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سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات
Qatar's Policy and Experience in Mediation and Dispute Settlement

 حيث تبنت سياســة، تحو ًلا كبيــ ًرا في سياســتها الخارجية1995 شــهدت دولــة قطــر منذ عــام
،خارجية مستقلة ومحايدة نتيجة وقوعها في منطقة حيوية وجيوسياسية واقتصادية مهمة
 ومن منطلق.وفــي الوقــت ذاته تشــهد توترات بيــن القوى اإلقليميــة المؤثرة في المنطقــة
 انتهجت دولة،أهمية دور الوســاطة في حل المنازعات وإحالل الســام في منطقة مشتعلة
قطــر فــي سياســتها الخارجيــة نهج الحــوار والمســاعي الحميــدة والوســاطة والدبلوماســية
الوقائية والعمل على تسوية المنازعات واألزمات بالطرق السلمية وبكل حيادية واستقاللية
 وبذلك تأتي هذه الدراسة لتساهم في.ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة
تســليط الضــوء علــى سياســة دولة قطــر وتجربتها في الوســاطة وتســوية المنازعــات وإبراز
 مــن خــال توضيــح،جهودهــا ومســاهماتها ودورهــا الفاعــل خــال العشــرين ســنة الماضيــة
 وتســليط الضــوء على دراســات حالة،ســمات سياســتها الخارجيــة واســتراتيجيتها ومبادئهــا
.لبعض الوساطات القطرية السابقة
. تسوية المنازعات، القوة الناعمة، الوساطة، قطر:كلمات مفتاحية
Beginning in 1995, Qatar underwent a major transformation in its foreign policy,
adopting an independent and neutral foreign policy as a result of being located
in an important vital, geopolitical and economic region, with tensions between
the influential regional powers. Given the importance of mediation in resolving
disputes and bringing peace to a region raging in conflict, Qatar adopted a foreign
policy approach of dialogue, good offices, mediation, and preventive diplomacy,
and worked to settle disputes and crises peacefully, remaining impartial and
independent, in accordance with the provisions of international law and the
Charter of the United Nations. This study explores Qatar policy and experience in
mediation and dispute settlement and highlights its active role and contribution
over the past twenty years, by clarifying the features of its foreign policy, strategy,
and principles, and highlighting case studies of previous Qatari mediation.
Keywords: Qatar, Mediation, Soft Power, Conflict Resolution.
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مقدمة
تعترب دولة قطر واحــدة من أهم الــدول الفاعلة عىل الساحتني
اإلقليمية والدولية يف استعامل الدبلوماسية الوقائية والوساطة
واملساعي الحميدة أدا ًة فاعل ًة يف تسوية املنازعات اإلقليمية والدولية،
وال سيام خالل العقدين األخريين((( .فقد متكنت بهذه الجهود من
املساهمة يف حفظ األمن والسلم اإلقليميني والدوليني .ومنذ تويل
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين ( )2013-1995مقاليد الحكم يف البالد
مستقل يف سياستها الخارجية؛ ما وضعها
ً
عام  ،1995تبنت منه ًجا
يف مكانة مميزة ،وال سيام عىل الصعيد الدبلومايس ،بل اعتربت هذا
النهج جز ًءا ال يتجزأ من دستورها الدائم(((.
وبعد تويل الشيخ متيم بن حمد آل ثاين مقاليد الحكم يف البالد
عام  ،2013أكد النهج الدبلومايس نفسه ،بل سعى لتعزيز هذا
الدور من خالل دعم العديد من جهود مبادرات السالم يف أماكن
عديدة من العامل ،وبذ ِل كثريٍ من املساعي الحميدة والوساطة لتسوية
مجموعة من املنازعات واألزمــات الدولية ،آخرها توقيع اتفاق
الدوحة للسالم يف أفغانستان بني الواليات املتحدة األمريكية وطالبان
يف الدوحة يف  29شباط /فرباير  .2020ومن ث ّم ،أصبحت الوساطة
رسخت قطر مكانتها
رك ًنا من أركان السياسة الخارجية لقطر .وهكذاّ ،
بوصفها دولة صانعة للسالم يف العامل ،عرب اسرتاتيجيات التحالفات
والرشاكات اإلقليمية والدولية والدبلوماسية الوقائية ،مستفيدة من
قوتها الناعمة التي أكسبتها القوة عىل الصعيد اإلقليمي ،وكونت
صورة ذهنية وعالمة مميزة لها يف هذا املجال(((.
ومع دخول قطر مجلس األمن عض ًوا غري دائم يف الفرتة ،(((2007–2006
أصبح دور الوساطة القطرية أكرث نشاطًا وحيويةً؛ فتنوعت بني التدخل
يف تسوية أزمات داخلية يف لبنان ،وأزمات وحروب أهلية يف اليمن
والسودان ،ومنازعات حدودية يف جيبويت وإرترييا ،وحروب أهلية
 1تعترب الدبلوماسية الوقائية من الجهود الهادفة إىل منع نشوب النزاعات بني األطراف،
ومنع أي خالفات قامئة من أن تتسع وتتحول إىل نزاعات.
 2تنص املادة السابعة من الدستور الدائم لدولة قطر عىل ما ييل" :السياسة الخارجية
لدولة قطر تقوم عىل مبدأ توطيد السلم واألمن الدوليني عن طريق تشجيع فض املنازعات
الدولية بالطرق السلمية ،ودعم حق الشعوب يف تقرير مصريها ،وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول ،والتعاون مع األمم املحبة للسالم" .يُنظر :دولة قطر" ،الدستور الدائم لدولة
قطر ."2004/6/8 ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،2005/6/8 ،6شوهد يف  ،2021/9/7يف:
https://bit.ly/3kXEN9C
3
Sultan Barakat, "Qatari Mediation: Between Ambition and
Achievement," Brookings, 10/11/2014, p. 58, accessed on 16/8/2021, at:
https://brook.gs/3x8I8GK
 4األمم املتحدة ،مجلس األمن" ،البلدان التي انتخبت لعضوية مجلس األمن :قامئة
بجميع الدول التي انتخبت لعضوية مجلس األمن مرة واحدة عىل األقل منذ عام ،"1946
شوهد يف  ،2021/8/16يفhttps://bit.ly/36Xlmqz :
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ذات طابع دويل كالحرب الدائرة يف أفغانستان .فقد خلقت هذه
الجهود وعمليات الوساطة التي عكفت عليها الدوحة صورة إقليمية
ودولية لقطر بوصفها وسيطًا معت ًربا وموثوقًا به يف تحقيق السلم
واألمن اإلقليميني والدوليني ،عىل الرغم من كونها واحدة من أصغر
دول الرشق األوسط من حيث املساحة الجغرافية والتعداد السكاين.
تعالج هذه الدراسة أدوار الوساطة القطرية من خالل مناقشة
سياسة دولة قطر وتجربتها يف الوساطة وتسوية املنازعات الدولية
ومساهامتها يف الحفاظ عىل السلم واألمن الدوليني .وسيجري ذلك من
خالل اإلجابة عن مجموعة من األسئلة الفرعية ،أهمها :ما اسرتاتيجية
الوساطة القطرية ودوافعها؟ وما آلية الوساطة القطرية يف الدول
املتنازعة؟ وما مستقبل الوساطة القطرية بعد الحصار؟
استند الباحثان يف هذه الدراسة إىل معلومات من مصادر أولية،
فضل عن جمع وتحليل املعلومات املستندة إىل املراجعة األدبية
ً
املكثفة واملتضمنة مجموعة من الكتب واملقاالت حول الوساطة.
وقد قُسمت الدراسة إىل خمسة أجزاء :يتناول الجزء األول السياسة
الخارجية القطرية ،يف حني يناقش الجزء الثاين دوافع استخدام
الوساطة خيا ًرا اسرتاتيجيًا لدولة قطر ،ويركز الجزء الثالث عىل توضيح
املبادئ األساسية لوساطة قطر املتضمنة قوتها الناعمة والدبلوماسية
اإلنسانية والتنموية واملحافظة عىل رسية املفاوضات وااللتزام
تحليل لبعض مناذج
مببادئ القانون الدويل ،بينام يتناول الجزء الرابع ً
الوساطة القطرية والتحديات التي واجهتها وكيفية التغلب عليها
كاليمن ،ولبنان ،والسودان ،وجيبويت وإرترييا ،وأفغانستان .أما الجزء
الخامس ،فيوضح مستقبل الوساطة القطرية بعد الحصار.

ً
أوال :سمات السياسة الخارجية القطرية
شهدت دولة قطر التي كانت ذات يوم إمارة ذات تأثري محدود عىل
تحول كب ًريا يف رشوط سياستها الداخلية والخارجية.
الساحة اإلقليمية ً
فدفعت مصادر الدخل الحيوية واالسرتاتيجية التي متلكها ،والتي تقع
يف منطقة حيوية واقتصادية وجيوسياسية مهمة ومتر يف الوقت نفسه
بحالة توتر شبه دائم بني بعض القوى اإلقليمية املؤثرة باملنطقة ،إىل
أن تتبنى سياسة مستقلة ومحايدة تؤمن بالحوار واملساعي الحميدة
والوساطة والدبلوماسية الوقائية وتسوية املنازعات واألزمات بالطرق
السلمية .كام أن قطر ليس لديها أطامع توسعية أو أجندة خفية،
ومن ث ّم لجأت الكثري من األطراف املعنية إىل قطر؛ نظ ًرا إىل نهجها
البارز ودورهــا يف تحقيق األمن واالستقرار والتنمية املستدامة
البرشية .كام تعمل وساطة قطر وفق أحكام القانون الدويل مع
املحافظة عىل رسية املفاوضات ،وتقوم كذلك سياساتها الخارجية عىل
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مبدأ الشفافية والصدقية واحرتام العادات والتقاليد واللغة والدين
والثقافة ألطراف النزاع((( ،إضافة إىل أن عدم حمل دولة قطر عبئًا
تاريخيًا مضطربًا مع دول الرصاعات ساهم يف أن يُنظر إىل الوسطاء
القطريني عىل أنهم وسطاء محايدون ،وال سيام يف لبنان والسودان،
وكذلك يف أفغانستان واليمن اللتني عانتا عالقات مضطربة مع الدول
ذات الثقل التقليدي باملنطقة .كام أن قطر ال تتنافس عىل تسوية
الرصاعات ،وإمنا تدعم أو تكمل األدوار السلمية التي يعكف املجتمع
الدويل عىل معالجتها ،فال تؤمن بسياسة املحاور وحالة االستقطاب
السيايس التي لها تداعيات خطرية عىل االستقرار اإلقليمي والعاملي،
بل تسعى إلقامة الرشاكات والتحالفات والتوافق اإلقليمي والدويل
يف الرصاع الذي تعكف عىل معالجته .ومن ث ّم ،يعكس قرار وضع
الوساطة يف قلب السياسة الخارجية وعي القيادة القطرية التي
سارت جن ًبا إىل جنب مع نحت سياسة خارجية مستقلة ومبتكرة(((.
فقد كانت إحدى اللبنات األوىل لهذه االسرتاتيجية تأسيس قناة
الجزيرة التي ساهمت يف دفع قطر إىل األضواء اإلقليمية والدولية؛
ما أدى إىل ضامن سمعة الدولة بصفتها الع ًبا مؤث ًرا يف سياسات
الرشق األوسط((( .وبناء عليه ،كسبت قطر ثقة املجتمع اإلقليمي
مقبول والعبًا أساسيًا يف األزمات والساحة
ً
والدويل ،وأصبحت وسيطًا
(((
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية .

ثان ًيا :الوساطة بصفتها خيا ًرا
استراتيج ًيا لدولة قطر
نص عىل أن الوساطة هي
عىل الرغم من أن ميثاق األمم املتحدة ّ
(((
أحد السبل الرئيسة لحل النزاعات الدولية  ،فإن الكثري من املحللني
واملتابعني واألكادمييني يتساءلون عن األدوات التي استخدمتها
الدوحة للوصول إىل هذه املنزلة العاملية يف تسوية املنازعات الدولية
5
Sultan Barakat, "The Qatari Spring: Qatar's Emerging Role in
Peacemaking," Kuwait Programme on Development, Governance and
Globalisation in the Gulf States, no. 24 (July 2012), accessed on 16/8/2021,
at: https://bit.ly/2TB96Jv
6 Kristian Coates Ulrichsen, "Qatar's Mediation Initiatives," Policy Brief,
Norwegian Centre for Conflict Resolution (NOREF) (February 2013), p. 3,
accessed on 26/7/2021, at: https://bit.ly/3y4KQhW
7 "Qatar's Foreign Policy: Why It Matters for the Region," Fanack,
12/6/2017, accessed on 26/7/2021, at: https://bit.ly/374CsmF
" 8سعادة السفري الدكتور مطلق بن ماجد القحطاين يحارض حول 'سياسة وتجربة دولة
قطر يف الوساطة وحل النزاعات'" ،أخبار ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،2021/1/13 ،شوهد
يف  ،2021/8/16يفhttps://bit.ly/3kSWoRp :
 9األمم املتحدة ،ميثاق األمم املتحدة ،الفصل السادس :حل املنازعات سلم ًيا ،شوهد يف
 ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/2UqYVYo :
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بإحدى أهم وسائلها وهي الوساطة( ،((1كام تساءلوا عن دوافع هذا
الدور ،وسبب النجاح القطري يف كثري من هذه امللفات السياسية
املعقدة( .((1ذلك أنه اتضح أن الدافع الرئيس لجهود الوساطة القطرية
هو خليط بني عدة عوامل؛ وهي اإلميان القاطع بالقوة الناعمة وقوة
القانون الدويل وسياسة الحياد اإليجايب ورضورة تحقيق السمعة
الدولية املرموقة( ،((1إضاف ًة إىل أسباب دينية وأخالقية دفعت قطر
نحو القيام بهذه الجهود الدبلوماسية واإلنسانية إلصالح ذات البني
من أجل تحقيق السالم واالستقرار .ث ّم إن املوقع الجغرايف لدولة قطر
ووقوعها بني قوتني متنافستني رئيستني :اململكة العربية السعودية
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ال يرتك لها خيا ًرا سوى اتباع سياسة
خارجية مستقلة ومحايدة .لذا يعترب تبني الوساطة واملفاوضات
والدبلوماسية الوقائية وبناء السالم خيا ًرا اسرتاتيجيًا للمحافظة عىل
سيادة قطر واستقاللها السيايس(.((1
عالوة عىل ما سبق ،سعت دولة قطر لالحتفاظ بسياسة خارجية
مرنة تستند إىل حد بعيد إىل تعزيز السالم الدويل ،ويشري هنا مهران
كامرافا إىل أن الدبلوماسية القطرية جمعت بني القوتني الناعمة
والصلبة يف آن واحد لتصبح ما يسمى "القوة الذكية" التي توازن
بني املنفعة الرباغامتية واملبدأ اإلنساين واألخالقي( .((1يف حني يشري
عبد العزيز الحر وآخرون إىل أن الدبلوماسية القطرية تعمل مبا
يسمى "القوة املتداخلة"؛ من خالل اتباع نه ًجا يف عالقاتها الدولية
يسمح لها باستخدام أدوات ووسائل متعددة عىل جميع املستويات
(من النطاق املحيل إىل النطاق العاملي) لتأمني مصالحها االسرتاتيجية
وحامية سيادتها ومواردها .فمن أدوات القوة املستخدمة عىل سبيل
املثال ال الحرص" :االتفاقات األمنية ،وصفقات األسلحة ،والقواعد
العسكرية ،واالستثامرات الخارجية ،والتجارة ،واإلعالم ،والطريان،
واألحداث الدولية ،والرياضة ،والتعليم ،والوساطة ،واملساعدات
املالية ،والتعاون والرشاكات والتحالفات الدولية واإلقليمية" .وبذلك،
متكنت قطر من االستفادة من مواردها ،واستخدمتها عىل نح ٍو فعال
لرتسيخ االعرتاف الدويل وخلق عالمة شهرة وطنية مميزة تدعم
 10ت ُع ّرف الوساطة بأنها عملية مفاوضات تطوعية تتبع نه ًجا سلميًا إلدارة أو تسوية
النزاع من خالل سعي األطراف املتنازعة للحصول عىل املساعدة أو قبول عرض املساعدة من
قبل فرد ،أو منظمة ،أو دولة محايدة للوصول إىل حل وسط يف النزاع من خالل التأثري يف
تصور األطراف وتغيري سلوكهم دون اللجوء إىل العنف.
11 Mehran Kamrava, "Mediation and Qatari Foreign Policy," The Middle
East Journal, vol. 65, no. 4 (Autumn 2011), p. 542.
12 Ibid.
"13 Barakat, "The Qatari Spring.
14 Kamrava.
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تحقيق أهداف سياستها الخارجية ،من خالل مزيج من أدوات القوة
لتصبح جهة فاعلة إقليمية وعاملية مؤثرة(.((1
عالوة عىل ما سبق ،أوضح سلطان بركات أن ضامن نجاح اسرتاتيجيات
أول،
السياسة الخارجية القطرية تم من خالل ثالثة عوامل أساسيةً :
الرثوة الهائلة والحوافز املادية التي تساهم يف تقليل مستوى الرصاع.
ثان ًيا ،اإلرادة القوية لسمو األمري ملامرسة هذا الدور .ثالثًا ،رؤية األمري
لتكون دولة قطر مبنزلة جرس بني الرشق األوسط والعامل الغريب(.((1
كام تضمنت الجوانب الرئيسة لسياسة الدولة الحفاظ عىل عالقات
مفتوحة مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة؛ ما يعني أن
تبحر قطر باستمرار يف حقل ألغام من العالقات الصعبة ،وال سيام
يف فرتة اضطرابات العامل العريب ،ولكن سياسة العالقات املفتوحة
مع الجامعات املعادية مل تحظ دامئًا بدعم بعض دول العامل العريب.
ويجادل بركات بأن الكثريين يرون أن ترصفات قطر غالبًا ما تكون
مثرية للجدل ومتضاربة( .((1فقد اتضح أن الوسيط الناجح هو الذي
يستطيع أن يتحدث مع الجميع .واتبعت قطر اسرتاتيجية تشكيل
رشاكات مع عدة دول من بينها الواليات املتحدة األمريكية يف تحقيق
السالم واالستقرار باعتامد الوساطة واملساعي الحميدة( .((1وقد وصفها
بركات بأنها اسرتاتيجية املناورة ،وهي تهدف إىل الحفاظ عىل عالقات
جيدة مع الجميع بغض النظر عن سياساتهم املتناقضة بعضهم تجاه
بعض( ،((1وال سيام إيران والسعودية؛ إذ متكنت الدوحة من سد
الفجوة ،داخل الخليج وخارجه ،يف الرشق األوسط الذي يزداد اشتعالً
بالنزاعات( .((2ويشري بركات إىل أن عالقات قطر مع مجموعة متضادة
من الدول والجهات الفاعلة ،مثل الواليات املتحدة األمريكية وإيران
وإرسائيل وحزب الله وحامس ونظام الرئيس السوداين عمر البشري
( )2019-1989يف السودان ،خلقت انطبا ًعا بأن الدوحة سعت للوقوف
فوق الخالف السيايس التقليدي وترسيخ نفسها بصفتها نو ًعا مختلفًا
من الفاعلني الدوليني .فعىل سبيل املثال كانت عالقات قطر معتدلة
15 Abdulaziz Al Horr et al., "Qatar's Global-Local Nexus: From Soft to
Nested Power?" in: M. Evren Tok, Lolwah Alkhater & Leslie A. Pal (eds.),
Policy-Making in a Transformative State (London: Palgrave Macmillan,
2016), pp. 347-365.
"16 Barakat, "The Qatari Spring.
17 Ibid.
"18 "Qatar's Foreign Policy.
"19 Barakat, "The Qatari Spring.
20
Anders Gulbrandsen, "Bridging the Gulf: Qatari Business
Diplomacy and Conflict Mediation," Master Dissertation, Georgetown
University, Washington, DC, 2010, pp. 26-32, accessed on 17/8/2021, at:
https://bit.ly/3gjWFe7
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مع الفصائل املختلفة يف لبنان ،ومن ث ّم كان يُنظر إىل قطر عىل أنها
الوسيط األمثل لحل األزمة اللبنانية عام  ،2008مقارن ًة بالدول األخرى
باملنطقة( .((2كام يجادل البعض بأنه من التناقض أن توقع الدوحة عىل
عدد كبري من االتفاقيات والتبادالت العسكرية الودية مع إيران أثناء
استضافتها القاعدة العسكرية األمريكية يف العديد .لك ّن سياسة الباب
املفتوح التي انتهجتها قطر تجاه طهران ،بالحفاظ عىل عالقات تعاون
قامئة عىل املصالح االقتصادية واالسرتاتيجية املتبادلة مع الحكومة
اإليرانية ،ساهمت يف تقليل التوترات اإلقليمية عرب مواصلة القادة
القطريني الحوار مع إيران واملساعدة يف تحقيق التوازن بني املصالح
اإليرانية واألمريكية املتنافسة(((2؛ إذ وفر ذلك لقطر استقاللية معقولة
يف سياساتها الخارجية(.((2

وقد تُفرس أيضً ا رغبة قطر يف االنخراط يف الوساطة الدولية بعدة
أسباب منها زيادة التأثري ،واكتساب القيمة والسمعة ،وأن تصبح الع ًبا
بارزًا يف مجال الوساطة عىل الساحة الدولية ،وفتح قنوات االتصال،
إضافة إىل تعزيز العالمة البارزة للدولة وبناء صورة دولية بصفتها
وسيطًا محاي ًدا ونزي ًها( .((2ويرى روسالن مينيش أن جهود الوساطة
القطرية تهدف أيضً ا إىل صون األمن يف الجوانب املالية واالقتصادية
للدولة ،فعىل سبيل املثال استثمرت دولة قطر بعد وساطة دارفور
"21 Barakat, "The Qatari Spring.
22 Bernd Kaussler, "Tracing Qatar's Foreign Policy Trajectory and
Its Impact on Regional Security," Research Paper, Arab Center for
Research and Policy Studies (September 2015), accessed on 17/8/2021, at:
https://bit.ly/3x2Rh4R
23 Gulbrandsen.
24 Esra Cavusoglu, "From Rise to Crisis: The Qatari Leadership," Turkish
Journal of Middle Eastern Studies, vol. 7, no. 1 (2020), accessed on 17/8/2021,
"at: https://bit.ly/3x5u3uZ; Barakat, "Qatari Mediation.
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بامتالك األرايض الزراعية لتحقيق برنامج األمن الغذايئ الوطني لدولة
قطر ،وبذلك تسعى الكتساب القوة الناعمة التي تساهم يف تقوية
رشعيتها ومكانتها( .((2كام يجادل العديد من املؤلفني أن مبادرات
الوساطة والسياسة الخارجية القطرية ودوافعها صممت عم ًدا لوضع
قطر عىل الخريطة العاملية( .((2ويبدو أن اتّباع نهج الوسيط املحايد
ضمن سياسة قطر الخارجية قد آىت مثاره إىل حد بعيد ،فيام يتعلق
بأمن قطر خاصة أثناء فرض الحصار الجائر.

