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ــع مــــــــــــــروان قــــــبــــــان كـــتـــابـــه  ــ ــــضـ يـ
ــة:  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــر الـ ــ ــطـ ــ ــة قـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ »ســ
ــا فـــــي مـــواجـــهـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ االســ
الـــجـــغـــرافـــيـــا« )املـــــركـــــز الــــعــــربــــي لـــأبـــحـــاث 
ودراسة السياسات، الدوحة، بيروت، 2021( 
فــي ســيــاق »مــشــروع أكــبــر يسعى للتوثيق 
ــن أصـــعـــب  ــ ــم ملـــرحـــلـــة مـ ــهــ ــفــ ــيـــل والــ ــلـ ــتـــحـ والـ
املراحل التي مّر بها املشرق العربي وأهمها 
خـــال الــعــقــديــن األولــــن مــن الــقــرن الــحــادي 
اإلقــلــيــمــي  اإلرادات  ولــــصــــراع  والـــعـــشـــريـــن، 
ــدولـــــي األشــــــد عــنــفــا الــــــذي شـــهـــده مــنــذ  والـــ
تشكله«، والغاية منه تشكيل منطلق »نحو 
فعل سياسي واع«، يساعد في »الخروج من 
املأزق الصعب الذي يعيشه عاملنا العربي«.

دولة  بداية مشروعه  في  تناول  أنــه  ويبدو 
قـــطـــر وســـيـــاســـتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، بــوصــفــهــا 
ــتـــمـــام  نـــمـــوذجـــا أو ظــــاهــــرة تــســتــحــق االهـ
ــة، فــهــي دولــــة صــغــيــرة غــنــيــة جــدًا  والــــدراســ
بـــمـــواردهـــا الــطــبــيــعــيــة، وبــالــتــحــديــد الــغــاز 
الــطــبــيــعــي، ولــديــهــا نــزعــة نــحــو استقالية 
ســيــاســاتــهــا، والــقــيــام بـــدور إقــلــيــمــي فــاعــل، 
فـــي بــيــئــٍة مـــجـــاورٍة عــدائــيــة، أو عــلــى األقـــل 
ــعــــض دول  ــث تــــــــرى بــ ــيــ ــة، حــ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــر صـ ــيــ غــ
تتعارض  سياساتها  أن  اإلقليمي  جوارها 
مـــع مــصــالــحــهــا وتــوجــهــاتــهــا، لــذلــك لــجــأت 
ــــى تـــبـــّنـــي »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا مـــتـــعـــّددة  قـــطـــر إلـ
األبعاد للحفاظ على استقالية سياستها 
الخارجية«، في مواجهة تبعات الجغرافيا 
ــتــــن كــبــيــرتــن  ــا« بــــن دولــ ــهـ الـــتـــي »حـــشـــرتـ
متنافستن على السيطرة اإلقليمية، إيران 

والسعودية.
ابــتــلــتــهــا  ــر،  ــطــ قــ مـــثـــل  إذًا، دولـــــــة صـــغـــيـــرة 
الـــجـــغـــرافـــيـــا بــلــعــنــة الـــتـــجـــاور مــــع دولـــتـــن 
مضطرب  إقــلــيــم  فــي  متنافستن  كــبــيــرتــن 
يكون  أن  الطبيعي  مــن  فــإن  مستقر،  وغــيــر 
ــي فــــي جــمــيــع  ــ ــاســ ــ هـــاجـــســـهـــا األهـــــــم واألســ
توجهاتها أمنها ووجودها، وهو من يحّدد 
ليس فقط سياستها الخارجية، بل مجمل 
ســيــاســاتــهــا واســتــراتــيــجــيــاتــهــا ونــهــجــهــا. 
تناول  املحورية، يجري  الفكرة  ووفــق هــذه 
الخارجية، من خال  دور قطر وسياستها 
ــيـــات الـــتـــي اتــبــعــتــهــا  ــيـــجـ ــتـــراتـ »إبـــــــــراز االسـ
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة الــقــطــريــة خـــال العقدين 
البنيوية  التحّديات  مع  للتعامل  األخيرين 
التي واجهتها«، وبغية تحقيق االستقالية 
املـــنـــشـــودة فــــي ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة فــي 
تحّركاٍت  هــوامــش  يتيح  ال  إقليمي  محيط 

