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أطلقت أحداث الربيع العربي حتذيرًا حيال العديد من البديهيات التقليدية في الشرق األوسط ،كما أثارت تساؤالت حول األنظمة القدمية
وقدرتها على االستمرار في ظل احملددات التي كانت سائد ًة خالل العقود اخلمسة السابقة والتي لم تثبت جناحها.لقد اقترنت هذه الصورة
الغامضة برغبة متزايدة من ِق َبل الواليات املتحدة األميركية لالنسحاب من املنطقة؛ فضلاً عن إدارتها لألحداث عن بُعد من خالل عمليات
عسكرية منتقاة تتجاهل جوهر وطبيعة التوترات في الشرق األوسط .كما لم تُظهر الواليات املتحدة خالل السنوات األربعة املاضية ما
يكفي من التعاطف أو الدعم احلقيقي للشباب العربي الذي مأل الشوارع وامليادين بالكثير من اآلمال والسلوك احلضاري.كما أ َّن الواليات
املتحدة األميركية ال تزال تتبنى مقاربة تتصف بعدم االكتراث بالشرق األوسط ،وهي سياسة أفضت إلى انهيار العديد من الدول واحلركات
ُ
اضطر بعض دول املنطقة وقادتها الذين يستشعرون املسؤولية إلى تقدمي خبراتهم
في املنطقة .وحيال هذه السياسة األميركية
للمساعدة في دفع املنطقة بعي ًدا عن حافة الهاوية .متاش ًيا مع هذه التطورات هيمن موضوع آثار جتاهل الواليات املتحدة للمنطقة على
اللقاءات التي عقدها أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني في العاصمة واشنطن خالل زيارته للواليات املتحدة األميركية من 24
وحتى  27فبراير/شباط 2015؛ حيث َّ
ركز األمير خالل هذه الزيارة على رسالة واضحة مفادها أن قطر على استعداد تام للقيام بكل ما يلزم
من أجل إحالل السالم واالستقرار في املنطقة والعالم (.)1
مركز الجزيرة للدراسات

رؤية قطر للمنطقة

مينع النشر بدون ذكر (العراق اليوم ) كمصدر

وضع األمير تمي���م ،في ُج ِّل خطاباته
العامة في الوالي���ات المتحدة ،حجر
األس���اس لش���راكة متماس���كة م���ع
الواليات المتحدة األميركية ،وأوضح
مدى األدوار الحاسمة واإليجابية التي
يمك���ن أن تلعبها دولة قطر في تهدئة
التوترات التي تشهدها المنطقة وفي
اإلسهام في إحالل السالم واالستقرار
في منطقة الش���رق األوس���ط بشكل
عام.
تش���ارك قط��� ُر الوالي���ات المتح���دة
األميركي���ة ف���ي رؤيتها لالس���تقرار
والس�ل�ام في المنطق���ة ،اَّإل أن قطر
ً
وصفة مختلف���ة للتعامل مع
تقت���رح
التحدي���ات وتعرض المس���اعدة في
حلِّها ي��� ًدا بيد مع الوالي���ات المتحدة
وكل الدول المحبة للس�ل�ام في العالم
( .)2ف���ي هذا الصدد يُش���ار إلى أن
سياسة قطر الخارجية تحددها المادة
السابعة من دستورها التي جاء فيها
أن سياسة الدولة تقوم على :تشجيع
الحلول الس���لمية للنزاعات الدولية،
ودع���م ح���ق الش���عوب ف���ي تقرير
ُحبة
مصيرها ،والتعاون مع األمم الم ِ
للس�ل�ام ،وعدم التدخل في الشؤون
الداخلية للدول األخرى (.)3
ً
هامش���ا
ُتتيح ه���ذه المباديء لقطر
واس���عًا من الق���درة عل���ى المناورة
وتمنحه���ا المصداقي���ة المطلوب���ة
للتصرف كعضو مس���تقل وناشط في
المجتمع الدولي؛ حيث يمكن تش���بيه
سياس���ة قط���ر الخارجية الناش���طة
والس���اعية إلى إحالل الس�ل�ام بتلك
الت���ي تتبناها النروي���ج؛ حيث يحافظ
كال البلدي���ن على عالق���ات مفتوحة
مع األط���راف المعنية دون أن يكون
لديهما سياسات مصلحية أو توسعية.