وتحالفات اسرتاتيجية ورشاكات دولية وإقليمية .فالدبلوماسية القطرية
تعمل عىل حشد الدعم الدويل والتوافق اإلقليمي ،لحل هذه األزمات،
وإيجاد الضامنات الالزمة لتنفيذ اتفاقيات السالم واستدامتها(.((2

ً
ثالثا :المبادئ األساسية للوساطة
القطرية
تؤكد قطر أنه غالبًا ما يجري حل الرصاعات والنزاعات من خالل
جهود متعددة األطراف ،تدعم تحقيق األمن والعدالة واملصالحة عىل
نح ٍو مستدام كالقوة الناعمة ،والتنمية اإلنسانية والبرشية ،واإلنعاش
االقتصادي ،وااللتزام برسية املفاوضات ومببادئ القانون الدويل ،أثناء
عملية الوساطة واملفاوضات.

 .1القوة الناعمة
برزت سياسات قطر بوصفها مثالً ناج ًحا للقوة الناعمة التي متارسها
الدول الصغرية للتأثري يف السياسة الدولية ،بينام ميكن تفسري القوة
الدولية لقطر بأنها "قوة متداخلة" أي مزيج من القوتني الصلبة والناعمة
التي توضح قدرة الدولة عىل استخدام العديد من األدوات واملوارد عىل
املستويات املحلية واإلقليمية والدولية بهدف االستفادة منها لتحقيق
التأثري املطلوب .وفيام يتعلق بالوساطة القطرية ،سمح كل ما سبق
لدولة قطر وللمفاوضني القطريني بأن يتحلوا باملرونة الالزمة والقدرة
عىل التواصل مع أطراف الرصاع كافة ،من خالل دبلوماسية تسعى
للمحافظة عىل مسافة متساوية من الجميع مع فهم ملحوظ للحساسية
الثقافية ألطراف الرصاع املختلفة( .((2واعتمدت الدوحة نو ًعا آخر من
األسلوب الناعم ،يتمثّل يف العمل عىل تحقيق التوافق اإلقليمي والدويل
حول هذه النزاعات ،وذلك من خالل العمل ضمن سياسات شاملة
25 Ruslan Minich, "Conflict Mediation: The Qatari Experience," Historia
i Polityka, vol. 21, no. 14 (2015), pp. 121-133.
26
Stig Jarle Hansen (ed.), "Religion, Prestige and Windows of
"Opportunity? (Qatari Peace-Making and Foreign Policy Engagement),
Noragric Working Paper, no. 48, Department of International Environment
and Development Studies NORAGRIC (October 2013), accessed on
17/8/2021, at: https://bit.ly/2OXdU9A
 27الجمهورية الرتكية ،منظمة التعاون اإلسالمي ،تقرير موجز للمؤمتر الثالث للدول
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي حول الوساطة ،2019/11/1 ،شوهد يف ،2021/8/17
يفhttps://bit.ly/3x0yAxn :

وفيام يتعلق بتأثري القوة الناعمة القطرية يف مساعي الوساطة
القطرية ،تجدر اإلشارة إىل أن أهم أمناطها متثلت يف قناة الجزيرة
وخطوط الطريان القطرية واملبادرات اإلنسانية القطرية واالستثامرات
الخارجية والتجارة والتحالفات والرشاكات الدولية .كام أن الرشاكات
يف مجال الطاقة مع العديد من الدول خلقت أوجه ترابط منحت
رئيسا للحفاظ عىل استقرار قطر
الجهات الخارجية الفاعلة سب ًبا ً
وأمنها؛ ما سهل عىل الدوحة مامرسة دورها بوصفها وسيطًا ،عىل
الرغم من التحديات التي مرت بها .ويضاف إىل هذه الرشاكات
السياسة الخارجية املبنية عىل التعاون املتبادل ،وإقامة التوازن بني
العالقات املتنافسة إقليم ًيا ودول ًيا ،والعمل بكل حيادية واستقاللية
وفق أحكام القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
لقد مكّن جميع ما سبق قطر من االنخراط يف مهامت الوساطة يف
العديد من امللفات باملنطقة؛ إذ تعتمد الدوحة يف وساطتها عىل اإلقناع،
وال تلجأ إىل استغالل الوضع السيايس أو االقتصادي أو االجتامعي الهش
يف مناطق الرصاع .كام تأخذ وساطتها يف االعتبار الظروف السياسية
واالجتامعية واالقتصادية والدينية والثقافية لألطراف؛ إذ تهدف هذه
الجهود إىل تسوية الرصاع وليس إدارته ،من دون فرض أي إمالءات
فضل عن االستثامر يف مشاريع التنمية املستدامة
عىل طرف ما( .((2هذا ً
28
29

"سعادة السفري الدكتور مطلق بن ماجد القحطاين يحارض".
املرجع نفسه.
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وبرامج إعادة اإلعامر يف مناطق النزاع .فأسفر اتباع هذا النهج عن
نتائج مميزة ،منحت قطر ثقة املجتمع الدويل بصفتها وسيطًا موثوقًا به،
أهلها للحصول عىل املرتبة األوىل يف مؤرش السالم العاملي عىل منطقة
الرشق األوسط واملرتبة السابعة والعرشين عىل مستوى العامل(.((3

 .2الدبلوماسية اإلنسانية والتنموية
متيزت قطر ،كام أسلفنا ،بقدرتها عىل الربط بني الوساطة والعمل
اإلنساين والتنمية املستدامة والدبلوماسية اإلنسانية؛ فساعدتها
إمكانياتها االقتصادية واملالية عىل تحمل نفقات عمليات الوساطة
والسالم والتنمية ،وتوفري الضامنات الالزمة لتنفيذ اتفاقات السالم التي
يتم التوصل إليها مع أطراف الرصاع .ففي بعض األحيان ،مل ِ
تكتف قطر
بدور الوساطة لتسوية النزاعات فحسب ،بل امتد عملها لتنفيذ برامج
تنموية مصاحبة التفاقيات السالم .وخري دليل عىل ذلك ما قامت
به بعد اعتامد "وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور" عام  2011التي
وجدت ترحيبًا دوليًا واس ًعا(((3؛ إذ واصلت الدوحة جهودها اإلنسانية
والتنموية بتنفيذ العديد من الربامج التنموية عىل األرض السودانية
لحصد مثار هذا النجاح .ومل تقترص الربامج التنموية عىل دارفور ،بل
أ ّدت قطر أيضً ا الدور نفسه يف العديد من مناطق النزاع يف لبنان
وفلسطني .فعىل سبيل املثال متلك الدوحة تجربة طويلة يف فلسطني؛
ذلك أنها ساهمت عدة مرات يف تخفيف حدة الرصاع بني الفلسطينيني
وإرسائيل ،وال سيام يف قطاع غزة مع التعبري عن االستعداد الكامل
ملواصلة مسريتها يف تحقيق الوفاق الفلسطيني  -الفلسطيني من أجل
الوصول إىل اتفاق مصالحة شامل بينهم لتوحيد الصف الفلسطيني
يف الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،والذي تأمل أن يتم من خالل
العودة إىل حدود  1967وحل الدولتني والقدس الرشقية عاصمة لدولة
فلسطني مع حق العودة لالجئني الفلسطينيني(.((3
كام تدرس الدوحة مع رشكائها الدوليني تنفيذ مشاريع تنموية
واجتامعية يف أفغانستان لدعم عملية السالم الداخلية بحسب
األولويات املحلية ،عند االنتهاء من عملية السالم والتوصل التفاق
بني الفرقاء األفغان.
30
Institute for Economics and Peace (IEP), Global Peace Index
2020, Measuring Peace in a Complex World, International Reports no. 21
(January 2021), accessed on 17/8/2021, at: https://bit.ly/3wZptx6
"31 Barakat, "The Qatari Spring.
 32دولة قطر ،وزارة الخارجية" ،السفري العامدي يعلن نجاح جهود دولة قطر
يف التوصل التفاق تهدئة يف قطاع غــزة" ،2020/8/31 ،شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/3x2hj73؛ "فتح وحامس توقعان إعالن الدوحة "،الجزيرة نت،2021/2/6 ،
شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3zvqD4U :

وفيام يتعلق بدعم جهود السالم والوساطة والتنمية املستدامة يف
الدول التي تعاين الرصاعات ،فلدى قطر نهج واضح من عدة نوا ٍح.
فمن ناحية التعليم ،يظهر دور مؤسسة التعليم فوق الجميع تحت
رعاية سمو الشيخة موزا املسند ،واملعنية بالدفاع عن الحق يف
التعليم ،وال سيام يف مناطق النزاع بهدف التعايف من األعامل العدائية
وتعزيز االستقرار والتنمية؛ فقد تم تصميم برنامج معني بحامية
الحق يف التعليم يف ظل النزاعات وانعدام األمن .وتعمل املؤسسة
مع رشكاء كاألمم املتحدة وغريها من املؤسسات األكادميية العاملية
والهيئات الحكومية وغري الحكومية؛ وقد نتج من ذلك التحالف أن
تم يف عام  2018التصديق عىل إعالن املدارس اآلمنة مع عدد من
الدول ،بهدف رفع الوعي والتأثري يف السياسات الدولية التخاذ بعض
الخطوات امللموسة لتقديم أفضل وسائل الحامية للطالب واملعلمني
يف ظل النزاعات(.((3

