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عن مركز الشرق األوسط

لندن  كلية  عالقة  على  األوسط  الشرق  مركز  يبني 
لالقتصاد و العلوم االجتماعية الطويلة مع المنطقة، 
البحوث  من  واسعة  لمجموعة  مركزيا  محورا  ويوفر 

حول الشرق األوسط.

البحث  وتطوير  التفاهم  لتعزيز  المركز  يهدف 
األنظمة  و  واالقتصادات  المجتمعات  على  الدقيق 
السياسية والعالقات الدولية في المنطقة. ويشجع 
العام  والفهم  المتخصصة  المعرفة  من  كال  المركز 
البحوث  في  بارزة  قوة  للمركز  الحيوي.  المجال  لهذا 
المتعددة التخصصات والخبرات اإلقليمية. باعتبارها 
كلية  تضم  العالم،  في  االجتماعية  العلوم  رواد  من 
العلوم  فروع  جميع  تغطي  أقسام  لالقتصاد  لندن 
لتعزيز  الخبرة  هذه  المركز  يستخدم  االجتماعية. 

البحوث المبتكرة والتدريب على المنطقة.
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البحوث  في  بارزة  قوة  للمركز  الحيوي.  المجال  لهذا 
المتعددة التخصصات والخبرات اإلقليمية. باعتبارها 
كلية  تضم  العالم،  في  االجتماعية  العلوم  رواد  من 
العلوم  فروع  جميع  تغطي  أقسام  لالقتصاد  لندن 
لتعزيز  الخبرة  هذه  المركز  يستخدم  االجتماعية. 
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نبذة عن المؤلفة

إميوري،  كلية  يف  الدكتوراة  بعد  ما  زميلة  فرير  كورتني 

وزميلة زائرة يف مركز الرشق األوسط، الذي تربطه عالقة 

طويلة مع كليّة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية. وهي 

الخارجية يف  السياسة  برنامج  زميلة غري مقيمة يف  أيضاً 

معهد بروكينغز.

موجز

األساليب  عىل  الضوء  تسليط  إىل  الورقة  هذه  تسعى 

واختالفها  وتعزيزه،  السالم  واإلماراتية يف صنع  القطرية 

هذا  يف  األخرى  الدولية  املنظامت  أو  الدول  جهود  عن 

استكشفتها  التي  الرئيسة  األسئلة  ومتحورت  املجال. 

واإلمارات  قطر  لتعامل  الفريدة  الكيفية  حول  الباحثة 

العربية املتحدة مع صنع السالم وتعزيزه، وما إذا كانت 

مشاركتهام مفيدة يف حل النزاعات، وكيف ميكن لـ"مكتب 

الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية" االستفادة من 

اهتامم هذه الدول بهذا املجال.

خصائص  خمس  إىل  الورقة  هذه  يف  الباحثة  خلصت 

رئيسة لجهود صنع السالم وتعزيزه، التي تقوم بها هذه 

عىل  الصغرية،  الدول  فأوالً،  والغنية.  الصغرية  الدول 

عكس القوى العظمى اإلقليمية أو العاملية، متيل إىل أن 

يكون لها روابط مبارشة أقل بالرصاعات نفسها، وبذلك 

ميكنها أن تكون انتقائية بشأن الحاالت التي تشارك بها. 

ثانياً، كلتا الدولتني تستفيدان من الرثوة الهيدروكربونية 

الهائلة التي تساعدهام عىل تحقيق أهدافهام الطموحة 

يف الخارج. ثالثاً، متيل الجهود املبذولة لحفظ السالم يف 

الدول التي تم تحليلها يف الورقة إىل أن تنقاد بالرغبة يف 

إبراز نفسها يف الخارج، وهو أمر يتعلّق ببناء الدولة من 

املرّجح أن يتسارع  رابعاً، من  الخارجية.  السياسة  خالل 

االتجاه نحو مشاركة قطر واإلمارات العربية املتحدة يف 

املحتمل  البناء  عن  فضالً  إقليمياً،  وتعزيزه  السالم  صنع 

االنسحاب  لتصّورات  بالنظر  العسكرية، وذلك  للقدرات 

الربيطاين واألمرييك من املنطقة. خامساً، إن االفتقار إىل 

يعني  الصغريتني  الدولتني  هاتني  يف  املؤسسايت  العمق 

أن السياسات يتم التخيل عنها يف بعض األحيان برسعة 

ودون تفسري، وأن للعالقات الشخصية أهمية بالغة.
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النزاعات” )PeaceRep(، وبتمويٍل  السالم وحل  التي أجرتها “منصة دليل  لألبحاث والدراسات  نتاجاً  البحث  يأيت هذا 

من املساعدات الربيطانية املقّدمة من قبل “مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية” لصالح البلدان النامية. ال 

تُعربِّ املعلومات واآلراء الواردة يف هذا البحث إال عن رأي كاتبها، وهي ال متثّل بالرضورة وجهات نظر “مكتب الشؤون 

الخارجية والكومنولث والتنمية”. وأي استخدام لهذا العمل يجب أن ينال القبول واملوافقة من املؤلفني ومن“منصة دليل 

السالم وحل النزاعات”.

عن السلسلة: تبحث سلسلة التحوالت العاملية يف االنقسامات يف النظام العاملي وكيف تؤثر عىل السالم واملستوطنات 

االنتقالية. تستكشف هذه السلسلة ملاذا وكيف تتدخل الجهات الخارجية املختلفة - الدول والحكومات و الجهات غري 

الحكومية - يف النزاعات، وكيف يعدون أنفسهم كمساهمني يف الحد من الرصاع ومخاطر النزاع. تقيّم السلسلة بشكل 

نقدي منو وتنوع االستجابات العاملية واإلقليمية للرصاعات املعارصة. كام تبحث عن الكيفية التي تتعامل بها األطراف 

الفاعلة املحلية مع تعدد الوسطاء وبناة السالم وكيف يؤثر ذلك عىل نتائج الرصاع والحوكمة بعد انتهاء الرصاع.

صور الغالف: قد تخضع جميع الصور لحقوق النرش. 2022©
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النتائج الرئيسة
والتي  وتعزيزه،  السالم  املتحدة يف صنع  العربية  واإلمارات  قطر  تبذلها  التي  الجهود  يف  اآلتية  الرئيسة  الخصائص  ترد 

سنفّصل فيها أدناه.

قطر واإلمارات العربية املتحدة هام دولتان صغريتان، وليستا قوتني عظميني عامليتني. ولذلك ميكن لهام أن تكونا، كام 	 

هام بالفعل، انتقائيتني بشأن املنطقة والكيفية اللتني تنخرطان فيهام يف جهود صنع السالم وتعزيزه. ولعل »أين وكيف 

تنخرطان يف الرصاعات«؛ يشري بوضوح إىل مصالح سياستيهام الخارجية عىل نطاق أوسع. ففي قطر، غالباً ما يتم االختيار 

وفقاً للمعتقدات الدينية املشرتكة أو الرتاث العريب املشرتك. أما يف اإلمارات العربية املتحدة، فيتم اتخاذ القرارات بشكل 

أكرث شيوعاً وفقاً للمصالح االقتصادية اإلسرتاتيجية أو لدعم الجامعات القومية العلامنية.

تتميز قطر واإلمارات العربية املتحدة بأنهام دولتان صغريتان، ونظراً لرثائهام؛ فإنه ميكنهام االنخراط يف “دبلوماسية دفرت 	 

الشيكات”، يف محاولة للتوّسط يف الرصاعات، وهي سياسة غالباً ما تكون قصرية النظر وغري مستدامة عىل املدى الطويل، 

الفتقارها إىل آليات التنفيذ واألنظمة املؤسسية لدعم صنع السالم وتعزيزه. غري أنه ميكن استخدام هذه األموال عىل 

نحو أكرث إيجابية للمساعدة يف متويل االستخدام املحتمل للتكنولوجيا الجديدة وأبحاثه، مثل املركبات الجوية املسرية 

يف مجال صنع السالم وتعزيزه.

بالسياسة 	  املتعلّقة  قراراتهام  نسبياً،  مستقلتني جديدتني  دولتني  باعتبارهام  املتحدة،  العربية  واإلمارات  قطر  تستخدم 

الخارجية بوصفها كفاءة سياسية يف إدارة الحكم، أو جزءاً من العالمة التجارية الوطنية. ونتيجة لذلك، فإن كسب اهتامم 

وسائل اإلعالم من خالل توقيع اتفاٍق أو إكامل عقود االستثامر؛ قد يكون أفضل من السعي لتحقيق نتائج طويلة األجل، 

أو تخفيف حدة الرصاع من خالل معالجة جذور الرصاعات يف كل من الرشق األوسط وأفريقيا.

نظراً لالعتبارات الجيوسرتاتيجية الحالية يف الخليج العريب؛ فإنه من املرّجح أن تصبح قطر واإلمارات العربية املتحدة أكرث 	 

انخراطاً يف مجال صنع السالم وتعزيزه. وقد أّدى تصّور انسحاب اململكة املتحدة والواليات املتحدة بشكل خاّص، من 

املنطقة إىل تعزيز طموحات قطر واإلمارات العربية املتحدة التخاذ قرارات السياسة الخارجية بأيديهام من خالل صنع 

سياسات أكرث استقاللية يف الخارج.

