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ملخص
ترتبط نشأة مصطلح “الدبلوماسية الدفاعية” ارتباطًا وثيقًا بالتغيري الذي أعقب الحرب الباردة يف فهم
املجال من العالقات الدولية سم ً
ُ
ة مميزة
األمن الدويل وسياسات األمن القومي ذات الصلة .وأعطى هذا
وتصو ًرا أوسع ألدوار القوات املسلحة ،عىل نحو يتجاوز أدوارها التبعية أو الدفاعية أو الرادعة ،فكان ال بد
من توسيع دورها لتأمني السالم .كام ارتبط ذلك بإمكانية تعزيز دور الدبلوماسية وتخصصها بوصفها آلي ً
ة
عالة
للوقاية الدولية وتشكيل األمن الدويل .ويف هذا اإلطار ،جرى االعرتاف بالدبلوماسية الدفاعية أدا ً
ةف ّ
ملنع األزمات ،وللعمل عىل تعزيز دور الدولة وحامية التوازن اإلقليمي وتقوية العالقات الدولية .وتعتمد
الدبلوماسية الدفاعية لدولة قطر عىل فهمٍ براغاميت للرهانات الجيوسياسية من أجل تطوير جملة
يل ،وتكريس التحالفات مع القوى الكربى
من السياسات األمن ّية والرؤى اإلمنائية عىل املستوى الدو ّ
واملتوسطة ،والحرص عىل حامية عالقات حسن الجوار وتنميتها.

مقدمة
توصف الدبلوماسية بأنها منهج إلدارة العالقات الدولية عن طريق املفاوضات ،وتتسم بالدقة واملرونة
والعطاء للوصول إىل تحقيق الهدف والحرص عىل استمرار العالقات وعدم انقطاعها ،وتقوم عىل مراقبة
ن بشأن إدارة
م وف ٌّ
مجريات األمور والحوادث ،وحامية مصالح الدولة ،واملفاوضة يف كل ما يهمها؛ إنها عل ٌ
العالقات بني األطراف الدوليني ،ضمن ميدان العالقات الخارجية يف إطار ما يق ّره القانون والعرف الدوليَّان.
ٍ
منط من السلوك مرادف للّباقة والكياسة اللتني يتصف
ويُستخدم لفظ “الدبلوماسية” أحيانًا للداللة عىل
بهام اإلنسان يف عالقاته االجتامعية .ويكمن دور الدبلوماسية يف تنفيذ السياسة الخارجية العاكسة الختيار
األهداف والخطوط الرئيسة الكربى التي ستتبعها دول ٌ
وتعب الدبلوماسية عن
ة ما إزاء األشخاص الدوليني.
ّ
مسار أو طريقة متسلسلة تنطلق من صياغة سياس ٍ
ة لتنتهي بتنفيذ قرار ،وتعتمد عىل مدى االنسجام بني
مؤسسات الدولة ،بحثًا عن فكرة النجاعة السياسية .وتتأثر السياسات الخارجية للدول بآراء األفراد ،وقدرة
الدولة ،واملكانة الجيوسياسية ،والعالقات القامئة مع الدول األخرى ،وتشابه مصالحها الوطنية مع مصالح
أخرى يف النظام الدويل .لذلك ،تبحث هذه الدراسة يف الدور املهم للدبلوماسية الدفاعية يف هذا الجانب
من تشكيل التحالفات ،وتتناول مفهوم الدبلوماسية الدفاعية لدولة قطر ،واسرتاتيجية التحالفات مع القوى
الكربى ،وبوجه خاص مع الواليات املتحدة األمريكية والجمهورية الرتكية ،من أجل تحديد طبيعة هذه التحالفات
ودورها ،اعتامدًا عىل االتفاقيات والتفاهامت العسكرية البينيّة ،وتدرس مدى نجاح الدبلوماسية الدفاعية
القطرية يف تجاوز التحديات األمن ّية التي تواجهها قطر عىل املستوى اإلقليمي ،يف ظل محدودية املوارد
واألدوات التقليدية لقواتها املسلحة.