 .3سرية المفاوضات
رسية املفاوضات من املبادئ األساسية األخرى التي تعتمد عليها
تعترب ّ
رئيسا يف
رصا ً
قطر يف وساطتها ومساعيها الحميدة .فالرسية تع ّد عن ً
املفاوضات؛ لعدة أسباب ،من أهمها عدم انكشاف املوقف التفاويض
ألي طرف ،والذي قد يضعه يف موقف سيايس حرج ويضعف من
موقفه التفاويض ،ما قد يؤدي إىل انهيار العملية التفاوضية أو فشلها.
ويصعب عىل الوسيط التحكم يف منع ترسيب املفاوضات أو انتهاك
أحد أطراف النزاع مبدأ الرسية أو التحكم يف تجاوزاتهم تجاه العملية
التفاوضية .ولكن من املهم أن ال يكون للوسيط أي دور يف ترسيب
مثل هذه املعلومات؛ فعدم الحفاظ عىل رسية املفاوضات يضعف
 33دولة قطر ،وزارة الخارجية" ،دولة قطر تجدد حرصها عىل حامية األطفال يف النزاعات
املسلحة" ،2018/7/11 ،شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3iPyVho :
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صدقية الوسيط .فقد أشار ديفيد هوفامن إىل رضورة الحفاظ عىل
الرسية ،وهي تقوم عىل أمرين :األول ،الحفاظ عىل رسية عملية
الوساطة تجاه األطـراف خارج الوساطة .والثاين ،عندما يجتمع
الوسيط عىل انفراد مع أحد الطرفني يف سلسلة الجلسات الخاصة،
فإنه يكون محل ثقة عالية لديهام .وبذلك ،يفرتض الحفاظ عىل رسية
كل ما يقال يف الجلسة ،حتى إن كان ثني الحقيقة سيعزز قضية
التسوية ،مبعنى آخر يجب أن يتجنب الوسيط إجراء العملية بطريقة
قد ترض باملشاركني أو تزيد النزاع سو ًءا أو بطريقة قد تؤجج عداء
األطراف بعضها تجاه بعض(.((3
أشار جيمس وال وتيمويث ُدن إىل أنه عىل الرغم من بذل املشاركني
يف الوساطة أقىص جهدهم للحفاظ عىل الرسية ،فإن الوساطة قد ال
تكون دامئًا كذلك؛ لهذا قد يحجب املتنازعون أحيانًا بعض املعلومات
خوفًا من استخدامها الحقًا ضدهم( .((3ويشري إبراهيم العناين إىل
أن حرية اختيار أطراف النزاع للوسيط ،والحفاظ عىل رسية النزاع،
قد يساهامن يف حث الطرفني لتقديم تنازالت متبادلة يف مواقفهام
حتى يصال إىل نقطة التقاء وتسوية توافقية تريض جميع األطراف(.((3
وبناء عليه ،يفرتض أن تبدي األطراف املتنازعة حسن النية واملرونة
والتعاون إلنجاح الوساطة ،ويتطلب ذلك الثقة يف قدرة الوسيط
املختار وخربته ونزاهته ومهارته .ومن هذا املنطلق يتضح أن الدور
الذي مارسته قطر بالحفاظ عىل رسية وساطتها بني األطراف املتنازعة
يف الدول املعنية أكسبها هذه الصدقية.
ومن ناحية أخرى ،فإن الضغط اإلعالمي عىل طريف النزاع لتقديم
ترصيحات فيام يتعلق بالعملية التفاوضية ،وال سيام عندما يستدعي
األمر وقف العمليات القتالية أو خفض تصعيد حدة العنف ،قد
يؤدي إىل أن يخلط الطرفان بني ما ميكن الترصيح به وما ال ميكن
الترصيح به ،والذي قد يعترب ترسيبًا لرسية العملية التفاوضية .ومن
ث ّم ،قد تفشل العملية التفاوضية ويلقى اللوم عىل طريف النزاع
لعدم تحقيق التقدم املطلوب .ويف جميع األحوال ،يفرتض أن يتحىل
الوسيط باملهنية والكفاءة العالية يف معرفة كيفية التعامل مع وسائل
اإلعالم ،ووضع خطة وآلية مشرتكة مع طريف املفاوضات للعمل بهذه
الكيفية .فعىل سبيل املثال ،تدخل الوسطاء القطريون يف الكثري من
النزاعات واملفاوضات من دون اإلعالن عنها بصفة مبارشة أو غري
34 David A. Hoffman, "Ten Principles of Mediation Ethics," Alternatives
to the High Cost of Litigation, vol. 18, no. 8 (September 2000), pp. 147–169.
35 James A. Wall & Timothy C. Dunne, "Mediation Research: A Current
Review," Negotiation Journal, vol. 28, no. 2 (April 2012), pp. 217-244.
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مبارشة ،كالحالة يف غامبيا يف عام  ،2017ويف ميامنار يف عام  ،2018ويف
منطقة آسيا الوسطى يف عام  ،2019ويف الخالف الرتيك – اليوناين يف
عام  .2020فعىل الرغم من أن الدوحة هي عاصمة اإلعالم املريئ من
خالل قناة الجزيرة ،مل ِ
تعط قطر أي تفاصيل عن كل هذه املساعي
وغريها من الجهود واملبادرات التي تعكف عليها وتجري إدارتها
بهدوء وخلف الكواليس بعي ًدا عن الدعاية اإلعالمية(.((3
يعزز ذلك مكانة قطر بوصفها وسيطًا نزي ًها ومحاي ًدا ،ميكن الوثوق
به أو اللجوء إليه أو القبول بدعوته للتوسط .ومن ث ّم يع ّد هذا البعد
مهم ،يجب ترسيخه
واالنطباع العام عن دور قطر وتُعد وساطتها أم ًرا ً
واملحافظة عليه بشتى الوسائل ،لتحقيق أكرب قدر من النتائج املرجوة
منه عىل املديني املتوسط والبعيد.

 .4االلتزام بقواعد القانون الدولي
تلتزم دولة قطر بتطبيق مبدأ االلتزام بقواعد القانون الدويل عندما
تقوم بالتيسري أو التوسط بني الفرقاء وأطراف النزاع؛ إذ تراعي اإلطار
الذي تنشئه قواعد القانون الدويل التي تحكم الوضع املعني ،وأهمها
اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين ،والقانون الدويل لحقوق اإلنسان
والالجئني ،والقانون الدويل الجنايئ .ويسهم االتساق مع القانون
الدويل يف تعزيز مرشوعية العملية واستدامة اتفاق السالم ،ويساعد
كذلك يف تعبئة الدعم الدويل لتنفيذ اتفاق السالم.
وتنص املادة ( )4من اتفاقية الهاي لتسوية املنازعات الدولية( ((3عىل
أن مهمة الوسيط تتمحور حول تهدئة مشاعر االستياء ،والتوفيق بني
االدعاءات املتضادة بني املتنازعني ،بينام تنص املادة ( )5عىل أن مهامت
الوسيط تنتهي حني يعلن أحد أطراف النزاع أو الوسيط نفسه بأن
وساطته ومقرتحاته للتوفيق بني األطراف مل تلق القبول .ومن ث ّم،
تتحىل السياسة القطرية يف الوساطة بالوضوح واإلعراب عن سياساتها
وسيطًا وفق القبول الرصيح من طريف املفاوضات يف التوسط؛ ذلك أن
قطر ال تسعى لفرض إرادتها عىل الفرقاء وتلتزم بقواعد القانون الدويل،
وتعمل عىل وضع خيارات أخرى إلنهاء املفاوضات من خالل دعوة
الفرقاء إىل إحالة نزاعهم ،وال سيام عندما يغلب عليه الطابع الفني ،إىل
التحكيم أو القضاء الدويل وتسويته وفق أحكام القانون الدويل.
وتقوم الدوحة عاد ًة بتوثيق مخرجات وساطتها ،من خالل إحالة
اتفاقيات السالم أو مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها إىل
" 37سعادة السفري الدكتور مطلق بن ماجد القحطاين يحارض".
38
"Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between
States," United Nation Digital Library (1992), accessed on 17/8/2021, at:
https://bit.ly/3x5P6w7
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مجلس األمن بغية إصدارها كوثيقة رسمية من وثائق األمم املتحدة،
وبالنتيجة تضفي عليها الرشعية والقانونية الكاملة .كام تجدر اإلشارة
إىل أن دور الوسيط يتطور أثناء عملية الوساطة أو املفاوضات؛ فهو
ينتقل من مستضيف للمفاوضات إىل مسهل ثم إىل وسيط ويف بعض
األحيان إىل ُمحكّم .ويف هذا السياق ،تجدر اإلشارة إىل أن أهداف
التيسري والوساطة تعترب متشابهة إىل حد ما ،ولكن يكمن االختالف
امليس يف مساعدة مجموعة
يف أدوارهاً .
فضل عن ذلك ،يتمثل دور ّ
متنازعة عىل اتخاذ قرار وهدف مشرتك ،من خالل تسهيل وتحفيز
املناقشة املثمرة ملشكلة اسرتاتيجية بني األطراف املتنازعة والعمل
عىل أن تكون املناقشات بناءة قدر اإلمكان ،ملحاولة تحقيق تفاهامت
أفضل وتقريب وجهات النظر لتجنب املزيد من النزاعات املستقبلية،
فإن دور الوسيط يتمثل يف مساعدة األطراف املتنازعة للتوصل إىل
حل طوعي للنزاع ،من خالل الرتكيز عىل املصالح والخيارات العملية
والقانونية( .((3فمدى االلتزام مبخرجات املفاوضات يقع عىل عاتق
األطراف املتنازعة وحدها؛ إذ تشري املادة ( )6من اتفاقية الهاي لعام
 ((4(1907إىل أن غاية الوساطة هي تقديم النصح من دون فرض أي
قوة ملزمة عىل الطرفني ،ومن ث ّم يجب أن تلتزم األطراف بتنفيذ ما تم
االتفاق عليه .ذلك أ ّن دوافع املتنازعني ومدى استعدادهم والتزامهم
للتوصل إىل تسوية تؤثر كث ًريا يف نتائج الوساطة؛ فكلام زاد استعداد
املتنازعني لتسوية النزاع ،زادت احتاملية نجاح الوساطة وفاعليتها(.((4

رابعا :دراسات حالة من الوساطات
ً
القطرية السابقة :التحديات وآليات الحل
تواجه العديد من الدول العربية رصاعات داخلية معقدة وحقيقية،
وبذلك سيتناول هذا الجزء بالتحليل أهم حاالت الـراع التي
توسطت بها قطر ،وآليات فض النزاع التي جرى التعامل بها يف عدة
دول منها :اليمن ،ولبنان ،والسودان ،وأفغانستان ،وإرترييا وجيبويت.

