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 سفـــــــــارة
 دولة اإلمـــارات العربیة المتحدة

 ةــــــیالشرط الملحقیـــــة

 ســاریــب

لإلدارة المعنیة       للوزیر    

للتوجیھ       لالطالع

عاجل ویقرأ قیل تاریخ غیر عاجل    

توقيع اعالن نوايا إلقامة حوار اس��اتي�� ب�ن فر�سا وقطر عنوان التقریر :

ملخص التقریر :  

ع �ل من وز�ر ا�خارجية الفر���ي جان
ّ
آل ثا�ي ع��  نايف لودر�ان ووز�ر خارجية قطر محمد بن عبد الرحم-وق

ف��اير. وشدد الوز�ران ع�� ان  11اعالن نوايا إلقامة حوار اس��اتي�� ب�ن فر�سا وقطر وذلك يوم االثن�ن بتار�خ 

�شمل مجاالت عديدة �الدفاع واألمن وال�حة والتعليم والثقافة والر�اضة واالقتصاد هذا ا�حوار سوف 

وار االس��اتي�� ا�ح كما لفت الوز�ر الفر���ي ع�� إّن  �ن البلدين.واالستثمار وم�افحة اإلرهاب وتنفيذ االتفاقيات ب

  ��يتناول األزمات 
ً
 عن تطورات األزمة ا�خليجية، مجددا

ً
لبنان والعراق والوضع �� األرا��ي الفلسطينية، فضال

. وتأ�ي ز�ارة لودر�ان ا�� الدوحة وتوقيعھ ع�� اعالن النوايا موقف بالده الدا�� إ�� ضرورة حل ا�خالفات با�حوار

مقاتلة �انت قد وقعت الدوحة ع�� شراءها  26هذا �عد يوم�ن من �سليم فر�سا لقطر اول طائرة رافال من مجموع 

�ن ب�� عهد الرئيس السابق فر�سوا هوالند. هذا وتحاول قطر التعو�ض عن الضعف النس�ي �� التبادالت التجار�ة 

البلدين بمز�د من االستثمارات �� فر�سا �� مجال الصناعة ا�حر�ية والصناعات الفاخرة والفنادق والر�اضة 

هذا اإلعالن تحاول اإلبقاء ع�� مسافة  من خالل توقيعها ع��فر�سا والشر�ات الناشئة.  ومما ال شك فيھ فإن 

  فاظ ع�� مصا�حها االقتصادية ونفوذها �� المنطقة.ا�ح وذلك بدافعواحدة من �افة االفرقاء �� منطقة ا�خليج، 

 :أهمية التقر�ر

ي��يء هذا التقر�ر ع�� توقيع �ل من فر�سا وقطر ع�� اعالن نوايا إلقامة حوار اس��اتي�� بي��ما واألسباب •

 . كما يكشفجديدة من التعاون ب�ن البلدين ال�امنة وراء هذا اإلعالن الذي يفتح ع�� ما يبدو مرحلة

القضايا األساسية ال�ي سيتناولها وا�جاالت ال�ي سيغط��ا ع�� مستوى االمن والدفاع واالستثمارات 

 واالقتصاد والثقافة.  
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�س�� قطر من خالل توقيع اعالن النوايا إلقامة حوار اس��اتي�� مع فر�سا ا�� كسر عزل��ا �� محيطها  •

ات مع الدول العظ�ى �غض النظر عن �جلها �� موضوع دعم ا�خلي�� و�ظهار قدر��ا ع�� إقامة الشرا� 

 اإلرهاب وايوائھ وتمو�لھ.

قد �سُهم هذا ا�حوار االس��اتي�� المعزز بدفعة جديدة من االستثمارات والصفقات التجار�ة �� تبديل  •

 صورة قطر �� االعالم الفر���ي وعند الرأي العام، وهذا ما �س�� اليھ الدوحة ب�ل الوسائل. 