وتمنح هذه الصورة كال البلدين اآللية
الضرورية ألن يمضيا قدمًا بالمشاريع
الدبلوماس���ية الضخمة بنجاح وعلى
ذكي وبسيط.
نحو ٍّ
عليه ،س���يكون بإم���كان قطر تزويد
الوالي���ات المتحدة األميركية بما يلزم
إلطالق مبادرة َّ
بن���اءة ألكثر القضايا
ً
إرهاق���ا وتعقي ًدا ف���ي المنطقة ،وهي
َ
َ
���ارك به���ا البَلدان من خالل
رؤية َتش َ
تصريحاتهما ف���ي المؤتمر الصحفي
مؤخرا (األمير
الذي عقده الزعيمان
ً
تمي���م والرئي���س أوباما) ف���ي البيت
األبيض .يُض���اف إلى ذلك أن الرؤية
استقرارا
القطرية لشرق أوسط أكثر
ً
قد تم نشرها في مقال رأي في جريدة
نيويورك تايمز تحت عنوان «رسالة
قطر إلى أوباما» ،والذي س���لَّط فيه
أمير دولة قطر الشيخ تميم ابن حمد
آل ثاني الضوء على المبادئ الرئيسة
في العدالة واألمن والمساواة وإحياء
اآلمال للجميع.
َتعِ��� ُد رؤية األمير بخي���ار أفضل من
الحلول التي دعمتها الواليات المتحدة
في التعامل مع مشاكل المنطقة خالل
العقود الخمسة الماضية في المنطقة؛
حيث يبع���ث اقتراح قطر ،الذي يعتمد
مباديء العدال���ة االجتماعية وإحياء
اآلم���ال لدى ش���عوب المنطقةً ،
حياة
ً
جديدة في وع���ود الرئيس األميركي
باراك أوبام���ا للمنطقة في الخطابات
العدي���دة الت���ي ألقاها من���ذ انتخابه
رئيسا ،في كل من إسطنبول والقاهرة
ً
والخارجية األميركية.
لقد أبلغ الشيخ تميم رسالته ورؤيته
إلى نظي���ره األميركي وقادة المجتمع
المدن���ي الذين التقاه���م خالل زيارته
مؤخرا؛ حيث
إلى الوالي���ات المتحدة
ً
تق���دم المقارب���ة القطري���ة للواليات
ً
ً
مختلفا وتقترح بديلاً
طريقا
المتح���دة
لكل السياسات األميركية الفاشلة في

المنطقة؛ حي���ث ينبغي على الواليات
المتح���دة أن تع���زز تعاونها مع قطر
من أجل إحالل الس�ل�ام واالس���تقرار
في المنطق���ة ،حيث إن األخيرة لديها
البني���ة التحتي���ة الضروري���ة لتنفيذ
رؤيته���ا ،الس���يما أن األخيرة (قطر)
تقف على قدم المساواة مع الواليات
المتحدة .كما أن عالقات قطر الواسعة
والقوية م���ع الوالي���ات المتحدة في
مختلف األصعدة االقتصادية والثقافية
والعسكرية والسياس���ية تسمح لهذه
الرؤي���ة المش���تركة أن تتحقق على
أرض الواقع.