واسعة.
ويستند مروان قبان في كتابه إلى منهجيٍة 
حــديــثــة، تـــقـــوم عــلــى الــتــحــلــيــل املــنــظــومــي، 
في  بــارزة  نظريٍة  وعلى جملة من مقوالٍت 
الــعــاقــات الــدولــيــة والــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
الفاعل  عاقة  و«تفسير  توضيح  أجــل  مــن 
بالبنية«، التي ينحاز فيها لصالح الفاعل 
عــلــى حـــســـاب الــبــنــيــة، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة 
تــرجــيــحــه دور الــنــخــبــة بــوصــفــهــا الــفــاعــل 
الذي قام بتحديد خيارات واستراتيجيات 
إلى  إضــافــة  الــخــارجــيــة،  وسياساتها  قطر 
تضعها  التي  اإلستراتيجيات  دور  تأكيد 
النخب الحاكمة من أجل تخفيف إكراهات 
و«قـــيـــود الــبــيــئــة والــجــغــرافــيــا وتــطــويــعــهــا 
ــداف الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة«،  ــ لــتــحــقــيــق أهــ
وهـــذا يــتــطــّلــب إتــاحــة أكــبــر قـــدر مــمــكــن من 
املقاربات النظرية، من أجل شرح السياسة 
والبنية،  الــفــاعــل  جدلية  ضمن  الــخــارجــيــة 
بــعــيــدًا عــن املــنــحــى الــتــاريــخــي ذي املنطلق 
ــات الـــدولـــيـــة،  ــعـــاقـ الــســبــبــي فـــي دراســــــة الـ
والـــتـــي يــحــصــرهــا فـــي جــمــلــٍة مـــن األحــــداث 

املتعاقبة.  التاريخية 
وإذا كــانــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة ألي دولــة 
نــتــاج تــوجــهــات الــنــظــام الــســيــاســي الحاكم 
فــيــهــا، وانــعــكــاســا لــتــركــيــبــة الــســلــطــة فيها 
التي  الــداخــلــيــة  والــديــنــامــيــات  وطبيعتها، 
لم  املــؤلــف  أن  إال  الــســيــاســات،  تنتج جميع 
السلطة  وتــركــيــبــة  الــنــظــام  يــتــنــاول طبيعة 
في قطر، على الرغم من إقراره أن السياسة 
ــة هـــــي »حـــــاصـــــل الــــتــــفــــاعــــل بــن  ــيــ ــارجــ الــــخــ
مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل والــبــنــى الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي يــنــتــج مــنــهــا مــجــمــوعــة 
التي  والــقــرارات  والسياسات  الخيارات  من 
بالعقانية،  القرار، وتتسم  يتخذها صانع 
وتهدف في حدها األدنــى إلــى ضمان بقاء 
في حن  استقالها،  على  والحفاظ  الــدولــة 
تسعى فــي حــدهــا األعــلــى إلــى الهيمنة في 
إطــار نظام إقليمي أو دولــي معن«. فضًا 
عــن أنـــه يلفت االنــتــبــاه إلـــى أن قــطــر عـــادت، 
»مـــع انــتــقــال الــســلــطــة مـــن الــشــيــخ حــمــد بن 
خليفة إلى ابنه الشيخ تميم بن حمد، إلى 
الــتــركــيــز أكــثــر فــي الــشــأن الــداخــلــي، فخّفت 
أكثر  في  الخارجية  سياستها  نشاط  حــدة 