 .1اليمن
اندلعت حرب متقطعة تسمى "الحروب الست" يف محافظة صعدة
شامل اليمن ،ويف املناطق املجاورة منذ عام 2004؛ فقد بدأ الرصاع
بني الحكومة اليمنية وجامعة الحويث بعد مقتل  3جنود يف مواجهة
39 Jacob Bercovitch & Su-Mi Lee, "Mediating International Conflicts:
Examining the Effectiveness of Directive Strategies," The International Journal
of Peace Studies (2013), accessed on 17/8/2021, at: https://bit.ly/3gjjQ8c
 40البنود  6-4من اتفاقية الهاي للتسوية السلمية للخالفات الدولية ،يُنظر:
""Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States.
41 Bercovitch & Lee.
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مع أنصار "منتدى الشباب املؤمن" ،حينها أصدرت الحكومة قرا ًرا
بالقبض عىل رئيسها ،حسني الحويث ،ومن ث ّم أحاطت املنطقة التي
تحصن بها ،واندلع بها القتال حتى متكنت القوات الحكومية من قتله
مع عدد من أنصاره .ويف عام  2005اندلع الرصاع مجد ًدا ،ثم اشتد
بني رجال القبائل املوالية للحكومة ضد املسلحني القبليني الحوثيني،
وامتد القتال إىل خارج صعدة حتى وصل يف عام  2008إىل ضواحي
العاصمة صنعاء .فجذور الرصاع اليمني تتجسد يف تركيبة النظام
االجتامعي القائم عىل البعد القبيل ،والذي بدورة أثر يف الحالة
السياسية واألمنية يف اليمن(.((4
بدأت الجهود القطرية يف إيجاد حل للخالف بني حكومة الرئيس
اليمني عيل عبد الله صالح ( )2012-1990وجامعة الحوثيني يف عام
 ،2007أي بعد أكرث من ثالث سنوات من اندالع القتال بني الجانبني
يف عام  .2004وقد أسفرت تلك الجهود عن التوصل إىل إعالن وقف
إطالق النار بني الجانبني يف  16حزيران /يونيو  ،2007وتم التوقيع
عىل اتفاق السالم بينهام يف الدوحة يف  2شباط /فرباير .((4(2008
ولكن عملت بعض القوى ضمن طريف النزاع لصالح بعض دول
الجوار ليك تراكم مكاسبها ،وبالنتيجة سعت إلفشال الجهود القطرية
ألهداف قد تكون شخصية؛ ما تسبب يف استئناف القتال بني الجانبني
حتى نهاية عام  .2009وعىل الرغم من انتهاء دور الدوحة يف اليمن،
فإنها حاولت البناء مرة أخرى عىل ما تم إنجازه واستأنفت جهود
وساطتها مجد ًدا يف صيف  .2010وبالفعل ،كُلّلت تلك الجهود مرة
أخرى بالنجاح يف نهاية آب /أغسطس  2010بتوقيع الطرفني عىل
ٍ
اتفاق بتجديد التزامهام بهدن ٍة
ووقف للعمليات القتالية( ،((4إال أنه
يف الشهر نفسه وبالتزامن مع الجهود القطرية ،أعلنت السعودية
تعهدها باستثامر ما يقارب مليار دوالر يف املناطق التي ترضرت
بسبب الحرب بني الحكومة وجامعة الحوثيني( .((4وبحسب املراقبني،
كان لهذا اإلعالن السعودي تأثري سلبي يف الوساطة القطرية ،نتج
منه تغري يف املوقف اليمني من خالل إضافة نقطة سادسة جديدة
إىل النقاط الخمس املتفق عليها مسبقًا ،وهي العالقة بني السعودية
واليمن ،أو مبعنى آخر أن يكون للسعودية حق نقض االتفاق من
" 42حروب الحوثيني الست ..رؤية تاريخية" ،الجزيرة نت ،2009/10/21 ،شوهد يف
 ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3iPgrxG :
" 43اتفاق أويل بني اليمن والحوثيني" ،الجزيرة نت ،2010/8/26 ،شوهد يف ،2021/8/17
يفhttps://bit.ly/3zvuIGg :
44 Lucas Winter, "Conflict in Yemen: Simple People, Complicated
Circumstances," Middle East Policy, vol. 18, no. 1 (Spring 2011).
45 Ginny Hill & Gerd Nonneman, "Yemen, Saudi Arabia and the Gulf
States: Elite Politics, Street Protests and Regional Diplomacy," Briefing Paper,
Chatham House (May 2011), accessed on 17/8/2021, at: https://bit.ly/371T8ew

تاسارد
سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات

عدمه .فبغض النظر عام سيقوم به طرفا النزاع يف مرحلة التنفيذ،
سواء يف الرتاجع عام تم االتفاق عليه أو بتأثري من دول الجوار يف
قرار االتفاق ،يعترب توقيع اتفاق السالم يف حد ذاته إنجازًا ونجا ًحا
للوساطة القطرية(.((4
وبذلك توقفت جهود الوساطة القطرية عند هذا الحد ،ودخل اليمن
يف نفق ثورات الربيع العريب عام  ،2011ودعم الحوثيون الثورة
اليمنية حتى سيطروا عىل صنعاء يف أيلول /سبتمرب  .2014ويف عام
 ،2015فرضت اإلقامة الجربية عىل الرئيس اليمني ،عبد ربه منصور
هادي ( ،)-2015وف ّر بعدها إىل عدن ومنها إىل الرياض .وتال ذلك
فرض مجلس األمن ووزارة الخزانة األمريكية عقوبات عىل الرئيس
اليمني السابق ،عيل عبد الله صالح ،وكبار قادة الحوثيني بسبب
عرقلتهم املرحلة االنتقالية التي شهدها اليمن( .((4ويف العام نفسه
وتحدي ًدا ،مع نهاية آذار /مارس  ،2015أعلنت السعودية بدء عملية
"عاصفة الحزم" "الستعادة الرشعية" ،وما زالت رحى الحرب مستمرة
يف اليمن ،وقد أصبحت أكرب كارثة إنسانية بحسب تقديرات األمم
املتحدة؛ إذ تجاوزت حدود الدولة اليمنية ،وأصبحت اليوم خط ًرا
حقيقيًا عىل أمن املنطقة وسالمتها( .((4ومن املهم أن تكون هناك
مبادرة لفتح قنوات اتصال بني السعودية وإيران؛ إليجاد حل لهذه
األزمة من ناحية سياسية بدعم من املجتمع الدويل.

 .2لبنان
تحول لبنان إلـى ساحة مكشوفة للرصاع اإلقليمي والدويل ،وقد بلغ
األمر ذروته يف  2كانون األول /ديسمرب  ،2004حينام تبنى مجلس
األمن القرار رقم  ،)2004( 1559والذي مبوجبة دعا إىل إجراء انتخابات
الرئاسة اللبنانية بصفة حرة وعادلة مع انسحاب جميع القوات
األجنبية من لبنان(((4؛ ومن ث ّم أنهى ذلك القرار الوصاية السورية عىل
لبنان .ويف  14شباط /فرباير  ،2005اغتيل رئيس الحكومة اللبنانية
رفيق الحريري الذي توىل رئاسة الحكومة خالل سنوات ()1998-1992
و()2004-2000؛ ما أدى إىل تبني مجلس األمن بعدها بشهرين القرار
رقم  ،)2005( 1595والذي مبوجبة تم إرسال فريق تحقيق دويل من
" 46سعادة السفري الدكتور مطلق بن ماجد القحطاين يحارض".
" 47مجلس األمن يفرض عقوبات عىل الرئيس اليمني السابق عيل عبد الله صالح وقياديني
حوثيني" ،فرانس  ،2014/11/8 ،24شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3zAFUlg :
48 United Nations Children's Fund (UNICEF), "Yemen Crisis," accessed
on 17/8/2021, at: https://uni.cf/3yccGJe
49 United Nations, Security Council, Resolution 1559 (2004), Adopted by
the Security Council at its 5028th meeting, on 2 September 2004, accessed on
17/8/2021, at: https://bit.ly/3i5X04q
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املحكمة الجنائية الدولية للتحقيق يف االغتيال( .((5ق ّدم الفريق بقيادة
القايض األملاين ديتليف ميليس  Detlev Mehlisنتائجه األولية ملجلس
األمن يف  20ترشين األول /أكتوبر؛ فأشار التقرير إىل تورط مسؤولني
سوريني ولبنانيني يف االغتيال .ومع دخول قطر مجلس األمن عض ًوا
غري دائم يف كانون الثاين /يناير ُ ،2006استبدل ميليس باملدعي العام
البلجييك سريج برامريتس  .Serge Brammertzوبعدها بعدة أشهر،
شنت إرسائيل حربها عىل لبنان يف صيف عام  ،2006وأ ّدت قطر دو ًرا
رئيسا لوقف تلك الحرب ،من خالل التفاوض مع الواليات املتحدة
ً
وفرنسا واألطراف اللبنانية األخرى .فبذلت الدوحة جهو ًدا حثيثة من
خالل قيادتها ودبلوماسيتها مع األطراف اللبنانية كافة ،وبعض القوى
اإلقليمية والدولية األخرى للتوصل إىل اعتامد قرار مجلس األمن رقم
 ،)2006( 1701والذي مبوجبه أوقفت الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان(.((5
وبعدما اتفقت الحكومة اللبنانية واألمم املتحدة عىل إنشاء محكمة
خاصة يف لبنان عام  ،2007أحيلت االتفاقية إىل مجلس النواب اللبناين
للتصديق عليها ،إال أن رئيس مجلس النواب اللبناين نبيه بري رفض
دعوة املجلس إىل التصويت عليها ،وبنا ًء عىل طلب أغلب أعضاء
املجلس ورئيس الوزراء ،أحيل املوضوع مرة أخرى إىل مجلس األمن،
والذي بدوره اعتمد االتفاق مبوجب القرار رقم  ،)2007( 1757ومن
ث ّم أُنشئت املحكمة الخاصة بلبنان .ومع انتهاء متديد والية الرئيس
اللبناين إميل لحود ( )2007-1998يف ترشين الثاين /نوفمرب ،2007
والتي كانت السبب يف األزمة التي بدأت عام  ،((5(2004دخل لبنان يف
حالة من الفراغ الرئايس مع عجز الفرقاء اللبنانيني عن انتخاب رئيس
جديد ،وبلغ التوتر ذروته يف أيار /مايو بني معسكري  8و 14آذار(.((5
استمرت حالة االحتقان السيايس واالعتصام والفراغ الرئايس واألزمة
الحكومية يف لبنان من دون حل؛ فعىل الرغم من محاوالت بعض
الجهات العربية واإلقليمية والدولية إلقناع الفرقاء اللبنانيني بالجلوس
إىل طاولة الحوار ،فإن كل تلك الجهود مل يحالفها الحظ .وبذلك وبعد
مشاورات حثيثة مع األطراف الدولية واإلقليمية األخرى ،دخلت
الدوحة بثقلها السيايس يف مبادرة بدعوة األطراف اللبنانية كافة لعقد
 50األمم املتحدة ،مجلس األمن ،القرار  )2005( 1595الذي اتخــذه مجلــس األمــن
يف جلســته  ،5160املعقــودة يف  7نيســان /أبريــل  ،2005شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/3ry6Gbb
51 United Nations, Security Council, Resolution 1701 (2006), Adopted by
the Security Council at its 5511th meeting, on 11 August 2006, accessed on
17/8/2021, at: https://bit.ly/3x5vcBm
" 52إميل لحود" ،الجزيرة نت ،2011/5/10 ،شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3i4s6JF :
 53زياد ماجد" ،االستنزاف القاتل :آفاق حزب الله يف املستنقع السوري" ،ورقات
تحليلية ،مركز الجزيرة للدراسات ،2015/6/11 ،شوهد يف ،2021/8/17 :يف:
https://bit.ly/3BHoNzN
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مؤمتر للحوار الوطني يف الدوحة خالل الفرتة  21-16أيار /مايو ،2008
مبشاركة أعضاء لجنة جامعة الدول العربية وأمينها العام بحكم
العالقات القطرية مع األطراف اللبنانية كافة ،وال سيام خالل حرب
لبنان ،إضافة إىل عالقة الدوحة مع طهران ودمشق اللتني كان لهام
ثقل سيايس يف الشأن اللبناين .وبعد مشاورات ومفاوضات مضنية
وحثيثة ،اتفق يف نهاية املطاف الفرقاء اللبنانيون عىل انتخاب رئيس
جديد ،وإق ـرار قانون االنتخاب ،وتشكيل حكومة جديدة .فقد
رحب اللبنانيون والكثري من القوى اإلقليمية والدولية ،ومنها إيران
والواليات املتحدة ،بهذا االتفاق الذي وظفت فيه قطر إمكانياتها
السياسية واالقتصادية وعالقاتها اإلقليمية والدولية لحل تلك األزمة.
وبذلك تم طي شهور من االحتقان السيايس يف لبنان ،وتجنب اندالع
حرب أهلية كادت أن تقع.
كام زار الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين أحياء بريوت التي يسيطر
عليها حزب الله واملناطق املترضرة يف جنوب لبنان بعد حرب ،2006
وخصص نحو  300مليون دوالر أمرييك يف مشاريع إعادة اإلعامر
القطرية إلصالح وإعادة بناء املنازل واملرافق املترضرة .وال شك يف
أن الدعم املادي واملعنوي القطري للبنان عىل مر تلك السنوات،
وال سيام بعد هذه الحرب ،ساهم يف القبول بدولة قطر وسيطًا
محاي ًدا يسعى إلنهاء األزمات السياسية التي كانت تعصف بلبنان(.((5
فمن املهم العمل عىل إعادة االستقرار وإنهاء حالة االستقطاب
وسياسة املحاور يف املنطقة .ولعل تسوية الرصاع اإلقليمي بني طهران
والرياض ستكون له آثار إيجابية يف استقرار لبنان واملنطقة .ونرى،
اليوم وبعد أكرث من ثالثة عرش عا ًما تقريبًا ،تكرار حالة االحتقان
السيايس السابقة يف لبنان ،ولكن يف ظل ظروف وسياقات إقليمية
وسياسية مختلفة ،ومع ذلك ما زالت الدوحة تدعو جميع األطراف
اللبنانية إىل تغليب املصلحة الوطنية ،والتعجيل بتشكيل الحكومة،
مؤكد ًة أنها ستدعم رأب الصدع بني األطراف السياسية كافة ،متهي ًدا
لفتح الباب أمام مساهامت إعادة اإلعامر واملساعدات االقتصادية
لحل األزمة الراهنة يف لبنان(.((5

