة عل ة، واإلشــــــراف إنشــــــاء و تنظــــــيم األجهــــــزة التــــــي تعينــــــه ب
عليهــــــا، وتعيـــــــين اختصاصـــــــاتها، رســـــــم السياســـــــة العامـــــــة للدولــــــة بمعاونـــــــة مجلـــــــس الـــــــوزراء،و المصـــــــادقة علـــــــى 
القــــــوانين و إصــــــدارها  و ال يصــــــدر قــــــانون مــــــا لــــــم  يصــــــادق عليــــــه األميــــــر،  دعــــــوة مجلــــــس الــــــوزراء لالنعقــــــاد،  

ــــــي يحضــــــر  ــــــه رئاســــــة الجلســــــات الت ــــــك، و تكــــــون ل ــــــين المــــــوظفين كلمــــــا اقتضــــــت المصــــــلحة العامــــــة ذل ها، و تعي
المــــــــــدنيين و العســــــــــكريين و إنهــــــــــاء خــــــــــدماتهم وفقوــــــــــا للقــــــــــانون، و اعتمــــــــــاد  رؤســــــــــاء البعثــــــــــات الدبلوماســــــــــية و 

، إثــــــر 2013يونيــــــو  25القنصـــــلية، و تــــــولى األميــــــر تمــــــيم بـــــن حمــــــد آل ثــــــاني مقاليــــــد الحكــــــم فـــــي الــــــبالد يــــــوم 

                                                             
 99، ا مرجع سابقسارة جبار كريم الغزالي،1
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ــــا ــــن خليفــــة آل ث ــــد الشــــي  حمــــد ب  -فــــي خطــــاب موجــــه للشــــعب القطــــري-ني إعــــالن صــــاحب الســــمو األميــــر الوال
 1تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده األمين، ومبايعة الشعب القطري لسموه أميرا للبالد.

النظـــــــام األساســـــــي المؤقـــــــت المعـــــــدل دســـــــتور  19/04/1982أصـــــــدرت قطـــــــر فـــــــي  السااااااالطة التشاااااااريعية:-ج
ــــا 1982 ــــم ي خــــذ بنظــــام االنتخــــاب الختي ــــس الشــــورى ول ــــى إنشــــاء مجل ــــا عل ــــت والــــذي ن ر أعضــــائه بشــــكل مؤق

 1982لســــــنة  02بحجـــــة االنتقــــــال التـــــدريجي نحــــــو الممارســـــات الديمقراطيــــــة، وقــــــد صـــــدر األمــــــر األميـــــري رقــــــم 
عضــــو ، وكــــان مجلــــس تــــابع للســــلطة  35عضــــو وأصــــبح  20بتعيــــين أعضــــاء مجلــــس الشــــورى وكــــان عــــددهم 

س كـــــان شـــــكليا، وبعـــــد أن صـــــدر التنفيذيـــــة التـــــي يتوالهـــــا األميـــــر ويعاونـــــه مجلـــــس الـــــوزراء أي وجـــــود هـــــذا المجلـــــ
ــــدائم لقطــــر  ــــابع  2004الدســــتور ال حصــــلت تغيــــرات مهمــــة بشــــ ن مجلــــس الشــــورى فبعــــد أن كــــان مجــــرد جهــــاز ت

ـــــدائم إحـــــدى الســـــلطات الدســـــتورية إلـــــى جانـــــب الســـــلطة التنفيذيـــــة والقضـــــائية  ـــــه الدســـــتور ال للســـــلطة التنفيذيـــــة جهل
عية يتوالهـــــا مجلـــــس الشـــــورى علـــــى الوجـــــه المبـــــين مـــــن الدســـــتور علـــــى "أن الســـــلطة التشـــــري 61، ونصـــــت المـــــادة 

فـــــي الدســـــتور" وقـــــد مـــــنح الدســـــتور القطـــــري الـــــدائم مجلـــــس الشـــــورى العديـــــد مـــــن االختصاصـــــات البرلمانيـــــة التـــــي 
ـــــت  ـــــل االســـــتقالل وبعـــــد االســـــتقالل فـــــي ظـــــل النظـــــام األساســـــي المؤق ـــــة قب ـــــي الســـــنوات الطويل ـــــم يكـــــن يملكهـــــا ف ل

   .المعدل

عضـــــو عـــــن طريـــــق االقتـــــرا  العـــــام  30عضـــــو يـــــتم انتخـــــاب  45ى الحـــــالي مـــــن يتـــــ لف مجلـــــس الشـــــور          
الســــــــري المباشــــــــر، ويعــــــــين األميــــــــر األعضــــــــاء البــــــــاقون وتنتهــــــــي عضــــــــوية المعينــــــــين فــــــــي مجلــــــــس الشـــــــــورى 
ـــــر الموازنـــــة العامـــــة للدولـــــة، كمـــــا يمـــــارس  ـــــس الشـــــورى ســـــلطة التشـــــريع ويق ـــــائهم، ويتـــــولى مجل باســـــتقالتهم أو إعف

 2تنفيذيةالرقابة على السلطة ال

ويتقاضــــــى رئـــــــيس المجلـــــــس ونائبـــــــه و األعضـــــــاء مكافـــــــ ة يصـــــــدر بتحديـــــــدها قـــــــانون ، وعلـــــــى أعضـــــــاء مجلـــــــس 
الشـــــورى أن يســــــتهدفوا فـــــي ســــــلوكهم مصـــــالح الــــــوطن ، وأال يســـــتغلوا العضــــــوية ب يـــــة صــــــورة كانـــــت لفائــــــدتهم آو 

                                                             
حضرة صاحب سمو الشي  تميم بن حمد آل ثاني" ، مقال متحصل عليه من الديوان األميري  1

https://www.diwan.gov.qa/hh-the-   00:04على الساعة  10/03/2022بتاري . 
 .104ا  ، مرجع سابقسارة جبار كريم الغزالي،2
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مجلــــس الشــــورى القيــــام لفائــــدة مــــن تصــــل بهــــم عالقــــة خاصــــة ، ويحــــدد القــــانون األعمــــال التــــي ال يجــــوز لعضــــو 
 1بها.

 المطلب الثالث: محددات السياسة الخارجية القطرية

اعتمـــــــدت قطـــــــر فـــــــي سياســـــــتها الخارجيـــــــة علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن المؤشـــــــرات و المحـــــــددات مـــــــن اجــــــــل         
  :االرتقاء والرقي بالسياسة الخارجية القطرية و لعل أهمها ما يلي

   :المحددات الجغرافية -أ

المؤرخــــون العــــرب فــــي الســــابق عــــن قطــــر و وصــــفوها ب نهــــا البلــــد الــــذي نســــيته الطبيعــــة فهــــو تحــــدث           
ــــر فــــي مــــوارده الطبيعيــــة ، فالزراعــــة تكــــون معدومــــة علــــى اإلطــــالق و ال توجــــد الوديــــان فــــي أي مكــــان فيهــــا  فقي

ـــــون بمقومـــــات معيشـــــتهم إال أن ســـــكان ها ، و لـــــم يكـــــن هنـــــاك غيـــــر البحـــــر يتـــــزود منـــــه ســـــكان منطقـــــة قطـــــر القليل
 .2قد تحدوا عوامل الطبيعة القاسية حتى انتصروا عليها في النهاية

م ،  1517و لقــــــد حكمــــــت قطــــــر العديــــــد مــــــن األســــــر العربيــــــة و المســــــلمة قبــــــل االحــــــتالل البرتغــــــالي           
ـــــبالد  ـــــذين اســـــتعمروا ال ـــــم حكمهـــــا العثمـــــانيون بالتحـــــالف مـــــع ســـــكانها بعـــــد أن أطـــــاحوا بالبرتغـــــاليين ال عـــــام  21ث

ــــــذين اســــــتقروا فــــــي قطــــــر التــــــي قــــــدموا إليهــــــا مــــــن شــــــبه الجزيــــــرة 1868وفــــــي  ، ترســــــ  حكــــــم عائلــــــة آل ثــــــاني ال
، حيـــــث تــــم فـــــي ذلــــك العـــــام إعـــــالن 19قبـــــل انتقــــالهم إلـــــى الدوحــــة فـــــي منتصـــــف القــــرن  18العربيــــة فـــــي القــــرن 

الشـــــي  محمــــــد بــــــن خليفـــــة آل ثــــــاني أول حــــــاكم لقطــــــر ، وتكـــــرس حكــــــم هــــــذه األســــــرة فـــــي زمننــــــا الحاضــــــر مــــــن 
 .3ل أميرها حمد بن خليفة آل ثانيخال

يعــــد الســــكان أساســـــا بشــــريا للنمـــــو االقتصــــادي و بنـــــاء القــــوة العســـــكرية للدولــــة خاصـــــة إذا ارتــــبط ذلـــــك           
األســــــــاس بتــــــــوافر المــــــــوارد الطبيعيــــــــة و القــــــــدرة التكنولوجيــــــــة الالزمــــــــة لالســــــــتفادة مــــــــن ذلــــــــك الحجــــــــم الســــــــكاني، 

ارد الطبيعيـــــة مطلـــــوب و إال مثـــــل التزايـــــد الســـــكاني عبئـــــا ثقـــــيال علــــــى فـــــالتوازن بـــــين عـــــدد الســـــكان و بـــــين المـــــو 

                                                             
 من دستور قطر الدائم. 115و  116و  76المواد  1
 .7(،ا  2012.)العراق:دار الوراق للنشر، قطر من النشوء الى قيام الدولة الحديثةالحمداني طارق نافع،2
وزارة الخارجية القطرية :شبه جزيرة قطر عبر التاري ،إصدار االلفية )قطر تميز(،)ادارة المعلومات والبحوث بوزارة الخارجية الدوحة 3
 . 16(،ا  2000،
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االقتصــــــاديات الوطنيــــــة، كمــــــا أن تــــــوافر المــــــوارد الطبيعيــــــة دون حجــــــم ســــــكاني مناســــــب وقــــــوة عســــــكرية تحميــــــه 
 . يجعل الدولة عرضة لألطما  الخارجية دون راد 

كمــــــا أن قطــــــر تقــــــع فــــــي منتصــــــف الســــــاحل الغربــــــي مــــــن الخلــــــيا العربــــــي ، و هــــــي تمتــــــد داخــــــل ميــــــاه         
الخلــــــيا باتجــــــاه الشــــــمال ، و يتبــــــع قطــــــر عــــــدد مــــــن الجــــــزر أهمهــــــا حــــــالول و حــــــوار و شــــــراعوه و االســــــحاط و 
الســــــافلية و العاليــــــة و جنــــــان و راكــــــان و البشــــــيرية و يلحــــــق بهــــــا عــــــدد مــــــن اشــــــباه الجــــــزر اهمهــــــا شــــــبه جزيــــــرة 

ـــــــــ  مســـــــــاحة قطـــــــــر ا ـــــــــع 11437لـــــــــدواخل و رأس ابرويـــــــــق و تبل ـــــــــر مرب و ار  قطـــــــــر صـــــــــحراوية ،  كيلـــــــــو مت
منبســــــطة تنعــــــدم فيهــــــا المرتفعــــــات و الجبــــــال ، وال يرتفــــــع مــــــن ســــــطحها إال بعــــــ  الــــــتالل الرمليــــــة و الكلســــــية 

، دخــــان متــــرا فــــوق ســــطح البحــــر فــــي منطقــــة  35المتنــــاثرة ، و هــــي تــــالل قليلــــة االرتفــــا  يبلــــ  أقصــــاها ارتفاعــــا 
ــــــى أن  و قــــــد أدى موقعهــــــا الجغرافــــــي فــــــي المنطقــــــة المداريــــــة الجافــــــة التــــــي تمتــــــد عبــــــر أســــــيا وشــــــمال إفريقيــــــا إل
ــــل المطــــر، و يشــــتد الحــــر مــــن أخــــر مــــايو  يكــــون مناخهــــا صــــحراويا حــــارا ذو صــــيف طويــــل و شــــتاء معتــــدل قلي

منــــــاخ مــــــن أواخــــــر أكتــــــوبر حتــــــى أول أكتــــــوبر لزيــــــادة نســــــبة الرطوبــــــة المصــــــاحبة للريــــــا  الشــــــرقية ، و يعتــــــدل ال
ــــــري  ــــــى أواخــــــر فيف ــــــي فصــــــل الشــــــتاء التــــــي ال يتجــــــاوز متوســــــطها الســــــنوي ، إل  70و لنــــــدرة تســــــاقط األمطــــــار ف

ــــــــة مصــــــــادر الميــــــــاه الصــــــــالحة للزراعــــــــة ، فــــــــ ن المســــــــاحات المزروعــــــــة محــــــــدودة ، و يشــــــــكل  ــــــــرا ، و لقل ميليمت
 .1عائدها هامشا بسيطا في الدخل القومي

 

 

  :ةالمحددات الديموغرافي-ب

ــــــد زاد ســــــكان           ــــــرة العربيــــــة، و ق ــــــي اســــــتوطنت شــــــبه الجزي ــــــة الت ــــــى الســــــالالت العربي ــــــون إل ينتمــــــي القطري
ـــــامن عشـــــر،  ـــــرة العربيـــــة خـــــالل القـــــرن الث قطـــــر نتيجـــــة لوصـــــول موجـــــات هجـــــرة متتاليـــــة جـــــاءت مـــــن شـــــبه الجزي

و خـــــالل التطـــــوير االقتصـــــادي ، نتيجـــــة للظـــــروف المناخيـــــة القاســـــية التـــــي تعرضـــــت لهـــــا شـــــبه الجزيـــــرة العربيـــــة
الكبيــــــر فــــــي الســــــتينات استضــــــاف المجتمــــــع القطــــــري هجــــــرات تركــــــت ابلــــــ  األثــــــر فــــــي تكوينــــــه، وهــــــي هجــــــرات 
ــــت لــــم  ــــة المجتمــــع غــــائرة ظــــاهرة، و إن كان ــــي بني ــــذا فــــ ن أثرهــــا ف ــــة، ول ــــالد مختلفــــة و أمــــاكن متفرق ــــدت مــــن ب وف

                                                             
 .78(، ا  2004.)االردن:]د.د.ن[، جيوبوليتيكيته(-اقتصادياته–سكانه –الخليج العربي )ارضه الهيتي صبري فارس ، 1
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بالمائـــــة مـــــن ســـــكان قطـــــر فـــــي  80لي نســـــمة و يعــــي  حـــــوا 244534يبلـــــ  ســـــكان قطـــــر ، تــــدرس دراســـــة كافيـــــة
ـــــة و مقـــــر الحكـــــم ، و فـــــي ضـــــاحيتيها الكبيـــــرتين : الريـــــان و تقـــــع علـــــى بعـــــد   07مدينـــــة الدوحـــــة ،عاصـــــمة الدول

كيلــــومترات شــــمال العاصــــمة ،و تشـــــكل  06كيلــــومترات عــــن وســــط العاصــــمة و مدينــــة خليفــــة و تقـــــع علــــى بعــــد 
و ضـــــاحيتيها "الريـــــان" و "مدينـــــة خليفـــــة" معـــــدل تحضـــــر هـــــذه الكثافـــــة الســـــكانية العاليـــــة فـــــي العاصـــــمة "الدوحـــــة" 

 1مرتفع جدا 

  :المحددات السياسية-ج

 : المتغير القيادي وعملية صنع القرار السياسي في قطر1

علــــــى مســــــتوى نظــــــام الحكــــــم تعتبــــــر قطــــــر إمــــــارة تعتمــــــد النظــــــام الــــــوراثي ويعتبــــــر األميــــــر هــــــو رئــــــيس          
،حصــــــلت قطــــــر علــــــى اســــــتقاللها  18ي يعــــــود تواجــــــدها إلــــــى القــــــرن الدولـــــة، وتحكــــــم قطــــــر عائلــــــة آل ثــــــاني التــــــ

ــــوفمبر  1971السياســــي فــــي ســــبتمبر  ــــة التــــي وقعتهــــا مــــع الحكومــــة البريطانيــــة فــــي ن بعــــد إلغائهــــا معاهــــدة الحماي
ـــــــي شـــــــؤون الحكـــــــم  1916، ـــــــا ف ـــــــدخل بريطاني ـــــــى ت ـــــــنا عل ـــــــت ال ت ـــــــك المعاهـــــــدة كان ـــــــرغم مـــــــن أن تل ـــــــى ال وعل

ـــــرك ال ـــــداخلي، إال أنهـــــا كانـــــت تت ـــــة ،ومـــــن ثـــــم اســـــتطاعت قطـــــر ال ـــــد الحكومـــــة البريطاني ـــــي ي ـــــات الخارجيـــــة ف عالق
، 2بعـــــد إلغائهـــــا لتلـــــك المعاهـــــدة أن تـــــتخلا مـــــن القيـــــود التـــــي كانـــــت تفرضـــــها بريطانيـــــا علـــــى ســـــيادتها الخارجيـــــة

وتميــــــزت السياســــــة الخارجيــــــة القطريــــــة فــــــي فتــــــرة حكــــــم الشــــــي  خليفــــــة: باالهتمــــــام بالت ســــــيس للسياســــــة الخارجيــــــة 
رســـــــاء  دعـــــــائم وجودهـــــــا الخـــــــارجي عبـــــــر تبـــــــادل الســـــــفارات والبعثـــــــات الدبلوماســـــــية ،واالنخـــــــراط فـــــــي المنـــــــابر ،وا 

الدوليــــــة واإلقليميــــــة ،ولــــــم تتجــــــاوز السياســــــة الخارجيــــــة القطريــــــة طابعهــــــا المحــــــافظ والتقليــــــدي بــــــل ظلــــــت منكفئــــــة 
 . 3بت مين محيطها الخارجي

ـــــف النظـــــام السياســـــي القطـــــري عـــــن تطـــــوير نفســـــ           ـــــم يتوق ـــــذ ل ـــــة من ـــــي عرفتهـــــا الدول ه ولعـــــل الدســـــاتير الت
مؤشــــــر علــــــى منهجيـــــة التــــــدر  والتطــــــوير التــــــي  2005إلــــــى اعتمــــــاد الدســـــتور الــــــدائم  1970القـــــانون األساســــــي 

ــــــات محليــــــة  ــــــى الدســــــتور وتنظــــــيم انتخاب ــــــدأت مظاهرهــــــا باســــــتفتاء عل ــــــز بهــــــا النظــــــام السياســــــي القطــــــري ، ب تمي
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ــــي قطــــر ت ــــزة النظــــام السياســــي ف ــــي ومهنيــــة ،إن مي ــــاني ف كمــــن فــــي أن المكــــون الرئيســــي هــــو اســــتمرار أســــرة آل ث
ــــدير مجلــــس  ــــذي ي ــــة بالتعــــاون مــــع الــــوزير األول ال ــــادة العســــكرية والســــلطة التنفيذي ــــر الــــبالد القي ــــولي أمي الحكــــم وت

يعتبـــــــر تاريخيـــــــا باعتبـــــــار انـــــــه تـــــــرجم رو  اإلصـــــــالحات التـــــــي واكبـــــــت وصـــــــول  2005الـــــــوزراء، لكـــــــن دســـــــتور 
 . 1لى السلطة ورغبته في التغيير وليس استجابة لمطالب وضغوطات شعبية الشي  حمد بن خليفة إ

  :المحددات االقتصادية-د

ارتكـــــــزت البنيـــــــة االقتصـــــــادية لقطـــــــر كغيرهـــــــا مـــــــن دول الخلـــــــيا علـــــــى ريـــــــع الـــــــنفط وسياســـــــات إعــــــــادة         
ـــــى تطـــــوير اقتصـــــادياتها ـــــر ،حيـــــث شـــــهدت قطـــــر بطبيعـــــة الحـــــال  تخصيصـــــه، إال أن قطـــــر ســـــعت إل بشـــــكل كبي

كمــــــا هـــــــي دول الخلــــــيا العربـــــــي تحـــــــوالت فــــــي مجمـــــــل األوضــــــا  مـــــــن االقتصـــــــاد والصــــــناعة والمـــــــال والتجـــــــارة 
 .2والسياحة والنقل واإلعالم واالتصاالت

ـــــة الثال          ـــــل المرتب ـــــدة، إذ تحت ـــــة رائ ـــــا  الغـــــاز الطبيعـــــي وتصـــــنيعه تجرب ـــــي إنت ـــــة ف ـــــة القطري ـــــة وتعـــــد التجرب ث
ــــا فــــي احتيــــاطي الغــــاز الطبيعــــي؛ وفــــي عــــام   77رفعــــت قطــــر صــــادراتها مــــن الغــــاز المســــال إلــــى  2011عالمي

مليـــون طــــن ســــنويا األمــــر الــــذي جعــــل قطــــر اكبــــر منـــتا للغــــاز الطبيعــــي المســــال فــــي العــــالم، فضــــال عــــن كونهــــا 
  3اكبر مصدر له

ــــــرى شــــــركات ــــــي شــــــراكات واســــــعة مــــــع كب ــــــت ف ــــــد دخل ــــــى أن قطــــــر ق ــــــة  تجــــــدر اإلشــــــارة إل ــــــنفط والغــــــاز العالمي ال
الســــتخرا  الغــــاز المســــال ،حيــــث تمثـــــل عائــــدات الغــــاز الــــذي يــــؤثر بشـــــكل خــــاا فــــي سياســــة قطــــر الخارجيـــــة 

ـــــى القـــــوة  70مـــــن يقـــــرب مـــــن  ـــــين ب نـــــه يمكـــــن النظـــــر إل ـــــدخل الحكـــــومي ،ويـــــرى عـــــدد مـــــن المحلل بالمائـــــة مـــــن ال
ــــــق مــــــن خال ــــــي ينطل ــــــى الت ــــــزة األول ــــــى أنهــــــا الركي ــــــي االقتصــــــادية القطريــــــة عل ــــــذي بــــــز  ف ــــــدور القطــــــري ال لهــــــا ال

منتصــــف التســــعينيات،     ت سيســــا علــــى مــــا ســــبق فــــ ن مــــا تحصــــلت عليــــه قطــــر مــــن فــــوائ  ماليــــة عبــــر طفــــرة 
ــــدول األخــــرى باألزمــــة الماليــــة  ــــيا وال ــــ ثر قطــــر كســــائر دول الخل ــــي زيــــادة األســــعار وعــــدم ت ــــت ف ــــي تمثل ــــنفط الت ال

ــــــة كــــــان ــــــرى بفضــــــل فوائضــــــها المالي ــــــدول الكب ــــــذي  العالميــــــة لل ــــــل األســــــلوب ال العامــــــل االقتصــــــادي هــــــو مــــــا يمث
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نجحــــــــت فيــــــــه قطــــــــر دبلوماســــــــيا، حيــــــــث يعــــــــد المــــــــال عنصــــــــرا داعمــــــــا لسياســــــــتها الخارجيــــــــة ، وباتــــــــت تعــــــــرف 
بدبلوماســـــية المـــــال حيـــــث تـــــؤثر كثيـــــرا فـــــي معالجـــــة الكثيـــــر مـــــن األزمـــــات فـــــي المنطقـــــة عبـــــر المشـــــاريع التنمويـــــة 

ــــــدول  وبــــــذلك أصــــــبح عامــــــل االقتصــــــاد ــــــف ال ــــــديم العــــــون المــــــادي العنصــــــر المعــــــو  لقطــــــر و  فــــــي مختل و تق
الــــداعم لسياســــتها الخارجيــــة، حيـــــث تجــــاوزت بــــذلك عجزهــــا العســـــكري عبــــر أســــلوب تتبــــر  هـــــي فيــــه و لهــــا فيـــــه 

 .1اإلقليميةميزة نسبية كونها تدفع بسخاء من اجل الدخول كالعب سياسي فاعل في كافة القضايا 

ــــى ســــنة             ــــي قطــــر يرجــــع إل ــــنفط ف ــــد اهلل بــــن  1932إن اكتشــــاف ال ــــة قطــــر الشــــي  عب ليمــــنح حــــاكم دول
جاســـــم آل ثـــــاني تـــــرخيا التنقيـــــب عـــــن الـــــنفط لشـــــركة الـــــنفط اإلنجلـــــو فارســـــية و بهـــــذا يبـــــدأ تـــــاري  الـــــنفط فـــــي 
ــــــم يبــــــدأ إال بعــــــد ســــــنوات عــــــدة مــــــن الحــــــرب  قطــــــر ، بــــــدأ عمليــــــة المســــــح و لكــــــن االســــــتخرا  الحقيقــــــي للــــــنفط ل
العالميــــة الثانيــــة أمــــا فــــي الجانــــب الــــداخلي ســــعت دولــــة قطــــر مبكــــرا إلــــى الوصــــول إلــــى أفضــــل الشــــروط الفنيــــة و 
ـــــنفط و تســـــويقه و المحافظـــــة عليـــــه،  االقتصـــــادية لالســـــتفادة مـــــن الثـــــروة النفطيـــــة، و توجيـــــه سياســـــات اســـــتخرا  ال

ـــــة قطـــــر مـــــع الشـــــركات النفطيـــــة األجنبيـــــة عـــــن التوصـــــل إلـــــى  العديـــــد مـــــن اإلجـــــراءات و أســـــفرت مفاوضـــــات دول
 . 2التي تؤكد سيادتها على ثرواتها الطبيعية و تحديد أسعار هذه الثروات

باإلضـــــافة إلـــــى هـــــذا نجـــــد أن القـــــدرات االقتصـــــادية المهمـــــة التـــــي تمتلكهـــــا قطـــــر جعلـــــت منهـــــا واحـــــدة            
ــــوم ثروتهــــا باألســــاس علــــى صــــادرات الــــنفط والغــــاز الط ــــة، حيــــث تق ــــى الــــدول العربي ــــث اتخــــذت مــــن أغن بيعــــي حي

ــــــون دوالر ــــــدير اســــــتثمارات بقيمــــــة تريلي ــــــع اقتصــــــادها وبنــــــاء قطــــــا  مــــــالي قــــــوي ي ــــــل 3خطــــــوات لتنوي ــــــث يمث ، حي
  .األساس الهام ا خر للدور القطري الناشئ في الشرق األوسط في العملية الناجحة لتنويع اقتصادها

 : المحددات التاريخية-ه

ـــــة            ـــــة قطـــــر بهجـــــرة عناصـــــر مـــــن قبائـــــل العتـــــوب مـــــن الكويـــــت فـــــي شـــــبه الجزيـــــرة العربي بـــــدأ تـــــاري  دول
إليهــــــا، إذ كــــــان نفــــــوذ آل ثــــــاني فــــــي منطقــــــة اســــــمها البدعــــــة أمــــــا المــــــدن األخــــــرى فيــــــدير شــــــؤونها  1766عــــــام 

                                                             
(،  2011،)49 عدد،مجلة دراسات دولية ، "مقومات السياسة الخارجية القطرية دراسة في السلوك السياسي". حميد خضير ماجد1

 232ا
مجلة البشاقر تقلبات اسعار النفط العالمية على معدالت النمو االقتصادي ،دراسة حالة الجزائر وقطر " .  عدناني خولة،"أثر2

 . 257(، ا  2019، )اوت 02، العدد 05،المجلد  االقتصادية
 04(،ا  2012،)افريل  188. ،عدد  مجلة السياسة الدوليةيسار القطارية،"حالة قطر :كيف تدير قطر تفاعالتها االقليمية؟".3
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ــــى عامــــل أساســــ ــــك إل ــــة باإلمــــارات األخــــرى و يعــــود ذل ــــطء مقارن ــــه ب ــــين، و كــــان تطــــور قطــــر في ي الشــــيوخ المحلي
وهــــو: ســــيطرة الدولــــة العثمانيــــة علــــى إمــــارة قطــــر أثنــــاء حملــــة اإلحســــاء التــــي قامــــت بهــــا الدولــــة العثمانيــــة بقيــــادة 

، ولـــــم تكـــــن قطـــــر و 19لمواجهـــــة عائلـــــة آل ســـــعود فـــــي النصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن  1871مـــــدحت باشـــــا عـــــام 
لالحقـــــة التــــي حصـــــلت و ال فـــــي المعاهــــدات ا 1820شــــيوخها طرفــــا فـــــي المعاهــــدات الدائمـــــة التــــي عقـــــدت عــــام 

 . 1بين بريطانيا و األمراء و الشيوخ في منطقة الخليا العربي

ــــك إال بعــــد نمــــو قــــوة           ــــم تكــــن قطــــر تتميــــز بوضــــع سياســــي مســــتقل يجعــــل منهــــا إمــــارة، فلــــم يحــــدث ذل ل
ــــاني و ثــــروتهم و تــــزعمهم لهــــذه القبائــــل، و فــــي ظــــل ظــــروف أحاطــــت بنشــــ ة اإلمــــارة وســــط مخــــا  شــــاق  آل ث

عات القــــوى وتوازناتهــــا وكــــذلك أطمــــا  القـــــوى السياســــية فــــي المنطقــــة إقليميــــة و خارجيــــة، و حتــــى تـــــم مــــن صــــرا
ـــــة بريطانيـــــة  ـــــة –توقيـــــع أول اتفاقي ـــــاني باعتبـــــاره حاكمـــــا لقطـــــر، و  1878قطري التـــــي وقعهـــــا الشـــــي  محمـــــد بـــــن ث

ــــــى اإلمــــــارة التــــــي بــــــرزت ككيــــــان مســــــتق ل ذو ســــــيادة التــــــي اعترفــــــت بموجبهــــــا بريطانيــــــا  ب آل ثــــــاني حكامــــــا عل
 . 2بداية لميالد اإلمارة ونش تها 1878على شبه الجزيرة القطرية و قبائلها، و لقد اتخذ عام 

واســــــتندت  1971كانــــــت قطــــــر واإلمــــــارات والبحــــــرين تحــــــت الحمايــــــة البريطانيــــــة حتــــــى اســــــتقاللها عــــــام          
ـــــى المعاهـــــدات التـــــي وقعـــــت فـــــي عـــــام  ،وبعـــــد إنهـــــاء  1916 و 1913، 1869بريطانيـــــا فـــــي وضـــــع الحمايـــــة إل

لغــــــاء المعاهــــــدات الســـــــابقة أصــــــبحت قطــــــر دولـــــــة مســــــتقلة وانضــــــمت إلـــــــى  العالقــــــة التعاهديــــــة مــــــع بريطانيـــــــا وا 
  . 3جامعة الدول العربية ومنظمة األمم المتحدة ومنظمة اوبك

ـــــذي تـــــولى مقاليـــــد الحكـــــم فـــــي قطـــــر           اكتســـــبت أســـــرة آل ثـــــاني اســـــمها مـــــن عميـــــدها محمـــــد بـــــن ثـــــاني ال
و هــــم فــــر  مــــن بنــــي تمــــيم الــــذين يتصــــل نســــبهم بمضــــر بــــن نــــزار كــــانوا يعيشــــون فــــي بلــــده، ثــــم  1750-1758

ـــــن ثـــــاني، و  ـــــي الدوحـــــة بزعامـــــة محمـــــد ب ـــــك اســـــتقروا ف ـــــارة و بعـــــد ذل ـــــى الزب ـــــم إل ـــــي واحـــــة الـــــرويس، ث اســـــتقروا ف
 .4يعتبر نظام الحكم وراثي في أسرة آل ثاني أي انتقال السلطة من األب إلى االبن

                                                             
 .58-57 ا (،ا2010.)عمان: دار المناها للنشر والتوزيع، (2008-1913تاريخ قطر المعاصر)مفيد الزيدي، 1
 .15(، ا 2006،الدوحة: ]د.د.ن[،  3،)ط  تطور قطر السياسي من نشأة االمارة الى استقالل الدولةاحمد زكريا الشلق، 2

3
 David E Long and Bernard Reich : "the government and politics of the middle east north Africa" : p 145 . 

http://www.ncusar.org/publication/1980-04-28-arabian-states.pdf 
 http://qatarconference.org/summit/info/qatar.pdfدليل المعلومات عن قطر ،متوفر على الرابط التالي 4
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ــــــيا           ــــــدولي ضــــــد  1991بــــــدأت إســــــتراتيجية قطــــــر تتغيــــــر مــــــع حــــــرب الخل ــــــي االئــــــتالف ال ومشــــــاركتها ف
ــــات مــــع  ــــم إعــــادة العالق ــــة حــــول الخــــالف الحــــدودي مــــع البحــــرين، ث ــــى محكمــــة العــــدل الدولي العــــراق و لجوئهــــا إل

هـــــدفها و ســـــعت قطـــــر بكـــــل الوســـــائل لبنـــــاء وجـــــود وصـــــورة لهـــــا دوليـــــا، و هـــــذه المحـــــاوالت كـــــان  1992العـــــراق 
ــــة التــــي فرضــــتها عليهــــا وضــــع دولــــة ســــائرة فــــي فلــــك الســــعودية و تغيــــرت صــــورة قطــــر و  إخــــرا  قطــــر مــــن العزل
ـــــات و  ـــــى الطاقـــــة و سياســـــيا ببنـــــاء شـــــبكة تحالف موقعهـــــا اقليميـــــا و دوليـــــا لتصـــــبح فـــــاعال اقتصـــــاديا باالعتمـــــاد عل