عىل الرغم من أن قطر واإلمارات العربية املتحدة قد أمضيتا سنوات يف مجال صنع السالم؛ فإن لديهام أنظمة شخصية 	 

املتعلّقة  القرارات  عىل  كبري  تأثري  الفردية  والشخصيات  الشخصية  للعالقات  يكون  ما  وغالباً  للغاية.  مؤسسية  وغري 

باألطراف التي يجب دعمها يف مجموعة متنوعة من السياقات الُقطرية.

بالنسبة لقطر واإلمارات العربية املتحدة؛ غالباً ما يرتجم بناء السالم عىل وجه التحديد إىل مساهمة أموال املساعدات 	 

للدول التي متر بالرصاع أو تتعاىف منه. ويوضح هذا االستخدام لـ“دبلوماسية دفرت الشيكات” الطرق التي ال تتبع فيها 

إسرتاتيجيات بناء السالم منوذجاً ليربالياً للرتكيز عىل إدخال نوع معني من السالم أو نظام الحكم، كام يظهر مرة أخرى 

انتشار القدرة االقتصادية يف توجيه مفاهيم هاتني الدولتني لدورهام يف مجال بناء السالم.

أخرى، 	  جهة  من  املتحدة  العربية  واإلمارات  وقطر  جهة  من  الغرب  بني  املصالح  يف  ومهم  ملحوظ  عاّم  تداخل  مثّة 

للمساعدة يف بناء قدرات صنع السالم وتعزيزه واملشاركة فيه، ال سيام ضمن منطقة الرشق األوسط. ولكن نظراً ألن 

الجهود متيل إىل أن تكون موّجهة من جانب هذين البلدين الفرديني؛ فإن ذلك قد يسفر عن منافسة بينهام، ولذلك 

ينبغي التأكيد عىل اهتامم أكرب بالنتائج املرجوة من تعزيز االستقرار واألمن.
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تربز أهمية الدين يف دفع الجهود املبذولة للوساطة يف النزاعات بالنسبة للقطريني، الذين ينظر كثري منهم إىل الوساطة 	 

يف النزاعات، وخاصة يف البلدان اإلسالمية، عىل أنها واجب ديني. وقد أدى هذا املفهوم إىل استعدادهم لالنخراط مع 

جامعات إسالمية أثناء الوساطة. أما بالنسبة لإلماراتيني، فأهمية العروبة والقومية تتقدم عىل الدين، ما يدفع اإلمارات 

العربية املتحدة إىل تفضيل االنخراط مع األحزاب القومية عىل األحزاب الدينية التي متيل إىل النظر إليها بعني الريبة.

العربية املتحدة يف توسيع قدراتهام يف صنع السالم وتعزيزه، ومن ثم تتفقان يف بعض 	  تأمل كل من قطر واإلمارات 

املثل  ترسيخ  أو  الدميقراطية  بأهمية  األمر  يتعلّق  عندما  تختلفان  ولكنهام  اإلقليمية،  الهيئات  مع  املشرتكة  األهداف 

الدميقراطية. وبالنسبة لهاتني الدولتني غري الدميقراطيتني، يتمتع االستقرار واألمن بامتياز عىل شكل الحكومة، وهو متييز 

أدى يف املايض إىل توتر مع الهيئات اإلقليمية خارج الرشق األوسط، وبالتحديد مع االتحاد األفريقي.

التوصيات
ينبغي أن يشجع “مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية” عىل التفاعل طويل األجل مع أجندة صنع السالم 	 

وتعزيزه، بدالً من مامرسة “دبلوماسية دفرت الشيكات” أو الرتكيز عىل التوصل إىل اتفاق رفيع املستوى يفشل يف معالجة 

القضايا املتجّذرة.

ينبغي أن يواصل “مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية” تشجيع االستثامرات طويلة األجل يف الدول التي 	 

تحتاج إىل مساعدات اقتصادية، ومن ثم ميكن لهذا االستثامر أن يحّفز فيها التحرك نحو السالم واالستقرار.

ينبغي عىل “مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية” االستفادة من قدرة قطر الفريدة واستعدادها للتعامل 	 

مع الجهات الفاعلة غري الحكومية، بسبب افتقارها إىل الترشيعات التي تحظر املفاوضات مع الجامعات اإلرهابية. إذ 

ميكن لالتصاالت القطرية أن تساعد يف ضامن أال تصبح الجهات الفاعلة، حتى لو كانت قد انخرطت يف العنف، أكرث عنفاً 

وتطرفاً باستبعادها من مفاوضات صنع السالم.

ينبغي عىل “مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية” التواصل مع صانعي السياسة القطريني واإلماراتيني حول 	 

إمكانيات إنشاء برامج تدريب وتبادل ألفضل املامرسات يف املجاالت الدبلوماسية، السيام يف مجال صنع السالم وتعزيزه، 

للمساعدة يف ضامن أن تصبح املامرسات أقل شخصية وأكرث مؤسسية، ما يعزز قدرات هذه الدول لتصبح رشكاء أكرث 

فعالية يف صنع السالم وتعزيزه.

مقدمة: ظهور دول خليجية صغيرة في صنع السالم
اإلقليمية،  الشؤون  يف  متزايد  بشكل  قطر  انخرطت   ،)1995–2013 )الحاكم  ثاين  آل  خليفة  بن  الشيخ حمد  عهد  منذ 

وتحديداً كجهة فاعلة يف صنع السالم وتعزيزه، ُمركِّزة باهتامم خاص عىل الوساطة يف النزاعات. وبدءاً من مشاركتها يف 

التفاوض عىل التسويات يف لبنان ودارفور واليمن والعراق وبني “حامس” و“فتح” يف أوائل القرن الحايل؛ اكتسبت قطر 

سمعة طيبة داخل مجتمع صنع السالم وتعزيزه. ويف السنوات األخرية استضافت قطر قيادات من “حامس” و“طالبان” 

أوسع من الرشق  السالم يف منطقة  لبناء  الغربية  القوى  الجامعتني ومع  الفريدة مع هاتني  أن تستخدم روابطها  آملة 

األوسط وشامل أفريقيا.

إن الهدف املحّدد لصنع السالم يف السياسة الخارجية القطرية مكرّس يف الواقع يف دستورها، الذي تم متريره يف عام 2003 

للسياسة الخارجية  يف عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين، ما يدل مرة أخرى عىل الطريقة الواعية التي كانت هدفاً 
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القطرية منذ أوائل القرن الحايل. وتنّص املادة السابعة من الدستور القطري عىل أن “تقوم السياسة الخارجية للدولة عىل 

مبدأ توطيد السلم واألمن الدوليني عن طريق تشجيع فّض املنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب يف 

تقرير مصريها، وعدم التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع األمم املحبة للسالم” )املادة 7 من دستور قطر 

لعام 2003(.

سعت قطر إىل إدخال نفسها بوصفها رشيكاً محايداً فعاالً يف القضايا اإلقليمية، لكنها أصبحت منخرطة بشكل متزايد يف 

العمليات عىل األرض يف ليبيا وسوريا يف أعقاب الربيع العريب، ما أثار تساؤالت حول حيادها املنظور يف البداية يف العامل 

العريب. ويزعم بعض املعلّقني أن قطر “تلعب جميع األدوار” (Worth, 2008)، يف حني يتهمها آخرون بدعم أجندة 

إسالمية إيديولوجية، ال سيام منذ احتجاجات الربيع العريب يف عام 2011و(Hammond, 2013)، التي أدت من ثم إىل 

خالفات دبلوماسية خطرية بني قطر وجريانها يف مجلس التعاون الخليجي، لعل أبرزها كان مع اإلمارات العربية املتحدة.

من خالل املرحلة األوىل من الوساطة يف أوائل القرن الحايل، ونشاطاتها األخرية يف السياسة الخارجية منذ الربيع العريب؛ 

أظهرت قطر قدرة دولة صغرية عىل مامرسة قوة كبرية يف العالقات اإلقليمية، ومن ثم فهي حال مثرية لالهتامم لدولة 

صغرية تعّزز عملية صنع السالم بطريقة فريدة وعاملية. ومنذ الربيع العريب سعت جارتها اإلمارات العربية املتحدة بشكل 

متزايد إىل االنخراط يف صنع السالم وتعزيزه عىل املستوى الدويل أيضاً، ما يثبت كيف أن دوالً صغرية يف املنطقة تسعى 

ألن تكون يف املقدمة. وعالوة عىل ذلك، استخدمت الدولتان املساهمة يف املعونات لتعزيز بناء السالم عىل املدى الطويل.

مع  مقابالت  من خالل  وكذلك  املوضوع،  هذا  الحالية حول  الدراسية  املنح  مراجعة  من خالل  البحث  هذا  إجراء  تم 

أكادمييني وصانعي سياسات قطريني وإماراتيني. وقد سعت الباحثة من خالل هذه الورقة إىل تسليط الضوء عىل الطرق 

التي تختلف بها املشاركة القطرية واإلماراتية يف صنع السالم وتعزيزه عن جهود الدول األخرى أو املنظامت الدولية يف 

هذا املجال. وكانت األسئلة الرئيسة التي تم استكشافها هي كيف أن املداخل القطرية واإلماراتية لصنع السالم وتعزيزه 

فريدة من نوعها، وما إذا كانت مشاركاتهام مفيدة يف حل النزاعات، وإىل أي مدى هي كذلك، وكيف ميكن لـ“مكتب 

الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية” أن يؤثّر يف مصالح هاتني الدولتني يف هذا املجال.