 .3السودان
يعتقد البعض أن الدور القطري يف التوسط لحل النزاع القائم يف
السودان ،وتحدي ًدا يف إقليم دارفور ،بدأ يف عام  ،((5(2008بينام بدأ هذا
54 Barakat, "Qatari Mediation," p. 58.
" 55مصادر خاصة للجزيرة نت :وزير الخارجية القطري التقى باسيل وهاتف الحريري
إليجاد توافق لبناين" ،الجزيرة نت ،2021/2/10 ،شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/3i4tqMD
56 Kamrava.
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الدور يتشكل منذ عام  ،2006أي منذ دخول دولة قطر يف مجلس األمن
عض ًوا غري دائم .وعىل الرغم من العالقة الشعبية القطرية  -السودانية
الحميمة ،منذ استقالل قطر يف عام  ،((5(1971فإن هذه الجهود ظهرت
رسم ًيا وللعلن يف عام  ،2008أي بعد بعض املحاوالت للتوصل إىل
اتفاق يف أديس أبابا يف عام  ،2004وأبوجا يف عام  .((5(2006فانطلقت
هذه الجهود بحشد الدعم الدويل يف عواصم الدول الدامئة العضوية
يف مجلس األمن وبعض عواصم الدول األفريقية واملنظامت الدولية
واإلقليمية ،وكللت بتوقيع "وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور"( ((5يف
متوز /يوليو  ،2011حيث اعتمدها مجلس األمن والدستور السوداين(.((6
وقد تال ذلك إطالق صندوق دعم دارفور عام  ،2012وبدأت بذلك
لجنة متابعة تنفيذ "وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور" لعقد اجتامعاتها
بني الدوحة والخرطوم دوريًا برئاسة قطر واألمم املتحدة(.((6
استمرت الجهود القطرية بالتعاون مع أملانيا واالتحاد األفريقي
لحث الفصائل التي مل توقع بعد عىل اتفاق الدوحة يف الدخول يف
مفاوضات بينها وبني الحكومة السودانية عىل أساس وثيقة الدوحة
مع إمكانية إثارة أي مواضيع أخرى مل تشملها الوثيقة( .((6وبالفعل
كللت هذه الجهود بالنجاح ،من خالل التوقيع عىل اتفاق إطاري بني
الحكومة السودانية وحركة العدل واملساواة وحركة تحرير السودان،
وبحضور الوسيط القطري يف برلني يف  6كانون األول /ديسمرب ،2018
حيث التزمت األطراف املوقعة باستئناف املفاوضات يف الدوحة(.((6
بدأت املشاورات يف الدوحة عىل هذا األساس وتم االستعداد لوضع
اللمسات األخرية الستئنافها بصفة رسمية يف  15كانون الثاين /يناير
 ،2019إال أنه اندلعت موجة من االحتجاجات ضد حكم الرئيس
السوداين عمر البشري ،وتطورت األحداث وامتدت املظاهرات لتصل
 57دولة قطر ،الديوان األمريي" ،تأسيس الدولة" ،شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/370Asf7
" 58أبــرز نقاط اتفاق سالم دارفــور املوقع" ،الجزيرة نت ،2006/5/6 ،شوهد يف
 ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/2UIfNtU :
 59األمم املتحدة ،مجلس األمن" ،وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور" ،شوهد يف ،2021/9/8
يفhttps://bit.ly/2YCB89F :
60 United Nations, Security Council, Resolution 2024 (2011), Adopted by
the Security Council at its 6683rd meeting, on 14 December 2011, accessed on
17/8/2021, at: https://bit.ly/3eYXiIi
" 61اجتامع بالدوحة ملناقشة سالم دارفــور" ،الجزيرة نت ،2018/7/12 ،شوهد يف
 ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3kX0ecc :
 62عبد الحميد عوض" ،الحكومة السودانية الجديدة تشكل فريقًا ملواجهة االنفالت
األمني والضائقة املعيشية" ،العريب الجديد ،2021/2/10 ،شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/3y5furp
 63دولة قطر ،وزارة الخارجية" ،قطر تشارك يف مراسم توقيع اتفاق ما قبل التفاوض
بني حكومة السودان وحركتي العدل واملساواة وتحرير السودان" ،2018/12/7 ،شوهد يف
 ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/372ciB2 :

تاسارد
سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات

إىل العاصمة السودانية ،وأدت يف نهاية املطاف إىل عزل البشري يف
 11نيسان /أبريل  2019وتشكيل مجلس انتقايل لحكم السودان.
وعىل الرغم من عزل البشري ،فإن الفرقاء السودانيني مل يتمكنوا من
الجلوس إىل طاولة املفاوضات يف الدوحة بحسب اتفاق برلني ،ودخل
السودان يف نفق آخر اتضح فيام بعد أن قوى إقليمية مل تكن مرحبة
بالدور القطري وتطمح إىل أن تكون السودان مغذية لبعض رصاعات
املنطقة ،ومنها الحرب يف اليمن وليبيا.
بعد ذلك ،قام املجتمع الدويل بقيادة الواليات املتحدة بتشكيل
مجموعة اتصال دولية ،ضمت مجموعة محددة من الدول لدعم
السودان ،الستئناف العملية السلمية السودانية ومبشاركة قرابة
عرشين دولة ومنظمة ،من بينها أربع دول عربية فقط ،وهي
السعودية واإلمارات ومرص وقطر .وبذلك استمرت قطر يف املشاركة
يف هذا املشاورات والجهود بكل فاعلية ،بل قام أيضً ا املسؤولون
القطريون بزيارة الخرطوم وجوبا وأديس أبابا لهذا الغرض إىل حني تم
التوقيع عىل اتفاق سالم السودان يف جوبا يف  31آب /أغسطس ،2020
وكانت قطر من ضمن الــدول القليلة التي شهدت توقيع هذا
االتفاق( .((6وقد تال ذلك االتفاق زيارة مسؤويل جنوب السودان
للدوحة ،إضافة إىل املسؤول السوداين األول عن املفاوضات ،والنائب
األول للمجلس السيادي السوداين محمد حمدان دقلو "حميديت"
يف أول زيــارة ملسؤول ســوداين للدوحة بعد سقوط نظام البشري
خالل شباط /فرباير  .((6(2021وعقدت عدة مشاورات مع القيادة
واملسؤولني القطريني حول تنفيذ اتفاق جوبا ،إدراكًا منهم للدور
القطري الفعال الذي ساهم يف تعزيز السالم والتنمية يف السودان
ويف إقليم دارفور.
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البعثة تقري ًرا بعد عودتها ،أكدت فيه أن املواجهة بني جيبويت وإرترييا
قد يكون لها تأثري سلبي كبري يف املنطقة بأكملها واملجتمع الدويل
األوسع ،مشري ًة إىل أن جيبويت انسحبت من املنطقة املتنازع عليها
بينام مل تفعل إرترييا ذلك؛ إذ مل تسمح الحكومة اإلرتريية لبعثة تقيص
الحقائق بالدخول إىل إرترييا .وبناء عليه ،أصدر مجلس األمن القرار
رقم  1872يف  14كانون الثاين /يناير  ،2009يحث فيه الطرفني عىل
تسوية النزاع سلم ًيا( .((6ولكن بسبب تعنت الجانب اإلرتريي ،فرض
مجلس األمن عقوبات عىل إرترييا يف  23كانون الثاين /ديسمرب 2009؛
لتقدميها الدعم للجامعات املسلحة التي تقوض السالم واملصالحة يف
الصومال ،وألنها مل تسحب قواتها يف أعقاب االشتباكات مع جيبويت،
وفرضت تلك العقوبات حظ ًرا عىل األسلحة ،وقيو ًدا عىل السفر،
وتجمي ًدا ألصول قياداتها السياسية والعسكرية(.((6
إضافة إىل ما سبق ،بجهود غري معلنة ومبسا ٍع بني الطرفني خالل
تلك الفرتة ،وافق الطرفان يف بداية حزيران /يونيو  ،2010عىل طلب
الوساطة القطرية ،ونتج من هذه الوساطة إرسال قوات حفظ
سالم قطرية يف املنطقة املتنازع عليها؛ ما أدى إىل انسحاب القوات
اإلرتريية من املناطق التي كانت تسيطر عليها .وبذلك نجحت
الوساطة القطرية يف الحفاظ عىل تحقيق األمن والسلم اإلقليمي يف
منطقة حيوية ،تقع أمام مسار بحري دويل حيوي للتجارة الدولية
واالقتصاد العاملي(.((6

 .4جيبوتي  -إرتيريا
نــشــب نــــزاع حــــدودي مــســلــح بــن جــيــبــويت وإرتـــريـــا يف
 10حزيران /يونيو  ،2008وعىل وجه الخصوص يف منطقه اسرتاتيجية
مطلة عىل باب املندب وهي جبل وجزيرة دمــرة( .((6وقد تطور
الرصاع حتى أصبح ضمن أجندة مجلس األمن؛ ما أدى إىل عقد
املجلس جلسة خاصة لهذا الغرض ،ترتب عليها إرسال بعثة تابعة
لألمم املتحدة إىل املنطقة املتنازع عليها لتقيص الحقائق .وقد أصدرت

ومن هذا املنطلق ،استمرت قوات حفظ السالم القطرية يف عملها
واستمر املفاوضون القطريون يف مشاوراتهم مع الجانبني لرتسيم
الحدود بني الدولتني ،والنظر يف إمكانية املوافقة عىل اللجوء إىل
التحكيم أو إىل القضاء الــدويل ،وكذلك تبادل أرسى الحرب بني
الجانبني .ويف آذار /مارس  ،2016أفرجت إرترييا عن أربعة أرسى
حرب جيبوتيني( ،((7وزار املسؤولون القطريون أرسى الحرب اإلرترييني
لدى جيبويت يف شباط /فرباير  ،2017متهي ًدا لنقلهم إىل املكان املناسب
لهم .لكن نظ ًرا إىل اندالع األزمة الخليجية يف حزيران /يونيو 2017
بعدها بثالثة أشهر ،ووقــوف جيبويت مع دول الحصار ،ألسباب
مجهولة وغري مربرة أدت إىل قطع عالقتها مع الدوحة ،سحبت
دولة قطر قوات حفظ السالم التابعة لها من املنطقة املتنازع عليها،
وهي نتيجة منطقية لهذا املوقف الجيبويت الخطري ،وحتى ال تتعرض

