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اآلراء الواردة 

ر
ّ
في هذه الصفحة تعب

عن وجهة نظر أصحابها

مستقبل العالقات القطرية األميركية

العالقات بين قطر والواليات المتحدة األميركية ليســــــــت جديدة. 
فكمــــــــا هو الحال مــــــــع بقية دول المنطقة، تطــــــــورت هذه العالقات 
بشــــــــكل كبير، خاصة في إطار الحرب الباردة واالصطفاف بين 
الشــــــــرق والغرب، ثم مــــــــع حرب الخليج الثانيــــــــة وتحرير الكويت، 
بعد أن كانت العالقات بشــــــــكل أساسي بقطاع الطاقة نمت على 
األصعدة السياســــــــية واالقتصادية والعسكرية، وبشكل خاص 
بالنسبة لقطر منذ انتقال مركز العمليات الجوية األميركية من 
الســــــــعودية إلى قاعدة العديد الجويــــــــة. واليوم، مع تطور األزمات 
في المنطقة، واختالف الرؤى بين الدوحة وواشــــــــنطن في بعض 
، يبدو 

ً
الملفــــــــات، والتراجع التدريجي في النفوذ األميركي عالميا

 أن نســــــــأل: ما هي األفق المتوقعة لمستقبل العالقات 
ً
مشــــــــروعا

القطرية األميركية؟
االهتمــــــــام األميركــــــــي بقطر له ثالثــــــــة جوانب: األول عســــــــكري؛ 
باعتبار وجود القوات األميركية في قطر. والثاني اســــــــتراتيجي 
سياســــــــي؛ من حيث الدور القطري في مختلف ملفات المنطقة. 
والثالث اقتصادي؛ لما تتمتع به قطر من إمكانيات على مستوى 
قطاع الطاقة واالســــــــتثمارات القطرية في الخارج. أما بالنســــــــبة 
لقطر، فالعالقة مع واشنطن ضرورة حتمية؛ لما تمّثله واشنطن 
، والتوازن اإلقليمي الذي كانت قطر تحققه 

ً
كقــــــــوة عظمى عالميا

مــــــــع جيرانهــــــــا عبــــــــر العالقة مع واشــــــــنطن. في إطــــــــار مواضيع 
االهتمام هذه، تتشــــــــكل وتتغير العالقة بين الدوحة وواشنطن. 

وبطبيعــــــــة الحــــــــال، كلما تغيــــــــرت اإلدارة في واشــــــــنطن، 
تتحول االهتمامات قليًال إلى اليمين أو اليسار، وتقترب 
أو تبتعد الدوحة عن واشــــــــنطن. وكما هو الحال في كل 
الملفات األخرى، وصول ترمب للبيت األبيض كان له أثر 

فوضوي على العالقات القطرية األميركية.
 أن أزمة حصــــــــار قطر مرتبطــــــــة بترمب 

ً
نعلــــــــم جميعــــــــا

 في كتاب «نار وغضب»، 
ً
، وظهر ذلك جليا

ً
 وثيقا

ً
ارتباطا

وحديــــــــث ترمب عــــــــن دوره فــــــــي األزمــــــــة. وكان التباطؤ 
 في 

ً
األميركي فــــــــي التدخل الحقيقي لحل األزمة ســــــــببا

امتدادهــــــــا حتــــــــى اآلن، حيث وصلنا إلــــــــى مرحلة لم يعد 
 كما كان ليكون في بدايتها. 

ً
فيها تدّخل واشنطن مؤثرا

بطبيعــــــــة الحــــــــال، أظهر هذا لــــــــكل ذي عقل أهميــــــــة أن تنوع قطر 
عالقاتها الدولية واإلقليمية؛ لضمان استدامتها. وهذا ما فعلته 
قطــــــــر، عبر حراك مكوكــــــــي لوزراء الخارجيــــــــة والدفاع وغيرهم؛ 
لتوطيد عالقات مع دول مختلفة، وتأســــــــيس عالقات مع دول لم 
تكن في دائرة االهتمــــــــام القطري. في هذه األثناء، حالة االرتباك 
في واشــــــــنطن مستمرة؛ ما زال وزير الخارجية األميركي يواجه 
شــــــــبح اإلقالــــــــة على الرغم مــــــــن تقارير تقول إنه لــــــــن يرحل كما 
 
ً
 في بدايــــــــة 2018، والبيت األبيض مــــــــا زال مترددا

ً
كان متوقعــــــــا

فــــــــي موقفه من أزمــــــــة الخليج. فعلى الرغم مــــــــن أن ترمب لم يعد 
 
ً
 للحصار، إال أن الحراك األميركي ال يشّكل ضغطا

ً
 علنيا

ً
داعما

 على دول الحصار لفكه. وعلــــــــى الرغم من االتصاالت 
ً
حقيقيــــــــا

األخيرة لترمب بســــــــمو أمير قطر وســــــــمو أميــــــــر الكويت، إال أنه 
حتى اللحظة ليس هناك إجراء عملي على األرض.

في يوم نشــــــــر هــــــــذا المقال، تبدأ فعاليات الحوار االســــــــتراتيجي 
بيــــــــن قطر والواليــــــــات المتحدة في واشــــــــنطن، والــــــــذي يحضره 
وزراء الخارجيــــــــة والدفــــــــاع والطاقــــــــة والتجــــــــارة مــــــــن الجانبين، 
ويهدف إلى استكشاف مستقبل العالقات في مختلف الملفات 
الرئيســــــــية. هذا الحــــــــوار إذا نجح في تحقيق أهدافه، قد يشــــــــّكل 
نقلة للعالقــــــــات القطرية األميركية، خاصــــــــة إذا أدركت مختلف 
المؤسســــــــات في الواليات المتحدة حجــــــــم ما يمكن تحقيقه من 
خالل هذه الشراكة. في المقابل، إذا لم ينتج عن هذه اللقاءات أي 
تقــــــــدم على صعيــــــــد الضغط 
علــــــــى دول الحصــــــــار إلنهاء 
األزمــــــــة مع قطر، فســــــــيكون 
مــــــــن الصعــــــــب تحقيــــــــق هذه 
المصالــــــــح المشــــــــتركة. 
، إذا 

ً
وبالتالــــــــي نراقــــــــب معــــــــا

الحــــــــوار حراك على  تبع هذا 
األرض فــــــــي األزمة الخليجية 
فــــــــي  أم تســــــــتمر واشــــــــنطن 

موقفها المتردد.
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