العالقات االقتصادية والتجارية بين
قطر والواليات المتحدة
على الرغ���م من أن معظ���م تبادالت
قط���ر التجاري���ة تتركز م���ع أوروبا
واليابان ،فإن العالق���ات االقتصادية
بين قطر والوالي���ات المتحدة تحقق
تقدمً���ا ثاب ًتا خ�ل�ال العق���ود الثالثة
األخيرة؛ حيث بلغت قيمة الصادرات
األميركية إلى قطر خالل عام 2014
 5.3ملي���ار دوالر أميرك���ي (.)4
كما تنشط ش���ركات أميركية متعددة
الجنس���ية مثل (ExxonMobil,
Occidental Petroleum,
 )Pennzoilف���ي تطوي���ر صناعة
البت���رول والغ���از القطري���ة؛ حيث
تتعاون ش���ركة ()ExxonMobil
م���ع فرع من ش���ركة قط���ر للبترول
في بناء محط���ة ضخمة لغاز الميثان
ُتعرف بالمم���ر الذهبي (Golden
 ،)Passوذلك على ساحل تكساس.
كما أن الغرفة التجارية األميركية في
قطر ق���د بدأت أعمالها بالدوحة خالل
فبراير/ش���باط  ،2010بوصفها أول
غرف���ة تجارية أجنبية تتأس���س في
البالد ،حيث ُس ِّجلت كمؤسسة خاصة
نف���ع عام ،بمعن���ى أنها منظمة
ذات
ٍ
غير حكومي���ة ال تهدف إل���ى الربح
وال ُتعنى بالسياسة ،وإنما تهدف إلى
تشجيع الفهم والتعاون المتبادل بين
قطر والوالي���ات المتحدة في مجاالت
التجارة واالستثمار.
ً
وع�ل�اوة على ذلك ،تس���تضيف قطر
ع���د ًدا م���ن المؤسس���ات األميركية
الرئيس���ة والرائ���دة ف���ي المج���ال
األكاديمي ،منها فروع ِّ
لست جامعات
أميركي���ة مرموق���ة ف���ي المدين���ة
التعليمي���ة .وتهدف ه���ذه الجامعات

إلى بناء جس���ور الحوار والثقة بين
الثقافتي���ن وتتطلع إل���ى تدريب جيل
جديد م���ن النخب العربي���ة والغربية
لتشجيع فهم أفضل ولتأهيل مجموعة
من الق���ادة الذين يمك���ن أن يحملوا
رؤية مش���تركة في المستقبل .وبذلك
تح���اول المدينة التعليمية في قطر أن
تقلِّ���ل في نهاية المطاف من الفجوات
االقتصادية والثقافية والفكرية ،وأن
تجد لغ���ة عالمية مش���تركة للجميع.
ِّ
وتمهد هذه البنى التحتية االقتصادية
والثقافية واألكاديمية الطريق لتقوية
األواصر بين البلدين وتسمح لكليهما
بأن ِّ
يعززا عالقاتهما ويخططا للمضي
عال من االحترام
مس���توى
نحو
قدمًا
ٍ
المتبادل وتكوين شراكة استراتيجية
حقيقية.
قطر والواليات المتحدة :احترام
متبادل
يمك���ن لقط���ر أن ُتقدم ً
كبيرا
عون���ا ً
للواليات المتحدة األميركة فيما يتصل
بالعديد من القضايا اإلقليمية والدولية؛
كبيرا من
ذل���ك أن قطر تجمع
ق���درا ً
ً
الخبرة ،والمصداقي���ة ،والمهارات،
والقدرة عل���ى التعامل مع العديد من
األطراف على قدم المس���اواة؛ فضلاً
عن مس���اعدة الخصوم للوصول إلى
حلول ش���املة تعكس تماسك وتوافق
الفاعلين المعنيين.