: تفاصيلال

ن أك�� والضر�بية. و�عت�� الدوحة مترتبط قطر بفر�سا ع�� العديد من االتفاقيات والمعاهدات التجار�ة واألمنية 

 �� عهد الرئيس الفر���ي األسبق  �نالمستثمر 
ً
 كب��ا

ً
األجانب �� فر�سا. وقد شهدت العالقات ب�ن البلدين تطورا

 من 
ً
ني�وال سار�وزي الذي اعطى حي��ا للمواطن�ن القطر��ن المقيم�ن او المستثمر�ن �� فر�سا اعفاًء استثنائيا

ما أنتج وق��ا �جة إعالمية كب��ة استخدمها خصومھ ضده �� االنتخابات الرئاسية للعام  الضر�بة ع�� ال��وة

2012.              

 مع الدوحة وس�� لل��ك�� �� عالقاتھ ا�خليجية ع�� المملكة العر�ية 
ً
الرئيس فر�سوا هوالند اتبع سياسة أك�� حذرا

السعودية. اما الرئيس ماكرون فإنھ اعت�� ان شر�كھ االس��اتي�� �� المنطقة هو االمارات العر�ية المتحدة، وحاول 

ات جيدة مع �ل دول ا�خليج، وقد حاول �� هذا اإلطار لعب دور الوسيط �� �� الوقت نفسھ ا�حافظة ع�� عالق

جهة نظر لتتغ�� و بذلت السفارة قصارى جهوده خالل السنت�ن الماضيت�ن و�� هذا الصدد موضوع مقاطعة قطر، 

وجهة النظر  اليوم فرا�سا إ�� الدوحة، و�التا�� أن الكث�� من السلطات الفر�سية �� وزارة خارجية فرا�سا يؤ�دون 

 خاص بحيث �انت فر�سا ،للدولة وموقفها �� موضوع دعم قطر اإلرهاب
ً
 الدولة الغر�ية الوحيدة ال�ي عّينت مبعوثا

ً
ا

ماكرون ووز�ر خارجية  عّ��وقد  ).Bertrand Besancenotبرنار بيسو�سينو (لدعم المبادرة ال�و�تية هو السف�� 

 عن تمسكه ايف لودر�ان-جان
ً
� ضرورة م�حة لالستقرار واالمن � اهبوحدة مجلس التعاون ا�خلي�� واعت�� ما تكرارا

 المنطقة.

بالمقابل، �عتمد قطر �� عالق��ا مع فر�سا ع�� ترسانة كب��ة من االستثمارات �� ا�جاالت االقتصادية الفر�سية 

من شركة  %10�ية () والصناعات ا�حر من شركة اير�اص 3ا�حيو�ة مثل مجال الط��ان (حيث تملك الدوحة % 

من مجموعة  %8, 12من شركة توتال ) والشر�ات اإلعالمية الك��ى (  %3)، والب��ول ( داسو للطائرات ا�حر�ية

)  ال�ي تملك العديد من محطات التلفز�ون وال�حف) والر�اضة ( تملك قطر فر�قي باريس Lagardère الغاردير( 

             ا�� العديد من الفنادق الفخمة �� باريس ونيس و�ان.  سان جرمان لكرة القدم ولكرة اليد) باإلضافة

 من اجل كسر عزل��ا ا�� ابرام المز�د من الصفقات مع الدول الك��ى والمؤثرة وتوقيع 
ً
و�س�� الدوحة دائما

آل  عت��أقد و المعاهدات واالتفاقيات، و�ان آخرها توقيعها إلعالن النوايا إلقامة ا�حوار االس��اتي�� مع فر�سا.  