امللفات اإلقليمية التي كانت مؤثرة فيها«.
من  الحاكمة  النخبة  بــذكــر  قــبــان  ويكتفي 
الــنــخــبــة أو حتى  دون تــبــيــان مــاهــيــة هـــذه 

القرار  صنع  كيفية  على  والتعّرف  وصفها 
فـــي دوائــــرهــــا، وال ُيــخــفــي مــيــلــه إلــــى إبــــراز 
الجانب الشخصي، إذ غالبا ما يتم الحديث 
ــتـــاب عــــن شــخــصــيــة  ــكـ ــتـــواتـــر كــبــيــر فــــي الـ بـ
محورية أو باألحرى بطل أو زعيم تاريخي 
هــو الشيخ حمد بــن خليفة آل ثــانــي، الــذي 
»مـــثـــل وصـــولـــه إلــــى الــحــكــم، فـــي حـــزيـــران/ 
تاريخ قطر،  في  نقطة تحّول  يونيو 1995، 
ال يوازيها إال حصولها على االستقال في 
عـــام 1971«، وذلــــك ألن الــشــيــخ حــمــد »جــاء 
بمشروع طموح لبناء دولة حديثة مستقلة 
فــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، تضطلع بــدور 
إقــلــيــمــي يــبــعــدهــا عـــن تــوجــهــات الــســيــاســة 
ــة«، لــــكــــن افــــــتــــــراق الـــتـــوجـــهـــات  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
والسياسات واختافها أفضى إلى خوض 
صراع جيوسياسي واسع بن كل من قطر 
والسعودية على امتداد مساحات كبيرة في 
انـــدالع أزمــة  إلــى  املنطقة العربية، وأفــضــى 
عام 2014، ومن بعدها أزمة عام 2017، التي 
أعــلــن عــن انــتــهــائــهــا أخــيــرا بــعــد املصالحة 
الخليجية في قمة العا في يناير/ كانون 

الثاني 2021.
فــي سياستها  قطر  خــيــارات  كــانــت  وفيما 
الـــخـــارجـــيـــة بـــعـــد اســـتـــقـــالـــهـــا تــــذهــــب فــي 
للمملكة  تبعية  »عاقة  في  الدخول  اتجاه 
الـــســـعـــوديـــة« بـــهـــدف حـــمـــايـــة نــفــســهــا مــن 
قــيــام الجمهورية  بــعــد  إيــــران، وخــصــوصــا 
غـــيـــرت  ــا  ــهــ أنــ إال   ،1979 عــــــام  اإلســــامــــيــــة 
اتجاهها نحو الدخول »في عاقة حمائية 
اتفاقية  بتوقيعها  املــتــحــدة  الـــواليـــات  مــع 
دفاعية عام 1992«، ثم استضافت »القوات 
األمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي طـــلـــبـــت مـــنـــهـــا الــــريــــاض 
مغادرة قاعدة األمير سلطان في الظهران، 
بـــعـــد أن ســــــاءت الــــعــــاقــــات بــــن الـــطـــرفـــن 
بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

 .»2001
وباتت قطر، منذ بداية العام 2003، موقعا 
ألكــبــر قــاعــدتــن أمــيــركــيــتــن خــــارج أراضـــي 

الـــواليـــات املــتــحــدة، الــعــديــد الــجــويــة، الــتــي 
يوجد فيها 11 ألف عسكري أميركي و120 
طـــائـــرة مــقــاتــلــة، والــســيــلــيــة الـــتـــي تــوصــف 
بأنها من أكبر قواعد تخزين الساح خارج 

