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اســعــيــدي  إبـــراهـــيـــم  د.  أكــــد 
أســـــتـــــاذ الــــــشــــــؤون الــــدولــــيــــة، 
والــمــتــخــصــص فــــي الــســيــاســة 
الــدفــاعــيــة بــجــامــعــة قــطــر أن 
ــتــائــج الــــحــــوار االســتــراتــيــجــي  ن
القطري األمريكي تؤكد متانة 
وتقدير  المشتركة،  العالقات 
في  الــدوحــة  لجهود  واشــنــطــن 
الــحــرب عــلــى اإلرهـــــاب، الفتا 
األمني  التعاون  تعزيز  أن  إلى 

يتصدر ثمار الحوار.
 وأشار إلى التوافق القطري 
ــــى خــــطــــورة  األمــــــريــــــكــــــي عــــل
ـــــات االقــــتــــصــــاديــــة  ـــــداعـــــي ـــــت ال
للحصار  واألمــنــيــة  واإلنــســانــيــة 
قطر،  على  المفروض  الجائر 
وتـــأكـــيـــد الـــجـــانـــبـــيـــن عـــلـــى أن 
األزمة الخليجية تقوض جهود 
تـــعـــزيـــز األمـــــــن واالســــتــــقــــرار 

بالمنطقة.
القطرية  العالقات  أن  وأكد 
األمــــريــــكــــيــــة حــــافــــظــــت عــلــى 
منذ  خــاصــة  المستمر  الــتــطــور 
 ،١٩٩٢ الــثــانــيــة  الخليج  حـــرب 
لتعزيز  الحصار  أزمة  وجــاءت 
تــــلــــك الـــــعـــــالقـــــات الفــــتــــا إلــــى 
بــيــن  الــعــســكــري  الـــتـــعـــاون  أن 
منظما  طــابــعــا  يتخذ  الــبــلــديــن 
على  التوقيع  منذ  ومؤسساتيا 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون دفـــاعـــي بين 
البلدين وهذه االتفاقية تتجدد 
كــــل عـــشـــر ســــنــــوات حـــيـــث تــم 
 ٢٠٠٢ ديسمبر  فــي  تجديدها 
وتــــم تــجــديــدهــا فـــي ديــســمــبــر 
الــحــوار  هــذا  على  وبــنــاء   ٢٠١٣

تم تجديدها لعام ٢٠٢٣.

ــــــــــحــــــــــوار  ال أن  وأكــــــــــــــــــــد 
أمريكا  أن  يؤكد  االستراتيجي 
في  الرغبة  أو  النية  لها  ليست 
خارج  العسكرية  قواعدها  نقل 
له  وتسعى  خططت  كما  قطر 
الحوار  هذا  لكن  الحصار  دول 
يجب النظر إليه من وجهة ما 
صغيرة  كــدولــة  قــطــر  تمتلكه 
من قدرات في محيط إقليمي 
مصدر  لــه  ويشكل  مضطرب 
تهديد من جهة بعض جيرانها 

الخليجيين المباشرين.
الــــحــــوار مــع  هــــذا  وأكـــــد أن 
الــــواليــــات  مـــثـــل  كـــبـــرى  دول 

الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة يــشــكــل 
لتحقيق  أداة  لــقــطــر  بــالــنــســبــة 
أن  ويمكن  اإلقليمي،  الــتــوازن 
مع  العالقات  تاريخ  إلــى  ننظر 
انطالق  منذ  المتحدة  الواليات 
في  عمليا  األمريكية  السفارة 
الحاجة  وظــهــرت   ١٩٩٢ الــعــام 
المشترك  التعاون  أهمية  إلــى 
بين البلدين وبناء آليات لحوار 
تـــفـــاهـــم مـــنـــذ حـــــرب الــخــلــيــج 
المتحدة  الــواليــات  ألن  الثانية 
الخليجيين  لــشــركــائــهــا  أبــانــت 
االستقرار  ضمان  في  قدرتها 
الخليجيين  وحماية  اإلقليمي 

مـــن االعــــتــــداء الـــخـــارجـــي بعد 
تبين  لــلــكــويــت،  ـــعـــراق  ال غــــزو 
قطر  بينها  الخليجية  لــلــدول 
أهمية بناء شراكة وتعاون مع 