أول :الدبلوماسية الدفاعية
ً
توصف الدبلوماسية بأنها قابلة للتكيف واملرونة بطبيعتها ،وقد تكون اآلليات الدبلوماسية تغريت إىل حد
ما يف التاريخ الحديث؛ مثل وسائل التواصل االجتامعي ،ومتثيل املجتمع املدين والسفارات االفرتاضية
التي تعترب قناة ملامرسة الدبلوماسية الرقمية ،التي تعني االستخدام الفعال لشبكة اإلنرتنت وتكنولوجيا
االتصاالت واملعلومات ،للمساعدة يف تنفيذ أهداف الدبلوماسية .فهناك تغيري بطيء يف الدبلوماسية،
بحيث تتمكن من تغيري االتجاه يف حني أنها ال تزال يف طريقها إىل بلوغ وجهتها يف تنفيذ السياسة
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الخارجية وتحقيق املصلحة الوطنية((( .وتتميز الدبلوماسية املعارصة بتعقيد املناهج التعريفية واتساع
حامل للعديد من املعاين املختلفة .ويختلف
ً
املجال التحلييل ،فهي مصطلح غامض ميكن أن يكون
ما بطريقة حدسية ،ومن ناحية أخرى ت ُظهر
مفهوم الدبلوماسية يف الخطاب العا ّ
م ،وقد يُفهم عمو ً
محاولة التصور التحلييل تعقيده .وميكن متييز بعض املعاين األساسية التي يُستخدم فيها مفهوم
ة للسياسة الخارجية أو طريقة إلدارتها ،بوصفها عملية تنظيمية يف العالقات الدولية،
الدبلوماسية أدا ً
ن املسألة تزداد تعقيدًا بسبب ما يسمى
من خالل املفاوضات أو غريها من التدابري ذات الطابع السلمي .لك ّ
ما ،فهي تتعلق بدائرة ممتدة من هذه
املناقشات النموذجية الحديثة يف علم العالقات الدولية .وعمو ً
وعي باملصالح الخاصة ،والقدرة عىل الترصف نياب ً
ة
العالقات ونطاق شخصيتها ،والتي ت ُفهم عىل أنها
ٌ
عن الجامعة وتأثريات هذا املقياس يف مستوى العالقات مع الدول األخرى .ويتوسع مجال الدبلوماسية
املعارصة عىل نحو منهجي لرتكز عىل مشكالت االتصاالت التجارية واالقتصادية والعلمية والعسكرية(((.
شهدت تسعينيات القرن املايض حقبة جديدة ومتميزة يف الشؤون الدولية مع االرتفاع املطّرد يف االعتامد
فضل عن تنشيط
ً
املتبادل والنمو املتزايد لجهات فاعلة جديدة عىل املستوى الدويل ،عنيفة وغري عنيفة،
أشكال الدبلوماسية .وسمحت فرتة ما بعد الحرب الباردة بتطوير مامرسة الدبلوماسية الدفاعية؛ إذ تربط
عال
الدبلوماسية تنفيذ أهداف السياسة الخارجية بقدرات قطاع الدفاع والخدمة الخارجية .فنظام الدفاع الف ّ
يل ،من خالل
والوظيفي هو الذي يعمل
ً
أساسا عىل استقرار موقع الدولة وتعزيزه عىل املستوى الدو ّ
رصا يف نظام مواجهة األزمات ،ولتعمل عىل
تنفيذ السياسة الخارجية وسياسة األمن القومي ،لتصبح عن ً
استقرار العالقات الدولية وتزيد من استدامتها وتقلل من مخاطر النزاع املسلح .وتعترب الدبلوماسية الدفاعية
ومتكامل للدبلوماسية التقليدية عىل مستوى العمل الحيوي نفسه الذي يقوم به موظفو
ً
شكل موازيًا
ً
(((
الخدمة الخارجية ،وتكمن أصولها يف الدبلوماسية العسكرية الكالسيكية  .وقد جاءت الدبلوماسية الدفاعية
استجابة الحتياجات ما بعد الحرب الباردة لتسمية املهامت الجديدة بالنسبة إىل القوات املسلحة؛ بحيث
تحاول الدول تكييف محتواها مع احتياجات سياستها األمن ّية الخاصة ،واملشاركة يف تشكيل سياسة األمن
الوطني وتنفيذها ،وإنشاء عالقات دولية مستقرة وطويلة األمد يف مجال الدفاع .ويعترب تحديد مفهوم
الدبلوماسية نقطة انطالق لفهم دورها بوصفها من أهم أدوات السياسة الخارجية وأمن الدول املعارصة.
وكانت الدبلوماسية الدفاعية مبدأً يستخدم ملساعدة دول الغرب للتكيف مع البيئة األمنيّة الدولية الجديدة،
ولكنه مل يقترص عليها ،بل امتد تطبيقه إىل مناطق مختلفة من العامل .وتعمل الدبلوماسية الدفاعية عىل
التعاون وخلق وسائل اتصال وعالقات متبادلة املنفعة بني القوات املسلحة ،وجمع املعلومات وفحصها
فضل عن االستخبارات املتعلقة بالقوات املسلحة واألوضاع األمن ّية ،وتنظيم زيارات عملٍ ملمثيل
ً
وتحليلها،
سلطات الدفاع ،ودعمِ العقود التجارية يف ما يتعلق بأسلحة الجيش ومعداته بني الدول(((.
تهدف الدبلوماسية الدفاعية إىل تبديد العداء ،وبناء الثقة والحفاظ عليها ،واملساعدة يف تطوير قوات
مسلحة مسؤولة دميقراطيًّا من أجل املساهمة يف منع النزاعات وحلّها .ويف أغلب األحيان ،توضع الدبلوماسية
الدفاعية وتنفَّذ بالتعاون مع وزارة الخارجية؛ لضامن التامسك والرتكيز عىل جميع قطاعات الحكومة .وتسعى
الدول من خاللها لتطوير عالقات منفعة متبادلة مع الدول الصديقة والقوات املسلحة للمساهمة يف
1 Keith Hamilton & Richard Langhorne, The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration (London/ New York: Routledge, 2010).
2 Mcgi Göran Swistek, “The Nexus between Public Diplomacy and Military Diplomacy in Foreign Affairs and Defense Policy,” GRIN (2012), accessed on
21/12/2021, at: https://bit.ly/3sDZ7Cr
3 Lech Drab, “Defence Diplomacy—An Important Tool for the Implementation of Foreign Policy and Security of the State,” Security and Defence Quarterly,
vol. 20, no. 3 (2018), pp. 57 - 71.
4 Juan Emilio Cheyre, “Defence Diplomacy,” in: Andrew F. Cooper, Jorge Heine & Ramesh Thakur (eds.), The Oxford Handbook of Modern Diplomacy (Oxford:
Oxford University Press, 2013).
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بيئة دولية وإقليمية مستقرة ،وغال ًبا ما ترتبط مبنع نشوب الرصاعات وإصالح القطاع األمني .وميكن فهم
الدبلوماسية الدفاعية عىل أنها «التطبيق السلمي للموارد من مختلف أطياف الدفاع لتحقيق نتائج إيجابية يف
تطوير العالقات الثنائية واملتعددة لبلد ما»((( .وال تشتمل الدبلوماسية الدفاعية عىل العمليات العسكرية ،بل
يل ،وزيارات السفن والطائرات،
إنها تستوعب األنشطة الدفاعية األخرى مثل تبادل األفراد عىل املستوى الدو ّ
والتمثيل العايل املستوى مثل الوزراء وكبار مسؤويل الدفاع ،واالجتامعات الثنائية ،ومحادثات طاقم العمل،
والتدريبات والتمرين ،ومنتديات الدفاع اإلقليمية .يف حني ت ُع ّرف الدبلوماسية العسكرية بأنها مجموعة فرعية
من الدبلوماسية الدفاعية ،وأنها متيل إىل اإلشارة إىل دور امللحقني العسكريني والنشاط املتعلق بهم فقط.
ن النرص يف الحرب يتحقق بسبب الدبلوماسية ،أما الدبلوماسية فتكون يف
وتجادل الدبلوماسية الدفاعية بأ ّ
كثري من الحاالت يف أقىص فاعليتها ألنها مدعومة من جيش قوي(((.
أدخلت بريطانيا هذا املفهوم إىل «مراجع الدفاع االسرتاتيجي» التي أعلنت عنها وزارة الدفاع يف عام
 ،1998من أجل تحقيق نتائج إيجابية يف تطوير العالقات الثنائية والعالقات املتعددة األطراف ،بحيث تعزز
الدبلوماسية الدفاعية أشكال التعاون ،وتدابري بناء الثقة والحفاظ عليها ،واملساعدة يف تطوير القوات
املسلحة؛ فهي تق ّدم مساهمة كبرية يف منع النزاعات .ويعتقد علامء السياسة الربيطانيون أنه ينبغي
البحث عن مصادر الدبلوماسية الدفاعية يف الدبلوماسية العسكرية؛ إذ ال تشري الدبلوماسية العسكرية
إل إىل مهامت ودور امللحق العسكري ،بوصفها مجموعة محددة من املهامت املقترصة عىل املمثلني
ّ
العسكريني أو امللحقني الدفاعيني يف سياق مهامتهم وعملياتهم السلمية والتعاون العسكري
عا للدبلوماسية الدفاعية،
الدويل .وقد اقرتح الباحثان اإليرلندي كويت والربيطاين فورسرت تعريفًا موس ً
يف عام  ،2004مفاده أنه «استخدام سلمي (غري تصادمي) للقوات املسلحة بوصفها أداة للسياسة
الخارجية واألمن»((( .وأشار تان يس سينغ إىل الدور القيادي للموظفني اإلداريني يف وزارة الدفاع
ومنسق للمبادرات السلمية
والقوات املسلحة ،وع ّرف الدبلوماسية الدفاعية بأنها «تطبيق مشرتك
ّ
(((
للتعاون بني قيادة الدفاع والقوات املسلحة لبناء الثقة والتصدي لألزمات وحل النزاعات»  ،وح ّدد أيضً ا
وظيفتني للدبلوماسية الدفاعية ،هام :الرباغامتية والتحويلية .فاألوىل ،يف رأيه ،تركز عىل الحفاظ عىل
ما الثانية فهي تنفيذ املهامت
حالة التعاون واألمن القامئة بني دولتني أو أكرث يف املنطقة املختارة ،أ ّ
املتعلقة بحل األزمة والعودة إىل التوازن واألمن والتعاون.
وميكن تعريف الدبلوماسية الدفاعية بأنها نشاط دويل سلمي متنوع قائم عىل الحوار والتعاون ،يجري
تنفيذه يف منظامت أمنيّة ثنائية ومتعددة األطراف ،من وزارة الدفاع الوطني واملؤسسات والقوات التابعة
لها مع الحلفاء والرشكاء والدول الصديقة األخرى ،لدعم تحقيق أهداف السياسة الخارجية واألمن ّية .وتتضمن
إمكانية االستخدام السلمي للقوات املسلحة ،واستخدام األفراد املدنيني والعسكريني يف وزارة الدفاع
الوطني ،والتنفيذ املشرتك للمهامت يف إطار التعاون ،حيث يجري إرشاك املؤسسات التابعة لوزارة الدفاع
الوطني ،ويشمل ذلك التعليم العسكري ومراكز البحث والتطوير التابعة لوزارة الدفاع ،وال يستبعد تعاون
ّ
وتدل السياسة
الصناعات الدفاعية ونَقْل املعرفة واملهارات واملعدات العسكرية يف إطار التعاون بني الدول.
الدفاعية عىل أنها هي التي تسعى لـ «تحديد املوقف االسرتاتيجي ،للتعامل مع التهديدات العسكرية اآلنية
" 5دبلوماسية الدفاع" ،املعرفة ،شوهد يف  ،2021/12/21يفhttps://bit.ly/3qgVXkV :
6 Patrick Blannin, “Defence Diplomacy in the Long War Beyond the Aiguillette,” PhD. Dissertation, Faculty of Society & Design, Bond University, Australia,
2018.
7 Andrew Cottey & Anthony Forster, Reshaping Defense Diplomacy: New Role for Military Cooperation Assistance, Adelphi Paper 365 (London/ New York:
Oxford University Press, 2004).
8 Bhubhindar Singh & S. Seng Tan, “From ‘Boots’ to ‘Brouges’: The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia,” S. Rajaratnam School of International
Studies (2011).
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واملستقبلية انطالقًا من العقيدة العسكرية للقوات املسلحة ،وهي سياسة عمومية تدخل يف إطار ما تقرر
الحكومة القيام به أو عدم القيام به يف قطاع الدفاع الوطني»(((.
الحقيقة أن القوات املسلحة تقوم بأكرث من مجرد املشاركة يف القتال؛ إذ تتضمن الحرب استخدام جميع
عنارص القوة التي ميكن أن تستخدمها مجموعة سياسية ضد أخرى ،مبا فيها القوة العسكرية .وقد خضعت
الجيوش لتغيريات تنظيمية وهيكلية وتشغيلية هائلة .وتعترب الدبلوماسية الدفاعية نتيج ً
ة رئيسة لجيش ما
بعد الحداثة القائم عىل تعميق العالقة املدنية  -العسكرية عىل املستويَني التكتييك والعمليايت .لذلك،
يؤدي املوظفون املدنيون يف املؤسسات العسكرية أدوا ًرا حاسمة يف تعزيز املصالح الوطنية يف
الخارج ،ويتعاملون يف وزارة الدفاع مع نظرائهم األجانب لتعزيز املصالح وتقديم املشورة جنبًا إىل جنب مع
عا دامئًا لالرتقاء
أعضاء السلك الدبلومايس .وتكون أهمية أفعال املمثلني املدنيني ،وكذلك أقوالهم ،داف ً
عال يف بيئة دولية
مبفهوم الدبلوماسية الدفاعية ومامرستها .وحينام تُدار هذه الدبلوماسية عىل نحو ف ّ
لكل من القوة الناعمة
ٍّ
ن الحكم؛ إذ تحمل األبعاد املتعددة
مرتابطة ،فإنها تعترب أداة ال تقدر بثمن يف ف ّ
والصلبة ،وتساعد يف س ّد الفجوة الثقافية بالنظر إىل زيادة اتساع املشاركة املدنية العسكرية وعمقها
يف مناصب القيادة والدعم واإلدارة ،وتؤدي إىل رشاكات ائتالفية وثيقة ودامئة بالنظر إىل تنسيق عنارص
القوة الوطنية يف نهج شامل للعمليات املشرتكة؛ ما يزيد من وسائل التعاون الكتساب فهمٍ مشرتك للقوات
املسلحة املختلفة والحفاظ عليه(.((1