 .1مصالح يجعل منها دولة نافذة

 ف القوة الصلبة لدولة قطرالمبحث الثاني: القوة الناعمة كبديل لضع

ــــد يعــــزز           ــــى نحــــو ق ــــة عل ــــات الدولي ــــي تشــــكيل وادارة العالق ــــر ف ــــوة الناعمــــة تســــهم بشــــكل كبي أصــــبحت الق
أو يضــــــعف السياســـــــة الخارجيـــــــة، ويمكـــــــن لمتـــــــابع السياســـــــة الخارجيــــــة لقطـــــــر فـــــــي الســـــــنوات األخيـــــــرة مالحظـــــــة 

ـــــــي ـــــــوة الناعمـــــــة ف ـــــــذي تلعبـــــــه الق ـــــــد و المـــــــؤثر ال ـــــــدور المتزاي ـــــــث اســـــــتخدمت  ال ـــــــة لقطـــــــر، حي العالقـــــــات الخارجي
 .مجموعة من أدوات القوة الناعمة

 المطلب األول: ضعف القوة الصلبة

يشـــــير مفهـــــوم القـــــوة الصـــــلبة إلـــــى المفهـــــوم التقليـــــدي للقـــــوة والـــــذي يعـــــرف القـــــوة علـــــى أنهـــــا القـــــدرة علـــــى          
وتعتبــــــر المصــــــادر األساســــــية للقــــــوة فــــــر  الســــــيطرة علــــــى ا خــــــرين عــــــن طريــــــق اإلكــــــراه أو الحــــــوافز الماديــــــة، 

وتتمثـــــل القـــــوة العســـــكرية فـــــي اإلمكانـــــات والمقـــــدرات العســـــكرية ، الصـــــلبة هـــــي القـــــوة العســـــكرية والقـــــوة االقتصـــــادية
ـــــوجي، والقـــــوة االقتصـــــادية تشـــــمل حجـــــم  ـــــة كحجـــــم القـــــوات المســـــلحة ومـــــدى تفـــــوق أســـــلحتها وتقـــــدمها التكنول للدول

جمـــــالي  النـــــاتا القـــــومي للدولـــــة، وبفعـــــل العولمـــــة وانفتـــــا  العـــــالم بهـــــذا الشـــــكل االقتصـــــاد وحجـــــم الـــــدخل القـــــومي وا 
ـــــل  ـــــة وحكوماتهـــــا ب ـــــدول القومي ـــــى ال ـــــم تصـــــبح القـــــوة العســـــكرية حكـــــرا عل المتصـــــاعد وتطـــــور التكنولوجيـــــا مـــــؤخرا ل
ــــــدول القوميــــــة والنظــــــام  ــــــي تحولــــــت لتصــــــبح تهديــــــد لل ــــــاول أيــــــدي الفواعــــــل غيــــــر الدوليــــــة والت أصــــــبحت فــــــي متن

 .2الدولي
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ـــــم تعـــــد تقتصـــــر فقـــــط علـــــى الصـــــورة التقليديـــــة كمـــــا فـــــي الحـــــروب والنزاعـــــات بـــــين          ـــــوة العســـــكرية ل إن الق
الــــدول ولكـــــن ظهـــــر مفهـــــوم جديـــــد عــــرف بدبلوماســـــية اإلكـــــراه : وهـــــي حالـــــة دفاعيــــة تتخـــــذ القـــــوة العســـــكرية كقـــــوة 

ــــوة العســــكري ــــد للفاعــــل الــــدولي، فهــــي تســــتخدم الق ــــة حــــدوث ضــــرر أو تهدي ــــي حال ة بشــــكل محــــدد رد  أو تهديــــد ف
ـــــة  ومقـــــنن بغـــــر  رد  المعتـــــدي أو إقناعـــــه بعـــــدم التعـــــدي، وقـــــد تســـــتخدم أحيانـــــا كوســـــيلة لحمايـــــة مصـــــالح الدول

 .والت كيد على قدرتها على استخدام القوة العسكرية

ـــــدفا  عـــــن نفســـــها بمفردهـــــا بســـــبب           ـــــى ال ـــــي عـــــدم قـــــدرة قطـــــر عل ـــــوة الصـــــلبة يتمثـــــل ف أيضـــــا ضـــــعف الق
رية واضــــــطرارها للتحـــــالف مـــــع قــــــوة أجنبيـــــة وارتباطهـــــا بمعاهــــــدات تجيـــــز بوجـــــود قواعــــــد محدوديـــــة قوتهـــــا العســـــك

ـــــدخل العســـــكري بمفردهـــــا، كـــــذلك افتقارهـــــا  ـــــن تســـــتطيع الت ـــــة لنفســـــها ألنهـــــا ل ـــــؤمن حماي ـــــى أراضـــــيها لت أجنبيـــــة عل
للقـــــوة العســـــكرية يمنعهـــــا مـــــن الـــــدخول بمغـــــامرات عســـــكرية، زد علـــــى ذلـــــك مســـــاحتها الجغرافيـــــة ومحدوديـــــة عـــــدد 

 .1كانها تحول دون قدرة قطر على بناء قوة عسكرية رادعة حتى وان توفرت اإلمكانيات الضخمةس

ـــــرار الخدمـــــة اإللزاميـــــة مـــــن           ـــــل إق ـــــبهم مـــــن  80يتكـــــون الجـــــي  القطـــــري قب ـــــب و اغل ـــــة مـــــن األجان بالمائ
مــــع قواتهــــا  باكســــتان وتــــونس، حيــــث عملــــت قطــــر علــــى إبــــرام اتفاقيــــة عمــــل مــــع مــــواطني هــــاتين الــــدولتين للعمــــل

، وكانـــــــت تعمـــــــل علـــــــى ســـــــد حاجتهـــــــا مـــــــن المهـــــــن الطبيـــــــة اإلداريـــــــة فـــــــي القـــــــوات  2009المســـــــلحة فـــــــي عـــــــام 
المســــــلحة مــــــن خـــــــالل جلبهــــــا لكـــــــل الجنســــــيات الراغبـــــــة فــــــي العمـــــــل فــــــي القـــــــوات المســــــلحة، ويؤكـــــــد كــــــل مـــــــن 

ر تحتمــــــي الصــــــحفيين الفرنســــــيين كريستانتشيســــــو وجــــــور  مــــــالبرون فــــــي كتابهمــــــا قطــــــر أســــــرار الخزينــــــة أن قطــــــ
 .بجي  من األجانب ومختلف الجنسيات مهمتهم االولى هي حماية المنش ت الحيوية في البالد 

ــــت           ــــي لتحريــــر الكوي ــــذين شــــاركوا فــــي التحــــالف العرب وقــــد عرضــــت قطــــر جنســــيتها للعديــــد مــــن الجنــــود ال
القطريـــــة الن الجـــــي  مقابـــــل البقـــــاء فـــــي القـــــوات المســـــلحة وهـــــذا شـــــكل تحـــــول فـــــي بنـــــاء القـــــوة العســـــكرية  1991

القطــــري ال يمكنـــــه الـــــدفا  عـــــن قطـــــر بهــــذا العـــــدد القليـــــل ، ومـــــن جهـــــة أخــــرى يتقاضـــــى األجانـــــب أجـــــورا متدنيـــــة 
و فـــــي الوقـــــت ذاتـــــه هـــــذا العـــــدد ، ال يقبـــــل بهـــــا القطريـــــون وهـــــذا يعـــــد حـــــال لالزمـــــة القطريـــــة فـــــي التعبئـــــة البشـــــرية
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ـــــه تـــــ ثير ســـــلبي وعامـــــ ل ضـــــعف بالنســـــبة لهـــــا ؛إذ أن والء الجنـــــدي الكبيـــــر مـــــن األجانـــــب فـــــي الجـــــي  القطـــــري ل
 .1األجنبي للوطن يكون اقل في حالة تعرضها لهجوم خارجي ومن ثم ف ن دافعهم مالي ال أكثر

  :مس لة التجنيد والتسلح القطري-

ــــــي أي           ــــــدريبها ف ــــــوات المســــــلحة و تطويرهــــــا و ت ــــــاق العســــــكري المصــــــدر الرئيســــــي لتســــــليح الق يعــــــد اإلنف
ــــــة مــــــن دول  ــــــق دول ــــــار عــــــن طري ــــــة احتياجــــــات الجــــــي  مــــــن معــــــدات و ذخــــــائر و قطــــــع غي العــــــالم، و تــــــتم تلبي

ــــــا، و تشــــــك ل  ــــــك صــــــناعة عســــــكرية أو الشــــــراء أو عــــــن طريقهمــــــا معو ــــــة تمتل ــــــت الدول التصــــــنيع العســــــكري إذا كان
نفقـــــات الت ســــــلح جــــــزءوا أساســــــيوا مــــــن ميزانيـــــة الــــــدفا  ضــــــمن مــــــا تخطــــــط الدولـــــة لصــــــرفه علــــــى دفاعهــــــا الــــــوطني 

ســــنة الماليـــــة، و يــــرتبط ذلــــك ارتباطوـــــا شــــديدوا بالتصــــور المســـــبق حــــول مصــــادر التهديـــــد ومســــتوى تســـــل ح خــــالل ال
كمـــــا أن إعــــداد ميزانيـــــة اإلنفــــاق العســــكري مـــــن طــــرف الســـــلطة ، القــــوى المعاديــــة واإلمكانـــــات االقتصــــادية للدولــــة

ين الرغبـــــة فـــــي الحصـــــول المدنيـــــة يســـــتدعي تقـــــدير خبـــــرة المحتـــــرفين العســـــكريين و مشـــــورتهم، لتحقيـــــق التوافـــــق بـــــ
ــــــا مــــــا يتضــــــخم هــــــذا اإلنفــــــاق علــــــى حســــــاب الميزانيــــــة  علـــــى األســــــلحة المتطــــــو رة و القــــــدرات المتاحــــــة، لكن ــــــه غالبو
الســــــنوية المخص صــــــة بســــــبب تطــــــور تكنولوجيــــــا الســــــال  وارتفــــــا  تكلفــــــة المعــــــد ات، و خاصــــــة بســــــبب األحــــــداث 

 .اعات المسل حةالطارئة وقت األزمات الدولية أو اإلقليمية و اندال  النز 

كمـــــا حـــــدث أثنـــــاء األزمــــــة الناتجـــــة مـــــن حصــــــار قطـــــر، فقـــــد تزايـــــدت النفقــــــات العســـــكرية لـــــدول الخلــــــيا         
لقــــــد كــــــان لحصــــــار قطــــــر أثــــــرو مباشــــــر فــــــي نفقاتهــــــا العســــــكرية، ســــــواء فــــــي مــــــا يتعل ــــــق بوارداتهــــــا ، تزايــــــدوا كبيــــــروا

جس ــــد ذلــــك فــــي التوس ــــع فــــي تــــراكم مصــــادر الهادفــــة إلــــى بنــــاء صــــناعة عســــكرية وطنيــــة ت العســــكرية أو البــــراما
تهــــــا الدفاعيــــــة بصــــــورة اتفاقيــــــة  33غيــــــر مســــــبوقة منــــــذ بدايــــــة الحصــــــار، إذ وق عــــــت خــــــالل هــــــذه الفتــــــرة نحــــــو  قو 

ــــــة و صــــــفقات تســــــل ح تجــــــاوزت  فــــــي المائــــــة  245مليــــــار دوالر أميركــــــي، و ارتفعــــــت نفقاتهــــــا بنســــــبة   30دفاعي
 .عالملتصبح ثامن أكبر دولة مستوردة للسال  في ال

لو كبيـــــــروا، و تمكنـــــــت مختلـــــــف قـــــــوات الجـــــــي  القطـــــــري مـــــــن تحقيـــــــق           شـــــــهدت أصـــــــولها العســـــــكرية تحـــــــو 
حية للقـــــوات البريـــــة بامتالكهـــــا منظومـــــة ألمانيـــــة تطـــــو رت القـــــدرات التســـــل، قفـــــزات نوعيـــــة فـــــي جاهزيتهـــــا وتســـــليحها

ن مــــن  ــــدة تتكــــو  ــــ   24و  2 دبابــــة مــــن نــــو  ليوبــــارد 62جدي الــــذي يتمتــــع بنظــــام قيــــادة  2000مــــدفع بــــي زد إت
                                                             

"،  2014يدة لمحاربة اإلرهاب لعام رعد قاسم صالح ،"القوى اإلقليمية الشرق أوسطية ودورها في تنفيذ اإلستراتيجية األمريكية الجد1
 63( ،ا 2015،)51، العدد  مجلة المستنصرية للدراسات العربية
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كــــة واألهـــــداف خــــار  الرؤيــــة مـــــن 1النيــــران وســــيطرة عاليــــة مـــــع دقــــة فــــي توجيـــــه ، والتعامــــل مـــــع األهــــداف المتحر 
خـــــــالل الـــــــرادارات و شـــــــبكات التوجيـــــــه التـــــــي يمتلكهـــــــا، وبشـــــــرائها راجمـــــــات برازيليـــــــة تســـــــتطيع أن تـــــــدم ر أهـــــــدافوا 

ــــــى حــــــدود  ــــــى آليــــــة الجنــــــود الحديثــــــة بشــــــرائها  80عســــــكرية إل ــــــم، و حصــــــولها عل مركبــــــة مدرعــــــة مــــــن   490كل
مـــن شـــركة نكســـتر الفرنســـية للصـــناعات العســـكرية، وعرفـــت القـــوات الجويـــة  VBCI طـــراز فـــي بـــي ســـي آي

نقلــــــة نوعيــــــة فــــــي مســــــيرة التحــــــديث و التطــــــوير بحصــــــولها علــــــى منظومــــــات جديــــــدة مــــــن أفضــــــل األســــــلحة فــــــي 
طــــــائرة جديــــــدة، مقارنــــــة ب ســــــطولها القــــــديم مــــــن  96فلقــــــد ارتفــــــع عــــــدد طائراتهــــــا إلــــــى مجــــــال الســــــيطرة الجويــــــة ، 

طـــــائرة، مـــــن أبــــــرز هـــــذه التطـــــو رات: توقيـــــع قطـــــر مـــــع بريطانيــــــا  12الفرنســـــية وعـــــددها  2000طـــــائرات ميـــــرا  
 طائرة مقاتلة من طراز تايفون ،  24خالل العام األول من الحصار عقَد شراء 

  15طـــــــائرة مـــــــن طـــــــراز بوينـــــــ  إف  36مليـــــــارات دوالر، واشـــــــترت قطـــــــر  8ى تصـــــــل قيمـــــــة الصـــــــفقة إلـــــــ        
مليـــــار دوالر، وتســـــلمت الدفعـــــة األولـــــى مـــــن أحـــــدث طـــــراز طـــــائرات  12كيـــــو إيـــــه مـــــن الواليـــــات المتحـــــدة بمبلـــــ  

ل فـــــي قـــــدرة طـــــائرات الهليكـــــوبتر الهجوميـــــة للقـــــوات الجويـــــة القطريـــــة ، األباتشـــــي القتاليـــــة التـــــي تشـــــك ل نقطـــــة تحـــــول
ـــــة بمقتضـــــى 24  الحصـــــار تســـــليم كمـــــا ســـــر   ـــــى مـــــن طـــــائرات رافـــــال الفرنســـــية المقاتل  طـــــائرة ضـــــمن الدفعـــــة األول

ــــة موق عــــة مــــع فرنســــا عــــام  طــــائرة أخــــرى بحســــب اتفاقيــــة موق عــــة نهايــــة  12، والتــــي أضــــيفت إليهــــا  2015اتفاقي
ـــــــذي تنتجـــــــه شـــــــركة داســـــــو 36، ليصـــــــبح األســـــــطول القطـــــــري يتكـــــــون مـــــــن  2017  طـــــــائرة مـــــــن هـــــــذا النـــــــو  ال

الفرنســــية؛ وتتميـــــز رافـــــال  بالقــــدرة علـــــى تنفيـــــذ مهمــــات متعـــــددة خـــــالل طلعــــة جويـــــة واحـــــدة، كتنفيــــذ هجـــــوم بـــــري 
ودفــــــــا  جــــــــوي فــــــــي آن واحــــــــد، وتمتلــــــــك منظومــــــــة حــــــــرب إلكترونيــــــــة متكاملــــــــة، و لقــــــــد فــــــــر  اســــــــتقبال هــــــــذه 

ة جويـــــة جديـــــدة المنظومـــــات الجديـــــدة توســـــيع القاعـــــدة الجويـــــة، و تطـــــوير قاعـــــدة الدوحـــــة الجويـــــة، و إنشـــــاء قاعـــــد
 .باسم قاعدة تميم الجوية

ـــــة،           ـــــوات البحريـــــة أســـــطولها مـــــن معـــــدات و ســـــفن و زوارق حربي خـــــالل العـــــامين الماضـــــيين، طـــــو رت الق
مليـــــارات يـــــور، لقـــــد شـــــهدت هـــــذه  5حيـــــث حصـــــلت علـــــى ســـــبع قطـــــع بحريـــــة إيطاليـــــة فـــــي إطـــــار صـــــفقة بقيمـــــة 

ــــذ مشــــرو  مــــع شــــ ــــي تنفي ــــة مــــع البــــدء ف ــــزة نوعي ــــة الســــتالم ســــفن إســــتراتيجية مــــن القــــوات قف ــــري اإليطالي ركة فكنتي

                                                             
، المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات ، )سبتمبر  "إبراهيم أسعيدي، "تطور السياسة الدفاعية القطرية بعد أزمة الحصار1

  09(، ا   2020



 قطر لدولة الناعمة القوة ومقومات الخارجية السياسة تحليل                                   الفصل األول
 
 

28 
 

نــــــو  الكورفيــــــت و ســــــفن صــــــاروخية وحــــــامالت الهليكــــــوبتر ومنظومــــــة بطاريــــــات فــــــي الــــــدفا  الســــــاحلي، وكــــــذلك 
 1.البدء في بناء ميناء جديد لتعزيز قوة األسطول القطري على المستوى اإلقليمي

 المطلب الثاني: مصادر القوة الناعمة

وظفــــــت دولــــــة قطــــــر مجموعـــــــة مــــــن أدوات القــــــوة الناعمــــــة فـــــــي سياســــــتها الخارجيــــــة ســــــواء علـــــــى  لقــــــد         
  :المستوى اإلعالمي أو االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي و من بين هذه األدوات نذكر ما يلي

 :قناة الجزيرة-أ 

 ـريــــــذلـــــــك بشـــــــكل غ كـــــــونيلكنهـــــــا أرادت أن  ـة،يــــــالخارج اســـــــةياإلعـــــــالم فـــــــي الس ـةيــــــأدركــــــت قطــــــر أهم         
ــــــــــم ) ثيـــــــــمباشــــــــــر، ح اختصاصــــــــــاتها  ـعيـــــــــب لغــــــــــاء وزارة اإلعــــــــــالم وتوز  1998( لســــــــــنة  5صــــــــــدر القــــــــــانون رق

 او يفضـــــــائ قطـــــــر ـونيــــــانطلـــــــق تلفز  2001مســــــتقلة، و فــــــي مطلـــــــع عـــــــام   ئــــــاتيبعـــــــ  إداراتهــــــا إلــــــى ه ـليــــــوتحو 
ــــــةيت سســــــت ه نمــــــايب ـــــاإلذاعـــــة والتلفز  ئ ــــــي مــــــا ـوني ــــــاة الجز  1997 ويف ــــــي قطــــــر قن ــــــك تواجــــــدت ف ــــــل ذل ـــــ، وقب  ـرةي

ــــــذ نــــــوفمبر   ـــــــةياألهل ـــــــةيل عـــــــالم، أمـــــــا الصـــــــحافة القطر  ـــــــةيأنشـــــــئت المؤسســـــــة القطر  2009، و فـــــي 1996من
ـــــــبحت تصــــــدر عــــــن دور نشــــــر خاصـــــــة )م ـــــــد أصـ (،وقـــــــد امتلكـــــــت قطـــــــر جهـــــــازاو ـةيالقطر  ـةيــــــوزارة الخارج وقـــــــعفقـ

 :التاليةتمثـل في الوحدات  ـاو يإعالم

ــــــــدأت          ـــــــرة بـ ــــــــة مـــــــع  الجزي ــــــــن الدوحـ ــــــــا مـ ــــــــائ 1996بثهـ ــــــــر أول فضـ ــــــــةيعرب ةي،وتعتبـ ــــــــي  ـ ــــــــة فـ متخصصـ
ـــــال األخبـــــار، ح ـــــى تقـــــد ـثيــــمجــ ـــــوات اإلخبار  نـــــافسيإعـــــالم عربـــــي  ميســـــعت إل بـــــذلك  نةيمســـــتع ـةيــــاألجنب ـةيــــالقن

شـــــــبكة  سيحمـــــــد علـــــــى ت ســـــــ  ي، وقــــــد ســـــــاعد الشـــــــ ـرةيــــــمتطـــــــورة و إمكانيــــــات كب ـايــــــبمـــــــا امتلكتـــــــه مـــــــن تكنولوج
ــــــــليأغلـــــــــب تمو  ـــــــــةيزودت الحكومـــــــــة القطر  نيدوالر، ومنـــــــــذ ذلـــــــــك الحـــــــــ ـــــــــونيمل 140بمنحـــــــــة بلغـــــــــت  ـرةيـــــــالجز   ـ

 ـةيــــــمـــــــع بدا ـةيــــــإلــــــى العالم ـزة،يــــــمم ـةيــــــتغط ةينيالتـــــــي غطــــــت االنتفاضـــــــة الفلســــــط ـرةيــــــالقنـــــــاة و قــــــد انتقلـــــــت الجز 
أطلقــــــت  رهــــــاينطــــــاق ت ث عيوبخاصــــــة بعـــــد الحـــــرب علــــــى العـــــراق، وفــــــي إطــــــار توســـــــ أفغانســـــتان،الحــــــرب علـــــى 

والتــــــي تعتبـــــــر أول  ـة،يـــــالدول ـرةيـــــمباشــــــر، و الجز  ـرةيـــــو قنـــــاة لألطفــــــال، و الجز  ة،ياضـــــي" باقـــــة قنـــــوات ر ـرةيـــــ"الجز 
 .    ةيالوثائق رةيثم الجز  ة،يز يمتخصصة باألخبار وناطقة باللغة االنجل ةيعرب ةيقنـاة فضـائ

                                                             
 10المرجع نفسه ، ا  1
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ـــــت الق          ــــــاة للتعب ةياســــــيالس ـادةيـــــوقـــــد وظف ــــــر إ اســــــتهايعــــــن س ـريـــــفــــــي قطــــــر القن ــــــي  حــــــاءاتيعب ــــــل ف تتمث
دارة الحـــــــــــوارات الس طيتســـــــــــل ـراء أو إجــــــــــ ةياســـــــــــيالضــــــــــوء علـــــــــــى هـــــــــــذا الخبـــــــــــر أو ذاك فـــــــــــي منطقـــــــــــة )مـــــــــــا( ،وا 

ـــــاســــــتطالعات الــــــرأي حولـــــه، و  رة بـــــال خـــــوف علـــــى الخـــــو  فـــــي يـــــخالـــــد الحـــــروب أنـــــه بفضـــــل إقـــــدام الجز  رىي
ــــــالعرب اســــــةيالس ـــــــر جد ـة،ي ـــــــق منب ـــــــي خل ــــــنجحـــــــت ف ــــــللحر  ـدي ـــــــ  ة،ياســـــــيالس ـةي ــــــه وهـــــــو مـــــــا بل ـــــــي دعمهـــــــا  ذروت ف

حمــــــــد آل ثــــــــاني،  رهــــــــايبمثابــــــــة نــــــــاطق مخضــــــــرم بلســــــــان دولــــــــة قطــــــــر وأم رةيفــــــــالجز ـة،يللثــــــــورات العرب حيالصــــــــر 
 ـــــــــــــيلدولـــــــــــــة قطــــــــــــر وطموحاتهـــــــــــــا ف ــــــــــــةيالوطن ـــــــــــــةيمــــــــــــن الهو  تجـــــــــــــزأيشــــــكلت جـــــزء ال  ـرةيــــوبالتـــــالي فــــــ ن الجز 

أنحــــــاء المنطقــــــة  ـعيـــــفــــــي الــــــرأي العــــــام فــــــي جم ريعلــــــى التــــــ ث ـرةيـــــقـــــدرة الجز  إن، ـةــــــــــــيالخارج اســـــــــــــةيمجـــــــــــــال الس
ـــــوذ لقطـــــر، كمـــــا أنهـــــا تســـــتخدم لتحســـــ ـريــــهـــــي مصـــــدر كب ــــى ســـــب نيلنف ـــــدول األخـــــرى، و عل ـــــات مـــــع ال  ليالعالق

ــــــــال ســــــــهلت تغط ـــــــالمث ـــــــجابياإل ـرةيـــــــالجز  ـةي ـــــــة الملك ةي ــــــــالمصـــــــالحة  ةيالســـــــعود ةيـــــــلنشـــــــاطات العائل الدوحــــــــة  نيب
 ـــــــــــــةياألكثــــــــــــر فعال ةيواحـــــــــــــدة مــــــــــــن األدوات الدبلوماســـــــــــــ ــــــــــــرةي،وال تـــــــــــــزال الجز  2011خــــــــالل العـــــــام  ـا يــــــوالر 
 1.ــــــةيالحكومــــــة القطر  ــــــديفي 

حالـــــــة فريـــــــدة فـــــــي  1996شـــــــبكة الجزيـــــــرة الفضـــــــائية التـــــــي شـــــــكلت منـــــــذ انطالقهـــــــا فـــــــي عـــــــام  كانـــــــت          
الفضــــاء اإلعالمــــي العربــــي ،ولـــــم يقتصــــر حضــــور شـــــبكة الجزيــــرة علــــى الهــــواء وشاشـــــات المشــــاهدين فقــــط، بـــــل 
تجــــاوز ذلــــك عنــــدما انتقلــــت الجزيــــرة مــــن مجــــرد قنــــاة إعالميــــة ناقلــــة لألخبــــار و األحــــداث إلــــى صــــانع أو علــــى 

مشــــارك فــــي صــــناعة األحــــداث، وخــــالل ســــنوات قليلــــة باتــــت هــــذه الشــــبكة تتبــــوأ مكانــــة ال تقــــل أهميــــة عــــن  لاألقــــ
و أو ســكاي نيـــوز أو بــي بـــي ســي ، وتزايـــد نفــوذ هـــذه العالمــة التجاريـــة والشــبكة اإلعالميـــة  CNN  شــبكات

مباشــــــر والجزيــــــرة  زيــــــرةوالجبعــــــد إطــــــالق قنــــــاة الجزيــــــرة االنجليزيــــــة وقنــــــوات الجزيــــــرة الرياضــــــية والجزيــــــرة أطفــــــال 
الوثائقيــــة ،إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك وســـــعت الجزيــــرة مـــــن نطـــــاق أنشـــــطتها فلـــــم تعــــد كـــــ ي قنـــــاة تلفزيونيـــــة تقليديـــــة ، بـــــل 
ـــــة مـــــؤثرة مـــــن قبـــــل المهرجانـــــات الســـــنوية ومركـــــز الجزيـــــرة للتـــــدريب ومركـــــز الجزيـــــرة  أوجـــــدت لنفســـــها اذرعـــــا طويل

وباتـــــت شــــــبكة الجزيـــــرة التلفزيونيـــــة ومؤسســــــاتها أداة  لحقـــــوق اإلنســـــان ومركــــــز الجزيـــــرة للدراســـــات والجزيــــــرة نـــــت،
 . 2مهمة في مواجهة القوى الكبرى المتصارعة في منطقة الخليا

 :الغاز والنفط -ب
                                                             

،المجلد مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية لل، "مقومات و سمات السياسة الخارجية القطرية".وليد حسن المد1
 370-369 ا (،ا2014،)يناير  01،العدد  22

 16(،ا  2017،)يوليو 27،عدد  مجلة سياسات عربيةنواف التميمي، "الدبلوماسية القطرية واختبار األزمة".2
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عنــــــدما عثـــــــر علــــــى الخــــــام علــــــى عمـــــــق  1938البتـــــرول ألول مـــــرة فـــــي قطــــــر فـــــي أكتـــــوبر  اكتشـــــف          
ـــــديقــــدم، و  2500 ـــــول بتــــرول  وجـ ـــــر عـــــدة حقـ ـــــةيبر فـــــي قطـ ـــــرول والغــــاز أهم ـةيــــوبحر  ـ قطــــر علــــى  ـةيــــو عــــزز البتـ

بشــــــكل  ةيــــــومركز  ـةيــــــوالـــــــدولي، كمـــــــا قـــــــادت صـــــــناعات البتـــــــرول و الغــــــاز قطــــــر لتكـــــــون قو  مـــــــييالمســـــــتوى اإلقل
ــــاطيمتصــــاعد و تتمتــــع قطــــر باحت ـــــونيليتر  896تبلـــــــ   عـــــييمؤكـــــدة مـــــن الغـــــاز الطب ـاتي قـــــــدم مكعـــــــب، تمثـــــــل  ــ

فـــــــي الحقــــــل الشـــــــمالي المغمـــــــور  ـاطييــــــهـــــذا االحت قـــــــــعيالعــــــــالمي، و  ـــــــــاطييفـــــــــي المائـــــة مـــــــــن االحت 14ـــــــو نحـ
ـــــــبع  أن  رىيو ابســـــــة،يتعــــــــادل مســــــــاحته مســــــــاحة كــــــــل قطـــــــر علـــــــى ال خمو هــــــــو حقــــــــل ضــــــــ ـاه،يـــــــتحــــــــت الم ال

ــــوليالعنصــــر الج ــــة صــــغ او يــــأساســــاو قو  شــــكلي تكييوب ــــاء دول ــــع، وتحــــتكم  شــــييبمســـــتوى معكقطــــر تتمتــــع  رةيلبن مرتف
ـــــــن  ـرىيــــــ نمـــــــايبثـة،يحد ـةيــــــإلــــــى ســـــــلطات إدار  ـــــــدر لقطــــــر مـ آخـــــــرون أن الموقـــــــع الجغرافـــــــي شـــــــك ل ومـــــــا زال مصـ

ــــــــت نيالقـــــــــوت نيموقعهـــــــــا بـــــــــ اللخـــــــــ ــــــــعود ايفـــــــــي الخلـــــــــ نيالمتنافسـ ــــــــييو إيـــــــران، وهـــــــــــــو مـــــــــــــا  ةيوهمـــــــــا: السـ  عنـــــ
 .فــــــي المنطقة ةياســــــيالس ــــــايللتنــــــافس علــــــى الجغراف ةيوقوعهــــــا ضــــــح ــــــةيإمكان

أن التطــــــور التكنولــــــوجي فـــــــي  ـرىيـــــاالتجــــــاه الـــــــذي  كييتيبــــــوليوتتبنـــــى قطـــــر للتغلـــــب علـــــــى واقعهــــــا الج         
ـــــــ ث ـــــــل تـ ـــــــى ت كـ ـــــــال أدى إلـ ـــــــالت واالتصـ ـــــــائل المواصـ ـــــــور وسـ ـــــــلح وتطـ ـــــــل التقل ريمجـــــــاالت التسـ ـــــــةيديالعوامـ ـــــــي  ـ فـ

ـــــــاتيس ـــــــه  اسـ ـــــــاني ف نـ ـــــــاه الثـ ـــــــا االتجـ ـــــــرة، أمـ ـــــــدول المعاصـ ـــــــرىيال ـــــــ ن الجغراف ـ ـــــــايبـ ـــــــدتع ـ ـــــــل  ـ ـــــــة العوامـ ـــــــي مقدمـ فـ
ــــيالماد ــــا اســــةيوهــــي مــــن أكثــــر مقومــــات س ة،يــــالخارج اســــةيفــــي الس ـةـ وصــــول الشــــي  حمــــد بــــن  منــــذ، األمــــة ثبات

ــــــبالد مــــــن المــــــواد الخــــــام أضــــــعافا ويعتبــــــر معــــــدل دخــــــل  ــــــوطني لل خليفــــــة آل ثــــــاني إلــــــى الســــــلطة، زاد اإلنتــــــا  ال
تبــــــة المــــــواطن فــــــي قطــــــر مــــــن أعلــــــى المعــــــدالت إن لــــــم يكــــــن األعلــــــى فــــــي العــــــالم، ومــــــن اجــــــل بلــــــو  هــــــذه المر 

ـــــوة فـــــي مجـــــال إنتـــــا  و صـــــناعة الغـــــاز مضـــــاعفة إ ـــــة قطـــــر بق ثمـــــاني مـــــرات عـــــن ســـــابق  نتاجهـــــااســـــتثمرت دول
عهــــــده، مــــــن هنــــــا راهــــــن أميــــــر قطــــــر الســــــابق الشــــــي  حمــــــد بــــــن خليفــــــة آل ثــــــاني علــــــى المســــــتقبل بفضــــــل هــــــذه 

 .1االستثمارات الضخمة، حيث أصبحت العصا السحرية التي تميز قطر هي الغاز الطبيعي المسال