األراضي األميركية.
ــر مــع  ــة قـــطـ ــــف عــــاقــ ــبــــان وصــ ويــــرفــــض قــ
ــتــــحــــدة بـــالـــتـــبـــعـــيـــة، مــفــضــًا  الــــــواليــــــات املــ
وصــفــهــا بــعــاقــة »حــلــيــف بطعم الــخــصــم«، 
وخــصــوصــا فـــي مــرحــلــة الــرئــيــس دونــالــد 
ــوم يـــمـــيـــز بــن  ــمــ ــعــ ــنـــه عـــلـــى الــ ــــب، لـــكـ ــرامــ ــ تــ
مــخــتــلــف جـــوانـــبـــهـــا ومــــراحــــلــــهــــا، مــرجــعــا 
نفسها  قطر  »تأمن  محاولة  إلى  جذورها 
مــن تــهــديــدات الــســعــوديــة وضــغــوطــاتــهــا«، 
القاعدة  استضافتها  من  الرغم  »على  لكن 
األمــيــركــيــة، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة دفــاعــيــة مع 
واشـــنـــطـــن، يــصــعــب الـــقـــول إن قــطــر كــانــت 
ــي عـــاقـــتـــهـــا  ــ ــة فــ ــيـ ــعـ ــبـ ــة تـ ــاســ ــيــ ــّنــــى ســ تــــتــــبــ
بـــواشـــنـــطـــن«، فـــواقـــع األمــــر يــظــهــر أن قطر 
ــتــــحــــدة ومـــع  ــع الــــــواليــــــات املــ ــ »تـــحـــالـــفـــت مـ
خــصــومــهــا«، و«تــبــّنــت ســيــاســات خارجية 
مـــؤيـــدة لــواشــنــطــن ومــتــعــارضــة مــعــهــا في 
2006«، حينما  عـــام  بــعــد  خــاصــة  مــعــا،  آن 
املقاومة  »مــحــور  سمي  مما  كثيرًا  اقتربت 
واملمانعة« في الفترة 2006 - 2010 ملوازنة 
الضغط الــســعــودي«، وعــنــى ذلــك االقــتــراب 
من إيران، حيث أن »كل خطوٍة كانت تقترب 
باملقدار  تبتعد  كانت  إيــران  مــن  قطر  فيها 

نفسه عن السعودية«.
الــعــراقــي للكويت عــام 1990،  الــغــزو  ومــنــذ 
حــلــول ملعضلتها  عــن  بالبحث  قــطــر  بـــدأت 
ــه  ــ هـــــا فـــــــي وجـ ــــظ بـــــقـــــاء ــفـ ــ ــحـ ــ األمــــــنــــــيــــــة، »تـ
الــتــهــديــدات املــتــفــاقــمــة الــتــي تــواجــهــهــا في 
ــار مجلس  ــارج إطــ مــحــيــطــهــا اإلقــلــيــمــي، خــ
الــــتــــعــــاون«، الــخــلــيــجــي، ثـــم أخـــــذت »تــفــّكــر 
فـــي نــهــج خـــارجـــي مــســتــقــل«، وفــــي الــوقــت 
الــتــوازن في  أن تتبع نهج  »تــحــاول  نفسه، 
عــاقــتــهــا بــجــاريــهــا الــكــبــيــريــن الــســعــوديــة 
ــنـــهـــا«، وذلـــــك فـــي إثــر  وإيـــــــران لــتــحــقــيــق أمـ
الــعــراق مــن املــعــادلــة اإلقليمية بعد  إخـــراج 
حرب تحرير الكويت عام 1991. وبالنسبة 
إلى قطر »لم تعد السعودية ضمانًة أمنية 
إليها  النظرة  تحّولت  بل  فقط،  كافية  غير 
بوصفها تمّثل تهديدًا أيضا«، وذلك »بعد 
عــدم مهاجمة دولة  الــعــراق قاعدة  أن كسر 