لقد برع���ت القيادة القطرية في مجال
الوس���اطات واستثمرت ألجلها الكثير
م���ن الم���وارد؛ ففي خ�ل�ال العقدين
الماضيين توسطت قطر بين الفرقاء
في لبنان وليبيا وفلسطين والسودان
واليم���ن وغيره���ا من ال���دول .كما
يُبقي الدبلوماس���يون القطريون على
اتص���االت مس���تمرة م���ع الالعبين
الرئيس���يين في كل من أفغانس���تان
ومص���ر والع���راق وس���وريا ،وهي
مناطق صراع يحتاج فيها األميركيون
إلى الكثير من الفهم العميق.
فعلى سبيل المثال تستضيف قطر قادة
حركة المقاومة اإلسالمية(حماس)،
كم���ا تم افتتاح مكت���ب ارتباط لحركة
طالبان في الدوحة ،وأبقت الس���فارة
الس���ورية أبوابه���ا مفتوح���ة على
أراضيه���ا حيث منحت قط���ر الصفة
الدبلوماسية لممثل االئتالف الوطني
الس���وري المعارض ،واس���تضافت
ط���ارق الهاش���مي ،نائ���ب الرئيس

العراق���ي الس���ابق وأح���د الفاعلين
المؤثرين في العراق.
عليه ،س���يكون من الممكن للواليات
المتحدة أن تس���تفيد بق���در كبير من
«القوة الناعمة» لقطر وأن تأخذ على
محمل الجد عرض أميرها للشراكة؛
ف���إدارة أوبام���ا بإمكانها االس���تفادة
كثي���را من خب���رة قط���ر المتراكمة
ً
ومعرفتها الواس���عة ف���ي مجال ِّ
حل
النزاع���ات والعالقات الدبلوماس���ية.
غير أن القيادة القطرية في عالقاتها
مع الوالي���ات المتحدة ال تطالبها بأن
تتولى زم���ام األم���ور؛ حيث أوضح
األمي���ر تميم ذلك بقوله« :س���أكون
ً
صادقا معكم ،يجب علينا أن ال نعتمد
على أمي���ركا؛ فعلى الدول العربية أن
تق���وم بعملها ،ثم نس���أل األميركيين
إن احتجنا للمساعدة -أن يساعدوناعلى حل مشاكلنا» ( .)5وهو موقف
ً
اختالفا عن المواقف
سياس���ي يمثل
التقليدية للعديد من الدول والقادة في
المنطقة الذين اعتادوا االعتماد بشكل
كامل على الواليات المتحدة في تحمل
ِّ
وحل النزاعات.
المسؤولية والتدخل
ومع ذل���ك ،فإن قطر على اس���تعداد
ألن تأخذ زم���ام المبادرة وتش���ارك
بفاعلية على صعيد المنطقة والعالم.
تحتاج الواليات المتح���دة األميركية
لمس���اعدة قط���ر في تش���كيل الناتج
السياس���ي الذي ما زال يتطور بسبب
حالة عدم االس���تقرار التي تش���هدها
المنطق���ة في أعقاب ما ب���ات يُعرف
بثورات الربي���ع العربي التي انطلقت
ش���رارتها في أواخ���ر العام 2010؛
دورا َّ
اء
بن ً
فبإم���كان قط���ر أن تلع���ب ً
من خالل تكوين ش���راكة استراتيجية
م���ع الواليات المتح���دة وغيرها من
الفاعلين اإلقليميي���ن من أجل التأثير
في األحداث وتشكيلها وإعالن بداية
فترة من االس���تقرار ومن���ع االنهيار
الكامل للعديد من الدول ،وذلك بسبب
المصداقية التي تحظى بها قطر لدى
َّ
صناع القرار على الصعيدين اإلقليمي
والدولي.
ً
ش���جاعة في
كم���ا أن قط���ر أظهرت
اس���تعدادها للتصدي وع���دم اإلحجام
ع���ن اتخاذ موقف ض���د أي دولة في
المنطقة تهدد س�ل�امة وأمن شعبها.