خلصت الباحثة من خالل هذه الورقة إىل خمس خصائص رئيسة لصنع السالم تقوم بها هذه الدول الصغرية الغنية. أوالً، 

متيل الدول الصغرية، عىل عكس القوى العظمى اإلقليمية أو العاملية، إىل أن تكون لديها روابط مبارشة أقل بالرصاعات 

نفسها، من حيث إنها ال متيل إىل أن تكون ممولة أو حليفة للدول املعنية. كام أنها، عىل عكس دول مثل مرص واململكة 

العربية السعودية، وقد كانتا منذ فرتة طويلة مركزي قوة يف املنطقة؛ تأيت إىل الساحة الدولية بأعباء أخف وتوقعات أقل 

(Kamrava, 2011, p. 542). عالوة عىل ذلك، ال تضطر الدول الصغرية إىل الوساطة، ألنها عادة ما ال تكون قوى عظمى، 

وبذلك ميكنها أن تقرر متى تتدخل (Barakat, 2014). ونتيجة لهذه الديناميكيات؛ فإنه من املفيد أن نحلل البلدان 

واملناطق التي اختارت هذه الدول أن تؤكد وجودها فيها كجهات فاعلة يف صنع السالم.

ثانياً، حقيقة أن استفادة الدولتني من الرثوة الهيدروكربونية الهائلة تساعدهام دون شك يف تحقيق أهدافهام الطموحة 

يف الخارج. والجدير بالذكر أن قطر تستفيد من موارد الغاز الطبيعي الهائلة، ويف عام 2006 أصبحت أكرب منتج للغاز 

الطبيعي املسال يف العامل، حيث تحتوي عىل ثالث أكرب مصدر مؤكّد من الغاز الطبيعي يف العامل. يف غضون ذلك، تواصل 

والخدمات  السياحة  من  أيضاً  االستفادة  مع  الهائلة  الهيدروكربونية  مواردها  استغالل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

املالية وتجارة العقارات. وقد استخدم كال البلدين هذه املوارد لتعزيز جهود حفظ السالم وتعزيزه عىل األرض، ما أدى 

وضخ  الدبلوماسية  بني  الجمع  أي   - األعامل”  “دبلوماسية  أو  الشيكات”  دفرت  “دبلوماسية  يف  باالنخراط  اتهامهام  إىل 

االستثامرات الضخمة - لضامن التوصل إىل اتفاق بني املتنازعني، وبالقدر نفسه من األهمية، بني املفسدين املحتملني )مثل 

.(Kamrava, 2011, p. 552) ”)سوريا أو ليبيا
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هذه الرثوة متيز هذه الدول عن غريها من الدول الصغرية التي تفتقر إىل موارد مامثلة. يف الواقع، كام يشري هاربفيكني 

وبركات (4 ص، 2017)، “يعتمد وسطاء الدول الصغرية عادة عىل الثقة والتواصل للتوّسط، يف حني أن قطر فريدة من 

نوعها يف استعدادها لالستفادة من قدرة مالية هائلة لدعم االتفاقيات مع مجموعة متنوعة من “الَجَزرات” التي توفر لها 

النفوذ عىل األطراف املتنازعة، من خالل استدامة هذا النهج يف الوساطة حتى إن كان مشكوكاً فيه”.

وباإلضافة إىل ذلك، استخدمت الدولتان أموالهام الوفرية للمساعدة يف زيادة استخدام التكنولوجيا يف صنع السالم وتعزيزه. 

فعىل سبيل املثال، دخلت قطر يف رشاكة مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم التابعة لألمم املتحدة، من خالل معهد 

قطر لبحوث الحوسبة، لتسهيل وسائل جديدة لحل النزاعات العاملية ومتويلها، ال سيام من خالل تطوير التقنيات الجديدة 

)معهد قطر لبحوث الحوسبة، 2019(. من جانبها، اقرتحت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مناقشة مجلس األمن الدويل 

حول التكنولوجيا وحفظ السالم يف أغسطس/آب 2021، استخدام تقنيات مثل الطائرات املسرية وأنظمتها لحفظ السالم 

وجمع املعلومات االستخبارية. كام أكدت عىل االستخدام الكامن للطاقة املتجددة للتخفيف من املخاطر األمنية والبيئية 

لبعثات حفظ السالم (Khaleej Times, 2021). وأكد ممثل دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل أن: “من الرضوري أن 

تتمكن عمليات األمم املتحدة يف امليدان من الوصول إىل األدوات التكنولوجية الحاسمة لنجاح مهامها” )املرجع نفسه(. 

وحقيقة أن هذه الدول قادرة عىل متويل بعثات حفظ السالم التقليدية وجهودها، باإلضافة إىل التكنولوجية الجديدة 

مواصلة  تابعة لدول صغرية. ومن املهم أيضاً  للمساعدة يف حفظ السالم؛ تجعلها تتجاوز توقعاتنا منها كجهات فاعلة 

هذه الجهود كجزء من مشاركة متعددة األطراف وأوسع نطاقاً مع الهيئات الدولية، ما يشري إىل أنه يف الوقت الذي متيل 

فيه معايري السالم غري املسلحة إىل أن تتم عىل صعيد ثنايئ؛ فإن املناقشة بشأن بعثات حفظ السالم املسلحة تظل من 

اختصاص األمم املتحدة.

ثالثاً، متيل الجهود املبذولة لحفظ السالم يف الدول التي تم تحليلها يف هذه الورقة إىل أن تنقاد بالرغبة يف إبراز نفسها يف 

الخارج، وهو أمر يتعلّق ببناء الدولة من خالل السياسة الخارجية. إن قطر واإلمارات العربية املتحدة دولتان شابتان نسبياً 

وصغريتان ومتشابهتان من نواٍح متعددة. ونتيجة لذلك، فقد مالتا إىل أن تكون لكل منهام سياسات خارجية متاميزة، 

خاصة منذ الربيع العريب، لتمييز كل منهام عن األخرى (Roberts, 2020). وما يبدو أنه متييز إيديولوجي وقد وصف 

عىل هذا النحو يف تحليل السياسات الخارجية لهذه الدول؛ هو يف الواقع جهد يف الكفاءة السياسية يف إدارة الحكم من 

خالل النشاط الدويل. إن حقيقة أن هاتني الدولتني تستخدمان البعثات الدولية لتمييز نفسيهام ودعم أطراف مختلفة 

داخل تلك البعثات؛ جعلت من الصعب عليهام العمل معاً، حيث تسعى كل منهام إىل تعزيز “عالمتها التجارية” الخاصة 

عىل الساحة العاملية.

رابعاً، من املرّجح أن يتسارع االتجاه نحو مشاركة قطر واإلمارات العربية املتحدة يف صنع السالم وتعزيزه اإلقليمي، فضالً 

عن البناء املحتمل للقدرات العسكرية، نظراً إىل تصورات االنسحاب الربيطاين واألمرييك من املنطقة. اململكة املتحدة 

بسبب خروج بريطانيا من االتحاد األورويب، والواليات املتحدة بسبب تردد إدارة بايدن يف تأكيد نفسها يف املنطقة حتى 

اآلن، ومحاوالتها الفاشلة حتى اآلن الستعادة خطة العمل الشاملة املشرتكة مع إيران. وبدالً من انتظار أن تأخذ القوى 

قدماً، ال سيام عىل  للميض  الخاصة  املتحدة مامرسة سلطتهام  العربية  واإلمارات  قطر  املبادرة؛ ستواصل  زمام  الغربية 

الصعيد اإلقليمي.

بعض  عنها يف  التخيل  يتم  السياسات  أن  يعني  الصغريتني  الدولتني  املؤسسايت يف هاتني  العمق  إىل  االفتقار  إن  خامساً، 

األحيان برسعة ودون تفسري. ويف محادثات الباحثة الخاصة مع أعضاء السلك الدبلومايس القطريني، تم سؤالهم عن كيفية 

تدقيقهم ملختلف الجامعات اإلسالمية التي تعمل يف الحرب األهلية السورية، فقالوا إن ذلك كان يف كثري من األحيان 

من خالل االتصال الشخيص، وأكدوا أنه مل يكلف أي شخص عىل وجه التحديد يف وزارة الخارجية بإيجاد رشكاء مناسبني 

)املقابالت الهاتفية التي أجرتها الباحثة مع أعضاء وزارة الخارجية، 2021(. فعىل سبيل املثال، كانت لألخوين الصاليب يف 
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ليبيا عالقة شخصية بقطر، ويعتقد الكثري أن هذا هو السبب الرئيس وراء حصولهام عىل دعم الدولة بعد سقوط معمر 

القذايف يف عام 2011. مثّة نقص عام يف إضفاء الطابع املؤسسايت، ما يعني أن السياسات ميكن سّنها برسعة، ولكنها تعني 

أيضاً أنه يتم تنفيذها يف بعض األحيان دون التفكري فيها ملياً.