عربية دولة عربية أخرى«. 
كما أن »إيران مثلت عامل قلق آخر أيضا«، 
ألن قــطــر كــانــت »تــشــعــر بــقــلــق مــســتــمــر من 
ســيــاســات إيــــران الــتــي تــتــشــارك مــعــهــا في 
ــٍد مــن أكــبــر حــقــول الــغــاز فــي الــعــالــم«،  واحــ
إيــران مشروعا قوميا  لدى  أن  إلى  بالنظر 
وديـــنـــيـــا تـــوســـعـــيـــا، وال يــخــفــى عـــلـــى أحـــد 
ــار مــشــروع  ســعــيــهــا »إلــــى الــهــيــمــنــة فـــي إطــ
إقــلــيــمــي، وتــعــمــل عــلــى تــصــديــر نموذجها 
وفـــرض نـــوع مــن الــحــمــايــة والــتــبــعــيــة على 
ــيــــات الـــشـــيـــعـــيـــة املـــــوجـــــودة فــــي دول  ــلــ األقــ

العربية«.  الخليج 
ـــل مــعــضــلــتــهــا  غـــيـــر أن ســـعـــي قـــطـــر إلـــــى حـ
األمــنــيــة اقـــتـــرن بــســعــيــهــا »إلــــى تـــأديـــة دور 

ــتـــوى اإلقـــلـــيـــم والــــحــــصــــول عــلــى  ــلـــى مـــسـ عـ
ــــراف بـــهـــذا الــــــــــدور«، لـــكـــن ذلـــــك كـــلـــه لــم  ــتـ ــ اعـ
في  للدولة  عليا  »استراتيجية  إلى  يتحّول 
مــواجــهــة الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة، ووســيــلــة 
للحفاظ على استقالها بعيدًا عن التبعية 
ــم يـــبـــدأ إال  أليٍّ مـــن جــاريــهــا الــكــبــيــريــن، ولــ
مـــع وصـــــول الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة إلــى 
الــذي يعتبره قبان تأكيدًا  السلطة«، األمــر 
تحديد  في  »الفاعل  أو  النخبة«  »دور  على 
ــر الـــخـــارجـــيـــة وســـيـــاســـاتـــهـــا  خـــــيـــــارات قـــطـ
اإلقليمية، واألهـــم مــن ذلــك االســتــدالل على 
السياسية  وقـــدراتـــهـــا  الــنــخــبــة  مـــهـــارات   

ّ
أن

أّدت  استخدمتها  الــتــي  واالســتــراتــيــجــيــات 
دورًا كبيرًا في تحييد عوامل البنية، وقيود 
إقليمي  بـــدور  الــقــيــام  الــجــغــرافــيــا، ملصلحة 
الشيخ حمد مزيجا من  تبنى  أكبر«، حيث 
نشطة،  وهجومية  دفــاعــيــة  استراتيجيات 
قامت على إنشاء توازنات وبناء تحالفات، 
املتاحة؛  الناعمة  الــقــوة  أدوات  واســتــخــدام 
مــن وســاطــة لحل الــنــزاعــات ووســائــل إعــام 
وثقافة، و«مساعدات مالية وأعمال خيرية 
وإنــســانــيــة ودبــلــومــاســيــة عــامــة، وريــاضــة، 
وإنشاء شراكات واستثمارات عاملية لجعل 
قطر جــزءًا مــن النظام االقــتــصــادي العاملي، 
إلــى مركز ال غنى عنه لصناعة  وتحويلها 
الــغــاز املــســال فــي الــعــالــم، وإنـــشـــاء عــاقــات 
بقوى وكيانات محاصرة أو منبوذة دوليا، 
حـــيـــث تـــغـــدو قـــطـــر والـــحـــاجـــة إلـــــى دورهـــــا 
واالقــتــصــادي  السياسي  والــفــعــال،  الناشط 
الــحــفــاظ على  أهــــم أدوات  ــي، مـــن  واإلعــــامــ