ـــــل           يـــــران  تحت ـــــث احتياطـــــات الغـــــاز مباشـــــرة بعـــــد روســـــيا وا  ـــــة عالميـــــا مـــــن حي دولـــــة قطـــــر المرتبـــــة الثالث
علـــــى التـــــوالي، وتتقاســـــم قطـــــر اكبـــــر حقـــــل غـــــاز فـــــي العـــــالم مـــــع جارتهـــــا إيـــــران ممـــــثال فـــــي حقـــــل الشـــــمال، وقـــــد 

 يــــــزعربــــــي، ويتمحققـــــت قطــــــر طموحهـــــا المتمثــــــل فــــــي أن تصـــــبح المصــــــدر األول للغـــــاز الطبيعــــــي فــــــي العـــــالم ال
الغــــاز الطبيعــــي المســــال ب مكانيــــة نقلــــه بحــــرا عبــــر الســــفن، فهــــو إذن يتــــيح تحاشــــي عوائــــق النقــــل عبــــر خطــــوط 
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يتنبـــــ  الخبــــــراء بمســـــتقبل زاهــــــر للغــــــاز الطبيعـــــي المســــــال حيــــــث  و، األنابيـــــب الخاضــــــع للتقلبـــــات الجيــــــو سياســــــية
، و لتجســــــيد هــــــذه 2030ن عــــــام أن يحــــــل الغــــــاز محــــــل الــــــذهب األســــــود اعتبــــــارا مــــــ االستشــــــرافتتوقــــــع بعــــــ  

برحلـــــة تجريبيـــــة تـــــم تزويـــــد خزاناتهـــــا بالغـــــاز  2008يـــــوم األول مـــــن فبرايـــــر  380الرؤيـــــة قامـــــت طـــــائرة ايربـــــاا 
ــــــا نجــــــا  هــــــذه التجربــــــة كــــــل التوقعــــــات و للغــــــاز الطبيعــــــي المســــــال ايجابيــــــات ال  قالطبيعــــــي المســــــال، و قــــــد ف

و حســــن جودتــــه كوقــــود و تجعــــل هــــذه المزايــــا مــــن يســــتهان بهــــا منهــــا علــــى ســــبيل المثــــال حفاظــــه علــــى البيئــــة 
ـــــق،  قـــــد، الغـــــاز الطبيعـــــي المســـــال وقـــــود المســـــتقبل أحـــــرزت قطـــــر مكانـــــة خاصـــــة فـــــي المنطقـــــة مـــــن هـــــذا المنطل

وتميـــــزت بكونهـــــا احـــــد الـــــدول القالئـــــل التـــــي تـــــرتبط بهـــــذا المنـــــتا، كمـــــا أحـــــرزت نقاطـــــا أخـــــرى فـــــي مجـــــال تنميـــــة 
 1صورتها الذهنية بفعل متغيرات واعدة أخرى

  :المساعدات المالية-ج

ــــــة،  تعتبــــــر           ــــــي تلميــــــع الصــــــورة الخارجيــــــة للدول ــــــين األدوات المهمــــــة التــــــي تســــــاهم ف المســــــاعدات مــــــن ب
عطائهـــــــــا نفـــــــــوذا فـــــــــي الخـــــــــار  وتتنـــــــــو  المســـــــــاعدات بـــــــــين المعونـــــــــات اإلنســـــــــانية أوقـــــــــات األزمـــــــــات والـــــــــدعم  وا 
االقتصــــادي الــــذي يكــــون علــــى شــــكل هبــــات ماليـــــة أو اســــتثمارات مباشــــرة، وتكــــون كــــذلك فــــي شــــكل مســـــاهمات 

 .2التحتية خصوصا في الدول التي مرت بصراعات مسلحة البنيةتعزيز  في جهود

ـــــي           كجهـــــاز مســـــئول عـــــن تنســـــيق  2020هـــــذا الصـــــدد انشـــــ ت قطـــــر صـــــندوق قطـــــر للتنميـــــة ســـــنة  وف
ــــــــالتعليم والصــــــــحة والتمكــــــــين االقتصــــــــادي ،حيــــــــث بلغــــــــت  ــــــــة المرتبطــــــــة أساســــــــا ب وتنظــــــــيم المســــــــاعدات الخارجي

مليــــــون  155مليــــــون دوالر ليقفــــــز العــــــدد إلــــــى  15مــــــا يتجــــــاوز  2003عــــــام  المســــــاعدات الخارجيــــــة لقطــــــر فــــــي
ــــــــى  2019ووصــــــــل فــــــــي عــــــــام  2015  مدوالر فــــــــي عــــــــا ــــــــر  557إل ــــــــة وغي مليــــــــون دوالر كمســــــــاعدات حكومي

ـــــع العربـــــي وتجاوزهـــــا لطاقـــــة الـــــدول  ـــــة ، ويعـــــود ذلـــــك إلـــــى ضـــــخامة التكلفـــــة اإلنســـــانية واالقتصـــــادية للربي حكومي
اعــــــل إقليمــــــي منخــــــرط فــــــي صــــــراعات هــــــذه الــــــدول مــــــن خــــــالل دعمهــــــا المــــــالي المانحــــــة ،وتحــــــول قطــــــر إلــــــى ف

ـــــى الســـــلطة بعـــــد إســـــقاط بعـــــ  األنظمـــــة دتهاللمعارضـــــة ومســـــان مـــــا  ففـــــي، للتيـــــارات اإلســـــالمية التـــــي وصـــــلت إل

                                                             
.)لبنان:الدار العربية للعلوم ( روافعها واستراتيجياتها2013-1995السياسة الخارجية لدولة قطر)جمال عبد اهلل،1

 131(،ا 2014ناشرون،
،المجلد  الجزاقرية لألمن والتنمية المجلةفؤاد ابركان،"السياسة الخارجية القطرية في اقليم مضطرب :االستثمار في القوة الناعمة".2
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عــــــن إنشــــــاء صــــــندوق بقيمــــــة مئــــــة مليــــــون دوالر  2012يتعلــــــق بــــــدعم االنتفاضــــــات العربيــــــة أعلنــــــت قطــــــر فــــــي 
 .ورية لتمويل نشاط المعارضة الس

ـــــاق علـــــى المعارضـــــة الســـــورية بلـــــ  ثـــــالث             وتشـــــير تقـــــديرات تنســـــب للحكومـــــة القطريـــــة أن حجـــــم اإلنف
ــــــي  ــــــارات دوالر ف ــــــون دوالر  400وأنفقــــــت مــــــا يقــــــرب  2014ملي الجهــــــود العســــــكرية ل طاحــــــة بنظــــــام  لــــــدعمملي

شــــــط فــــــي مجريــــــات القــــــذافي ، ممــــــا جعــــــل نفــــــوذا كبيــــــرا علــــــى فصــــــائل المعارضــــــة وأعطاهــــــا حضــــــورا كفاعــــــل ن
عملــــت قطــــر علــــى تعظــــيم نفوذهــــا فــــي الملــــف الفلســــطيني مــــن خــــالل مســــاهماتها  كمــــا، الصـــرا  فــــي هــــذه الــــدول

ــــــي  ــــــى قطــــــا  غــــــزة ف ــــــة ، وهــــــذا خصوصــــــا بعــــــد ســــــيطرة حركــــــة حمــــــاس عل ، حيــــــث تعهــــــدت فــــــي 2006المالي
تعــــــــر  بتقـــــــديم مليــــــــار دوالر كمســـــــاعدات إلعــــــــادة اإلعمـــــــار موجهــــــــة لـــــــدعم التعلــــــــيم والصـــــــحة الــــــــذي  2014

 .1المتكررة ائيليةلتدمير واسع بعد الهجمات اإلسر 

 :االستثمارات القطرية في كل من بريطانيا و فرنسا و ألمانيا أهم

بريطانيـــــــا: تشـــــــير التقـــــــديرات إلـــــــى أن القيمـــــــة اإلجماليـــــــة لالســـــــتثمارات القطريـــــــة فـــــــي بريطانيـــــــا تبلـــــــ  - أ        
ـــــــك جهـــــــاز قطـــــــر لالســـــــتثمار  55مليـــــــار جنيـــــــه إســـــــترليني ) 40نحـــــــو  ـــــــا  879مليـــــــار دوالر(، ويمل عقـــــــارا تجاري

ـــــى مســـــاحات تجاريـــــة تقـــــ  26 بر وســـــكنيا فـــــي لنـــــدن بحســـــب مســـــح أجرتـــــه شـــــركة "داتشـــــا" لألبحـــــاث العقاريـــــة عل
مليـــــار جنيـــــه إســـــترليني ( و بنـــــك بــــــاركليز  1.5مليـــــون قـــــدم مربـــــع ، و تســـــتحوذ قطـــــر علـــــى متـــــاجر هـــــارودز )

بالمائــــــة مــــــن بــــــر  شــــــارد احــــــد أطــــــول  95مليــــــار دوالر و  3.4أســــــهما بقيمــــــة  لالســــــتثمار2)يملــــــك جهــــــاز قطــــــر
العجـــــوز ، فضـــــال عـــــن القريـــــة االولمبيـــــة وعـــــددا مـــــن اكبـــــر الفنـــــادق و العقـــــارات فـــــي  القـــــارةاب فيناطحـــــات الســـــح

 3بريطانيا مثل سافوي ، و انتركونتننتال ، و كالريدجز

ــــــي فرنســــــا و مــــــن اهــــــم هــــــذه االســــــتثمارات: نجــــــد شــــــراء  ضــــــاعف :فرنســــــا-ب         ــــــون اســــــتثماراتهم ف القطري
ــــان الكبــــرى و مجموعــــة لوتــــانور للصــــ ناعات الجلديــــة و حصصــــا فــــي مجموعــــة مدرجــــة فــــي قطــــر متــــاجر لوبرانت

بالمائــــــة ( و فينســــــي  12.8بالمائــــــة( و الغــــــاردير ) 3بالمائــــــة ( و فيفنــــــدي ) 3مثــــــل توتــــــال ) 40بورصــــــة كــــــاك 
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بالمائـــــــة ( ، كمـــــــا اســـــــتثمرت قطـــــــر فـــــــي النـــــــوادي الرياضـــــــية مثـــــــل نـــــــادي  5( و فيوليـــــــا البيئيـــــــة ) لمائـــــــةبا 5.5)
ــــا ــــدم و ن ــــى الفرنســــية بــــاريس ســــان جيرمــــان لكــــرة الق ــــد و قســــم مــــن حقــــوق دوري الدرجــــة األول ــــاريس لكــــرة الي دي ب

 . 1لمجموعة تلفزيون الجزيرة 2016حتى عام 

مليــــــــار  25تســــــــتثمر الدولــــــــة القطريــــــــة فــــــــي الشــــــــركات األلمانيــــــــة العمالقــــــــة أكثــــــــر مــــــــن  و: ألمانيــــــــا -         
ذا أضــــفنا إليهــــا االســــتثمارات القطريــــة الخاصــــة فــــ ن المبلــــ  يزيــــ د علــــى ذلــــك بعــــدة مليــــارات، و قــــد وعــــد يــــورو، وا 

ــــــف العــــــام الماضــــــي بضــــــ   ــــــى بــــــرلين خري ــــــر قطــــــر خــــــالل زيارتــــــه إل ــــــي الشــــــركات  10أمي ــــــارات إضــــــافية ف ملي
ـــــة،األلما ـــــر مســـــتثمر عربـــــي و شـــــرق أوســـــطي فـــــي ألمانيـــــا  ني و مـــــن شـــــ ن ذلـــــك أن يجعـــــل الدولـــــة الصـــــغيرة اكب

أورو غالبيتهــــا فــــي شــــركة دايملــــر التــــي تنــــتا  مليــــار 27متقدمــــة علــــى الكويــــت التــــي تســــتثمر بمــــا قيمتــــه حــــوالي 
 .2سيارات مرسيدس الشهيرة

 أزمة الحصار الخليجي على دولة قطر-د

ــــدما          ــــديم حــــول  عن ــــل هــــذا اســــتئنافا لصــــرا  ق ــــل أســــبوعين، مث ــــى قطــــر قب ــــة اإلعالميــــة عل انطلقــــت الحمل
دور قطــــــر و مواقفهـــــــا و سياســــــتها الخارجيـــــــة لــــــم تســـــــمح الظــــــروف الســـــــابقة بحســــــمه، علمـــــــا أن قطــــــر التزمـــــــت 

ـــــيمن و  ـــــيا العربيـــــة فـــــي أكثـــــر القضـــــايا اإلقليميـــــة أهميـــــة فـــــي ســـــورية و ال ـــــدول الخل ـــــالمواقـــــف الموحـــــدة ل  فالموق
ــــــد ترامــــــب رئيســــــا للواليــــــات المتحــــــدة ، اســــــتعادت  ــــــى اإلرهــــــاب،  و مــــــع انتخــــــاب دونال مــــــن إيــــــران و الحــــــرب عل
الســــعودية و اإلمـــــارات الثقـــــة بـــــالنفس، و نشـــــ  تحــــالف بـــــين ولـــــي عهـــــد أبـــــو ظبــــي و ولـــــي العهـــــد فـــــي الســـــعودية، 

 .ألسباب داخلية و خارجية و عادت القيادتان إلى سياستهما الهجومية

ـــــي و            ـــــى قمـــــة الريـــــا  الت ـــــدة، ال ـــــي وســـــائل إعـــــالم غربيـــــة و أميركيـــــة عدي بـــــدأت بالتعبئـــــة ضـــــد قطـــــر ف
قـــــدمت مؤشـــــرات علـــــى وجـــــود أزمـــــة مكبوتـــــة فـــــي العالقـــــات مـــــع قطـــــر، كـــــان أبرزهـــــا محاولـــــة تهمـــــي  الحضـــــور 
ــــــــــى الحضــــــــــور اإلمــــــــــاراتي و  ــــــــــس التعــــــــــاون و األردن ، فــــــــــي مقابــــــــــل التركيــــــــــز عل القطــــــــــري وبعــــــــــ  دول مجل

ــــــل أ ــــــا ، بــــــدا أن  طلــــــقن تنالمصــــــري، قب ــــــام قمــــــة الري ــــــط علــــــى اختت ــــــومين فق هجمــــــة إعالميــــــة شرســــــة بعــــــد ي
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الهجـــــوم اإلعالمـــــي اإلمـــــاراتي و الســـــعودي غيـــــر مبـــــال بـــــالنفي القطـــــري لروايـــــة تصـــــريحات أميـــــر قطـــــر، و علـــــى 
الـــــرغم مــــــن قيـــــام دول مختلفــــــة ب بالغهمــــــا أنـــــه جــــــرت فعــــــال قرصـــــنة وكالــــــة األنبــــــاء القطريـــــة، اســــــتمرت الحملــــــة 

ــــك أن االســــتهداف اإلعالمــــي   علــــىئيــــة الدعا الدوحــــة؛ مــــا يعــــزز الظــــن ب نهــــا حملــــة مخططــــة مســــبقا مــــا يؤيــــد ذل
ـــــر الخارجيـــــة القطـــــري أنـــــه "فـــــي  ـــــي واشـــــنطن المـــــدعوم إماراتيـــــا كـــــان ســـــابقا علـــــى القرصـــــنة، و قـــــد الحـــــظ وزي ف

  .مقال تستهدف قطر 13األسابيع الخمس الماضية قبل فبركة تصريحات  األمير ظهر 

ـــــوم ال            ـــــي ي ـــــاك مـــــؤتمر يتحـــــدث عـــــن قطـــــر هجـــــومف ـــــى قطـــــر  أخـــــذت، كـــــان هن الهجمـــــة اإلعالميـــــة عل
ـــــة عنـــــد  ـــــف الحمل ـــــات األزمـــــات؛ إذ لـــــم تتوق ـــــي الخليجـــــي فـــــي أوق ـــــي التعامـــــل البين ـــــد  غيـــــر مـــــ لوف ف شـــــكال جدي
 فبركـــــة أخبـــــار وتلفيقهـــــا ضـــــد قطـــــر وسياســـــاتها الخارجيـــــة، بـــــل وصـــــلت حـــــد توجيـــــه الشـــــتائم لألســـــرة الحاكمـــــة، و

الخليجيـــــــة تتركـــــــز علـــــــى قضـــــــايا و  لخالفـــــــاتهـــــــذا تطـــــــور غيـــــــر مســـــــبوق فـــــــي الخلـــــــيا، ففـــــــي الســـــــابق كانـــــــت ا
ــــي شــــرعية  ــــاب واســــعا أمــــام الطعــــن ف ــــار هــــذا األمــــر يفــــتح الب ــــب تنــــاول األســــر الحاكمــــة، باعتب سياســــات، و تتجن

األخيــــر، و مـــــا  الخليجــــي اإلعالمــــي1العــــائالت الحاكمــــة التــــي تقــــوم عليهـــــا أنظمــــة الخلــــيا كلهــــا،  اتخــــذ الهجـــــوم
اســـــتتبعه مـــــن قطـــــع للعالقــــــات الدبلوماســـــية، مـــــن سياســــــة قطـــــر الخارجيـــــة ركيــــــزة أساســـــية لتحقيـــــق أغراضــــــه، و 
ــــــران، و زعزعــــــة اســــــتقرار دول  ــــــة عالقاتهــــــا مــــــع إي ــــــدعم اإلرهــــــاب، و تنمي ــــــى رأســــــها اتهامــــــات لقطــــــر ب جــــــاء عل

حليــــل موضــــوعي فقطــــر هـــــي أمــــام أي ت بســــهولةمجلــــس التعــــاون، إلــــى غيــــر ذلــــك مــــن االتهامــــات التـــــي تســــقط 
  .ليف فعال في الحرب على اإلرهابح

ــــــى هــــــام  قمــــــة              ــــــ مير قطــــــر عل ــــــد ترامــــــب خــــــالل لقائــــــه ب ــــــرئيس األميركــــــي دونال وهــــــذا مــــــا أكــــــده ال
الريـــا ، أمـــا فيمـــا يتصـــل بالعالقـــة مـــع إيـــران، فمـــن نافـــل القـــول إن قطـــر دفعـــت أكبـــر األثمـــان بـــين كـــل الـــدول 

عالقتهـــــا بـــــ يران بســـــبب األزمـــــة الســـــورية، لـــــيس علـــــى شـــــكل اختطـــــاف مـــــواطنين لهـــــا و  ورالخليجيـــــة نتيجـــــة تـــــده
احتجـــــازهم و ابتزازهـــــا سياســـــيا وماليـــــا ،كمـــــا حصـــــل فـــــي أزمـــــة اختطـــــاف المـــــواطنين القطـــــريين فـــــي العـــــراق، بـــــل 
ــــــذلك، فــــــي حــــــين حققــــــت اإلمــــــارات أعلــــــى العوائــــــد نتيجــــــة  اســــــتمرت فــــــي دفــــــع أثمــــــان سياســــــية كبيــــــرة نتيجــــــة ل

ــــة مــــن حجــــم التبــــادل  80قتصــــادية المتناميــــة مــــع إيــــران حيــــث تمثــــل اإلمــــارات مــــا نســــبته عالقاتهــــا اال فــــي المائ
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 03التجـــــاري الخليجـــــي  مـــــع إيـــــران، و تمثـــــل المنفـــــذ األهـــــم لتجـــــارة الترانزيـــــت اإليرانيـــــة، و فـــــي لقـــــاء جـــــرى قبـــــل 
   . ناعوام ، وجمع أعضاء الوفد التجاري اإلماراتي بغرفة التجارة اإليرانية في طهرا

ــــادل  ــــي فيــــا  أن اإلحصــــاءات الرســــمية تشــــير إلــــى أن حجــــم التب ــــدى أبــــو ظبــــي محمــــد عل صــــر  ســــفير إيــــران ل
مليــــــار دوالر فــــــي  17.8،و نحــــــو  2013مليــــــار دوالر فــــــي عــــــام  15.7التجــــــاري بــــــين إيــــــران و اإلمــــــارات بلــــــ  

ـــــــار فـــــــي عـــــــام  20، و 2011مليـــــــار  فـــــــي عـــــــام  23، و 2012عـــــــام  شـــــــهد  2014عـــــــام  . لكـــــــن  2010ملي
ـــــادل التجـــــاري بـــــين البلـــــدين وأصـــــبحت و اإلمـــــارات أكبـــــر الـــــدول المصـــــدرة إليـــــران؛ إذ  ـــــزة كبيـــــرة فـــــي حجـــــم التب قف

مليـــــار  41.620فـــــي المائـــــة مـــــن مجمـــــو  الـــــواردات اإليرانيـــــة، و بلـــــ  حجـــــم التبـــــادالت  27شـــــكلت مـــــا نســـــبته 
ــــــــواردات  19.639دوالر ) حجــــــــم الصــــــــادرات  ــــــــارا و حجــــــــم ال ــــــــت اإلمــــــــارات أهــــــــم م  21.981ملي ــــــــارا) و كان لي

الــــدول المصــــدرة للبضــــائع إلــــى إيــــران و تــــ تي بعــــدها الصــــين، فالهنــــد، و كوريــــا الجنوبيــــة، ثــــم تركيــــا. ومــــع ذلــــك، 
تحــــــتفظ اإلمــــــارات بالخطــــــاب السياســــــي األكثــــــر تصــــــعيدا ضــــــد إيــــــران، و فيمــــــا يتعلــــــق بــــــاإلخوان المســــــلمين فقــــــد 

ال تـــــرى فـــــيهم تنظيمـــــا إرهابيـــــا، و ذلـــــك  هـــــالـــــف معهـــــم، ولكنأعلنـــــت قطـــــر أنهـــــا لـــــم تـــــدعمهم و ال  تـــــدعمهم وتخت
تنظيمـــــــا إرهابيـــــــا، و ثانيهمـــــــا أن هـــــــذا التوســـــــع فـــــــي اســـــــتخدم اإلرهـــــــاب و وســـــــم  ليســـــــوا1لســـــــببين: أولهمـــــــا أنهـــــــم 

الخصـــــوم السياســـــيين بـــــه  يضـــــر بالمعركـــــة ضـــــد التنظيمـــــات اإلرهابيـــــة فعـــــال، أمـــــا فيمـــــا يتصـــــل بنشـــــر شـــــائعات 
عم تفنــــــدها مشــــــاركة قطـــــر القويــــــة فـــــي الحــــــرب علـــــى   اإلرهــــــاب، و مكافحــــــة تمويـــــل قطــــــر اإلرهـــــاب، فهــــــي مـــــزا

ـــــه، عل ـــــق بحركـــــة حمـــــاس،  مـــــاتمويل ـــــب المتعل ـــــي هـــــذا الشـــــ ن إال المطل ـــــثالث ف ـــــدول ال ـــــق مـــــن زعـــــم ال ـــــم يب ـــــه ل أن
ـــــي واشـــــنطن، وهـــــي نفســـــها  ـــــت الســـــعودية و مـــــا زالـــــت محـــــل اتهـــــام مـــــن طـــــرف دوائـــــر ف فضـــــال عـــــن ذلـــــك، كان

اليـــــوم فيمـــــا يتصـــــل بمـــــزاعم تمويـــــل اإلرهـــــاب و دعمـــــه، و التـــــي تمكنـــــت فـــــي الـــــدوائر التـــــي تحـــــر  علـــــى قطـــــر 
مــــن تمريــــر قــــانون "جاســــتا" الــــذي اســــتهدف مقاضــــاة الســــعودية بــــزعم مســــؤوليتها عــــن هجمــــات  ضــــيةالســــنة الما
 .    2001سبتمبر 

 

 الفصل األول خالصة

ـــــة قطـــــر تطـــــورت فـــــي الســـــنوات  وكخالصـــــة األخيـــــرة، وهـــــذا كـــــان لهـــــذا الفصـــــل نجـــــد أن السياســـــة الخارجيـــــة لدول
مرهـــــون بتوظيفهـــــا للقـــــوة الناعمـــــة ؛ حيـــــث نقصـــــد بهـــــذه األخيـــــرة القـــــدرة علـــــى الجـــــذب والضـــــم دون اإلكـــــراه، كمـــــا 
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ـــــرأي االجتمـــــاعي والعـــــام وتغييـــــره مـــــن خـــــالل ق ـــــى ال اقـــــل شـــــفافية  نـــــواتتـــــم اســـــتخدام هـــــذا المصـــــطلح للتـــــ ثير عل
وأدوات القـــــوة الناعمــــــة تتمثـــــل فــــــي  األداة  نســـــبيا والضـــــغط مــــــن خـــــالل المنظمــــــات السياســـــية وغيـــــر السياســــــية، 

ـــــنفط والغـــــاز وخاصـــــة الغـــــاز  ـــــة فـــــي قطـــــاعي ال ـــــى أدوات الطاق اإلعالميـــــة )قنـــــاة الجزيـــــرة أنموذجـــــا( ،باإلضـــــافة إل
ـــــي  المجـــــالالطبيعـــــي المســـــال ، أيضـــــا نجـــــد المســـــاعدات الماليـــــة وخاصـــــة فـــــي  االســـــتثماري مثـــــل االســـــتثمارات ف

ـــــق  ـــــي فـــــي تحقي بريطانيـــــا و فرنســـــا وألمانيـــــا  ،كمـــــا أن ثوابـــــت السياســـــة الخارجيـــــة لعبـــــت دور مهـــــم وهـــــذا مـــــا تجل
ـــــة  ـــــى دور المحـــــددات القطري ـــــق ، كمـــــا تجـــــدر اإلشـــــارة إل ـــــت يعـــــزز شـــــرعية الهـــــدف المحق ـــــدأ الثاب أهـــــدافها ، فالمب

ــــــــل المحــــــــد ــــــــة مث ــــــــة فــــــــي تحقيــــــــق رســــــــم سياســــــــتها الخارجي ــــــــة والجغرافي دات السياســــــــية واالقتصــــــــادية و الديمغرافي
والسياســـــــية والتاريخيـــــــة،   كمـــــــا لعبـــــــت المؤسســـــــات الرســـــــمية فـــــــي قطـــــــر دور كبيـــــــر فـــــــي اتخـــــــاذ القـــــــرارات فـــــــي 
ـــــوزراء ، ومجلـــــس القضـــــاء ، والســـــلطات الرســـــمية  ـــــديوان األميـــــري ،ومجلـــــس ال السياســـــة الخارجيـــــة لقطـــــر مثـــــل ال

ـــــوة الناعمـــــة ال لطةكالســـــلطة التشـــــريعية والســـــ ـــــت الق ـــــة قطـــــر وظف ـــــة و الســـــلطة القضـــــائية .كمـــــا نجـــــد أن دول تنفيذي
ــــــي و  ــــــع العرب ــــــورات الربي ــــــي ث ــــــدور القطــــــري ف ــــــي ال ــــــى ف ــــــة وهــــــذا مــــــا تجل ــــــي سياســــــتها الخارجي بشــــــكل صــــــريح ف

 .عالقاتها مع الغرب و القوى الغربية وهذا ما سنتناوله في الفصل 
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  اصننننننن  فننننننني  نننننننل لينننننننا  كايننننننن  ل ننننننن  ل الكاننننننن   –يمكنننننننع لمسننننننناار ال يا ننننننن  ال ا  يننننننن  ال  ايننننننن         
أع ي  ننننن  ا لننننن م الننننن    المسذايننننن   المننننن ث  الننننن   ل اسننننن   –مصننننن  تنننننع السننننناثي  فننننني م  ينننننا  ا  ننننن ا  

 ماذالنننننن  س  يننننننن    لننننننن  يمننننننن  ت ننننننق الم نننننننس   اطي يمننننننني  الننننننن  لي   الم ي نننننن  السننننننني   نننننننم  ا نننننننا يمننننننن  
 يا نننننس ا ال ا  يننننن  فننننني لننننن و  لاس نننننا فننننني سماينننننس أ  ا  ال ننننن   الناتمننننن     انس ا  نننننا ل يا ننننن   ا  يننننن  

م ننننن  انننننيع تننننن   منننننع المسنايلنننننا  اصننننن     الننننن     فا  نننننا ت نننننق  ننننناك  س الفنننننا  م  ننننن        نننننا  
انننننننيع  اع سننننننني اطت نننننننا   ارس ننننننناش   ل ننننننن  سلنننننننات   لننننننن   يمننننننن  فننننننني ال ننننننناع ال  اننننننني    أصنننننننا   
م  ننننن    فننننني كنننننل منا نننننا  س  يانننننا   اينننننش منننننا يمينننننذ ال يا ننننن  ال ا  يننننن  ال م يننننن  انس نننننا   سماينننننس مانننننا   

 السننننننني سسمثنننننننل فننننننني ا   ا  اطتقميننننننن   ال ا  ما ننننننني   اريسصنننننننا ي   ال  نننننننك ي     أ  ا  ال ننننننن   الناتمننننننن 
  نننننن كذ يننننننا ت نننننق     ال يا ننننن  ال ا  يننننن  ال م يننننن  فننننني  نننننل ا ذمنننننا  ال  ايننننن    اصننننن  السننننني  ننننن ث  
فنننني  نننن  يا  ليايننننا أيلننننا ال لنننني  الف  ننننميني   ااطلنننناف  فلننننق ف الينننن  ال نننن   الناتمنننن   كيفينننن  س ام  ننننا مننننر 

فنننن ي ت ي ننننا مننننع ياننننل   ل ال  ننننيط  ااطلنننناف  فلننننق     يمنننن  مننننر كانننن   النننن  ل  ينننن ا ال صننننا  النننن   
 . ما سش تع م يس س  ي  أ  ا  ال    الناتم 
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 المبحث األول: القوة الناعمة كمحرك للسياسة الخارجية القطرية في العالم العربي

  اصننننن  ت نننننق الم نننننس   ال  اننننني اننننن ذ     ال يا ننننن  ال ا  يننننن  ال م يننننن  ت نننننق الم نننننس   الننننن  لي         
ال  اينننن  مثننننل  ا ذمننننا  ينننن ا مننننا س  ننننق ا ننننكل  الننننس فنننني السنننن  ل اا ننننش ال  ننننام  فنننني  ننننل    اط ننننقمي

ااطلننننناف  فلنننننق     ال ننننن   الناتمننننن  ال م يننننن  فننننني       يمننننن  فننننني ا ذمننننن  ال يايننننن   الف  نننننميني   ال ننننن  ي 
  . الس امل مر ال صا  ال   ف ي ت ي ا مع م     ل ال  يط

 لب األول: األزمات العربيةالمط

 دور الوساطة القطرية في األزمة الليبية:-أ

انننننن ذ النننننن    ال منننننن   فنننننني ال نننننن ار ال يانننننني  تننننننن ما  ف نننننن  ينننننن    اطمننننننا     ل م  نننننن  الس ننننننا ع         
ال  ي نننني رس  نننننا  م يفنننننا ثااسنننننا مننننع ا ذمننننن  ال يايننننن   ا نننننل  ام ننننن  النننن  ل ال  ايننننن  اس  ينننننس تلننننن ي  لياينننننا  

يننننن ا  تنننننع م  ننننن  ا منننننع فلنننننق فننننن ي منم ننننن    ننننن  ميننننن اع   نننننمس ل  ننننن   نننننمال  ممنننننا  ننننن  ل فصننننن ا 
ا م  نننني االسنننن  ل لنننن  ن نننناش م منننن  ال نننن افي   اسلننننس     يمنننن  فنننني ال ينننن   فلننننق  اننننن  الم ا لنننن  

 .1في ليايا  ا  ما أ     س ا ا ا مر الم ا ا  ا     أم  ي   س الف ا مر     الناس 

 يننننن  اتساننننن  الم   نننننيع أع يمننننن  كانننننن  أ ل   لننننن  ت ايننننن  أت نننننن  أع ال ننننن افي لنننننش ي ننننن  يمثنننننل ال ننننن تي   
 ننننا ك  فنننني فنننن ي ال  نننن  ال نننن   ت ننننق ليايننننا  كمننننا اتس فنننن  اننننالم    ارنس ننننالي ممننننثق كمننننا فنننني ليايننننا 

فنننني ا سمنننناا  ذ او ال ا  ينننن  ال نننن   النننن   م نننن    ينننن  كنننناع ل ننننا     اننننا ذ   نننن تيا   ينننن ا ل  نننن   ال يانننني
 يننننن  مالننننن   عننننني  الننننن ذ او ال مننننن   الم سمنننننر    ا  م  ننننن  ا منننننع افننننن ي   ننننن   ننننن   ت نننننق لياينننننال ننننن

الننننن  لي االم نننننايم  فننننني س  يننننن  ال ننننن   ال ياننننني   ننننن ل م نننننال  س ننننن يس أ  تننننن ش س ننننن يس الم ا لننننن  فننننني 

                                                             
(   ص 2012 ) 58  ت    دراسات شرق اوسطيةا    اي  لألذم  ال ياي  أثناو الث   "  -ك يش مص  م  "اط ا   ا م يكي  1
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ليايننننا  ف نننن  تانننن   عنننني  النننن ذ او ال منننن   تننننع  لننننر ااننننن  مننننع الماي نننني أع نمكننننع ال نننن   ال يانننني مننننع أع 
 1 ي افر تع نف  .