" 64السالم يف السودان :توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بني الحكومة وجامعات مسلحة
متمردة" ،يب يب يس عريب ،2020/10/3 ،شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bbc.in/3zs8Pb4 :
" 65حميديت يصل إىل الدوحة يف أول زيارة رسمية له لقطر "،الجزيرة نت،2021/1/30 ،
شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3BJzUrY :
" 66التسلسل الزمني للنزاع عىل الحدود بني جيبويت وإريرتيا" ،الجزيرة نت،2017/6/17 ،
شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/2Veut3v :

67 United Nations, Security Council, Resolution 1862 (2009) Adopted by
the Security Council at its 6065th meeting, on 14 January 2009, accessed on
17/8/2021, at: https://bit.ly/3y6LyLy
68 Ibid.
" 69التسلسل الزمني للنزاع عىل الحدود بني جيبويت وإريرتيا".
 70املرجع نفسه.
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القوات القطرية للخطر( .((7ومن ث ّم ،أدى انسحاب القوات القطرية
إىل احتالل القوات اإلرتريية للمنطقة املتنازع عليها .وقد أعرب
مجلس األمن واالتحاد األفريقي عن قلقهام من التوتر الناجم عن
عودة الخالف بني جيبويت وإرترييا بعد انسحاب القوات القطرية؛
فقد دعا رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ،موىس فيك Moussa Faki
( )-2017يف بيان له إىل "الهدوء وضبط النفس" ،كام دعا مجلس
األمن إىل رضورة تسوية النزاع سلم ًيا وفق أحكام القانون الدويل(.((7
يف حني قالت جيبويت يف مؤمتر صحايف إن "جيبويت بلد مسامل ويعطي
األولوية للحلول الدبلوماسية" ،و"إذا واصلت إريرتيا السعي إىل
حلول عسكرية فإن جيبويت جاهزة لهذا االحتامل"(.((7
واستجابة لدعوة السعودية ،التقى رئيسا كل من إرترييا وجيبويت يف
حاسم
مدينة جدة يف  17أيلول /سبتمرب  ،2018ولكن مل يكن اللقاء
ً
للنزاع ،ومل يعالج جذور األزمة القامئة بني الطرفني وأتت تلك الجهود
لدعم سياقات مختلفة يف ظل األزمة الخليجية والحرب الدائرة يف
اليمن وأزمة املوانئ( .((7وعىل الرغم من اجتامع جدة ،فإن رئيس
جيبويت إسامعيل عمر جييل ( )-1999استمر يف اإلشارة إىل أن إرترييا
تع ّد مصد ًرا لعدم االستقرار يف املنطقة .ويف ترشين األول /أكتوبر
 ،2020رفض جييل الدعوة التي وجهها إليه رئيس الوزراء اإلثيويب
آيب أحمد ( )-2018للقاء الرئيس اإلرتريي ،أسياس أفورقي (،)-1993
نتيجة عدم تحقيق تقدم يف الخالف الحدودي بني البلدين(.((7

 .5أفغانستان
حينام استولت حركة طالبان عىل كابل يف أيلول /سبتمرب ،1996
وأعلنت قيام إمارة أفغانستان اإلسالمية ،اعرتفت بها ثالث دول فقط،
هي السعودية واإلمــارات وباكستان .استمرت هذه العالقة حتى
سقوط طالبان بعد أحداث  11سبتمرب  2001يف الواليات املتحدة،
ورفضها تسليم قادة تنظيم القاعدة للواليات املتحدة ،وترتب عىل
ذلك غزو واحتالل قوات التحالف الدولية بقيادة الواليات املتحدة
وخصوصا أمينها
ألفغانستان .وبناء عليه ،تواصلت األمم املتحدة،
ً
العام كويف عنان  )2007-1997( Kofi Annanومبعوث األمم
" 71تأجج الخالف بني جيبويت وإريرتيا بعد انسحاب كتيبة قطرية واألمم املتحدة تدعو
لحل سلمي" ،فرانس  ،2017/6/20 ،24شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3BGAK97 :
72 United Nations, Security Council, Resolution 1862 (2009).
" 73قلق أفريقي من تصاعد التوتر بني جيبويت وإريرتيا" ،الجزيرة نت،2017/6/17 ،
شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3rBK7C8 :
" 74السعودية :امللك سلامن يرشف عىل توقيع اتفاق سالم 'إضايف' بني إثيوبيا وإريرتيا
بجدة" ،فرانس  ،2018/9/16 ،24شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/2WnhTzJ :
" 75الرئيس الجيبويت يرفض مقابلة الرئيس اإلرتري" ،إيرينا ،2020/10/21 ،شوهد يف
 ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3eVeui7 :
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املتحدة ألفغانستان األخرض اإلبراهيمي مع قطر ،وطلب الطرفان أن
تستضيف الدوحة املفاوضات ،إال أن القيادة القطرية اقرتحت أن
شامل ،مبعنى أن يشمل الفرقاء األفغان كافة .إال
يكون املؤمتر األفغاين ً
أن اإلبراهيمي رفض ذلك ،ومن ث ّم انتقل إىل بون يف أملانيا ،وأعقب ذلك
توقيع االتفاق بها يف كانون األول /ديسمرب  ،((7(2001مبشاركة الفرقاء
األفغان ،باستثناء طالبان .ويف عام  ،2006اعرتف اإلبراهيمي بأنه أخطأ
بعدم دعوة طالبان ملؤمتر بون؛ إذ بدأت طالبان مع عام  2007ببسط
سيطرتها عىل أماكن واسعة من األرايض األفغانية .وتبع ذلك تغيري يف
املواقف املتشددة الرافضة للحوار مع طالبان؛ فبدأت تنفتح قنوات
خلفية للحوار مع طالبان يف عام  ،2010إال أنها توقفت بسبب القبض
عىل عبد الغني برادار  Abdul Ghani Baradarأحد قادة طالبان
يف باكستان( .((7كام استمرت هذه الجهود بصفة رسية يف الدوحة ،إىل
حني اإلعالن عنها رسم ًيا عام 2013؛ إذ تواصلت املحاوالت واملساعي
القطرية لرأب الصدع األفغاين إىل حني وصول الرئيس األمرييك دونالد
ترامب  )2021-2017( Donald Trumpإىل السلطة يف عام .2017
ويف بداية عام  ،2018بدأت تلوح يف األفق آمال جديدة وحركة نحو
الرغبة يف تحقيق السالم يف أفغانستان؛ فكللت جهود الدوحة بالتعاون
مع إسالم أباد باتفاق وقف إطالق النار يف متوز /يوليو .((7(2018
ويف أيلول /سبتمرب  ،2018عني الرئيس ترامب ،زملاي خليل زاد
خاصا للواليات املتحدة األمريكية يف
 ،Zalmay Khalīlzādمبعوث ًا ً
أفغانستان ،وعقد اجتامعه األول مع طالبان وبصفة علنية ورسمية
يف الدوحة يف ترشين األول /أكتوبر  .2018يف حني كانت اإلمارات
والسعودية تسعيان لعقد هذه املفاوضات لديها بالتعاون مع
باكستان ،وال سيام أن هذه الدول هي نفسها التي كانت تعرتف
بطالبان قبل سقوط حكمها يف  .2001وعىل الرغم من تلك املحاوالت،
استأنفت املفاوضات مجراها مرة أخرى يف الدوحة يف ترشين األول/
نوفمرب ،واتفق عىل عقد جولة ثالثة يف الدوحة يف كانون األول/
ديسمرب ،إال أن الدوحة فوجئت برغبة الجانب األمــريك يف عقد
املحادثات يف أبوظبي ،وال سيام بعدما تلقت واشنطن تأكيدات من
الرياض وأبوظبي وإسالم أباد تفيد أنها قادرة عىل إقناع طالبان
بالجلوس مع وفد الحكومة األفغانية .وبالفعل شاركت طالبان يف ذلك
االجتامع ،إال أنها رفضت الجلوس مع وفد الحكومة األفغانية؛ ما أدى
إىل فشل تلك الجولة وعودة طالبان والوفد األمرييك إىل الدوحة يف
76 Bruce Riedel, "The mess in Afghanistan," Brookings, 4/3/2020,
accessed on 17/8/2021, at: https://brook.gs/3xRavJN
" 77املال برادر أحد مؤسيس حركة طالبان من السجن إىل مفاوضة األمريكيني" ،يب يب يس
عريب ،2019/2/25 ،شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bbc.in/3zxV4Yk :
 78حميد الله محمد شاه" ،مفاوضات 'طالبان' وواشنطن :السيناريوهات املتوقعة"،
مركز الجزيرة للدراسات ،2019/4/8 ،شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3l0zO9B :

تاسارد
سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات

الشهر التايل .وبناء عليه ،توصلت اإلدارة األمريكية يف ذلك الوقت إىل
أنه ال مفر من العودة إىل الدوحة واعتامد النهج واألسلوب القطري يف
املفاوضات ،وعندها بدأت املفاوضات الحقيقية والرسمية بني الجانبني
يف  21كانون الثاين /يناير  .2019فقد اتفق الطرفان عىل تصور عام
حول شكل االتفاق أو عنارصه العامة ،كام صاحب املفاوضات انتقال
عبد الغني برادار إىل الدوحة وترؤسه املكتب السيايس( .((7وبذلك،
استمرت املفاوضات عدة جوالت ،وكللت بنجاح اتفاق األطراف عىل
عقد سالم تاريخي بني الجانبني يف الدوحة يف  29شباط /فرباير .2020
ووقف إلطالق النار
وتبع ذلك إطالق رساح آالف األرسى من الجانبنيٌ ،
خالل عيدي الفطر واألضحى .مهد ذلك االتفاق الطريق للمفاوضات
األفغانية – األفغانية ،التي بدأت يف الدوحة يف  12أيلول /سبتمرب .2020
فالتقي الفرقاء األفغان ،للمرة األوىل خالل العرشين سنة املاضية ،إال
أن هذه املفاوضات توقفت بعد عام كامل من التفاوض بني الجانبني
مبغادرة الرئيس األفغاين ،أرشف غني ،ودخول طالبان وسيطرتها عىل
كابل يف  15آب /أغسطس .2021
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وبذلك ،واصلت قطر مسريتها يف الوساطة وتسوية املنازعات من
خالل مساعيها الحميدة ،فتمكنت كام ذكر سابقًا من التوسط بني
طالبان والواليات املتحدة وجمع الفرقاء األفغان تحت مظلة واحدة
يف الدوحة يف عام  .2020وبناء عليه ،واصلت قطر مسارها وسيطًا
معت ًربا ،ميكن الوثوق به حتى خالل األزمة التي مرت بها .مبعنى آخر،
أثبتت أن سياستها املحورية والرباغامتية ساعدت يف معالجة الكثري
من األزمات اإلقليمية والدولية ،حتى وهي واقعة تحت الحصار.