استقرارها«. 
ــبــــان اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ويـــحـــصـــر مــــــــروان قــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة فـــي خمس 
نــقــاط: االســتــقــال املــالــي وبــنــاء مــكــانــة في 
سوق الطاقة الدولية، صناعة ذراع إعامية 
ــنـــطـــن،  ــيـــد الــــعــــاقــــة مــــع واشـ مـــــؤثـــــرة، تـــوطـ
ــدور الـــوســـيـــط فـــي الـــنـــزاعـــات،  ــ الــتــأســيــس لـ
موازنة العاقة مع كل من السعودية وإيران. 
وقد مّثل اإلعام، وخصوصا قناة الجزيرة، 
إلــى قطر أهــم أسلحتها، وكــان له  بالنسبة 
الـــدور األكــبــر فــي جعل قطر العبا هاما في 
الــســيــاســات اإلقــلــيــمــيــة، وفـــي لــفــت االنــتــبــاه 

إليها على الساحة الدولية.
وظــهــرت أهمية وســائــل اإلعـــام مــع انــدالع 
ــي انـــــحـــــازت قــطــر  ــتــ الــــــثــــــورات الـــعـــربـــيـــة الــ
إلـــى دعــمــهــا، مــســتــغــلــة »فــرصــة انــقــضــاض 
ــد نـــظـــم حــكــمــهــا  املـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة ضــ
االســتــبــداديــة، لــلــمــســاعــدة فــي إعــــادة بــنــاء 
ــتـــبـــوأ فـــيـــه دورًا  نــــظــــام إقـــلـــيـــمـــي عــــربــــي، تـ
مـــحـــوريـــا مــــن جــــهــــة، ويـــمـــّكـــنـــهـــا مــــن جــهــة 
أخــــــرى مــــن مـــواجـــهـــة مــعــضــلــتــهــا األمــنــيــة 
الكبيرتن: السعودية، عبر  تجاه جارتيها 
املساهمة في قيام نظام صديق في مصر، 
وإيــــران مــن خــال دعــم إقــامــة نــظــام حليف 
فــي ســـوريـــة«. واعــتــمــدت فــي مــوقــفــهــا على 
التي يجدها قبان في  العوامل،  جملة من 
»قـــوة املـــد الـــثـــوري الــعــربــي«، وعــاقــة قطر 
مع »القوى والتيارات اإلسامية الوسطية 
ــر مـــــن غـــيـــرهـــا  ــ ــثـ ــ ــــي بـــــــدت مــــرشــــحــــًة أكـ ــتـ ــ الـ
لــلــوصــول إلـــى الــســلــطــة فـــي دول الـــثـــورات 
ــا الــتــنــظــيــمــيــة  ــهــ ــدراتــ الــــعــــربــــيــــة؛ بـــســـبـــب قــ
الكبيرة وضعف خصومها«. كما استندت 
فـــي مــوقــفــهــا »إلــــى عــاقــتــهــا بــتــركــيــا الــتــي 
شــاركــتــهــا الــســيــاســة نــفــســهــا فـــي ســوريــة 
ومــصــر تــحــديــدًا، واملــوقــف األمــيــركــي الــذي 
ــدا مــســتــعــّدًا لــلــقــبــول بــحــكــم اإلســامــيــن  بــ