ثان ًيا :الدبلوماسية الدفاعية القطرية
يعترب الديوان األمريي املصدر الرئيس للسياسة الخارجية والدبلوماسية القطرية .وبوصفه مؤسسة فإنه
يتميز بنظام هيكيل متكامل ،ويبقى مجال الدبلوماسية عىل مستوى الديوان األمريي متمحو ًرا حول قائد
الدولة شخصيًّا؛ األمري .وتختص وزارة الخارجية القطرية ،وفق القرار األمريي رقم  16لعام  ،2009بـ “متثيل
الدولة ورعاية مصالحها ومصالح مواطنيها يف الخارج ،والتعريف بقيمها الحضارية وسياساتها ،وإقامة
العالقات الدبلوماسية والقنصلية [ ]...واتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد املعاهدات واالتفاقيات ،والتنسيق بني
أجهزة الدولة وغريها من الدول واملنظامت العربية واإلقليمية والدولية يف مجاالت التعاون الدويل ،والعمل
عىل تنميتها وتطويرها ،وتنظيم وتوجيه املساعدات واملعونات اإلمنائية واإلنسانية مبا يتفق مع أولويات
الدولة بالتنسيق مع الجهات املختصة”( .((1وتعمل وزارة الخارجية بالتعاون مع القطاعات الوزارية التي توصف
بالفنية واالقتصادية والثقافية ووزارة الدفاع من أجل التنسيق والربط مع املؤسسات والجهات الخارجية يف
الدول األخرى واملنظامت الدولية.
وقد تب ّنت قطر نص املادة  2من ميثاق األمم املتحدة الذي يلزم الدول األعضاء بتسوية منازعاتها الدولية
بالوسائل السلمية واالمتناع عن التهديد باستعامل القوة أو استخدامها يف عالقاتها(((1؛ ما نتج منه امتناع
قطر عن املشاركة يف حروب مع دول أخرى والحفاظ عىل موقفها الحيادي تجاه املتحاربني ،وهو ما أكسب
ن السياسة الحيادية
الدولة الثقة والتعاون مع جميع األطراف ،خاصة يف حاالت االحتدام السيايس؛ ذلك أ ّ
تسهم يف تعزيز السلم واألمن الدوليني ،وتؤدي دو ًرا مهمًّ يف إقامة عالقات متبادلة املنفعة بني
9 A.N.M Muniruzzaman, “Defence Diplomacy: A Powerful Tool of Statecraft,” CLAWS Journal, vol. 13, no. 2 (2020), pp. 63 - 80.
10 Blannin.
11
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الدول .وجاء نص املادة  6من الدستور القطري كام ييل« :تحرتم الدولة املواثيق والعهود الدولية ،وتعمل
عىل تنفيذ كافة االتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفًا فيها» .يف حني حددت املادة 71
املسؤولية السامية لألمري« :يَـصدر بإعالن الحرب الدفاعية أمر أمريي .والحرب الهجومية محرمة»(.((1
وقد تسبب الغزو العراقي للكويت عام  1990بصدمة لدول الخليج ،وكشف عن هشاشة مجلس التعاون لدول
الخليج العربية يف تأمني متطلبات الحامية( ،((1يف حني «أعادت أزمة حصار دولة قطر عام  2017إىل الواجهة
مرة أخرى معضلة دولة قطر املتمثلة بجغرافيتها السياسية ،ومدى صعوبة تجاوز املحددات النظامية
املرتبطة بها وببنية النظام اإلقليمي لدولة صغرية»( .((1وبنا ًء عليه ،تحاول قطر االحتفاظ باستقاللها عن
مستقل قامئًا عىل التوازن ،لكنها مل تستبعد ،رغم
ً
جا خارجيًا
الدول الكربى يف محيطها الجغرايف بوصفه نه ً
حجمها الجغرايف ،األدوات العسكرية ،وإن كان استخدامها يجري يف إطار ترتيبات أمنٍ جامعي ضمن تحالفات
دفاع إقليمية ودولية .وهكذا ،تقوم سياسة االنفتاح التي تنتهجها الدبلوماسية الدفاعية القطرية عىل
اسرتاتيجيتني مهمتني ،األوىل :اسرتاتيجية التحالفات؛ وأهمها مع الواليات املتحدة وتركيا ،والثانية :عالقات
حسن الجوار .وتسعى من خالل ذلك لتحصني وجودها يف منطقة شديدة االضطراب(.((1
م للدولة وتعزيز التعاون
وتقوم وظائف الدبلوماسية الدفاعية القطرية عىل دعم الهدف الدبلومايس العا ّ
والتواصل والعالقات املتبادلة بني القوات املسلحة القطرية ونظرياتها يف الدول الصديقة .وتعتمد عىل

االتصاالت الثنائية واملتعددة األطراف بني أعىل املستويات املدنية والعسكرية يف وزارات الدفاع ،وتشمل
تعيني امللحقني العسكريني يف دول أخرى ودعمهم ،وتطوير االتفاقيات الدولية الثنائية يف املجال

العسكري ،وتعليم العسكريني واملدنيني وتدريبهم يف وزارة الدفاع ،ونقل الخربة واالستشارات يف مجال
السيطرة الدميقراطية واملدنية عىل القوات املسلحة ،وكذلك توريد املعدات واألسلحة واملواد العسكرية
األخرى ،واملشاركة يف التدريبات العسكرية الثنائية واملتعددة األطراف .وتزيد وحدة الجهود والتحالفات

القطرية مع دول عظمى من مجاالت التقارب من أجل تعزيز املهامت املتعلقة باملسائل الفنية والعمليات
وفضل عن ذلك ،تحفز
ً
العسكرية بخالف الحرب ،مبا فيها املهامت املتعلقة باملساعدات اإلنسانية والتنمية.

الدبلوماسية الدفاعية القطرية الدول ذات التفكري املامثل عىل بناء عالقات مع بعضها تفيض إىل تشكيل

تحالفات أو رشاكات اسرتاتيجية للتقدم يف أهداف السياسة الخارجية وتحقيق األمن القومي .وقد شجعت
الدبلوماسية الدفاعية القطرية الدول الرشيكة عىل إقامة عالقات تعاون يف املجاالت غري العسكرية(.((1

ثالثًا :اسرتاتيجية التحالفات مع القوى الكربى واإلقليمية
م
من املستبعد دراسة الدبلوماسية الدفاعية من دون الرجوع إىل مفهوم التحالفات؛ لكونها ت ُع ّد من أه ّ
أدوات الدبلوماسية الدفاعية .ومع ذلك ،ال يوجد تعريف مقبول ملفهوم التحالف( .((1ونُرشت دراسات عديدة
متميزة يف مجال التحالفات ،غري أنها ال تزال تفتقر إىل تعريف موجز ومفيد نظريًّا وعمليًّا .وقد حاول ستيفان
 13البوابة القانونية القطرية ،امليزان" ،إصدار الدستور الدائم لدولة قطر" ،املادة  ،2004/6/8 ،71شوهد يف  ،2021/12/22يفhttps://bit.ly/32uPtHa :
 14مروان قبالن" ،سياسة قطر الخارجية :النخبة يف مواجهة الجغرافيا" ،سياسات عربية ،مج  ،5العدد ( 28أيلول /سبتمرب  ،)2017ص .13-9
15

املرجع نفسه.

16

جامل عبد هللا ،السياسة الخارجية لدولة قطر ( :)2013-1995روافعها واسرتاتيجياتها (الدوحة :مركز الجزيرة للدراسات.)2014 ،