يف مثل هذا النظام، تكون للعالقات الشخصية أهمية خاصة، 

لقد كانت جهود الوساطة القطرية شخصية بشكل مكثّف، مستفيدة من شخصيات األمري وغريه من كبار صانعي 

السياسات، الذين عملوا كوسطاء موضوعيني ونزيهني ومطلعني وذوي نوايا حسنة، يحرصون عىل تحويل النزاعات 

املستعصية إىل سيناريوهات مربحة للطرفني. وقد كان هذا فعاالً للغاية يف جمع املتنازعني حول طاولة املفاوضات 

وتحفيزهم عىل دفع املفاوضات إىل األمام” (Kamrava, 2011, pp. 555–6). ميكن للروابط الشخصية والحامس 

الشخيص أن يساعدا يف املراحل األولية من الوساطة، ولكن يلزم وضع آليات مؤسساتية لضامن النجاح عىل املدى 

الطويل )املرجع نفسه(. ليس من املستغرب، وفق هذه الحال، أن العديد من النجاحات األولية لقطر يف حفظ 

السالم مل تتم متابعتها مبشاركة فعالة بعد األخبار األولية عن النجاح.

خلفية عن قطر واإلمارات العربية المتحدة
بركات  سلطان  ويصف  املايض.  القرن  من  التسعينيات  يف  السالم  حفظ  إىل  التحّول  يف  قطر  بدأت  سابقاً،  ذكر  كام 

التي   1988 عام  يف  اإليرانية-العراقية  الحرب  نهاية  العاملي؛  املجال  يف  للمشاركة  قطر  دفعت  ذات صلة  أحداث  ثالثة 

الحاجة  أظهر  الذي  للكويت  العراقي  إيران، والغزو  الشامل مع  الغاز يف حقل  احتياطياتها من  بتطوير  لقطر  سمحت 

استقاللية أكرث  قطر  تكون  أن  عارضت  التي  السعودية  العربية  اململكة  مع  والتوترات  السالم،  لبناء  إقليمي  نهج   إىل 

(Barakat, 2014, p. 6). عالوة عىل ذلك، سمح تدفق األموال من إنتاج الغاز الطبيعي املسال وبيعه يف التسعينيات من 

القرن املايض لقطر بتوفري واحدة من أفضل حزم الرعاية االجتامعية يف العامل ملواطنيها، والتي وفرت من ثم االستقرار 

البيئة املحلية السلمية لقطر من أن تكون أكرث ابتكاراً من حيث املشاركة الخارجية )املرجع نفسه،  الداخيل، ومّكنت 

الصفحة 7(.

كانت إحدى الطرق التي ميّزت بها قطر نفسها هي الحفاظ عىل قنوات اتصال مفتوحة مع جميع األطراف. فعىل سبيل 

إيران حول حقل  اتصاالت مع  الحايل احتفظت قطر علناً مبكتب تجاري إرسائييل، باإلضافة إىل  القرن  أوائل  املثال، يف 

الغاز املشرتك بينهام. يف املحادثات مع الدبلوماسيني القطريني، يتكرر ظهور هذا االتجاه للحفاظ عىل التواصل مع جميع 

األطراف. ويؤكدون أن الحفاظ عىل االتصال هو أفضل طريقة للحفاظ عىل النفوذ، فضالً عن كونه وسيلة للمشاركة يف 

القضايا بدالً من املشاركة عىل أساس الشخصيات )املرجع نفسه، الصفحة 8(.

كام ساعد استقالل قطر امللحوظ عندما ظهرت ألول مرة إىل الواجهة عىل الصعيد العاملي، عىل بروزها يف صنع السالم. 

كانت تفتقر إىل ثقل بلد مثل اململكة العربية السعودية أو تاريخها. ونتيجة لذلك، وعىل األقل حتى الربيع العريب،

كان ينظر إىل قطر، بوصفها العباً جديداً يف سياسة الرشق األوسط دون تاريخ من التدخل الدبلومايس العسكري 

يف املنطقة، عىل أنها وسيط نزيه، وهي صورة تنّميها قطر بشكل استباقي. وأكد دبلومايس قطري يف مقابلة رسية 

ذلك يقوله: “نحن مهتمون فقط بالسالم، وهم يأتون إلينا ألنه ليست لدينا أية أجندات أخرى أو دوافع خفية(” 

.(Kamrava, 2011, p. 543)

مواقفها،  عن  مسبقة  أفكار  دون  السالم  ميدان حفظ  يف  قطر  ظهرت  املنطقة،  يف  األكرب حجامً  جريانها  عكس  وعىل 

ولكونها دولة صغرية، كان ينظر إليها أيضاً عىل أنها أقل تهديداً من القوى العظمى اإلقليمية منذ البداية، ولكن ما 
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للقضايا  إن أصبحت العباً راسخاً يف الساحة الدولية؛ حتى تحّولت سمعتها من كونها حكامً محايداً إىل كونها مرّوجاً 

اإلسالمية يف املنطقة.

عىل  للحفاظ  طريقة  أفضل  هو  االتصال  عىل  الحفاظ  أن  اعتقادها  هو  باإلسالموية  قطر  ارتباط  أسباب  أحد 

بترشيعات  مقيدة  ليست  أنها  ذلك،  من  واألهم  و“طالبان”.  “حامس”  مثل  لجامعات  استضافتها  ثم  ومن  النفوذ، 

مبارشة معها  التعامل  يف  صعوبة  الغرب  يجد  التي  الحكومية  غري  الجامعات  مع  التفاعل  من  اإلرهاب   مكافحة 

(Harpviken and Barakat, 2017, p. 4). ونتيجة لذلك، تضم قامئة االتصاالت القطرية جهات فاعلة حكومية وغري 

حكومية عىل حد سواء، ويصدف أن العديد من الجهات الفاعلة غري الحكومية األكرث قوة يف املنطقة هي من اإلسالميني، 

ما أدى إىل التخّوف منذ الربيع العريب من أن قطر تدعم القضايا اإلسالمية، بدالً من أن تكون مهتّمة فقط بالحفاظ عىل 

السالم واالستقرار يف املنطقة.

ويف حني أن قطر ال تشرتك إيديولوجياً مع اإلسالميني؛ يشري بركات، كام تأكّد من مقابالت الباحثة الخاصة، إىل البعد الذي 

املسؤولون  تعبريه، “سارع  القطريني. وعىل حد  لدى  اإلسالمية  والتقاليد  الثقافة  أنه جزء من  الوساطة عىل  إليه  تنظر 

القطريون إىل اإلشارة إىل الدوافع الدينية والثقافية، مشريين إىل أن القرآن الكريم يشّجع األطراف عىل استخدام الوساطة 

أو الصلح أو املصالحة يف النزاعات من أجل حلها، ونظراً ألن الرتكيز عىل الصلح أو األشكال العربية التقليدية للمصالحة 

يف التعاليم القرآنية واألحاديث النبوية واجب ديني؛ فإنه ليس من املستغرب أن نسمع بعض املسؤولني القطريني ينفون 

أية دوافع لهم للتوسط يف النزاعات بني املسلمني إال إرضاء الله” (Barakat, 2014, pp. 11–12). ويف حني مييل املسؤولون 

اإلماراتيون، كام هو مذكور أدناه، إىل االستشهاد بقضية الوحدة العربية باعتبارها الدافع وراء جهودهم لحفظ السالم 

يف الرشق األوسط؛ فإن املسؤولني القطريني يستشهدون بالدين معربني عن اختالف حاسم يف دوافعهم، ويكشفون كيف 

أصبح ينظر إىل قطر عىل أنها داعمة للقضايا اإلسالمية. يف السنوات األخرية، وخاصة منذ نهاية أزمة دول مجلس التعاون 

الخليجي يف عام 2021، أصبحت قطر أكرث انتقائية يف مشاركتها يف جهود حفظ السالم يف الخارج، بعد أن تخلّت عن 

الجهود املبذولة يف اليمن، وقلّصت مشاركتها يف ليبيا وسوريا، واختارت الرتكيز بدالً من ذلك عىل االنخراط مع الجهات 

الفاعلة غري الحكومية التي تستضيفها، أي حركة “طالبان”.

عىل  قطر،  يف  عنها  تختلف  السالم  حفظ  يف  االنخراط  دوافع  أن  يبدو  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  بالنسبة 

األسايس  “الدافع  أن  كامرافا  مهران  افرتض  وقد  البلدين.  لكال  مهمتني  تزاالن  ال  والهيبة  البقاء  مسألتي  أن  من  الرغم 

دولية” مكانة  عىل  الحصول  يف  والرغبة  الصغرية  للدولة  البقاء  إسرتاتيجيات  من  مزيج  هو  القطرية  الوساطة   لجهود 

الشخصية  “الدبلوماسية  استخدام  رئيسني:  بنهجني  الوساطة  يف  تشارك  قطر  أن  ويحدد   .(Kamrava, 2011, p. 540)

وبينام  نفسه(.  )املرجع  النزاع”  تسوية  تتم  إن  ما  مالية ضخمة  باستثامرات  الرصيحة  أو  الضمنية  و“الوعود  املكثّفة” 

نجحت قطر يف التوّسط يف النزاعات؛ فقد كانت أقل نجاحاً يف حل النزاعات نفسها أو إنهائها. وحقيقة جهود الوساطة 

املعلنة التي بذلتها الدولتان تبنّي أهمية الرتويج للوساطة )املرجع نفسه، الصفحة 542(.