ومسايرة اإلرادة الشعبية«.
ما يريد قوله مروان قبان في هذا الكتاب، 
والــذي يكّرر قوله أكثر من مرة، إن مساعي 
قــطــر الــهــادفــة إلـــى تــبــّنــي ســيــاســة خارجية 
مــســتــقــلــة، والـــقـــيـــام بــــــدور إقــلــيــمــي فـــاعـــل، 
الـــــدوام واقـــعـــا جيوسياسيا  عــلــى  واجـــهـــت 
ــه، لكن  ال تــســتــطــيــع تــغــيــيــره أو الــتــحــّكــم بــ
نــخــبــتــهــا اكــتــشــفــت أن بــإمــكــانــهــا »ابـــتـــداع 
اســتــراتــيــجــيــات مـــن وحــــي الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر 
الناعمة  والقوة  واألفــكــار  التكنولوجيا  في 
لتعظيم نقاط قوتها وتقليل نقاط ضعفها 
أكبر  إقليمية  قــوى  بن  بوجودها  املتمثلة 
مــنــهــا«. وقـــد »اســـتـــفـــادت الــنــخــبــة الــقــطــريــة 
استقالها  على  للحفاظ  سعيها  إطــار  فــي 
مـــن املـــزايـــا الـــتـــي تــتــيــحــهــا طــبــيــعــة الــنــظــام 
ــيــــه، واملــتــمــثــلــة  ــيـــمـــي الـــــــذي تـــعـــيـــش فــ ــلـ اإلقـ
ــن الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــة االسـ ــانـ ــكـ ــإمـ بـ
ــابـــه، ومــــن قــــوة املــقــاومــة  الـــكـــبـــرى بـــن أقـــطـ
الــنــظــام لهيمنة  الــتــي يبديها هـــذا  الــذاتــيــة 
من  امتاكها  أو  عليه  واحـــدة  إقليمية  قــوة 
ذلك  لكن  بتوازناته«.  ما يخل  القوة  مــوارد 
ــــود تــحــديــات عـــديـــدة تــفــرزهــا  ال يـــعـــدم وجـ
والدولية،  اإلقليمية  والتفاعات  املتغيرات 
ويمكنها التأثير على توجهات وسياسات 
الـــدول وتغير مــن أدوارهــــا، خــاصــة فــي ظل 
سياسات االنكفاء واالنسحاب التي تنفذها 
ــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة فـــي منطقة  ــواليــ الــ

الشرق األوسط.
)كاتب سوري(

كتاب مروان قبالن يتتبع رحلتها نحو االستقاللية

سياسة قطر الخارجية

يستند الكتاب إلى 
منهجيٍة حديثة، 

تقوم على التحليل 
المنظومي، وعلى 
جملة من مقوالٍت 

نظريٍة بارزة

يكتفي قبالن بذكر 
النخبة الحاكمة من 

دون تبيان ماهية 
هذه النخبة أو حتى 

وصفها 

مساعي قطر 
الهادفة إلى تبنّي 

سياسة خارجية 
مستقلة واجهت 

واقعًا جيوسياسيًا 
ال تستطيع تغييره

يتنــاول كتاب مروان قبالن »سياســة قطر الخارجية«، الصادر أخيرا، دور قطر وسياســتها الخارجية، من خالل »إبراز االســتراتيجيات 
التــي اتبعتها النخبة الحاكمة القطرية خالل العقدين األخيريــن للتعامل مع التحّديات البنيوية التي واجهتها«، وبغية تحقيق 

االستقاللية المنشودة في سياستها الخارجية في محيط إقليمي ال يتيح هوامش تحرّكاٍت واسعة

الواليات  مع  قطر  عالقة  وصف  قبالن،  مروان  الكتاب،  مؤلف  يرفض 
الخصم«،  بطعم  »حليف  بعالقة  وصفها  مفضًال  بالتبعية،  المتحدة 
الرئيس دونالد ترامب، لكنه على العموم يميز  وخصوصا في مرحلة 
بين مختلف جوانبها ومراحلها، مرجعًا جذورها إلى محاولة »تأمين 
»على  لكن  وضغوطاتها«،  السعودية  تهديدات  من  نفسها  قطر 
دفاعية  اتفاقية  وتوقيع  األميركية،  القاعدة  استضافتها  من  الرغم 
في  تبعية  سياسة  تتبنّى  كانت  قطر  إن  القول  يصعب  واشنطن،  مع 
عالقتها بواشنطن«، فواقع األمر يظهر أن قطر »تحالفت مع الواليات 

المتحدة ومع خصومها«.

»حليف بطعم الخصم«

20
Monday 8 November 2021

االثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  3  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2625  السنة الثامنة