وعلى س���بيل المثال ،عارضت قطر
بش���دة الطريقة الت���ي َّ
رد بها النظام
الس���وري على مواطنيه المدنيين مع
إدراكها بأن ذلك سيهدد عالقاتها مع

كبيرا
قدرا ً
إيران؛ البلد الذي يشاركها ً
من احتياطياتها من الغاز الطبيعي في
حقل الش���مال .كما َّ
نف���ذت قطر قرار
الجامعة العربية وشاركت في تحالف
تم تش���كيله بقرار م���ن مجلس األمن
الدولي لحماية المدنيين الليبيين على
األرض .ومن هنا تقدم قطر نفس���ها
اس���تثناء وفاعلاً مس���تقرًّا
بوصفها
ً
يمكن الوثوق ب���ه في منطقة أغرقها
الكثير من الحقائ���ق التي تبعث على
ً
ممكنا تش���كيل
القل���ق .علي���ه ،يبقى
ش���راكة جديدة بين الواليات المتحدة
وقطر تس���تند إلى التبادلية واالحترام
واالمتيازات والمنافع المش���تركة من
أج���ل الوص���ول إلى الحصيل���ة التي
يرجوها الطرفان والمتمثلة بالمساواة
والعدالة واالستقرار للجميع.
رغ���م ذل���ك ،فإنه من المؤس���ف أن
يعمل بعض األطراف األميركية على
تقويض العالق���ة األميركية-القطرية
ف���ي مكافحة اإلره���اب؛ حيث ِّ
يفضل
البع���ض رؤية قطر من منظور ضيِّق
ً
ً
مخزونا ضخمًا
انطالقا م���ن امتالكها
من الطاقة واالحتياطات المالية .غير
أن كلتا المقاربتين ال تعكس���ان فهمًا
ً
عميقا للدور المه���م الذي تلعبه قطر
لاً
في الشرق األوسط ،فض عن أنهما
ال تكشفان عن حقيقة التحديات التي
تواجهها وأهمية وجود رؤية عملية
ومس���تقرة؛ عالوة على ج���ود دولة
فاعل���ة يمك���ن الوثوق به���ا في هذه
المرحلة مثل قطر من أجل أن تشارك
ِّ
ح���ل النزاعات
اآلخري���ن خبرتها في
وأن تسهم في صناعة السالم وبنائه.
ينبغي عل���ى إدارة الرئيس أوباما أن
تنأى بنفسها عن أولئك الذين يتهمون
دولة قط���ر بدعم التط���رف والعنف
واإلرهاب ،ومثال ذلك ديفيد كوهين،
نائ���ب مدير وكال���ة االس���تخبارات
المركزي���ة األميركية ،الذي قال« :ال
ُت ُّ
مول
عد إيران الدولة الوحيدة التي ُت ِّ
المنظم���ات اإلرهابي���ة ( ،)6فقط���ر
تدعم حرك���ة حم���اس ،وغيرها من
المجموعات المتطرفة الناش���طة في
سوريا» ( .)7وينبغي على الواليات
المتح���دة ً
أيض���ا أن تضع ًّ
ح���دا لهذه
التصريحات غير المس���ؤولة لتتمكن
قط���ر م���ن االس���تمرار ف���ي دورها
كالعب إقليمي غي���ر تقليدي؛ فالدور
الذي تق���وم به قطر يس���تحق الثناء
والتش���جيع لتبقي القن���وات مفتوحة
مع الالعبين الرئيسيين في المنطقة.
أما مطالبة قطر بأن تستغل عالقاتها
طرف
م���ع أي حزب أو منظمة أو أي
ٍ
ِصر في النظر
آخر فهو يكش���ف عن ق َ
ويهدد طبيعة دورها ،كما يقيد حريتها
وإسهامها في إحالل السالم وضمان
الحوار َّ
البناء على صعيد العالم.