17 Brahim Saidy, “Qatar’s Military Power and Diplomacy: The Emerging Roles of Small States in International Relations,” in: Anne-Marie Brady & Baldur
Thorhallsson (eds.), Small States and the New Security Environment, The World of Small States, vol. 7 (New York: Springer inc., 2021), pp. 217 - 230.
18 Blannin.
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بريغسامن املساهمة يف سد هذه الفجوة وتعريف التحالف عىل أنه اتفاق رصيح بني الدول يف مجال األمن
القومي ،وأنه يأخذ أشكال التعاون يف املجال العسكري وغري العسكري( .((1ومن ثم ،فإن التحالف هو ترتيبات
معي لحالة طوارئ مع ّينة يف املستقبل .فهو وعد
بني الدول ،ضمن اتفاقيات رصيحة ،تتعامل مع سلوك
ّ
متبادل قائم عىل الصدقية يشمل استخدام املوارد الخاصة بالقوات املسلحة للدفاع عن الطرف اآلخر.
وتعترب التحالفات روابط رسمية للدول املتعاقدة الستخدام القوة العسكرية من أجل الدفاع عن سالمة الدول
عالة وقرسية ،وال سيام استخدام القوة
األعضاء .وفيها دعوة اللتزام جميع الدول املشاركة باتخاذ تدابري ف ّ
العسكرية ضد املعتدي .وتنص التحالفات العسكرية عىل عمل مشرتك من جانب دولتني أو أكرث؛ إذ يلتزم
الحلفاء بتوحيد قواهم يف حال تع ّرض دولة واحدة منهم ،أو أكرث ،لهجوم من دولة أو تحالف آخر .وعادة
ما يتم إضفاء الطابع الرسمي عىل التحالفات من خالل معاهدة ما ،وتكون أهم بنودها متعلق ً
ة بالدفاع
املشرتك .وتنشأ التحالفات من محاوالت الدول الحفاظ عىل توازن القوى مع بعضها .وقد أدّت التحالفات دو ًرا
حاسم يف التوازن اإلقليمي والدويل .ففي عام  ،1949انضمت الواليات املتحدة وكندا إىل بريطانيا ودول
ً
أوروبا الغربية األخرى لتشكيل منظمة حلف شامل األطليس (الناتو) .ويف عام  ،1955شكّل االتحاد السوفيايت
ودول وسط ورشق أوروبا “حلف وارسو” بعد انضامم أملانيا الغربية إىل الناتو .وانتهى التنافس يف الحرب
وحل حلف وارسو عام  .1991واستند نظام الحرب الباردة
ّ
الباردة بني هذين التحالفني بانهيار االتحاد السوفيايت
إىل مفهوم “توازن القوى” يف التحالفات ،ويعتقد هانز مورغنثاو أن التحالف هو “أهم مظهر من مظاهر
توازن القوى”( ،((2حيث لدى أعضاء التحالفات مصالح مشرتكة تستند إىل مخاوف من الدول األخرى .وقد عدّل
ما ،جهدًا
ستيفن والت مفهوم التحالف فع ّرفه بأنه نتيجة “توازن تهديد” .وتتطلب التحالفات الحديثة ،عمو ً
تكامل مام كان رضوريًا يف األوقات السابقة؛ من قبيل التخطيط العسكري واالقتصادي ،عىل
ً
مشرتكًا أكرث
(((2
سبيل املثال ،وإيالء أهمية كبرية للعمل التعاوين ،العسكري والسيايس .
يتعلق جزء مثري لالهتامم من أدبيات التحالفات بالدول الصغرى .فلامذا تنخرط هذه الدول يف تحالفات؟ وتحت
أي ظروف يجري هذا االنخراط؟ وكيف يجري ذلك؟ وهل ميكن تحقيق أمن الدول ومصالحها باالنضامم إىل

تحالف؟ وتحت أي ظروف تحتاج دولة صغرى إىل تعزيز الردع من أي هجوم محتمل عليها؟ وما مدى استعدادها
لقبول مخاطر تدخل الحليف للمساعدة؟ الحقيقة أنه بالنسبة إىل الدول الصغرى ،عىل وجه الخصوص ،يعتمد

فمثل ،تنظر
ً
قرار االنضامم إىل التحالفات عىل ما إذا كانت الفوائد اإلجاملية للقيام بذلك أكرب من التكاليف.
بعض الدول الصغرى يف أوروبا إىل الناتو عىل أنه التحالف األمني العسكري األسايس ،وتسعى للحصول
عىل عضوية كاملة من أجل األمن الذي سيوفره لها .ونظ ًرا إىل محدودية قدراتها ،قد يكون لها مصلحة قوية

يف التزامات التحالف؛ ليس فقط لتعزيزها األمن العسكري ،بل للحصول عىل مجموعة متنوعة من املزايا غري

العسكرية أيضً ا؛ مثل زيادة التجارة ،أو دعم األنظمة السياسية املحلية(.((2

عىل عكس الحرب الباردة ،قد تختار الدول الصغرى االشرتاك عىل أساس انتقايئ يف مجموعة واسعة من
االلتزامات األمن ّية ،مع الرتكيز عىل متطلبات األمن الخاصة بها واملتطلبات املوجودة يف الجوار املبارش .وقد
أصبحت عضوية التحالف بالنسبة إىل الدول الصغرى ،أو عدم العضوية ،تحمل تكاليف وفوائد مختلفة مقارن ً
ة
مبا كانت عليه يف حقبة الحرب الباردة ،ألن طبيعة األمن والتحالفات قد تغريت بالنظر إىل تطورات التكنولوجيا
19 Stefan Bergsmann, “The Concept of Military Alliance,” in: Erich Reiter & Heinz Gärtner (eds.), Small States and Alliances (New York: Springer inc., 2001),
pp. 25 - 37.
20 Edwin H. Fedder, “The Concept of Alliance,” International Studies Quarterly, vol. 12, no. 1 (March 1968), pp. 65–86.
21 Stephen M. Walt, “Alliances in a Unipolar World,” World Politics, vol. 61, no. 1 (January 2009), pp. 86–120.
22 Heinz Gärtner, “Small States and Alliances,” in: Reiter & Gärtner (eds.), pp. 1 - 9.

6

تاسارد | 27مسيد /لوألا نوناك

27 27

الحديثة وامتالك اإلمكانات االقتصادية .وهكذا ،تشكّل الدول الصغرى تحالفات لتحقيق التوازن ضد الهيمنة
الصاعدة لدول أكرب .وهناك أمور تحدد طبيعة تحالفات الدول الصغرى؛ وهي املوقع الجغرايف ،والتاريخ،
والتقاليد ،والسياسية املحلية ،والتحالفات املتاحة .وتتبع بعض الدول الصغرى ،تقليديًّا ،سياس ً
ة أمن ّية انطالقًا
ن البلد محا ٌ
بدل من األصدقاء .وعىل الرغم من صغر حجمها ،فإنها قادرة عىل التأثري يف
ط باألعداء ً
من فكرة أ ّ
ن تكون أكرث مرونة ،خاصة يف عمليات السالم .ويرجع
التنظيم اإلقليمي والدويل .وتسعى الدول الصغرى أل ْ
ذلك ،نسب ًّيا ،إىل رغبتها يف رسم صورة دولية إيجابية لها من خالل البعثات ،وأنها تتوافق مع مبدأ املساواة
بني الدول عىل النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة ،وهو ما يتناسب مع طموحات الدول األصغر
يل(.((2
التي تسعى غال ًبا ألداء دو ٍر دو ّ
ن التحالفات العسكرية هي آلية رئيسة للدبلوماسية الدفاعية وتكون مبنزلة ردع للخصوم ،وإظهار
إ ّ
التزام اقتصادي وعسكري للرشكاء والحلفاء ،وتوفر خيارات اسرتاتيجية وتكتيكية يف أوقات األزمات.
التحالف بأنه “التزام رسمي للتعاون األمني بني دولتني أو أكرث من أجل زيادة قوة
وقد ع َّرف ستيفن والت
َ
كل عضو”( .((2ويعترب دخول قطر يف تحالفات ذات أغراض عسكرية قامئً ا عىل اسرتاتيجيات االرتباط بدولة
ريا
كربى واملوازنة بني عدة دول والتحالف مع مجموعة دول يف املنظامت الدولية؛ إذ تعتمد قطر كث ً
استقالل
ً
عىل التعاون والدعم الخارجيني لتعزيز أمنها .ومع ذلك ،تعترب السياسة الخارجية القطرية أكرث
عن دول مجلس التعاون؛ فهي تنأى بسياساتها عن أي نفوذ محوري ،وتتبنى سياسات منسجمة مع
مصالحها ،وتدعم الكثري من املشاريع االقتصادية العربية .وتعترب مثل هذه العالقات مفيدة لصقل
الكفاءة التكتيكية والوعي الثقايف للقوات القطرية وتعزيز قدرة البالد عىل تسخري الرشكاء الدوليني
لدعم مبادرات األمن واالستقرار اإلقليمية والدولية .إن االتصال املبارش بني القوات املسلحة القطرية
ونظرياتها رضوري لتعزيز التعاون العميل يف مجاالت مثل املراقبة البحرية واإلغاثة يف حاالت الكوارث.
سهل ،خاصة يف
ً
فالعسكريون لديهم قواسم مشرتكة من شأنها أن تجعل تكوين رؤية موحدة أم ًرا
األزمات ،مع أن الجيش القطري مل يضطر إىل التعامل مع العديد من املشكالت االسرتاتيجية الخطرية.