شراكة االتفاق سيش�ل نقلة نوعية لل"��ه الفر���ي، أن مع نظع�� اإلعالن  تال التوقيع ثا�ي، خالل مؤتمر �حفي

االس��اتيجية ب�ن قطر وفر�سا، حيث �شمل مجاالت عديدة �الدفاع واألمن وال�حة والتعليم والثقافة والر�اضة 
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ت ونّوه �عالقا  ."واالقتصاد واالستثمار وم�افحة اإلرهاب ومتا�عة تطورات العالقات وتنفيذ االتفاقيات ب�ن البلدين

 إ�� إجرائھ مباحثات مع نظ��ه الفر���ي �� جو من الشفافية
ً
حول �افة ...] [ الصداقة التار�خية ب�ن البلدين، مش��ا

 ...][قضايا التعاون االس��اتي�� ب�ن البلدين �� مجاالت الدفاع واالقتصاد والشرا�ات االقتصادية والثقافية، كما 

باألزمة ا�خليجية والقضية الفلسطينية وتطورات األوضاع �� سور�ا حول القضايا اإلقليمية، ال سيما ما يتعلق 

              ."واليمن وسبل مواجهة اإلرهاب

سيادة واستقرار وازدهار الدول ال�ي عصفت ��ا إّن ا�حوار االس��اتي�� يتناول دعم "لودر�ان من جهتھ أعلن و 

 من 
ً
 حاسما

ً
األزمات مثل لبنان والعراق والوضع �� األرا��ي الفلسطينية، خاصة غزة، حيث يتطلب ذلك عمال

 إ�� جنب �� سالم وأمان �� إطار حدود مع��ف ��ا والقدس عاصمة 
ً
ا�جتمع الدو�� إليجاد حل لدولت�ن �عيشان جنبا

 
ً
 موقف بالده الدا�� إ�� ضرورة حل ا�خالفات با�حوار، وأال للدولت�ن، فضال

ً
 عن تطورات األزمة ا�خليجية، مجددا

       تدفع الشعوب ثمن ا�خالفات ب�ن الدول.

قات ب�ن البلدين إ�� آفاق أرحب �� إطار الشراكة االس��اتيجية ب�ن قطر وفر�سا، وأعرب عن ثقتھ �� تطور العال

 بالتنسيق ب�ن البلدين �� جهود م�افحة اإلرهاب. وقال إن تزايد عدد ال��ديدات واألزمات �� الشرق األوسط 
ً
منوها

 حة اإلرهاب وتمو�لھو�� أماكن أخرى يب�ن أهمية التعاون األم�ي والدفا�� ب�ن البلدين و�ش�ل خاص م�اف

             ."واأليديولوجية ال�ي �غذيھ

مارات �� �عز�ز استقاللھ وتطو�ر االستث ن الشر�ات الفر�سية تر�د مواكبة االقتصاد القطري كشف لودر�ان بأو 

و�المقابل ، 2022ونّوه بالتعاون �� قطاع الر�اضة خاصة مع التجه�� ل�أس العالم لكرة القدم  القطر�ة �� فر�سا.

اد فر�سا اتحرئيس مسؤو�� الر�اضة الفر�سية و �عقد اجتماعات عديدة مع  قامت السفارة طيلة السنوات األخ��ة

��دف التصدي للسياسات القطر�ة ا�خاطئة. وقدمت السفارة ل�جانب الفرا���ي وثائق ، نو�ل لو جر�ھ، لكرة القدم

 .2022�أس العالم لكرة القدم  ستضاف��اال لكرة القدم متعلقة بأن الدوحة دفعت رشوة لمسؤو�� االتحاد العال�ي 

رة طر الستضافة مبار�ات �أس العالم لكهذا وتم طرح وتقديم الوثائق الالزمة وا�خاصة �عدم توفر القدرات لدى ق

 القدم.