قطر «كشريك استراتيجي»
ً
مقدرة واس���تعدا ًدا للقيام
ُتظهر قطر
بدور إقليمي يس���هم في صنع السالم
واالستقرار في كثير من الحاالت من
أجل تجنب السقوط الكارثي لعدد من
الدول ف���ي المنطق���ة .ولتتمكن قطر
من المضي بالقي���ام بهذا الدور ،فإن
ذلك يحتاج م���ن الوالي���ات المتحدة
أن تعي���د النظر ف���ي إجراءاتها وأن
تتبنى مقاربة جدي���دة تتعامل مع كل
حال���ة على ح���دة ،وأن تأخ���ذ بعين
االعتب���ار على نحو أصيل اإلجراءات
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة كجزء ال
يتجزأ من سياسة طويلة المدى تعالج
مناطق النزاع في الشرق األوسط.
إن عجز الواليات المتحدة عن إظهار
مرون���ة كافية في صياغة سياس���تها
الخارجية ،أجبر العديدين في المنطقة
عل���ى أن يبحثوا ع���ن حلفاء آخرين

وأن يلتمس���وا ً
طرق���ا غي���ر مألوفة
للوصول إلى ما يرغبون به من نتائج
بعي��� ًدا عن الواليات المتحدة ورؤيتها
الغامضة بشأن التحول الحقيقي نحو
الديمقراطية في الشرق األوسط .كما
أن التردد األميركي في المنطقة مهد
الطريق أمام روس���يا لمأل فراغ القوة
الملم���وس في منطق���ة ال تحتمل أو
ُتغفر فيها األخطاء.
يُش���ار إلى أن كلاًّ من قطر والواليات
المتحدة لن تس���تفيدا من أي توس���ع
روس���ي ف���ي المنطقة؛ حي���ث ترى
اس���تمرارا
الواليات المتحدة في ذلك
ً
للحرب الباردة ،بينما يمكن لقطر أن
استمرارا
ترى في أي دور روس���ي
ً
ً
وأداة لزي���ادة وخلق
للنظام القدي���م
التوترات في دول الجوار.
وبصرف النظر عن اس���تياء محتمل
من قبل قطر والواليات المتحدة للدور
الروس���ي في المنطق���ة ،فقد انتهزت
روسيا الفرصة وشرعت في استغالل
األحداث في المنطقة بطريقة أظهرت
ً
رغبة في إفش���ال الث���ورات وإغراق
المنطقة بالفوضى .يُذكر أن روس���يا
عارضت جمي���ع الثورات التي حدثت
ف���ي المنطق���ة وعملت ي��� ًدا بيد مع
األنظمة القديم���ة إلجهاضها جميعًا.
ُخف الروس حماستهم لالنقالب
ولم ي ِ
العس���كري الذي أطاح ب���أول رئيس
مدني منتخ���ب ديمقراطيًّا في التاريخ
المصري الحديث ،كما أنهم لم يخفوا
دعمهم العس���كري واالقتصادي غير
المح���دود للنظام في س���وريا .وبذلك
أظه���رت كل م���ن الحال���ة المصرية
والسورية بش���كل ال لبس فيه رغبة
تحول س���لمي
روس���يا في من���ع أي ُّ
نحو الديمقراطي���ة في المنطقة .وفي
هذا الس���ياق ال يمكن تبرير أو شرح
الموقف السلبي األميركي حيال الربيع
نظرا للتقليد األميركي الراسخ
العربي ً
في دع���م الديمقراطي���ات والليبرالية
وحماية حقوق اإلنس���ان .ومع ذلك،
فإنه يمكن تفس���ير السلوك الروسي
على الصعيدين المحل���ي واإلقليمي.