الواليات المتحدة.
وقـــــــــــال: مــــــن األولـــــــويـــــــات 
القطرية  السياسة  في  الكبرى 
أن قــطــر اقــتــنــعــت بــأنــهــا البــد 
شـــريـــك مــن  أن تــعــتــمــد عــلــى 
لغياب  نــظــرا  المنطقة  خـــارج 
مــنــظــومــة لـــلـــدفـــاع الــجــمــاعــي 
أو  الخليج  مستوى  على  ســـواء 
العالم العربي فهذا الحوار يمأل 
ـــفـــراغ وجــــاء فـــي فــتــرة  هــــذا ال

قطر  أن  يعني  وهــذا  الحصار 
لــيــســت مـــعـــزولـــة دولــــيــــا وأن 
الحصار الذي كان الغرض منه 
لقطرية  العالقات  إلى  اإلســاءة 
األمريكية تم استثماره ليشكل 
التراكمات  مــن  جــديــدا  مــســارا 
ــثــنــائــيــة بين  فـــي الـــعـــالقـــات ال

البلدين.
اسعيدي  إبراهيم  د.  وأشــار 
مـــســـتـــويـــات   ٤ وجـــــــــود  عــــلــــى 
ومحطات في هذه االتفاقيات 
فـــعـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــعــســكــري 
ســــتــــشــــهــــد قـــــطـــــر تـــــحـــــوالت 
كــبــرى فــي الــســنــوات الــقــادمــة 

فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــســـهـــيـــالت 
المتحدة  لــلــواليــات  العسكرية 
كـــونـــهـــا تـــحـــتـــضـــن قـــاعـــدتـــيـــن 
عــســكــرتــيــن «قــــاعــــدة الــعــديــد 
وقـــــاعـــــدة الـــســـيـــلـــيـــة» وتــتــخــذ 
للقيادة  رئيسيا  مــقــرا  أمريكا 
لعملياتها  المركزية  العسكرية 
وتنطلق  األوســــط  الــشــرق  فــي 
مــنــهــا إلـــى مــنــاطــق الـــنـــزاع في 
ســوريــا وأفــغــانــســتــان والــعــراق 
وهـــــذا يـــؤكـــد عـــلـــى عــــدم نــقــل 
كما  قطر  خــارج  القواعد  هــذه 
الــحــصــار  دول  تــتــمــنــى  كـــانـــت 
لفرض عزلة دولية على قطر 

خــاصــة أن جــــزءا مــن األعــبــاء 
تتحمله  القواعد  لهذه  المادية 
قــطــر ألنــهــا أنــفــقــت عــلــى بــنــاء 
ــقــواعــد وتــحــديــثــهــا مـــا يــفــوق  ال
وبالتالي  أمريكي  دوالر  مليار 
وبناء  صنع  فــي  يساعدها  هــذا 

التوازن اإلقليمي.
وقـــــال: أمـــا الــجــانــب الــثــانــي 
سيشكل  الـــحـــوار  أن  والــمــهــم 
لقطر الجو في امتالك القدرة 
الــحــصــار  مــعــركــة  إدارة  عــلــى 
ـــيـــة، والــنــقــطــة  بــتــقــنــيــات عـــال
الــثــالــثــة وهـــي أن هـــذا الــحــوار 
سيدفع قطر في المستقبل إلى 

أن تنفتح أكثر على التكنولوجيا 
العسكرية األمريكية، فأمريكا 
األخيرة  السنوات  في  أصبحت 
للجيش  الــمــمــولــيــن  أهــــم  مـــن 
القطري حيث تجاوزت فرنسا 
تـــاريـــخـــيـــا، مـــنـــوهـــا بــصــفــقــات 
األســلــحــة الــتــي اشــتــرتــهــا قطر 
مــــن طــــائــــرات هـــــذا الــــعــــام أو 
مــن نــظــام دفــاعــي صــاروخــي 

متطور في العام ٢٠٠٤.
وقــــال: ذلـــك الــتــعــاون يؤكد 
على  بالحفاظ  أمريكا  الــتــزام 
واستراتيجية  متوازنة  عالقات 

مع قطر.
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