خامسا :مستقبل الوساطة القطرية
ً
بعد الحصار
عانت قطر عدة أزمات مع جريانها؛ نتيجة اتباعها سياسات مستقلة،
فُهمت عىل أنها تتعارض مع توجهات دول املنطقة ،فوجدت نفسها
وسط حمالت مقاومة ملامرسة دورها اإلقليمي .فمنذ عام ،2013
وصول إىل الحصار الذي
واجهت الدوحة أزمة سحب السفراء املتكررة ً
مثال ح ًيا اختربت
فرض عليها يف حزيران /يونيو  .2017فكان الحصار ً
من خالله دولة قطر مرونتها يف مواجهة التحديات ودحض االفرتاءات
املختلقة عليها .واستطاعت قطر أن تتغلب عىل اآلثار السلبية
للحصار ،وفتح آفاق جديدة من التعاون السيايس واالقتصادي مع كثري
من الدول( .((8فتبنت قطر برسعة نه ًجا اسرتاتيجيًا لتحويل الظروف
الصعبة إىل مزايا ،من خالل متكني قدرات الدولة بعدة طرق منها:
تنويع االقتصاد ،والعالقات األمنية ،وتحسني قدرتها يف مجال الطاقة
الذي ساهم يف تطوير عالقاتها التجارية مع عدة حلفاء إقليميني مثل
تركيا وإيران وباكستان ،إضاف ًة إىل أنها حظيت بدعم عدد من الدول
األوروبية كاململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا لرشاء املواد واالستثامرات
الضخمة .كام استطاعت الدوحة الحصول عىل مكانة حتمية؛ بسبب
قوتها يف مجال الطاقة وقدرتها املالية واستثامراتها التجارية يف الغرب.

ستستمر الدوحة يف تبني موقف محايد وب ّناء يف الوقت نفسه من
الرصاع اإليراين – السعودي ،ولعل املوقف القطري من بيان األمني
العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،نايف فالح الحجرف
( ،)-2020حول طلب دول املجلس من األمم املتحدة متديد الحظر
الدويل لألسلحة عىل إيران ،خري دليل عىل ذلك( .((8فقد بينت قطر
موقفها بأن موقفًا مثل هذا خاص ًة تجاه القضايا الحيوية يصدر عادة
من خالل اجتامعات وزراء خارجية املجلس وليس عرب بيانات األمني
العام ،والتي متثل رأي األمانة العامة .كام أن دولة قطر ال ترى أن
العقوبات األحادية تسفر عن نتائج إيجابية لحل األزمات ،وإمنا ترى

 79املرجع نفسه.
80 Abdullah Baabood, Qatar's Resilience Strategy and Implications for
State-Society Relations (Roma: Istituto Affari Internazionali, 2017), p. 28.

" 81مسؤول قطري :مواقف مجلس التعاون تتخذ يف اجتامعات وزراء الخارجية وعالقاتنا
مع إيران يحكمها حسن الجوار" ،الجزيرة نت ،2020/8/11 ،شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/3kXbK7q

كام أرشنا سابقًا إىل أننا نعيش يف منطقة ملتهبة تعاين توت ًرا شبه
دائم ،وكذلك بسبب املوقع الجغرايف لدولة قطر بني قوتني متنافستني
رئيستني هام السعودية وإيران ،فقد يستدعي ذلك أن تكون هناك
مصلحة اسرتاتيجية لدولة قطر للدخول بصفة وسيط بني الجانبني،
وال سيام بالعمل بسياسة الحياد اإليجايب التي تتبعها الدوحة يف
عالقاتها الخارجية .وبذلك قد تقوم اليوم قطر بدور محوري ملعالجة
التناحر اإلقليمي بني الرياض وطهران.
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أن حل األزمات يجب أن يكون من خالل الحوار .فدولة قطر أكدت
أنها تعترب إيران دولة جارة تربطها بها عالقات حسن الجوار ولها
موقف تثمنه الدوحة ،وال سيام خالل أزمة الحصار ،وبذلك تتطلع
قطر إىل عالقات جيدة مع الجميع وبني الجميع؛ ألن قضية األمن
شامل وحقيق ًيا يضم كل األطراف املعنية
اإلقليمي تتطلب حوا ًرا ً
باملنطقة وخاص ًة السعودية وإيران .كام أن الحوار يجب أن يكون
مبن ًيا عىل أحكام القانون الدويل واحرتام سيادة الدول بعدم التدخل
يف شؤونها الداخلية ،إضافة إىل أن قطر ملتزمة بقرارات مجلس األمن
ذات الصلة ومببدأ الحد من التسلح وجعل منطقة الرشق األوسط
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ،مع مراعاة حق الدول يف
االستخدام السلمي للطاقة النووية( .((8ونعتقد أن الواليات املتحدة
من املمكن أن تستفيد من استمرار دولة قطر يف عقد تحالفات
اسرتاتيجية وبراغامتية مع كل من تركيا وإيران ،مبا ينبئ أ ّن الدوحة
قد تكون لها أدوار دبلوماسية تقوم بها يف املستقبل لتعزيز األمن
اإلقليمي والدويل.

خاتمة
ال شك يف أن سياسة دولة قطر وتجربتها يف الوساطة وتسوية
املنازعات حافلة بالكثري من التجارب واإلنجازات ،وكذلك التحديات.
كام أن الدافع الرئيس لجهود الوساطة القطرية هو خليط بني
عدة عوامل :اإلميان الراسخ بالقوة الناعمة وقوة القانون الدويل
وتحقيق السمعة الدولية املرموقة يف هذا املجال .كام أنه ال شك يف
أن املبادرات واملساعي التي قامت وما زالت تقوم بها الدوحة ،يف
منازعات معقدة ومركبة ،قد زادت من تعقيدها وصعوبتها الظروف
التي مرت ومتر بها منطقة الرشق األوسط ،إضافة إىل سياسة املحاور
وحالة االستقطاب واالعتقاد أن دولة قطر تعترب دولة منافسة ،كمرص
يف الحالة السودانية أو السعودية واإلمارات يف الحالة اليمنية أو غريها
من القوى اإلقليمية األخرى كباكستان والهند يف الحالة األفغانية .كام
اتضحت تداعيات حصار قطر السلبية عىل النزاع الجيبويت  -اإلرتريي
التي أدت إىل توقف الوساطة القطرية يف النزاع الحدودي بينهام
وسحب قواتها من املناطق املتنازع عليها بني الجانبني.
إضافة إىل سعيها الدؤوب لتحقيق السلم واألمن الدوليني يف املنطقة،
أعلنت قطر من خالل مسؤوليها عن استعدادها للتوسط بني إيران
والسعودية من جهة ،وبني تركيا والسعودية من جهة أخرى ،وكذلك
بني طهران وواشنطن متى توافرت اإلرادة السياسة لدى الجانبني.
82
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مهم بني الواليات املتحدة
فقد أدت دولة قطر دو ًرا دبلوماس ًيا ً
وتركيا لتهدئة التوترات التي حصلت بني البلدين ،مع التأكيد أنه من
مصلحة الجميع أن تكون العالقات ودية بني هذه الدول ،خاصة بني
دول أساسية ورئيسة ،مثل السعودية وتركيا وإيران.
لهذه األسباب مجتمعةً ،عادة ما تتغلب دولة قطر عىل التحديات
التي تواجهها وتنجح يف أن تكون أكرث فاعلية عند معالجة النزاعات
اإلقليمية ودون اإلقليمية ،وال سيام يف السياقات التي تتشارك
فيها األطراف جميعها الثقافة واللغة و /أو الدين .فيمكن القول
إن ما مييز جهود دولة قطر هو متتعها بدرجة كبرية من الصدقية
والجدارة والثقة املتجذرة يف حيادها نتيجة عدم حملها إلرث تاريخي
(مثل االستعامر) أو استخدام القوة والتهديد .أضف إىل ذلك غياب
القوة الصلبة واستخدام القوة الناعمة يف السياسة الخارجية .مبعنى
آخر ،تقوم الوساطة القطرية عىل قوة اإلقناع والثقة املتبادلة بني
األطراف املعنية لتحقيق نتائج ناجحة وسليمة .فقد بذلت الدوحة
العناية الالزمة لتحقيق السالم والتنمية يف الدول وبني األطراف
املتنازعة بشهادة الجميع .يف حني يجادل البعض بأن الوساطة
القطرية غري حاسمة أو ينقصها عنرص مراقبة التقدم بعد نجاح
الوساطة وصعوبة اتباعها آلية املتابعة بتنفيذ ما تم االتفاق عليه
بني املتنازعني .ولكن هناك فرق بني نجاح املفاوضات ونجاح الوسيط
يف التقريب بني الفرقاء وبني مدى التزام أطراف الرصاع بتنفيذ
االتفاق عىل األرض؛ فذلك يقع عىل عاتق الفرقاء أنفسهم وليس
عىل الوسيط ،فعدم االلتزام باتفاقات السالم التي تتوصل إليها الدول
الوسيطة تعكس ضعف اإلرادة السياسية للفرقاء أو وجود تدخالت
من دول خارجية لعرقلة مسرية السالم.
وقد اهتمت قطر أيضً ا بتطوير مؤسسات الدولة للتعامل مع جهود
الوساطة ،وذلك عرب االستثامر يف تدريب كوادر دبلوماسية إلدارة
املفاوضات والوساطة بحرفية وفاعلية أكرب ،ويشمل ذلك التوثيق
وأرشفة عمليات الوساطة؛ إذ سيساهم ذلك يف فتح تاريخ بعض هذه
امللفات بخدمة الباحثني يف هذا املجال .كام أنه ألسباب سياسية أو
اسرتاتيجية قد ال يفصح املفاوضون القطريون عن كثري من التحديات
والعقبات التي واجهت الوساطة القطرية والوسطاء القطريني؛
بسبب بعض العراقيل التي وضعتها بعض الدول وخاص ًة دول الجوار
سواء قبل حصار قطر أو يف أثنائه ألسباب قد تكون معروفة وبعضها
غري معروف .فقد ال تدرك بعض هذه الدول حقيقتني هام أن نجاح
الدول يف مساعي املفاوضات ال يقاس بحجمها الجغرايف والدميوغرايف،
وإمنا بقدرتها وإميانها بدور املساعي الحميدة والوساطة أدا ًة ناجح ًة
يف تحقيق السالم واألمن اإلقليميني والدوليني.
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كام ال يخفى عىل أحد أن دولة قطر واجهت خالل الحصار أو األزمة
الخليجية تحديات جمة عىل مستويات عديدة سياسيًا واقتصاديًا،
إال أنها متكنت من تخطي هذه الصعوبات مبرونة وفاعلية ،ومتكنت
خالل األزمة من إيقاف سفك الدماء يف أفغانستان وجمع الفرقاء
األفغان يف مفاوضات السالم إىل جانب التدخل الدبلومايس الناجح
يف حل عدد من القضايا اإلقليمية بعضها ُمعلن وبعضها غري ُمعلن.
وبنا ًء عىل ذلك ،يجدر القول إن النتهاء األزمة (املصالحة الخليجية)
آثا ًرا إيجابية ال يستهان بها ،حيث سيعزز ذلك جهود الدبلوماسية
القطرية التي تأثرت بعض قضاياها جراء التوترات والتدخالت
اإلقليمية التي مرت بها بعض الدول يف املنطقة.
وبذلك ،وبعد أن تم تسليط الضوء عىل بعض مالمح تجربة قطر
وسياساتها يف الوساطة ،فقد تساعد تلك الحقائق الباحثني واملهتمني
عىل فهم بعض الجوانب املتعلقة بهذا الدور الذي قامت به الدوحة
يف عامل متغري وميلء بالتحديات اإلقليمية والدولية.
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