 .1تحالف قطر مع الواليات املتحدة األمريكية
تعترب الواليات املتحدة الحليف األكرب لدولة قطر ،ويوجد تقارب اسرتاتيجي معها متليه مقتضيات املصلحة
الوطنية القطرية .وقد شهدت منطقة الخليج بعض التغيريات منذ الغزو األمرييك للعراق عام  ،2003إذ
تنامى نفوذ كل من اململكة العربية السعودية وإيران إقليميًّا ،واشتد التنافس بينهام؛ ما دفع قطر إىل
مراجعة اسرتاتيجياتها ،وكانت قد بادرت إىل استقبال القوات األمريكية عىل أراضيها بعد أحداث الحادي
عرش من أيلول /سبتمرب ،للحفاظ عىل التوازن اإلقليمي( .((2ويعترب التعاون العسكري أحد أهم األبعاد يف
العالقة القطرية  -األمريكية.
تعترب قاعدة العديد الجوية يف قطر أكرب قاعدة يف املنطقة ،وهي تستضيف مقر القيادة املركزية األمريكية
املتقدمة ،والقيادة املركزية للقوات الجوية األمريكية ،إضافة إىل مركز العمليات الجوية املشرتكة للقيادة
املركزية األمريكية ،وجناح االستطالع الجوي  379التابع لسالح الجو األمرييك .ويتمركز معظم العسكريني
األمريكيني يف قطر ،وهم من أفراد القوات الجوية ،يف هذه القاعدة .وهذه املساهامت ال غنى عنها لدعم
23 Ibid.
24 Stephen M. Walt, “Alliances in Theory and Practice: What Lies Ahead?” Journal of International Affairs, vol. 43, no. 1, U.S. Alliance Management Toward
the Year 2000 (Summer/ Fall 1989), pp. 1–17.
 25عبد الله.
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العمليات العسكرية األمريكية يف جميع أنحاء املنطقة .وساهمت قطر ،منذ عام  ،2003بأكرث من  8مليارات
دوالر يف تطوير هذه القاعدة .وتستضيف قطر ،أيضً ا ،زيارات سفن البحرية األمريكية؛ ما يسمح بإعادة إمدادها
لوجست ًّيا .وتقدّم قطر كذلك الدعم إىل فرقة العمل املشرتكة للقوات البحرية  ،152وهي فرقة بحرية متعددة
الجنسيات تنفّذ عمليات أمن ّية بحرية يف الخليج العريب .وتعمل هذه املهامت عىل زيادة األمن اإلقليمي من
خالل توفري وجود مريئ ورادع للجرمية البحرية يف الخليج(.((2
وكانت قطر قد وقّعت اتفاقية تعاون دفاعي مع الواليات املتحدة يف  23حزيران /يونيو  ،1992وجرى تجديد
االتفاقية يف وقت الحق مرتني ،عىل نحو ميت ّد إىل عقد من الزمن يف كل مرة :يف كانون األول /ديسمرب
من التعاون بني البلدين العديد من مجاالت األنشطة الدفاعية؛ مثل
 ،2002وكانون األول /ديسمرب  .2013وتض ّ
التدريب ،واملساعدة الفنية ،واإلمداد باملعدات واملواد الدفاعية ،واستخدام الواليات املتحدة املنشآت
العسكرية املوجودة يف قطر .لقد تطورت هذه العالقة عىل نحو تدريجي ،مدفوعة بتغري املشهد
الجيوسيايس والتهديدات األمن ّية يف الرشق األوسط .وهي تقوم عىل الركائز التالية :االتفاق الدفاعي
الثنايئ ،واستخدام املنشآت العسكرية ،ومبيعات األسلحة ،واالتصاالت العسكرية(.((2
وقّعت قطر والواليات املتحدة مذكّرة تفاهم بشأن مكافحة متويل اإلرهاب يف متوز /يوليو  ،2017وتتضمن

هذه املذكّرة زيادة التعاون بني القوات العسكرية واالستخباراتية األمريكية والقطرية ،وتوفر القدرة لوزارة

عا عىل مراقبة أنشطة متويل اإلرهاب( .((2وتشارك قطر والواليات
الخزانة األمريكية والحكومة القطرية للعمل م ً
املتحدة ،بطريقة منتظمة ،يف التدريبات والتامرين العسكرية املشرتكة لزيادة التنسيق بني قواتهام

الدفاعية ،مبا يف ذلك التامرين املشرتكة ،ومنها مترين بحري مشرتك يف حزيران /يونيو  ،2017ومترين
مشرتك للقوات الجوية يف آب /أغسطس من العام نفسه .وكانت القوات القطرية قد شاركت إىل جانب
القوات األمريكية يف عملية عاصفة الصحراء عام 1990؛ ما ساعد يف تحرير دولة الكويت يف شباط /فرباير

وفضل عن ذلك ،ساعدت املدرعات القطرية يف صد هجوم عراقي عىل بلدة الخفجي السعودية يف
ً
.1991
كانون الثاين /يناير  .1991ويف عام  ،2014انضمت قطر إىل التحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة
ملحاربة تنظيم الدولة “داعش” ،وقد نفّذت قطر بعض الرضبات الجوية يف سورية ضد مواقع التنظيم(.((2

ومع ازدياد التهديد البحري يف الخليج العريب ،تعمل قطر عىل توسيع ميناء حمد ليكون قاد ًرا عىل استقبال
القطع البحرية الكبرية ،وقد عقدت مع الواليات املتحدة صفقات تصل قيمتها إىل أكرث من  26مليار دوالر
مبوجب نظام املبيعات العسكرية األجنبية ،وهي تشمل نظام الدفاع الجوي والصاروخي املتكامل ،مبا يف
ذلك نظام صواريخ الباتريوت ،ونظام الصواريخ املتقدمة أرض جو “ناسام”  ،NASAMورادار اإلنذار املبكر،
من كل برنامج من هذه
وطائرات مقاتلة من طراز “إف ،F-15 ”-15ومروحيات هجومية من طراز أباتيش .ويتض ّ
الربامج بناء املنشآت ،وتوفري الذخائر املوسعة واللوجستيات ،ودعم التدريب .ومنذ عام  ،2016سمحت
الواليات املتحدة أيضً ا بتصدير ما يزيد عىل  2.8مليار دوالر من املواد الدفاعية إىل قطر عرب عملية املبيعات
ولت
التجارية املبارشة ،ويشمل ذلك الطائرات ،والتدريب عىل العمليات الخاصة ،ومكافحة الحرائق( .((3فقد ح ّ
قطر ،عىل مدى العقدين املاضيني ،استرياد أسلحتها من املصادر األوروبية نحو الواليات املتحدة ،واشرتت
26 U.S. Department of State, “U.S. Security Cooperation with Qatar,” 30/7/2021, accessed on 21/12/2021, at: https://bit.ly/3pjEaKK
27 Brahim Saidy, “Qatari-US Military Relations: Context, Evolution and Prospects,” Contemporary Arab Affairs, vol. 10, no. 2 (April 2017), pp. 286–299.
28 Qatar Embassy in Washington - USA, “Security and Defense,” accessed on 21/12/2021, at: https://bit.ly/3edoJgH
29 Kenneth Katzman, “Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy,” Congressional Research Service, 6/10/2021, accessed on 22/12/2021, at:
https://bit.ly/3JdOhbR
30 U.S. Department of State.
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ما يصل إىل  72طائرة من طراز “إف ،F-15 ”-15بقيمة تبلغ نحو  21مليار دوالر ،عىل أن تكتمل عمليات التسليم
بحلول عام  .2023ويف عام  ،2021اشرتت قطر من الواليات املتحدة طائرات هليكوبرت بقيمة تقدر بنحو 6.6
مليار دوالر .ويف  9نيسان /أبريل  ،2018أعلنت وزارة الخارجية األمريكية عن املوافقة عىل بيع أنظمة أسلحة
القتال الدقيقة املتقدمة إىل قطر .واشرتت قطر صواريخ قصرية املدى وأنظمة صواريخ هيلفاير جو-أرض،
وصواريخ جافلني املوجهة ،وصواريخ “أم  M142 ”142العالية الحركة خالل الفرتة  2016 - 2012من الواليات
ونة
املتحدة ،وصواريخ اإلطالق املتعددة املوجهة .ويف عام  ،2016عقدت صفقة بيع مقرتحة إىل قطر مك َّ
من عدد غري محدد من زوارق الدورية الرسيعة “أم يك-يف”  ،Mk-Vاألمريكية الصنع ،إىل جانب زوارق أخرى
بقيمة إجاملية تقدر بنحو  124مليون دوالر( .((3وتتطلع قطر عىل نحو متزايد إىل الواليات املتحدة للحصول
عىل املعدات العسكرية والتدريب للمساعدة يف تحديث قواتها املسلحة وزيادة قدراتها الدفاعية( .((3ولقد
مجال الدفاع واألمن .ففي عام
َ
أنتج الحوار االسرتاتيجي بني الواليات املتحدة وقطر توسيع التعاون يف
 ،2018وافقت وزارة الخارجية األمريكية عىل بيع معدات لقطر ،تقدر قيمتها بنحو  200مليون دوالر ،لتحديث
مراكز العمليات الجوية.
وصول
ً
وت ُعد قطر رشيكًا حيويًّا للواليات املتحدة يف مجموعة واسعة من قضايا األمن اإلقليمي ،وتوفر
أساسيًا لدعم العمليات العسكرية األمريكية يف جميع أنحاء الرشق األوسط .وتعمل الواليات املتحدة مع
قطر لزيادة التعاون يف أمن الحدود واألمن البحري واالستعداد العسكري واألمن السيرباين ومكافحة
اإلرهاب ،مثلام جرى إبراز ذلك يف البيان املشرتك للحوار االسرتاتيجي بني الواليات املتحدة وقطر يف
أيلول /سبتمرب 2020؛ إذ أكدت الدولتان املساهمة الحيوية التي توفرها رشاكتهام الدفاعية ألمن املنطقة
واستقرارها .ولدى الواليات املتحدة وقطر اتفاقيات التعاون الدفاعي التالية :اتفاقية األمن العام
للمعلومات العسكرية لعام  ،2012واتفاقية االستحواذ والخدمات الشاملة لعام  ،2013واتفاقية التبادل
والتعاون األساسية لالستخبارات الجغرافية املكانية لعام  ،2013واتفاقية التعاون الدفاعي لعام ،2014
ومذكّرة التشغيل البيني لالتصاالت واألمن لعام  ،2016واتفاقية التنفيذ البحري لعام .((3(2020