هذه الرغبة يف لفت انتباه الجمهور إىل جهود صنع السالم وتعزيزه هي النقطة التي أبرزت التنافس بني الدولتني. وكام 

أوضح ديفيد ب. روبرتس، فإن الدولتني “تخوضان معركة فيام بينهام لتحديد دقيق ملا يكون عليه نظام مليك صغري وغني 

وناشئ يف الخليج العريب، أو ميكن أن يكون عليه. ولكال الدولتني أوتار متنوعة ألقواسهام الهوياتية، لكن قطر تستخدم 

ببساطة التمّسك باملجازات الدينية البليغة، يف حني تسعى اإلمارات العربية املتحدة جاهدة إىل صياغة مفهوم جديد 

يفصل بني الدين والسلطة” (Roberts, 2020, pp. 231–2). ونتيجة لذلك، دعمت كل دولة منهام جهات فاعلة مختلفة 

يف الخارج؛ فكانت قطر أكرث استعداداً للتعامل مع اإلسالميني، واإلمارات العربية املتحدة مع الحركات القومية )املرجع 

نفسه(. ومن خالل قطع العالقات مع قطر يف عام 2017، استفادت اإلمارات العربية املتحدة يف إظهار الطرق التي متيزها 

عن قطر، عىل الرغم من أنها تشرتك معها يف العديد من األهداف والسامت املتشابهة.
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يحدد دستور اإلمارات العربية املتحدة أهدافه يف السياسة الخارجية مثل الوثيقة القطرية، لكن هذه األهداف موجهة 

إقليمياً أكرث من التعبري عن التزام إيديولوجي بالوساطة. ووفقاً للامدة 12 من دستور عام 1971، فإنه “تستهدف سياسة 

االتحاد الخارجية نرصة القضايا واملصالح العربية واإلسالمية وتوثيق أوارص الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، 

عىل أساس مبادئ ميثاق األمم املتحدة، واألخالق املثىل الدولية” )املادة 12، دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة لعام 

1971 مع التعديالت خالل عام 2004(. وقد أشار عدد من املسؤولني اإلماراتيني يف املقابالت معهم إىل أولوية االهتامم 

بالقضايا العربية عىل القضايا الدينية، باعتبارها الدافع وراء انخراط اإلمارات العربية املتحدة يف املنطقة )مقابلة أجرتها 

الباحثة مع أكادميي إمارايت وعضو يف وزارة الخارجية، 2021(.

يف التسعينيات من القرن املايض رفعت دولة اإلمارات العربية املتحدة أوالً من مكانتها، من خالل املشاركة يف سلسلة 

من العمليات الدولية التي تقودها األمم املتحدة، مبا يف ذلك إرسال قوة حفظ سالم إىل الصومال يف عام 1992 ملساعدة 

العمليات األمريكية، ونقل الجرحى املسلمني جواً من البوسنة يف عام 1995، وإرسال قوة إىل البلقان يف عام 1999 لحامية 

مواطني كوسوفو، وأصبحت واحدة من ثالث دول عربية انضمت إىل قوات حلف شامل األطليس يف أفغانستان يف بعثة 

لحفظ السالم يف عام 2002، كوسيلة إلظهار التزامها مبكافحة اإلرهاب يف أعقاب هجامت 11 سبتمرب/أيلول، التي شارك 

فيها مواطنان إماراتيان (Carvalho Pinto, 2014, p. 238). وبهذا، فبدالً من أن تجعل اإلمارات العربية املتحدة نفسها 

منصة لصنع السالم؛ كانت حريصة عىل إظهار حامسها للغرب للمشاركة يف الربامج القامئة بالفعل آنذاك.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الهيكل الحكومي لدولة اإلمارات العربية املتحدة يعني أن اإلمارات السبع املكونة لها ال تتفق 

دامئاً مع السياسة الخارجية، وهو اختالف جوهري عن الحال القطرية. يف السنوات األخرية اتجهت أبوظبي العاصمة، 

وخاصة منذ صعود ويل عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إىل توجيه السياسة الخارجية، وقد حذت اإلمارة الرائدة 

الخارجية،  السياسة  العربية حول  اإلمارات  بني  األقوى  اإلمارتان  هاتان  تصادمت  املايض،  يف  لكن  األخرى ديب حذوها. 

حيث كانت ديب حريصة عىل الحفاظ عىل عالقات تجارية براغامتية، بينام حرصت أبوظبي عىل توسيع الوجود اإلمارايت 

والسمعة اإلماراتية يف الخارج.

بشكل عام، اتخذت دولة اإلمارات العربية املتحدة نهجاً أكرث عسكرية لتطوير السياسة الخارجية، من خالل الحصول عىل 

معدات عسكرية مثرية لإلعجاب، ما دفع وزير الدفاع األمرييك السابق جيمس ماتيس إىل تسمية الدولة باسم “إسربطة 

الصغرية”، حيث يبدو أن قدرتها العسكرية ومشاركاتها املتزايدة تفوق بكثري حجمها الصغري. وقد ازداد الوجود العسكري 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة إىل جانب إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ منذ الربيع العريب، عندما ساهمت بقوات 

عسكرية يف عمليات يف البحرين وليبيا واليمن.

يف عام 2018، لعبت اإلمارات العربية املتحدة دوراً حاسامً إىل جانب اململكة العربية السعودية يف التوّسط يف اتفاق سالم 

بني إثيوبيا وإريرتيا. ويف عام 2021، ساهم اإلماراتيون يف املفاوضات بني الهند وباكستان، ما أدى إىل إعالن أنهام ستحرتمان 

اتفاق وقف إطالق النار لعام 2003. ويعترب بعض املحللني هذا التنويع بعيداً عن التعامل مع رصاعات الرشق األوسط 

متعّمداً، نظراً للنجاح املحدود للجهود اإلقليمية، فـ“معظم الرصاعات اإلقليمية التي سعت من خاللها إىل تعزيز مصالحها 

عسكرياً، إما مبارشة أو من خالل وكالء، قد تّم حلّها أو تعرث أو ال أمل يف حلها” (Ibish, 2021). وعليه نرى اإلمارات 

العربية املتحدة قد قلّصت وجود قواتها يف اليمن اعتباراً من عام 2019، وليبيا اعتباراً من عام 2021.

لقد تركّزت جهود اإلمارات العربية املتحدة األخرية عىل إعادة االنخراط مع نظام بشار األسد يف سوريا ومع إيران باسم 

يف  األسد  بشار  بالرئيس  اإلمارايت  الخارجية  وزير  التقى   ،2021 الثاين  نوفمرب/ترشين  ويف  واألمن.  السالم  عىل  الحفاظ 

بناء  املتحدة  العربية  اإلمارات  أنور قرقاش: “تواصل دولة  اإلمارايت،  للرئيس  الدبلومايس  املستشار  دمشق. وكام أوضح 

الجسور وتعزيز العالقات وربط ما تم قطعه... وستكون حريصة عىل تجنيب املنطقة املزيد من العراقيل والرصاعات 
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املستمرة” (Reuters, 2021). لقد أعادت اإلمارات العربية املتحدة فتح سفارتها يف دمشق يف عام 2018، ودعت جامعة 

العالقات مع  لتطبيع  األردن ومرص خطوات  اتخذت كّل من  إعادة قبول سوريا، كام  2021 إىل  العربية يف عام  الدول 

األسد )املرجع نفسه(. يف ديسمرب/كانون األول 2021، زار الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان شقيق رئيس دولة اإلمارات 

الشيخ  رئييس. كام عقد  إبراهيم  والرئيس  اإليراين،  القومي  لألمن  األعىل  املجلس  رئيس  للقاء  املتحدة، طهران  العربية 

 طحنون بن زايد آل نهيان بوصفه مستشاراً لألمن القومي اإلمارايت، اجتامعاً واحداً عىل األقل مع رئيس املوساد اإلرسائييل

.(Karimi and Gambrell, 2021)

تطابق سياسات اإلمارات العربية املتحدة الجديدة سياسات قطر يف أيامها األوىل من الوساطة، لكنها تختلف عنها يف 

ال  أخرى،  ناحية  من  مثل “حامس”.  اإلسالمية  الجامعات  الحكومية وخاصة  غري  الكيانات  مع  التعامل  يف  الرغبة  عدم 

تزال قطر تنخرط يف صنع السالم اإلقليمي ويف توسيع محفظتها بشكل متزايد، لتشمل أفريقيا التي تبدو من نواٍح كثرية 

املوقع الجديد للمنافسة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. يف الواقع، كام قال أحد املسؤولني الخليجيني: “إذا نظرت 

إىل مستقبل أفريقيا، فمن الواضح أن الصني موجودة، والدول العربية موجودة، لكن الواليات املتحدة ليست كذلك” 

)مجموعة األزمات الدولية، 2018(.