س نننن  ليايننننا ال اي نننن  ت ننننق الا نننن  المس  ننننم أ نننن  أيننننش منننن     النننننفم  ال نننناذ الماي نننني فلننننق أ   اننننا          
السنننني سصنننن   يمنننن  فلي ننننا ال نننناذ الم ننننال ا نننن ا تانننن  ال ننننفع   االسننننالي ي نننن  س يينننن  الن نننناش ال يانننني مك نننناا 

منننننسقر  اتننننن ا لسننننن لي يمننننن   صنننننس ا ا    ايننننن  منننننع ال ننننناذ   ف صننننن  ل مننننن  كننننني س نننننا ر اف اليننننن  فننننني ا
نصنننننني  اال نننننن كا  النفمينننننن   ال اذينننننن  ال ياينننننن   نننننن ياع مننننننر ف ن ننننننا  ايماليننننننا  م ننننننسثم   فنننننني  لننننننر ت اعننننننن  
ا نننننسثما يا ال يا ننننني  ال  نننننك    المنننننالي فننننني ف ننننن ام ن ننننناش ال ننننن افي   ا ننننن   صننننن ل الم  ننننن  ارنس نننننالي 

 ننننان   فلننننق  نننن   ال كننننش فنننني ليايننننا انننن أ  ال ك منننن  ال م ينننن  سس ينننن  السمنننن  ا   ننننان ا  نننناع النننن  ل السنننني 
 اننننننن أ  يمننننننن   مننننننن ا  طن نننننننا  س نننننننر   الم  ننننننن  ارنس نننننننالي فلننننننناف  لمساا ننننننن  م نننننننا ي  ا  ا نننننننسثما اس ا

الم نننن  تا  ت ننننق أمننننل مذينننن  مننننع ار ننننسثما ا  فنننني ليايننننا   فنننني  ننننياس الس  نننن  ال منننن   ار ننننسثما   فنننني 
ساننننا  أع اات  ليايننننا يس يننننر الم   نننن ع انننناع س ننننسفي  الاننننن ر  ال نننن كا  ال م ينننن  مننننع ار ننننسثما ا  فنننني ليايننننا

م يننننن ع  136انننننيع أكانننن  الننننن  ل المصننننن    ل ننننننفم فننننني ال ننننالش ا نسنننننا  يصنننننل فلنننننق  12الم ساننننن   ليايننننا س سنننننل
   2مع ف مالي اطنسا  ال المي. 2ا ميل ي ميا أ  ما ي  ل%

  فيمننننننا يس  نننننننس االم نننننننات ا  اريسصننننننا ي   الماليننننننن  السننننننني يننننننن مس ا يمنننننن  ل ياينننننننا  أ نننننننا   عننننننني           
 500فلننننننق  400مننننننع  2011 منننننناي   ينننننن م  م ننننننات ا  فلننننننق ليايننننننا  سننننننق النننننن ذ او ال منننننن   انننننناع يمنننننن

  تننننن  اس ننننن يش مث  نننننا ل  ننننن  ع اطن ننننناني   لننننني  ال  نننننك ي    ا ننننن  س ميننننن  ا  صننننن   ال يايننننن    م يننننن ع   ر 
 المصننننات  ال ان نينننن  فنننني ايننننر النننننفم ال يانننني لننننش يكننننع لنننن   الم  نننن  ارنس ننننالي مننننال كننننا  لنننن فر م ساننننا  

تننننن ما أ نننن   يمنننن  تا لنننن  س نننن يس   الم ت منننن  مثننننل ال اننننذ  ال نننناذ  لي ينننناال يايننننيع  ر س مينننن  ال نننن ر 

                                                             
ال ا  ي  ال م ي  س ا  ا  اع ال  ار ال  اي  ال لي  الف  ميني  " )م ك   ما ي س  في م م    مي  ال نسي ي   "ال يا   1

 .103(   ص 2013ال ا  ما ي   ال قيا  ال  لي   اكا يمي  ال  ا ا  ال  يا   ام   اريصق  
 م يا ا  ".مس ف  ت ق ال اام 10تا  ال اي  م م   "ار سثما ا  ال م ي  في ليايا س ا   2

http://www.zawya.com/ar/story/zawya    23:20ت ق ال ات   20/03/2022اسا يخ 
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م يننننن ع   ر  منننننع ال اعننننن ا  تنننننع  100م يننننن ع ا مينننننل منننننع الننننننفم ل  نننننا  الم  ننننن  ارنس نننننالي  س  نننننس 
 1ي ا الم يس.

اتسمننننننن   يمننننننن  فننننننني  يا نننننننس ا ال ا  يننننننن  ال اتمننننننن  ل  ننننننن ار  سنننننننق فسننننننن   ي ياننننننن   ت نننننننق الننننننن تش          
 ت نننننق الننننن تش اطتقمننننني منننننع  نننننقل يننننننا  ال ذيننننن     يننننن  اتسمننننن   ت نننننق س كينننننذ المنننننالي  ال   ي نننننسي  

فتقمنننني لننننش ي نننناس لننننن  مثيننننل ت ننننق ال نننن ار ال ياننننني لننننش يسنننن ر أ  سفصننننيل فر   ننننن م ت ينننن  اللنننن و تاننننن  
يننننننننا  ال ذيننننننن   الساا ننننننن  ل  ك مننننننن  ال م يننننننن  اا ننننننن    س نننننننا ذ كثيننننننن ا مانننننننا   ال منننننننل الصننننننن في الم نننننننس ل 

   س ننننن ي ا  ننننن ا   السمننننن  ا  فننننني لياينننننا ف  ننننن   انننننل كانننننن  س  ننننن   لنننننش سكنننننع يننننننا  ال ذيننننن   الم ايننننن 
أيلنننننناع ل نننننن    ال منننننن   ال ننننننا ش    لننننننر تانننننن    ننننننل ال ذينننننن    مننننننع   اع ننننننا يمنننننن  لنننننني  ف ننننننم كم ننننننان يع 
ل  نننن ار اننننل كقتاننننيع فننننات يع فننننني فن ا نننن   فا نننن  أ ننننا ا مننننع ا ايننننن  ال نننن ار ال يانننني انننن أ  ال ذينننن   فننننني 

ا   الم ا لننننننيع انننننن ر مننننننع ال  ننننننش ال يانننننني ا  لنننننن  ممننننننا ي نننننن  ا ننننننس  اش ال  ننننننش ال يانننننني ال نننننن يش النننننن   ا سنننننن
    ننننننا صنننننن ي ا تننننننع الس مينننننن  المس اذننننننن   ثننننننش اذ ا  ينننننن ا ال  نننننن  اطتقمنننننني ا نننننن  م ننننننا ك  يمنننننن  مننننننر 

 2تم يا  الناس  في ليايا. 

 تمنننننن  يمنننننن  ال نننننن ار فنننننني المنم نننننن  ال  اينننننن  مننننننن  ا ايسنننننن    انس منننننن  مننننننع أ او أ  ا  ال  ننننننام           
تنننننننن ما لننننننن م  يمننننننن  ااتساا ينننننننا الننننننن عي   2011  يننننننن    س  نننننننق  لنننننننر فننننننني منننننننا    فلنننننننق أ او أ  ا 

الننننن     ل ام ننننن  الننننن  ل ال  ايننننن   لسانننننني يننننن ا  ي ينننننذ السننننن  ل ال  نننننك   فننننني لياينننننا   يننننن  أ  ننننن   يمننننن  
 تيننننناع منننننا ا ننننن    يننننن  س ا ال اسيننننن   لننننن لر س الفننننن  منننننر   ل أ ننننن   لسم يننننن  مصنننننال  ا فننننني لياينننننا  ت نننننق 

ألننننننننن  ت نننننننننك    أع س  ننننننننن     ا ت نننننننننك ياع فننننننننني المنم ننننننننن  أ   12ا اتسانننننننننا  أع يننننننننن ا  م ننننننننن    ي ام ننننننننن
 ا  يننننا   ل نننن  ان ننننن ام الننننناس  فننننني ليايننننا    ا كايننننن ا فنننني س  يننننن  المم  ننننا  ال م يننننن   السنننني ا نننننس  م  

 3  ل م   ي  اس ا ال  ك ي  ينار. 

                                                             
 . 107م م    مي  ال نسي ي   م  ر  ااس   ص 1
 . 154ص من   ا م  ذكي   ا    م  ر  ااس   2
 .مصمفق ال اا   "يم  : ا قش كاي    ي  ا  م      " م  ر  ااس3
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  اننننالن   فلننننق ال لننننر فنننني ليايننننا يانننن   أع م ننننا   السنننن  ل ال منننن   كاننننن   النننن    كنننناع النننن تش        
ال مننننن   يننننن    ننننن  الذا يننننن  فننننني  ننننن  م ال ننننن افي   يننننن    ال ننننن   ال ياننننني نف ننننن  يننننن ا الننننن    ففننننني الا ايننننن  
ُم عننننن   ننننن ا ا  مينننننا يع لياينننننا اقفسنننننا  كسننننن  ت ي نننننا  " نننننك ا يمننننن "   اصننننن  أع يمننننن  سصننننن    س ننننن ر 

 1ال ام   ال  اي  ل ت   ا مش المس    فلق ف ي منم           في ليايا

اال ننننننقم  الم نننننن ا     ف ننننننا لس  ينننننن  ن نننننن س   كالنننننن  "  يسنننننن ذ" ينننننن م  يمنننننن    تمنننننن  الم ا لنننننن          
م يننننن ع   ر  كننننن تش منننننالي ل م  ننننن  الننننن مني  انننننل فن نننننا  تننننن   "النننننناس " اس منننننل  نننننذو  400أكثننننن  منننننع 

منننع الننن تش المنننالي فننني  الننن  انننن را  ننن   فننني لياينننا   لكنننع سا ننن ل ال لنننر فننني م   ننن  ا ننن  ال ننن ار  فننني 
تانننن  المننننن ش ال نننن  ا مننننيع ال نننناش ل من منننن  ال  اينننن  ل  نننن س اطن نننناع " فع ف ننننا   فلننننق ينننن ا السنننن  ل  ي نننن ل 

مننننا يننننذتط كثينننن ا مننننع ال يايننننيع أع ال نننن   أصنننن  ت ننننق تنننن ش السنننن  ل ا  نانننني  ف  نننن  نف نننن  س نننن   صنننناي  
يمننننن "  ألنننننا  تاننننن  المنننننن ش ال ننننن  "الم  ننننن  ارنس نننننالي ر  ننننن ل لننننن   ر يننننن    يمننننن  سسننننن  ل فننننني الكثيننننن  

 ام الم  نننن  ارنس ننننالي االكامننننل  انس ننننا  م  نننن    ينننن  مننننع ال اتنننن    مننننع ال نننن  ع   ي نننن  أع يننننسش ف نننن
 2ف م  س ا ر ي   ل اي  لسنفي  م ام   ل  ليايا ا  ي ف لات ا   ن ا  أمني ". 

ي س نننننن  ا نننننني الم اياننننننن ع أع ارنس ننننننا ا  ال نننننننا   السنننننني اننننننن أ  سسا نننننن   لننننننن  ال يا نننننن  ال م يننننننن           
س نسنننناعط م م  نننن  فنننني ليايننننا فنننني م   نننن  مننننا ا نننن  الصنننن اا تكنننن  ف فنننناس يمنننن  فنننني ا ننننس  اش    يننننا لس  ينننن

   مننننن   ن نننننص ال منننننس فننننني يننننن  اس ا ال ا  ما ننننني  ار س افيننننن   أيلننننناع مننننن     نننننش الس ننننن  يا  الم    نننننني  
فلننننننق  نننننن  كاينننننن   كمننننننا أع تنننننن  ي النننننن تش ال  ننننننك    ال  صنننننني السنننننني أف ذس ننننننا تم يننننننا  اس ننننننا  ال نننننن ا  

ينننننن  س  يانننننناع ت ننننننق نمنننننناس  ا ننننننر  ننننننقل م ا انننننن  ن نننننناش  المننننننالي ال م ينننننن   اطي يمينننننن   ال  لينننننن  السنننننني ر

                                                             
1 Mehdi lazar ,Qatar :quelle stratégie régionale ? de l’influence a la puissance, le 
20/03/2022 in http://www.diploweb.com/qatar-quelle-strategie-regionale.html 

  " مسن ف  ت نق م م       يم  ا     الث    الس ن ي  ..ثش  يم   ت ق ليايا  انس   اار نسيقو ت نق ال لني  الف  نميني2
 www.factjo.com/pages/print.aspx?id2008ال اام ارلكس  ني 
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ال ننننن افي  أصنننننا   أصننننن   ت نننننق يننننن   ال  نننننا  ال ا  يننننن   فننننني  نننننل الم   ننننن  السننننني أت اننننن  ال ننننن ار   
 1 ي ا لس ن   ال     ام    ارن ياذ  انس او الفاعذيع تن  س ذير ال ناعش ال يا ي . 

 دور الوساطة القطرية في األزمة السورية-ب

ا ايننننن  ا ذمننننن  فننننني  ننننن  يا كننننناع ل مننننن      ف نننننال فننننني ا  ننننن ا  ت نننننق م نننننس   ا سماتنننننا  منننننن          
تقم نننننا منننننع  نننننقل يننننننا  ال ذيننننن     ام ننننن  الننننن  ل ال  ايننننن  أ  منننننع  نننننقل  تم نننننا ال النننننس ل م ا لننننن   ا 
الم  ننننن ا  ت ننننننق ال يننننننا ا  ال  نننننمي  ال م ينننننن    تم نننننن  يمننننن  مننننننع  ننننننقل  عا نننننس ا ار ننننننسثناعي  لم  نننننن  

سانننننننق ينننننن ا ا   منننننن م أفكننننننا   اتمنننننن  ل  نننننن ار ال نننننن     كنننننناع    يننننننا الم سنننننن م ال ام نننننن  ال  اينننننن  ت ننننننق 
 .  2ا   ال ي ا   ف   قش ل   يا  ي  اا  ا  ايس ام يم  

فلننننق تننننع ا نننننسماتس ا ال نننن    مننننع ار سمننننناا اس صنننني  مننننع ال ام ننننن  ال  اينننن  اس نننن يش الننننن تش           
 . 3ر أع س تم ا ام اف   ت اي  المالي  ال يا ي  ال    سي ل م ا ل  ال   ي   سق س سمي

أكسننننننن ا   16اننننننن أ الس ننننننن ر ال مننننننن   منننننننع  نننننننقل ال ام ننننننن  ال  ايننننننن  اا سصننننننن ا  ايننننننناع اسنننننننا يخ           
  أيننننننش اننننننن   : ال يننننننن  الفنننننن    ل  نننننننن    س ننننننكيل ل ننننننن  ت ايننننننن   ذا ينننننن  ا عا ننننننن   عنننننني  م  ننننننن  2011

 نننننن  يمنننننن  ل  نننننننن   ذ او يمنننننن    ارسصننننننال مننننننر أمنننننن ا  الننننننننذاا ل  نننننن   نننننن ا   مننننننني   منننننننع  ننننننقل  عا
ال ذا يننننن  ال  ايننننن  المك فننننن  االس امنننننل منننننر ا ذمننننن   ننننناو  المانننننا    ال  ايننننن  لنننننس ك  ال  يننننن  ال م يننننن   ف ننننن  

ت انننني لمما  نننن  الكثينننن  مننننع اللنننن م ت ننننق الن نننناش  -أ   ننننا  ف منننناا -تم نننن  يمنننن  ت ننننق   ننننس ف منننناا
 ام نننن  النننن  ل ال نننن     سمثننننل ا اينننن  اس ميننننس م ننننا ك  ال فنننن   ال نننن  ي  ال  ننننمي  فنننني ا سماتننننا  م  نننن  

   الننننننق  ننننننيع 2011ننننننن فما   16ال  اينننننن    ميننننننر المن مننننننا   ا   ننننننذ  الساا نننننن  ل ننننننا اتساننننننا ا مننننننع ينننننن ش 
يينننناش  م ننننس االسنفينننن  الكامننننل لس  نننن اس ا السنننني  اف نننن  ت ي ننننا ام  نننن   منننن  ال مننننل ال  اينننن  ل ننننل ا ذمنننن  

س  ص منننننننع ال ننننننن    اسننننننن  أيننننننن   ال ام ننننننن  ال  ايننننننن  م م تننننننن  منننننننع اط ننننننن اوا  سننننننن 27ال ننننننن  ي    فننننننني 
                                                             

1
Kristian coates ulrichsen ,Qatar and the arabe Springs :Policy drivers and régional implications ,available at 

http://www.carnegieendowment.org/2014/09/24 
:الم كذ ال  اي لقا ا      ا    ال     ) االالم نحو الحرية محاولة في التاريخ الراهندرب تذمي ا ا       ي  :2

 .564( ص  2013ال يا ا   
 م م      م  ر  ااس .3
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ا   اننننننا  ايسصننننننا ي   ت ننننننق  نننننن  ي   كمننننننا سصننننننات    نننننن   ال مننننننا  ال يا نننننني ال  ننننننمي ال منننننن   لنننننن  
ن نننناش ا  نننن   مثننننال  لننننر م  لنننن  فع  فنننني  م ننننس الس ننننا ع مننننر  منننن  ال ننننقش ال  اينننن  ينننن  النننن    نننني    

 1فلق س  يل ا ذم   كما يام  يم  ا     في يا مع    يا 

   كنننننن    النننننن ت    2012ك    ننننننا  ي فنننننني  ننننننانفي   يانننننن  فلننننننق  نننننن  الممالانننننن  اسنننننن  ل ت نننننن        
 2نف  ا في  ما  أماش ا مش المس    في  اسما  مع نف  ال ن . 

 ي ننننن   س نننننال  يمننننن  منننننر "اط ننننن اع الم ننننن ميع" فننننني  ننننن  يا فلنننننق  نننننن ا    يننننن  مكننننن ع أ ا ننننني         
  "ل م  نننننن  النننننن مني ال نننننن    الم ننننننا ي" النننننن   سنننننن ايع ت ينننننن  يمنننننن  ط نننننن ام ن نننننناش ا ننننننا  ا  نننننن  النننننن 

ال منننن   النننن    -الس كنننني - يلنننن   فينننن اع   ينننني مصنننن    سنننن  ل فنننني فمننننا  السفننننايش الثقثنننني ال نننن    
  يننننن ا  س ننننن ق يمننننن  فننننني  نننننال ن ننننام س ييننننن  الن ننننناش ال ننننن     فلنننننق سم يننننن  أناننننن    2009سا نننن  منننننن  

ين نننننل ال ننننناذ الماي ننننني ال مننننن   منننننع ال  نننننيط تاننننن   ننننن  يا فلنننننق س كينننننا   من نننننا فلنننننق أ   انننننا   ع المننننن    
 .3ذ ال اعش س   ال يا   اطي اني امليس ي م

ل اننننننن  يمننننننن     ا أ ا نننننننيا فننننننني  تنننننننش الم م تنننننننا  الم ننننننن    ما ينننننننا االمنننننننال  ال نننننننقم   يننننننن           
أنف ننننن  يمننننن  منننننا يصنننننل فلنننننق ثقثننننن  م ينننننا    ر  ت نننننق  تنننننش الم ا لننننن  ال ننننن  ي  الم ننننن    ت نننننق مننننن   

يمنننن  كنننناع الننننذتيش ال  ينننن    كمننننا أع أمينننن   س اكثينننن  مننننا ي مسنننن  أ   ك منننن  أ نننن  ثننننق   ننننن ا   ينننن  يفنننن
فلنننننق سننننن  ل ت نننننك   ت اننننني ا ننننن     2012فننننني المنم ننننن    ا  ينننننا الننننن    تنننننا فننننني  يننننن  ماكننننن  ينننننناي  

فن نننننننناو ف اينننننننن  النننننننن ماو فنننننننني  نننننننن  يا   كنننننننن   النننننننن ت   نف نننننننن ا فنننننننني  مننننننننا  أمنننننننناش ا مننننننننش المس نننننننن   فنننننننني 
منننننني  يس نننننن   تننننننش يمنننننن  ل  نننننن ار ال نننننن    ا  ننننننكال ك  ننننننا س  يانننننناع: ال ا  ما نننننني  اطتق   2012 نننننناسما 

 اطن نننننناني  المننننننالي  ال  ننننننك    كمننننننا ُس سانننننن  ال   نننننن  ال اصننننننم  ال  اينننننن  ال عي نننننني  الم صصنننننن  ل  نننننناوا  
فنننني منننن سم  أصننننن ياو  -أ ننننذا  الم ا لنننن  ال نننن  ي    فننننني ينننن ا اطمننننا  مالننننن   ذينننن  ال ا  ينننن  ال مننننن  

                                                             
 557تذمي ا ا   م  ر  ااس  ص 1
 تا  ال  مع ايا    م  ر  ااس2
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ام نننننات   الم ا لننننن   س ننننن يش الننننن تش المنننننا   ل نننننا    2012الننننن   ت ننننن  فننننني سننننن ن  فننننني فيفننننن    1 ننننن  يا
 ننننقل من  ننننا أ نننن    ل نننن فاا  كمننننا س نننن    ذينننن  ال ا  ينننن  ال منننن   فنننني ا سمنننناا أصنننن ياو ال نننن    مننننع

تننننننع ا ننننننس  ا  النننننن  ل ال  اينننننن  لنننننن تش ال نننننن   ال نننننن    ما يننننننا  2012 اا يننننننلال نننننن    فنننننني اننننننا ي  فنننننني 
 2.ل  فاا تع نف  

أمننننننننا المصنننننننن    ال م ينننننننن  ال اصنننننننن  فسسمثننننننننل فنننننننني يمنننننننناا الماينننننننن  ال نننننننن     ف  اننننننننال لش مننننننننع          
ار ننننسثما ا  ال م ينننن  الكايننننن   فنننني يننننن ا ال منننناا  ننننقل ال نننننن ا  المالنننني   فر أع ال   ننننن  سننننن   الس  نننننر 
أكثننننن  اار نننننسثما  فننننني  نننننال س ييننننن  الن ننننناش ال نننننالي فننننني  ننننن  يا  منننننع  نننننقل سم يننننن  أناننننن   ين نننننل ال ننننناذ 

 .3نياا الماي ي ال م   تا  ال    ي   من ا فلق    يا  ص رع فلق س كيا   من ا فلق أ   اا اال

فيمننننا يس  ننننس اا ذمننننن  ال نننن  ي   اس نننننا  السذمنننن  ال ذينننن   ن نننننايا الصننننم   نننننقل الم   نننن  ا  لننننني           
منننننع ال ننننن ار ال ننننن    سما نننننيا منننننر الم يننننن  ال مننننن   الم سنننننذش ال ننننن    نننننن ار   لكنننننع سذايننننن    ننننن   س ميننننن  

  كاننننن  أ ل   لنننن  ال ذينننن   لأل نننن ا  اننننالسذامع مننننر سذاينننن  سنننن ي   ال قيننننا  اننننيع الا نننن يع  ل   نننن  أع يمنننن
س  ننننننس  ننننننفا س ا فنننننني  م ننننننس    لننننننش ساكينننننن  ال ننننننام يع فنننننني ال نننننننا  ا ننننننس قلي   يا ننننننس ا الس  ي ينننننن   فنننننن ع 
سك يننننن  أ ننننن  أتلننننناو ا  ننننن   ال اكمننننن  ا عا ننننن  ال ننننننا  ي لنننننس السننننن  ل ال كننننن مي ال مننننن   فننننني س ميس نننننا 

امننننننن   سيع: .  يمكنننننننع ال ننننننن ل أع س ميننننننن  ال ذيننننننن     ننننننن ا  ال ننننننن ار ال ننننننن    مننننننن   4لأل ننننننن ا  ال ا يننننننن 
ا  لنننننق م   ننننن  الس مننننني   تننننن ش اريسمننننناش الكنننننافي  كانننننن  منننننر ا ايننننن  ال ننننن ار   نننننقل ال ننننن   ا  ل منننننن  
س  ياننننننا  ينننننن     نننننن  انس ننننننا ا  كثينننننن   ل  نننننننا  ل نننننن ش اريسمنننننناش اس مينننننن  أ نننننن ا  ال نننننن ار ال نننننن    انننننننف  

  نننن  الثانينننن  ا  نننن     الم ي نننن  السنننني لمنننن  ا ننننا أ نننن ا  ال نننن ار الس ن نننني  المصنننن    ال يانننني  أمننننا الم  
 كان  ا     الي     مع انمقس ال  ار ال     مر ا س ا   سصات  ا   ا  في    يا 

                                                             
1
 Mehdi lazar ,Qatar :quelle stratégie régionale ? de l’influence a la puissance,op-cit. 
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 يننننننننا اننننننن أ  ال ننننننننا  فننننننني س ميننننننن  ال ننننننن   س ميننننننن  مفصننننننن   منننننننر الن نننننننا    لنننننننر فننننننني س ننننننن يع          
اس ميننننن  فتقميننننن      يننننن  ا سلننننناف  يمننننن  ال  ننننناوا  الم  ننننن    السننننني   يننننن  32012الثننننناني/ن فما  

م م تننننا   نننن  ي  م س فنننن   ننننم   الم  نننن  النننن مني ال نننن    النننن   يس نننن  مننننع ف ننننمنا ل م نننن ا  ا نننن    ل
 1 ال   انس    عي   ال  ي  في ال      أ    ت ق س كيل منص  م ا ل  أ  ر  م س . 

ننننننا ت ننننننق أع يمنننننن  س سننننننا  لم ا  نننننن           ننننننذ  أ ا ع س اصننننننل ارنس ننننننا ا  الم   نننننن  ل  لنننننن  يمنننننن    المس كر
ا ننننن   ياناس نننننا ال ا ننننن    نننننقل ال نننننن ا  المالننننني  منننننع ال ننننن ار   تننننن ش أ ننننن  ن  يننننن  ال ا  يننننن   س   اس نننننا

ار سمنننننار  اارتسانننننا   ا  ننننن  ا ننننني الم   نننننيع   انننننالن   فلنننننق   نننننا   ت امنننننل  يان نننننا ت نننننق  ماتننننن  
اط ننننن اع الم ننننن ميع فننننني ا ننننن اع ال ننننن ار ال  اننننني امنننننا في نننننا  ننننن  يا  ت نننننق الننننن لش أع ال ننننن ار فنننننسس ا فننننناس 

يننننا تانننن  الس ننننال  مننننر سيننننا  اط ننننقش ال يا نننني فنننني النننن  ل السنننني  نننن    ال نننن ار  أمنننناش يمنننن  لس  ننننير     
 .لكن  أ    اال ي  نف   ي  ا  يم  الم     

كمننننننننا انس  نننننننن  يمنننننننن  مننننننننع ف ننننننننس اسي ي  الا نننننننناو فلننننننننق ف ننننننننس اسي ي  الس  ننننننننر فنننننننني  ننننننننل ال نننننننن ار           
  ر يسنا نننننن  مننننننر  س اي نننننن    ي نننننن   لنننننن يس ا   ينننننني أع ارن نننننن ام الماا نننننن  فنننننني الصنننننن اتا  اطي يمينننننن

   افيس ننننا اللنننني    كس س ننننا ال ننننكاني  الم نننن      أيلننننا  نننن   ال نننن ار ال  انننني مننننع يمنننن  مننننع  ينننن  لننننش 
س س نننننن  أيميس ننننننا ل   ننننننام  كمنننننن   م اينننننن  فنننننني النذاتننننننا  اطي يمينننننن  ا نننننن  اصننننننمفاف ا ال  ينننننن    ي ننننننني 

  ت ننننن  اصنننننمفا  يمننننن  فننننني م ننننن   في يمننننني أيننننناع كننننناع كمنننننا أع ي س نننننا الناتمننننن  السننننني سانس نننننا ت نننننق مننننن ا
كامننننل  ا ننننسثم   في ننننا ماننننالل ماع نننن   ننننسس  ي فلننننق س نننن   كاينننن    ينننن  أصنننناس م ا لنننن  اط ننننقمييع 

   ي ساننننننن  ا ننننننني 2فننننننني ا ننننننن اع ال ننننننن ار   من نننننننا  ننننننن  يا االنسي ننننننن  م ا لنننننننيع ل مننننننن   أ  ا ينننننننا ال  يننننننن  
الاننننننا ثيع أع ف ننننننل     يمنننننن  فنننننني ا ذمنننننن  ال نننننن  ي  فنننننني ف نننننن ا  سنننننناثي  ماا نننننن  أ  ا ينننننن  المنننننن    كمننننننا 

منننن    2013ليايننننا فنننني  ينننن   ننننااس  ف  أ  نننن   السمنننن  ا  السنننني  نننن ث  فنننني منسصنننن  تنننناش  ف  نننن  فنننني
 .لاع في أ  او ال  س ا   م كاف س ا ر ال    ال م    لي  في    ي       ال أي

                                                             
ال  اي الث    المص ي  م م  تا   م م  تا  اهلل  "    ينا  ال ذي   الفلاعي  في ا  ا  الس يي  ال يا ي في ال مع  1

(   2012نم   ا " )م ك   ما ي س  في الس ميم  السنمي  ال يا ي  ك ي  ال  ا ا  ال  يا   ام   الن ام ناا     م اا     
  93-92ص ص 
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ففنننني  ننننل الصنننن اش اننننيع  نننن م  الن نننناش ال نننن يش ال ا نننن    اننننيع ال  ينننن  مننننع الم م تننننا  ال  ينننن            
  أعمنننننا منننننع رتننننن   ا ننننن  ي نننننسمير  أع  ام ا نننننل انس اليننننن   أصننننناس  الننننن ا النا نننننع  فننننني الننننن  ل السننننني سمننننن

لننننننن   الم   ننننننن   السننننننني  ينننننننس ك ش اننننننن سي   ا  ننننننن ا  أ  ااس اي نننننننا  كمنننننننا ك نننننننف  الصننننننن اتا  ال يا ننننننني  المم  
ما نننننن  م نننننن   ا نننننن  ال نننننن ار ال  انننننني  تننننننع  نننننن    ينننننن  ا  يمنننننن    فنننننني للنننننن ع  لننننننر تكنننننن  السنننننن س  
المسذاينننن  مننننر المم كنننن  ال  اينننن  ال نننن   ي    اطمننننا ا  ال  اينننن  المس نننن   منننن   اس نننناا  ي نننن  ال قفننننا  فنننني  

 1ا اا  ال يا ي  س ا  اط  اع الم  ميعالم 

 ينننننن  سلننننننمن  الس ننننننا ي  الم نننننن ا   نننننن ل النننننن    ال منننننن   فنننننني ا ذمنننننن  ال نننننن  ي    ف ننننننا لم  نننننن            
أا ننننننا  ال ننننننقش فنننننني  ننننننس ك  لش  النننننن   يسنننننناار فمنننننن ا ا  ال ننننننقم فلننننننق النننننن ا ل ال نننننن     س  يا ننننننا تانننننن  

  أع يمننننننن  يننننننني أكاننننننن  مصننننننن   ط  نننننننال الم ننننننناا  ال    يننننننن  لننننننن  ل ال ننننننن ا  ر نننننننيما الم ننننننناا  الس كيننننننن 
لننننن  يمننننن  أكثننننن  منننننع  نننننا يع  ننننن ن    يننننن  ل  نننننقم فلنننننق  ننننن  ي  تاننننن   ال نننننقم فلنننننق  ننننن  ي   يننننن  م  

 فنننننني  ننننننل المننننننذيط مننننننع اللنننننن م  2013 سننننننق لاينننننن  مننننننا     2012ا  النننننني الس كينننننن  مننننننن  أا يننننننل 
 نننن  ي    نننن اطي يمنننني  النننن  لي المسذاينننن  ت ننننق يمنننن   سننننش ن ننننل لينننن    ننننمي لم نننن  لي    ل ال  ننننيط تننننع م

   يننننن  ت ننننن   ر  نننننا مفا لنننننا  ملنننننني  لس  نننننير الم  ننننن   2013 ينننننل امنننننع يمننننن  فلنننننق  ننننن   ي  فننننني أ
    ينننننننن  ييعنننننننن  سلننننننننش  م م تنننننننن  مننننننننع فصنننننننناعل 2013 منننننننناي النننننننن مني ال نننننننن    فنننننننني ا ننننننننمنا ل فنننننننني 

الم ا لنننن   مننننر س كيننننذ  نننناص ت ننننق لننننش سكس ننننل ليا النننني ي أ نننن  مي ننننيل كي نننن   س تمنننن   ك مننننا  ل اينننن  
افا  م ا لنننن  س   يننننا ال نننن   ي  ل  نننن  مننننع سنننناثي  ال نننننام ال نننن    ل ماتنننن   ت اينننن   تك نننن  ينننن   اطلنننن

 2في الم    مع  قل س  ير تل يس   س كياس .  (ال   س تم  يم )اط  اع الم  ميع 

 المطلب الثاني: القضية الفلسطينية

ش  أ نننننن اثا س سانننننن  ينننننني ا  مننننننق  2007 نننننن    ال ننننننا   الف  ننننننميني  فنننننني ال ننننننا   مننننننع ي نينننننن          
سنننننا يخ النلنننننال الف  نننننميني   يننننن  أ   س نننننر ا  ننننن ا  فلنننننق   ننننن    الننننن  منننننع ارن  ننننناش ال يا ننننني  فننننني