على الصعيد المحل���ي ،قاوم الروس
نتائ���ج الثورات ف���ي المنطقة إلزالة
أي تهديدات داخلية من ِقبَل األقليات
اإلس�ل�امية التي تعيش في روس���يا،
وهي أقليات ما فتئت تسعى لالستقالل
منذ سقوط االتحاد السوفيتي السابق،
ولكن روس���يا َّ
ردت بالقوة المفرطة
ضد األغلبية المدنية المس���لمة التي
تس���كن منطقة القوقاز .ولذلك ،تعتبر
روس���يا أي تحول نحو الديمقراطية
ف���ي المنطق���ة بوصفه تح���ولاً غير
مرحب به ويتوجب إفش���اله من أجل
تجنب أية محاولة م���ن ِقبَل األقليات
المسلمة للقيام بثورة ما أو للمطالبة
بمزيد من الحقوق.انس���جامًا مع هذا
الفهم ،اس���تثمرت روسيا بشكل كبير
في إفس���اد التحول الهادئ في مصر
وليبيا وسوريا ،وعملت ٍّ
بجد لتعريف
ووس���م كل الحركات التى سعت إلى
التغيير بأنه���ا إرهابية أو جهادية أو
متطرفة .وكان من ش���أن الس���لوك
الروس���ي أن ي ِّ
ُعق���د األح���داث على
األرض على األميركيي���ن وحلفائهم
في المنطقة؛ فروسيا أطالت الصراع
في س���وريا بقيامها بدور الوس���يط
غي���ر المحايد بين النظام الس���وري
والمعارضة ،واتهم كثير من أعضاء
المعارضة السورية الوفود الروسية
التي ش���اركت بأعمال الوساطة بأنها
كانت أكثر تشد ًدا من النظام السوري
نفسه (.)8أما على الصعيد اإلقليمي؛
فق���د عمد ال���روس إلى دع���م إيران
وس���وريا على حس���اب تركيا ،وإلى
تعزيز مفهوم الطائفية «الشيعة على
الس َّ
���نة» ،وإلى تقييد أي دور
حساب ُّ

أميركي أو غرب���ي يمكن له أن يؤثر
على أية حصيلة لألحداث على حساب
روسيا .ترغب روسيا من كل ذلك أن
ُتبقي التوتر عاليًا في الشرق األوسط
من أجل أن تبقى أسعار النفط مرتفعة
وأن يس���تمر الطلب لشراء األسلحة،
وهو ما من ش���أنه أن يجعل روس���يا
قوة عس���كرية واقتصادي���ة مهيمنة
في المنطقة .ولذلك يتطلب األمر من
الواليات المتح���دة والقوى اإلقليمية
األخرى في الشرق األوسط أن تعمل
على وقف الروس من االستمرار في
هذا المس���ار الخطر الذي سيقود إلى
تقس���يم المنطقة على أس���س ِعرقية
وأيديولوجية.
وي ُّ
ُعد استخدام النفط «كقوة ناعمة»
في األش���هر القليلة الماضية خطوة
أول���ى مهم���ة لتحجي���م الطموحات
الروس���ية في المنطقة وحول العالم.
ذل���ك أن الدفع باتجاه خفض أس���عار
النفط س���يضر بروس���يا على المدى
البعيد وس���يجبرها على إعادة النظر
في س���لوكها السياس���ي وسياساتها
التوس���عية .ومن ش���أن تقييد موارد
روس���يا المالية أن يؤدي إلى تحديد
تدخله���ا عل���ى المس���توى اإلقليمي
والدولي ،كما أن تحميلها المسؤولية
عن أفعالها س���يُثنيها ع���ن إعاقة أو
إلحاق الضرر بتوازن القوى العالمي.