دراسة حالة: المشاركة في أفريقيا 

انخرطت كّل من قطر واإلمارات العربية املتحدة بشكل متزايد خارج منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف محاولة 

لحل النزاعات يف أفريقيا، فضالً عن االستثامر املتزايد يف القرن األفريقي، كوسيلة لتعزيز االستقرار السيايس واالجتامعي. 

ويف السنوات األخرية وخاصة منذ الربيع العريب، كان مثّة ميل إىل استخدام االستثامر االقتصادي لتسهيل بناء السالم، حيث 

يكون االستقرار االقتصادي رشطاً مسبقاً للسالم السيايس واالجتامعي. ومع ذلك، غالباً ما ذهبت هذه االستثامرات إىل 

قطاعات مختلفة وأحياناً متنافسة، ما أدى إىل مزيد من التوتر يف الرصاع بدالً من حله. ويبدو أن قطر واإلمارات العربية 

املتحدة تعتربان صنع السالم وتعزيزه يف أفريقيا مسألة تجارية وليس التزاماً سياسياً طويل األمد.

بدأت قطر مشاركتها يف حفظ السالم يف أفريقيا يف وقت أسبق من الدول املجاورة لها، من خالل تسهيل املحادثات بني 

الحكومة السودانية وحركات التمرد يف دارفور يف عام 2008، وبني إريرتيا وجيبويت يف النزاع الحدودي عام 2008. وأدت 

هذه الجهود إىل وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور يف عام 2011، ثم بعثة حفظ السالم بني إريرتيا وجيبويت عىل األرض 

حتى عام 2017.

لقد كان نجاح قطر يف دارفور صامتاً، وقد شاركت قطر يف الوساطة عام 2008، بعد ما يقرب من خمس سنوات من 

بدء الرصاع، بعد أن تم تعيينها ممثالً لجامعة الدول العربية للتوسط يف املحادثات بني الحكومة السودانية والجامعات 

املتمردة املتعددة. ويف فرباير/شباط 2010، وقّعت الحكومة السودانية وحركة “العدل واملساواة” اتفاقاً إطارياً لوقف 

إطالق النار، يف حني وقّعت مجموعة من الجامعات املتمردة األصغر حجامً يف وقت الحق، اتفاقاً لوقف إطالق النار، 

ويُشار إىل االتفاقيات جميعاً باسم اتفاقيات الدوحة. وقد اختري وزير الدولة للشؤون الخارجية آنذاك، أحمد بن عبد 

الله آل محمود، شخصياً لهذه العملية، بعد أن أمىض شهوراً يف مقابلة مختلف أصحاب املصلحة الدوليني لفهم النزاع 

قبل االجتامع مع أطراف النزاع أنفسهم (Barakat, 2014, p. 19). وعقدت مفاوضات املسارين األول والثاين يف قطر، 

التي وعدت باستثامر ملياري دوالر، وإنشاء بنك للتنمية إذا أثبتت املحادثات نجاحها، كام توّسط جهاز قطر لالستثامر 

وصندوق الرثوة السيادية القطري يف صفقة لتطوير األرايض الزراعية يف السودان للصادرات الغذائية إىل قطر )املرجع 

إىل املتابعة، فقد عاد العنف إىل  نفسه(. ويف حني أن توقيع وقف إطالق النار كان تطوراً حاسامً؛ كان التنفيذ مفتقراً 

الظهور، وتُركت الدوافع األساسية للرصاع دون معالجة (Mahmood, 2020). ويف أغسطس/آب 2019، بعد أن أدت 

حكومة جديدة اليمني الدستورية، توىّل جنوب السودان دور الوساطة يف املحادثات يف دارفور )املرجع نفسه(.
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أرسلت قطر بعثة لحفظ السالم عىل طول الحدود بني إريرتيا وجيبويت لتنفيذ اتفاق الحدود الذي توصل إليه البلدان يف 

عام 2010، بعد أن توّسطت يف النزاع األويل يف عام 2008، وأخرياً عززت البالد اتفاق سالم يف عام 2016، لكنها انسحبت 

يف نهاية املطاف يف عام 2017 بعد أن انحاز كال البلدين ضد قطر يف عام 2017، عندما قطع جريانها عالقاتهم معها )املرجع 

الناتج عن ذلك، من خالل إرسال بعثته الخاصة لتقيص الحقائق إىل  نفسه(. استجاب االتحاد األفريقي لفراغ السلطة 

الحدود، لحل النزاع املستمر لسنوات حول وضع جبل دمرية وجزيرة دمرية )يب يب يس نيوز، 2017(. ويف عام 2018، اتفقت 

إريرتيا وجيبويت عىل تطبيع عالقاتهام يف انتظار اإلفراج عن أرسى الحرب دون مساعدة قطرية.

منذ النجاح الخافت لجهود حفظ السالم يف أوائل القرن الحايل والربيع العريب )الذي نناقشه أدناه(؛ ارتبطت املشاركة 

القطرية يف أفريقيا باالستثامرات أكرث من ارتباطها بالوساطة يف النزاعات وحفظ السالم. وحسب مقابالت مع مسؤولني، 

أصبح من الواضح أن قطر تعترب االستقرار االقتصادي واالزدهار مبثابة نقطة انطالق لالستقرار السيايس والسالم، وبالتايل 

قلب النموذج الليربايل والنهج املعياري لصنع السالم وتعزيزه )مقابالت الباحثة، ديسمرب/كانون األول 2021 ويناير/كانون 

الثاين 2022(؛ كام أنه يخدم غرضاً آخر يتمثل يف توفري استثامرات مربحة محتملة لصندوق الرثوة السيادية يف البالد، 

باإلضافة إىل مساعدة الدولة يف تحقيق األمن الغذايئ. وتأكيداً عىل التزامها تجاه املنطقة؛ أعلن جهاز قطر لالستثامر يف 

مايو/أيار 2021، عن خطط إلنشاء صندوق يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، للرتكيز عىل مشاريع البنية التحتية والطاقة 

املتجددة التي تبلغ قيمتها حوايل ملياري دوالر (Mieu, 2021). وجاء هذا االستثامر عىل خلفية العديد من التطورات 

األخرى، مبا يف ذلك حصة الخطوط الجوية القطرية، البالغة ستني يف املئة يف مطار كيغايل الجديد يف رواندا، اعتباراً من عام 

2019و(Uwiringiyimana, 2019)، واستثامرات بقيمة 200 مليون دوالر من جهاز قطر لالستثامر إىل رشكة االتصاالت 

العمالقة “أيرتيل أفريقيا”، اعتباراً من عام 2021و(Kene-Okafor, 2021)، والتقدم نحو تركيب محطة للغاز الطبيعي 

.(International Finance, 2019) املسال يف جنوب أفريقيا

وباإلضافة إىل االستثامرات، ساهم صندوق قطر للتنمية مبنٍح وقروٍض للعديد من دول رشق أفريقيا بلغت أكرث من أربعة 

مليارات دوالر بني عامي 2011 و 2019و(al-Khater in Fenton-Harvey, 2019). كام قدمت قطر من خالل جمعية 

إىل  باإلضافة   ،(Relief Web، 2020)2020و عام  الفيضانات يف  أعقاب  للسودان يف  القطري مساعدات  األحمر  الهالل 

استثامر 500 مليون دوالر يف عام 2018 يف القطاعني الزراعي والغذايئ يف السودان من خالل رشكة “حصاد” الغذائية 

.(Dabanga Sudan, 2018) التابعة لجهاز قطر لالستثامر

غري أن بروز الصومال كمساحة للتنافس عىل النفوذ داخل دول مجلس التعاون الخليجي؛ قد أرّض يف نهاية املطاف بالسالم 

وجوباالند  وبونتالند  الصومال  أرض  الفيدرالية؛  الواليات  حكومات  املتحدة  العربية  اإلمارات  تدعم  حيث  واالستقرار، 

اإلمارايت  الحصار  تفاقم خالل  انقسام  وهو  مقديشو،  املركزية يف  الحكومة  وتركيا  قطر  تدعم  2017، يف حني  عام  منذ 

ترسيخ  من  زاد  ما  الصدع،  هذا  الصومال  يف  والقطرية  اإلماراتية  االستثامرات  وتبعت  و2021.   2017 عامي  بني  لقطر 

واالستقرار،  بالسالم  يرض  االتجاه  هذا  أن  ثبت  وقد   .(Freer, 2021) واالقتصادية  السياسية  الناحيتني  من  انقسامهام 

إىل  أبوظبي  متيل  الصومال  ففي  السلطة.  أحقية  حول  تساؤالت  يثري  الحكومية  غري  الفاعلة  الجهات  متويل  إن  حيث 

 التعامل مع أرض الصومال وبونتالند مبارشة إلضعاف الحكومة املركزية يف مقديشو، التي لديها عالقات وثيقة مع قطر

واألطراف  املركز  بني  مسبقاً  القامئة  التوترات  تفاقم  إىل  التحركات  هذه  أدت  وقد   .(Fenton-Harvey, 2019)

أرض  مع  اتفاق  لتوقيع  الصومالية  املركزية  الحكومة  العاملية  ديب  موانئ  تجاوزت  الواقع،  يف   .(Mahmood, 2020)