                                                             
 مصمفق ال اا    "م  ر  ااس1
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 ار سمنننننناتي اننننننيع  ننننننم   النننننن مع   لش أع ينننننن ا ارن  نننننناش ر ي سانننننن  ينننننن  المنننننن   ا  لننننننق فنننننني الصنننننن اا 
 .ال ا  ي ايع ا ميا  الف  ميني 

لكننننن   امننننا ي سانننن  ينننن   المنننن   ا صنننن   فننننني سننننا يخ ف  ننننميع  فمننننن  ت نننن ينا  ال نننن ع المالننننني          
 نننن    ف  ننننميع  النننن  مننننع ارن  نننناش ال يا نننني  اننننيع سيننننا ا    ماتننننا  فك ينننن   ث افينننن   نلننننالي   ا ننننل 

ال منيننننن   س    نننننا م  نننننا  منننننع الصننننن اا   ال نننننق  ال يا ننننني   فننننني ثقثينينننننا  منننننع  ا  ال ننننن ع  فمنننننا 
  1المننننننننن اليع ل م  ننننننننن  اط نننننننننقمي ا ت نننننننننق(الم   ننننننننني ع ) الصننننننننن اتا  منننننننننا انننننننننيع   ثنننننننننا   ال قفنننننننننا 

 الم ا لنننننيع ل ننننننش فننننني ال مننننننل ال يا ننننني الف  ننننننميني   منننننر صنننننن    ال منننننل النننننن مني الف  نننننميني   مننننننن  
ن ننننننا  من منننننن  الس  ينننننن  الف  ننننننميني     نننننن   م م تنننننن  مننننننع السيننننننا ا  ال منينننننن  الم س فنننننن  السنننننني س ذتنننننن  

ا    السننننني سننننن ذا اين نننننا الننننننا    ننننن   ننننن  ف ش  تقيننننناس ش  ننننننسط منننننع أيصنننننق اليمنننننيع فلنننننق أيصنننننق الي ننننن
تن ننننا الكثينننن  مننننع ال قفننننا   ار سقفننننا   سننننق لننننمع الفصننننيل ال ا نننن   ثننننش ا نننن   لننننر ن ننننا   امسنننن   

فنننننني ف  ننننننميع     ا    ا ننننننس   ال قفننننننا  اننننننيع  (مننننننا س ننننننمق االسيننننننا ا  اط ننننننقمي  )اط ننننننقش ال يا نننننني
 2  الصات   في ال مل ال يا ي الف  ميني. السيا ا (ال مني )السيا ا  السا ي ي  

   انفنننننن ا    كنننننن   مننننننا  ا منننننناا لننننننذ   يامنننننن  2007 ا نننننن  ارن  نننننناش ال يا نننننني فنننننني منسصنننننن          
سانننننناا  يا ننننن  ال   اننننننا  ال ماتينننننن   ف ننننن اعيل اس نننننن ي  ال صننننننا   اطلنننننقس  ال نننننن  اع ت ننننننق يمننننناا لننننننذ   ا 

صننننننن    ال يا ننننننني    اريسصنننننننا ي    الف  يننننننن   ممنننننننا كننننننناع لننننننن  سننننننناثي ا  اال ننننننن  ال مننننننن    ت نننننننق  مينننننننر ا 
 ار سماتيننننن    الصننننن ي     ننننن ل  ينننننا  المننننن امنيع فننننني يمننننناا لنننننذ  فلنننننق  لنننننر أكثننننن  ا  نننننا  ف  اذ ا   

 ا سف نننننن  ن نننننن  الامالنننننن     نننننن و الس  ينننننن    ا سف نننننن  ا  نننننن ا  ا ننننننكل لينننننن  م ننننننا س   م نننننن ر  الف نننننن 
لننننننننن  م ال يا ننننننننني    اذ ا   م ننننننننن ر  السلننننننننن ش كمنننننننننا ما  ننننننننن  اط ا    ا م يكيننننننننن  أيصنننننننننق أنننننننننن اا ال

 اريسصننننننننا ي    ال ا  ما نننننننني  ت ننننننننق  ك منننننننن    كنننننننن   منننننننننا    ف لنننننننن  ت ي ننننننننا  صننننننننا ا مننننننننال كنننننننننل 
 .ال  اي  لم ام    ك م    ك   ما م   اس ا    ل م  ت ق كثي  مع ال  ل ال  اي    
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 اننننناوع ت ينننن   ا  نننن  ال  كنننن   ال ك منننن   صننننا ا  ان نننناع سنننناث   انننن    كنننن   مننننا   كننننل ال نننن            
ني فلنننننننق  انا نننننننا   ع ال صنننننننا  لنننننننش يفننننننن ي ت نننننننق   كننننننن   منننننننا  ف نننننننم انننننننل ت نننننننق ال ننننننن   الف  نننننننمي

الف  ننننننميني فنننننني يمنننننناا لننننننذ    ال نننننن   مننننننع ينننننن ا ال صننننننا  ينننننن   مننننننل   كنننننن   مننننننا  ت ننننننق ال انننننن ل 
اال نننننننن  م ال  لينننننننن    ارتسنننننننن ا  ا  نننننننن اعيل   ا نننننننن  م ال  ننننننننن  ال ااتينننننننن    ع   كنننننننن   مننننننننا  أت ننننننننن  

 1م ا م  يي الم يس ل  ص ل فلق ال  ل  الف  ميني .م يف ا ا  ش ارتس ا  ا   اعيل   ااع ال

ل نننن  كنننناع الم ينننن  ال منننن   س ننننا  يلنننني  ال صننننا  ت ننننق يمنننناا لننننذ   أكثنننن  فات ينننن  فنننني  فنننني          
ال صنننننا   ال منننننل ت نننننق ك ننننن     ل ننننن  ا نننننسفا   يمننننن  منننننع تقياس نننننا ال  ليننننن  المس اذنننننن  فننننني فنننننسس م ننننن  

 2ال صا    ليا.

ال م يننننننن   نننننننقل ا تننننننن اش ال ننننننناا    ي ننننننن يا فننننننني  اي ينننننننا س ننننننن   ا نننننننكل فع الننننننننا   ل  يا ننننننن           
كاينننننن  فلننننننق  اننننننن  الم اينننننن  الف  ننننننميني    سميننننننل فلننننننق س  يننننننس المصننننننال   ال منينننننن  الف  ننننننميني   مننننننن    
اال نننننن  اع  ال صننننننا  اط نننننن اعي ي المسكنننننن   ت ننننننق ال نننننن   الف  ننننننميني   ننننننيع ينننننن م  الكثينننننن  مننننننع النننننن تش 

ر أن ننننا فنننني اامن ننننا كاننننن  س مننننل الكثينننن  مننننع ا ا ننننا   المصننننالس المننننا   ل ف  ننننمينييع فنننني يمنننناا لننننذ   ف
ال م ينننن   مننننع  ننننقل م ا لنننن  يمنننن  فثاننننا      يننننا فنننني ال ننننا   ال  اينننن   مننننع  ننننقل السنننن  ل فنننني ال نننناع 
الف  ننننميني ااتساننننا   ا كثنننن    ا نننني  ت ننننق ال ننننا   ال  اينننن  فنننني  لننننر ال ينننن   كاننننن  ال   نننن  ينننني مننننع 

لمناي ننننن  ال ننننن  اع اط ننننن اعي ي ت نننننق يمننننناا لنننننذ  أ ا ننننن   نننننن    نننننا ت  ل ننننن ت   فلنننننق يمننننن  ت ايننننن  ما عننننن  
ش  أم نننننننس ت ي نننننننا ا نننننننش (يمننننننن  لنننننننذ  الما عننننننن )   أت نننننننن  فننننننني ال مننننننن    2009ش   مم نننننننر  نننننننن   2008

م يننننننن ع   ر  طتنننننننا   اتمنننننننا  يمننننننناا لنننننننذ   فننننننني   ينننننننا ت نننننننق ارتسننننننن او ت نننننننق  250ف ننننننن ام ا اما نننننننل 
 .ل صا  ت ق يماا لذ   ال   كاع مس   اع لك   ا2010أ م ل ال  ي  في ي ني 

مالانننننننن  يمنننننننن  النننننننن      فننننننننر ال صننننننننا  تننننننننع يمنننننننناا لننننننننذ     لننننننننر  ليننننننننا  م نننننننن    لفننننننننر          
ال صننننننا   ا نننننن  ارتسنننننن او النننننن م   ت ننننننق ياف نننننن  أ ننننننم ل ال  ينننننن    فنننننني  منننننن   س سانننننن  ال نننننناا   ا  لننننننق 

                                                             
".)  ال  ما ي س  لذ   ام    2008-2001ال ا ي  ا م   "ال يا   ال ا  ي  ا م يكي  س ا  ال لي  الف  ميني  1

 . 143(   ص 2009 ك ي  ال   ش ال يا ي  ا ذي 
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  يننننناش ال نننننيخ  مننننن  انننننع   يفننننن   ل ثننننناني أميننننن  2007لم نننننع ل   نننننمي ت اننننني منننننن  ارن  ننننناش الف  نننننميني 
ش اذينننننا   يمننننناا لنننننذ    يننننن  س ساننننن  يننننن   الذينننننا   س ننننن يا ل  صنننننا  اط ننننن اعي ي   2012مننننن  فننننني أكسننننن ا ي

 ا اينننن  لك نننن  ال صننننا  ت ننننق ف  ننننميع   مننننع نا ينننن  أ نننن   فنننن ع ينننن   الذيننننا    ننننايم  فنننني س نننن يش النننن تش 
الكثينننننن  لف  ننننننميع الم س نننننن  ا نننننن  ال نننننن  اع اط نننننن اعي ي    ينننننن  اع ال ك منننننن  ال م ينننننن  ينننننن م  مننننننع  ننننننقل 

م يننننن ع  400ذينننننا   الننننن تش المنننننا   طتنننننا   فتمنننننا  يمننننناا لنننننذ  اس ننننن يش م نننننات ا  ا  ننننن  ييمس نننننا يننننن   ال
 1  ر  طتا   فتما  يماا لذ . 

لكننننع الم   ننننيع ا س فنننن ا ا نننناع سف نننني  النننن رر  ال يا نننني   السنننني  م س ننننا ذيننننا   أمينننن  يمنننن  ال ننننيخ        
 :  ال يا ي  السي  م س ا الذيا   م  اع   يف   ل ثاني ل ماا لذ    ي س   أع مع أا ذ ال رر

أن ننننا ك نننن   ال صننننا  ال يا نننني   اريسصننننا   المفنننن  ي ت ننننق يمنننناا لننننذ    ص صننننا اع ا مينننن   -
ال منننننن   ينننننن  ال  صنننننني  ال  اينننننن  ا انننننن ذ السنننننني سننننننذ   يمنننننناا لننننننذ  ت ننننننق ينننننن ا الم ننننننس   مننننننن  س  لنننننن  

   2007ل  صا 

    المم كنننن  ال  اينننن   صنننن ل يمنننن  ت ننننق     في يمنننني فاتننننل فنننني المنم نننن   فنننني  ننننل ليننننا  مصنننن -
 ال    ي       يا

 تننننش   كنننن   مننننا    ينننن  اتسانننن  النننن كس   فانننن اييش أانننن ا :  أع أيمينننن  الذيننننا   سكمننننع فنننني أا ا يننننا  -
ال يا ننننننني   م ساننننننن ا أع س  نننننننيع الم نننننننا ير اريسصنننننننا ي  ر ي سنننننننا  لذينننننننا      ننننننناو   ل   أع أميننننننن  يمننننننن  

تايننننن    تنننننش   كننننن   منننننا    سكننننن ي   ننننناو لي نننننسكمل منننننا يامننننن  اننننن  ال   ننننن  ت نننننق مننننن ا   نننننن ا  منننننع   
ارن  نننناش  سنننن ل كثنننن   السف نننني ا   نننن ل الذيننننا   ال م ينننن   ت ننننق النفنننن   ار ننننسثناعي النننن   سمكننننن  يمنننن  مننننع 
مننننن   فننننني ف  نننننميع  يننننن ا النفننننن   لنننننش ينننننا  ف نننننا   ف سنننننق منسصننننن  الس ننننن ينيا   كننننناع م ينننننر يمننننن  فننننني 

 2 كس س ا ال كاني .ال تي ال يا ي لم  ش الف  مينييع   ي ك  ا ي  فلق    ما   م ا 
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منننننننع  اناننننننن  يننننننن    مينننننننل الم ننننننن ر   أع الذينننننننا    ننننننناو  فننننننني فمنننننننا  ااننننننن اذ الصنننننننف  ال يا يننننننن          
 السمثي يننننن  ل  نننننن  السنفي يننننن  لمن مننننن  الس  يننننن  الف  نننننميني    عي ننننن ا     نننننل ال ك مننننن  الم الننننن  فننننني يمننننناا 

ع أع الذيننننا    نننناو  لساكينننن  فيمننننا ينننن   صننننالس ذينننن ا لننننذ  م فنننناع م اذينننناع لاننننايي مك نننننا  ال نننن   الف  ننننميني
 ننننن تي    كننننن   منننننا   ممنننننا يننننن    فلنننننق س  نننننيخ  ييننننناش   ي ننننن  فننننني يمننننناا لنننننذ  منفصننننن   تنننننع ال  نننننش 

 .الف  ميني

مننننننع نا يسننننننن  ف ننننننن  أ نننننننا   الننننننن  النننننننام  فلننننننق أع الذينننننننا   س ساننننننن  مفصنننننننقع  ميننننننن اع فننننننني س ذينننننننذ          
    كنننننن   مننننننا      يننننننا مننننننع ارن  نننننناش      ا يم يننننننا م ننننننا ياع فنننننني س  ننننننيش المنم نننننن    م ا لنننننن  لسمنننننن ي

 1م    الم ا م .

مننننننننع   نننننننن  أ نننننننن   ينننننننن   أ منننننننن  ي  نننننننن  أع الذيننننننننا   كاننننننننن  س مننننننننل الكثينننننننن  مننننننننع الم نننننننناني           
 الم  ننننن ا  اري اايننننن   أيم نننننا يننننن  أع تم ننننننا ال  اننننني  اط نننننقمي منننننا ينننننذل ي سنننننذع الكثيننننن  منننننع ال يننننن   

سا نننننل مننننن ال م ا نننننل الصننننن اا   أع ف  نننننميع  م اننننننا  أي  نننننا لنننننش س ننننن  تنننننع لنننننمي  أمسننننننا   أع يمننننن  لنننننش
تنننننننع س ننننننن يش كنننننننل الننننننن تش  ال ننننننن ع ل م ا مننننننن  الف  نننننننميني   الم   نننننننا  الس  يميننننننن   الصننننننن ي   فيمنننننننا يننننننن   
الاا ننننن  أع يننننن   الذينننننا   ر ياس ننننن  تنننننع الممننننن م ال مننننن   المسذايننننن  منننننر الس ييننننن ا  ال اصننننن   فننننني ال نننننالش 

  فنننننننني النننننننن  ل ال  اينننننننن  ال  انننننننني    ص صنننننننناع  تننننننننش السيننننننننا ا  اط ننننننننقمي   السنننننننني ا ننننننننس    ار س ا ننننننننا
 .  ص   فلق م اير ال  م  في ا

كمننننا  نننناو  ينننن   الذيننننا   أيلننننا مننننع أ ننننل ذيننننا   تذلنننن   نننن  يا  تذل ننننا تننننع الم ا منننن   اان ننننا لننننش         
سصنننننناس ال اتنننننني ال  ينننننن  ل م ا منننننن    ل نننننن     نننننن  ينننننن   الذيننننننا   ال مي نننننن  اننننننيع   كنننننن   مننننننا    م ننننننس 

  ال نننننااس ل منننن  ال نننننيخ  منننن  انننننع   يفنننن   ل ثننننناني  ا ننننم   ن اعينننن   منننننع  اننننن  أ ننننن  فنننن ع ذينننننا   ا مينننن
فلننننق يمنننناا لننننذ  كاننننن  مف منننن  اال مذينننن  ال يا نننني   ااتساا يننننا ا  لننننق لنننن عي    لنننن  ت اينننن  يننننذ   يمنننناا 

   منننننع  نننننان ا أع س  ننننن  لم   ننننن    يننننن   االن نننننا  ل  كننننن  2007لنننننذ  الننننن   س كمننننن    كننننن   منننننا  منننننن  
تمنننننا  يمننننناا لنننننذ  فننننني اتنننننع اننننن و م نننننا ير    كمنننننا أع اطتنننننقع منننننا  السننننني ي ام  نننننا الم سمنننننر الننننن  لي
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س ننننر الذينننننا    ينننن   منننننل  رر   منننن  صنننننا  فنننني م م  نننننا لصننننالس س ذينننننذ  كننننش   كننننن   مننننا   من  نننننا 
 1 كل مع ال  تي .

 المطلب الثالث: فعالية القوة الناعمة لقطر في عالقاتها مع الدول العربية

 :العالقات القطرية مع السعودية -1

اانس نننننا   يا ننننن  مسا   ننننن  فننننني تقيس نننننا منننننر ال ننننن   ي   ك قيننننن    لننننن   1995س ننننن ش يمننننن   منننننن         
 يا ننننا  ال نننن   ي  س ننننا ي ا نننن    مننننر   لنننن     ت ننننق النننن لش مننننع   نننن   صنننن اا اننننيع الا نننن يع  فنننن ع يمنننن 

ا   ننننن   يننننن    س نننننان يا أ يانعنننننا  ف ا منننننأ ياننننننا ف ا منننننا   ننننن   ال ننننن    منا نننننا  لننننن لر  اينمنننننا س نننننا ي 
  أ  س  لننننن  للننننن م سصننننن   م ا مسننننن     فننننني ا  ننننن ا ر مننننن ال يا نننننا  من ننننن م  منننننر س نننننامي يمننننن 

 ننننن ا  ال ننننن   ي   نننننفي يا منننننع ال   ننننن  ت نننننق   فيننننن  س  يننننن  اثسننننن  يننننننا  ال ذيننننن    ننننن ل م   ننننن ا  2002
   ينننننن  أينننننن م  2008الم نننننر تانننننن  ال ذيننننننذ  ل  نننننن      لنننننش يننننننسش فتننننننا   ال قيننننننا  انننننيع الا نننننن يع فر فنننننني 

   لكنننننع يمننننن  لنننننش 2014 اننننني  المنامننننن   ننننن    نننننفي يا منننننع ال   ننننن  سلنننننامنعا منننننر أاننننن   ال يننننناي ت نننننق
ننننا منننننع ال نننن   ي   ف نننن  اسفنننننس الا نننن اع ت ننننق ال منننننل ط نننن ام ن نننناش ا نننننا   س نننن  فنننني  يا نننننس ا االلنننن   اعمع

ي  السنننننني ال ننننننن-ا  نننننن    لكننننننع  نننننن تاع مننننننا افسنننننن س الا نننننن اع فنننننني  تم مننننننا ل فصنننننناعل الم نننننن    اط ننننننقمي 
 .س ا ر في ال    ال   ي 

ال نننننن     ال  ننننننك   ل مننننننر ال نننننن ار ال نننننن اي فنننننني الا نننننن يع   ينننننن   تمنننننن  يمنننننن  كنننننن لر السنننننن  ل         
منننننع  نننننقل م نننننا كس ا ا ننننن    مذيننننن  لنننننمع منننننا تننننن   ا ننننن     ا ال ذيننننن      نننننا ك  يمننننن  ا ننننن    2011

 37منننننناع   أااس نننننني تم  يننننننن  30ت  نننننن  م  تنننننن    200ت ننننننك ي  م نننننن     ي ام ننننننا ألنننننن  تنصنننننن  مننننننر 
تننننع  لننننر ف نننن  انلننننم  يمنننن  لننننمع الس ننننال  النننن   س نننن    ال نننن   ي  فنننني ال نننن   فنننني الننننيمع   فلننننق 

فلننننق منننننا أم نننننس ت ينننن  "مننننن سم    ل الس نننننال  لنننن  سن نننننيش  اتننننن  " النننن   ت ننننن  فننننني ال ينننناي فننننني  ننننن   
   ينننن  م  نننن   ا لنننن  ال نننن   ي  مننننع  قل ننننا سننننذتش   نننن  في يمنننني    لنننني ت ننننك   2017كننننان ع الثنننناني 

الم نننن ميع  لم ا  نننن  سن ننننيش  اتنننن   سن يمننننا  أ نننن   س نننن يا ال ينننناي ف يااينننن  مننننع اين ننننا سن ننننيش اط نننن اع

                                                             
 .150  ص م م    مي  ال نسي ي  الم  ر نف   1
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  ننننننذ  اهلل ال اننننننناني   ينننننن  سانننننننق اطتننننننقش ال منننننن    مااعننننننا ماعفيعننننننا كنننننناع ين نننننن ش كثينننننن ا مننننننر الس   ننننننا  
الماعفينننننن  ال نننننن   ي    مننننننر ا ننننننس ا   نننننن ي  ال نننننن   ا ي ينننننن  ال نننننن  ي    سصننننننات  ال مننننننا  المنننننناعفي فنننننني 

  .المنم     في م ا لس ا لس  ع  ا م      ال   ل ت ق ال ما  الماعفي 

 ا لننننن  يمننننن  منالمننننن  يننننن ا ال منننننا    ر نننننيما أع ال ننننن   ي  كانننننن  س نننننساث  اننننن   ننننننيعا  ف  أل نننننق         
 2016" فنننني ال   نننن  ا نننن  يم نننن  نعا فنننني منننن سم  ت نننن  لننننن"نص    نننن    ال ننننيخ ال  لننننا    مااعننننا ماعفيعننننا

"   يننننننن   صننننننن   نننننننذ  اهلل اانننننننن  " نننننننذ  ال نننننننيماع"   أع فكننننننن   الس نننننننا   منننننننر ال ننننننني   سصننننننن  لصنننننننالس 
 1ي سفي  ال ن  من ا  يعاال ي    ر 

 العالقات القطرية مع مصر -2

 25ال م يننننن  انننننالكثي  منننننع ال ننننن   ال ننننن    نننننقل  ننننن ار  –مننننن   ال قينننننا  ال يا ننننني  المصننننن ي          
يننننناي   مننننا سقيننننا   ينننن  اس ننننم  ال قيننننا  اننننيع الا نننن يع ياننننل  نننن ار يننننناي  االسننننناف  ال يا نننني   اصنننن  
 أع يمننننننن   ا لننننننن  انسنننننننذاا     مصننننننن  اطي يمننننننني فننننننني يلننننننني  ف  نننننننميع   انننننننال لش منننننننع  لنننننننر    ننننننن  

  2009   أ ننننن أ م ا   نننننا أ اعنننننل تننننناش ال قينننننا  م نننننسم     ميننننن   انننننيع الا ننننن يع  لكنننننع ال قفنننننا   صننننن
ت نننن  ال نننن  اع اط نننن اعي ي ت ننننق لننننذ    تننننش أمينننن  يمنننن  ل  كنننن   مننننا  السنننني كاننننن  ت ننننق تقينننن  مسنننن س   

 .مر ن اش ماا ر

  ما يننننننن  2011ينننننننناي   25ل يننننننناش  ننننننن ار  ا  لنننننننقتاننننننن   يمننننننن  تنننننننع م يف نننننننا منننننننن  ال   نننننننا           
ا س ام ننننننننا ل لانننننننن  ال نننننننن   المصنننننننن   فنننننننني الس يينننننننن    ا س ام ننننننننا لممالانننننننن  الم نننننننن  ت  اس  يننننننننس ال  النننننننن  

مننننقسار سماتينننن    ال  يننننا  فنننني كافنننن  الم ننننار  ال ياسينننن    لننننش سصننننم  يمنننن  مننننر النننن  ل ال اتمنننن    ا 
 نننن       ننننن    ما نننننس ا ا ننننن  ل ن نننناش ال نننننااس   لنننننش س نننن  ت نننننق ال ينننننا  انننننل كاننننن  منننننر م يننننن  ثننننن    ال

                                                             
. )ا  ا  :م كذ الاياع ل   ا ا   الس ميم  الصراع السعودي القطري : األسباب والنتائج والمحتملةتا  اهلل تا  ارمي   1
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كايننننن   كالسم يننننن  لسف ينننننل ال  نننننن  ال  ينننننا الم نننننس ك   أ ل يننننن ال قينننننا  انننننيع الا ننننن يع  طتمننننناوسن ننننني مانننننا ر 
 .1ا عا    ذ او الا  يع

ا ننننننسا   يمنننننن   ميننننننر النننننن  ل ال  اينننننن  فنننننني    ف   ننننننا س ننننننا  سن نننننني النننننن عي  المصنننننن   ال ننننننااس         
 ا ميننننن  ل  ننننن ا  الم ننننن      يننننن  ينننننال الننننن ي اع  ت نننننقا  ن نننننل ال ننننن م  فلنننننق الم  ننننن   ”"  ننننننق مانننننا ر

كالسننننالي: "ساا نننن    لنننن  يمنننن   ا مينننن  ينننن   " منننن   في ااينننن   يامنننن "    نننناو اينننناع ل نننن ي اع  أعفنننني يمنننن  
س انننننننن  تننننننننع   ا  ال ا ينننننننن  فنننننننني  م   يننننننن  مصنننننننن  ال  اينننننننن  ال ننننننن ي    ا  ننننننن ا اايسمننننننناش اننننننننالل سمنننننننن  ا  

س يننننننني الننننننن    الكاينننننننن   ال ننننننناش ل  ننننننن ا  الم نننننننن      يا اسنننننننن   ف ن نننننننا  ال ننننننن   المصننننننن   ط ا  ا س ام نننننننا 
المصنننن ي  فنننني النننن فاا تننننع مصنننن   ارمنننن  ال  اينننن   مصننننالس ال نننن   المصنننن       لنننن  يمنننن  ف  سلننننم ر 
ر نننننننس ا   مصننننننن     ينننننننا ال ينننننننا   فننننننني ال الننننننننش ال  اننننننني  ار نننننننقمي   تنننننننش  مناصننننننن   يلنننننننايا ارمسنننننننيع 

مننننر  م   ينننن  مصنننن  ال  اينننن   ال مننننل  ال  اينننن   ار ننننقمي   ف ن ننننا س كنننن    صنننن ا ت ننننق تقيننننا  مسميننننذ 
 2ت ق سنميس ا  سم ي يا اما ي  ش مصالس الا  يع    اي ما ال  ي يع

 اإلستراتيجية القطرية في التعامل مع الحصار المفروض عليها -3

  ال ا  ما ننننننننني  2017ي نيننننننننن   5 لننننننننن   ال ننننننننن    السننننننننني أت اننننننننن  فننننننننن ي ال صنننننننننا   فننننننننني         
ف ننننال لم ننننا ر    ل ال صننننا   نننن   كاينننن   ي فنننن  ا  ا نننني الس نننن ر فنننني اس ننننا  ا سنننن او  ا  ال م ينننن  أمنننناش س ،
تننننذل يمنننن   ا  ما ننننيعا   يا ننننيعا   س ميننننل م ننننا ر  ار ننننسف ا  ا ننننا تانننن  فلصنننناس س منننن  سم يننننل اط يننننا  

   تم  ا ا. 

كمنننننننا  ننننننن   يمننننننن  ل ننننننن م م يف نننننننا الننننننن اتي فلنننننننق  نننننننل ا ذمننننننن  تاننننننن  ال ننننننن ا    الك ننننننن  تنننننننع         
سننننن اتيا  ال صنننننا  فن نننننانيعا  س  يلننننن  أ قيينننننا   يا نننننيعا.   ننننن   يمننننن  أيلنننننا  فلنننننق فن ننننناو  ننننناك  منننننع 
يامنننننن   نننننن اكا   الس الفننننننا  ال ا فنننننن  فلننننننق   ا   ل ال صننننننا  تننننننع ال ينننننناش انننننن   اوا  فلننننننافي  لنننننن يا  ا 

ا ت ننننننق س ننننننا ذ أثنننننننا  ال صننننننا   نساع نننننن    يننننننن  ساننننننن  ال ا  ما نننننني  ال م يننننننن  ايسصننننننا ي  ا ي نننننن  س نننننننات ي
                                                             

" .2016-2011ال  لي   اري يمي  .ا ماتيل مصمفق م م   ل ل "ال قيا  المص ي  ال م ي  في ل و المس ي ا  1
 104-103 ص (  ص 2016لذ    )  ال  ما ي سي  

 104الم  ر نف     ص  2
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 نننننقل ا ذمننننن  ف نننننس اسي ي  مانيننننن  ت نننننق الس ننننن ر ال ننننن ير فننننني كنننننل ارس اينننننا   لس  ينننننس يننننن   ا يننننن ا   
يا ينننننا ا ميننننن  سمنننننيش انننننع  مننننن   ل ثننننناني    ذيننننن   ا  يسننننن  م مننننن  انننننع تاننننن  الننننن  مع  ل ثننننناني  سفات ننننن  

   س ام نننننن  م  ننننننا في اايعنننننا  فننننننذا  أمينننننن  يمننننن  الك ينننننن   ا نننننن  ا سنننننن اس يمننننن  فنننننن  ا مننننننر ال  ننننن   الك يسينننننن 
 . كال  ا نااو

 أذمنننننن  فن نننننناو مننننننر س نننننن ل الم نننننناتي الك يسينننننن  ر سنننننن او ا ذمنننننن  ل  ننننننام   ا  ما نننننني  س ننننننس            
تنننننا  ال صنننننا   ماي س نننننا  أمنننننن  يمننننن  كنننننل   ننننناعل فن ا  نننننا   يننننن  اننننن ا   فلنننننقال قينننننا  ال ا  ما ننننني    ا 

مينننن  اطتننننقش ال مننننن   ال ا عنننن  ل   منننننا  اطتقمينننن  ال نيفنننن  السننننني ا ننننس  ف  يمننننن   لننننر  النننن ا فننننني س 
  ك مس ننننننا   ننننننن ص ا مينننننن   ال اع ننننننن  ال اكمنننننن    ا نننننننسم  الم ينننننن  ال مننننننن   م ننننننا ر فن نننننننام ال  نننننننام  
الك يسيننننن  ا ننننن   لنننننر  فكننننناع أميننننن  يمننننن  يننننن  ال ننننناكش ال  ي ننننني ال  يننننن  الننننن   لانننننق  تننننن   أميننننن  الك يننننن  

    منننننل سف يننننل ارسفاييننننن  ال فاتيننننن  انننننيع 2017 ي نننننما   5لسنننننيُ ت نننن   فننننني  ل لنننن   ال مننننن  ال  ي يننننن  ا
س كينننننا  يمننننن  فننننني ملنننننم ن    ننننناعل ت يننننن    ا  يننننن    ا  يننننن   لكنننننع يننننن   ال مننننن    ننننناو   ا نننننم  فننننني 
مف  ل نننننننا ال يا ننننننني   أتنننننننا     نننننننم ا   اس فننننننني م ننننننن   ا ذمننننننن  ت نننننننق ن ننننننن  كامنننننننل  فننننننن   ل رتننننننن  

اننننننر   نننننااا    ل ال صنننننا   م نننننناتي ا ال اميننننن  فلننننننق في يمننننني م نننننش  مثننننننل س كينننننا  ت نننننق  ننننننم ا ذمننننن  أ  
 . 1تذل يم  في يميعا سم ي عا ل ذل ا   ليعا 

كاننننننن  أ لنننننننق اط ننننننن اوا  ال ا  ما ننننننني   ال يا ننننننني  يننننننني  ننننننن     يننننننن  "سم ينننننننل اط ينننننننا " منننننننع          
السننننن ا ل ال يا ننننني   يننننن  سننننن اف  ايسنننننناا ماكننننن  لننننن   ال ا  ما ننننني  ال م يننننن  ا  ننننن    نننننق   ننننن ي   س نننننا  

منننننن  ال  ي ينننننن  اننننننيع النننننن عي  س امنننننن   المن نننننناذ فلننننننق صننننننف اس  المالينننننن   الماننننننالل الكاينننننن   السنننننني  صننننننل ا ذ 
ت ي نننننا ا ننننن  يمننننن  ال يننننناي   الم   ننننن  ا مي كيننننن  ممث ننننن  اننننن ذا سي ال ا  يننننن   الننننن فاا السننننني   ننننني  منننننع 
س نننن يي المصننننالس ا مي كينننن  فنننني ال  ننننيط ل  منننن   فنننني  ننننال م نننناي   أ نننن  أمنننن ا  ا ذمنننن  لنننن  ا  نننن . 