 .2تحالف قطر مع تركيا
تحظى قطر بعالقات صداقة عميقة مع تركيا ،ويوجد تعاون مشرتك بينهام لحل املشكالت اإلقليمية .وقد
أثرت هذه العالقات يف منطقة واسعة تتجاوز الحدود الكالسيكية للرشق األوسط ،وهي متتد من ليبيا إىل
القوقاز ،مرو ًرا بقربص وحوض رشق البحر األبيض املتوسط .وعىل مدار العقدين املاضيني ،أبرمت قطر وتركيا
العديد من االتفاقيات العسكرية والتدريب العسكري وبيع األسلحة؛ إذ تكثفت العالقات بعد عام  2014مع
إنشاء اللجنة االسرتاتيجية العليا التي تجمع تركيا وقطر سنويًّا لتعميق التعاون( .((3وقد اكتسبت العالقات بني
ريا بعد محاولة االنقالب الفاشلة يف صيف عام  2016يف تركيا ،والتي أظهرت خاللها قطر
الحليفني
ً
زخم كب ً
دعم قويًّا .وبرزت تركيا ،أيضً ا ،بوصفها واحدة من أكرب رشكاء قطر منذ الحصار الذي فرضته اململكة العربية
ً
السعودية واإلمارات العربية املتحدة والبحرين ومرص ضد دول َ
ة قطر يف  5حزيران /يونيو  .2017ولقد تم
تعزيز العالقات بني قطر وتركيا من خالل االتفاقيات العسكرية التي تهدف إىل تعزيز التعاون العسكري
31 Katzman.
32 “USQBC: ‘Qatar is a key destination for US security, defense exports’,” Gulf Times, 9/10/2021, accessed on 22/12/2021, at: https://bit.ly/3FoOsPm
33 U.S. Department of State.
34 Meliha Benli Altunışık, “The End of the Gulf Rift May not Signal the End of Turkey-Qatar Relations,” Atlantic Council, 5/4/2021, accessed on 22/12/2021,
at: https://bit.ly/32iOkCz
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بني القوات املسلحة لكليهام ،وتبادل خربات التدريب العمليايت املشرتك ،وتطوير الصناعات العسكرية،
وإمكانية تبادل نرش قوات مشرتكة بني البلدين(.((3
وقّعت قطر وتركيا أهم اتفاقية دفاعية بينهام يف  19كانون األول /ديسمرب  ،2014وشكّلت هذه االتفاقية
ن
ن التعهد الدفاعي هو األكرث أهمية يف االتفاقية ،وإ ّ
األساس القانوين إلنشاء قاعدة عسكرية يف قطر .إ ّ
تركيا ستقدم املساعدة العسكرية إىل أقىص حد ممكن يف حالة حدوث عدوان مسلح ضد قطر ،يف حني
ن قطر ستقدّم املساعدة االقتصادية لرتكيا يف حال حدوث أزمات( .((3الحقيقة أن تقارب البلدين من خالل
أ ّ
االتفاقية مل يكن مفاجئًا ،لكنه كان أم ًرا رضوريًّا لتوفري أساس قانوين لتعزيز التعاون بينهام يف مجال الدفاع
املشرتك ،ليتحول إىل تحالف رضوري من أجل استدامة العالقات االسرتاتيجية بني البلدين.
تعززت الرشاكة بني قطر وتركيا بعد  5حزيران /يونيو  2017يف مواجهة محاوالت عزل قطر من دول الحصار؛ إذ
اتخذت تركيا إجراءات فورية متمثّلة يف إرسال قوات إىل قطر وتقديم الدعم السيايس وإرسال املنتجات
الالزمة .وقد صدّق الربملان الرتيك ،يف  7حزيران /يونيو  ،2017االتفاقي َ
ة الدفاعية واعتمدها الرئيس
الرتيك ،بعد يومني من تحركات سعودية  -إماراتية  -بحرينية  -مرصية تهدف إىل عزل قطر ومحارصتها(.((3
ويُقدر عدد القوات الرتكية بنحو  5000جندي يف قيادة القوة املشرتكة القطرية الرتكية .وحافظت قطر
وتركيا ،بحزم ،عىل التزامهام بتعزيز العالقات العسكرية والدفاعية ،عىل الرغم من اإلنذار الذي أصدرته
دول مجلس التعاون األخرى .فقد طالبت اململكة العربية السعودية واإلمارات بإنهاء التعاون العسكري
القطري مع تركيا وسحب القوات الرتكية من دولة قطر(.((3
تكريسا ملسار التعاون بني البلدين ،خاصة
وتعترب االتفاقية املتعلقة بإقامة قاعدة عسكرية تركية يف قطر
ً
م توقيع اتفاقية التعاون بني الطرفني يف «مجاالت التدريب العسكري والصناعة
يف املجال العسكري؛ إذ ت ّ
الدفاعية ومتركز القوات املسلحة الرتكية عىل األرايض القطرية» .وتنص االتفاقية عىل «تشكيل آلية من
أجل تعزيز التعاون بني الجانبني يف مجاالت التدريب العسكري ،والصناعة الدفاعية ،واملناورات العسكرية
املشرتكة ،ومتركز القوات املتبادل بني الجانبني»( .((3ومبوجبها ،جرى افتتاح القاعدة العسكرية الرتكية يف
قطر ،قاعدة طارق بن زياد ،والقيام بتدريبات عسكرية مشرتكة ،ونرش قوات تركية عىل األرايض القطرية.
وتندرج هذه االتفاقية الدفاعية ضمن مساعي دولة قطر لتطوير مؤسستها العسكرية وتدريب وتأهيل
كوادرها ،وتطوير قدرات القوات املسلحة القطرية .ويعزز إنشاء هذه القاعدة مسار التعاون االسرتاتيجي
بني البلدين .إن الهدف الرئيس من قاعدة طارق بن زياد «تقديم خدمات التدريب والتطوير والتحديث للقوات
املسلحة القطرية» ،وستكون قادرة عىل تقديم املساعدة لدولة قطر يف أي أزمة مستقبلية .وتعكس
ن استهداف قطر جزء من منظومة أكرب تستهدف تركيا ،خاصة مع
هذه االتفاقية رؤية صانع القرار الرتيك أ ّ
تقارب البلدين يف املواقف السياسية املتصلة بعدة قضايا إقليمية(.((4
إن إقرار الربملان الرتيك االتفاقية الدفاعية مع قطر ،والترصيحات الرسمية الصادرة عن القيادة الرتكية ،شك َّل
وساهم يف تجاوز األزمة ومخاطر االنزالق نحو تصعيد عسكري مع
داعم لقطر معنويًّا وسياس ًّيا،
موقفًا
َ
ً
" 35القاعدة الرتكية يف قطر أحد أوجه أزمة الخليج" ،يب يب يس عريب ،2017/7/20 ،شوهد يف  ،2021/12/22يفhttps://bbc.in/30OgCUS :
36 Paul Cochrane, “Revealed: Secret Details of Turkey's New Military Pact with Qatar,” Middle East Eye, 29/1/2016, accessed on 22/12/2021, at:
https://bit.ly/3snUxb1
" 37تعرف عىل االتفاقية العسكرية بني قطر وتركيا" ،الجزيرة نت ،2017/6/10 ،شوهد يف  ،2021/12/22يفhttps://bit.ly/3Fj9NtC :
38 “The Qatar Crisis,” POMEPS Briefings 31, Project on Middle East Political Science (October 2017), accessed on 22/12/2021, at: https://bit.ly/32anoVP
" 39تعرف عىل االتفاقية العسكرية بني قطر وتركيا".
 40سعيد الحاج" ،القاعدة العسكرية الرتكية بقطر ..السياق والدالالت" ،الجزيرة نت ،2017/6/12 ،شوهد يف  ،2021/12/22يفhttps://bit.ly/3H2cCj5 :
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دول الحصار .ولقد انعكس الدعم الرتيك لقطر عىل قطاعات مختلفة ،منها الشعبي والرسمي واالقتصادي.
ن املوقف الرتيك تخطّى فكرة الدعم السيايس إىل منطق التضامن والحامية ،وهو يتوافق
والحقيقة أ ّ
مع مضمون اتفاقيات الدفاع املوقّعة والقاعدة العسكرية .وقد أكدت الترصيحات الرسمية الرتكية أن تركيا
م مفاده أن بعض الدول يف الخليج لن
لن ترتك قطر وحدها ،وأنها لن تسمح بفرض العزلة عليها ،مع إدراك تا ّ
تكون سعيدة بالوجود العسكري الرتيك ،عىل الرغم من أن جاهزية القاعدة الستقبال قوات تركية كبرية تحتاج
إىل مزيد من الوقت ،خاصة مع انتقال القاعدة من مهامت التدريب والتحديث إىل مهامت الدعم والدفاع.
جرى التوافق بني قطر وتركيا ،يف  2آذار /مارس  ،2021عىل تفاهامت تسمح للطيارين القطريني باكتساب
الخربة يف املجال الجوي الرتيك ،بحيث تتمكن قطر من نرش طائرات يف تركيا ألغراض تدريبية( .((4ويستند
وقّعت بني البلدين ،يف  23أيار /مايو  ،2007تهدف إىل
هذا الرتتيب الفني إىل اتفاقية تعاون عسكري ُ
تطوير العالقات العسكرية الثنائية ،وفقًا للترشيعات الوطنية والقواعد الدولية ،عىل أساس السيادة
واملساواة واالحرتام املتبادل .ويهدف الرتتيب الفني ،الذي جرى إعداده وفقًا ملبدأ تطوير األنشطة
القامئة عىل الصداقة والتعاون بني البلدين ،إىل متكني الطيارين العسكريني القطريني من استخدام
األجواء واملطارات الرتكية مؤقتًا من أجل املساهمة يف تدريبهم وخرباتهم(.((4