مقديشو  حكومة  حاولت  دوالر،  مليون   442 بقيمة  صفقة  مبوجب  بربرة،  ميناء  لتطوير  املستقلة  شبه  الصومال 

املركزية عرقلتها (Butt, 2021). وعىل حد تعبري املتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر: “أما 

لتحقيق  كلل  بال  تعمل  الدولة، وهي  بدعم  قطر  التزام  من جديد  نؤكد  فإننا  الخصوص،  وجه  للصومال عىل  بالنسبة 

القطاعات” من  والتنمية وغريها  التجارة  وتعميقه يف مجاالت  التعاون  مواصلة  إىل  ونتطلع  وتطلعاتهم،   آمال شعوبها 

.(al-Khater in Fenton-Harvey, 2019)
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وبشكل أكرث إيجابية، يف عام 2018، ساعدت اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية يف التوصل إىل اتفاقات 

الدبلوماسية املكوكية والدعم االقتصادي الالحق إلثيوبيا. ولطاملا شاركت اإلمارات  إثيوبيا وإريرتيا من خالل  سالم بني 

العربية املتحدة يف إريرتيا، التي كانت معزولة دبلوماسياً يف املنطقة، حتى إنها أنشأت قاعدة عسكرية هناك للمساعدة 

يف حربها يف اليمن (Fick and Cornwall, 2018). ومام يوضح مرة أخرى أهمية “دبلوماسية دفرت الشيكات”؛ أن ويل 

العهد األمري محمد بن زايد أودع مليار دوالر يف البنك املركزي اإلثيويب بعد التوصل إىل تقارب مع إريرتيا، كام منح الرئيس 

 .(Mahmood, 2020) اإلثيويب أسياس أفورقي ورئيس الوزراء آيب أحمد وسام زايد، وهو أعىل تكريم مدين يف الدولة

وبدت املصالحة مدفوعة يف املقام األول بالتفكري التكتييك. يف الواقع،

إن املصالحة بني إثيوبيا وإريرتيا توفر لإلمارات العربية املتحدة فرصة لتقليل املعارضة ملنشأتها العسكرية الحالية 

إثيوبيا، وألن رفع  األفريقي مثل  القرن  الفاعلة يف  الجهات  الحد من رفض  بإريرتيا، من خالل  يف منطقة عصب 

عقوبات األمم املتحدة عن إريرتيا يزيل العقبات أمام الدعم املايل والعسكري لها، كام أنه يوفر فرصاً اقتصادية 

محتملة لربط املوانئ اإلريرتية بإثيوبيا، أكرب بلد غري ساحيل يف العامل من حيث عدد السكان، عىل الرغم من أنه 

مل يتحقق سوى القليل من النشاط امللموس حتى اآلن )املرجع نفسه(.

واعتباراً من عام 2018، اقرتحت اإلمارات العربية املتحدة مد خط ألنابيب النفط بني إثيوبيا وإريرتيا ومخصصات بقيمة 

.(Obulutsa and Fick, 2021) 200 مليون دوالر للقطاع الزراعي السوداين، ما سيوسع بصمتها االقتصادية

واعتباراً من عام 2020، أنشأت اإلمارات العربية املتحدة قواعد عسكرية يف جيبويت وإريرتيا وأرض الصومال وجزيرة 

سقطرى، وكانت قاعدة “عصب” يف إريرتيا مفيدة يف حرب اليمن، ولكن تم تفكيكها يف فرباير/شباط 2021. أخرياً، “إن 

نرش هذه القوة الصلبة يعرض البالد ملخاطر أكرث مام يرغب اإلماراتيون اآلن يف تحّمله” (Gambrell, 2021). ونتوقع 

السياسة  يف  أقل  تدخالً  ورمبا  األفريقي،  القرن  أنحاء  جميع  يف  اإلماراتية  العسكرية  االستثامرات  يف  مامثلة  تخفيضات 

األفريقية الداخلية.

لعل أفضل مثال عىل االعتدال اإلمارايت يف مشاركتها يف أفريقيا هو السودان، حيث كان دعم اإلمارات العربية املتحدة 

البشري يف عام  اإلسالمي عمر  بالزعيم  اإلطاحة  بعد  السعودية  العربية  اململكة  إىل جانب  االنتقايل  العسكري  للمجلس 

2019؛ مدفوعاً مبخاوف من اإلسالميني، ورغبة يف إبقاء القوات السودانية يف اليمن، واحتواء امتداد الحركات الشعبية 

(Mahmood, 2020). ويتفق معظم املحللني عىل أن “الدعم املتمثل بتقديم املساعدات االقتصادية للمجلس العسكري 

االنتقايل كان أقل تركيزاً عىل حل النزاعات، وأكرث إسناداً لجانب واحد. ومع ذلك، فإن مشاركة الدول الغربية مثل الواليات 

املتحدة، وردود الفعل الشعبية يف أعقاب الفض العنيف لالعتصام االحتجاجي؛ لعبت يف نهاية املطاف دوراً يف املساعدة 

لنا املثال السوداين مرة أخرى، استخدام  عىل تخفيف هذا السلوك لصالح نتيجة أكرث توازناً” )املرجع نفسه(. ويوّضح 

“دبلوماسية دفرت الشيكات” وعيوبها الخاصة، فضالً عن الطرق التي أثّرت بها أزمة مجلس التعاون الخليجي عىل قرارات 

السياسة الخارجية يف الخارج.

يركّز إنشاء اململكة العربية السعودية لتحالف البحر األحمر يف عام 2020، عىل األمن البحري وعىل استبعاد قطر وتركيا 

بشكل خاص، ما يشري إىل الرغبة يف الحفاظ عىل االنفصال عن هذه الدول ومصالحها. كام أنه يثري تساؤالت حول مدى 

كون الدافع إىل زيادة املشاركة يف أفريقيا هو يف الواقع تحقيق السالم واالستقرار البحريني أم إبرازاً للسلطة. فبعد مرور 

أكرث من عام عىل انتهاء أزمة دول مجلس التعاون الخليجي؛ مل تتم دعوة قطر بعد لالنضامم إىل الحلف، ما يشري إىل أن 

املنافسة قد تستمر.



قطر واإلمارات العربية المتحدة تصنعان السالم وتعّززانه16 

ومن الجدير بالذكر، أن التوغالت القطرية واإلماراتية يف القرن األفريقي مل تتوافق دامئاً مع املصالح اإلقليمية، حتى عندما 

دخلت يف رصاعات مع الهدف املعلن لحلها. يف الواقع،

يف بعض األحيان كان هناك توتر يف نهج الجهات الفاعلة الرشق أوسطية ومؤسسات مثل االتحاد األفريقي، الذي 

وضع تركيزاً أقوى عىل التعددية وإضفاء الطابع املؤسيس والقيم الدميقراطية. وكان هذا التوتر واضحاً من خالل 

املرحلة  من  األوىل  الفرتة  يف  للجيش  السعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  قدمته  الذي  الدعم 

االنتقالية يف السودان )املرجع نفسه(.

عندما يتعلق األمر باملواقف املعيارية بشأن السياسة األفريقية؛ ال تتطلع اإلمارات العربية املتحدة وال قطر إىل تعزيز 

عىل  تركز  التي  األخرية،  اآلونة  يف  املنطقة  يف  الصينية  املشاركة  مشاركتهام  تشبه  أن  ميكن  املعنى  وبهذا  الدميقراطية، 

املكاسب االقتصادية قبل كل يشء. ونتيجة لذلك، من املتوقّع أن نرى استمرار استخدام “دبلوماسية دفرت الشيكات” يف 

أفريقيا، وتركيزاً أقل عىل املوقف اإليديولوجي للحلفاء يف تلك املنطقة.

منذ  اإليديولوجية  والمنافسة  األوسط  الشرق  في  المشاركة  حالة:  دراسة 
العربي الربيع 

 ،2010 عام  نهاية  يف  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  للدميقراطية  املؤيدة  االحتجاج  حركات  ظهرت  عندما 

واكتسبت زخامً يف عام 2011؛ انخرطت قطر واإلمارات العربية املتحدة يف محاولة لوقف موجة عدم االستقرار اإلقليمي، 

مع تحّول األوضاع يف ليبيا وسوريا واليمن إىل حرب أهلية. كام كانت لديهام مصلحة راسخة يف ضامن عدم ظهور مثل 

هذه االحتجاجات املامثلة لديهام. يف هذه الحال، كانت الرشعية السياسية املحلية عىل املحك بالنسبة لهذين البلدين، 

ودخلت املنافسة اإليديولوجية حيز التنفيذ، وإن كانت أقل تأثرياً يف الحاالت األفريقية.

بدأت قطر جهود الوساطة بهدف اإلبقاء عىل العالقات عرب الحدود اإليديولوجية، والحفاظ عىل العالقات مع كل من 

إيران وإرسائيل يف بداية القرن الحايل عىل سبيل املثال. ويف أعقاب الربيع العريب، اعترب أن هذا املوقف قد اتخذ منعطفاً 

إيديولوجياً، مع اتهامات لقطر بأنها اتخذت قرارات بشأن األحزاب التي يجب دعمها يف الرشق األوسط بناًء عىل صالتها 

باألحزاب اإلسالمية.