  مننننن ك   سفنننننايش   منننننر ال رينننننا  المس ننننن   2017ي ليننننن   11   ننننن  الننننن  اعر   ي ننننن  يمننننن   فننننني  منننننع انننننا
اننننننن أ  ال ا  ما ننننننني  ال م يننننننن   منننننننع  نننننننقل تمنننننننل      ثنننننننش ا صننننننن ص م ا اننننننن  "سم ينننننننل اط ينننننننا "   

                                                             
 الم كذ ال  اي لألا ا     ا   تحليل سياساتتاش ت ق ارذم  ال  ي ي :كي  ن    يم  في يذيم  ال صا ".1
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لننننننن ذي  ال ا  يننننننن     اكنننننننا  ا  ما نننننننيعا ملنننننننا عا  ي فننننننن  ف منننننننا  ال ننننننن   ال  ليننننننن  اا ثنننننننا  المس ساننننننن  ت نننننننق 
سفنينننن  ا تننننناوا    ل ال صنننننا   اس اماس ننننا س نننننا  ال   ننننن  مننننع   ننننن  أ ننننن  . ن  ننننن  ا ذمنننن  منننننع   ننننن     

 .يم  ام ي   لي  ماا    في فيناا ا ي ال  ل الم ام   اال     تع  م اس ا

ا نننننسمات  ال ا  ما ننننني  ال م يننننن  س  ينننننس نسننننناعط م م  ننننن      لنننننر أع أميننننن  يمننننن  يننننن   اننننن أ فننننني         
ألمانينننننا  ف ن نننننا سااتنننننا  فلننننن   قل منننننا ك سنننننا النننننن  لسيع     ذينننننا     نننننمي  لكنننننل منننننع2017 ننننناسما   15

 7ن نننننط ال   انننننا    يا نننننا  ال صنننننا  المف  لننننن  ت نننننق يمننننن . ثنننننش ذا  الننننن عي  الف ن ننننني ال   ننننن  فننننني 
ثامننننن  ال   ننننن  م نننننا ر  ال ننننن   ي  ل نننننن    ل     مالننننن  ا فنننننر ال صنننننا  تنننننع يمننننن  2017 ي نننننما  

ا  ما ننننني  منننننر يمننننن   انننننل فن نننننا ن  ننننن  مثنننننل الصننننن مال   ال ننننن  اع   الم ننننن    ت نننننق يمنننننر تقيس نننننا ال 
تنننن     أت ننننن السنننني  ال ننننن الفننني فيننننناا ا نننني النننن  ل الم ام نننن  اننننالس ا ر تننننع  م اس ننننا  كمننننا  نننن   مننننر 

   07/07/2017 تسننننننننن  ل س نننننننننا   فننننننننني  أع  لننننننننر ا ننننننننن   21/08/2017ال   ننننننننن  فننننننننني  فلنننننننننق ننننننننفي يا 
 نننننننفا     ينننننن   ل نننننننا فنننننني لاننننننننا   نننننننا   الصنننننن اا ال ا  ما ننننننني ال عي نننننن  انننننننيع يمننننننن     ل  24 افسس نننننن  

 1.ال صا  كان  في ال ريا  المس   

ن  ننن  في ننننا يمنننن  فنننني س نننن يش النننن رعل  الانننن اييع ت ننننق نينننن  ينننن   النننن  ل فنننني س نننن ي  صنننن    يمنننن           
اا  سس  ننننننس اال يا نننننن  ال ا  ينننننن  ال م ينننننن .  لنننننن لر لننننننش ي نننننن  الانسننننننال ع  اس ام ننننننا انننننن تش اط يننننننا     نننننن

 12"ا يمننننن  ا  ننننن   15مان عنننننا منننننع الم اف ننننن  ت نننننق صنننننف    ننننن او يمننننن  لمننننناع ا  م اس ننننن  منننننع مننننن اذ "ف  
م يننننننا    ر   فنننننني اسفايينننننن   ي   ننننننا  ذينننننن  النننننن فاا ا مي كنننننني  ننننننيم  منننننناسي  مننننننر ن ينننننن   ال منننننن    النننننن  

   كمننننننا أت نننننن  كنننننل منننننع يمنننننن   ال رينننننا  المس ننننن   تنننننع انننننن و 2017ي نيننننن   14ال ميننننن  فننننني  ا ننننننمع 
فننننننني  ا ننننننننمع   يننننننن  ا سكنننننننذ يننننننن ا  2018ينننننننناي   30ا مي كننننننني فننننننني  –ال ننننننن ا  اط نننننننس اسي ي ال مننننننن   

   سننننننق أع س امنننننن  ا ننننننس ال أمينننننن  يمنننننن  منننننن سيع   ا منينننننن  ال نننننن ا  ت ننننننق س ذيننننننذ ال قيننننننا  اريسصننننننا ي
ت ننننق يننننام  ا سماتننننا  ال م ينننن  ال امننننن   2017 نننناسما   20المنننن   ا  لننننق فننننني   ننننقل تنننناش ال صننننا 
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  2018أا يننننل  10لألمننننش المس نننن      الثانينننن  فنننني ذيننننا     ننننمي   مينننن  يمنننن  فلننننق ال ريننننا  المس نننن   فنننني 
 1أ ا  في ا س ام  ا    يم  في مكاف   سم يل اط يا .

والثثثثدول  اإلقليميثثثثةالمبحثثثثث الثثثثثاني: دور القثثثثوة الناعمثثثثة فثثثثي عالقثثثثات قطثثثثر مثثثثع القثثثثو  
 الكبر 

سنننننننس ط يمنننننن  فنننننني تقياس ننننننا ال ا  ينننننن  ال نننننن   الناتمنننننن   اصنننننن  مننننننر كانننننن   النننننن  ل مثننننننل س كيننننننا         
ينننننننننن اع  ال ريننننننننننا  المس نننننننننن   ا م يكينننننننننن   ينننننننننن  سننننننننننش س  ينننننننننن  أ  ا  ال نننننننننن   الناتمنننننننننن    اصنننننننننن  ا  ا    ا 
اريسصننننننننا ي   ال ا  ما نننننننني   ال يا نننننننني   اطتقمينننننننن   ينننننننن  سننننننننش س  ينننننننن  ا  ا  اطتقمينننننننن  مننننننننع  ننننننننقل 

تقمينننننن  أمننننننا  يا ننننننيا ف نننننن  سننننننش س  ينننننن  أ نننننن    ال  ننننننام  ال يا نننننني  ااطلنننننناف  فلننننننق فيامنننننن  الس مينننننن  اط
    .س الفا   لي يا مع ا   ا 

 المطلب األول: العالقات القطرية اإليرانية

 ننننننس اسي ي  ط انس ا  ننننننايسم نننننن  ف ننننننش ال يا نننننن  ال ا  ينننننن  ل منننننن  فنننننني ينننننن   الفسنننننن   ارنساننننننا  فلننننننق         
 ا منننننع    ل نننننا ل  ننننناذ الماي ننننني س نننننر ت نننننق ال ننننن ا ل  ا نننننل مننننننامس ال ننننن    الا ننننناو   يننننن  أع  نننننذوا كايننننن

المسنننننناذا ت ي نننننا منننننر الا ننننن يع   سمسننننن  فلنننننق ال ننننن    الا  يننننن  منننننر فيننننن اع  يننننن ا ال لنننننر ايننننننر يمننننن  اننننناع 
سسانننننق س   ننننا لينننن  صنننن امي فيمننننا يس  ننننس انننن ي اع لكنننني سلننننمع السنننن فس ال نننن   ل  نننناذ  سننننق أثننننناو أ يننننا  

أ  اين نننننا  انننننيع ال رينننننا  المس ننننن   ا م يكيننننن   ااطلننننناف  فلنننننق  لاننننن  يمننننن   السننننن س  انننننيع فيننننن اع   ي ان نننننا 
فنننننني س  يننننننس المكاننننننن  اطي يمينننننن   ال  لينننننن  مننننننع  ننننننقل ال نننننن    مننننننع منننننن ا  ال يمننننننن  ال نننننن   ي  ت ننننننق   ل 
ال  ننننيط ال  انننني   ينننن  انس  نننن  يمنننن   ا نننن   مننننع أكثنننن  ال يا ننننا  ال ا  ينننن  ااسكننننا ا فنننني المنم نننن  منننننع 

ا   الم اف ننننن  ت نننننق  ننننناك  س الفنننننا  لايننننن  فننننني الس  يننننن   السلنننننا   فننننني  نننننقل ال منننننر انننننيع المسنايلننننن
ال يننننن  نف ننننن    ل نننننل المس يننننن ا  ال  ليننننن  ال اصننننن  اان ينننننا  ارس نننننا  ال ننننن فييسي  منننننا سقينننننا منننننع أ ننننن ا  

فنننننننني ال ريننننننننا  المس نننننننن   كاننننننننن  مننننننننع  2011 نننننننن او ت ننننننننق  نننننننن   ال  ننننننننيط الثانينننننننن   أ نننننننن ا   نننننننناسما  
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يننننن اع  أثنننننن   فنننننني م  ياس نننننا مننننننع سننننننا يخ الم مينننننا  السنننننني   ننننننم  ال قيننننن  اننننننيع يمنننننن       سننننننق  2001ا 
  :يمكع سنا ل  فيما ي ي 2015

ان يننننا  ارس ننننا  ال نننن فييسي  أ نننن ا   ننننناسما   اثنننن   لننننر ت ننننق ال قينننننا  اطي انينننن  ال م ينننن  فنننني أ اعنننننل - 
الس نننننن ينا  فنننننن ي ان يننننننا  ارس ننننننا  ال نننننن فييسي ت ننننننق فينننننن اع ينننننن  ا مننننننع    ننننننا  ال اي ينننننن  فنننننني  يا ننننننس ا 

ع كنننناع ر ي ننننني س يينننن ا ك يننننا   ينننن   نننن   ال نننن ا  اطي اننننني ا نننن   مننننع الس يينننن  مننننر م ننننيو ال ا  ينننن    ا
فنننني –اطصننننق ييع  لكننننع ينننن ا الس يينننن   مننننل م نننن   ننننيعا مننننع السنننن كي  انننناع فينننن اع  ا  ال مننننا  ال نننن مي 

ر س ننننننل فنننننني س  ينننننن يا لمصننننننالس   ا يننننننا – نننننناسمي  ف ننننننا   ل   كنننننن  اطصننننننق ي  ا عا نننننن  النننننن عي  م منننننن 
 ا  ال منننننننا  الننننننن يني ليننننننن  الا يننننننن  تنننننننع الم يايننننننن    ذا  منننننننع م نننننننا    ي ان نننننننا ال  اننننننني تنننننننع فيننننننن اع 

 م نننننن اع   الماا ثننننننا  ال نننننن ي   ال  نننننن   الما  لنننننن  فنننننني أ ا نننننن  ال نننننن ع ال  نننننن يع ل س ننننننا   اننننننيع  ا نننننننمع
السننني كاننننن  س نننن   لك نننن  ال منننن   فنننني ال قيننننا  اننننيع الا ننن يع   السنننني انس نننن  مننننر ال  نننن ش ت ننننق كننننل مننننع 

 2001.1  ني ي  ر   ا نمع في  اسما

ل نننننن  اتسمنننننن   فينننننن اع فنننننني س ا ا ننننننا مننننننر   ل ال  ننننننيط ال  اينننننن  اصننننننف  تامنننننن   مننننننر يمنننننن  اصننننننف          
 اصننننن  ت ننننننق أ نننننن    الماننننننا أ   ينننننن  أ نننننن    ر ينس نننننن  ماننننننا  ا  اننننننل ي نننننن م ا   مننننننا  نننننناو انننننن  النننننن عي  
 نننننناسمي مننننننع ماننننننا  ا   ا اصنننننن   نننننن ا  ال لننننننا ا   ارنفسننننننام ت ننننننق   ل ال ننننننالش ا امنننننن     ل ال نننننن ا  
ال   افننننني ا اصننننن   ل ننننن   يننننن   لينننننل ت نننننق  لنننننر  كننننناع  لنننننر ناا نننننا منننننع ال ننننن ص اطي انننننني ت نننننق يننننن ا 
الس ننننا   ا ننننن  أع  ممنننن  لننننن  م سمننننن    ت ننننق  ا س نننننا فنننني تقياس نننننا منننننر ينننن   الننننن  ل مثننننل ن  يننننن  امنننننع 
ال  ننننيط اطي انينننن   ينننن   الن  ينننن  مانينننن  ت ننننق السلننننامع  الس ننننا ع اننننيع   ل المنم نننن  مننننع  ننننقل ال لنننناو 

فننننننا  ال    ينننننن   الم ياينننننن   ال  يينننننن   اطي ي ل  ينننننن    سا نننننن   اريسمنننننناش الم ننننننس ر اننننننيع فينننننن اع ت ننننننق ال ق
 يمنننن  فنننني ينننن   الفسنننن   فنننني م نننناي  تنننن   كنننناع أيم ننننا الذيننننا ا  ال  ننننمي   لينننن  ال  ننننمي  اننننيع ال ننننانايع  
 س يينننننر اسفايينننننا  م ننننننس ك  فننننني م س نننننن  الم نننننار  ال يا ننننني   اريسصننننننا ي   الس ا يننننن  امننننننا ي ننننن   فلننننننق 

 .م الماا ر  الس ا ي  الايني   سف يل ار سثما ا  الم س ك سن ي
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سانننننننننا ل ال اننننننننن ا  الفنيننننننننن   س  يننننننننن  ال مالننننننننن   فلنننننننننق  انننننننننن  السن نننننننننيس الم نننننننننسم  فننننننننني فمنننننننننا           
 11المن منننننا   ال يعنننننا  ال يا ننننني  ال الميننننن  كم  ننننن  ا منننننع  فننننني ال يننننن  الننننن   تصنننننف  فيننننن  أ ننننن ا  

يننننن     نننننم    ا ننننننمع لنف ننننن ا االسننننن  ل  سنننننق فننننني النننننن ش اال قينننننا  ا م يكيننننن  ال  ا  2001 ننننناسما  
الس ا يننننن  لنننننا ي الننننن  ل ال  ايننننن      ننننن  فيننننن اع ا نننننكل ال  لننننن  السننننني مالمنننننا تانننننن  منننننع اط ينننننا   أن نننننا 
ال  لنننن  السنننني س ننننات  مننننا ي نننن   اننننالم سمر النننن  لي ت ننننق الننننس  ص مننننع كننننل   كننننا  السمنننن   لننننمع مننننا 

ال ننننن  انننننل س  نننننس طيننننن اع ان ننننناذاع كايننننن اع  ي نننننمق انننننال    ت نننننق اط ينننننا   لنننننش يس يننننن  ا مننننن  تنننننن  يننننن ا
لنننننننمع س نننننننر ال ننننننن   الم نننننننما  انننننننال    ت نننننننق اط ينننننننا   يمنننننننا: النننننننس  ص منننننننع ن ننننننناش مالاننننننناع فننننننني 

 فننننني نفننننن   2003  ثنننننش النننننس  ص منننننع الن ننننناش ال يا ننننني فننننني ال ننننن اس فننننني 2001أف ان نننننساع فننننني ال ننننناش 
انننننن ا  ال ننننننياس لننننننمن  س ننننننكل  ك مننننننا  لي نننننن  ف ننننننم لينننننن  م ا ينننننن  طينننننن اع  اننننننل  ك مننننننا  فس نننننن  ا 

لإلنسننننا  اريسصنننننا   اطي اننننني الم اصننننن  لكننننني يننننسش سصننننن ي    يس نننن ل فلنننننق م ينننننا ا  مننننع الننننن  ر ا  السننننني 
 .1ي    أث يا ت ق اريسصا  اطي اني مع ي   ال ك ما  ال ك م  ال م ي  في ال  يط

 ل نننن  ليننننن   السمننننن  ا  ال  ليننننن  منننننع  يا ننننن  فينننن اع ال ا  يننننن  س نننننا    ل ال  نننننيط   أتمننننن   رعنننننل        
مسذاينننننن   ت نننننننق أع الن ننننننن   فلي نننننننا ت نننننننق أ نننننننا  أن نننننننا   لننننننن  ياعمننننننن  ت نننننننق اطي ي ل  يننننننن  )ن ننننننن  المننننننن ي  
ال نننننني ي ( لننننننش سكننننننع  يي نننننن   ا منننننن  النننننن    امننننننا ينننننن فر القتاننننننيع اطي يميننننننيع فلننننننق ار ننننننسفا   مننننننع ينننننن ا 
  السمنننن   فنننني فتننننا   ينننن او   يا ننننا  فينننن اع اطي يمينننن   ينننن ا مننننا  ننننكل ماي نننن  ال قيننننا  ال م ينننن  اطي انينننن

 سس ننننننش ال قيننننننا  ال  ي ينننننن  اطي انينننننن  االس  نننننن   الس نننننناار ال نننننن ي    النننننن   ينننننن  يصننننننل فلننننننق  نننننن  السنننننننايي 
 ففنننني ال ينننن  النننن   ااسنننن  فينننن  يلنننني  ا ننننسقل ال ننننذ  اطما اسينننن  الننننثق  أيننننش الاننننن   الثااسنننن  فنننني الايانننننا  

ا  ال نننننا   ال سامينننن  ر سماتننننا  الم  ننننن  ا ت ننننق لنننن  ل م  ننننن  الس ننننا ع ال  ي نننني  فلنننننق تننننع الساايننننن
انننننيع فيننننن اع     ل الم  ننننن  ا ننننناع تننننن   منننننع ال لنننننايا من نننننا امنننننع   ل ال  نننننيط  ااطلننننناف  فلنننننق ال لنننننر 

 .ال  ايي 

                                                             
 :ال  يط.م ال مس صل ت ي  مع ال اام  اش  م اع يم   اي اع تقيا  مسميذ  ت ق لفسي 1
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انننننال لش منننننع  لنننننر ن ننننن  أع السانننننا ل الس نننننا   انننننيع فيننننن اع  الننننن  ل ال  ي يننننن  ال نننننس  ي ننننن   سذاينننننن ا         
فننننناتق  ال يا ننننني  السننننني  الننننن ا م ا نننننن  ا قينننننا  فيننننن اع الس ا يننننن  اننننن  ل أ ننننن    فلنننننق تنننننع كثافننننن  الس

 نننن    مذي ننننا لينننن  تننننا   مننننع  ننننار  المنننن   ال ننننذ    ينننن   نننن    الفسنننن   ا  ينننن   مذينننن ا مننننع السنننن ي   
ال ننننننننا  االن ننننننننا  ل قيننننننننا  فينننننننن اع اننننننننالم سمر النننننننن  لي ككننننننننل  ص صننننننننا ا نننننننن  فتننننننننقع فينننننننن اع ا ننننننننسعناف ا 

مي لس نننننننر س صننننننني  الي  انيننننننن ش   ف نننننننل المفا لنننننننا  ا    ايننننننن  اطي انيننننننن  فننننننني الس صنننننننل فلنننننننق  نننننننل  ننننننن 
ا ذمنننن   السنننني سنننن   في ننننا ال ريننننا  المس نننن   س  ينننن ا  من ننننا  مصننننال  ا فنننني منم نننن  ال  ننننيط ال  انننني  ت ننننق 
الننننننن لش منننننننع الاننننننن  ذ ال  نننننننني  نننننننقل ال نننننننن ا  المالننننننني  ل لننننننني  أ منننننننا  الا ننننننننامط النننننننن    اطي انننننننني  

فسننننننن   ذمنيننننننن    ار تنننننناو ارفس الننننننني ا مكانيننننننن  يينننننناش فيننننننن اع انننننننامسقر ال نننننن  ا  الن  يننننننن  ال  نننننننك ي   ننننننقل
يصنننننني    فنننننن ع ييننننننا ا    ل الم  نننننن  ال ننننننس  لننننننش س ننننننا ل أع سس نننننن  م يفننننننا ت نيننننننا ي نننننن   ماي نننننن  م اينننننن  

 1  ل ا ا كل انف ا  .

 المطلب الثاني: العالقات القطرية األمريكية

ت ننننننننق النننننننن لش مننننننننع أع م  ننننننننش ساننننننننا ر  يمنننننننن  الس ا ينننننننن  سس كننننننننذ مننننننننر أ   اننننننننا  الياانننننننناع  فنننننننن ع         
ا  ننننقل ال  نننن   الثقثنننن  ا  ينننن  ال قيننننا  اريسصننننا ي    ينننن    اننننيع يمنننن   ال ريننننا  المس نننن   س  ننننس س نننن مع

م يننننننا    ر  كمننننننا سن ننننننم  نننننن كا   53 :2014ا  نننننن  ييمنننننن  الصننننننا  ا  ا مي كينننننن  فلننننننق يمنننننن   ننننننقل 
 أمي كيننننن  مس ننننن    ال ن ننننني  مثنننننل فننننن ا  ا ك ننننني  نسال   ايك ننننن ع م اينننننل  اس  ليننننن ش فننننني سمننننن ي  صننننننات 

 ينننن  سس ننننا ع  نننن ك  ايك نننن ع م ايننننل مننننر فنننن ا مننننع  نننن ك  يمنننن  ل اسنننن  ل فنننني  الاسنننن  ل  ال نننناذ ال م ينننن  
اننننناو م منننن  لنننن م  ل نننناذ الميثنننناع س نننن   اننننالمم  النننن ياي   لنننن ع اننننا     لننننر ت ننننق  ننننا ل سك ننننا   

  2010كمنننننننا أع ال  فننننننن  الس ا يننننننن  ا مي كيننننننن  فننننننني يمننننننن  يننننننن  اننننننن أ  أتمال نننننننا اال   ننننننن   نننننننقل فا ايننننننن 
فنننننني النننننناق    ينننننن  ُ نننننن ر   كم   نننننن   اصنننننن   ا  نفننننننر، ا صننننننف ا أ ل ل فنننننن  س ا ينننننن  أ ناينننننن  سسا نننننن  

نمننننا س نننن   فلننننق  تنننناش  ام نننننق أن ننننا من منننن  لينننن   ك مينننن  ر س نننن   فلننننق النننن اس  ر ُس نننننق اال يا نننن    ا 
 .س  ير الف ش  الس ا ع المساا ل ايع يم   ال ريا  المس    في م ار  الس ا    ار سثما 

                                                             
 . 16-15 ص مفسام ال   ني ال مل  م  ر  ااس   ص1
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م   نننننا  ا مي كيننننن  ال عي ننننن   ال اعننننن   فننننني الم نننننال  تنننننق  ع ت نننننق  لنننننر  س سلننننني  يمننننن  تننننن  عا منننننع ال 
ا كنننننننا يمي  من نننننننا فنننننننن  ا ل ننننننن ر  ام نننننننا  أمي كينننننننن  م م يننننننن  فننننننني الم يننننننننن  الس  يميننننننن    س ننننننن   ينننننننن   
ال ام ننننا  فلننننق اننننناو   نننن   ال نننن ا   الث نننن  اننننيع الث ننننافسيع  سسم ننننر فلننننق سنننن  ي   يننننل   ينننن  مننننع الن نننن  

تنننننن  مننننننع ال ننننننا   النننننن يع يمكننننننع أع ي م نننننن ا   ينننننن  ال  اينننننن   ال  اينننننن  لس نننننن ير ف ننننننش أفلننننننل  لساييننننننل م م  
م نننننس ك  فننننني الم نننننس ال   اننننن لر س نننننا ل الم ينننننن  الس  يميننننن  فننننني يمننننن  أع س  رنننننل فننننني ن ايننننن  الممنننننا  منننننع 
الف ننننن ا  اريسصنننننا ي   الث افيننننن   الفك يننننن    أع س ننننن  ل ننننن  تالميننننن  م نننننس ك  ل  مينننننر   سم رننننن  يننننن   الاننننننق 

الم ينننننس لس  يننننن  ا  اصننننن  انننننيع الا ننننن يع  س نننننمس لك ي منننننا اننننناع  الس سيننننن  اريسصنننننا ي   الث افيننننن   ا كا يميننننن 
ا ن ننننن  م نننننس   تنننننال، منننننع ار سننننن اش المسانننننا ل ذا تقياس منننننا  ي ممنننننا ل ملننننني يننننن مع  سكننننن يع  ننننن اك   ي نننننذر

   .ا س اسي ي    ي ي 

يمكننننننع ل منننننن  أع سُ نننننن ش ت نعننننننا ل  ريننننننا  المس نننننن   ا مي كينننننن  فيمننننننا يسصننننننل اال  ينننننن  مننننننع ال لننننننايا         
اطي يمينننننن   ال  لينننننن    لننننننر أع يمنننننن  س مننننننر ينننننن  عا كاينننننن عا مننننننع ال انننننن     المصنننننن ايي    الم ننننننا ا    ال نننننن    
ت ننننق الس امننننل مننننر ال  ينننن  مننننع ا منننن ا  ت ننننق ينننن ش الم ننننا ا   فلننننقع تننننع م ننننات   ال صنننن ش ل  صنننن ل 
فلنننننق   ننننن ل  نننننام   س كننننن  سما نننننر  س افنننننس الفنننننات يع الم نينننننيع ل ننننن  ا تننننن  ال ينننننا   ال م يننننن  فننننني م نننننال 
ال  نننناما   ا ننننسثم       ننننا الكثينننن  مننننع المنننن ا    ففنننني  ننننقل ال  نننن يع المالننننييع س  ننننم  يمنننن  اننننيع 
الف ينننننناو فنننننني لاننننننناع  ليايننننننا  ف  ننننننميع  ال نننننن  اع  الننننننيمع  لي يننننننا مننننننع النننننن  ل  كمننننننا ُيا نننننني ال ا  ما نننننني ع 
ال م يننننن ع ت نننننق اسصنننننار  م نننننسم   منننننر القتانننننيع ال عي نننننييع فننننني كنننننل منننننع أف ان نننننساع  مصننننن   ال ننننن اس 

 .1  يا   يي منامس ص اا ي سا  في ا ا مي كي ع فلق الكثي  مع الف ش ال ميس  

سنننننش افسسنننننام     ( منننننا )ف  نننننق  نننننايل المثنننننال س سلننننني  يمننننن  ينننننا     كننننن  الم ا مننننن  اط نننننقمي          
مكسنننننن  ا ساننننننام ل  كنننننن  مالانننننناع فنننننني ال   نننننن    أا نننننن  ال ننننننفا   ال نننننن  ي  أا اا ننننننا مفس  نننننن  ت ننننننق أ النننننني ا 

صننننننف  ال ا  ما نننننني  لممثننننننل ارعننننننسق  النننننن مني ال نننننن    الم ننننننا ي   ا سلنننننناف   ينننننن  من نننننن  يمنننننن  ال
منننننا س ال ا نننننمي  ناعننننن  الننننن عي  ال  ايننننني ال نننننااس  أ ننننن  الفنننننات يع المننننن ث يع فننننني ال ننننن اس   نننننيك ع منننننع 

                                                             
 (  ص 2015ما    09 )م كذ ال ذي   ل   ا ا   قطر والواليات المتحدة االمريكية نحو شركة جديدةل اع  اان   1
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الممكنننننع ل  رينننننا  المس ننننن   أع س نننننسفي  ا ننننن   كايننننن  منننننع "ال ننننن   الناتمننننن " ل مننننن   أع سا ننننن  ت نننننق م منننننل 
 .ال   ت ي أمي يا ل   اك 

ا مكان نننننا ار نننننسفا   كثيننننن عا منننننع  اننننن   يمننننن  المس اكمننننن   م  فس نننننا ال ا ننننن   فننننني  ا م يكيننننن اط ا           
م ننننننال  ننننننلر النذاتننننننا   ال قيننننننا  ال ا  ما نننننني   لينننننن  أع ال يننننننا   ال م ينننننن  فنننننني تقياس ننننننا مننننننر ال ريننننننا  

   " نننناك ع صننننا يعا المس نننن   ر سمالا ننننا انننناع سسنننن لق ذمنننناش ا منننن     ينننن  أ لننننس ا مينننن  سمننننيش  لننننر ا  لنننن
م كننننننش  ي نننننن  ت ينننننننا أع ر ن سمنننننن  ت ننننننق أمي كننننننا  ف  ننننننق النننننن  ل ال  اينننننن  أع س نننننن ش ا م  ننننننا  ثننننننش ن ننننننال 

أع ي ننننننات  نا ت ننننننق  ننننننل م نننننناك نا"   ينننننن  م ينننننن   يا نننننني يمثننننننل  -فع ا س نننننننا ل م ننننننات  –ا مينننننن كييع 
اتسننننا  ا ارتسمننننا  ا ننننكل ا سقفعننننا تننننع الم اينننن  الس  ي ينننن  ل   ينننن  مننننع النننن  ل  ال ننننا   فنننني المنم نننن  النننن يع 

 كامل ت ق ال ريا  المس    في س مل الم   لي   الس  ل   لر النذاتا .

 مننننر  لننننر  فنننن ع يمنننن  ت ننننق ا ننننس  ا   ع سا نننن  ذمنننناش الماننننا     س ننننا ر افات ينننن  ت ننننق صنننن ي           
يا نننننني المنم نننننن   ال ننننننالش  س سننننننا  ال ريننننننا  المس نننننن   ا مي كينننننن  لم ننننننات   يمنننننن  فنننننني س ننننننكيل الننننننناسط ال 

النننن   مننننا ذال يسمنننن   ا ننننا   النننن  تنننن ش ار ننننس  ا  السنننني س نننن  يا المنم نننن  فنننني أت ننننا  مننننا اننننا  ُي نننن   
فا مكننننناع يمننننن  أع س  ننننن     عا ان ننننناوع  2010اا ذمنننننا  ال  ايننننن  السننننني انم  ننننن   ننننن ا س ا فننننني أ ا ننننن  ال ننننناش 

ميننننننيع  مننننننع مننننننع  ننننننقل سكنننننن يع  نننننن اك  ا ننننننس اسي ي  مننننننر ال ريننننننا  المس نننننن    لي يننننننا مننننننع الفننننننات يع اطي ي
تننننقع ا اينننن  فسنننن   مننننع ار ننننس  ا   منننننر ارن يننننا  الكامننننل ل   ينننن   أ ننننل السنننناثي  فنننني ا  نننن ا   س ننننكي  ا  ا 
منننننع الننننن  ل    لنننننر ا نننننا  المصننننن ايي  السننننني س  نننننق ا نننننا يمننننن  لننننن   صنننننن اا ال ننننن ا  ت نننننق الصنننننن ي يع 
 اطي يمنننننني  النننننن  لي  كمننننننا أع يمنننننن  أ  نننننن    ننننننن ات ع فنننننني ا ننننننس  ا يا ل سصنننننن    تنننننن ش اط  نننننناش تنننننننع

 1اس ا  م ي  ل  أ    ل  في المنم   س     قم   أمع   ا ا.