عا :مدى نجاح الدبلوماسية الدفاعية القطرية
راب ً
مهم بعد مسار اإلصالح السيايس واالجتامعي واالقتصادي الذي قاده
تحول
ً
شهدت الدبلوماسية القطرية
ًّ
يل،
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين منذ عام  .1995واعتمدت بناء صورة جديدة لقطر عىل املستوى الدو ّ
تستند إىل الدبلوماسية النشطة ،واالستثامر يف األجيال املقبلة ،واالستفادة من الرثوات الطبيعية لخدمة
املصالح الوطنية .وتلجأ يف سبيل تحقيق هذا الشأن إىل أدوات متعددة؛ دبلوماسية ،وسياسية ،واقتصادية،
منها من خالل اعتامد تحالفات اسرتاتيجية ،مع عدم االنحياز إىل
وعسكرية .وتقوم جهود قطر عىل تعزيز أَ ْ
القوى اإلقليمية .وتقوم سياسة االنفتاح القطرية عىل اسرتاتيجية بناء الصورة الذهنية ودبلوماسية
الوساطات ،وهي تهدف إىل الحفاظ عىل قطر من املهددات األمنيّة ،وتحقيق املكانة اإلقليمية والدولية،
واستثامر موارد البالد ،وتوفري املوارد التي تحتاج إليها .و”متثــل السياســة الخارجيــة لدولــة قطــر وعالقاتها
اإلقليمية والدولية تحديًا كبيــ ًرا للنظريات الرئيســة فــي العالقــات الدوليــة والسياســة الخارجيــة ،التي تؤكد
فــي غالبها الــدور املركزي للعوامــل البنيويــة”(.((4
إن العوامل الرئيسة يف نجاح تحالفات قطر واستمرار نجاح هذه التحالفات ،إقليميًّا ودوليًّا ،يعتمد عىل
العوامل الرئيسة يف املنفعة املستمرة للمشاركة املوجهة نحو األمن الوطني القطري .ويوفر التعاون
الناتج من املشاركة املوجهة إىل الدبلوماسية الدفاعية عالقات مفيدة جدًّا بني الجهات الفاعلة ذات
االهتامم املتشابه كرشط أسايس للتعاون .ويُع ّد التعاون أم ًرا محوريًّا للعالقات القطرية مع الدول الحليفة،
ويعترب هو أساس نظرية األمن الجامعي .وقد أصبح التعاون ممك ًنا مع تنسيق املؤسسات العامة املختلفة
عال ،بينها وبني القوات
املكلفة بدعم أهداف السياسة الخارجية لدولة قطر مبزامنة عملياتها ،عىل نحو ف ّ
املسلحة .وتعتمد القوات املسلحة القطرية عىل الثقة والسمعة والصدقية يف تعاملها مع حلفائها ،رغم
41 Ragip Soylu, “Qatar to Train Air Force in Turkey Under New Deal,” Middle East Eye, 1/7/2021, accessed on 22/12/2021, at:
https://bit.ly/3EeE5Mx
42 “Turkey Allows Qatar to Deploy 36 Warplanes, 250 Personnel for Training Purposes,” Daily News, 2/7/2021, accessed on 22/12/2021, at:
https://bit.ly/3soUhbM
 43قبالن.
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تعقيد الحالة السياسية واألمن ّية يف املنطقة .ومن أهم وظائف الدبلوماسية الدفاعية القطرية أنها تعمل
عىل تعزيز الثقة الشخصية واملؤسسية وزيادة العالقات بني الوكاالت املختلفة ،وتوفر الثقة املؤسسية
بني وزارة الدفاع وسائر مؤسسات الدولة من خالل الحوار والتزامن والتعاون املطلوب؛ لتحقيق أهداف األمن
الوطني ،والتغلب عىل التحديات يف العالقة مع األشخاص الدوليني(.((4
تعترب الثقة هي املفتاح لبناء التحالفات والحفاظ عليها بني قطر ودول كربى يف العامل؛ ومع أن الثقة هي
مفتاح فعالية املشاركة الدبلوماسية التقليدية ،فإن وجودها يتضح أكرث فأكرث يف التعاون املدين العسكري
مة”
أثناء النزاعات؛ ذلك أ ّ
ن االفتقار إىل الثقة بني األفراد املنترشين يف مرسح العمليات يخلق بيئة “سا ّ
ميكن أن تؤدي إىل تفاقم خطورة الوضع .لذلك ،تشارك القوات املسلحة القطرية يف العمليات العسكرية
املشرتكة لتعزيز الثقة مع الرشكاء وتوليد وحدة الجهود املطلوبة ملواجهة التهديدات األمن ّية املشرتكة.
وتعتمد الثقة عىل سمعة الدول األعضاء للتحالف وصدقيتها ،وتستند السمعة إىل الخربة السابقة والصدقي ِ
ة
ِ
نفسها .فتشكيل التحالفات يعزز السالم ،ويقلل من احتاملية نشوب الرصاعات .وتُعد التحالفات التي عقدتها

قطر مع الواليات املتحدة وتركيا جذابة لعدة أسباب؛ مثل السمعة ،والخربة ،والصدقية .وتعترب الحاجة إىل
حامية املكانة الوطنية والسمعة والصدقية واالحرتام أمو ًرا أساسية ملثل هذه التحالفات .وعىل الرغم من
ن ذلك مل يؤث ّر يف تحالفها مع قطر.
أداء الواليات املتحدة غري املتكافئ يف كل من العراق وأفغانستان ،فإ ّ
ريا بعد عام ،2017
وتشري الديناميكيات الثنائية واإلقليمية والدولية إىل أن العالقة القطرية الرتكية تعززت كث ً
ن املصالحة قد تؤدي
وسوف تستمر يف التطور رغم رفع الحصار عن قطر يف كانون الثاين /يناير  ،2021بل إ ّ
إىل تطبيع العالقات بني دول مجلس التعاون وتركيا ،وكذلك بني مرص وتركيا ،بوساطة قطرية .وكان الرئيس
م ،فإن استمرار العالقات بني تركيا وقطر،
الرتيك رجب طيب أردوغان قد رحب بنهاية الخالف الخليجي .ومن ث ّ
(((4
يف سياق تحسني العالقات بني دول مجلس التعاون ،من شأنه أن يشكل تطو ًرا إيجاب ًّيا .