المصا�ح المش��كة ت��ر إطالق حوار اس��اتي�� ب�ن البلدين ع�� الصعيد الوزاري وسوف أن هذه  أكد لورديان

ال سيما للوصول إ�� حل سيا��ي �� ليبيا يؤدي إ�� انتخابات ويسمح  �ستمر �ش�ل منتظم و�ركز ع�� عدة جوانب،

بإعادة االستقرار واألمن وكذلك معاي�� ا�خروج من األزمة �� سور�ا عن طر�ق دستور وانتخابات �شارك ��ا �ل 

 و�دون ذلك لن ي�ون هنا
ً
 مسبقا

ً
نصر  كالسور��ن، باإلضافة إ�� إيجاد بيئة جيدة ل�ي ي�ون السينار�و مكتو�ا

 مستدام ضد داعش وال عودة لالجئ�ن وال أمن للدول ا�جاورة.

�� هذا ا�حوار االس��اتي�� أنھ يلزمنا �عقد اجتماعات منتظمة وتناول �افة ا�جانب اإليجا�ي " بأنكما قال لودر�ان 

، وهذا ثقافةا�جوانب األساسية مثل م�افحة اإلرهاب واألمن للبلدين وجوانب الدفاع �ش�ل عام واالقتصاد وال
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يج��نا ع�� مواعيد منتظمة وع�� وضع حصيلة منتظمة لما بيننا، ما �ع�ي أن هذا مجال مفتوح للتعاون ب�ن البلدين 

. وأضاف أن العالقة ب�ن قطر وفر�سا �س�� �� خط مستقيم وثبات �� األهداف، وهناك تطور �ش�ل مستدام

         "وصعود �� عالقات البلدين.

 رغم االنتقاد ا�حاد الذي �ان يّوجھ لقطر �� االعالم الفر���ي 
ً
 �سبب "شراء قطر للقطاعات االس��اتيجية �� اوال

 فر�سا"، و 
ً
 ث�سبب "إعفاء القطر��ن �� فر�سا من الضر�بة ع�� ال��وة" بقرار من الرئيس سار�وزي، و  ثانيا

ً
�سبب  الثا

دعم قطر لإلخوان المسلم�ن وللمنظمات المتشددة �� سور�ا وتو�س وليبيا، فإن هذا االعالم نفسھ جعل من قطر 

ن لها �� أزم��ا. ولقد �ان �حرب اليم"�حية لتسلط االخوة الكبار" ونجح �� كسب تأييد الرأي العام الفر���ي 

 �� �غي�� وجهة االنتقادات 
ً
 كب��ا

ً
 تأث��ا

ً
والتقار�ر عن األوضاع اإل�سانية فيھ، كما لقضية جمال ا�خاشق�� مؤخرا

         السعودية والتحالف العر�ي. العر�ية من قطر ا�� المملكة

كشف المؤتمر ال�حفي ب�ن وز�ري خارجية فر�سا وقطر عن �عاون ب�ن البلدين �� العديد من الملفات وال لقد 

 
ً
سيما �� اثن�ن م��ا يتمتعان بأهمية قصوى بالنسبة لفر�سا وهما الملف�ن اللي�ي والسوري، حيث أكدا العمل معا

ة هذا من دون تحديد آلي[ نتخابات ويسمح بإعادة االستقرار واألمنللوصول إ�� حل سيا��ي �� ليبيا يؤدي إ�� ا

 
ً
 مختلفا

ً
ر�ا معاي�� ا�خروج من األزمة �� سو التوافق حول وكذلك  ]،التعاون �� الوقت الذي يدعم �ل م��ما فر�قا

          . عن طر�ق دستور وانتخابات �شارك ��ا �ل السور��ن

إن اعالن النوايا عن إقامة حوار اس��اتي�� ب�ن فر�سا وقطر ع�� المستوى الوزاري ومن خالل �� ا�حصلة، 

عّ�� � تناول �افة ا�جوانب األساسية مثل م�افحة اإلرهاب واألمن والدفاع واالقتصاد والثقافةتاجتماعات منتظمة 

عن رغبة فر�سية �� مأسسة العالقة مع الدوحة وتمتي��ا بمعزل عن مقاطعة الدول األر�عة لقطر، كما �عّ�� عن 

 دولية للنظام القائم �� الدوحة.س�� قطري �حشد تأييد وحماية 
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