 ت ننننننق  ننننننايل المثننننننال  تا لنننننن  يمنننننن  ا نننننن   الم ي نننننن  السنننننني     ا ننننننا الن نننننناش ال نننننن    ت ننننننق           
م امنينننن  المنننن نييع مننننر ف  اك ننننا انننناع  لننننر  نننني    تقياس ننننا مننننر فينننن اع  الا نننن  النننن   ي ننننا ك ا ينننن  عا كاينننن عا 

ذ الماي ننننني فننننني   ننننننل ال نننننمال   كمنننننا نف ننننن   يمننننن  يننننن ا  ال ام ننننن  ال  اينننننن  منننننع ا سيامياس نننننا منننننع ال نننننا
  نننننا ك  فننننني س نننننال  سنننننش س نننننكي   ا ننننن ا  منننننع م  ننننن  ا منننننع الننننن  لي ل مايننننن  المننننن نييع ال ياينننننيع ت نننننق 
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   مننننع ينننننا س نننن ش يمنننن  نف نننن ا ا صننننف ا ا ننننسثناوع  فنننناتقع م ننننس  ا يمكننننع ال ثنننن س انننن  فنننني منم نننن  1ا  ي
ي سا نننننن  ت نننننق ال  نننننس ت ينننننن   يا نننننق ممكنعنننننا س ننننننكيل  ننننن اك    يننننن   اننننننيع في نننننا الكثيننننن  مننننننع ال  ننننناعس السننننن

ال ريننننننا  المس نننننن    يمنننننن  س ننننننسن  فلننننننق الساا لينننننن   ار سنننننن اش  ارمسينننننناذا   المنننننننافر الم ننننننس ك  مننننننع أ ننننننل 
ال صننننن ل فلنننننق ال صننننني   السننننني ي   ينننننا الم فننننناع  المسمث ننننن  االم نننننا ا   ال  الننننن   ار نننننس  ا  ل  مينننننر  لنننننش 

-ي كينننننن أع س نننننن   ا نننننني ا منننننن ا  ا مي كينننننن  ت ننننننق س نننننن يي ال قينننننن  ا م لننننننر  ف ننننننن  مننننننع الم  نننننن  
 .ال م ي  في مكاف   اط يا 

نننننننل النننننننا ي   يننننننن  يمننننننن  منننننننع من ننننننن   لنننننننيرس انمقيعنننننننا منننننننع امسقك نننننننا م ذ نعنننننننا             يننننننن  يفلر
ننننا تمي عننننا ل نننن    الم ننننش النننن   س  انننن  يمنننن   ا مننننع الماينننن    لينننن  أع ك سننننا الم ننننا اسيع ر س ك نننناع ف مع لنننن مع
فنننني ال نننن س ا   ننننم  فلننننقع تننننع أن مننننا ر سك ننننفاع تننننع   ي نننن  الس نننن يا  السنننني س ا   ننننا  أيمينننن    نننن   

 نننن     لنننن  فات نننن  يمكننننع ال ثنننن س ا ننننا فنننني ينننن   الم   نننن  مثننننل يمنننن      ينننن  تم ينننن   م ننننس     تننننق   ت ننننق 
منننننع أ ننننننل أع س ننننننا ر ا  نننننن يع  ا س ننننننا فنننننني  نننننلر النذاتننننننا   أع س نننننن ش فنننننني صنننننننات  ال ننننننقش   ينا نننننني 

ط ا   ا م يكينننن  أع سنننننا  انف نننن ا تننننع أ لعننننر النننن يع يس منننن ع   لنننن  يمنننن  انننن تش السمنننن    ال ننننن  ت ننننق ا
 اط يننننننا    مثننننننال  لننننننر  يفينننننن  كنننننن ييع  ناعنننننن  منننننن ي   كالنننننن  ار ننننننس اا ا  الم كذينننننن  ا مي كينننننن   النننننن   

ل المن منننننا  اط ياايننننن   ف مننننن  سننننن تش  منننننا    ل ي ينننننا ينننننال: "ر ُس ننننن د فيننننن اع ال  لننننن  ال  يننننن   السننننني ُسمننننن ر
ننننننا أع سلننننننر  نننننن ا ل نننننن    مننننننع الم م تننننننا  المسم فنننننن  فنننننني  نننننن  يا  ينا نننننني ت ننننننق ال ريننننننا  المس نننننن   أيلع

 .السص ي ا  لي  الم   ل  لسسمكع يم  مع ار سم ا  في    يا كقت  في يمي لي  س  ي  

فالننننن    الننننن   س ننننن ش اننننن  يمننننن  ي نننننس س الثنننننناو  الس ننننن ير لسا ننننني ال نننننن ا  مفس  ننننن  منننننر القتانننننيع          
ل عي ننننننييع فنننننني المنم نننننن   أمننننننا ممالانننننن  يمنننننن  انننننناع س ننننننس ل تقياس ننننننا مننننننر أ   ننننننذ  أ  من منننننن  أ  أ  ا

ننن  فنننني الن نننن   ي ننن   ماي نننن     ينننا  كمننننا ي ينننن    يس نننا  ا  نننن ام ا فنننني  مننن  ،   نننن  ف ننن  يك نننن  تننننع يدصط
 2ف قل ال قش  لماع ال  ا  الان او ت ق ص ي  ال الش.
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 المطلب الثالث: العالقات القطرية التركية

يننننننن أ  يمننننننن  الس يننننننن  فننننننني ال يا ننننننن  ال ا  يننننننن  الس كيننننننن    ننننننن   ل س نننننننا   م  نننننننا   يننننننن  أ ننننننن          
فننننني يمننننن   يا ننننن   ا  يننننن    ينننننن    1995ا ميننننن   مننننن  انننننع   يفننننن  أل ثننننناني منننننن  س لينننننن  ال كنننننش تننننناش 

م ننننننس    تننننننع ال نننننن   ي   منفس نننننن  ت ننننننق ال نننننن س ا   ننننننم   ينننننن   نننننن ق فلننننننق ل نننننن      مننننننناف   كاينننننن  
ذذ ال قيننننن  منننننر ال رينننننا  المس ننننن   ك ننننن     ليننننن  كاننننن    منننننر س كينننننا ك  لننننن   ننننن  ل  فننننني  نننننايل  لنننننر تنننننل

لس ذيننننننذ ال قينننننن   انننننن و تقينننننن    ينننننن    2001في يمينننننن  كانننننن     السنننننني أ نننننن   ذيا سنننننن  ل ننننننا فنننننني  ي ننننننما  
 س لينننننن  ال كننننننش فنننننني النننننناق  ا نننننن  فنننننن ذ   2001 اصنننننن  مننننننر انمننننننقس  ننننننذ  ال  النننننن   السنمينننننن  فنننننني أ   

سا ننننني  ال نننننذ   س ليننننن  ال كنننننش فننننني  ا  يننننن     يننننن   ننننن    الفسننننن   2002الكايننننن  فننننني انس اانننننا  نننننن فما  
س كيننننا   يننننن   ننننن   لس ذيننننذ ال قيننننن  لس نننننمل م فنننننا  الس ننننا ع الم نننننس ك  كافننننن   لنننن ا ت ننننن  ذتيمنننننا الا ننننن يع 
ال  ينننننن  مننننننع ال مننننننش  ننننننقل ذيا اس مننننننا المساا لنننننن   لس  يننننننل ال  اننننننا  كافنننننن  أمنننننناش س ننننننا   الا نننننن يع   سمنننننن ي  

  :ايع الا  يعس اسي ي     مع ايع ال  امل السي س ث  في ال قيا  ال قي   ص ر ل   اك  اط 

الصننننن اي  ال  صنننننني  اننننننيع أ   لنننننناع  ال نننننيخ  منننننن  اننننننع   يفنننننن   ل ثننننناني  ااننننننن  ا مينننننن  سمننننننيش  ينننننن  س ش -
ت ننننق السنننناثي  ا ننننكل كاينننن  فنننني صنننننات  ال يا نننن  ال ا  ينننن  لا نننن ي ما ا كننننش الصننننق يا  ال  ننننس  ي  مننننع 

   صي نا ي    ل  يش  ي  اس ش ال

ا ننننسق  م   ننننا  صنننننر ال نننن ا    لياسنننن  فنننني كننننل مننننع أن نننن    ال   نننن  سا ننننا ل ن نننناش ال يا نننني الم منننن ل -
انننن  فنننني ينننن يع الا نننن يع ففنننني ال ينننن  النننن   سساننننر فينننن  س كيننننا ن امننننا  م   يننننا  يم  اميننننا سساننننر يمنننن  ن امننننا 

ت  ال ننننن ا    اثينننننا  يننننن  سننننن ث  المك ننننننا  ال يا ننننني  الم س فننننن  فننننني س كينننننا ك ن نننننا ا ننننن ا س ننننن  يا ت نننننق صننننننا
 س   نننننا  ال يا ننننن  ال ا  يننننن  اينمنننننا ر يسننننن ف   لنننننر فننننني يمننننن   االسنننننالي سسمسنننننر ال  نننننا  السنفي يننننن  في نننننا 

 1ا     اكا  ت ق صنات  ال  ا  ت ق الم س   ال ا  ي  ال ا  ي
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 ا نننن  يمنننن  الما نننن  فلننننق   ينننن  في يمنننني  لنننن ا  نننن   يمنننن  ل سنننن اذع فنننني تقياس ننننا اطي يمينننن  ففنننني م ااننننل -
ايننننن   كال ننننن   ي  اطمنننننا ا  س سنننننا  فلنننننق  ننننن ير في يمننننني كايننننن  كس كينننننا ف نننننش سنننننن  ال ينننننا     ل ال  نننننيط الك

  صننننننا   2014كمننننننا أكننننن  يننننن ا   ننننن   ال نننننف او فننننني  1996ال م يننننن  م ا لننننن  اطما ننننن  انننننا مي  فننننني 
صنننن   س  نننن  يمنننن  ن نننن  س كيننننا ك نننن اك  ف ننننس اسي ي  سنننن تش ال نننن اك  مننننر ال ريننننا  المس نننن    2017يمنننن  

 .   يم  لس كيا  يا ا ت قنياا م يكي   ي كل ا سيا

ا نننننسقل المينننننذاع الننننن يم  افي انننننيع س كينننننا  يمننننن   يننننن  ي س ننننن  الا ننننن اع فننننني تننننن   ال نننننكاع  الم ننننننا   -
ال   افينننن   ينننن ا مننننا  ننننكل س نننن يا أمنننناش أن نننن   فنننني  ننننل مناف ننننيع كثنننن  ل منننن  يف ي ن ننننا فنننني تنننن   ال ننننكاع 

 .  الم ا   ال   افي  اكثي  كال    ي   مص   لي يما

يننننن  أ  ر صنننننناا ال ننننن ا  فننننني كنننننل منننننع س كينننننا  يمننننن  أيميننننن  سمننننن ي  ال قينننننا  الثناعيننننن  تنننننل          
كافنننننن  الم ننننننس يا  لس  يننننننس السكامننننننل اين مننننننا  ل س ننننننا ع فنننننني الم فننننننا  اطي يمينننننن   ا  اريسمنننننناش الم ننننننس ر 
لنننن لر  نننن    ا تنننن اش السالينننن  ذ مننننا لينننن  م ننننا س اننننيع ال ننننانايع تانننن  ما  نننن  ال قيننننا  ا ن نننناو ل ننننن  

ت ينننننا س ننننن   ت نننننق الم نننننار  كافننننن  فننننني ال قينننننا  الثناعيننننن   يننننن ا منننننا أكننننن   سصننننن يس ال نننننفي   ف نننننس اسي ي 
ت نننننق م نننننس   ال قينننننا   2013ال مننننن   فننننني س كينننننا  نننننالش انننننع مانننننا ر أل  نننننافي "منننننا أن نننننذ ا ننننن  تننننناش 

الثناعيننننن  انننننيع الا ننننن يع يفننننن س كنننننل منننننا أن نننننذ  ننننناا ا"   ننننن ل أ ننننناا  سمننننن   ال قينننننا  الثناعيننننن  انننننيع س كينننننا 
 ا   ا ل ننننننن   عننننننني   ذ او س كينننننننا ال نننننننااس "اع ال نننننننانايع يسمس ننننننناع ا قينننننننا  ممسننننننناذ    يمننننننن  أكننننننن  ا مننننننن 

 ي ينننن  فنننني كافننننن  الم ننننار   يمس كننننناع   ينننن  م نننننس ك   يننننال ال لننننايا كافننننن  فنننني المنم ننننن   أع  لننننر ا ننننن  
  “ أيش ا  اا  السي س     او سم   ال قيا  اص      ي    تمي   في ال ن ا  ار ي  

  ننننننقل ال ننننننن ا  ال ننننننس  ت نننننن  ذتيمننننننا  2014ل س ننننننا ع الس كنننننني ال منننننن   مننننننن  ا ا نننننن   ك صنننننني          
يمنننننن    ننننننس  ا سماتننننننا  ل  ننننننن  ار ننننننس اسي ي  ال  يننننننا  ت نننننن ا ار سماتننننننا  الس لنننننني ي  اننننننيع  28الا نننننن يع 

اسفاييننننن  فننننني م س ننننن   60الننننن ذ او  الم ننننن  ليع منننننع الا ننننن يع ننننننسط تنننننع يننننن   ال  ننننناوا  س يينننننر اكثننننن  منننننع 
 . 1الم ار 
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 الرابع: العالقات القطرية األلمانيةالمطلب 

  ننننننن  الم مينننننننا  السننننننني أف ذس نننننننا الس  كنننننننا  ا لمانيننننننن  س نننننننا  منم ننننننن  ال  نننننننيط  يمننننننن   نننننننقل         
 :س اي ا ألمانياالسي س    م ي    يا    ا  ل يا الم     المالي   ف ع ينار م م ت  مع 

 ا مننننننننا يس  ننننننننس اال  امننننننننل أيمينننننننن   تننننننننش ار ننننننننس  ا  ال يا نننننننني    لننننننننر   نننننننناا  تنننننننن   فنننننننني م نننننننن مس -أ
اريسصننننننا ي   ال يا نننننني   ف  أع ذتذتنننننن  ار ننننننس  ا  فنننننني ينننننن   المنم نننننن  الم منننننن   ال ي ينننننن   ينننننن  يكنننننن ع لنننننن  

  ثا    اي   لا   ت ق ار س  ا  ال المي  ا    اي 

السكينننننن   السنننننننالش الم سم نننننني مننننننر الس ينننننن ا  ال   ينننننن  السنننننني  صنننننن   فنننننني ال نننننن  ع ال  لينننننن     لننننننر  -ب
 تش ل م سم ننننا  اطن نننناني  فنننني م ننننال السكينننن  ال يا نننني  اريسصننننا    ار سمنننناتي مننننع  ننننقل س نننن يش النننن

مننننر م اتننننا  الساننننا ر   الس ينننن ا  الكاينننن   السنننني  صنننن   فنننني ال نننن  ع ال  لينننن   ر ننننيما س ننننر السنننني سس  ننننس 
 .اال     لي  ال  تي   سا اس ا  اف اذاس ا   ا  اا  ال  ي ي  لسنامي اط يا   السم    ال ن 

 ع فننننني م نننننال مكاف ننننن  اط ينننننا   السمننننن    ال  يمننننن  المن مننننن   ف  فع السف يننننن ا   ال م ينننننا  الس نننننا -ت
اط يااينننن  السنننني  نننن  يا ال ننننالش  أ   اننننا  ألمانيننننا  ننننقل الم   نننن  المالنننني   اثاسنننن   ا ننننكل ر ي اننننل ال ننننر 

منننننع ااننننن  لننننني  يننننننار منم ننننن  امننننامع منننننع ال م ينننننا  اط ياايننننن     ع ا    اينننن ع  ا لمننننناع ي  ننننن ع اليننننن ش 
أع منم ننننننن  ال ننننننن س ا   نننننننم ت نننننننق   ننننننن  ال صننننننن ص يمكنننننننع أع س نننننننكل ياتننننننن   لسصننننننن ي  ال ماتنننننننا  
اط ياايننننن  المسم فننننن   ال ننننن ي   ال مننننن    فلنننننق الننننن  ل ا    ايننننن   ا مننننن  الننننن   يسم ننننن  س ا نننننناع أكثننننن  منننننر 
الننننن  ل ال ننننن يك   ال  يفننننن  ر سننننن او  سم ينننننس  مننننن  اط ينننننا  الننننن   ي نننننكل اليننننن ش  نننننم ا  ع مسناميننننناع ت نننننق 

 1.ع  ار س  ا  ال  لييعا م

ال مننننننل ال ننننننا  ت ننننننق منننننننر ا نننننني النننننن  ل مننننننع ال صنننننن ل ت ننننننق الس نينننننن  السنننننني سمكن ننننننا مننننننع سصنننننننير  -ج
ا  نننن    الن  ينننن    فنننني م  منننن  ينننن   النننن  ل اينننن اع  السنننني  ت ننننق النننن لش مننننع امسقك ننننا ل قيننننا  ايسصننننا ي  

امط النننننننن      ع  يننننننن   منننننننر ألمانينننننننا  فر أع الم يننننننن  ا لمننننننناني  النننننننس منننننننع يلننننننني  امسقك نننننننا ل ا نننننننن
ن ا  نننننا فنننننني يننننن ا الم نننننن ق يمكنننننع أع ينننننن ث  ت نننننق سنننننن اذع ال ننننن   اطي يمينننننن  فننننني المنم نننننن   فلنننننقع تننننننع 
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ال  نننننن   ال امينننننن  لس  يننننننس تنننننن ش انس ننننننا  ا  نننننن    الن  ينننننن  ت ننننننق الصنننننن ي  ال ننننننالمي   ينننننن  مننننننا ي نننننن  مننننننع 
 1أ ل يا   يا   ألمانيا ال  لي 

س  ينننننننس امنننننننع م نننننننس اش ل  لننننننن   ا  أيميننننننن  كايننننننن   االن نننننننا  ل ننننننن  ل ال  ايننننننن  تامننننننن   ألمانينننننننا ا اصننننننن   -د
)ا ننننن اعيل(  منننننع  نننننقل ال صننننن ل فلنننننق   ننننن ل  نننننن مي    اعمننننن  ت نننننق أ نننننا  الننننن  لسيع  فالمانينننننا سا ي ينننننناع 

فنننني  س نننن ش كننننل أ ننننكال النننن تش ط نننن اعيل  اس ا يننننا لكننننل السنننن ااي  الكفي نننن  ا ماينننن  أمن ننننا      يننننا  فر أن ننننا
ال ينننن  نف نننن  سنننن تش  ننننس ال نننن    فنننني س  ينننن  مصنننني يا  مننننع اين ننننا  ننننس ال نننن   الف  ننننميني فنننني س  ينننن  

 .المصي   ال ي  ا قش  ا س  ا 

س  نننننننننير الس نننننننننا ع اريسصنننننننننا    الس نننننننننا    ار نننننننننسثما   منننننننننر ا ننننننننن اع المنم ننننننننن   ف  سسفنننننننننس م  نننننننننش  -ه
  ننننن   س نننننا ع م نننننس ر   ك منننننا  ا ننننن اع المنم ننننن  منننننر يمننننناا   نننننال ا تمنننننال  الم نننننسثم يع ت نننننق أيميننننن 

 تالي الم س  

سننننننن في  امنننننننع المايننننننن  فننننننني ألمانينننننننا  أ   انننننننا   ت نننننننق الننننننن لش اع ألمانينننننننا ر س نننننننس    ا سيا اس نننننننا منننننننع  -و
الماينننن  مننننع   ل ال  ننننيط ال  انننني  فر أع ينننن   الن ننننا  يمكننننع أع سننننذ ا   ننننقل الم   نننن  ال ا منننن  فنننني  ننننل 

مصنننننا   الس  ي يننننن   السننننني سمثنننننل    نننننيا فننننني   ننننن    لاننننن  اسن ينننننر  ا  ا  المايننننن   تننننن ش ارتسمنننننا  ت نننننق ال
 .م  مس ا

ال فننننننا  ت ننننننق مصننننننالس  نننننن كا  ال ننننننقم  الم نننننن ا  ال فاتينننننن   ال  اينننننن    سنننننن في  الايعنننننن  المنا ننننننا   -ي
ل  فنننننا  ت نننننق سناف نننننيس ا المفس لننننن  منننننر انننننايي ال ننننن كا   ت نننننق ن نننننا  ا  انننننام السننننني س ني نننننا منننننع ت ننننن   

 2الس  يس مر   ل ال  يط.

 : ديةالعالقات االقتصا -1

                                                             
  مجلة دراسات العلوم االنسانية واالجتماعيةام   ذيع ال اا يع م م   "يم   المانيا: ل ا  المصالس  س سي  ار ل يا ". 1
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ت ننننننق النننننن لش مننننننع اانننننن اش ألمانيننننننا  يمنننننن  رسفايينننننن  س نننننن ير ار ننننننسثما   ال ماينننننن   الن ننننننل ال نننننن           
لننننننش ي ننننننكل   ننننننش  2000فر أننننننن    سننننننق تنننننناش  1999    ل ننننننا  يننننننذ السنفينننننن  فنننننني يننننننناي    1996تنننننناش 

الساننننا ل الس ننننا      اننننيع الا نننن يع  يمنننناع  ا أيمينننن  ينننن ك   لكننننع ا  ينننناش انننن أ  سس ينننن  ا ننننكل ملننننم   مننننر 
ماليننننن  تاليننننن  لننننن   الننننن  ل ال  ي يننننن   يمننننن   ن ننننن ا ر سفننننناا  ا  اس نننننا منننننع  نننننقل سصننننن ي يا  س  ينننننس  فننننن  

ل نننننفم  ال نننناذ  فلننننقع تننننع انننن و ال ك منننن  ال م ينننن  ام   نننن    ينننن   مننننع ار ننننسثما   اننننناو  سمنننن ي  الانننننق 
الس سيننن  فننني م س نننن  مننننامس ال  لننن    ت ننننق أثننن   لننننر سنننش سا ننني  م  نننن  أتمنننال ألمننناني فنننني يمننن  تنننناش 

س نننننننك   ل نننننننن  ايسصنننننننا ي  ت ينننننننا م نننننننس ك   تم ننننننن  ت نننننننق سا ننننننني  ايعننننننن   2007تننننننناش     فننننننني 2002
مقعمنننننن  ل ساننننننا ل الس ننننننا    ار ننننننسثما ا  لكننننننق الا نننننن يع   ن نننننن ا ل ثننننننا  ال نننننن اي  السنننننني س كس ننننننا ا ذمننننننا  
المالينننننن  السنننننني لنننننن ا  ايسصننننننا يا  أل نننننن    ل ال ننننننالش  ف نننننن    انننننن  ال ك منننننن  ارلمانينننننن  اار ننننننسثما ا  

 . 1ا   اصا   قل الم   ا  ال ك مي  أ  مع  قل ال  كا  الم  ي  ال م ي    او مع  

 االف ننننننننل ف نننننننن  اا نننننننن  صننننننننن  س الثنننننننن    ال نننننننننيا ي  ال منننننننن    ييعنننننننن  ار ننننننننسثما  ا نننننننن او أ ننننننننن ش         
  صننننننص فنننننني ال  ينننننن  مننننننع الم   ننننننا  ا    اينننننن   مننننننع اين ننننننا مصنننننن     يس نننننن  اانننننننر   فنننننني فمننننننا  

فنننننني  2013نسنننننن   لألتمننننننال  ار ننننننسثما  فنننننني يمنننننن  تنننننناش س ذيننننننذ ال قيننننننا   سم ي يننننننا ف نننننن  ت نننننن  أ ل م
ال اصنننننم  اننننن ليع    لنننننن   م ننننن  ل ع كاننننننا   تننننن   كاينننننن  منننننع الم ننننننسثم يع    نننننال ارتمننننننال منننننع كننننننق 
ال انايع   نننن     نننننش السانننننا ل الس ننننا   انننننيع الا ننننن يع ا سفاتنننناع م نننننسم ا ليصنننننل فلننننق م نننننس   ييا ننننني ليننننن  

ر    فيمننننننننا ا  نننننننن  ييمنننننننن  الصننننننننا  ا  م يننننننننا      2.87 اما ننننننننل ف مننننننننالي ينننننننن     2015م ننننننننا س تنننننننناش 
م ينننننا  يننننن     فننننني  نننننيع ا  ننننن  الننننن ا  ا  ا لمانيننننن   2.16ا لمانيننننن  فلنننننق يمننننن  فننننني نفننننن  ال ننننناش  ننننن الي 

م ينننننن ع ينننننن      سصنننننن    ال ننننننيا ا   الماكينننننننا   الس نيننننننا  ال  يثنننننن  ياعمنننننن  الصننننننا  ا  ا لمانينننننن    388
 نننن ك   سس كننننذ أل نننن  ن نننناماس ا  64ق كمننننا اذ ا  تنننن   ال نننن كا  ا لمانينننن  ال ام نننن  فنننني يمنننن  لسصننننل فلنننن

فنننننني يمنننننناتي الاننننننناو  ال نننننن ما   فلننننننقع تننننننع ا سفنننننناا تنننننن   ا لمنننننناع ال ننننننام يع فنننننني يمنننننن  مننننننع  نننننن الي 
 .1999ا يمثل ذيا   كاي   من  تاش  ي  م 2018تاش  1800الق  2013م امع تاش  1700
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  المالنننننني   يساننننننيع  فنننننني م ا  نننننن  لسفاصننننننيل الصننننننا  ا  ا لمانينننننن  ل منننننن   ننننننقل الفسنننننن   ال  يانننننن         
% مننننننع  25.8أننننننن  يسنننننن ذا ت ننننننق ال  ينننننن  مننننننع ال ماتننننننا   فنننننني م نننننن مس ا يمنننننناا ال ننننننيا ا  النننننن   يمثننننننل 

%  المننننننننن ا  الكيميا يننننننننن  ان نننننننننا   20.8الصنننننننننا  ا  ل مننننننننن   ي ي نننننننننا يمننننننننناا ا ر   الماكيننننننننننا  ان نننننننننا  
 %   اليننننننننننن ش ي ننننننننننن  الم اياننننننننننن ع  المسننننننننننناا  ع ل  ننننننننننناع 9.45%  ال ن  ننننننننننن  الك  ااعيننننننننننن  ان نننننننننننا   10.8

اريسصننننا   ال مننننن   اننننناع ال اننننن    السكن ل  ينننننا  الس نيننننن   الماكينننننا  ا لمانيننننن  مس ا ننننن    ا ننننن   فننننني الكثيننننن  
 منننننع الم نننننا ير ال اعننننن   فننننني م س ننننن  المننننننامس ال م يننننن   ف  نننننق  نننننايل المثنننننال ف ننننن    نننننذ   ننننن ك 

Herrenknech AG   السنننني س نننن  مننننع أكانننن  ال نننن كا  ا لمانينننن  ال اعنننن   فنننني م ننننال سنننن في  الس نيننننا
 1 2014 لي   ف  لنفس  اك  مس   ال     تاش  15  يث  ل ف  اطنفاس ال ام   ال

 سصنننننننات   ار نننننننسثما ا  ال م يننننننن  فننننننني   ل ال نننننننالش تامننننننن   فننننننني ألمانينننننننا ا اصننننننن  منننننننن  تننننننناش          
 15.6   فننننني م  مننننن  ال ننننن كا  السننننني سمس نننننر يمننننن   صننننن  في نننننا سننننناسي  ننننن ك  ف ل نننننفا ع ان نننننا   2010

%    نننن ك   ننننيمنذ السنننني س ا نننن   فنننني ار ننننسثما ا   11.1ا صنننن   Hochief%    نننن ك  الاننننناو
 Solar    فلنننقع تنننع امسقك نننا ل صننن  فننني  ننن ك 2012%  اتسانننا اع منننع تننناش3ال م يننن  ان نننا  

World  كننن لر فننني2014ارلمانيننن  لقلننن ام ال م ننني  تننناش     Deutsche Bank AG كمنننا سنننش
 ا نننننسثم   يمننننن  السننننني  انننننناو  الفننننننا سا نننننسثما  مانننننالل لننننن م  فننننني يماتنننننا  ال  نننننا ا   اطن ننننناوا   ال

م ينننننا  يننننن     نننننقل الم   ننننن   35الننننق   30س نننن  منننننع أكاننننن  منس ننننني ال ننننناذ الم ننننال فننننني ال نننننالش منننننا انننننيع 
المالنننني  فنننني ال  ينننن  مننننع ال نننن كا   الم   ننننا  ا لمانينننن   لسنننناسي ألمانيننننا االم سانننن  الثانينننن  ا نننن  ا يمانيننننا 

 .ي ار   االسي س سلع أت ق ن ا  مع ار سثما ا  ال م ي  ايع ال  ل 

 يننننن  ا نننننسفا  مصننننن     يس ننننن  ااننننننر ا لمننننناني ت نننننق   ننننن  ال صننننن ص   الننننن   سمثنننننل يمننننن  ثننننناني        
أكانننن  م ننننايش فينننن   مننننع النننن تش ال منننن   الكاينننن     لننننر ا نننن  م اف نننن  ال نننن ما  ال م ينننن  فنننني  ين ننننا ت ننننق 
 مننننن  اطن نننننا  ال ك ميننننن  لس نننننا ذ ا ذمننننن  الماليننننن  ا  يننننن   السننننني س ننننن ي ل نننننا الاننننننر  منننننع  نننننقل س ننننن يش 

تنننننش ماا ننننن   ذينننننا    أ  مالننننن    يننننن  ا مننننن  الننننن   أ   فلنننننق  صننننن ل يمننننن  ت نننننق م  ننننن  فننننني م  ننننن   
 .ار  ا  ت ق المص  
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% منننننننع ييمنننننن  أ نننننن م ا الك يننننننن    3.3 اع  نننننن ك   ننننننيمن  السنننننني سمس نننننننر يمنننننن   صنننننن  ن نننننناس ا         
 صنننن   ال ننننن ك  ت ننننق ت ننننن   2017م يننننا  يننننن    في ننننا   فننننني منسصنننن  تننننناش  2.5سمس ننننر ت نننن  اع ا يمننننن  

م ينننن ع ينننن     فلننننقع  790م منننن  س  يننننل ك  ااعينننن  اسك فنننن  ف مالينننن  ا  نننن  ييمس ننننا  35منننن  لاننننناو مننننع ي
 49تنننننع أع  ننننن ك  يمننننن   ننننن ر  سكن لننننن  ي أت نننننن  فننننني نفننننن  ال نننننن  ن ا  نننننا اار نننننس  ا  ت نننننق ن نننننا  

% منننننع أ نننننن ش  نننننن ك   نننننن ر       ا لمانينننننن    السنننننني س نننننن  مننننننع أكانننننن  ال نننننن كا  ا لمانينننننن  المس صصنننننن  
س ذما  الماينننن  ال م نننني     لننننر لننننمع  نننن ي ا لسن يننننر مصننننا   الماينننن   اننننناو من ننننا  ام ننننال فنسننننا  م نننن

 ت نننننق الننننن لش منننننع ا ذمننننن    لس ليننننن  الك  اننننناو االمايننننن  ال م ننننني  س ننننن ش ا نسنننننا  منننننا ي نننننا   ألننننن  مي نننننا ام
ال يا نننني  السنننني س صنننن  فنننني منم نننن  ال  ننننيط  ال  نننن   اللنننن م  السنننني سنفنننن يا ال نننن ك  لنننن     ل الم نننن   

 أع الم ننننن  ليع تنننننع ال ننننن ك  أت نننننن ا انننننان ش  ي اصننننن  ع سنفيننننن  م س ننننن  ال  ننننن    لنننننش الملنننننا  ل مننننن   فر
 1.الل  م ال يا ي  الكاي   السي يس  ي ل ا م    اط ا  

 كمننننننا ينننننن  ال ننننننال فنننننني ال نننننن كا  ا لمانينننننن  السنننننني سمس ننننننر مصننننننالس م ننننننس ك  مننننننر   ل ا ذمنننننن            
 السنننننننني س نننننننن  يمنننننننن   Hapag-Lloydال  ي ينننننننن  كافنننننننن   فنننننننناع ال لننننننننر ينماننننننننس ت ننننننننق  نننننننن ك  ال نننننننن ع

مننننننع الم نننننايميع ا  ا نننننييع في ننننننا  فع يمننننن   افلنننننل مننننننا سمس كننننن  منننننع فمكانننننننا    اطمنننننا ا  ال ننننن   ي  
ماليننننن   ا نننننسثما ي  ياع ننننن   فلنننننقع تنننننع الم نننننا ير الكايننننن   السننننني سنفننننن يا افلنننننل ا سلنننننافس ا لام لننننن  كنننننا  

نينننننن  الس سينننننن    فلننننننقع تننننننع    مننننننا ي اف  ننننننا مننننننع س ننننننيي  م ننننننا ير سس  ننننننس االا 2022ال ننننننالش اكنننننن   ال نننننن ش 
   السنننننننني س نننننننن   لس ذيننننننننذ   كنننننننن   2030الم ننننننننا ير السنننننننني سنننننننن سام اال  ينننننننن  ار ننننننننس اسي ي  ل  لنننننننن  يمنننننننن  

 .ار سثما  الم  ي  ال  لي في م ار  ال يال   ال يا    السنمي  الصناتي 

فلننننننننقع تننننننننع  لننننننننر ا ننننننننس اسي يا  م كمنننننننن  س نننننننن ش اسن يننننننننر اريسصننننننننا  النننننننن مني  مصننننننننا             
سمثنننننل  ننننن ياع م مننننن  ل  ننننن كا  ا لمانيننننن   ف  س ننننني  الاياننننننا  ال  نننننمي  فلنننننق أن نننننا سنفننننن  م ننننن  تا  2 المايننننن

م يننننننا    ر   فلننننننقع تننننننع ا ننننننسثما  يمنننننن   تانننننن  صننننننن  ي ا  20مس ننننن    فنننننني يمنننننن  سذينننننن  ييمس ننننننا تننننننع 
م ينننننننا    ر   أكثننننننن  منننننننع نصننننننن  يننننننن ا الننننننن يش ي نننننننسثم  فننننننني  ننننننن ك  ف لك نننننننفالع  25ال نننننننيا   لن ننننننن  

                                                             
 .726امجد زين العابدين، مرجع سابق، ص  1
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فيمننننننا ي ننننننسثم   ا نننننن  فنننننني مصنننننن     يس نننننن  انننننننر   م ا ننننننن  انننننن  ل أ نننننن   سمس ننننننر لصنننننننات  ال ننننننيا ا   
فمكانينننننا  ماليننننن  تاليننننن   فننننناع ار نننننسثما ا  ال م يننننن  فنننننني ألمانينننننا أكاننننن  اكثيننننن  منننننع مثيقس ا  أمنننننا فيمننننننا 
يس  ننننس ا  ننننش الساننننا ل الس ننننا   اننننيع الا نننن يع  فاننننن   ت ننننق النننن لش مننننع صنننن     ننننش ال نننن س ال م ينننن  ييا نننناع 

  أ نننننن اياع كاينننننن   فنننننني المنم نننننن  فر أع م ننننننس   الساننننننا ل الس ننننننا   يسصننننننات   فننننننس فلننننننق   ل أ نننننن   س سنننننن  
   2016   2015م نننننننس يا  تاليننننننن   ف ننننننن  ا نننننننل   نننننننش الصنننننننا  ا  ا لمانيننننننن  فلنننننننق يمننننننن  فننننننني أتننننننن اش 

 .م يا  ي    2.1   2.5   2.2 اليت ق الس 2017

 نننننن ك   300أكثنننننن  مننننننع   نننننن  ا  ينننننناش السنننننني ينننننن مس ا م   نننننن  الس ننننننا   ال ا  ينننننن  ا لمانينننننن     ينننننننار 
ألمانيننننن  س منننننل فننننني ت نننننق سنميننننن  اريسصنننننا يا  ال م يننننن  فننننني يماتنننننا  م س فننننن  مثنننننل الانننننناو  اطن ننننناوا  
 الاننننننق الس سيننننن   ال ننننن ما  ار نننننسثما ي     ننننن     نننننش الس نننننا   الثناعيننننن  انننننيع ألمانينننننا  يمننننن   نننننقل المننننن   