تحتاج الواليات المتحدة إلى ش���ركاء
في المنطق���ة يتصفون باالس���تقرار
والخبرة والقوة والقدرة واالس���تعداد
للتعاون معها ،ولتسهيل أي حوار من
ش���أنه أن يزيل أو يخفف الصراعات
والفوضى في الش���رق األوسط ،وها
هي قطر تم���د يدها للواليات المتحدة
ولكل البالد المحبة للسالم للعب دور
َّ
بناء يس���عى إلى التغيير ،يُمكن له أن
يدفع المنطقة بعي ًدا عن حافة الهاوية
(.)9
خاتمة
أربكت إدارة الرئيس أوباما المنطقة
على صعد مختلف���ة بطريقة تعاملها
مع الربيع العربي ،وخاصة ما يتصل
بالقضية المصرية والس���ورية خالل
الس���نوات األربع األخيرة .كما أربك
غياب
الكثير م���ن المراقبين للمنطقة
ُ
َ
زمام المب���ادرة األميركية في كل من
مص���ر وليبيا وفلس���طين وس���وريا
واليمن؛ لذلك ينبغ���ي على الواليات
المتح���دة أن تتعاون م���ع حلفاء في
المنطقة ينعمون باالس���تقرار ولديهم
االس���تعداد وجديرين بالثقة مثل قطر
لمنع انهيار عدد من دول المنطقة من
االنهيار وإلحباط أية محاولة روسية
للتوسع أو إحداث الفوضى.
تق���ف الواليات المتح���دة اليوم على
مفت���رق ط���رق ح���رج في الش���رق
األوسط؛ فمصداقيتها في مستوياتها
ُّ
الدنيا ،وسياس���اتها مترددة ،وقوتها
أصبحت موضع ش���ك ،فضلاً عن أن
بوصلته���ا األخالقية فق���دت االتجاه.
كم���ا أن الكثير من الش���عوب والقادة
تس���اورهم الشكوك بش���أن التزامها
بقيمه���ا المتعلق���ة بالديمقراطي���ة
والحرية وحقوق اإلنسان والمساواة
للجمي���ع .وإذا ل���م تس���ترد الواليات
المتح���دة المبادرة عبر إقناع حلفائها
باس���تعدادها لحماية القيم التي تؤمن
بها ،فإن قوى أخرى على اس���تعداد
لم���لء الف���راغ واس���تبدال نفس���ها
بالوالي���ات المتحدة بوصفه���ا القوة
الرئيسة في المنطقة ،ويمكن لعدد من
الدول التي تستش���عر المسؤولية في
المنطقة أن تساعد الواليات المتحدة
في نشر السالم واالستقرار والعدالة
واألم���ل والمس���اواة للجميع ،وقطر
على استعداد أن تكون واحدة من هذه
الدول.

ملخص
أدت استراتيجية إدارة الرئيس أوباما بتخفيف حضور بالده في منطقة الشرق األوسط حلساب تعزيز وجود القوات األميركية في شرق آسيا ،إلى تولد شعورٍ عام بعدم اكتراث الواليات املتحدة األميركية بالشرق األوسط،
السيما بعد أن مت اإلعالن عن اكتشاف كميات هائلة في األراضي األميركية من النفط والغاز الصخريني.كما أن سوء إدارة الواليات املتحدة لألحداث في منطقة الشرق األوسط من خالل عمليات عسكرية منتقاة ،أدى إلى
جتاهل جوهر وطبيعة التوترات في منطقة الشرق األوسط؛ ما قاد إلى مرحل ٍة من عدم االستقرار في عدد من دول املنطقة ،وظهور جماعات جهادية متشددة نظرًا لتوغل االستبداد والقمع اللذين مارسهما -وال يزالَّ -
احلكام
املستبدون ضد شعوب املنطقة.يسعى الباحثان في هذه الورقة إلى تسليط الضوء على آثار جتاهل الواليات املتحدة األميركية ألحداث املنطقة ،وذلك انطال ًقا من نتائج اللقاءات التي عقدها أمير دولة قطر الشيخ متيم
بن حمد آل ثاني في العاصمة واشنطن أثناء زيارته األخيرة في شهر فبراير/شباط 2015؛ حيث َّ
ركز األمير خالل هذه الزيارة على رسالة واضحة مفادها أن قطر على استعداد تام للقيام بكل ما يلزم من أجل إحالل السالم
واالستقرار في املنطقة والعالم.