ادعاءات  أي  منهم  أي  يقّدم  مل  املاضية،  التسع  السنوات  يف  القطريني  املسؤولني  مع  أجريت  التي  املقابالت  يف جميع 

بالتقارب اإليديولوجي الذي حفز قرارات السياسة الخارجية القطرية بعد الربيع العريب. وبدالً من ذلك، يبدو أن هذه 

القرارات قد اتخذت عموماً بسبب اآليت: )أ( الروابط الشخصية القامئة، ما يعكس االفتقار إىل إضفاء الطابع املؤسيس يف 

هذا املجال واستمرارية بروز العالقات الشخصية. )ب( كونها وسيلة لتمييز نفسها عن أقوى جريانها، اململكة العربية 

السعودية، التي سارعت إىل الوقوف ضد االحتجاجات املؤيدة للدميقراطية يف الرشق األوسط. وكام قال أحد مستشاري 

الشيخ متيم للباحثة:

شعرت قطر بأنها مستضعفة يف النظام العريب الذي تهيمن عليه تقليدياً سوريا واململكة العربية السعودية وإيران. 

شعر السعوديون أن حمد ]بن خليفة آل ثاين، األمري بني عامي 1995 و 2013[ كان يرفض أبوتهم... إنه الزعيم 

العريب الوحيد الذي نظر إىل الرأي العام العريب. لقد رأى أن اإلسالميني هم األكرث شعبية، لذلك دعمهم. كام دعم 

العديد من الليرباليني والعلامنيني أيضاً. تم استقبال العديد من قادة املعارضة العلامنيني من قبل قطر” )مالحظات 

من مقابلة(. وأشار شخص آخر أجريت معه مقابلة إىل استعداد قطر للتفاوض مع “حزب الله” وإيران كدليل عىل 

تعدديتها املتجذرة )مالحظات من مقابلة(.
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كام افرتض آخر أن قطر تدعم األحزاب اإلسالمية كوسيلة “لتخفيف االنتقادات بأنها موالية للواليات املتحدة )مالحظات 

من مقابلة(. وهكذا، يبدو أن انخراط قطر مع اإلسالميني بعد الربيع العريب كان جزءاً من جهود أوسع لتغيري سياستها 

الخارجية لتمييز نفسها عن جريانها، واالنخراط مع الرأي العام العريب ومامرسة االستقالل عن حليفتها األمريكية الوثيقة.

برزت ثالث دول كساحات معركة للرصاع اإليديولوجي بني قطر واإلمارات العربية املتحدة بعد الربيع العريب، هي ليبيا 

واليمن وسوريا. وحني تكّون تحالف دويل يف البداية لإلطاحة مبعمر القذايف من السلطة يف ليبيا يف فرباير/شباط 2011؛ 

أصبحت البالد منذ ذلك الوقت ساحة معركة لقطر واإلمارات العربية املتحدة. ويف املراحل األولية من الرصاع كانت قطر 

نشطة بشكل خاص يف دعم قوات املتمردين، مستخدمة رجل الدين عيل الصاليب، الذي تم نفيه إىل قطر باعتباره “القناة 

الرئيسة لتوجيه األموال واألسلحة إىل الجامعات اإلسالمية يف بنغازي” (Roberts, 2019, p. 3). ويف الوقت نفسه، قدمت 

اإلمارات العربية املتحدة الدعم املادي للضابط العسكري خليفة حفرت، ما أثار حفيظة األمم املتحدة التي كانت تدير 

عملية صنع السالم. غري أن اإلمارات العربية املتحدة، اعتباراً من يناير/كانون الثاين 2021، وافقت عىل التعاون مع عملية 

األمم املتحدة، وتقليص دعمها لحفرت، ما يشري إىل اتجاه نحو االنسحاب العسكري اإلمارايت، ونحو مغامرة أخف لقطر يف 

سياستها الخارجية )الجزيرة، 2021(.

أما يف اليمن؛ فقد اجتمع مجلس التعاون الخليجي يف البداية لتسهيل انتقال السلطة بعيداً عن الرئيس عيل عبد الله صالح 

يف عام 2011، إىل عبد ربه منصور هادي، وهي حال نادرة من التعاون بني دول مجلس التعاون الخليجي يف مجال صنع 

السالم، نوقشت مبزيد من التفصيل يف الورقة الخاصة باملؤسسات الدولية. غري أنه عندما بدأ الرئيس هادي بعد سنوات 

العقوبات  العربية السعودية حملة من  يفقد سلطته وأراضيه لصالح املتمردين الحوثيني؛ شن تحالف بقيادة اململكة 

البحرين  قّدمتها  وبقوات  املتحدة،  الواليات  الحوثيني مبساعدة  املتمردين  املستهدفة ضد  الجوية  والغارات  االقتصادية 

والكويت وقطر واإلمارات العربية املتحدة ومرص واملغرب واألردن والسودان. ومل يشارك مجلس التعاون الخليجي يف 

عملية الوساطة منذ ذلك الوقت، عىل الرغم من فشل العديد من جهود األمم املتحدة للتوسط.

وتُظهر التجربة السورية منذ اندالع الحرب األهلية يف عام 2011، املزالق املحتملة اآلتية: )أ( “دبلوماسية دفرت الشيكات”. 

إطالق  عدم  من  الرغم  عىل  الواقع،  يف  العريب.  الربيع  بعد  السالم  صنع  يف  للمشاركة  منتظم  منهج  إىل  االفتقار  )ب( 

إسرتاتيجية طويلة األمد أو استضافة محادثات وساطة؛ فقد اتُّهمت قطر بإنفاق ماليني الدوالرات لدعم جامعات مثل 

“جبهة النرصة” (Norfolk, 2021)، حيث دعمت إىل جانب تركيا بني عامي 2011 و 2013، ميليشيات متتد من “الجيش 

العربية  اململكة  اتُّهمت  كام   .(Roberts, 2019, p. 4) النرصة”  “جبهة  مثل  اإلسالمية  الجامعات  إىل  الحر”  السوري 

اإلمارات  تولت  املايض  العام  الرصاع. وخالل  تأجيج  زاد من  ما  الجامعات يف سوريا،  بتمويل عدد من  أيضاً  السعودية 

العربية املتحدة مهمة تسهيل التطبيع مع نظام األسد كوسيلة للوصول إىل االستقرار عىل املدى الطويل.

النتائج: صنع السالم وتعزيزه بوصفه سياسة في الحكم
عىل عكس أوائل القرن الحايل، من املستحيل التحّدث عن صنع السالم وتعزيزه يف الرشق األوسط اليوم دون ذكر قطر 

واإلمارات العربية املتحدة، ما قد يشري إىل نجاح جهودهام العلنية املضنية لتعزيز العمليات يف هذا املجال. وكام قال أحد 

األكادمييني العاملني يف الدوحة: “لقد جعل القطريون أمنهم مهامً للجميع، من خالل مشاركتهم الفعالة” )مالحظات من 

مقابلة(. وقد زادت قطر واإلمارات العربية املتحدة، كدولتني صغريتني، من أهميتهام عىل الصعيد الدويل، وروجتا لبلديهام 

من خالل مشاركتهام يف الرصاعات اإلقليمية، وهو اتجاه من املرجح أن يستمر بالنظر إىل الديناميكيات الجيوسياسية.

املشاركة  من  يتضح  كام  األوسط،  الرشق  عن  بعيداً  السالم  صنع  يف  املشاركة  يف  التنويع  هذا  يستمر  أن  املرجح  ومن 

من  اإلجالء  عمليات  يف  القطرية  واملشاركة   ،2021 مارس/آذار  يف  وباكستان  الهند  بني  النار  إطالق  وقف  يف  اإلماراتية 
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أفغانستان. وال تزال هناك مسألة تطرح حول مدى نجاح )أ( “دبلوماسية دفرت الشيكات”، و)ب( كفاءة الحكم من خالل 

السياسة الخارجية، ألن هذه السياسة مل تستخدم إال لفرتة قصرية نسبياً.

ومثة مسألة أخرى مثرية للقلق، هي االفتقار العام إىل املنهجية، والنهج القائم عىل املعرفة إزاء الوساطة يف النزاعات. وكام 

أوضح أحد األشخاص الذين أجريت معهم مقابلة، عىل الرغم من مرور أكرث من عقد من الخربة يف هذا املجال، فإنه “ال 

يبدو أن القطريني لديهم نهج منتظم، لكنه يعتمد عىل الفرص... بالكاد يتم توثيق العمليات، وال يتم تسجيل األحداث، 

وهناك قليل من البريوقراطية. إن النظام القائم عىل الشخصية، مينح القطريني املرونة، ولكن مثّة قاعدة معرفية قليلة، 

والقاعدة الدبلوماسية صغرية وال متتلك مهارات” )مالحظات من مقابلة(.

ومع ذلك، فإن املشاركة املستمرّة مع القطريني واإلماراتيني بشأن الجهود التي يتوافق عليها “مكتب الشؤون الخارجية 

والكومنولث والتنمية” مع املصالح املحلية؛ ميكن أن تساعد يف تعزيز القدرات املحلية وبناء شبكات وسمعة للمملكة 

املتحدة يف الرشق األوسط، ورمبا يف مناطق من أفريقيا تزداد فيها مشاركة هاتني الدولتني.
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