كنننننناكا   11الم سانننننن   م يننننننا    ر    ا س نننننن  يمنننننن  12.6نمنننننن اع مسصننننننات اع ليصننننننل فلننننننق   2013-2017
  2017  ير س ا    لمانيا   ثال  أكا       ل سص ي  تاش  

سمنننننن  ا م    نننننناع فنننننني   ننننننش الساننننننا ل الس ننننننا    ار ننننننسثما  اننننننيع  2018-2017 نننننن    أتنننننن اش         
ال ننننننانايع  ف  نننننن  الايانننننننا  ال  ننننننمي  ال م ينننننن  ف نننننن  ا س نننننن  ألمانيننننننا الم سانننننن  ال اا نننننن  مننننننع اننننننيع النننننن  ل 

سمس ننننر تقيننننا  ايسصننننا ي  مننننر يمننننن   ف  ا  نننن  صننننا  اس ا مننننع ال نننن ر فنننني ال انننننر ا  ل  ا    اينننن  السنننني
م يننننننا    ر    فنننننني فمننننننا  ال نننننن ي ال منننننن   ر ننننننسثما  ينننننن ا ال ايننننننر   4.4مننننننا ييمسنننننن   2018مننننننع تنننننناش 

ال م يننننن   ف ننننن  ت ننننن  -الم يننننن  ا لمننننناني منننننع ا ذمننننن  ال  ي يننننن  افننننن اذا فلنننننقع تنننننع م ا رس نننننا ر نننننسثما  
 ت ننننننق يننننننام   2018ا لمنننننناني فنننننني انننننن ليع فنننننني  نننننناسما  -منسنننننن   ا تمننننننال ال منننننن  الا نننننن يع منننننن سم  ل

المننننننن سم  الننننننن   نننننننناي  يلنننننننايا سس  نننننننس اال ننننننن اك  انننننننيع الا ننننننن يع       ال مننننننناا المنننننننالي فننننننني اريسصنننننننا  
 سم يننننننننل الم ننننننننا ير   السنمينننننننن  الصننننننننناتي  لسن يننننننننر مصننننننننا   النننننننن  ل   ار ننننننننسثما   ال ننننننننيا    الصنننننننن   

ار اسفايينننننا  لس ذيننننننذ ال قينننننا  انننننيع الا نننننن يع  فننننني م ننننن مس ا سا نننننني   ال يالننننن    الننننن    ننننن   س ييننننننر  ننننن
 1ا لماني. -م    ا تمال ال م  
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 المطلب الخامس: العالقات القطرية الصينية

لسا نننننني   نننننني   94أيامنننننن   ننننننفا   الصننننننيع فنننننني يمنننننن   فننننننل ا ننننننس اال لق سفننننننال االنننننن ك   ال          
 ا  الم نننننن    ال م ينننننن   أتلنننننناو  م ينننننن  الس  ينننننن  ال نننننن اي الصننننننيني  ا لنننننن   تنننننن   مننننننع ييننننننا ا  ال نننننن

  ننننقل ال فننننل  أل ننننق كننننل مننننع  نننن ا   ال نننني  س نننن   الم   ننننيع النننن فاتييع فنننني يمنننن   ا نننني ال ا  ما ننننييع
 ينننناع  ننننفي  الصننننيع لنننن   يمنننن    ال  ينننن  ينننني ا سننننا  الم  ننننس ال  ننننك   الصننننيني ك مننننا    فنننني ك مسنننن  

ال ننننننن اي  فننننننني يمننننننن    نننننننقل ال فنننننننل    ننننننن   ننننننن ا   ال نننننننفي  س ننننننن   يننننننناع   نننننننفي   م   يننننننن  الصنننننننيع 
اال لننننن    ينننننال: أ   أع أتننننن   تنننننع  نننننالص  نننننك    صننننن ياعنا الننننن يع مالمنننننا ايسمننننن ا   تمننننن ا الننننن فاا 

ننننننا.  ألننننننا : ت ننننننق النننننن لش مننننننع أع الصننننننيع  يمنننننن   94النننننن مني  السنمينننننن  ال  ننننننك ي  ل صننننننيع ياننننننل  تامع
منننن  ال قينننننا  مسااتنننن ساع  فر أع الصنننن اي   السانننننا ر  اننننيع  ننننن اينا س نننن   فلننننق ال صننننن   ال  يمنننن  منننننن  فيا

ال ا  ما نننننني    ينننننن  س ننننننذذ  ث سنننننننا المساا لنننننن    أ ننننننف  الس ننننننا ع ال م نننننني تننننننع نسنننننناعط مثمنننننن     سمنننننن    
السانننننننا ر  ال  نننننننك ي  ا ننننننن  .  افلنننننننل ال  ننننننن   الم نننننننس ك  ل  نننننننانايع  أصنننننننا   الصنننننننيع أكاننننننن   ننننننن ير 

 .ال م ي  في أفلل فس   سم   في السا يخ -س ا   ل م    ال قيا  الصيني 

ال نننننفي  س ننننن   يننننناع أع الصنننننيع م نننننس    ل  منننننل منننننر يمننننن     م ا لننننن  ال يمنننننن    يا ننننن    أكننننن         
   س ننننننن يش  تنننننننش ا نننننننس اسي ي يننننننن   ل سنميننننننن  ال ننننننن مي  لا ننننننن ينا   ال منننننننل ليصنننننننا ا س نننننننا عال ننننننن     س مينننننننس ال

   النننن فاا تننننع الن نننناش النننن  لي  ألننننا  ال ننننفي  الصننننيني: ل نننن  يع السنمينننن  ال ننننالميم ننننايميع فنننني ال ننننقش 
ال ننننننن   لننننننن  اطيماتيننننننن    النننننننم ر االم مننننننن    ننننننن   الصنننننننيع مالصنننننننيني   نننننننم كفنننننننا ننننننني  ال  ننننننن  

ننننننا   مننننننع الكفننننننام الم نننننن س  94ت ننننننق منننننن ا    السا ي ينننننن  فنننننني س  يننننننس ار ننننننس قل  الس  ينننننن  النننننن منييع تامع
فلنننننق سا ننننني  ال م   يننننن     منننننع اطلاثنننننن  فننننني  نننننار  الكننننن ا   فلننننننق انننننناو ال  ل  يننننن ش  ننننني  الس  ينننننن  

نننننا  أصننننناس  ننننني  الس  يننننن  ال ننننن اي يننننن    94سنننننا يخ. اليننننن ش  ا ننننن  ال ننننن اي م نننننايما  ياع ننننن  تاننننن  ال تامع
 ننننن  عا ف ر يعنننننا »ي ينننن     فننننن  ا ت ننننك ي  من ننننن    مس اذنننننن    أ نننن     م ننننن ا  مسمنننن    ن نننننايعا. فن نننننا ساننننني 

ا   1ل  فاا تع ا مع ال  مي   كما أن ا س مل ك    ي ي  ل ماي  ال قش ال المي.« ت يمع
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الصنننننننيع فننننننني ك مسننننننن : منننننننن   يننننننن  لننننننني  اا يننننننن   ا سف ننننننن  الصنننننننيع  ألنننننننا   ننننننن ا    نننننننفي            
الننننننن عي   ننننننني   ننننننيع ايننننننننل   نننننننميعا أع   ات ننننننعاالنننننن ك   المع يننننننن  لسا ننننننني  ال ننننننذ  ال ننننننني تي الصنننننننيني 

المسمثننننل فنننني اننننناو م سمننننر  لينننن  ال يننننا  مننننع  ميننننر الننننن ا ي   الصننننيع ينننن     نننن  ال نننن   المعنننن   ا  ل
ثننننننل فنننننني اننننننناو الصننننننيع لسصنننننناس   لنننننن  ا ننننننس اكي   ن ننننننع ن نننننني  ا ع ن نننننن  ال نننننن   المعنننننن   الثنننننناني المسم

  يثننننن  ت يمننننن  منننننع  مينننننر النننننن ا ي. فع الصنننننيع السننننني س ننننن  تنننننن  ن مننننن  انمنننننقس سا ي يننننن    يننننن    ر 
ننننا م ننننام   س نننن يا  ننننا كاينننن   ل سنمينننن  ف  نننن   اننننل س ا نننن  أيلع  يننننال  نننن ا   ال ننننفي  س نننن     س ا نننن  ف صع

ال عي ننننني  السننننني لنننننش ن ننننن  يا  نننننقل يننننن ع  الس يننننن ا   COVID-19  يننننناع فنننننن  منننننر السننننناثي  الم نننننس ر ل
منننننع الذمننننناع  يننننن  ل ال نننننالش فسننننن   منننننع ارلنننننم ااا    سسذايننننن  ال يمنننننن   ا  ا يننننن    س نننننس  يلنننننايا الن نننننام 
ال ننننا ن  اطي يمينننن    س  نننن  يلننننايا ا مننننع لينننن  الس  ي ينننن  مثننننل السمنننن    اط يننننا   ا نننن   س نننن  ا  نننن  . 

نننننا  نننن يثعا ل مايننننن  فع ال ننننالش ا ينننن  تنننننع ال ننننقش  ار نننننس  ا   لنننن ا ي ننننن   ننننا  منيعنننننا ي يعننننا   ي ع أع ناننننني  فاتع
ا مننننننع ال ننننننن مي ل صنننننننيع ا ننننننكل ف نننننننال  مصنننننننالس السنمينننننن    لنننننننماع الس  ينننننننس ال نننننن   ل ننننننن   الننننننن ك   
المع يننننن  الثانيننننن   فال ننننن   ا  ا ننننني ل ننننن فاا الننننن مني الصنننننيني يننننن  الننننن فاا تنننننع  نننننيا   الصنننننيع  أمن نننننا 

صنننننل الصنننننيع س ذينننننذ سنميننننن  يننننن   ال نننننقش ال الميننننن   مصنننننال  ا السنم يننننن .  انننننالن   فلنننننق الم نننننس ال   س ا
فنننننا   ال نننن    فننننني  ميننننر أن ننننناو ال ننننالش منننننع  ننننقل السلنننننامع  السن ننننيس   س ننننن يش  مننننع  نننننقل سنميس ننننا   ا 

 1.م ايما    ي    أكا  في اناو م سمر    مصي  م س ر ل ا  ي 

ا ننننننن    سنننننناار  ننننننن ا    ننننننفي  الصنننننننيع: ل نننننن  ان ننننننن م  نننننني  الس  يننننننن  ال نننننن اي فننننننني ساننننننا ر  ت نننننننك ي    
 ليننننن  ا س نننننا ي   فاتيننننن   50  لننننن    أيننننناش أكثننننن  منننننع  150النمننننناس  مس ننننن    الم نننننس يا  منننننر أكثننننن  منننننع 

  لنننننن   من منننننن    لينننننن .  يسمسننننننر ال نننننني  الصننننننيني ا ع انننننن اع   أصنننننن ياو مسنامينننننن    40مننننننر أكثنننننن  مننننننع 
 ي مننننننل ت ننننننق س ميننننننس السفننننننايش  الث نننننن  المساننننننا ليع مننننننر ال نننننن ا  ا  ناينننننن    ينننننن  ي مننننننل  نننننني  الس  ينننننن  

 اي اا نننننسم ا  ت ننننننق س  نننننيع  لينننننن  فصننننن ا  الم   منننننا  ال اصنننننن  اننننن ذا   النننننن فاا   يصننننن   اانس نننننناش ال ننننن
أ  ايعنننننننا ايلننننننناو  ننننننن ل الننننننن فاا الننننننن مني   ينننننننن ش سانننننننا ر  ت نننننننك ي  مسكننننننن     ممنننننننا يذيننننننن  منننننننع  نننننننفافي  

 .ال ي 
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  :خالصة الفصل الثاني

 انننن      كاينننن   ف ننننال ن ننننسنسط مننننع  ننننقل مننننا  نننناس  كنننن   أع ال نننن   الناتمنننن    اصنننن  أ  اس ننننا ل        
فننننني ال يا ننننن  ال ا  يننننن  ال م يننننن  ت نننننق الم نننننس   الننننن  لي  اطي يمننننني  ال  اننننني  ف  نننننق الم نننننس   اطي يمننننني 
س ننننس  ش أ ا  فتقمينننن  مثننننل س ميننننن  ينننننا  ال ذينننن   لم نننننس  ا  ا ذمنننن  المصنننن ي   أمنننننا فنننني ا ذمنننن  ال يايننننن  

لننننناف  فلننننق     ال  ننننام  فنننني  نننننل ف نننن  ا ننننس  م  ا  ا  اريسصننننا ي  منننننع  ننننقل اطتانننننا  المالينننن  ااط
ا ذمننننننن  ال يايننننننن   أيلنننننننا ن ننننننن  أع ل مننننننن      ت نننننننك   فننننننني لياينننننننا   فننننننني ا ذمننننننن  ال ننننننن  ي  ا نننننننس  م  
الس مينننننن  اطتقمينننننن   سنننننن    ا ا ننننننكل   ننننننيم فنننننني  ننننننل ا ذمنننننن  ال نننننن  ي   ينننننن ا مننننننا ي ننننننمق انننننن    ال نننننن   

تم ننننن   ايننننن   منننننع  ال  ايننننن   كمنننننا ن ننننن  أع يمننننن  ا ذمنننننا الناتمننننن  ل  يا ننننن  ال ا  يننننن  ال م يننننن   فننننني 
ا ننننل ال لنننناو ت ننننق ال صننننا  النننن   فنننن ي ت ي ننننا مننننع ياننننل   ل ال  ننننيط  ينننن  ا ننننس ان  اا ننننس اسي يا  
ايسصنننننا ي  ف الننننن  منننننع ا نننننل النننننس  ص  ال لننننناو ت نننننق يننننن ا ال صنننننا   ال نننننذل  أمنننننا ا صننننن ص تقينننننا  

يننننن اع ف قيس نننننا اس كينننننا كانننننن  ا نننننا   ا س  نننننا يمننننن  منننننر كنننننل منننننع س كينننننا  ال رينننننا  المس ننننن   ا م يكيننننن   ا 
الم  نننن  ل  ينننن  في يمنننني  أمننننا ا صنننن ص تقينننن  يمنننن  مننننر ال ريننننا  المس نننن   ا م يكينننن  ف نننني مننننع ا ننننل 
سمنننننن ي  ايسصننننننا يا أ   نننننن ي ا للننننننش   ينننننن  ايسصننننننا   فلننننننق صننننننف ا  ك نننننن   لننننننا اط ا   ا م يكينننننن   
كمننننننننا ن نننننننن  أع ال قيننننننننا  ال م ينننننننن  اطي انينننننننن  سسميننننننننذ االس  ينننننننن   الس نننننننناار  ينننننننن ا مننننننننا أ   فلننننننننق سمنننننننن ي  

  .الس ا ي   ال يا ي   اريسصا ي  ايع الا  يعال قيا  
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ال نننن   الناتمننننن  ل  لنننن  يمنننن  تنننننع  أ  ا ن ننننس  ص مننننع  ننننقل منننننا  نننناس  كنننن   أنننننن  سننننش س  ينننن           
  فمف ننننن ش ال ننننن   فننننني ال قينننننا  ال  ليننننن  منننننع أيننننن ش اطكننننن ا  ال ننننن     ع  اطينننننناام ينننننس س  يننننن  تم يسننننني 

للننننننن     الس ننننننن ل منننننننع ال ننننننن    ااطلننننننناف الم النننننننير فننننننني   نننننننل ال  ننننننن ش ال يا ننننننني   ال قينننننننا  ال  ليننننننن   
 نننننننن   الناتمنننننننن   ينننننننن   ا  ينننننننن   ل ننننننننا م م تنننننننن  مننننننننع ا   ا  اطتقمينننننننن   ال ا  ما نننننننني  الصنننننننن ا  فلننننننننق ال

ن ننننناش تنننننالمي   يننننن     أمننننناش ال يا ننننني    منننننا ي  نننننل ال نننننالش أمننننناش م   ننننن    يننننن   فننننني ال قينننننا  ال  ليننننن  
كمننننننننا أع ال نننننننن سيع الصنننننننن ا    الناتمنننننننن  يكمننننننننقع ا لنننننننن ما الننننننننا ي اننننننننيع ال ننننننننيع  ا  نننننننن    ينننننننن  أع 

س سمنننننن  ف ننننننم ت ننننننق ننننننن ا  ا نننننن  مننننننع ال نننننن   مننننننع أ ننننننل س  يننننننس أينننننن اف ا فنننننني ال ك مننننننا  ر س ننننننسمير أع 
ال قيننننننا  ال  لينننننن  لنننننن لر فنننننن ع النننننن  ل السنننننني سمس ننننننر م  مننننننا    أ ا   ال نننننن   الصنننننن ا  ينننننني نف نننننن ا السنننننني 

  . سمس ر م  ما   أ  ا  ال    الناتم  لس  يس أي اف ا

يننننن   ا نننننا  اس  يف نننننا ل  ننننن   كمنننننا أع ال يا ننننن  ال ا  يننننن  ل  لننننن  يمننننن  سمننننن    فننننني ال نننننن ا  ا          
الناتمنننن     ينننن  ن صنننن  ا نننن   ا  ينننن   ال نننن    ت ننننق ال نننن    اللننننش   ع اطكنننن ا   كمننننا سننننش ا ننننس  اش ينننن ا 
المصننننننم س ل سنننننناثي  ت نننننننق النننننن أ  ار سمنننننناتي  ال ننننننناش  س يينننننن   منننننننع  ننننننقل يننننننن ا  اينننننننل  ننننننفافي  ن نننننننايا 

طتقمينننننن  )ينننننننا  ال ذينننننن    اللنننننن م مننننننع  ننننننقل المن مننننننا    أ  ا  ال نننننن   الناتمنننننن  سسمثننننننل فنننننني ا  ا  ا
أنم   ننننننننا(  ااطلنننننننناف  فلننننننننق أ  ا  الماينننننننن  مثننننننننل يمنننننننناتي النننننننننفم  ال نننننننناذ   اصنننننننن  ال نننننننناذ الماي نننننننني 
الم ننننننال  أيلننننننا ن نننننن  الم ننننننات ا  المالينننننن    اصنننننن  فنننننني الم ننننننال ار ننننننسثما   مثننننننل ار ننننننسثما ا  فنننننني 

ش  ينننننن ا منننننننا م نننننن ا يمانيننننننا   ف ن ننننننا  ألمانينننننننا  كمننننننا أع ث اانننننن  ال يا ننننننن  ال ا  ينننننن  ال م ينننننن  ل اننننننن     
  فالماننننن أ الثااننننن  ي نننننذذ  ننننن تي  ال ننننن   الم  نننننس  كمنننننا س ننننن   اط نننننا   فلنننننق س  ننننني فننننني س  ينننننس أيننننن اف ا

    الم ننننن  ا  ال م يننننن  فننننني س  ينننننس   نننننش  يا نننننس ا ال ا  يننننن  مثنننننل الم ننننن  ا  ال يا ننننني   اريسصنننننا ي  
   . يم  افي   ال   افي   السا ي ي   ال

كمنننننننا ل اننننننن  الم   نننننننا  ال  نننننننمي  فننننننني يمننننننن      كايننننننن  فننننننني اس نننننننا  ال ننننننن ا ا  فننننننني ال يا ننننننن           
ال ا  يننننننن  ل مننننننن  مثنننننننل الننننننن ي اع ا ميننننننن     م  ننننننن  الننننننن ذ او   م  ننننننن  ال لننننننناو   ال ننننننن ما  ال  نننننننمي  
كال نننننن م  الس نننننن ي ي   ال نننننن م  السنفي ينننننن    ال نننننن م  ال لنننننناعي   كمننننننا ن نننننن  أع   لنننننن  يمنننننن    فنننننن  ال نننننن   
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 ا ذمننننننا فنننننني  يا ننننننس ا ال ا  ينننننن   ينننننن ا مننننننا س  ننننننق فنننننني النننننن    ال منننننن   فنننننني الناتمنننننن  ا ننننننكل صنننننن يس 
ال  ايننننن    تقياس نننننا منننننر ال ننننن     ال ننننن   ال  ايننننن    المسسانننننر لم ا نننننل ال يا ننننني  ال ا  يننننن  ال م يننننن  لنننننع 
ي ننننننس    فنننننني س ينننننن  النننننن    ال منننننن   مننننننع     ال  ننننننيم  صننننننانر ال ننننننقش اطي يمنننننني النننننن   يا نننننن  ت ننننننق 

النننننع رس نننننا  الس يننننن    اتنننننش لننننن    ف  نننننق الننننن لش منننننع   اثننننن  ال يا ننننني  ار نننننس  ا   ال نننننقش  فلنننننق      
ال ا  يننننن  ال م يننننن  فر أن نننننا سسمسنننننر ا   ننننن  منننننع الا الماسيننننن   السكيننننن  ال ننننن ير   ك  لننننن  صننننن ي   م امننننن  
ا يننننن اع أكثننننن  يننننن   فننننن ع يمننننن  ر يمكن نننننا لنننننماع ا اع نننننا   مايننننن  أمن نننننا فر منننننع  نننننقل يننننن يع ال نننننمسيع 

يننننن  ن ننننم   ف لننننن  نف ننننيا كقتننننن  أ ا نننني فننننني ال يا ننننا  ال  ايننننن  سمكننننن  مننننع مما  ننننن   يا نننن   ا  
   يننننننن   نننننننايش فننننننني  لنننننننر ا سمننننننناا تننننننن   ت امنننننننل ا سامننننننن  امس يننننننن ا   ا  يننننننن   اصننننننن  اممننننننن م الن اننننننن  

 .ال اكم  في يم   أ     ا  ي  سس  س اس ا ر أ  ا  ال  ل ال  اي  الم   ي 

سفات  ننننننا مننننننر ا  نننننن ا  ال المينننننن    فع م سكننننننذا  ال يا نننننن  ال ا  ينننننن  ال م ينننننن  لننننننش سس ينننننن   ننننننقل        
 أع تمننننن   يمننننن  فلنننننق الس  نننننر فننننني ا نننننس  اش ا  ا  اطتقميننننن    الماليننننن   ال  نننننك ي  السننننني ا نننننس  مس ا 
فنننننني فمننننننا   منننننناتي  مننننننا ي كنننننن   نننننن ي ا ل ماينننننن  مصننننننال  ا مننننننع   او ينننننن ا النننننن     س  يننننننس أينننننن ا  

 .  يا س ا ال ا  ي 

    كايننننن   ف نننننال فننننني ال يا ننننن  ال ا  يننننن  ال م يننننن  فع ال ننننن   الناتمننننن    اصننننن  أ  اس نننننا ل اننننن           
ت نننننننق الم نننننننس   الننننننن  لي  اطي يمننننننني  ال  اننننننني  ف  نننننننق الم نننننننس   اطي يمننننننني س نننننننس  ش أ ا  فتقميننننننن  مثنننننننل 
س ميننننننن  يننننننننا  ال ذيننننننن   لم نننننننس  ا  ا ذمننننننن  المصننننننن ي   أمنننننننا فننننننني ا ذمننننننن  ال يايننننننن  ف ننننننن  ا نننننننس  م  ا  ا  

فلننننق     ال  ننننام  فنننني  ننننل ا ذمنننن  ال ياينننن   أيلننننا  اريسصننننا ي  مننننع  ننننقل اطتانننننا  المالينننن  ااطلنننناف 
ن ننننن  أع ل مننننن      ت نننننك   فننننني لياينننننا   فننننني ا ذمننننن  ال ننننن  ي  ا نننننس  م  الس ميننننن  اطتقميننننن   سننننن    ا 
ا ننننننكل   ننننننيم فنننننني  ننننننل ا ذمنننننن  ال نننننن  ي   ينننننن ا مننننننا ي ننننننمق انننننن    ال نننننن   الناتمنننننن  ل  يا نننننن  ال ا  ينننننن  

   ايننننن   منننننع ا ننننل ال لننننناو ت نننننق ال صنننننا  ال م ينننن   فننننني ا ذمنننننا  ال  اينننن   كمنننننا ن ننننن  أع يمننننن  تم نننن
الننننن   فننننن ي ت ي نننننا منننننع يانننننل   ل ال  نننننيط  يننننن  ا نننننس ان  اا نننننس اسي يا  ايسصنننننا ي  ف الننننن  منننننع ا نننننل 
النننننس  ص  ال لننننناو ت نننننق يننننن ا ال صنننننا   ال نننننذل  أمنننننا ا صننننن ص تقينننننا  يمننننن  منننننر كنننننل منننننع س كينننننا 

ي اع ف قيس ا اس كيا كان    .لم    ل  ي  في يميا ا   ا س ا ا ال ريا  المس    ا م يكي   ا 
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أمنننننا ا صننننن ص تقيننننن  يمننننن  منننننر ال رينننننا  المس ننننن   ف ننننني منننننع ا نننننل سمننننن ي  ايسصنننننا يا أ            
 ننننن ي ا للنننننش   ينننننن  ايسصنننننا   فلنننننق صننننننف ا  ك ننننن   لنننننا اط ا   ا م يكينننننن   كمنننننا ن ننننن  أع ال قيننننننا  

ا يننننن   ال يا ننننني  ال م يننننن  اطي انيننننن  سسمينننننذ االس  يننننن   الس ننننناار  يننننن ا منننننا أ   فلنننننق سمننننن ي  ال قينننننا  الس 
  . اريسصا ي  ايع الا  يع

  : في ل و ما س  ش مع  ص   س  يل ل م ل ا سش الس صل الق النساعط السالي          

مننننننا سننننننش  صنننننن    نننننن ل النننننن    الف ننننننال ل  لنننننن  يمنننننن  ينننننن  ينننننن  س ا ت ننننننق س  ينننننن  ا  ا  المالينننننن  لس  يننننننس -
للنننننننن م  ل  منننننننن   يا ننننننننس ا  يا نننننننني   ف  تمنننننننن   يمنننننننن  ت ننننننننق س  يننننننن  تاعنننننننن اس ا المالينننننننن  امكا ننننننن   

ال ا  يننننننن   يننننننن   نننننننايم  ا ننننننن او فننننننني س ننننننن يش الم  ننننننننا   الم نننننننات ا  الماليننننننن  ل   يننننننن  منننننننع الننننننن  ل   
 أصنننننا   يمننننن  منننننع أكثننننن  الننننن  ل س  يفنننننا ل م نننننال ال يا ننننني فننننني  نننننكل يننننن  ي  يانننننا   مننننننس ل ننننن  ل 

 .الم س  ف  لس  يس   ماي  مصال  ا

ال  لينننننننن   ينننننننن   ا  نننننننن ا سفات  ننننننننا مننننننننر  م سكننننننننذا  ال يا نننننننن  ال ا  ينننننننن  ال م ينننننننن  لننننننننش سس ينننننننن   ننننننننقل-
الماليننننن   ال  نننننك ي  السننننني   ا  ا  ال ذيننننن  ( )يننننننا  اطتقميننننن  ا  ا الس  نننننر فننننني ا نننننس  اش  فلنننننقالنننننم   

 يا نننننننس ا  أيننننننن ا  مننننننناتي  منننننننا ي كننننننن   ننننننن ي ا ل مايننننننن  مصنننننننال  ا  س  ينننننننس  فمنننننننا ا نننننننس  مس ا فننننننني 
 ال ا  ي 

ينننننننننار سكامننننننننل   يفنننننننني فنننننننني النننننننن    ال منننننننن    اصنننننننن  ت ننننننننق الم ننننننننس يا  ال يا نننننننني    اريسصننننننننا ي  -
 اصننننن  س نننننا  الا ننننن اع ال  ايننننن  منننننع ا نننننل  ننننن  الف ننننن   ال   افيننننن   ال نننننكاني   ال  نننننك ي  السننننني   اطتقميننننن 

 س اني من  يم 

يكينننننننن  مفاننننننننالن   ل  ينا  ال  اينننننننن    اطي يمينننننننن ا سفنننننننناا م ننننننننس   م ننننننننا ك  يمنننننننن  فنننننننني ال نننننننن  ع ال  اينننننننن  -
 كآلينننننن  لس ذيننننننذ ان  ام ننننننا فنننننني  فنننننني الكثينننننن  مننننننع الم فننننننا   يمنننننن  يا نننننن   ال ي ينننننن  السنننننني اس ننننننم  ا ننننننا 

 أذمنننننن ال ننننن  ع ال  اينننننن   ال  لينننننن   سنميننننن  س الفاس ننننننا كنننننناع ارن ننننن ام الفنننننن    ل منننننن  فننننني الم ننننننايم  ل ننننننل 
ي    ننننننننامس ا ال ا  ما نننننننني    تم ننننننننا المننننننننال اطتقمينننننننن الثنننننننن  ا  ال  اينننننننن  مننننننننع ا ننننننننل الن نننننننن  لس  ننننننننانس ا 

  ال  ك    اص  في م   ليايا     يا

ال ننننننن    ت ننننننننق س  ينننننننن  ا  ا  الماليننننننن  لس  يننننننننس مكا نننننننن   يا نننننننني   ف  تمننننننن   يمنننننننن  ت ننننننننق س  ينننننننن  -
المالينننننن  اللننننن م  ل  منننننن   يا نننننس ا ال ا  ينننننن   ينننننن   نننننايم  ا نننننن او فننننني س نننننن يش الم  نننننننا  تاعننننن اس ا  
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ل س  يفننننا ل م ننننال ال يا نننني  الم ننننات ا  المالينننن  ل   ينننن  مننننع الا نننن اع    أصننننا   يمنننن  مننننع أكثنننن  النننن   
 .في  كل ي  ي  ياا   منس ل   ل الم س  ف  لس  يس   ماي  مصال  ا ال ا  ي 

ماي ننننن  ال قيننننن  منننننر ال ننننن   اطي يميننننن   ال  ليننننن :  فالننننن  ل الصننننن    الفايننننن   ل  امنننننل ال ننننن    السننننناثي   -
لي  ر س نننننسمير  السننننني س يننننن  أع س  ننننن     ا أكاننننن  منننننع   م نننننا  ننننن او ت نننننق الم نننننس   اطي يمننننني أ  الننننن   

ال يننناش انننن  فع لنننش س  ننننق اننن تش ال نننن   اطي يميننن  أ  ال نننن   ال  ليننن   ينننن  منننا ينماننننس ت نننق   لنننن  يمننن   فنننني 
ال  ليننننن  السننننني سسا  نننننا الننننن  ل الصننننن     من نننننا  الس  يننننن  ف نننننس اسي ي يننننن ا اطمنننننا  يمكنننننع ال ننننن ي  تنننننع 

يمنننن  السنننني س اننننل س  يننننن  ال نننن   ال  لينننن  ل ننننا  االم اانننننل س  نننن  ينننني تقياس ننننا منننننر النننن  ل الكانننن   منننننع 
أ نننننننل س  ينننننننس مصنننننننال  ا   يننننننن  أكننننننن   يمننننننن  ا نننننننسم ا  س الف نننننننا منننننننر ال رينننننننا  المس ننننننن   ا م يكيننننننن  

اينننن  أمن ننننا فنننني  ننننل الس  ينننن ا  ا منينننن   س  يف ننننا ل نننن   ال قينننن  فنننني  ننننل الثنننن  ا  ال  اينننن   مننننع أ ننننل  م
 . اطي يمي   ف ا س ف  ل ا ال ماي  ا م يكي  ال     ت ق أع س        في المنم  
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 ملخص الدراسة: 

س ن   ين   ال  ا ن  فلنق الس ن   ت نق أ  ا  ال ن   الناتمن    كن لر ال يا ن  ال ا  ين  ال م ين  منع          
ث اعنن  ت ميننا  أكا يميننا اارتسمننا  ت ننق 2021فلننق لاينن   2011      لننر مننع أ ننل سمنن ي  ينن ا الم لنن ا  ا 

  ا ننن  فلنننق أع   لننن  يمننن  ماي ننن  ال قينننا  ال  ليننن  انننيع يمننن   ال ننن   اطي يميننن   ال  ليننن    س صننن   يننن   ال
ا نننس  م  ا  ا  اطتقمينننن  ل سنننناثي  ت ننننق الننن أ  ال نننناش  اصنننن  ال ننننالمي ااطلننناف  فلننننق س نننن يش الم ننننات ا  
اريسصا ي    اص  المالي  االن نا  ل ن  ل السني س ناني منع أذمنا  أمنين   ت نك ي   كن لر النق سمن ي     ينا 

   في  ل ا ذما  السي     اال  ل ال  اي  .ت ق ال ا   ال المي  مع  قل ا  ا  ال  ام  ال م ي

 الكلمات المفتاحية: 

 ال    الناتم     ال يا   ال ا  ي   ال قيا  ال  لي  

 Absrtact : 

This sud amis to identify the Tools of soft power, as Wells as the 
qatari forgien Policy frome 2011 to 2021 , in ordre to développa this 
topic and enrich it scientifically and academically , depending on the 
nature of international relations between Qatar and regional 
international power. This study concluded that the state of Qatar used the 
media tool to influence public opinion, especially the  world, in addition ti 
providing economic aid, especially Financial, for countries That suffer from 
security and military crises, as well as to develop its role in the globale area 
through Qatari mediation roles in resolving the crises that befell the Arab 
countries  
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