يجري التعبري عن الصدقية كمزيج ذايت من التصميم واملوثوقية والحسم .ويشري دور الصدقية إىل فعالية
ن االلتزامات التي تعهدت بها قطر ذات صدقية ،وقد جرى االحتفاظ بها يف عالقاتها مع كل
التحالف؛ إذ إ ّ
أول ،من داخل
حلفائها .وتظهر أهمية السمعة واملوثوقية والصدقية للقوات املسلحة القطرية يف ما ييلً :
الدولة حيث التعاون والتنسيق بني املؤسسات العامة ووزارة الدفاع كمكونات سياسية داخلية .ثان ًيا ،من جهة
أسست قطر سمعة وصدقية
رشكاء التحالف يف القضايا األمنيّة املشرتكة التي شاركت فيها قطر .وهكذاّ ،
دت َا إىل املوثوقية من خالل سلوك قواتها العسكرية داخل التحالفات ،ويف أماكن العمل املشرتكة ،وجرت
أ ّ
مالحظة هذا األداء من خالل “عدسة” الرشكاء واملنافسني أيضً ا.
تخفف الدبلوماسية الدفاعية من التهديدات الخارجية من خالل تعزيز إنشاء التحالفات واالتفاقيات املصممة
لربط أنظمة الدفاع للدول .ونظ ًرا إىل التفوق العسكري للواليات املتحدة ،فإنها أصبحت رشيكًا جذابًا للعديد
من الدول ،من بينها قطر .وتعترب قطر من الدول العقالنية؛ بوصفها جهة فاعلة تتطلع إىل املستقبل،
وتأخذ يف االعتبار النتائج املتوقعة ألعاملها يف اختيار املسارات التي تتبناها .ويُعد التعاون العسكري
ة لالهتامم .لذلك ،سعت قطر للتعويض عن صغر حجم قوتها
أحد أكرث أبعاد العالقة القطرية األمريكية إثار ً
برشاء أسلحة متطورة ،وتوقيع اتفاقيات تعاون دفاعي مع دول مختلفة؛ أهمها الواليات املتحدة.
ونتيجة التزامها الطويل املدى بالتعاون العسكري مع القوات األمريكية ،ميكن وصف العالقات األمريكية
القطرية بأنها اسرتاتيجية .فقد عملت الدبلوماسية الدفاعية القطرية عىل بنا ٍء وإعاد ِ
ج للعالقات مع
ة إنتا ٍ
44 Blannin.
45 Serdar Bitmez, “Turkey, Qatar Ink 10 New Deals,” Anadolu Agency, 26/11/2020, accessed on 22/12/2021, at: https://bit.ly/3yPTwtt
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الدول واإلدارات ذات التوجه األمنياملشرتك ،وعىل توسيعٍ وتعميقٍ للرتابط وقابلية التشغيل الرضوري من
أجل حامية مصالح األمن القومي؛ إذ تعاونت القوات املسلحة القطرية ،كجزء من جهود االستقرار املدين
العسكري ،مع القوات األمريكية أثناء انسحابها من أفغانستان يف متوز /يوليو 2021؛ ما يعزز الدور الحيوي
لجهود االستقرار الدويل .وقد أثبت هذا النهج أن الدبلوماسية الدفاعية القامئة عىل التعاون املشرتك قد
عززت الجهود الدولية يف تأمني خروج الرعايا األجانب من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان عىل السلطة.
تربط قطر والجمهورية الرتكية عالقات خاصة يف مجال الدفاع؛ إذ تم توقيع عدة اتفاقيات عقب إنشاء
لجنة اسرتاتيجية عليا ،يف عام  ،2014تجمع تركيا وقطر سنويًّا؛ لتعميق التعاون املشرتك ،خاصة يف مجال
التدريبات واملناورات ،وتزويد القوات املسلحة القطرية باملعدات والخرباء يف املجال العسكري .ويهدف
التعاون املشرتك إىل تعزيز األمن والسالم يف منطقة الخليج العريب .ويبدو أن التعاون الدفاعي هو
العمود الفقري للعالقات بني البلدين؛ إذ أدى إىل االعتامد املتبادل وتعزيز العالقات يف مجاالت مختلفة.
فقد اتفقت قطر وتركيا عام  2019عىل تعزيز عالقاتهام الثنائية ،ووقّعتا عدة اتفاقيات يف مجاالت
ٍ
قوي للتعاون العسكري والدفاعي .وقد أكد الرئيس الرتيك رجب
تأكيد
التجارة والصناعة والتكنولوجيا ،مع
ّ
عمق العالقة بني البلدين ،وأن هذه االتفاقيات ستمكّنهام من تعزيز الرشاكة االسرتاتيجية
طيب أردوغان ُ
من قطر ال ينفصل عن أمن
القوية( .((4وما يعزز مبدأ الدفاع املشرتك بني البلدين ترصيح الرئيس الرتيك بأ ّ
ن أَ ْ
تركيا ،واصفًا القاعدة العسكرية الرتكية يف قطر بأنها «رمز لألخوة والصداقة والتضامن والصدق»( .((4وكان
أردوغان قد أصدر يف عام  2018قرا ًرا رئاسيًّا متعلقًا بخصخصة أكرب مصنع لصيانة الدبابات القتالية يف تركيا
عا ترك ًّيا  -قطريًّا مشرتكًا يصنع املركبات العسكرية ،ومتتلك قطر نسبة  49.9يف املئة منه(.((4
ليصبح مرشو ً
لقد دعمت اتفاقيات الدفاع بني قطر وتركيا آفاقًا للتعاون يف مجاالت مختلفة؛ إذ أعلن أمري قطر الشيخ متيم
بن حمد آل ثاين عن استثامرات قطرية تصل إىل  15مليار دوالر بشكل مبارش يف تركيا( .((4ويف عام ،2020
جرى توقيع عرش اتفاقيات يف مجاالت اقتصادية واستثامرية ،أهمها رشاء قطر  10يف املئة من أسهم
صنع يف
ً
بورصة إسطنبول،
فضل عن توقيع مذكّرة تفاهم لالستثامر املشرتك يف «مرشوع القرن الذهبي ُ
إسطنبول» ،ونَقْل حصص مشغيل موانئ أنطاليا يف الرشق األوسط من املوانئ العاملية الرتكية إىل
موانئ قطر ،إضاف ً
ة إىل توقيع مذكّرة تفاهم ألنشطة الرتويج املشرتك بني وزارة التجارة الرتكية وإدارة
املناطق الحرة يف قطر ،والتوصل إىل اتفاق آخر بشأن إنشاء لجنة تجارية مشرتكة بني البلدين .وتم كذلك
توقيع العديد من مذكرات التفاهم إلدارة املياه ،وتحسني التعاون االقتصادي والنقدي ،والخدمات األرسية
واالجتامعية .وقد ارتفع التبادل التجاري بني البلدين بنسبة  6يف املئة يف عام  ،2020ليصل إىل  1.6مليار
دوالر .وبلغت استثامرات قطر يف تركيا  22مليار دوالر .ويف هذا السياق ،تعمل يف قطر  533رشكة تركية يف
مشاريع إنشائية تصل قيمتها إىل  18.5مليار دوالر ،يف حني تعمل  179رشكة قطرية يف تركيا( .((5ويعترب قطاع
رئيسا للرشاكة يف العالقة املتنامية بني قطر وتركيا؛ إذ وقّعت رشكات الدفاع الرتكية اتفاقيات
مجال
ً
الدفاع
ً
واسعة النطاق لتسليم املعدات العسكرية إىل قطر ،وهي تشمل طائرات تركية بدون طيار ،وأنظمة ومعدات
ملحطات التحكم األرضية ،إضاف ً
ة إىل جهاز محاكاة للتدريب عىل الطائرات بدون طيار ،ومركبات قتالية تكتيكية

46 Elif Binici Erşen & Zeyneb Varol, “Turkish, Qatari Military, Defense Cooperation Antidote to Regional Malaise,” Daily Sabah, 26/11/2019, accessed on
22/12/2021, at: https://bit.ly/3J3c91Q
47 Ibid.
48 Altunışık.
49 Erşen & Varol.
50 Bitmez.
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منت االتفاقيات ،أيضً ا ،تدريب أفراد القوات املسلحة القطرية،
مدرعة ،ودبابات ،وسفن حربية تدريبية .وتض ّ
وتقديم الدعم اللوجستي والفني(.((5

خامتة
مهم من اسرتاتيجية الدول؛ فهي نشاط دويل متنوع قائم عىل
لقد أصبحت الدبلوماسية الدفاعية جز ًءا
ًّ
الحوار والتعاون ،يجري تنفيذه ثنائيًّا من وزارة الدفاع مع رشكاء التحالف والدول الصديقة لدعم تحقيق أهداف
م فيها تغيري املوقف
السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية .وتعترب هذه الدبلوماسية أحد املجاالت التي يت ّ
فضل عن أنها طريقة ملعالجة التهديدات األمنيّة
ً
التقليدي ملؤسسات الدفاع يف فرتة ما بعد الحرب الباردة،
والحفاظ عىل مستوى منخفض من املخاطر .وتعمل الدبلوماسية الدفاعية من خالل التدخل واألفعال
الشخصية للقادة السياسيني والوزراء واملوظفني االسرتاتيجيني ،ومن خالل األكادمييات العسكرية واملراكز
التعليمية والتحليلية والبحثية وكذلك تلك املرتبطة بوزارة الدفاع.
مهم يف تشكيل السياسة األمن ّية وتنفيذها بالنسبة إىل دولة قطر،
تؤدّي الدبلوماسية الدفاعية دو ًرا
ًّ
وتعترب إحدى األدوات املتخصصة يف سياستها الخارجية .وميكن وصف عالقات قطر الدولية بأنها متعددة
ومتطورة يف الوقت نفسه ،ولكنها تتأثر باملوقع الجغرايف مع جريانها ،خاصة مع القوتني اإلقليميتني

الكبريتني اململكة العربية السعودية وإيران .إن االضطرابات السياسية ،وعدم اليقني يف منطقة الخليج،
والتهديدات املتزايدة من الجهات اإلقليمية الفاعلة الحكومية وغري الحكومية ،تطلبت كلّها من قطر

الدخول يف تحالفات اسرتاتيجية مع دول كربى ،أهمها الواليات املتحدة وتركيا ،وتطوير عالقاتها العسكرية
والدفاعية مع هذه الدول ،والتنسيق معها يف مجال املشرتيات واإلنتاج العسكري .لذلك ،تقوم السياسة

الخارجية القطرية عىل التعاون مع املنظامت الدولية والقوى الكربى ،والحوار مع الفاعلني اإلقليميني،
وتأكيد املبادئ الدولية والقانون الدويل والقيم واألخالق ،وتقديم املساعدات للدول النامية ،وتأكيد
مبادئ التعايش والتعاون واالحرتام املتبادل والتسامح وقيم العدالة ،وتعزيز مكانة األمم املتحدة .وتساعد

منسقة من األعامل العسكرية التي قد تحقّق آثارها التي
الدبلوماسية الدفاعية القطرية يف إنتاج مجموعة
ّ

حددتها القيادة السياسية الوطنية ،مع الفاعلني اآلخرين واملحايدين واألصدقاء ورشكاء التحالف ،والحلفاء.
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